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البِؿاوي في عؾالت بٗض بها بلى  ٢ا٫ ال٣اضخي ٖبض الغخُم

الٗماص ألانٟهاوي ٌٗخظع ٞيها ًٖ ٦الم اؾخضع٦ه ألازحر 

 :ٖلُه
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 ق٨غ و ج٣ضيغ 

ال يٟىججي في هظه اإلاىاؾبت ؤن ؤ٢ضم حك٨غاحي السالهت 

لؤلؾخاط الض٦خىع ؾي٩ى٥ ٢ىيضع ، الظي لم يضزغ ظهضا 

لخىظحهىا و الخ٨ٟل باوكٛاالجىا ٞجؼاه هللا ٖىا زحر 

كٝغ الض٦خىع بىحدغار ٖى  الجؼاء و ٦ظا ؤؾخاطي اإلا

جىظحهاجه ال٣يمت و نبره ٖليىا َيلت هظه اإلاضة ، ٦ما 

ؤج٣ضم بالك٨غ ل٩ل حً ؾاٖضوي حً ؤؾاجظة البىيغة و 

و ٦ظا حضيغ اجهاالث الجؼاثغ  لىاليت البىيغة و جحزي وػو 

تهم.  ذ بمٗٞغ  ٧اٞت ػحالء الضٞٗت الظيً حكٞغ

 



 

ت  
 



























































 بهضاء

محن و بلى ػوظتي ؤهضي زمغة هظا الجهض لىالضاًا ا  ل٨ٍغ

التي نبرث ٦شحرا معي و بلى مهجت ٞااصي و ٞلظة ٦بضي 

 ؤبىاجي ؤخمض ًاؾحن ، ًاؾمحن و عاخُل .   

ض ؤن ٌكٗل قمٗت لخطخيء ْلمت الجهل و  بلى ٧ل مً ًٍغ

الجهالت ، و بلى ٧ل مً ًهبى بلى ٚض ؤًٞل ٨ًىن ُٞه 

 ؤلاوؿان مهىها في ٦غامخه و بوؿاهِخه.             
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 الٟهغؽ 

 الصفحة الموضوع
 أ م٣ىلت

 بق٨غ وج٣ضًغ
 ت بهضاء

 ز ملخو الضعاؾت )باللٛت الٗغبُت(
 س (الٟغوؿُتملخو الضعاؾت )باللٛت 
تملخو الضعاؾت )باللٛت   ص -ش (ؤلاه٩لحًز

اث  ث ٞهغؽ اإلادخٍى

 د ٞهغؽ الجضاو٫ 

 ض جمهُض

اع اإلاٟاهُمي للضعاؾتالٟ                                     هل ألاو٫ : ؤلَا

 1 م٣ضمــــــت

 3 ؤؾباب ازخُاع اإلاىيٕى

 2 الهضٝ مً الضعاؾت 
 3 ؤهمُتالضعاؾت

 4 الضعاؾت الاؾخُالُٖت
 6 َغح ؤلاق٩ا٫ 

اع اإلاٟاهُمي للبدض   11 ؤلَا
 11 جدضًضاإلاٟاهُم           

 17 ـ اإلاىهجُت للبدضألاؾ
 02 ازخُاع الُٗىت 

 01 مجاالث الضعاؾت 

  الٟهل الشاوي: بزىىٚغاُٞا مى٣ُت ال٣باثل .

ش البربغ والجض٫ ال٣اثم خى٫ ؤنىلهم   01 ظىلت في جاٍع
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 ًٖ الجض٫ ال٣اثم خى٫ حؿميتهم
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 12 ون٠ مى٣ُت ال٣باثل   و مٗجى ٧لمت " ال٣باثل"
 11 الؿُاسخي إلاى٣ُت ال٣باثلالخىُٓم الاظخماعي و 

 14 البيُاث الاظخماُٖت الخ٣لُضًت  
 23 جىُٓم الٗال٢اث الاظخماُٖت في اإلاجخم٘ ال٣باثلي 

 31 الُغ١ الهىُٞت و ٖال٢تها في نُاٚت الخهىنُت الضًيُت في مى٣ُت ال٣باثل
 33 مى٣ُت ال٣باثل ٢بل الٛؼو الٟغوسخي

 35 الٗؿ٨غي(. –ٛؼو) الخ٨م ؤلامبراَىعي مى٣ُت ال٣باثل في الٟترة ألاولى مً ال
 40 الخبكحري(–مى٣ُت ال٣باثل في الٟترة الشاهُت مً الٛؼو) الخ٨م اإلاضوي 

 52 حك٨ُل ال٨ُان ال٣باثلي مى٣ُت ال٣باثل و ٖملُت الٟغوؿت و 
 53 بؾتراجُجُت الخ٣ؿُم 

 55 زالنت الٟهل 

اجُت في الجؼاثغ                     الٟهل الشالض : اإلاؿإلت الهٍى

 62 بق٩الُت الهىٍت في الجؼاثغ 
ت سُت ًٖ ج٨ىًٍ الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثٍغ  61 إلادت جاٍع

ت ٢بل الاؾخ٣ال٫  64 ال٣ًُت البربٍغ
 66 الهجغة بلى ٞغوؿا

 72 الهىٍاحي مغخلت الصخظ
 71 بٌٗ الىظىه الباعػة في الخُاع الش٣اٞىي البربغي  

ت   121 1949ألاػمت البربٍغ
ت بٗض الاؾخ٣ال٫   121 اإلاؿإلت البربٍغ

ت   MCB 124الخغ٦ت الش٣اُٞت البربٍغ
 MAK » 112  » " الخغ٦ت مً ؤظل الخ٨م الظاحي في مى٣ُت ال٣باثل "

 114 ٖال٢ت اللٛت بالهىٍت 
ىُت   116 اللٛت والهىٍت الَى

 101 و ح٣ُٗبالٟهل  ملخو
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 جؼاثغ                    الٟهل الغاب٘ :  الىا٢٘ اللٛىي في ال

 105 الىيُٗت اللٛىٍت في الجؼاثغ   
 106 الاػصواظُت اللٛىٍت
 107 الؿُاؾت اللٛىٍت

ب  111 ًٖ اللٛت الٗغبُت و الخٍٗغ
 111 ويُٗت اللٛت الٗغبُت

 114 ويُٗت اللٛت  الٟغوؿُت   
٤ اإلاضعؾت   121 الٟغوؿت ًٖ ٍَغ

 121 الؿُاؾت الخٗلُمُت في ال٣باثل 
ت   123 الضعاؾاث خى٫ اللٛت البربٍغ

ُٛت  سُت خى٫ حٗلُم ألاماَػ  125 إلادت جاٍع
ُٛت   132 حٗلُم ألاماَػ

 131 الاهخ٣ا٫ مً الكٟاهُت بلى ال٨خابت 
ت   130 مؿإلت مٗحرة اللٛت البربٍغ

ُٛت ، بحن الىُٟٗت و ألاصلجت   134 ٦خابت ألاماَػ
 141 و ح٣ُٗبالٟهل  لخوم

                      الجاهب الخُب٣ُي الٟهل الخامـ :  

 145 اإلا٣اعبت اإلاىهجُت 
 147 الخُىاث اإلاخبٗت في جدلُل اإلادخىي 

 161 ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت ابخضاجيىخاثج جدلُل
٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ظضو هخاثج  جدلُل

 الغابٗت ابخضاجي: 

161 

 171 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الخامؿت ابخضاجيظضو٫ هخاثج  جدلُل 
ظضو٫ ج٨غاعاث   ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت هخاثج  جدلُل

 الخامؿت ابخضاجي 

174 

 026 و٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ألاولى مخىؾِ ظضهخاثج  جدلُل
 012ظضو٫  ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  الؿىت هخاثج  جدلُل
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 ألاولى مخىؾِ

 000 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الشاهُت مخىؾِظضو٫  هخاثج  جدلُل
مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب   الؿىت ج٨غاعاث ألاهضاٝ  ظضو٫ هخاثج  جدلُل 

 الشاهُت مخىؾِ

002 

ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الشالشت ظضو٫ هخاثج  جدلُل 218

 مخىؾِ

011 

ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب   الؿىت   ظضو٫ هخاثج  جدلُل 

 الشالشت مخىؾِ

014 

 031 ؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت مخىؾِج٨غاعاث ال٣ُم اإلاظضو٫ هخاثج  جدلُل 
ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب   الؿىت   ظضو٫ هخاثج  جدلُل 

 الغابٗت مخىؾِ

032 

 044 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ألاولى زاهىي ظضو٫ هخاثج  جدلُل 
ظت مً ٦خاب   الؿىت  ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغ  ظضو٫ هخاثج  جدلُل 

 ألاولى زاهىي 

046 

 056 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الشاهُت زاهىي ظضو٫ هخاثج  جدلُل 
ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب   الؿىت  ظضو٫ هخاثج  جدلُل 

 الشاهُت  زاهىي 

062 

 072 ىت الشالشت زاهىي ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿظضو٫ هخاثج  جدلُل 
ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب   الؿىت   ظضو٫ هخاثج  جدلُل 

 الشالشت زاهىي 

074 

 122 جدلُل هخاثج الجضو٫ الٗام لل٣ُم و ألاهضاٝ
 111 الاؾخيخاط الٗام

 100 الخاجمت 
 112 ٢اثمت اإلاغاظ٘ 
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 اثمت الجضاو٫ ٢

 الهٟدت ٖىىان الجضو٫  الغ٢م

ــاب الؿىت ٨خاإلاؿخسغظت مىًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها  21

 الغابــــــٗت ابخضاجي
150 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت  20

 ابخضاجي
161 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  21

 الؿىت الغابٗت ابخضاجي 
161 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظت مىال٣ُم و ألاهضاٝ منها ًمشل ؤهم  22

 ابخضاجي الخامؿت
163 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  23

 الخامؿت ابخضاجي
171 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  24

 الؿىت الخامؿت ابخضاجي 
173 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظتمى ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها 25

 ولممخىؾِألا 
176 

ولى ألا ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  26

 مخىؾِ
026 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  27

 ولى مخىؾِ ألا الؿىت 
012 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظتمى ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها 12

 تمخىؾِشاهُال
010 

شاهُت الًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  11

 مخىؾِ
001 
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ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  10

 شاهُت مخىؾِ الالؿىت 
002 

٦خــاب الؿىت اإلاؿخسغظت مً ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها  11

 شالشتمخىؾِال
005 

شالشت ال٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ًمشل ظضو٫ ج 12

 مخىؾِ
011 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  13

 شالشت مخىؾِ الالؿىت 
013 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظت مىًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها  14

 غابٗتمخىؾِال
017 

غابٗت الخاب الؿىت ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦ 15

 مخىؾِ
031 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  16

 غابٗت مخىؾِ الالؿىت 
032 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظت مىًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها  17

 ولمشاهىي ألا 
035 

ولى ألا ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  02

 زاهىي 
043 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  01

 ولى زاهىي ألا الؿىت 
046 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظتمى ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها 00

 شاهُتزاهىي ال
052 

شاهُت الًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  01

 زاهىي 
055 
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مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ 02

 شاهُت زاهىي الالؿىت 
062 

٨خــاب الؿىت اإلاؿخسغظتمى ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها 03

 شالشتزاهىي ال
060 

شالشت الًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  04

 زاهىي 
072 

ًمشل ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  05

 شالشت زاهىي اللؿىت ا
074 

ًمشل الجضو٫ الٗام لخ٨غاعاث ال٣ُم و  ألاهضاٝ اإلاؿخسغظت مً  06

 مجمٕى ال٨خب 

077 
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 ملخو : 

ل٣ض خاولىا مً زال٫ هظه الضعاؾت، مُاعخت ٢ًُت قاث٨ت ال ػالذ جل٣ي بٓاللها مىظ ما ٢بل 

٤ م٣اعبت ؾىؾُى آهتروبىلىظُ ت في صعاؾت ونُٟت جدلُلُت اؾخ٨كاُٞت جىضعط الاؾخ٣ال٫ ، و طل٪ ٞو

يمً البدىر ال٨ُُٟت . هظه ال٣ًُت هي ؾاا٫ الهىٍت في مى٣ُت ال٣باثل ، الظي جبلىع ٖبر الؼمً 

و حٛلٛل في الٗضًض مً اإلاجاالث الخُىٍت للمجخم٘، الش٣اُٞت منها و الاظخماُٖت و الؿُاؾُت، و طل٪ 

ىُت ؤولى اهخ٩اؾاتها نهاًت ؤعبُٗىاث ال٣غن اإلااضخي مما مىظ ما ٢بل الاؾخ٣ال٫، لخٗٝغ الخغ٦ت ا لَى

ا مً الدكىج بحن ٢اصة الخغ٦ت و ؤنبدذ  تهضص ؤع٧ان الضولت ت.  و -ؤوظض هٖى ألامت ما بٗض اؾخٗماٍع

ر٦ؼ ٖلى اإلاُلب اللٛىي 
ُ
ت ىُت ، اجسظث الخغ٦ت اإلاُالباجُت َابٗا ز٣اُٞا لِّ بٗض اؾخٗاصة الؿُاصة الَى

ت . و ل٣ض ٖٝغ اإلاجا٫ اللٛىي في الجؼاثغ نغاٖاث ٦بحرة بحن  ب٨ىهه ؤبغػ ججلُاث الهىٍت البربٍغ

ب لُٗٝغ اإلاش٣ٟىن انُٟاٞاث بدؿب لٛت ج٨ىٍنهم ألا٧اصًمي و ٧اهذ اإلاضعؾت  الٟغوؿت و الخٍٗغ

ت ب٨ىنها ؤخض ألاظهؼة الاًضًلىظُت للضولت مؿغخا للسجا٫ الهىٍاحي الظي اجسظ مً اللٛت  الجؼاثٍغ

ت زاعط هُا١ اإلاىٓىمت عؤؽ خغبت لخم ٤ ؤو طا٥ ، بِىما ب٣ُذ اللٛت البربٍغ غ جىظهاث هظا الٍٟغ ٍغ

التربىٍت ختى حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي ، بط ٢غعث الضولت ؤن جخهالح م٘ بٗض عثِسخي مً ؤبٗاص الهىٍت 

ُٛت في اإلاضع  غي . و هٓغا للٓغوٝ التي ظغي ٞيها ب٢دام اللٛت ألاماَػ ىُت و هى البٗض ألاماَػ ؾت الَى

ٞةن ال٨شحر مً الى٣اثو قابذ هظه الٗملُت ٖلى الٗمىم. و مً هىا اعجإًىا ؤن وؿخ٣صخي هظه 

اإلاؿإلت و هطخيء بٌٗ ه٣اٍ الٓل التي جدُِ بدُصُاث هظه اإلاؿإلت الكاث٨ت و طل٪ بمداولت 

ش و اليؿب ، و الُبجى الاظخماُٖت التي محز  ث التر٦حز ٖلى بزىىٚغاُٞا مى٣ُت ال٣باثل مً خُض الخاٍع

هظه اإلاى٣ُت و ٦ظا زهىنُتها الضًيُت .  ٦ما خاولىا اؾخ٨كاٝ الضوع الظي لٗبه الاؾخٗماع في 

ت مما ؤؾـ لخغا٥  ت بغبٍغ بزاعة هظه ؤلاق٩الُت ٖبر الىٓام الخٗلُمي مما ؤهخج هسبا ٢باثلُت بجٖز

ت ل ت و بالهىٍت البربٍغ تراٝ بالصخهُت البربٍغ لجؼاثغ. زم ز٣افي مىظ الاخخال٫ ًىاصي بًغوعة الٖا

ه مً نغاٖاث اًضًلىظُت قضًضة هٓغا ل٨ىن اللٛت  حٗغيىا للىا٢٘ اللٛىي الجؼاثغي و ما ٖٞغ

ُٛت ٖبر ظمُ٘ ؤَىاع  خاملت إلاكغوٕ اظخماعي ممحز ، لىيخهي بلى جدلُل م٣غعاث ٦خب اللٛت ألاماَػ

ت و طل٪ في مداولت الؾخ٨كاٝ ؤهم ال٣ُم الهىٍاجُت التي جداو٫ ه ظه اإلا٣غعاث اإلاضعؾت الجؼاثٍغ

ٚغؾها لضي جالمُظ اإلاضاعؽ و بًجاص ؤظىبت لألؾئلت التي جمذ نُاٚتها في بق٩الُت البدض ل٨ُخمل 

ت و طاث صاللت ٖلمُت ٖالُت.  بظل٪ ٖملُىا البدثي و الخغوط بيخاثج و اؾخيخاظاث زٍغ
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Résumé : 

A travers cette étude, nous avons tenté d’aborder une question 

épineuse qui demeure d’actualité depuis  l’ère coloniale, et ce suivant 

une approche socio-anthropologique dans une démarche  descriptive 

analytique et exploratoire qui s’inscrit dans les recherches qualitatives. 

Cette question n’est autre que la quête identitaire en Kabylie, qui s’est 

cristallisé à travers le temps, et a envahi plusieurs  champs vitaux de la 

société, culturel, social et politique et ce bien avant l’indépendance ce 

qui a engendré le premier  revers  au saint du mouvement national fin 

des années quarante du siècle dernier ce qui a donné naissance à des 

altercations entre les dirigeants du mouvement nationaliste et menace 

par la suite les fondements de l’Etat-nation postcolonial   . 

Après la restauration de la souveraineté nationale, le mouvement 

revendicatif prit un aspect culturel pour se focaliser sur la 

revendication linguistique qui représente  l’une des principales 

manifestations de l’identité berbère.  En Algérie, le champ 

linguistique a connu des conflits entre la francisation et l’arabisation 

ce qui a engendré des alignements de nos intellectuels selon leurs 

langues de formation académique, et l’école algérienne en sa qualité 

d’appareil idéologique de l’Etat a été le théâtre pour ces duels 

identitaires qui ont fait de la langue leur fer de lance pour acheminer 

les tendances de ce groupe ou de celui-ci. Alors que la langue berbère 

est restée en dehors  du système éducatif jusqu’aux années 90 du 

siècle dernier, ou l’Etat a décidé de se réconcilier avec une dimension 

principale de l’identité nationale qui est la dimension Amazigh.  

Et vu les conditions qui ont accompagné l’introduction de langue 

amazigh dans l’école, plusieurs  lacunes ont caractérisé ce processus, à 

partir de là on s’est vu d’explorer cette question et d’éclairer quelques 

zones d’ombre qui cernent cette question épineuse et ce, en mettant 

l’accent sur l’ethnographie de la Kabylie historiquement et 

généalogiquement, les structures sociales ayant marqué cette région 
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ainsi que sa spécificité religieuse. On a aussi tenté d’explorer le rôle 

qu’a joué le colonialisme dans le soulèvement de cette problématique 

à travers son système d’enseignement qui a donné naissance à une 

élite Kabyle berbériste  , chose qui va engendrer une certaine  

dynamique culturelle  depuis l’ère coloniale qui appeler à la nécessité 

de reconnaitre la personnalité berbère et de l’identité berbère de 

l’Algérie .  

Par la suite on a abordé la réalité linguistique algérienne et ce qu’elle a 

connu comme conflits idéologiques atroces vu que la langue est 

véhiculaire d’un projet social bien déterminé , pour arriver en fin à 

l’analyse des programmes de Tamazigh tous paliers scolaires 

confondus dans une tentative d’explorer les valeurs identitaires 

essentielles que vise à ancrer chez les élèves l’école algérienne à 

travers ces programmes.et de trouver des reposes aux questions 

formulées dans la problématique de recherche pour parachever notre 

recherche et sortir ainsi avec des résultats et des conclusions riches 

d’une certaine valeur scientifique. 

 

Abstract :  

In this study, we have tried to solve a thorny issue that has been 

darkening since pre-independence, according to the Socio-

anthropological approach in a descriptive, analytical,and exploratory 

study that falls within qualitative research. 

This issue is the question of identity in the Kabylian  area, which 

crystallized over time and penetrated into many vital areas of society, 

cultural, social and political, and that since before independence, to 

know the national movement first setbacks in the late 1940s, Between 

the leaders of the movement and became threatening the pillars of the 

post-colonial nation-state. 

After the restoration of national sovereignty, the claims movement 

took on a cultural character to focus on the linguistic demand as the 

most prominent manifestation of Berber identity. The linguistic field 

in Algeria has known great conflicts between Francization and 
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Arabization so that the intellectuals know the alignments according to 

the language of their academic composition. The Algerian school, 

being one of the ideological organs of the state, was the theater of the 

identity record, which took the language as the spearhead to pass the 

orientations of this or that group. The scope of the educational system 

until the nineties of the last century, as the state decided to reconcile 

with a major dimension of national identity is the Amazigh dimension. 

Due to the circumstances in which the Amazigh language was 

introduced into the school, many of the shortcomings of this process 

were generally felt. From here, we decided to explore this issue and 

illuminate some of the shadow points that surround the crux of this 

thorny issue by trying to focus on the ethnography of the Kabylian 

region in terms of history and descent, the social structures that 

characterized this region and its religious specificity. We also tried to 

explore the role played by colonialism in raising this problem through 

the educational system, which produced Kabylian tribes with a 

berberist tendency, which established a cultural movement since the 

occupation. It calls for recognition of Berber character and Berber 

identity of Algeria. 

Then we presented the Algerian language reality and what it has 

known from severe ideological conflicts because the language carries 

a distinctive social project. We conclude with an analysis of the 

courses of the Amazigh language books throughout the Algerian 

school, in an attempt to explore the most important identity values that 

these courses attempt to instill in schoolchildren , Answers to the 

questions that were formulated in the problem of research to complete 

our research and to produce results and conclusions rich and highly 

scientific significance. 
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 : جمهُض

بن الٗالم الشالض ٖاحت والٗالم الٗغبي زانت يٗاوي حً ٣ٖضة الخبٗيت الش٣اٞيت 

يت والا٢خهاصيت و الؿياؾيت للٛغب ٞةط ا حا خاولىا الىٓغ بل  الخبٗيت بصخيء حً اإلاىيٖى

والٗم٤ وظضهاها ٢ض اجسظث بٗضا هٟؿيا وجغبىيا يك٩ل ؤزُغ خاالث الخبٗيت الخًاعيت 

خيض حٗمل التربيت الاؾخٗماعيت ؤو جغبيت الخبٗيت ٖى  ج٩ىيً هٟؿيت ؤلاوؿان اإلاخسل٠ 

ليت جغبُه بصسهيخه ٞخداعب ٞيه ٧ل حداولت جدغعيت وج٣طخي ٖى  ؤي حباصعة اؾخ٣ال

ان حا جخدى٫ هظه الخبٗيت بل  طهىيت حٛمغ اإلاجخم٘ وجُبٗه ببهماتها الباعػة  ألانيلت. وؾٖغ

ٞخيكإ ٞيه ٖضة ْىاهغ ٧الك٩ليت والخ٣ليض والالحباالة والخبظيغ والاهدال٫ السل٣ي و"٦شحرا حا 

لجماعي الٟا٢ض جٓهغ ألابٗاص الىٟؿيت للخبٗيت في ق٩ل هظا الىعي الخًاعي ونمىص للجهض ا

ي الال
ّ

غاى الصسهيت وجٟصخ -إلابرعاجه ٖىضثظ جيكإ في الخياة الٗاحت ْىاهغ ٧الخ٣ى٢٘ في ألٚا

ىيت وال٣ىحيت بمٗاهحها  ت الٗغ٢يت و الجهىيت والَى هىع الجٖز بهخماثيت الخاعيسيت الخًاعيت ْو

حرها حً الخىا٢ًاث وهظا حا طهب  هض ٦شحرون حجهم حال٪ بً هبي واعلى  بليهالًي٣ت ٚو

حً هىا ٞةهه حً الؿهل ٖى  ؤي باخض في الٗلىم الاظخماٖيت ؤن يالخٔ حا آلذ  .1" جىيىبي

بليه حجخمٗاجىا حً اوؿضاص في آلاٞا١ وييإ اإلاٗالم واإلاغظٗياث واػصواط في  الصسهيت 

ُىا الًىء  ، ؤعى الىا٢٘ ٖى و٢ُيٗت بحن الىعي الجماعي والؿلى٦ياث اإلاماعؾت 
ّ
وبطا حا ؾل

ذ ٞيه هظه الغوح الاجهؼاحيت اإلاىلٗت ٖى  حك٨ال  ه ٢ض جٟكَّ ث حجخمٗىا الجؼاثغي هجض ؤهَّ

٦ما جٟكذ ٞيه ز٣اٞت  ، بخ٣ليض الٛالب واإلامٗىت في ظلض الظاث والاوؿالر ًٖ هىيدىا

حما ؤهخج الٗضيض حً حٓاهغ الايُغاب ٧اال٦خئاب واإلاُالبت واإلاٛالبت  ، ؤلا٢هاء وال٣هغ 

٠ و٧ل هظه اإلآاهغ جخ٣اؾم ٖاحل ال٨بذ الظي يم٨ً اٖخباعه واإلا٣اوحت والٗضواهيت والٗى

حا يٗىص ٧ل هظا ؟ ؤهى ٢هىع في حىٓىحخىا الؿياؾيت ؤم في   لةحالػحا إلاكا٧ل الجؼاثغيحن. ٞ

حىٓىحخىا الش٣اٞيت ؤم ؤن حجخمٗىا يٗٝغ ازخالٞا وجبايىا ز٣اٞيا جٟغيه ٖىاحل َبيٗيت 

ىيت ؤو  وبن وظىص ز٣اٞاث ،  ٧اللٛت والضيً والٗغ١  يت بزييت يمً بَاع الش٣اٞت الَى ٖٞغ

ىيت و جالخمها وال يُ  ى وخضتها ٣ىّ الؿياؾيت الؿاثضة ال يازغ ؾلبا  في جماؾ٪ الجماٖاث الَى

ىيت بل يثرحها ويٛظحها  م هظا ٞ. الَى ن الؿاخت الؿياؾيت والش٣اٞيت يؿىصها ةول٨ً بٚغ

٣ا  الٗى٠ والٗى٠ اإلاًاص والخدغي٠ و الخدغي٠ اإلاًاص ، ٩ٞل َٝغ  ي٣غؤ جاعيش البالص  ٞو

ٞةن جاعيش  -ختى ٖهض ٢غيب-ليؿبت للؿلُت باٞ ،  إلاىا٢ٟه الاصيىلىظيت و ؤهىاثه الؿياؾيت
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جهاثيا  َو ن ٧ان حا ٢بل طل٪ لم ُي٣ْ بؤؾاؾا يبضؤ حً حجيء ؤلاؾالم و ،  الجؼاثغ ٖغبي بؾالحي 

ل . ويؿاهضها في حى٢ٟها هظا جياع واؾ٘ حً ل٨ىه ُه  ؤحا صٖاة ،  يحن ى وؤلاؾالح نالٗغوبيحّمِ

والخاعيش ٖىضهم ي٩اص يخى٠٢ ٖىض الٟخذ ،  ألاحاػيٛيت ٞيا٦ضون ٖى  اإلااضخي البربغي 

بط جمغ الجؼاثغ ب٣غون حً الٟغاٙ ختى  الٗهض الاؾخٗماعي الظي بغػ ٞيه البٗض  ، ؤلاؾالحي

ظلضتها وال  هىا٥ ٞئت زالشت اوٛمؿذ في الش٣اٞت الٛغبيت واوؿلسذ ًٖو البربغي حً ظضيض.

جي بال في ْل الش٣اٞت الٟغوؿيت " ألاهاليٞهي حاػالذ ج٨ٟغ ب٣ٗليت " ، جغي حً وظىص َو

حاجه وحغظٗياجه ال٣يميت والٟلؿٟيت  ي٣صخي ٧ل َٝغ بهظا  و  ، وجخٗال  ٖى  الكٗب وح٣ّىِ

ظىىح الىسب الجؼاثغيت بل  الا٦خٟاء  بالبٗض الٗغبي ؤلاؾالحي بن .الخاعيش هاحا حً ظؼءا 

اهلت حغاخل حا ٢بل ؤلاؾالم ؤّصي بل  حكّضص حُالب الهىيت التي ظاءث هي ألازغي حخج

والخ٣ي٣ت ؤن جاعيش الجؼاثغ ٧لُّ ال يخجّؼؤ و  ،  ب٢هاثيت ألجها جيخ٣ي ٞتراث بٗيجها حً الخاعيش

ىيت بم٣ىحاتها اإلاخٗضصة .ٞما الٗمل بطن  حغاخله اإلاخضازلت هي التي ن٣لذ الهىيت الَى

و حُٗل بظل٪ عجلت  إلاك٨الث التي جىسغ ظؿض اإلاجخم٘ وتهضص ٦ياهه ووخضجهإلاىاظهت هظه ا

خباع حكغوٕ اإلاجخم٘  الخىميت ؟ الق٪ بن الخل  يجب بن ي٩ىن قاحال وظظعيا يإزظ بٗحن الٖا

لىظيا  عؤيىا ؤهه حً ى بووهدً بهٟخىا باخشحن في ٖلم الاظخمإ و ألاهتر، اإلاغاص بىائه 

ول٨ً حً الؼاويت التربىيت ٞل٣ض زّههىا هظا البدض الًغوعي حُاعخت هظا اإلاىيٕى 

ٖبر اإلاىٓىحت التربىيت وهى حداولت ظض حخىايٗت  في حى٣ُت ال٣باثل الخد٣ي٣ي إلاؿإلت الهىيت 

في ٦جهاػ حً ؤظهؼة الضولت الايضيلىظيت  لل٨ك٠ ًٖ حضي حؿاهمت اإلاىٓىحت التربىيت

 و الاظخماعي و الخاعيذي لؿياسخي والش٣افيفي بٗضها ا الش٣اٞيت البربغيت الهىيت  حُاعخت حؿإلت

و طل٪ هٓغا للضوع السُحر الظي جلٗبه اإلاضعؾت و اإلاىٓىحت الخٗليميت ٩٦ل في حك٨يل والضيجي 

٣ا لؿياؾاث الضولت  و ل٣ض ٢ؿمىا ٖملىا  الش٣اٞيت و الؿياؾيت .الىعي الجمعي للىاقئت ٞو

يمي للضعاؾت و اإلا٣اعبت بل  زمؿت ٞهى٫ ، خيض زههىا الٟهل ألاو٫ لئلَاع اإلاٟاه

غاٞيا حى٣ُت ال٣باثل خيض اؾخٗغيىا جاعيش  اإلاىهجيت ، و زههىا الٟهل الشاوي إلزىٚى

غة ، و ٦ظا الخىٓيم الاظخماعي  غاٞيت الٟغوؿيت اإلاخٞى البربغ و ؾماتهم ٖبر ألاصبياث الازىٚى

ي بلىعة ؾاا٫ إلاى٣ُت ال٣باثل زم زهىنيتهم الضيييت زم ٖغظىا بل  صوع الاخخال٫ الٟغوسخي ف

٩ل حا يخٗل٤ باإلاُلب الهىياحي الهىيت في هظه اإلاى٣ُت ، ؤحا الٟهل الشالض ٞسههىاه ل

البربغي في اإلاى٣ُت جاعيسيا حً خيض ؾحروعة ألاخضار و حً الٟاٖلحن ، ؤحا الٟهل الغاب٘ 

ا ٞخىاولىا ٞيه اإلاكهض اللٛىي في اإلاٗاف الجؼاثغي و في الؿى١ اللٛىيت الجؼاثغيت زم زخمى
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بالٟهل الساحـ و هى الضعاؾت الخُبي٣يت و التي زمشل الٗمل اإلايضاوي للضعاؾت خيض جىاولىا 

بالخهيي٠ و الخدليل إلاسخل٠ ههىم ال٨خب اإلاضعؾيت إلااصة اللٛت ألاحاػيٛيت لؤلَىاع 

 الضعاؾيت الشالزت و هي حً الؿىت الغابٗت ابخضاجي بل  الؿىت الشالشت زاهىي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 هل ألاو٫ الٟ

اع  و  اإلاٟاهُميؤلَا

 للضعاؾت اإلانهجي
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 م٣ضمــــــت -1

لذ ٖبر الخاعيش ، حلخ٣َى لغواَٞض خًاعيت و  -بن الجؼاثغ بد٨م حى٢ٗها الجيى
ّ
بؾتراجيجي  ق٩

ها ح٘ ز٣اٞت "
ٌّ
ت ٢ض جٟاٖلذ ٧ل ٜز٣اٞيت حخٗضصة و حخىٖى " ، لييخج ًٖ طل٪ حؿاعاث ألاماَػ

ت ٢ض  مذز٣اٞيت ٚىيت و حخىٖى ن  هىيت هظه اإلاى٣ُت. و بد٨م احخضاص بالص البربغ ظٛغاًٞيا  و 

لسخي ، و و حً البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ بل  ٖم٤ صو٫ الؿاخل حً ٚغب حهغ بل  اإلاديِ ألَا

ِٕ ٢باثلها في لٛاتها وؤهماٍ ٖيكها ، هجض ؤن حجها حً اهههغث ح٘ الش٣اٞت الىاٞضة ، و 
َىىٌّ

َ
ج

 بش٣اٞتها و 
ً
بهىيتها في وظه اإلادى الش٣افي و الؿلخ الهىياحي اإلاٟغوى  حجها حً ب٣يذ ٌحَخَمتِرؾت

و  و ججى  طل٪ في حضي الاخخٟاّ بٗاحل اللٛت و الش٣اٞت، ٖمىحا حً الش٣اٞت الٛالبت الىاٞضة

 و ٖال٢اث الضم صازل الٗاثلت و  بىٓمها الؿياؾيت و الاظخماٖيت اإلاخمدىعة خى٫ ال٣غابت

و التي اجسظث حً الهًاب الٗليا  ٖيكها ِقْبَه َبضوٍي  ؤهال٣باثل التي ٧ان همِ . ٞىجضال٣بيلت

 ،  و ألاعاضخي الؼعاٖيت حىاًَ لها 
ً
، ٢ض ازخلُذ ح٘ ال٣باثل الٗغبيت ٞخٗغبذ لؿاًها و ز٣اٞت

في خحزها الجٛغافي  ، زانت في الجبا٫  و حىٛل٣ت ٖى  هٟؿها وؤحا ال٣باثل التي ٧اهذ حؿخ٣غة

تها و ٖى  شسهيتها الجماٖيت. و حً بحن هظه ، ٣ٞض خاٞٓذ بل  خّضٍ حا ٖى  زهىني

ال٣باثل ألاحاػيٛيت التي خاٞٓذ بل  خّض حا ٖى  جماؾ٨ها و اوسجاحها و زهىنيتها   هجض 

لر ٖى  حؿميتها "الؼواوة٢باثل "
ُ
" و طل٪ بالخٟاّ ٖى  لٛتها و مى٣ُت ال٣باثل" ؤو حا انُ

ت البكغيت  ِخب لها الّهضام الضاثم ح٘ حاؾؿاتها الاظخماٖيت ال٣ضيمت . هظه اإلاجمٖى
ُ
التي ٦

ض بمىٓىحت  زالء ، ٢ض ايُغث لبلىعة ٞلؿٟت حجابهاجيت ، ؤهمٌّ حا حّحزها هى الدكبٌّ الضٌّ

ت" و"الاهخماء بلى ألاعى٢يميت ناعحت جغج٨ؼ ٖى  جمجيض " " الخغمت" و "الى٠ُ" و "الخٍغ

ن جداٞٔ ٖى  هىيت "، يمً هٓم اظخماٖيت عحؼيت حمحزة  اؾخُاٖذ ؤللبراويواإلا٣اوحت " 

 ٤ اإلاى٣ُت ل٣غون . و ل٣ض حٗاحلذ ؾا٦ىت هظه اإلاى٣ُت ح٘ حسخل٠ الش٣اٞاث الىاٞضة ٞو

ىبياؾخجابت ( بدؿب حٗبحر " -زىاثيت   ) جدضي " بدؿب َبيٗت ٧ل واٞض و  آعهىلض  جٍى

٣ّبلذ ،  ؤٚغايه. و ح٘ الٟخذ ؤلاؾالحي ، و بٗض ح٣اوحت َىيلت و قغؾت يض الٟاجدحن
َ
ج

حٗاليم الغؾالت الجضيضة لغوخاهيتها و لؿمى ال٣يم الخيخضٖى بلحها ، حا ظٗل ؾا٦ىتها  اإلاى٣ُت

يؿخضحجىن ٢يم هظه الش٣اٞت الىاٞضة  إلهخاط هٓام اظخماعي ظضيض ؤؾاؾه" الجاح٘" ؤو 

 ويٗذ اللٛت  .اإلاسجض و الكيش و الؼاويت بٗض طل٪ 
ً
 جشا٢ٟيت

ً
هظا الاخخ٩ا٥ ؤوظض ويٗيت

تألاحاػيٛيت  ت اإلا٣ّضؾت و الضهيىيت ، حا  اإلا٨خىبتفي وظه اللٛت الٗغبيت  الكٍٟى الىا٢لت للمٗٞغ

 
َ
ي بل  اهضحاط اإلاى٣ُت في الترار الخًاعي الٗغبي ؤلاؾالحي و ح بها ز٣اٞيا ح٘ الخٟاّ غُّ َٗ ؤصَّ
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ٍم للخٟاّ ٖى  الٗاصاث و الخ٣اليض. و  اء للخٗاحل اليىحي و ٦ُم٣ّىِ يٟيت ألاحاػيٛيت ٧ٖى ٖى  ْو

مضحت الخضازيت التي ظاء بها الاخخال٫ الٟغوسخي و ح٘ الهَّ  ؾىحن حً الىمظظت و الخىميِ  ٚع

 “ Le Mythe Kabyle “ ألاؾُىعة ال٣باثلُتو الترويج إلاٟهىم "  "ظى٫ ٞحري ٖبر حضعؾت "

" ، و حداوالث الُمـ الهىياحي هجض ؤن ؾا٦ىت هظه قاع٫ عوبحر آظغونخؿب حٗبحر "

(  ؤلاؾالم و الٗغبُتوظه الاؾخٗماع و ل٨ً باؾم زىاثيت )  اإلاى٣ُت ٢ض اهخًٟذ ٖضة حغاث في

ِغٝ بإػحت  اإلاؿُدُت والٟغوؿُتفي وظه )  ُٖ م حا  تؤو " 1949(ٚع ".و ح٘ اؾترظإ ألاػمت البربٍغ

ىيت  ، وظضث  َبه بىاء الضولت الَى
ّ
ىيت و بٗض جطخياٍث ظؿام ، و ح٘ حا جُل الؿياصة الَى

، و حغ٦ؼي  ل٣باثليت  هٟؿها في وظه هٓام ظؼاثغي ؤخاصي حى٣ُت ال٣باثل ؤو باألخغي الىسبت ا

و ٧اهذ اإلاضعؾت حً ؤهم آلياث الخإخيض ،٢ض ٞغى هٓغجه الازتزاليت لهىيت اإلاجخم٘ الجؼاثغي 

اللٛىي و الش٣افي و ؤلايضيىلىجي بد٨م ؤن اإلاضعؾت هي اإلاؿاولت في بٖاصة ؤلاهخاط الٟٗىي 

خ٣ل الش٣افي و التربىي و الؿياسخي بؿبب جبايً للىٓام الاظخماعي ، حا ؤهخج حكىجاث في ال

ل ٖمليت الخىميت و ، الغئي خى٫ حكغوٕ اإلاجخم٘ و ح٩اهت الش٣اٞاث اإلادليت و لٛاتها 
ّ
ُ َٖ حا 

للهىيت حً َٝغ الضولت ٢ابلها عٌص ٍٞٗل  و الازتزاليت  هظه الىٓغة الخإخيضيتالبىاء الخًاعي. 

باهخ٣اثيت ح٘ الخاعيش و  ذحٗاحلالتي "ٍتمً َٝغ الىسب البربغ " جإخيضي و حخُٝغ ؤيًا

ل حً زياعاث ألاظضاص ، و ٦إّجهم بهٍٟت حا لم يدؿىىا الازخياع " حا ؤصي بل   ذخاول الخىهُّ

ي الال
ّ

ىيت -جٟصخ ت الٗغ٢يت و الجهىيت والَى هىع الجٖز بهخماثيت الخاعيسيت الخًاعيت ْو

حرها حً الخىا٢ًاث ص وخضة ألاحت و اوسجاحها. بل  " التي تٌ 1وال٣ىحيت بمٗاهحها الًي٣ت ٚو هّضِ

، و بٗض جطخيت ؤَٟا٫ اإلاضاعؽ بؿىت بيًاء حً حؿاعهم الخٗليمي ، ج٣ّغع  1995ٚايت ٖام 

تراٝ باألحاػيٛيت و بصعاظها في اإلاىٓىحت الخٗليميت.هظا ؤلاصعاط في الخٗليم الظي  بضؤ بؿذ  الٖا

و ليىدهغ في اإلاىا٤َ 
َّ
الىا٣َت بال٣باثليت ٣ِٞ و بُاب٘ ٖكغة واليت في باصت ألاحغ زم ج٣ل

يت   ،  ازخياعي  ان حا ٦ك٠ ًٖ بق٩االث حىيٖى ج٣خطخي الالخجاء إلاسخل٠ ؾٖغ

يت حً آهثر لىظيا و ٖلم الاظخمإ و اللؿاهياث و الخاعيش و الؿياؾت للى٢ٝى ى بوالخ٣ىالإلاٗٞغ

ظيا اعجإيىا ٖى  خ٣ي٣تها و اؾخ٨كاٝ ؤٚىاعها. و بهٟخىا باخشحن في ٖلم الاظخمإ و آلاهتربلى 

م هٓغا ألهه  َّٛ َ
ل
ُ
ىيت بال  -حُاعخت هظا اإلاىيٕى اإلا ىيت و ال وخضة َو ال جىميت بال وخضة َو

 لٛىي و ز٣افي.حىاَىت و ال حىاَىت بضون جىٕى 

 

                                                           
ت في البالص ؤلاؾالمُتحضوي ٕ: 1  05، صاع الكهاب للُبٗت واليكغ باجىت ممك٨الث جغبٍى
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 ؤؾباب بزخُاع اإلاىيٕى : -2

بطا جدضزىا ًٖ ؤؾباب ازخياعها إلاىيٕى الضعاؾت، ٞةهىا لً هجض لها خضوصا جخى٠٢ ٖىضها، 

رتها و حكٗبها. ٚحر ؤهىا خحن هغ٦ؼ ٞيما هى ؤهم، ٞيم٨ىىا جدضيض بٌٗ ألاؾباب باٖخباع ٦ث

يت. و ٧لها جضٞ٘ بالباخض لحروي ًٞىله الٗلمي  ، و بالخالي  الظاجيت و ؤزغي حىيٖى

حؿخى٢ٟىا ؤوال جل٪ ألاؾباب الظاجيت ، التي جضٞ٘ بىا ٧ل حغة بل  حداولت الخٗٝغ ؤ٦ثر ٖى  

اث الاظخماٖيت ؤال و هي ج٣ىيت جدليل اإلادخىي التي جبضو ألا٦ثر ج٣ىيت حهمت ظضا في الضعاؾ

إل ٖى   حتءحال بت زانت ظضا في الَا له٨ظا صعاؾاث .و ٦ظل٪ حً ظهت ؤزغي ججخاخىا ٚع

بت حىا في الخض حً ٨ٞغة هجاخه حً ٖضحه  حًاححن ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت ألاحاػيٛيت ، و ٚع

ت ٖلميت خى٫ ْاهغة خ٣ي٣يت  الجساط حى٠٢ ٖلمي حىيىعي في طل٪ ، و حىه ا٦دؿاب حٗٞغ

و وا٢ٗت بالٟٗل . و حىه ي٩ىن بةح٩اهىا بزغاء اإلاىا٢كاث اليىحيت التي حكٛل الغؤي الٗام و التي 

حٛلب ٖلحها ألاخ٩ام ال٣يميت و الانُٟاٞاث الايضيلىظيت و الؿياؾيت ، إلاجغص ٣ِٞ ٧ىن 

ا ، ؤو إلاجغص ؤن هىا٥ حً يايض ٨ٞغة ألاٞغاص اإلاخىا٢كحن خى٫ اإلاىيٕى ييخمىن إلاى٣ُت بٗيجه

حٗليم ؤو جضعيـ اللٛت ألاحاػيٛيت و حً يىاهٌ طل٪ ، و حىه ٞةن وي٘ خض ٖلمي ظاص إلاشل 

 ظاحىا٢كاث حً بحن ؤهم ؤؾبابىا الظاجيت لخىاو٫ هظا اإلاىيٕى .٨ه

يت خحزا ٦بحرا ؤيًا في صٞٗىا إلاشل هظا البدض ، خيض  هظا و ٢ض ؤزظث ألاؾباب اإلاىيٖى

ذ اإلاكا٧ل في حجخمٗىا في آلاوهت ألازحرة ، و ؤنبذ حا هى ؾياسخي ال يىٟهل ٖما هى حكٗب

اظخماعي و ختى ٖما هى ا٢خهاصي ؤو ز٣افي ، لظل٪ ؤنبدذ اإلاك٩لت الىاخضة يم٨جها ؤن 

حك٩ل ؤػحت َىيلت اإلاضي ، بالخالي ؤنبدذ ألا٩ٞاع و ألاخ٩ام في اإلاجخم٘ وليضة لخٓاث 

اءاث في ؤخيان ؤزغي ، و ٢ض ال يسٟى ٖليىا ؤيًا ، ؤن جضعيـ ًٚب ؤخياها و  وليضة اهخم

اللٛت ألاحاػيٛيت في اإلاضعؾت الجؼاثغيت ٧ان زمغة ؾىت ٧احلت حً ح٣اَٗت الخالحيظ إلا٣اٖض 

ا حً  ض هٖى
َ
الضعاؾت في بٌٗ اإلاىا٤َ الجؼاثغيت و في حى٣ُت ال٣باثل بالسهىم ، حا ول

هىيت ٦ما هى حٟترى ، بال ؤن هظا الاه٣ُإ ٢ض  الخ٨ٟحر في وظىص ؤػحت بزيياث و ليؿذ ؤػحت

 
ُ
ىبل بالترخيب و ؤٞطخى بل  ٢غاعالضولت بةصعاط اللٛت ألاحاػيٛيت في اإلاىٓىحت التربىيت ، ٢غاع ٢

ٌ حً الُٝغ آلازغ ، و طل٪ هديجت الزخالٞاث  الخشمحن حً َٝغ البٌٗ و الاحخٗاى و الٞغ

بدىا في جىاو٫ هظا  في اإلاىُل٣اث و الغئي ؾي٩ىن لها حىخ  بدثي آزغ  و هظا حا يٗؼػ ٚع

هظا حا يضٞٗىا  اإلاىيٕى الظي يٗض حٟخاخيا في ٞهم الهغاٖاث التي جىسغ اإلاجخم٘ الجؼاثغي و 
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بت في الخٗم٤ و الخدليل في ح٣غعاث ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت ألاحاػيٛيت و الظي يسو  بل  الٚغ

ٟا٫ با ٖخباعها ؤعييت زهبت و ٢اٖضة قغيدت اظخماٖيت ٚايت في ألاهميت ، و هي قغيدت ألَا

ل٣ً لهم في اإلاضعؾت ، ٦إهم حاؾؿت حً 
ُ
ٛغؽ ٞحهم و ج

ُ
ٗض حً زال٫ ألا٩ٞاع و ال٣يم التي ح

ُ
ح

حاؾؿاث الخيكئت الاظخماٖيت ، و ٧ل هظا يكحر بل  صاٞٗىا ال٨بحر الزخياع هظا اإلاىيٕى 

م الظي يدمل في َياجه ال٨شحر حً الٓىاهغ الاظخماٖيت
َ
لٛ

ُ
اإلادكاب٨ت و اإلادكا٧لت  الكاث٪ و اإلا

، و التي يهٗب الٟهل بيجها حما يجٗل حجها ٢ىبلت حى٢ىجت يم٨ً ؤن جىٟجغ بمجغص بهما٫ 

بخضي جٟانيلها.٦ما هىص الىنى٫ ؤيًا حً زال٫ هظه الضعاؾت بل  ال٨ك٠ ًٖ خ٣ي٣ت 

ىيت  و الاهخمام بهظه اللٛت التي يم٨ً ؤن ج٩ىن في ؤطهان الخالحيظ حٗبحرا ًٖ هىيتهم الَى

الش٣اٞيت ، ٦ما يم٨ً ؤن ج٩ىن حداولت لٛغؽ ؤ٩ٞاع حٛايغة ال جدىاؾب و خ٣ي٣ت وظىصها 

جي  صعظذ ٦ماصة ٚحر ؤؾاؾيت في البرهاحج اإلاضعسخي الَى
ُ
٧لٛت في خض طاتها ، باٖخباع ؤجها ٢ض ؤ

يا في خض طاجه .  بط ازخهذ بها بٌٗ اإلاىا٤َ صون ٚحرها و هظا حا يُغح بق٩اال حىيٖى

 اؾت :  الهضٝ مً الضع  -3

اء الظي حهضٝ بل  وؿع  في البدض الٗلمي صاثما بل  جُىيغ حا يؿمى بالى٣ض الٗلمي البىَ 

ا٦دكاٝ ألازُاء التي يم٨ىىا الى٢ٕى ٞحها لخصخيدها ؤو التي يم٨ً ؤن ج٩ىن آٞا٢ا ؤزغي 

لخُىيغ البدض الٗلمي في صعاؾت حا. لظل٪ ه٣ى٫ ؤن الخسُيِ لىي٘ حاصة ظضيضة للخضعيـ 

حج الخٗليمي لم ي٨ً زبِ ٖكىاء ، و بهما زً٘ ؤوال لضعاؾت ٖلميت و جسُيِ ظاص في البرها

، ٚحر ؤن هظا ال يمى٘ حً وظىص ؾلبياث و ه٣اثو ٞيه يم٨ىىا الخىنل بلحها زال٫ صعاؾدىا 

هظه ، و وي٘ ؤيضيىا ٖى  جل٪ الٟغاٚاث و الازخالالث التي يم٨ً ؤن ج٩ىن طاث وػن  و و٢٘ 

ما ؤو ججاهلهما . و حً ظهت ؤزغي ، يم٨ً لهظه الضعاؾت ؤن ج٩ىن ٦بحريً ال يم٨ً بٟٚاله

ت حً حىٓىع آزغ ٝ :" يمشل البدض الٗلمي ؤهميت ٦بري في  هاٞظة ظضيضة لٗالم اإلاٗٞغ

اه للمجخمٗاث الخضيشت ... لظل٪ ا٢ترن ج٣ضم الكٗىب و ألاحم  جد٣ي٤ الىجاح و الٞغ

ت " ٞمً زال٫ هظا البدض ؾدخطر لضيىا  .1باالهخمام بالبدض الٗلمي ٦إهم حهضع للمٗٞغ

ؤهم حٗالم ال٨خاب اإلاضعسخي باللٛت ألاحاػيٛيت ، و خ٣ي٣ت حؿاٖيه حً زال٫ ال٣يم التي 

يدملها ليُبٗها و يؿ٨بها في الخلميظ بمسخل٠ ؤَىاعه الخٗليميت ،ح٘ الاهخمام بؿىه و 

ألا٩ٞاع ؤو جل٪  حؿخىاه الضعاسخي و خ٣ي٣ت الخىاؾب بحن الىطج الٗمغي و اإلاٗغفي لخ٣بل هظه

                                                           
 40، م 2000، 1، حاؾؿت الىعا١، ٖمان، ٍؤؾـ البدض الٗلميٖبض اإلاجيض ) ببغاهيم (،  1
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ت خ٣ي٣ت حا بطا ٧ان هىا٥ اهخ٣اء صخيذ و ناثب ، و خضوص هظا  ، ٦ما جهضٝ بل  حٗٞغ

الاهخ٣اء للىهىم اإلاضعظت ٞيه ، ح٘ جىاؾبها و الش٣اٞت السانت بالُٟل الجؼاثغي ، 

باٖخباعها جى٣ل ز٣اٞت قٗبيت و ٢يم و خ٨م اظخماٖيت جبجي ظؼءا حهما حً شسهيت الٟغص و 

 لت الخٗليم . هى في حغخ

بطن جهضٝ حً زال٫ هظه الضعاؾت بل  ؤلاظابت ًٖ ؾاا٫ ُحلر و يغوعي يخمدىع خى٫ 

ىاع الهىياجيت حاهيت ال٣يم  التي يدملها ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت ألاحاػيٛيت في حسخل٠ ألَا

الضعاؾيت ، حً الابخضاجي بل  اإلاخىؾِ ٞالشاهىي ، و ٦ظل٪ ؤهميت هظه ال٣يم في بىاء 

لميظ حً زال٫ الىنى٫ بل  جدضيض ؤهضاٝ حٗيىت يهبى بلحها الخٗليم ٩٦ل ، و شسهيت الخ

هظه ال٣يم بهٟت زانت .٦ما ؾىداو٫ ال٨ك٠ ًٖ بح٩اهيت جد٣ي٤ هظه ألاهضاٝ في ْل 

يت و ؤلا زيياث ، ح٘ جإزحر ال٨ٟغة الهىياجيت اإلاخإنلت في حى٣ُت حجخم٘ حخٗضص الش٣اٞاث الٟٖغ

الاظخماٖيت بهٟت ٖاحت . و عبما جبضو لىا حً الىهلت ألاول  ؤن ال٣باثل و ج٨يٟها ح٘ ال٣ٗليت 

ؤلاظاباث ؾهلت و واضخت خى٫ ٧ل هظه الدؿائالث ، ٚحر ؤن ٖلم الاظخمإ و ؤلاهاؾت ٦ما هى 

حٗغوٝ يٗمالن ٖى  بزاعة حا هى ٖاصي لضي ٧ل الىاؽ و ظٗله ٚحر ٖاصي ، و طل٪ حً زال٫ 

بل  جلٌمـ الٓاهغة الخ٣ي٣يت زم الٗمل و البدض حً  بزاعة الى٣اٍ السٟيت و ببغاػها للىنى٫ 

ؤظل الىنى٫ بل  هخاثج ٖلميت ، و طل٪ حً زال٫ بزاعة اإلاٟاع٢اث اإلاجخمٗيت و حداولت 

بٖضاحها ، و الاهُال١ حما هى ٖاصي للىنى٫ إلاا هى  ٚحر ٖاصي و حً الؿهل بل  اإلا٣ٗض و 

 اإلاغ٦ب .

 :ؤهمُتالضعاؾت -4

 حداولت و ، ؤٚىاعها لؿبر الباخض جضٞ٘ التي ؤهميتها ؤ٧اصيميت صعاؾت ألي ؤن ٞيه ق٪ ال حما

 للبدض اإلاسخلٟت ألاصواث طل٪ في َغي٣ه ي٩ىن  و ، حؿائالجه ًٖ ججيب بل  هخاثج  الخىنل

يت. ٖلميت بُغي٣ت ح٘ اؾخسضاحها حىاهجه و الٗلمي  الاظخمإ ٖلم في الٗلمي البدض و حىيٖى

 زالله حً ٞيخم الىٓغي  ؤحا ، ٖمىي الشاوي و هٓغي  هضٞحن عثيؿيحن ؤولهما جد٣ي٤ بل  يؿع 

 الهضٝ و ؤحا  ، الاظخماٖيت الىٓم و ، الاظخماٖيت الٗال٢اث الخ٣اث٤ و َبيٗت ٖى  الخٗٝغ

٤ ؾليم ؤؾاؽ ٖى  زُت لئلنالح وي٘ في حىه الاؾخٟاصة ٞيم٨ً الٗمىي  الخُىع  يغجًيه حا ٞو

 .1للمجخم٘ الُبيعي

                                                           
ضاصالبدىزاالظخماُٖت – دشالٗلميالب  :حدمضقٟي٤ 1   55،م 1998،ؤلاؾ٨ىضعيت،اإلا٨خبتالجاحٗيتالخضيشت،الخُىاجاإلاىهجُتاٖل
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و   الهىيت و اإلاضعؾت خى٫  ؤظغيذ صعاؾاث هىا٥ ؤن في الغاهىت ؾتللضعا الىٓغيت ألاهميت وج٨مً

الضحج بحن اإلاضعؾت ٦ًٟاء جغبىي و ٖال٢خه  بل  يؿع  البدض هظا ؤن بال ، خضة ٖى  ٦ال ل٨ً

 ؤن في الٗمليت ألاهميت جإحي و . بسجاالث الهىيت حً زال٫ بصعاط ألاحاػيٛيت ٦ماصة حٗليميت

 باالجٟا١ بال يخإحى ال هظا و ، اإلاجخم٘ حكغوٕ باالجٟا١ ٖى  ماخخ جمغ للمجخم٘ الٗاحت الخىميت

حؿاهمت اإلاضعؾت في نهغ ظمي٘  ٖى  الًغوعي الخٗٝغ حً لظا٧ان . اإلاجخم٘ هظا هىيت ٖى 

تراٝ بالخىٕى يمً ز٣اٞت و هىيت حجخمٗيت  الغئي يمً الهىيت ال٩ليت الخايىت ح٘ الٖا

 بحن الهضٕ لغؤب يتى الخٖى و الى٢اثيت و يتالبراحج الٗالظ بٖضاص حداولت ؤظل واخضة حً

" ٖى  حٗبحر "  الهىياث ال٣اجلت" و ججىب اهؼال٢اث  لها اللخمت بٖاصة و اإلاجخم٘ ٞئاث حسخل٠

 .ٖلٝى "  ؤححن م

 

 الاؾخُالُٖت:الضعاؾت  -5

في البدىر الاظخماٖيت ٖاحت و في ٖلم الاظخمإ و ؤلاهاؾت ٖى  وظه السهىم، ُيٗخبر 

ي حً بحن السُىاث ألاول  و اإلاهمت ظضا ، و التي يجب ٖى  الباخض ٖضم البدض الاؾخُالع

ججاوػها ، باٖخباعه ؤو٫ زُىة في ؾلؿلت البدض الاظخماعي ، خيض حً زالله يم٨ً بياٞت 

حٗلىحاث ظضيضة ؤو جى٣يذ حٗلىحاث حىظىصة ٞٗال حً ؤظل اإلاىانلت في البدض ؤو حٗضيل 

وكحر و ها٦ض ٖى  يغوعة البدض الاؾخُالعي حً ؤظل  اإلاؿاع الىٓغي و اإلاجهجي . و بالخالي

الخإ٦ض حً الىظىص الٟٗىي للٓاهغة اإلاغاص صعاؾتها ، خيض ي٣ى٫ في هظا الهضص حدمض 

ٖا٠َ ٚيض : " ... هظه الضعاؾت تهضٝ بل  جد٣ي٤ ٚاياث ، حشل جىييذ بٌٗ اإلاٟاهيم ، و 

اث الجضيضة للبدض " ت ؤولىياث اإلاؿاثل و اإلاىيٖى هىا هلمـ ؤهميت الضعاؾت .حً 1حٗٞغ

و  للبدض،الاؾخُالٖيت في البدىر الٗلميت باٖخباعها صليال وؿترقض به في السُىاث ألاول  

جخجى  ؤ٦ثر يغوعجه في الخإ٦ض حً خ٣ي٣ت وظىص الٓاهغة اإلاغاص حىاولتها ، لهظا ٢ؿمىا هظه 

 الضعاؾت بل  ق٣حن ؤو حدىعيً حهمحن هما ٖى  الخىالي : 

 

 

                                                           
 41، م  1972، بحروث ، ح٨خبت ظغصيت بزىان ،  مدايغاث في البدض الاظخماعيٚيض حدمض ) ٖا٠َ ( ،  1
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 ٫ : اإلادىع ألاو  : 5-1

ال يم٨ىىا الاؾخٛىاء ًٖ البدض الىزاث٣ي في ٧ل صعاؾت ٦إو٫ زُىة في البدض الٗلمي ، 

ٞبمجغص ؤن جغاوص ؤطهاهىا ٨ٞغة بدض ، ٞةن ؤو٫ حا ه٣ىم به هى حداولت البدض في ؤعقي٠ 

طا٦غجىا ًٖ ٧ل ٦خاب له ٖال٢ت بمىيٕى ال٨ٟغة ، و بالخالي هسُى ٞٗال ؤو٫ زُىة في البدض 

يض هداو٫ البدض و الخهى٫ ٖى  حسخل٠ اإلاهاصع اإلا٨خىبت حً ٦خب و حجالث اإلا٨خبي ، بد

و ظغاثض و بدىر ؾاب٣ت و التي يم٨ىىا حً زاللها بزغاء حٗلىحاجىا خى٫ اإلاىيٕى اإلا٣غع 

صعاؾخه ، و بالٟٗل بٗض بدض َىيل ؤح٨ىىا الخهى٫ ٖى  ٖضص حجها ، و ٢ض ؾاٖضجىا ٦بضايت 

م٨ىا حً الخد٨م في بٌٗ ألا٩ٞاع ، و حً ظهت ؤزغي ٖى  جدضيض وظهت اإلاىيٕى ، ٦ما ج

ىا ٖى  ؤ٩ٞاع ظضيضة لم ج٨ً لضيىا حً ٢بل ، و ه٨ظا ٖملىا ٖى  حداولت الخهى٫ ٖى   حٗٞغ

 حهاصع ظىهغيت بل  خض حا باليؿبت إلاىيٕى بدشىا .

 اإلادىع الشاوي :  5-2

غافي ، هؼلىا بل   ؤو اإلا٨خبي بٗض ؤلاإلاام بإهم ألا٩ٞاع الىٓغيت حً زال٫ البدض الىٓغي البيبليٚى

اإلايضان ، ٞالبدىر الاظخماٖيت ٦يٟما ٧اهذ ، ال يم٨جها بإي خا٫ حً ألاخىا٫ الاؾخٛىاء ًٖ 

الىا٢٘ اإلالمىؽ الظي يعج بد٣اث٤ ٚحر ْاهغة للٗيان ، و التي ال هخىنل بلحها ٖبر ال٣غاءاث 

ا٢ٗيت و ٦ظل٪ حً الىٓغيت ، و اؾدىُا١ الىا٢٘ يغوعة حً ؤظل الىنى٫ بل  هخاثج ؤ٦ثر و 

ؤظل الخٗٝغ ٖى  الٓاهغة ًٖ ٦شب و ا٦دكاٝ زهاثو اإلايضان ، ختى هخىنل بل  جدضيض 

يا في جسهيو ؾاا٫ الاهُال١ .و ٦ما هى  اإلاالحذ ألاؾاؾيت ، و حىه ي٩ىن لىا صٞٗا حٗٞغ

ىا ال جلر ٦شحرا ٖى  الجزو٫ بل  اإلايضان ، ٧ىهىا  ٖى  ج٣ىيت  اٖخمضهاحالخٔ ٞةن َبيٗت حىيٖى

ت ههىم حإزىطة حً ال٨خاب اإلاضعسخي في حاصة اللٛت ألاحاػيٛيت  جدليل اإلادخىي إلاجمٖى

ىاع الخٗليميت .بطن ٧اهذ ؤول  زُىاجىا في اإلايضان ٢بل ؤن جخدضص ٨ٞغة  باليؿبت لجمي٘ ألَا

البدض ، خيض خاولىا الاخخ٩ا٥ ببٌٗ جالحظة الؿىىاث اإلاسخلٟت اإلاٗىييىبضعاؾت اللٛت 

اإلااؾؿاث الخٗليميت ال٣غيبت حً حى٣ُخىا ، ٦ما ٢مىا ببٌٗ اإلا٣ابالث  ألاحاػيٛيت في بٌٗ

ٚحر اإلادضصة ألاؾئلت ل٨جها حدضصة ال٨ٟغة ح٘ ؤؾاجظة اإلااصة و ٦ظا بٌٗ اإلاٟدكحن في اإلااصة 

ت حً الٟاٖلحن الظيً هم ٖى  نلت بالٗمليت  ) ؾياؾيحن و  ٦ظل٪ ، باإلياٞت بل  حجمٖى

ؾمذ لىا بالسغوط ب٨ٟغة ٖاحت ل٨جها ؤص١ خى٫ اإلاىيٕى ، و خ٣ى٢يحن و عظا٫ ز٣اٞت ( ، حا 

هظا حا ؾاٖضها ٖى  الخىظه هدى ال٨خاب اإلاضعسخي و ٢ض جهٟدىاه في الىهلت ألاول  ، زم و بٗض 
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إل ٖى  ههىنه و الخمًٗ ٞحها ػاصث ٨ٞغجىا جدضيضا و اجطخذ لضيىا الغئيت الٗلميت  الَا

يل هظه الىهىم حداولحن بظل٪ ال٨ك٠ ًٖ البدشيت ، و حىه جىنلىا بل  صعاؾت و جدل

 زبايا ال٣يم التي جدملها ًٖ ح٣ىحاث الهىيت .

 َغح ؤلاق٩ا٫ :  -6

ا مى٣ُت ال٣باثلل٣ض ٧اهذ " " حدلَّ اهخمام الىاٞضيً ٖى  قما٫ بٞغي٣يا و حىيٖى

زها اللٛىي و هٓام الٗيل ى بوللضعاؾاث الاظخماٖيت و آلاهثر َمحٌّ
َ
لىظيت ، وطل٪ بٟٗل ج

ِكهم للخغيت و ج٣ضيؿهم لؤلعىلؿا٦ىتها 
ٌّ
ُٗ

َ
ضام و اوٛال٢هم ٖى  ؤهٟؿهم و  ح . و بد٨م الّهِ

الضاثم ح٘ الضزالء ٞةن " ال٣باثل" ٢ض ازخاعوا الاوسخاب بل  ؤٖالي الجبا٫ و الاؾخ٣غاع في 

اهيت ٦شيٟت للخٟاّ ٖى  وظىصهم و يمان اؾخمغاعيت ظيؿهم ٖبر ألاظيا٫.و 
َّ
" ججمٗاث ٌؾ٩

اثجٖى  ٚغاع ٧اٞت  "البربغ"، و حىظ ٖهىص ٚابغة ، هجض ؤن"ال٣باثل"   يترصصون في الٓهىع  ىٖى

لىن الٗيل جدذ عايت آلازغ اإلاهيمً "الٛالب" و جدذ  ِ
ًّ َٟ ٦ٟاٖلحن حؿخ٣لحن في الخاعيش و ٌي

ً لسضحت لٛخه و ز٣اٞخه و صياهخه و ايضيلىظيا حكغوٖه الؿياسخي ، و في يٖباءجه ، ٌحَجىض

 ِ
ّ
ائهم ألظضاصهم و الى٢ذ طاجه ، ٌحَخجظ ِعون  في طا٦غتهم السانت و جًاحجهم الٟغيض و ٞو

ألعيهم" 
ل ٞيه هظه ال٣غي ٖى  1 ِ

ّ
ك٩

ٌ
.بجها ويٗيت حٟاع٢اجيت باحخياػ ، ٟٞي الى٢ذ الظي ح

َبايْل " بالخٗبحر الضاعط ؤو" بالص  الؼواوة " 
ْ
احخضاصها و ٖى  ٦ثرتها حا يهُلر ٖليه ب " ْبالْص ٢

 في خضوص ظٛغاٞيتها اإلاٗغوٞت حً  بخٗبحر ابً زلضون ،
ً
هجض ؤنَّ ٧ل ٢غيٍت جمشل ٦ياًها حؿخ٣ال

حاث شسهيتها و  خيض ٢ىاهيجها الخىٓيميت. و ل٨ً ح٘ طل٪ ،  خاٞٓذ هظه ال٣غي ٖى  ٌح٣َّىِ

زها الش٣افي و الاظخماعي صون ؤن يمىٗها طل٪ حً الخىانل و الخٟاٖل و  محٌّ
َ
ٌهىيتها الش٣اٞيت و ج

 1867ا حً ؾا٦ىت الجؼاثغ،  و ٦مشا٫ ٖلىظل٪ حا خضر في" قخاء الخًاحً ح٘ ظىاعه

" ٖى  ٖاج٣هم بيىاء و بَٗام ؾا٦ىت اإلاىا٤َ الىا٣َت  ـْ َّ
ٖىضحا ؤزظ ؾ٩ان حى٣ُت "َصل

ليه ب، ب٨ٗـ حا طهبذ  2بالٗغبيت ب٩ل عخابت نضع ياعبحن بظل٪ ؤؾمى حشا٫ للخًاحً"

 اوة بحن "ال٣باثل" و "الٗغب" .حٗٓم ٦خاباث الٟغوؿيحن التي ٌجِهغٌّ ٖى  وظىص ٖض

 بةخ٩ام في وظه ٧ل جإزحر ٚحر بؾالحي ، بديض "      
ً
ل٣ت

ْ
و ل٣ض ب٣يذ هظه اإلاى٣ُت ٌحٛ

َيْذ  ًِ ة ، ٖى  ٨ٖـ الؼوايا ؤو اإلاضاعؽ ال٣غآهيت التي َخ ىِعَيذ اإلاضعؾت الٟغوؿيت بكضَّ ٌٖ

                                                           
1
 Ferhat Mehenni  :Algérie : la question kabyle ,2004, Paris, Éditions Michalon  , p7 

2
Hanoteau et letoutneux :la kabylie et les coutumes kabyles,1893,paris,challamel,3 vol,p57 
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تظبا٫ اإلاٗحا ظٗل الٟغوؿيحن يؿمىجها "  ؤبىائها ٖىض1ب٣بى٫ ٦بحر"  . و ٧اهذ ألاحاػيٛيت  " ٞغ

يٟي  في حٗاعى  وظىصي ، خيض ؤن ألاحاػيٛيت ٢ض خاٞٓذ ٖى   ال و الٗغبيت في ج٩احل ْو

ٍم للخٟاّ ٖى  الٗاصاث و الخ٣اليض ، بيىما ٧اهذ  اء للخٗاحل اليىحي و ٦ُم٣ّىِ يٟيتها ٧ٖى ْو

ت الضهيىيت والضيييت بهبٛت ح٣ضؾت . وح٘ الهضحت الخًا عيت التي ظاءث الٗغبيت لٛت اإلاٗٞغ

ح٘ الاؾخٗماع الٟغوسخي الظي ٞغى الٟغوؿيت ٧لٛت جضاو٫ ٖى  الجؼاثغيحن ، هجض ؤن اإلاى٣ُت 

٢ض اهخًٟذ في وظه الاخخال٫ جدذ عايِت زىاثيِت ) بؾالم و ٖغبيت ( ٦بٗضيً ؤؾاؾيحن لهىيت 

لؿلت اإلاى٣ُت  في وظه الشىاثيت ) حؿيديت ٞغوؿيت ( اإلاٟغويت حً ٢بل الٟغوؿيحن. و بٗض ؾ

ٗغَّى لها ؾ٩ان اإلاى٣ُت و الاهدكاع الخضعيجي للمضاعؽ الٟغوؿيت ، الظي 
َ
الخهجحراث التي ح

ىيت  ىيت لضي الىسبت الَى َبلٌىِع ال٨ٟغة الَى
َ
ِغَى ٦إحٍغ وا٢٘  ، و ج

ٌ
ِع ، ٞ َهىُّ

َ
و ٖىض حداولت ج

  آهظا٥ ب
َ

ِغٝ ٌٖ األػحت البربغيت الضولت الجؼاثغيت اإلاؿخ٣لت ، زغط بل  الىظىص بق٩ا٫ الهىيت بما 

ىيت و حا ي٣خًيه بىاء  التي جمَّ اخخىائها بل  حا بٗض الاؾخ٣ال٫. و ح٘ اؾترظإ الؿياصة الَى

َ٘ ِقٗاعُ 
ِٞ "  الضولت حً جإخيض لٛىي و ز٣افي و ؾياسخي و بدض في حؿاثل الٗيل اإلاكتر٥ ،  ٌع

ضعؾت ظؼاثغيت حٗميم الخٗليم و جىخيضه و حٗغيبه و ظؼؤعجه" ٢هض جىخيض الجؼاثغيحن خى٫ ح

ػ اإلاكتر٥ بيجهم ٖبر اإلاىاهج و اإلا٣غعاث. و هىا بغػ الهغإ بحن الىسب اإلاش٣ٟت الٟاٖلت  ّٗؼِ
ٌ
ح

ٟاٞاث و  ُِ َجِلياث الِاْن
َ
خى٫ هىيت حجخم٘ حا بٗض ال٩ىلىهياليت ، و ٧اهذ اللٛت حً  ؤهم ج

اث الؿياؾيت و ال٨ٟغيت التي ؤٞغػث جياعيً عثيؿيحن ،  جياع ٞغا َٗ
ٌ
ه٨ٟىوي و جياع الَخَمى٢

ى  البٗض ألاحاػيغي الظي ٧ان ن الخياع ال٧ا ٖغوبي.بط ؼ ٖى  البٗض اإلاخىؾُي ٖو ِ
ّ
ٟغاه٨ٟىوي ٌيغ٦

ىيت ،  هاث الهىيت الَى ٍن حً ٌح٩ّىِ ٌم٩ّىِ
َ
ؿًيا ٦

ْ
ؼ ٖى  الهٗيض الؿياسخي ؤحا بالٟٗل َحي

ّ
ٖى  ٞغ٦

٨ٟىهيت بحن الٗغبيت الخبكحربالالث٨يت هديجت الغبِ الىزي٤ في جهىع ؤلايضيىلىظيت الٟغاه

ىيت زاعط بَاع الٗغوبت و ؤلاؾالم. بيى · وؤلاؾالم ٌع الهىيت الَى ما الخياع الٗغوبي لم ي٨ً َيَخَهىَّ

ت الؿلُت الخا٦مت الٞخ٩ا٥ بحا صٞ٘  الىسبت اإلاش٣ٟت الٟغاه٨ٟىهيت ال٣باثليت بل  ح٣اٖع

خباع للبٗض ألاحاػيغي لهىيت الكٗب الجؼاثغي  تراٝ و بٖاصة الٖا و الظي ٧اهذ اللٛت  الٖا

حاجه َهمَّ ٌح٣َّىِ
َ
ضؤ الهغإ بمؿاءلت الظا٦غة الجماٖيت و الخاعيسيت إلاى٣ُت " .ب.  ألاحاػيٛيت ؤ

ال٣باثل" وبالخٟغ في الىا٢٘ الش٣افي والاظخماعي للكما٫ ؤلاٞغي٣ي ٩٦ل و طل٪ بهضٝ بزباث 

                                                           
1
Charveriat  francois : huit jours en kabylie. A travers la kabylieet les questions kabyles, 

1889-paris ,librairie plon, p221 
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ي  ،الخمايؼ و اإلاٛايغة ًٖ الغئيت الغؾميت للؿلُت الؿياؾيت َزؤة و حا ؤصَّ
َ
بل  ٢غاءاث ٌحْجت

َجت  لخاعيش  الجؼاثغ الش٣افي و الؿياسخي و الاظخماعي حما يىحي بإػحت 
َ
ْصل

َ
َؿغة و جٟؿحراث ٌحا

َ
ٌحْبد

ٟي  َّ٣
َ
هىيت زاه٣ت لضي الىسب الٟاٖلت في اإلاجخم٘. و بٗض جطخياث قغيدت ٦بحرة حً ٌحش

تراٝ بالبٗض ألاحاػيغي للهىيت الج مَّ الٖا
َ
ىيت حى٣ُت ال٣باثل ، ج ؼاثغيت زم باألحاػيٛيت ٧لٛت َو

مها و ٧اهذ 
ٌّ
ب في حٗل َع بٗض طل٪ بصعاظها في اإلاىٓىحت الخٗليميت في اإلاىا٤َ التي جٚغ لَيَخ٣َغَّ

ال١. و جإؾيؿا ٖى  حا َؾَب٤ و بٗيضا ًٖ الُغح الايضيلىجي  حى٣ُت ال٣باثل ؤهمها ٖى  ؤلَا

يَّ ؤٖىا١ الخ٣اث٤ و في حداولت ل
َ
٣غاءة الىا٢٘ ٦ما هى ٧اثً ، ٞةن بق٩الىا الظي يداو٫ صوحا ل

 يخمدىع خى٫ ؾاا٫ عثيسخي هى:

"حا هي ال٣يم الهىياجيت التي حؿع  اإلاضعؾت الجؼاثغيت لترؾيسها لضي جالحيظ اإلاضاعؽ حً  

 ؟" لؤلَىاع الضعاؾيت الشالزت ابخضاجي ، حخىؾِ و زاهىي  زال٫ حًاححن حاصة اللٛت ألاحاػيٛيت

يت:و ٦دؿائالث    ٖٞغ

غ "الؿياسخي" ٖى  "الش٣افي" في وي٘ جهىع للهىيت حً زال٫ هظه  بل  .1
َّ
ؤي حضي ؤز

 اإلاًاححن؟

هل يىظض جهىع حىخض للهىيت التي يغاص جغؾيسها حً زال٫ حًاححن اللٛت  .2

 ألاحاػيٛيت؟

ً ٩٦ل ؤم إلاى٣ُت ال٣باثل ٞدؿب؟ .3  هل حؿع  هظه اإلاًاححن بل  حٗؼيؼ الاهخماء للَى

ى خى٫ اإلاىيٕى ، و ٟغ اللدؿائالث ٞةهىا ٢ض ججىبىا  نياٚت  و ؾٗيا حىا لئلظابت ًٖ هظه ا

و هى جهىع ؤو ا٢تراب  جخبىاه الٗضيض حً اإلا٣اعباث الاظخماٖيت اإلاٗانغة في البدض و هى 

اؾخئشاع الٗمل بإؾئلت ؤلاق٩اليت ٦ةَاع حىظه للبدض، ٖىى نياٚت ٞغوى و الخ٣يض 

اؾخ٨كاٞيت جدليليت جُغح الدؿائالث باإلاجا٫ الظي جدضصه ، و هظا حا يجٗل هظه الضعاؾت 

،  و طل٪ " ٧ل جدضيض هى هٟي" حً حىُل٤ اؾدىُا١ الٓاهغة و جٟاصي جىظيه البدض ألن 

ت الاظخماٖيت و الاهتر غة خى٫ هظا اإلاىيٕى ، ال جمشل ى بوهٓغا ل٩ىن اإلاٗٞغ لىظيت اإلاخٞى

يا يؿمذ بهياٚت الٟغوى .  ت ، ٞةن  باؾخصىاء بٌٗ ال٨خاباث اإلاغظٗيٞحسؼوها حٗٞغ

ألاصبياث التي جىاولذ بالضعاؾت و الخمديو  ال٣ًيت البربغيت ، بحا ؤجها او٩ٗاؽ للسُاب 

الهىياحي للخغ٦ت البربغيت و بحا او٩ٗاؽ للسُاب اإلاٗاصي  ، و بالخالي يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه لم يخم 

 البربغي بهىعة ه٣ضيت « affirmation identitaire »جىاو٫ ٢ًيت الخإ٦يض الهىياحي 
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غة لضيىا و التي اَلٗىا ٖلحها ، بحا  ٧اهذ ، بط ؤن حٗٓم ألاصبياث ؤو ٖى  ألا٢ل  اإلاخٞى

إلاخدمؿحن لل٣ًيت ألاحاػيٛيت حً وكُاء حىايلحن ، و بحا إلاٗاعيحن لها ق٨ال و حًمىها  

حً جياعاث ايضيلىظيت حىاهًت للُغح البربغي  ، بيىما ٧ان حً  اإلاٟغوى جىؾي٘ ع٢ٗت 

لسالم بمُاعخت حؿإلت الهىياث الش٣اٞيت بٗيضا ًٖ جىنياث ألاؾالٝ ؤو الخ٨ٟحر في ؾبل ا

 بهضٝ اؾدىُا١ الدؿائالث آزغها َغح وبالخالي ٞةهىا .ألاظضاص اإلا٣ضؾحن ؤيا  ٧اهذ حكاعبهم

ججضع ؤلاقاعة بل  ٧ىن هظه الضعاؾت و   حؿب٤. بك٩ل البدض جىظيه صون  الٓاهغة،

تراٝ حً اؾخ٨كاٞيت ونٟيت جدليليت و هي جىضعط ي مً الضعاؾاث ال٨يٟيت و حؿخضعي الٚا

و  الٗضيض حً الخسههاث الٗلميت ٧الخاعيش و الؿياؾت و الاهتربلىظيا و ٖلم الاظخمإ

. اللؿاهياث   في حىاولت هىليؿديت للمىيٕى

اع اإلاٟاهُمي للبدض : -7  ؤلَا

ون لىظيت  بهىعة ٖلميت حا٦ضة حً صى بوال يم٨ىىا الخُغ١ لضعاؾت ؾىؾيلىظيت ؤو آهتر

ويٗها في بَاع هٓغي حٗحن ، و الظي يخم حً زال٫ حىٓىحت حٟاهيميت ال ج٩ىن حسخاعة حً 

ٟغى ٖليه حً زال٫ خاظت ٖلميت حٗيىت . ٞيجض الباخض هٟؿه 
ُ
َٝغ الباخض و بهما ج

حلؼحا بخىظيه ج٨ٟحره بل  وظهت ٖلميت حٗيىت ، و هي حا وؿميه في اللٛت الٗلميت بالىٓغياث ، 

خٗضصة و حسخلٟت ؤيًا في الٗلىم الاظخماٖيت ٖمىحا ، و وي٘ البدض في و هظه ألازحرة ح

٢الب هٓغي يخماشخى و بق٩اليت بدشىا ُيٗض ؤيًا يغوعة حىهجيت ، و جُبي٤ الىٓغيت ليـ 

باألحغ الهحن الظي هخىنل بليه حً حجغص صعاؾت الىٓغياث و حٗلمها و خٟٓها ًٖ ْهغ ٢لب ، 

:" ... ؤن هٟهم  « Langaid »ا الخ٨ٟحر هٓغيا ٦ما ي٣ى٫ و بهما ي٨مً الؿغ في طل٪ في حٗلمى

 .1الىٓغيت هى حؿإلت جخٗل٤ بخٗلم الخ٨ٟحر هٓغيا ؤ٦ثر حىه حٗلم الىٓغياث طاتها "

ت : 7-1  اإلا٣اعبت الىٍٓغ

كا٧لت ، ْهغ ح٘ ْهىع 
ُ
بن حٟهىم الهىيت ، خضيض اليكإة ، و هى حٟهىم ٚايت في الخ٣ٗيض و اإلا

. و الخٗاَي ح٘ هظا اإلاىيٕى يؿخضعي جبجي  « Etat – Nation »   " ألاحت-حٟهىم " الضولت

حٟاهيم زانت جبىتها هٓغيت حا ، و ل٣ض بدشىا في ٦خب اللٛىيحن و في حجاالث الضعاؾاث 

جىاولذ اللٛىيت زال٫ ٞترة الاخخال٫ الٟغوسخي و بٗض الاؾخ٣ال٫ ، ٞىظضها بٌٗ الضعاؾاث 

                                                           

ت الاظخماُٖت مً باعؾىهؼ بلى هابغماؽالىٓؤيان ) ٦غيب ( ،  1  ، جغ: خؿحن ٚلىم ) حدمض (، ؾلؿلت ٦خب ز٣اٞيت قهغيت يهضعها  ٍغ

جي للش٣اٞت و الٟىىن و ألاصب  ، ال٩ىيذ ،   . 24، م  1978اإلاجلـ الَى
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و الهغإ بحن الىسب الجؼاثغيت اإلاش٣ٟت ، بال ؤهىا لم الاه٣ؿاحيت  ؤزغي بدشذ في  الخٗغيب و 

ىظه في ٖملىا ، و طل٪ ةَاع  حه٣٘ ٖى  هٓغيت جىُب٤ جماحا ٖى  حىيٕى بدشىا ٧ي هخبىاها ٦

م " جىنل الباخشحن في ٖلم الاظخمإ اللؿاوي بل  حٗميماث ًٖ الٗال٢ت بحن ألالؿً و التي  ٚع

ياصي ٧ل اجها٫ بحن اللٛاث بل  ويٗيت نغاٖيت ، في الخٗميم الخالي :"  « Boyer.H »لسهها

الؿياؾيت ، ٞالهيمىت  ؤلايضيىلىظيتو الهغإ خى٫ اللٛت يضزل ٖمىحا في بَاع الهغاٖاث 

و بالخالي ٞةن الهىيت صاثما يدضصها   .1الؿياؾيت حؿحر ظىبا بل  ظىب ح٘ الهيمىت اللٛىيت "

 بًضها.ىيت. ٦ما ؤن ألاقياء جخمايؼ حدىع الهغإ، و ظمي٘ ؤهىإ الهغإ حبىاها ٖى  اله

ؤن اإلاجا٫ ألاوؿب لضعاؾت هظا اإلاىيٕى هى ٖلم اظخمإ الهغإ ، و طل٪  اعجإيىاولهظا 

  ا،و صيىاحي٨ي احخدغ٧ ال٩ىن الهىيت حٟهىح
َّ
ها و ح٣ٗضها بال في ويٗيت الخٛحر  و ال جخإ٦ض في جىٖى

بل  ال٣ى٫ :" ؤن  « Lipiansky »ٞ٘ الاظخماعي بمٗجى بال في خالت ؤػحت ز٣اٞيت ، و هظا حا ص

، بؿبب الهغإ ح٘ آلازغ .  و ل٣ض اعجإيىا حىاولت  2الهىيت ال جبرػ ٦هىيت بال في ويٗيت ؤػحت "

٣ا  "  عال٠   لهغإ في ظؼء حجها ، و طل٪ جماقيا ح٘ هٓغيتلهٓغيت إلا٣اعبت اإلاىيٕى ٞو

 .صاهغهضوعٝ " 

ت الهغإ : 7-2  هٍٓغ

زىعة في اإلاىعور ال٨ٟغي ؤلاوؿاوي الخضيض، حما ؤزاع اهخمام  ل٣ض ؤخضزذ هٓغيت الهغإ

الٗضيض حً الٗلماء ، و ل٨ً لم جخ٤ٟ عئاهم ٧لها خى٫ هظا اإلاىيٕى ، ٞىجض حجهم الٗالم " 

صاهغن صوعٝ" ٢ض اؾخسضم حٟاهيم " حاع٦ـ" في صعاؾت الىٓام الاظخماعي الغؤؾمالي 

ط ٧ان يىٓغ بل  الٗالم ٖى  ؤهه في خالت الخضيض و ل٨ً بك٩ل حسخل٠ ًٖ الهغإ الُب٣ي .ب

نغإ حؿخمغ ، و ٧ان يغي ؤن الؿلى٥ الاظخماعي ال يدؿً ٞهمه و بصعا٦ه بال في ؾيا١ 

الهغإ و الخىا٢ٌ و الخىجغ بحن الجماٖاث اإلاخىاٞؿت حً صون ؤن ي٩ىن بالًغوعة ٖىيٟا ، 

ضيييت.  و بالخالي لم يٗض بط يم٨ىه ؤن يخسظ ق٩ل الجزإ بحن حسخل٠ الجماٖاث الازييت ؤو ال

الهغإ يىدهغ في الٓاهغة الُب٣يت و بهما ؤنبذ ظؼءا حً اإلاٗاف اليىحي لضي ٧ل 

اإلاجخمٗاث.و ل٣ض اٖخمض في جدليله للمجخم٘ ٖى  هٓغيتي الخ٩احل و ال٣هغ ، بديض جغي هٓغيت 

في  الخ٩احل ؤن هىال٪ جىانال بل  حؿخىي حا و زباجا حً خيض بىاء الٗىانغ اإلاخ٩احلت

                                                           
اث الجاحٗيت ، الجؼاثغ ،  اإلاؿإلت الش٣اُٞتولض زليٟت حدمض الٗغبي: 1  355، م  2003، صيىان اإلاُبٖى

2
 Lipiansky E.M « identité subjective et interaction », In Stratégies identitaires, PUF, Paris, 

1990 ,P 10 
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يٟت يؿهم بها في يمان صيمىحت اليؿ٤ اإلاجخمعي   الظي اإلاجخم٘، بديض ج٩ىن ل٩ل ٖىهغ ْو

هٕى حً الخجاوـ و الخىا٤ٞ بحن ؤًٖاثه .بيىما جغي هٓغيت ال٣هغ ؤن ٧ل حجخم٘ و في  هيؿىص

ا حً الهغإ و الجزإ، بديض يؿهم ٧ل ٖىهغ في حى٘ ج٩احل اليؿ٤  ٧ل ٞترة يٗٝغ هٖى

بر ؤن الهغإ  ب٩ىهه ْاهغة اظخماٖيت َبيٗيت في ٧ل اإلاجخمٗاث ٢ض ج٩ىن ال٨ىي. و ل٣ض اٖخ

يٟي  اث٠ ايجابيت يم٨ً ؤن جاصي بل  الخّٛحر، ٞهى ال يٗتٝر بمٟاهيم الخيؿي٤ الْى له ْو

والخ٩احل والاؾخ٣غاع ، ٦ما ال يٗتٝر بىظىص اإلاجخم٘ في يىء الهغإ الُب٣ي الا٢خهاصي 

يغي  بًغوعة جىظيه ٖلم الاظخمإ بل  بق٩االث الخّٛحر و بهما  .اإلااصي ٦ما يغاه حاع٦ـ

الهغإ  في هٓغ " صاهغن صوعٝ " يضوع  بطن ٞ .والهغإ وال٣هغ التي يُغخها  البىاء الاظخماعي

و هى بظل٪ يؿدبض٫ الخخميت الا٢خهاصيت في الخ٣ل الؿياسخي وليـ في الخ٣ل الا٢خهاصي 

ل ؤلاهخاط ال  ٖال٢اث الؿلُت، وحً حٗاعى وحً ٖال٢اث اإلال٨يت لىؾاثبالخخميت الؿياؾيت

اث٠  اإلاهالر ال  اؾخمغاع الهغإ، وحً الهغإ ٧ىؾيلت يغوعيت للخّٛحر ال  البدض في ْو

 .هى ال٣ىة السال٢ت التي جهاخب الخٛحرو   الهغإ في ال٩ل الاظخماعي

حا يكىبه حً لٟهم الىا٢٘ الاظخماعي و  و لى ظؼثيا  وحً هىا يم٨ىىا ؤن وؿخٗحن بهظه الىٓغيت

وحداولت ؤلا٢هاء و ؤلا٢هاء اإلاًاص  ،  لهىيت صون ؤزغي عئيت حٗيىت ل نغإ  خى٫ ٞغى

وحا جدؿم به الىسب اإلاش٣ٟت والؿياؾيت حً نغإ اإلاهالر ٖى  خض ٢ى٫ " حاع٦ـ " في 

و حً حىُل٣ىا هدً ، لٟهم الٓاهغة ٞةهه يم٨ىىا ال٣ى٫ الخٗاحل ح٘ هظه ال٣ًيت الكاث٨ت. 

لهغإ ٢ض ؾاهمذ في  َغح جهىع حٗحن للهىيت الجؼاثغيت بىٕى حً الاؾدبضاص و ؤن ْاهغة ا

بالسهىم  ؤصي بل  ْهىع اإلاُلب الهىياحي لضي ٞئاث حسخلٟت حً اإلاجخم٘ ؤلا٢هاء  حا 

 . ٖىض الخياع البربغي 

 :جدضًضاإلاٟاهُم -8

 و ؾت،الضعاه هظ َيلت ؾترص التي اإلاٟاهيم هدضص ؤن اإلاىهجيت الىاخيت حً الًغوعي  حً

ت حًؾيخٗغى   حسخلٟت خؿب صالالث و حٗاوي دخملج ال٩ىجه هٓغا اإلاٟاهيم إلاجمٖى

 .البدض حجا٫ خؿب و الباخض

 الهىٍت :مٟهىم  - ؤ
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هى " اإلاغ٦ب  -حا حهُلر "الهىؤكخ٤ اإلاٗجى اللٛىي إلاهُلر الهىيت حً الًمحر " هى " يُ    

ويكحر   1جداص  بالظاثحً ج٨غاع " هى " ٣ٞض جم ويٗه ٧اؾم حٗٝغ ب "ا٫: وحٗىاه " الا

كحئ " هىهى " ؤي حً خيض حصسهه وجد٣٣ه في طاجه الحٟهىم الهىيت بل  حا ي٩ىن به 

اء الًمحرالجمعي ألي ج٨خل بكغي وحدخىي لهظا الًمحر في هٟـ  وجميحزه ًٖ ٚحره ٞهى ٖو

اصاث وح٣ىحاث ج٨ي٠ وعي الجماٖت وبعاصتها في الىظىص  الى٢ذ بما يكمله حً ٢يم ٖو

الهىيت  ٞةن  وجإؾيؿا ٖى  اإلا٣اعبت الٟلؿٟيت  ، 2صازل هُا١ الخٟاّ ٖى  ٦ياجهاوالخياة 

حٗبر ًٖ خ٣ي٣ت الصخيء اإلاُل٣ت اإلاكخملت ٖى  نٟاجه الجىهغيت التي جمحزه ًٖ ٚحره ٦ما حٗبر 

ًٖ زانيت اإلاُاب٣ت ، وبالخالي ٞان الهىيت الش٣اٞيت ألي قٗب هي ال٣ضع الشابذ والجىهغي 

.  3اث وال٣ؿماث الٗاحت التي جمحز خًاعجه ًٖ ٚحرها حً الخًاعاث واإلاكتر٥ حً الؿم

ت حً السهاثو واإلامحزاث ؤن ل٩ل ؤوجا٦ض الضعاؾاث الؿىؾيىلىظيت  حت ؤو ظماٖت حجمٖى

الاظخماٖيت والىٟؿيت و اإلاٗيكيت والخاعيسيت اإلاخمازلت التي حٗبر ًٖ ٦يان يىههغ ٞيه ٢ىم 

وحً هظا الكٗىع ال٣ىحي طاجه ، ث التي ججمٗهم حيسجمىن وحدكابهىن بخإزحر هظه اإلاحزا

يؿخمض الٟغص بخؿاؾه بالهىيت والاهخماء ويدـ بإهه ليـ حجغص ٞغص ه٨غة وبهما يكتر٥ ح٘ 

ٖضص ٦بحر حً ؤٞغاص الجماٖت في ٖضص حً اإلا٩ىهاث وألاهضاٝ وييخمي بل  ز٣اٞت حغ٦بت حً 

ٗىع الٟغص بهىيخه هديجت ٖىاحل وفي خالت اوٗضام ق.  4ظملت حً اإلاٗايحر والغحىػ والهىع 

صازليت ؤو زاعظيت يخىلض ٖىضه حا يؿمى بإػحت الهىيت التي جٟغػ بضوعها ؤػحت وعي جاصي بل  

ييإ الهىيت جهاثيا ٞييخهي بظل٪ وظىصه . ويغي حٗٓم الباخشحن الؿىؾيىلىظيحن ؤن الهىيت 

ماٖيت والخاعيسيت، جخٛظي بالخاعيش وحك٩ل اؾخجابت حغهت جخدى٫ ح٘ جدى٫ ألاويإ الاظخ

وبالخالي ٞهي وؿبيت وصيىاحي٨يت جخٛحر ح٘ خغ٦ت الخاعيش واوُٗاٞاجه ول٣ض ؤزبدذ اإلاجاصالث 

الٗلميت بن هىيت ؤي حجخم٘ ليؿذ ؤحغا زابخا بل يغجبِ باإلاازغاث الساعظيت وبالخضاو٫ 

هىيت الٗلمي لؤل٩ٞاع والش٣اٞاث. ٦ما يغجبِ بالهغإ ٖى  الؿلُت ولٗبت الخىاػهاث. وال

جخًمً ح٩ىهاث زابخت وؤزغي ٢ابلت للخٛيحر ويٗخبر الضيً واللٛت حً الشىابذ  الغاسست بيىما 

غ١ ج٨ٟحر ٢ابلت للخٛحر في الك٩ل الايجابي  ج٩ىن اإلا٩ىهاث ألازغي حً ٖاصاث وج٣اليض و٢يم َو

الظي جدضصه خغ٦يت اإلاجخم٘ وجٟاٖالجه ح٘ اإلاديِ الساعجي وحً ؤهم  ح٩ىهاث الهىيت 

                                                           
ت آٞاث«ٖباؽ الُات.     - 1  (www.ahwastudies.orgًٖ اإلاى٢٘     حى٣ىلت   ح٣الت   »اللٛت والهٍى
 (22م-، 1988 1الٗلم ، الؿلؿلت الجضيضة ،  ٍ ، ٦خاب  م٨ىهاث الهىٍت الش٣اُٞت اإلاٛغبُتٖباؽ الجغاعي:      -  2
 ٖباؽ الُاجي ،  اإلاغظ٘ الؿاب٤  - 3
ت ونضمت الٗىإلات  « بكحر زل٠    - 4  www. Difaf.net»ؾاا٫ الهٍى
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ً جاعيذي حكتر٥ ، ؤؾاَحر وطا٦غة جاعيسيت حكتر٦ت ، ز٣اٞت  اهيت: حجا٫ ظٛغافي وؤلاوؿ َو

واظباث حكتر٦ت و ا٢خهاص حكتر٥ حغجبِ بمىا٤َ  قٗبيت حكتر٦ت  ، حىٓىحت خ٣ى١ و

يت اإلاىٓىحت و الهىيتٞ . بطن 1حٗيىت   حك٩ل ، الش٣اٞيت و ال٣ٗاثضيت بٗىانغها الظاجيت اإلاٗٞغ

 في زلل ؤي وظىص ؤن بديض .الكٗىب حً قٗب ألي ل٨يان اإلاجخمعيا لخىاػن  ؤؾاؾيا ٖىهغا

 ٦ياها الهىيت ليؿذ و. الخًاعي  الاهدُاٍ الٗلمي بضايت اإلاؿخىي  ٖى  يٗجي اإلاؿإلت هظه

 في ؤَغ جمخض و ٢يم و ٦مٟاهيم هجضها و ، حخُىعة و صيىاحي٨يت ؾخاجي٨يا، و بهما هي ظاحضا

الخغ٦ت  جٟانيل حجمل هظه ٖى  ؤوؿا٢ها و َهاؤهما و ب٣يمها جل٣ي و الاظخماعي الىؾِ

الهىيت  هظه ٖى  جضاٞٗها و خغا٦ها و ٖالث٣ها في اإلاٗخمضة الاظخماٖيت الخغ٦ت هظه. الاظخماٖيت

 قمىليتها حً جؼيض و الخًاعيت الظاث حٛظي خيض ح٩ٗىؾت بٗمليت بضوعها الخًاعيت ، ج٣ىم

يٟ.  شخيء ٧ل ٖى  بلىجها جًٟي و حٗم٤ ؤبٗاصها و  ال٨يان نياٚت هي ألاؾاؾيت الهىيت تْٞى

 الخ٣ب ٧ل في و البكغيت للجماٖت الخاعيذي و ال٣ٗاثضي اإلاى٤ُ ييسجم و بما اإلاجخمعي

  . 2ؤلاوؿان حغ بها التي الخاعيسيت
ُ
ت خىنلت الهىيت ٗخبرو ح  و الٗال٢اث ؤوؿا١ حً إلاجمٖى

 بَاعه في يك٩ل هٓاحا عتهانى  في لىٟؿه و يً٘ ل٣يمخه ىحٗجً  الٟغص حجها يؿخ٣ي التي الضالالث

 في هجضها حا حجها ، ز٣افي-الىؾِ الؿىؾيى صازل طاجه جدضيض بظل٪ له يدؿجى بديض هىيخه،

يت ؤلا٢خهاصيت و ال٣ىة و اإلاىعٞلىظيت اإلاالحذ و ٧االؾم الٟحزياثيت اإلاغاظ٘  و ال٨ٟغيت و اإلاٗٞغ

 الخ٣ب الخاعيسيت و ؾاَحرألانى٫،ال٣غابت،ألا  جمشل التي الخاعيسيت اإلاغاظ٘ في ؤو.  الجؿضيت

غاٝ و الخ٣اليض و الٗاصاث و اإلاشا٢ٟت ، اإلاجخم٘ ٞيخُىع  الهاحت  الش٣اٞيت اإلاغاظ٘ في ؤو . ألٖا

و بهظا . اإلاسخلٟت الٟىىن  و ؤلايضيلىظيا ، ألاصيان ، الش٣اٞيت اإلاؿلماث في اإلاخمشلت الاظخماٖيت

اث و لؤلٞٗا٫ حىبٗا جهبذ و الهىيت جدك٩ل ٧ل  ؤن ،بديض للؿلى٥ يابُت ت٦إهٓم الخهٞغ

 حً اهُال٢ا و حؿب٤ الزخياعا وليض يإحي و حٗحن حٗجىً  ٖى  يىُىي  لئلوؿان ٢هضي ؾلى٥

 يُ  الخمشالث التي
َ
 بن .الظاحي الخ٣ىيم بَاع في لىٟؿه يُٗحها التي ال٣يمت و طاجه ًٖ الٟغص جهاىِّ ٩

 الٓىاهغ جدليل في الصسصخي البٗض بصزاله في ؤيًا ي٨مً "الهىيت"  حٟهىم ؤهميت

 ح٘ حؿخ٣غة ٚحر و صاثمت بهٟت الٟغص يسىيها التي الخٟاوى حهمت  بخىييذ الاظخماٖيت

اة الىالصة حً خياجه َىا٫ حديُه  ٞالهىيت 3.الاظخماٖيت الخيكئت حغاخل زال٫ حً بل  الٞى

اع طل٪ هي بطن  ؤهىإ و الؿلى٦يت ألاهماٍ ظمي٘ حً يخ٩ىن  الاظخماعي الظي الىٟسخي ؤلَا

                                                           
 84، م 1990، حى٢م لليكغ ،  الجؼاثغ ،   اٚخبا٫ ال٣ٗلبغهان ٚيلىن :   -  1
  - 147،م  1،1998 ٦ؼالش٣اٞيالٗغبي،بحروث،ٍ،اإلاغ ؤلاؾالم،الٛغبىخىاعاإلاؿخ٣بلحدمضحدّٟى :    -2

3-Boudon (R) et autres,Dictionnaire de sociologie,Larousse,Paris,3 Ed, 1999,P117. 
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 زال٫ حً الجماٖت ؤٞغاص بب٣يت زال٫ اخخ٩ا٦ه حً جبىاها ؤو الٟغص ا٦دؿبها التي جاهاثالاج

 ويٗيت زال٫ حً جخ٩ىن بال ال الاظخماٖيت ٞةجها الىاخيت حً و  .الاظخماٖيت الخيكئت

 و identification"الخ٣مو  "يؿمى حا َغي٤ ًٖ حديُه ح٘ الٟغص يٗيكها التي الخٟاٖل

 ؤو بصسو اإلاخهلت الاظخماٖيت ألاصواع و اإلاٗايحر و ال٣يم ح٘ هضحاطالا  و الخمازل يٗجي الظي

ت  هي ٞالهىيت بالخالي و .الظاحي الخهىع  و بالؿلى٥ ٖجها الخٗبحر و آزغيً بإشسام حجمٖى

 ٖليه للخٗٝغ ٢ابال الٟغص زاللها حً ي٩ىن  التي الصسهيت السهاثو و الؿلى٦ياث حً

 الٟغص اٖتراٝ حً هٕى هي ؤزغي  ظهت حً و ظهت، حً الاهخماء ظماٖت حخمحز في ٦ًٗى

 بصعا٥ و اإلااضخي اؾديٗاب يٗجي الظي الش٣افي الىعي حً ٦ىٕى حٗايحر حٗيىت و ب٣يم بخمؿ٨ه

يا و الخايغ،  الٟغص حً يخُلب الهىيت بىاء ٞةن حىه و .للمؿخ٣بل  و اؾدكغاٞا بالخاعيش ٖو

 ؤهماٍ ق٩ل ٖى  الاظخماعي ٢٘الىا في حٗخ٣ضاث اإلاجخم٘ وججؿيضها و ب٣يم الىعي حً خغ٦ت

  و .الاظخماعي و الش٣افي الخىا٤ٞ الاهضحاط و جد٣ي٤ بل  الجهايت في تهضٝ حٗيىت ؾلى٦يت
ُ
 ربِّ َٗ ح

 الُبيٗت، ح٘ ح٘ ٖال٢تها و ج٨ٟحرها ٦ُغي٣ت حٗيىت، لجماٖت حٗيىت ؤهماٍ ًٖ الهىيت

 و الاظخماٖيت خدىالثاال جىظهه التي الاهٟٗاليت الؿلى٦ياث و الٟىيت ببضاٖاتها، ؤلاوؿان

غاٝ و و ؤلايضيلىظيا ال٣يم وؿ٤ في ؤهماَها  ٧ل ٖىض حجخم٘، و ٧ل ٖىض الاظخماٖيت ألٖا

 ظماٖت بل  باالهخماء الهىيت ، ٞالىعي جدضيض ٖى  زام ٢اصع بَاع يٓهغ ٢ض جاعيذي ْٝغ

م الهىيت و .ٖىا اإلاسخل٠ و الٛغيب آلازغ حىاظهت في يبرػ بال  ججاوـ و وخضة ؤجها ٖاحل ٚع

 الازخالٝ،بحن ٢ىي  و الاهضحاط بحن ٢ىي  اإلاغ٦بت الضيىاحي٨يت و الش٣افي الازخالٝ جىٟي ال ؤجها

 حٗاوي ٢ض و .ألانالت و و الخضازت الخٛحر و الشباث بحن و الاوٛال١، خغ٦ت و الاهٟخاح خغ٦ت

 خيض  اإلا٨شٟت ، اإلاشا٢ٟت آزاع و ٧االؾخٗماع ٢اؾيت بخجاعب حغث التي في اإلاجخمٗاث الهىيت

 . ٩٦ل الىظىص و الب٣اء حٗغ٦ت في الش٣اٞيت الهىيت ٖى  الخٟاّ ب٣ًيت حكٛىلت ججض هٟؿها

 للمجخم٘ الش٣اٞيت الهىيت به ٞى٣هض "الهىيت " إلاٟهىم البدض هظا في بظغاجي ٦خٍٗغ٠ و

 و الضيً و ال٣يم و الخ٣اليض و الٗاصاث حكمل التي و الٗهىع  ٖبر التي حك٩لذ و الجؼاثغي 

 الضؾخىع  في ٖلحها اإلاخ٤ٟ ألابٗاص حً ؤؾاؾا اإلاغ٦بت و اللٛاث  و الؿلى٥ و خ٨ٟحرال ؤهماٍ

 ؤلاؾالم(.– الٗغوبت  – )ألاحاػيٛيت الجؼاثغي 

 مٟهىم ال٣ُم :  - ب

ل٣ض قإ في خ٣ل الٗلىم الاظخماٖيت و ؤلاوؿاهيت ، اؾخسضام حٟهىم ال٣يم بالسهىم في 

بظمإ بحن اإلاخسههحن في قتى ؤصوى ىال٪ اإلاجا٫ التربىي و الش٣افي و طل٪ صون ؤن ي٩ىن ه
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و هظا عبما يٗىص لخٗضص اإلاىُل٣اث  ،  هظه الخ٣ى٫  خى٫ بيجاص حٗغي٠ ظاح٘ لهظا اإلاٟهىم

و بدؿب حىيٕى الضعاؾت ، ال٨ٟغيت للباخشحن و الهخمائهم لهظه اإلاضعؾت ال٨ٟغيت ؤو جل٪ 

إلاٟهىم. و ؾىداو٫ اؾخجمإ ؤيًا ، حما ؤٞغػ هظا الخبايً و الازخالٝ في الخٗاَي ح٘ هظا ا

 بٌٗ اإلا٣اعباث التي جىاولذ هظا اإلاٟهىم .

 ال٣ُم لٛت :

حٟغصها ٢يمت جم اقخ٣ا٢ها حً الٟٗل " ٢ام" الظي يدمل ٖضة حٗاوي حجها: اٖخض٫ ، ْهغ ، 

اؾخ٣غ ، صام ، زبذ و جدضصث ٢يمخه ، و ٧لمت ال٣يمت في اللٛت الٗغبيت ؤيًا جدمل ٖضة 

الشمً ، الشباث و الضوام . و ال٣ّيم هى الؿيض الظي ي٣ىم بكإن ال٣ىم و  ؤوظه حجها :" ال٣ضع ،

و هالخٔ في هظه الخٗغيٟاث اإلاسخلٟت ؤن حٗجى .  1يؿىؽ ؤحغهم، و ألاحغ اإلاؿخ٣يم طو ٢يمت"

الشباث و الضوام ٢ض وعص ٖضة حغاث ، و هظا حا اؾخسلهه و ؤ٦ضه البدازت في حسخل٠ خ٣ى٫ 

ت ؤن الشباث و الاؾخ مغاع حً ححزاث ال٣يم ، ٦ما ؤجها جدمل ؤيًا حٗجى الؿياؾت و اإلاٗٞغ

ال٣ياصة . و هظا حا ؤصي بٗلماء الىٟـ و الاظخمإ بل  اٖخباع ال٣يم حؿاهم ب٣ؿِ ٦بحر في 

جىظيه ؾلى٥ الٟغص و اإلاجخم٘ لخد٣ي٤ ألاهضاٝ اإلاجخمٗيت ٩٦ل.بمٗجى ؤن ال٣يم بدك٩لها في 

٧اث و ى دك٩ل هٓاحا يؿاهم في يبِ و جىظيه الؿلحىٓىحت ٢يميت يخىاي٘ الىاؽ ٖلحها ، ؾ

 الٗال٢اث بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض و بحن حجخم٘ و حجخم٘ آزغ.

 ال٣ُم انُالخا :

لٗل حٟهىم ال٣يمت حً ؤهم ال٣ًايا الٟلؿٟيت التي اؾخجضث اهخمام الٟالؾٟت حىظ ال٣ضم 

ا حدىعيا للخباي م حً طل٪ ٞهي حا جؼا٫ حك٩ل حىيٖى ً بحن حسخل٠ اإلاضاعؽ ، و ل٨ً بالٚغ

الٟلؿٟيت ٟٞي هظا ي٣ى٫ الٟيلؿٝى التربىي " ظىن صيىي " : " بن آلاعاء خى٫ حىيٕى 

خ٣اص حً هاخيت ، بإن حا ُيؿمى ٢يما ليـ في الىا٢٘ بال بقاعاث  ال٣يم جخٟاوث بحن الٖا

خ٣اص في الىاخيت ألازغي بإن ال٣يم و اإلاٗاي حر يغوعيت ، اهٟٗاليت ، ؤو حٗابحر نىجيت ، و بحن الٖا

.و ل٣ض جمدىعث ال٣يم لضي الٟالؾٟت  2و ي٣ىم ٖى  ؤؾاؾها ٧ل حً الًٟ و الٗلم و ألازال١ "

ال٣ضاحى خى٫ ٢يم عثيؿيت زالر هي الخ٤ و السحر و الجما٫ ، ٖى  يىئها يخم بىاء 

الاججاهاث و جدضيض ؾلى٧اث الٟغص في الخياة . و ل٣ض ازخلٟىا ٦شحرا في جدضيض حهضع هظه 

، و في هظا يغي الٟيلؿٝى " ٧اهِ " ؤن حهضع ٧ل حً الٗلم ؤي الخ٤ ، و السحر ؤي ال٣يم 

                                                           
 769، م  1972، بحروث ، لبىان ، 2، صاع بخياء الترار الٗغبي ، ٍ اإلاعجم الىؾُِببغاهيم ؤهيـ و آزغون :   -1
 1982، صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اهغة ، حهغ ،  الخيكئت الاظخماُٖت للُٟل في ألاؾغة الٗغبُتزغون : حدمض ٖماص الضيً بؾماٖيل و آ  -2

 223، م 
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ألازال١ ، و ٦ظل٪ الجما٫ ، هى ال٣ٗل ، طل٪ ألن ال٣ٗل هى الظي يُٗي للسبراث الخؿيت 

ق٩لها السام الظي هضع٦ه ، خيض ؤن التر٦يب الضازىي لل٣ٗل يدخىي ٖى  حٟاهيم هي 

حً هىا . 1حىظىصة في ال٣ٗلىظىصا حؿخ٣ال ًٖ السبرة " ح٣ىالث ال٨ٟغ ، و هظه اإلاٟاهيم

يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ال٣يم هي التي حؿمذ لىا بالخميحز بحن الجىاهب الشالزت التي جخمدىع خىلها 

بازخالٝ الغئي و  الخٗغيٟاثالسبرة ؤلاوؿاهيت و هي الخ٤ و السحر و الجما٫ .و ل٣ض حٗضصث 

ه ٧ل حً " قاٞحر " و " ؾترووٜ " بل  ٧ىن ال٣يم " اإلاضاعؽ و لٗل ؤهم حٗغي٠ هى حا طهب بلي

، و هي اإلاٗايحر التي هد٨م  الصخيءهي اإلا٣اييـ و اإلاباصت التي وؿخٗحن بها للخ٨م ٖى  ٢يمت 

 
َ
ىبت ، ؤو بال٨ٗـ بإجها ؾيئت و بال ٢يمت يِّ حً زاللها ٖى  ألاقياء ... بإجها ظيضة و ٢ مت و حٚغ

 .2ؤو ٢بيدت "

 الش٣اٞت : ٟهىم م - ث

ّغٝ حٟهىم الش٣اٞت بٗضة حٗغيٟل٣ض   و هى حً بحن اإلاٟاهيم ألا٦ثر الخباؾا  اث ،ُٖ
ً
في و ُحكا٧لت

ذ هظه الخٗغيٟ لدكمل ٖضة ظىاهب ،  اثخ٣ل الٗلىم الاظخماٖيت ، و ل٣ض  حٗضصث و جىٖى

يدضص الش٣اٞت ٖى  ؤجها ؤلاهخاط ال٨ٟغي و الٗلمي ألي حجخم٘ ، وحجها حً يدضصها ٖى   ًحجها ح

التي يؿل٨ها الٟغص ح٘  الؿلى٦ياثٕى اليكاَاث الكٗبيت والغؾميت ؤو حجمٕى ؤجها حجم

" الظي جاًلىع في حٗغي٠" اثيم٨ً بصحاط حجمل هظه الخٗغيٟل٨ً  اإلاجخم٘ وح٘ الُبيٗت. و 

في ٦خاب ؤنبذ ٞيما بٗض حغظٗا ؤؾاؾيا في حىيٕى الش٣اٞت وهى " الش٣اٞت  1871وكغ ٖام 

خ٣اص البضاثيت " ٞيٗٝغ الش٣اٞت ٖى   ت والٖا ؤجها  " طل٪ ال٩ل اإلا٣ٗض الظي يخًمً اإلاٗٞغ

والًٟ والخ٣ى١ وألازال١ والٗاصاث و٧ل ال٣ضعاث واإلاٗاٝع التي ا٦دؿبها ؤلاوؿان ٦ٟغص في 

اإلاجخم٘  ويخطر حً طل٪ ؤن ؤًٖاء اإلاجخم٘ يدباصلىن ٞيما بيجهم ؤ٦ثر حما يدباصلىن ح٘ 

يت ، وفي و اهُال٢ا حً هظا ا 3حً الجماٖاث " . مٚحره لخٗغي٠ جّٟغٖذ ّٖضة حٗاعي٠ ٖٞغ

ىيت ألي قٗب ٧ان "  " ؤو٫ حً اؾخسضم الش٣اٞت  هُضلغؾيا١ عبِ الش٣اٞت بالهىيت الَى

 ًٖ ٚحرها حً ألاحم ٞإنبدذ حٗجي الهىيت ال٣ىحيت واعجبُذ 
ً
بمٗجى" الؿماث التي جمحز ؤحت

٠٣ ز٣ٟا،  بمٗجي ناع ٦ما ؤن الش٣اٞت ،   4بها "
َ
خاط٢ا ُٞىا.  ؤحا ز٠٣ّ ظاءث حً لٟٔ ز

مه ،  وحً زّم ٞةن 
ّ
ل به ٖو

ّ
الصخيء  ٞمٗىاه ؤ٢ام اإلاٗىط حىه، وز٠٣ ؤلاوؿان حٗىاه ؤّصبه وهظ

                                                           
 228حدمض ٖماص الضيً بؾماٖيل و آزغون  ، هٟـ اإلاغظ٘ ، م   -1
 105 ، م  2005، صاع اإلاؿحرة  ، ؤلاحاعاث الٗغبيت اإلاخدضة ،  :  حٗلم ال٣ُم و حٗلُمهاحاظض ػ٧ي الجالص   -2
 84بغهان ٚيلىن : حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه  ، م -3
  84هٟـ اإلاغظ٘  ، م  - 4
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 culturaالش٣اٞت هي الٗلىم واإلاٗاٝع والٟىىن التي ُيُلب الخظ١ ٞحها ،واقخ٣ذ ٧لمت  " 

"   agriculture"الالجيييت وحكخ٣اتها في اللٛاث ألاوعبيت الخضيشت حً لٟٔ الش٣اٞت    "

" ؤي  الٗباصة ، وهظان اإلاٗىيان يمشالن الغ٦ىحن ألاؾاؾيحن إلاٗجى الش٣اٞت. culteالٟالخت و" 

ى   ٟٞالخت ألاعى حٗجي الٗىايت بها وتهظيب جغبتها و حكظيب ؤشجاعها وعٖايت بغاٖمها ٖو

 الجاهب  آلازغ ججهٌ الش٣اٞت بمهمت ن٣ل ال٣ٗل وتهظيب الىٟـ وجىميت ألازال١ وشخظ

الُا٢اث السال٢ت ٖى  ؤلابضإ ،  ؤحا هدً في بدشىا ٞىٗجي بالش٣اٞت خهيلت اإلاىعور الش٣افي 

للكٗب الجؼاثغي الظي حك٩ل ٖبر الخاعيش بمغ٦باجه الشالزت وهي ألاحاػيٛيت وؤلاؾالم و 

 الٗغوبت .

 ألاؾـ اإلاىهجُت للبدض :  -9

إلاام ب٩اٞت خيصياث ْاهغة جغج٨ؼ في صعاؾتها ٖى  حداولت ؤلا الاظخماٖيتبن حٗٓم البدىر 

حا و حداولت ال٨ك٠ ًٖ ؤؾباب وظىصها، و حضي جإزحرها ٖى  اإلاجخم٘.و حً  اظخماٖيت

ألاحىع اإلاؿلمت بها ؾلٟا ؤن اإلا٣اعباث اإلاىهجيت جسخل٠ حً حىيٕى آلزغ بدؿب َبيٗت 

٘ اإلاىيٕى و بدؿب ألاهضاٝ اإلاخىزاة حىه و بالخالي ٞةن الضعاؾت الٗلميت إلاىيٕى حا جسً

اإلاجهجي  الا٢تراببل  حىهج حٗحن يخىا٤ٞ ح٘ حخُلباث الضعاؾت الٗلميت و بالخالي ٧اهذ َغ١ 

جسخل٠ حىاهج و ؤؾاليب ، و بالخالي   لخدليل الٓىاهغ حسخلٟت و حخبايىت حً حىيٕى آلزغ 

البدض الٗلمي بازخالٝ الٓىاهغ و اإلاك٨الث اإلاضعوؾت ، و يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن حا يهلر حجها 

اهغة حٗيىت ٢ض ال يهلر لضعاؾت ْاهغة ؤزغي ، و الؿبب في طل٪ حغصه بل  لضعاؾت ْ

 
َ
ي حجهاط حٗحن في البدض ّجِ بَ ازخالٝ الٓىاهغ اإلاضعوؾت في زهاثهها و حىاييٗها .بن ج

الٗلمي يغوعة ٖلميت و حىهجيت ، ٞهى ؤؾلىب للخ٨ٟحر و الٗمل ، يٗخمضه الباخض لخىٓيم 

ً زال٫ الخىنل بل  هخاثج ح٣بىلت خى٫ حالجهايت  ؤ٩ٞاعه و جدليلها حً ؤظل ٖغيها في

الٓاهغة اإلاضعوؾت  بط " .... ال وؿخُي٘ ؤن ه٨ٟغ البدض ًٖ خ٣ي٣ت، بطا حا ٦ىا ؾيبدثها 

.و 1بضون حىهج، ألن الضعاؾاث و ألابدار بضون حىهج جمى٘ ال٣ٗل حً الىنى٫ بل  خ٣ي٣ت "

ي٠ ، ؤي جهيي٠ الىهىم بما ؤن البدض الظي بحن ؤيضيىا يٗخمض ؤؾاؾا ٖى  الخهي

اإلاسخاعة للخدليل  و اإلاالخٓت ، ؤي حالخٓت ٧ل نى٠ حً ؤنىاٝ ال٨خاب اإلاضعسخي  باللٛت 

ىاع حً زال٫  ألاحاػيٛيت خؿب ٧ل َىع حٗليمي ، و حالخٓت الٟغو١ ال٨يٟيت بحن هظه ألَا

                                                           
 60، م  1، حاؾؿت الىعا١ ، ٖمان ، ٍ ؤؾـ البدض الٗلميٖبض اإلاجيض ببغاهيم ) حغوان (،   -1



اع                                                                                                                          الٟهل الاو٫    للضعاؾتاإلاٟاهُمي و اإلانهجي  الَا

Page 20 sur 364 
 

ٗخبر الظي يُ  الخدليىي اإلاىهج الىنٟي حًاححن ال٨خب ، ٞةهه ال يؿٗىا بال ؤن هضعظه يمً

ؤ٦ثر حىاهج البدض حالءحت إلاشل هظه الضعاؾت ٦ُغي٣ت حجضيت للٟهم باٖخباع ؤن اإلاىهج 

الىنٟي ُيؿخسضم في صعاؾت ألاويإ الغاهىت للٓىاهغ حً خيض زهاثهها ، ؤق٩الها و 

 الخٗٝغ ٖى ٖال٢اتها و الٗىاحل اإلاازغة في طل٪ و " ... ي٣ىم اإلاىهج الىنٟي  ... حً ؤظل 

و الىنى٫ بل  هخاثج و حٗميماث حؿاٖض في  اإلاًمىن،و  خيض اإلادخىي ضر حً الٓاهغة ؤو الخ

ت ، ٞةهىا اٖخمضها في  1ٞهم الىا٢٘ " . و ألن  اإلاىهج الىنٟي يكمل ؤؾاليب ٖضيضة و حخىٖى

صعاؾدىا هظه ، ٖى  ؤؾلىب جدليل اإلادخىي الظي ي٣ىم ٖى  ون٠ حىٓم و ص٢ي٤ إلادخىي 

عسخي ، و بالخالي خضصها حىيٕى الضعاؾت و هضٞها و ههىم ح٨خىبت و حإزىطة حً ٦خاب حض

مىا ٦ما ؤهىا  ختى حٗغي٠ حجخم٘ الضعاؾت اإلاغاص صعاؾت حًاحيىه . َّٗ َ
خ َ ماص ٖى  جدليلىا بااٖل

َيلت اإلاىاولت الىٓغيت للمىيٕى و طل٪ هٓغا ل٩ىهىا جبييىا ح٣اعبت اإلاىيٕى اإلاىهج الجضلي 

٣ا إلاىٓىع الهغإ و " اإلاىهج ال يىٟهل ه ، بهه اإلاًمىن في طاجه و حا ي٨مً  ٞو ًٖ حىيٖى

، ٞداولىا َيلت البدض ؤن هُغح ال٨ٟغة و  2في هظا اإلاًمىن حً ظض٫ هى الظي يدغ٦ه "

اصة بىاء الخ٣ي٣ت ال٨ٟغة اإلاًاصة لىداو٫ في الجهايت الى  نى٫ بل  جغ٦يب ألاظؼاء اإلاخىازغة إٖل

 ٢ضع اإلاؿخُإ.

 :  ازخُاع الُٗىت -10

 الغنحن،يىت زُىة ظض حهمت و ختى ؤجها حً ؤهم زُىاث البدض الٗلمي ُيٗخبر ازخياع الٗ

خيض يجب ؤن جخىاٞغ ٖىانغ الٗيىت ٖى  ؤهم زهاثو حجخم٘ البدض ٩٦ل ، و هظا حا 

وؿميه في البدض اإلاجهجي بالٗيىت اإلامشلت إلاجخم٘ البدض ، و حً ؤظل الخهى٫ ٖى  ٖيىت 

ت حً السُىاث  صخيدت جمشل خ٣ا اإلاجخم٘ اإلاغاص صعاؾخه ، جىظب ٖليىا اإلاغوع ٖى  حجمٖى

اإلاهمت ، و هي حا وؿميه باإلاٗايىت ، ٞبٗض ؤن اهخ٣لىا بل  اإلااؾؿاث الخٗليميت ) ابخضاثياث ، 

حخىؾُاث و زاهىياث ( َغخىا بٌٗ ألاؾئلت الٗاحت خى٫ اإلاىيٕى اإلاغاص جىاوله ٖى  الخالحيظ 

ألاحاػيٛيت و بل٣اء هٓغة ٖى  الىهىم و حٗلمي اإلااصة ، ٢غعها جهٟذ ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت 

 اإلا٣غعة ٞيه ، و بالخالي خاولىا البدض ًٖ ؤهم ألا٩ٞاع اإلاخٗل٣ت بالهىيت ألاحاػيٛيت الىابٗت حً

عواياث و ؤقٗاع و ههىم جى٣ل ز٣اٞت قٗبيت ٖى  نلت حباقغة ؤو ٚحر حباقغة بمى٣ُت 

                                                           
جُت البدض مىه، ًٖ : ٖبيضاث حدمض و آزغون ، "ؤؾاليب البدض الٗلمي "حهُٟى ٖليان ) عبخي ( و حدمض ٚىيم ) ٖشمان ( ،    -1

  52، م  2008،  2، صاع نٟاء لليكغ و الخىػي٘ ، ٖمان ، ٍ  الٗلمي
 302، م   2007،  3، صاع الخىىيغ للُباٖت و اليكغ و الخىػي٘ ، بحروث ، ٍ  اإلاىهج الجضلي ٖىض هُجلص . بحام ٖبض الٟخاح بحام،   - 2
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اإلادخىي يجٗل ؤحغ الخهى٫ ٖى   ال٣باثل .و ال جٟىجىا ؤلاقاعة بل  ؤن اؾخٗما٫ ج٣ىيت جدليل

ٖيىت الضعاؾت ؤحغا نٗبا، خيض ال هجض للٗيىت حجما حشاليا،و في هظا ي٣ى٫ ٖبض الخميض 

اع الؼحجي لها و حٗضص اإلاهاصع و ٞئاث الخدليل "  1حدمض: " ... جغجبِ بإهضاٝ الضعاؾاث و ؤلَا

خالي و٢٘ ازخياعها ٖى  .بن ؤهم شخيء في الٗيىت ، ؤن ي٩ىن جمشيلها ناص٢ا للمجخم٘ ، و بال

جدليل ظمي٘ الىهىم الىاعصة في ال٨خاب اإلاضعسخي إلااصة اللٛت ألاحاػيٛيت لجمي٘ الؿىىاث 

 لؤلَىاع الخٗليميت الشالر و لظل٪ ٧اهذ ٖيىدىا ٢هضيت .

 :مجاالث الضعاؾت -11

 ، بٟٚالها صعاؾت تيأل  يم٨ً ال التي اإلاىهجيت السُىاث ؤهم حً الضعاؾت حجاالث جدضيض ُيٗضُّ 

الظيً  ألاٞغاص و ، الضعاؾت ٞحهاؾُخجغي  التي اإلاى٣ُت ٨ً الباخض حً جدضيضزاللها يخم ٞمً

 ؤظم٢٘ض الضعاؾت،و ؾدؿخٛغ٢ها التي الؼحىيت الٟترة بل  البدض،باإلياٞت خًمجهمؾي

 و هي اإلاجا٫ البكغي  و زالزت عثيؿيت حجاالث صعاؾت ل٩ل ؤن ٖى  البدض حىاهج ن فيى الباخش

 : ٧الخالي ه  و 2فيالؼحجي والجٛغا

في  ؤؾاجظة اللٛت ألاحاػيٛيت حجالها البكغًٗيىت حً  في صعاؾدىا جخًمً: البكغي  اإلاجا٫ 1 -

ىاع الخٗليميت ) الابخضاثيت و اإلاخىؾُت و  ( و ٦ظا بٌٗ حٟدصخي الخٗليم  الشاهىيتحسخل٠ ألَا

لؿياؾيحن الظيً لىٟـ اإلااصة ٖى  حؿخىي اإلا٣اَٗاث ، باإلياٞت بل  هسبت حً اإلاش٣ٟحن و ا

و  لهم نلت حباقغة بمىيٕى الهىيت البربغيت و الظيً ييكُىن في الؿاخت الؿياؾيت

 للمى٣ُت . الش٣اٞيت 

 

 ظم٘ حغخلت و اإلايضاهيت الضعاؾت حؿخٛغ٢ها التي الؼحىيت الٟترة ه  و : الؼمجي اإلاجا٫  - 2

 حً البدض حجخم٘ حً البياهاث بجم٘ل٣ض ٢مىا   و ، جٟغيٛها و البدض حجخم٘ حً البياهاث

 . 2017ظىانختى جهايت قهغ  2013  ؾبخمبر قهغ

 ٢ضعه لضي ي٩ىن  ؤن البض ، حهمخه في الىجاح حً الباخض يخم٨ً ل٩ي : الجٛغافي اإلاجا٫ - 3

 ٍٝ ت حً ٧ا  و هخاثج بل  للخىنل الٗلميت الضعاؾت ٞيه ججغي  ؾٝى باإلاجخم٘ الظي اإلاٗٞغ

صعاؾدىا الىالياث الشالزت الغثيؿيت  قملذ٣ض ل و . للمجخم٘ الخسُيِ في حؿاٖض جىنياث

                                                           
المٖبض الخميض )حدمض (،   -1 اث الجاحٗيت ، الجؼاثغ، ، صيىا جدلُل اإلادخىي في بدىر ؤلٖا   91، م  1998ن اإلاُبٖى
 211 حغظٗؿاب٤،م . حدمضقٟي٤ -2
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اإلا٩ىهت إلاى٣ُت ال٣باثل و هي جحزي وػو , بجايت و البىيغة بد٨م ؤن ؤلاق٩اليت جضعؽ سجا٫ 

 الهىيت في حى٣ُت ال٣باثل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الٟهل الشاوي

غاُٞا مى٣ُت  بزىٚى

 ال٣باثل
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ش البربغ والجض٫ ال٣اثم خى٫ ؤن -1  ىلهم :ظىلت في جاٍع

هحً واخت " ُى   -بل  ظؼع ال٨ىاعي  لُبُاالٛغبيت ٖى  خضوصها ح٘  مهغ" في ؤ٢صخى صخغاء ؾِّ

  -الجؼاثغ السالضاث 
ُ
لسخي ؤو بدغ الٓلماث ٦ما ؤ َل٤ ٖليه ٢ضيما و حً ؾاخل في اإلاديِ ألَا

ظىىبا جىدكغ حىظ ٢ضيم ألاػ٫ و ختى اليىم  مىعٍخاهُاالبدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ قماال ختى 

خل٠ اإلااعزىن و اليؿابت و ٖلماء  ازو ل٣ض . 1"  ٢باثل البربغت حً ال٣باثل حؿمى " حجمٖى

ٗخبر ( البربغ)آلاهثروبلىظيا خى٫ حىيٕى جاعيش هظه ال٣باثل  و وؿبها. هظه ألاحت 
ُ
حً التي ح

"ؤ٢ضم ؤمم الٗالم و ؤقهغ ؤظُاله .... ،مٗغوٞت بٗؼ الجاهب و بباًت الًُم و الضٞإ ًٖ 

ٗغيذ لؿلؿلت حً الهضاحاث حىظ ٞجغ الخاعيش ح٘ ؤحم حخٗضصة صون ؤن يىا٫ ح  2الكٝغ "

طل٪ حً هىيتها و حً لٛتها. و بد٨م الهغإ الضاثم ح٘ الضزالء ، هجض ؤن البربغ  بلىعوا 

ٞلؿٟت حجابهاجيت ٖملياجيت  تهخم ؤ٦ثر حا تهخم  بالخايغ ، في نغإ صاثم ٖى  الب٣اء، و 

جهم ٖى  وؿيان اإلااضخي
ّ
َِ ى

ُ
و هظا حا   ت ظيؿهم ،الؾدكغاٝ حؿخ٣بلهم و يمان اؾخمغاعي ج

ي بل  ٖضم جضويجهم لخاعيسهم و ؾحرتهم الظاجيت حىظ آالٝ الؿىحن ، و ٦إجهم في ٚجًى ًٖ  ؤصَّ

ش ٨ًخبه اإلاىخهغ قهاصة اٖتراٝ آلازغ، ٞتر٧ىا اإلاجا٫ بظل٪ لهظا آلازغ الٛالب" ٦ىن الخاٍع

الىاؽ بسهىم  ٢اله حا ؤ٦ثر ماًٖ ؤهٟؿهم ،ٞ "  لي٨خب ٖجهم حا لم ي٨خبىه همصاثما

هم ٖىه ؾ٩ىث. و ل٨ً ؤ٢ىا٫ الىاؽ و عواياتهم  بسهىنهم جًاعبذ و ازخلٟذ  جاعيسهم و

 ؤخياها و جىا٢ًذ ؤخياها ؤزغي ، و ٞيما يىي ٖغى ألهم حا وعص في ط٦غهم و ط٦غ ؤنىلهم:

ً إٞغ٢ت جغي ؤن البربغ وك   " و مً هظه الٟغ٢ت  " آزغ. وا باإلاٛغب و ليؿىا حى٣ىلحن حً َو

ً ... و ٞغ٢ت ج٣ى٫ ؤنهم "بًجُىن" مً  ؤٞالَىن" مً ال٣ضماء و "ٞىعها٫" مً اإلاخإزٍغ

و هى بدغ ألاعزبُل . و مً هظه الٟغ٢ت "هحروصوحـ" ,  "égéeؾ٩ان يٟاٝ بدغ "بًجه 

اوي ٞغوي اإلااعر الغوح الٟغؽ،حً . و ٞغ٢ت  جغي ؤجهم  3"صًىصوع اله٣لي" و "بلىجاع٥ "  

بلى ألاهضلـ  :" ؤن اإلاُض و ألاعمً و الٟغؽ ظائواًٖ ٦خب ٞييي٣يت  "sallusteؾالىؾدـ"

٣ُا  ، في ظملت ظىىص ؤخض ملى٥ الُىهان ر  هاالء ألا٢ىام بلى بٍٞغ ب   ٖ ٞلما جىفي طل٪ اإلال٪ 

وازخلِ ألاعمً ) و هم مً ًاٞض (  -بُحن ُو ٧اهذ ٖامغة بالجُِخىلُحن و الل-الكمالُت 

رث ٧لمت بُُبالل ح 
ُ
ب٩لمت "اإلاىع " , و جى٣ل " اإلاُض "  حن و ٦ظل٪ اإلاُض ) بزىان الٟغؽ( ٞٛ

                                                           
ٜ ص  ههى الؼيجي :   - 1  11م ،  2011، صاع الكغو١ ، ال٣اهغة ، حهغ  ؤًام ألاماَػ
ش الجؼاثغ الخضًضصؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :   - 2 ىيت لليكغ والخىػي٘ ،   جاٍع  80م ،   م1982الشالشت، الُبٗت:  – الجؼاثغ   -الكغ٦ت الَى
  82محغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،:   صؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  -3
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ل . زم اؾخىلىا ٖلى البالص  الٟغؽ في هظا الىًَ ٞل٣بىا ؤهٟؿهم " الىىماص" و مٗىاه الغخَّ

بت مً  اظىت"ال٣ٍغ و اهضمج مً  ،و اؾخىَىىها ُٞؿمُذ " هىمُضًا " وؿبت بليهم " ٢َغ

ىاخُت ٞيهم وامتزط بهم و ؾمي باؾمهم. ومشل هظه الغواًت عواًت مً ٧ان ٢بلهم بهظه ال

و ٞغ٢ت ، بلى ٞاعؽ "ظالىث" "ابً زلضون " ٣ٞض وؿب " ظالىث " عوي ؤن البربغ مً ولض 

٫ُ  "  ابً زلضون " ؤحا .1ج٣ى٫ بنهم مً الهىض، منهم "ؾترابىن" مً مخ٣ضمي اإلااعزحن " ٞإوَّ

اهت ألاعجمُت مخمحزة بىىٖها , ي٣ى٫  حا اؾخى٢ٟه لضي البربغ هي لٛتهم بط :"و لٛتهم مً الَغ

و بسهىم وؿبهم ٞحروي ٖضة عواياث حجها  : .  2و هي التي ازخهىا مً ؤظلها بهظا ؤلاؾم"

٣لعوايت ج٣ى٫ ؤن "   حً حلى٥ الخبابٗت إلاا ٚؼا اإلاٛغب و ؤٞغي٣يت  "نُٟيبً  ٢ِـبً  ؤٍٞغ

يذ ؤٞغي٣يت  - مىا ُؾّمِ اظمهظا الجيل حً إلاا عؤي  -و باؾمه ٖػ اهتهم ووع   ألٖا و ؾم٘ َع

ىا بالبربغ " ، و البربغة بلؿان  ها حعجب حً طل٪ و ٢ا٫:  حا ؤ٦ثر بغبغج٨م ُٞؿمُّ ازخالٞها و جىٖى

حً  ؤوػإو ٢الىا  ًمىُىن الٗغب هي ازخالٍ ألانىاث ٚحر اإلاٟهىحت. و عوايت جغي ؤن : البربغ 

جٟغ٢ىا ٖىضحا ٧ان حً ؾيل الٗغم. و ٢يل  و ٚحرهم ، ٚؿانحً  اإلاؿٗىصياليمً. و ٢ا٫ 

ٟهم 
َّ
ل
َ
س

َ
٧اهذ حىاػلهم بٟلؿُحن ، و ؤزغظهم  ظظامو  لخمطو اإلاىاع باإلاٛغب و ٢يل  ؤبغهتج

الجزو٫، ٞٗبروا الىيل و  مهغحىٗتهم حلى٥  مهغٞلما ونلىا بل   الٟغؽحجها بٌٗ حلى٥ 

ٖذ َى  ٖبضالبربً  ٖمغاهدكغوا في البالص. و ٢ا٫ ؤبى   حً البربغ ؤجهم حً ولض :" بصَّ
ُ

اث٠

  " 
ْ
بً  بغبغبً  هىحبً  خام" لض حً وُ  البربغ. و عوايت ج٣ى٫  ؤن  3الىٗمان بً ِخْمَحْر بً َؾَبإ

ٜبً  جمال  ٦ؿالظُمبً  بغبغهم حً ولض " : " الهىلي" و ٢ا٫  " ،  خامبً  ٦ىٗانبً  ماَػ

بً  ٖمغبً  ٢اعانبً  ماعبً ب جمالبً  بغبغ. و ٢يل حً الٗمال٣ت حً  خامبً  مؿغاثُمبً 

" :  اإلاغخلبً  مال٪، و  ٖى  هظا ال٣ى٫ ٞهم ٖمال٣ت. و ٢ا٫ ؾامبً  بعمبً  الوصبً  ٖمال١

حر٢باثل قتى حً  البربغ م  غو  خِّ  ً ب ِو  ُم لو  ٦ىٗانو  الٗمال٣تو ال٣ِّ جال٢ىا بالكام و  ٢َغ

٣كالبربغلُٛىا ٞؿماهم  ؾالم بيؿلُم لؿان ، و عوايت جغي ٖى   4"  ل٨ثرة ٦الحهم ؤٍٞغ

و هم وؿابت البربغ ؤن البراوـ   ٦هالن بً ؤبي لىاو  نابي بً مؿغوع ال٨ىميو   اإلاُماَي

ٜو هم حً وؿل  ، تر بُ  بً  ٢ِـبً  غ  ب  " حً ولض البترو يغي آزغون ؤن "٦ىٗان ,  بً  ماَػ

لبً  ظمىاحبً  ؤبؼطبً  بغبغسخىبىى  البراوـ"و "  ُٖالن مصبً  هاحبً  قغاٍبً  ٍو  ٍو

                                                           
 83م،  هٟـ اإلاغظ1٘
ت الٗالمت ٖبض الغخمان ببً زلضون : 2    116م  ،   1999،   6، صاع ال٨خاب اإلاهغي ، ال٣اهغة ، حهغ ، ط  ابً زلضون  مىؾٖى
ت الٗالمت ٖبض الغخمان ببً زلضون :   - 3  122م ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ،  ابً زلضون  مىؾٖى
123م  هٟـ اإلاغظ٘  - 4
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ٜبً  صاحبً  .  و ل٣ض اهخ٣ض 1" و هظا هى الظي يٗخمضه وؿابت البربغ  خامبً  ٦ىٗانبً  ماَػ

ابً زلضون هظه الغواياث اهخ٣اصا قضيضا و ٢ضم في طل٪ الدجج و البراهحن بط ي٣ى٫ 

خه الخاعيسيت  و اٖلم ؤن هظه اإلاظاهب ٧لها حغظىخت و بٗيضة حً الهىاب ، و ؤحا :" حىؾٖى

٣لىا حً صياع الكام و اهخ٣لىا ، ٣ٞى٫  ظالىثحً ولض ال٣ى٫ بإجهم 
ُ
ؤو الٗمالي٤ ، و ؤجهم ه

ؾا٢ِ ي٩اص ي٩ىن حً ؤخاصيض زغاٞت ، بط حشل هظه ألاحت اإلاكخملت ٖى  ؤحم و ٖىالم حؤلث 

ظاهب ألاعى، ال ج٩ىن حىخ٣لت حً ظاهب آزغ و ٢ُغ حدهىع. و البربغ حٗغوٞىن في بالصهم و 

الظي  ؤٍٞغ٣لم حً ألاحم حىظ ألاخ٣اب اإلاخُاولت ٢بل ؤلاؾالم. و ؤ٢اليمهم حخدحزون بكٗاعه

مىن ؤهه ه٣لهم ٢ض ط٦غوا ؤهه وظضهم بها، و ؤهه حعجب حً ٦ثرتهم و عجمتهم ، و  ٢ا٫ :  يٖؼ

ر  حا ؤ٦ثر بغبغج٨م. ٨ٞي٠ ي٩ىن هى الظي ه٣لهم؟ و ؤحا ال٣ى٫ ؤيًا بإجهم حً  ح  م  حً ولض  خِّ

غؤو حً  الىٗمان  ً ابحن  ُٖالنبً  ٢ِـحً ولض  ُم ٌغ حً ال٣ى٫، و ٢ض ؤبُله بحام اليؿَّ
َ
ُٞمْى٨

ٖذ َىاث٠ حً البربغ  " :"  الجمهغة" ، و ٢ا٫ في ٦خاب "ؤبى حدمض ابً خؼم " و الٗلماء  اصَّ

حرؤجهم حً اليمً و حً  م  ، و هظا ٧له باَل الق٪ ٞيه. ٢ِـبً  بغ، و بًٗهم ُييَؿب بل   خِّ

ابىن  محرؤنال ، و حا ٧ان  بغابًىا اؾمه  نُٖال بً  ل٣ِـو حا ٖلم اليؿَّ خِّ َغي٤ بل  بالص  لِّ

.  والخ٤ الظي ال ييبغي الخٗضيل ٖى  ٚحره في قإجهم ؤجهم في ج٩اطًب ماعدي الُمًالبربغ بال 

٦ٜما ج٣ضم ، و ؤن اؾم ؤبحهم  هىحبً  ٦ىٗانحً ولض   ٞلؿُحنو  ؤع٦ِلو بزىتهم  ماَػ

ؾمت حٗغوٞت له......ٞال  ظالىثحل٨هم  ، و خامبً  مهغاًمحً  ٦ؿلىخُمبزىاجهم بىى 

. ؤحا الضعاؾاث الخاعيسيت و 2ي٣ًٗ في وهم٪ ٚحر هظا، ٞهى الصخيذ الظي ال يٗض٫ ٖىه"

٣ٞض طهبذ بل  ال٣ى٫ بإنليت البربغ في قما٫ ؤٞغي٣يا حىظ ال٣ضم و آلاهتروبىلىظيت الخضيشت 

، التي جغي ؤن ؤ٢ضم الخضيشت  (  la génétique)طل٪ اؾدىاصا بل  الضعاؾاث الجيييت 

خٟغياث لهي٩ل ٖٓمي بكغي ٢ض جم ا٦دكاٞه في ؤٞغي٣يا، و هظا يٗجي ؤن اهُال٢ت البكغيت 

٧اهذ حى٣اعة بٞغي٣يا حً هىاحي اعيخحريا و جاهؼاهيا بل  باقي هىاحي الٗالم . و حً بحن ؤهم 

 Bernardاإلااعزحن اإلاٗانغيً اإلاسخهحن في جاعيش قما٫ ؤٞغي٣يا هجض اإلااعر الٟغوسخي " 

lugan  في هٓغه –" الظي يايض ال٨ٟغة ال٣اثلت بإن: "البربغ ، هظا الكٗب اإلايسخي حً الخاعيش- 

آؾياويت و هم  ؤٞاع٢ت ؤنليىن اهُل٣ىا حً بعيخحريا "  -ييخمي بل  الٗاثلت ال٨بري آلاٞغو 

الخبكت ؾاب٣ا" بٗض حٗغى اإلاى٣ُت لٓاهغة  الخصخغ ، و يظهب ؤبٗض حً طل٪ في َغخه  

                                                           
  124م هٟـ اإلاغظ٘  - 1
  128-127نو هٟـ اإلاغظ٘   - 2
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و هظا اؾدىاصا حىه بل   بغبغي " ؤٞاع٢ت ؤيًا ، و هم حً ؤنل الٟغاٖىتي٣ى٫ ؤن " خحن

و هى حسخو في Gérard Lucotte"1صعاؾاث البروٞؿىع ألاهتروبىلىجي الٟغوسخي   " 

٤ اإلاغ٦ؼياث  ألاهتروبىلىظيا الجيييت ،  و هظا حا يض٫ ٖى  حٗغى الخاعيش لؤلصلجت و جٟؿحره ٞو

حً حغ٦ؼيت ؤوعبيت ال  حغ٦ؼيت ٖغبيت ال  حغ٦ؼيت  (ethnocentrisme) ؤلازييت اإلاسخلٟت 

َدْذ  حىاحي حسخلٟت خى٫ ؤنل 
َ
ؤٞغي٩اهيت. اهُال٢ا حما ؾب٤ , هالخٔ ؤن آعاء اإلااعزحن ٢ض ه

البربغ و ل٨جهم اج٣ٟىا ظميٗا ٖى  ٧ىن البربغ هم ؤ٢ضم ظيـ ؾ٨ً قما٫ ؤٞغي٣يا ، ٞمجهم 

و لم يإجىا بلحها  (  autochtones) ن لكما٫ ؤٞغي٣يا حً ٢ا٫ بإن البربغ هم الؿ٩ان ألانليى 

 اإلادضزحن ( la génétique) و ٖلماء الجيييت  ٞىعها٫و  ؤٞالَىن حً ؤيت حى٣ُت ؤزغي و هم 

و حجهم حً ٢ا٫ ؤن البربغ حً ؤنل ،و الظيً يا٦ضون ؤن " بٞغي٣يا هي حهض ؤلاوؿاهيت ظمٗاء"

" , هحروصوحـؤن البربغ حً ؤنل ؤوعبي و هم "ٖغبي و هم اليؿابت الٗغب ،  و حجهم حً ٢ا٫ 

و حجهم حً ٢ا٫ ؤن البربغ٦ىٗاهيىهى هم وؿابت البربغ و هم بلىجاع٥ ،  " و "صًىصوعاله٣لي"

و في ٦هالن بً ؤبي لىا" و " نابي بً مؿغوع ال٨ىمي"و "  ؾالم بيؿلُم اإلاُماَي""

ؿخحن"هظاي٣ى٫ ال٣ضيـ " "ٖىابت" حً ؤيً ؤجيخم ؟ في بٌٗ ٦خاباجه: " ؾإلذ ؤهل بىهت  ؤٚو

ٖى  يىء حا ؾب٤ هغي بطن و  و هظا حا طهب بليه ابً زلضون. ٢2الىا ؤجيىا حً ؤعى ٦ىٗان"

 ؤهه حً البضيهي ؤن هشحر بٌٗ الدؿائالث التي جبضو لىا حكغوٖت و هي:

هل ٢ام هاالء اإلااعزىن بضعاؾاث َحْسِخيت ل٩اٞت ٢باثل البربغ ،ٖلما بإن هظه ال٣باثل   .1

لسخي ؾُىةحً واخت جىدكغ   ، ؤم  ؤو بدغ الٓلماث ٦ما يؿميه الٗغب ؾاب٣ا بل  ٚايت ألَا

 ْج صعاؾاث ُح ؤجهم ا٦خٟىا بةظغاء 
َ
 زَ ت

َ
 بْ ة و ُح ؤ

َ
ة ، و طل٪ هٓغا لكؿاٖت الخحز الجٛغافي الظي غَ َؿ د

 جىدكغ ٞيه ال٣باثل البربغيت و هٓغا الزخالٝ اللٛت  و اوٗؼا٫ ٧ل ٢بيلت في خحزها.

و في خالت الاجهؼام و الاه٨ؿاع و في ؾبيل الخٟاّ ٖى  خياتهم في وظه  ح٘ حغوع الؼحً   .2

الٛؼاة ، ؤال ُيدخمل ؤن يدبجى البربغ ؤنى٫ حؿخٗمغحهم صٞٗا حجهم لكغهم و جماهيا حٗهم لخض 

ى" بط ٢ا٫:" ؤن للبربغ حيل ٚغيب  الخىخض حٗهم . و ل٣ض ؤقاع بل  هظا الججرا٫   " هاهَى

. و هدً ال ه٣ى٫ ٣ِٞ ؤنى٫ ٖغبيت بل ظمي٘ ؤنى٫   ٫3 ٖغبيت"لى٨غان ؤنىلهم و جبجي ؤنى 

 الىاٞضيً ٖى  قما٫ بٞغي٣يا.

                                                           
1
 Bernard lugan : « la génétique et les berbères »   youtube.com 

ش الؼواوةؤبى يٗى  الؼواوي :   -  2 28م  ،  2005،  1، حيكىعاث وػاعة الش٣اٞت ، الجؼاثغ ، ٍ  جاٍع

3
 Jean Perier : des races dites  berbères et de leurs ethnologie ,  Source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France ,  P 41  
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ٖلما ؤن ال٣باثل البربغيت ٧اهذ ٦شحرة الٗضص و اهًمذ بلحها ؤحم قتى ؤال يم٨ً ؤن ي٩ىن  .3

٧ل حاعر ٢ض اخخ٪ بةخضي هظه ألاحم الىاٞضة و اٖخبرها بغبغيت ٞد٨م ٖلحها ؤو ؤزظ حجها 

 يت صون ؤن يدخ٪ بالبربغ ألانليحن.حاصجه الخاعيس

زم  ؤهه في ٖلم ألاهتروبىلىظيا الخضيشت ؤال ُيكتٍر ؤزظ اإلااصة الٗلميت حً ؤٞىاه الٟاٖلحن  .4

الاظخماٖيحن الخ٣ي٣يحن و حسجيلها ٦ما يغوجها هم صون ؤي جإويل ؤو جدىيغ ؤو جسمحن، ٞلماطا 

ىٗان بإعى ٞلؿُحن ، و ؤجهم حً وؿل ون ؤجهم حً ٦غُّ ال ُيازظ ب٣ى٫ وؿابت البربغ الظيً ُي٣ِ 

ضث ٖلحهم بال  خام بً هىح ؟ و هظا يم٨ً ؤن يٟؿغ  إلااطا ٢اوم البربغ ٧ل ألاظىاؽ التي ٞو

 الٟييي٣يحن و طل٪ ل٩ىجهم ظائوا حً ٦ىٗان حشلهم.  

 

 ًٖ الجض٫ ال٣اثم خى٫ حؿمُتهم: -2

بحن حسخل٠  بن جاعيش قما٫ بٞغي٣يا ٧ان و ال يؼا٫ حدل ظضا٫  ٦بحر و حىيٕى نغإ

ؤلاحبراَىعياث الاؾخٗماعيت بن ٢ضيما ؤو خضيشا ، و التي ؤؾؿذ ل٨ٟغة حٟاصها ؤن الخاعيش  

بٞغي٣ي لم يبضؤ بال ح٘ ٢ضوم الٟييي٣يحن و الغوحان لخ٨غؽ ٨ٞغة ؤن قٗىب هظه  -الكما٫ 

 ل٣ض عؤيىا في الٗىهغ الؿاب٤ حضي ازخالٝ آعاءو اإلاى٣ُت ٢انغة و حٗيل ٖى  هاحل الخاعيش.

ً البربغ "  "  مدل٣ي الغئوؽ ، آ٦لي ال٨ؿ٨ـ و البسخي البروـاإلااعزحن خى٫ ؤنل و حَى

و جٟىجهم  في نى٘ جاعيش بضيل ٖمال بالخ٣ي٣ت الخاعيسيت  الغاسست ؤن  " الخاعيش ي٨خبه ، 

غ في ال٣ضيم ؤ٢الحا عؾميت حٗاصيت في ٚالب ألاخيان جى٤ُ بلؿان 
ّ
اإلاىخهغ صاثما " الظي ُيَسس

غ خضيشا ؤ٢الحا حاصلجت اهخ٣اثيت  جسٟي حا يخٗاعى و جىظهها و جبضي ٢اصة الخغ 
ّ
ب ، ٦ما ُيَسس

حا يخىا٤ٞ حٗها ، و هظا هٓغا ل٩ىن  الظي يمل٪ الخاعيش يمل٪ اإلااضخي و اإلاؿخ٣بل ، و 

بىاؾُت الخاعيش يخم بىاء الجهاػ ال٣ٗاثضي و عؾم حٗالم الُغي٤ لؤلظيا٫ الالخ٣ت. و لظل٪ 

ؤهٓاع ٧ل اإلاؿخٗمغيً و الٛؼاة و  الٟاجدحن ، ٞىجض " ؤن الٗبيضيحن ي٩ىن الخاعيش حدِ 

ا حً ؤن جخظ٦غ حايحها ، و ليـ  ؤخغ٢ىا ٧ل ال٨خب التي ُصّون ٞحها جاعيش ألاحت ؤلاٞغي٣يت زٞى

اط بدغ١ ح٨خبتها "   ،  هظا الٗمل الىخصخي هى الىخيض  .٣ٞ1ض صقً الغوحان صحاع ٢َغ

هم اإلاسخلٟت خى٫ حؿميتهم. و ل٣ض جبحن لىا ؤن الظيً و في الٗىهغ الخالي ؾىٗغى آعاء  

 ٖى  الخىالي  لسٍُى الٗاحت لكما٫ ؤٞغي٣يا همباحهمت الخٗغي٠ ؤزظوا ٖى  ٖاج٣هم 

                                                           
٣ُا،  )ليىن ؤلاٞغي٣ي    (خؿً الىػان   - 1 ، بحروث ،  ؤلاؾالحي، صاع الٛغب 2، جغظمت حدمض خجي و حدمض ألازًغ ،1ٍ، ط ون٠ بٍٞغ

 .69، م  1983
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غي٤ ، الغوحان و الٗغب. ىن حىظ الٟخذ الٗغبي ؿمَّ ؤو٫ بقاعة بل  الؿ٩ان الظيً يُ  و ل٨ً ؤلٚا

ىهيت ، ٣ٞض ٧ان ا حٗىص ، بغبغ"" إلاهغيىن ٖى  اخخ٩ا٥ حباقغ  بجحراجهم حً بل  الٗهىص الٟٖغ

، ؤو  الخمدىؤو  الخدىىؤو الليبيىن ،   lebou اللُبىظهت الٛغب ، و ٧اهىا يؿمىجهم 

 .اإلاكىف

ًٛب ؤحا حؿميت ٜ :حٟغصه ٞهي نيٛت ظم٘،» البربغيت «  اللٛت في ماَػ  الظي ؤلاؾم هى ،وؤماَػ

ي  اللٛت، ٖى  و اإلاغؤة ٖى  ُيُل٤ زاحاػيٛض"، هى" ؤحاػيٜ" حاهض"  .ؤهٟؿهم » البربغ« به  ُيؿّمِ

إلاىدكغة الخىاعڤ ٢باثل ٖىض
َ
ً ، ال٨بري  الصخغاء ٢لب في ا

َّ
 و  »  ؤحاػيٜ«  في الؼاي خٝغ ُيؿ٨

 الجؼاثغيحن ڤالخىاع ٖىض » ؤحاهٜ«  اللٟٓت جى٤ُ بديض ، ظيما ؤو قيىا بحا و هاءً  ي٣لب بحا

إلااليحن الخىاعڤ ٖىض » ؤحاقٜ«  و ،
َ
.  بطن  1"   الىيجحريحن  الخىاع١  ٖىض » ؤماظٜ«  و ، ا

ٜ"" ٧لمتيم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن     » ًىػٙ«  الٟٗل حً حكخ٣ت"   اللٛىيت نيٛتها خيض حً ، ؤماَػ

  يغي بٌٗ اللٛىيحن ؤن و  .ؤٚاع ؤو ، ٚؼا حٗىاه الظي  الخىاعڤ"" ٖىض » ًىهٜ«  اإلاىُى١ 

»ٜ  بػيٜ«  الٟٗل هى ي٩ىن  ٢ض ، ٧لها للهجاثا في زالُحما اٖخبروه آزغ ٞٗل حً حكخ٤ » ؤماَػ

 » ياٙ«  هي ، ؤزغي  ؤٞٗا٫ زالزت السلِ بحن ٖى  اهبجى اٞتراى  هى يىػاٙ و« الٟٗل ؤو  »

 ؤو اقخٗل ؤو ؾ٣ِ ؤو ها٫ ؤو ؤزظ بمٗجى » يٙى«  ؤو  »  ياٙ«  و ، اٖتري  ؤو ؤناب بمٗجى

ٜ«  ، ا٫خ ؤي ٖى  و ، اهخج٘ حٗجى في عع  بمٗجى »  يىوٙ«  و ، ؤياء  كغبُح  اؾم » ؤماَػ

 هاججا طل٪ ي٩ىن  ٢ضو   . ڤالخىاع ٖىض ؤو اإلاٛغب في ؾىاء  ، ؤلاباء و الكهاحت و الىبل مٗجىب

تزاػ حجغص حً ًٛ"" ٢بل بالىٟـ حً الٖا  ٖىىاها ؤوؿابها ٖاصة جخسظ الكٗىب ألن ، بماَػ

   اؾم ألاحاػيٜ ؤوب همؤهٟؿ » البربغ« حؿميت  و  .2"   ه وٗخ٣ض حا هى و ، اإلاىاٖت و للٗؼة

»ًٛ هم بها  و  ،الخاعيش  في ياعبت » بماَػ و  ، ال٣ضحاء اإلاهغيىن  هم ؤ٢ضم ظحراجهم و ٖٞغ

"  ٧انٞل٣ض  .اللٛىيت  حبرعاجه له ، ال٨خابت زم  في الى٤ُ في بؿيِجدغي٠  ح٘ل٨ً 

 في يتاللٛت  اإلاهغ  ألن » ماقىف« يؿمىجهم الشالض » عامؿِـ«  في ٖهض ال٣ضحاء اإلاهغيىن 

في  جٟهل و ، زاء ٢لبه بٗض ، قيىا ؤيًا الٛحن و ، الى٢ذ ٧اهذ ج٣لب الؼاي قيىا طل٪

حن ٞاع٢ت بىاو)  بالىاو ال٨خابت "  اإلااعر  اليىهاوي ط٦غ ٢ض و( ، اإلاخجاوؿحن بحن  الخٞغ

ًٛ"" حؿميت "    Hekataios - هي٩اجايىؽ   باؾم اإلايالص الؿاصؽ  ٢بل ال٣غن  في بماَػ

ِـ"  باؾم   .م .الساحـ ١ ال٣غن  في"  Herodotosهحرويىجىؽ" وط٦غهم"  Mazyesماٍػ

                                                           
ٜحدمض قٟي٤ :  - 1 ش ألاماَػ  8، م  زالزت و زالزىن ٢غها مً جاٍع
2
 8، م  مغظ٘ ؾب٤ ط٦غهحدمض قٟي٤ : -
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ا هٟؿه الاؾم ؤوعصوا ٣ٞض الالجيييىن  اإلااعزىن  ؤحا" ، Maxyes ما٦ؿُِـ" " بل     حدٞغ

٨ـ" بل  ؤو"  MazacesؤوMazax ماػا٦ـ  بمٗجى ظمٕى ؤؾماء هي و"  Mazikes،ماٍػ

ل٣ض ه٣ل اإلااعزىن ال٣ضاحى و حجهم "  و  . 1"       الىىمُضي الكٗبٖى    ؤَل٣ىها ، واخض

 خغب   اإلاهغيحن اخخ٩ا٥ اخخ٨ذ ب٣ضحاء ٦بري  ؤحاػيٛيت ؤو٫ ٢بيلتؤن  " هحرويىجىؽ

  ٧اهذ و  » لُبى«  حؿمى ٧اهذ ) م  .١ (1227
ً
ىت حا  هظا   و ، الخاليت ليبيا ألعاضخي  حؿخَى

ًٛؤصي بل  جضازل ألاحغ ٖى  اإلااعزحن ليؿمىهم جاعة "  الليبيحن . ؤحا  جاعة و "  بماَػ

غي٤ اإلااعزىن  و  » ألاٞاع٢ت« ب "  ألاحاػيٛيحن" يؿمىن  ٞةجهم ٧اهىا الالجيييىن  و الٚا

" في مىعٍحن"و في جىوـ و الجؼاثغ" هىمُضًحن" في لُبُا الخالُت و "لُبُحن" بل ي٣ؿمىجهم 

ل ؤ٦ثر في ط٦غ و هىا٥ حً يٟه  .باإلاٛغب اهتهاء و الكغ١  حً ،اهُال٢ااإلاٛغب و مىعٍخاهُا 

ً ألاحاػيغي حً ؤحشا٫  ا " ؤو الَى حؿمياث حسخل٠ ال٣باثل ألاحاػيٛيت اإلاىدكغة ٖبر  " زاحاٚػ

 ,Masaisuli" حاؾايؿيىي ؤوحاؾايؿىلي، "  ٢بيلخا" الظي يغي ؤن  صيؼاهج اإلااعر "

Masaesyli    "باهيىعايي،"     وBaniurae     " ٌىان قمالي  هذ٧ا و ، ألا٢صخى اإلاٛغب حؿخَى

لىديت في الؿهى٫  حىدكغة"     Autololes ؤوجىلىلي،"    ٢بيلت غا٥َ  بحن ألَا
َ
 جاوؿيٟذ و بىعا٦

يَ٪  بىاخيت هاػلت"    Canarii ٧اهاعيي،"   ٧اهذ ٢بيلت و  .نتالخالي
َ
 اإلاٛغب في و  ، الخاليت ٞي٨

 ، البالص في قغقية حؿخ٣غ  قبه ؤو حؿخ٣غة Numidia  الىىحيضيت ال٣باثل ٧اهذ ألاوؾِ

ايخىلي،«  ٢باثل ٧اهذ بيىما
َ
٧ «  Gaetulia ٘الٗليا ألاهجاص في جيخج Les Hauts plataux  

لـ اإلامخضة ظىىب اإلاى٣ُت حكٛل Aethiopia » ؤيصيىبيا،« و٢باثل  في و  ، الصخغاوي  ألَا

 الؿاخل حً البالص ٚغبٌي  في هٟؿها حىدكغة الىىحيضيت ال٣باثل ٧اهذ جىوـ الخاليت

لت ، الخاليت اخيت ال٣حروانه بل  اإلاخىؾُي
ّ
 ,حاؾيىي،«  ٢بيلت في جمشيل ؤخؿً حمش

Massili«Massyli يخاهاؤعاضخي "  ؤحا ...  حاؾىلي« ؤو
َ
يخاها، ؤو ػاو٦ "  و"  Zeugitana ػاٚو

اجي زايٗت ٩ٞاهذ"   Byzacenaبحزا٢يىا، ؤو بحزا٦يىا  الغوحاوي الاخخال٫ ٢بل ، للىٟىط ال٣َغ

 للجبا٫ الٛغبيت الجىىبيت الجهت حً" Phazanii ٞاػاهيحي،"   بيلت٢ ، هجض ليبيا في و...لها

 اهُال٢ا و اإلاخىؾُي، الؿاخل حً ح٣غبت ٖى  بالخخاب٘ هجض بجبل هٟىؾت، زم آلان اإلاٗغوٞت

"  ،٣ٞبيلت" Macae حاٚايي حا٢ايي،ؤو حا٧ايي،ؤو"  ٢بيلت ، الكغ١  ججاه حً الٛغب

"  ٢بيلت " زم   Marmaridae " عيضاي،حاعحا"  ٣ٞبيلت" ،   Nasamones هاؾاحىوي،

                                                           
 9، م  هٟـ اإلاغظ٘حدمض قٟي٤ :   - 1
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صلخا   ٢غب بدحرة بل  حىاَجها جمخض ، الكغ١  ظهت حً ألازحرة هي و"  ،  Mareotae حاعيىجاي،

 ، الٛغبي ظاهبه حً خيا٫ السليج ، الليبيت الصخغاء ٖغى في و  .باؾمها حؿمى ٧اهذ الىيل

اعحاهتي،ؤو"   ٢باثل حىاًَ جىظض ٧اهذ
َ
 .Garamantes   "1. اعاحاهتي،ظ ،ؤو ٚاعاحاهتي  ٧

٦ما ؤن اللٛت  ، بيجها الخىانل ٢ليلت٧اهذ  ٢ضيما الكٗىبؤن  ،  و حً اإلاٗلىم ٖىض البدازت

حٗٓم الكٗىب حٗخبر ٧اهذ  جمشل الٗاحل الغثيسخي لخهيي٠ الكٗىب لبًٗها البٌٗ ، بط  

 ٖىض و .البرابغة  ؤو   بالُعجمت يىٗذ بال ؤن ال يم٨ً هي لٛتها في يغيض ٖما يٟصر ال حً ؤن

 و" بغبغ" ظٗلىها و  «Barbari باعباعي،   " ٧لمت  "الغوم"   ًٖ الٗغب ؤزظ ، الاؾالحي الٟخذ

 ؤو الضو٫  ،"   Barbarie,Barbaria باعباعيا »  الكماليت ؤٞغي٣يت يؿمىن   ألاوعوبيىن  ْل ل٣ض

 اخخ٩ىا إلاا و)  صياإلايال  الخاؾ٘ ٖكغ ال٣غن  ؤواثل ،بل  «Etats Barbaresquesالباعباعيت، 

 حىُى٢ا « لبرابغ»اؾم   حجهم ؾمٗىا ، الٗاحيت بالٗغبيت الىا٣َحن الجؼاثغ و بإهالي اإلاٛغب

٣خحن بغاءيً
ٌ
 ظهت حً  ٧اهذ ل٣ض وBerbères .  ؤو Berbers  ق٩ل  في لٛاتهم بل  ه٣لىه و حغ٢

 ، الدؿمياث حً ؤلاؾالحي الٟخذ بٗض به ٖى  حا ؾمىا ٞٗل عصوص ، ال٣ضيم ألاحاػيٛيحن في

ٌؼام" الٗغب ب ٞل٣بىا
 
ؤو " بيؼو٧اع "   "بػا٧اعن    و" ، الخُب  » ب٦كىيً«  و ،"  "اإلاٗاو٫  ب٦

، ظم٘  في هٕى حً الاػصعاء ؤو الاخخ٣اع و الاحتهان. قغيِ الٌكٍغ

 

 :نٟاث ؾا٦ىتهاون٠ مى٣ُت ال٣باثل   و  -3

حت ابًحً ط٦غ ون٠ حى٣ُت ال٣باثل  حً بحن ؤهم بن 
َّ
زلضون ، و ؾماها  ٢بيلت "  هى الٗال

٘ في ط٦غ وؿبها و قماثلها و اإلاىا٤َ التي جخىػٕ ٞحها ٣ٞا٫ :"  ٞإحا ػواوة الؼواوة " و ل٣ض جىؾَّ

ٞهم حً بُىجهم ) البرابغة البتر( و وؿابت البربغ بهما يٗضوجهم حً ولض ؾم٩ان بً يخي بً 

ىى حجؿُت و بىى حلي٨ل و بىى يغي بً ػخي٪  ابً حاطٚيـ ألابتر. ....و لهم بُىن ٦شحرة : ب

٧ىفي و حكضاله و بىى ػعي٠٣ و بىى ٧ىػيذ و ٦غؾٟيىت و وػلجت و زىظت و ػ٦الوة و بىى حغاهه 

الث و بىى بترون و بىى حاوي و بىى ڤلهظا الٗهض بىى بدغو و بىى حان ةو حً ٢باثلهم اإلاكهىع  ...

ضعان و بىى جىعٙ و بىى بى يىؾ٠ و بىى ٖيسخي و بىى بى قٗي ب و بىى نض٢ت و بىى ٚبريً و بٖى

بىى ٢كخىلت. و حىاًَ ػواوة بىىاحي بجايت حا بحن حىاًَ ٦خاحت و نجهاظه .......و ظبلهم حا 

 . 2" بحن بجايت و جضلـ و هى ؤٖٓم حٗا٢لهم و ؤحى٘ خهىجهم 

                                                           
  12  -10م ، م  هٟـ اإلاغظ٘  -  1
  169- 168ببً زلضون ، هٟـ اإلاغظ٘ ، م م  -  2
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 ؤحا بسهىم قماثلهم و زهالهم ٞي٣ى٫ :" 
ُّ
٣هم بالًٟاثل ؤلاوؿاهيت و جىاٞؿهم و ؤحا جسل

 بِ الخميضة ، و حا ُظ  في السال٫
ُ
 ل

ُ
ٗت بحن ألاحم و ىا ٖليه حً الس ل٤ ال٨غيم حغ٢اة الكٝغ و الٞغ

ِٖ ، حغاٖاة اإلاضح و الشىاء حً السل٤  الجىاع و خمايت الجزيل ، و ععي ألاطحت و الىؾاثل و  ؼِّ حً 

ًاء  اء بال٣ى٫ و الٗهض و الهبر ٖى  اإلا٩اعم و الشباث في الكضاثض و خؿً اإلال٨ت و ؤلٚا الٞى

ًٖ الٗيىب و الخجافي ًٖ الاهخ٣ام و عخمت اإلاؿ٨حن و بغ ال٨بحر  و جى٢حر ؤهل الٗلم و خمل 

 
َ
اهتي الًي٠ و غَ و ٦ؿب اإلاٗضوم. و ٢ِ  ّلِ ال٩ ُٖ  ؤلٖا لى الهمت و ببايت الًيم ٖى  الىىاثب و 

 وُح 
َ

ِٚ ك ت السُىب  و   ا٢ت الضو٫ و ح٣اٖع
ُ
ٞهى بهظا يكهض لهم  . 1ل٪ و بي٘ الىٟىؽ"  الب اإلا

ٗت ألازال١ و ٖلى الهمم بحن الكٗىب و ألاحمب٨ يم و ٞع ِ
ّ

م ؤهه لم يدى٣ل بلحها و غيم الك ، ٚع

ىعة ج  اعيـ اإلاى٣ُت و اوٗضام ألاحً و ظهله بلٛتهم .ًطل٪ عبما لٖى

، بط جى٣لىا ٖبر ٢غي و حضاقغ جماحا٩ٞان ألاحغ حسخلٟا ؤحا باليؿبت للبدازت الٟغوؿيحن 

بخًاعيؿها و زغواتها و ؾا٦ىتها بىٓمها الاظخماٖيت و اؾخ٨كاٝ اإلاى٣ُت  اإلاى٣ُت بهضٝ

" همل٪ آلان ٝ الخد٨م بها و في هظا ي٣ى٫ " َى٦ٟيل ضالا٢خهاصيت و الؿياؾيت به

غاٞيا الخ٣ي٣يت و الض٢ي٣ت ل٩ل الٗاثالث ال٣ىيت ، ووٗلم في الجهايت ؤيً هي حىا٤َ  البيٚى

 .2الىٟىط الخ٣ي٣يت "

ٞي٣ى٫ ؤخضهم  ،  ى٣ُت ظٛغاٞيا و جبيان خضوصها بض٢تو ل٣ض جىؾ٘ الٟغوؿيىن في ون٠ اإلا

ت حً اإلاغجٟٗاث التي ج٣ؿمها ظغظغة بل  ٢ؿمحن ، و في ون٠ اإلاى٣ُت ؤجها ج٣٘  " في حجمٖى

التي جمخض حً بجايت بل  واصي يؿغ ، يٗيل قٗب ليـ هى الكٗب الٗغبي ، ال في ج٣اليضه و 

. بهه ال٣باثىي الظي ٖٝغ ٖبر ال٣غون ٦ي٠  ال في َبٗه و ال في ٖاصاجه  و له َابٗه اإلاخمحز 

لىا في 3يدخٟٔ بدغيخه  و اؾخ٣الليخه صون ؤن يظوب في الخًاعاث التي ٖايكخه " . و جٚى

 ون٠ ال٣غي و اإلاىاػ٫ التي جدك٩ل حجها ٧ل ٢غيت و اإلاىار الاظخماعي الٗام ٞي٣ى٫ ؤخضهم :" 

هذ صاثما حؿخٗضة لى٣ٌ الٗهىص ال جؼا٫ حكهض ] ي٣هض اإلاىاػ٫ و ال٣غي [ ؤن الٗاثالث ٧ا

ال٣ضيمت التي ججمٗهم... و ال يؿخدب ألاحً بال بخىاػهاث بعجاػيت ... و حً هىا ج٩ىن خياتهم 

ت باإلاساَغ و الكبهاث و ألاخ٣اص، بضون ؤي اؾخجمام ؤو حخٗت، و حىدهغة  حٓلمت و حدٟٞى

الٗاإلات ] ي٣هض اإلاغابُحن  " ؤؾؿىا لؿاللت حً الٗاثالث اإلاؿاإلات و ... زم في الؼعاٖت و الخغب 

ل٣ض ؤعاصوا ٖى  ٨ٖـ ال٣غآن  ...[ في وؾِ ٖاثالتهم ] ي٣هض ال٣باثل [ الجاهلت و اإلاداعبت 

                                                           
  136ببً زلضون ، هٟـ اإلاغظ٘ ، م   - 1

2-Tocqueville A : Rapport sur l’Algérie , http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm , p 5 
3
 - Charles Farine : A travers la  Kabylie ,Ed DUCROCQ,Paris , 1865 , , p 149 

http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
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دغم اليؿاء حً اإلاحرار، ؤو ٖى  ألا٢ل ال يغزً ؤبضا ألاعاضخي، و طل٪ للخٟاّ ٖى  
ُ
طاجه، ؤن ج

. بطن هجض ؤن هاالء 1ججاوـ ٖاثالتهم ٖى  ؤعى يدهلىن ٖلحها و يداٞٓىن ٖلحها بمك٣ت "

البدازت ٢ض حٗم٣ىا في ون٠ ٧ل حا يخٗل٤ بالغؤؽ حا٫ اإلااصي ؤو اإلاٗىىي للمى٣ُت و طل٪ 

و حكغيذ الىا٢٘ الاظخماعي لل٣باثل بخ٨ٟي٪ ؤظؼاء هٓاحه بهضٝ بَٟاء ح٣اوحتها لالخخال٫  

ت ال٣باثليت ال " ح٣اوحت ال٣باثل لم جخسظ يىحا ق٨ال ٢ىحيا ، ألن ألاحالاظخماعي ليدبحن لهم ؤن 

" آظغون "  :" ي٣ى٫ الضيييت ، و هظه هديجت ٚايت في الض٢ت .و بسهىم نٟاتهم 2وظىص لها "

ان حا  " بن ال٣باثل يدترحىن " اإلاغابُحن اإلاؿيديحن " ٦ٟغوؿيحن، و ٦غظا٫ هللا، و ل٨جهم ؾٖغ

وح ال٣باثىي ٖاحل ٧اصح ، له ع ... و يشىعون يضهم بطا حا خّضزىهم ًٖ اخخيا٫ حدمض 

اإلاباصعة و خـ ٖمىي ، حىيء بالخيىيت ، ناص١ ، حخٟاثل ، ًٞىلي و في ؤٖما٢ه ٢ليل حً 

و هم في هظا خاولىا الخإ٦يض ٖى  الخمايؼ بحن جضيً ال٣باثل و جضيً الٗغب ٞي٣ى٫ ، 3الخضيً "

" ال٣باثىي ب٨ٗـ الٗغبي ، ال ياحً بالٗحن و بهىعة ؤ٢ل بالخماثم ، حا ٦خبه هللا ؤخضهم :" 

ضر و ال شخيء يم٨ً ؤن يمىٗه ... و ل٨ىه ياحً ببٌٗ السغاٞاث حجها : حً ؤعاص الؿٟغ ؾيد

ٞٗليه ؤن يؿاٞغ يىم ؤلازىحن ، السميـ ؤو الؿبذ ، ال ج٣اجل ؤبضا يىم الشالزاء ، ٝػ 

الٗغوؽ يىم السميـ ٞهظا ٞإ٫ ظيض ألجها ؾدؿدي٣ٔ نبيدت الجمٗت و هى ٖيض اإلاؿلمحن   

في عحًان ، ؤن جغي سٗلبا ح٘ الهباح ٞإ٫ ؾٗيض ، ؤو جغي ٚغابحن ، ال جب٩ىا ٖى  حً حاث 

خحن جىُل٤ في ؾٟغ٥ ٖالحت ٖى  ؾٟغ ؾٗيض ، ؤو جغي ؤعهبا في اإلاؿاء ٞهى ٞإ٫ ؾحئ ، ؤو جغي 

ٚغابا واخضا في ؤو٫ الُغي٤ ٞظا٥ ٖالحت ٖى  ال٣ل٤ ، و هى ياحً بىظىص الكياَحن َى٫ 

و ال يسغط حً بيخه ليال بال و هى يؿخٗيظ باهلل حجهم  الؿىت بال في عحًان ، و يساٝ الكياَحن

ال٣باثل ,هظا الجيـ ألانىي  ؤحا بسهىم نٟاتهم ال٣خاليت ٞي٣ى٫ ؤخضهم :" بن. 4....... "

,احؿٗذ حى٣ُتهم  باهًمام ٧ل اإلايك٣حن اإلاهؼوححن ٖى  الخىالي في قما٫ ؤٞغي٣يا بلحهم 

"هظه الجبا٫ ....اإلاؿاواة اإلاُل٣ت  ،ظبليىن حؿخ٣غون ،  ٧اصخىن ، ٖاق٣ىن للخغيت و 

ؤحا باليؿبت .5" البإؽ  اإلاٗمىعة )آلاهلت (، ٦سليت الىدل بجيـ حداعب، ٣ٞحر و قضيض

ال٨شحر حً ال٣باثل لضحهم  ٖيىن ػع٢اء و قٗغ  لهٟاتهم الٟحزياثيت ٞيجم٘ البدازت ٖى  ؤن  " 

                                                           
1
 - Jules Liorel : Races Berbères Kabylie du Djurdjura ,  Paris , Ernest Leroux, 1892 , PP 

12-14  
2
 - Jules Liorel : OP.CIT , P15 

3
 - Ageron : Les Algeriens Musulmans et la France , pp 271-276 

4 - Jules Liorel : ibid , p 29 
5
 - Emile Carrey : Récits de Kabylie , campagne de 1857 , Paris , Michel Levy frères , 1858 , 

pp 25-27 
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يًىي الك٩ل و ع٢بخه وظه الٗغبي ب  ...ؤق٣غ و هم ٖى  الٗمىم ؤ٦ثر بيايا حً الٗغب 

ب٘ الك٩ل و عؤؾه ؤ٢غب بل  ٦خٟيه ... يدل٤ لخيخه ختى ؾً غ َىيلت ، بيىما ال٣باثىي وظهه ح

 .1الٗكغيً ؤو الساحؿت و الٗكغيً ، في هظا الؿً يهبذ عاقضا ٞيتر٦ها جىمى "

ٞي٣ى٫ ؤخض الباخشحن الظي بدض في الؿبل التي ؾدؿهل الا٢خهاصيت  مؤحا ًٖ نٟاته

ٚحر ؤن َابٗه  ط ال٣باثل في اإلااؾؿاث الٟغوؿيت   ؤن  ال٣باثىي ٖىيض ظضا " ٖمليت بصحا

ال٣باثىي  ...و ال٩اصح ، وخبه في الغبذ وا٦خىاػه ٧اهذ ؤؾبابا ٧اٞيت لغبِ ال٣باثل بماؾؿاجىا 

حخٗل٤ بكٛاٝ ٢لبه  بمجز٫ آباثه ، ب٣غيخه ، بد٣له ، بإشجاع الخحن ، و ال يىظض حؼإع 

ي يخمؿ٪ بإعيه ٧اإلاؼإع ال٣باثىي .... ؤًٞل ؤن ؤعي عظال حيخا و ال ؤعي بغيخىوي ؤو هىعحاهض

ت ي٣ى٫ ؤخض ال٣باثل لل٩ىلىهيل الباؾيذ " وختى في هظه الهٟت خاولىا ؤن ، 2شجغة ح٣ُٖى

هاع الٟغ١ بيجهما ٞي٣ى٫  " ال٣باثىي ب٨ٗـ الٗغبي ؤخض ال٨خاب ي٣ٗضوا ح٣اعهت ح٘ الٗغبي إْل

م ، و يٗخبر  الُٗالت و السمى٫ ٖاعا .... و هى  ال يؼعٕ ٦شحرا حً ي٨ضح ٦شحرا و في ٧ل اإلاىاؾ

. و حً  3الخبىب ، و ل٨ىه حهخم ؤ٦ثر بالبؿدىت ، و هى ي٣طخي خياجه في الٛغؽ و الخُٗيم "

هىا هالخٔ ؤن البدازت الٟغوؿيحن ٢ض حٗم٣ىا في صعاؾت هظه اإلاى٣ُت و خاولىا ؤلاخاَت ب٩ل 

ىت اإلاى٣ُت و طل٪ بجغص ظمي٘ ه٣اٍ ال٠ًٗ و ه٣اٍ ال٣ىة حىاحي الخياة الاظخماٖيت لؿا٦

 لهظه اإلاى٣ُت بهضٝ الؿيُغة ٖلحها با٢ل الخ٩الي٠ .

 الخىُٓم الاظخماعي و الؿُاسخي إلاى٣ُت ال٣باثل: -4

ٝ غَ عيٟي يخمحز بؿيُغة وؿبيت للِخ " حجخم٘ ٢غوي  ال٣باثىي،حما ال ق٪ ٞيه ؤن اإلاجخم٘ 

.. و بضعظت ججمٗاجه.الىاؽ و البيئت الُبيٗيت ..و بهٛغ و بالٗال٢ت الىزي٣ت بحن  الؼعاٖيت،

يٗخمض في جىٓيمه ؤؾاؾا ٖى  ٖال٢ت ال٣غابت ٞال "  ،   4ٖاليت حً الخجاوـ الاظخماعي "

يم٨ً أليت ح٣اعبت هٓغيت تهضٝ بل  صعاؾت الىا٢٘ الخىٓيمي الاظخماعي للمجخم٘ ال٣باثىي ، 

في هظا اإلاجخم٘ و التي ال يم٨ً ٞهلها ًٖ  الاؾخٛىاء ًٖ ط٦غ الضوع الظي جلٗبه ال٣غابت

، و هظه ال٣غابت جغج٨ؼ ٖى  بييت " آزام "ؤو " ٖايلت "  .5البييت الٗمغاهيت و ق٩ل الٗاثلت "
                                                           

1
 - M.DAUMAS et M.FABAR : la grande Kabylie , études historiques , librairie de 

l’université royale de France , 1847, pp 26-27 
2
 - Liorel Jules : ibid , pp 552-560 

3
 - Liorel Jules : ibid , p 30 

الازىلىظيا و الٟىل٩لىع، جإلي٠ بي٨ت هىلتراؽ، جغظمت ص .حدمض الجىهغي و ص.خؿً الىاحي ، صاع اإلاٗاٝع ، حهغ ،  ٢احىؽ حهُلخاث 

310، م 1973،  2ٍ 4 
5
 - Mohend Khelil, la Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, ed l’Harmatan , Paris , 1984 , p 33 
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٦ىىاة ؤول  لبييان حخماؾ٪ يدك٩ل حً صواثغ حتراجبت ، جإحي حً بٗضها بييت " زسغوبض " ؤو  " 

ت حً  ألاؾغ ألا٢غب بل  الجض ألاو٫ ، زم جلحها بييت زغوبت " بالخٗبحر الضاعط التي جًم حجمٖى

ت حً بيياث " زسغوبض " و حجمٕى هظه البيياث   ؤو " صقغة "   " آطعوم " و جًم حجمٖى

بضوعها حك٩ل الخىٓيم الاظخماعي و الؿياسخي لل٣غيت و اإلاؿمى " زاظماٖض "  ؤو ظماٖت 

ىن الصسهيت اإلاٗىىيت لل٣غيت ال٣غيت  ، و جخ٩ىن حً الغظا٫ و الكيىر و ال٣ٗا٫ الظيً يمشل

٩٦ل ، و التي ٚالبا حا ج٩ىن حدل نغإ بحن حسخل٠ الٗاثالث اإلا٩ىهت لل٣غيت للٟٓغ بمىهب  

 " إلاحن ال٣غيت " .

و هظه ال٣غابت و الاهخماء لؤلنل الىاخض ؤو الجض الىاخض إلاٗٓم ؾ٩ان ال٣غي ال٣باثليت ٦ٟيل 

و خضتهم و جىانلهم الضاثم و اؾخمغاع  بدىميت الاهخماء الجمعي لضي ألاٞغاص حما يًمً

وظىصهم ، في ْل هماطط جىٓيميت حسخلٟت بدؿب البييت ؤو التر٦يبت الؿ٩اهيت ل٩ل ٢غيت.و 

يم٨ً الخميحز بحن زالر هماطط حسخلٟت للخىٓيم الاظخماعي في حى٣ُت ال٣باثل، ٢ض ؤٞغػث  

ٗخبر جغظمت للىا٢٘ الاظخماعي و طل٪
ُ
ٖى  ق٩ل ٢يم  و٢ىاهحن  حىٓىحاث ٢يميت  اظخماٖيت ح

جىٓم قاون اإلاجخم٘ في ظمي٘ حىاحي الخياة . و لٗل هظه الخىٓيماث هي التي ؤؾهمذ في 

الخٟاّ ٖى  اؾخ٣الليت هظه اإلاى٣ُت ؾياؾيا حىظ ال٣ضيم  ٞهظا " الاؾخ٣ال٫ الؿياسخي 

يت  ، و بهما حٗىص ظظوعه بل   الظي جخمخ٘ به حى٣ُت ال٣باثل لم ي٨ً ْاهغة ٖٟىيت ؤو ْٞغ

، و ل٨ً 1ٖهىع ٢ضيمت في الخاعيش و التي نمضث ؤحام الٗضيض حً الخمالث ألاظىبيت "

ؤو ٢باثليت حغ٦ؼيت .   هظه الخ٣اليض الخىٓيميت لم حؿهم في جُىيغ صولت ؤحاػيٛيت  اإلاٟاع٢ت ؤن

و ٖىض حىاولخىا إلاىيٕى الىٓام الاظخماعي و الؿياسخي في حى٣ُت ال٣باثل  ، وظضها ؤهٟؿىا 

٣ت الهغإ ٖى  الىٟىط بحن حسخل٠ ح٩ىهاث ال٣غي ال٣باثليت ، ٞىظضها ؤن ال٣غيت ؤحام خ٣ي

ال "  التي جسلى حً ٞئت  " اإلاغابُيت " جى٣ؿم ٖاصة بل  نٟحن " اله٠ الٗلىي  ؤو اله٠ ؤٞو

اصا " ، و هم صاثما في نغإ ٖى  حىهب ؤححن ال٣غيت " إلاحن ڤو " اله٠ الؿٟىي ؤو اله٠ ؤو

الهغإ ٖى  حؿخىي ؤصوى بحن حسخل٠ الٗاثالث اإلاك٩لت لبييت " آطعوم  هخاصاعر " ، و ٦ظل٪

ٖى  حىهب " الُاحً " ٞال يم٨ً ؤن ي٩ىن بال في الٗاثلت ألا٦ثر ٖضصا حً ؤو " صقغة "  " 

 خيض الغظا٫ .

ؤحا باليؿبت لل٣غي التي جًم ٞئت " اإلاغابُيت " ٞالهغإ ٚالبا حدؿىم لهالر " اإلاغابُيت " 

ن الؿلُت الضيييت و بالخالي يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه الاعؾخ٣غاَيت الضيييت " ال الظيً يماعؾى 

                                                           
1
  Emile de Carette, la Kabylie proprement dite , imprimerie nationale , Paris , 1844 , p 447. 
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جماعؽ جإزحرا واضخا بال في ال٣باثل اإلاغابُيت ؤيً ي٩ىن عظل الضيً هى اإلامشل الخ٣ي٣ي 

م الضعاؾاث الٛغبيت الٗضيضة التي ؤظغيذ ٖى  اإلاى٣ُت  و  . 1للؿلُت الؿياؾيت " و هظا ٚع

لُت الؿياؾيت ال٣باثليت ج٣ىم ٖى  حبضؤ الخىاوب و الازخياع لؤلٞغاص التي جهغ ٖى  ٧ىن الؿ

اإلا٩ىهحن لىٓام " زاظماٖض " ٖى  ؤؾاؽ ال٣ٗل و الخ٨مت بما جمليه الغوح الضيم٣غاَيت 

 التي يخمحز بها ال٣باثل في هٓغهم .

به التي يغاص بلها٢ها بال٣باثل ، ي٨ظ )الايجابيت   (و ل٨ً هظا الخ٨م و الهىعة الىمُيت

الىا٢٘ الاظخماعي في ال٣غيت ال٣باثليت  ، بط ؤن الؿلُت ٖى  اإلاؿخىي ألاو٫ ؤي حؿخىي 

الٗاثلت ، ج٩ىن ٖاصة لؤلب ؤو الجض ؤو ؤلابً ألا٦بر  ، ؤو ؤلابً الظي له ؤ٦بر ٖضص حً الظ٧ىع 

ى  ٞبحن الٗاثالث ٖاصة حا ، patriarcal  في ج٨غيـ للىمِ البُغي٣ي ؤحا ٖى  اإلاؿخىي ألٖا

 ج٩ى 
َ
ؤ٦بر ٖضص حً الغظا٫ و ٦ظل٪ ألاحغ بحن بيياث " بطعحان  ضُّ ُٗ ن الؿلُت في يض الٗاثلت التي ح

" و بالخالي ٞالؿلُت في هٓغها ال جملحها الغوح الضيم٣غاَيت ٦ما جغاه ؤصبياث البدازت الٛغبيحن 

ل٣باثليت ، و بهما يملحها حى٤ُ " الٗهبيت ال٣بليت " بخٗبحر ببً زلضون ، هظا باليؿبت لل٣غي ا

التي ُؾميذ الث٨يت ٣ِٞ ل٩ىجها ليؿذ حً ٞئت " اإلاغابُيت " ، ؤحا ال٣غي التي جًم ٞئت " 

هم ٞحها ؤخض و طل٪ هٓغا إلايل ال٣باثل  اإلاغابُيت " ٞاإلاى٤ُ حسخل٠ جماحا ، ٞالؿلُت ال يىاٖػ

لخ٣ضيـ ألاولياء و الهالخحن و الصسهياث ألاؾُىعيت و بالسهىم اإلاغابُحن " ٞالىٓغة 

لخ٣ضيؿيت جشحر خماؽ ال٣باثل ، بديض بطا َلب حجهم ؤي حغابِ بل٣اء ؤهٟؿهم في الىاع ؤو في ا

البدغ ٞةجهم ي٣بلىن بظل٪  ، و ختى بضايت اإلاىؾم الٟالحي ٞةجهم ال يبضئون ؤٖمالهم بال 

ا حً اللٗىت و سسِ الؿماء ٖى  حىاػلهم "  إلاغابُيت......بةيٗاػ حً ٢بل  . و حً  2و طل٪ زٞى

يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ال٨ٟغ ألاؾُىعي و ؤخياها ختى السغافي يؿيُغ ٖى  الىعي الجمعي هىا 

لؿا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل ٦باقي حىا٤َ الجؼاثغ ألازغي ، ب٨ٗـ حا جغوظه ال٨خاباث الٟغوؿيت 

يٟت حمحزة  هجؼث يمً ؾيا١ " الا٦دكاٝ الٗلمي للجؼاثغ الظي ُيٗخبر ْو
ُ
الاؾخٗماعيت و التي ؤ

يض ؤن الخىؾ٘ الاؾخٗماعي ي٣ىم ٖى  ؤؾاؽ جىؾ٘ هظا الا٦دكاٝ الٗلمي لالؾخٗماع ، بد

.بطن يم٨ىىا ؤن هسلو بل  ال٣ى٫ ؤن الىٓام الاظخماعي في حى٣ُت ال٣باثل ٦باقي حىا٤َ 3"

الىًَ ، حبجي ٖى  ؤؾاؽ ال٣غابت ، و الخايىت ألاول  لهظه ال٣غابت هي الٗاثلت و ٢ضيما ٧اهذ 

، في هٓام ؤبىي ٧اهذ الؿلُت الغوخيت ٞحها حٗىص لؤلب ؤو الجض  الٗاثلت اإلاىؾٗت ؤو اإلامخضة
                                                           

1
  Emile de Carette , Op-cit , P474 

2
  Emile de Carette , Op-cit , P474 

3
  P.Lucas et J.L.Vatin, l’Algérie des anthropologues , Ed François Maspero , Paris , 1982 , 

P 13. 
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الظي يداٞٔ ٖى  اؾخمغاعيت الترار الٗاثىي ؤبا ًٖ ظض و يٗمل ٖى  جشمحن و بهماء عؤؾمالها 

الاظخماعي و الش٣افي بحن الٗاثالث ألازغي ليًمً ح٩اهت الٗاثلت في ال٣غيت .و هٓغا لٗضم 

ن حسخل٠ ؤٞغاص الٗاثلت لدكابه ألاصواع و حدضوصيتها ، ٞةن ج٣ؿيم الٗمل الاظخماعي آهظا٥ بح

الخًاحً آلالي هى الظي يٟغى هٟؿه ٖى  حسخل٠ الٗال٢اث الاظخماٖيت  ، حما يجٗل الٟغص 

م احخٗاى الٟغص حً خ٨م   يسً٘ ل٣هغ الجماٖت ، بضءا ب٣هغ الٗاثلت بالسهىم ، بط ٚع

خى٫ عؤيه ، بال ؤهه ال يم٨ىه الخمغص ٖلحهم  ألاب الغوحي ؤو حً الخٟاٝ ٚالبيت ؤٞغاص الٗاثلت

ا حً ٣ٞضان الٓهغ الظي يدميه بدغحاهه حً ٧ل شخيء في الٗاثلت و ٖؼله ٧ليت ،  ٞيهبذ  زٞى

اؾا طليال لضي الٗاثالث ألازغي ، ألن حً ال ٖاثلت له ال يمل٪ خ٤ ال٩لمت في اإلاكهض  زمَّ

 .و الٗى٠ الغحؼي  و هظا حً ؤز٣ل نىع ال٣هغ الاظخماعيالاظخماعي لل٣غيت 

 

 البيُاث الاظخماُٖت الخ٣لُضًت :   -5

عؤيىا ٞيما ؾب٤ ؤن الٗاثلت هي التي جمحز الخياة الاظخماٖيت في ال٣غيت ال٣باثليت ٦باقي حىا٤َ 

البالص ، و هي بظل٪ حٗخبر ألاؾاؽ الاظخماعي للمجخم٘ ال٣غوي ٩٦ل ، و حؿمى هظه السليت ؤو 

صاع آر ٞالن و جًم ألاب و ؤلازىة اإلاتزوظحن و ؤبىاءهم ، و الضاثغة اإلاغ٦ؼيت ب " آزام " ؤو 

ماحاإلاتزوظحن و ؤبىاءهم بل  ٚايت زالزت و ؤعبٗت ؤظيا٫ في بيذ واخض ٦سليت للىدل  الجض و ألٖا

، و ٖىضحا ي٨ثر الٗضص و ال يؿخُي٘ البيذ اؾديٗاب الجمي٘ جى٣ؿم هظه الٗاثلت " الجظٕ " 

لدك٩ل الضاثغة الشاهيت في البىاء الاظخماعي و هي صاثغة "  ال٨بحرة ظضا بل  ٖاثلخحن ؤو زالر

زازغوبض " و التي يم٨ً ؤن جهل بل  زمؿت ؤو ؾخت ؤظيا٫ يكتر٧ىن في ظض واخض . زم جإحي 

بٗض طل٪ صاثغة " آطعوم " ؤو " صقغة "    و هي بييت يم٨ً اٖخباعها ٦بيييت " زازغوبض " و 

ت حً بجى " زازغوبض " جىدضع حً ل٨ً بهىعة ؤ٦ثر ح٣ٗيضا ، ٣ٞض ي٩ىن ح٩ى  ها حً حجمٖى

ظض واخض و ؤنل واخض ، ٦ما يم٨ً ؤال ي٩ىن لهم ظض واخض و بهما ي٩ىن الخدال٠ في هظه 

الخالت بحن ٖاثلت ٚغيبت جإحي لدؿدىض بل  الٗاثالث ألاول   ألانليت في  ال٣غيت ، لي٩ىن لها 

، و ج٩ىن ؾلما إلاً ؾاإلاذ و حىي٘ ٢ضم بحن ؾ٩ان ال٣غيت ، ٞخخدال٠ حٗها في ٧ل شخيء 

خغبا إلاً خاعبذ ، ٞخخ٣ىي الغابُت ليهبذ البييان الاظخماعي بٗض حغوع ألاظيا٫ و ٦إهه 

 جغبُه ٖال٢ت الضم ؤو الغابُت الضحىيت و ليـ حجغص جدال٠ حىيىعي ؤحلخه الٓغوٝ.

ؤو و حً اإلاالخٓاث الهاحت ؤهه حً الًغوعاث الاظخماٖيت و الضيييت ؤن ي٩ىن ل٩ل بييت 

حك٨يلت " آطعوم " ظاح٘ ؤو حسجض ُييؿب صاثما لهم ُٞي٣ا٫  ظاح٘ " آر ٞالن " وؿبت بل  



 ل٣باثلالٟهل الشاوي:                                                                                              ازىىٚغاُٞا مى٣ُت ا

Page 37 sur 364 
 

و بالخالي هالخٔ ؤهه ب٣ضع ما هجض مً  بيُاث " آطعوم ؤلاؾم الظي ُيُل٤ ٖى  هظا ؤو طا٥ ، 

ت الىاخضة .  "ؤو " صقغة "  هجض الجىام٘ في هٟـ ال٣ٍغ

يت حً ٢غي ال٣باثل ٦ما ٢لىا ، بال٨ٗـ ٚالبا حا هظا  " الجاح٘ " الظي ال جسلى حىه ؤيت ٢غ 

يٟت الضيييت الخٗبضيت ٞدؿب  هجض ؤ٦ثر حً ظاح٘ واخض في ال٣غيت الىاخضة ، ال ياصي الْى

يٟت اظخماٖيت و ؾياؾيت . ٞىجض ؤهه باإلياٞت بل  جإصيت الهلىاث ٞيه،  بل يخٗضاها ألصاء ْو

غاف اإلاجاوعة ٖىضحا ج٣خطخي ٞةهه يمشل  اإلا٩ان ألاحشل الؾخ٣با٫ ييٝى ال٣غيت ح ً ألٖا

الًغوعة ) ٧اظخمإ لٌٟ هؼإ بحن ٢غيخحن و ب٢احت حجالـ الهلر بحن ٢غيخحن ؤو ٖغقحن 

الخ ، ٦ما يخم ٞه بيىاء ٖابغي الؿبيل ، و ٦ظا اخخًان اظخماٖاث  حاؾؿت " زاظماٖض " 

ىحي الىخيض في إلاضاعؾت ؤويإ ال٣غيت و حؿخجضاتها ، و بهظا ي٩ىن الجاح٘ هى الًٟاء الٗم

ت يال٣غيت و لهظا ي٨دسخي ٧ل هظه ألاهميت في اإلاديِ الاظخماعي و الؿياسخي و الضيجي ألي ٢غ 

 حً ٢غي ال٣باثل .

ت حً بُ  جى " آطعوم " ؤو " صقغة "  هخدهل ٖى  بييت ؤ٦بر و هي بييت " و ٖىضحا ججخم٘ حجمٖى

و " لجماٖت " و التي جخ٩ىن حً زاصاعر " ؤو  " ٞغ٢ت " . زم جإحي بٗض طل٪ بييت " زاظماٖض " ؤ

ت حً ألاٞغاص  حمشلحن ًٖ ٧ل الٗاثالث اإلا٩ىهت إلاجمٕى بيياث " بطعحان " حجمٕى "  حجمٖى

ؤطعوم "  و ٧ل حمشل ُيؿمى " الُاحً " ًٖ ٧ل " آطعوم " زم حجمٕى هاالء  " الُمان " 

حن هخاصاعر " .و جمشل هظه " لجماٖ
َ
ت " الؿلُت ييخسبىن عثيـ الجماٖت و ُيَؿمى " إلا

 الؿياؾيت و الاظخماٖيت في ال٣غيت في خحن يمشل " الجاح٘ " الؿلُت الضيييت و الغوخيت ٞحها . 

ت حٗيىت حً بجى " زاصاعر " حُٗيىا حا ُيؿمى "  زا٢بيلذ " ؤو " ٖغف" . و  و جدال٠ حجمٖى

ال١ في الى ت حً بجى " زا٢بيلذ " بضوعه يُٗي البيىت ألا٦بر ٖى  ؤلَا ٓام جدال٠ حجمٖى

م ؤن هظا ؤلاؾم ال  الاظخماعي و الؿياسخي إلاى٣ُت ال٣باثل و هى " ٧ىهٟضعاليت " ؤو " بالص " ، ٚع

ت ٞهى في ْاهغه ُحؿخٗاع حً اللٛت الٟغوؿيت ، و هظا في هٓغها  ييب٘ حً اللٛت ال٣باثليت الهٞغ

ال٣باثل  يٗىص بل  ٧ىن الٟغوؿيحن هم ؤواثل حً جىاولىا الىٓام الاظخماعي و الؿياسخي إلاى٣ُت

بالضعاؾت و الخمديو لًغوعة الاؾخٗماع الاؾديُاوي . و ٞيما يىي وٗغى ل٩ل بييت 

 اظخماٖيت ٖى  خضة و بازخهاع :

غر ٖاًلت 5-1«   :  » ou  Axxam »« Grande Famille «: » زام ؤوزالٍى

لُت حً الجضيغ بالظ٦غ ؤن الىٓام الٗاثىي هى الخايىت الُبيٗيت للٟغص ال٣غوي ، و يخمخ٘ بؿ

ٗخبر الٗاثلت حجغ الؼاويت في البىاء الاظخماعي ال٣غوي الخ٣ليضي ، و هي 
ُ
اظخماٖيت ٦بحرة ، بط ح
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زالىيغر" ؤو الٗاثلت ال٣باثليت ٖى  ٚغاع ٧ل الٗاثالث  -الىىاة للسليت البكغيت لبييت " آزام  

ً الجؼاثغي . و ه٣هض ب " زالىيغر" الٗاثلت ألاول  التي حؿخ٣غ في ح٩ا ن حا لخُٗي ٖبر الَى

بقاعة الاهُال١ لدك٩ل ال٣غيت ٩٦ل  و هي ٚالبا جًم الىالضان  ح٘ ؤبىائهم في هٓام ؤبىي 

ناعم ي٩ىن للغظل ٞيه الضوع اإلاٟهىي و الخاؾم في حؿيحر قاوجها ، ٞهى الظي يٟغى 

غ ألاحً و الخمايت ؤٞغاص ؤؾغجه  و الخٟاّ ٖى  جغاثها اإلااصي و  ال٣اهىن ٖى  الجمي٘ ، و يٞى

ٗىىي ، ٦ما يؿع  في بقبإ خاظياث ألاؾغة اإلااصيت حجها و اإلاٗىىيت . ٦ما جًم الجض و اإلا

مام بإبىائهم في بىاء ح٣ٗض جخهإع ٞيه الغئي و جدىإػ ٞيه ألاهىاء خى٫ حً  الجضة و ألٖا

ج٩ىن له الٛلبت لالؾخدىاط بالغحؼيت الغوخيت للٗاثلت ٩٦ل بن صازليا ؤو ٖى  حؿخىي ال٣غيت 

.  هظا ٧له في بَاع الٗاثلت الخ٣ليضيت اإلامخضة لتي ٧اهذ ححزة اإلاجخمٗاث الخ٣ليضيت ؤو الٗغف

الؼعاٖيت ، ؤحا في ٖهغها الخالي و بٟٗل الخٛحراث و الخدىالث الاظخماٖيت ، الؿياؾيت و 

الا٢خهاصيت ، ٣ٞض جإزغث بييت  الٗاثلت ٦باقي البيياث الاظخماٖيت ألازغي ، وحٗغيذ 

ؾغة الىىاجيت ) بخٗبحر الض٦خىعة نباح ٖياشخي ( ، لخخٛحر ٞحها الٗال٢اث الوكُاع ٞٓهغث ألا 

 التي جد٨م اؾخ٣غاعها و اؾخمغاعها و ٦ظا ٖال٢ت الؿلُت .

 : » Phalange  «:  »زازغوبض ؤو  زغوبت  5-2 «

ٗخبر بييت ؤٖى  حً بييت  
ُ
ت حً الٗاثالث اإلامخضة التي  " الٗاًلت "ح و هي اثخالٝ إلاجمٖى

ض ج٩ازغ ٖضصها ، و جىدضع  حً ؤنل ؤو ظظٕ واخض ، جخٟاٖل و جخماؾ٪  ٞيما اه٣ؿمذ بٗ

بيجها ٖى  ؤؾاؽ عابُت الضم و الاهخماء للمغظٗيت الغوخيت اإلاكتر٦ت التي يمشلها الجض ألاو٫ . 

٢غابت لم جدك٩ل ٖى  ؤؾاؽ  " زازغوبض "٦ما يم٨ً ؤن هجض حك٨يالث ؤزغي حً بييت 

ى  ؤؾاؽ اإلاجاوعة و الدؿاهض ؤو الخدال٠ بحن ٖاثالث حسخلٟت ] صحىيت ؤو باإلاهاهغة و بهما ٖ

غر"ح٘ الٗاثلت ألاول  "  "بمؿىهاط"جدال٠ ٖاثالث واٞضة حؿمى  ، و هظا حا يٟؿغ عبما   زالٍى

وظىص ٖاثالث ٢باثليت و ؤزغي حغابُيت في هٟـ الدك٨يلت .و هىا و ٖى  هظا اإلاؿخىي حً 

غابُت اإلا٨ملت ؤو البضيلت لغابُت الضم في بىاء الخدالٟاث البىاء الاظخماعي ال٣باثىي  جٓهغ ال

 لًمان  الب٣اء و الاؾخمغاع في حديِ ٖضاجي ال يؿمذ للًٗي٠ اإلاىٟغص ؤو اإلاٗؼو٫ بالب٣اء.

ليىًمىا بل  الٗاثلت ألاول  التي اؾخ٣غث   " بمؿىهاط"وٗلم ؤهه ٖىضحا جإحي الٗاثالث الىاٞضة 

عحؼيا ح٣ابل ٢بىلهم في الٗاثلت ؤو في ال٣غيت ، و هى خ٤  في ح٩ان حا ، ٞةجهم يضٞٗىن زمىا

عحؼي ل٩ي يؿ٨ىىا في ال٣غيت ، و هظا الخ٤ الظي ُيضٞ٘ هى في الخ٣ي٣ت ح٣ابل حا ي٣ىم به 

ؤهل ال٣غيت حً بىاء اإلاىاػ٫ ٖى  خؿابهم للٗاثالث الجضيضة . و في اهخٓاع الاهتهاء حً بىاء 
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" آزام ن الؿبُل ؤو بِذ الؿبُل ىاٞضة ٖى  ال٣غيت ، في اإلاىاػ٫ ، يخم بيىاء هظه الٗاثالث ال

 ، و ٚالبا حا هجض بييت " زازغوبض " جدك٩ل حً جدال٠ زمؿت ٖاثالث . "

 :   » fraction -sous  -صقغة  -آطعوم 5-3 «

ت حً بيياث  " آطعوم "جدك٩ل بييت   " ظم٘   " زُسغبا ؤو زُسغبحن  "حً جدال٠ حجمٖى

ٗاهيه ال٣لٗت ؤو الخهً في بخالت بل  الخمايت و الؿلُت الغحؼيت التي ، حً بحن ح زازغوبض "

يخمخ٘ بها هظا البىاء في حؿيحر و ؾياؾت قاون ال٣غيت،  و طل٪ حً زال٫ جٟىيٌ حمشلها في 

. ٖاصة حا  « assemblée du village »" ؤٚغاو هخاصاعر "ؤو  " زاظماٖض "الجمٗيت الٗاحت 

٣ا لٗال٢ت يدك٩ل بىاء " آطعوم " حً جسا ل٠ و حؿاهض  زمؿت حً ُبَجى " زازغوبض " و هظا ٞو

ال٣غابت الضحىيت اإلا٩ىهت للٗاثلت ألاول  في ال٣غيت التي حؿمى " زالىيغر " ، ؤو ٦ما عؤيىا حً 

حؿاهض ٖاثالث واٞضة ح٘ الٗاثلت ألاول  صون ؤن جغبُهم ٢غابت الضم ، و بهما ججمٗهم اإلاهالر 

بت في الٗي  ل اإلاكتر٥.اإلاكتر٦ت و الٚغ

 :Fraction  »  -ٞغ٢ت   -زاصاعر   5-4«

٢ض  " آطعوم " ، ظم٘  " بطعمان ؤو بطاعما "و هي جخىيج لخجم٘  زمؿت وخضاث حً ُبجى  

جغبُها ٖال٢ت الضم و الاهخماء لجض واخض ، ٦ما يم٨ً ؤن ج٩ىن ٚغيبت ًٖ بًٗها البٌٗ ، و 

و الا٢خهاصيت و الؿياؾيت لًمان ألاحً بهما جخدال٠ ٞيما بيجها بد٨م الًغوعة الاظخماٖيت 

و الاؾخمغاعيت ، و هظا بدؿب ْغوٝ حك٩ل الىىاة ألاول  لهظا الدؿلؿل الٗى٣ىصي للبجى 

الاظخماٖيت اإلا٩ىهت إلاى٣ُت ال٣باثل .  و ج٩ىن ٖى  عؤؽ هظه ال٣غيت حاؾؿت اظخماٖيت جخىل  

زاظماٖض ؤو ؤٚغاو  "حؿيحر و ؾياؾت قاوجها الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت و هي حاؾؿت 

ت حً   هخاصاعر " و هي بظل٪ جمشل الؿلُت الٗليا في الخجم٘ الؿ٩اوي . و جخ٩ىن حً حجمٖى

اإلا٩ىهت لل٣غيت ، و يكتٍر ٞحهم ؤن ي٩ىهىا حً الظ٧ىع ،  " آطعوم "اإلامشلحن ًٖ ٧ل بييت 

م عنيض و بد٨م ؤن اإلاجخم٘ ال٣باثىي حجخم٘ باجغياع٧ي، ُيسخاعون حً بحن الغظا٫ الظيً لضحه

٤ اإلاىٓىحت ال٣يميت للمجخم٘ ال٣غوي ، و لٗل ؤبغػ اإلاٗايحر التي ُيىٓغ بلحها  عؤؽ حا٫  عحؼي ٞو

هي حٗياع الخ٨مت و الخضيً ، و ٦ظا حٗياع الاهخماء لؤلؾغ الٗغي٣ت ألانيلت في ال٣غيت في جىليٟت 

في ال٣غيت . و هظا "  ألانُل و الضزُلو بحن  "  " اإلاخضًً و الال مخضًً "ظضليت صاثمت بحن 

٧له لخم٨حن اإلامشلحن حً ٞغى الؿلُت اإلاٗىىيت ٖى  الٗاحت و الغ٢ابت الاظخماٖيت ٖى  ٧اٞت 

البا حا ي٩ىن ٖى  عؤؽ هظه اإلااؾؿت الاظخماٖيت عظل ٦بحر في الؿً  طو  ؤٞغاص ال٣غيت . ٚو

" " ؤو  مؼوع" " ؤو  " إلاحنججغبت في الخياة و طو ؾمٗت َيبت صازل و زاعط ال٣غيت و ُيؿمى 
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" بدؿب ٧ل حى٣ُت . و يخ٩ىن حجلؿه حً حجمٕى حمشىي وخضاث  " ؤم٣غان "ؤو  ؤمٛاع "

ان "الظيً ُيؿمىن         بطعمان " امً " .ظم٘  " الُم 
 
 " الُ

 : » Tribu  –الٗغف  -زا٢بُلذ   5-5«

ًٚالبا حا يخ٩ىن حً جدال٠ زمؿت ٢غي لدك٩ل حا ُيؿمى "  وي ن جىطٍع
 
مشل " ، و هى ي آط

ت حً ال٣غي  " زاظماٖضؾلُت ؤٖى  حً ؾلُت  " السانت ب٩ل ٢غيت ، و يخإل٠ حً حجمٖى

و الٗكاثغ اإلاسخلٟت في اليؿب الٗاثىي و ل٨ً جغبُها ٖال٢اث اإلاهاهغة و بالخالي ٞةن الٗغف 

واخضا ، لٛغى  " نٟا "يدؿ٘ ليكمل ٧ل الىخضاث ال٣غويت التي جخدال٠ في خل٠ لدك٩ل 

يخمحز ًٖ ٚحره حً  " ٖغف "ا الىظىصيت حاصيت ٧اهذ ؤو حٗىىيت . و ٧ل الضٞإ ًٖ حهالخه

يت اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الٗاصاث و الخ٣اليض التي  غاف بسهىنياث جخجى  في ٢ىاهيجها الٗٞغ ألٖا

حشال،  ال ي٣بلىن  " اإلاغابُُت "جمحز حشال بحن الىاؽ ٞيما يسو ٖال٢اث الؼواط ، بط ؤن   

ٗت لجيؿهم ح٣ابل الجيـ بتزويج بىاتهم لٛحر اإلاغابُح ن في هٕى حً ج٨غيـ الاؾخٗالء  و الٞغ

في هظا اإلاجخم٘ ال٣غوي الخ٣ليضي . و يٗىص  ججلُاث الهغإ الُب٣يال٣باثىي و هي بخضي 

ْهىع حك٨يلت  " الٗغف " في حى٣ُت ال٣باثل بدؿب البدازت الٟغوؿيحن بل  ٖىاحل جاعيسيت 

و الىظىص ، و هي جدك٩ل في وظىص زُغ صاهم و صٞاٖيت بدخت في الهغإ حً ؤظل الب٣اء 

" ؤن الٗغف في مى٣ُت ال٣باثل هى :  " بمُل ماؾ٨ىعي "حهضص الجمي٘ ، و في هظا ي٣ى٫ 

نها  جل٪ الىخضة الؿُاؾُت و الضٞاُٖت التي جدك٩ل بهىعة مٟاظئت  و بالخالي ًب٣ى ج٨ٍى

جدخٟٔ هظه الدك٨يالث  . 1ٚحر م٨خمل ، و جؼو٫ بؼوا٫ الضاٞ٘ ؤو الخُغ اإلاؿبب ليكإتها "

باؾمها و ل٨ً صون الاخخٟاّ بٟٗاليت ٢ىاحها ،  و هظا عبما ي٩ىن الؿبب الغثيسخي و ال٣اجل 

الظي اؾدشمغث ٞيه الؿلُاث الاؾخٗماعيت لٟغى ؾيُغتها ٖى  اإلاى٣ُت ،  بط ؤجها جىّبهذ 

الُبجى الوٗضام اؾخمغاعيت حك٨يلت الٗغف ٖى  ؤعى الىا٢٘ بل بال٨ٗـ ل٣ض هسغ ظؿض هظه 

ه٣و الخجاوـ بحن حسخل٠ الىخضاث اإلا٩ىهت لها ، حما ظٗلها ل٣مت ؾاجٛت في يض الاؾخٗماع 

الظي اؾخٛل هظه الجزاٖاث لخ٨غيـ الٟغ٢ت بحن ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل و ججم٘ هظا الٗغف 

حمخل٩اث و حهالر ظماٖيت ٦إعاضخي " اإلاكمل " و هي حىا٤َ حكتر٦ت بحن حجمٕى ال٣غي 

لٗغف ؤو طا٥ ، حما ي٨ٗـ قٗىعا اظخماٖيا بغوح الاهخماء اإلاكتر٥ لىٟـ اإلا٩ىهت لهظا ا

ذ هظهالُبجى  اإلاىٓىحت ال٣يميت اإلامحزة للبٗض الش٣افي للٗغف .   ؤحا في و٢خىا الخالي ٣ٞض ٖٞغ

                                                           
1
 Emile Masqueray : formation des cités chez les populations sédentaires de l’Algerie, 

Kabyles du Djurdjura , chaouia de l’Aures , Bni Mzab , Ed edisud , Aix en Provence , 1983 ,  

p 95 
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جدىالث ٖمي٣ت بٟٗل الخٛحر الاظخماعي ، حا ظٗلها ج٣ٟض ال٨شحر حً شخىتها و خمىلتها  

 لؿياؾيت و حً ؾلُتها الغحؼيت ٖى  ؤٞغاص ال٣غي اإلا٩ىهت لها  .الش٣اٞيت والاظخماٖيت و ا

ض زاؾجرزؿِض  5-6 «   : confédération  » –بالص  –زامُاٍو

ٗغاف و هى حا يؿمى ؤيًا  
 
تها حى٣ُت ال٣باثل " آطوي ل "  و هى ؤٖى  ؾلُت و حك٨يلت ٖٞغ

و  الخمكتر٦تجغبُهممه" ؤٖغاف " حىظ الىظىص ، و هى ٚالبا يخ٩ىن حً جدال٠ زمؿت 

يىخضهم الكٗىع بالسُغ ؤو التهضيض حً ٖضو حكتر٥ ، و هى بالخالي جدال٠ بغاٚماحي جمليه 

ان حا يؼو٫ بؼوا٫  الٓغوٝ الا٢خهاصيت والؿياؾيت و الهغإ حً ؤظل الب٣اء ، ؾٖغ

لٗغاف" ن الٓغوٝ التي ؤصث بل  ْهىعه . و جد٨م هظا الخدال٠ هيئت ٖليا جضع  " ؤٚغاو 

ؾها " ؤحؼَوُع ن وطوي لٗغاف " و جخ٩ىن حً عئؾاء ٧ل ٖغف ؤو حمشل ًٖ ٧ل ي٩ىن ٖى  عؤ

غاف اإلا٩ىهت له ، و يؿً  ٖغف . و يخىل  هظا اإلاجلـ ؾياؾت ألاحىع الٗاحت بحن ٧اٞت ألٖا

يت الًابُت لكاون الخ٨خل الؿ٩اوي الظي يمشله ، و ٦ظا ٌٞ الجزاٖاث بحن  ال٣ىاهحن الٗٞغ

غاف خحن جدضر ٧الج زاٖاث ٖى  حىاب٘ اإلااء و ألاعاضخي و ٢ًايا الضم و الشإع . حسخل٠ ألٖا

بطن ٦سالنت إلاا عؤيىاه يم٨ً لىا ؤن هسلو بل  اؾخسالم و ٞهم الُغي٣ت التي ج٩ىهذ بها 

ال٣غي و الخجمٗاث الؿ٩اهيت في حى٣ُت ال٣باثل و ٦ظا ؾغ جماؾ٨ها الاظخماعي و الؿياسخي 

دك٩ل ؤو ْهىع ال٣غيت هي الٗاثلت ألاول  التي ٖى  حغ الٗهىع . ٞىظضها ؤن السليت ألاول  ل

ضع  " 
ُ
غرج " و هي التي جبجي ؤو٫ بييان في ال٣غيت  . زم ح٘ حغوع الى٢ذ بحا ؤن جخ٩ازغ  زالٍى

"  " زازغوبضهظه الٗاثلت ٞخى٣ؿم بل  ٖاثالث بٗض الجيل الشالض ؤو الساحـ ٞخدك٩ل بييت 

ٞحربُها هظا الكٗىع باالهخماء لجظع التي ج٩ىن حخجاوؿت ؤي جىدضع حباقغة حً ظض واخض 

ا آزغ حً بييت  " واخض ، و بحا ؤن جىًم ٖاثالث صزيلت لخلخدم ح٘ الٗاثلت ألاول  لدك٩ل هٖى

" " التي جسخل٠ ًٖ ألاول  حً خيض التر٦يبت ٞدؿمى الٗاثالث الىاٞضة ب  زازغوبض

ٖاثالث حغابُيت ح٘  ٞىجض ٞحها ازخالٞا في اليؿب ٦إن هجض حؿاهض  « agrégés  »"  بمؿىهاط

" ح٘ الٗاثلت  " آ٦النالٗاثلت ألاول  ال٣باثليت ، ؤو ختى بٌٗ الٗاثالث التي جيخمي لٟئت الٗبيض 

ألاول  ، و ٚالبا حا جخ٩ىن هظه البييت حً جالخم و حؿاهض زمؿت ٖاثالث . و ججضع ؤلاقاعة ؤهه 

ب في حجاوعة الٗاثلت ألا  ول  ، ٞةجها جضٞ٘ حبلٛا عحؼيا ٖىضحا جدًغ الٗاثالث الىاٞضة التي جٚغ

ح٣ابل ال٣بى٫ بهم في ال٣غيت و هى خ٤ عحؼي للؿ٨ً و الاؾخ٣غاع في ال٣غيت ، و هظا الخ٤ هى 

في الخ٣ي٣ت ح٣ابل حا ي٣ىم به ؤهل ال٣غيت حً بىاء حىاػ٫ ٖى  خؿابهم للٗاثالث الىاٞضة و 

ؼةطل٪ بدىٓيم ٖمليت          " آزام ن اء الىاٞضيً في" و في اهخٓاع طل٪ يخم بيى  " الخٍى
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" الظي يٗخبر ؤو٫ ًٞاء ٖمىحي في ال٣غيت عيشما ييخهي بىاء  " بِذ الؿبُل" ؤو   الؿبُل

" . زم ح٘ حغوع  " الُامً ؤو ؤم٣غاناإلاىاػ٫ الجضيضة و يمشل هظه الدك٨يلت في حجلض ال٣غيت 

" ، و  " آطعومت " لدك٩ل بيي " زُسغبحن ؤو زُسغوبحنالى٢ذ و ج٩ازغ الٗاثالث جخ٩ازغ بجى 

" و ج٩ىن ٖى  عؤؾها ظمٗيت  " زاصاعر٦ظل٪ بضوعها هظه البجى خحن جخدال٠ جدك٩ل بييت 

" بدؿب حؿميت ٧ل " إلاحن ؤو ؤمٛاع ؤو ؤمؼواع ، ؤو ؤم٣غان " يغؤؾها  " ؤٚغاو هخاصاعرحؿمى 

ت حً ُبجى  ً " و يم٨ " آطوي" يُٗيىا بييت ؤ٦بر حؿمى  " زاصاعرحى٣ُت . و جدال٠ حجمٖى

حن حً هظه البييت ألاو٫ هى  ىؽجميحز هٖى " يٗجي ججم٘ ؤو ج٨خل زماسخي ح٨خمل  " آطوي ؤٞو

" و هى الخ٨خل ٚحر ال٩احل  " آطوي بًًىيانبقاعة بل  ؤناب٘ اليض الىاخضة ، و الشاوي يضع  

و الظي لم يبلٜ ٖضص ؤناب٘ اليض الىاخضة و الظي يجب ب٦ماله .زم يإحي حك٨يل ؤ٦بر و ؤٖى  و 

ت حً بجى  " الٗغفك٨يل بييت هى ح " و هى ظم٘  " بطهُان" الظي يخ٩ىن حً جدال٠ حجمٖى

" " و بضوعها هظه البييت ٖىضحا جخدال٠ ح٘ ُبجى ؤزغي حشلها يدك٩ل بىاء حا يؿمى  " آطوي

ت حً هظه البجى ألازحرة يُٗيىا حا ُيؿمى آطوي لٗغاف " و في ألازحر جدال٠ حجمٖى

تبال٩ىهٟضعاليت ؤو  " و هي ؤٖى  ج٨خل في البىاء الاظخماعي و  زاؾجرزؿُصشا٢باًلُض " زاماٍو

خه حى٣ُت ال٣باثل . و هىا وؿدك٠ ؤن ٧ل هظا البىاء حبجي ٖى  ال٣بيلت التي  الؿياسخي ٖٞغ

في صعاؾتها إلاى٣ُت  ظحرمان جلُىن خاٞٓذ ٖى  ب٣اء و جماؾ٪ هظا الجيـ ٖبر الؼحً بغؤي 

 الٗى٣ىصي في اإلاسُِ الخالي :          . و يم٨ً جمشيل ٧ل هظا البىاء  ألاوعاؽ
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Schema « 1 »1
 

الٗكحرة  بل  بل   و عبما يخ٣ابل هظا البىاء ح٘ بىاء ال٣بيلت الٗغبيت التي جظهب حً ألاؾغة 

 .بل  الٟهيل  بل  البًُ  بل  الٗماعة زم ال٣بيلتالٟسظ 

و ل٣ض ؤؾؿذ ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل هٓام يبِ اظخماعي ناعم ، يدمي خ٣ى١ الٟغص و 

الجماٖت ، و يغسخي عوح اإلاؿاواة بحن ظمي٘ ؤٞغاص ال٣غيت ؤحام ال٣اهىن الٗغفي حما ي٣ىي 

. و جخجى  هظه الغوح " عوح الكٗىع باالهخماء للبييت الاظخماٖيت بدؿب صاثغة الاهخماء 

 اإلاؿاواة " في ٖضة حٓاهغ هظ٦غ حً بيجها : 

 ٧ل ٞغص لضيه الخ٤ في الاخخ٩ام للجمٗيت بطا حا ُهًمذ خ٣ى٢ه 

  ل٩ل ٞغص الخ٤ في الخمايت حً َٝغ ال٣غيت 

  بضون ؤي قٍغ ؤو ٢يض،  ٞليـ حً خ٤ ؤي  " لٗىاًتالخ٤ في َلب الخمايت ؤو حا يؿمى "

ُلب خ٤ الخمايت ؤو الاؾخجاعة ، حً ي٩ىن ؤو إلااطا يُلب الاؾخجاعة ؤو ؤخض ؤن يُلب حمً ي

م عبي "إلااطا ازخاع هظه ال٣غيت ؤو جل٪ ، و لهظا الؿبب ُي٣ا٫ ؤن 
 
ؤي الاؾخجاعة  " لٗىاًت ؤ

م عبي ز٨ٟا بماهِـح٣ضؾت ٣٦ضاؾت هللا ، و ؤجها ٧اهلل ج٨ٟي هٟؿها ؤي 
 
" و  " لٗىاًت ؤ

حن ، زاعظيت  و صازليت ؤحا الساعظيت ٞٗىضحا يؿخجحر ؤي ٚغيب بإهل ال٣غيت جى٣ؿم بل  هٖى

ٞي٨ٟي ؤن يمىدها بياها ؤخض ؾ٩ان ال٣غيت لخهبذ حلؼحت ل٩ل ال٣غيت و ج٣ىم الخغوب ٖى  

ؤلازال٫ بهظا اإلابضؤ اإلا٣ضؽ ، ؤحا الساعظيت ٞخسو ال٣باثىي الظي ييخ٣ل بل  زاعط بالص 

غ٢ت ، حغيا ؤو اٖخضاءا ،  ٞةطا حا الخ٣ى بإي ال٣باثل ، ٞةطا حٗغى ألي ح٨غوه ؾىاء ٧ان ؾ

٢باثىي حشله ٞةهه حً الىاظب اإلا٣ضؽ ؤن ُيٗيىه و يىهغه و بطا لم يٟٗل ٞةهه حً خ٤ الظي 

حٗغى للم٨غوه ؤن يك٩ىه لجمٗيخه لخخم حٗا٢بت حً ج٣اٖـ ًٖ ههغة ؤزيه ؤو بٖالخه في 

دىا٢ل ٢هت طل٪ الخا
ُ
ط ال٣باثىي الظي حٗغى للؿغ٢ت حدىخه و طل٪ بخضححر حجزله و في هظا ج

هم حً لٛتهم ال٣باثليت ُٞلب حجهم اإلاؿاٖضة بمبلٜ حً  في الدج ٞالخ٣ى بشالزت عظا٫ ٖٞغ

خ٪ ؤما الى٣ىص ٞال اإلاا٫ ٞإظابىه  م ألامغ ٖلُىا ، خملىا٥ ٖلى ؤ٦خاٞىا ختى ٢ٍغ
 
" بن جدخ

خدضر ٖنها " يىما خل ؤو و هظا حا يض٫ ٖى  وظىص هٓام جًاحجي ناعم يدمي الٟغص ؤ ًُ

 اعجدل.

                                                           
1
 - Youcef Alioui, Les Archs tribus Berbères de Kabylie , Ed l’Harmattan , Paris , France , 

2006 , p 200 
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  ؤحا ٖى  الهٗيض الا٢خهاصي ٞخخجى  في حا يؿمى " الؿبيل "، و هى هٕى حً الضزل

ال٣ىحي بن ظاػ حؿميخه ٦ظل٪ في ٖهغها الخالي و هى ي٣طخي ٖى  البُالت و طل٪ بدسسحر 

ألاعاضخي و ألاشجاع إلاً ال يمل٪ قيئا في ال٣غيت لسضحتها و الاؾترػا١ حجها ، و هظا ٢طخى ٖى  

هغة الدؿى٫ في ال٣غي ال٣باثليت ، ٞالبُالت ٖاع حً اإلاىٓىع ال٣يمي ال٣غوي و ٦ظا الدؿى٫ ْا

. 

  ؤحا ٖى  الهٗيض الخىٓيمالؿياسخي ٞيخجى  طل٪ في بييت ال٩ىهٟضعاليت ال٣باثليت "

ض زاؾجرزؿِض زا٢باًلُض " غاف  زامُاٍو ، و هي بييت ح٣ٗضة ، جًم ٖضصا ٦بحرا حً ألٖا

ة ، ٚالبا حا جدك٩ل إلاىاظهت زُغ صاهم يتهضص اإلاى٣ُت ، حؿخمغ باؾخمغاع اإلاخ٣اعبت و اإلاخجاوع 

السُغ و جؼو٫ بؼواله . و ي٩ىن ٖى  عؤؾها " إلاحن ألاحىاء"  ، الظي يخم اهخسابه حً بحن ٧ل 

ؤحىاء ٧ل ٖغف .و ل٨ً ألاؾاؽ في هظه الٗاثلت الؿياؾيت ال٨بري ، هي وخضة " آزام ؤو 

اثلت الؿياؾيت لٛايت الجيل الشالض ، زم جإحي وخضة " زازغوبض " ٖايلت ؤو الخاعة " و هي الٗ

لخمشل الٗاثلت الؿياؾيت لٛايت الجيل الساحـ ، زم بٗض طل٪ جإحي وخضة " آطعوم " و هى 

دٟٔ الخىٓيم " بهه لم يُ "  و ججضع ؤلاقاعة بل  الٗاثلت الؿياؾيت ختى الجيل الشاحً .

 1ثل "الاظخماعي البربغي بال في حى٣ُت ال٣با

 جىُٓم الٗال٢اث الاظخماُٖت في اإلاجخم٘ ال٣باثلي :  -6

حً زال٫ حىاولخىا للخىٓيم الاظخماعي في حى٣ُت ال٣باثل، يم٨ىىا جميحز ٖضة هماطط جىٓيميت 

في حسخل٠ ال٣غي ال٣باثليت ، و التي جمحز الخجغبت الخىٓيميت ٩٦ل .ٞهىا٥ همىطط حؿاهم ٞيه 

الاظخماٖيت، و هى حبجي ٖى  بٖاصة بهخاط اليؿ٤ ال٣يمي و ال٨ٟغة الضيييت في نياٚت ال٣ىاهحن 

ٖال٢ت ال٣غابت اإلاغابُيت الكغيٟت اإلاؿخ٣غة في اإلاى٣ُت . بديض ج٩ىن ٨ٞغة الاهخماء لصسهيت 

صيييت و ٧اعيؼحاجيت حكتر٦ت ، هي اإلادغ٥ ألاؾاسخي لالظخمإ ال٣غوي في بَاع هٓام " زاظماٖض 

م حغظٗيتها ٖى  ال٨ٟغة الضيييت لؤلؾغة الكغيٟت و التي " ،التي جهٙى  ٢ىاهحن اظخماٖيت ج٣ى 

خ٣اصاث الؿاثضة و اإلاخمدىعة خى٫ شسهيت الىلي الهالر ألاو٫  ت حً الٖا جغج٨ؼ ٖى  حجمٖى

 الظي يٗخبر ٦ظل٪ الجض ألاو٫ ل٩ل ال٣غيت .

و في هظا الخىٓيم ، جسً٘ حك٨يالث " بطعحان " ل٨ٟغة الاهخماء للىلي الهالر اإلاكتر٥ ، 

ض ؤن ٧ل " ؤطعوم " يٗبر ًٖ وظىص حك٨يلت اظخماٖيت ح٨ٗـ ال٨ٟغة اإلاخٗل٣ت بغوح بدي

الاهخماء اإلاكتر٥ بل  الجض ألاو٫ ، و ٧ل " ؤطعوم " يدمل بؾم ؤخض ؤبىاء الجض ألاو٫ ، و 

                                                           
1
 Kanoun Kabyles , sans auteur , ni edition ni année , p 6 , source bfn.fr. 
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بالخالي ي٩ىن ٖضص هظه الدك٨يالث بٗضص ؤبىاء الجض ألاو٫ ، هظا في خالت حا بطا لم جىًم 

حً زاعط ال٣غيت لدؿخ٣غ ٖىضهم و جخدال٠ حٗهم لخدك٩ل بيياث  ؤو  بلحها ٖاثالث واٞضة

 وخضاث ؤزغي . و يم٨ً جلسيو هظه ال٨ٟغة في الك٩ل البياوي الخالي :

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ٖاصة حا  

  

 

 
ُ
 هَّ ىَ ج

ُ
ل٣ُىؽ ت جًم يغيذ الىلي الهالر و الجض ألاو٫ ، لخ٩ىن حؼاعا جديُه هالت حً ابَّ ب ٢

غاف  ، و ي٣هضه الىاؽ حً ظمي٘ ؤبىاء ال٣غيت و ختى ال٣غي اإلاجاوعة بطا طإ نيخه بحن ألٖا

ألازغي ب٨غاحاجه و بغ٧اجه و ج٣ىاه و وعٖه. و في هظه ال٣بت يجلـ الكيىر اإلاؿىىن بجىاع 

الًغيذ ل٣غاءة الٟاجدت و الضٖاء إلاسخل٠ الؼواع الظيً يُلبىن الضٖاء ل٣ًاء خاظاتهم 

ل بهظا الىلي. و بهظا جخجؿض هيمىت ال٨ٟغة الضيييت ٖى  الاظخمإ ال٣غوي ٩٦ل ، خيض بالخىؾ

ُيداٍ هظا الىلي بىٕى حً الخ٣ضيـ و ؤلاظال٫ ، حا يجلب لهظه ال٣بت الٗضيض حً الهباث و 

 الُٗايا ، حؿخٟيض حجها ال٣غيت .
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 الشاوي

ؤلابً 

 الشالض

ؤلابً 
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ٖت الكيىر ، و ٧ل و في الٗاصة جٟخخذ الجلؿاث ب٣غاءة ٞاجدت ال٨خاب حً َٝغ ؤلاحام و ظما

ٞغص لضيه الخ٤ في الخضزل و ل٨ً بٗض ؤن يؿخٟخذ ٦الحه بالهالة و الؿالم ٖى  الغؾى٫ ، 

هظا حا ُيمحز هظه الٗاثالث الكغيٟت باحخياػاث اظخماٖيت و ؾياؾيت و ا٢خهاصيت ُياهلها 

جمؿ٨ها لل٣يام بإصواع عياصيت في جىٓيم الكاون الاظخماٖيت لل٣غي ال٣باثليت ، و طل٪ هديجت 

الكضيض ب٣يمها الضيييت و ألازال٢يت اإلاخىاعزت ؤبا ًٖ ظض. و في هظا يخجى  لىا ٦ي٠ جضعط 

ل في الؼهض و الخٗبض و اٖتزا٫ الىاؽ في ألاو٫ بل   جمى٢٘ الضيً حً ْاهغة زلىاجيت جٚى

حىٓىحت حؿيُغ ٖى  ٧ل حىاحي الخياة الاظخماٖيت ، الا٢خهاصيت و الؿياؾيت في ال٣غي 

اء حً ٞغى ؤهٟؿهم ٖى  الؿاخت الاظخماٖيت ٦بضيل ال  ال٣باثليت ، خيض جم٨ً هاالء الكٞغ

يم٨ً الاؾخٛىاء ٖجهم حا ؾمذ لهم باحخال٥ ألاعاضخي التي تهضحها ال٣باثل لهم ج٣غبا حجهم بل  

ولحهم الهالر حا ؤعسخى صٖاثم ؾلُتهم في اإلايضان ، بط جىعم هٟىطهم بخدال٠ الضيً ح٘ اإلاا٫ 

غيذ نىعة اإلاغابُي الٗالم الىعٕ اإلاؿالم الظي يؿع  و ل٨ً بهىعة ؾلم
ُ
يت ؾلؿت ، بط ٞ

ٌٟ الجزاٖاث بحن الىاؽ و بحن ال٣غي و الظي يدٓى ببر٧اث و ٦غاحاث ، في وظه نىعة ل

ل حال٣باثىي الجاهل و ٚ ر اإلاخضيً و اإلاداعب في ٚالب ألاخيان . و هظا حا ؤجاح لهم ٞغنت الخٚى

ؤنبدذ ؾلُت اظخماٖيت و صيييت في آن واخض ، و جد٨مها في حاؾؿاث " زاظماٖض " التي 

حىٓىحت حً ال٣ىاهحن الاظخماٖيت التي جمحزها ًٖ باقي ال٣غي ألازغي التي جسً٘ لىٓام 

زاظماٖض الخ٣ليضي . و هظا حا يا٦ض ؤن ألاصيان ْاهغة اظخماٖيت حمحزة ل٩ل اإلاجخمٗاث 

" و  "  حاليىىبؿ٩ي"  بؾهاحاث .و هظا حا طهبذ بليه 1الؿاب٣ت و الخايغة و الالخ٣ت

في حيضان الؿىؾيلىظيا الضيييت . و هظا حا يجٗل الضيً حغ٦ؼ ٢ىة و يِٛ و  " صوع٦هايم

جإزحر اظخماعي ، ال يم٨ً بهماله ، حا صٞ٘ بالٗالم الاظخماعي " صوعهايم " لل٣ى٫ : " ؤهه ال 

ت حً الغحىػ الضيييت و  اإلاٗخ٣ضاث و يم٨ً جهىع وظىص حجخم٘ حا بضون وظىص حجمٖى

بيىما يغي " َى٦ٟيل   .2اإلاكاعي٘ الجماٖيت التي جم٨ً حً زل٤ وخضة اإلاجخم٘ و شسهيخه "

 .3" ؤن ألاصيان حُٗى َبيعي لضي ؤلاوؿان ، و هي بظل٪ بمشابت صاٞ٘  و ٢ىة عوخيت لؤلٞغاص

ياص الضيييت ، ٦ٗيض الُٟغ و ٖيض ألايخ   و ٖاصة حا ججخم٘ ال٣غيت بإ٦ملها في اإلاىاؾباث و ألٖا

و ٖاقىعاء و اإلاىلض الىبىي الكغي٠ ، طل٪ حا يؿاهم في ج٣ىيت الغوابِ الاظخماٖيت و 

                                                           

عيمىن بىصون و ٞغاوؿىا بىعي٩ى : اإلاعجم الى٣ضي لٗلم الاظخمإ   1 
2
 Emile Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, Ed P.U.F, Paris, 1968, pp 

609-610 
3
 Tocqueville  A, de la démocratie en Amérique , Ed Enag , 1991, p 27 
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الغوخيت بحن ألاٞغاص و بحن حسخل٠ الدك٨يالث الاظخماٖيت اإلا٩ىهت لل٣غيت ، و هىا ج٨مً 

ألاهميت الؿىؾيلىظيت لهظه اإلاىاؾباث ، بط حؿاهم في حٛظيت الغوح الجماٖيت و الاهخماء 

و ج٣ىيت عوح الاهخماء للجماٖت حما يؿهل الخٟاّ ٖى  اإلاىٓىحت ال٣يميت ال٣اثمت و اإلاكتر٥ 

يمان اؾخمغاعيتها ٖبر الؼحً بًمان بٖاصة بهخاط هٓاحها  .بطن هظا الىٓام الضيجي 

ال٩اعيؼحاحي  يإحي لي٨مل الىٓام ؤو الىمىطط الخ٣ليضي الٗغشخي  و الظي حؿميه ألاصبياث 

و هى الىمىطط ألانل في اإلاى٣ُت حىظ ٖهىع ٚابغة . و هى همىطط  الٟغوؿيت ب" الالث٩ي " ،

غاٝ و الخ٣اليض ، ح٨ٗـ الغوح الجماٖيت للٗغف  ي٣ىم ٖى  حىٓىحت ناعحت حً ال٣يم و ألٖا

، و يخم جىاعثها حكاٞهت و ؤبا ًٖ ظض. و هى هخاط الٗاحل الضٞاعي لدك٨يلت اله٠ حما ظٗل 

ٓام الٗغشخي و هظا حا ٦ّغؽ اؾخ٣الليت ٧ل ٖغف ًٖ حً الهغإ حدغ٧ا عثيؿيا في بلىعة الى

غاف ألازغي. الصخيء الظي ؤصي بل  زل٤ نىع جًاحىيت اظخماٖيت و ؤزغي نغاٖيت ، و  ألٖا

غاف و ازخالٞها بازخالٝ الٓغوٝ و الضواٞ٘ التي ؤصث بل   طل٪ لٗضم اؾخ٣غاع هظه ألٖا

حً الهغإ و الخىاخغ ، بؿبب  وكإتها. و هظا حا ظٗل الخياة في هظه ال٣باثل ال جسلى ؤبضا

غاف ، و التي ججٗل حً ظاهؼيتها للضزى٫ في الهغإ و  الُبيٗت الضٞاٖيت و ألاحىيت لهظه ألٖا

، و هظا حا يٟؿغ ٖضم حك٩ل هٓام حغ٦ؼي يًم ٧اٞت ال٣غي و  واعصا في ٧ل خحن  الجزإ ؤحغا

غاف اإلاىدكغة في حى٣ُت ال٣باثل.و لٗل الخاظت بل  ألاحً و الا  ؾخ٣غاع و الخٟاّ ٖى  ألٖا

اؾخمغاعيت اإلاىٓىحت ال٣يميت ل٩ل ٖغف ، هى حا ظٗل حً الهغإ خخميت جاعيسيت ، و 

يغوعة اظخماٖيت ، حا يجٗل حً الهغإ حٟهىحا ؾىؾيلىظيا يؿاهم في جٟؿحر و ٞهم هظه 

 اإلاىٓىحت الاظخماٖيت للمجخم٘ ال٣غوي ال٣باثىي.

عثيؿيا في بلىعة الخىٓيم الاظخماعي ال٣غوي في  و جلٗب حؿإلت جىٓيم ٖال٢اث ال٣غابت صوعا

هظه اإلاى٣ُت ، بط ج٠٣ وعاء بهخاط جل٪ اإلاىٓىحت ال٣اهىهيت الهاعحت  التي يجؿضها ال٣اهىن 

اصة بهخاط ٖال٢اث ال٣غابت الخ٣ليضيت و الخٟاّ ٖى  الغؤؾما٫ اإلاٗىىي و  الٗغفي ، و طل٪ إٖل

اث و الؿلى٥ اإلااصي ل٩ل ٢غيت ، في بَاع وعي اظخماعي  " ي ت حً الخهٞغ كحر بل  حجمٖى

الاظخماٖيت و َغ١ الخ٨ٟحر و ألاخاؾيـ الساعظت ًٖ الٟغص ، و التي جماعؽ ؤلالؼام ٖى  ٧اٞت 

 .1ألاٞغاص و هي بظل٪ جٟغى وظىصها ٖلحهم"

                                                           
1
Emile Durkheim , les règles de la méthode sociologique ,ed P.U.F , 23 

éme
 édition , Paris , 

1987 , P 8 
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و هظا الىعي الاظخماعي يٗبر ٖى  ؤعى الىا٢٘ باإلاىٓىحت ال٣يميت و اإلاماعؾاث الجماٖيت التي 

ٞغاص اإلاجخم٘ ، و يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن البييت ال٣غويت بإ٦ملها حا هي بال هخاط هظه يدباصلها ؤ

اإلاىٓىحت ال٣يميت و ال٣اهىهيت الهاعحت ، ليهبذ الخىٓيم الاظخماعي في ٢غي ال٣باثل يغوعة 

اظخماٖيت لًمان اؾخمغاعيت الٗاصاث و الخ٣اليض اإلاخىاعزت ؤبا ًٖ ظض ، حما يًٟي ٖلحها 

ا حً ال٣ضاؾت  اء لالهخماء هٖى الغوخيت هٓغا ل٩ىن الخٟاّ ٖلحها هى هٕى حً الخٗبحر و الٞى

لآلباء و ألاظضاص ، حا ي٣ىي حً الاهخماء للظا٦غة اإلاكتر٦ت بالخٟاّ ٖى  الىعي اإلاكتر٥ ل٩ل 

٢غيت ٖى  خضة .و هظا حا ي٠٣ وعاء جىٕى و ازخالٝ ؤق٩ا٫ جىٓيم ال٣غي ، حما ياصي ٚالبا 

ٗغف الىاخض . و حىه يم٨ىىا جٟؿحر وظىص بٌٗ ال٣غي جدب٘ هٓام " بل  نغإ ال٣يم صازل ال

 comité »زاظماٖض " و ؤزغي جدب٘ ؤهٓمت خضيشت ٦ىٓام الجمٗيت ، ؤو هٓام ظمٗيت ال٣غيت 

de village »   لخخجى  بظل٪ حٓاهغ الهغإ بحن ألانالت و الخضازت ، و بحن حؿخلؼحاث و

جىٓيم اإلاجخم٘ اإلاضوي في وظه الخىٓيم ال٣بىي حؿخدضزاث الضولت الخضيشت و آلياتها في 

الخ٣ليضي ، حما يٟغى نغاٖا خاصا بحن ال٣يم الخ٣ليضيت الضيييت ٚالبا و بحن ال٣يم الخضازيت 

الالث٨يت ، و هظا حا يٟؿغ في الؿىىاث ألازحرة اؾدبضا٫ ٚالبيت ال٣غي لىٓام " زاظماٖض " 

ضازيت ظاءث بها ؤصبياث الضولت الخضيشت ، و بىٓام " ظمٗيت ال٣غيت " ، و هى حٟهىم و آليت خ

هى حً ؤهم ججلياث اإلااؾؿاث الخىٓيميت للمجخم٘ اإلاضوي الخضيض ، و الظي ل٣ي عواظا 

خه البالص و الؿماح بةوكاء الجمٗياث طاث  ٦بحرا زانت ح٘ الخٟخذ الؿياسخي الظي ٖٞغ

الهغإ بحن البجى الظهىيت الُاب٘ الاظخماعي و الش٣افي و الؿياسخي ، و هظا حا ؾاهم في بط٧اء 

الخ٣ليضيت و الدك٨يالث الظهىيت الخضيشت التي جٟغيها اإلاضهيت الخضيشت .و هظا حا يً٘ 

بديض ؤن اليؿ٤ الخ٣ليضي يهإع حً ؤظل الب٣اء  وظىصيت،في ؤػحت  ٩٦ل،اليؿ٤ الاظخماعي 

و اإلابييت  ،الىاخضبحن حسخل٠ الدك٨يالث الاظخماٖيت التي حك٩ل ال٣غيت الىاخضة ؤو الٗغف 

.ؤؾاؾا ٖى  الهغإ بحن الٗاثالث و  ؤحا خضيشا ٣ٞض اؾدبض٫ الهغإ بحن الهٟٝى

الخضازت/ألانالت الظي ٧ان في ألاؾاؽ بحن الضيً / الالث٨يت ، بديض ْهغث ال٨ٟغة 

الؿياؾيت التي ٞغيذ انُٟاٞا ؾياؾيا ايضيلىظيا، ٞغيخه ألاخؼاب اإلاؿيُغة ٖى  

لت في الخضيً و اإلاى٣ُت و طل٪ في وظه البيي ت الخ٣ليضيت اإلاداٞٓت التي يٗخبروجها حٚى

 الخدٟٔ.   

يم٨ىىا ال٣ى٫ ،  ؤن حك٩ل ال٣غيت ي٩ىن ٖبر الاؾخ٣غاع ٖى  ألاعى بطن حً زال٫ حا عؤيىا ، 

٣ا لٗال٢اث ال٣غابت زم ازخياع اإلاغا٦ؼ اإلاغجٟٗت و هظا يدمل صالالث ؾىؾيى ز٣اٞيت .  -ٞو
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 حى٣ُت  باث للخشبذ ٖى  ألاعى ٢ض ُسجلذ في بٌٗ ال٣غي فيججضع ؤلاقاعة ؤن هظه الترجي

هجؼث صعاؾاث ٖضيضة خى٫ البييت الاظخماٖيت في حى٣ُت ال٣باثل و  ، و ألاوعاؽ 
ُ
ل٣ض ؤ

٧ان الىٓام يغج٨ؼ ٖى  حؿخىيحن لالهخماء "  ل  هديجت باعػة و هي ؤهه في اإلااضخي ، بزلهذ 

ت بدىٓيماث ؾىؾيى ؾياؾيت ؤ٦بر . ظماٖاث  يغبُان الىخضة الاظخماٖيت ألانٛغ و هي الٗاثل

ال٣غابت و الجحرة و الخإزحر ججض هٟؿها حخالخمت ببًٗها البٌٗ بل  صعظت يهٗب جٟؿحر 

بىن٠ هٟـ  Bourdieuفي هٟـ الؿيا١ ٢ام و . 1"  الٗاثلت ؤو اإلاجخم٘ ٩٦ل بجهل ؤخضهما 

صاثغة ي٣ابلها حؿخىي حً الخىٓيم الاظخماعي الظي يسً٘ لىٓام حً الضواثغ اإلاترا٦ؼة . ٧ل 

في اإلاؿخىي ألاصوى، و حجمٕى ٖضة الخىٓيم و الظي يخدضص بخجمي٘ الضواثغ ألازغي الىا٢ٗت 

ى :وخضاث صهيا حُٗي وخضة حً اإلاؿخىي  " و حً ؾلؿلت الدكاب٩اث اإلاخخاليت جيخج وخضة ألٖا

٫ البيياث و هظا حا طهب بليه ؤيًا ٖبض اإلاال٪ نياص في صعاؾت خى .  2اإلاجخم٘ ال٨ىي "

الٗاثليت في " آر يجي " خى٫ هٟـ الخىٓيم ، ب٣ضع حا ي٩ىن الخ٣اعب حً حغ٦ؼ هظا الىٓام 

حً الضواثغ اإلاترا٦ؼة ، ب٣ضع حا يكخض الكٗىع باالهخماء للٗاثالث . في اإلادهلت و اهُال٢ا حً 

 بٌٗ هظه اإلاُٗياث ، يم٨ً لىا ؤن وكضص ٖى  وظىص عوابِ ٢غابت و حهاهغة  وزي٣ت ججم٘

الٗاثالث ب٣ىة ٞيما بيجها ، و بيجها و بحن وخضاث اظخماٖيت ؤ٦بر و ؤوؾ٘ . و الٟغص بظاجه ال 

ؤحا باليؿبت الزخياع اإلاىا٢٘ .   3ح٩ان له في الجؿض الاظخماعي بال بىاؾُت ظماٖخه الٗاثليت

عي الٗاليت ، ٞةن الاعجٟإ يُٗي الهيبت لؤلقياء ، و يدخل ح٩اهت حمحزة في اإلاسيا٫ الاظخما

بخٗبحر "  verticalisationإلاسخل٠ الش٣اٞاث :" ؤليـ ٧ل ج٣ييم هى هٕى حً الٗمىصيت 

ى  يٗجي ؤوال الهغإ يض ٢ىة الجاطبيت ، و حؿل٤ ٚاؾخىن باقالع "  ، ٞ الهٗىص هدى ألٖا

و  و يُٗيىا اهُباٖا بالؿيُغة ٖى  الٗالم ٖىضحا 
ّ
حى٢٘ ٖالي يُٗيىا نىعة ٖمل ُحًسل

. ؤحا ٖى  الهٗيض الاظخماعي ٞةن الهٗىص لل٣مت ُيترظم بالىلىط  4" ه٩ىن ٖى  ٢مت الجبل

حً ببغاػ طل٪ الخ٣ابل بحن  " بياع بىعصيى "   ٟٞي جدليله للبيذ ال٣باثىي جم٨ً   ؤٖى .إلاغا٦ؼ 

ى  و ألاؾٟل ،  ؤيً ٧ل وكاٍ اظخماعي بيجابي يدخل اإلا٩اهت الٗليا في الؿلم ال٣يمي . و "  ألٖا

ؤلاؾُبل اإلاسهو للخيىاهاث يىحي بهظا ، بط ؤن حى٢ٗه ي٩ىن صاثما ٦مشا٫ ٖى  هظا ، 

ؤؾٟل ؤعييت الضاع اإلاسههت للبكغ . و ٖى  ٨ٖـ ألاحا٦ً التي ج٩ىن في ألاؾٟل ؤو في 
                                                           

1
 - Boutefnouchet Mustapha,  La famille algérienne, évolution et caractéristiques récentes, 

Alger, Editions SNED, 1982, p 316. 
2
  - BOURDIEU (Pierre), Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980. P  

3
  - Boutefnouchet M , OP.CIT , p 321 

4
 - ARNHEIN (Rudolph), dynamique de la forme architecturale ,Bruxelles, Editions, Edition 

Pierre Mandago, 1977, 284 P 
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اإلاهب ، ٞهي جإوي اإلاياه الغا٦ضة و التي ج٩ىن حؿ٨ىا للجً و ألاعواح الكغيغة و هي زُغة 

٦ما ؤن اللجىء لؤلحا٦ً الٗاليت ي٩ىن  .1" جٟٗت صاثماظضا " و لهظا يخم اخخال٫ ألاحا٦ً اإلاغ 

ضاء ، و ٦ظل٪ للخٟاّ  لضواعي ؤحىيت و هى للخمترؽ في الجبا٫ و اإلاغجٟٗاث لالخخماء حً ألٖا

 لًمان ل٣مت الٗيل.ٖى  الؿهى٫ ال٣ليلت الهالخت للؼعاٖت و اؾخٛاللها 

ُت و ٖال٢تها في نُاٚت الخهىنُت الضًيُت في مى٣ُ -7 ت الُغ١ الهٞى

 ال٣باثل

 لضن حً ٦بحرا  اهخماحاحما ال ق٪ ٞيه ؤن الٓاهغة الضيييت ٖى  الٗمىم  ٢ض ل٣يذ    

 باٖخباعها ٢غب ًٖحٗايكتها  خاولىا الظيً  الاظخمإ ٖلماء و هثروبىلىظيحنآلا َدازت البَ 

هُبٜ بها ٧ل  ز٣اٞاث الكٗىب ،  اظخماٖيت ْاهغة
َ
 في ألاؾاؾيت اللبىت ٗخبريُ  ٞالضيًج

غحك٨يل   .و ختى اإلاٗانغة خ٣ليضيتال  ؤو  حجها بضاثيتال الاظخماٖيت ألاهٓمت و ألَا

 الٗىانغ بل  اللجىء صون ، صعاؾت عنيىت  حجخم٘ ز٣اٞت يضعؽ ؤن باخض ألييم٨ً  ال و

ؤو  ؾياسخي ؤو ز٣افي وؿ٤ ؤي ىؿدشجي٩اص يُ  ال  و ، الش٣اٞاث جل٪ ج٩ىيً في جازغ التي الضيييت

. هظا حا طهبذ بليه  صيييت حٗخ٣ضاث ٖى  اخخىاثه حًتى البيئي ؤو ا٢خهاصي و خ  اظخماعي

 الٛهً" ٦خابه في "ٞغيؼع  ظيمـ" صعاؾاث  زال٫ ٞمًالٗضيض حً ألابدار آلاهتروبىلىظيت ، 

ٖى  البييت  جإزحره حضي زاللها حً يبحنل ، بالضيً السخغ ٖال٢ت لىايٟؿغ  ؤن خاو٫  "الظهبي

 . ألاعواحوظىص   في يٗخ٣ضون  ٧اهىا يًالظ ز٣اٞتالبضاثيحنالاي٩ىلىظيت في 

ت  الاظخمإ ٖلم حاؾـ "صوع٧ايم" ؤحا  في صعاؾخه خى٫   الضيً ؤنل٣ٞض خاو٫ البدض إلاٗٞغ

م"  ؿ٩ي" ؤحا" حداوال بظل٪ َغح حىهج حالثم لضعاؾت الٓاهغة الضيييت .  الَُى  "حاليىٞى

 الخ٣ليت للضعاؾاث و ، الاهثربىلىجي للمىهج ٢ىيا صٞٗا ؤُٖىو حً زال٫ بدىزه ٢ض  ٞةهه

غ ظمي٘ جىاو٫  ألاؾتراليت لل٣باثل صعاؾخه في و ، باإلاكاع٦ت اإلاالخٓتبخُبي٤ ج٣ىيت   التي ألَا

 عاص" حً ٧ل اهخم ٦ما ، اهخماحاجه ؤهم ؤخض الضيً اٖخبرإلاجخم٘ ال٣بىي  خيض ا هظا جاؾـ

 جغ٦ؼ ٧اهذ التي همؤبداث في الضيييت للٓاهغة جٟاؾحر بخ٣ضيم "بغيدكاعص بيٟاهؼ"و "٧ليٟبراون 

 خيض حً جخ٤ٟ الضعاؾاث هظه ؤن و الجضيغ بالظ٦غ.  ألاؾاَحر و ال٣ُىؽ و اإلاٗخ٣ضاث ٖى 

تيخجى  في  ْاهغي  ظاهب ، ظاهبحن للضيً ؤن ٖى  الخٗغي٠  الكٗاثغ و ال٣ُىؽ حً حجمٖى

                                                           
1
- LACOSTE – DUJARDIN (Camille), Le conte kabyle, étude ethnologique, Alger, Editions 

Bouchene, 1991, 536 P 
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ت جل٪ جمشله باَجي ظاهب و،  اإلاماعؾاث و ٟٞي  بسال٣ه ؤلاوؿان جغبِ التي الغوخيت الجٖز

خ٣اص"  :"ٞغيؼع  ظيمـ" هظا ي٣ى٫   . 1" الٗلىيت ألاعواح في الٖا

 و بيماها ليـ الضيً" :ٞظهبذ بل  ال٣ى٫   بإن    "هللا ظاص ىٗمحىا٫ ٖبض اإلا" الباخشت  ؤحا

ت  و الىالء و الُاٖت حً عباٍ هى و حخباص٫ عوحي الخٟاٝ طل٪ ٞى١  هى بل ؛ ٞدؿب حٗٞغ

ايت حً  ٖلحها يُل٤بها و التي يجىػ ؤن  ياحً التي الٗليا ٣تالخ٣ي بحن و اإلاخضيً بحن الٖغ

 و ٞيه ج٨ٟغه و باهلل ؤلاوؿان لٗال٢ت الباَجي الضازىي الجاهب حكمل التي " الضيييت الخجغبت"

 2بليه جىظهه

بطن حً زال٫ هظه اإلا٣ضحت يدبحن لىا حضي ؤهميت صعاؾت الٓاهغة الضيييت التي ال ٚجى ألي 

حجخم٘ إ لٟهم الُبجى الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و الؿياؾيت ألي باخض في ؤلاهاؾت ؤو الاظخم

٧ان. و في هظه ألاوعا١ ؾىداو٫ الخُغ١ بل  حىيٕى الىٓغة التي ٧اهذ جىٓغ بها اإلااؾؿت 

الاؾخٗماعيت للبجى الضيييت و الخىٓيماث الضيييت في ؤلاؾالم  في الجؼاثغ ٖاحت و في حى٣ُت 

البجى و ابخإل اإلاجخم٘ ز٣اٞيا و ؾياؾيا و صيييا  ال٣باثل زانت و طل٪ بهضٝ ج٨ٟي٪ هظه

ل٣ض ٠٨ٖ البدازت الٟغوؿيىن ٖى  صعؽ و جدليل  الٓاهغة الضيييت في بَاع الؿياؾت .

ال٩ىلىهياليت الٗاحت ، و طل٪ للى٢ٝى ٖى  ؤص١ الخٟانيل التي حك٩ل ألاوؿا١ الاظخماٖيت 

الٗاث٤ الغثيـ في وظه الٗمليت  للمجخم٘ الجؼاثغي ، ٞخبحن لهم ؤن الضيً ؤلاؾالحي يمشل

الاؾخٗماعيت ، ٨ٞشٟىا بظل٪ صعاؾاتهم بهضٝ ج٨ٟي٪ البجى الضيييت ال٣اثمت بكتى الىؾاثل ، 

ٞسلهىا بل  هديجت ٖاحت و قاحلت جغي ؤن " ال٨ٟغة الىخيضة اإلاكتر٦ت و التي يم٨ً ؤن حك٩ل 

و طل٪ هٓغا ل٩ىن " هظه   3" عابُا   بحن ظمي٘ ال٣باثل اإلاديُت ) باإلاٗمغيً ( هي ٨ٞغة الضيً

الضياهت ال جمل٪ ٣ِٞ هؼوٖا بل  ج٨شي٠ بٖالن الجهاص و ٢خل ال٨ٟاع و ل٨ً ؤيًا ال جتر٥ ؤصوى 

حجا٫ للخغيت ، زانت و ؤجها ال حٗتٝر بالىٓم اإلاسخلٟت ألجها حؿحر في آن واخض حجا٫ ألازال١ 

ى  ججٟي٠ حىابٗه ، و هظا حا ، و بالخالي جىظب الٗمل ٖ 4و الؿياؾت و ال٣ًاء و الاظخمإ "

صٞ٘ ببٌٗ حىٓغي ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت بل  حداولت بٞغاٙ اإلاىٓىحت الضيييت ال٣اثمت آهظا٥ 

غيً اإلاخٗلمحن حً ٢ًاة و ؤثمت  و طل٪ هٓغا "  ل٩ىن اإلايى٫ الضيييت ال٣غآهيت  حً اإلاَا

إهه في يىحىا هظا هجض اإلاٗاصيت للمؿيديحن ٞييبغي ؤن هُٟئها في السغاٞت و الجهل ....ٖلما ب

                                                           
 م197 ،جغظمت٦ماألخمضؤبىػیض،الھیئتاإلاهغیتالٗاحتللخإلیٟىاليكغ،الجؼءالشاوي،الٛهىالظھبيؾحرظیمؿٟغیؼع :   1
ُٟمهغواإلاٛغب:  حىالٗبضاإلاىٗمجاصهلل2 باإلؾ٨ىضعیت،ب، الخهٞى  84 :ث،م. وكإةاإلاٗاٞع

3
Alexis de Tocqueville, travail sur l’Algérie, p 8 , www.uqac.ca 

4
Alexis de Tocqueville, notes sur le coran, p 29 , www. uqac.ca 
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يت ( و هي هٕى  ؤن اإلادؿىلحن اإلاخٗهبحن الظيً ييخمىن لجمٗياث ؾغيت ) هىا ي٣هض الهٞى

حً الؿلُت الضيييت الٛحر ٢اهىهيت و الجاهلت  ، هم حً ؤلهبىا ٣ٖى٫ الجماهحر لسىى 

 و بالخالي يخىظب الٗمل ٖى  حداعبت هظه الخىٓيماث ب٩ل الىؾاثل اإلام٨ىت1الخغب يضها "

 الؿلميت و الٗىيٟت . 

و في صعاؾاتهم للضيً ؤلاؾالحي ، خاو٫ البدازت ال٩ىلىهياليىن و اهُال٢ا حً السلٟيت 

َغهم 
ُ
َ

ُ
الش٣اٞيت الٛغبيت التي اؾخدضزتها ٞلؿٟت ألاهىاع  ؤن يؿ٣ُىا حىٓىحتهم اإلاٟاهيميت و ؤ

ىا بل  هديجت الىٓغيت ٖى  هظا اإلاجا٫ اإلاٗغفي السام الظي يمشله الضيً ؤلاؾالحي ٞسله

حٟاصها ؤن " هظا الضيً يضيغ ْهغه للمؿخ٣بل ، للخ٣ضم و للضيم٣غاَيت ، حا حً قإهه ؤن 

و بالخالي ٞةن هظا الضيً في هٓغهم  .2"ياصي بالخًاعة ؤلاؾالحيت بل  الى٢ٕى جدذ الهيمىت 

ت يمشل ٣ٖبت في جٟخذ ال٣ضعاث ؤلاوؿاهيت و جدغعها ، و يؿاٖض ٖى  حك٩ل ألاهٓمت الكمىلي

اإلاُل٣ت و الاؾدبضاصيت " ٞاالؾدبضاص و ٖى  ٨ٖـ حا يغاه " حىهخيؿ٨يى" يغج٨ؼ في ألاؾاؽ 

.  3ٖى  الضيً و ليـ ٖى  السٝى حً ح٣اوحخه ، و هظا حا يُيل حً خياة ألاهٓمت اإلاُل٣ت "

و حً هىا بضؤث الٗمليت الاؾخٗماعيت الكاحلت لخ٨ٟي٪ هظه ألاهٓمت الضيييت التي جمشل 

يت الٟاٖل اليؿيج ألاؾ اسخي لبييت اإلاجخم٘ الجؼاثغي آهظا٥، و الظي جمشل ٞيه الٟغ١ الهٞى

 الغثيـ.

ل٣ض جيبه البدازت الٟغوؿيىن بل  اهدكاع الؼوايا في حى٣ُت ال٣باثل  حك٩لت وؿيجا حترابُا 

 ؾىتؤهجؼاه  الظي "صيبىن  و ٧ىبىالوي" بخهاء ٟيٞاحتزط باإلاٗاف اليىحي لؿا٦ىت اإلاى٣ُت ،  

 للُغي٣ت جابٗت زانت ػاويت 177 حجها ، ػاويت 349 بلٜ الجؼاثغبالؼوايا  ٖضص ؤن هجض  1897

و ل٣ض خاو٫ البدازت الٟغوؿيىن ؤن  . 4ثت"باإلاا 50 وؿبت يٟى١  حا ؤي وخضها الغخماهيت

يؿدشمغوا في زهىنيت هظه اإلاى٣ُت لخ٨غيـ ؾياؾتهم ال٩ىلىهياليت و جإ٦يض الىٓغيت 

 اؾخ٣اللهم و ال٣باثل هخهاعجمشل ججؿيضا ال  الغخماهيت غي٣تالُ بإن ال٣اثلتالاؾخٗماعيت 

التي ؤؾؿها قيش ييخمي بل  بُىن  الُغي٣تصيييا و يخجؿض هظا في جبىحهم لهظه   الٗغب ًٖ

 الًابِو هظا حا طهب بليه  ال٣باثل ببالص الخهٝى عحؼ يمشلهظه اإلاى٣ُت ٞإنبذ 

ى هظا الكيش ٢ض " التي عؤوا ٞحها ؤن  " في صعاؾاتهمجغحيليه" ل٣ٗيضو ا  De Neuveuصيىٞى
                                                           

1
Alexis de Tocqueville, op-cit , 50 

2
Alexis de Tocqueville, ibid , p51 

3
 Ibid , p 52 

4
 O Depont  et  X  Copollani : Les confréries  religieuses  musulmanes, Alger,  Adolphe 

Jourdan,  1897; P 383. 
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ىيت الهبٛت الغخماهيت للُغي٣ت ُٖىؤ  ، ال٣باثىي الخهٝى جمشل جهاؤ و ، ال٣باثل لبالص الَى

الساعط  حً جإث لم و الجؼاثغ حً حىاًَ ؤوكإها التي و ، الىخيضة الجؼاثغيت الُغي٣ت هي و

يت اإلا 1" ىدكغة ٖبر عبٕى التراب الجؼاثغي ، بمٗجى ؤجها الىخيضة ألانيلت حً بحن الٟغ١ الهٞى

 ؤعاصو حداولت عبُها بإنالت حى٣ُت ال٣باثل التي جغ٦ؼ ٖلحها ال٨خاباث الٟغوؿيت .  و بظل٪ 

 عؤوا ال٣باثل ؤن ايصٖا و ، ال٣باثل بمى٣ُت زانت َغي٣ت الغخماهيت الُغي٣ت اٖخباع اإلاالٟان

جي ولحهم الغخمً ٖبض بً حدمض الكيش في  في الٗلمي الؼاويت صوع  "يهجغحيل" ٖغى و الَى

ى ؤهمله الظي الضوع  هى و ألاػهغي  الغخمً ٖبض ابً خياة  DEع٦ؼ ٦ما بليه يكغ لم و صيىٞى

NEVEU   اإلاسخلٟت الشىعاث في الغخماهيت الُغي٣ت جلٗبه الظي الؿياسخي الضوع  ٖى  ٦شحرا 

 ؤن بييذ لتيا الخضاص الكيش زىعة ٧اهذ آزغها لٗل و ، الٟغوسخي الاخخال٫ يض ج٣ىم التي

 . ح٣اوحخه و الٟغوسخي الىظىص في حىاظهت صاثما ٧اهذ الغخماهيت تالُغي٣

ٞداو٫ هاالء البدازت الخإزحر ٖى  الؿلُاث الٗؿ٨غيت إليٗاٝ هظه الُغي٣ت و طل٪ ب "  

م و ، ال٣باثل بٌٗ بحن الٗضاوة و الٟخىت ػعٕ  بٟٗل وظضث اجهؤ بال الٓاهغة هظه حدضوصيت ٚع

 ٕجز ج خيض ، الشىعاث بٌٗ ٖى  ال٣ًاء ٣ٖب الاخخال٫ ؾلُاث بها ج٣ىم اهذ٧ التي الدؿىياث

. ؤحا  2" اإلا٣غاوي زىعة بٗض خضر حشلما ؤزغي  ٢باثل ٖى  جىػٖها و ال٣باثل بٌٗ حً ألاعاضخي

 هدً ٞىٗخ٣ض ؤن اهدكاع هظه الُغي٣ت في حى٣ُت ال٣باثل يٗىص بل  ٖضة ؤؾباب هظ٦غ حجها :  

ىه اويخهػ  ؤؾـؤن هظا الكيش ٢ض "  -1  َغي٣خه بل  الضٖىة في قٕغ و ٢كخىلت ألام بمَى

 بضوع  ٢احذ التي و ، ال٣باثل ببالص جدضيضا و ، بالجؼاثغ ٦بحرة قهغة حٗٝغ التي الغخماهيت

ٖبض  ألاححر ؾع  ٣ٞض ألهميتها هٓغا و  .الٟغوسخي الاخخال٫ صزى٫  حىظ الشىعاث في هام

 .3"٢ياصجه  جدذ ظٗلها و وصها ٦ؿب بل  ال٣اصع

 ظؼاثغ في الٗاحل هظا جإزحر حضي وٗلم هدً و    :البيذ آ٫ بل  اهخماثه و الغظل قٝغ -2

 . الجؼاثغي إلاجخم٘ ا هغم ؤٖى  في ؾاحيت ح٩اهت اخخلىا ألاقغاٝ ؤن خيض19 و 18 ال٣غن 

 و صيجي عوحي اؾخٗضاصحً  ، الغخمً ٖبض بً حدمض الكيش شسهيتو حا جخمخ٘ به 

 الُغي٣ت ؤوعاص ليكغ اإلاخىانل ٖمله و الضاثم خغنه و،  اإلاٗاٝع و الٗلىم ليكغ ٣ٞهي

                                                           
1
 De Neuveu: les Khouans ordres religieux chez les Musulmans، Jourdan ، Alger،1913. P 

112. 
 196،م 1،  1981،صاعالىٟاجـ،بحروث،ٍ 1871مدمضاإلا٣غاهُىزىعة :بؿاحالٗؿىي 2

3
 Colonel Corneille Trumelet : l’Algérie légendaire ,  en pèlerinage aux tombeaux des 

principaux thaumaturges de l’Islam ,Tell et Sahara ,Jourdan , Alger,1892, P 341. 
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 و البؿاَت ٖاحل هًي٠ ؤن ٦ما وؿخُي٘  .ألاجبإ و اإلاغيضيً حً اإلاؼيض ٦ؿب و

و   . اإلاخىايٗت و الُب٣اث ال٣ٟحرة ؤوؾاٍ بحن الُغي٣ت اهدكاع بل  ؤصيا الظيً الخىاي٘

 .لؤلػهغ حجاوعجه لُى٫  باألػهغي  ل٣ب ؤهه ختى الكغي٠ لؤلػهغ حجاوعجه

ل٣ض اؾدشمغ في خب ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل و جى٢حرهم آل٫ بيذ الىبي نىي هللا ٖليه  -3

و ؾلم و هظا عبما يٗىص لخٛلٛل الضٖىة إلاظهب ؤ٫ البيذ حً َٝغ ؤبي ٖبيض هللا 

صون ؤن يٟصر بظل٪ و هظا يخجى  في حؿميت الخىاثم بالخؿً و الخؿحن و حؿميت 

عاء و حؿميت الظ٧ىع باؾم ٖىي و ظٟٗغ و آزغها هى ألاهثى بٟاَمت و الاخخٟا٫ بٗاقى 

خغحان اليؿاء حً اإلاحرار عبما ٖمال بالخضيض اإلاخىاجغ ٖىض الكيٗت و الظي حٟاصه ؤن 

 اليؿاء ال يغزً .

و حً الىاخيت الؿىؾيلىظيت ٞجري ؤن الؿبب الغثيـ هى ججىب هظه الُغي٣ت  -4

حام الٗٝغ ال٣باثىي و هظا الخضزل في قاون ال٣غي و ٖضم ٞغيها للكٕغ ؤلاؾالحي ؤ

في هٓغها ؤيًا يخماه  ح٘ ال٨ٟغ الكيعي الظي ال يضٖى إل٢احت الكغيٗت ؤلاؾالحيت في 

 ْل ٚياب بحاحهم .

ؤجها جخسظ حً ألاحا٦ً اإلاىٗؼلت ح٣غا لها و ٚالبا حا ج٩ىن بحن الخضوص بحن ٖغقحن و ال  -5

ما٫ الجماٖيت السحر   يت و بنالح طاث البحن .جخضزل بال  لٌٟ الجزاٖاث و حباع٦ت ألٖا

غافو الؿبب ألاهم هى ٧ىن الهغاٖاث و الجزاٖاث صاثمت بحن حسخل٠ ال٣غي  -6 و  و ألٖا

بالخالي جدخاط صاثما لىؾيِ يؿع  بيجها لٌٟ الجزاٖاث و ي٩ىن حدايضا و طا ؾيِ 

ٖلما ؤن ؾا٦ىت ال٣باثل حٗغوٞىن ٖالي يؿم٘ له الجمي٘ و يخدا٦م بليه الجمي٘ 

اء و اإلاغابُحن و الهلخاء .االه٣ياص للٗلب  ماء و الكٞغ

 مى٣ُت ال٣باثل ٢بل الٛؼو الٟغوسخي: -8

 يجم٘ ٖلماء الاظخمإ وؤلاهاؾت ، ؤن ؤهم حا ظاءث به  الخضازت الٛغبيت هى حٟهىم الضولت

التي ج٣ىم ٖى  حبضؤ الخىخيض و الخإخيض، و طل٪ بخىخيض الجهىص و اإلاؿاعي لبىاء الضولت 

 .ال٣اهىهيت ، الش٣اٞيت ، الاظخماٖيت و الؿياؾيت وختى الضيييت بخإخيض الىٓم ال٨ٟغيت ،

رث بييت اإلاجخمٗاث الخ٣ليضيت الٛغبيت حً حجخمٗاث ػعاٖيت وب٢ُاٖيت  هظه الضولت التي ٚحَّ

ت ؤلاوؿان  الٛغبي،إلاجخمٗاث نىاٖيت ليبراليت ٢احذ ٖى   الظي ؤُٖى لىٟؿه الخ٤  مغ٦ٍؼ

مهمت " في هٓغه بضٖىي "الىخكُتٛغبيت و"في الخهٝغ في حهحر اإلاجخمٗاث ٚحر ال
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َيْذ ، « Mission Civilisatrice »"الخمضًً ٩ٞاهذ الجؼاثغ حً ؤول  هظه الضو٫ التي حٗغَّ

 لهضحت الاؾخٗماع الاؾديُاوي.

و ؤحام هظا الىي٘ الجضيض، و ظض اإلاؿخِٗمغ الٛغبي اإلاخٟى١ ز٣اٞيا وخًاعيا ، هٟؿه ؤحام 

٣ت و قاحلت لبىاه ال٨ٟغيت ، الاظخماٖيت  حجخمٗاث حجهىلت اإلاٗالم، حما مَّ َٗ يؿخضعي صعاؾت ُح

، الؿياؾيت و الضيييت، بٛغى بخ٩ام الؿيُغة ٖليه . وحىه هجض ؤن الاؾخٗماع الٟغوسخي ٢ض 

ل لجاها لالؾخ٨كاٝ الٗلمي للجؼاثغ و لؿا٦ىتها. و ل٨ً ٢بل طل٪ وظضها ؤن ؤول  
َّ
ق٩

ّضح
ُ
ذ خى٫ الجؼاثغ و بالسهىم خى٫ حى٣ُت ال٣باثل الضعاؾاث ؤو باألخغي الخ٣اعيغ التي ٢

الت الٟغوؿيىن زال٫ ال٣غن الشاحً ٖكغ و طل٪ الؾخ٨كاٝ البالص  هي التي ٢ام بها الغخَّ

 والٗباص.

الت  "  حه في  " Peysonnelٟٞي ج٣غيغ للغخَّ حغعها ٖبر زالر ٢غي :" ي٣ى٫  1725ظىان ٢19ضَّ

ىن ) ٢بايل ( ،  يم ... و ال ٢اثض ٖؿ٨غي ، ٧ل ٖهغيت يؿ٨جها "ٖغب" ُيَؿمَّ ليـ لها  ال ٖػ

ض و ُخغٌّ في ازخياعاجه، و هم في ٚالب ألاخيان " لهىم" ؤو باألخغي خيىاهاث  واخض حجهم ؾّيِ

( حؿ٨ً جل٪ الجبا٫ ... و الؼواوة ليؿىا بال )٢بايل(، ؤو هظا الهى٠ bêtes férocesياعيت )

  (espèce) يىن") اإلاخىخل ٧ل "ٖغب" " ويًي٠ بٗيضا في ج٣غيغه:، ( 1و هم عظا٫ ال ُيغوَّ

 (.2هظه البالص )و هى ي٣هض ال٣باثل( يؿ٨ىىن في ؤ٧ىار")

الت   ٞيه٠ ؤخىا٫ ظبا٫ ظغظغة وخالت الالؤحً التي حؿىص ٞحها   (Desfontaines)ؤحا الغخَّ

ب٣ىله:" ل٩ي ال وٗغى ؤخضا حً ٢اٞلخىا للؿغ٢ت حً َٝغ  1785ؾبخمبر18في ج٣غيغ بٗشه في 

يىن ... و للٗغب )و هى ي٣هض ال٣باثل( هىا ٖضص ٦بحر حً  ٢باثل ظغظغة الظيً ال ُيَغوَّ

 (..3ال٣غي....و هم ي٣اجلىن بصجاٖت وال يضٞٗىن قيئا لؤلجغا٥ ويؿلبىن ال٣ىاٞل")

حً زال٫ هظيً الخ٣غيغيً اإلاٗغويحن ٖى  ؾبيل اإلاشا٫ ال الخهغ ، وؿخسلو ؤن هٓغة 

اخخال٫ الجؼاثغ ٧اهذ قمىليت و  ججهل اإلا٩ىهاث الٟغوؿيحن للمجخم٘ الجؼاثغي ٢بل 

ز٣اٞيت للكٗب الجؼاثغي، بط ٧اهذ  جىُل٤ حً ٣ٖضة اإلاىعور الخاعيذي الٛغبي  -الؿىؾيى

الظي يً٘  الٗغب اإلاؿلمحن بغؾالتهم الخًاعيت الٛالبت آهظا٥،  في وظه الٛغب الهليبي 

تخاإلاٛلىب  ،٩ٞان الٛغب يىٓغ بل  الٗالم ؤلاؾالحي ٧ىخضة  ضة صيييا و لٛىيا و  ًاٍع ُحَىخَّ

                                                           
1
A Berbrugger,voyage au camp d’Abdelkader,bibliothèque royale, Paris, 1839, p 65 

2
A Berbrugger , OP.CIT, P 75 

3
A Berbrugger , IBID, p 76 
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ّغ١ِ بحن حسخل٠ الٗىانغ ؤلازييت التي اهضحجذ لدك٩ل ٞؿيٟؿاء ألاحت ؾياؾيا و ال يُ 
َٟ

 ؤلاؾالحيت .

بالسهىم يكىبها الًيم، و ؤ٢ل حا يم٨ً ٢ىله هى ٧ىجها ؤخ٩ام لل٣باثل" ٦ما ؤن هٓغتهم "

ل"يم٨ً حٗميم نٟت ٢يميت حٗميميت جٟخ٣غ بل  ؤصواث  اإلاىهج الٗلمي، بط ٦ي٠   "الخىخُّ

هىنيت" التي ي٣ى٫ ٖجها "
ُّ
هىنيِت "ال٣باثل"قهغة ٦بحرة"):" " آظغونوزانت"الل

ُ
 -( ٧1اهذ ِلل

" ، صون ال٣يام بضعاؾاث حسخيت حكمل ٧اٞت ؾ٩ان هظه البُىن، و ال٣باثلٖى  ٧اٞت " 

اهيت ٧اهذ ٖاليت في هظه اإلاىا٤َ حا يُٗي 
َّ
لًما ؤن ال٨شاٞت الُؿ٩ ِٖ ٖضصا ٦بحرا حً ال٣غي طل٪ 

غة و قاؾٗت جخُلب بح٩اهاث حاصيت و  ٖها ٖى  حؿاخاث  ظبليت ٖو ىػُّ
َ
و اإلاضاقغ، و زاهيا ج

 بَاعا ػحىيا ٦بحرا.

 

 –مى٣ُت ال٣باثل في الٟترة ألاولى مً الٛؼو) الخ٨م ؤلامبراَىعي  -9

 الٗؿ٨غي(:

اب لضي ؾا٦ىت الجؼاثغ، ل٣ض ؤٞغػ الٛؼو الٟغوسخي للجؼاثغ خالت حً الدكىج و الايُغ          

" الظي قٕغ في ابخإل البالص قيئا ٞكيئا. ول٣ض  الغوميالتي اهخًٟذ ٚحَر حا حغة في وظه "

الظي ي٣طخي  هابلُىن الشالض"٧اهذ بؾتراجيجيت الاخخال٫   الٟغوسخي جىضعط يمً حكغوٕ "

و زُاباجه بةوكاء اإلامل٨ت الٗغبيت في الجؼاثغ، و يٓهغ هظا ظليا في الٗضيض حً ٦خاباجه 

لججرالاجه ، هظ٦غ ٖى  ؾبيل اإلاشا٫ ال الخهغ ، زُابه الظي ؤعؾله ألخض  ظجرالاجه و هى " 

" ي٣ى٫ ٞيه :" بن الجؼاثغ حمل٨ت ٖغبيت ، حؿخٗمغة ؤوعوبيت و حٗؿ٨غ ٞغوسخي " و ما٦ماهىن 

ى ٞحها "
َّ
 ىن"هابلُفي عؾالت ؤزغي حىظهت لىٟـ الججرا٫ بٗىىان " ؾياؾت ٞغوؿا بالجؼاثغ" َػ٧

ضه  ِ
ّ
" ب٣ىله :" بن ال٨ٟغة الاؾخٗماعيت  Tournier"هٓام اإلامل٨ت الٗغبيت و هظا حا يا٦

لذ في جإؾيـ اإلامل٨ت الٗغبيت في ؤلاحبراَىعيت الٟغوؿيت
َّ
 le)الىخيضة اإلاُب٣ت حيضاهيا ، جمش

royaume arabe dans l’empire Français ) ، ل٣ض جغ٦ىا في هٟـ ألاعى التي هديا ٞحها

ىحن ؤٚلبهم ٞغوؿيىن صون اهضحاط حً ظهت ، و حً ظهت ؤزغي ٞغي٣ا حً ٞغي٣ا  حً اإلاؿخَى

و في هظه اإلاغخلت التي ، (  2الٗغب بإزال٢هم و ٖاصاتهم و بؾالحهم و ؤ٩ٞاعهم اإلاؿب٣ت ٖىا ")

                                                           
1
Ageron Ch R, les Algériens musulmans et la France ( 1871-1904),T1,PUF,2005 ,p  885 
2
Tournier(CH), « le cardinal Lavigerie, documents inédits sur le conflit entre le cardinal et 

Mac mahon », R.H.M, 2eme année ,N°1, Mars, 1925, p 428 
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ث حً الٛؼو بل  ٚايت ؾ٣ٍى ؤلاحبراَىعيت ، جىل  الٗؿ٨غ حؿيحر قاون  الجؼاثغ ، و  احخضَّ

بتهم في  م ٖلحهم ؤحام ٚع َدخَّ
َ
بخ٩ام الؿيُغة ٖى  ٧اٞت التراب الجؼاثغي و جغويٌ قٗبه، ج

"  حما اؾخضع  اؾدىٟاع ألاهليصعاؾت الُبجى ال٨ٟغيت ، الاظخماٖيت و الؿياؾيت لهظا اإلاجخم٘ " 

" و اإلاخىخلالباخشحن ألا٧اصيميحن حجهم و الٗؿ٨غيحن ل٨ك٠ اللشام ًٖ هظا اإلاجخم٘ " 

ٟائها ؤو للخّضِ حً الى٢ٝى ٖى  ه٣اٍ يٟٗه ال  ؾخٛاللها و جطسيمها ، و ٖى  ه٣اٍ ٢ىجه إَل

ٞاٖليتها .ٞخىالذ الضعاؾاث خى٫ الكٗب الجؼاثغي ٖاحت و حى٣ُت ال٣باثل زانت، بط هجض 

الٗضيض حً الباخشحن ٢ض ِاؾَتهَىتهم هظه اإلاى٣ُت إلاا جدمله حً زهىنياث ز٣اٞيت و 

ظغيذ ٖ
ُ
 هجض ٦ال حً: مى٣ُت ال٣باثلى  اظخماٖيت، و حً ؤهم الضعاؾاث التي ؤ

 

1. Daumas : la grande Kabylie étude historique 1847 

2. Carette : étude sur la Kabylie proprement dite 1848. 
3. Deyaux : les Kbails du Djurdjura 1859 

4. Warnier : l’Algérie devant l’empereur 1865 

5. Duval : la politique de Napoléon  en Algérie 1866 

6. Chatelin : en Algérie, en Kabylie et les oasis 1886 

7. Charveriat : huit jours en Kabylie 1889 

8. Hanoteau et letourneux:la Kabylie et les coutumes kabyles 1833  

ا٫ ، " ماؾ٨ىعي"، "هظا باإلياٞت بل  الضعاؾاث التي ٢ام بها عووي  باسخي"و " ٚابٍغ

غاٞيا لؿ٩ان ا بٗضٞيم و آزغون ٚامبـ" .و هي صعاؾاث ٢احذ ٖى  ؤلازىىلىظيا و الازىٚى

. و تهضٝ هظه الضعاؾاث بل  الخٗم٤ في  بالسهىممى٣ُت ال٣باثلالجؼاثغ ٖاحت و ؾا٦ىت 

بصحاظها في ال٨يان الٟغوسخي، وفي هظا ي٣ى٫ ؤخض اإلاىٓغيً  بٛغىٞهم اإلاٗاف ال٣باثىي 

ل حٗىىيا، ٖليىا ؤن وٗٝغ جاعيسها، ٖاصاتها، "ل٩ي جسً٘ لىا حى٣ُت ال٣باثالاؾخٗماعيحن  

و ( .1ؤٖغاٞها للخم٨ً حً الخ٨م ٖلحها و ٞهم َبإ حً يجب ٖليىا عبُهم بٟغوؿا بكضة " )

غة ،  ل٣ض جإزغ ٚؼو هظه اإلاى٣ُت لٗضة ؤؾباب اؾتراجيجيت ، لٗل ؤهمها هى الخًاعيـ الٖى

ٗضاجي لؿا٦ىت هظه اإلاىا٤َ للٛغباء ال٨شاٞت الؿ٩اهيت  ال٨بحرة في هظه اإلاىا٤َ و "الُاب٘ ال

٣ُغوِن بال٨غه الضيجي الظي ي٨ىىهه للمؿيديحن الظيً يجهلىن لٛتهم ، ٢ىاهيجهم و ٖاصاتهم"  
َ
اإلا

ًيا باخخاللها، ٟٞي هظا الكإن ي٣ى٫  2) لٛايت  1830:" حً Liorel(    .وحىه بضؤ الخ٨ٟحر ِظّضِ

ل في اؾخ٣الليت حشحرة لل٣ل٤، هظه حى٣ُت ال٣باثل، و ب٣ي ال٣باثلم هدخل ٞٗليا  1857

                                                           
1
  Liorel  (jules) : Kabylie du Djurdjura, paris, Ernest Leroux éditeur, 1898   , p 26 

2
Tocqueville A, lettre sur   l’Algerie,http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca ,p 5 
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م ؤن هظا .  (  1الاؾخ٣الليت هي التي يجب جدُيمها بن ٦ىا هغيض الٛؼو ال٨ىي للجؼاثغ) ٚع

يىي ، بال ؤن طل٪ لم يمىٗه حً ببضاء  Kabylophileؤلاصاعي حدؿىب ٖى  الخياع ال٣باثلٞى

بخه الهغيدت في جضححر حى٣ُت ال٣باثل إلعؾاء صٖاثم الخ٨م الاؾخٗ ماعي في الجؼاثغ.و في ٚع

م ؤن هظه ال٨ٟغة ٢ض ؾب٤ بلحها  هظه اإلاغخلت بضؤ الترويج إلاا ؾمي " بالىهم ال٣باثىي " ، ٚع

، خيض ع٦ؼ ٖى  السهىنيت البربغيت ،٧اللٛت ألانيلت و  1826الغاهب " عايىا٫ " ؾىت 

للخغيت ،  ال٣ٟحرة ظضا ، و الاؾخ٣غاع ٖى  ألاعى لهاالء الؿ٩ان الجبليحن ،و الخب الكضيض

٦ما ؤؾـ للمىايي٘ الغثيؿيت التي ؾحرج٨ؼ ٖلحها الىهم ال٣باثىي الخ٣ا " ألانل الىىعصي 

Nordique  للبربغ ، باٖخباعهم يىدضعون حباقغة حً الىهضا٫ ، وؾيمى اإلاالحذ ، بٗيىن

ىم اإلاؿدبض٫ بةظاللهم للمغابُحن ، واؾخ٣الليتهم  ػع٢اء و قٗغ ؤق٣غ والخضيً الٟاجغ اإلاٖؼ

.   وبضؤ التر٦حز ٖى  بْهاع الخمايؼ بحن الٗغبي و البربغي  (2)ل٣ت التي َاإلاا جىٗمىا بها "اإلاُ

ال٣باثىي بالسهىم، و طل٪ بمداولت الخإؾيـ ل٨ٟغة ؤن الكٗب ال٣باثىي ؤوعوبي ألانل و 

هى بظل٪ ؤ٢غب بل  الخًاعة حً طا٥ الٗغبي الظي ، في هٓغهم يهٗب ظلبه بل  خًحرة 

ٞاباع" و "صوحا": "الكٗب "بؿبب جضيىه اإلاخُٝغ ، وفي هظا ي٣ى٫ الٗؿ٨غيان الخ٣ضم و الغقي 

ال٣باثىي في ظؼء ٦بحر حىه، ظغحاوي ألانل، بٗض حا ٖٝغ اإلاؿيديت، لم يخٛحر ٦شحرا ح٘ صياهخه 

ول٣ض ج٣اعبذ الغئي والخ٣اعيغ خى٫ ؾماث ؾا٦ىت هظه اإلاى٣ُت بط ؤظمٗذ (".3)الجضيضة"

ىى ؤٚلب الضعاؾاث ٖى  ون٠ ال ِٖ ٣باثىي بؿماث زانت ٞي٣ى٫ " الصي هغبغث " : " 

"الٗغبي" اإلالٟٝى في بغهىؾه و ال٣اب٘ ٖى  باب ح٣هى ؤو ٖى  حضزل زيمخه و الساحل صاثما، 

وظضها ؤهٟؿىا ٖىض ظيـ   ٖاحل) ي٣هض ال٣باثل( ، نبىع ، حشابغ ، يماعؽ الؼعاٖت ، ٢ىٕى 

ما٫ الكا٢ت و ُيٓهغ بج٣اها حظهال للٟىىن ، ي٨غه خياة البضاوة ، يدب حجزله ، حخٗىص ٖى   ألٖا

الهىاٖيت  ،... ال جصبِ ٖؼيمخه الٗغا٢يل التي يىاظهها، يدب ظباله بك٠ٛ ، حًياٝ و 

خغيو ٖى  الٛغباء، و ل٨ىه ال ي٣بل بمً يكخمه ؤو يسخيء حٗاحلخه ... و هى ٖاصة ال يتزوط بال 

ىضه حخضهيت... و هى قضيض الٛحرة ٖى  باحغؤة واخضة و يدب ؤوالصه ٦شحرا، و ح٩اهت اإلاغؤة ٖ

مذ عظال ؤو هٓغث بليه ... و اؾخ٣با٫ ٚغيب بحن ؤٞغاص الٗاثلت في 
َّ
ػوظخه و الىيل لها بن ٧ل

البيذ يمشل ٖالحت نضا٢ت و ز٣ت ي٣ضحها عب الٗاثلت للًي٠...و ال٣باثىي يبضي اختراحا ٦بحرا 

                                                           
1
  Liorel  (jules) : Kabylie du Djurdjura,OP.CIT  , p 526 

2
Ageron Ch R : OP.CIT , P 268 

3
Ageron Ch R : OP.CIT, P 269 
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آزغ لباخض آزغ :" بطا ٧ان  (. و في ون1٠لل٣اهىن وللؿلُت وزانت ال٣اهىن الٗغفي")

 
ً
ًَ زابخت اال ، ٞةن "ال٣باثىي" ٖى  ال٨ٗـ ، ح٣يم ) حؿخ٣غ( و يبجي حؿا٦ "الٗغبي" عخَّ

ضاء ") (  2ججخمٟٗي ٢ًغي ٖى  ٢مم الجبا٫ ٦إجها ؤٖكاف اليؿىع و طل٪ لالخخماء بها يض ألٖا

وا اله . ض١ في ج٣اعيغهم حً زال٫ هظه الضعاؾاث و ٚحرها، خاو٫ هاالء البدازت ؤن يخدغَّ

مليه الًغوعة الٗؿ٨غيت التي ج٣خطخي ون٠ ؤص١ الخٟانيل 
ُ
٢ضع ؤلاح٩ان و طل٪ هٓغا إلاا ج

الظي يجب جغويًه البخالٖه ز٣اٞيا و خًاعيا و ٖؿ٨غيا.و ل٣ض  الٗضو"ًٖ هظا اإلاجخم٘ "

٣ذ الضعاؾاث لدكمل ألانى٫ الٗغ٢يت و الهٟاث الٟحزيىلىظيت لل٣باثل . و في هظا  حٗمَّ

ن ، ٖاصة حا يىن٠ "ال٣باثىي" ب٩ىن " لىن بكغجه ٞاجدا يميل بل  ألاخمغ ؤو  ألاق٣غ ؤو الكإ

ألانهب ، له ؤَغاٝ ٢ىيت و هى في طل٪ يكبه ألاوعوبيحن ...بيىما اإلا٣اعهت ح٘ "الٗغبي" ٞال 

بمٗجى ؤهه يىظض قبه ٦بحر بحن ال٣باثل و ألاوعبيحن حً خيض الِسل٣ت بيىما   (.3حجا٫ للك٪ ")

ؼث ح٘ ا
َّ
لٗغب ٞال يىظض ؤي قبه بىٓغه.حً زال٫ هظه الضعاؾاث، هالخٔ ؤن الخ٣اعيغ ٢ض ع٦

ٖى  السهاثو الش٣اٞيت التي جخمحز بها حى٣ُت ال٣باثل ح٣اعهت باإلاىا٤َ ألازغي، و طل٪ حً 

خيض اللٛت و الٗاصاث و الخىٓيم الؿياسخي و الاظخماعي و لٗل ؤهم حا يم٨ً اؾخسالنه هى 

و   « sédentaire »اإلاؿخ٣غ ٖى  ألاعى  "ال٣باثلي"٣اعهت بحن ٣ٖضهم الضاثم للم

ا٫"الٗغبي" خًغهم" بحن " الٗغب"و طل٪ صون الخٟغي٤ ٖىض" « nomade »البضوي الغخَّ

 حىهجيا  و "بضوهم"
ً
و هظا حا يشحر بٌٗ الدؿائالث خى٫ هظه الضعاؾاث و حا يٗخبر زُإ

 ظؿيما.

ي "ل٣باثلاؤحا حً خيض حٗاحل ؤلاصاعة الٗؿ٨غيت ح٘ " باإلا٩اجب " ٩ٞان ٖبر حا ُؾّمِ

يسخل٠ في شخيء ًٖ حٗاحلها ح٘ ب٣يت و لم ي٨ً « bureaux arabes »الٗغبُت"

الكٗب الجؼاثغي، بط حاعؾذ حٗه حسخل٠ ؤؾاليب ال٣م٘ و الخ٣خيل و الخجىي٘ و التروي٘ و 

ل ؤو ؾلب ألاعاضخي و ب٣ٞاع الؿ٩ان و ايُغاعهم بل  الجزوح حً ٢غاهم لُلب ل٣مت الٗي

التي  1871الهجغة بل  ٞغوؿا ؤو الىٟي بل  حؿخٗمغاث ٞغوؿا الىاثيت و زانت بٗض اهخٟايت 

 ". اإلا٣غاوي٢اصها قيش  الُغي٣ت الغخماهيت " 

                                                           
1
Herbert lady, Algérie contemporaine illustrée, Victor calmé, rue des saints pères, 76 Paris,                

1881, PP 178-184 
2
A pomel, des races indigènes de l’Algérie, arabes kabyles maures et juifs, Oran, 

typographie et lithographie veuve dagorn, Rue trobriand 28,1871 ,P 51 
3
A pomel : OP.CIT , P 48 
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زث بمداولت بعؾاء صٖاثم الىٓام  بطن في هظه اإلاغخلت حً الاخخال٫ الٟغوسخي و التي جمحَّ

، هالخٔ ؤن الضعاؾاث الازىىلىظيت و  ال٩ىلىيالي و بؿِ ؾيُغجه ٖى  ٧اٞت حىا٤َ البالص

ؼث ٖى  الخمايؼ  الظي يُب٘ اإلاكهض الش٣افي الجؼاثغي بحن "
َّ
غاٞيت ٢ض ع٦ و  ٖغب"الازىٚى

حً خيض الىا٢٘ و اإلاٗاف الؿىؾيىلىجي صون ؤن ي٩ىن طل٪ خاٞؼا لئلصاعة  ٢باثل""

و الخ٣خيل ال  بط ٧اهذ يض ال٣م٘"ال٣باثل"، الٗؿ٨غيت آهظا٥ الهتهاط ؾياؾت زانت بػاء 

م  ألاهالي اإلاؿلمحنحؿدشجي ؤخضا حً "  "  ٦ما حؿمحهم ؤصبياث ؤلاصاعة الٗؿ٨غيت آهظا٥، ٚع

" ،و ظٗل اإلاضعؾت ؤصاة َيٗت في ال٣باثلجل٪ اإلاداوالث بة٢احت حضاعؽ الؾخ٣ُاب ؤَٟا٫ "

جلٗبه  يض الاصاعة الاؾخٗماعيت لخُبي٤ ؾياؾتها ال٩ىلىهياليت و طل٪ هٓغا للضوع السُحر الظي

اإلاضعؾت في همظظت البجى ال٨ٟغيت للىاقئت و جغويٌ ٣ٖىلهم ليؿهل بصحاظهم ٞيما بٗض و في 

ضع هظا ي٣ى٫ ؤخض حىٓغي الاؾخٗماع: 
ُ
ت ج "ٖىضحا يغي ال٣باثىي ؤهه في اإلاضعؾت هخٗلم خٞغ

هلحن إلاماعؾت ٧ل ؤهىإ ػعاٖخىا ، ؾي٩ىن ألاو٫ 
َ
حن ُحا ٩ّىن  حؼاٖع

ُ
حً ؤعباخا َاثلت ، و ؤهىا ه

يبٗض ببىه ٖىض اإلاضعؽ الٟغوسخي ... بةح٩ان ال٣باثىي ؤن يسضحىا ٦شحرا ، باٖخباع حهلخخه في 

جىميت وؾاثل ٖيكه الخؿً ، و ؾيىضحج ب٣ىة و بهٟت خميميت ح٘ خياجىا ، ؾيدبجى ٖاصاجىا 

، و ؾي٨ٟغ ح٘ حغوع الى٢ذ حشلىا ، و ؾيهبذ حدؿاحدا ججاهىا ، ه٨ظا ٣ِٞ يم٨ً ؤن 

(. و ل٣ض ع٦ؼث هظه اإلاضاعؽ ٖى  حٗمي٤ الهىة بحن ح٩ىهاث 1)ظه حىتهيت "ج٩ىن حهمت بصحا

الكٗب الجؼاثغي بالخإؾيـ اإلامىهج لؿياؾت جٟغي٣يت بحن الٗغب والبربغ وطل٪ بهياٚت 

"ب٩لمت واخضة، يجب ؤن وٗلمهم حىاهج ح٨يٟت لٛغى ؤلاصحاط وفي هظا ي٣ى٫ ظى٫ ليىعا٫: 

ال٣ضيمت بل  يىحىا هظا، ٧ي يخُٟىىا ل٩ىن الٗغب  خىلياث بالصهم الخاعيسيت، حىظ الٗهىع 

هم حً  ايُهضهم، وؤهىا ألا٦غم وألا٢ىي حً ٚؼاتهم ... هظا حا يجب ؤن ي٩ىن ٢اٖضة 

للخٗليم الخاعيذي... جل٪ هي الُغي٣ت اإلاشى  الىاظب اجباٖها بهٟت ٖاحت لخ٣غيبهم حىا، 

ل٨ً هظه و ،   (2لغخل")بٟهلهم ًٖ الٗغب وطل٪ باؾخٛال٫ ٦غههم واخخ٣اعهم للبضو ا

 ٢ُاص"لم جىجر ل٩ىجها ٧اهذ حىظهت ألبىاء حً ٧ان حىاليا لئلصاعة الٟغوؿيت حً " اإلاضاعؽ

ؿىا  لخضعيـ ؤبىائهم في جل٪ باقاٚاث" و" ٓم حً  الكٗب ٞلم يخدمَّ ؤحا الؿىاص ألٖا

ال "ل٩ىن الٗغبيت حا ػالذ جٟغى هٟؿها لضي ال٣باثل ِلكٝغ  اإلاجزلت اإلاضاعؽ وطل٪ هٓغا: ؤوَّ

خباع لضي ال٣ىم ، و هظا حا  ٘ حً الٖا م بها يٞغ
ُّ
التي جدخلها ٧لٛت للىحي ، وهٓغا ل٩ىن الَخ٩ل

يٟؿغ  صوام و اؾخمغاع وظىص اإلاضاعؽ ال٣غآهيت قبه الؿغيت في الٗاثالث و ال٣غي اإلاؿماة " 

                                                           
1
 Liorel  (jules) : OP.CIT ,P 526 

2
Liorel  (jules) : OP.CIT , P 566 
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 الخٗغى للمسخ الهىياحي ، وزال1حغابُيت" في حى٣ُت ال٣باثل")
َ
ت

َ
اٞ

َ
شا لخاظتهم (، وزاهيا َحس

ل٩ل يٍض ٖاحلٍت حؿاهم ب٣ؿُها في ؤصاء ٖملها في البييت ال٩ليت  لسليت الىدل )الٗاثلت 

 اإلامخضة(.

 الخبكحري(:–مى٣ُت ال٣باثل في الٟترة الشاهُت مً الٛؼو) الخ٨م اإلاضوي  -10

و ؾ٣ٍى الىٓام ؤلاحبراَىعي، جىل   1870الٟغوؿيت  -حباقغة ٣ٖب الخغب البروؾيت

ض الخ٨م .و بضؤث الاهخ٣اصاث جخىال  ٖى  ؤلاصاعة الٗؿ٨غيت الؿاب٣ت وحا اإلاضهيىن ح٣الي

خه حً ؤزُاء ظؿيمت و" "   في حؿيحرها لكاون اإلاؿخٗمغة وبسانت في حى٣ُت ٢اجلتا٢تٞر

٣َّىِى  ؤع٧اهه ؾىت 
ُ
. و 1871ال٣باثل، التي اهخًٟذ في وظه الاؾخٗماع ٖضة حغاث و٧اصث ؤن ج

: "بن (kabylophile)وهى حً ٖكا١ حى٣ُت ال٣باثل (Liorel jules )في هظا الكإن ي٣ى٫ 

السُإ يغظ٘ في اإلا٣ام ألاو٫ بل  ؤلاصاعة )ي٣هض الٗؿ٨غ( التي لم جمحز في حٗاحلها بحن 

َهها لئلصاعة اإلاضهيت الجضيضة: ,(2"ال٣باثل" و "الٗغب") ِخم جداحله ٖى  الٗؿ٨غ بىهيدت وظَّ
ْ
و َيس

(   3، و يجب ؤال وٗاحلهم بىٟـ الُغي٣ت ")"٣باثىيو "ال ”الٗغبي“"يجب ؤال هسلِ بحن 

، بال٣ى٫ ؤن" ال٣باثىي طل٪  1871.ويظهب ؤبٗض حً طل٪ ، زالزحن ٖاحا بٗض اهخٟايت 

ْبر ٧ل ألاػحىت ٖٝغ ٦ي٠ ييخج ٞى١ هظه  َٖ ، الجزيه، اإلاشابغ، اإلا٣خهض، والظي  ال٣ىٕى

ها لُبي يدت ، ؾيهبذ الصسىع، وؾِ هظه ألاصٚا٫ و ألاقىا٥ ، حدانيل اهتٖز ٗت ِشّخِ

الٗىهغ الاؾديُاوي باحخياػ، و الظيييبغي  ”ال٣باثل“الٗىهغألاحشللالؾديُان... وؾيهبذ 

 .(4خ٣ي٣يت") ٞغوؿا اؾخٛالله لىجٗل حً الجؼاثغ 

هالخٔ ؤن حىٓغي ؤلاصاعة اإلاضهيت ٢ض ويٗىا بؾتراجيجيت بٗيضة اإلاضي إلخ٩ام و حً هىا 

الظي يمشل في هٓغهم الٗىهغ ألاحشل ال٣باثلي" الٗىهغ " الؿيُغة ٖى  الجؼاثغ بالتر٦حز ٖى 

غون  للجهىى بالؼعاٖت والهىاٖت التي جدخاط بل  اليض الٗاحلت السبحرة التي يٟخ٣ضها اإلاّٗمِ

« les colons » ألام، "ٞل٣ض ؤوصخى عثيـ ً البٗشت وختى اإلاؼإع واإلاهاو٘ في ٞغوؿا الَى

حن "ال٣باثل"...ٞىجض ؤن اإلائاث ب 1899اإلااليت ال٣باثليت "آيذ حهضي" حىظ  ا٫ اإلاؼاٖع هجغة الٗمَّ

ا٫ ؤلايُاليحن  1907-1906حً ال٣باثل ٢ض ونلىا بل  ٞغوؿا بحن  و طل٪ ل٨ؿغ بيغاب الٗمَّ

، وهظا اؾدىاصا بل  ٖضة )(5الظيً يكخٛلىن في حٗانغ الؼيخىن وحٗاحل الخ٨غيغ في حغؾيليا")
                                                           

1
Ageron charles R : OP.CIT , P 884 

2
 Liorel  (jules) : IBID  

3
 Liorel ( jules) : OP.CIT , P 536 

4
 Ibid , PP 530-543 

5
Ageron Ch.R : OP.CIT , P 865 
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ظغيذ ٖى  ؾ٩ان حى٣ُت
ُ
ال٣باثل والتي جغي ؤن "ال٣باثىي ال يسصخى  صعاؾاث ؤهثربىلجيت  ؤ

م الٗىهغ (  ، 1الظهاب زاعط حىاَىه َلبا للٗمل لؿض خاظياث ٖاثلخه") و هى بظل٪ ُي٣ّضِ

حن ألا٦ٟاء بض٫ " " الظيً ال يخ٣ىىن الٗغبألاحشل الؾديُان هظه ألاعاضخي الكاؾٗت باإلاؼاٖع

حنًٞ الؼعاٖت، و بض٫  الظيً حٗغيىا للمًاي٣اث  اليهىصؤو  اإلااعوهُحن اللبىاهُحنؤو  آلاؾٍُى

حر اليض الٗاحلت ول٨ً جمَّ  في عوؾيا و الظيً جمَّ ا٢تراخهم الؾخجالبهم بل  الجؼاثغ لخٞى

الاؾخٛىاء ٖجهم حساٞت بزاعة ال٣ال٢ل ح٘ الؿ٩ان ألانليحن.حً هىا بضؤث جُٟى ٖى  الؿُذ 

جاه 
ُ
غ "ال٣باثل" حالحذ بؾتراجيجيت ظضيضة طاث وظهحن ج اى ا٢خهاصيت بدخت ، وطل٪ أٚل

والخٗليم والخٗاحل  باإلاشا٢ٟتوعٚبت في جد٣ي٤ بصحاظهم في اليؿيج الخًاعي الٟغوسخي 

ىجها  ٠ حً خضة الٗضاثيت التي ُي٨ِىُّ ِ
ّٟ َ
الخجاعي والا٢خهاصي ، الظي ح٘ الى٢ذ ؾُيس

ِ جغؾاهت حً ال٣ىاهحن 
ًّ ذ ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت في َؾ لجٕز للٟغوؿيحن و للمؿيديحن .و ل٣ض قٖغ

ج٨ُٟ٪ ، هظا باإلياٞت بل  حداولت 1871اإلال٨يت و حهاصعة ألاعاضخي، زانت بٗض اهخٟايت 

بٟغى سجل الخالت اإلاضهيت ٖى  ٧اٞت الجؼاثغيحن، وطل٪ هٓغا ل٩ىن  الٗاثالث اإلامخضة

لدؿهُل ه٣ل اإلال٨ُت مً ال٣بُلت بلى الىٓام الاظخماعي يغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖى  الٗاثلت ، زم 

حً  "ال٣باثلي"لدؿهيل ٖمليت البي٘ ؤو اإلاهاصعة و طل٪ بٛغى ا٢خإل  الٟغصالٗاثلت زم بلى 

 ؤعيه و ٢ُ٘ ٧ل الجظوع التي جغبُه بها.

و في هظه اإلاغخلت ، جم٨ىذ ال٨ىيؿت حً اٞخ٩ا٥ الترزيو  باليكاٍ الخّغ في الجؼاثغ ٖاحت و 

ما٫ السحر  يت .و هىا في حى٣ُت ال٣باثل زانت بٗض ؤن ٧ان وكاَها خ٨غا ٖى  بٌٗ ألٖا

الم ، ٞي٣ى٫ الصخٟي  ا بحن ؤلاصاعة و ال٨ىيؿت و ؤلٖا ًٟ وهى  « André Servier »وسجل جدال

م ال  ٨blocخلت ألاهليت حً اإلااؾىهيحن :" يجب ٖليىا في ٧ل حغة وؿخُي٘ طل٪ ، ؤن ه٣ّؿِ

indigène ِٗؼ٫ ٧َل ٖىهٍغ ٖى  ِخَضة ،ٖليىا ؤن ه٣ىم باإلصحاط ال
َ
ها و ؤن و

َ
٨ ِ

ّ
٨ َٟ ٟغصي ، ؤن هُ

٤ في 
َّ
ٞى

ُ
باهتزإ ؤخؿً الٗىانغ حً ال٨خلت البربغيت ) ي٣هض ال٣باثل( ...واإلاضعؾت الالث٨يت لم ج

ْىَن طل٪")
َّ
َِل٤َ الٗىان للمبكغيً للخىٓحر .(2طل٪ ، ٞلَىَضٕ "آلاباء البيٌ " َيَخَىل

ُ
و بظل٪ ؤ

و في هظا  و حداولت بىاء نىعة همُيت ٖجها لسضحت حكغوٖهم الخىهحري . إلاى٣ُت ال٣باثل

ـّ  ، « Baunard »الكإن ي٣ى٫ ال٣ في ون٠ حى٣ُت ال٣باثل:" بجها حى٣ُت عباٖيت ألايإل

ت اليمجى لىاصي "  900جمخضُّ ٖى  حؿاخت  َّٟ
ًِ غؤل٠ ه٨خاع في ال ـ Isserٌِّؿَّ

َّ
 " ٢بل " َصل

Dellys  بل   ”بجايت“" ختى ، ِ   Aumale ” ؾىع الٛؼالن“ٖى  احخضاص ؾاخل البدغ اإلاخىّؾِ

                                                           
1
A pomel : OP.CIT , P 56 

2
 Ageron  Ch R : OP.CIT, P 887 
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ْغ١ٌ ُحضهل له اؾمه، جاعيسه و حمحزاجه. لم يخٛحر حىظ  ”ؾُي٠“و ِٖ ه 
٢غها.  15ظىىبا... بهَّ

ْغ١ٌ حسخل٠ جمام الازخالٝ ًٖ الٗغ١ الٗغبي ؤلاؾالحي حً خيض اللٛت، الٗاصاث، الخياة  ِٖ

اإلاضهيت والضيييت. هظه الٟئت ؤٖغيذ ًٖ ح٣اجلت الٗغبي و ل٨جها لم جى٣ُ٘ ًٖ ٦غهه ، بهه 

ا حؿيديا ظٗل حً هظه الجبا٫ خهىا ل٣ٗيضجه و التي يغي ٞحها "الٞيجغي" ٖغ١ ٧ان  ًٟ َؾلَ

 (.1حبٗشا لل٨ىيؿت ؤلاٞغي٣يت " )

وحً الجضيغ بالظ٦غ ؤن ٞغوؿا اإلاؿيديت ؤعاصث بٗض ؤؾُىعة ال٣باثل اإلاؿيديت و ببغاػ هظه 

ز ًٖ اإلاىا٤َ الٗغبيت بالجؼاثغ. ٞىجض ؤن ال٩اعصيىا٫   يغي في  "الُٞجغي"اإلاى٣ُت ٨٦يان حخمّحِ

 و يخمؿ٪ بٗاصاٍث و 
ً
غ ٧ىن ؤنىِله حؿيديت "ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل حجخمٗا ٢ابال للَخَىهُّ

ؾتها الضعاؾاث ألاهثروبىلىظيت") ويًي٠ في حىي٘ آزغ ٢اثال: . ( 2ج٣اليَض حؿيديت باعػة ٦غَّ

ان "يىظض في الجؼاثغ قٗبان، باألخغي ٖغ٢ان، حً ظهت هىا٥ البربغ ؤو ال٣باثل و ه
َّ
م الؿ٩

ألانليىن ، و حً ظهت ؤزغي الٗغب و هم الكٗب الٛاػي . ٞمىظ خلىلىا بالجؼاثغ الخٓىا ؤن 

ال٣باثل ي٨غهىن الٗغب الظيً ؾيُغوا ٖلحهم بال٣ىة. و ل٣ض ٞغى الٗغب ٖلحهم ال٣غآن و 

حٗاليمه ، و هم في الخ٣ي٣ت الجيييىن و حؿيديىن ٢ضاحى. وختى بن لم ي٨ً حؿخديال بيجاص 

ؾهم ال٣ضيـ  بٌٗ آلازاع اإلاؿيديت في زىايا ٖاصاتهم ، ٞةهىا ها٦ض ؤجهم ٧اهىا ؤبىاًءا للظيً صعَّ

ؿُحن"  ") ـ ،(  3"ؤٚو ل٨ٟغة ال٨يان ال٣باثىي اإلاىٟهل ًٖ باقي و هى بظل٪ يداو٫ ؤن ياّؾِ

ّغ١ِ بحن 
َٟ اإلاىا٤َ الجؼاثغيت،  ل٣ض ٧ان حً ؤقض اإلاىخ٣ضيً للىٓام الٗؿ٨غي الظي بىٓغه لم ُي

َىَى وكغ اإلاؿيديت(، ٞةهىا لم الٗغب" و"ال٣باثل" ِٖ َىى طل٪ )وي٣هض  ِٖ " خيض ي٣ى٫: "و 

ضها  محز بحن " الٗغب" و "البربغ" ) ي٣هض ال٣باثل( ، و يغبىا ؤلازىحن حٗا، و بالخالي وخَّ
ُ
ه

هم إلاىاظهت ٖضّوٍ واخض هى هدً، و هظا حا جمشل ظليا في زىعة ؤلازىان الغخماهيحن ؾىت  نٟٞى

 ( و هى ي٣هض زىعة اإلا٣غاوي. 4") 1871

ظىا إلاجمىٖت حً ألاوناٝ السانت  وطل٪  بال٣باثل،ول٣ض خاو٫ هاالء اإلابكغون ؤن ُيغوَّ

" ً " بىنٟهم ٚؼاة وحٗخضيً الٗغبحداولت حجهم حٗمي٤ الهىة بيجهم و بحن بزىاجهم في الَى

زييت الٛغبيت. ٞل٣ض وحداولت ج٣غيبهم حً الجيـ ألاوعوبي اإلاخدًغ اهُال٢ا حً اإلاغ٦ؼيت ؤلا

ذ ال٨ٟغي، وهم بظل٪ ؤ٢غب بل   ال٣باثلونٟىا  بالدؿاحذ الضيجي، وخب الٗمل، والخٟخُّ

: " ٧لما خٟغها هظا الجظٕ ال٣ضيم، وظضها  «Daumas»ي٣ى٫ الججرا٫ هظاالٟغوؿيحن وفي 
                                                           

1
Baunard(M), le cardinal lavigerie, T1, librairie poussielgues, Paris, 1898, PP 399-400 

2
Baunard(M) : OP.CIT , P 553 

3
Renard(edmond), le cardinal Lavigerie, Ed spes, Paris,1926 , PP 129-130 

4
Lavigerie (CH) , œuvres choisies, T2, librairie poussielgues, Paris, 1884 , P 404 
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ىض طل٪ هضع٥ ؤن ال٣باثىي ال٣ضيم ٧ان  جدذ ال٣كغة ؤلاؾالحيت ألانى٫ اإلاؿيديت. ٖو

 بل  صيىه الجضيض")حؿيديً 
ً
يت ِ

ّ
ل
ُ
٫ ٧ ي٠ ٦ما.(بمٗجى الضيً ؤلاؾالحي1ا و لم يخدىَّ خاولىا جْى

باٖخباعهم ٧اهىا حؿيديحن ٢بل حجيء "ال٣باثل" الخاعيسالؾخجهاى الغوح اإلاؿيديت لضي 

اصتها بل  الخٓحرة "الٗغب". ٟذ ؤلاعؾالياث الخبكحريت بل  هظه اإلاى٣ُت إٖل
َّ
و ل٣ض ج٨ش

حً الظيً "هاصوا بدىهحر "ال٣باثل" و حً  « Warnier » الض٦خىع اإلاؿيديت. ٞىجض حشال 

اإلاصجٗحن لسل٤ ٦يان ٢باثىي حؿخ٣ل ، بديض اٖخبر البربغ )ال٣باثل( هم الؿ٩ان ألانليحن 

لىا الضيً ؤلاؾالحي، بال ؤجهم يبضون اؾخٗضاصا ٦بحرا للغظٕى بل   م ٧ىجهم ج٣بَّ للبالص ، و ٚع

 .( .2اإلاؿيديت")

 الٗغبي"٧ل ٦خاباتهم التر٦حز ٖى  الٗاحل الٗغقي، بالخإ٦يض ٖى  جمايؼ الجيؿحن "خاولىا في  و 

و هى « George Elie»  "، ل٨جهم ازخلٟىا ٞيما يسو ؤنل الجيـ البربغي، ٞىجضالبربغي و"

ل٩ىن ال٨شحر  « Nordiques »يىدضعون حً الكٗىب الكماليت البربغ"بصاعي ؾاب٤ يغي ؤن "

 
ُ

ء. و هم ال يسخلٟىن بظل٪ ًٖ ال٣غويحن الٟغوؿيحن حً خيض خب ٣غ و ٖيىجهم ػع٢احجهم ق

ت ٞيه و خب ألاعى و ا٦دؿابهم إلاٟهىم الا٢خهاص و الهغاخت والظ٧اء. ويظهب 
َّ
الٗمل و الض٢

ىا حً  ؤبٗض حً طل٪ خحن ي٣ى٫ :" زظوا ؤيت ظماٖت بغبغيت ) و هى ي٣هض ال٣باثل( و اهٖؼ

ن ؤًٖائها البراوـ و ؤلبؿىهم اللباؽ ألاوع  وبيت ٞةه٨م ؾخجضون ؤحاح٨م حجلؿا بلضيا يخ٩ىَّ

في خحن ؤن ال٩اعصيىا٫ "الٞيجغي"نّغح ؤن "ال٣باثل" والٟغوؿيحن يىدضعون ( .3حً ٞغوؿيحن")

هىا هالخٔ جًاعبا في صعاؾاتهم و عئاهم خى٫ . و( 4حً ؾاللت واخضة و هي ؾاللت الغوحان ")

ٞحري: "ؤن ال٣باثل  « Charveriat »غ .ؤحا ؤؾخاط الخ٣ى١ بجاحٗت الجؼاث ال٣باثل"ؤنل "

ل حؼيجا في  ِ
ّ
زليِ حً ؤظىاؽ اهضزغث جدذ وابل ألاخضار. هظه ألاظىاؽ احتزظذ لدك٩

و هظا السليِ في هٓغه حخ٩ّىِن حً بهجلحز ، ( 5ٚايت الخماؾ٪ حشل صسىع الٛغاهيذ ")

ول٨ً " "ماؾ٨ىعي " : و في هٟـ الؿيا١ ي٣ى٫ .  وباؾ٪ وهىعحاهضيحن )هغويج( وحهغيحن

ً بمً ٧اهىا آباءهم ،  وظىههم ) و هى ي٣هض ال٣باثل(  حسخلٟت بل  صعظت يهٗب الخ٨هُّ

اهُال٢ا حً هظه ،  (6)"ٞالجغحاوي يهُضم بالغوحاوي و ال٨ىٗاوي بالهىضي والٗغبي"    

                                                           
1
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" في هٓغ هاالء الٟغوؿيحن ، ظيـ هجحن و ليـ ظيؿا ال٣باثلالخىنيٟاث وؿخيخج ؤن "

" هم ؤ٦ثر ال٣باثلهظا  الخىا٢ٌ الهاعر ح٘ صعاؾاث ؾاب٣ت جغي ؤن " ناٞيا و هىا هلمـ 

ال٣باثل البربغيت التي خاٞٓذ ٖى  ه٣ائها الٗغقي هٓغا ل٩ىجها لم جخٗغى ألي ٚؼو ٖؿ٨غي 

م حً ٧ىجهم حؿلمحن بال ؤجهم ب٣ىا ؤخغاعا ،  حباقغ حىظ الغوحان ختى الٟخذ الٗغبي ، بط بالٚغ

، الاظخماٖيت و الؿياؾيت و بسانت ٖى  لٛتهم ألانليت التي و خاٞٓىا ٖى  بىاهم ال٨ٟغيت 

زهم واؾخ٣الليتهم و هظا حا ي٣ضح في حضي ٖلميت  صعاؾاتهم و ٞغويهم و  جمشل ٖالحت لخمحُّ

ؤول  اإلاالخٓاث التي يم٨ً اؾخيخاظاتهم و حىه هسلو بل  ٖضة اؾخيخاظاث ، و لٗل 

َضعَّط ٖبر زالر حغاخل ، حغخلت اؾخسالنها هي بن حٗاحل ٞغوؿا ح٘ حى٣ُت ال٣باثل 
َ
٢ض ج

الاؾخ٨كاٝ ) حغخلت حا ٢بل الٛؼو( ، حغخلت الا٦دكاٝ ) حغخلت الخ٨م الٗؿ٨غي(، زم 

 حغخلت حسسحر البدىر الٗلميت لخد٣ي٤ ؤلاؾتراجيجيت ال٩ىلىهياليت )حغخلت الخ٨م اإلاضوي(.

ٞغى هيمىخه ٖى  بالٛؼو الٗؿ٨غي لخ٨غيـ جىاظضه و  لم ي٨خ٠ الاؾخٗماع الٟغوسخي٦ما ؤن 

ي٠ الهغإ الضاثم بحن حسخل٠  ٠ اؾتراجيجياث قتى و حجها اؾتراجيجيت جْى الجؼاثغ،بل ْو

"ؤ٦ثر ال٣باثل اإلا٩ىهت إلاى٣ُت ال٣باثل و طل٪ لخٟخيتها و ج٨ٟي٪ بييتها الاظخماٖيت التي حٗخبر 

م ؤهه  ( 1اإلااؾؿاث البكغيت نالبت ") في حى٣ُت  ٖى  اإلااؾؿاث الاظخماٖيت ؤلاب٣اءخاو٫ ٚع

ال٣باثل وطل٪ لخٟاصي الهضام ح٘ ال٣باثل وهٓغا ل٩ىن هظا الىٓام يمشل آليت جىٓيميت 

ناعحت جخد٨م في ظمي٘ ؾ٩ان ال٣غي، و بالخالي الخد٨م ٞحها ؾيؿمذ بالؿيُغة ٖى  اإلاى٣ُت 

بإ٦ملها ، ٞخضزلذ الؿلُاث في بخضار بٌٗ الخٛيحراث، وطل٪ بخٗيحن "زىظت" ل٩ل 

ظم٘ الًغاثب. و ل٩ي جداٞٔ ٖى  الخىاػهاث الهكت بحن حسخل٠ الٗاثالث  "زاظماٖض" يخىل 

والهٟٝى في ال٣غيت ، ٞةجها اؾخدضزذ حىهب "لى٦يل" حً اله٠ السهم اإلاٗاصي لله٠ 

ذ ؤن يٗحن ٖى  عؤؽ ٧ل " زغوبت " حا  الظي يىبش٤ حىه " إلاحن زاظماٖض " ، ٦ما اقتَر

، و"ٖا٢ل" حً َٝغ "لى٦يل" ، ليدًغوا يؿمى " بالُاحً " حً َٝغ " إلاحن " الجماٖت

حضاوالث الجمٗيت الٗاحت ، لخخدى٫ بظل٪ حاؾؿت " زاظماٖض" الٗغي٣ت بل  حاؾؿت بصاعيت 

بدخت ، ح٘ التر٦حز ٖى  الٗاثالث ال٨بحرة و الٗغي٣ت .صازل بييت ال٣بيلت ؤو الٗغف خاو٫ 

٠ الهغإ الضاثم بحن  ِ
ّ
ظيً لال الؿٟلي""اله٠ و  "اله٠ الٗلىي"الاؾخٗماع ؤن يْى

هان البييت الخ٣ليضيت لجمي٘ ٢غي حى٣ُت ال٣باثل و ٦شحرا حا  جمَّ الاؾدشماع في اؾخ٣ُاب ُي٩ّىِ

٢اصة ال٣باثل اإلاىالحن لٟغوؿا الؾخٛال٫ ويٗهم للخإزحر ٖى  ال٣باثل التي لم جسً٘ بٗض 

                                                           
1
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٠ ٦ظل٪ التر٦يبت البكغيت اإلاخ٦ما  لالخخال٫ الٟغوسخي.
ّ
٩ىهت ٚالبا خاو٫ الاؾخٗماع ؤن يْى

ي٠ ٞئت "اإلاغابُحن" بط  حً َاثٟت " اإلاغابُحن " و باقي ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل و طل٪ بخْى

٧اهىا حً ٞئت  1895و  1840ؤن" ٚالبيت ال٣ياصاث التي جم حٗييجها في الٟترة اإلامخضة حا بحن 

صٞ٘  "اإلاغابُيت" ، عبما الاؾخصىاءاث الىخيضة ٧اهذ جٟغى هٟؿها ب٣ىة الؿالح ، و هظا حا

ظجرالاث الجيل بل  جىدي الخظع حً اهضإل الاهخٟاياث و اإلاغوهت في الخٗاحل ح٘ ألاويإ ... 

و ٚالبا حا ييخٓغون اإلاىث الُبيعي ل٣ياصاث الٗاثالث ال٨بحرة " الالث٨يت" ليخم اؾدبضالها 

.و في هظه الى٣ُت بالخدضيض الخٓىا ؤنَّ ون٠ ال٣باثل (     1")بصسهياث " حغابُيت"

" هاجج ًٖ هظا الخ٣ؿيم اإلاجهجي بحن ٞئت " اإلاغابُيت " و باقي الٗاثالث ال٣باثليت لالث٨ُحنبا"

ٚحر "اإلاغابُيت" صون ؤن ي٩ىن لهظه الدؿميت ؤيت ٖال٢ت بمٟهىم الالث٨يت اإلاخضاو٫ في 

ي "  و ٦ظل٪  الخًاعة الٛغبيت. اهخهج يباَها " و التي  باإلا٩اجب الٗغبُتبوكاء حا ُؾّمِ

خماص ٖى  َاثٟت " اإلاغابُيت" التي حٗٝغ اإلاى٣ُت ؾياؾت " ا ل٣باثل و الٗغوف" و طل٪ بااٖل

ت و ويٗهم في وظه الٗاثالث ال٣باثليت ال٨بري ٚحر "اإلاغابُيت" و التي ُونٟذ  خ٤ اإلاٗٞغ

غ إلااطا جمَّ  بالالث٨يت . و هٓغا ل٩ىن هظه الُاثٟت جخ٣ً الٗغبيت ٢غاءة و ٦خابت ، ٞهظا حا ُيّٟؿِ

م ؤؾماء الٗاثالث و ال٣غي و ألاحا٦ً و الىصيان و الجبا٫ و البجى الاظخماٖيت و حٗغيب حٗٓ

ختى ؤؾماء ال٣يم التي جٟخسغ بها هظه اإلاى٣ُت. ) آر ؤنبذ بجي ، ؤطعاع ؤنبذ ظبل ، بٚؼع ؤو 

زاؾيٟض ؤنبذ واصي ، ٢يم الىي٠ و الخغحت  بلخ ( و هظا حا ّٖؼػ الؿلُت اإلاٗىىيت لهظه 

و جضويجها لخاعيش اإلاى٣ُت و الٗاثالث "و ؾمذ لها باؾخٗاصة وظىصها الؿياسخي الٟئت باحخال٦ها 

و" ل٣ض ؾاهمذ اإلا٩اجب الٗغبيت ب٣ىة في اإلاهمت ال٩اعزيت ، اإلاخمشلت في الؿلخ ، 2" الظي ٣ٞضجه

( لل٣غي ال٣باثليت ..... ل٣ض ٧ان ٖى  عؤؾها يباٍ ٞغوؿيىن  débérbérisationالهىياحي )

 
ُ
َمىهج و بزاعة الاهخٟاياث خاٞٓىا ٖى  جّد٨

ُ
مهم اإلاد٨م بىاؾُت الخإؾيـ لىٓام الؿُى اإلا

غة و طل٪ لخبريغ حهاصعة ألاعاضخي و ال٣خل و الجبايت لضي ال٣باثل اإلاىخًٟت") و  ،(3اإلاضبَّ

ؤن" الخٗغيب ٢ض زُى في هظه اإلاى٣ُت ) حى٣ُت ال٣باثل( زُىاث ظباعة و طل٪ باإلا٣ابل هجض

٧ان  بطadministration à l’arabe » ("4  ،) »الٗغبيت ُغي٣ت ٖى  ال بة٢دام هٓام بصاعة

ر  بالٗغبيت صون جميحز في ٧احل قما٫  ن الخدضُّ يباٍ ) هظه اإلا٩اجب( يٗخبرون ؤهه يخٗحَّ
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بٞغي٣يا ، ختى ؤن بٌٗ ال٣ٗى٫ التي حكغبذ باإلا٣اعبت الاؾدكغا٢يت ال٣ضيمت، "يخدضزىن ًٖ 

ليت لخملت الخمضي ً و الخدًحر اإلاخبىاة خيا٫ الكٗىب البضاثيت ... و ال الخٗغيب ٦مغخلت ؤوَّ

 .1يجب حٗليم الٟغوؿيت لهظه الجماٖاث البربغيت ) ال٣باثل( بال بٗض حغخلت حٗغيبهم"

ج٣ىم ٖى  الاخخٟاّ باألق٩ا٫ الجمهىعيت  التي  لؿياؾت  ال٣باثليت" لجم الخإؾيـ  ٦ما

ى " لل٣بيلت، و طل٪ بخٟىيٌ الؿلُت ألحىاء ال٣باثل و الا 
َ
ُ ْٗ ٠ؾخٛال٫ اإلاد٨م إلِاُ " في الهَّ

حن " َّٟ " ، و ٦ظا ن٠ ؾٟلي" و "  ن٠ ٖلىي ٧ل ٢بيلت ٖلما ؤن  في ٧ل ٢غيت هجض َن

يت ال٣ضيمت للمى٣ُت و التي  اؾخٛال٫ هٟىط الٗاثالث ال٨بحرة ، و اخترام ال٣ىاهحن الٗٞغ

و     اهىجهم الٗام.باٖخ٣اص الٟغوؿيحن ، ؤجها ال جخٗاعى في ؤي خا٫ حً ألاخىا٫ ح٘ عوح ٢

ل٨ً باإلا٣ابل هىال٪ حً ٧ان يغي ؤخ٩ام الكغيٗت ؤلاؾالحيت ؤ٦ثر بوؿاهيت حً هظه ال٣ىاهحن 

يت حجهم "حضيغ الكاون ألاهليت  و هى حً اإلاؿخٗغبحن الظي يٗتٝر ؾىت « Luciani»الٗٞغ

ًُّ لٗاصاث ال٣باثل اإلاليئت بالسغاٞاث و البربغيت ؾىي الاخخ٣اع  1916 وؤهه ح٣اعهت  ؤهه ال ُي٨ِ

ل٣ض ٢احذ ؤلاصاعة  . و  2بهظه الٗاصاث، ٞةن ؤلاؾالم يمشل حغخلت ؤعق  حً الخدًغ"

الاؾخٗماعيت بخ٣ؿيم اإلاى٣ُت بصاعيا و طل٪ لدؿهل ٖمليت الخد٨م في ألاهالي و لخٟخيذ 

" : آًذ ؤخمضحى٣ُت ال٣باثل و ػعٕ الٟغ٢ت بحن هظه ال٨ياهاث ؤلاصاعيت و في هظا ي٣ى٫ خؿحن 

ي٣يىا ؤن حؿميت "ال٣باثل الهٛغي" و " ال٣باثل ال٨بري" حا هي بال حؿمياث ظؼاٞيت و  وٗلم

يٗتها ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ؾٗيا حجها لخ٣ؿيم ؾ٩ان واظتهي ظبا٫ ظغظغة "الكماليت 

و طل٪ حا ،   3والجىىبيت"، هظا الخ٣ؿيم ٢ض ؤلخ٤ حى٣ُت الهىحام بم٣اَٗت ٢ؿىُيىت"

ه : بن ظبا٫ ظغظغة حك٤ حى٣ُت ال٣باثل اإلاخجاوؿت اظخماٖيا و في ٢ىل « Morizot »يا٦ضه  

لٛىيا و ج٣ؿمها بل  حى٣ُخحن في ٚالبيت ألاخيان حخٗاصيخحن ، ألاول  جهض واظهتها للجؼاثغ و 

يىا ألاول  " ال٣باثل ال٨بري" و الشاهيت" ال٣باثل الهٛغي" ،  الشاهيت ل٣ؿىُيىت. و هدً حً ؾمَّ

ٗغوٞت بجبالها اإلادكاب٨ت ايُغعها للخميحز في " ال٣باثل ال٨بري" و هٓغا ل٩ىن هظه البالص ح

بحن " ال٣باثل الٗليا " و " ال٣باثل الؿٟى " و في " ال٣باثل الهٛغي" بحن  ٢ُإ " الهىحام " 

و ل٣ض ػعٖذ الٟخىت بحن اإلاى٣ُخحن بٛغؽ ٨ٞغة ؤن ال٣باثل الهٛغي ؤ٦ثر   4و ٢ُإ " ڤغڤىع"
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ؿىي٤ ل٨ٟغة ؤن ال٣باثل هم الٟٕغ ألاؾمى حً ٖى  باقي الٟغوٕ و ٦ظا الد  جضيىا و حٗغبا

 ألاحاػيٛيت حً قاويت و جىاع١ و حؼابيت الخ .

ازتل٣ض  و  ل البدَّ اب، ؤٚو في الىن٠ ألاؾُىعي لهظه اإلاى٣ُت بمداولت الخإؾيـ  وال٨خَّ

بر و بحن الجيـ الٗغبي اإلاىدكغ ٖ الجبا٫،لٗال٢ت جًاص بحن الجيـ ال٣باثىي اإلا٣يم في 

الؿهى٫ و الهًاب. و اصٖىا ؤجهم ٢ض وظضوا ؤو ا٦دكٟىا في الكٗب ال٣باثىي الظي يٗخبروهه 

ِب هظا اإلاجخم٘ بال٣يم  ظغحاوي،حً ؤنل  غُّ
َ

ك
َ
٦دب الٗمل و ج٣ضيؿه ، و  اإلاؿيديت،آزاع ح

ك٠ٛ باإلاؿاواة ج٣ضيغ اإلاغؤة ، و الك٠ٛ باإلاؿاواة و ألازىة و الخًاحً آلالي الخ.....و هظا ال

يم ؤو مىٗهم حً ال٣بى٫ ب٨ٟغة ي خه ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت  اإلاُل٤، و ال٣اثض  الٖؼ
َّ
هظا حا اؾخٛل

بضهاء و خى٨ت.و هٓغا ل٩ىن بصاعة ال٣غي ال٣باثليت صيم٣غاَيت ، ٞالخ٨مت ج٣خطخي اإلاداٞٓت 

ب بزاعة ال٣ال٢ل و الشىعاث يض ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت و  ٖى  هٟـ همِ ؤلاصاعة و طل٪ لخجىُّ

ل٩ىن هظا الىمِ ؤزبذ هجاٖخه في الخٟاّ ٖى  ألاحً و الؿلم الاظخماٖيحن في هظه  زاهيا

غه ال٣ىاهحن الىيٗيت الٟغوؿيت طاتها. بطن ٞالىٓام ال٣باثىي  ِ
ّ
اإلاىا٤َ عبما ؤ٦ثر حما جٞى

  politique Kabylophileيؿخجيب لؿياؾت وا٢ٗيت بغاٚماجيت وليـ لؿياؾت ٖاَٟيت ٢باثليت

و في  . يذ البجى ال٣بليت وال٣ًاء ٖى  ال٣ياصاث الغوخيت ل٩ل ٢بيلتل٣ض ؾمدذ بخٟخ ، و

ماث ؤن حباقغة  ؤيت ٖمليت اؾخٗماعيت ج٣خطخي وي٘ ؾياؾت حمىهجت ألازحر و حً 
َّ
اإلاؿل

جسو الكٗب الظي يغاص اؾخٗماعه. والاؾخٗماع الٟغوسخي ال يكظ ًٖ ال٣اٖضة . ول٣ض لجإ 

ي٠ اإلاضعؾت إلاداولت نياٚت حكغوٕ بٗي ض اإلاضي ، حخٗضص ألابٗاص ، ؤولها حٛيحر البيياث لخْى

حت الٟغوؿيت و الظهىيت للمجخم٘ ال٣باثىي إلبٗاصه ًٖ صيىه ، زاهيا ليؿهل بصحاظه في ألا 

غاى اإلاالثمت و  ابخالٖه ز٣اٞيا وخًاعيا . وفي هظا ي٣ى٫ ليىعا٫ ظى٫: "ل٣ض بضؤث جٓهغ ألٖا

ؾالم، حا يؿمذ لىا بهياٚت َمىخاث اإلاصجٗت، ٖى  ألا٢ل حضاعؾىا ؤ٦ثر حً حؿاظض ؤلا 

جىلذ حهمت الخضعيـ، وق٩لىا و٢ىصا ول٣ض ٖملذ ٖى  حك٨يل هسبت ٢باثليت. 1ظميلت "

ىيت والخغ٦ت الى٣ابيت والُالبيت ، و اهسٍغ حٗٓمهم في الخغ٧اث اليؿاعيت  للخغ٦ت الَى

ىيت التي جبيذ ؤَغوخت اؾخ٣ال٫ الجؼاثغ ْو هغث حٗها الٗماليت ، ختى ْهغث ألاخؼاب الَى

يغوعة وي٘ جهىع للضولت الجؼاثغيت اإلاؿخ٣لت ، لخٓهغ ؤو٫ ججلياث الخبايً الهىياحي للضولت 

ت حً الكباب اإلاخٗلم  الجؼاثغيت، وهى حا ٖٝغ باألػحت البربغيت، التي ٧ان ٖى  عؤؾها حجمٖى

وؿيت" التي ال٣باثىي، و الظي َغح ألو٫ حغة ٨ٞغة " الجؼاثغ الجؼاثغيت ، في ح٣ابل "الجؼاثغ الٟغ 

                                                           
1
 Liorel Jules : OP.CIT , P 16 
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م ٧ل هظا،  جي آهظا٥. ٚع ؤعاصها الاؾخٗماع، و"الجؼاثغ الٗغبيت اإلاؿلمت" التي ؤعاصها الخياع الَى

يم٨ىىا ال٣ى٫ في الجهايت، ؤن الاؾخٗماع الٟغوسخي ٢ض خاو٫ ؤن يؿدشمغ في الازخالٞاث الٗغ٢يت 

باإلاضاعؽ  والش٣اٞيت للمجخم٘ الجؼاثغي ، وطل٪ بمداولت ج٣غيب ال٣باثل بليه وجًٟيلهم

ول٨ً ليـ لٛغى آزغ ؾىي الؿيُغة ٖى  ٧احل التراب الجؼاثغي ، و ج٨غيـ حبضؤ ٞغ١ 

حؿض ، و ل٨ً حى٣ُت ال٣باثل لم حؿايغ هظا اإلاكغوٕ . ٞالؿاا٫ الظي ييبغي ؤن ُيُغح: هل 

يم٨ً ال٣ى٫ ؤن حى٣ُت ال٣باثل ٢ض جىاَإث ح٘ الاخخال٫ الٟغوسخي ؤم ؤجها بال٨ٗـ ٧اهذ 

ا حً الاحخياػاث ٖى  الهٗيض قى٦ت في وظه ح ذ هظه اإلاى٣ُت هٖى سُُاجه؟ هل ٖٞغ

ترى ؤجها  ُٟ الاظخماعي والا٢خهاصي والش٣افي واللٛىي حً َٝغ هظه ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت التي ي

جماعؽ هظه الؿياؾت ال٣باثليت ؤم ال٨ٗـ؟ هل ٧اهذ هظه اإلاى٣ُت بمىإي ًٖ آلت الخ٣خيل 

اإلادانيل والٛاباث وحهاصعتها ؟  ال٣غي واإلاضاقغ وخغ١  وؤلاباصة الجماٖيت للٗاثالث وجضححر 

ث بل  اهدكاع جماحا ٞل٨ٗـ و الجىاب هى ا ذ اإلاى٣ُت حهاصعة ألاعاضخي التي ؤصَّ ل٣ض ٖٞغ

اإلاجاٖاث و هال٥ آلاالٝ. وحٗغيذ للمًاي٣اث الجباثيت اإلامىهجت والخٗؿٟيت حً ٢بل 

ٖملياث ال٣م٘ والخ٣خيل ؤو الىٟي زم اإلا٩اجب الٗغبيت وطل٪ لضٞ٘ ؾا٦ىتها لالهخٟاى لخبريغ 

بؾالم (   -ٖغبيت)حهاصعة ؤعاضخي ال٣باثل اإلاىخًٟت.وؾاهمذ في ج٨غيـ الخًاص بحن الشىاثيخحن 

م الضعاؾاث التي ؤ٢يمذ هىا و  -و ) ٞغوؿيت حؿيديت( وؤهملذ ٧ليت ألاحاػيٛيت وح٩ىهاتها ٚع

 هىا٥ .

 ٣باثلي:حك٨ُل ال٨ُان الو  مى٣ُت ال٣باثل و ٖملُت الٟغوؿت -11

ن جضزل ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ب٣ىاهيجها اإلاسخلٟت و بالسهىم في تهيئت ألا٢اليم ، ٢ض ؾاهم ب

اع ؤلا٢ليمي إلاى٣ُت ال٣باثل ، و طل٪ ٖبر الدؿهيل للمغوع حً  بك٩ل ٦بحر في جدضيض ؤلَا

 )الخ٣ل الٗاثىي ؤو السام بل  الخ٣ل الاظخماعي ؤو الٗام ، ٖبر حسخل٠ آلياث الخُبي٘ 

Socialisation)  الخضيشت و التي ٨٨ٞذ البجى الاظخماٖيت و الخ٣ليضيت التي ٧اهذ حجغ

الؼاويت في الىٓام الاظخماعي في حى٣ُت ال٣باثل ) الٗاثلت ، ال٣بيلت ( لهالر حكغوٕ بٖاصة 

بىاء ٦يان ظضيض ، يؿخجيب للغئيت ال٩ىلىهياليت ، و التي جداو٫ ؤن جاؾـ الهخماء لجهت ؤو 

وؾ٘ حً الٗاثلت و حً ال٣بيلت و حً الٗغف، و هى الاهخماء إلاى٣ُت ٧احلت إل٢ليم ظضيض ؤ

جدضها الش٣اٞت الىاخضة و اللٛت الىاخضة و اإلاىٓىحت ال٣يميت الىاخضة ، في حداولت للخإؾيـ 

الؾتراجيجيت ج٣ىم ٖى  هظا الىا٢٘ الاظخماعي الؿياسخي و الش٣افي لؿا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل و 



 ل٣باثلالٟهل الشاوي:                                                                                              ازىىٚغاُٞا مى٣ُت ا

Page 71 sur 364 
 

٢٘ حبجي ٖى  الىهم ال٣باثىي في حىاظهت آلازغ ) الٗغبي ( و هظا ٧له حً اؾدبضاله بالخىٓحر لىا

غا١ التي اهخهجتها ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت لخشبيذ هٓاحها ال٩ىلىهيالي بةخ٩ام .   ؾياؾت ألٖا

ً و بل  ٞغوؿا حً  و ل٣ض شجٗذ في طل٪ ٖمليت الخمضعؽ حً ظهت ، و الهجغة صازل الَى

ظضيضة ال٦دكاٝ آلازغ ، و حً زّم ا٦دكاٝ الظاث و بٖاصة  ظهت ؤزغي ، و هظا حا ٞخذ آٞا٢ا

تزاػ بالٗغ١ ال٣باثىي ح٣ابل الٗغ١ الٗغبي الظي  بىاء الخمشالث الهىياجيت ، و الاؾدشماع في الٖا

ً و الضيً .بطن ل٣ض ؾاهم الاؾخٗماع في بٖاصة هي٩لت حى٣ُت ال٣باثل و  يمشل ألار في الَى

عتها جباٖا، و هي حداولت جىٓيم الؿ٩ان في حاؾؿاث طل٪ ٖبر حسخل٠ ال٣ىاهحن التي ؤنض

اظخماٖيت ٖهغيت و ح٣اَٗاث بصاعيت خضيشت، جدغع الٟغص حً ٢هغ الاهخماء للٗاثلت و لل٣بيلت 

يؿخ٣غ ون٠ ل، لخل٣ي به بل  صاثغة بهخماء ؤ٢ىي و ؤوؾ٘ و هي الضولت في حسخل٠ هيئاتها ، 

ماء لل٣غيت و الٗكحرة و الٗاثلت ال٨بحرة ، و حً ظهت بإ٦ملها بهٟت "ال٣باثل " بض٫ صاثغة الاهخ

هىا خضر الاهخ٣ا٫ حً الاهخماء للسام و للٗاثلت و ال٣بيلت بل  والصة وعي ظمعي ٢باثىي يىاصي 

 باالهخماء لجهت بإ٦ملها.

ظضيغ بالظ٦غ ؤهه في ظؼاثغ حا ٢بل الاخخال٫ ، ٧اهذ ٧لمت " ٢بايل " ال جدمل صاللت ٖغ٢يت ؤو 

ُل٤ ٖى  ؾ٩ان الجبا٫ ؾىاء ٧اهىا ٖغبا ؤو ؤحاػيٛا في ح٣ابل لٛىيت ، و بهم
ُ
ا ٧اهذ ٧لمت ج

ىن ؤهٟؿهم  ٢باثال و بهما  ؾ٩ان الخًاثغ ، ٞلظل٪ لم ي٨ً ؾ٩ان حى٣ُت ال٣باثل ُيٗٞغ

ىن ؤهٟؿهم بدؿب اهخم ئهم لهظا الٗغف ؤو طا٥ ، ٞىجض حشال آر يخي ، آر يغازً ، ايٗٞغ

ليـ ، آر حىهىع ، بحكضالً بلخ ....و ل٨ً بٗض الٛؼو الٟغوسخي ، حٛحرث  آر ٖباؽ ، آر ٚو

  »صاللت ٧لمت " ٢بايل " لخخدى٫ بل  ه٣يٌ الٗغبي زال٫ ٖمليت ب٢غاع الؿالم 

pacification »"1   في اإلاى٣ُت .لخخدى٫ ٞيما بٗض بل  حؿميت إلاى٣ُت بٗيجها

" « Kabylie » ٗؿ٨غ ببدىثهم ، و هظا َبٗا بًٟل حؿاهمت البدازت اإلاضهيحن حجهم و ال

غاٞيت خى٫ اإلاى٣ُت ، ب٩ل زهىنياتها و طل٪ حً زال٫ الضعاؾت اإلاٗم٣ت لٗاصاث و  الازىٚى

ج٣اليض اإلاى٣ُت و حاؾؿاتها الاظخماٖيت الؿياؾيت و ٢ىاهيجها الاظخماٖيت و هٓاحها ال٣يمي ، و 

ت ٚحر حىتهيت  خاولذ بٗضها ؤن ججم٘ قٓايا هظا اإلاجخم٘ الىاخض الظي يخ٩ىن حً حجمٖى

حً الجمهىعياث اإلاؿخ٣لت في ٦يان ؤ٦بر ، يىخض ظمي٘ ؾا٦ىت اإلاى٣ُت خى٫ وعي ظمعي 

ظضيض في هٓغة ز٣اٞىيت حىخضة ، بمٗجى جىخيض الجمي٘ في " ٧ل " لم يلخٟذ بليه ال٣باثل 

 ؾاب٣ا ، و ج٨ٟي٪ ٧ل ألاظؼاء التي جمى٘ حك٩ل هظا ال٩ل .
                                                           

1
 Camille Lacoste –Dujardin, « l’invention d’une ethno politique :Kabylie-1844 » , Hérodote 

, 1986 , N° 42, P115 
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لخ٨ٟحر في وي٘ ؤؾُىعة حٗيىت حٗحن الًغوعي ا لخل٪ ال٨ٟغة ٧ان حً و ل٩ي يخم الدؿىي٤ 

ٖى  هظه اإلاهمت ، ٩ٞان " الىهم ال٣باثىي " إليٟاء نىعة سخغيت ل٩ل حا هى ٢باثىي ، ٞبضؤ " 

الىهم ال٣باثىي " يغؾم نىعة حشاليت و بيجابيت لئلوؿان ال٣باثىي ، لخيخ٣ل الٗمليت ٞيما بٗض  

 ليهبذ ٦الهما صليال ٖى  آلازغ.  لخدضيض الخحز الجٛغافي الظي يخدغ٥ ٞيه هظا ال٣باثىي ،

ى " ؤو٫ حً عّؾم هظه  و ل٣ض جىالذ ال٨خاباث في هظا السهىم ، ٩ٞان ٦خاب " هاهَى

، لخخل٣ٟها ؤلاصاعة « Grande Kabylie  »لهظه اإلاى٣ُت  1873الدؿميت ؾىت  

 Jean »الاؾخٗماعيت حباقغة و جًٟي ٖلحها ٢ضعا حً الغؾماهيت ، و في هظا ي٣ى٫ 

Morizot »  و هى ؤخض ٢ضحاء ؤلاصاعيحن في ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت :" بن حؿميت " ٢باثل " هي

ت بل  "  بىاء ٞغوسخي ٖٝغ هجاخا باهغا ، ٞمً حى٣ُت" ال٣باثل اإلاؿخ٣لت" ، اهخ٣لذ بؿٖغ

حى٣ُت ال٣باثل باإلاٗجى ألاصر "  زم بل  حى٣ُت " ال٣باثل " ٣ِٞ في الؿىىاث ألاول  لسًٕى 

غاٝ ال٣باثليت ( ٧ان  اإلاى٣ُت ، ْهغ ٦خاب حً زالزت ؤظؼاء بٗىىان ) حى٣ُت ال٣باثل و ألٖا

ى " و اإلاؿدكاع لضي حجلـ ال٣ًاء " لىجىعهى " ، خيض جُغ٢ا بٗم٤  حالٟها الججرا٫ " هاهَى

لىمِ الٗيل و للخىٓيم الاظخماعي إلاجمل الخجمٗاث الؿ٩اهيت ال٣غويت و الجبليت اإلاؿخ٣غة 

و هى  ال ػا٫ يخمخ٘ بؿلُخه ليىحىا هظا ..." ،" هظا ال٨خاب بجاهب الؿاخل و خى٫ " ظغظغة 

" و الظي ال يجض له جٟؿحرا ، و اليىم  yبالخٝغ "  « Kabylie  »الظي ؤوكإ جهاثيا بؾم 

خحن هخدضر ًٖ اإلااؾؿاث ال٣باثليت ، ًٖ الغوح ال٣باثليت ، ًٖ اإلاغؤة ال٣باثليت ، ًٖ 

ى " و " لىجىعهى " "البيذ ال٣باثىي ، ًٖ اللٛت ال٣باثليت ٞةه  .1ىا وٗىص بل  " ٢باثل " " هاهَى

و ظضيغ بالظ٦غ ؤن هظا ال٨خاب ٢ض جم جإليٟه في ؾيا١ ٧ان يسيم ٞيه " الىهم ال٣باثىي " ؤو " 

ألاؾُىعة ال٣باثليت " ٖى  ٧احل ؤصبياث البدازت الٟغوؿيحن ، و جم جبييه ٦مغظ٘ عثيسخي 

بك٩ل ٦بحر في حك٨يل وعي ظماعي يٗيض بىاء  للخٗاحل ح٘ حى٣ُت ال٣باثل ، و هى حا ؾاهم

ه حً اهخماثه الُٟغي للٗاثلت و ال٣بيلت  الاهخماء الٟغصي و الصسصخي لئلوؿان ال٣باثىي و يجٖز

بالسهىم ، ليٛغؽ ٞيه قٗىعا باالهخماء لخحز ظٛغافي جم جدضيضه حً َٝغ ؤلاصاعة 

٣ُت ال٣باثل ٩٦ل ، و هظا في الاؾخٗماعيت ، لخيخ٣ل بظل٪ جمشالث الهىيت حً ال٣بيلت بل  حى

حداولت حً ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت بيجاص بضاثل لبييت ال٣بيلت التي ٧اهذ الىىاة الغثيؿيت و 

  »ال٣ىيت التي يغج٨ؼ ٖلحها الىٓام الاظخماعي الخ٣ليضي في اإلاى٣ُت و هظا حا عؤجه 

Germaine Tillion » حً خاٞٓذ ، و التي ٢الذ في بخضي ٦خاباتها ،  بإن ال٣بيلت هي

                                                           
1
  Jean Morizot , l’Algerie Kabylisée , Paris , Pey ronnet , 1962 , P 34 
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ٖى  الىٓام الاظخماعي في اإلاىا٤َ البربغيت و بالخالي جُٟىذ ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ألهميت هظه 

ها حجغ ٖثرة في وظه ؾياؾت الاؾديٗاب و الترويٌ و الابخإل التي ؤعاصتها  البييت و حضي و٢ٞى

يبخلٗها  ٞغوؿا ، و بالخالي ٧ان حً الًغوعي زل٤ ؤ٤ٞ ظضيض ي٩ىن بضيال  ًٖ جل٪ البييت و 

٧ليا ، ليظوب " الجؼء " في " ٧ل " ؤوؾ٘ و ؤعخب ) ٢بيلت / حى٣ُت ( ، و هىا يخجى  صوع 

الؿلُت في ٞغى عئيتها الغؾميت للىا٢٘ الاظخماعي ، حً زال٫ تهيئت الًٟاء الجؼاثغي و 

، هظا الخحز الجٛغافي الظي   « territorialisation  »بالسهىم ؾياؾت الخديحز 

ة الٟغوؿيت و عؾمذ خضوصه ، يًم ٞؿيٟؿاء حً الخجمٗاث ال٣بليت و ؤوكإجه ؤلاصاع 

ال٣غويت ، و التي لم ي٨ً لها ؤبضا وعي ظمعي باالهخماء ل٨يان ظٛغافي ؤو ؾياسخي بدضوصه 

ت هظه ، و ٧اهذ جىسغها الهغاٖاث و الجزاٖاث و الخغوب ال٣بليت ، و التي جٟغى  اإلاٗٞغ

م حداولت ؤلاصاعة الٗؿ٨غيت بُٖاء حى٤ُ الاهُىاء و الخ٣ى٢٘ ٖى  الٗاثلت  و ال٣بيلت ، ٚع

الاهُبإ بإن اإلاى٣ُت حيسجمت ، بٗض ؤن ٢ؿمذ الًٟاء الجؼاثغي بل  ح٣اَٗاث : ال٣باثل ، 

الجؼاثغ ، ٢ؿىُيىت ، وهغان ، ألاوعاؽ بلخ .....  و حً هىا وؿدك٠ ؤن ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت 

ٖاصة تهيئت الًٟاء الجؼاثغي ٩٦ل ، ٢ض جبيذ الخ٣ؿيم الش٣اٞىي للمجخم٘ الجؼاثغي إل 

يت اإلاكتر٦ت لخديحز ٧ل ح٣اَٗت ظٛغاٞيت ٖى  اللٛت  ٞاٖخمضث ٖى  الش٣اٞاث الٟٖغ

غاٝ و الٗاصاث ، ٞىخج بظل٪ ٖضة حٗؿ٨غاث حخمايؼة حجها حى٣ُت  بالسهىم ، و ألٖا

 Charles  »ال٣باثل و طل٪ لدؿهيل ٖمليت الؿيُغة ٖى  اإلاجخم٘ ، و في هظا ي٣ى٫ 

Robert Ageron »  ل٣ض ٢غعث ؤلاصاعة اإلاضهيت بوكاء اإلا٣اَٗت السانت بمى٣ُت ":

ال٣باثل و التي ؾخًم ظمي٘ ؾ٩ان الؿاخل ، الىا٣َحن باللٛت ال٣باثليت ، بمٗجى ليـ ٣ِٞ 

ـ" و بهما ظؼء حً صاثغة " ٖىحا٫ " البىيغة خاليا ، و صواثغ بجايت و " ظيجل " و 
ّ
صاثغة " صال

ة " و " زا٢يىىهذ " ، و ٧ان حً اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن " بجايت " ح٣غ هظه ٢ايضاث " " ٞغظيى 

 .  1اإلا٣اَٗت "

و ل٣ض ٧اهذ هظه الخ٣ؿيماث ؤلاصاعيت حؿخجيب لخاظت بغاٚماجيت للخىميت الؼعاٖيت و 

:" هظا الخىٓيم ؤلا٢ليمي حهضٝ ؤوال  « Claude Collot  »الهىاٖيت ، و في هظا ي٣ى٫ 

خاظاث الىمى الهىاعي و الؼعاعي في الضعظت الشاهيت لخدؿحن إليجاص هيا٧ل جخجاوب ح٘ 

. و حً هىا ٞغيذ 2حكاع٦ت اإلاىخسبحن  ؤو الصسهياث اإلاؿلمت في حؿيحر الكاون اإلادليت "

                                                           
1
  Charles Robert Ageron , les Algeriens musulmans et la France , OP.CIT , P 282 

2
  Claude Collot , les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830-1962 , Alger , 

OPU , 1987 , P 63 
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ؤلاظاعة الاؾخٗماعيت الىمىطط ؤلاصاعي البلضي الٟغوسخي ، هظا الخدضيض ؤلاصاعي يؿاهم في 

الخالي ج٨ٟي٪ اإلاجخم٘ ٩٦ل ، ٞل٣ض اؾخدضزذ ال٣ًاء ٖى  الىٓام ال٣بىي و ج٨ٟي٨ه ، و ب

ٞغوؿا حٟهىم " الضواع " الظي يًم ٖضة ؤٖغاف ، خيض يخىل  " ال٣ايض " حؿيحر قاون هظا 

الضواع ، يمً البلضيت اإلاسخلُت ، و هظا ٧له في حداولت لل٣ًاء ٖى  ال٣بيلت ٦ًٟاء ؤو 

 ٦مغظ٘ هىياحي .  

بالخحز الجٛغافي ، لخخدى٫ بل  جماه بحن الٟاٖلحن و بهظا الك٩ل ا٢ترهذ الخمشالث الهىياجيت 

الاظخماٖيحن و بحن هظا الًٟاء الظي جم جدضيضه حً ٢بل ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ، و الظي 

٢ؿمخه بل  " حى٣ُت ال٣باثل ال٨بري " ، " حى٣ُت ال٣باثل الهٛغي " و ال٣باثل الٗليا و 

الايضيلىظيت لشىاثيت ٢باثل ٦بري / ٢باثل  ال٣باثل الؿٟى  بلخ .........  ٞإنبدذ هظه الهي٩لت

ؿدبًُ لخخدى٫ حى٣ُت ال٣باثل بل  ع٧ام ٚاحٌ لهىعة " الىدً " الجهىيت التي 
ُ
نٛغي ح

ُعؾمذ حً ٢بل "
بت جل٪ ؤلاصاعة في الاهخ٣ا٫ حً الاهخماء للًٟاء اإلادضوص 1 .  و هىا وسجل ٚع

ت ٩٦ل ، و هظا بُبيٗت الخا٫ الظي جدخله ال٣بيلت بل  الًٟاء ألاوؾ٘ الظي جمشله اإلاى٣ُ

عا٣ٞه جدى٫ في ؤؾاليب الاهخاط الؼعاٖيت و الهىاٖيت ، حما ؤخضر اه٣البا في هٓام ؤلاهخاط 

 الا٢خهاصي و حىه الش٣افي و الاظخماعي . 

ت في اإلاى٣ُت ، بضؤث جترسخ   و م٘ هظه الؿُاؾت الجضًضة التي اهخهجتها ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

جمعي لؿا٦ىتها ، و بضؤ ًدك٩ل هٕى مً اإلاجخم٘ اإلاضوي " ال٣باثلي هظه ال٨ٟغة في الىعي ال

" جدذ جإزحر اإلاضعؾت و " اإلا٩اجب الٗغبُت " و الهجغة الضازلُت و الخاعظُت بلى ٞغوؿا ، و 

، و ل٣ض ؾايغ هظا الىي٘ بٖاصة تهيئت الٗمغان ،  الاخخ٩ا٥ بالخغ٧اث الشىعٍت و الش٣اُٞت  

اإلاضن الجضيضة ، لخىاٞـ ال٣غي و جٟغى همِ خياة ظضيض و ٞٓهغث الخجمٗاث الؿ٩اهيت و 

حسال٠ لظل٪ الظي يؿىص في ال٣غي ، لُيٗىى اإلاجز٫ الٗهغي بظل٪ اإلاجز٫ ال٣باثىي 

الخ٣ليضي ب٩ل حا يدمله حً صالالث اظخماٖيت و جمشالث هىياجيت في اإلاى٣ُت ، و ختى ٢ًيت 

ٖخه حً ؾلُت اإلا٣ضؽ ، ؤي حً الى٢ذ ، ٞةن الخضازت الاؾخٗماعيت ٢ض ا٢خدمخه ٞاهتز 

٣ا ألو٢اث ألاطان ، بل  ؾلُت الى٢ذ الضهيىي  ؾلُت ألاطان ، ألن ال٣غوي ٧ان يؿحر و٢خه ٞو

ما٫ الظي يخ٣ٗبه ح٘ ٣ٖاعب الؿاٖت التي يدملها في يضه ، و بالخالي ال٣ًاء  اإلاغجبِ باأٖل

يت و الؼحاهيت و اؾدبضالها بالؿلُت الى٢خ « Sacré  »قيئا ٞكيئا ٖى  ؾلُت اإلا٣ضؽ 

«profane »  و هظا حا ؤصي بل  ازخالالث ٖمي٣ت في البجى الظهىيت و الهيا٧ل الاظخماٖيت في...

                                                           
1
  Omar Carlier «  la production sociale de l’image de soi , note sur la crise berbériste de 

1949 » annuaire de l’Afrique du nord  , 1984 , P 358 
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اإلاى٣ُت . و هىا بضؤث بىاصع حٛلٛل ال٨ٟغ ؤو ال٣ٗل الٛغبي بل  اإلاجخم٘ ال٣غوي ال٣باثىي ، و 

 هظا حا ؾيسل٤ جسىض٢اث ظضيضة و جمشالث ظضيضة للظاث الجمٗيت .

 الخ٣ؿُم :  بؾتراجُجُت -12

ل٣ض عؤيىا ٞيما ؾب٤ ؤهه ٢ض جم الدؿىي٤ ل٨ٟغة ؤن حى٣ُت ال٣باثل ؤ٦ثر اإلاىا٤َ اؾخٗضاصا 

لخ٣بل ٖمليت الخمضيً الٟغوؿيت و اؾديٗاب حؼايا الخضازت الٛغبيت ، و طل٪ هٓغا إلاا يخمخٗىن 

م به حً اؾخٗضاصاث ٨ٞغيت و زل٣يت جاهلهم لظل٪ ، و هظا ٧له جماقيا ح٘ حىٓىع " الىه

ال٣باثىي " ُٟٞذ بل  الىاظهت ال٣ًيت ال٣باثليت و بضؤث جدبلىع ٦غؤؽ خغبت لؿياؾت 

:" وٗم هىا٥ ٢ًيت ٢باثليت في الجؼاثغ ،  « N.Bibesco  »٧ىلىهياليت و في هظا ي٣ى٫ 

٢ًيت لُاإلاا جم ججاهلها ، ٢ًيت جبدض ًٖ ح٩اهتها في ح٣ابل ال٣ًيت الٗغبيت . جىظض 

ٖى  حغ  اخخٟٔ بُابٗه و الظي بغبغي،ٖغ١ خ٣ي٣ي ٢باثىي ؤو ٢ًيت ٢باثليت ألن هىال٪ 

. ٞبضؤ يدبلىع ؤ٦ثر ٞإ٦ثر زُاب بصحاط ال٣باثل بالتر٦حز ٖى  ٨ٞغة حٟاصها ؤجهم هم  1ال٣غون "

ماع  "الؿ٩ان ألانليىن" ، في ح٣ابل الٗغب "الٛؼاة " ، و بظل٪ ؾي٩ىهىن الٗاحل ألاحشل إٖل

خ ماص ٖى  حمحزاتهم ال٣يميت ٦خ٣ضيـ الٗمل و الخغيت و الجؼاثغ و جُىيغها ، و طل٪ بااٖل

الهض١ و الكٝغ ، و هظا حا يخُلب هؼولهم حً الجبا٫ بل  الؿهى٫ لسضحتها و بٖماعها ، و 

:" بن وؾيلت الخجضيض في الجؼاثغ يجب ؤن ج٩ىن  « Saint Aymour  »في هظا ي٣ى٫ 

ماع قما٫ بٞغي٣يا ، بن ٧اهذ لىا ٢باثليت ، ٞال٣باثىي هى حً ٖليه لٗب الضوع ألابغػ في بٖ

الخ٨مت لظل٪ ... ٖليىا بطن ؤن هداو٫ بزغاظهم حً ظبالهم ليؿخٗيضوا ألاعاضخي الؿهليت 

 « proKabyle  »و هظا حا ؤؾـ لسُاب حيا٫ لل٣باثل . 2التي ٧اهىا يدخلىجها حً ٢بل "

 يضٖى لئلؾغإ بةصحاظها في الجؿض الٟغوسخي .

ىال٪ حٗؿ٨غ حٗاصي لهظا السُاب في نٟٝى اإلاٗمغيً ، و و ل٨ً هظا ال يىٟي ؤن ي٩ىن ه

ختى حً بَاعاث ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ، و الظيً اهخ٣ضوا هظه الؿياؾت خيا٫ ال٣باثل و 

الظي ي٣ى٫ :" بن بصحاط  « Francois Charveriat  »الغاحيت بل  بصحاظهم و حجهم 

ٟحن الٟغوؿيحن و ال ال٣باثىي يب٣ى بٗيضا و بال ٞهى حؿخديل ، ال الاخخ٩ا٥ ال يىحي ح٘ اإلاْى

الش٣ت اإلاكهىصة لهم ، و ال السضحاث اإلا٣ضحت لهم اؾخُاٖذ ؤن حٛحر َباجٗهم اإلاخمغصة . ٞهى 

                                                           
1
  N. Bibesco , «  les Kabyles du Djurdjura , la grande Kabylie au temps de la régence 

d’Alger , importance de la nationalité Kabyle », revue des deux mondes , Mars 1866 , P 141 
2
  Saint Aymour Caix (DE) , arabes et Kabyles , Paris , 1891 , P 155  
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. و بٗض ٧1له ٧الٗغبي حً ظيـ الظثب الظي يبضي ج٣بله للٗبىصيت و ل٨ىه ال ُيغوى ؤبضا "

في الجؼاثغ ، حما  ؾ٣ٍى الخ٨م الٗؿ٨غي اقخض الهغإ بحن الاججاه اإلاضوي و الٗؿ٨غ 

ايُغ ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت بل  الخسىي ًٖ الىهم ال٣باثىي قيئا ٞكيئا ، و اؾدبضاله بؿياؾت 

الخ٣ؿيم الٗغقي اإلااؾؿاحي ، و طل٪ بدك٨يل " اإلاٟىييت اإلااليت ال٣باثليت 

" « Délégation financière Kabyle »ز ح، صون ؤن ي٩ىن طل٪ صاٖيا ألي جمي

و الا٦خٟاء باالخخٟاّ بٗؼلت اإلاى٣ُت و التر٦حز ٖى  زهىنيتها الش٣اٞيت ، ا٢خهاصي للمى٣ُت 

غاٝ التي ٧اهذ جبضو بغبغيت لضي البٌٗ ، و اؾدبضالها  ح٘ حداولت جصخيذ بٌٗ ألٖا

ب٣ىاهحن ؤ٦ثر جمضها و جماقيا ح٘ ال٣ىاهحن الٟغوؿيت ، حما ؤزاع اؾخٗضاء الجماهحر ال٣باثليت و 

، اإلاٟىيحن اإلااليحن   :" بن الىسب ال٣باثليت « Ageron  »٫ ختى الىسب ، و في هظا ي٣ى 

ًىن هظه ال٣ىاهحن و يتهمىن ؤلاصاعة بالؿعي ًٖ خهغ اإلاجخم٘ ال٣باثىي في خالت  حجهم ، يٞغ

حً الخسل٠ ، في خحن ؤن الجماهحر ب٣يذ حدخاَت للخٛيحراث التي اؾخدضثها اإلاكٕغ 

ٟضيت " ) ٢ضع حالي جضٞٗه الؼوظت للؼوط بطا الاؾخٗماعي ، ٞال٣باثل يٗخبرون حشال خ٤ " ال

هم ، ألن هظا ال٣ضع اإلاالي ي٩ىن ؤ٦بر حً الهضا١ " .و باإلاىاػاة  2َلبذ الُال١ ( يغوعيا لكٞغ

ح٘ هظا ٞةن ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ٢ض اعجإث حؿغي٘ ٖمليت الٟغوؿت اللٛىيت في اإلاى٣ُت ، و 

ىى الٗغبيت ، ح٘ حداولت ٖؼ٫ طل٪ بٟغى جدغيغ ٧ل ال٣ٗىص ال٣ًاثيت بالٟغوؿيت ٖ

اإلاى٣ُت ًٖ اإلاٗؿ٨غ الٗغبي ؤلاؾالحي ، و طل٪ بةبٗاص اللٛت الٗغبيت ٢ضع اإلاؿخُإ ًٖ 

. في 3اإلاى٣ُت و في هظا ي٣ى٫ ؤخضهم :" ال جىظض ؤيت ٞاثضة في حٗليم ال٣باثل اللٛت الٗغبيت "

ٟحن الٟغوؿيحن في اإلاى٣ُت ؤن يخ٣ ذ ٖى  اإلاْى ىىا اللٛت ال٣باثليت و خحن ؤجها خشذ و اقتَر

يماعؾىها ح٘ ألاهالي لدؿهيل الخ٣اعب الش٣افي و ؤلاوؿاوي ، و ل٣ض جؼاحً هظا ح٘ ٞخذ قٗبت 

، ؤو٧ل ؤحغ حؿيحرها ألخض  1885للهجاث البربغيت في ٧ليت آلاصاب بالجؼاثغ الٗانمت ؾىت 

ٟا ل ضي حجلـ ألاهالي اإلاىالحن لٟغوؿا و هى " سخي الهاقمي بً لىهيـ " الظي ٧ان حْى

٢ًاء بجايت آهظا٥  ، و ُيخّىط هظا الخٗليم بكهاصة بظاػة في اللٛت ال٣باثليت و يديذ طل٪ جل٣ي 

٣ّضع ب 
ُ
 . 4ٞغه٪ ٞغوسخي " 300حىدت ؾىىيت ج

الٛغيب في ألاحغ ، ؤن ح٘ ٧ل هظه الاؾتراجيجياث التي اهخهجتها ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ، بال ؤن  

اإلاى٣ُت لم يخى٠٢ ؤبضا بل عبما اقخض ؤ٦ثر ، ٦ما ْهغ طل٪ ج٣ضم و حٛلٛل اللٛت الٗغبيت في 
                                                           

1
  Francois Charveriat , à travers la Kabylie et les questions Kabyles , 1980 , P 101  

2
  Charles Robert Ageron, les Algeriens musulmans et la France , OP.CIT , P 880 

3
  IBID , P 881 

4
  IBID , P 292 
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 Edmond Doutté et Emile Felix  »في جد٣ي٤ ؤظغاه ٧ل حً ألاؾاجظة 

Gautier »  اث ؾ٩اهيت بغبغيت بضون بط :" يا٦ض " صوحي " اؾخدالت الى٣ل اإلاباقغ إلاجمٖى

ؿّهل لىا  وؾاَت اللٛت الٗغبيت ، حا يد٨م ب٣خل الؿياؾت الخٗليميت التي حً
ُ
اإلاٟغوى ؤن ح

هيِ باإلاضعؾت و  1ٖمليت ٚؼو حى٣ُت ال٣باثل "
ُ
. و حً هىا وؿدك٠ الضوع السُحر الظي ؤ

خماص ٖى  اإلاضعؾت ٦جهاػ حً  بالخٗليم ٖمىحا إلخ٩ام الؿيُغة ٖى  اإلاى٣ُت ، و طل٪ بااٖل

ى  الىاقئت ألاظهؼة الايضيلىظيت للضولت و صوعها الٟٗا٫ في حك٨يل الظهىياث و اإلاٗخ٣ضاث ٖ

 في ٖمل َىيل اإلاضي ال جٓهغ زماعه بال بٗض ؤظيا٫ حخٗا٢بت .

 :ملخو الٟهل  -13

في هظا الٟهل خاولىا ح٣اعبت و اؾخجالء بٌٗ ؤوظه جاعيش البربغ و وؿبهم و  ؤؾمائهم و ٦ظا 

إل ٖى   غة و ٦ظا الَا ؾماتهم و  بالسهىم ؾ٩ان حى٣ُت ال٣باثل ٖبر الضعاؾاث اإلاخٞى

عي و ؤوظه اإلاٗاف ال٣باثىي و بٌٗ الغحىػ اإلاازغة في ز٣اٞتهم و التي حك٩ل الخىٓيم الاظخما

 هل٣ض زههىازلٟيت و حىُل٣ا لل٨شحر حً اإلاؿل٨ياث اإلاخىاعزت لضحهم ختى يىحىا هظا. و 

يت في الُغح  غة و طل٪ جدغيا حىا إلابضؤ اإلاىيٖى غاٞيا حى٣ُت ال٣باثل ٖبر ألاصبياث اإلاخٞى إلزىٚى

ز٣اٞت و حمحزاث هظه اإلاى٣ُت ٦ما نىعها حً ٦خبىا ٖجها زم حداولت و طل٪ لخ٣صخي هىيت و 

ح٣اعهت حا وظضهاه بما جخًمىه ال٨خب اإلاضعؾيت لؤلحاػيٛيت . و ل٣ض و٢ٟىا ٖى  الخبايً 

الهاعر في الخإعيش ليؿب البربغ ، و الخٓىا ؤن هىال٪ حغ٦ؼياث جٟؿغ الخاعيش البربغي ٞىجض 

عبي و الٗغب يلخ٣ىجهم باألنل الٗغبي و ابً زلضون ؤن الغوحان يلخ٣ىجهم بالجيـ ألاو 

٣ا للمغ٦ؼيت الحهىيضيت التي ظٗلذ حً ؤعى ٦ىٗان حىُل٣ا ل٩ل  يلخ٣هم باألنل ال٨ىٗاوي ٞو

 البكغيت الجماٖاث

ؾىت ٢بل اإلايالص ٞغبُذ جاعيش حهغ الٗٓيم بمهغاثيم الظي ع٦ب ح٘ هىح و  500في خضوص 

م حً ؤعى ٦ىٗان إلاا ًٚب الغب ٖلحهم ، ٞإنبدذ عبُذ جاعيش البربغ بيىق٘ الظي َغصه

الغوايت الحهىصيت حهضعا باٖخباعها ؤ٢ضم ٦خاب ، و طل٪ في هٓغها لخ٨غيـ الىٓغة الحهىصيت 

للخىٓحر لٗلم ؤنى٫ البكغيت ، و ٦ظل٪ لبضايت اللٛاث ، و طل٪ في الغوايت التي جغوي ٦ي٠ 

و  م ألن حل٨هم ٧ان يغيض الُلٕى للؿماء.هؼ٫ الغب بل  بابل و بلبل لٛاتهم بٗض ؤن اهخ٣م حجه

ل٨ً ٖلم الىعازت الؿ٩اوي الخضيض يا٦ض ؤن بٞغي٣يا هي حهض البكغيت و ؤن البربغ و اإلاهغيحن 
                                                           

1
 Charles Robert Ageron , IBID , P 885  
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و ؤن الهجغاث البكغيت ٧اهذ حً   ال٣ضاحى هم حً شجغة واخضة و هم ؤٞاع٢ت ؤنليىن 

ل٪ حً الليبى بل  الخماهى بل  . ؤحا ًٖ حؿمياتهم ٞل٣ض حٗضصث ٦ظبٞغي٣يا بل  باقي ب٣إ الٗالم

الجيخى٫ و الٛغاحاهذ و اإلااؾيؿيل و اإلااؾيل و اإلاىع و الىىحيضيحن و البربغ ٖىض ابً زلضون 

ببراوؿهم و بترهم  و ل٣ض اقتهغوا بهٟاث الىبل و   الكهاحت و ج٣ضيـ الٗمل و خمايت الجزيل 

البربغ هي ٢باثل ٦شحرة   و ٖك٤ الخغيت . و ؾ٩ان حى٣ُت ال٣باثل ب٩ىجهم ٞسظا حً ؤٞساط

و عّسستها الخاظت الاؾخصىاثيت و اللملخت للٗيل و الب٣اء. و الخٓىا اؾخ٣غث في ظبا٫ ظغظغة 

ؤجهم ٢ض ؤؾؿىا هٓاحا اظخماٖيا حخماؾ٩ا ؤؾاؾه ٢غابت الضم في جغاجبيت حد٨مت جىُل٤ حً 

م خاٞٔ ٖى  بىٓام يبِ اظخماعي ناع الٗاثلت ونىال بل  ألاخالٝ ؤو ال٩ىهٟضعيالياث ، 

جماؾ٪ هظه الجماٖاث بل  يىحىا هظا ٖى  ٚغاع ٧ل اإلاجخمٗاث ال٣بليت حا ٢بل الضولت. ؤحا 

حً هاخيت جضيجهم ٞىظضها ؤن هٓام لسىان ٖى  الُغي٣ت الغخماهيت هى اإلاىدكغ ٦شحرا و طل٪ 

في هٓغها يٗىص  ل٩ىن هظا الىٓام يكخٛل بالغوخاهياث ٣ِٞ و ال ي٣دم هٟؿه في الكاون 

احت لل٣غي بل  في ب٢احت الهلر و خًىع اإلاىاؾباث الٗاحت إلاباع٦تها. زم ٖغظىا ٖى  جإزحر الٗ

دشمغ في زهىنيت هظه اإلاى٣ُت الاخخال٫ الٟغوسخي ٖى  هظه اإلاى٣ُت ٞىظضها ؤهه ٢ض اؾ

ليـ خبا ٞحها و بهما اؾخجابت لؿياؾخه الاؾخٗماعيت الؾخٛاللهم بإ٢صخى خض حم٨ً ، و طل٪ 

حن و  يحن و ح٣ضؾحن للٗمل ، زم ٞخدذ لهم اإلاضاعؽ في بٌٗ الخجمٗاث  ل٩ىجهم حؼاٖع خٞغ

الؿ٩اهيت ال٨بري لخدضر جل٪ الهضحت الخًاعيت ٞي٨دك٠ ال٣باثل زهىنيتهم و 

احخضاصهم الخاعيذي  لخبضؤ بظل٪ الصخىة الهىياجيت لضي هسبت ٢ليلت حً اإلاخمضعؾحن في 

اإلاىٟظ الظي ؤَل حىه اهذ اإلاضعؾت هي اإلاضعؾت الٟغوؿيت ، زم جخىال  ألاخضار بٗض طل٪ و ٧

اصة ا٦دكاٝ طواتهم و الخإؾيـ بٗض طل٪ لىٓغة هىيايديت حٛايغة  للُغح الؿاثض  ال٣باثل إٖل

ىيت ٩٦ل و طل٪ بة٢دام الخاعيش في السجا٫ الهىياحي  و هظا حا  في نٟٝى الخغ٦ت الَى

 ؾيخُغ١ بليه في الٟهل ال٣اصم .



 

 
 

 

 

 الٟهل الشالض

********** 

ت في بق٩ا لُت الهٍى

 الجؼاثغ
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ت في الجؼاثغ :  -1  بق٩الُت الهٍى

بن التر٦يبت الؿ٩اهيت في الجؼاثغ  ح٩ىهت حً ألاؾاؽ حً الٗغب و البربغ ، جهاهغوا و جماػظىا 

ىا حىظ الٟخذ  لكما٫ بٞغي٣يا ، ؤو بٞغي٣يا ٦ما يؿمحها الٗغب  ؤلاؾالحي، حٗايكىا و جهاٖع

ؿم في الخٟغي٤ بحن ٖغ١ و آزغ ، و بالخالي ٞةهىا ؾىً٘ آهظا٥  ، و بالخالي يهٗب اليىم الخ

الُغح الٗغقي ظاهبا ، ؾىاء ٧ان الٗغوبي ؤو البربغي ، و طل٪ هٓغا ل٩ىن ه٣اء الٗغ١ في ه٨ظا 

، و بالخالي  و ال ُيُل٤ بال ٖى  الخهان بخٗبحر الض٦خىع ؤخمض بً وٗمان خاالث نٗب ظضا

اإلاىعور الخاعيذي الاؾخٗماعي ، و حا هخج ٖىه حً  ٞؿىداو٫ ح٣اعبت اإلاىيٕى ز٣اٞيا . و بد٨م

اخخ٩ا٥ بالش٣اٞت الاؾخٗماعيت و باللٛت الٟغوؿيت بالسهىم ، ٞةن بق٩اليت الهىيت في 

الجؼاثغ ٢ض ْهغث ح٣غوهت باللٛت صاثما ، بمٗجى ال يم٨ىىا ٞهم بق٩اليت الهىيت في الجؼاثغ  

اع اللٛىي الظي يٟغيه الخ٣ل اللٛىي اإلا ؤو  خ٩ىن حً الٟغوؿيت ، الٗغبيت الٟهخ زاعط ؤلَا

اتها ، الٗغبيت الٗاحيت و ألاحاػيٛيت بمسخل٠ لهجاتها لٛت اإلاضعؾت . و لٗل ؤهم جياع  و جىٖى

جبلىع في الخ٣ل الهىياحي هى  جل٪ الخغ٦ت الؿياؾيت الش٣اٞيت التي ظٗلذ حً ألاحاػيٛيت 

ؤحاػيٛيت « ethnicité »ىىيت حكغوٖا اظخماٖيا ؾياؾيا و ز٣اٞيا ، ٞداولذ الخإؾيـ إلز

ؤو ٢ىحيت ؤحاػيٛيت ب٢خضاءا بال٣ىحياث ألازغي ، و طل٪ هٓغا ألن ٧ىن وظىص ججم٘ بكغي 

 يخدضر بلؿان حا في خحز ظٛغافي حا حً خ٣ه ؤن يُ 
َ
 ن وَ ىِّ ٩

َ
ا . بطن هجض ؤن هظا الخياع ٢ض ىً َ

هب ٖيىه ٢ًيت ان٠ُ خى٫ قٗاع " اللٛت ألاحاػيٛيت " حىظ وكإجه بل  اليىم ، و وي٘ ه

ىيا ، و  َحٗحرة اللٛت و حإؾؿتها و جضعيؿها في اإلاضعؾت و الجاحٗت و جىؾي٘ هُا١ اؾخٗمالها َو

بهظا الك٩ل ا٢ترهذ اللٛت ألاحاػيٛيت بةق٩اليت الهىيت في الجؼاثغ و ناعث ؤخض ؤهم حضازل 

خٗضص اللٛىي و الهىيت ألاحاػيٛيت . و في حىٓىعها هدً ، ٞةن ؤلاق٩اليت الهىياجيت ح٣غوهت بال

الش٣افي في الجؼاثغ ، و ؤٖم٤ حً طل٪ بالخٗضص الؿياسخي و حك٩لت الهىيت هظه حخهلت 

اء الظي ييبغي ؤن جخىل  بصاعجه و حؿيحره  بالهغإ اللٛىي و الظي جمشل اإلاضعؾت ٞيه ، الٖى

ً و اإلاجخم٘ ، و طل٪ بىي٘ ؾياؾت لٛىيت عقيضة جدٟٔ اليؿيج  بما يسضم حهلخت الَى

ي الجؼاثغي الظي ؤهخجخه الخجاعب الؿياؾيت و الش٣اٞيت و الاظخماٖيت ٖبر ٢غون الاظخماع

 حًذ .
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ت :  -2 ت الش٣اُٞت الجؼاثٍغ ً الهٍى سُت ًٖ ج٨ٍى  إلادت جاٍع

بن حىاولت الؿحروعة الخاعيسيت لدك٩ل الهىيت الش٣اٞيت للمجخم٘ الجؼاثغي حؿخىظب 

اخل حك٩لها ٖبر ال٣غون السخي٣ت  " و الاؾخٗاهت بالخاعيش لغنض حؿلؿلها الؼحجي و ج٣صخي حغ 

ٖىضحا هخدضر ًٖ ح٩اهت الجؼاثغ حً الش٣اٞت ، و ًٖ نلت هظه الش٣اٞت بش٣اٞاث ظحراجها ؤو 

حن للدؿائ٫ حتى ؤزظث الش٣اٞت جخ٩ىن في  البالص الىاثيت ٖجها ، ٞةهىا هجض ؤهٟؿىا حضٖٞى

تي وكُتها و صٞٗذ بها بل  الجؼاثغ ؟ و حا هي اإلاغاخل التي ٢ُٗتها ؟ و حا هي الٗىاحل ال

اع 1الخُىع و الخبلىع؟ "  . و ٖمليت البدض في حك٩ل هظه الش٣اٞت يؿخضعي جدضيض ؤلَا

 الجٛغافي و ؤلا٢ليمي للجؼاثغ و ٦ظا التر٦يبت البكغيت التي ٖمغث هظه ألا٢اليم .

مي بل  حلخ٣ى خًاعاث ٖضيضة و هي ظٛغاٞيا جيخحٗخبر و باحخياػ ، حما ال ق٪ ٞيه ؤن الجؼاثغ 

قما٫ بٞغي٣يا و صو٫ ب٢ليم البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ ، و احخضاص خًاعي للكغ١ ؤلاؾالحي 

ىذ  الظي ٧ان حىبٗا لخًاعاث ػاهغة و ٖغي٣ت. ؤحا بسهىم التر٦يبت البكغيت التي اؾخَى

يت  بط ؤن " ؤ٢ىا٫ اإلااعزحن حخًاعبت  هظه ألا٢اليم ، ٞةهىا هجض ؤهٟؿىا ؤحام بق٩اليت حٗٞغ

 في قإن ؤن
ُ
٫ ٖليه هى ؤن قٗب هظه اإلاى٣ُت ؤنيل و ىِّ َٗ ل ؾ٩ان هظه البالص ، و الظي و

ٖغي٤ ، خيض ب٣ي ٖى  حغ ألاخ٣اب حخمؿ٩ا بإنالخه ، و حً َبيٗخه ؤال يىضحج في الجيؿياث 

. و لٗل الهغإ الىاجج ًٖ  2التي جدل ببالصه ، بل يبلٗها ٞخهحر ظؼاثغيت بخىالي ألايام " 

إزحر الش٣اٞت الٛالبت الىاٞضة في ٧ل حغة ، ؤصي بل  ْهىع ح٣اوحت ز٣اٞيت  الاخخ٩ا٥ الش٣افي و ج

٤ اؾتراجيجياث حخٗضصة  للخٟاّ ٖى  حٗالم  ٖىيٟت حً َٝغ الش٣اٞت ألانيلت اإلاٛلىبت ٞو

الصسهيت و ؤنالتها ، ٧االوٗؼا٫ في الجبا٫ و الاخخماء بها ٦ما الخا٫ في حى٣ُت ال٣باثل و 

ىن طل٪ حاوٗا للؿ٩ان ألانليحن حً الاجها٫ بالىاٞضيً في بَاع ألاوعاؽ. و ل٨ً صون ؤن ي٩

الاخخ٩ا٥ الىاٖم الظي جٟغيه اإلاباصالث الخجاعيت حً ؤظل يمان الٗيل و الخُل٘ لؤلخؿً 

ب ٧ل حا ؤحى  ٣ٞض ٧ان " للجؼاثغي اؾخٗضاص ُٞغي ل٩ل شخيء ظضيض هاٞ٘ ، ٞيؿيٜ و يؿخٖى

َبٗه و جضٞ٘ به بل  ألاحام في حيضان الخًاعة به ؤوالث٪ ألاظاهب حً ز٣اٞت و ؤزال١ جىا٦ب 

. هظه الاخخ٩ا٧اث الىاٖمت ؤخياها  و الٗىيٟت ؤخايحن ؤزغي ، و ٖى  حغ الٗهىع 3و الغقي " 

ؤصث بل  حك٩ل هظا الكٗب الظي ُؾِمي " البربغ " و الظي جمحز بش٣اٞت زانت و ابخ٨غ لٛت 

ت التي جيخمي لٗاثلت اللٛاث الخاحيت ، و هي ٧اهذ الغاٞٗت لهظه الش٣اٞت ، و هي اللٛت ألاحاػيٛي

                                                           

ىيت لليكغ و الخىػي٘ ، 1983 ، م 15   1 حدمض الُماع، الغوابِ الش٣اُٞت بحن الجؼاثغ و الخاعط ، الى٧الت الَى

32حدمض الُماع ، هٟـ اإلاغظ٘ ، م   2 

32 حدمض الُماع ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م   3 
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ذ حجها ؤلؿً ؤو  حكخ٣ت حً الليبيت ال٣ضيمت ، و ٢غيبت حً اللٛت اإلاهغيت ال٣ضيمت ، و جٟٖغ

لهجاث حخٗضصة حجها ال٣باثليت ، الكاويت ، اإلاؼابيت ، التر٢يت ، الكىىيت ، الكلخيت ، الغيٟيت 

ٕ الخاعيذي الظي خضر ، ظغاء ا٦دؿاح بلخ ، جسخل٠ حً حى٣ُت بل  ؤزغي بؿبب الاه٣ُا

اللٛاث الضزيلت لًٟاءاث ٧اهذ جدخلها ألاحاػيٛيت ٞاوٗؼ٫ ٧ل ٞهيل بلٛخه ، و ٖبر الؼحً 

ْهغث هظه الازخالٞاث بحن حسخل٠ اللهجاث . و لٗل ؤو٫ اخخ٩ا٥ ز٣افي و خًاعي 

ت و لم ي٩ىهىا باألظىاؽ ألازغي ، ٧ان ح٘ الٟييي٣يحن الظيً اٖخمضوا ٖى  الخجاعة و اإلاالخ

ٚؼاة جىؾٗيحن ؤي احبرياليحن باإلاٗجى الخضيض ، " بل ٧اهىا صٖاة  بنالح ، ختى ؤن ج٣اليضهم 

الخجاعيت هي ؤ٦بر ظاهب حً ز٣اٞتهم الجض حخُىعة التي اهدكغث ٖبر ٧ل ؤوعبا ، هظا حا ج٣ىله 

اظت " يت ًٖ الٟييي٣يحن و ٢َغ خض حا  ٩ٞاهذ اؾخجابت البربغ لهم بل  1ألاخضار اإلاىيٖى

اط  ٣ا لشىاثيت جدضي/اؾخجابت . و ح٘ الخغب الغوحاهيت ٖى  ٢َغ َيبت و بيجابيت و طل٪ ٞو

اهخٓمذ  ز٣اٞت اإلا٣اوحت ح٘ حاؾيىيؿا  " بٗب٣غيخه و عوح الخىٓيم و زانت الخإييض الكٗبي 

الظي ؾمذ له ب٣هغ ؤٖضاثه و بعؾاء حمل٨ت حىخضة ٖانمتها ؾحرجا و التي جًم بهٟت 

تهم ٖى  هىحيضيا الٟخيت   2اثغ خاليا "  ج٣غيبيت الجؼ  ان حا ؤٖاص الغوحان ٦غَّ . و ل٨ً ؾٖغ

ليدُمىها ، و ل٨ً طل٪ لم يمى٘ حل٨ها حاؾيىيؿا حً اإلاًى ٢ضحا في الخإؾيـ لش٣اٞت 

حجابهاجيت ؤنيلت جداٞٔ ٖى  حٗالم شسهيت قٗبه ٞهى " عظل وإ ، يٗٝغ ؤن الش٣اٞت هي 

ً جش٣ي٠ ؤلاوؿان الجؼاثغي و جغبيخه التربيت الىاٖيت ، جدشه هخاط ال٣ٗل و ال٣لب ، ٞال بض ح

ٖى  البدض ًٖ ألاًٞل حً ظهت ، و ًٖ السحر حً ظهت ؤزغي ، ٞه٨ظا يهبذ ال يؿخإزغ  

.بطن في هظه 3بش٣اٞخه بل يجز٫ بها بل  اإلاجخم٘ ٞيؿخٛلها الجمي٘ و جإحي بإ٧لها اإلاغجج  " 

ضن و ألاؾىا١ و جهاهغوا و ؾاهمىا ظميٗا في بىاء اإلاغخلت احتزط البربغ بالٟييي٣يحن في اإلا

اط حا ؤصي بل  جُىع اللٛت ألاحاػيٛيت التي صزلتها حهُلخاث ظضيضة و لٗل  خًاعة ٢َغ

التزاوط بحن اللٛت البربغيت و الٟييي٣يت ؤصي بل  ْهىع لٛت ظضيضة هي اللٛت البىهي٣يت .  و ل٨ً 

حٛحرث الاؾخجابت بخٛحر الخدضيٟدضر الاوٗؼا٫ ح٘ اؾخ٣غاع الغوحان للجؼاثغ حٛحر ألاحغ ، و 

الش٣افي و اللٛىي بحن الجيؿحن البربغ/الغوحان و بالخالي " ٞةن الغوحان لم يازغوا في البربغ في 

اظيحن ، ح٘ ؤن اللٛت الالجيييت ؤوؾ٘ ، و الؿغ في طل٪ ، ؤن البربغ لم يغوا  اللٛت ٦خإزحر ال٣َغ

                                                           
1
  A.Megherbi , culture et personnalité Algérienne de Massinissa à nos jours , ed ENAL , 

Alger, 1986 , p69 
70حدمض الُماع ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م      2 

42حدمض الُماع ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م    3 
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اظيحن حُاح٘ اؾخٗماعيت ٞإ٢ب لىا ٖلحهم ، بيىما الغوحان اخخلىا ؤعيهم ليؿخٛلىهم في ال٣َغ

. و هظا َبيعي في الاخخ٩ا٧اث و الخضازالث الش٣اٞيت ،  1و يؿخٗبضوهم ٞىٟغوا حجهم " 

ٞالش٣اٞاث جىضحج و جخىانل ح٘ ٚحرها بؿهىلت بطا ٧ان صٖاتها صٖاة ؾالم و حٗاون و عقي ، و 

ٚؼو و اؾخٗماع و اؾخٛال٫ و اؾخٗباص و هظا جدىاٞغ و جخهإع و جخسانم بن ٧ان صٖاتها صٖاة 

غوا و ٩٨ٞىا  الُبَجى  حا هالخٓه ح٘ الغوحان ؤجهم و حً حىُل٤ َبٗهم الٛاػي ، ٢ض صحَّ

الاظخماٖيت و الؿياؾيت و الا٢خهاصيت و ختى الش٣اٞيت للبربغ ، حا ؤصي بل  ظمىص الش٣اٞت 

يت يض ٧ل زُغ صاهم . و اؾخمغث البربغيت و اوٛال٢ها ٖى  هٟؿها ٧اؾتراجيجيت صٞاٖيت َبيٗ

هظه الاؾتراجيجيت ختى ح٘ الٗغب الٟاجدحن في الشماهحن ؾىت التي جلذ الٟخذ ؤلاؾالحي ، بل  

ؤن جبحن للبربغ آهظا٥ ؤن عؾالت ؤلاؾالم جضٖى لئلنالح و ؤلازاء و اإلاؿاواة و الخغيت و 

م ؤهىا ال يم٨ىىا ازتزا٫ الض يً في بَاع حدضص  و طل٪ ألن ؤلاوؿاهيت و حداعبت الاؾدبضاص ، ٚع

الضيً " هٓام لل٣يم و اإلاٗايحر ، و يخجاوـ ح٘ ؤي ز٣اٞت جبدض في ظىهغها ًٖ جدغيغ 

ؤلاوؿان حً ٧ل ٢يىص الٗبىصيت  " ٞاإلؾالم ليـ ٣ِٞ صيىا بؿيُا ، و ل٨ً في الخ٣ي٣ت هى 

وؿان حً همِ خياة و جهىع للٗالم ، ٞهى في الى٢ذ هٟؿه ؾاحي و زابذ و ل٨ً في زضحت ؤلا

. بطن ، و بٗض خغوب َىيلت اؾخبؿل ٞحها البربغ و ٣ٞضوا ٞحها حل٨تهم " 2الىالصة بل  اإلاىث " 

صحهيا " و بض٫ الاؾخمغاع في الخ٣ض ٖى  الٗغب ، هجضهم ٢ض جماهىا حٗهم و جبىىا عؾالتهم و 

 خملىا اإلاكٗل بضلهم بل  ؤحهاع ؤزغي ٞىجضهم ٢ض ػخٟىا بل  " اإلاٛغب ألا٢صخى زم بل 

ألاهضلـ ، ليـ ٦جىىص يمشلىن ؤ٢ليت في الجيل ، بل ق٩لىا ؤٚلبيت الٟاجدحن جدذ ٢ياصة 

.هظا الخٟاٖل ال٨بحر ح٘ ؤلاؾالم الىاٞض ٧ان له ألازغ 3ال٣اثض الجؼاثغي ألاو٫ َاع١ ابً ػياص "

ال٨بحر في ظىهغ الهىيت الش٣اٞيت الجؼاثغيت ، و طل٪ ل٩ىن هظا الضيً الجضيض حىٓىحت ٢يميت 

عها بدؿب حخ٩ احلت جُغح جهىعا قاحال للٗالم ، يازغ في ٧ل ز٣اٞت يمتزط بها و يٛحرها و يدّىِ

٢يمه و حٗايحره ، و بالخالي يازغ في ؤهماٍ الخ٨ٟحر  لضي الىاؽ ، و ٖى  همِ الخياة ٩٦ل و 

َ٘ إلباصة الش٣اٞاث اإلادليت ؤو  م حً ؤن ؤلاؾالم لم َيْؿ ٖال٢ت ؤلاوؿان بما خىله ، وهظا بالٚغ

َمؿها ، بال ؤهه ظاء لخى٣يتها حً " الًالالث و الجهاالث " التي ال جخُاب٤ و هٓام ٢يمه و 

حٗايحره. و هىا ججضع ؤلاقاعة ؤن صزى٫ ؤلاؾالم ٢ض اؾخ٣ضم حٗه ؤهماٍ الخ٨ٟحر الٗغبيت و ٦ظا 

ل  اءه ، ليبضؤ همِ خياة البربغ في الخٛحر بدؿب حضي جٚى اللٛت الٗغبيت   التي ٧اهذ ٖو

                                                           

53حدمض الُماع ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م      1 
2
   A.Megherbi , OP.CIT, P 35 

ت في الجؼاثغ ، حيكىعاث صخلب ، الجؼاثغ ، 1991 ، م 20  غوخت البربٍغ  3 ؤخمض بً وٗمان ، ٞغوؿا و ألَا
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م في ؤوؾاَهم بٟٗل اإلاشا٢ٟت ، لخبضؤ ٖمليت حٗغيب البربغ جضعيجيا ، لخىضحج الجؼاثغ في ؤلاؾال 

زغيُت ظيىؾياؾيت ظضيضة و هي الٗالم الٗغبي ؤلاؾالحي و ل٨ً بسهىنيتها صاثما .ٞىجض 

ؤن البربغ ٢ض ازخاعوا ال٨ٟغ الساعجي الظي يسغط ٖى  الخا٦م ، زم ؤ٢احىا حمالي٪ جد٨مها 

ىا في بىاء اإلاؿاظض و الؼوايا و  ٖاثالث بغبغيت م جبىحهم للٛت الٗغبيت بهٟت آليت ، و قٖغ ، ٚع

اإلاضاعؽ ، و بضئوا في الخىانل الش٣افي ح٘ اإلاكغ١ و ح٘ ألاهضلـ هٓغا إلقٗاٖهما الش٣افي و 

الٗلمي ال٨بحر .و ح٘ صزى٫ ألاجغا٥ و حٛحر الخٗاحل ح٘ البربغ ، ازخاعوا الاوٗؼا٫ في الجبا٫ 

خ٨م الٗؿ٨غ و حً الًغاثب و الجبايت التي ؤز٣لذ الؿ٩ان ، حما حى٘ ٖمليت  للىجاة حً

الخشا٠٢ بحن ألاجغا٥ و البربغ  و ب٣يذ الش٣اٞت الجؼاثغيت في بَاع الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، 

لت في ٧ل حٟانل  الٗاإلات آهظا٥ ح٘ الاخخٟاّ بالش٣اٞت البربغيت الكٟهيت التي ٧اهذ حخٚى

 يت و الا٢خهاصيت و الؿياؾيت و الش٣اٞيت للجماٖاث الؿ٩اهيت البربغيت.الخياة الاظخماٖ

و ح٘ الاخخال٫ الٟغوسخي للجؼاثغ، جبلىعث ٨ٞغة زهىنيت " ال٨يان الجؼاثغي الظي له الخ٤ 

، حشلها حشل ال٨ياهاث ألازغي في الٗالم ، " طل٪ ؤن ألاحت  1في الىظىص ٦إحت خغة حؿخ٣لت " 

يت ال يم٨ً ؤن جخٗايكا في الجؼاثغ ، ألجهما يٗخى٣ان صيىحن حسخلٟحن الجؼاثغيت و ألاحت الٟغوؿ

. و في هظه 2و جخ٩لمان لٛخحن حسخلٟخحن و جلبؿان زيابا حسخلٟت و جماعؾان ج٣اليض حسخلٟت "

٦سؼان للخٗبئت الش٣اٞيت يض اإلاؿخٗمغ  اإلاغخلت ج٨غَّؽ الضًً ؤلاؾالمي بلٛخه الٗغبُت  

بلىعث هظه الشىاثيت و ججؿضث في حٗٓم الشىعاث الكٗبيت بمؿيديخه و لٛخه الٟغوؿيت ٞخ

التي ٢احذ حىظ خغ٦ت  ألاححر ٖبض ال٣اصع الظي  اؾخُإ ؤن يجم٘ ألاهالي خىله و ياؾـ 

لبىاء صولت ٢ىيت بجيل خضيض و حاؾؿاث جىخض الكٗب " ٧ان الضيً حً ؤهم حدغ٧اث 

اصتها حكايش ييخمىن بل  ، و لخغ٧اث ؤزغي ظاءث حً بٗض ، ٢ض جىل  ٢ي3هظه الخغ٦ت " 

يت و ؤهمها ال٣اصعيت و الغخماهيت ٧الكيش الخضاص و اإلا٣غاوي . و إلاا جُٟىذ  الُغ١ الهٞى

ٞغوؿا لضوع هظا الضيً في الخٟاّ ٖى  الصسهيت الجؼاثغيت ، ؤعاصث ججٟي٠ حىابٗه و طل٪ 

٪ صوع ٖى  الخبىؽ و ألاو٢اٝ ، ٞخ٣لو بظلاؾخىلذ  بال٣ًاء ٖى  اإلاضاعؽ و الؼوايا و

ؤلاؾالم و اللٛت الٗغبيت في حياصيً ال٣ًاء و ؤلاصاعة و ألاخىا٫ الصسهيت و الخٗليم و التربيت 

. ٦ما ٢احذ بخ٨ٟي٪ البجى الاظخماٖيت و الش٣اٞيت لؤلهالي بخهجحرهم و ا٢خالٖهم حً بيئتهم 

 الش٣اٞيت و الضٞ٘ بهم بل  حىٓىحت ز٣اٞيت و ا٢خهاصيت حىا٢ًت لصسهيتهم " ٖىضثظ لجإ

                                                           
1
Yver George, Si Hamdan Benothman Khoja , R.A.L , 1913 , p117-118 

2
  Yver George, idem, p 111 

3
  J.C Vatin , l’Algérie politique : Histoire et société , PFNSP, Paris , 1983 , p 89 
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. هظا ال٣هغ الٟغوسخي ٖى  الكٗب 1الجؼاثغي بل  ؤٖما١ طاجه ، ٣ٖيضجه الضيييت و ج٣اليضه "

حً صيً و  « valeurs refuges  »الجؼاثغي ، صٞ٘ بل  الخمترؽ وعاء  "ال٣يم اإلالجإ" ؤو  

م ٖضم وظىص وعي حكتر٥ بالصسهيت الجماٖيت لؤلحت الجؼاثغيت  جاعيش و لٛت حكتر٦ت ٚع

جي " ختى حٗغيذ للهض خضاء ال٩ىلىهيالي الظي ؤي٣ٔ يمحرها الَى حت الاؾخٗماعيت و الٖا

ىيت الجؼاثغيت ، ال ل٩ىهه ٢ض زل٣ها و ل٨ً  خضاء بطن ٧ان ٖاحال خاؾما في الخغ٦ت الَى ٞااٖل

ىيت بال ؤجها ٢ض " سجلذ في 2ألهه ؤي٣ٓها "  م حكٗب حظاهب و حكاعب الخغ٦ت الَى .و ٚع

. و يم٨ىىا 3بخياء الش٣اٞت الجؼاثغيت بلمؿاث حسخلٟت "  يغوعة  -بهىعة حب٨غة -بغاحجها  

هىا ؤن وٗغى ؤهم آلاعاء التي َغخذ ؤو ؤقاعث بل  ٢ًيت الهىيت الش٣اٞيت الجؼاثغيت. لٗل 

ؤو٫ خغ٦ت ؾياؾيت ْهغث هي " خغ٦ت الكباب الجؼاثغي " حً ؤبغػ عواصها " ألاححر زالض "  ، 

الاهخمام باألخىا٫ الصسهيت و حً يىاصي  اه٣ؿم ؤًٖائها بحن حً يُالب بالخجيـ صون 

بالخجيـ ح٘ الاخخٟاّ باألخىا٫ الصسهيت ؤلاؾالحيت ، و هظا في عؤيىا بلٜ خضا حً الخماهي 

م ؤلاقاعة بل  ألاخىا٫ الصسهيت ؤلاؾالحيت. زم ظاءث ظمٗيت الٗلماء  ح٘ اإلاؿخٗمغ ٚع

ظما٫ الضيً ألاٞٛاوي " و  "  اإلاؿلمحن حخإزغة بالجهًت ؤلانالخيت في اإلاكغ١ و التي ٢اصها "

حدمض ٖبضه " ، ٧اهذ جاحً بىظىص ألاحت الجؼاثغيت و ؤن وظىصها ؾاب٤ لالخخال٫ الٟغوسخي و 

جي ، ؤلاؾالم صيجي  ازتزلذ جهىعها ألؾـ الهىيت  الجؼاثغيت في زالزيتها اإلاٗغوٞت " الجؼاثغ َو

٤ ، الٗغبيت لٛتي " و بالخالي ٞةن حٗالم الصسهيت الجؼاثغيت ٖىض ها ٖغبيت بؾالحيت، ٞو

يت و يًللها و يداعبها ب٩ل الُغ١ الؿلميت حجها و ختى  حىٓىع ؾلٟي يؼصعي" اإلاضاعؽ الهٞى

. زم هجض " الخؼب الكيىعي الجؼاثغي " الظي ُيٗخبر احخضاًصا للخؼب الكيىعي 4الٗىيٟت " 

٤ حىٓىع الخؼب الكيىعي ياحي الظي يىاصي باألحمي الٟغوسخي و هى يؿحر ٞو ت الٗاإلايت و الؿٞى

ؤو٢ٗه في حإػ١ ، بط ٧ان يغي ؤن " الجؼاثغ ؤحت في َغي٤ مما  بالخالي ال ح٩ان لل٣ىحياث

الخ٩ىيً حً زال٫ احتزاط بكغي حً ؤنل ؤوعوبي ، ٖغبي و بغبغي لخ٩ىن ٖىهغا ظضيضا هى 

، و ٧ان لهم الضوع الباعػ في جدضيض الؿياؾت الش٣اٞيت و َغح اإلاؿإلت  5الٗىهغ الجؼاثغي "

الش٣اٞيت ٞيما بٗض . ؤحا " خغ٦ت ؤخباب البيان " ب٣ياصة ٞغخاث ٖباؽ ٞلم ج٨ً جاحً ؤنال 

جي . و حً  م جغاظٗه ٞيما بٗض و اهًماحه بل  ظبهت الخدغيغ الَى بىظىص ألاحت الجؼاثغيت ، ٚع
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اإلاٟاع٢اث ؤهه جىل  عثاؾت الخ٩ىحت الجؼاثغيت اإلاا٢خت حما يض٫ ٖى  بق٩اليت ٖمي٣ت في 

لجؼاثغي. زم هجض " خغ٦ت اهخهاع الخغياث الضيم٣غاَيت " و التي جبيذ ٨ٞغة اإلاجخم٘ ا

الاؾخ٣ال٫ الخام و ٧ان جهىعها لؤلحت الجؼاثغيت يكبه بل  خض حا جهىع " ظمٗيت الٗلماء 

اإلاؿلمحن " ٞهي حغجبُت بالبٗض الٗغبي ؤلاؾالحي بى٨هت زىعيت خضيشت بط ٧اهذ جضٖى بل  " 

.  بطن زالنت ال٣ى٫، ؤن الخغ٦ت 1و الٗالمي ب٩ل ؤق٩اله و نىعه "حداعبت الاؾخٗماع اإلادىي 

ىيت جبيذ اإلاؿإلت الش٣اٞيت حىظ والصتها باإلاُالبت بالخٟاّ ٖى  ٢اهىن ألاخىا٫  الَى

الصسهيت ؤلاؾالحي، و اإلاُالبت بٟخذ اإلاضاعؽ لخٗليم اللٛت الٗغبيت. زم جبلىعث ٨ٞغة ب٢احت 

جي حغجبِ بالبٗض الٗغبي ؤلاؾالحي .  الضولت الجؼاثغيت اإلاؿخ٣لت و يغوعة وكغ حٗليم َو

ٞالش٣اٞت بطن جمغ ٖبر اإلاضعؾت وبةٖاصة بٗض اللٛت الٗغبيت، في بَاع ز٣اٞت ٖغبيت بؾالحيت 

ٚحر حدضصة اإلاٗالم بك٩ل ص٢ي٤ و ٖلمي، باؾخصىاء عبما " ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن " التي 

ؾالحي للش٣اٞيت الجؼاثغيت ٦ٗاحل جىخيضي و جبيذ ههجا حخ٩احال في بُٖاء البٗض الٗغبي ؤلا 

صاٞ٘ للم٣اوحت. و ل٨ً الجضيغ بالظ٦غ ؤهه في جل٪ الٓغوٝ، ْهغث حك٩لت حؿخدضزت و 

ظضيضة ٖى  الؿاخت الؿياؾيت و الش٣اٞيت الجؼاثغيت و في اإلاهجغ و هي ال٣ًيت البربغيت، و 

ىاثيت ) ُحؿخِٗمغ/ُحؿخَٗمغ التي لم جخم حُاعختها بك٩ل حىيىعي و ٖلمي لٗضة ؤؾباب. حجها ز

يت، هى ؤن  ( التي جٟغى الىخضة إلاجابهت الٗضو اإلاكتر٥، و حجها و حا يبضو لىا ؤ٦ثر حىيٖى

ال٣ًيت البربغيت آهظا٥ لم ج٨ً جمل٪ الدجت و البرهان و بالخالي ٧ان حً الؿهل جدييضها ، 

 للكٗب الجؼاثغي. ألن َغخها في حٟهىحىا ٧ان َغخا هسبىيا و لم جخبىاه الُب٣اث الٗغيًت

ت ٢بل الاؾخ٣ال٫ :  -3  ال٣ًُت البربٍغ

، بضًءا بالٛؼو الٗؿ٨غي ، الظي ٢طخى  1830ل٣ض جضعط الاخخال٫ الٟغوسخي للجؼاثغ حىظ ٖام 

ماحت و ٚحرهم ، و هٕؼ الؿالح حً ألاهالي  ٖى  اإلا٣اوحت التي ٢اصها ألاححر و اإلا٣غاوي و بٖى

م حغوعا باإلاكغوٕ الش٣افي الظي ٧ان حهضٝ بل  ، ز 1871زانت في حى٣ُت ال٣باثل بٗض زىعة 

ج٨ؿحر و ج٨ٟي٪ البييت الش٣اٞيت للكٗب الجؼاثغي و حدى شسهيخه و َمـ جاعيسه . و ل٣ض 

٧اهذ السُِ ؤلاظغاثيت ٢ض ججؿضث في ٢ىاهحن و بظغاءاث ٖمليت حيضاهيت ، ٧اهذ حؿع  في 

ت الخىاػن الاظخماعي و الاوسجام الش٣افي ل ٖؼ لكٗب الجؼاثغي حً زال٫ التر٦حز ألاؾاؽ بل  ٖػ

غا١ بالؿعي بل  " الخٟغ٢ت بحن الٗغب و البربغ ، و تهيئت الٓغوٝ اإلاالثمت  ٖى  ؾياؾت ألٖا

                                                           

 1 ؤخمض السُيب ، خؼب الكٗب الجؼاثغي  ، اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب ، الجؼاثغ ، 1986 ، م 65
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. بطن ؤو٫ حا بضؤ به الاخخال٫ هى ج٨ٟي٪ و 1لدؿغيب الضٖىة اإلاؿيديت و جىهحر الجؼاثغيحن "

ربىي الٟغوسخي بم٣ابل حداعبت ج٨ؿحر  البييت الؿياؾيت جضعيجيا  زم قٕغ في حٗميم الىٓام الت

الخٗليم الخ٣ليضي و طل٪ بالخًيي٤ ٖى  اإلاضاعؽ الخغة و اإلاؿاظض و الؼوايا ، التي ٧اهذ 

حغا٦ؼ بقٗإ للش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت بلؿاجها الٗغبي ، و بالخالي ح٩ّىِن عثيـ للهىيت 

واضخا ظليا بط ٧ان "  الش٣اٞيت الجؼاثغيت. و في هظه اإلاغخلت بالظاث ٧ان حكغوٕ الاؾخٗماع 

ي٣ىم ٖى  حداعبت ؤلاؾالم و اللٛت الٗغبيت و حكىيه الخاعيش ....... و لهظا ٧ان اإلاؿع  الش٣افي 

يضون ، ي٣ىم ٖى  جغؾيش ٨ٞغة ؤن ڤالؿياسخي لبٌٗ اإلاؿاولحن الٟغوؿيحن  حشل ألاححرا٫ 

، و ؤن حى٣ُت  الٟغوؿيحن و الؿ٩ان ال٣باثل يجم٘ بيجهم هٟـ الضم و هٟـ ألانل الغوحاوي

. و ل٣ض اؾخمغث هظه اإلاداوالث ح٘ اإلابكغيً لدك٨يل هسبت  2ال٣باثل هي لبىان بٞغي٣يا  "

ت  حش٣ٟت حٟغوؿت حً عخم حى٣ُت ال٣باثل حكبٗت بالش٣اٞت الٟغوؿيت . و ؤو٫ ْهىع للجٖز

 1945البربغيت ٧ان طا َاب٘ ز٣اٞىي ٣ِٞ ، لخإزظ حىٗغظا ؾياؾىيا ٞيما بٗض ، " ٞدتى 

ت البربغيت في ال٣باثل باألؾاؽ حايضحها في وؾِ اإلاش٣ٟحن الٟغاه٨ٟيليحن الظيً ظىَّ  ضث الجٖز

خباع للماضخي البربغي ، اإلاىالحن لٟغوؿا  ، اإلاخجيؿحن ؤو اإلاخىهغيً ، و  ٖملىا ٖى  بٖاصة الٖا

ت ٢ض ٧ان صٞاٖهم ًٖ الهىيت البربغيت يٗاوي حً يبابيت في الٗال٢ت بحن البربغيت و الٟغاه٨ٟىهي

، بل و ختى الٟغوؿيت ، حً بيجهم سخي ؾٗيض بىليٟت ناخب ٦خاب " ظغظغة في الخاعيش " 

. و ُيٗخبر هظا اإلاش٠٣ ٦ما ؾب٤ و ؤن عؤيىا ،  3و الظي ٧اهإو٫ هاقغ لسخي حدىض واحدىض"  1925

ؤو٫ حش٠٣ و عاثض الجهًت الش٣اٞىيت البربغيت صون حىإػ ، و طل٪ ببدىزه ألا٧اصيميت اإلاسخلٟت 

لترار و ألاصب ألاحاػيغي و ال٣باثىي بالسهىم ، و جبٗه في طل٪ الٗضيض ٞيما بٗض ، و ًٖ ا

٧اهذ صعاؾاتهم جهب في بىج٣ت الخ٣ل الش٣اٞىي الظي ياؾـ للسهىنيت البربغيت ، صون 

، و بٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت  1945ؤن ج٩ىن لهم بيضيىلىظيا واضخت . و ل٨ً بٗض ؾىت 

ىيت  في ألاوؾاٍ الكٗبيت و اؾخ٣ُبذ ٖضصا حً الكباب اإلاش٠٣ و بغػث الخغ٦ت الَى

الُلبت ، الظي هب لالهسغاٍ اإلا٨ش٠ في نٟٝى خؼب الكٗب " بال ؤن بٌٗ هاالء 

ىيت في الهميم  الكباب ٧اهىا يسٟىن ايضيلىظيا حٛايغة إليضيلىظيا و حباصت الخغ٦ت الَى

ت صازل الخؼب جُالب بالبربغيت للجؼاثغ ح ٌ الاهخماء الٗغبي ؤلاؾالحي الىىايا اإلاؼعٖو ٘ ٞع

                                                           

ً الٗغبي ، الٗضص 383 ، الؿىت الشاحىت ، 15-21 ظىان ، 1984  1 حباع٥ اإلايىي ،" لٗبت الخٟغ٢ت بحن الٗغب و البربغ " مجلت الَى

 2حباع٥ اإلايىي ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه
3
 M

ed 
Harbi, « Nationalisme Algérien et identité Berbère », In peuples Méditerranéens, N° 

11, Avril-Juin, 1980. P13 
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.٧ان ٞهيل حً هظا الخياع حخإزغا باإليضيلىظيا الاؾخٗماعيت و باالججاه 1للكٗب الجؼاثغي " 

الكيىعي ، الظي ٧ان يغي ٦ما ؾب٤ و ؤن ط٦غها ، بإن ألاحت الجؼاثغيت ال جؼا٫ في َىع 

ل و ختى الخهٟيت الخ٩ىيً . بال ؤن هظا الخياع ٢ض ٢ىبل بمىظت حً ؤلا٢هاء و التهمي

الجؿضيت . و ل٨ً صون ؤن ي٩ىن طل٪ حىظها يض ٞئت ٖغ٢يت بٗيجها و الضليل ٖى  طل٪ ؤن " 

الضيم٣غاَيت اث زُباء هجم قما٫ بٞغي٣يا ، خؼب الكٗب الجؼاثغي ؤو خغ٦ت اهخهاع الخغي

ىيت التي ٧اهذ ج اوي و ألاهاقيض الَى شحر ، ٧اهىا يؿخٗملىن ال٣باثليت في زُبهم ؤو ختى ألٚا

، و هظا حا يم٨ً  2الخماؾت و اليكاٍ صازل اظخماٖاث اإلاىايلحن ؤو ججمٗاث الجماهحر "

ىاظه ٖى  ؤؾاؽ ؤن صٖاتها يخ٩لمىن و يخبىىن 
ُ
ت البربغيت لم ج جٟؿحره ٖى  ؤن هظه  الجٖز

الش٣اٞت البربغيت ، و ل٨ً خيىما جدىلذ حً حُالبت ز٣اٞيت بل  واظهت ؾياؾيت بمًمىن 

ىيت ، ٦ما خضر ح٘ خؼب الكٗب الجؼاثغي ، ؤو ٖىض ز٣افي حٛايغ إلا باصت الخغ٦ت الَى

. و هظا   3الٗلماء ؤلانالخيحن الظيً ٧اهىا يهٟىن البربغيت ٧اججاه عظعي بخضٖيم احبريالي " 

ىيت  ي٨ٗـ لىا ق٩ل الهغإ الايضيلىجي الظي ٧ان ياحغا و حخٛلٛال في صواليب الخغ٦ت الَى

يغ بالظ٦غ ٦ما عؤيىا حً ٢بل ؤن هظا الخياع البربغي لم ي٨ً ٖى  ٢بل الخدغيغ و بٗضه . و الجض

اججاه واخض ، ٨ٞما ٧ان هىال٪ حٗخضلىن ياحىىن ب٩ل ؤبٗاص الصسهيت الجؼاثغيت اإلاىههغة 

ىن ال  ٖبر الخاعيش لخ٩ىن اإلاشلض الهىياحي) بؾالم ، ٖغوبت و بغبغيت ( ، ٧ان هىال٪  حخُٞغ

ىن بىظىص شخيء ا ؾمه الٗغبيت ؤلاؾالحيت في الجؼاثغ ، حً بيجهم بؿٗىص ياحىىن ؤو ال يٗتٞر

جي . و  حدىض ؤٖغاب حاؾـ ألا٧اصيميت البربغيت ٞيٟغوؿا و هى حً يباٍ ظيل الخدغيغ الَى

يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظا الدكىج في اإلاىا٠٢ ٧ان حخباصال بحن اإلاخٗهبحن للخياع الٗغبي ؤلاؾالحي 

ا للىنى٫ بل  جىا٤ٞ خى٫ اإلاؿالت الش٣اٞيت بحن و اإلاخٗهبحن للخياع البربغي، حا ٧ان ٖاث٣

ىيت.  حسخل٠ ؤَياٝ الخ٣ل الؿياسخي و اؾخمغ هظا الخبايً ختى بٗض اؾترظإ الؿياصة الَى

 الهجغة بلى ٞغوؿا :  -4

ى الاظخماٖيت الخ٣ليضيت للمجخم٘ الجؼاثغي التي جغج٨ؼ في جَ غ الاخخال٫ الٟغوسخي ٧ل البُ " ل٣ض صحَّ 

لت و الٗغف و ال٩ىهٟضعاليت و طل٪  صون جميحز بحن ٖغب ؤو ٢باثل ؤو ألاؾاؽ ٖى  وخضة ال٣بي

.و ل٣ض ايُغ الؿ٩ان للخٗاحل ح٘ اإلاٗمغيً " الظيً يمشلىن آلازغ "  ڤقاويت ؤو حؼاب ؤو جىاع

للىٓام اإلاخضاو٫ ٖىضهم و اإلاخىاعر ظيال بٗض ظيل . هظا  احٛايغ جماًح  بهخاطلي٨دكٟىا هٓام 

                                                           

108٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ؤخمض بً وٗمان ، حغظ  1 

 2 125ؤخمض بً وٗمان ،اإلاغظ٘ هٟؿه ، م  
3
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ed 
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٦بحر في الخ٣ليو حً ألاهميت الا٢خهاصيت التي ٧اهذ جخمخ٘ بها الىي٘ الجضيض ؾاهم ب٣ؿِ 

جل٪ اإلاىا٤َ الجبليت ، ؤيً ٧اهذ جخجم٘ ؤٖضاص هاثلت حً الؿ٩ان ، لحزصاص  بظل٪ جٟا٢م 

ألاويإ اإلاٗيكيت و جضهىع ا٢خهاصياتهم ، حما ايُغهم للهجغة لُلب ل٣مت الٗيل ، و 

الاؾخٗماعيت و طل٪ باإلاؿاهمت في ب٣ٞاع اإلاى٣ُت هظا حا ٧اهذ تهضٝ بليه جماحا الاؾتراجيجيت 

باٚخهاب ؤعايحها و صٞ٘ ؾ٩اجها لالوؿالر ًٖ ؤعايحهم و الجزوح هدى الؿهى٫ الضازليت ؤو 

الهجغة بل  حا وعاء البدغ ، الؾخٛال٫ يضها الٗاحلت السبحرة و اإلااهلت في الؼعاٖت و الهىاٖت و 

ت الخغ٧اث الاخخجاظيت للٗما٫ ؤلا   يُاليحن في اإلاهاو٘ و اإلاؼإع الٟغوؿيت . طل٪ إلا٣اٖع

و في هظه الٓغوٝ ال٣اهغة و ألاويإ الجضيضة ، ؾي٨دك٠ هظا الجبىي ال٣اصم حً ظغظغة  

ً الٗغبي ٩٦ل ، ال يخدضزىن لٛخه و ال  ً و ختى حً الَى ؤهاؾا حً حىا٤َ ؤزغي حً الَى

يت ، و بهما ججمٗهم هٟـ اإلاٗاهاة ح ٘ اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي ، هٟـ ييخمىن لىٟـ ز٣اٞخه الٟٖغ

اإلاحز الٗىهغي ، هٟـ حهاصعة ألاعاضخي ، ٞيدك٩ل لضحهم ظميٗا هٕى حً الىعي الجمعي يض 

و ، هظا اإلاؿخٗمغ بٌٛ الىٓغ ًٖ حى٣ُت الاهخماء ؤو اللٛت ألام  التي يخدضر بها هظا ؤو طا٥ 

حل ، حما ؾمذ طل٪ في ٖمليت هٟؿيت و اظخماٖيت ص٢ي٣ت ، و هي الاقترا٥ في ألالم و ألا 

بخ٣ىيت الغوابِ بحن حسخل٠ ٞئاث الكٗب يض الٗضو اإلاكتر٥ الىاخض جدذ حٓلت الش٣اٞت 

الٗاإلات اإلاكتر٦ت بحن ظمي٘ الجؼاثغيحن و هي الٗغبيت ؤلاؾالحيت في ح٣ابل الٟغوؿيت و 

م حً ؤن  الاؾتراجيجيت  اإلاؿيديت ." ي " في الايضيلىظيا الٗغ٢يت لالؾخٗماع الٟغوسخو هظا بالٚغ

 ، 
ُ
في حداولت لترويًه و جمغيغ ٣1ضم ال٣باثىي ٖى  ؤهه " اإلاخىخل الجيض " الجضيغ باإلصحاط "ج

اث اإلاخالخ٣ت حً ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل بل  صياع  حكغوٖها الاؾخٗماعي . و ل٨ً هظه اإلاجمٖى

ذ في الٗمل الى٣ابي و الىًالي ٝ ان حا اهسَغ ًاء اإلاهجغ ؾٖغ " ل٣ض ٧اهذ ؤٚلبيت ألٖا

، حً حى٣ُت ال٣باثل و جسغظىا  1926ن لىجم قما٫ بٞغي٣يا ، الظي جإؾـ ؾىت اإلااؾؿح

، صون ؤن ي٩ىن لضحهم ؤي جميحز ٖغقي  بحن حسخل٠ ؾ٩ان الجؼاثغ . و  2حً اإلاضعؾت الٟغوؿيت

م ٧ىجهم ؤٚلبيت في اللجىت اإلاغ٦ؼيت لىجم قما٫ بٞغي٣يا ،  الضليل ٖى  طل٪ في هٓغها ، هى ٚع

م ؤهه  "  حهالي الخاط" م حً اهخساب بال ؤن طل٪ لم يمىٗه ٖى  عؤؽ هظا الخىٓيم الٟتي ٚع

ٖغبي حً جلمؿان ، و هظا حا يىٟي في عؤيىا وظىص هظه الخؿاؾيت الٗغ٢يت لضي حش٣ٟي 

ً و الىا٣َحن بالٗغبيت "  الىٟي و طل٪ عبما يٗىص بل  ؤن اإلاى٣ُت آهظا٥ خيا٫ بزىاجهم في الَى

                                                           
1
 Gilber Meynier et Pierette Meynier , « l’immigration Algerienne en France , Histoire et 

actualité » confluences méditerranéennes , N°77, 2011/2 
2
 Gilber Meynier , IBID 
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، و حٗغيٌ  حٗيىت الاوٛال١ خى٫ طاث بزىىلٛىيت ال للك٪ بما ال يضٕ حجازاعط البلض يٗؼػ 

الجؼاثغيحن صون جميحز بحن البربغ و الٗغب لىٟـ  الاؾخٗباص الا٢خهاصي و هٟـ اإلاغا٢بت 

البىليؿيت  ٢ض ٖؼػ لضحهم الكٗىع باالهخماء لش٣اٞت حكتر٦ت . و ل٣ض جم٨ىذ خغ٦ت الهجغة 

التي اؾخدضزتها الخضازت الٛغبيت و الٟغوؿيت حً اؾخٗاعة آلياث الىًا٫ الؿياسخي و الى٣ابي 

.  و ل٨ً ح٘ جبلىع ٨ٞغة بالسهىم حً اهخٓام في ؤخؼاب و ظمٗياث و ه٣اباث و ججمٗاث   

ىيت و ٖى  عؤؾهم ألاب الغوحي " حهالي الخاط " بغػث  الضولت لضي الىسب الؿياؾيت الَى

التي وظهها إلاىٓمت ألاحم اإلاخدضة  إلاظ٦غةبل  الىظىص ؤول  بىاصع ألاػحت الهىياجيت و زانت ح٘ ا

حيالص ألاحت الجؼاثغيت يتزاحً ح٘ الٟخىخاث الٗغبيت ٞحها ظٗل  و التي  1948في ؾبخمبر 

، حا ؤقٗل في هٓغها ٞخيل الخغب ٖى  هىيت الضولت الجؼاثغيت اإلاغاص حكييضها  بحن ؤلاؾالحيت

ىيت آهظا٥.  حسخل٠ ٞهاثل الؿاخت الؿياؾيت الَى

احي : مغخلت الصخظ ال -5  هٍى

بن ؤول  ججلياث اإلاؿاءلت الهىياجيت ٢ض ْهغث ح٘ الخياع الش٣اٞىي البربغي الظي يؿخىحي 

حكغوٖه الجهًىي ، و يتزوص حً حسؼون الش٣اٞت ألاحاػيٛيت و حً الخاعيش البربغي ، اإلاجهى٫ 

:" ؤو اإلاخجاهل بل  طل٪ الخحن . و ل٣ض اٖخمض هظا الخياع ٖى  الصخظ الهىياحي الظي يٗخبر 

ٖمليت ؾياؾيت ج٣ترن بسل٤ التزاحاث ظضيضة و جمشالث ظضيضة ، و في بٌٗ ألاخيان بٖاصة 

ياث ؤو جمشالث حيؿيت ، و ٦ظا ججمي٘ ؤو خكض ٞاٖلحن ؤو ظماٖاث ٖى  هظا  جٟٗيل قٖغ

ألاؾاؽ في بَاع خغ٦ت اظخماٖيت لٛغى جغ٢يتها ؤو اؾترصاصها لٛاياث ظماٖيت ، باإلاىاظهت 

. و ل٣ض جم التر٦حز ٖى  اإلااضخي البربغي و 1اخخماال ح٘ الؿلُت الخا٦مت " اإلاباقغة و الٗىيٟت

بالسهىم ٖى  الٟترة التي ؾب٣ذ صزى٫ ؤلاؾالم بل  قما٫ بٞغي٣يا ، لخهبذ هظه الخ٣بت 

حغظٗا لدك٨يل ؤلايضيلىظيا الش٣اٞىيت لهظا الخياع في الجؼاثغ ، و التي صٖذ بل  ؤوؿىت الخاعيش 

ىيت  و ٖلمىخه و ججغيضه حً ال٣ضؾيت ، و هظا حا زل٤ نغاٖا ح٘ الخىظه الٗام للخغ٦ت الَى

التي ٧اهذ جغي ؤن الُبيٗت الضيييت تهيمً ٖى  جاعيش الجؼاثغ ، ٞىالخٔ ؤن اإلاى٠٢ حً الضيً 

هى حا يدضصالخمشالث الهىياجيت ل٩ل جياع ، و هظا حا جىنلىا بليه في حظ٦غجىا للماؾتر ، و ل٣ض 

م حً ججاوؿه الٓاهغي ، بال ؤهه ٧ان يمشل ٞؿيٟؿاء ٧ان الخياع الش٣اٞىي ال بربغي ، و بالٚغ

جي ،  يىي و آزغ َو حً الخىظهاث و الغئي الؿياؾيت و الش٣اٞيت ، ٞهىا٥ ٞهيل حىه ٞغاه٩ٞى

ألاو٫ حك٩ل ح٘ جسغط  ؤول  صٞٗاث  اإلاش٣ٟحن اإلاٟغوؿحن حً اإلاضعؾت الٟغوؿيت ح٘ بضاياث 

                                                           
1
 Bertrand Badie . le lexique de la sociologie politique , Paris , PUF , 1973 , P 73. 
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يل ٧احل حً زماع اإلاضعؾت الٟغوؿيت و الظي جإزغ لخض ٖكغييياث ال٣غن اإلااضخي ، ؤي بٗض ظ

بلىع ح٘ ؤعبٗييياث ال٣غن اإلااضخي ، و ج٦بحر باإلزىىيت الٛغبيت ال٩ىلىهياليت  ، ؤحا الشاوي ٣ٞض 

يًم ؤًٖاء حٗغبحن ٢غيبحن حً الخياع ؤلانالحي ، و آزغيً حً هخاط اإلاضعؾت الٟغوؿيت ، حا 

زخالٞاث في الغئي خى٫ ال٣ًايا الغثيؿيت ٞيما ؾي٩ىن جغبت زهبت ليكىب الهغاٖاث و الا 

 بٗض . و ي٩ىن حىٓىحت حليئت بالخىا٢ًاث ٦ما ؾجري آلان .

 

 بٌٗ الىظىه الباعػة في الخُاع الش٣اٞىي البربغي :   -6

 الٗىانغ اإلاؿُدُت :  6-1

 :  ظان اإلاىهىب ٖمغوف  -1

ُولض حؿيديا و ٧ان  ٖاف حمؼ٢ابحن ٖك٣ه الُٟغي إلاى٣ُت ال٣باثل و خبه ال٣ٗىي لٟغوؿا ،

ٕغ في ؤخًان " آلاباء  حش٣ٟا حً الُغاػ الٗالي ، بد٨م ؤن لٛخه ألام ٧اهذ الٟغوؿيت ، و جٖغ

البيٌ "  في بيذ ألايخام في حى٣ُت " بٚيل ٖىي "  بىاليت بجايت ، الظيً ج٨ٟلىا بإحه بٗض ؤن 

ا ٧ليت ًٖ الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت يا٢ذ بها الُؿ  بد٨م حيكئه ، و  بل ، و ٧ان ح٣ُٖى

م خبه الكضيض لٟغوؿا و في هظا ي٣ى٫ :" ؤها ؤصيً  ل٨ىه ب٣ي حغجبُا بإظضاصه البربغ ، ٚع

لٟغوؿا بلضي ؤ٦ثر حً الخياة ، الىعي بالخياة و ال٨ك٠ ٖما يهى٘ زمجها و اإلاجض اإلاخىاي٘ 

اهذ ٣ٖل عاج٘ ، ٞةطا ٧ عوحيٍ  لئلوؿان ، و ل٨جي ؤصيً ؤيًا إلاى٣ُت ال٣باثل بضحي و إلاىعوٍر 

عوحي ، ٞةن حى٣ُت ال٣باثل هي عوح ٣ٖىي "
1

اليٗتٝر حىه .هظا الخمؼ١ بحن الًٟخحن ظٗل 

بالخضوص بيجهما ، حا صٞٗه لل٣ى٫ :" ؤها الجؿغ ؤو الؿٟيىت التي جًمً الخىانل بحن ٖاإلاحن و 

ل٨ً همصخي ٖليه و هضوؽ ٖليه و هضه٨ه ، و ؾإب٣ى ٦ظل٪ ختى جهايت الجهاياث ، ٞهظا ٢ضعي 

. و بد٨م ح٩اهخه الاظخماٖيت ٦مش٠٣ ٞغوسخي حؿيخي ، ٧ان حخاخا له الضٞإ ًٖ اإلاهيمً  2"

ٖلحهم في وظه اإلاهيمً ، حا صٞٗه بل  ؤزظ حؿاٞت حً الؿياؾت ال٩ىلىهياليت قيئا ٞكيئا ، 

، ليداو٫ ختى جبريغ اهخٟايت الكٗب الجؼاثغي و طل٪ في ٢ىله  45زانت بٗض ؤخضار حاي 

يت للخٗبحر بال٨الم و بال٨خابت و :" ل٣ض اؾدىٟظ الجؼ  اثغيىن ٧ل الىؾاثل الؿلميت و الكٖغ

بالخجمٗاث و الاظخماٖاث الٗاحت ًٖ حُالبهم ألا٢ل جضححريت ، ٣ٞض جم حٗلي٤ حماعؾت 

                                                           
1
  Tassadit Yacine . « un algérien s’adresse aux français » in l’Histoire de l’Algérie par les 

textes ( 1943-1962) , Paris , l’Harmattan , 1994 , P7.  
2
 Jean Amrouche « cathalogue de l’exposition de l’eternel Jugurta »archives de la ville de 

Marseille , université , 1985 . P23. 
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ماء و  الخ٣ى١ ألاوليت ، و حىٗذ الاظخماٖاث و خلذ ألاخؼاب الؿياؾيت و َىعص الٖؼ

" اإلاىايلىن و نىصعث الصخ٠ ؤو ٖل٣ذ ؤو حىٗذ
1

ىيت و   . زم اهسٍغ ٧ليت في الخغ٦ت الَى

جي و اٖتٝر  لى حخإزغا ، بٗض ؤن ْهغ ػي٠ الؿياؾت ال٩ىلىهياليت ، و ؤيض ظبهت الخدغيغ الَى

بجميلها في بخياء يمحر ألاحت الجؼاثغيت و في طل٪ ي٣ى٫ :" حا يؿمى الكٝغ ؤن ؤ٧ىن ظؼاثغيا 

عوسخي ؤو بيُالي، هظا الكٗب يٗلم  ٞغوسخي ، بهجلحزي ، هىا٥ ىن ي٩الكٝغ ؤن حشله حشل ، 

جي  " « FLN  »ؤهه حضيً لجبهت الخدغيغ الَى
2

.هالخٔ ؤهه و بد٨م حيكئه اإلاؿيخي و حٗلمه  

ٖى  يض آلاباء البيٌ ، ٢ض جضعط حً الهىيت الٟغوؿيت بل  البدض ًٖ بخياء البٗض ألاحاػيغي 

ت" الؿاب٤ للٟخذ ؤلاؾالحي ، باؾخدًاع عحؼ  َغ الخىٓحر لهىيت ظؼاثغيت  السالض ، زم "يٚى

 صولخيت حىاَىاجيت .

ؿُحن:  -2 ؼان اإلاضٖى  ؤٚو  بل٣اؾم بباٍٖؼ

 

حىاهًت في اٖخى٤ اإلاؿيديت ٖى  يض اإلابكغيً و اٖخى٤ حٗها خب ٞغوؿا ، ليىسٍغ 

الايضيلىظيا الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، و طل٪ بالؿعي بل  ججٟي٠ حىاب٘ ؤلاؾالم في حى٣ُت ال٣باثل 

« Désislamisation de la Kabylie »  ، هى ؤيًا ٦ؿاب٣ه " ظان اإلاىهىب  و

ً وظضاوي و هى حى٣ُت  ىان :" َو ٖمغوف " ، ٧ان حمؼ٢ا بحن بلضيً ، ٞي٣ى٫ ؤن لضيه َو

ً عوحي و ازخياعي و هى ٞغوؿا " و ل٣ض ٖاف نغاٖا وظضاهيا بحن اإلاجخم٘  .3ال٣باثل ، و َو

ٕغ ٞيه و الظي ٚغؽ ٞيه ٢ي مه الخ٣ليضيت ، و اإلاجخم٘ اإلايكىص الىا٢عي و الخ٣ي٣ي الظي جٖغ

و اإلاخسيل و الظي يدلم به ، و هى اإلاجخم٘ الٟغوسخي ، و هظا الظهاب و ؤلاياب بحن اإلاجخمٗحن 

ؤخضر له جمؼ٢ا وظضاهيا ، و ل٨ىه ح٘ طل٪ ٖمل ٖى  بلخا١ حى٣ُت ال٣باثل بالخًحرة 

 الٟغوؿيت في وظه ٖمل ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن آهظا٥ ، و خاو٫ ؤن يُ 
َ
غ حى٣ُت ال٣باثل هِّ ُ

حً ٧ل حا هى ٖغبي بؾالحي ، و في هظا ي٣ى٫ :" بن الكباب ال٣باثىي يغيض الٟغوؿت ......... ألن 

ال٣باثىي ليـ ؾاحيا و ل٨ىه حخىؾُي خهغه الخاعيش في ظبا٫ ظغظغة ، ٞدؿاؾيخه ؤ٢غب 

بله له و ال خًاعة للكٗىب الالجيييت ، و ألؾباب جاعيسيت و ٖى  زالٝ الٗغبي ، ٞال٣باثىي ال 

                                                           
1
  Tassadit yacine . un algerien … OP.CIT, P24  

2
  Jean Amrouche, « ce que parler veut dire » le monde , 1

er 
juillet 1959 , cité par Tassadit 

Yacine IBID .P 105 
3
 Augustin Ibazizen . le testament d’un berbère , itinéraire spirituel et politique , Paris , ED : 

Albatros , 1984.P19 
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. و هىا ؤيًا هالخٔ ح٩اهت الضياهت في عؾم الخمشالث 1بؾالحيت له و ال ج٣ضيـ إلادمض له "

الهىياجيت لضي هظا اإلاىايل الظي ال يغي حً حؿخ٣بل للش٣اٞت البربغيت بال ٖبر هاٞظة الش٣اٞت 

:" ؤها حً  الٟغوؿيت و هى يظهب بٗيضا في جداحله ٖى  الخىظه الٗغبي ؤلاؾالحي خييي٣ى٫ 

جي  ؤنل ٢باثىي و بهظا و ب٩ىوي ٞاٖال ؾإ٢بل باإلاىث حً ؤظل اإلاؼيض حً الٗضالت في حَى

ألانىي ، و ل٨ً ؤبضا حً ؤظل الخإؾيـ ل٣ىحيت ٖغبيت ال تهم ٖغقي ..... و ال٩اعزت ج٨مً هىا ، 

ى ؤهه خت .2لل٣باثل الظيً يٗاصون الىٓام الاؾخٗماعي و ل٨جهم ٖغيت لخٛيحر اإلاؿخٗمغ ٣ِٞ  "

في آزغ اإلاُاٝ و بٗض الاؾخ٣ال٫ هجضه ٢ض جإؾ٠ الوؿالر حى٣ُت ال٣باثل ًٖ الجؿض ألام 

 و في هظا لم يُ  ٞغوؿا،
ْ
حى٢ٟه حً طل٪ بط ٢ا٫ :" باليؿبت لي ، ل٣ض جإإلاذ ٦شحرا الهتزإ  ٠ِ س

جي بالخبجي ٞغوؿا  جي ألانٛغ " ال٣باثل " حً َو و مً هىا هسلو بلى مداولت الصخظ  .3"َو

ٍاحي لهظا اإلاىايل مً ؤظل مى٣ُت ٢باثل الث٨ُت زالُت مً ؤلاؾالم و الٗغبُت و هظا الهى 

 ما الخ٣ٟه و جبىاه في زُه الؿُاسخي  الخ٣ا الخُاع الاهٟهالي "  اإلاا٥  " .

 الٗىانغ ٚحر اإلاؿُدُحن :  6-2

 بماف اٖمغ :      -1

 ٧ان حش٣ٟا حً الُغاػ الٗالي و يُ 
َ
ب اإلاىايل " عقيض ٖىي "  بدؿ ال٣باثل ب ب" ٚغاحصخي٣َّ ل

اهسٍغ حب٨غا في خؼب " هجم  .يخي " ، هٓغا لش٣اٞخه الىاؾٗت في ال٨ٟغ اليؿاعي الشىعي 

قما٫ بٞغي٣يا " ، خيض جضعط في اإلاؿاولياث ختى ؤنبذ يىإػ " حهالي الخاط " ح٩اهخه 

حن ، و ٧ان يٗتز ٦شحرا بمى٣ُخه و باإلااؾؿاث الاظخماٖي ت التي اإلاٗىىيت آهظا٥ لضي اإلاىسَغ

ؤبضٖتها حى٣ُت ال٣باثل ، ٞاؾخىح  حجها عئيخه لهياٚت صولت الٛض التي ؾخُٗحها هظه 

اإلااؾؿاث الخ٣ليضيت ٧الٗغف و زاظماٖض ، صٞٗا ٢ىيا هدى الغقي و الخ٣ضم ، و في هظا ي٣ى٫ 

 
ُ
ذ في حى٣ُت ال٣باثل ، في َؿ ّؾِ :" بن ؤو٫ خ٩ىحت بالُاب٘ الجمهىعي و الضيم٣غاَي ، ٢ض ؤ

. و في هظا هجضه ٢ض جمايؼ ًٖ 4يجهلىن هظه اإلاٟاهيم "٧اهىا في ٞغوؿا و ٚحرها ،  خحن ؤهه

ٚغيمه " حهالي الخاط " الظي ظٗل حً البٗض الٗغبي ؤلاؾالحي حغظٗا لٟلؿٟخه ، بيىما هى 

  ٠٨ٖ ٖى  جغازه الخ٣ليضي ليؿخمض حىه ٞلؿٟخه اإلاؿخ٣بليت ل٨ٟغة " الجؼاثغ الجؼاثغيت "

« l’Algérie algérienne »  ي٠ الضيً ؤلاؾالحي ، و حٗاصاجه الكضيضة ل٨ٟغة جْى

                                                           
1
 Jean Paul Angelli « l’opinion française et  l’Algérie de 1930 » Thèse Paris x , 1972 . P 251 

2
 Augustin Ibazizen . le testament d’un berbère , itinéraire spirituel et politique , OP.CIT.P 

163 
3
 Augustin Ibazizen , IBID .P130. 

4
 Amar imache . l’Algérie au carrefour : la marche vers l’inconnu, Paris, 1938.P 12 
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غاى ؾياؾىيت و اهخسابيت ، و ٦ظا حٗاصاة ٨ٞغة ٖباصة الصسو حهما ٧ان  و في هظا ، أٚل

ا٢ه في اإلاهجغ بٗض ٖىصجه بل  الجؼاثغ :" ل٣ض خظعها٦م حً ٖباصة الصسو و  ي٣ى٫  حساَبا ٞع

ل٣ض خظعها٦م حً الىزييت و هصخىا٦م ؤن حً الخٗهب ، و ؤهخم جخجهىن هدى زُغ ؤ٦بر ، 

جغوا ٧ل شخيء و ؤن جٟهمىا ٧ل شخيء و ؤن جغا٢بىا ٧ل شخيء ، و ها ؤهخم جغ٦ٗىن ٖى  ع٦ب٨م 

هضوه٨م ؤ٧اطيب بيكىة ؤحام ؤنىام ظضيضة .... صٖىا هاالء اإلاخالٖبحن الًىياثيحن الظيً حُ 

ٓام الاظخماعي الخ٣ليضي بطن بتر٦حزه ٖى  اؾخدًاع الى .1حسيبت و ٖىصوا بل  الخ٣ي٣ت "

ي٠ الضيً ، ي٩ىن ٢ض  إلاى٣ُت ال٣باثل بماؾؿاجه و ٢ىاهيىه و ٢يمه ، و ابخٗاصه ًٖ جْى

جي البربغي ، و حجهم ٖى   حن في الخياع الَى ؤؾـ لىهج اؾخ٣ُب ٞيما بٗض الٗضيض حً اإلاىسَغ

قترا٦يت ؾبيل اإلاشا٫ ال الخهغ " الهاص١ هجغؽ " الظي ٧ان ؤحيىا ٖاحا لخؼب الُليٗت الا 

« PAGS »  ؿخٗاع و هى  " ُح  ِباْؾٍم ، " بلخؿحن حبرو٥ " و " يخي هىحن " الظيً ٦خبىا

جي "  وزي٣ت ؤو ٦خيب ؾمىها " الجؼاثغ الخغة ؾخٗيل " ، خيض صاٞٗىا ٞحها ألو٫  بيظيغ الَى

حغة ًٖ ٨ٞغة " الجؼاثغ الجؼاثغيت " في ح٣ابل " الجؼاثغ الٗغبيت " التي ؤعاصها خؼب الكٗب 

آهظا٥ ، و هم بهظا ي٩ىهىن ٢ض َغخىا اإلاك٩لت الش٣اٞيت في حٗتر٥ الى٣اف الؿياسخي ألو٫ 

حغة ، و حىه ؾاا٫ الهىيت الجماٖيت ، و ييخًٟىن ٖى  الٗمى الش٣افي الظي ؤناب الىسب 

الؿياؾيت و الش٣اٞيت و في هظا ي٣ى٫ " حدىض ؤويظيغ آيذ ٖمغان " :"  ٖىيا ؤن يٗلىىا ًٖ 

اهيدىا ال٩اح لت و الكاحلت التي ؤزغتها الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، التي وٗتز بها ، ٞةجهم قٖغ

. و هظا ما صٞٗه ل٨خابت وكُضه الىَجي باللٛت ال٣باثلُت  2"حجبىا ٧ليت ؤنىلىا ألاحاػيٛيت 

ٜ " بمٗجى " ٢م ؤو انهٌ ًا  غي " ، و طل٪ في مداولت ابٗىىان " ؤ٦غ آمِـ ؤوماَػ بً ألاماَػ

سُت الجمُٗت لل٣باثل . و هظا ما صٞ٘ الؾخنهاى الى  عي الجمعي باؾخدًاع الظا٦غة الخاٍع

بهم لخ٨ش٠ُ اليكاٍ الؿُاسخي صازل الخؼب الظي ٌٗخبر مدل الؿلُت الٟٗلُت و 

ت ، و ًُىعون زُابا مٗاصًا لالججاه الٗغوبي و زانت بٗض بٗض مظ٦غة لألمم  الغمٍؼ

  بٗض ؤن و طل٪  1948اإلاخدضة نهاًت 
َ
بال٣اهغة بوكاء " لجىت جدغيغ    1947ت في ؾى مَّ ج

ت ٖغبُت اإلاٛغب الٗغبي " حً َٝغ ٖبض ال٨غيم السُابي " ، و التي جغي ؤن ألامت الجؼاثٍغ

مؿلمت جىظض مىظ ال٣غن الؿاب٘ للمُالص ، و هظا ما ؤزاع امخٗاى الكباب ال٣باثلي 

ش و جسلُهه مً اإلا٣ضؽ ، غوا  لُُغخىا ٢ًُت حؿُِـ الش٣اٞت و ٖلمىت الخاٍع
 
و هٓ

ت لألمت التي حؿخىحي ؤ٩ٞاعها مً ٞلؿٟت ألاهىاع التي صعؾىها في  لغئٍت الث٨ُت و ٖهٍغ

                                                           
1
  Omar carlier. Le cri du révolté : un itinéraire militant. Alger, SNED, 1986, P 37 

2
  Mohand Idir Ait Amrane. La langue berbère moderne ( brochure) . P6 
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اإلاضاعؽ الٟغوؿُت و في هظا ٣ًىلىن :" بن ألامت مجمىٖت ؤٞغاص حك٩لذ باألخضار 

ت " سُت ... ال جٟترى ال مجمىٖت ٖغ٢ُت و ال صًيُت و ال لٍٛى . و مىه ويٗىا  1الخاٍع

٤ اإلاىٓىع الكُىعي ، بدُض ال جغج٨ؼ ال ٖلى الضًً و ال جهىعهم لبىاء ألا  ت ٞو مت الجؼاثٍغ

ٖلى الٗغ١ و ال ٖلى اللٛت ، و اؾخضلىا ٖلى طل٪ بىظىص صو٫ جًم ٖضة بزيُاث و ؤزغي 

جًم ٖضة صًاهاث و ؤزغي جًم ٖضة لٛاث و ؤزغي جًم ٧ل هظه اإلا٨ىهاث في آن واخض ، 

ت ، و هم به ت ألامت و و هي ٧لها ؤمم مخ٣ضمت و ٢ٍى ًىن ؤن ج٨ىن هىال٪ زىابذ لهٍى ظا ًٞغ

ت .  ًامىىن بالهُاٚت الضًىام٨ُُت للهٍى

ىجم قما٫ بٞغي٣يا الشاوي ل ؿاو٫" الظي ٧ان اإلابحاف ؤٖمغ بطن يم٨ً  اٖخباع  اإلاىايل  "  

جي ، و طل٪ بٗض ح٣ىلخه الكهحرة و  هى ، ح٘ حهالي الخاط  ألاب الغوحي للخياع البربغي الَى

ٞحها ؤن حى٣ُت ال٣باثل ٢ض ؾب٣ذ الٛغب البخ٩اع الىٓام الجمهىعي الضيم٣غاَي ،  التي ؤ٦ض

و ل٨ً حا يجب ؤن ُيٟهم حً ٦الحه هظا و حً اٖتزاػه باإلااؾؿاث الاظخماٖيت ال٣باثليت 

بالسهىم حاؾؿت " زاظماٖض " بهما يٗىص في ألاؾاؽ بل  الؿيا١ الظي ٢يل ٞيه ، و هى 

الكٗب الجؼاثغي حخىخكا و يدمل في ظيىاجه الٟىضخى و طا٥ الؿيا١ الظي ٧ان يٗخبر 

الخسل٠ لُيؿدشجى حً حؼايا و حداؾً الضيم٣غاَيت الٟغوؿيت و في هظا ي٣ى٫ :"٦م حً عوايت 

ضحذ لىا ، و ٦م حً ؤٖظاع ُوظضث لخبريغ الٛؼو و جمل٪ بلضها ..... لُيسٟىا ٖمضا ؤن ؤو٫ 
ُ
٢

٣ُت ال٣باثل في خحن ؤن ٞغوؿا و ٚحرها خ٩ىحت ظمهىعيت و صيم٣غاَيت ، ٢ض جإؾؿذ في حى

" .بطن بةح٩اهىا جٟؿحر هظه اإلا٣ىلت ب٩ىجها ب٩ل بؿاَت ، حداولت حً 2يجهلىن هظه اإلاٟاهيم "

تزاػ به و جظ٦حر الٗالم الٛغبي  "بحاف ؤٖمغ بحاَت اللشام ًٖ جغار اإلاى٣ُت الضٞحن و الٖا

ىيت الجؼاثغيت ال تي لم يخإزغ الىٓام الاؾخٗماعي ٖمىحا و الٟغوسخي زهىنا بالٗب٣غيت الَى

ًٖ حداولت زى٣ها بالضٖايت الٗغ٢يت التي جىُل٤ حً ٨ٞغة اإلاغ٦ؼيت الٛغبيت التي جؼصعي 

 ألاظىاؽ ألازغي .

م  ً ٚع م هٓغجه هظه ، بال ؤهه لم ج٨ً له ؤيت خؿاؾيت ٖغ٢يت يض بزىاهه في الَى و ل٨ً ٚع

ىيت آهظا٥ " حهال يم الخغ٦ت الَى ي الخاط " ل٩ىهه ٢ض حكب٘ بال٨ٟغ زالٞه اإلاٗغوٝ ح٘ ٖػ

  1946اليؿاعي الخ٣ضحي الظي ياحً باألحميت البروليخاعيت  ،  و ظضيغ بالظ٦غ ؤهه "ختى ؾىت 

 َٗ ىيت ، ُي .و في 1ٝ ألاحت الجؼاثغيت ٦إحت ٖغبيت "غِّ ٧ان " بحاف ؤٖمغ " ٦باقي ال٣ياصاث الَى
                                                           

1
Idir el watani , l’Algérie libre vivra , P 3 ( brochure ) 

2
 Yassine Tamlali , la genèse de la Kabylie aux origines de l’affirmation berbère en Algérie ( 

1830-1962)Ed Barzakh, Alger , 2015 , p 153 
1
  Yassine Tamlali , OP.CIT , p 154 
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حت الٗغبيت بم٩ىهاتها اإلاسخلٟت جٟؿحره لٟكل ؾياؾت ؤلاصحاط الٟغوؿيت ي٣ى٫ :" بن وظىص ألا 

 .1ْاهغيا ، يجمٗها عابِ ٢ىي و هى ؤلاؾالم "

و في هظا يُٗي عئيخه لؤلحت الجؼاثغيت التي يمشل ؤلاؾالم ٞحها الخايىت الغثيؿيت و البىج٣ت 

يت اإلاسخلٟت و اإلا٩ىهت لٟؿيٟؿاء الش٣اٞت الجؼاثغيت ، و  التي جىههغ ٞحها ٧ل الش٣اٞاث الٟٖغ

ح٩اهت ؤلاؾالم ٦بٗض ؤؾاسخي في اإلاسيا٫ الؿىؾيلىجي الكٗبي الجؼاثغي ، و  هى يعي ظيضا

لظل٪ هجضه لم يخإزغ ًٖ الخظ٦حر بإحجاص ؤلاؾالم ال٣ضيمت بهضٝ حٗبئت الجماهحر آهظا٥ يض 

داو٫ ٞغوؿا صاثما ٢ُٗه ٧ليت 
ُ
الاخخال٫ ، و ؤن هظا ؤلاؾالم يمشل صاثما الغابِ ال٣ىي الظي ج

.و في هظا الؿيا١ ي٣ى٫ :" بن ؤٖضاء صييىا و ظيؿىا ، بغئيتهم ؤلاؾالم ؤو ٖى  ألا٢ل بيٗاٞه 

يجهٌ حً ظضيض بٗض ٢غن حً الاخخًاع ، اٖخ٣ضوا ؤهه حً واظبهم ؤن يىظهىا له الًغبت 

، و هظا ٖى  الى٣يٌ حً الهىعة 2ألازحرة ، الًغبت ألا٦ثر يغاوة و التي ؾخهيبه في عوخه "

، في حداولت لتزيي٠ الخاعيش و حكىحهه و بىاء  اإلاٗانغون ٖىهالتي يغوظها اليكُاء البربغيىن 

. " ٧ان الهغإ بحن بحاف اٖمغ و حهالي الخاط ، و الجضيغ بالظ٦غ ؤيًا ؤهه  عؤي ٖام حسضٕو

ِ ىَ و ل٨ً ٦الهما ٧ان يُ 
ّ
يم الخياع الٗغوبي الاؾالحي  ٢ ، و يخ٣ٟان في  "ق٨يب ؤعؾالن"غ ٖػ

يجب   ، ٦ما  3غ و ٖى  الغابُت ال٣ىيت التي يمشلها ؤلاؾالم "ألانل ٖى  الاهخماء الٗغبي للجؼاث

ماثيحن الظيً ٧اهىا ٢لت ٢ليلت ، و بحن البربغو   –الخميحز بحن صٖاة البربغيت  اإلاىايلحن الضٚو

ىيحن الظيً ٧اهىا يإزظون في خؿباجهم البربغيت صون ؤن يٗؼلىا البٗض الٗغبي و ؤلاؾالحي  َو

ماجي  ، بيىما " Algerianité" ٦م٩ىهحن عثيؿيحن للجؼاثغيت جبجى الخياع البربغي الضٚو

زُاباث جخٛجى بالش٣اٞت البربغيت ٨٦يىىهت ٖبرث ال٣غون و خاٞٓذ ٖى  ؤنالتها  صون ؤن 

 . جخٗغى  للدكىيه ؤو الدكىيل

 

 لخم٤ :  "خؿىاي"خىٟي لخم٤ اإلاضٖى  -2

 

٧ان يٗخ٣ض ؤن البٗض الٗغبي ٧ان حٗاصيا لئلؾالم ، بط ٧ان يٗخبره ٖاث٣ا لٗمليت ؤلاصحاط ، و 

ؿُحن "  حىه  ؤلاؾالحي يىا٢ٌ ٢ىام شسهيخه ، و ٧ان " يدـ ؤهه ؤ٢غب بل  ال٣ضيـ " ؤٚو

                                                           
1
 Amar Imache ,« la France devant l’Algérie », in Omar carlier P127, persée.fr 

2
 Amar Imache ,« la croix contre le croisson », in Omar carlier P72, persée.fr 

3
 Yassine Tamlali , la genèse de la Kabylie aux origines de l’affirmation berbère en Algérie ( 

1830-1962) , Editions Barzakh, Alger , 2015 , p21 
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َ
 ؿَّ َد بل   " ؾيضي ٣ٖبت  " و ج

ُ
. و ل٣ض ؤْهغ جدامال 1"ى ٖى  بالصه غِ غ ل٩ىن ؤلاؾالم ٢ض ٞ

ي هى بصزا٫ ٦بحرا ٖلى ٧ل ما هى ٖغبي بؾالمي بط ٣ًى٫ ؤن :" ؤبك٘ هدُجت للٛؼو الٗغب

ٖامل اإلاىث في بالص البربغ و هى ؤلاؾالم ... و باٖخماص ؤلاؾالم ٞةن ظماهحرا ظاهلت ؾخاو٫ 

. و هى مى٠٢ جغا٦مي ٢ض بىاه هدُجت إلاا جل٣اه مً حٗلُم لضي آلاباء 2ال مدالت بلى الؼوا٫ "

ه هي البٌُ و في اإلاضعؾت الٟغوؿُت ، التي جدمل خ٣ضا صُٞىا للضًاهت ؤلاؾالمُت ، و هظ

الهىعة الىمُُت التي خاولىا ٚغؾها في ؤطهان ؤَٟا٫ ال٣باثل ، و طل٪ بالتر٦حز ٖلى 

٣ُا  ازخالٝ ٖغ٢هم ًٖ الٗغ١ الٗغبي ، و ؤن صًاهتهم لِؿذ ؤلاؾالم ، و ؤن قما٫ بٍٞغ

ؤ٢غب ألوعوبا مىه بلى اإلاكغ١ الٗغبي ، و في هظا ٣ًى٫ نغاخت :"  بالصالبربغ لُذ اإلاكغ١ ، 

وعبا ، و في ٧ل ألاخىا٫ هي ؤوعوبُت ؤ٦ثر مً بٌٗ بلضان ؤوعوبا الكغ٢ُت هي بًٗت مً ؤ

مً اإلاخدمؿحن و في الجؿض الٟغوسخي . و ٧ان مً صٖاة ؤلاصماط ال٨لي  ٦3غوؾُا مشال "

لالث٨ُت الٗىُٟت ، و مىه وؿدك٠ ؤن الٗامل الضًجي ٖىضه ًلٗب صوعا باعػا في نُاٚت ل

٣ا ت الش٣اُٞت الٟغوؿُت التي جغي ؤن الٗغ١  جمشالجه الهىٍاجُت ال٣باثلُت ، ٞو للمغ٦ٍؼ

 
 

ال بض مً بباصجه مً  غ  ال٣باثلي ؤؾمى مً الٗغ١ الٗغبي ، و ؤن الضًاهت ؤلاؾالمُت ق

 اإلاكهض الاظخماعي و الش٣افي الجؼاثغي .

 :  عابذ ػهاحي  -3

لم  حاعؽ حهىت الخضعيـ ، و ٧ان حً صٖاة ؤلاصحاط ال٨ىي للجؼاثغ في الجؿض الٟغوسخي ، و  

ي٨ً يغي حً حؿخ٣بل للجؼاثغ زاعط بَاع الجؿض الٟغوسخي .ٝ :" الىاظب الخ٣ي٣ي ل٩ل 

ِ ٞغوسخي ظضيغ بهظا ؤلاؾم ، ؤن ُيَد 
ا١ و الخٗاون الظيً بضوجهمًّ .  4لً حٗيل الجؼاثغ " اغ للٞى

بطن في هٓغه ، و ل٩ي جغبذ الجؼاثغ جدضي الٗهغهت و الخضازت ٞٗليها ؤن جظوب في 

ت ، و ل٣ض هايل مً ؤظل ٞغوؿت الجؼاثغ في بَاع مباصت الالث٨ُت و ٧ان الخًاعة الٟغوؿُ

مىاهًا إلاكغوٕ ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن آهظا٥ ، هٓغا لخهاصم مكغوٖيهما في اإلاى٣ُت 

بط جدامل ٖليها ٦شحرا ل٨ىنها ج٠٣ ٖثرة في وظه الخ٣ضم و الغقي ، ٦ما اتهمها ؤنها :" جلغي ، 

حن بالٗهغهت ...و طل٪ بمداولت بٖاصتهم بلى ؤعب٘ ٖكغة مكغوٕ الخدا١ ألاهالي الجؼا ثٍغ

٢غها بلى الىعاء "
1

، و مىه وؿدك٠ ٖضاءه ؤًًا للضًاهت ؤلاؾالمُت و للبٗض الٗغبي ٩٦ل ، 

                                                           
1
 Hesney Lehmek. Lettres algériennes , Paris , ED : Jouveet CIE , 1931 . P 73 

2
 Hesney Lehmek. Lettres algériennes , OP.CIT .P 48 

3
 Hesney Lehmek. Lettres algériennes , IBID . P 48 

4
  Rabah znati. Le problème algérien vu par un indigène , Paris , 1938 , P 58 

1
 Rabah znati. Le problème algérien vu par un indigène , OP.CIT , P 58 
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و ْهغ طل٪ ظلُا في عصة ٞٗله ٖلى الىهج الظي اهخهجخه ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن و التي 

ِىما هى ٧ان ًغي ؤهه ال ؤمت في الجؼاثغ ؾىي ٧اهذ جامً ؤن الجؼاثغ ؤمت ٖغبُت مؿلمت ، ب

اجُت لألمت  ت ، و هظا ما ًٟؿغ هظا الهغإ الاًضًلىجي خى٫ اإلاؿإلت الهٍى ألامت البربٍغ

ت  بحن الىسب اإلاٟغوؿت و جل٪ اإلاٗغبت ، جل٪ اإلاٟغوؿت التي حٛلٛلذ في الىٓام  الجؼاثٍغ

ْهغ ظلُا جىظهه الاًضًلىجي في  ال٨ىلىهُالي ، و اإلاٗغبت التي وظضث هٟؿها مهمكت ، و ٢ض

تالتي ًخمخ٘ بها اإلاغابُىن في مى٣ُت  ؤلاؾالميؾُٗه إلاى٘ جُب٤ُ ال٣اهىن  و مٗاصاجه للغمٍؼ

و هظا ما ًُغح الهغإ الاًضًلىجي ، صًجي/الث٩ي و ، ال٣باثل ، و ٧ان ًغاهم عؤؽ ٧ل قغ 

ت بُٗضون ٧ل البٗض ؤن اإلاغابُحن هم مً اخخ٨غوا جمشُل اإلاى٣ُت ، بِىما ؾا٦ىت اإلاى٣ُ

 ٖما ًُالب به هاالء ..

 سخي ٖمغ بً ؾُٗض بىلُٟت : -4

لخياع الش٣اٞىي البربغي صون حىإػ ، و ل٣ض اهخم في صعاؾاجه بالترار الغوخيل بألا ُيٗخبر 

لظاث البربغيت ، و ل٣ض باال٣باثىي و البربغي الكٟهي ، و ؾاهم ب٣ؿِ ٦بحر في  اؾخٟا٢ت الىعي 

تزاػ باالهخماء لخاعيسهم بط ؾاهم في بحاَت اللشام  ًٖ جاعيش البربغ و بٖاصة بٗض الش٣ت و الٖا

 
َ
ا حل٩اث و ؤححراث ؤو زغياث ، ٣ٞض عؤيىا وؿاءً ، ه ّظِ وَ ي٣ى٫ :" ٖىضحا ٧ان الجيـ البربغي في ؤ

يإجحن في الهٟٝى ألاحاحيت و يلٗبن ألاصواع الغثيؿيت في بصاعة اإلامال٪ ، و في الخغوب التي 

ً م  ُ  ه  . و هى بهظا خاو٫ ؤن ًضاٞ٘ مً ويٗه ٦ُم  1مال٪ يض ؤٖضائها "جسىيها هظه اإلا

  ًتزوصٖلى ز٣اٞخه و ؤنىله لُجٗل مً طل٪ زؼاها ، ٖلُه 
ُ
 مىه لبىاء طاث ظضًضة ج

 
٣ ِّ

ى ى 

 
ُ
ـ الهُمىت الش٣اُٞت اإلاٟغويت ٖليهم . و ل٨ىه م٘ هظا ٧ان ًضٖى بلى الاصماط ال٨لي في ُؾ ؤ

بُل الىخُض للخ٣ضم و الغقي و في هظا ٣ًى٫ :" بن الجؿض الٟغوسخي ألن طل٪ هى الؿ

 
ُ
 َّٖ ض  البربغي اإلا

ُ
٣ا للغوح الخ٣لُضًت لٗغ٢ه ىظَّ م و اإلا ها ) ٞغوؿا ( ٞو بةم٩اهه ؤن ، ه مً َٞغ

ِّٝ ًدمل ٖالُا و بُٗضا عاًت الخ٣ضم و الخًاعة و هظا لِّ  ًُ 2ٞغوؿا " كغ  . و ل٨ىه لم 
 
 ٠ِّ س

الجماُٖت لل٣باثل بؿبب الٛحرة و الخؿض  امخٗايه مً ٦ىن اوٗضام طل٪ الكٗىع باألها

و الجزإ بحن مسخل٠ ال٣باثل مما مى٘ مً حك٨ُل وخضة ٢باثلُت جًم ٧اٞت ال٣باثل في 

مًلتها ، و ل٣ض يغب مشال ًٖ جىإػ ممل٨ت " ٦ى٦ى " و " ٢لٗت آر ٖباؽ " لِؿمذ طل٪ 

ٕ بحن " ٦ى٦ى " و " بضزى٫ ألاجغا٥ ٣ُٞى٫ :" في بالص ال٣باثل ، ؤ لِـ الازخالٝ و الخىاػ 

ال٣لٗت " هى مً نى٘ ٢ىة " بغبغوؽ " و ؾمذ لخٟىت مً ؤلاؾبان الظي عؾىا في بجاًت 
                                                           

1
  Si amar Boulifa. Receuil de poesies Kabyles , Awal, Paris , 1990, P 53 

2
  Si amar Boulifa . le djurdjura à travers l’Histoire ,  Alger , Jourdan , 1925 , P 376 
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. و حىه صٖا بل  الاهضحاط في الخًاعة الٟغوؿيت لل٣ًاء 1"بالب٣اء ٞيها أل٦ثر مً هه٠ ٢غن 

ولت ٖى  هظه الجزاٖاث الباليت ، و ٦ظا الؿعي للمهالخت الٟغوؿيت ال٣باثليت و طل٪ بمدا

و في هظا يبرع إلاؿٗاه هظا بالخطخياث التي ٢ضحها ال٣باثل في خغب  1871ججاوػ ؤخضار 

. 2" 1871ىابكٝغ زُإهم في ُخ دَّ ٢ض َص  1918-1914خيض ي٣ى٫ :" بن ٢باثل  1914-1918

اع الٟغوسخي و  و حً هىا ؾىالخٔ عئيخه في جهىعه للهىيت البربغيت التي ال جسغط ًٖ ؤلَا

هى حً ظهت يم٣ذ السالٞاث و الجزاٖاث الباليت لل٣باثل ، و حً ظهت يملاها الخىا٢ٌ ، ٞ

ؤزغي يُمذ بل  بصحاط اإلاى٣ُت في الجؿض الٟغوسخي ، حا يض٫ ٖى  وظىص نغإ وظضاوي ز٣افي 

في عئيخه للهىيت البربغيت بحن ألانالت و الخضازت و بحن الىسبىيت و الكٗبىيت . و يم٨ً ؤيًا 

ىن  جي الظي خاو٫ ؤن  بصعاط ٦ال حً " حىلىص ٖٞغ " و " حىلىص حٗمغي " و ل٨ً في الخياع الَى

يشبذ للٟغوؿيحن و بلٛتهم ، ؤن الجؼاثغ ليؿذ ٞغوؿا ، و ٨ٖٟىا ٖى  بيها٫ نىعة اإلاجخم٘ 

ال٣غوي ال٣باثىي ألانيل بل  ال٣اعت الٟغوسخي ، ٦ما خاولىا جهىيغ اإلاٗاف اليىحي لل٣باثل 

 ُد بِ 
ْ
 بيِّ ه٨ؿاعاجه ، ليُ و ببضاٖاجه و ا هِ غِّ و ُح  هِ ىِ ل

ُ
غ ؤن هظا ٗمِ ؿخَ ىىا للٗالم ؤظم٘ و بلؿان اإلا

الكٗب حخمحز ًٖ الكٗب الٟغوسخي ، له ٖاصاجه و ج٣اليضه و ؤٖغاٞه و ز٣اٞخه و لٛخه و ؤصبه و 

ِ خملت اإلاسخ الهىياحي التي ُؾ  ضَّ ٞىىهه و ٢ىاهيىه ... و هم بظل٪ يداولىن نَ 
ّ
ُذ ٖى  ل

م ؤجهم  اإلاسخلت في اإلاجخم٘ ال٣باثىي ، ٧ال٣ٗليت  ألاويإاهخ٣ضوا بٌٗ الجماهحر اإلا٣هىعة ، ٚع

:" ٖالم الغظا٫ و ٖالم اليؿاء  و الظي يٗخبر ألابىيت و ال٨ٟغ الظ٧ىعي الظي ي٣هغ اإلاغؤة 

م حٗغى ٦خاباجه للى٣ض مً َٝغ ٞاٖلي الخُاع الىَجي ، 3"٧الكمـ و ال٣مغ حسخلٟان  . ٚع

شال " مهُٟى لكٝغ " ٣ًى٫ :" هىا٥ في هظا زانت ٦خاب " الهًبت اإلايؿُت " ٞىجض م

ً نٛحر  ت ، لخب َو ؼلذ بها و بال٨خاب صٖىة للجهٍى ُٖ ٣ت ٖىُٟت و ٚحر ٖاصلت و التي  ٍُغ

" ً  .4مى٣ُت ًٖ باقي الَى

 الىسبت اإلاٗغبت : 6-3

ي٤ اإلاضوي ؾىت  ٦خابه ال٣يم " ٦خاب الجؼاثغ " و ؤل٠ حباع٥ بً  1931ل٣ض ؤل٠ ؤخمض جٞى

ابه اإلاىؾىعي " جاعيش الجؼاثغ ال٣ضيم و الخضيض" ليميُىا اللشام بظل٪ ًٖ حدمض اإلايىي ٦خ

ش٣ٟحن الٗغب . و هظا حا ظؼء ٦بحر حً جاعيش الجؼاثغ حا ٢بل ؤلاؾالحي لكغاثذ ٖغيًت حً اإلا

                                                           
1
 Si amar Boulifa . le djurdjura à travers l’Histoire,  OP.CIT, P 353 

2
 Si amar Boulifa . IBID , P378 

3
 Mouloud Mammeri. La colline oubliée , Paris , 1952 , P24 

4
Mustapha lacheraf . « la colline oubliée ou les consciences anachroniques », jeune 

musulman, fev 1953, N°13/ www.algerie ancienne .dz  

http://www.algerie/
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غوؿت بإ٦ملها ، ٞل٣ض ٢ضحذ َٟ يىٟي بىيىح ٨ٞغة ؤن الىسبت اإلاش٣ٟت ال٣باثليت ٧اهذ ُح 

بالٗغبيت حجهم ٖى  ؾبيل اإلاشا٫ ال الخهغ : ًٞيل الىعجالوي ،  اإلاى٣ُت ظيىقا حً اإلاش٣ٟحن

اوي ، ؾٗيض ؤو يجاع ، عبي٘ بىقاحت بلخ و الظيً َىعوا زُابا  ؾٗيض نالخي ، ؤعػقي قٞغ

:" ل٣ض  « Yidir Plantade »حًاصا جماحا لسُاب الىسبت اإلاٟغوؿت و في هظا ج٣ى٫ 

، حبجي ٖى   ؤلاؾالحيتالىسب الٗغبيت  َىعوا زُابا ) ي٣هض اإلاش٣ٟحن اإلاٗغبحن( باججاه

اإلاٗاعيت ال٩احلت للسُاب الظي جبىاه ال٣باثل اإلاٟغوؿىن و اإلاىظه للىسب الٟغوؿيت ، هظه 

اإلا٣اعبت جلر ٖى  جدمـ ال٣باثل لضيجهم ؤلاؾالحي و جضٖى إلٞكا٫ حا يٗخبروهه حااحغة 

 ؤلانالحيهًا٫ الخياع حً  و هظا حا ظٗل.1ٞغوؿيت لخىهحر حى٣ُت ال٣باثل ؤو صٞٗها لل٨ٟغ "

م ؤجهم لم  حً ؤظل الخٗليم الخغ للٛت الٗغبيت  ون ؤبضا ي٣هض ىاهى ي٩ بهىعة حدكضصة ، ٚع

حٗغيب ؤو ٖىعبت اإلاىا٤َ الىا٣َت باألحاػيٛيت ب٩ل ح٩ىهاتها ، هٓغا ل٩ىن اللٛت الٗغبيت 

 الىٓغ  عوبيحن بٌٛباليؿبت لهظا الخياع يمشل لٛت الش٣اٞت اإلاكتر٦ت ل٩ل الجؼاثغيحن ٚحر ألاو 

، و بهما ل٣ىاٖتهم الغاسست بإن الهؼيمت الش٣اٞيت ؤزُغ حً الهؼيمت ًٖ لٛاتهم ألام 

الٗؿ٨غيت ، و ل٨ً صون ؤن يمى٘ طل٪ حً ْهىع هٕى حً الٛلى في ج٣ضيـ اللٛت و الش٣اٞت 

 اإلاى٠٢ الؿلبي لجمٗيت الٗغبيت و اػصعاء اللٛاث الكٗبيت و الش٣اٞاث اإلادليت ، و هظا "

الٗلماء خيا٫ اللٛاث الكٗبيت ال يىم ًٖ ٢ىاٖاث ٖىهغيت بإ٦ثر حا يىم ًٖ اهخماء ؤٚلبهم 

للُب٣اث الخًغيت و الغيٟيت  الغا٢يت ، هظه ألانى٫ الاظخماٖيت ججٗلهم يميلىن ل٨غه 

لضي حش٣ٟي  « Hégémonie » .و في هظا هخدؿـ هظا الاؾخٗالء 2الُب٣اث السُغة "

ث الكٗبيت الكٟهيت و التي ال جغق  في هٓغهم بل  ابػاء الش٣اٞظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن 

 .حهاٝ الش٣اٞاث الٗاإلات

الىسب اإلاٗغبت ٧اهذ زمغة ظهىص الخياع ؤلانالحي الباصيسخي ، و الظي اهخهج ؾبيل  بطن هظه

الاؾخٗماعي ، و طل٪ بمداولت وكغ الخٗليم في ٢غي و حضاقغ  لالؾخالباإلا٣اوحت الش٣اٞيت 

اهذ حى٣ُت ال٣باثل حً بحن هظه اإلاىا٤َ التي خٓيذ بهظا الخٗليم. و هم البالص ، و ٧

م اٖتراٞهم باإلااضخي ألاحاػيغي  يضاٞٗىن ًٖ عئيت حٛايغة جماحا للهىيت البربغيت ، و هم و بٚغ

للجؼاثغ ، بي ؤجهم يىاصون بٗغوبت البربغ ، و اهخماء ال٣باثل للضاثغة الٗغبيت ؤلاؾالحيت ٞهظا " 

" و اإلاضٖى " الٟتى الؼواوي " ي٣ى٫ :" بن الٗغويت ٧لمت جيبٌ بها ٢لىب اإلااليحن بٗؼيؼ بً ٖمغ 
                                                           

1
 - Yidi plantade , « laïcité et athéisme en Kabylie, mythes et ambigüités », la revue Meria, 

journal des études des relations internationales au moyen orient ,vol2, N°1, janvier 2007 , p 

81 
2
 -  Mohamed Harbi, 1954 la guerre commence en Algérie, op.cit, p119 
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، و هى  1"التي جخدضر لٛت الًاص ، و اليىم ٧الباعخت جدـ بضم الٗغوبت يجغي في ٖغو٢ها 

 ٖلى ه٣ٌُ اإلاش٣ٟحن اإلاٟغوؿحن ، ؤبضي و  
 
ه بالش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت لخض الاؾخالب ٗ  ل

احي و ه٨غان الظاث و بلخا٢ها باألنى٫ الٗغبُت ، و ظٗل ؤلاؾالم البىج٣ت التي جىههغ  الهٍى

اجُت ًدضصها الضًً ؤلاؾالمي  ٞيها ؤلازيُاث و الٗغ٢ُاث ، بمٗجى ظٗل الخمشالث الهٍى

م ؤهه  م مداوالجه ال٣لُلت للخٛجي بمى٣ُت ال٣باثل ، ٚع بش٣اٞخه و لٛخه الٗغبُت ، و هظا ٚع

" الٟتى الؼواوي " بال ؤهه هخى مىخى مٛاًغا جماما للغئٍت ٧ان ٨ًخب باؾم مؿخٗاع و هى 

الٟغا٦ٟىهُت أل٢غاهه مً اإلاى٣ُت ، و هظا ما ًىضح ظلُا الهغإ ؤلاًضًلىجي للصخظ 

احي ،و الظي جمشل ُٞه لٛت الخٗلُم عؤؽ الخغبت في جدضًض هظا الاججاه ؤو طا٥ ، ٦ما  الهٍى

ال ًسخل٠ ٦شحرا ًٖ ؾاب٣ه ، و الظًً  ًم٨ً ط٦غ الٗالمت " الًُٟل الىعجالوي " الظي

ت التي خضصتها ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن في  ت الخىٍٖى ٧لهم ًمشلىن او٩ٗاؾا للغئٍت التربٍى

مكغوٖها الش٣افي ، و هظا ما ًا٦ض بما ال ًضٕ مجاال للك٪ مضي جإزحر لٛت الخٗلُم و 

اجُت لضي اإلاخل٣ي ؤو اإلاخٗلم  و يم٨ىىا ط٦غ حش٣ٟحن  .اإلاضعؾت في جدضًض الخمشالث الهٍى

" حىلىص ٢اؾم هايذ بل٣اؾم " و " ٖبض الغخمان قيبان " آزغيً ٥" ؤبي يٗى  الؼواوي " 

" نالر بلٗيض " الظي  و ألاؾخاط الض٦خىع  اإلاٗانغيً حجهم ٧الض٦خىع " ؤخمض بً وٗمان "

ى  للٛت الٗغبيت ، و هظا له صاللخه ال٨بري .  يترؤؽ خاليا اإلاجلـ ألٖا

ت ألاػمت الب -7  : 1949ربٍغ

ل٣ض عؤيىا ٞيما ؾب٤ ، ؤن الىسب ال٣باثليت ٢ض ؤؾؿذ إلزىىيت ) ٢ىحيت ( 

، ؤحا ٖى  الهٗيض الش٣افي ٣ٞض هاصوا و ٖى  ال٨ٗـ حما « ethnicité Kabyle» ٢باثليت

٦ىا وٗخ٣ض ، بخىؾي٘ حجا٫ اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبيت الٟهخ  ، بل  ظاهب جُىيغ اللٛاث و 

ا ءا للمىٓىع الكيىعي للش٣اٞت و الظي حهخم بالُب٣اث الكٗبيت و لٛاتها الش٣اٞاث الكٗبيت ٞو

و ز٣اٞاتها ٦ىٕى حً الاهخهاع للُب٣اث اإلادغوحت يض هٓغة الُب٣ت الخا٦مت التي جٟغى 

ز٣اٞتها الغؾميت و لٛتها و حىٓىحتها ال٣يميت التي ليؿذ بالًغوعة حُاب٣ت للىا٢٘ الاظخماعي 

زباث الهىيت الش٣اٞيت لؤلحت الجؼاثغيت التي ٧اهذ في َىع  الكٗبي. و ل٣ض ٧اهىا يض ٨ٞغة

الدك٩ل في هٓغهم و بالخالي ٞهم ياحىىن بضيىاحيتها و خغ٦يتها ، و ؤهه ال جىظض هىيت هاظؼة و 

 
َ
 َم ىْ ظاهؼة ، و بهما الهىيت في جدغ٥ حؿخمغ و في حٛحر  حؿخمغ ، ج

ُ
اٝ بلحها ًَ خي حجها حالحذ و ج

                                                           

حً حى٢٘ ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن   54،  م 1936ظغيضة الكهاب ، حاي   1 
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 َم هْ ٘ بَ ًَ يَ َؾ ال ييخهي ؤبضا ، ٩ٞل ظيل  ؤزغي ، و بالخالي هي بىاء
َ
 بِ خه و ل

َ
ه في هظا البىاء صون خَ ي

 ؤن يازغ ٖى  الهىعة ال٩ليت لهظا الهي٩ل ٩٦ل .

ل هظه الىسب ال٣باثليت ، بَ و ل٨ً في وظه هظه ؤلازىىيت الجضيضة و حؿييـ الش٣اٞت حً ٢ِ 

 
ُ
ا حى٘ ؤي  َغح حىيىعي ٚل٣ذ ٧ل ؤبىاب الخىاع ح٘ هيا٧ل الخؼب آهظا٥ ، حمهجض ؤهه ٢ض ؤ

الاخخ٣ان الكضيض و  بل  للمؿاثل الش٣اٞيت و اللٛىيت و ٖال٢تها بالؿياسخي ، هظا حا ؤصي

الخُٝغ في اإلاىا٠٢ و ؤلا٢هاء اإلاخباص٫ بل  خض الخهٟياث الجؿضيت ، حا ؤصي بل  ْهىع حا 

ل ؤَياٞها ، ؾمي باألػحت البربغيت . هظه ألاػحت التي جترظم عجؼ الىسب الؿياؾيت آهظا٥ ب٩

ٖى  حُاعخت جهىع واضر و حىيىعي لجملت حً اإلاٟاهيم التي اؾخدضزذ في الخ٣ل 

الاظخماعي و الش٣افي و الؿياسخي ٖى  ٚغاع حٟهىم : ألاحت ، الضولت ، اإلاىاَىت و الهىيت بك٩ل 

ٚياب ز٣اٞت ؾياؾيت هاضجت لضي حٗٓمهم ، و في هظا يكحر  ى ؤص١ ، و هظا حا يض٫ ٖ

اهض " حدمض خغبي " بل  ؤن :" حا ج٨ك٠ ٖىه ألاػحت البربغيت ، هى الهٗىبت التي اإلااعر و اإلاج

جي الجؼاثغي للخإؾيـ ؾىيا و جىييذ الخمٟهالث ال٣اثمت بحن حٟهىم  واظهها الخياع الَى

ألاحت و اإلاىاَىت ، ٞد٣ي٣ت ؤن اإلاى٤ُ اإلاىيىعي الظي ؾيٟغى ٖى  اإلاىايلحن ال٣باثليحن 

و بضون ٖلمهم ، ؾيخم ونمهم بالجهىيت حً َٝغ زهىحهم في ؾي٩ىن حى٤ُ الازىىيت ، 

.و ججضع بىا  1خغ٦ت اهخهاع الخغياث حا يض٫ ٖى  ؾياصة ال٨ٟغ  الُاثٟي في الخ٣ل الؿياسخي "

، ؤزظ الصخظ الؿياسخي لهالر الهىيت البربغيت في  1948حً ؾىت  ابخضاًءاقاعة ، ؤهه ؤلا 

دكاع هظا الخىظه ، و طل٪ هٓغا لخىاظض ؤٖضاص التزايض ، و ل٣ض ٧ان اإلاهجغ جغبت زهبت اله

 ٦بحرة حً ال٣باثل في ٞغوؿا ُح 
َ
 ا

َّ
ىيت ، و ل٣ض ع٦ؼوا ٖى  اؾخ٣ُاب ؤ٦بر غِ َ يً في الخغ٦ت الَى

ٖضص حجهم في  الٗانمت باعيـ خيض :" ؤن هظا الخياع حمشل ب٣ىة في الًاخيت الباعيؿيت و في 

ضعون حً حى٣ُت العبٗا هار يغازً  و ٖحن ٧ل اإلاىا٤َ التي يخىاظض ٞحها اإلاهاظغون اإلاىد

  1949في ني٠ . 2الخمام "  
َ
 l’Algérie libre" وكغ بيان " الجؼاثغ الخغة ؾخٗيل  مَّ ج

vivra الاؾدشماع ليكغ حدىض ؾيض ٖى  يخي اإلاضٖى عقيض و في هظه ألاوؾاٍ خاو٫ الُالب

ت ؤ٩ٞاعه خى٫ " الجؼاثغ الجؼاثغيت " و حىاهًت  "  ؤلاؾالحيتؼاثغ " الٗغبيت حكغوٕ الجو ح٣اٖع

ٌ حؿاٖضة  ،الظي في هٓغه يخم اظتراعه حً َٝغ الجمي٘  ختى ونل بهم ألاحغ بل  ٞع

اليكُاء  اتهامٞلؿُحن ، حا ؤزاع سسِ ٢ياصاث الخؼب يض ٞضعاليت ٞغوؿا آهظا٥ ، و 

                                                           
1
  Mohamed Harbi « l’Algérie et son destin . croyants ou citoyens ». Alger : Medias associés 

, 1994.P 81. 
2
  Mohamed Harbi . le FLN : mirage et réalité . 2

eme 
ED. Alger: ENA/NAQD, 1993 , P 64 . 
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ً ، و  البربغيحن بالى٢ٕى لٗبت في يض الاؾخٗماع ، لخبضؤ الخهٟياث في اإلاهجغ و في ؤعى الَى

يخم الىقايت بإهم الٗىانغ ٥" ٖمغ ولض خمىصة ، الؿٗيض ؤوبىػاع و ٖمغ ؤونضي٤ و ٖمغ 

البذ . زم جم جإظيل الٟهل في هظه ال٣ًيت للخٟٙغ لخٟجحر زىعة الخدغيغ ، صون بىصاوص " 

ىيت آهظا٥ ٢ض  الجهاجي في اإلاىيٕى و  ٖىى حٗالجت اإلاؿإلت الهىياجيت هجض ؤن الىسب الَى

ل٣ض ٧ان ٦غيم بل٣اؾم حً بحن  ، و ؿ٨ىاث إلي٣اٝ ألالم و لم جضاوي اإلاغىٖمضث بل  اإلا

 .اإلاٗاصيً لهظا الخياع البربغي 

 

ت بٗض الاؾخ٣ال٫ :  -8  اإلاؿإلت البربٍغ

 

ُّٗ ْغ اىالبن  ً بل  ؤن اإلاؿإلت  ًٍ بخم
َّ
في الهحروعة الخاعيسيت للمجخم٘ الجؼاثغي ، ؾيخُٟ

ِلر ٖى  حؿميخه  " البربغيت في ظؼاثغ حا بٗض الاؾخ٣ال٫ ، 
ُ
ال يم٨ً ازتزالها في ؤخضار حا انُ

بمضيىت جحزي وػو ، و بهما جمخض ظظوعها  1980الغبي٘ ألاحاػيغي " في الٗكغيً حً ؤٞغيل ؾىت 

ىيت و حا  ىيت ، بط ٧اهذ ٦غصة ٞٗل لخبلىع حٟهىم الضولت لضي الىسب الَى لٟترة الخغ٦ت الَى

ت البربغيت يؿخضٖيه طل٪ حً جهىع هىيت حٗيىت لهظه ا لضولت اإلاغاص حكييضها ، ٩ٞاهذ الجٖز

ىيت  آهظا٥ ، و ل٨ً جم اخخىاء هظا  ٦غصة ٞٗل عاًٞت للخىظه الٗغبي ؤلاؾالحي للخغ٦ت الَى

الهغإ  للخٟٙغ إلاىاظهت الاؾخٗماع  ، و هظا حا طهب بليه حٗٓم اإلاالخٓحن ، و ل٨ً في 

ؾاؽ بل  َابٗها الىسبىي ، و زاهيا ج٣ضيغها ٞةن الؿبب في اهدؿاع جل٪ الخغ٦ت يٗىص في ألا 

و  ،  بهلت للىا٢٘ الؿىؾيى ز٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل ذُّ ُم بل  ٧ىن اإلاكغوٕ الظي َغخىه ال يَ 

و هٓغا ألن حى٣ُت ال٣باثل ٧اهذ حً ؤ٦ثر  ،بالخالي ٞهى حكغوٕ يدمل في َياجه بظوع ٞىاثه 

و ل٣ض َٟذ ٖى  الؿُذ حباقغة  اإلاىا٤َ الجؼاثغيت اؾخبؿاال في حداعبت الاؾخٗماع الٟغوسخي.

بٗض الاؾخ٣ال٫   بهٟت يمىيت ح٘ ؤو٫ ؤػحت حاؾؿاجيت ح٘ " ظبهت ال٣ىي الاقترا٦يت " 

 1963خيض " جدىلذ بل  اوك٣ا١ حؿلر ب٣ياصة " آيذ ؤخمض " ، و التي اؾخمغث حً ؾبخمبر 

٢تها ، زانت في حى٣ُت ال٣باثل . هظه الخل٣ت جٓل  ٚاحًت  حً خيض ٖال 1965بل  ظىان 

بال٨ٟغة البربغيت ....ٞٗى  حؿخىي الخغ٦ت الكٗبيت ٞهي ؤ٦يض ٢ض لٗبذ السهىنيت البربغيت 

ٖى  ألا٢ل و  1963صوعا حدضصا لالهٟجاع اإلابضجي ...و بالخالي يم٨ً اٖخباع ألاػحت البربغيت لؿىت 

يت و التي . و بطا ٧اهذ هظه الخغ٦ت الٗؿ٨غ 1لى ظؼثيا " حداولت بغبغيت " ٚحر حٗلىت و زجىلت "
                                                           

1
 S.Chaker , « l’émergence du fait Berbère en Algérie », In AAN, 1980, ed CNRS , Paris , 

P482 
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ٟصر ًٖ  حُالبها 
ُ
ش٣اٞيت ٢ض جم بظهايها  ، بال ؤجها اؾخمغث في الخبلىع و الىمى اللم ج

" ألا٧اصيميت  ظمٗيت لخإزظ ؤبٗاصا ؤزغي ، في ق٩ل ؤبٗاص ز٣اٞىيت بالسهىم ح٘ بوكاء

جي " ح٘ 1967البربغيت " في باعيـ ؾىت  بؿٗىص حدىض الًابِ الؿاب٤ في ظيل الخدغيغ الَى

 ، و هظا حا يُ " ؤٖغاپ
َ
بط ٧اهذ اإلاؿإلت  .ؽ حؿييـ الش٣اٞت في الخ٣ل الاظخماعي الجؼاثغي غِّ ٨

حن : الٗغبي ؤلاؾالحي /البربغي . خيض ٧ان  الش٣اٞيت خهان َغواصة بحن اإلاٗؿ٨غيً اإلاخىاٖػ

الخياع الٗغبي ؤلاؾالحي يىايل لىهغة جىظهه بما جمليه " اإلاا٦ياٞيليت الضولخيت "  التي جبدض 

خإخيض في ٧ل شخيء و جغي في اإلاؿإلت البربغيت تهضيضا للىخضة ، بيىما ٧ان الخياع البربغي ًٖ ال

يغي ؤن البربغيت ناخبت خ٤ و آن ألاوان ؤن يخهالر الكٗب الجؼاثغي ح٘ طاجه و شسهيخه. 

و ح٘ الخجاطباث الؿياؾيىيت آهظا٥ جم بلٛاء " ٦غسخي البربغيت الظي ٧ان الباخض " حىلىص 

ال ٖىه ، لخٛاصع حؿإلت الهىيت الش٣اٞيت ح٣اٖض الجاحٗت ليدخًجها الكإع ، حٗمغي " حؿاو 

ٞخهبذ اللٛت في ٢لب الهغإ بحن الؿلُت و الكإع البربغي الظي ٞغى اؾخٗما٫ ال٣باثليت 

و الٟغوؿيت للخساَب في ألاحا٦ً الٗمىحيت و الغؾميت ٧اإلا٣اهي و الٟىاص١ و اإلاُاٖم ، و 

  ٚغاع اإلاجلـ الكٗبي البلضي و اإلاجلـ الكٗبي الىالجي . و في بٌٗ ؤلاصاعاث اإلادليت ٖى

ي٠ الغيايت ٧ىؾيلت حً وؾاثل اإلاُالبت الش٣اٞيت ، بط جدى٫ هاصي  هظه ألازىاء ؤيًا جم جْى

بل  وؾيلت الؾخ٣ُاب الجماهحر ال٣باثليت الٛايبت  « JSK »" الكباب الغياضخي ال٣باثىي " 

ًها لؿياؾت الؿلُت ا لخا٦مت  و احخٗايها حجها و طل٪ باٚخىام ٞغم اخخال٫ للخٗبحر ًٖ ٞع

ه حً ؾلُت الضولت الجساطها حىابغ جىىب ًٖ ٢ىىاث  حضعظاث اإلاالٖب ٦ًٟاء ٖام جىتٖز

الخىاع الغؾميت اإلاؿضوصة بؿبب ٚياب الخغياث الٟغصيت و الجماٖيت ، و اؾُخٛلذ هظه 

ثىي و شسهيت ٢باثليت الخكىص للصخظ الهىياحي الجماعي و الخإؾيـ لًمحر ظمعي ٢با

، و في حلٗب الجؼاثغ ، حٗلى الهخاٞاث باإلاُالب الش٣اٞيت البربغيت  1977حخمحزة ،"  ٟٞي حاي 

 
ً
ىت

َ
ؤحام حغؤي و حؿم٘ اإلاؿاولحن الغؾميحن و الغثيـ هىاعي بىحضيً ، لخهبذ بٗض طل٪ ُحٗل

 
ْ
ُ

َ
. ٦ما جؼامً  1"ب٘ ٧ل سسِ ؤو اخخجاط يض ال٣بًت الخضيضيت التي زى٣ذ اإلاجخم٘ و ج

ىُت  اث و الجامٗاث ، مً زال٫ اإلاؿغح اإلالتزم و ألٚا هظا م٘ مُالص خغ٦ت ٞىُت في الشاهٍى

ت اإلالتزمت التي ؾاهمذ ب٣ؿِ ٦بحر ُٞ احي " لكباب  ٗملُت الٗهٍغ " ب٣ًاّ  الىعي الهٍى

ت اإلاى٣ُت  ت ٚغبُت مٛاًغة جماما للمىؾ٣ُى الجؼاثٍغ و طل٪ بدبجي َبٕى  ٚىاثُت ٖهٍغ

ىُت ٞؿُ٘ ه جم مجمىٖت مً الٟغ١ الٛىاثُت التي ٧اهذ حؿمى " مجاهضي ألٚا

                                                           
1
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ed 
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هظ٦غ منها  « les maquisards de la chanson contestataire »اإلاُالباجُت 

ًٛ بًمىال ،  غزً ، بيؿىالؽ  بلخ " و بًظٞالون ، بٌٛىطاع ، بًىانلُُان : " ٞغ٢ت بماَػ ، يٚى

باألؾاؽ، حؿخجيب لسُاب ؾياسخي حغؾىم  الظيً ٧اهىا ياصون ؤٚاوي جدمل ٧لماث هًاليت

، ججٗل اإلاؿخم٘ لها ُيؿاٞغ ٖبر الخاعيش ليتزوص حىه و يبجي ؤ٩ٞاعا ظضيضة ، جٟخذ له آٞا٢ا 

ت  . ٧ل هظا الؼزم الىًالي و الترا٦م ؤصي بل  اهٟجاع ظضيضة  و جىحر له َغي٤ الخغيت و اإلاٗٞغ

 و التي ظاءث لخُ  " ي وػوجحز " بمضيىت  1980ؤخضار  " الغبي٘ البربغي " ؤٞغيل 
َ
ؽ ؤصلجت غِّ ٨

اإلاؿإلت الش٣اٞيت في الجؼاثغ  و هيمىت الؿياسخي ٖى  الش٣افي . و حً زال٫ هظه ألاخضار و 

 .حٗاحل الؿلُت حٗها ، جخجى  اإلاٟاع٢ت بحن الىا٢٘ و الؿياؾت ٞيما يسو اإلاؿإلت الش٣اٞيت 

ُغح بخاجا ٖى  َاولت الى٣اف 
ُ
ىيت لم ج الغؾمي ، لياصي طل٪ بل  ْهىعها ٣ًٞيت الهىيت الَى

و التي ٣ٖضث ل٣اءها « MCB»  بك٩ل خغ٦ت ز٣اٞيت جدمل اؾم " الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت "

،  لخسغط بخىنياتها  و التي ع٦ؼث ٞحها ٖى   "جحزي وػو" ألاو٫ في حى٣ُت " ب٩ٖىعان " بىاليت 

يت حجها ألاحاػيٛيت و الٗغبيت يغوعة الاهخمام بالش٣اٞاث الكٗبيت و باللٛاث الكٗبيت الجؼاثغ 

الضاعظت باإلياٞت بل  الٗغبيت الٟهخ  و اللٛاث ألاظىبيت في هٓغة ؤ٢غب حا ج٩ىن بل  وزي٣ت "  

، زم جإؾيـ " الغابُت  1981الجؼاثغ الخغة ؾخٗيل " . زم جالها ٢م٘ اإلآاهغاث في بجايت 

ىيت للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان " ب٣ياصة ٖىي يخي ٖبض الىىع  لُخُغح ال٣ًيت البربغيت  الَى

حً حىٓىع خ٣ى١ ؤلاوؿان ،  و ح٘ الاهٟخاح الؿياسخي الظي قهضجه الجؼاثغ ح٘ ؤخضار 

، ْهغث ؤخؼاب ؾياؾيت حخجظعة في حى٣ُت ال٣باثل جبيذ َغح حؿإلت الهىيت  1988ؤ٦خىبغ 

 ٤ ىيت ألازغي ، حما ٖمَّ حً الهىة البربغيت في بغاحجها الاهخسابيت صون ٚحرها حً ألاخؼاب الَى

" الخغ٦ت الش٣اُٞت  بحن الغئي و اإلاظاهب الؿياؾيت خى٫ هظه ال٣ًيت ليكهض اهضزاع

ت "  الظي يٗىص في حٟهىحىا ، بل  َٛيان الؿياسخي ٖى  الش٣افي ،  و في اإلاىؾم الضعاسخي البربٍغ

٢اَ٘ الخالحيظ ح٣اٖض الضعاؾت لُخٟغط الؿلُت ًٖ ٢غاع بصعاط اللٛت ألاحاػيٛيت في  94-95

ضعؾت الجؼاثغيت  . و حؿخمغ الخغ٦ت اإلاُالباجيت ح٘ حىؾم ٧ل عبي٘ ، لخىٟجغ ألاخضار اإلا

ي " الغبي٘ ألاؾىص " و التي جمسٌ ٖجها   2001الضاحيت في عبي٘  في حى٣ُت ال٣باثل و الظي ُؾّمِ

حيالص " خغ٦ت لٗغوف " و التي جدىلذ ٞيما بٗض بل  " خغ٦ت اإلاىاَىت " التي خاولذ ؤن 

إلت الش٣اٞيت حً الخ٣ل  الؿياسخي باؾخدًاع الُبجى الاظخماٖيت الغحؼيت إلاى٣ُت حؿخٗيض اإلاؿ

لبـ 
ُ
ال٣باثل و حداولت بخيائها في الىا٢٘ الاظخماعي ، في حٟاع٢ت عجيبت و ٚغيبت جداو٫ ؤن ج

ألانالت لباؽ الخضازت و جى٣ل بييت " الٗغف " الخ٣ليضيت حً ًٞاء ال٣غيت بل  ًٞاء اإلاضيىت  
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إلاضيىت هي الًٟاء الظي جخجؿض ٞيه الؿلُت الٟٗليت ب٨ٗـ ال٣غيت التي جىٗضم هٓغا ل٩ىن ا

ٞحها ججلياث الؿلُت الغؾميت في ظضليت قاث٨ت . و ح٘ هظه ألاخضار ْهغث بل  الىظىص " 

 Mouvement pour l’autonomie de  »الخغ٦ت حً ؤظل الخ٨م الظاحي إلاى٣ُت ال٣باثل " 

la Kabylie M.A.K »  ىايل البربغي " ٞغخاث حنهي " و هي ججؿيض ل٨ٟغة " الىهم ب٣ياصة اإلا

ال٣باثىي " ب٩ل ؤبٗاصه و ؤهضاٞه  ،التي ٧اهذ جدالٟا بحن حىايلحن في "الخغ٦ت الش٣اٞيت 

البربغيت " و " الخغ٦ت حً ؤظل حى٣ُت ال٣باثل الخغة " ب٣ياصة ٖبض الؿالم ٖبض الىىع  و ٞيما 

 واخضة ٖى  خضة.يىي ؾىداو٫ الخٗغى لهظه الخغ٧اث ٧ل 

 

ت  -9  :  MCBالخغ٦ت الش٣اُٞت البربٍغ

في اإلاى٣ُت حً َٝغ الىٓام ،  " ظبهت ال٣ىي الاقترا٦يت"ي بها خؼب ِج بٗض الى٨ؿت التي ُح 

في باعيـ ، و ل٨ً ح٘  "ألا٧اصيميت البربغيتظمٗيت " يت ح٘ غِّ اهخ٣لذ الخغ٦ت البربغيت بل  الِؿ 

، ْهغث بل  الٗلً اإلاُالبت الش٣اٞىيت باللٛت و  1980لبربغي ؤٞغيل ااهٟجاع ؤخضار الغبي٘ 

هبش٣ذ ًٖ حلخ٣ى " االش٣اٞت البربغيت ، و حً زال٫ حيالص الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت التي 

لت ٚايت في إ، و التي َغخذ حؿإلت الش٣اٞت في الجؼاثغ ، و هي حؿ1980ب٩ٖىعان " ؤوث 

و حً َٝغ ٚحر اإلاخسههحن . و ل٣ض  الخ٣ٗيض و اإلاكا٧لت ال يم٨ً َغخها في حلخ٣ى واخض ،

 -خاو٫ اإلااجمغون في هظا اإلالخ٣ى جىييذ بٌٗ اإلاٟاهيم ، بالسهىم حٟهىم " الٗغبي 

٦دضر ز٣افي بىٟـ الضعظت ح٘  « arabité » ؤلاؾالحي " بط ي٣ىلىن " ليؿذ الٗغوبيت

٣هىص ، و الظي قٗبىا هي اإلا٣هىصة ، و ال البٗض ؤلاؾالحي للبالص هى اإلا « berbérité »بغبغيت

يب٣ى ؤلاؾمىذ الباقي الظي اؾُخضحج بيجابيا حً َٝغ الجماهحر ، بطا لم يخم حكىحهه 

بمماعؾاث ْالحيت َاثٟيت ) ٧ل ٖباعة ٚحر ؾييت ٞهي حىبىطة ٖىضها و خا٫ ؤلاباْيحن ٖىضها 

. و 1ؤلاؾالحي ٦بٗض ايضيلىجي "  –هى ؤخؿً حشا٫ ( و هدً هىا هخدضر ًٖ السلِ الٗغبي 

٧اهذ ؤخضار الغبي٘ البربغي بمشابت ألاعييت التي بيذ ٖلحها هظه الخغ٦ت حُالبها ل٣ض 

بت في جُىيغ لٛتي ألاحت ،  الش٣اٞيت اإلاخمشلت في"  البدض ًٖ الهىيت الجؼاثغيت الٟٗليت و الٚغ

، في حداولت  1ألاحاػيٛيت و الٗغبيت الجؼاثغيت ، و الخُٗل للش٣اٞت و الخ٤ في خغيت الخٗبحر "

ٖى  الدؿائالث التي لم ج٨ً لخُغح في جل٪ الٓغوٝ اإلاٛل٣ت ؾياؾيا و حداولت الغص ٖى  للغص 

                                                           
1
  Séminaire de Yakouren du 1

er 
au 31 Aout 1980, Dossier culturel , C/O revue ESPRIT , 19 

rue Jacob , paris , p3 
1
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ت في ا  لجؼاثغالٟهل الشالض:                                                                                             اق٩الُت الهٍى

Page 107 sur 364 
 

الاتهاحاث التي ج٨يلها الصخاٞت بالدكىيه والخلٟي٤ و حداولت بٗض الخىاع خى٫ ٢ًايا 

ىذ الخغ٦ت حك٩لت رَ بِ اٖخُ  ث لظل٪ الخحن َابىهاث ال يم٨ً ه٣اقها صيم٣غاَيا . و ل٣ض يمَّ

 غ في زالر حداوع عثيؿيت ٦ما ؤقغها بليه حً ٢بل .الش٣اٞت في الجؼاث

حك٩لت الهىيت الش٣اٞيت للكٗب الجؼاثغي :  حٗخبر الخغ٦ت ؤن الغئيت الغؾميت لهىيت  – 1

ىيت  الكٗب الجؼاثغي ٢ض ؤ٢هذ البٗض ألاحاػيغي ، و يٗىص هظا ؤلا٢هاء بل  الخغ٦ت الَى

ؾالحيت ٖى  خؿاب ؤي بٗض ؤحاػيغي الجؼاثغيت التي ٦غَّؾذ ؾيُغة الايضيلىظيا الٗغبيت ؤلا 

لؤلحت ، و هٟـ الصخيء جبيخه بٗض الاؾخ٣ال٫ ، ٞإنبذ السلِ بحن الٗغوبت ٦دضر ز٣افي 

الخياة الؿياؾيت  حٟانل ظؼاثغي و بحن الٗىعبت ؤو ال٣ىحيت الٗغبيت يؿيُغ ٖى  ٧احل

ىيت ، ختى ُٚى ٖى  ٧ل جدليل للهىيت الجؼاثغيت ، و هظا حا ؤصي في هٓغ  الخغ٦ت بل   الَى

تراٝ بلٛاث الكٗب الجؼاثغي اإلاخمشلت في ألاحاػيٛيت ب٩ل لهجاتها و الٗغبيت  ٖضم الٖا

الجؼاثغيت في ٧ل حخٛحراتها ، و اتهاحهما بالعجؼ ًٖ خمل الش٣اٞت الٗاإلات ، التي جمشلها الش٣اٞت 

ري و لٛاث الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، و بالخالي ٖاعيذ الخغ٦ت ال٨ٟغة ال٣اثلت بإن هىا٥ لٛاث ٦ب

نٛغي ، ٞما يًمً وظىص لٛت حا ، هى حضي جىاظضها في الخ٣ل اللٛىي اليىحي لكٗب حا ، 

غ لها ؤلاح٩اهاث ، و هىا َغخذ الخغ٦ت  و ؤي لٛت يم٨ً ؤن ه٣ى٫ بها ؤي شخيء ، بكٍغ ؤن هٞى

٢ًيت ؤلاعاصة الؿياؾيت في جُىيغ لٛت حً اللٛاث ؤو ايُهاصها . و في هظا الهضص قضصث 

ٖى  يغوعة يمان الخٗليم ٖى  ألا٢ل في حغاخله ألاول  باللٛت ألام للخلميظ لخجىب الخغ٦ت 

الايُغاباث الىاظمت ًٖ ٖضم الخإ٢لم اللٛىي لًمان جمضعؽ حيسجم للخلميظ ، و في هظا 

اع ؤيًا و ًٖ َغي٤ اإلاضعؾت صٖذ الخغ٦ت بل  ال٠٨ ًٖ تهميل اللٛاث الكٗبيت و  ؤلَا

٤ الاهخماء الٗغبي ؤلاؾالحي ، الظي  « folklorisation »ٞل٩لغتها  ، و ٦ظا حكىيه الخاعيش ٞو

ي٨ك٠ ؤن هىا٥ " بعاصة حجب عؾمي ؤو حكىيه ألي خضر ؤو شسهيت ، ٢ض حٗيض للبلض 

ألاحت و الخسلو حً ٣ٖضة  -٣ٖضة الضولت ، و حداولت الخسلو حً 1خ٣ي٣خه الخاعيسيت " 

٘ لهياٚت الهىيت الش٣اٞيت الجؼاثغيت ب٩ل اإلاؿخَٗمغ ، و اؾدشماع الخىٕى اإلاىظىص في اإلاجخم

يت ، و ل٣ض ع٦ؼث الخغ٦ت في هظا اإلالخ٣ى ٖى  خ٣ي٣ت " ب٢هاء ؤٚلبيت  عػاهت و حىيٖى

الكٗب الجؼاثغي حً الش٣اٞت و الظي يب٣ى عهيىت هسب حٗلمذ زم ؤج٣ىذ الٟغوؿيت ؤو 

ثب ألا٦بر ؤو الٗغبيت ال٨الؾي٨يت ، ُٞاإلاا اؾخمغث هظه الخالت ٞةن الكٗب ؾي٩ىن الٛا

 .   1الًي٠ للخياة الش٣اٞيت الغؾميت " 

                                                           
1
 Séminaire de Yakouren du 1

er 
au 31 Aout 1980, ibid, p 7 

1
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حك٩لت خغياث الخٗبحر الش٣اٞيت :  جغي الخغ٦ت ؤن ٚياب خغيت الخٗبحر الش٣افي ٢ض ؤصي  – 2

بل  زى٤ الش٣اٞت الكٗبيت الجؼاثغيت و خهغها في الٟل٩لىع و ج٨غيـ الٟغاٙ الش٣افي و الىمِ 

هٓغها بل  ٞكل اإلاداوالث اإلاخ٨غعة لُغح ز٣اٞت الاؾتهال٧ي في ٧ل شخيء ، هظا حا ؤصي في 

اع َغخذ الخغ٦ت"   ىيت ٖغبيت بؾالحيت جغج٨ؼ ٖى  الٗهغ الظهبي لئلؾالم ، و في هظا ؤلَا َو

حك٩لت الخًيي٤ ٖى  اإلاؿغح و ؤلاهخاط الؿىماجي و اليكغ باللٛت ألاحاػيٛيت ؤو الٗغبيت 

ىيت الشىعيت ال٣باثليت  ، و يىهب ٧ل هظا في زاهت جدُيم  1" الكٗبيت و الخًيي٤ ٖى  ألٚا

٧ل حداولت ببضاٖيت للكٗب الجؼاثغي في حيضان الش٣اٞت و بالخالي ٞةن الخغ٦ت ٢ض هاصث 

٘ الغ٢ابت ٖلحهما .  بالخغيت في الخٗبحر و ؤلابضإ و ٞع

الش٣اٞت في ؾياؾت الخىميت :  في هظه الى٣ُت بالظاث َغخذ الخغ٦ت بق٩اليت اللٛت و  – 3

لخىميت ، و هىا اهخ٣ضث الؿياؾت الش٣اٞيت الجؼاثغيت التي حٗخمض ؤؾاؾا ٖى  ٖال٢تها با

الخٗغي٠ الٗغبي ؤلاؾالحي الظي"  يىٟي ؤي ٖباعة ؤحاػيٛيت و التي اٖخمضث في اإلايضان ٖى  

الخٗغيب الظي يدضر ٢ُيٗت بحن اإلاش٠٣ الجؼاثغي و قٗبه ، بطا اٖخبرها ؤن اللٛت الٗغبيت 

م ألي ظؼاثغي ، و بهظا ٞةن اإلاضعؾت ٖىى ؤن ج٩ىن احخضاصا و الٟهخ  ليؿذ اللٛت ألا 

ه٣ُت جل٣يذ للىؾِ الٗاثىي و إلاديِ الُٟىلت الجؼاثغيت ، جهبذ بَاعا لل٣ُيٗت و الهغإ " 
، و حؿخُغص الخغ٦ت و ج٣ى٫ ؤن خغ٦ت الخٗغيب التي جبىتها الضولت " طعيٗت لىٟي لٛاث  2

جخالءم و حهالخىا في الضيم٣غاَيت و الاقترا٦يت ، و ال  الكٗب .......و ؤجها جدمل ايضيلىظيا ال 

. و هىا يم٨ىىا حالخٓت حؿييـ الش٣اٞت و اجساطها حغ٦با للخٗبحر ًٖ  ٢3يمىا السانت "

اإلاٗاعيت الؿياؾيت للؿلُت ، في اهتهاظها لؿياؾت الخٗغيب في اإلاضعؾت الجؼاثغيت ، هظا حا 

إلاٗغيت حجها و اإلاٟغوؿت ، و ٦سالنت يم٨ىىا يُغح حك٩لت نغإ الىسب في الجؼاثغ ، بحن ا

ال٣ى٫ ؤن هظه الخغ٦ت ٢ض صٖذ بل  " الخض حً تهميل ز٣اٞت الكٗب الجؼاثغي ، و بٖاصة 

تراٝ  اتها و هظا يؿخضعي الٖا ٣ا للش٣اٞت الكٗبيت ب٩ل جىٖى ىيت ٞو حٗغي٠ الش٣اٞت الَى

حر اإلااؾؿاحي بلٛاث الكٗب الجؼاثغي ألاحاػيٛيت و الٗغبيت الجؼاثغ  ىيت .....و جٞى يت ٧لٛاث َو

، و هظا يخُلب بصحاط الٗغبيت الجؼاثغيت و  1ؤلاح٩اهاث الٗمىحيت لخىميت الش٣اٞت الجؼاثغيت "

ألاحاػيٛيت في ؤلاطاٖت و الخلٟؼيىن و الجغاثض و اإلاؿغح و الؿيىما و صوع اليكغ و بالسهىم 

ا يم٨ىىا ح٣اعبت هظه الغئيت ح٘ في اإلاىٓىحت الخٗليميت وفي الجاحٗاث . بطن حً زال٫ حا عؤيى
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ت البربغيحن ألاواثل الظيً َغخىا ٨ٞغة " الجؼاثغ الخغة ؾخٗيل "  الغئيت التي َغختها حجمٖى

بمىٓىع يؿاعي زىعي يٗاصي الايضيلىظيا الٗغبيت ؤلاؾالحيت و ييخهغ للُب٣اث الكٗبيت و 

جضيغ بالظ٦غ ؤن هظه الش٣اٞاث الكٗبيت اإلا٣هىعة حً َٝغ الايضيلىظيا الٛالبت ، و " ال

 « PAGS  »الخغ٦ت في هًالها في الجاحٗاث ٢ض جدالٟذ ح٘ خؼب " الُليٗت الاقترا٦يت " 

. و في حداولت لخ٨غيـ الخىظه الؿياسخي الخ٣ىقي  1يض الخغ٦ت ؤلاؾالحيت في الشماهيىاث "

لهظه الخغ٦ت جإؾؿذ الغابُت الجؼاثغيت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٦مىبر للخٗبحر ًٖ الخىظه 

 .   و للضٞإ ًٖ اإلاىايلحن البربغيحن يض حؿاءالث الضولت  ُالباحي لهظه الخغ٦تاإلا

ذْهىعها بل  الىظىص ، بضايت الشماهيىاث ، بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه و حىظ   هًاالث اههبَّ

تراٝ بالش٣اٞاث و اللٛاث الكٗبيت حجها ألاحاػيٛيت ،  الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت  حً ؤظل الٖا

ت ٖى  الٗغبيت الضاع  ظت و خ٣ى١ ؤلاوؿان و الضيم٣غاَيت ٝ :" حىظ جٓاهغاتها ألاول  اإلالخْى

 مِ الؿاخت الؿياؾيت و ختى الى٢ذ الغاهً ُخ 
َ
اث نٛحرة حً ل ذ ألاحاػيٛىيت حً ٢بل حجمٖى

اإلاش٣ٟحن ، قغاثذ قٗبيت ) ٖما٫ حدليحن ، حهاظغيً ، ؾ٩ان ألاعياٝ ( و َب٣اث ؾٟى  

ت حً ألاشسام . و ٖى   2للبرظىاػيت الهٛحرة" يىء الخد٣ي٤ ألاحجي الظي ؤظغي ح٘ حجمٖى

، اؾخُإ ؾالم قا٦غ ؤن يً٘ حلمدا ؾىؾيلىظيا لهم ، ٞىظضهم :  ٣ٖ1980ب حٓاهغاث 

" زاهىيحن ، و َلبت قباب ، يىدضعون حً وؾِ عيٟي ، ح٩ىهحن ٧ليت في بَاع اإلاىٓىحت 

باء الكباب الٗاحلحن في ال٣ُإ الٗام ، و  التربىيت الجؼاثغيت ، ٖما٫ و ج٣ىيحن ، بٌٗ ألَا

 3"بٌٗ الجاحٗيحن الكباب و ال وظىص ألي ج٣ىى٢غاَي ؤو بغظىاػي و ال ؤي ظاحعي حٗغوٝ 

و هظا يٗىص  في هٓغ اإلاال٠ بل  ٧ىن " ....الىسب  اإلاش٣ٟت الخي٣ىى٢غاَيت ؤو البرظىاػيت .

ٗلها جخسٝى حً حغجبُت بك٩ل ٢ىي بالؿلُت اإلاغ٦ؼيت التي جداٞٔ ٖى  حغا٦ؼها ، حما ظ

ت بةخضار ال٣ُيٗت ، ختى و بن ٧اهذ ٢ُيٗت ايضيلىظيت ، و الجزو٫ بل  حيضان  اإلاجاٞػ

.و ل٣ض جبيذ الخغ٦ت حىظ وكإتها حىهجا ؾلميا في ججىيض  1الىًا٫ حً ؤظل ألاحاػيٛيت "

اإلاىايلحن و اؾخ٣ُاب اإلاخٗاَٟحن ، و طل٪ حً زال٫ الخجمٗاث و اإلاؿحراث ، و الخٟالث و 

                                                           

البىيغة  ٖى  الؿاٖتالىاخضة  –في ح٨خب ظغيضة ليبرحي  16/11/2016، يىم  قهاصة اإلاىايل في الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت حغػو١ ٖبض الىىع 

 1ػوالا .  

ٜ و ٢ًُتهم في بالص اإلاٛغب اإلاٗانغ، جغظمت : خبيب هللا حىهىعي ، صاع ال٣هبت لليكغ ، الجؼاثغ ، 2003 ، م        قا٦غ ؾالم ، ألاماَػ

100 2 

101قا٦غ ؾالم ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م   3 

102هٟـ اإلاغظ٘ ، م   1 
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ح ، و اإلادايغاث و الىضواث ، في حداولت لبىاء وعي هىياحي ز٣افي باالهخماء الٗغقي و اإلاؿغ 

 الش٣افي لؤلحاػيٜ .

و هظا ال يىٟي ؤن ج٩ىن هىا٥ حداوالث للجىء بل  الٗى٠ ، ٦ما خضر ح٘ اإلاىايل " حدىض 

ض جبيذ ؤوهاعون " و ل٨جها ٧اهذ ٢ليلت ظضا و ال ج٩اص جظ٦غ . ؤحا في حىاظهتها ح٘ الؿلُت ٣ٞ

الخغ٦ت زُابا حٗاصيا و عاًٞا إلاى٤ُ الؿلُت الي٣ٗىبي الغاٌٞ للخٗضصيت الش٣اٞيت و 

اث حً اإلاىايلحن ٢ض اؾدشمغوا في الٗغ٢يت و  اللٛىيت في هٓغهم .و هظا ال يمى٘ وظىص حجمٖى

. و ل٨ً حً ه٣اثهها ؤجها 1الجهىيت ، وانٟحن الؿلُت ؤجها ٖىهغيت و اؾخٗماع ٖغبي بؾالحي

ٖى  حى٣ُت ال٣باثل ٣ِٞ ، و ٖى  ال٣باثل ؤيىما خلىا ؤو اعجدلىا ، و لم حؿخُ٘ ؤن ا٢خهغث 

ذ ازخالال جىٓيميا في هي٩لتها  ها ؤًٖاء حً حىا٤َ ؤزغي ، ٦ما ؤجها ٖٞغ حؿخ٣ُب بل  نٟٞى

خه  حما ٖغيها لاله٣ؿاحاث و الانُٟاٞاث الخؼبيت زانت بٗض الاهٟخاح الؿياسخي الظي ٖٞغ

ح٘ خؼب الخجم٘ حً ؤظل الش٣اٞت و حك٨يلخان و هما الخيؿي٣يت  الجؼاثغ ، لخٓهغ ٞحها

و هما جابٗخان للخؼبحن الغثيؿيحن في  ح٘ ظبهت ال٣ىي الاقترا٦يت و اللجانالضيم٣غاَيت 

و اهداللها في الهغاٖاث الؿياؾيت بحن  اإلاى٣ُت ، حما عجل بخأ٧ل هظه الخغ٦ت و اهضزاعها .

 الخؼبحن الٛغيمحن . 

قابا ٢باثىي ، و ؤحام عجؼ  128التي ؤصث بل  ح٣خل  2001لضاحيت لغبي٘ و ح٘ ألاخضار ا

ألاخؼاب الؿياؾيت اإلاخجظعة في اإلاى٣ُت في الخٗاحل ح٘ ألاخضار ْهغث خغ٦ت " لٗغوف " 

التي جدىلذ ٞيما بٗض بل  " خغ٦ت اإلاىاَىت " ٦ما عؤيىا حً ٢بل زم ْهغث بل  الىظىص " 

 ٣ُت ال٣باثل " .الخغ٦ت حً ؤظل الخ٨م الظاحي في حى

زم مً ؤظل " الخغ٦ت مً ؤظل الخ٨م الظاحي في مى٣ُت ال٣باثل  -10

غ مهحر ها  :   »  MAK «"ج٣ٍغ

ججضع ؤلاقاعة بل  ؤن ْهىع هظه الخغ٦ت ٧ان ٣ٖب ألاخضار الضاحيت التي هؼث حى٣ُت 

سخي ٫ و اوؿضاص ألا٤ٞ الؿياؼَّ ُٗ ال٣باثل حى٣ُت ال  اببقحً  128ال٣باثل و التي عاح ضخيتها 

، ٞاؾدشمغث في اؾدشاعة الٗاَٟت ال٣باثليت لخُغح حكغوٖها الؿياسخي اإلاشحر للجض٫ ، و ل٩ي 

اإلايكىع  « PEK  »وٛىم في ٨ٞغ هظه الخغ٦ت اعجإيىا ؤن وٗخمض حكغوٖها للضولت ال٣باثليت 

٦ما اٖخمضها بٌٗ « www.makabylie.com »ٖى  حى٢٘ الخ٩ىحت ال٣باثليت اإلاا٢خت 

ؼيؼ   حضازالث عثيؿها "  آٞغخاث حنهي " و  " بٖى
َ
يت في يً غِّ َد يذ قبيب " و طل٪ ج ا حىا للمىيٖى

                                                           

" يى جيىب " ٞغخاث حنهي ، حى٢٘  1 
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جداو٫ هظه الخغ٦ت ج٨غيـ ٨ٞغة الكٗب ال٣باثىي اإلاخمحز و التي الخغ٦ت.حُاعخت ؤ٩ٞاع هظه 

يل ألاو٫ حً اإلاش٣ٟحن الٟغاه٩ ٞيليحن ى هاصث بها " ألاؾُىعة ال٣باثليت " و هاصي بها الٖغ

ٟي بخضي اإلاضازالث ي٣ى٫ ٞغخاث حنهي : " بن الجؼاثغ صولت بال ؤحت و ال٣باثل ألاواثل ، ٞ

و هى بظل٪ يىُل٤ حً ٨ٞغة ؤن شسهيت و هىيت  الكٗب ال٣باثىي  1ال٣باثل ؤحت بال صولت "

 
َ
 ٢ض ح

َ
 ك

َّ
ال٣غون ٖبر لٛخه و ز٣اٞخه و خًاعجه الىابٗت حً الٗاثلت ألاحاػيٛيت  غِّ لذ ٖى  َح ٩

 -ؾىؾيى حكتر٥ و جىٓيٍم  جاعيٍش ظمعي و  محرٍ ال٨بري ، و يَ 
َ
 َٗ ؾياسخي و ح

ُّ
 يٍ و ٖلماوِ  ًٖىيٍ  ٤ٍ ل

. و هى يىُل٤ حً  2الضيم٣غاَيت ، الخغيت ، الالث٨يت ، الخًاحً و اخترام آلازغ  "  ِم يَ ٣ِ بِ 

  هو ؤه 1857ٞغييت ؤن حى٣ُت ال٣باثل ٧اهذ خغة ٢بل 
َ
 مَّ ختى ح٘ الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة التي ج

و الظي  14/10/1839ججرا٫ " قىايضع  " وػيغ الخغب الٟغوسخي في بوكائها بمغؾىم وػاعي لل

 
َ
ُٖ  مَّ بمىظبه ج  ىَ ىْ بلخا١ حى٣ُت ال٣باثل 

ً
 بهظا ال٨يان ال٩ىلىهيالي ، و جداو٫ هظه الخغ٦ت ة

لٟاْمت وؿىحغ ،  1857في ؤحجاص حى٣ُت ال٣باثل ، بخمجيض حٗغ٦ت " بقغيًٓ "  الاؾدشماع 

ض ظؼاثغ حا بٗض ي، زم زىعتها  1962-1954لخدغيغ ، زم خغب ا 1871زم زىعة اإلا٣غاوي 

الاؾخٗماع ، و ٧ل طل٪ الؾخٗاصة خغيتها ، هظه الٟترة إلاا بٗض الاؾخ٣ال٫ جهٟها هظه الخغ٦ت 

 62و ج٠٣ ٖىض حدُاث بٗيجها جمجض ٞحها الىًا٫ ال٣باثىي ، ٞخ٠٣ ٖىض ؤخضار ناثٟت 

، زم  1974ا هار يغازً " في ظىان بشىعة ال٣باثل ٖى  الىٓام اإلاغ٦ؼي ، زم ؤخضار " العبٗ

،  1981، و جإؾيـ الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت ، زم ٢م٘ ؤخضار بجايت  1980الغبي٘ البربغي 

، زم ح٣اَٗت " اإلادٟٓت " للؿىت  1985زم بوكاء الغابُت الجؼاثغيت لخ٣ى١ ؤلاوؿان 

ؤخضار الغبي٘ ، زم  1998، زم اٚخيا٫ اإلاُغب " حُٗىب الىهاؽ "  1995-1994الضعاؾيت 

ى ٖلحها بٌٗ وكُاء الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت جَ ، ٧ل هظه ألاخضار بَ  2003-2001ألاؾىص 

حكغوٖهم للمغوع حً اإلاُالبت الش٣اٞىيت بترؾيم اللٛت ألاحاػيٛيت ، بل  حكغوٕ ؾياؾىي 

يـ للمى٣ُت . و ثالتي ؾخ٩ىن اإلادغ٥ الغ   ethnicitéواضر اإلاٗالم ، ُيبجى ٖى  ؤلازىىيت 

 
ً
 جًاٞغثز٣افي للمى٣ُت ، -صئوب ٖى  اإلايضان الؿىؾيى لٗمٍل  ل٣ض ٧اهذ هظه الٗمليت هديجت

ٞيه ظهىص الٟىاهحن و الؿياؾيحن و ال٨خاب و الكٗغاء و ألاصباء هظ٦غ حجهم اإلاُغب " حُٗىب 

الىهاؽ " اإلاٗغوٝ بخىظهه الشىعي اإلاىاهٌ لاليضيلىظيا الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، بط ي٣ى٫ في 

 بخضي حضا
ُ
 زالجه :" ؤ

َ
ٞ ِ

ًم ًّ ا بطا ٢لىا ؤهىا ًم ْه ا ًٖ البٌٗ ؤهجي ٢باثىي ، و ليـ وَ ل ؤن ؤ٢ى٫ ٚع

                                                           
1
 Ferhat mhenni , youtube . com 

2
 PEK ( Projet pour un  Etat Kabyle )  , P1 sur le site web : www.makabylie.org 
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. و ل٣ض ٧ان لهظا الٟىان ألازغ ال٨بحر في اؾخجهاى  1هغيض ظمهىعيت ٢باثليت في بالص ال٣باثل "

ؤلاؾالحيت ب٩ل ألاق٩ا٫ ، و ل٣ض ؤزغ  –الكباب ال٣باثىي و ججىيضه يض الايضيلىظيا الٗغبيت 

حُٗىب "شحرا ٖى  حاؾـ خغ٦ت اإلاا٥ بط ي٣ى٫ " ٞغخاث حنهي " :" هدً وؿحر ٖى  زُى ٦

 .  2الظي ٢ا٫ في بخضي ؤٚىياجه ؤن الخل هى جمؼي٤ البالص " "الىهاؽ

ي٠ الخاعيش لىهغة ال٣ًيت  إل ٖى  ؤصبياث هظه الخغ٦ت جخجى  لىا حداولت جْى حً الَا

باثل في جدغيغ ؤوعبا حً الىاػيت و الٟاقيت ، " و ال٣باثليت ، و طل٪ بالتر٦حز ٖى  حؿاهمت ال٣

 
ُ
 هًا٫ ه

َ
ها في ٞغوؿا  يض الؿياؾت اإلاٗاصيت للؿاحيت لخ٩ىحت " ٞيصخي " و هظا ٨ٖـ بِ س

اإلاىعور الكٗبي ال٣باثىي جماحا الظي ٧ّىن نىعة طهىيت همُيت جدخ٣غ الحهىصي و جيبظه و 

صي ٖليه اللٗىت ؤوطاي آر يسؼو عبي الحهى  ٢ىا٫ اإلاخضاولت "هجض هظا في ال٨شحر حً ألاحشا٫ و ألا

التر٦حز ٖى   ٦ظا  " و ٖىضحا وؿدى٨غ ٖمل ؤخض حا ي٣ا٫ له " ؤ يىطاي  يا حهىيضي " بلخ ، و 

 
َ
هم اؾخ٣الليت اإلاىا٤َ و حجها الىاليت الشالشت ) حى٣ُت بِ َؿ َد ؽ بِ غَّ حاجمغ " الهىحام " الظي ٦

٣باثل ، و ؤن ال٣باثل هم حً اهخًٟىا يض ضخايا خغب الخدغيغ هم حً ال¾ ال٣باثل ( و ؤن 

لي٣ىلىا ؤجهم هم حً خغعوا البالص و حً خ٣هم ؤن يد٨مىا البلض ، لخ٣ٟض  1962الخ٨م في 

. ٦ما اؾدشمغث هظه الخغ٦ت في هٟي الضولت 3قهيض حً عظاالتها " 400اإلاى٣ُت ؤ٦ثر حً 

" الٗغبيت ؤلاؾالحيت ،  Algérianitéالجؼاثغيت إلا٩ّىن " ال٣باثليت " و نهغها في " الجؼؤعة 

٦ما اؾدشمغث في حٗاعيت الؿياؾت الساعظيت للضولت الجؼاثغيت التي في هٓغها حٗاصي ٢يم و 

جُلٗاث الكٗب ال٣باثىي و حهالر  حى٣ُت ال٣باثل في بخالت بل  الخىظه الٗغبي ؤلاؾالحي 

 
َ
كُاء هظه الخغ٦ت بل  ث في هٓغ وصَّ للضولت الجؼاثغيت وحٗاصاة بؾغاثيل . هظه ألاخضار ٧لها ؤ

ي ، حا صٞ٘ بهم بل  الخإؾيـ إلاكغوٖهم غ اه٣غاٍ ال٣ٗض الاظخماعي ح٘ الىٓام الجؼاث

الؿياسخي و الش٣افي ٖى  ؤؾاؽ بزىىي بدذ ، ٟٞي هظا ي٣ى٫ ٞغخاث حنهي :" هدً ال٣بايل 

باالهخماء بل   هاسانت ، و قٗىع ىا السام ، ٖاصاجالجٛغافي هاالسانت ، خحز خىااللضيىا لٛ

ب٩ل اإلاٗايحر و لىا الخ٤ في  حى٣ُت ال٣باثل ؤ٢ىي حً ؤي قٗىع آزغ ، ٞىدً بهظا قٌٗب 

 1الىظىص ٖى  نغح ألاحم "
ُ
ؤٖيجها " يمان  َب هْ .و بالخالي ٞةن هظه الخغ٦ت ٢ض ويٗذ ه

اهيت حى٣ُت ال٣باثل ٦إحت   ، اؾخمغاعيت و ٞع
ُ
ل الؿياؾاث الٗىهغيت و بَ ة  خاليا حً ٢ِ صَ ضَّ هَ و اإلا

                                                           
1
 Matoub lounes , youtube.com 

2
 Ferhat mhenni , sur france24 TV le 15/04/2016 à 20h00- 21h00 

 

يىجيىب.٧ىم  ٞغخاث حنهي ٖى  ٢ىاة اإلاٛاعبيت ، ٖى  حى٢٘ 3 

يىجيىب.٧ىم  ٞغخاث حنهي ٖى  ٢ىاة اإلاٛاعبيت ، ٖى  حى٢٘ 1 
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لضولت الجؼاثغيت ، و وي٘ خض للمىاظهت الضاثمت و الضوعيت و ال٩اعزيت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر الٗضحيت ل

 1بحن حى٣ُت ال٣باثل و الضولت الجؼاثغيت التي جب٣ى بالُاب٘ الاؾخٗماعي "
َّ
ؼث هظه . و ل٣ض ع٦

الخغ٦ت في حكغوٖها ٖى  صوع اإلاضعؾت و التربيت في حك٨يل حىاًَ الٛض  و صوعها السُحر في 

ٕ اإلاجخم٘ و جُبيٗه لضي الىاقئت ، و لهظا ٞهي جىلي اإلاضعؾت ال٣باثليت حهمت " ججؿيض حكغو 

اإلاؿاهمت في ج٩ىيً و اػصهاع قبيبت ٢باثليت حٗتز بهىيتها ، و حدكبٗت بال٣يم الٗاإلايت حً خغيت 

و صيم٣غاَيت و الث٨يت و التي جىظض في جالئم جام ح٘ ألاؾـ الهىياجيت ألاحاػيٛيت ٖبر ال٣غون 

٤ ٢يم  . ح2٘" التر٦حز ٖى  خغيت اإلاٗخ٣ض و خغيت الٗباصة ، بديض ج٩ىن الالث٨يت ح٨ّغؾت ٞو

الخغيت و الاخترام الظي يا٦ضه حٟهىم ال٣ؿم " چمإ ليمان " ، و ؤن الضيً و اإلاٗخ٣ضاث 

قإن زام و شسصخي ، و هىا هٟخذ ٢ىؾا لكغح هظا اإلاٟهىم "  چمإ ليمان " باليؿبت 

ذ 
ّ
اإلا٣ىلت التي حٟاصها ألن ال٣باثل يدلٟىن ب٩ل ألاصيان و ي٣ضؾىجها و لهظه الخغ٦ت ٞةجها جبي

م حداوالث  هظا عؤي يب٣ى هٓغيا و يجب الخإ٦ض حىه ، بطا ٖلمىا ؤن الضياهاث ٧لها ب٣يذ بٚغ

 ٤ ٤ حىٓىع نىفي بدذ ٞو الخىهحر  ، و ختى الضياهت اٞؿالحيت حٛلٛلذ في اإلاى٣ُت ٞو

 جخضزل ٦شحرا في قاون الىاؽ و بهما جىٗؼ٫ في الجبا٫ الُغي٣ت الغخماهيت السلىاجيت التي ال 

بٗيضا ًٖ الخجمٗاث الؿ٩اهيت ، بيىما هىا٥ الٗضيض حً الكهاصاث جغي ؤن ال٣ؿم ب "  

چمإ ليمان " يٗجي ال٣ؿم ب " ظماٖت ؤلايمان " و هم ظماٖت اإلاغابُحن اإلاٗغوٞحن بخضيجهم 

لهلر بحن اإلاخسانمحن ؾىاء بيىٗاثلخحن و نالخهم الظيً يإجىن ظماٖت و يخىؾُىن إل٢احت ا

ما٫ اإلاكتر٦ت في ال٣غيت  ؤو ٢غيخحن ؤو ٖغقحن ، و يدًغون حىاؾباث الؼواط و اإلاأجم و ألٖا

ليًٟىا بغ٧اتهم ٖى  ال٣غيت ،" ٞيدل٠ الىاؽ بهم بما لهم حً ٢ضع و اخترام لضي ؾا٦ىت 

صبياث الخغ٦ت ؤجها حٗخمض ، و باإلاىاػاة ح٘ هظا ٞةهىا وؿدك٠ حً زال٫ ؤ3حى٣ُت ال٣باثل "

ح٣غوهت "  ،  " و طل٪ الؾخمالت الكباب بلحها victimismeٖى  " بؾتراجيجيت الطخياجيت 

باألؾُىعة ال٣باثليت " التي جاؾـ لخٟى١ الجيـ ال٣باثىي ٖى  الٗغبي ، و طل٪ بالتر٦حز ٖى  

صٖذ الخغ٦ت بل  "  جمحز ال٣باثىي بمىٓىحخه ال٣يميت و هٓاحه الؿياسخي و الا٢خهاصي  . و ل٣ض

تها الؿلُت الاؾخٗماعيت بٗض اهخٟايت 
َّ
 1871بٖاصة جىٓيماث الٗغف و ال٩ىهٟضعاليت التي خل

ؾياسخي في بالص ال٣باثل ، و ؾخدل هظه  -، لدؿخٗيضا ح٩اهتهما في الىٓام الؿىؾيى

الخىٓيماث حدل اإلااؾؿاث اإلاٟغويت حً ٢بل الخ٨م الٗىهغي الجؼاثغي و التي ؤزظث 

                                                           
1
 PEK ( Projet pour un  Etat Kabyle )  , P3 sur le site web : www.makabylie.org 

2
PEK ( Projet pour un  Etat Kabyle )  , P4 sur le site web : www.makabylie.org 

ص 30و  15ٖى  الؿاٖت  2016 ؤٞغيل 20زاوعيغر هار حىهىع ، في اإلاسجض يىم ًٖى في ظمٗيت ٢غيت  قهاصة حؿٗيجي ،   3 
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. ؤحا ٖى   1إلا٩اجب ؤلاصاعيت لكاون ألاهالي إلاا ٢بل الاؾخ٣ال٫ الظي جمذ حهاصعجه "ح٩ان ا

تهضٞذ بظل٪ الكباب ؾالهٗيض اإلايضاوي ، ٞةن الخغ٦ت ٢ض اؾدشمغث في الكباب اإلاش٠٣ و ا

بيماها حجها بإن الجاحٗت هي ٢اَغة الخٛيحر الؿياسخي و الاظخماعي و  ، الجاحعي بالسهىم

ؼيؼ آي حكبيب " و هى عثيـ الخغ٦ت :" حىظ حاجمغها الش٣افي ، ٟٞي هظا  الهضص ي٣ى٫ " بٖى

الخإؾيسخي ، ٞةهىا ظٗلىا حً الجاحٗت ح٣ٗال لخغ٦خىا ، و طل٪ بدىهيب اإلاجالـ الجاحٗيت 

الشالر ، في ظاحٗت آ٦ىي حدىض ولخاط بالبىيغة و ظاحٗت حىلىص حٗمغي بخحزي وػو و ظاحٗت 

م ؤه٠ الظيً ٖبض الغخمان ححرة ببجايت ، ٞاإلاجخ م٘ الُالبي حىسٍغ ب٣ىة في خغ٦خىا ٚع

.و ٧ل هظا يضٖىها إلزاعة حؿائالث جمـ نلب الضولت  2يغيضون جضظحن الجاحٗت ال٣باثليت " 

 الجؼاثغيت و ٦ياجها. 

و ججضع ؤلاقاعة هىا بل  ؤن خغ٦ت " اإلاا٥ " ال حٗتٝر في حى٣ُت ال٣باثل حً خيض الخمشيل  

 RCDخجظعيً في اإلاى٣ُت و اإلاخبييحن لل٣ًيت البربغيت و هما خؼبا الؿياسخي ؾىي بالخؼبحن اإلا

، و هظا في هٓغها ، هى حً هاخيت حماعؾت إل٢هاء و اهخ٣اثيت حىا٢ٌ إلاا جضٖيه  FFSو 

الخغ٦ت حً ٢بى٫ باآلزغ و بالضيم٣غاَيت و الخغيت و خ٣ى١ ؤلاوؿان ، و حً هاخيت ؤزغي هى 

اثىي ، بديض ؤن ٨ٞغة ؤلاؾخ٣ال٫ إلاى٣ُت ال٣باثل  ٢ض ج٣اؾم لؤلصواع في الخ٣ل الؿياسخي ال٣ب

َغخذ حً ٢بل هظيً الخؼبحن و ل٨ً بهىع حسخلٟت و حددكمت و في بَاع ح٣ترخاث إلنالح 

الظي َغخت ألاٞاٞاؽ و « fédéralisme »  الضولت الجؼاثغيت و هما الخ٨م الٟيضعالي

طل٪ باخترام الخضوص و ل٨ً ل٩ل حىا٣َالجؼاثغ و   « régionalisation »الجهىيت 

الش٣اٞيت الُبيٗيت ل٩ل حى٣ُت و ليـ الخضوص ؤلاصاعيت ، بطن ٞمكغوٕ " اإلاا٥" ُيٗخبر 

غح ٖى  الؿاخت الؿياؾيت في حى٣ُت ال٣باثل .ؤحا ٞيما يسو 
ُ
خىنلت نغيدت و ظغيئت إلاا َ

ٟٞي ٖال٢ت هظه الخغ٦ت بالضيً ؤلاؾالحي ، ٞةن الخغ٦ت ال جسٟي حى٢ٟها اإلاٗاصي الهغيذ ، 

ت " :" في وظه  ؼيؼ آي حكبيب " صاثما إلاى٢٘ " زاحاٚػ هظا الؿيا١ ي٣ى٫ عثيـ الخغ٦ت " بٖى

" حى٣ُت ال٣باثل  ، ٞةن اإلاا٥ لم يب٤ ح٨خٝى ألايضي  salafisationحداوالث  " ؾىلٟت 

، و ال ؤخض بال اإلاا٥ يؿاٞغ ٖبر ٧ل اإلاى٣ُت  ، في ال٣غي و اإلاضن ، ًٖ ٢غب حً الكٗب 

ليىاهٌ الخُبي٘ ح٘ ؾىلٟت اإلاجخم٘ ال٣باثىي ، بن حىايىي اإلاا٥ هم حً هٓمىا ال٣باثىي ، 

في قهغ عحًان ، للضٞإ ًٖ خغيت الٗباصة و الًمحر  و  2013ؤوث  03ؤلاُٞاع الجماعي في 

                                                           
1
PEK ( Projet pour un  Etat Kabyle )  , P6 sur le site web : www.makabylie.org 

2
 Bouaziz Ait chebib , interview du 16/03/2016 au site Tamazgha.org 
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ًىن الهيام " ، و هىا ج٨مً اإلاٟاع٢ت ٞهظه  1حىايلى اإلاا٥ هم حً يضاٞٗىن ًٖ الظيً يٞغ

ل آزاع الٗغبيت و ؤلاؾالم في حى٣ُت ال٣باثل و جداو٫ ؤن جٟغى الخغ٦ت حٗمل ٖى  اظخشار ٧

عئيت هسبىيت بايضيلىظيا حٗيىت ، ياعبت ٖغى الخاثِ الىا٢٘ الؿىؾيلىجي لؿا٦ىت 

اإلاى٣ُت التي اهههغث ح٘ الضيً ؤلاؾالحي حىظ ٢غون و الخدمذ ح٘ الخًاعة الٗغبيت 

 ؤلاؾالحيت و ؾاهمذ ٞحها ب٣ؿِ ٦بحر .

الؿياسخي الساعجي ، ٞةن الخغ٦ت ال ججض حاوٗا في الدكىيل ٖى  الؿياؾت ؤحا ٖى  الهٗيض 

الساعظيت الجؼاثغيت و الخدال٠ ح٘ ؤٖضائها قٗبا و صولت  ب٢ليميا و صوليا ، ٟٞي بخضي 

خىاعاث " ٞغخاث حنهي " ل٣ىاة جلٟؼيىهيت بؾغاثيليت ي٣ى٫ :" بن صولت بؾغاثيل حؿخلهمىا 

.و هظا  2و اؾدشماعها في البدض الٗلمي و ليـ في ألانىليت " بخٟخدها ، و حٗضصيتها و ٖهغهتها

بت ال٣اثمت في جمؼي٤ الكٗب الجؼاثغي و الخٗضي ٖى  ٖاَٟخه الجمٗيت و  يمشل ججؿيضا للٚغ

خؿه اإلاكتر٥، ٦ما ؤ٦ض في هٟـ الؿيا١ بعاصجه في اؾخجضاء الٗىن و اإلاؿاٖضة الٟغوؿيت و 

ال٣باثل ٞي٣ى٫ :" بن حى٣ُت ال٣باثل هي  طل٪ بخدظيغها حً الخ٣اٖـ ًٖ ههغة حى٣ُت

ح٣ٗل الٟغاه٨ٟىهيت ، و بطا حا زؿغتها ٞغوؿا ٞةجها لً جسؿغها هي وخضها و ال الجؼاثغ 

ٗخحر حى٣ُت ال٣باثل حدىعه الغثيسخي 
ُ
وخضها و ل٨جها ؾخسؿغ ٧احل الكما٫ ؤلاٞغي٣ي الظي ح

بيض٢افي لٗبت ال٨باع  ، .و هظا الاؾخ٣ىاء بالساعط حً ؤظل ههغة ٢ًيخه ، ٢ض يجٗله  3"

لخىٟيظ حسُُاث ؤ٦بر حىه و حً حكغوٖه ، ألهه لم ُيس٠ بح٩اهيت اللجىء للٗى٠ اإلاؿلر 

يمىيا بط ٢ا٫ لىٟـ ال٣ىاة ؤلاؾغاثيليت :" هدً جبييىا حىظ البضايت هًاال ؾياؾيا ، و 

باثليت ؤن ؾىىانل ٖى  هظا اإلاىىا٫ ختى الجهايت ، و ل٨ً هظا ال يىٟي ؤهه يم٨ً للكبيبت ال٣

ت " . زانت بطا ٖلمىا ؤن الخغ٦ت ٢ض اؾدشمغث في الصخظ ؤلازىىي يض 4جخسظ حىا٠٢ حخُٞغ

و جىهيب ح٨خبها الغؾمي  2001ظىان  ٧05ل حا هى ظؼاثغي ٖغبي بؾالحي ، ٞمىظ وكإتها في 

ببجايت ، زم جىهيب الخ٩ىحت اإلاا٢خت ال٣باثليت   "بيٛيل ٖىي"في حى٣ُت  2007ؤوث  14في 

، حا ٞخإث حؿخٟؼ  هٓام الخ٨م و الضولت الجؼاثغيت  بةَال١  2010ظىان  10ٟى في في اإلاى

مبر  27ٕ بُا٢ت الهىيت ال٣باثليت في و حكغ  زم جىٓيم اهخساباث الزخياع الٗلم  2010هٞى

٘ الٗلم  2014ال٣باثىي في حى٣ُت ال٣باثل و ٞغوؿا و ٦ىضا و ؤحغي٩ا في قهغ ؤٞغيل  ، و ٞع

ح٘ ؤصاء ال٣ؿم الجماعي الظي ؤصاه  2015ؤٞغيل  20ضاء بالبىيغة يىم ال٣باثىي في ؾاخت الكه
                                                           

1 Bouaziz Ait chebib , interview du 16/03/2016 au site Tamazgha.org 
2 Ferhat Mhenni , interview sur la chaine TV GUYENTV / youtube.com 
3
 Ferhat Mhenni , ibid 

4
 Ferhat Mhenni , ibid 
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٘ GPKٞغخاث حنهي ٖىض جىهيبه عثيؿا ٫  ، و الاؾخمإ لليكيض ال٣ىحي ال٣باثىي ، زم ٞع

. ٧ل هظا يىهب  2015ؤ٦خىبغ  11الٗلم ال٣باثىي ؤحام ح٣غ هيئت ألاحم اإلاخدضة يييىيىع٥ في 

ليت و الجؼاثغيت ( حا ؾياصي خخما بل  جمؼي٤ الكٗب الىاخض في بَاع ج٨غيـ الضولخحن ) ال٣باث

ٖى  ؤؾاؽ بزجي لٛىي هىياحي . و في هٓغها ٞةن هظه الخغ٦ت ٢ض َغخذ حك٩لت الهىيت 

الش٣اٞيت ال٣باثليت ح٘ حك٩لت َبيٗت الضولت الجؼاثغيت اإلاغ٦ؼيت ، ُٞغخذ حٟهىم ج٣غيغ 

الظي جضاولخه ألاخؼاب اإلاخجظعة في  اإلاهحر ٖىى الخ٨م الٟيضعالي ؤو الجهىي الالحغ٦ؼي 

اإلاى٣ُت ، و ٖى  يىء ٧ل حا ؾب٤ يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه الخغ٦ت جخىيج و اؾخ٨ما٫ لخل٣ت " 

ألاؾُىعة ال٣باثليت " ح٣غوهت باؾتراجيجيت " الطخياجيت " و ج٣اؾم ألاصواع في اإلاى٣ُت ٖى  

هى حً يدغ٥ عجلت الخاعيش و جبجي هٓغيت الٟىضخى التي جاحً ؤن الهضم  ؤؾاؽ هىياحي ٖغقي

" اإلاجخم٘ في وظه حاؾؿاث الضولت الخضيشت  ،  tribalisationو الغظٕى بل  " ٢بلىت 

بهضٝ جمؼي٤ اإلاى٣ُت و جُهحرها حً البٗض الٗغبي ؤلاؾالحي ، و هظا حا يك٩ل في هٓغها زُغا 

خباع  صاهما ٖى  الجؼاثغ صولت و قٗبا و ٖى  اإلاى٣ُت بإ٦ملها ، بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

٤ هٓغيت  الخدىالث الؿياؾيت الخانلت في الٗالم و حكغوٕ الكغ١ ألاوؾِ الجضيض ٞو

 الٟىضخى السال٢ت .

 

 ٖال٢ت اللٛت بالهىٍت :     -11

بخ٨غه ؤلاوؿان للخٗبحر ًٖ ٨ٞغه و خاظاجه و احما ال ق٪ ٞيه ؤن اللٛت هي ؤعق  هٓام عحؼي 

اء حيىله و آعاثه ، و ل٣ض ؤظمٗذ الٗلىم ؤلاوؿاهيت  اث٠ عثيؿيت هي : ؤجها ٖو ؤن للٛت ْو

لل٨ٟغ و ؤصاة للخ٨ٟحر  ، و وؾيلت للخٟاهم و الخىانل الاظخماعي ،  و ٖىىان الهىيت للٟغص و 

. بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن اللٛت هي اإلادضص 1اإلاجخم٘ ، و جغجبِ بالش٣اٞت و ال٣يم الخًاعيت " 

 الغثيـ لٗضة حىٓىحاث حجها الش٣اٞت و  الهىيت ، و " 
ُ
 ح

َ
٩ل  ال٣اهىن ألاو٫ الظي يٟغى ك

هٟؿه ٖى  ٧ل ٞغص صازل اإلاجخم٘ زال٫ ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت ، التي جى٣له حً 

الُبيٗت بل  الش٣اٞت ، و ٖبر اللٛت و الش٣اٞت يدباص٫ السًٕى لل٣اهىن ، في ح٣ابل الخهى٫ 

هي الجؿغ الظي  حً هىا وؿخسلو ؤن اللٛت.  1ٖى  الهىيت في بَاع ٖال٢ت الجؼء بال٩ل " 

يًمً الاهخ٣ا٫ باإلوؿان حً حؿخىي ٖالم ألاقياء بل  حؿخىي ٖالم ألا٩ٞاع بخٗبحر " حال٪ 

                                                           
لى "ٖؼ الضيً ببغاهيم 1  09، م  2008، قخاء  43حجلت الخاعيش الٗغبي ، الٗضص  " اللٛت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗام و الٗالي و ألٖا
تظىن ظىػي٠،  1 ت ، ٖضص . جغ اللٛت و الهٍى  25، م  2007، ال٩ىيذ ،  342 : ٖبض الىىع زغافي ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ
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بً هبي "، خيض ؤن اللٛت هي ٖىىان الخيكئت الاظخماٖيت و الش٣اٞيت التي جغق  بالٟغص حً 

 حؿخىي الٟغصاهيت و الخاظاث البيىلىظيت بل  حؿخىي بهخاط ال٨ٟغ و ؤلاخؿاؽ بالظاث و 

الخٗبحر ٖجها و الؿعي لخد٣ي٣ها ، و حىه حك٨يل نىعة ًٖ الظاث و الهىيت ، و بالخالي ٞةن 

ٟهم ْاهغة الهىيت 
ُ
اللٛت جلٗب صوعا عثيؿا و حدىعيا في بلىعة حٟهىم الهىيت " و لظل٪ ج

.  ٦ما ؤن اللٛت هي التي جهٙى حسيا٫ اإلاجخم٘ ، و الًمحر   1بىنٟها ْاهغة لٛىيت " 

و بالخالي ٞةن اللٛت حغجبُت قضيض الاعجباٍ ، و جدٟٔ الظا٦غة الجماٖيت لها  الجمعي لؤلحت 

بها و الىعي بها ،  بل  الخٗبحر ٖجها زم بل   ؤلاخؿاؽحً حك٩لها بل   ، بيؿيج الهىيت ٩٦ل

٤ حا يؿميه اإلاسخهىن باؾتراجيجياث الهىيت.  الضٞإ ٖجها ٞو

اًءا ل٣يم اإلاجخم٘ و حٗبحًرا  ًٖ عوخه ، ٦ما حؿاهم في ٞهم الىا٢٘ و بىاء  و  حٗخبر اللٛت ٖو

جمشالجه في ؤطهان ألاٞغاص ، و بالخالي ٞةن جمشالث الىا٢٘ جخٗضص بخٗضص اللٛاث التي حٗبر ٖىه و 

جٟؿغه ، ٩ٞل ٞغص يخ٩لم بالُغي٣ت التي ي٨ٟغ بها و ي٨ٟغ بالُغي٣ت التي يخ٩لم بها. ٦ما ؤن ٧ل 

ٞىىهه بل  الىاقئت ٖبر ٢ىالب لٛىيت يخىاي٘ الىاؽ حجخم٘ يى٣ل ٢يمه و ز٣اٞخه و ٢ىاهيىه و 

٨ي٠ الٟغص للخ٨ٟحر بُغي٣ت حدضصة ، و جبجي 
ُ
ٖلحها ، و بالخالي ٞةن هظه ال٣ىالب اللٛىيت ج

جمشالث حدضصة ًٖ الىا٢٘ الاظخماعي ، حا يسل٤ ج٣اعبا ؤخياها و حٗايكا بحن الجماٖاث ، ؤو 

طل٪ يٗىص في بل  ٧ىن " الهىيت الظاجيت جخ٩ىن و نغاٖا و جىاٞغا في ؤخايحن ٦شحرة  ؤزغي ، و 

 
ُ
 .  2"بجى صازل الهغإ ، و يمً الٗال٢ت ح٘ هىياث ؤزغي حسخلٟت ج

هظا الهغإ ؤو الخضاٞ٘ الهىياحي يٟغى زىاثياث حخًاصة ٖضيضة حجها الخدى٫ / الؿ٩ىن ؤو 

بيت ، الش٣اٞت الشابذ / اإلاخدى٫ ، ألانالت / الخضازت ، الش٣اٞت الٗاإلات / الش٣اٞت الكٗ

َهيَمً ٖليه 
ُ
هيِمً / ز٣اٞت اإلا

ُ
حً  بل  ٚحر طل٪ اإلا٨خىبت / الش٣اٞت الكٟهيت ، ز٣اٞت اإلا

الشىاثياث التي جغا٤ٞ حُاعخت ؾاا٫ الهىيت في حك٨التها و جمٓهغاتها في الخ٣ل الش٣افي و 

الهىيت هم وظىص جهىعاث حسخلٟت إلق٩اليت ٟالاظخماعي و الؿياسخي ألي حجخم٘.  و حً هىا ه

في الجؼاثغ ، ٞهىا٥ حً خيض الضاللت ، حً يغي ؤهه ال حٗجى لؿاا٫ الهىيت في الجؼاثغ و ؤجها 

ؾاا٫ ٣ٖيم يم٨ً بصعاظه يمً التٝر الش٣افي ال ظضوي حىه ، و هىا٥ حً يغي ٖى  

الى٣يٌ جماحا ؤن ؾاا٫ الهىيت هى اإلادىع ألاؾاؽ الظي يجب حُاعخخه و ه٣اقه و الخىاي٘ 

ر ًٖ نىعة اإلاجخم٘ الظي هغيض بىاءه و بالخالي ٗبِّ بىاء ؤي حكغوٕ حجخم٘ البض ؤن يألن ، ٖليه 

                                                           
 20ظىن ظىػي٠ ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  1
ت و الازخالٝ في اإلاغؤة و ال٨خابت و الهاملحدمض هىع الضيً ؤ٢ايت  2  22، م1998، الضاع البيًاء ، بٞغي٣يا الكغ١ ،  ، في الهٍى
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ال حٟغ حً خؿم ٢ًيت الهىيت الجماٖيت للمجخم٘ ٢بل السىى في بىاء ؤي حكغوٕ حجخم٘ 

و بال ؾي٩ىن ٦مً يبجي ٖى  عحا٫ حخدغ٦ت . ؤحا حً خيض الخغ٦يت و الؿ٩ىن ، ٞهىا٥ حً 

 ىْ ُح٣َ و ايىيت للهىيت و يٗخبرها بىاًءا هاظؼا و بك٩ل جهاجي يدبجى الىٓغة الؿ٩ىهيت اإلا
َ
ب ، بيىما ل

هجض حً يغي ؤن الهىيت بىاء حؿخمغ يؿاهم ٞيه ٧ل ظيل بةبضاٖاجه و بؾهاحاجه لُغح 

 الىمىطط ألاحشل لؼحاهه و ٖهغه و وا٢ٗه.

اع الاظخماٖيت و الهىيت في ٖهغها الخالي ال يم٨ً بال ؤن ج٩ىن حٗضصيت و طل٪ هٓغا لخٗضص ألاصو 

للٟغص اإلاٗانغ ب٨ٗـ اإلاجخمٗاث الخ٣ليضيت ، ٞهى بظل٪ يدبجى البييت الضاثغيت اإلاترا٦ؼة للهىيت 

، بمٗجى الىٓغة التي َغخها " ؤححن حٗلٝى " في ٦خابه " الهىياث ال٣اجلت " و التي يغي ٞحها ؤن 

ت حً الضواثغ اإلاترا٦ؼة و اإلاتراجبت ، ٧لما ُهّضِ  جها صاثغة ، اؾخجاب الٟغص ث حصَ الهىيت حجمٖى

بالضٞإ ًٖ جل٪ الضاثغة ٣ِٞ صون ٚحرها ؾىاء ٧اهذ الضاثغة الصسهيت ، ؤو الٗغ١ ، ؤو 

 1اللٛت ؤو الضيً 

 

 للٛت والهىٍت الىَىُت: ا -12

و  ألاؾغة بحن، يخىظب ٖلحها ؤن ج٩ىن همؼة ونل و الخىىيغ  ن اإلاضعؾت ،٧ىجها ح٩اها للخش٣ي٠ب

الُٟل ؾيٗيل  " ، ول٨ً في ؤٚلب ألاخيان، ليؿذ ٦ظل٪، ألنباقي اإلااؾؿاث الاظخماٖيت

ن ةوبالخالي ٞؾغة و زانت ز٣اٞت ألام وبحن ز٣اٞت اإلاضعؾت ... جمؼ٢ا واه٨ؿاعا بحن ز٣اٞت ألا 

لٛت ألام التي حؿمذ له بٗال٢ت حٗبحريت  حؤلها بحنة ال يؿخُي٘ ىَّ ؿيجض هٟؿه في ُه الُٟل

غ له ألاحً و الخ٣ضيغ ح٘ اَٟيت، جٞى  2ألام،  ولٛت اإلاضعؾت التي ي٨دكٟها. ٖو

وهى ؤو٫ عثيـ للجؼاثغ الخغة بى٢ذ ٢ليل ٢بل ٦1962حر بعجالت، ؤن بً بلت وفي ؾىت للخظ

ىيت هي  الاؾخ٣ال٫  ٢ا٫ ''حً هىا ٞهاٖضا ،ؾخ٩ىن الجؼاثغ ٖغبيت وحؿلمت واللٛت الَى

يت يمغ ٖبر البٗضيً الٗغبي ؤلاؾالح خؿاب  ى ي ٖالٗغبيت الٟهخ ، والبدض ًٖ الكٖغ

وهي  ((Idiomesٞإنبدذ جخٗايل في الجؼاثغ ؤعبٗت لٛاث1.الُاب٘ البربغي و الٟغاه٨ٟىوي''

التي حٗخبر ، والٟغوؿيت  ؤو ال٨الؾي٨يت  ألاحاػيٛيت و الٗغبيت الضاعظت، الٗغبيت الٟهخ 

                                                           
اث ال٣اجلت " ٢غاءاث في الاهخماء و الٗىإلات ؤححن حٗلٝى ، 1 حدؿً ، وعص للُباٖت و اليكغ و الخىػي٘ ، صحك٤ ، ؾىعيا ، ، جغ: ص هبيل الهٍى

 بخهٝغ  24-19، م م  1999،  1ٍ 
2
 - Dalila Arezki, l’identité berbère de la frustration à la violence , Séguier, pays basques, 

18 aller Main , p 20. 
1
 - Benrabah, M  , langue et pouvoir en Algérie histoire d’un traumatisme linguistique, 

Paris les colonnes d’hercule Séguier, 1999, p6  
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ٚىيمت خغب ٖى  ٢ى٫ ''٧اجب ياؾحن'' وهي حً حسلٟاث الاؾخٗماع، وهظا خؿب بصعا٥ و 

 هاالء وهاالء.بخؿاؽ 

اث الاهخماء )البربغيت والٗغبيت الضاعظت (و التي جمشل   بن الخض حً ٢يمت لهجاث حجمٖى

ألاول   ) للُٟل ( حٗاإلاه ، ٢ض ؤ٣ٞضهباللٛاث الغؾميت اللٛاث اليىحيت للُٟل زم اؾدبضالها

غ له ألاحً ... ويخٗل٤ ألاحغ هىا باآللياث ألاول  للخٗلم. وحىه ٞ ؾي٣ٟض  ن الُٟلةالتي جٞى

ت شسهيخه وظٗله ٖغيت اليُغاباث   جىاػهه في ؤول  حٗالم هىيخه حما ياصي بل ٖؼ ٖػ

اَٟيت و ٖالث٣يت.بن الُٟل يىمى لٛىيا في الىُا١ اللٛىي الظي يغجاح ٞيه، ول٨ً  يت ٖو حٗٞغ

ت حً بح٩اهيت  ت لٛت . ٞٗىضحا ج٩ىن اللٛت ح٣ُٖى في خالت ال٨ٗـ ٞاهه لً يخد٨م في ؤيَّ

ىع ٞةجها ؾخٗي٤ الىمى الظهجي للُٟل ٖلما ؤن "حً بحن الخاظاث ألاؾاؾيت الخ٨ٟحر والخه

لغؾاثل اإلاى٣ىلت في ٧ل ٖمليت جىانليت الئلوؿان هى ؤن ج٩ىن له لٛت ... حؿمذ له بٟهم 

والتي يؿخٗملها ب٩ل اعجياح وبضون حجهىص ...لٛت ؾيدـ حً زاللها بالغاخت ويم٨ً بن 

 1يبضٕ بها"

ٟل بالخٗضصيت اللٛىيت ٞةهه لً يخد٨م ال في لٛخه ألام وال في اللٛت ذ للَُم ْؿ ٗىضحا ال يُ ٞ

ن الُٟل لً يخد٨م في ؤي شخيء ختى في الٗلم ةوحىه ٞ ، الغؾميت للبلض الظي يٗيل ٞيه

ت ألن حى٘ ؤو ٢ُ٘ ، ّحما ياصي بل  َمـ شسهيخه و يىتٕز حىه هىيخه الخ٣ي٣يت   ،واإلاٗٞغ

بالخالي جى٢ي٠ َٟغجه الُبيٗيتوطل٪ الؿيل حً اللٛت هى ٢ُ٘ للخساَب وج٨ميم للٟغص و 

بيغاعا بٟٗىيخه في الخٗبحر و ببضاٖيخه، وهظا حا ييخج ٖىض الٟغص طل٪  ٗخبر حا يُ  ، ال٩لماث

و هظا حا حً قإهه ؤن ياصي بل  بخؿاؽ  اليإؽ وؤلاخباٍ والٗى٠ يض الظاث ويض الٛحر.

تراب الىظضاوي و بالٓلم الش٣افي حما ؾيازغ  ؾلبا ٖى  اوسجاحه في اإلاجخم٘ الٟغص بااٚل

 بهىعة بيجابيت.

٘ حً حؿخىي الاؾديٗاب   ول٣ض ؤ٦ضث الضعاؾاث ٖىي صوع اللٛت في جدؿحن ظىصة الٟهم والٞغ

للمٗاٝع التي يخًمجها السُاب التربىي، ٦ما جىاولذ هظه الضعاؾاث الٗال٢ت بحن الىؾاثل 

ٞخإ٦ض ؤن ؤهم وؾيلت في  ي ، التربىيت زانت )الؿمٗيت البهغيت( حجها في جىنيل اإلادخى 

الخاظت لبدىر ظضيضة جخٗل٤ بُبيٗت اللهجت  في  ثْهغ  ل٣ض .جىنيل الغؾالت هي اللٛت 

ٟا٫، ٢هض ببغاػ الٟىاع١ بحن اللٛت اإلاضعؾيت  ألاوؾاٍ الاظخماٖيت التي يٗيل ٞحها هاالء ألَا

                                                           
1
 - Benrabah, M , op cit , p177 
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دؿاب اللٛت الؿاثضة  واللهجت، و حا هي بييت هظه ألازحرة و حا هي الٗغا٢يل التي ج٠٣ صون ا٦

 ٞخىنلىا بل  حا يىي: 

هىا٥ ٞغ٢ا ٦بحرا بحن اللٛت  و اللهجت ٞيما يسو الغؾم و الى٤ُ 

Phone/Graphique  ،  صي بل  ٣ٞضان الش٣ت في ألابجضيت ) ألاخٝغ ( يا هظا الٟغ١

ا حً ال٠٨ ؤحام هظا اإلاك٩ل )يُ حما   ( . Inhibitionدضر هٖى

م هظا ٞةن الىديجت ال ج خى٠٢ ٖىض الٟىاع١ في الجىاهب اللٛىيت اإلادًت و ؤن ل٨ً ٚع

الؿبب الغثيسخي لهظا الخإزغ هى ؤن الٟىاع١ اللٛىيت جازغ ٖى  اإلاؿاع اإلاضعسخي ألجها حٗبر ًٖ 

بمٗجي ؤن هظه الٟىاع١ بحن اللهجاث ال جازغ ٖى  اإلاؿاع اإلاضعسخي بال ل٩ىجها نغإ اظخماعي 

في ٦خابه  « Basil Bernstein »ول٣ض طهب الباخض  . جمشل نغاٖا اظخماٖيا

« Langage restreint et langage élaboré »  اللٛت حً ؤ٦ثر بل  ال٣ى٫ ؤن

اإلااقغاث ويىخا ٖى  حؿخىي الخالحيظ، لظا يجب اؾخسضام اللٛت ألانليت ٧ىؾيلت لخٗليم 

٦ما ، ألاحاػيٛيت اؾخسضام اللهجت في حٗليم اللٛت في خالخىا هظه ، اللٛت اإلاضعؾيت بمٗجي 

هصر بمٗالجت اإلاىايي٘ التي لها ٖال٢ت حباقغة ووزي٣ت بالخياة اليىحيت، وهظا حداولت حىه 

و الخ٣ليو حً الٟىاع١ الش٣اٞيت.وهظا بطا حا خاولىا  الهغإ الاظخماعيببٗاص ٖاث٤ 

بؾ٣اَه ٖى  وا٢٘ الجؼاثغ، ٞةهىا ؾيم٨ً لىا ؤن هٟهم هظا الهغإ بحن ألاحاػيٛيت والٗغبيت 

يييت بحن الضاعظت  وبحن الٗغبيت التي جضعؽ في اإلاضعؾت وعبما هظا ؤؾاؽ الازخالٞاث الكٞى

ل  لٛت ب الٗغب والبربغ، ألن الازخالٝ في اللٛت يغحؼ بل  الاهدؿاب الجرظسخي البضاجي بل  ألام ، و 

ع في هىيدىا في هٟـ الى٢ذ الظي هخٗلم ٞيه ال٨الم. و بالخالي ٖىضحا يُالب 
َّ
ألام و هي جخجظ

م ؤن الؿ٩ان البر  بغ بلٛت ٚحر الٗغبيت ٞهظا حٗبحر ًٖ ازخالٞهم و ازخالٝ هىيتهم ، وهظا ٚع

ؾىت بال  5000" هم البربغ، و ؤن لٛتهم البربغيت ٢ضيمت بـ  Maghrebألانليحن للمٛغب " 

 ؤجهم  
َ
 .لىا اؾخٗما٫ لٛاث حسخل٠ الٛؼاة، الظيً حٗا٢بىا ٖى  هظه البالص ًَّ ٞ

اعجًىا اللٛت  هجضهم ٢ضلٟاجدحن، وصزى٫ البربغ في ؤلاؾالم، ول٨ً ح٘  ونى٫ الٗغب ا 

ا  ت، ٞدضر طل٪ الخالخم ىَّ وحٗلمىها ألجها الىؾيلت لٟهم الضيً وال٣غآن والُؿ ، الٗغبيت َٖى

  ،  ٢غن  14ألاحاػيغي الٗغبي الظي صام ؤ٦ثر حً 
ُ
ظ٦غ، ٞل٣ض ٞال يكٗغ ألاٞغاص بيجهم بٟغو١ ج

« 
ُ
ذ الجؼاثغ ؾلؿلت حً ألا التي اهدضعث حً ؤنى٫ ٚحر ٖغبيت ... ٞلم يلجإ خ٩احها بل  ؾغ ٖٞغ

ل في الىي٘ اللٛىي بٟغى ؾياؾت لٛىيت حسالٟت إلاا ٧ان حٗغوٞا وؾاثضا ٞيجل ؤ٢ُاع  الخٚى
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خيض ، ُغح الهضام بحن الٗغبيت و ألاحاػيٛيت بال ح٘ صزى٫ ٞغوؿا ٞلم يُ .  1«الٗالم ؤلاؾالحي 

 و ٖغ١ الكٗب الجؼاثغي  توهىي تك٨ي٪ في لٖٛملذ اإلاضعؾت الاؾخٗماعيت ٖى  بض الد

بل  البربغيت الىخكيت خيض الهغإ بحن ألاهالي بؿبب حً هى ألانيل ؟  هوخاولذ ؤن حٗيض

وهظا في عؤيىا ٖمال بىٓغيت الخُىعيت    2حً هى البربغي ؟ حً هى الٗغبي؟ حً نٟا ٖغ٢ه.

 ٖى  ٚغاع الٟالؾٟت  و هٓغيت جدؿحن اليؿل التي جُغ١  لها الٗضيض حً  يتلضاعوييا

"هيدكيه"،  حما بض الٟخىت في نٟٝى الىسبت اإلاش٣ٟت ال٣باثليت، ل٩ي يٗخ٣ضوا ؤجهم ظيـ 

حسخل٠ ًٖ الٗغب وؤجهم ٢غيبىن حً ألاوعوبيحن ليدؿاحىا بظل٪ ًٖ الٗغب، وظاء ٖهض 

عص  ى الخٗغيب بجغة ٢لم، وحداولت ؾياؾىيت لضولىت اللٛت الٗغبيت حما ؤهخجٟغَ الاؾخ٣ال٫ ليُ 

في ٖضة جمٓهغاث الهغإ  ليخجى ٞٗل ٖىي٠ حً َٝغ الىا٣َحن باللٛت ألاحاػيٛيت وصٖاتها 

، حجها الؿياؾيت و حجها الش٣اٞيت و حجها الاظخماٖيت ، و ؾجر٦ؼ في الٟهل ال٣اصم ٖى  

 .الخمٓهغاث اللٛىيت للهغإ الش٣افي في اإلاجخم٘ الجؼاثغي 

 ملخو الٟهل:  -13

لٟهل اؾخٗغاى ٧اٞت خيصياث اإلاك٩لت الهىياجيت الجؼاثغيت و زال٫ هظا احً ل٣ض خاولىا 

و  و الش٣اٞت و الضيً الخاعيش و الضولت بق٩االث  بالسهىم اإلاؿإلت البربغيت ، ٞىظضها ؤن

في نلب هظه ال٣ًيت ٞل٣ض ٧ان الخاعيش اإلادغ٥ الغثيـ للخىٓحر لهظه الهىيت .  ٧اهذ  اللٛت

 حايحها،غاٝ حؿخ٣بلها بضون ٞهم جاعيسها و ال يم٨ً جسيل خايغ ؤحت حا ؤو اؾدكبط 

ٞالخاعيش ٖىهغ حهم في ج٩ىيً الصسهياث و نياٚت ؾلى٥ ؤلاوؿان و لظل٪ يخىظب ٖليىا 

يبِ ٖال٢خىا بالخاعيش ٦خجغبت بكغيت.و ل٨ً هل هٟهم الخاعيش حً ػاويت ػحىيت ؤم ػاويت 

ٗل ؤلاوؿاوي في الىظىص ٞهظا الىعي ؤم حً ػاويت الايضيلىظيا ؟ بطا اج٣ٟىا ؤن الخاعيش هى الٟ

حٗىاه ؤن الخضر الخاعيذي يهىٗه ؤلاوؿان ، و ل٨ً هل هظا ؤلاوؿان يخدغ٥ في خلبت 

الخاعيش صون يىابِ جد٨مه ؟ بطن الظي يهى٘ الخاعيش و الظي ي٨خب الخاعيش و الظي يٟهم 

ب الخاعيش هى ؤلاوؿان، و ل٨ً هل الظي يهى٘ الخاعيش يىُل٤ حً هٟـ صواٞ٘ الظي ي٨خ

الخاعيش و حً هٟـ الضواٞ٘ ح٘ الظي يٟهم الخاعيش ؟ و الجىاب بالىٟي ، ألن حً نى٘ الخاعيش 

ل ٖليا ٢ض ج٩ىن حدل ظض٫ و ازخالٝ ، ؤحا الظي ي٨خب الخاعيش ٣ٞض 
ُ
٢ض جدغ٦ه ٢يم ؤو حش

جدغ٦ه صواٞ٘ ؤزغي ، ٢ض ج٩ىن حاصيت ٦ةٚغاءاث حً الؿلُت ؤو جماهيا ح٘ ايضيلىظيا حٗيىت 

                                                           
1
ىُتنالر بلٗيض : - ت الَى  .50م ،  2005، الجؼاثغ ،  صاع ألاحل للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ، في الهٍى

ت اإلاٛغبُت و اإلاك٩ل :  ٖبض الٗىي الىصٚحري  -2 اث ألا٧اصيميت اإلال٨يت اإلاٛغب: اللٛىي الهٍى  150. م 1988. حُبٖى
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ظهب صيجي حٗحن و ل٨ً الى٣ُت اإلاغ٦ؼيت هي ٦ي٠ هٟهم الخاعيش ؟ هل هٟهمه ؤو ههغة إلا

يىا الؿاب٤ . يىا آلاوي الالخ٤ و باإلاضاع٥ ال٣ٗليت اإلاٗانغة ؤم بٖى و هدً هىا  هخدضر ًٖ بٖى

تؾغصياث لخىاصر اإلااضخي و  هى ٖمىص  ألاحت و زغوة ٦يان الخاعيش ب٩ىهه نىاٖت ال حجمٖى

يت ٖى  خ٨مه. و في الخالت يؿخٛلها اإلاىخهغ إلعؾاء   البربغيت،صٖاثم حل٨ه و بيٟاء الكٖغ

ٞةهه ال قهىص ٖى  جاعيش البربغ و بهما هىا٥ قىاهض ٖى  اؾخمغاعيت هظا الجيـ ٖبر الؼحً و 

م الخضاٞ٘ و  ؤهمها هى حداٞٓت هظه الكٗىب ٖى  لؿاجها و جمحزها ٖبر الٗهىع و طل٪ ٚع

ؤن ظؼءا ٦بحرا حً جاعيش البربغ لم يسً٘ للخىزي٤ ، و و الىا٢٘  الهغإ الضاثم ح٘ الضزالء.

هظا حا يضٞٗىا لل٣ى٫ ؤجهم قٗب " ٚحر جاعيذي " بخٗبحر ٖبض هللا الٗغوي ، و ه٣هض بظل٪ 

م ؤهه يٗيل الخاعيش  اوٗضام الىعي الخاعيذي ؤو الىعي بالظاث ٨٦يان له هىيخه و ؤنالخه ٚع

م حٗضص ٩ىن بال في ٖهىع الخ٣ضم و الاػصهاع .بٟٗىيت ، و هظا ٖلما ؤن الىعي بالخاعيش ال ي و ٚع

الغواياث التي جىاولذ الخإعيش لهظا الكٗب ، بال ؤجها ال حٗضو ؤن ج٩ىن حداوالث لخضويً 

الخاعيش حً َٝغ الٛالب ، بيىما اإلاٗىيىن بهىاٖت جاعيسهم و ٖيل حؿاعاجه و حأالجه لم 

ن ال هغيض قهىصا ٖليىا ، ٞىدً الكىاهض حهخمىا يىحا بالخإعيش لجيؿهم ، و ٦إجهم بظل٪ ي٣ىلى 

ٖى  جغازىا ، هدً الخاعيش في هظه الغ٢ٗت الجٛغاٞيت و ٚحرها ٞحها الخضر ، في ٞلؿٟت 

حجابهاجيت للٗيل و الب٣اء ، ال حهمهم جضويً حسؼوجهم التراسي ب٣ضع حا حهمهم جُىيغ حهاعاث 

اإلااضخي جدىا٢لها البكغيت بحا ٖبر الب٣اء في وظه اإلاؿخٗمغ الٛاػي في ٧ل حغة. ٖلما ؤن ؤخضار 

ؤؾاَحرها لخٛظيت اإلاسيا٫ الؿىؾيلىجي للظا٦غة الجمٗيت للكٗىب ، ؤو ٖبر ؤزباع حىز٣ت، و 

يه و يُٗحها ألاػليت  ت في وظضان اإلااعر و ٖو الخاعيش بظل٪ هى السبر بإخىا٫ اإلااضخي اإلادْٟى

ح  ها بظاتها و بخاعيسها.بخضويجها و بيهالها لؤلظيا٫ اإلاخالخ٣ت لخجهل حىه و جىمي ٖو

يىاصون بخصخيذ الخاعيش ؤو ٖى  ألا٢ل بٖاصة ٢غاءجه  البربغيت  الهىيت ضٖاةالخٓىا ؤهو حً هىا 

ليـ هىا٥ جاعيسا واخضا في ألاحت الجؼاثغيت و بهما جىاعيش ٞهىا٥ جاعيش البربغ ،  يغون ؤهه  و 

في لمحن بلر  و هى ٚالبا حا ُي٣ضم جاعيش الٗغب ، جاعيش الحهىص ، جاعيش اإلاؿيديحن ، جاعيش اإلاؿ

ؾغصيا ٖى  ؤهه الخ٣ي٣ت اإلاُل٣ت و بلىن وعصي ال ؤزُاء ٞيه و ال ظغاخاث و ال هٓغهم 

اه٨ؿاعاث ، في خحن ؤهه خحن هض٤٢ الىٓغ و ه٣اعب الىهىم ٞيما بيجها ه٨دك٠ ؤن هظا 

زىن ؤن للخاعيش الخاعيش لم ي٨ً بهظا ال٣ضع حً الىخضة و الى٣اء و الكٟاٞيت . و يغي اإلااع 

زالزت ٢غاءاث ، جاعيش يى٣ل ألازباع و جاعيش يضَون جغاظم البكغ و جاعيش يغجبِ بدغ٦ت الضولت و 
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و الظي ٦خب الخاعيش ٖى  حغ الٗهىع هم  صو٫ الاؾدبضاص و صو٫ الاؾخٗماع ؤي ، ألاحت 

إزحر ٖى  للخ ،  اإلاىخهغ صاثما الظي ي٣ىم بدكىيه طا٦غة الكٗىب  بألياث الدجب و الخمغيغ 

نىاٖت ال٣غاع بسلسلت الظا٦غة الخاعيسيت لهظا الكٗب ؤو طا٥ ألهه ال حؿخ٣بل واٖض إلاً لم 

كىه ٖبر الدجب و الخمغيغ . و ، جيخٓم طا٦غجه الخاعيسيت 
ُ
مسر طا٦غتهم و بهما ح

ُ
ٞالىاؽ ال ج

ب٣ضع حا ج٩ىن الظا٦غة حكىهت ب٣ضع حا ج٩ىن ال٣ضعة ٖى  بىاء اإلاؿخ٣بل حإػوحت و حىه 

ك٩ل وا٢ٗىا و خايغها الظي وٗيل ٞيه و هى ٞالخاعيش ليـ حجغص ؤخضار حًذ و بهما يُ 

و هخاط هٟـ بق٩االث اإلااضخي. بالظي يم٨ً ؤن يهاصع حؿخ٣بلىا بطا لم هىدبه و طل٪ بةٖاصة 

سظ الخاعيش ٦مدىع لهغإ الهىيت في الجؼاثغ ٞاجسظث الخغ٦ت البربغيت عحىػا و ؤبُاال 
ُ
ل٣ض اج

ت في وظه ؤبُا٫ آزغيً صزالء لها حً عخم ا َغ لخاعيش ٧ال٩اهىت و ٦ؿيال  و حاؾيىيؿا و يٚى

و ٧ل حً ؾاع في ههجه و هظا حا يجٗل حً الخاعيش خلبت حٛتٝر  بً هاٞ٘ في هٓغهم ٣ٗ٦بت

و ؤبُالها لخ٨غؽ الخهاصم في اإلاسيا٫ الجمعي ل٩ل ٞئت ، و هىا جُغح حجها ٧ل ٞئت بغحىػها 

م هظه ِخ يت ٞالخغ٦ت البربغيت جغي ؤن عحىػها و ؤبُالها هم حً عَ حؿإلت اإلاكغوٖياث الخاعيس

بيىما الغحىػ الغؾميت هي صزيلت ٖى  اإلاجخم٘ ، بيىما جغي الٟئت ألازغي ؤن ٣ٖبت هى  ىألاع 

البُل و الغحىػ البربغيت ٖى  ؤ٢ل ج٣ضيغ عحىػ ظاهليت و ال جيخمي بلحها عوخيا و حً هىا ي٩ىن 

حا يك٩ل زُغا في جىخيض الغئيت اإلاجخمٗيت و اإلاٗغ٦ت الهىياجيت الخاعيش خهان الُغواصة في 

ألن  ،الخهالر ح٘ الظاث الخاعيسيت للمجخم٘ الجؼاثغي بدشمحن الخٗضص الش٣افي و الخاعيذي  

الجؼاثغي بٟٚا٫ الخٗضصيت اإلاجخمٗيت يى٢ٗىا في الشىاثياث ال٣اجلت التي ؤظهؼث ٖى  ال٨ٟغ 

 يت ُؾ و التي جدى٫ بيىه و بحن عئ  ٩٦ل 
َّ
م السياعاث ، ٞىدً هغي بصىاثيت ؤبيٌ/ؤؾىص و ال ل

شخيء بيجهما ، بيىما هىا٥ حؿاخت ٦بحرة حً السياعاث يم٨ً الاهُال١ حجها لبىاء جىا٤ٞ 

اظخماعي حيكىص و نغح خًاعي حبضٕ ، و هظه الشىاثياث جمىٗىا حً اؾديٗاب الخٗضصيت و 

يت و ؾياؾيت حٗى١ الخىميت و الخىا٤ٞ الازخالٝ حما ييخج حكىجاث حجخمٗيت و جىجغاث ز٣اٞ

لؿلُت ال٣ضيم و ؾلُت ال٣اثم حما  الجؼاثغيت جسً٘الاظخماعي. و هظا حا ظٗل ال٣ٗليت 

.                                             و يجٕز ٖجها ٢ىإ ألاصلجتاؾخ٣غاعهايجٗلها تهاب الؿاا٫ ألهه حهضص 

 و الضيى الش٣اٞت و  و ؤلاق٩ا٫ الشاوي هى بق٩ا٫ الضولت.
َ
 مً خيض الد

َ
 ك

ُّ
 َم ل و الخَ ٩

ُّ
جضيغ ، ٞال لش
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بط ؤعاصها ؤب  ،ألػحت الهىيت ا٢ترن بهىيت الضولت الجؼاثغيت اإلاىخٓغة بالظ٦غ ؤن ؤو٫ ججٍلّ 

ىيت الجؼاثغيت " حهالي الخاط " ٖغبيت بؾالحيت ؤي ٖغبيت الش٣اٞت و بؾالحيت الضياهت ،  الَى

عئيت الث٨يت للضولت جسخل٠ في ق٩لها و حًمىجها ًٖ الضولت حما صٞ٘ ظماٖت البربغيحن لُغح 

٦إجها جمشيل  هخدضر ٖجها و خحن  هخدضر ًٖ الضولت الجؼاثغيت ىدً ٞ الٗغبيت ؤلاؾالحيت.

بإجها جُاب٤  هخىَهمٞةهىا الش٣اٞت خحن هخدضر ًٖ ٦ظل٪ ناص١ يؿخٛغ١ ٧ل اإلاجخم٘ و 

ا حً الضٞحجخمٗها و ؤن الضولت حٗبر ٖجها ؤًٞل حٗبحر.  ولت بىنٟها ال ٣ِٞ ظهاػا بل هٖى

ألاحت التي جمشل -الخٗبحر الؿياسخي ًٖ عوح ؤو ًٖ حك٩ل ز٣افي يم٨ً ؤن يخسظ ق٩ل الضولت

اإلاشا٫ ألابغػ لدك٩له بمٗجى ؤهه يم٨ً للضولت ؤن جمشل ألاحت. بيىما الخ٣ي٣ت  هى ؤهىا خحن 

ه ق٩له السام و هخدضر ًٖ الضولت ٞةهىا هخدضر ًٖ ٦يان بصاعي ؾياسخي ٢اهىوي ل

خحن هخدضر ًٖ ألاحت ٞةهىا هخدضر ًٖ حك٩ل ز٣افي  ،بيىماحىٓىحخه ال٣اهىهيت السانت 

يم٨ً ؤن ي٩ىن ؤ٦ثر صيمىحت جاعيسيا و ؤ٦ثر عؾىزا و ججظعا اظخماٖيا حما يجٗل ٨ٞغة 

ء الخُاب٤ بحن الضولت و ألاحت ٢ابلت للى٣ٌ و بالخالي هىا٥ ٞغ١ ٦بحر بحن الدك٩ل الش٣افي و بىا

في ونٟه للضولت ؤجها جىٓيم بصاعي ؾياسخي ؤؾاؾه اخخ٩اع  "حا٦ـ ٞيبر"الضولت. يغي  

جيآلاهثروبىلىجي ٣ٞض ححز بحن الدك٩ل  "بعوؿذ ظالىحر"حماعؾت الٗى٠ الكغعي ، ؤحا  و  الَى

ؤحا ٖىض ابً زلضون ،بحن بىاء الضولت و ؤلازىان يٗخمضان ٖى  ألاؾُىعة في اإلاسيا٫ الجماعي 

إ بحن الًٟيلت و الغطيلت و الخاظت للضولت هابٗت حً الخاظت لتربيت اإلاجخم٘ ٞالضولت نغ 

لخ٣غيبهم حً الًٟيلت و جغج٨ؼ ٖى  بٗضيً : الكى٦ت لخىٟيظ ال٣اهىن و التربيت لخ٣ليل اللجىء 

جيللكى٦ت. بطن ٖىضحا ه٩ىن في حجا٫ البىاء    الَى
َ
 ه٩ىن في نضص الد

َ
 ك

ُّ
بمٗجى ؤن  ،ل٩

جييدك٩ل حجها هظا البىاء   الٗىانغ التي يم٨ً ؤن هي ؤؾاؾا ٖىانغ ز٣اٞيت جخٗل٤  الَى

باللٛت الٗاصاث و الخ٣اليض بم٩ىهاث الش٣اٞت بك٩ل ٖام و زانت في حٗىاها آلاهثروبىلىجي في 

ؾيا١ الهىيت ٦ما يدك٩ل حما يجم٘ ؤٞغاص ؤحت حا حً ؾماث ز٣اٞيت يغحؼون بها بل  وخضتهم 

ل طن في حؿخىي عوحي ز٣افي و عحؼي ٍ. ب
ُّ
٩

َ
ك

َ
جيالد هى حً حجا٫ ز٣افي ؤؾاؾا و لظل٪ ٞهى  الَى

حمخض في الؼحً يُى٫ في الخاعيش و يم٨ً ؤن ييخسظ ٖضة ؤق٩ا٫ و يمغ بٗضة حغاخل حٗٝغ 

بزغاءاث و نغاٖاث و حٗغظاث و حكىجاث لخُٗي في ٧ل حغة بىاءا ٚحر هاظؼ و ٢ابل للخٛيحر 
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ٖى  ٚحر طل٪ ي٩ىن بىاء الضولت الظي يم٨ً ؤن ٖبر حؿاعاث َىيلت ظضا و حمخضة في الخاعيش.و 

ي٩ىن هاججا ًٖ ٢غاع ؾياسخي جخسظه بٌٗ الجماٖاث التي حكتر٥ في حهلخت ؾياؾيت 

حٗيىت ؤو ب٣ىة بظخماٖيت لها ٖم٣ها و احخضاصها في اإلاجخم٘ و يم٨ً ؤن ج٩ىن َب٣ت ؤو جدالٟا 

ججؿيض طل٪ ٖى  ؤعى  َب٣يا بلخ ..ي٣غع بوكاء الجهاػ ؤوال ٖى  حؿخىي الىهىم زم يخم

الىا٢٘ في حاؾؿاث الضولت و بالخالي هالخٔ ؤن حجا٫ بىاء الضولت ال يخىا٤ٞ بك٩ل ٦ىي ح٘ 

ل اإلاجا٫ الش٣افي السام 
ُّ
٩

َ
ك

َ
جيبالد جي، و بالخالي هىا٥ ٞاع١ بحن الدك٩ل  الَى حً ظهت  الَى

ؼاثغيت و هظا حا خضر ح٘ نضحت ٨ٞغة الضولت الج و بحن بىاء الضولت حً ظهت ؤزغي .

صولت ٢ُغيت جخد٨م في ؤظؼاء حً الغ٢ٗت  اإلاإػوحت بط٧اهذ هيالخضيشت حا بٗض اؾخٗماعيت 

ل الجٛغاٞيت التي يٟترى ؤن ألاحت الجؼاثغيت جمخض ٖلحها . بطن 
ُّ
٩

َ
ك

َ
الهىياحي الجؼاثغي  في الد

جيحٗىاه  و  هى حضيض في الخاعيش في خحن ؤن الضولت ال٣ُغيت الجؼاثغيت  وظىصها يٗي٠ الَى

٢هحر في اإلاؿاع الخاعيذي و جمخض ٖى  ع٢إ ظٛغاٞيت ال يخىا٤ٞ ح٘ الاحخضاص الجٛغافي لدك٩ل 

يت الضولت باليؿبت بل  حما يُ  ، ألاحت الجؼاثغيت ب٩ل ح٩ىهاتها  ؤو حا يمشل ألاحت ٠ًٗ قٖغ

خضوصها ؤلاصاعيت ٖى  ؤعى الىا٢٘. و هظا حا خضر بالٟٗل ح٘ ؤو٫ حداولت لُغح جهىع 

و جم بٗض طل٪ الخإنيل لهظه اإلاؿإلت و حا ؤٞغػجه حً ججاطباث  لجؼاثغيت اإلاغاص بىائهاللضولت ا

ىيت زم اإلاجخم٘ ٩٦ل ٞيما بٗض الاؾخ٣ال٫ بطن ٧لما  .و حكىجاث في ؤوؾاٍ الخغ٦ت الَى

عجؼث الضولت ًٖ اؾديٗاب الخىٕى الش٣افي الاظخماعي إلاجخمٗها ٧لما ْهغث البىاءاث حا صون 

الٗكاثغيت و الجهىيت ( للىظىص ٦أليت و خايىت للمُالب الاظخماٖيت . و ٧ل  الضولت ) ال٣بليت

هظا يىضعط يمً بٖاصة جغ٦يب الخىاػن بحن حا هى حجخم٘ ) صون الضولت ( و الضولت و الش٣افي 

) ٞى١ الضولت ( حما يبكغ بجهايت الضولت حا بٗض اؾخٗماعيت ألجها عجؼث ًٖ بهخاط حؿاعاث 

ب  و اإلاالخٔ ؤن الخغ٦ت  الٟؿيٟؿاء الاظخماٖيت الش٣اٞيت للمجخم٘ .اهههاع ظضيضة حؿخٖى

البربغيت و في حى٤ُ " اإلاخمغص ؤؾحر اإلاى٤ُ الظي يخمغص ٖليه " ٢ض خاولذ ؤؾُغة هىيتها 

باؾخدًاع همىطط حايىي حى٣ُ٘ ًٖ الىا٢٘ ال٣باثىي اإلاٗاف و يخهاصم ح٘ البٗضيً 

حر اإلااؾؿت للمجخمٗاث ٦خدىيل " يىايغ " حً الٗغبي و ؤلاؾالحي و طل٪ باالؾخٗاهت باألؾاَ

ج٣ىيم ٞالحي بل  جاعيش بُىلي ا٢ترن باٖخالء " قاقىا١ " للٗغف في حهغ  و بضء الخإعيش حً 
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و ٦ظا حداولت  هظه الخاصزت و طل٪ حً َٝغ " ظمٗيت ألا٧اصيميت البربغيت " في ٞغوؿا .

ولت لبٗض الش٣ت في الىٟـ و جطسيم بٌٗ الغحىػ البربغيت الخاعيسيت صون ٚحرها في حدا

الء الىهمي للظاث  ٨إخض حي٩اهحزحاث الضٞإ ًٖ الظاث في اإلاسيا٫ الجمعي للمجخمٗؤلٖا

و اؾخمغث الخغ٦ت في باخخ٣اع آلازغ و بٖالء نيٛت هٓغيت جسال٠ الىا٢٘ و ل٨جها حٛجي ٖىه. 

ت و حداولت جُهحر حى٣ُت ال٣باثل حً ٧ل حا هى ٖغبي  شخظها الؿياسخي و الايضيلىجي بم٣اٖع

بؾالحي ٦مداعبت حٗغيب اإلاديِ و ؤلاصاعة و يخجى  طل٪ في حدى اللىاثذ اإلا٨خىبت بالٗغبيت و 

ججى  طل٪ ؤيًا في اإلاىؾي٣ى اإلالتزحت التي جبىتها ٧ل الٟغ١ البربغيت ، و جغ٥ الٟغوؿيت 

ها حً جدغيغ اإلاىايلت بط ٧اهذ ٚغبيت باحخياػ و ٦ظا اإلاىايي٘ التي جدملها و ال٣يم التي جبكغ ب

للمغؤة و جىٓحر ل٣يم جدغعيت يؿاعيت في ؤٚلبها  لخدضر بظل٪ ٢ُيٗت بحن الىا٢٘ اإلاٗاف 

بمىٓىحت ٢يمه اإلاداٞٓت و بحن الهىعة التي يغاص جشبيتها حً َٝغ الىسبت  يللمجخم٘ ال٣باثى

التي ٢اوحذ  البربغيت. و حً بحن ألابٗاص التي جم التر٦حز ٖلحها ؤيًا هى ٖاحل " اللٛت البربغيت "

ٖبر الخاعيش لخب٣ى قاهضا ٖى  ؤنالت هظا الكٗب و ٖاحل جمايؼ و ازخهام ًٖ اللٛت 

م ؤن الٛالبيت الٗٓمى حً وكُاء الخغ٦ت البربغيت يىاٞدىن و  الضولخيت .الغؾميت  ٚع

، ٞخ٣غيبا ٧ل اليكاَاث التي  بالٟغوؿيت في  حٟاع٢ت ٦بحرة ألاحاػيٛيت يىاَدىن ًٖ لٛتهم

حاػيٛيت حً حدايغاث ؤو ه٣اقاث ؤو حضازالث ٖلميت ؤو جلٟؼيىهيت ج٩ىن جضوع خى٫ ألا 

و في الٟهل ال٣اصم ؾيخٗغى للىي٘ اللٛىي الجؼاثغي ب٩ل خيصياجه . . بالٟغوؿيت 
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 الىيُٗت اللٛىٍت في الجؼاثغ : -1

ىيت ، و بٗض جطخياث و زمؿحن ٖ زمـفي الجؼاثغ ، و بٗض  احا حً اؾترظإ الؿياصة الَى

ظؿام في خغب بكٗت يض الضحاع الاؾخٗماعي الٟغوسخي ، هجض ؤن ٖضص الىا٣َحن بالٟغوؿيت 

م  يٟى١ ب٨شحر ٖضص اإلاخدضزحن بها حً الجؼاثغيحن بّبان " الجؼاثغ الٟغوؿيت " ، و هظا ٚع

غيت حىظ بضايت الؿبٗييياث حً ال٣غن حباقغة ٖمليت الخٗغيب ، التي اهخهجتها الضولت الجؼاث

اإلااضخي في اإلاىٓىحت الخٗليميت ، بال ؤن حا ي٣اعب هه٠ الصخ٠ في الجؼاثغ جهضع باللٛت 

الٟغوؿيت ، و بالٟغوؿيت يساَبىا اإلاؿاولىن الغؾميىن الؿياؾيىن حجهم و الٗؿ٨غيىن في 

اصة بهخاط الىمِ الش٣افي ال٩ىلىهيالي .  اؾخمغاع إٖل

 هظه الىيٗيت ا
َ
ى٠٢ ججاه ويٗيت اللٛت الٟغوؿيت في ًٖ اه٣ؿام ٖمي٤ في اإلا مُّ ىِ إلاٟاع٢اجيت ج

 اهدؿاع اإلاجخم٘ و الضولت الجؼاثغيت ، ٞمً قغيدت جخإؾ٠ ٖى  ػوا٫ الاؾخٗماع و جدبا٧ى ٖى  

 ، صوع اللٛت الٟغوؿيت 
ُ
ِ َٗ و ح

ّ
٤ ؤؾباب الخسل٠ ٖى  قماٖت الخسىي ًٖ اؾخٗما٫ اللٛت ل

حٗخبرها " ٚىيمت خغب " يجب الاؾخمخإ ب٩ل حا ججىص به هظه اللٛت  الٟغوؿيت ، بل  قغيدت

حً حؼايا و حداؾً ، بل  حً يٗخبرها حً حؼايا وعزت الخ٣بت الاؾخٗماعيت ، حا ؤصي بل  بلىعة 

 اؾتراجيجياث حخبايىت للخٗاحل ح٘ هظا اإلاُٗى الؿىؾيىز٣افي .

ٞغى وا٢ٗا ظضيضا ٖى  الجؼاثغيحن بن الخٟى١ الاؾخٗماعي خًاعيا و ز٣اٞيا و ٖؿ٨غيا ، ٢ض 

، وا٢٘ يٟغى حى٣ُحن ال زالض لهما ، بحا الغيىر و بحا ؤلاباصة ، ٩ٞان للظيً ازخاعوا 

الغيىر ، و ل٩ي يدؿل٣ىا الؿلم الاظخماعي في الىٓام الاؾخٗماعي ، ؤن يخٗلمىا و يخم٨ىىا 

ِ َٗ حً اللٛت الٟغوؿيت و يُ 
ّ
مشل آهظا٥ لٛت السبز و الٗلم مىها ألبىائهم ، ألن الٟغوؿيت ٧اهذ جل

ت ؤٖى  في ٣و ألاهىاع و وؾيلت إلخضار الخغا٥ الاظخماعي و الترقي حً َب٣ت ألاهالي بل  َب

م ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ، ٩ٞان 
ّ
حً يٗمل حباقغة ٖىض ألاؾياص و ألاظاهب ؤو اإلاٗمغيً ٖى  ؾل

ٟحن الهٛاع في ، ت ؤو ٖىض الٗاثالث ال٨بحرة اإلاىاليت لٟغوؿا ، ؤن يخٗلم  الٟغوؿي و ٦ظا اإلاْى

الخجاعة و في ؤلاصاعة لترجبِ بظل٪ الٟغوؿيت لضحهم اعجباَا ًٖىيا ب٨ؿب الغػ١ و اإلاٗاف 

اليىحي ، بطن ٖمليت الخىميت الا٢خهاصيت ٢ض ؾاهمذ في وكغ اللٛت الٟغوؿيت لضي قغاثذ 

في اإلاضن و ٖغيًت حً الؿ٩ان الظيً يٗملىن لضي اإلاٗمغيً ألاوعبيحن ، و طل٪ ب٨ثرة 

ج٣ان اللٛت الٟغوؿيت ٚايت ٧ل ٖاحل خغيو ٖى  بيها٫ بالًىاحي اإلاجاوعة لها .ٞإنبذ 

 نىجه لؿيضه و الٟهم ٖىه و ليإزظ ٖىه ؤواحغه و جىظحهاجه .
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، اؾخُإ ؤن يهضع  « Jules ferry »و ح٘ اهخهاع اليؿاعيحن في الاهخساباث و حجيء 

ج٣غع جُبي٤ هظا ال٣اهىن في الجؼاثغ  1883، ٞمىظ  ٢اهىها خى٫ الخٗليم اإلاجاوي و ؤلاظباعي 

م الٟهل بحن  ، و طل٪ بسلٟيت ؤن حٗليم الٟغوؿيت ؾيؿاهم في " جمضيً الٗغب " ٚع

اإلاضاعؽ اإلاىظهت ألبىاء ألاوعبيحن ، و جل٪ اإلاىظهت ألبىاء الٗغب .و ل٣ض ؤزاع هظا ال٣غاع اؾدى٩اع 

 
َ
صوا ٚحرحا حغة بهظا ال٣غاع ، حىخ٣ضيً هظه ضَّ اإلاٗمغيً بصخٟهم و حىابغهم الؿياؾيت ، بط ه

السُىة التي جغحي بل  حٗليم ألاهالي ٞي٣ى٫ ؤخض الصخٟيحن :" بن ال٣باثل يٗخاصون اإلاضاعؽ 

ت ، و هدً حظٖىعون بغئيت هظا ال٨ّم الهاثل حً الٗغب  ب٨ثرة ، يخٗلمىن ظيضا و بؿٖغ

. هظه اإلاٗاعيت الهاثلت حً  1اإلاخٗلمحن و هدؿاء٫ ٖما ؾيٟٗلىهه ٖىضحا يهبدىن ٦باعا " 

بىاء ألاهالي ، ٧اهذ في الخ٣ي٣ت صخىة للىعي الؿياسخي لضي ألاوعوبيحن لخٗليم الٟغوؿيت أل 

 
ُ
 هيمِ اإلا

ُ
ً هى ؤصاة و ٖىىان ً ٖليه ، بإن اؾخسضام الٟغوؿيت باليؿبت للمهيمِ هيَم ً ٦ما لضي اإلا

ماٖيت بؿيُت الٞخ٩ا٥ بٌٗ ً ٖليه هى حجغص جغ٢يت اظخالهيمىت الؿياؾيت ، بيىما للمهيَم 

في اإلاضن و في  اإلاضاعؽالخ٣ى١ .ٞىجض ؤن ٞغوؿحي الجؼاثغ ٢ض هجخىا بل  خض حا في حى٘ بوكاء 

٣ِٞ  % 1.7،   1892حٗٓم الىىاحي لٟاثضة الخالحيظ طوي الش٣اٞت ؤلاؾالحيت : " في 

يٟىض  و هظا حا .2" 1954ؾىت  % 12.7، زم بلٛذ هظه اليؿبت  % 5.7 1914حخمضعؾحن ، 

اإلا٣ىلت الكاجٗت بإن ٞغوؿا ٢ض ًٞلذ هظه اإلاىا٤َ و خابذ ؾا٦ىتها بمىدهم اإلاىانب و 

 اإلاؼايا الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت .

 

ت :  -2  الاػصواظُت اللٍٛى

ٗخبر آليت حٟاهيميت  « ferguson  »يغي 
ُ
ؤن اػصواظيت اللؿان ؤو الاػصواظيت اللٛىيت ح

ؿخسضم في الخدليل الؿىؾيىلؿاوي ، و 
ُ
طل٪ لخميحز الُاب٘ الخىاٞسخي بحن حخٛحريً للٛت  ح

واخضة ، و اللخحن جخمخٗان بىيٗيت حسخلٟت ، بخضاهما ج٩ىن لٛت الاؾخٗماالث اليىحيت و 

( ، و ألازغ ؤ٦ثر عؾماهيت و جخٗل٤ باألهٓمت : الخٗليميت و  L الخىانالث الٗاصيت ) ؾٟى 

الحيت     ) ٖليا  يٟيتها جىدكغ في حجالحن . و حىه ه H )3الا٢خهاصيت و ؤلٖا الخٔ ؤن اللٛت في ْو

                                                           
1
  Yves Lacoste : « enjeux politiques et géopolitiques de la langue française en Algérie , 

contradictions coloniales et postcoloniales » , IN : la découverte /Hérodote , 2007 / 3 , N° 

126 ,P8 
2
  Yves Lacoste , OP.CIT ,P 10 

3
  Boyer H : éléments de sociolinguistique, langue communication et société, Paris , Dunod , 

1991 , P 68 
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ر ًٖ ٗبِّ و الشاوي يُ ، ؤخضهما طاحي يٗبر ًٖ الخاظاث ألاؾاؾيت الٟٗىيت للمجخم٘ ، حخمايؼيً 

 
ُ
  »ل الكٗب و الخ٩ىحت ، و في هظا الاججاه ي٣ى٫ بَ ٘ ٖليه حً ٢ِ ايَ ىَ خَ اإلاجا٫ الغؾمي اإلا

louis Calvet »  ظؼء حىه بالٗال٢ت حا بحن الخاظت :" بن حؿخ٣بل اللٛاث يخٗل٤ في

غة ؤو اإلاخىاظضة ) الٗغى ( "  .و صاثما  1الاظخماٖيت ) الُلب ( و ٢ضعاث اللٛاث اإلاخٞى

بسهىم الاػصواظيت اللٛىيت ، هالخٔ ؤهه ٢ض جضعظذ آلاعاء خىلها  حً حخٛحراث للٛت 

الاػصواظيت ويٗيت  واخضة بم٩اهاث حخٟاوجت ، بل  لٛخحن حسخلٟخحن جماحا . و يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن

لؿاهيت ، ؤيً ج٩ىن لٛخان ؤو لهجخان حً ويٗيخحن ؾىؾيى ز٣اٞيخحن حسخلٟخحن ، ى ؾىؾي

، و الشاهيت حٟغويت حً َٝغ  « vernaculaire »  بديض ج٩ىن ألاول  ٖاحيت ؤو حدليت

الؿلُاث في بَاع ؾياؾاتها اللٛىيت ، بديض جخىل  الٗاحيت خ٣ل الاخخياظاث اليىحيت ، و 

جخىل  الخٗبحر ًٖ الغئيت اإلااؾؿاجيت للضولت  « vehiculaire  »هيت الٗاإلات ؤو الىا٢لت الشا

ـّ بالهغإ بحن هاجحن اللٛخحن بال حً ٧ان يخدضر هما في آن واخض ، ٞيدـ ب ، و ال ُيد

 
ُ
ة و ال٣ىيت التي حؿخمض ٢ىتها حً ٢ىة َض َج َم باإلاؿخىي ألاصوى للٛت الٗاحيت في ح٣ابل اللٛت اإلا

 .بةيضيلىظيتها و حاؾؿاتها و ٢ىاهيجها و بح٩اهاتها اإلااصيت و اإلاٗىىيت الضولت

 

 الؿُاؾت اللٛىٍت : -3

، حجمٕى السياعاث و الخضابحر الىاٖيت و اإلا٣هىصة ، التي جخسظها  توٗجي بالؿياؾت اللٛىي

الؿلُت الخا٦مت لخدضيض و بصاعة الٗال٢اث بحن حسخل٠ لٛاث الخ٣ل اللٛىي اإلاجخمعي 

ظخماٖيت للمجخم٘ .  ؤحا الخسُيِ اللٛىي ٞىٗجي به جىٟيظ هظه الؿياؾت اللٛىيت بالخياة الا 

و ججؿيضها ٖى  ؤعى الىا٢٘. هاجان الٗباعجان، الؿياؾت اللٛىيت و الخسُيِ اللٛىي 

يؿمدان بخميحز حؿخىيحن لخإزحر الؿياسخي ٖى  اللٛاث اإلاؿخٗملت في حجخم٘ حا. ٞالخسُيِ 

ٟٗل ال٣اهىوي و ؤلاصاعي و الخجؿيض الٟٗىي ٖى  اإلاؿخىي اللٛىي هى بمشابت اإلاغوع لل

ت في الؿياؾت اللٛىيت . و ألاهضاٝ  اإلااؾؿاحي لسياعاث و جُلٗاث الضولت و اإلاجخم٘ و اإلاهٚى

ؿدك٠ حً ألاهضاٝ الٗاحت للمجخم٘ و التي جخمشل ؤؾاؾا  في جد٣ي٤  
ُ
اللٛىيت ٖاصة حا ح

ىيت ، و جىظيه الا٢خهاص و الش٣ اٞت و الٗال٢اث الضوليت . و بسهىم هاجحن الىخضة الَى

  :" « HENRI Boyer »الٗباعجحن ي٣ى٫ 
ُ
 ٚالبا حا ح

ً
 ؿخسضم  ٖباعة ؾياؾت لٛىيت ح٣غوهت

                                                           
1
Calvet , L .J : pour une écologie des langues du monde , Plon , Paris , 1999 , P105 
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بٗباعة الخسُيِ اللٛىي ، ٞخاعة جازظان ٖى  ؤجهما ٧ىظهحن لٗملت واخضة ، و جاعة ؤزغي 

ؿخٗملت بل  اإلاغوع للٟٗل حؿمدان بالخميحز بحن  حؿخىيحن حً جإزحر الؿياسخي ٖى  اللٛاث اإلا

ال٣اهىوي ، و الخجؿيض ٖى  الهٗيض اإلااؾؿاحي ) الخ٩ىحيت ، الجهىيت و ختى الضوليت ( 

ت ىيبطن هظه الؿياؾت اللٛ .1لسياعاث و جهىعاث هي جل٪ التي جخًمجها الؿياؾت اللٛىيت "

اللٛىيت  جغج٨ؼ ٖى  جىظحهاث ؾياؾيت ايضيلىظيت بؿيُت ، و جىضعط في بَاع حًاححن الؿى١ 

، و يم٨ً لهظه الضيىاحي٨يت اإلاؼصوظت اللٛت ؤو اإلاخٗضصة اللٛاث ؤن جيخ٣ل حً الخٗايل 

الؿلمي بل  الهغإ اإلاٟخىح حغوعا ب٩ل ججلياث  الخىاٞـ و الخىإػ ٖى  ؤؾاؽ الازخال٫ 

يٟي و الالحؿاواة في اإلا٩اهت ، و بالخالي ٞةن ألاؾباب ٚحر اللٛىيت للهيمىت و بالخالي  الْى

،  الؿياؾيت ، ل ألا٦ثر جغصصا هي : الضيمٛغاٞيتلهغإ ليـ حً الؿهل جدضيضها و لٗل

 الا٢خهاصيت ، الٗؿ٨غيت و الاظخماٖيت .

ها ب٣ىله :" هدً وٗخبر الؿياؾت اللٛىيت حجمل السياعاث  ـؤحا " ظان لىي ٧الٟي " ٞيٗٞغ

و بالخدضيض بحن اللٛت و الىاٖيت اإلاخسظة في حجا٫ الٗال٢اث بحن اللٛت و الخياة الاظخماٖيت 

" ً ً ٞةهىا خخما ؾيخُغ١ بل  ح٩اهت  .2الخياة في الَى و خحن هخدضر ًٖ ٖال٢ت اللٛت بالَى

اثٟها الؿياؾيت و الاظخماٖيت  هظه اللٛت في حاؾؿاث الضولت و ٖال٢تها باللٛاث ألازغي و ْو

ىيت التي جخضزل الؿياؾت اللٛ" و الش٣اٞيت التي ُيغاص لها ؤن جًُل٘ بها حً زال٫ ؤهضاٝ 

إلاٗالجت حك٨الث حٗترى اللٛت حً ٢بيل الخضزالث ٖى  حتن اللٛت   ، ٧الخضزل حشال في 

ؤو حً ٢بيل الخضزل ٖى  حجزلت نىعة اللٛت بابخ٩اع ال٨خابت ، ؤو بخىليض ٢احىنها اإلاعجمي ، 

اث٠ اللٛت و حجزلتها الاظخماٖيت و ٖال٢تها باللٛاث ألازغي  ، ٞبهظه اللٛت بالخضزالث ٖى  ْو

الؿياؾت اللٛىيت ي٨مً  حٛيحر اإلاٟغصاث و جىليض ال٩لماث الجضيضة و ح٩اٞدت الا٢تراى ، 

و ل٣ض ججلذ  .٦3ما يم٨ً حٛيحر حجزلت اللٛت بتر٢يتها بل  حهاٝ اللٛاث الغؾميت حشال "

الؿياؾت اللٛىيت في الجؼاثغ الٟخيت في ٖمليت الخٗغيب للمىٓىحت الخٗليميت حىظ حيشا١ 

ىيت ،  1976 و التي ظاءث يمً حكغوٕ ٧احل حهضٝ بل  اؾترظإ ح٣ىحاث الصسهيت الَى

الٛغبيت التي الاؾخٗماعيت حً ح٣ىحاث الصسهيت جماحا التي يجب ؤن ج٩ىن ٖى  الى٣يٌ 

                                                           
1
 BOYER H : Sociolinguistique, Territoires et objets, De lachaux et Niestlé,Paris, 1996, P.23 

2
 Louis- Jean Calvet: La Guerre des Langues et les politiques linguistiques, Hachette 

Littératures, France, 1999, p154- 155. 
تلىيـ ظان ٧الٟي :  - 3  23، م  2009،  1جؼاثغ ، ٍ، جغظمت حدمض يدياجً ، حيكىعاث الازخالٝ ، ال الؿُاؾاث اللٍٛى



ت في الجؼاثغ                                                                                                                                     الٟهل الغاب٘:  الىيُٗت اللٍٛى

Page 131 sur 364 
 

و طل٪ بما ج٣خًيه يغوعة بىاء الضولت ب٩ل خخمياتها الؿياؾيت و ٞغيها الاخخال٫ الٟغوسخي 

 . اٞيتالا٢خهاصيت و الاظخماٖيت و الش٣

 :و الخٍٗغب ًٖ اللٛت الٗغبُت  -4

  « diglossie  »اللٛىيتخالت الشىاثيت ل٣ض ٖٝغ الٗالم ؤلاؾالحي ٖاحت 
ُ
ظث اللٛت ِس ، خيض اج

في ا٢خهاصها و ؾياؾتها و ٖلىحها و  ؤلاؾالحيتالٗغبيت ٧لٛت عؾميت لضولت الاحبراَىعيت 

ؤن يمى٘ طل٪ حً حٗايكها ح٘  حا ظٗل حجها لٛت الضيً و الضهيا ، صون  ، صياهتها بالسهىم

حسخل٠ اللٛاث اإلادليت ألاعجميت  للمجخمٗاث التي جم ٞخدها ٧ال٨غصيت ، الٟاعؾيت و 

و ظضيغ بالظ٦غ ؤن الخًاثغ ال٨بري هي التي جخٗغى للهغإ  .البربغيت صون ؤصوى حك٩لت 

، الٗغب نو طل٪ حىظ الٟييي٣يحن، الغوحا اللٛىي بكضة ، بحن لٛت الٛالب و لٛت اإلاٛلىب ،

ٞال ق٪ ؤن اهدكاع اللٛت الٗغبيت بحن الىسب البربغيت حشله حشل  ،ونىال بل  الٟغوؿيحن

تزاػ  ا حً الكٗىع بااٖل ض هٖى
ّ
الٓاهغة التي هخجذ ٞيما بٗض ح٘ الخٗليم الٟغوسخي الظي ول

 .حً الاهخمام بالخاعيش ألاحاػيغي  اباألنل البربغي و هٖى

لٛت الٗغبيت ٢ض جمخٗذ بالُاب٘ اإلا٣ضؽ ، هظه الىيٗيت " ب٩ىجها لٛت ال٣غآن ، ٞةن ال و 

 ، و ل٨ً  1اإلامحزة ؾمدذ لها بابخإل خ٣ى٫ ٦بحرة للٛت ألاحاػيٛيت ٚحر اإلا٣ضؾت  و ٚحر اإلاشمىت "

 َٗ ت زاعط اإلاىٓىع الضيجي ، و طل٪ بَ َع ىْ ح٘ ونى٫ ٢باثل بجي هال٫ و بجي ؾليم ، بضؤث ٖمليت ال

٘ حسخل٠ ال٣باثل و الؿالالث البربغيت اإلاخىاخغة و اإلاخ٣اجلت بة٢احت جدالٟاث آهيت حهلخيت ح

يض بًٗها البٌٗ ، و ٦م٩اٞإة لىهغتهم لهظه ال٣بيلت ؤو جل٪ يض ؤزتها ، يخم الخىاػ٫ لهم 

ًٖ ألاعاضخي و اإلامخل٩اث لًمان والئهم و صوام جدالٟهم ، حما ؤُٖى الٟغنت للىاٞضيً 

البربغيت التي ؤنبذ خحزها الجٛغافي يخ٣لو  الجضص با٦دؿاح حؿاخاث ٦بحرة بحن ال٣باثل

 قيئا ٞكيئا بٟٗل حا يٟغيه الهغإ حً ؤظل الب٣اء يض ال٣باثل اإلاٗاصيت . 

 
َ
 ىَّ َد هظا اإلاض الهاللي الظي ٢لب البييت الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت للمىا٤َ التي ا٦دسخها ٞ

َ
ها ل

ىيت باألؾاؽ و هظا حا يٟؿغ ؤو يُٗي صالل ت جاعيسيت الهدكاع همِ بل  حىا٤َ بضويت ٖع

ح٩ان و ج٣مو اللؿان الٗغبي في  ؾاب٣ا،البضاوة الهالليت في الٗضيض حً اإلاىا٤َ البربغيت 

ٞدك٩ل ال٨يان الش٣افي الجؼاثغي بتزاوط الٗىانغ الٗغبيت و البربغيت في بىج٣ت البربغي. اللؿان

غَّيذ للهغإ ح٘ الضيً ؤلاؾالحي . و حما ال ق٪ ٞيه،  ؤن هظه الش٣اٞت الجؼاثغيت ٢ض  َٗ َ
ح

                                                           
1
 Mouloud lounaouci, « la question berbère en Algérie , âpres luttes , acquis réversibles » el 

watan , 15 avril , 2010 
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آلالت الايضيلىظيت التي ٞغيها  الاخخال٫ الٟغوسخي ، و طل٪ بمداولت َمـ حٗاإلاها ٧اإلاىاؾم 

الضيييت و الاظخماٖيت ، و الخاعيش و اللٛت و الضيً ، و ُخّىلذ اإلاؿاظض بل  ٦ىاجـ ؤو 

ٞإخضر حؿدكٟياث .  ؤحا ؤلاوؿان الجؼاثغي ٣ٞض حٗغى لهظه الهضحت الخًاعيت بضوعه ، 

طل٪ اعججاظا في بىيخه الظهىيت و جهىعاجه و جمشالجه للىا٢٘  ٞىجض ؤن :" اإلاش٣ٟحن الجؼاثغيحن 

٢ض ٣ٞضوا جضعيجيا الاجها٫ بمايحهم  هديجت ل٣ٟضان ال٨خب و اإلاضاعؽ بلٛتهم ، ؤحا 

ىيت  غ٧ىا للسغاٞاث و الجهل ، و ٢ض ٧اهذ اللٛت الٗغبيت ؤ٦ثر الىٓم الَى
ُ
الٟالخحن ٣ٞض ج

م عثيـ  1اثغيت حٗاهاة "   الجؼ  و حىه يم٨ىىا ال٣ى٫ بإن ويٗيت اللٛت الٗغبيت ٦ُم٣َّىِ

للصسهيت الجؼاثغيت ٢ض جمذ حداعبتها و الخًيي٤ ٖلحها بكتى الىؾاثل ، و الهضٝ الغثيـ 

وعاء جل٪ الخملت ٖلحها " هى ال٣ًاء ٖلحها جمهيضا لل٣ًاء ٖى  الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت و 

. و حً هىا يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن الش٣اٞت الٗغبيت 2ء ٖى  الصسهيتالجؼاثغيت "  بالخالي ال٣ًا

ؤلاؾالحيت بهظا الك٩ل هي الش٣اٞت ال٣ىحيت للمجخم٘ الجؼاثغي و هي اإلا٣ىم الغثيـ 

اع  للصسهيت الجؼاثغيت ، بديض جغج٨ؼ ٖى  الش٣اٞت الٗغبيت التي جمشل ٞيه اللٛت الٗغبيت ؤلَا

اء الخ٣ل الش٣افي بمسخل٠ ؤلاهخاظاث ألاصبيت و الٟلؿٟيت و اإلاغظعي الظي ؾاهم في بزغ 

الٗلميت في ٖهىع الغقي ؤلاؾالحي ، و هي حغجبُت ؤقض الاعجباٍ "  بال٣غآن و الضيً و 

ً و ُيَضعَّؽ في خل٣اث و ؤَىاع  َّ٣
َ
الكغيٗت التي حٗخبر حد٪ اإلاجخم٘ ، و ؤؾاؽ حا ٧ان ُيل

خ3الخٗليم اإلاسخلٟت "
ُ
لت في اإلاجخم٘ آهظا٥ هي هديجت لهحروعة . هظه الش٣اٞت اإلا ّنِ

َ
خإ

ُ
عة و اإلا ِ

ّ
َجظ

جاعيسيت ٢ض لٗبذ اإلاؿاظض و اإلاضاعؽ و ال٨خاجيب و الؼوايا الضوع الغثيـ في حٗليم اإلاجخم٘ و 

جش٣يٟه . و ل٣ض ٧ان الخٗليم حىدكغا في ٧ل ؤحهاع الجؼاثغ و طل٪ بكهاصة اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي 

:" الخٗليم الابخضاجي حىدكغا بيجهم بم٣ضاع اهدكاعه ٖىضها ،   بط ي٣ى٫ ؤخض بصاعيحهم ل٣ض ٧ان

. و هظا الخٗليم الٗغبي ) 4ٞخىظض اإلاضاعؽ لل٣غاءة و ال٨خابت في حٗٓم الخىايغ و ال٣غي " 

باللٛت الٗغبيت ( هى ؤهم صٖاثم الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت في اإلاجخم٘ ٩٦ل و هى في هٟـ 

حي ٦م٣ىم عثيـ في ج٩ىيً الصسهيت الجؼاثغيت . بهظه الى٢ذ ُي٨ّغِؽ صوع الضيً ؤلاؾال 

الُغي٣ت اؾخُإ الخٗليم باللٛت الٗغبيت ؤن يداٞٔ ٖى  صيمىحت الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت 

حً زال٫ بغاحج جدٟئ ال٣غآن و جٟؿحر الؿىت الىبىيت و حٗليم الكغيٗت و ال٣ٟه و اللٛت و 

                                                           
ت ؾٗض هللا ) ؤبى ال٣اؾم (،  1 ىُت الجؼاثٍغ  71، م  1، ٍ 1969، بحروث ، حاعؽ  1930-1900الخغ٦ت الَى
ت جغ٧ي ) عابذ ( ،  2 ىيت لليكغ و الخىػي٘ ، الجؼاثغ ،  1956-1930الخٗلُم ال٣ىمي و الصخهُت الجؼاثٍغ 325، م  1975، الكغ٦ت الَى
ىن في ٖمالت وهغان ببغاهيم حهضيض ،  3  7، حيكىعاث صاع ألاصيب ، م  1912-1850اإلاش٣ٟىن الجؼاثٍغ

4
 Rinn (Louis), « Note sur l’instruction publique musulmane en Algérie », Fevrier 1882 , p 

10.  
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ختى و ل٨ً  ٧اهذ حغا٦ؼ بقٗإ ٖلمي و خًاعي.طل٪ ٖبر اإلاضاعؽ و الؼوايا و اإلاؿاظض التي 

م ٧ىجها اللٛت الٗاإلات للبلض حىظ ٢غون  يت ٚع الاؾخ٣ال٫ ، لم ج٨ً ؤبضا اللٛت الٗغبيت قٖغ

ِ ٖلحها هى الظي يُ 
ّ
حا جل٪  ّضٍ ؿغ بل  َخ َٟ َىيلت  ، و هظا الٗى٠ اللٛىي و الش٣افي الظي ُؾل

دىٟغث و اؾخضٖذ اإلا٣ىحاث التي حٗغيذ الهىاظـ الهىياجيت الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، التي اؾ

 .للسُغ لخخسظ حجها حالطا و خهىا  و ٖىىاها لهىيتها  

 

 اللٛت الٗغبُت :ويُٗت  -5

ذ نٟت لٛت ألاحت ب٩ل حا  بن اللٛت الٗغبيت جخمخ٘ بُابٗها الغؾمي حىظ الاؾخ٣ال٫ ، و اهتٖز

ن " خحن ي٣ى٫ :" اڤو هظا حا طهب بليه " ًٞيل قغي، حً صالالث عحؼيت هظه الهٟت جدمله 

، باٖخباع  1362)الٗغبيت ( هي اللٛت التي جداو٫ الضولت ٞغيها حىظ اؾخ٣ال٫ الجؼاثغ حىظ 

ىا للخإ٦يض ٖى  ٖغوبت  اهًماحها للجاحٗت الٗغبيت ، ٞةن اإلاؿاولحن الجؼاثغيحن ٢ض ؤؾٖغ

.و ل٣ض  1" الجؼاثغ ، و اٖخباع الٗغبيت حً بحن اإلاباصت الٗاحت التي جد٨م اإلاجخم٘ الجؼاثغي 

٧اهذ اللٛت الٗغبيت ببان الاخخال٫ الٟغوسخي ، تهضٝ بل  جىخيض ٧اٞت الجؼاثغيحن ٦كٗب ٖغبي 

ل ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ، هظا الهغإ بَ حؿلم ، في وظه اإلاداوالث اإلاخخاليت لٟغوؿخه حً ٢ِ 

بيت ٖىىاها للٗضيض حً الشىعاث الكٗاإلادغ٥ ألاؾاؽ ٩ٞاهذ بظل٪ اللٛت الٗغبيت ٞيه ٧اهذ 

ىيت ، و حكييض صولت حؿخ٣لت ، و في هظا ج٣ى٫ " زىلت َالب  الغاحيت الؾترظإ الؿياصة الَى

ىيت لل٣يام بالشىعاث و جلسهها في  الابغاهيمي " :"  وانٟت الضواٞ٘ التي حصخً الىسب الَى

بتها في اؾترظإ صولت ٖغبيت و التي بةح٩اجها ٢ياصة ح٣اوحت يض اإلادخل ألاظىبي ، و  .... ٚع

ماحت و اإلا٣غاوي ، و التي ٧اهذ بٛغى الخٟاّ ٖى  ٦ ظل٪ الىضاءاث للجهاص اإلا٣ضؽ لبٖى

 . 2الضيً ، الٗاصاث ، الخ٣ى١ و ال٣يم الخ٣ليضيت و حجها اللٛت التي ال ج٣ل عحؼيت "

هظا اإلاُلب إل٢دام اللٛت الٗغبيت في الهغإ ال٨ٟغي و الش٣افي يض الٟغوؿت و ؤلاصحاط ، لم 

ة ألاواثل للشىعاث الكٗبيت ، و بهما حٗضاهم ليدبلىع في ؤصبياث ظمي٘ يخى٠٢ ٖى  ال٣اص

ىيت ( حهما  ىيت صون اؾخصىاء :" ظمي٘ ألاخؼاب ) ح٩ىهاث الخغ٦ت الَى ؤخؼاب الخغ٦ت الَى

٧ان اهخمائها الؿياسخي ؤو الايضيلىجي ، ٢ض ؤصعظىها في بغاحجهم ، ، الكباب الجؼاثغي ، 

، هجم قما٫ اٞغي٣يا ، خؼب الكٗب الجؼاثغي و ختى  AML , UDMAٞيضعاليت اإلاىخسبحن ، 

                                                           
1
 Cheriguen Foudil , politiques linguistiques en Algérie, In : Mots , septembre 97 , p 62 

2
 Khaoula Taleb Ibrahimi , les Algériens et leurs langues , edition al Hikma , Alger , 2011 , p 

18 
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الخؼب الكيىعي الجؼاثغي ... و ل٨ً ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن هي حً ويٗذ بغهاحجا ز٣اٞيا 

 .  1قاحال الؾترظإ ظمي٘ ح٣ىحاث هىيت ألاحت الجؼاثغيت "

لٛت و الش٣اٞت و ججضع ؤلاقاعة بل  ؤن الؿلُاث الاؾخٗماعيت ٢ض ٨ٖٟذ ٖى  بػالت اللشام ًٖ ال

م طل٪ ٝ " بطا ٧اهذ الضعاؾاث البربغيت ، زال٫ الاخخال٫  و الخاعيش البربغي  و ل٨ً ٚع

ل  ِ
ّ
ذ جُىعا ٚحر حؿبى١ ، ٞةن جُىيغ اللٛاث البربغيت لم ي٨ً ؤبضا ُيَمش الٟغوسخي ٢ض ٖٞغ

في جم اؾخدضار َحْىبر ؤو ح٣ٗض للٛت ال٣باثليت  1885اهخمام ؤلاصاعة الٟغوؿيت  ، ٟٞي ؾىت 

ُضم َىيال  هٓغا ل٣لت 
َ
اإلاضعؾت الخدًحريت للخٗليم الٗالي لآلصاب ، و ل٨ً هظه الخجغبت لم ج

اإلاترشخحن ، ألن هظه الكهاصة ال يؿخٟاص حجها ، حا ؤصي بخٗليم ال٣باثليت للخٗغى للدكىيه 

ً الالطٕ ، ل٨ً في اإلا٣ابل ٧اهذ الخغب ٖى  اهدكاع الٗغبيت ال٨الؾي٨يت في حى٣ُت ال٣باثل ح

زىابذ اإلاكاعي٘ الاؾخٗماعيت . و ل٣ض اجسظث هظه الخغب حً بيٗاٝ ؾلُت الؼوايا التي 

حٗخبر خهىا للخٟاّ و لخٗليم اللٛت الٗغبيت ، ؤصاة لها  . و بظل٪ هجض ؤن الخ٩ىحت الٗاحت 

ن ٧ل ال٣ٗىص ال٣ًاثيت الهاصعة في حى٣ُت ال٣باثل باللٛت  ٢1906ض ؤحغث ؾىت  َضوَّ
ُ
ؤن ج

طل٪ بهضٝ الاؾدبضا٫ الخضعيجي للٛت الٗغبيت باللٛت الٟغوؿيت في ٧ل ال٣ٗىص  الٟغوؿيت   و 

ؿخهضع في هظه اإلاى٣ُت "
ُ
". و بالخالي يم٨ً ال٣ى٫ ؤن الاخخال٫ ٢ض ٖمض بل  ال٣ًاء  2التي ح

مىهج ٖى  الٗغبيت 
َ ُ
ٗمليت  ٢ض ؤجذ بال ؤن هظهالفي حى٣ُت ال٣باثل   « désarabisation »اإلا

سبها اإلاخٗلمت باللٛت الٗغبيت  ضُّ ػث اعجباٍ َب٣اث ِظ بط ٖؼَّ بيخاثج ٨ٖؿيت ، 
ُ
حٗخبرة حً ه

ال٨الؾي٨يت ، بل و ؤ٦ثر حً طل٪ ٣ٞض ظٗلذ حً هظه اللٛت الٗغي٣ت اإلامجضة ، عايت لخىخيض 

ىيت الجؼاثغيحن اإلاؿلمحن "  ، و ب٣هض اؾخ٨ما٫ الخدغع  1962. و ح٘ اؾترظإ الؿياصة الَى

و ل٨ً لخا٦مت اللٛت الٗغبيت لٛت عؾميت للضولت الجؼاثغيت الٟخيت ، الش٣افي ؤٖلىذ الؿلُت ا

م ال٣غاع الؿياسخي ال٣اضخي بجٗلها لٛت الضولت ، لٛت اإلاضعؾت و الخٗاحالث الغؾميت ، بال  ٚع

ؤن طل٪ لم يمىٗها حً اإلاىاظهت الكغؾت ح٘ الٟغوؿيت التي اخخٟٓذ بىيٗها اإلامحز ٧لٛت 

ظخماعي لخ٨غيـ هٕى حً التراجبيت الاظخماٖيت و ٦ظا نغاٖها الٗلم و الخ٨ىلىظيا و الغقي الا 

يٟي اليىحي ، و طل٪ بةقبإ خاظاث  ح٘ اللهجاث اإلادليت التي جخ٣اؾم حٗها الخ٣ل الْى

الىا٣َحن بها حً خيض الخٗبحر ًٖ ؤخاؾيؿهم و خاظاتهم اليىحيت الًغوعيت ، ٞخ٩ىن بظل٪ 

ذ حً اللٛت الٗغبيت اإلاٗياعيت حهمت ا لخٗبحر ًٖ الُٟغة و الخاظاث ألاؾاؾيت ٢ض اهتٖز

 لئلوؿان الجؼاثغي و ًٖ الىعي الجمعي ألٞغاص اإلاجخم٘ ٩٦ل.

                                                           
1
 Khaoula Taleb Ibrahimi , OP.CIT , P45 

2
 Charles Robet Ageron , la France a-t-elle eu une politique Kabyle, p 28, persée .fr 
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م هظا الهغإ ، ٞةن ٖمليت الخٗغيب لم جخى٠٢ ، ٣ٞض حؿذ ٢ُاٖاث الؿياصة  و ل٨ً ٚع

ت و الجيل و الضع٥ و ال٣ًاء و اإلاضعؾت ، حً صون ؤن جخم٨ً حً الخٛلٛل في  ٧الكَغ

يت ؤزغي ٧الٗلىم الخ٣ىيت و الُب و الهىاٖت  ٧الخجاعة الساعظيت و في ٢ُاٖاث اؾتراجيج

ٞةن الخٗغيب  ٦شيٟت،:" ... بطا ٧اهذ الٗال٢اث ح٘ الساعط  « Grand guillaume»  هظا يغي 

، بيىما في  ٍض ْج ٚحر ُح  انٗب  ، ٞباليؿبت للخجاعة الساعظيت و الهىاٖت يمشل الخٗغيب ح٣ٗيض

و التي ال تهم بال الجمهىع اإلادىي ٞةن الخٗغيب يمشل بق٩اال  ٢ُاٖاث ال٣ًاء و الضازليت

 . 1ؤز٠ "

حً هىا يم٨ىىا ؤن وؿدك٠ حضي خغم ال٣اثمحن ٖى  الخ٨م ٖى  بصاعة الهغإ اللٛىي بحن 

الٗغبيت و الٟغوؿيت بُغي٣ت بغاٚماجيت بل  خض حا حً زال٫ ؾياؾاتها اللٛىيت التي جبىتها حىظ 

هظا باإلياٞت بل  الهغإ بحن صٖاة الخٗغيب و صٖاة البربغيت ، .الاؾخ٣ال٫ بل  يىحىا هظا 

م  ًىا الخٗغيب بذجت السُغ الظي جمشله الٗغبيت الغؾميت ٖى  اللٛت البربغيت ٚع الظيً ٞع

ن اللٛت الٗغبيت ال٨الؾي٨يت ال جىاٞـ اللٛاث البربغيت في الخ٣ل اللٛىي الجؼاثغي ؤو ؤ

حاػيٛيت ٦طخيت الحخضاص و اهدكاع اللٛت الٗغبيت اإلاٛاعبي ٖاحت ، بطن ج٣ضيم اللٛت ألا 

اإلاضعؾيت ، ُيٗخبر ليا لٗى٤ الخ٣اث٤ و حكىحها للُٟغة الؿليمت ، ألهه ال يجب ؤن هخجاهل 

ال جخٗاعى ؤبضا ح٘ اللٛت ألاحاػيٛيت  -التي ج٣خهغ ٖى  الخ٣ل الغؾمي ٣ِٞ -٧ىن هظه اللٛت 

ؿخٗمل في خ٣ى٫ واؾٗت حكمل اإلاجا٫ الصس
ُ
صخي و اليىحي في اإلاىا٤َ الىا٣َت التي ح

، و ل٨ً ليـ ألاحغ  2ؾخسضام "الا باألحاػيٛيت ، و هظا هٓغا لٗضم ج٣اؾمهما لىٟـ حجاالث 

٦ظل٪ باليؿبت للٛت الٟغوؿيت ، هظه اللٛت الخضيشت التي ا٢خدمذ و ججاوػث اإلاجا٫  

يٟي لل٣باثليت ، و طل٪ بخ يٟي للٗغبيت ألاصبيت ، و ٦ظا اإلاجا٫ الْى لٛت بل  دىلها جضعيجيا الْى

٦ي٠ ؤن الٗغبيت لم  اإلاكغوٕ ؤن هدؿاء٫ و ل٨ً يب٣ى حً  .الخباصالث اليىحيت للمش٣ٟحن 

ؤوعوبيت ، بيىما ٞغيذ هٟؿها بؿهىلت ٖى  البلضان التي  -جٟغى وظىصها ٖى  اللٛاث الهىض

ت الخاحيت يم٨ىىا ؟  « chamito-sémitiques »الؿاحيت  -جخدضر اللٛاث اإلاىخميت للمجمٖى

ت حً اللهجاث اإلاسخلٟت بازخالٝ  ال٣ى٫ ؤهه و باليؿبت للٛت ألاحاػيٛيت ٞةجها ٧اهذ حجمٖى

 »اإلاىا٤َ ، و التي لم جخىخض في لٛت حٗياعيت  واخضة ، يم٨ً لها ؤن ج٩ىن اللٛت الخاحلت

véhiculaire »   إلاسخل٠ ٞىىن الٗلم و الؿياؾت ، حا ؤصي بالىسب البربغيت آهظا٥ لخبجي

                                                           
1
  Grandguillaume Gilbert , arabisation et politiques linguistiques au Magreb , persée.fr 

2
 Abderazak Dourari , « pratiques langagières effectives et pratiques postulées en Kabylie », 

insaniat/18/2002-17 ,إنسانيات, pp 17-35 
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الٗغبيت الٗاإلات ٧لٛت ٖلم و ؾياؾت و ا٢خهاص و هظا حا ٖم٤ الهىة بحن حسخل٠  اللٛت

 ِٖ ى ؤن جلخ٣ي حسخل٠ الىسب البربغيت يمً خايىتها الش٣اٞيت و ىَ اإلاىا٤َ البربغيت ، بمٗجى 

اللٛىيت البربغيت اإلاكتر٦ت ، ناعث جخ٣مو ز٣اٞت و لٛت بضيلخحن ًٖ ز٣اٞتهم و لٛتهم 

لهضص صاثما ، هجض ؤن بج٣ان و بظاصة الخدضر باللٛت الٗغبيت الظي ألانليخحن . و في هظا ا

ا حً الهيبت  ت الضيييت ، يًمً لهاخبه هٖى ي٣ترن ٚالبا بمؿخىَي حٗحن حً اإلاٗٞغ

و  الاظخماٖيت و يديذ له الاعج٣اء في الؿلم الاظخماعي لخبىت حىانب صيييت ، ٢ًاثيت ؤو بصاعيت

يٟي للٛت البربغيت قيئا ٞكيئا هظا في هٓغها حا ؾاهم في ا٦دؿاح الل ٛت الٗغبيت للًٟاء الْى

 .ألجها ٢غهذ بحن الضيجي و الضهيىي ؤو بحن اإلا٣ضؽ و الؼحجي 

 

 و يُٗت اللٛت  الٟغوؿُت :   -6

،  1830بن الجؼاثغ ٖى  ٚغاع بلضان اإلاٛاعبيت ، لم جدخ٪ بالٟغوؿيت بال ح٘ الاخخال٫ الٟغوسخي 

ٖت حً اللٛاث . هظه الدك٨يلت اللٛىيت اإلا٣ٗضة و يدك٩ل خ٣لها اللٛىي حً با٢ت حخىى 

جدك٩ل ؤؾاؾا حً اللٛت الٗغبيت الضاعظت " الضاعظت الجؼاثغيت " و التي جمشل لٛت الؿىاص 

٠ في اإلاجا٫ الغؾمي ٓم حً الكٗب ، و الٗغبيت الٟهخ  ؤو اإلاٗياعيت و التي جْى و  ألٖا

اللٛت البربغيت ؤو ألاحاػيٛيت بمسخل٠ ، اللٛت الٟغوؿيت للخٗليم الٗلمي و اإلاٗغفي و  الضيجي

اتها اإلادليت ؤو ؤلا٢ليميت و هظا في جىانل و اخخ٩ا٥ صاثم ح٘ اللٛاث اإلاهيمىت ) الٗغبيت  جىٖى

الٟهخ  و الٟغوؿيت ( . هظه الىيٗيت اللٛىيت الثريت ب٩ل ٚمىيها حا ٞخئذ جمشل حشاعا 

 للدؿائالث و البدىر.

لٛاث " خؿب  " ٧الٟي " بحن اللٛت الٗغبيت و اللٛت هظا اإلاىار اللٛىي ٢ض ٖٝغ  "خغب ال

الٟغوؿيت ، ب٩ىجهما لٛخا اإلاجا٫ اإلاٗغفي و الٗلمي للضواثغ و ٦ظا الٗال٢اث   الغؾميت . و ل٨ً 

ذ ؾياؾت الخإخيض 
َّ
َبي

َ
م  ح٣ٗض هظه الىيٗيت الؿىؾيىلؿاهيت ، بال ؤن الجؼاثغ ٢ض ج ٚع

يضة ٖى  الهٗيض الؿياسخي ، ال٣اهىوي ، اللٛىي و الظي يضٖى لخًٟيل لٛت واخضة و وخ

 الاظخماعي و الا٢خهاصي و الش٣افي بلخ .

و حُاعخت حىيٕى الؿياؾت اللٛىيت و الخٗغيب بالسهىم في الجؼاثغ ، ؾخاصي 

بىا خخما إلزاعة حىيٕى ويٗيت اللٛت الٟغوؿيت في هظه الؿياؾت ، هظه اللٛت التي 

حً حجا٫ جإزحرها ؤحام اللٛت الٗغبيت ، جب٣ى لٛت الىسبت و بضؤث ج٣ٟض قيئا ٞكيئا 

 
ْ
م جمخٗها بىي٘ حٟاع٢احي ٚغيب . بط حٗخبر اللٛت الٟغوؿيت ، اللٛت ألاظىبيت و طل٪ ٚع
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للخىاظض الاؾخٗماعي ٖىض  األاول  عؾميا ، و هي " ٚىيمت خغب " لضي البٌٗ ، و اؾخمغاع 

في اإلاكهض اللٛىي و البٌٗ آلازغ ، و ل٨ً بٗيضا ًٖ الغؾمياث ٞهي جدخل ح٩اهت حٗخبرة 

الش٣افي اليىحي لكغاثذ ٖغيًت حً الكٗب الجؼاثغي ٝ :" الٟغوؿيت ، جل٪ اللٛت اإلاٟغويت 

ٖى  الكٗب الجؼاثغي بالخضيض و الضم ، و بٗى٠ ٢ل هٓحره في جاعيش البكغيت ، ٢ض ق٩لذ 

ب . ٩ٞاهدبظل٪ اللٛت الٟغوؿيت في ٢ل1"، ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾيت لٟغوؿا خيا٫ الجؼاثغ 

 الجؼاثغي،الهغإ و عؤؽ خغبت في يض ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت في نغاٖها يض ح٣ىحاث اإلاجخم٘ 

بهضٝ ٞغوؿخه و جىهحره و طل٪ إلخ٩ام الؿيُغة ٖى  ٧اٞت البالص و ابخالٖها ز٣اٞيا و 

غيذ اللٛت الٟغوؿيت بال٣ىة ، و ا٢ترهذ باالخخال٫ ، بط ؤجها 
ُ
اظخماٖيا . و بهظه الهىعة ، ٞ

ضي ججلياث الاؾخٗماع و الهضام ح٘ آلازغ ز٣اٞيا و لٛىيا . حما ونمها ب " لٛت حٗخبر بخ

اإلاؿخٗمغ " في الىعي الجمعي الجؼاثغي ٩٦ل ، ليترسخ هظا الىنم قيئا ٞكيئا ختى يهبذ 

زغث إٞيما بٗض الاؾخ٣ال٫ و٢ىصا لهغاٖاث ؾياؾىيت بحن الىسب اإلاش٣ٟت في الجؼاثغ .و ل٣ض ج

ؼاثغ باللٛت الٟغوؿيت ؤ٦ثر حً ألاعياٝ و البىاصي و طل٪ هٓغا لخمغ٦ؼ الخًاثغ ال٨بري في الج

خحن   « Desirat Claude »ؤلاصاعة الٟغوؿيت في اإلاضن ال٨بري صون ٚحرها و هظا حا يا٦ضه 

، ٧اهذ اللٛت الٟغوؿيت ، جل٪ اللٛت ألام ، حخمغ٦ؼة ؤؾاؾا في اإلاضن  1892ي٣ى٫ :" في ظؼاثغ 

م ٧ىجها ظاءث ح٣ت.2" رهت باالؾخٗماع بال ؤن طل٪ لم يمىٗها حً الخٛلٛل في حجا٫ و ٚع

ت و الخمضعؽ و لهظه الٟترة  يٟيت الًغوعيت للمجخم٘ الجؼاثغي ، بط ٧اهذ لٛت اإلاٗٞغ الْى

 حٗىص ؤول  بعهاناث ٖمليت الٟغوؿت .

ىيت ٧اهذ اللٛت الٟغوؿيت حٟغويت بالخضيض و الىاع ٩٦ل  بطن ٢بل اؾترظإ الؿياصة الَى

ث الاؾخٗماعيت اإلاٟغويت ٖى  الجؼاثغيحن و ل٨جها في آن واخض ٧اهذ الجؿغ الىانل الؿياؾا

ً ؾاٖٟهم الخٔ في حؼاولت الضعاؾت حً مَّ باألهىاع و الخًاعة الٛغبيت ، بط جم٨ً الٗضيض حِ 

الٛىم في الش٣اٞت الٟغوؿيت زانت و الٛغبيت ٖاحت  ، لي٨دكٟىا آٞا٢ا ظضيضة في خياة 

ا ؤي٣ٔ لضي الٗضيض حجهم ؤلاخؿاؽ بالظاث الجماٖيت و جمايؼهم ًٖ الكٗىب و ألاحم ، حم

الجؿض الٟغوسخي ، ٞاجسظوا حً اللٛت الٟغوؿيت حُيت ليٗبروا للٟغوؿيحن ؤهٟؿهم و للٗالم 

ؤظم٘ ؤجهم ليؿىا ٞغوؿيحن ، و ؤجهم ؤحت ياعبت في الخاعيش و ؤن ز٣اٞت ألاهىاع و الضيم٣غاَيت 

خٗباص البكغ و الكٗىب ، و هظا صون ؤن هىٟي ؤن هىال٪ جىا٢ٌ الاؾخٗماع و الٓلم و اؾ

                                                           
1
 Khaoula Taleb Ibrahimi , OP.CIT , P46 

2
  Desirat Claude : la langue française au 20 

eme 
siècle , ED BORDAS , Paris , 1976 , P 85 
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ت حً اإلاٟغوؿحن الجؼاثغيحن، الظيً جدذ و٢٘ الاهبهاع بالش٣اٞت اإلاضهيت الٟغوؿيت ٢ض  حجمٖى

هاصوا باالهضحاط ال٨ىي و الظوبان في الش٣اٞت الٟغوؿيت ، و هظه ْاهغة َبيٗيت في ٧ل 

 بؾخجابت " . –"  " جدضي اإلاجخمٗاث ، حؿخجيب لشىاثيت " آعهىلض جىيىبي 

، ٣ٞض اٖخبرث اللٛت الٟغوؿيت احخضاصا للهيمىت الش٣اٞيت  1962ؤحا في ظؼاثغ الؿياصة حىظ 

الاؾخٗماعيت ، حما اؾخضع  الخ٨ٟحر الٗاظل في وي٘ آلياث الؾخ٨ما٫ الاؾخ٣ال٫ الؿياسخي و 

الٟغوؿيت باللٛت الٗؿ٨غي باؾترظإ الاؾخ٣ال٫ الش٣افي ، ٩ٞان الخ٨ٟحر في اؾدبضا٫ اللٛت 

الٗغبيت الٟهخ  ؤحغا ال حٟغ حىه ، و هظا يٗىص ل٩ىن اللٛت الٗغبيت التي ٧اهذ ٖىىاها لخىخيض 

ت ٖى  الجؼاثغيحن ، و  الش٣اٞت الجؼاثغيت الٗاإلات في وظه الٟغوؿت ، ٢ض ٧اهذ ٚغيبت و حمىٖى

اإلاخمغص ؤؾحر بالخالي ٞةن اإلاى٤ُ الؿي٩لىجي لضي ال٣اصة الجؼاثغيحن و الظي ي٣طخي بإن" 

اإلاى٤ُ الظي يخمغص ٖليه " ، بمٗجى ؤن الاؾخٗماع في ؾياؾخه للؿيُغة ٖى  الجؼاثغ ، ٢ض 

جها " ٞيكإ في الًمحر الجمعي للىسب الجؼاثغيت هٕى  ٞغى حى٤ُ " ٚغبت اللٛت الٗغبيت في َو

٘ حً الخمغص ٖى  هظا اإلاى٤ُ ، ٞبٗض الاؾخ٣ال٫ حباقغة َٟا هظا الخمغص ليخجؿض في الىا٢

في بعاصة الخمغص ٖى  الٟغوؿيت و الاهخهاع للٗغبيت التي جم اؾدبُاجها ٦م٣ىم عثيـ للخٟاّ 

ٖى  الهىيت الجؼاثغيت آهظا٥  و ٦ٗاحل حىخض و حٗبر ًٖ الش٣اٞت الٗاإلات ل٩اٞت الكٗب 

الجؼاثغي ، هظا باإلياٞت  بل  حا ي٣خًيه حكييض الضولت الجؼاثغيت الٟخيت التي ال ي٣ٗل ؤن 

الٟغوؿيت ٧لٛت عؾميت لها ، بيىما جسلهذ حً ال٣هغ الاؾخٗماعي بخطخياث ظؿام ، جدبجى 

بت الجاحدت في ال٣ًاء ٖى  الٟغوؿيت ، و هظا عبما يٗىص لُبيٗت  م هظه الٚغ و ل٨ً ٚع

يم  الدك٨يلت الخا٦مت آهظا٥ ، بط ٧ان الغثيـ ؤخمض بً بلت حخإزغا ٦شحرا بصسهيت الٖؼ

ه ال٣ىحي الٗغوبي ، و ٦ظا الغاخل هىاعي بىحضيً الظي الغاخل ظما٫ ٖبض الىانغ بخىظه

بت الجاحدت ، بال ؤن الكغوٕ في حباقغة ٖمليت  م هظه الٚغ جل٣ى حٗليما ؤػهغيا ، ٢لذ ٚع

يت و ؤزغي ؾياؾىيت ، بط ؤن ٖمليت ٦هظه  الخٗغيب ٢ض جإزغث ٦شحرا و طل٪ ألؾباب حىيٖى

يت و صيضا٦خ٨ي غ ٖلحها الجؼاثغ آهظا٥ ، حؿخىظب بح٩اهاث بكغيت و حاصيت و حٗٞغ ت ال جخٞى

ي٠ بل  طل٪ حٗاعيت قغاثذ ٖغيًت حً اإلاش٣ٟحن و ختى حً صازل ظهاػ الخ٨م بضٖاوي ؤ

حسخلٟت و حخبايىت  لٗمليت الخٗغيب  . و هظا حا نٗب حً جىٟيظ الٗمليت ٖى  ؤعى الىا٢٘ 

، ٧ان الهغإ ، الؿىت الٟٗليت لخجؿيض اإلاضعؾت ألاؾاؾيت اإلاٗغبت ٧ليت  1978ٝ :" ختى 

اللٛىي يمحز الىٓام الخٗليمي ، بط ٧ان الخٗليم ٧ليت باللٛت الٗغبيت لشلض ألا٢ؿام ، بيىما في 

الشلشحن البا٢يحن ٧ان الخٗليم يماعؽ في آن واخض بالٗغبيت و باللٛت  الٟغوؿيت للمىاص الٗلميت 
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ياصة ، ٞةن اللٛت .في ظؼاثغ الاؾخ٣ال٫ ، و باليؿبت لؤلظيا٫ التي ٖايكذ اؾترظإ الؿ 1"

٢ض  1962الٟغوؿيت ٧اهذ خضيشت ٖهض لهم ، بط ؤن " ٧ليت الؿ٩ان اإلاىلىصيً بهُال٢ا حً 

 . 2"جدهلىا ٖى  حٗليم باللٛت الٟغوؿيت  ، زم جضعيجيا حٗليما للٟغوؿيت 

ءو هظا حا ؾمذ للٛت الٟغوؿيت  َبىُّ
َ
ويٗيت زانت لضي الجؼاثغيحن بٌٛ الىٓغ ًٖ  بد

اقحر الغؾميت و اإلاىازي٤ الدكغيٗيت ، ٞل٣ض اؾخمغث اللٛت الٟغوؿيت في لٗب الخٗليماث و اإلاى

حاؾيت و الخجاعة الساعظيت و ى لبصوع الجؿغ ح٘ الًٟاء الساعجي ، في الٗال٢اث الضب

الؿياؾاث الساعظيت ، و ٖى  الهٗيض الضازىي اخخ٨غث اإلاجا٫ الٗلمي الُبي و الخ٣جي و 

ليُٗي لها طل٪ ويٗا ؤ٦ثر عؾميت حما ؤعيض لها ٝ :" الهىضسخي  و ؤلاصاعة و الهىاٖت ، 

 ُٖ بذ وؿبيا حب٨غا ، ٞةن ٢ؿما ٦بحرا حً الخٗليم الٗالي ال غِّ باؾخصىاء الٗلىم الاظخماٖيت التي 

م بصعاظها عؾميا في ن٠ اللٛاث ألاظىبيت ، بال ؤن الىهىم  ػا٫ بالٟغوؿيت ليىحىا هظا ، ٚع

في اإلاىازي٤ )جخجىب اإلاىازي٤ بٗىايت ، ؤلاقاعة بل  الغؾميت جخٟاصي ؤلاقاعة بلحها بىيىح 

.بطن بهظا الىا٢٘ ٞةن ويٗيت الٟغوؿيت جمشل ويٗيت حٟاع٢اجيت 3الٟغوؿيت ٧لٛت ؤظىبيت (

ب٩ل اإلاىانٟاث ، ٟٞي خحن جمشل حداعبت وظىص و اؾخمغاع الٟغوؿيت في الخ٣ل اللٛىي 

الؿياؾىيت و الايضيلىظيت لضي  الغؾمي و الكٗبي ، ؤخض ؤهم ٖىانغ اإلاؼايضة و اإلاىاوعة

البٌٗ ، ٞةجها في الىا٢٘ اإلاىيىعي جمشل ؤصاة هاحت في الترقي في الؿلم الاظخماعي  وهاٞظة 

ج٩اص ج٩ىن  الىخيضة لئلَاللت ٖى  الخ٣ضم الٗلمي و الخ٨ىلىجي في الًٟت ألازغي لكغاثذ 

ي و ختى الاظخماعي و ٖغيًت حً البدازت الجؼاثغيحن في اإلاجا٫ الخ٣جي و الهىضسخي و الُب

 .و هظا حا يُ  ؤلاوؿاوي
َ
يٟي ، و بحن الظاحي و اإلاىيىعي غِّ ٨ ؽ هظا الهغإ بحن الغوحي و الْى

م ونٟها باللٛت همابْ بك٩ل خاص ظضا ... و بالخالي ٞةن :" ويٗها في الجؼاثغ يب٣ى ُح  ، ٞٚغ

الخياة الا٢خهاصيت  ألاظىبيت ، بال ؤجها ال ػالذ لٛت الٗمل و الخىانل في حسخل٠ ال٣ُاٖاث )

الم ...(  .4، ٖالم الهىاٖت و الخجاعة ، الخٗليم الٗالي ، حسابغ الُب و الهيضلت ، وؾاثل ؤلٖا

يا لترا٦ميت جاعيسيت ، ٢ض  غيذ ٖى  ؤلاوؿان ٞبطن هظه الىيٗيت ظاءث جخىيجا حىيٖى

ٛت الجؼاثغي َغي٣ت زانت للخٗاَي ح٘ الٟغوؿيت ٞإزىاء الاؾخٗماع ، ٧اهذ الٟغوؿيت ل

الاخخال٫ بٗؿ٨غه و بصاعييه و حٗلميه و حٗمغيه ، و ٧اهذ جترب٘ ٖى  اإلاكهض اللٛىي الغؾمي 
                                                           

1
 Ibrahimi Khaoula : les Algériens et leur langues ,  

2
 Cheriguene Foudil : « politique linguistique en Algérie » , IN , MOTS , septembre 1997 , P 

66 
3
 Cheriguene Foudil : OP.CIT , P 66 

4
 Bellatrache Houari : l’usage de la langue française en Algérie ,  cas d’étude : le secteur 

bancaire , IN : Synergies Algérie , N°8-2009, P107 
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لىخضها صون حىإػ ، بط ٧اهذ الٗغبيت ؤظىبيت و ٚغيبت ، ٩ٞاهذ بظل٪ الٟغوؿيت الضاء الظي 

ال حٟغ حىه بٟٗل الخٟى١ الظي ٞغيه الاؾخٗماع ٖى  الكٗب الجؼاثغي ، ؤحا بٗض الاؾخ٣ال٫ 

ض ٞغيذ الخاظت البراٚماجيت و الىا٢٘ اإلايضاوي ، اؾخمغاع اللٛت الٟغوؿيت في الخمخ٘ ، ٣ٞ

بظل٪ الىي٘ السام ٝ :" حً صون ؤن ج٩ىن عؾميت ،  ٞةن  اللٛت الٟغوؿيت جدمل 

ت ، و صون  « officialité »الغؾماهيت  ، و صون ؤن ج٩ىن لٛت الخٗليم ٞهي جب٣ى لٛت ه٣ل اإلاٗٞغ

ٞهي ال ػالذ حك٩ل اإلاسيا٫ الش٣افي الجمعي بإق٩ا٫ حسخلٟت و ٖبر ؤن ج٩ىن لٛت هىيت ، 

٩ٞل الهيا٧ل الغؾميت  الجاحٗت،٢ىىاث حسخلٟت . و صون ؤن ج٩ىن لٛت ظاحٗيت ٞهي لٛت 

بطن هجض ؤن ويٗيت .1للدؿيحر و ؤلاصاعة و البدض يجغي الٗمل ٞحها باللٛت الٟغوؿيت "

ىيت حيكىصة و ٚحر الٟغوؿيت ٢ض ٞغيها الهغإ بحن حا يٟغيه الا  هخماء السيالي لهىيت َو

ح٨خملت ، و بحن حا يٟغيه الىا٢٘ و اإلاٗاف اليىحي و الظي يخُلب الاهٟخاح ٖى  الٗالم 

الخضيض ٖبر هاٞظة الش٣اٞت الٟغوؿيت التي حٗخبر حىعوزا جاعيسيا ال حىام حىه بد٨م 

ْل اه٣ؿاحيت الىسب  و فيالترا٦ماث الش٣اٞيت و الاظخماٖيت و الؿياؾيت  التي زلٟتها.

٢ض ا٢ترهذ بالخىظه الٟغه٨ٟىوي ، بط هجض ؤن التر٦يبت الىسب البربغيت الجؼاثغيت هجض ؤه

البكغيت لهظه الىسبت ٢ض جل٣ذ ج٨غيجها الٗلمي بالٟغوؿيت و حكغبذ بالش٣اٞت الٟغوؿيت و 

حً الٛغبيت و انُٟذ في ٚالبها ح٘ الُغح الٟغه٨ٟىوي في الجؼاثغ ، و خاولذ ؤن ججٗل 

حى٣ُت ال٣باثل خهان الُغواصة يض ٖمليت الخٗغيب و ؤبضث ح٣اوحت قغؾت لها زانت في 

يٗىص بل  1980ؤلاصاعة و الجاحٗت ، و لٗل حً ؤهم ؤؾباب اهضإل ؤخضار الغبي٘ البربغي 

ت حكغوٕ الخٗغيب الظي ٧ان حً اإلا٣غع ؤن يضزل خحز الخىٟيظ في هٟـ  بت في ح٣اٖع الٚغ

الظي قىه اإلاضاٞٗىن ًٖ ٢اهىن الخٗغيب حً بيجهم الض٦خىع  1979الؿىت بٗض بيغاب 

ٖشمان ؾٗضي الظي ٧ان آهظا٥ ًٖىا في البرإلاان ، و بالخالي جهضعث حى٣ُت ال٣باثل حكهض 

ايت الٟغوؿيت يض ٖمليت الخٗغيب التي  الهغإ اللٛىي بالضٞإ ًٖ البربغيت جدذ ٖع

ت للضٞإ و اإلاُالبت بالبربغيت و ٧اهذ الٟغوؿيت وؾيلونمىها بالؿياؾىيت ، و حً هىا 

ت الخٗغيب في الجؼاثغ و في حى٣ُت ال٣باثل بالسهىم ح٘ آلالت الايضيلىظيت ال٨بحرة  ح٣اٖع

التي هٓغث لهظه الخغب اللٛىيت ، حما ؤهخج هظه الهىعة الىمُيت التي هدً ٖلحها آلان و التي 

يم الخغ٦ت يىاوع بها وكُاء هظه الخغ٦ت لخد٣ي٤ ؤهضاٞهم ٟٞي هظا ي٣ى٫ ٞ غخاث حٗجي ٖػ

حً ؤظل ج٣غيغ حهحر حى٣ُت ال٣باثل :" بطا زؿغث ٞغوؿا حى٣ُت ال٣باثل ، ٞةجها لً جسؿغ 

                                                           
1
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, 2002 , P 85 
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حى٣ُت ال٣باثل ٞدؿب ، و ال الجؼاثغ ٞدؿب ، و بهما ؾخسؿغ ٧ل الكما٫ ؤلاٞغي٣ي ، ؤيً 

ؤن حك٩ل اإلادغ٥ ألاهم ٖى  حؿخىي ألا٩ٞاع الجمهىعيت و الضيم٣غاَيت ، و ؾإ٢ى٫ ؤيًا 

حى٣ُت ال٣باثل هي الخحز ؤو الضاثغة الىخيضة الٟغه٨ٟؼهيت في قما٫ بٞغي٣يا و ٖى  ٖمىم 

بٞغي٣يا باؾخصىاء الؿىٛا٫ ؤيً حاػالذ الٟغوؿيت خيت ، و ل٨ً هظا ال يمى٘ ؤهه و زانت في 

قما٫ بٞغي٣يا ٢ض جم َغص الٟغوؿيت لهالر الٗغبيت ، بطن بطا ؤعاصث ٞغوؿا الاخخٟاّ بصخيء 

، ٞمى٣ُت ال٣باثل هي ىع و ؤلاقٗإ الش٣افي ٞيجب ؤن جخدال٠ ح٘ حى٣ُت ال٣باثل حً الخً

، و حً هىا وؿدك٠ حضي  ٢1اعب هجاتها الىخيض ، بحا ؤن جغ٦ب و بحا ؤن حٛىم لؤلٖما١ "

ي٠ اللٛت في السجا٫ الهىياحي ٖى   حكاب٪ ألاحىع بحن حا هى ؾياسخي و حا هى ز٣افي بخْى

 . حؿخىي الىسب و اإلاجخم٘ ٩٦ل

 

٤ اإلاضعؾت :  -7  الٟغوؿت ًٖ ٍَغ

 

ال يسٟى ٖى  ؤخض ؤن الهضٝ الغثيسخي لالخخال٫ الٟغوسخي ، ي٨مً في بصحاط ألاهالي الجؼاثغيحن 

و حً بحن ؤخض حكاعي٘ ؤههاع اإلاضعؾت الجمهىعيت لجى٫  في الش٣اٞت و الخًاعة الٟغوؿيت ،

ب خاليا في ، ؤن الجؼاثغ ألا 1880ٞحري " بطا حا نض٢ىا اإلاجالـ اإلادليت ؾىت  وعوبيت جٚغ

 
َ
و" ل٣ض  جيبإ اإلا٩ل٠ .  2ؽ و بصحاط الؿ٩ان ألاهالي ًٖ َغي٤ اإلاضعؾت الٟغوؿيت "عُ ْض َم عئيت ج

، " زال٫ ٖكغ ؾىحن بطا 1874بمهمت لضي ظى٫ ٞحري في الجؼاثغ بيميل حاؾ٩ىعي ؾىت 

ل٣باثل ؤعصها ، ؾيخ٩لم ظمي٘ قباب ال٣باثل بالٟغوؿيت ، في زال٫ ظيلحن ، ٧ل حى٣ُت ا

، و  1880ٞخم بٗض حسُُاث حضعؾت ظى٫ ٞحري ؾىت .  3ؾدخدى٫ وؾخهبذ ٞغوؿيت "

ًهم اإلاهاص٢ت ٖى  اإلاحزاهيت ، و ٦ظا  ل٨جها ال٢ذ حٗاعيت قضيضة حً َٝغ اإلاٗمغيً بٞغ

اإلاى٠٢ الٗضاجي لل٣باثل لؿياؾت ال٣ًاء ٖى  اإلااؾؿاث الضيييت ، ٩ٞاهذ اإلاضة حا بحن  

غاف حؿمى ٖكغي1890ختى  1880 ، خيض ٞخدذ في  « écoles des tribus »ت حضعؾت  ألٖا

ال٣غي ال٨بري في ال٣باثل ال٨بري و الهٛغي ، و ل٨ً طل٪ ٧ان وباال و ٞكال طعيٗا  ، حا صٞ٘ 

و طل٪ حً زال٫ ٞخذ  1907-1906الؿلُاث الاؾخٗماعيت للبدض ًٖ بضيل ابخضاءا حً ؾىت 

وعبي " و التي جم ال٣ًاء ٖلحها ابخضاءا حً ڤؽ ا٫اإلاضاعؽ البضيلت ؤو اإلاٗغوٞت باؾم " اإلاضاع 

                                                           
1
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و الجضيغ بالظ٦غ ؤن اإلاى٣ُت لها ج٣اليضها ال٣ضيمت بؿبب ه٣و اإلاىاعص اإلااليت .  1915ؾىت 

ح٘ الٗمليت الخٗليميت ألن الخٗليم في اإلاىا٤َ اإلادغوحت ا٢خهاصيا و اظخماٖيا ، ُيٗخبر وؾيلت 

 لخدى٫ الجبل للخسلو حً ال٣ٟغ و ٞغنت للغقي في الؿلم 
ً
الاظخماعي ، ٞلهظا ٧ان ألاحغ ُحهيإ

التي ٧اهذ حعج بالؼوايا و اإلاؿاظض بل  الخٗليم في اإلاضاعؽ  « montagne savante »الٗالم 

ا لضي ؾا٦ىت حى٣ُت  ت ٧ان ؤحغا حإلٞى الٟغوؿيت ، بمٗجى ؤن الخٗاحل ح٘ الٗلم و اإلاٗٞغ

ت لم ي٨ً ؤحغا ال٣باثل ، ؤي ؤن الٗمليت الخٗليميت و الخٗاَي ال ٗلمي ح٘ قتى ٞىىن اإلاٗٞغ

ٚغيبا في اإلاماعؾاث اليىحيت لل٣باثل ، و لهظا ٧ان الخٗاحل ح٘ اإلاضاعؽ الٟغوؿيت ؤحغا َبيٗيا 

ا حا في خضوص ؤجها حغ٦ؼ بقٗإ ٖلمي و خًاعي ، و هظا عبما يٗىص بل  اهٟخاح هظه  هٖى

ضث  ٖلحها .  اإلاى٣ُت البراٚماحي ٖى  ٧ل اللٛاث و الش٣اٞاث التي ٞو

م آلاحا٫ التي يٗل٣ها ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل ٖى  اإلاضعؾت الٟغوؿيت بال ؤن الىا٢٘  و ل٨ً ٚع

ٖى   1909-12-31في  « Ardaillon »ظاء حسيبا لآلحا٫ ٞمً " زال٫ جد٣ي٤  ؤظغاه الؿيض 

 َـّ ؽ ٢ض َح عُ ْض َم ٧اٞت الخالحيظ الظيً جسغظىا حً حى٣ُت ال٣باثل ال٨بري ، ٞةهه جبحن ؤن الخَ 

وؿمت ج٣غيبا ...... و ل٨ً بؿبب ٢اهىن ألاهالي الظي ؤٖا١  420000ٞغصا حً حجمٕى  13051

الغقي الاظخماعي لؤلهالي ، ٞةن اٖخياص اإلاضعؾت ال يؿمذ بال ل٣لت ٢ليلت بالٟٓغ بمىانب 

يٗت ، ٞبدؿب هظا الخ٣غيغ صاثما  % ٣ِٞ حً حجمٕى الخالحيظ الظيً حؿهم الخد٣ي٤  4ٞع

.  ٦ما ججضع ؤلاقاعة بل  ؤن اإلاضاعؽ الٟغوؿيت لم ج٨ً  1حىانب بصاعيت " ٢ض خهلىا ٖى 

ط له و طل٪ بكهاصة الٟغوؿيحن ؤهٟؿهم بط  حىدكغة في ٧ل حضاقغ حى٣ُت ال٣باثل ٦ما ُيغوَّ

ي٣ى٫ ؤخضهم في هظا الكإن " ختى الخمضعؽ بالٟغوؿيت في حى٣ُت ال٣باثل لم يمـ بال 

٫ ؤو لغبٗا هار يحرازً و واصي الهىحام ( باؾتهضاٝ بٌٗ اإلاىا٤َ ) حى٣ُت ٞىع هاؾيىها

ٓم حً ٢غي و  2الخجمٗاث الؿ٩اهيت الهٛحرة و ال٣غي ال٨بري " ، حما يا٦ض ؤن الؿىاص ألٖا

حضاقغ ال٣باثل ٢ض اؾخصىتها ٖمليت الخضعيـ و طل٪ حا يٟؿغ حكبض ال٣باثل باللٛت الٗغبيت 

ىدكغة في ٧اٞت ال٣غي و اإلاضاقغ ال٣باثليت و في حجملهم بًٟل الؼوايا و اإلاضاعؽ ال٣غآهيت اإلا

 التي جدٓى باخترام ٦بحر حً ؾا٦ىتها.
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2
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 الؿُاؾت الخٗلُمُت في ال٣باثل :  -8

 

 ً م حً ٧ىن ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت ٢ض ؤوكإث ٖضة حضاعؽ ٞغوؿيت في ٧اٞت ؤهداء الَى بالٚغ

٣ت ال٣باثل اهخماحا ؤجها ٢ض ؤولذ حىُ بال اإلادخل آهظا٥ و بالسهىم في الخًاثغ ال٨بري ، 

م َابٗها ال٣غوي ؤو الغيٟي ، و هظا عاظ٘ لٗضة ؤؾباب  زانا في هظا اإلاجا٫ ، و طل٪ ٚع

يت ، و هي ال٨شاٞت الؿ٩اهيت الٗاليت في هظه الجبا٫ التي حكبه زاليا الىدل في  حىيٖى

ت التي حٗيجهم ٖى  جدؿحن حٗ يكتهم ججمٗاتها الؿ٩اهيت ، و بل  حُٗل ال٣باثل للٗلم و اإلاٗٞغ

اليىحيت و الغقي في الؿلم الاظخماعي . و ججضع ؤلاقاعة بل  ؤن حهمت الخٗليم في هظه اإلاى٣ُت 

٢ض باقغها في ألاو٫ عظا٫ الضيً الخبكحريحن ، و طل٪ ٖى  خؿابهم ، ؤي بٗيضا ًٖ ؤلاصاعة 

الاؾخٗماعيت . و ل٣ض ٧ان يملاهم طل٪ الُمىح باؾخٗاصة ال٨ىيؿت ؤلاٞغي٣يت بل  خًحرة 

، و  « Donat  »البربغي و  « Saint Augustin  »ضياهت اإلاؿيديت٦ما ٧اهذ في ٖهض ال٣ضيـ ال

م اإلاٗاعيت الكضيضة لهظا اإلاؿع  حً َٝغ الٗؿ٨غ زكيت بزاعة خؿاؾيت ألاهالي  هظا ٚع

. و ل٣ض عؤيىا ٞيما ؾب٤ طل٪ الهغإ و السالٝ خى٫ 1ألاهالي و اإلاساَغة بالهيمىت الٟغوؿيت "

بالظاث بحن ال٩اعصيىا٫ " الٞيجغي " و الججرا٫ " حا٥ حاهىن " . و لٗل ؤول  هظه ال٣ًيت 

خمالث الخبكحر ٢ض ُوّظهخسهيها بل  حى٣ُت ال٣باثل ، و طل٪ هٓغا إلاا ُعّوط له بإن جضيجهم في 

٣ا " للىهم  حؿخىي ٦بحر حً الؿُديت و الٟخىع ، و ؤجهم ؾيؿٗضون باؾخ٣با٫ ؤلاهجيل ٞو

ؤَمإ عثيـ  حٗمضيت الجؼاثغ آهظا٥ الظي ياحً باإلااضخي اإلاؿيخي  ال٣باثىي " ، حا ؤزاع 

للمى٣ُت :" هظا اإلااضخي اإلاؿيخي ٧ان ؤؾاؾيا لآلباء البيٌ الظيً ٧ان ٖلحهم ؤن ُيبّيىىا ؤن 

هظا الكٗب ٢ض ٧ان حؿيديا بضليل بٌٗ الكىاهض ) وقم الهليب ، ؤؾماء بٌٗ ال٣غي 

ي٩ىن ؤؾهل في هظه اإلاى٣ُت ، حىه في اإلاىا٤َ ...( و حً هىا ٞةن بٖاصة الٛؼو الضيجي ؾ

 .2الٗغبيت "

يحن " ؤو  ، هم ألاواثل ،  حً باقغوا ٖمليت  « les Jésuites  »و ظضيغ بالظ٦غ ؤن " اليؿٖى

خماص و التر٦حز ٖى  الجاهب الاظخماعي و الٗمل السحري  الخبكحر في هظه اإلاى٣ُت ، و طل٪ بااٖل

 « Fort    National  »" العبٗا هار يغازً "  بيخام ابخضاءا ، و طل٪ بة٢احت اإلاكافي و صوع ألا 
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آهظا٥ و الظي ٧ان يمشل ؤ٦بر ججم٘ ؾ٩اوي في اإلاى٣ُت ، و ل٣ض اٖخمضوا ٦شحرا ٖى  حالجئ 

ا حجهم ؤن اليديم لضي ال٣باثل هى هٟؿه في ٞغوؿا بيىما :" ويٗيت الُٟل حسخلٟت  ألايخام ْىَّ

 ٪
ْ
للٗاثلت ، و بك٩ل ؤوؾ٘ ليؿب ؤبيه ، ٞمً الىاصع ؤن هجض ظظعيا ، ٞالُٟل ال٣باثىي ِحل

ب ٖمليت اؾخ٣ُاب ؤَٟا٫ لهظه اإلاالجئ " ّٗ . و هظا حا  1َٟال يديما خ٣ا ) صون ولي ( حا ن

يىن بل  ٨ٞغة ؤزغي ؤ٦ثر هجاٖت في هٓغهم ، و  ؤصي بل  ٞكل هظه السُت ، لحهخضي اليؿٖى

في ٢غيت "  1873اإلاضاعؽ في اإلاى٣ُت ؾىت  هي الخٗليم ٧ىؾيلت حشى  للخىهحر ، ٩ٞاهذ ؤول 

الجمٗت وؿاعيج " و في ٢غيت " آر العبٗا " في ٖغف " آر يجي " . و ل٨ً بٗض حجحئ " ظى٫ 

يحن حً حؼاولت وكاَهم  ٞحري " بمكغوٕ اإلاضعؾت الجمهىعيت الالث٨يت ، جّم حى٘ اليؿٖى

ت ، ليخىل  " آلاباء البيٌ " الخبكحري بُٛاء السضحاث الاظخماٖيت و الاؾدكٟاثيت و الخٗليمي

اإلاهمت بٗضهم ، ليٟخدىا حضاعؽ ؤزغي في ؤحهاع ؤزغي ، و ل٣ض ٧ان  " هاالء الاباء البيٌ " 

يخمخٗىن بؿمٗت ٖاليت و بخ٣ضيغ ٦بحر لضي ٖاحت  -حغابُي الغوحيحن " ٦ما يؿمحهم ال٣باثل -

 . 2غابُحن اإلاؿيديحن "ال٣باثل ، الظيً ؤبضوا ججاوبا ٦بحرا حٗهم ، و اختراحا ٦بحرا للم

زم ظاءث  حً بٗضهم الخملت البروحؿخاهديت التي وانلذ هٟـ اإلاجهاط ، و جؼاحً طل٪ ح٘ 

حضعؾت " ظى٫ ٞحري  " ، و ل٨ً انُضحذ هظه الخملت بىا٢٘ حغ ، و هى ب٢با٫ الخالحيظ 

ًهم الخىهغ و الاه٣ُإ ًٖ ٖاإلاهم ، ٝ :" هم يساٞىن الاهٟها٫ ًٖ قٗبه م ٖلحها ، ح٘ ٞع

. بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن 3الظيتربُهم به عوابِ عوخيت ، ٞهم يًٟلىن ؤن يب٣ىا حؿلمحن "

هضٝ هظه الخمالث ، ٧ان الخىهحر باألؾاؽ ، و يغب وخضة اإلاٗؿ٨غ الٗغبي ؤلاؾالحي ، و 

م طل٪ ٞهي ؾاهمذ في وكغ الخٗليم و حهضث الُغي٤ إلاضعؾت " ظى٫ ٞحري " في  ل٨ً ٚع

 اإلاى٣ُت ٩٦ل.

، بهخضث ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت بل  زُت الٗمل  1871بالظ٦غ ؤهه بٗض زىعة اإلا٣غاوي و الجضيغ 

ٖى  حٛيحر الش٣اٞاث و ال٣ٗلياث ٖبر الغاحج الخٗليميت ، و ل٣ض جىل  " بيميل حاؾ٩ىعاي " هظه 

ض ؤهه في ًٚىن ٖكغ  اإلاهمت في اإلاى٣ُت ، و ل٣ض صٖا :" بل  يغوعة حًاٖٟت اإلاضاعؽ ، و ٖو

مي٘ قباب ال٣باثل ؾيخدضزىن بالٟغوؿيت ، و في زال٫ ظيلحن ، ؾدخدى٫ ؾىىاث ٞةن ظ

 . 1حى٣ُت ال٣باثل و ؾخهبذ ٞغوؿيت "
                                                           

1
  Ugo Colonna , « la compagnie de Jesus en Algerie ( 1840-1880 ) : l’exemple de la mission 

de la Kabylie 1863-1880 », OP.CIT , P70 
2
 Jean Morizot.les Kabyles, à propos d’un temoin , Paris , CHEAM , 1985 . P 151. 

3
 Mission protestante en Kabylie, Rapport sur l’exercice de 1909-1910 / www.galica .fr 

1
 Emile Masqueray , «  impression de voyage » , revue politique et littéraire , 19 fevrier , 

1876 , P 18. 
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م ؤجها ٢ض ٚحرث ههجها و ؤهضاٞها حً جىهحر  و ل٣ض ال٢ذ هظه اإلاضعؾت هجاخا حٗخبرا ، ٚع

ي ال٣باثل بل  بصحاظهم ، و ل٨ً :" ج٣بل ال٣باثل اإلاضعؾت الٟغوؿيت ٧ان يترظم حٛيحرا ف

حى٢ٟهم خيا٫ اإلاضعؾت ، ٞمىظ طل٪ ، ؤنبدذ وؾيلت للغقي الاظخماعي .... ٞىجض ؤن بٌٗ 

الجماٖاث الاظخماٖيت اإلاهيمً ٖلحها ، جدـ بىٕى حً الخى١ للمضعؾت الٟغوؿيت التي 

يٗخبروجها وؾيلت للخدغع الاظخماعي و الخدغع حً الهيمىت الخ٣ليضيت للمغابُحن الظيً 

ت الٗاإلا خياص اإلا٨ش٠ للمضعؾت الٟغوؿيت حً َٝغ ؤَٟا٫ 1ت "يدخ٨غون اإلاٗٞغ . هظا الٖا

٣اٞت الٛغبيت و جدمل شال٣باثل ، ٢ض ؤُٖى بل  الىظىص ، ظماٖاث اظخماٖيت حدكبٗت بال

جمشالث الىمىطط الش٣افي الٟغوسخي و الظي جمشل ٞيه الالث٨يت البٗض الغثيسخي ، في حدا٧اة 

 الىا٢٘ الاظخماعي.

 

ت :   -9  الضعاؾاث خى٫ اللٛت البربٍغ

 

ذ حىظ ونى٫  ل٣ض حٗضصث الضعاؾاث خى٫ البربغ و اللٛت البربغيت بالسهىم ،  و جىٖى

جدذ  « Adolphe Hanoteau »الٟغوؿيحن ال  الجؼاثغ و لٗل ؤقهغها جل٪ التي ٢ام بها 

         : جدذ ٖىىان  « René Basset »و صعاؾت  « Essai de grammaire Kabyle  »ٖىىان 

         « notes de lexicographie berbère , étude sur la Znatia du Mzab, de 

ouergla et del’oued ghir »                ، زم جإحي صعاؾت ببىه حً بٗضه« André 

Basset » بٗىىان : 

géographie linguistique en Kabylie »  «  la langue berbère , morphologie , le verbe , 

étude de thème et étude de      ،،   ٦ما هجض صعاؾت« Charles de Foucaud »   بٗىىان«  

Dictionnaire Touareg-Français ». 

في البدىر اللؿاهيت ، و يخجى  طل٪ في حضي ٢ض جضزلذ الايضيلىظيا قاعة بل  ؤن و ججضع ؤلا 

ت اللؿاه و  .الؿاحيت ٧الٗغبيت و الٗبريت –يت الخاحيت خ٣ي٣ت اهخماء اللٛت البربغيت للمجمٖى

ت و  ًىا ؤيت نلت ٢غابت بحن البربغيت و هظه اإلاجمٖى في هظا هجض ؤن البدازت الٟغوؿيحن ٢ض ٞع

 هظا لسضحت ؾياؾتهم الاؾخٗماعيت ال٣اييت بخ٨غيـ الازخالٝ الٗغقي و اللٛىي للجيؿحن

 .الٗغب و البربغ  و جماهيا ح٘ ؾياؾت الخٟغي٤ بحن  الٗغبي و البربغي ، 

                                                           
1
  Fanny Colonna .instituteurs algeriens 1883-1939 , Paris , presse de la fondation des 

sciences politiques , 1975 , P 103. 
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و ل٨ً هظه الضعاؾاث ٧اهذ باللٛت الٟغوؿيت ، حا يٗجي ؤهه للخم٨ً حً الاؾخٟاصة حجها ٖلميا 

و ؤ٧اصيميا يجب ؤوال الخم٨ً حً هانيت اللٛت الٟغوؿيت ، و هى في خض طاجه هٕى حً حٗغيٌ 

خه اإلادليت الجؼاثغي ال٣باثىي لئلصحان باللٛت و الش٣اٞت الٟغوؿيت ٢بل ؤن يؿخٟي٤ لش٣اٞ

هانيت اللٛت الٟغوؿيت ، ٢ض ؾمذ  حًالخم٨ً  بغبغيت ٧اهذ ؤو ٖغبيت .بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن 

للىسبت اإلاش٣ٟت الجضيضة با٦دكاٝ جاعيش حا ٢بل الاخخال٫ الٟغوسخي، لي٨دكٟىا ؤن جاعيسهم 

ما١ ، و ؤن اهخماءهم يخٗضي خضوص حى٣ُتهم الجبليت اإلاٗؼولت ، ليكمل بالص ا ياعب في ألٖا

لىُي"قغ٢ا بل   "الىيل " واصي ؤعخب جمخض خضوصه حً ٚغبا ، حا ؤي٣ٔ في هٟىؾهم  "ألَا

تزاػ و الٟسغ بالظاث و بالخاعيش و الجٛغاٞيا ، و ؤن الٗغوبت و ؤلاؾالم في آزغ  قٗىعا بااٖل

اإلاُاٝ ، حا هما بال حُٗياث جاعيسيت خضيشت ، و ؤن اللٛت البربغيت هي اللٛت ألاول  و ألانيلت 

 و خغوٞا و ؤن لها عؾما ، ي هُا١ واؾ٘ حً الكما٫ ؤلاٞغي٣ي  زاعط حى٣ُتهم الًي٣تف

٨خب به
ُ
  اج

َ
 ٦باقي لٛاث الٗالم .ٞإو٫ حا ح

َ
 ك

َّ
ل لضي هظه الىسبت هى الىعي بًغوعة الضٞإ ًٖ ٩

ىا في اؾخجمإ  إة ألاخضار اإلاخٗا٢بت ، ٞكٖغ هظا اإلاىعور اللٛىي و الش٣افي الضٞحن جدذ َو

حً ألاواثل الظيً ؤزظوا ٖى  ٖاج٣هم هظه اإلاهمت الكا٢ت  "الؿٗيض بىليٟت"٩ٞان  هظا الترار

ت حً اإلاش٣ٟحن ٦مدمض الكغي٠ نالخي و ظان اإلاىهىب ٖمغوف  و الىبيلت ، زم جاله حجمٖى

ىن و حىلىص حٗمغي بلخ "  و الظيً جباييذ عئاهم خى٫ و ؤزخه َاوؽ ٖمغوف زم حىلىص ٖٞغ

و ال٣باثليت بالسهىم و ٖال٢تها بم٩ىهاث الش٣اٞت الجؼاثغيت  جهىع حىخض للش٣اٞت البربغيت

البربغي اإلاىالي لالخخال٫  ٩٦ل . ٩ٞان حجهم جياع حٗاصي لالخخال٫ و آزغ حٗاصي له بال ؤن الخياع 

 لم يخُىع بالك٩ل الجيض و طل٪ يٗىص لؿببحن عثيؿيحن :

بم٣اوحتهم "للغوحي" و لش٣اٞت و طل٪  ألاو٫ يٗىص الؾخماجت ال٣باثل في ح٣اوحت اإلاسخ الش٣افي

و الشاوي يٗىص بل    ،  "الغوحي" و اؾخهجاجهم ل٩ل حً يىًم لها في هٓام خياجه ؤو صياهخه 

٧ىن هظه الؿياؾت ال٣باثليت لٟغوؿا لم جترظم بل  ٢ىاهحن جٟطخي بل  وي٘ ؾياسخي بصاعي 

لهالخها و ا٢خهاصيت -حخمحز لهالر حى٣ُت ال٣باثل ؤو ًٖ َغي٤ حسُُاث جىمىيت ؾىؾيى

 .ؤصوى حً طل٪ بإصوى حجهىص لتر٢يت لٛتها 

حً بحن هاالء الٟاٖلحن في الخياع البربغي اإلاىالي لالخخال٫ و  « Guy Pervillé »" و ل٣ض ط٦غ 

ؿُحن ؾٗيض بباٖؼيؼن "الظيً ٧اهىا حبهىعيً بالخٗليم الٟغوسخي ٦ال حً   "خىٟي لخم٤"و  "ؤٚو

حدمض الكغي٠ نالخي " و هم حً "و  "يٟتؤٖمغ وؾٗيظ بىل"و  "خؿىاي لخم٤"اإلاضٖى 

الظيً اهبهغوا  "ؾالحت حىسخى"و  "َه خؿحن"ؤحشا٫ اإلاش٣ٟحن اإلاكاع٢ت ٦ٗميض ألاصب الٗغبي 
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و السالم لؤلحت الٗغبيت بالش٣اٞت الٛغبيت و اٖخ٣ضوا ي٣يىا ؤن الٛغب بش٣اٞخه هى اإلاؿخ٣بل 

ض بالٗمالت لالؾخٗماع الٛغبي "  و صون ؤن يتهمهم ؤخحً بغازً الجهل و الٓالم و الٗبىصيت ، 

٢ض جضعط في حىا٢ٟه ختى اهًم للخياع  "حدمض الكغي٠ نالخي"ح٘ هظا ججضع ؤلاقاعة بل  ؤن 

جي الغاصي٩الي الظي هاصي بخدغيغ الخاعيش  ، ؤيً  « décolonisation de l’Histoire »الَى

ت ""و  ط"خضا"ؤش و الكي "اإلا٣غاويالكيش "ح٘  "ألاححر ٖبض ال٣اصع"يجب ؤن يخٗايل  َغ في  يٚى

ي٣يت و جهالخيت ح٘ الخاعيش و ح٘ الظاث الجؼاثغيت التي جخٛظي ب٩ل اإلادُاث  هٓغة جٞى

تزاػ بالؿحروعة الش٣اٞيت  الخاعيسيت للجؼاثغ صون تهميل لخ٣بت حا ؤو الاهخ٣ام حجها ، و الٖا

اللٛت و الش٣اٞت  ن للكٗب الجؼاثغي ٖى  حّغِ الٗهىع و بلٛخه بٗيضا ًٖ الازىىيت اإلا٣يخت أل 

 .جخٛلب صاثما ٖى  الٗغ١ 

غاى ؤ٧اصيميت و  ها الٟغوؿيىن أٚل
َّ
بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن الضعاؾاث خى٫ البربغيت ٢ض اؾتهل

بضعاؾت اإلاجخم٘ اإلاغاص اييضيلىظيت في آن واخض زضحت للؿياؾت ال٩ىلىهياليت التي ج٣طخي 

َيتجه، ٢ى ه٣اٍ و  هاؾدشماع ه٣اٍ يٟٗاخخالله ، و 
ْ
بخ٩ام الؿيُغة ٖليه و ابخالٖه  ُبٛ

ال١ . و ل٨ً ٧اهذ ؾياؾيا و ٖؿ٨غيا و ز٣اٞيا ، و  لٗل ابخالٖه ز٣اٞيا هى ألازُغ ٖى  ؤلَا

م خضور الي٣ٓت ؤو الاؾخٟا٢ت  خه هظه الضعاؾاث ، بط ؤهه و ٚع الىديجت حٛايغة إلاا اؾدكٞغ

٣اٞت الٟغوؿيت ٖى  الهىياجيت لضي الىسب اإلاش٣ٟت ال٣باثليت ، و حؿايغة ٞهيل حجها للش

خؿاب الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، بال ؤن ٖاحت الكٗب ال٣باثىي ٧ان يبضي ح٣اوحت ز٣اٞيت 

م حٗاحله البراٚماحي ح٘ بيجابياث الخًاعة الٛغبيت ، و هظا في  ظظعيت للش٣اٞت " الغوحيت " ٚع

يت اإلاخجظعة في ال هٓغها يٗىص بل  جإزغ البييت ال٨ٟغيت ال٣باثليت بالترا٦يب و اإلاىٓىحاث ا لٗٞغ

يه الاظخماعي و التي جخجؿض ٖى  ؤعى الىا٢٘ في نىعة ؤؾىاع جدى٫ بحن ال٣باثىي و بحن  ٖو

 الىمِ الش٣افي الٛغبي اإلاٟغوى بال٣ىة .

 

ُٛت : إلا -10 سُت خى٫ حٗلُم ألاماَػ  دت جاٍع

َ
ُ
غ حسخلٟت و ل٣ض ٖٝغ حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت باإلاخٛحر " ال٣باثىي " ٖضة ججاعب حيضاهيت في ؤ

ؾيا٢اث حخٗضصة و ألهضاٝ و ٚاياث حخبايىت . و حما ال ق٪ ٞيه ؤن ؤول  هظه الخجاعب 

الغؾميت ٧اهذ ببان الخ٣بت الاؾخٗماعيت الٟغوؿيت للجؼاثغ ، و طل٪ في اإلااؾؿاث الخٗليميت 

و ٧ليت آلاصاب  « Ecole normale de Bouzareah  »الغؾميت ٧اإلاضعؾت الٗليا لبىػعيٗت 

 ت الجؼاثغ .بجاحٗ
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و ل٨ً هظا ال يمى٘ ٞغييت وظىص حٗليم للٛت ألاحاػيٛيت ٢بل الٛؼو الٟغوسخي للجؼاثغ ، و طل٪ 

حا ؤقاع بليه الباخض في اللؿاهياث ألاؾخاط الض٦خىع ؾالم قا٦غ ب٣ىله :" واضر ؤن الاهخ٣ا٫ 

ت خى٫ اللٛ و   .1"ت البربغيت بل  ال٨خابت في خالت اإلاالٟاث ال٨بحرة يؿخلؼم حٗليما و ه٣ال للمٗٞغ

ت و ل٨ً بالخٝغ الٗغبي ، و ل٨ً ال  ٟترى ؤهه ٧ان ًىظض حٗلُم للٛت البربٍغ ًُ هظا ٌٗجي ؤهه 

سُت التي  جخىٞغ لضًىا مٗلىماث ص٣ُ٢ت خى٫ هظا اإلاىيٕى ، بال بٌٗ ؤلاقاعاث الخاٍع

ت ) زا ُٛت و مغاؾالث بحن والة مسخل٠ ؤلاماعاث البربٍغ نت ج٣ى٫ ؤن هىا٥ مالٟاث ألاماَػ

ُٛت و بالخٝغ الٗغبي  "بً جىمغث"و  "بً جاقٟحن"ًىؾ٠ في ٖهض  و ختى ، ( باللٛت ألاماَػ

ُٛت ، و ل٨ً ال جىظض صعاؾاث مىز٣ت بسهىم  م بلى ألاماَػ ؤهه جىظض جغظمت لل٣غآن ال٨ٍغ

  اهظا اإلاىيٕى بالظاث. و لهظ
 
 وٗىص ٞى٣ى٫ ؤن ؤو٫ ججؿُض إلا
 
ُٛت ؿ  ؾ  إ ت حٗلُم اللٛت ألاماَػ

ال٣باثلي ٖلى ؤعى الىا٢٘ ، ٧ان في نهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى ًض ؤلاصاعة  بمخٛحرها

ت في ظامٗت الجؼاثغ ٧لُت  ت الٟغوؿُت ، بط ٞخدذ قٗبت لخٗلُم البربٍغ آلاصاب و الاؾخٗماٍع

، زم  1885للٛت ال٣باثليت ؾىت  « Brevet  »، ٦ما اؾخدضزذ بظاػة  1880طل٪ ؾىت 

، زم زههذ حىدت ؾىىيت  1887للهجاث البربغيت ؾىت  « Diplôme  »اؾخدضزذ قهاصة 

ج٣ضع بشالزت آالٝ ٞغه٪ ٞغوسخي ٢ضيم للمٗلمحن الظيً يدىػون ٖى  ؤلاظاػة ؤو الكهاصة في 

م هظا الخٗليم بإبدار زلت ٦بحرة حً آلاهتربلىظيحن و اللؿاهيحن و  َٖ اللٛت البربغيت . و ل٣ض جض

 الخهغ : اإلااعزحن ، هظ٦غ حجهم ٖى  ؾبيل اإلاشا٫ ال 

 ٦خاب " صليل اللٛت ال٣باثليت " ل٩اجبه " عووي باسخي "   .1

 ٦خاب " صعوؽ في اللٛت ال٣باثليت " ل٩اجبه " بً ؾضيغة"   .2

 "  ٦خاب  " الؿىت ألاول  للٛت ال٣باثليت " ل٩اجبه " بىليٟت  .3

و اؾخمغث جباٖا هظه اإلاالٟاث في الٓهىع ختى بضايت ال٣غن الٗكغيً ، و زانت ح٘ " 

. هظا  "الؿىت الشاهيت للٛت ال٣باثليت"و  "حىهج اللٛت ال٣باثليت" ٥ ، " بٗضة ٖىاويً بىلُٟت

ٞيما يسو حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت في الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة آهظا٥ ، ؤحا في ٞغوؿا ٣ٞض جم 

، و ل٣ض جىل   1913اؾخدضار و بصعاط حٗليم اللٛت البربغيت في حضعؾت اللٛاث الكغ٢يت ؾىت 

 "عووي باسخي"و هى هجل  "آهضعي باسخي"م آهظا٥ ٞغي٤ حً البدازت ، هظ٦غ حجهم : حهمت الخٗلي

الظيً الخد٣ىا بالجؼاثغ ليضاٞٗىا ًٖ حٗليم ألاحاػيٛيت في اإلاداٞل  " صالي و بي٩اعص"، و 

ىيت و اإلاىابغ الؿياؾيت ، و ل٨ً هظا ال يىٟي وظىص حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت في حاؾؿاث  الَى

                                                           
1
 S.Chaker .manuel de linguistique Berbère , introduction au domaine Berbère, 2

eme 
Edition 

Bouchene, Alger , 1983 .P27 



ت في الجؼاثغ                                                                                                                                     الٟهل الغاب٘:  الىيُٗت اللٍٛى

Page 149 sur 364 
 

 " حغ٦ؼ سجل اإلاؿدىضاث البربغيت" عط بَاع ؾلُت ؤلاصاعة الاؾخٗماعيت  ٥ؤزغي ٢ض ج٩ىن زا

حغ٦ؼ الضعاؾاث الجهىيت "، و  1946الظي ؤوكإه " آلاباء البيٌ " في ٖحن الخمام ؾىت 

هظا ٞيما يسو حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت  .1"   1954ؾىت  "جحزي وػو"في  "إلاى٣ُت ال٣باثل

 زال٫ الٟترة الاؾخٗماعيت الٟغوؿ
َ
ىيت ٞل٣ض ه  ِذ َد يت للجؼاثغ ، ؤحا بٗض اؾترظإ الؿياصة الَى

آزغ جماحا. بط ؤن الؿلُاث الخا٦مت بخىظهها الٗغبي ؤلاؾالحي الغؾمي ، و  ألاحىع حىخ ً 

يٟها ؾياؾيا حً َٝغ ؤلاصاعة  اهُال٢ا حً الكبهت اللهي٣ت باللٛت ألاحاػيٛيت و جْى

ىيت و جمؼ  ا٥ ، ٞةجها ) ظي٤ وخضة الكٗب الجؼاثغي آهالاؾخٗماعيت ل٨ؿغ ظضاع الىخضة الَى

حٗليمها في ظاحٗت الجؼاثغ ، و طل٪  بلٛاءل اللٛت ألاحاػيٛيت و يؤي الؿلُاث ( ٢ض آزغث تهم

بضٖىي ؤجها جبدض ًٖ ٖىاحل الخىخيض ال٣ىحي ، و ال جغيض حا ُيٟغ١ وخضة الكٗب ، و ل٨ً 

ٓمت و في ْغوٝ اؾخصىاثيت و ح٘ طل٪ جم٨ً الباخض " حىلىص حٗمغي " ؤن يل٣ي صعوؾا حىخ

ان حا جم بلٛائها ح٘  ٢1965اؾيت ، في ٢ؿم ؤلازىلىظيا بجاحٗت الجؼاثغ  ؾىت  ، و ل٨ً ؾٖغ

  1971بنالخاث الخٗليم الٗالي لؿىت 
َ
 َى .. بٗض هظه الؿىت ج

َّ
  اليكُاء البربغيىن حهمت حٗليم ل

ت في الخياع  و هىا في الجؼاثغ ٖى  ، اإلاهجغ في اللٛت ألاحاػيٛيت في الؿغيت  يض ظمٗياث  حىسَغ

ٖبر ٢غي و حضاقغ ال٣باثل التي ٧اهذ بٗيضة ًٖ الغ٢ابت اإلاغ٦ؼيت لؤلظهؼة الايضيلىظيت البربغي 

ب  ِ
ّ
للضولت ، و طل٪ هٓغا لٛياب اإلااؾؿاث الٗمىحيت في ٚالبيت ال٣غي ال٣باثليت حما ُيٛؤل

. و حىظ ؤخضار الغبي٘ اإلاغ٦ؼيت  ؾلُت الٗاثلت و ال٣بيلت و ال٣غيت و الٗغف ٖى  ؾلُت الضولت 

، ٖٝغ حٗليم ألاحاػيٛيت اهدكاعا واؾٗا بحن نٟٝى قباب اإلاى٣ُت ، و  1980البربغي ؾىت 

طل٪ هٓغا لدك٩ل الىعي الجمعي ال٣باثىي بٗض جل٪ ألاخضار الضاحيت و التي ه٣لذ ال٣ًيت 

اؾخ٣ُاب    جؼايضوجحرةالبربغيت حً اإلاُالبت الش٣اٞىيت بل  اإلاُالبت الؿياؾىيت ، حا ؤصي بل

اإلاىايلحن و اإلاخٗاَٟحن ح٘ ال٣ًيت البربغيت ، هظا باإلياٞت بل  حا ٧اهذ ج٣ىم به ألا٧اصيميت 

البربغيت في ٞغوؿا ، زانت ٖبر حجلتي " زاٞؿىر " و " بيُيج " . بطن َيلت هظه الؿىحن هجض 

غون في خغ٦ت ؾي اؾيت ؾغيت ، لي٩ىن ؤهه ٢ض جىل  حهمت حٗليم اللٛت البربغيت حىايلىن حَا

بظل٪ حٗليم اللٛت البربغيت وؾيلت ؾياؾيت و ز٣اٞيت إلزباث الظاث ، و الخٗبحر ًٖ وظىص " 

 
ُ
  الغؾميت ط له الؿلُتّوِ غَ هدً" حسال٠ إلاا ج

ُ
١ له ٖبر ؤظهؼتها الايضيلىظيت . و بٗض ىِّ َؿ و ح

البربغي لخخبىاه  ، ْهغ بل  الٗلً اإلاُلب 1988الاهٟخاح الؿياسخي الظي قهضجه الجؼاثغ ؾىت 

ألاخؼاب الؿياؾيت اإلاىدضعة حً اإلاى٣ُت ، ٩ٞان ؤن اؾخجابذ الضولت الجؼاثغيت إلاُالبها 

                                                           
1
 Said chemekh « l’enseignement du Berbère » 
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و بجايت   1990الش٣اٞيت ٟٞخدذ حٗهضا للٛت و الش٣اٞت ألاحاػيٛيت في ٧ل حً جحزي وػو  ؾىت 

جم  1995زم البىيغة زم حازغا ج٣غع ٞخذ آزغ في ظاحٗت باجىت  ٖانمت ألاوعاؽ. و في ؾىت 

ىيت و طل٪ بٗض ح٣اَٗت جالحيظ  بصعاط حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت في اإلاىٓىحت التربىيت الَى

لي٩ىن اإلا٨ؿب الش٣افي جخىيجا  . 94/95حى٣ُت ال٣باثل إلا٣اٖض الضعاؾت إلاضة ٖام ٧احل 

 لىًا٫ ؾياسخي َىيل.

 

ُٛت :  -11  حٗلُم ألاماَػ

٫ بحن الضولت و اإلاجخم٘ ، و طل٪ يٗىص َض َظ  بن حىيٕى ألاحاػيٛيت و ٧ل حا يدىم خىلها ، حشاعُ 

للترا٦ماث الخاعيسيت ، التي ٧ان للؿياؾت و الايضيلىظيا الضوع ال٨بحر في حك٨يل الغؤي الٗام 

. ٞاه٣ؿمذ اإلاىا٠٢ بل  ٖضة اججاهاث ، اججاه جبيخه الؿلُت و خؿمذ  خى٫ هظا اإلاىيٕى

ً الٗغبي ؤلاؾالحي ، و اججاه ألاحغ بٗغوبت الجؼاثغ  و بؾالحها و ٧ىجها ظؼءا ال يخجؼؤ  حً الَى

ا " ، بيىما يغي اججاه  يغي بإحاػيٛيت ليـ ٣ِٞ الجؼاثغ و بهما ظمي٘ بالص " البربغ " ؤو " زاحاٚػ

تراٝ و جشمحن الخىٕى الش٣افي و اللٛىي و الٗغقي و الضيجي في الجؼاثغ ، و  زالض يغي بًغوعة الٖا

في ألاخاصيت ؤلا٢هاثيت لهظا الُٝغ ؤو طا٥. بطن الاعج٣اء بل  ز٣اٞت اإلاىاَىت بض٫ الخ٣ى٢٘ 

يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن حجغص َغح حىيٕى ألاحاػيٛيت ، يؿخضعي اؾخدًاع الؿياؾت إلاُاعختها و 

حداولت ٞهم خيصياتها في ْل ٚياب الُغح الٗلمي اإلاىيىعي حً َٝغ السبراء و طوي 

 الازخهام لدؿىيت هظه الىيٗيت اإلاٟاع٢اجيت.

ة بل  ؤهه: " في الخ٣ي٣ت، ال يىظض في يىحىا هظا ال لٛت بغبغيت باإلاٗجى الظي و ججضع بىا ؤلاقاع 

ت بكغيت لها وعي بىخضتها، و ال قٗب بغبغي و ال ٖغ١ بغبغي، و ح٘  ج٩ىن ٞيه او٩ٗاؾا إلاجمٖى

. هظه الىيٗيت الٛغيبت للٛت البربغيت و للبربغ عبما ج٩ىن ٞغيضة حً 1طل٪ ٧له يىظض البربغ "

ها ، بط حٗ بر ًٖ :" جدى٫ بزىى اظخماعي لؿ٩ان حً ٖضة حاليحن حً البربغ حً َٝغ بٌٗ هٖى

و هظا حا يشحر ٖضة حؿائالث ، حً ؤهمها هى ٦ي٠ جسلذ  .1ٖكغاث آلاالٝ حً البضو "

لٛت الٗغبيت الىاٞضة حزها الجٛغافي ح٣ابل الو اهدؿغث و ج٣لهذ في خألاحاػيٛيت ًٖ ًٞائها 

ت .  بهظا الك٩ل و بهظه الؿٖغ

هظا يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن اللٛت ألاحاػيٛيت لم ج٨ً يىحا ، لٛت الخ٨م و الؿياؾت و الضولت و  في

بالخالي ب٣يذ جيخ٣ل حً ظيل بل  ظيل ٖبر اإلاكاٞهت ، و إلاا جهاصحذ ح٘ اللٛت الٗغبيت ، ٧اهذ 
                                                           

1
G.Camps . les Berbères , Edisud , France, 1996, P 44 

1
 G.Camps . les Berbères , OP.CIT.P45 
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هظه ألازحرة ؤ٢ىي حجها ب٨شحر ، و طل٪ هٓغا ل٩ىجها لٛت الخ٨م الؿياسخي و الٗؿ٨غي و 

و ؤزُغ حً طل٪ لٛت الضياهت الجضيضة الىاٞضة ، حا  ؤيٟى ٖلحها هالت حً  الا٢خهاصي

، و بالخالي ٧ان جإزحرها ٖى  الىا٢٘ ال٣ٟه و الكٕغ و ال٣ًاءال٣ضاؾت ألجها لٛت ال٣غآن و لٛت 

الاظخماعي و الؿياسخي قضيضا ، حا ؤجاح لها جبىؤ ح٩اهت زانت ، و زانت بٗض ٢بى٫ البربغ 

لشاوي يٗىص في هٓغها لخ٣اعب الٗاثالث اللؿاهيت ل٩لخا اللٛخحن ، ٞالٗغبيت باإلؾالم، و الؿبب ا

جيخمي بل  ٖاثلت اللٛاث الؿاحيت ح٘ الٗبريت ،  بيىما ألاحاػيٛيت جيخمي بل  الٗاثلت 

ل حً ٖمليت الاخخ٩ا٥ اللٛىي و حً هَّ الؿاحيت/الخاحيت ح٘ اإلاهغيت ال٣ضيمت، و هظا حا َؾ 

 لٛالبت ٖى  اللٛت اإلاٛلىبت .الخضزل اللٛىي حً اللٛت ا

 

 الاهخ٣ا٫ مً الكٟاهُت بلى ال٨خابت :  -12

ٗخبر اعج٣اءا ٨ٞغيا و ظماليا للمكاٞهت ، ٞهي ب٣ضعتها ٖى  الترححز الظاحي 
ُ
ال ق٪ ؤن ال٨خابت ح

دّى٫ الىَ 
ُ
 اإلاىُى١ بل  هّوٍ  وَّ حؿخُي٘ الخٗبحر صون اؾخٗما٫ بقاعاث الجؿض ، و هي ج

الؼحان ، لخدٟٓه ٦ظا٦غة ظماٖيت جدٟٔ الىو ٦ترار ز٣افي طا ٢يمت ر اإلا٩ان و بُ ْٗ ح٨خىب يَ 

 ز٣اٞيت و جاعيسيت ، و بهظا ٞهي وؾيلت لخٟٔ الىهىم الكٟاهيت حً الاهضزاع و الؼوا٫ .

و الاهخ٣ا٫ حً ز٣اٞت حٗخمض الاعججا٫ و اإلاكاٞهت بل  ز٣اٞت حٗخمض الخىزي٤ و ال٨خابت يُغح 

يت ، ٞالكٟاهيت  في اإلاجخمٗاث الخ٣ليضيت ٧اهذ ال٣ىاة الىخيضة للخىانل ٖضة بق٩االث حٗٞغ

الاظخماعي و الش٣افي و ال٨ٟغي ، و هي جاعر بظل٪ إلاجخمٗاث حا ٢بل ال٨خابت التي ي٩ىن ٞيه 

الىو الكٟهي ؤؾاؽ البييت ؤلابضاٖيت. بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ال٨خابت هي ؤؾاؽ و صٖاحت 

اإلاجا٫ الؼح٩اوي للٛت قٗب حٗحن ، حً ظيل ٧ل لٛت ، ٞال٨خابت هي التي بم٣ضوعها ازترا١ 

بل  ظيل ، و حً بالص ألزغي ،و ل٨ً ٢ض جُغح هظه الٗمليت بح٩اهيت ْهىع لٛت ظضيضة ٚحر 

التي ظغي الخضاو٫ ٖلحها ، حا ٢ض ياصي بل  جضححر اللٛت ألانليت الكٟهيت ، و طل٪ ألن اللٛت 

خضاو٫ في حاؾؿاث الضولت 
ُ
الغؾميت و حؿمذ بٓهىع جهيي٠ اإلا٨خىبت جهبذ لٛت ٖاإلات ، ج

٣ا إلاضي حٗلمها حً ٖضحه ، ٞمً ؤج٣جها ، ؤج٣ً اللٛت الغؾميت و الش٣اٞت  َب٣ي للمجخم٘ ٞو

الغؾميت الٗاإلات و الٗاليت و ؤنبذ بالخالي حً الُب٣ت الٗاليت ، و حً لم يخ٣جها ؤنبذ حً 

 الُب٣ت الضهيا اإلادكبٗت بالش٣اٞت الكٗبيت الكٟاهيت .

ٛت ال٣باثليت الكٟاهيت ، ٞةجها جمشل احخضاصا للخٗبحر ًٖ خاظاث ؤلاوؿان و باليؿبت لل

ال٣باثىي حً اإلاهض بل  بلٙى ؾً خًىع اظخماٖاث ال٣غيت يمً هيئت " زاچماٖض " التي 
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ٗخبر الًٟاء الٗمىحي اإلاكتر٥ في ال٣غيت و بمشابت اإلاضعؾت الٗمىحيت  اإلاٟخىخت في ال٣غيت 
ُ
ح

م ٖاصاث و ج٣اليض ال٣غيت حً ؤلؿىت ال٨باع و " خضاصي ال٩لمت " لخضاعؽ ٢ًايا ال٣غيت و حٗل

ت ٖبر اإلاجا٫ الؼحجي للٟغص ، بمٗجى ؤجها حكب٘ خاظاث الٟغص  ، و ال جىظض ؤيت خل٣ت حٟٚغ

ال٣باثىي ٧ليت في قتى خ٣ى٫ الخياة اليىحيت ، الٗمليت حجها و الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و 

يٟي لئلوؿان ال٣باالؿياؾيت ، و بالخالي ٞةن اللٛت الك ثىي في ٧ل ٟهيت جملء ٧ل اإلاجا٫ الْى

ب الخياة بىٟـ الىخضة اللٛىيت ، بمٗجى هٟـ اللٛت بترا٦يبها و نيٛها في قتى اإلاجاالث َٗ ِق 

، و حىه ال جىظض هىة بحن اللٛت ألام و لٛت " زاچماٖض " . بطن اإلاك٩لت ألاول  هي بح٩اهيت 

  »نليت و طل٪ باؾخدضار اإلاهُلخاجالجضيضة ْهىع لٛت ؤزغي ٚحر اللٛت الكٟهيت ألا 

néologismes »  " بهضٝ جى٣يت اللٛت ألانليت حً ال٩لماث الضزيلت في ٖمليت حا يؿمى

الخُهحر اللٛىي " ، حما يجٗل اللٛت اإلا٨خىبت اإلاخدهل ٖلحها لٛت ٚغيبت ًٖ ؤهلها حما ٢ض 

ح٘ ال٨خب الجضيضة للٛت  ياصي بل  هٟىع الىاؽ ٖجها و اٚترابهم ٖجها و هظا حا هالخٓه

ألاحاػيٛيت ، ؤيً يدـ ٚالبيت الىاؽ ؤجهم ٚغباء ٖجها ، و ؤيً ال يم٨ً لؤلم ؤن جٟهم حا ي٣ىله 

ولضها باألحاػيٛيت ، حما يدضر ٢ُيٗت وظضاهيت بحن ألام و ابجها و يسلسل الىٓام اللٛىي 

 بذ الُٟل ُح الظي ا٦دؿبه الُٟل حً ؤحه ، و ي٣لب ألاصواع الاظخماٖيت بيجهما ٞيه
َ
 ىً ٣ِّ ل

ً
ا ا ٖاإلا

  بيىما جهبذ 
ً
 ظاهلت بل  خض حا ، و هظا حا يَ  ألام حخل٣يت

ْ
ت"غ الهىعة اإلاشاليت لؤلم ِؿ ٨  "الٗاٞع

، حا ٢ض  التي يؿخ٣ي حجها الُٟل ٧ل بظاباجه ًٖ حسخل٠ حؿائالجه "ال٣ضوة"ب٩ل شخيء و 

 ألام لضي الُٟل . ي٩ىن حهضعا الزخالالث في ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت بخسلسل نىعة

 

ت : -13  مؿإلت مٗحرة اللٛت البربٍغ

بن اللٛت البربغيت ٦ما هي حٗغوٞت اليىم جى٣ؿم بل  ٖضة حخٛحراث حخباٖضة و حخىػٖت ٖى  

،  "حالي"و  "الىيجغ"و  "ظؼع ال٨ىاعي "في حهغ بل   " واخت ؾيىة" ٖضة بلضان ، حً ٚغب 

. هظه في ؤٚلب ألاخيان ال يخٟاهمان  ض٢لضعظت ؤن اإلاخساَبحن بمخٛحريً لهظه اللٛت ألام ،

الازخالٞاث في اإلاخٛحراث البربغيت هي بال ق٪ خهاص الٟٗل الخاعيذي اإلامخض ٖبر ال٣غون ، و 

ل٨ً حا هالخٓه هى وظىص هظه الازخالٞاث ختى في ٦ى٠ اللٛت ؤو اإلاخٛحر الىاخض للٛت البربغيت 

ضة، و الؿبب في طل٪  و  ضةخَّ ىَ ، و هظا يٗىص بل  ٖضم وظىص لٛت حٗياعيت ُح  يٗىص بل   ُحَىّخِ

 ِٖ ة ٖىاحل ؾاهمذ في ْهىع ٖضة حخٛحراث للٛت البربغيت ، و لٗل الٗاحل ألاو٫ يٗىص ضَّ ج٣اَ٘ 

ب الاخخ٩ا٥ بحن حسخل٠  ، بل  احؿإ الغ٢ٗت الجٛغاٞيت إلاجا٫ اهدكاع اللٛت البربغيت  ّٗ حا يه
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يٟي له و إلبضاٖاث  فير ح٩ىهاث ألاحت البربغيت ، و ح٘ الى٢ذ يىدهغ ٧ل حخٛح اإلاجا٫ الْى

الىا٣َحن به و حمحزاتهم . و هظا ٢بل ؤن يدضر الاخخ٩ا٥ اللٛىي ح٘ اللٛاث ألازغي التي 

صزلذ ٖلحها جباٖا ، بطن ٞالجٛغاٞيا جازغ ٖى  حك٩ل حخٛحر حا و همىه بٗيضا ًٖ اإلاخٛحر آلازغ 

ؾخدضزىا حعجما لٛىيا ، ٞمشال ؾ٩ان الؿىاخل و بد٨م حٗاَحهم لهيض الؿم٪ ٞةجهم ا

إلاسخل٠ ؤهىإ ألاؾما٥ و ٧ل حا جخُلبه ٖمليت الهيض و ٦ظا حسخل٠ ألا٦الث اإلام٨ىت 

بهظهاألهىإ اإلاسخلٟت حً ألاؾما٥ حا ٢ض يٛيب ؤو يخٗظع ًٖ ؾ٩ان حى٣ُت صخغاويت حشال ، 

و ٢ـ ٖى  طل٪. ٩ٞل حى٣ُت بدؿب ٚالٞها الىباحي و الؼعاعي حؿخدضر حعجمها السام 

يٟيتببها  ، و ح٘ الاخخ٩ا٥ باللٛاث الىاٞضة و بدؿب ه٣اٍ الخماؽ ما جمليه الخاظت الْى

بحن الش٣اٞاث هجض جضازال لٛىيا بحن حسخل٠ اللٛاث ، ٞىجض حشال جإزحر اللٛت الٗغبيت ٖى  

حىا٤َ الكاويت و بجي حؼاب و ٧ل اإلاىا٤َ الؿهليت و الخًغيت ختى اإلاٛغب ألا٢صخى ، بيىما 

غة ؤ٦ثر في حى٣ُت ال٣باثل و هظا عاظ٘ لترا٦ماث جاعيسيت ظٗلذ حً هجض الٟغوؿيت خاي

اللٛت البربغيت جىدؿغ و جخ٣لو ؤحام لٛت الٛالب في ٧ل حغة ، و هى حا ياصي بل  يغوعة 

حٗلمها و الا٢تراى حجها ) ؤي حً لٛت الٛالب ( ، حا ياصي بل  بيٗاٝ اللٛت البربغيت ألام و 

يٟي قيئا ٞ كيئا ؤحام اللٛاث الغؾميت الٛالبت ، هظا حً ظهت ، و حً ٣ٞضاجها لخحزها الْى

ظهت ؤزغي يغي الض٦خىع " حىسخى بحاعاػن " :" ؤن اخخ٩ا٥ البربغيت بلٛاث حً هٟـ ٖاثلتها 

. هظه  1اللٛىيت ) الخاحيت الؿاحيت ( ٧الٗغبيت و الٟييي٣يت ٢ض ؾّهل حً جإزغها بهما "

ت التي قهضتها البربغيت باالخخ٩ا٥ اإلاباقغ ح٘ الخدىالث الخاعيسيت و الاظخماٖيت و الؿياؾي

خًاعاث و ز٣اٞاث الٟاجدحن ٞغى ٖلحها وا٢ٗا حدكٗبا و ٚايت في اإلاكا٧لت ، ٧ان ٖلحها 

حا ؤصي بها بل  الا٢تراى حً اللٛت الىاٞضة ، ٞال ٚغابت بالخالي حً ، الخٗبحر ٖىه في الخحن 

هيمىت . و ل٨ً البربغيت في ؤياحىا الخاليت ، و ج٣ه٣غها و ٣ٞضاجها إلاىا٢٘ ٦شحرة ؤحام اللٛاث اإلا

ىيت و عؾميت ،  الحيت ، و صؾترتها لٛت َو ح٘ بصعاظها في اإلاىٓىحت الخٗليميت و الجاحٗيت و  ؤلٖا

٘ الخدضي لخىاظه وا٢ٗا  ٞةجها اهخ٣لذ حً لٛت في َغي٤ الاه٣غاى بل  لٛت يجب ؤن جٞغ

اؾيت ، و لٗل ؤ٣ٖض بق٩ا٫ جىاظهه هى ح٣ٗضا جٟغيه اإلاغخلت بغهاهاتها الش٣اٞيت و الؿي

بق٩ا٫ " اإلاٗحرة " و الخ٣غيب بحن حسخل٠ حخٛحراتها ، هظه اإلاٗحرة التي جٟغيها ٖمليت الاهخ٣ا٫ 

 حً الكٟهيت بل  ال٨خابت و الخضويً .

                                                           
1
Moussa Imarazen , « variation et normalisation de Tamazight » In Actes la standardisation 

de l’écriture Amazigh , Boumerdes du 20-23 / 09 /2010 , HCA , P41 
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ٟٞي ال٣ضيم ٧اهذ اللٛت البربغيت لٛت حكاٞهت يىدهغ ٧ل حخٛحر حجها ٖى  خحز ظٛغافي حدضوص 

و الاخخ٩ا٥ حدضوصا ظضا بحن حسخل٠ الخجمٗاث الؿ٩اهيت ال٨بري ، و لم  ، و ٧ان الخىانل

ٗبر ًٖ الىظضان 
ُ
ج٨ً اللٛت الىاخضة لٛت عؾميت ح٨خىبت ، و بهما ٧اهذ لٛت قٗبيت ح

اث حً  ؤلاوؿاوي ب٩ل ججلياجه ، و ٢ض هجض في هٟـ اإلاخٛحر اللٛىي للبربغيت ازخالٞاث و جىٖى

بجايت حشال ) الؿاخليت ( جسخل٠ ٦شحرا ًٖ لٛت ؤ٢صخى حى٣ُت بل  ؤزغي ، ٞلٛت ؤ٢صخى قغ١ 

ٚغب جحزي وػو  و ٢ـ ٖى  طل٪ ، و ل٨ً يب٣ى الخٟاهم و الخىانل بها حًمىها .  و لٗل 

جاالث ال٨ٟغيت و الخجاطباث الايضيلىظيت والانُٟاٞاث الؿياؾيت و الش٣اٞيت هي التي الِس 

صة التي جدبجى حىٓىحت حٟاهيميت بظغاثيت جل٣ي بٓاللها ٖى  حؿإلت اإلا٣اعبت اإلاٗياعيت اإلاخٗض

جخمدىع خى٫ جىٕى اللهجاث حً حىٓىع " الىاخض و اإلاخٗضص " بمٗجى حداولت نهغ 

يت صازل ٢الب حٗياعي يك٩ل حغظٗا لل٩ل يمان ، و طل٪ بهضٝ السهىنياث الٟٖغ

لبربغيت الخىانل الكٟهي و ال٨خابي . و هظا حا يسل٤ بق٩اليت الاػصواظيت اللٛىيت بحن اللٛت ا

الم ، و بحن اللهجت  اإلاٗياعيت التي جخضاولها ألاوؾاٍ الغؾميت في اإلاضعؾت و الجاحٗت و ؤلٖا

 
ُ
ا الكٗبيت التي جخضاولها ألا ؾغ الىا٣َت بةخضي لهجاث اللٛت البربغيت اإلاٗياعيت ، حا يسل٤ هٖى

َم حً الدكىج الش٣افي و ال٣ُيٗت بحن ز٣اٞت ألاؾغة التي جدملها اللهجت الكٟهيت ٚ
ُ
ة و رَ حَ ْٗ حر اإلا

َحَرة بحن الش٣اٞت الغؾميت التي ؾخدملها اللٛت البربغيت  ْٗ َم
ُ
، و هظا ال يخم ججاوػه بال باهتهاط اإلا

ؾياؾت لٛىيت عنيىت جًمً حسغظاث هظا اإلاكغوٕ اإلاجخمعي . ٦ما يجب ألازظ بٗحن 

خباع الخىٕى الىدىي و الخىٕى الهغفي و ٦ظا اإلاعجمي ح٘ حغاٖاة الجظع  اللٛىي ألاحاػيغي الٖا

ذ ٖجها ، بطا حا ؤعيض اإلاطخي ٢ضحا في حٗحرة هظه اللٛت ٖى   اإلاكتر٥ ل٩ل اللهجاث التي جٟٖغ

اإلاضي اإلاخىؾِ و البٗيض . و حً هىا جخجى  لىا يغوعة الخ٣غيب بحن حسخل٠ ٞغوٕ هظه اللٛت 

هىن و في اإلاغخلت ألاول  بهضٝ الىنى٫ في جهايت اإلاُاٝ بل  لٛت يخىاي٘ ٖلحها اإلاسخ

و في هظا يجب البدض ًٖ اإلاكتر٥ بحن ظمي٘ هظه الٟغوٕ صون بهما٫ حىا٤َ ، ألا٧اصيميىن 

ا حدمىصا ، و هظا حا حً قإهه ؤن يؿخ٣ُب  ؤلابضإ ل٩ل لهجت ، ألن طل٪ يك٩ل زغاءا و جىٖى

اهخمائهم بلحها ٧لٛت ٧ل الىا٣َحن بمسخل٠ اللهجاث بل  هظه اللٛت اإلاٗياعيت ٞي٣ىي بظل٪ 

ضة و قاحلت و حٗبرة ًٖ ٧ل ؤلىان الُي٠ الش٣افي و اللؿاوي ل٩ل حٗياعي ضة و حىِخّ ت حىخَّ

ح٩ىهاث اللٛت البربغيت اإلاٗياعيت ، و هظا حا حً قإهه ؤن يٗؼػ الكٗىع بىخضة الًمحر و 

 الهىيت اإلاكتر٦ت ل٩اٞت الىا٣َحن بها.
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ىاع و ل٨ً حا الخٓىاه ٖبر ٧اٞت الىهىم التي اخخىتها ٦خب اللٛت ألاحاػي ٛيت ٖبر ألَا

الخٗليميت الشالر للمضعؾت الجؼاثغيت ، ؤن حٗحرة اللٛت  البربغيت و الخ٣غيب بحن حسخل٠ 

لهجاتها ٚاثب جماحا ، بط جم اٖخماص اإلاخٛحر ال٣باثىي صون ٚحره في ٚالبيت الىهىم و هظا 

ٗياع " لم بق٩ا٫ حجهجي و بيضاٚىجي زُحر. و هظا حا يديلىا بل  خ٣ي٣ت حٟاصها ؤن " اللٛت اإلا

 جسً٘ لٗملياث التهيئت اللٛىيت و الخ٣ٗيض ألا٧اصيمي و إلاداولت  جىميُها وِ 
ْ
ٞ ٣ً 

ُ
مليه ا إلاا ج

الًغوعة ، و هظه الٗملياث ج٣ىم بها حاؾؿاث الضولت اإلاسخهت ل٩ي حؿمذ باهخ٣ا٫ اللٛت 

ابت و ألاحاػيٛيت حً ويٗيت اللهجاث اإلاخضاولت في الخ٣ل اللٛىي الكٟهي بل  ويٗيت لٛت ال٨خ

الم و ٧اٞت صواليب ؤلاصاعة و الخ٨م. و ٧ان حً اإلاٟغوى  الخضويً في اإلاضعؾت و الجاحٗت و ؤلٖا

ٗجى بتهيئت وي٘ اللٛت ألاحاػيٛيت و طل٪ 
ُ
ؤن جخم هظه الٗمليت ٖى  حغخلخحن، اإلاغخلت ألاول  ح

اثٟها  في اإلااؾؿاث و الًٟاءاث الٗاحت ، و في اإلاغخل ت بؿً ٢ىاهحن حكغيٗيت جًبِ ْو

 الشاهيت هخجه بل  تهيئت ُح 
ْ
هظه اللٛت حً َٝغ ؤ٧اصيميحن حسخهحن في الىدى و « corpus  »ن ت

اها الضولت الجؼاثغيت عؾميا. و   « la phonétique » اإلاعجم و الِهىاجت في بَاع حاؾؿت جٖغ

 
َ
هي ٖمليت « Normalisation / standardisation  »ة رَ حَ ْٗ الجضيغ بالظ٦غ ؤن هظه اإلا

« processus »  اث اللهجيت غْ َىيلت اإلاضي جىُل٤ حً َظ ص حا هى حكتر٥ بحن حسخل٠ الخىٖى

لدؿهيل ٖمليت الخىخيض ٖى  ؤؾاؽ الجظٕ اإلاكتر٥ بيجها ، زم ظم٘ اللٛت ب٩ل ٞغوٖها ، زم 

اؾخيباٍ ال٣ىاٖض و جض٢ي٣ها ، زم الٗمل ٖى  الترا٦يب اللٛىيت و في الجهايت الٗمل ٖى  ظاهب 

بن ا٢خطخى ألاحغ ، ؤي اؾخدضار ال٩لماث الجضيضة   « néologie »  يالاؾخدضار اإلاعجم

و ل٨ً بٗيضا ًٖ ٖمليت الخُهحر  بظاث اللٛت اؾخجابت لخاظت الخٗبحر ًٖ حؿخجضاث الٗهغ 

اللٛىي التي جدغ٦ه اإلاىُل٣اث الايضيلىظيت ٦ما خضر ح٘ ٖمليت "الختري٪" في جغ٦يا ٖى  

٧اٞت اإلاٟغصاث الٗغبيت حً ٢َِبل خ٩ىحت "٦ما٫ آجتر٥ "  ؾبيل اإلاشا٫ بخُهحر اللٛت التر٦يت حً 

. و ل٨ً حا الخٓىاه ٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ ، ؤن قيئا حً هظا لم يدضر ، بط و في ْل حؿإع 

ألاخضار و هيمىت الؿياسخي ٖى  الش٣افي ٞةهه لم يخم حُاعخت اإلاىيٕى حً َٝغ ألا٧اصيميحن 

ل  جبجي اللهجت ال٣باثليت ٧لٛت ؤحاػيٛيت في حما ايُغ ؤصخاب ال٣غاع الؿياسخي ب، اإلاسخهحن 

له ٖىا٢ب وزيمت ٖى  اإلاضي اإلاخىؾِ ؾي٩ىن حشاعا للجض٫ ، و ؾخ٩ىن  اإلاغخلت ألاول  و هظا

و البٗيض ، بط ٧ان حً ألاخغي ؤن ُيؿخ٣بل الخلميظ في ؾىىاجه ألاول  بلٛخه ألام بدؿب لهجخه 

 مَّ خ ( زم يىٟخذ ٖى  اللهجاث ألازغي ل٩ي ُيلِ يت ، حؼابيت بلڤاإلادليت ) ٢باثليت ، قاويت ، جاع

اث اللهجيت ألاحاػيٛيت و ب٩اٞت الخٛحراث الهىجيت و اإلاتراصٞاث اإلاسخلٟت ، و  ب٩اٞت الخىٖى
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٢ىاٖض الهٝغ و الىدى و حسخل٠ الترا٦يب الجمليت . و ل٨ً هظا لم يدضر لخض آلان ح٘ 

٣غاءاث التي ٢مىا بها و اإلا٣ابالث ح٘ اللٛت ألاحاػيٛيت ٖى  يىء الىهىم التي جٟدهىاها و ال

يت يجب ٖى  الضولت ؤن حٗمل  اإلاٟدكحن في هظا اإلاجا٫ ، و هظا حا يُغح حؿائالث حىيٖى

 ٖى  جضاع٦ها .

 

ُٛت ، بحن الىُٟٗت و ألاصلجت :   -14  ٦خابت ألاماَػ

ىن  ت ليسخ ؤو عؾم اللٛت البربغيت ٖى  زالز « bérberisants »ل٣ض اٖخمض البربغ و اإلاؿخمٚؼ

يت ليبيت حىظ ال٣ضم ، الخٝغ الٗغبي  "الخيٟىاٙ"ؤهٓمت ٦خابت حسخلٟت ، خٝغ  ٦إبجضيت قٖغ

و طل٪ حىظ صزى٫ الٗغب بل  قما٫ بٞغي٣يا و الخٝغ الالجيجي حىظ جهايت ال٣غن الشاحً ٖكغ 

ح٘ الاؾخٗماع الٟغوسخي . و في هظا اإلابدض ؾىداو٫ الخُغ١ بل  هظه السياعاث الشالر التي 

 
ُ
  ر بَ خَ ْٗ ح

َ
ِ َج احخضاصا للهغإ الش٣افي خى٫ ؾاا٫ الهىيت و ج

ّ
سب في الجؼاثغ خى٫ ا لهغإ الىُ يً ل

 
ً
إلاا ؤٞغػجه الانُٟاٞاث الايضيلىظيت ال٣اثمت ٖى  ؤؾاؽ  هظه ال٣ًيت بالظاث ، و خىنلت

اللٛت و الش٣اٞت و الهىيت في الجؼاثغ  ، ٖلما ؤن البدىر آلاهتربلىظيت ٢ض ؤقاعث بل  ٨ٞغة 

  -اإلاؿاواة بحن الش٣اٞاث و اللٛاث ٦ىخاط بوؿاوي  -يحغ٦ؼيت و ه
َ
ٞ 
َ
 إ

َ
الخٗضصيت  ، ث بظل٪غَّ ٢

 
َ
ذ الخإخيض ال٨ٟغي و الخىميِ الش٣افي حما يكحر بل  ؤهميت َٟ الش٣اٞيت و الخىٕى اللؿاوي و ه

و حىه ٞةن الخ٨ٟل بالخىٕى ، الخٗضصيت اللٛىيت و الخىٕى الش٣افي في حهحر الكٗىب و ألاحم 

 ي يُ الازىىز٣اف
َ

ِ ك
ّ
٩ 

َ
ا لجمي٘ ألاحم الضيم٣غاَيت . و ل٨ً الخا٫ في ال٨شحر حً البلضان يً ّضِ َد ل ج

  جماحا ،  الىاحيت حسخل٠
َ

 ؤيً ق
َّ
 لذ ٨ٞغة ألاخاصيت وعي ٚالبيت الكٗىب ٖبر آلياث ألاصلجت .٩

ىاع هجضها ٢ض جبيذ  و باليؿبت للضولت الجؼاثغيت  و ٖبر ح٣غعاث اللٛت ألاحاػيٛيت لجمي٘ ألَا

ي٣يت لجمي٘ الغؾىم ال غغئيت الخٞى ، صون جًٟيل خٝغ و هي عئيت ٚايت في الخ٨مت و الخَبهُّ

ٖى  آزغ ، ٞىجض ؤن الىهىم ٧لها ٢ض ٦خبذ باألخٝغ الشالر الالجيجي ، الخيٟىاٙ و الٗغبي ، 

و هظا حا ٢ض يٟؿغ ؤن الضولت لم ج٨ً ظاهؼة إلاُاعخت ٢ًيت خؿاؾت ٦هظه و لم جدؿم 

 سخهت و ؤ٧اصيميت ُح ؤحغها ٖبر حاؾؿاث ح
َ
لت لهظا الٛغى و بالخالي ٞةن الضولت ٢ض ىَّ س

السُىة عبما جدذ يِٛ الُاعت الؿياسخي و هظا حا يك٩ل ٖبئا ٖى   ؤ٢ضحذ ٖى  هظه

ج٩لٟت ال٨خاب ا٢خهاصيا و حكىيكا ٖى  الغؤي الٗام لضي الخالحيظ بىيٗهم ؤحام هظا ألاحغ 

ذ و اإلاكِدذ .
َ
 الىا٢٘ اإلاكد
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ال٣باثل خاليا ٢ض اٖخمضث الخٝغ الالجيجي و هظا لٗضة اٖخباعاث ، ٞهىا٥ ٞىجض ؤن حى٣ُت 

حن ٢ض صعؾىا باللٛت الٟغوؿيت و  يا هٓغا ل٩ىن ٚالبيت اإلاؿخمٚؼ حً يٗخبر هظا السياع حىيٖى

بالخالي ٞةن ٧ل ؤبداثهم ظاءث باللٛت الٟغوؿيت ، و هىا٥ حً يديل هظا السياع للخجاطباث 

ً اججاهاث اإلاىايلحن البربغيحن اإلاكبٗحن بالش٣اٞت الٟغوؿيت ٖى  الايضيلىظيت و التي جىم ٖ

خؿاب الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالحيت ، و هىا٥ حً يغظٗها لترؾباث الخاعيساالؾخٗماعي الظي 

ؤل٣ى بًالله ٖى  ٧اٞت حىاحي الخياة الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و الؿياؾيت للمؿخَٗمغ ، و ل٨ً 

هشحر حؿائال حغ٦ؼيا و هى : حا هى الغؾم ألاحشل ل٨خابت اللٛت بد٨م ويٗىا ٦بدازت يد٤ لىا ؤن 

 ألاحاػيٛيت ؟  

٢بل ٧ل شخيء ٖليىا ؤن هظ٦غ ؤهه ٖبر الخاعيش ، لجإث الٗضيض حً الكٗىب بل  ٦خابت لٛاتها 

بدغوٝ ؤظىبيت " ٞخاعيش ال٨خابت حىظ الٗهىع ال٣ضيمت يا٦ض لىا ؤهه ال ألابجضيت الٗغبيت هي 

 ألابجضيت الالجيييت هي حً ازترإ الغوحان ، و الٟغوى ألاعحر ًٖ حً زل٤ الٗغب و ال 

، و بالخالي ٞةن ؤيت لٛت باإلح٩ان ٦خابتها  1ؤنى٫ هظه ألابجضياث جديلها بل  ألانل الٟييي٣ي "

بإيت ؤبجضيت حهما ٧اهذ ، بكٍغ ج٨ييٟها ح٘ بييتها الهىجيت ، و الزخياع ؤي هٓام ؤلٟباجي 

ٌ الكغوٍ حجها : حضي جالئم هظا الىٓام ح٘ بييت اللٛت و حضي لل٨خابت يجب حغاٖاة بٗ

ج٣بل الغؤي الٗام له و حضي اؾخجابخه للم٣اييـ الٗاإلايت . و ٖمليت الازخياع ج٩ىن جىا٣ٞيت و 

 يخىاي٘ ٖلحها اإلاسخهىن و ألا٧اصيميىن و الؿياؾيىن و ٧ل الٟاٖلحن الاظخماٖيحن .

 :  ال٨خابت  14-1

، بمٗجى ؤن  2اللؿاهياث  ٢ض ؤ٦ض ٖى  ؤولىيت الكٟهيت ٖى  ال٨خابت " حً اإلاٗلىم ؤن " ٖلم

٧ل اللٛاث جمغ بالى٤ُ ٢بل جشبيتها في هٓم ٦خابيت حٗيىت ، و حىه ٞةن ال٨خابت هي جمشيل للٛت 

ٗخبر هخاظا حدىعيا للخياة الاظخماٖيت للٟغص ، بديض 
ُ
بهضٝ جشبيتها و الخٟاّ ٖلحها . ٦ما ؤجها ح

ٗاصا و ًٞاءاث ٞغصيت و اظخماٖيت " باٖخباع ؤن ال٨خابت حٗبحر شسصخي و ؤجها جدضص له ؤب

يت هٓغا ل٩ىجها " وؾيلت ج٨ٟحر و  1وؾيلت للٗبىع بل  آلازغ في آن واخض " . ٦ما ؤجها ٖمليت حٗٞغ

هي بظل٪ حٗبحر ًٖ اللٛت اإلاىُى٢ت بىاؾُت عحىػ ح٨خىبت يخىاي٘ الىاؽ ٖى  . و  2ٖمل "

                                                           
1
  HIGONNET, CH, l’écriture «  que sais-je » N° 653, PUF , Paris , 1993 

2
CF SAUSSURE , F , cours de linguistique générale , ed , Talantukit , Bejaia , 2002, p 34 

1
  GIPPET . F et AL , passage à l’écriture : un défi pour les apprenants et les formateurs , 

ed PUF , Paris , 2000, p 1 
2
  Ibid , p 70 
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  »ا واٞيا ًٖ خغ٦ت نىجيت حٗيىت و هظا حا يُٗيىا هٓام ال٨خابت حٗجى لها ، و ج٩ىن حٗبحر 

Système d’écriture » . 

تراٝ الغؾمي باللٛت البربغيت ، ٧ان الخ٣ل اللٛىي ح٣دؿما بحن  ٢بل الخٟخذ الؿياسخي و الٖا

اللٛت الٗغبيت الغؾميت للضولت الجؼاثغيت و التي ٧اهذ ٖىىاها الؾترظإ الهىيت الٗغبيت 

ت للضولت الجؼاثغيت ، و بحن الٟغوؿيت " لٛت اإلاؿخِٗمغ " و التي ٧اهذ حؿخدىط ٖى  ؤلاؾالحي

هاحل واؾ٘ حً الخياة الغؾميت و الكٗبيت للمجخم٘ الجؼاثغي . و ح٘ الخٟخذ الؿياسخي ْهغ 

تراٝ بالخٗضص اللٛىي و الش٣افي للكٗب الجؼاثغي و بالسهىم اللٛت  نىث زالض هاصي بااٖل

 .  و الش٣اٞت البربغيت

و ل٨ً جغؾيم اللٛت البربغيت ؤزاع حؿإلت ازخياع الغحىػ التي ؾُخ٨خب بها ، و حً هىا زيمذ 

السياعاث الش٣اٞيت و الؿياؾيت و الايضيلىظيت ٖى  اإلاؿالت ٩٦ل . و الجضيغ بالظ٦غ ؤن الخغ٦ت 

البربغيت التي حٗبذ حً الىًا٫ الؿياسخي اليؿاعي ٢ض اهُىث ٖى  الىًا٫ حً ؤظل خمايت 

ٞتها اإلادليت في وظه الخىظه الخإخيضي للضولت الجؼاثغيت ، هظه الش٣اٞت اإلادليت التي ب٣يذ ز٣ا

ىيت ، هظا حا ظٗل  خبيؿت الخؿاباث الؿياؾيت الاؾخٗماعيت و ٖىىاها لتهضيض الىخضة الَى

حً ؤحغ الخٗاَي ح٘ اإلاُالب ألاحاػيٛيت ؤحغا ح٣ٗضا لدكا٦الجه الؿياؾيت و جضازالجه ح٘ 

ؾخٗماعيت لٗضو ألاحـ " ٞغوؿا " ، ٞل٣ض ٧ان بؾم ٞغوؿا لهي٣ا ب٣ًيت اإلاكاعي٘ الا 

الاؾخٟا٢ت الهىياجيت البربغيت ًٖ ٢هض ؤو ٚحر ٢هض ، و ؾاهمذ ب٣ضع ٦بحر في بػالت الٛباع ًٖ 

ز٣اٞت بغبغيت ٖخي٣ت و ًٖ وظىص ٦خابت ٖغي٣ت ٨ٞذ قٟغتها حً ٖى  الصسىع و ألالىاح  في 

اٙ . و ل٨ً ح٘ جُىع ألابدار و الضعاؾاث جم جبجي الخٝغ الُاؾيىي بما يٗٝغ بالخيٟى

يت و ل٨جها حك٩ل ٖاث٣ا في وظه الخىخيض  الالجيجي ٖىى الخيٟىاٙ ألؾباب عبما ج٩ىن حىيٖى

 الىظضاوي للكٗب الجؼاثغي ، و ٞيما يىي ؾىٗغى ؤهم ال٨خاباث اإلاخبىاة للٛت ألاحاػيٛيت .

 الخٝغ الٗغبي :   – ؤ-14-1

ً الٗغبي ؤلاؾالحي و جبيذ  1962جؼاثغ حىظ اؾخ٣ال٫ ال ، ازخاعث الاهًمام بل  صاثغة الَى

الخٗغيب لخجؿيض ؾياؾتها اللٛىيت و بالخالي ٧ان الخٝغ الٗغبي هى الخٝغ الغؾمي للضولت و 

الضيً و الٗلم و الش٣اٞت . و ل٣ض  ق٩ل الخٝغ الٗغبي ع٦حزة آلزاع ال٨خاباث ألاول  للٛت 

ؾالحي و طل٪ بٗض الخإ٢لم الش٣افي و اللٛىي الظي ؤج٣ىخه " الىسب البربغيت حىظ الٟخذ ؤلا 
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ٖذ الخغوٝ الجضيضة ل٩ىجها هي حً جدخ٨غ ًٞ ال٨خابت  الضيييت و التي ، و ل٣ض ه٣ل  1"َىَّ

ت في 6اإلااعزىن ؤهه " مىظ ؤواؾِ ال٣غن الشامً ، ٧اهذ ظمُ٘ اإلامال٪ الاؾالمى بغبٍغ

ت "ال٣غون الىؾُى حؿخٗمل ألالٟباثُت الٗغ  ً البربٍغ ً ال٣ٗىص  2بُت لخضٍو و طل٪ لخضٍو

م و ل٨ً صون  ُت و الىهىم الٗلمُت و الضًيُت و ختى جغظمت مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ الكٖغ

ؤن ٨ًىن طل٪ ج٣لُضا ٖاما ؤو ْاهغة ظماُٖت و الضلُل ٖلى طل٪ خؿب الباخض ؾالم 

ة ٖىامل : قا٦غ " هى ُٚاب مىخىط ؤصبي بغبغي بالخٝغ الٗغبي ٌٗىص بلى ج٣اَ٘ ٖض

ت مؿخ٣غة و ٖم٤  ي٠ٗ ج٣لُض ال٨خابت مىظ ال٣ضم ، ُٚاب حك٨ُلت ؾُاؾُت بغبٍغ

ب اللٛىي مىظ ال٣غن الخاصي ٖكغ " و ل٨ً هظا اللجىء للخٝغ الٗغبي لم ٨ًً  3الخٍٗغ

ت في  ت و بهما ٢ض ٨ًىن لضواعي ؤمىُت و طل٪ لًمان الؿٍغ الهضٝ مىه زضمت اللٛت البربٍغ

بحرا ًٖ ؤلابضإ البربغي في ألاصب و الًٟ و الٗلىم " و مٗٓم اإلاغاؾالث و لم ج٨ً حٗ

، و ٧ان  4اإلاسُىَاث التي ُوظضث ٧اهذ خبِؿت الؼواًا و اإلاضاعؽ في ًض الىسب الضًيُت "

ت في الضًً و خب الغؾى٫ ، و في ٖهغها الخضًض اؾخمغ  مٗٓمها ًدىي ؤقٗاعا بغبٍغ

ت بالخٝغ الٗغ  ً بٌٗ اإلاؿخٗغبحن في ٦خابت البربٍغ بي صاثما في هٟـ الؿُا١ ، ؤي في جضٍو

ت ، بطن  ىاجت البربٍغ ِّ
م ٖضم جالئمها م٘ اله  ؤقٗاعهم ٧الٟىان " قٍغ٠ زضام " و طل٪ ٚع

ب التي ٢امذ بها اإلاىٓىمت  ٦ٓاهغة قٗبُت ؤو مماعؾت اظخماُٖت هدُجت ٖملُت الخٍٗغ

ت و التي َبٗذ ؤلاوؿان البربغي م٘ الخٝغ الٗغبي  و ؤػالذ طل٪ الخٗلُمُت الجؼاثٍغ

ت و  الخاظؼ الىٟسخي في طهىِخه ، بُٗضا ًٖ الخُاب الظي ًخبىاه وكُاء الخغ٦ت البربٍغ

ت بالخٝغ الٗغبي بل و ٌؿخهجىىنها هٓغا لش٣لها الغمؼي  الظًً ال ٌؿدؿُٛىن ٦خابت البربٍغ

باٖخباع ؤن الٗغبُت لٛت مٟغويت و صزُلت و هي اللٛت التي ًداولىن الاهخٟاى ُٞىظهها ، 

ً ٧ل البدىر بالخٝغ و ه ظا ما ًٟؿغ مىاٞؿت الخٝغ الٗغبي بالخٝغ الالجُجي و جضٍو

ت ؤي مداولت لل٨خابت بالخٝغ الٗغبي و ٞغى ألامغ الىا٢٘ .  الالجُجي إلا٣اٖع

 الخٝغ الالجُجي :  –ب  - 14-1

                                                           
1
  El Khatir Aboulkacem, , « Nationalisme et construction culturelle de la nation au Maroc : 

processus et réactions », thèse de doctorat d’État en anthropologie sociale et ethnologie, 

Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales. 2005 , p 85 
2
  Chaker Salem , , « Écriture (graphie arabe) », Encyclopédie berbère XVII : 2580-2583. 

1996 , p 145 
3
 Chaker salem , OP.CIT , p145 

4
El Mountassir Abdallah, , « De l’oral à l’écrit, de l’écrit à la lecture, exemple des manuscrits 

chleuhs en graphie arabe », Études et Documents Berbères, Galand Lionel,  Paris, IAM , 

1994 , pp  149-156 
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حما ال ق٪ ٞيه ؤن الخٝغ الالجيجي ٢غيً بالخضازت و الخ٣ضم و الٗهغهت و الخغيت و خ٣ى١ 

ؿان و بالسهىم الٗاإلايت ، و ل٨ىه في الى٢ذ طاجه ٖىىان للهيمىت الاؾخٗماعيت و حىه ، و ؤلاو

م حً حؼاياه الخ٣ىيت بال ؤن جبجي الخٝغ الالجيجي لل٨خابت البربغيت حلُش بالهيمىت  بالٚغ

الؿياؾيت و الش٣اٞيت لٟغوؿا و الٛغب ٩٦ل ، و لٗل ؤهم الضٖاة لهظا الخٝغ في حى٣ُت 

لباخشان ألا٧اصيميان " ؾالم قا٦غ " و " ٦ما٫ هايذ ػعاص " اإلا٣يمان بٟغوؿا و ال٣باثل هما ا

غوختهما اإلاخمشلت في ٧ىن الخٝغ الالجيجي هى السياع الٗلمي ألا٦ثر حىاءحت و الظي  يغوظان أَل

يؿمذ في الى٢ذ طاجه بالخىانل ح٘ اللٛاث الٗاإلايت اإلا٨خىبت بالالجيييت .  و ججضع ؤلاقاعة بل  

ٝ الالجيجي ٢ض جم ب٢داحه ل٨خابت اللٛت البربغيت ح٘ الاخخال٫ الٟغوسخي ٣ِٞ ، و طل٪ ؤن الخغ 

 , André Basset »بىاؾُت ٧ى٦بت حً اإلابكغيً و الٗؿ٨غيحن و البدازت الٛغبيحن حً ؤحشا٫ 

Lionel Galand etc »  ٘الظيً خاولىا جىخيض اللٛت البربغيت و حٗحرتها باالؾخٗاهت بجمي

٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ؤو٫ حً لجإ للخٝغ الالجيجي ل٨خابت اللٛت البربغيت هم ٞغوٖها ، بطن يم

ؤلاصاعيىن و اإلابكغون و الٗؿ٨غ في بَاع آلاهتربلىظيا الاؾخٗماعيت و الخ٣ُخه بٗضهم الىسب 

ال٣باثليت اإلاٟغوؿت حً ؤحشا٫ " بىليٟت " و " بً ؾضيغة " الظيً خاولىا تهيئت اللٛت البربغيت ) 

ٝغ الالجيجي لىجض اليىم ٧ل حى٣ُت ال٣باثل حؿحر في هظا الاججاه و ٧اٞت ال٣باثليت ( بالخ

ما٫ و ح٘ ي٣ٓت الىعي الهىياحي البربغي ، ٢ض زل٣ىا  ألابدار في الساعط ٦ظل٪ " هظه ألٖا

صيىاحي٨يت للخ٣ييم اللٛىي و الش٣افي الظاحي للمجخم٘ ال٣باثىي و التي بظاتها ؤلهمذ ؤظياال 

الىٓام ال٨خابي الظي " ؤؾؿه آلاباء البيٌ ٢ض ؤٖاص تهيئخه ؾالم ، ٦ما ؤن هظا  ٧1احلت "

و طل٪ ب٣هض جىخيض اللهجاث في لٛت  2" 1982ؾىت  INALCOقا٦غ في بَاع حٗهض 

واخضةحىخضة ، بطن اؾخٗما٫ الخٝغ الالجيجي يب٣ى الىؾيلت اإلاشى  لخضويً البدىر باليؿبت 

ي هٓغهم ل٩ىن الخٝغ الالجيجي الكٍغ للؿاهيحن البربغيحن في الضازل و الساعط و طل٪ ف

ألاؾاسخي ال٨ٟيل بجٗل اللٛت البربغيت ٖهغيت و ٖابغة لخضوص البالص اإلاٛاعبيت لخهبذ بظل٪ 

 في حهاٝ اللٛاث  الٗاإلايت .

 الخُٟىاٙ :  –ط -14-1

ص و زهىنيت الش٣اٞت غُّ َٟ هظا الىٓام ال٨خابي اإلاى٣ىف ٖى  صسىع الُاؾيىي ، ٖىىان لخَ 

 و حىعور ٖغي٤ يمحز البربغ ًٖ ٚحرهم و يٗؼػ هىيتهم ، ٦ما يُ البربغيت ، 
َ
 غِّ ٨

َ
 َج ؽ ج

ُّ
هم في عَ ظ

                                                           
1
 Salem Chaker, Hommes et femmes de Kabylie, Aix en Provence, INA-YAS/Édisud. 2001, p 

186 
2
   Chaker Salem, « Proposition pour une notation usuelle du berbère (kabyle) », Bulletin des 

Études Africaines de l’INALCO, , 1982 ? PP: 33-47 
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و يٛغؽ ٞحهم جل٪ الش٣ت في الىٟـ و في ؤؾالٞهم الظيً ؤبضٖىا هظا الىٓام ال٨خابي ، الخاعيش

حشلهم حشل باقي الكٗىب الٗغي٣ت ٖبر ال٣غون . هظه ال٨خابت اإلاصخىهت بضاللت عحؼيت جدمل في 

يت و ألانالت ، و حؿاهم في بىاء هىيت حىٟغصة حؿخ٣لت ًٖ الٛغب و الكغ١ ، و َياتها ا لكٖغ

 
ُ
 ج

َ
 غِّ ٨

َ
 َج ؽ ج

ُّ
ً الكما٫ بٞغي٣ي . هظا الىٓام ي٠٣ في وظه السياعيً ألاوليحن ظ عها في هظا الَى

 
َ
في الخاعيش و حصخىن بهظه الغحؼيت التي  ٍل بْ الخٝغ الٗغبي و الخٝغ الالجيجي ، و هى وليض ه

يتها و ؤؾب٣يتها للخٝغ الٗغبي و الالجيجي في هظه الب٣إ ، و هي  حؿدؿ٣ي حً الخاعيش قٖغ

يت الخاعيسيت لبٗيضة ًٖ ؤي بيداءاث صيييت ؤو زًٕى لالؾخٗماع و با خالي ٞهي حٗم٤ الكٖغ

و ب٨ٗـ بٌٗ ألانىاث التي ال حٗتٝر بىظىص خًاعة ٢بل الٟخذ ، للخًاعة البربغيت

 ؤلاؾالحي في هظه البالص .

الخيٟىاٙ ٕٞغ حً ال٨خابت الليبيت ال٣ضيمت " و هي ٦خابت حكهىص بىظىصها في قما٫ بٞغي٣يا  و 

حىظ حىخه٠ ألالٟيت ألاول  ٢بل اإلايالص ، ٖى  حؿخىي اللىخاث و الى٣ىف و التي يؿخمغ لخض 

آلان جضاولها في ق٩لها ) الخيٟىاٙ ( ، ٞال٨خابت الليبيت ؾاب٣ت  في قما٫ بٞغي٣يا لالجيييت و 

 و هي،  1"ٖام  2500ٚغي٣يت و الٗبراهيت و الٗغبيت و بالخالي ٞهي حؿخٗملت حىظ ٖى  ألا٢ل ؤلا 

ا٫ ٚامبـ "ڤ خالُا ٦شحرة الاؾخٗما٫ ٖىض الخىاع خحن ي٣ى٫ :" ، و هظا ما الخٓه " ٚابٍغ

م ؤن عحىػها ڤ ل٣ض خاٞٔ الخىاع ٖى  ال٨خابت الليبيت بل  ؤياحىا هظه و يؿمىجها  جيٟىاٙ ، ٚع

ذ ٖبر الؼحان و  2ٗغيذ لخٛحراث ٦شحرة "٢ض ح . و بالخالي جىظض ٖضة ؤبجضياث بالخيٟىاٙ جىٖى

ذ اللهجاث البربغيت ، و ل٨ً هظا الخىٕى لم يمى٘ عواص ظمٗيت " ألا٧اصيميت  اإلا٩ان ٦ما جىٖى

بؿٗىص  "  و " َاوؽ ٖمغوف " حً اإلاىاصاة پ البربغيت " في باعيـ و ٖى  عؤؾهم " حدىض ؤٖغا

الخيٟىاٙ في ٖمليت خشيشت الؾخٗاصة الهىيت البربغيت ٩٦ل بتراثها و جاعيسها و لٛتها و بةخياء 

خًاعتها ، بما جمشله حً عحؼيت . و طل٪ ل٩ىن الخٝغ الٗغبي يمشل لضي ال٨شحر حً وكُاء 

الخغ٦ت البربغيت عحؼا ججب حداعبخه ، ؤحا الخٝغ الالجيجي ٞيديل ؤيًا بل  الخبٗيت الش٣اٞيت و 

ت لالؾخٗماع الٟغوسخي و بالخالي ٞةن جبجي الخيٟىاٙ ؾيٛىحهم ًٖ ٧ل هظه اإلاكا٦الث ، الؿياؾي

بؿٗىص  " :" ل٣ض ٖل٣ذ ؤبجضيت الخيٟىاٙ ٖى  ظضاع ح٣غ پ و في هظا ي٣ى٫ " حدىض ؤٖغا

                                                           
1
  Ghaki Mansour, « Sur les traces d’une langue et d’une culture en voie d’extinction » 

(entretien réalisé par Tassadit Yacine), Awal, 2005 , p 4. 
2
  Gabriel Camps , Berbères, aux marges de l’histoire, Toulouse, Hespérides , 1980, p 275 
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٨خب .... و في هظا الى٢ذ ٣ِٞ جبييذ الخيٟىاٙ ال٣ضيمت 
ُ
ظمٗيدىا ل٩ي ؤْهغ للىاؽ ؤن لٛخىا ج

 . . 1غوٞا ظضيضة أل٦يٟه ح٘ اللهجت ال٣باثليت "و الظي ؤْٟذ له خ

و ل٣ض ؾاهمذ ظمٗيت " ألا٧اصيميت البربغيت " في وكغ هظه ال٨خابت بحن اإلاش٣ٟحن و اإلاهاظغيً 

حً ٧ل بلضان الكما٫ ؤلاٞغي٣ي ٖبر " بنضاعاث  ح٨خىبت بالٟغوؿيت و الخيٟىاٙ يجض ٞحها 

الخاعيش ليضاٞٗىا ًٖ لٛتهم و ز٣اٞتهم  ، و  ٧اهىا اء حٗالم لهىيتهم ، و بغاهحن حإزىطة حً غَّ ال٣ُ 

يغون في هظه ؤلانضاعاث صليال حاصيا ٖى  ؤن لٛتهم لم جمذ .... ٞالبربغ يدؿىن بٟسغ ٦بحر 

خحن ي٨دكٟىن ؤن ؤؾالٞهم ٢ض ٧اهذ لهم ٦خابت زانت بهم و هظا حا يكٗغهم بالٟسغ 

الهه و البراهحن للضٞإ ٖىه م ٧ل هظا هجض ؤن  2" ل٩ىجهم بغبغا و الصجاٖت إٖل ، و ل٨ً ٚع

حن حً يٗاعى هظه ال٨ٟغة ٧الباخض " ؾالم قا٦غ " الظي  هىا٥ َحً ِحً  الباخشحن اإلاؿخمٚؼ

،  3يغي  " ؤن الخيٟىاٙ  ليـ خال ٢ابال للخياة ، و ٢اصعا ٖى  يمان حؿخ٣بل اللٛت البربغيت "

ؾ٠ ٖليىي " الظي  " ؤ٦ض و هى يضٖى بظل٪ للخٝغ الالجيجي حشله حشل الباخض الض٦خىع " يى 

جُا في اإلاضعؾت و لي ؤهه يًٟل في الى٢ذ الخالي الخٝغ الالجُجي م٘ بصعاط الخُٟىاٙ جضٍع

الم " ها ؤًًا ، و هى ٖضم مٗحرة هظا   4ؤلٖا . و ل٨ً ازخُاع الخُٟىاٙ ًُغح بق٩اال ٍٖى

، و هى  الغؾم " بط ؤن هظه ألالٟباثُت ال جمشل ظمُ٘ اإلاُُٗاث الهىجُت ألي لهجت زانت

ت  مٗحرة ، ٞهى ٌؿمذ بظل٪ بتهُئت البيُت الهىجُت للٛت البربٍغ
ُ
ُٛت اإلا مهمم ل٨خابت ألاماَػ

جُا " . هظه التهُئت التي ؾخاصي ُٞما بٗض بلى جىخُض اللهجاث و  5بهضٝ جىخُضها جضٍع

ت ، م٘ الٗلم ؤهه لخض آلان ًم٨ً ٦خابت الخُٟىاٙ مً الِؿاع بل ى بالخالي مٗحرة اللٛت البربٍغ

لى ، و هظا ما  لى بلى ألاؾٟل و مً ألاؾٟل بلى ألٖا الُمحن و مً الُمحن بلى الِؿاع ، مً ألٖا

الهيٛت اإلاشى  ل٨خابت الخيٟىاٙ ، لخجىب بٖاصة بهخاط الؿياؾت ؾِك٩ل ٖاث٣ا في وظه جبجي 

ىن ؤهٟؿهم ، ليجضوا ؤهٟؿهم  الخإخيضيت و الخىخيضيت التي َاإلاا اقخ٩ى حجها اإلاؿخمٚؼ

ٖى  حماعؾتها في ؾبيل حٗحرة ٦خاباتهم . ألن ألالٟباثيت البربغيت ال جمشل هٓاحا حجبريً 

حخجاوؿا و يٗٝغ ٖضة حخٛحراث ٖبر اإلا٩ان و الؼحان ، و ٢ضيما ٧ان هىال٪ زالزت ؤهىإ :" 

                                                           
1
  Aït Kaki Maxime, De la question berbère au dilemme kabyle à l’aube du XXIe siècle, 

Paris, L’Harmattan. 2004, p 73 
2
  Bessaoud Mohand Aarav, De petites gens pour une grande cause, ou l’histoire de 

l’Académie berbère (1966-1978), Alger, Copyright M. Mohand Aarav Bessaoud. 2000,p8 
3
  Salem Chaker , Textes en linguistiques berbères, éditions du CNRS, Paris, 1984, p 105 

4
  على الساعة  السادسة مساءا 18/12/2016مقابلة في الفيسبوك  يوم  

5
  Notice présentant l’Alphabet , document IRCAM , 2003 
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. و  1الليبي الكغقي ، و الليبي الٛغبي و ألالٟباثيت الصخغاويت ؤو حا يؿمى الخيٟىاٙ ال٣ضيم "

ظه ال٨خابت يمشل حشاعا للجض٫، ٞهىا٥ حً يٗيضها ألنى٫ ؾاحيت و حجهم حً ختى ؤنل ه

ٌ طل٪.  يٞغ

 

 ملخو الٟهل:  -15

ل٣ض خاولىا َيلت هظا الٟهل اؾخٗغاى اإلاكهض اللٛىي الجؼاثغي و الهغإ الظي حٗٝغ 

الؿى١ اللٛىيت الجؼاثغيت بحن حسخل٠ اللٛاث التي يخضاولها اإلاجخم٘ ٞيما يكبه " خغب 

يٟي الغؾمي خٗبحر "٧الٟي " . اللٛاث " ب و لخٓىا ؤن هظه اللٛاث ج٣دؿم اإلاجا٫ اللٛىي الْى

و ٚحر الغؾمي ، ٞاخخ٨غث الٟغوؿيت لخض اليىم الٗلىم و الخجاعة و الهىاٖت و الغيايت و 

الًٟ ، بيىما اخخ٨غث الٗغبيت الضيً و الخٗليم و ال٣ًاء و ظؼءا حً ؤلاصاعة ؤحا ألاحاػيٛيت 

اتها  زلهىا بل  هديجت  ٞاخخ٨غث الخٗبحر ًٖ اإلاٗاف اليىحي للىا٣َحن بها ، ٦ما ب٩اٞت جىٖى

حٟاصها ؤن اللٛت ٧اهذ عايت لهغإ الىسب ٖى  الهىيت ، ٩ٞاهذ ألاحاػيٛيت في واظهت الخضر 

و ٧اهذ عؤؽ خغبت في السجا٫ الهىياحي البربغي الظي جضعط في ؾحروعجه ختى يىحىا هظا 

ىيت و عؾميت ٦سُىة شجاٖت حً الضولت لخخد٤٣ حُالبه بضؾترة ألاحا ػيٛيت لٛت َو

جغؾيم الؾخ٨ما٫ اإلاهالخت ح٘ الظاث الجؼاثغيت و الظا٦غة الجماٖيت للكٗب الجؼاثغي. بطن 

مبر و  ألاحاػيٛيت ب٨ٗـ حا يغاه البٌٗ ٧الض٦خىع ٖشمان ؾٗضي ، ؤهه زياهت لبيان ؤو٫ هٞى

ىيت ، هى جخىيج لىًا٫ ٖضة ؤظيا٫ حً اإلاش٣ٟحن و البؿُاء ، و هى صٖم  جضححر للىخضة الَى

ىيت و آزغ خل٣ت في ؾياؾت اإلاهالخت ح٘ الظاث الش٣اٞيت الجؼاثغيت ، لخ٨خمل  للخمت الَى

بظل٪ حىاَىت قغيدت ٖغيًت حً اإلاجخم٘ الجؼاثغي التي َاإلاا ُهّمكذ ، و هى ج٨غيـ 

لت ب٩ل الهخهاع نىث ال٣ٗل ٖى  الٗاَٟت .  و جغؾيمها يٗجي ؤجها ؾخهبذ لٛت الضو 

جي ، و ٖمىصيا في ٧ل حؿخىياث و  م ؤ٣ٞيا ٖبر ٧ل التراب الَى مَّ َٗ حاؾؿاتها ، بمٗجى ؤجها ؾُخ

حٟانل الضولت و ؤلاصاعة ، زانت في الخٗليم حً الابخضاجي بل  الجاحعي ، و حىه يجب ؤن 

ضَعؽ ٧لٛت حىخضة حٗياعيت و ليـ ٧لهجاث.
ُ
 ج

م صؾترة  ألا  ىيت في و ل٨ً حا قض اهدباهىا هى ؤهه  ٚع و لٛت عؾميت في  2002حاػيٛيت لٛت َو

مها الكإع  2016 غة و ٦إن الؿلُت ٢ض ؤٚع بال ؤن ؤهه يبضو ؤن ؤلاعاصة الؿياؾيت ٚحر حخٞى

                                                           
1S.chaker, «  l’ecriture lybico berbere, etat des lieux et perspectives » IN : Actes du colloque 

sur le lybico berbere ou le tifinagh, ed HCA , 2007, p278 
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تراٝ باألحاػيٛيت و بصعاظها في الضؾخىع . ٞدحن جٟدهىا الضؾخىع لٟذ اهدباهىا  ٖى  الٖا

٣ّىى هظا اإلاكغوٕ و جغهً حؿخ٣ب
ُ
ت حً اإلاكا٦الث ج له ، ٞىظضها في صيباظت حجمٖى

" :" بن الجؼاثغ ؤعى ؤلاؾالم و ظؼء ال يخجؼؤ حً  اإلاٛغب الٗغبي 2الضؾخىع في الهٟدت "

" في الباب 3ال٨بحر ، و ؤعى ٖغبيت ، و بالص حخىؾُيت " حما يشحر حؿائالث،  و في الهٟدت "

ىيت و عؾميت . حٗمل الضولت ل:"  3 4ألاو٫ ، اإلااصة  تر٢يتها و جُىيغها جماػيٛض هي٨ظل٪ لٛتَو

جي. ُيدضر حجَم٘ للٛت ألاحاػيٛيت يىي٘  اتها اللؿاهيت اإلاؿخٗملت ٖبر التراب الَى ب٩ل جىٖى

حر الكغوٍ الالػحت  لضي عثيـ الجمهىعيت . يؿدىض اإلاجَم٘ بل  ؤقٛا٫ السبراء ، و ُي٩ل٠ بخٞى

دضص ٦يٟياث جُبي٤
ُ
هظه  لتر٢يت جماػيٛض ٢هض ججؿيض ويٗها ٧لٛت عؾميت ٞيما بٗض.ج

يؿدشجي الضؾخىع  212" و في اإلااصة 26اإلااصة بمىظب ٢اهىن ًٖىي". و بٗيضا في الهٟدت "

 جماػيٛض حً اإلاىاص التي ال يم٨ً ؤن يمؿها ؤي حٗضيل و هي : 

 الُاب٘ الجمهىعي للضولت -

 الىٓام الضيم٣غاَي ال٣اثم ٖى  الخٗضصيت الخؼبيت -

 ؤلاؾالم باٖخباعه صيً الضولت -

ىيت و الغؾميت الٗغبيت باٖخباعها -  اللٛت الَى

 الخغياث ألاؾاؾيت و خ٣ى١ ؤلاوؿان و اإلاىاًَ -

جي و وخضجه -  ؾالحت التراب الَى

جي باٖخباعهما حً عحىػ الشىعة و الجمهىعيت - جي و اليكيض الَى  الٗلم الَى

 بٖاصة اهخساب عثيـ الجمهىعيت حغة واخضة ٣ِٞ . -

في خحن ؤن ال٨شحر حا ػا٫  و لهظا جخهىع الؿلُت ؤن حهمتها ٢ض اهتهذ بهظه السُىة

و ٦مشا٫ آزغ ٖى  هظه  الضؾخىع.ييخٓغهازانت ح٘ هظه الشٛغاث التي ي٨غؾها 

يت و التي لم يىدبه بلحها ؤخض ،  هجض ؤن حىهب اإلاداٞٔ الؿاحي  اإلاكا٦الث اإلاىيٖى

و ألاححن الٗام هى اإلا٩ل٠ بدؿيحر اإلاداٞٓت الؿاحيت  1998لؤلحاػيٛيت قاٚغ حىظ ؾىت 

ت . ٦ما ؤن ألا٧اصيميت التي هو ٖلحها الضؾخىع لم جيصخئ لخض آلان  ألن جغ٢يت لؤلحاػيٛي
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ألاحاػيٛيت ال يم٨ً ؤن جخم بال في بَاع حاؾؿاحي ؤ٧اصيمي ٖبر حسابغ بدض و ٦ٟاءاث و 

حسخهحن و ححزاهيت الث٣ت ، و هظا حا يجٗل حً هظا اإلا٨ؿب الضؾخىعي لخض آلان حجغص 

  شر اإلاىانب اإلااليت لخضعيـ ألاحاػيٛيت ٖبر حسخل٠ خبر ٖى  وع١ ، هظا باإلياٞت بل

جي و طل٪  للى٢ٝى  ٖى  جٟٗيل ألاحاػيٛيت بخىخيض  ىاع و ٖبر ٧اٞت التراب الَى ألَا

٢احىؾها اللٛىي بضال حً حؿييـ حلٟها حً زال٫ الؿلُت و اإلاٗاعيت . و ال٣ًاء ٖى  

ًٖ ٣ٖىص حً ألاخاصيت  هظا الدكىج في اإلاجخم٘ بسهىم اللٛت ألاحاػيٛيت و الظي هخج

الؿياؾيت و الش٣اٞيت ، بط هجض ؤن هىا٥ حً يُغح ألاحاػيٛيت في بَاع الهغإ ح٘ الٗغبيت 

و ؤلاؾالم في خحن ييبغي َغخها في بَاع ج٩احىي ح٘ هظيً اإلا٩ىهحن للهىيت الجؼاثغيت ، ألن 

الم با للٛت الٗغبيت. ألاحاػيٛيت جٟاٖلذ بةيجابيت حٗهما و ؤهجبخالٗضيض حً ال٣ٗى٫ و ألٖا

اث اللؿاهيت لهظه اللٛت  بيىما  الظيً يٗاعيىن ألاحاػيٛيت يُغخىن حك٩ل جىخيض الخىٖى

.ٖلما ؤن  الخىٕى اللٛىي ححزة حً ححزاث ٧ل اإلاجخمٗاث البكغيت و هى وٗمت و زغاء ، ل٨ً 

خحن ُيُغح ٦مك٩لت ٞهظا في خض طاجه بق٩ا٫ ٖمي٤ ألن هظا ي٨ٗـ حضي جإػم ال٣ٗل 

و عجؼه ًٖ اؾديٗاب الخىٕى و الخٗضص في ٧ل ؤبٗاصه و اؾدشماعه و جشميىه الجؼاثغي 

 لخدغي٪ عجلت الخىميت الخًاعيت ب٩ل ؤبٗاصها.

ٞمُاعخت حك٩ل ألاحاػيٛيت يدخاط بل  ، و هظا ي٣ىصها للخضيض ًٖ الؿياؾت اللٛىيت 

ٞالخضيض ًٖ الؿياؾت ، عئيت ٖلميت ؤ٧اصيميت يبٗضه ًٖ اإلاؼايضاث الؿياؾيىيت 

للٛىيت في الجؼاثغ خضيض طو شجىن يمخض ٖى  حضي زمـ و زالزحن ؾىت حً الدؿيحر ا

غح حك٩ل 
ُ
بمى٤ُ الهغإ ٦ما ُؾحرث باقي ٖىانغ الهىيت حً بؾالم و ٖغبيت ، و َ

ٖغبيت ٖى  الىا٢٘ الجؼاثغي و اؾدبٗضث  ؤيت لٛت ؤزغي ٢ض -الاػصواظيت اللٛىيت ٞغوؿيت

عوزت ًٖ الاؾخٗماع ، خيض اؾخمغث اللٛت جىاٞـ هاجحن اللٛخحن و هظه خالت حى 

الٟغوؿيت في الهيمىت ٖى  حٟانل الخياة الؿياؾيت الا٢خهاصيت و الش٣اٞيت حما صٞ٘ 

بالٗغبيت للىًا٫ حً ؤظل جبىؤ ح٩اهت اظخماٖيت جلي٤ بها ، حما ٖؼ٫ ألاحاػيٛيت جهاثيا ، و 

لى٫ الٗلميت ألن لظل٪ ؤزًٗذ الؿياؾت اللٛىيت للهغإ الايضيلىجي و ؤبٗضث ًٖ الخ

م ٧ىجها  حٛظيت الهغإ ٖى  الهىيت يسضم ظهاث حٗيىت ، و ب٣يذ الٟغوؿيت ب٢هاثيت ٚع
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لؿاها َاعثا ٖى  الكٗب الجؼاثغي . ٞالخٗاحل ح٘ الٟغوؿيت ٧ان ييبغي ؤن ي٩ىن في بَاع 

جهٟيت آزاع الاؾخٗماع و ٧ان ٖلحها ؤن جىاٞـ اللٛاث ألاظىبيت ألازغي و ليـ الٗغبيت و 

حاػيٛيت في اإلا٩اهت الاظخماٖيت و ل٨ً الاػصواظيت اللٛىيت التي جبىتها  الؿلُت  ٞغيذ ألا 

الٟغوؿيت في وظه الٗغبيت ٞما بالىا باألحاػيٛت التي ب٣يذ حٗاوي ٖى  ٧ل الجبهاث حٗغ٦ت 

م ٧ىن اللٛت ألاحاػيٛيت خالت آهتروبىلىظيت و ياعبت ظضا في الخاعيش  ٚحر ٖاصلت .و هظا ٚع

ا في اإلاجا٫ الؿىؾيلىجي للمجخم٘ الجؼاثغي ، و بالخالي في وظه الخهاع و ٖمي٣ت ظض

الظي حٗغيذ له ؤنبدذ هي ؤيًا جبدض لها ًٖ حىي٘ ٢ضم ، و ًٖ ح٩اهت لها في 

وؾِ هظا الخغا٥ الاظخماعي الش٣افي و الؿياسخي و في الؿى١ اللٛىيت ٩٦ل. و ٧ان حً 

هت في هظا اإلاجخم٘ ل٩ىجها ؤظىبيت اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن الٟغوؿيت حً ؾدبدض  لها ًٖ ح٩ا

ال ؾيما و ؤن ألاحاػيٛيت و الٗغبيت جخمخٗان بأهتروبىلىظيا ٖمي٣ت ظضا و ل٨ً ال٨ٗـ هى 

الظي خضر ، و هظا زُإ ٦بحر في حٗالجت الؿياؾت اللٛىيت . و هظا ٧له يضزل في بَاع 

اؾت التي بصاعة الهغإ في اإلاجخم٘ الجؼاثغي و ؤن زل٤ حجخم٘ نغاعي هى حٛؼي الؿي

ىيت  ، و ليـ حجخمٗا اعج٣اثيا جُىعيا .. بط  1962اٖخمضث حىظ اؾترظإ الؿياصة الَى

ُغح اإلاؿالت اللٛىيت ٖى  ألا٧اصيميحن للبدض ًٖ اللٛت الىؾُى بحن 
ُ
٧ان باإلح٩ان ؤن ج

اث ألاحاػيٛيت في حٟغصاتها ،   حا صاحذ اللٛت ألاحاػيٛيت بخضي ح٩ىهاث  ظمي٘ الخىٖى

ثغيت ٞال ييبغي ؤن ج٩ىن حُلبا لٟئت حٗيىت ؤو ظهت حٗيىت و ل٨ً ل٩اٞت الهىيت الجؼا

غ آلالياث و  الجؼاثغيحن و طل٪ لسخب وع٢تها حً ٧ل اإلاخالٖبحن بها و ٖى  الضولت ؤن جٞى

ؤلاح٩اهاث البكغيت و اإلااصيت لتر٢يتها و ججؿيض طل٪ ٖى  ؤعى الىا٢٘. و هدً هغي ؤن خل 

٧اصيميحن وخضهم ؤو الؿاؾت وخضهم و ل٨ً في بٖاصة اإلاؿإلت اللٛىيت ال يمغ ٖبر ألا

يت وخضها هي  يت الكٗبيت للماؾؿاث التربىيت ، ٞاإلااؾؿاث الش٣اٞيت و الكٖغ الكٖغ

حً حؿخُي٘ بُٖاء هظا الخ٤ الخاعيذي لؤلحاػيٛيت و جمى٘ الخ٤ الُاعت ) الٟغوؿيت ( ، 

ث الضيم٣غاَيت و الش٣اٞيت و ٦ما ؤهه ييبغي  ؤن جُغح اإلاؿإلت ألاحاػيٛيت في بَاع الخغيا

الؿياؾيت ؤي في بَاع صيم٣غاَي قاحل يٗتٝر بالخٗضصيت الؿياؾيت و الش٣اٞيت و 

الضيييت.



 

 
 

 

 

 الٟهل الخامـ

********* 

 الجاهب الخُب٣ُي
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 اإلا٣اعبت اإلاىهجُت : -1

اؾخ٨كاٞيت ونٟيت جدليليت و هي جىضعط يمً الضعاؾاث  ىاججضع ؤلاقاعة بل  ٧ىن صعاؾد

تراٝ حً الٗضيض حً الخسههاث الٗلميت ٧الخاعيش و  ال٨يٟيت و هي صعاؾت حؿخضعي الٚا

بخ٣ىيت جدليل اإلاًمىن   ا.و ل٣ض اؾخٗىَّ و اللؿاهياث الؿياؾت و الاهتربلىظيا و ٖلم الاظخمإ

ال٨خاب اإلاضعسخي إلااصة اللٛت ألاحاػيٛيت بضءا بالؿىت الغابٗت ابخضاجي و  ها.ؤحا الٗيىت ٣ٞض ازتر 

 الؿىت الشالشت زاهىي.اهتهاءا ب

جاعيسيت و طل٪ الؾدىُا١ ألاصبياث الازىىلىظيت التي  -ؾىؾيى ح٣اعبخحن ، ألاول  ىاو ل٣ض جبيي

جىاولذ بالضعاؾت حى٣ُت ال٣باثل و طل٪ الؾخسغاط ؤهم ال٣يم الهىياجيت التي جمحز ؾا٦ىتها  و 

خاعيش ُيٗخبر الظا٦غة حً خيض ؤن الو طل٪   طل٪ لخٟاصي الى٢ٕى في الظاجيت ٢ضع اإلاؿخُإ.

الىاٖيت و الالواٖيت ، و التي جخد٨م في اإلاجخم٘ ، بهىعة ٧احىت و جًل جيخج 

آزغها الٗىصة بل  الخاعيش في حداولت الؾخسغاط  لظاحكىجاتها في ؤق٩ا٫ حخٗضصة ، ٞ

٧اٞت اإلااقغاث الضالت في خضوص البدض بٛيت ببغاػ الخُىع الخاعيذي للمُالبت 

يت و ٦ي٠ حٗاحل الاخخال٫ الٟغوسخي ح٘ ال٣ًيت الش٣اٞيت الجؼاثغيت الهىياجيت ال٣باثل

و الخىٕى الٗغقي و الش٣افي و اللٛىي لؿا٦ىت الجؼاثغ و بالسهىم ح٘ حى٣ُت 

و الشاهيت هي ح٣اعبت جدليليت ح٣اعهت و طل٪ باؾخسغاط ظمي٘ ال٣يم اإلاخٗل٣ت  ال٣باثل .

 يٛيت زم بظغاء اإلا٣اعهت و الخدليل.بالهىيت الىاعصة في اإلا٣غع اإلاضعسخي إلااصة ألاحاػ 

 جدلُل اإلادخىي: -2

اإلاىٓىحت اإلاٟاهيميت التي ؤٞغػها السُاب اإلاُالباحي الهىياحي في بن الى٢ىٝ ٖى  

ت ؤوؿا١ الخ٨ٟحر و حً زّم ججلياتها .  حى٣ُت ال٣باثل ، يؿاٖض بل  خض ٦بحر ٖى  حٗٞغ

٩ىجها جغ٦ؼ ٖى  ٢غاءة و ٖليه ٞةن ج٣ىيت جدليل اإلادخىي حؿاٖض ٖى  طل٪ ، هٓغا ل

ألازغ و جدليله .و ؾجر٦ؼ ٖى  جدليل اإلاٟاهيم ال٨بري للبىاء الىٓغي و بخالخه بل  

يٟت ألايضيلىظيت و الخبريغيت لها  .1ظظوعه الىٓغيت ، ٢هض جىييذ الْى

                                                           
 10، م  1989، صاع البرا١ لليكغ ،  هل هدً ؤمت ؟ صعاؾت في ؤػمت الاهخماء لضي الىسبت الخىوؿُتحهضي حبرو٥ :  1
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ل٣ض و٢٘ الازخياع ٖى  جدليل اإلادخىي ال٨يٟي لٗضة حبرعاث حىهجيت ؤهمها ، ؤن 

ىياث ظض ح٣ٗضة ، و خيض ؤهىا ؾيخٗاحل ح٘ ههىم الخدليل ال٨مي يخُلب ج٣

يخًمجها  ال٨خاب اإلاضعسخي إلااصة اللٛت ألاحاػيٛيت ، ٞةن الخدليل ال٨يٟي ي٨دسخي 

ؤهميت بالٛت ، ل٩ىهه يٗخمض خىاعا بحن ألازغ و الضاعؽ بٛيت ون٠ و ٞهم اإلادخىي 

ظإ ألازغ الٓاهغي الهغيذ و اإلاخسٟي ال٩احً للماصة اإلا٨خىبت ، حداولحن بظل٪ بع 

اإلا٨خىب بل  السلٟيت ال٨ٟغيت و الش٣اٞيت و الؿياؾيت التي ييب٘ حجها ألازغ ، و ٦ظا 

اإلا٣انض التي يغوم ألازغ الىنى٫ بلحها حً زال٫ ال٩لماث و الجمل و الغحىػ و 

 .1اإلاؿ٩ىث ٖىه

بن الٗم٤ في الخدليل الظي جخىزاه هظه الخ٣ىيت هاجج ًٖ َبيٗتها ، حً خيض ؤن 

دخىي ال ي٨خٟي بُغح الدؿائ٫ : حاطا ٢يل ؟ بل و ؤيًا ٦ي٠ ٢يل ؟ و جدليل اإلا

الًغوعة اإلاىهجيت إلاداولت ؤلاظابت ًٖ  و  إلااطا ٢يل ؟ و طل٪ ظىهغ هظا الخدليل .

حؿائالث ؤلاق٩اليت جضٞٗىا لالٖخماص ٖى  جدليل اإلاٟاهيم حً زال٫ بعظاٖها بل  

 هاث ناوعي هظه الىهىم .ظظوعها ألانليت بٛيت الخ٣غب ؤ٦ثر حً ح٣انض و جىظ

ن الهضٝ حً جدليل اإلادخىي هى ظٗل هظه اإلاٟاهيم ؤ٦ثر ٢ابليت للخإويل ٦ما ؤ

الؿىؾيلىجي و آلاهتربلىجي ، و يبرػ هضٝ جدليل اإلادخىي ٧اؾخضال٫ ع  اإلاٗلىحاث 

اإلاخٗل٣ت بةهخاط الىهىم التي هي حىي٘ الخدليل ًٖ َغي٤ بٌٗ اإلااقغاث ٦ميت 

 .٧2اهذ ؤم ٦يٟيت

غ الىصخي  " ؤي و   هدً جهضٝ حً زال٫ اٖخماصها لهظه الخ٣ىيت ، جدىيل اإلاخٞى

الىهىم التي بدىػجىا " و اإلاخًمىت في ٦خب اللٛت ألاحاػيٛيت ، حً ألازغ اإلا٨خىب 

بل  ألازغ اإلا٣غوء . و وٗخمض في طل٪ ٖى  اإلاىهج الخ٩ىيجي الخاعيذي الظي يغنض ال٨ٟغة 

ي و ال٣يمي و التي ٧اهذ حصخىهت به ، لىهل بل  في بىاصع وكإتها و اإلادمى٫ الش٣اف

 3ؤعق  الخهىعاث و اإلاًاححن لهظه ال٨ٟغة 

                                                           
 11حهضي حبرو٥ ، حغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م  1
2
15،ص1995،معهدعلماالجتماع)مذكرةليسانس(،جواننظرة المثقفين الجزائريين لألزمة الحاليةنواصريةمحمدوآخرون:
3
26مهديمبروك،مرجعسبقذكره،ص
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 الخُىاث اإلاخبٗت في جدلُل اإلادخىي: -3

 جدلُل اإلادخىي في الضعاؾت: 3-1

ت حً الىهىم حً ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت  لؤلَىاع الخٗليميت بن صعاؾت حدخىي حجمٖى

، و في ٧ل  صعاؾت حً هظا الىٕى يجب  يت الٗاحتيضزل يمً الضعاؾاث ال٨يٟ الشالزت ، 

و ال ججاهلها باٖخباعها ٖليىا التر٦حز ٖى  بٌٗ الى٣اٍ ألاؾاؾيت التي ال يم٨ً ججاوػها 

ٖمىص الخدليل ال٣يمي ، و حىه يجض الباخض هٟؿه ح٣يضا باإلاخٛحراث ألاؾاؾيت في بدشه، و 

ؾيم٨ىىا حً الخد٤٣ حً اإلاغحى  و بهٟت ٖاحت : ال٣يم و ألاهضاٝ و الىو ، و هظا حا هي 

اإلاؿع  التربىي لل٨خاب اإلاضعسخي السام باللٛت ألاحاػيٛيت باإلاضعؾت الجؼاثغيت في حسخل٠ 

 .......ؤَىاعها الخٗليميت حً الابخضاجي بل  اإلاخىؾِ و اهتهاءا باإلاغخلت الشاهىيت، ٝ : " اإلادخىي 

اجهاليت ح٘ آلازغيً .....و هى ٖباعة هى حا ي٣ىله الٟغص ؤو ي٨خبه ليد٤٣ حً زالله ؤهضاٞا 

ًٖ عحىػ لٛىيت يخم جىٓيمها بُغي٣ت حٗيىت جغجبِ بصسهيت الٟغص .... و ؾماجه الاظخماٖيت 

ظمهىعا ، ٞيهبذ حٓهغا حً حٓاهغ الؿلى٥ يمحزه ًٖ ٚحره حً ألاٞغاص، و يؿتهضٝ 

ٟىجىا ؤن وكحر بل  ؤن ٦ما ال ي. 1خد٤٣ الل٣اء و اإلاكاع٦ت بحن اإلاهضع و الجمهىع "يحدضصا....ٞ

حً ؤبغػ ؾماث جخي اإلادخىي هى الاؾخسضام ال٨مي للٗىانغ ال٨يٟيت اإلاؿخسغظت ، و طل٪ 

ليب بخهاثيت زم جبىيب و جهيي٠ الٟئاث و ظضولتها و ٢ياؾها في حداولت اباؾخسضام ؤؾ

يت و التي جٟغيها الٗيىت الٗمضت و حجاهبت الخدحزاث و الدكيٗاث الظاجيت يلخد٣ي٤ اإلاىيٖى

 و جٟغيها َبيٗت اإلاىيٕى ٩٦ل.

 الخُىاث اإلاخبٗت في جدلُل ُٖىت الىهىم اإلاسخاعة: 3-2

خماص ٖى  جدليل ٖيىت الىهىم اإلاسخاعة بُغي ت ٖكىاثيت و طل٪ هٓغا ل٩ىن ٣ال يم٨ً الٖا

ل٩ل جدليل ٞئاجه اإلاٗخمضة خؿب بق٩اليت الضعاؾت ، لظل٪ اٖخمضها ٖى  هظا الخدليل 

ؤي صون حداولت للٟهم ؤو الخٗم٤  البضايت ٢غاءة ٖاصيت ، يالىهىم ف الٟئىي بٗض ؤن ٢غؤها

جٟاص حن بظل٪ لالؾدكٟاٝ الاججاه الٗام للىو بن ٧ان ؾياؾيا ؤو صيييا ؤو آزغ ،  حداو 

 ؤو بؾ٣اٍ ؤي ؤ٩ٞاع شسهيت.الى٢ٕى في الظاجيت 

                                                                                                                                                                                     

 28هٟـ اإلاغظ٘ ، م   - 1
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ىا في ٢غاءة هو َّٗ زم ؤٖضها ٢غاءة الىهىم للمغة الشاهيت ل٨ً ح٘ التر٦حز ؤ٦ثر ، و ٦ىا ٧لما جم

 
َّ
غها بال٣لم ٖى  ٖباعة ؤو ظملت جدمل ؤو جىحي ب٨ٟغة طاث ٢يمت حً ال٣يم جم٨ىىا حً حا ؾُ

 و ٧اهذ اإلاغاخل اإلاخبٗت في جدضيض الٟئاث ٧الخالي: بهجاػ الخٟيئت ال٣يميت للىو.

 ٢غاءة الىهىم ٢غاءة ٖاصيت ؤوليت -

 بٖاصة ٢غاءة الىهىم بالتر٦حز ٖى  اإلاٗاوي  -

 غاءة الىهىم باؾخسضام ال٣لم و الدؿُحر ٖى  الٗباعاث اإلاهمتبٖاصة ٢ -

 وي٘ ظضو٫ ٖام للٟئاث الغثيؿيت و الٟئاث اإلاؿاٖضة -

 خؿاب وؿب ج٨غاعاث ال٣يم و ألاهضاٝ -

 وخضة الخدلُل: 3-3

يت اإلااصة اإلاغاص صعاؾتها ، خيض ٖمضها في بدشىا هظا  يخى٠٢ ازخياع وخضة الخدليل ٖى  هٖى

بال ؤن ه٨دك٠ ال٣يم اإلاىظىصة في الىهىم بُغ١ " ، بط ال يم٨ىىا ال٣ٟغةبل  ازخياع وخضة " 

حباقغة ؤو بيداثيت خؿب اإلاٗجى الظي جدمله الٗباعة ؤو الجملت ؤو ال٣ٟغة ٩٦ل . وازخياع 

جدضيض الٟئاث اإلاؿخسغظت و ٦ميتها ؤو ٖضصها  يوخضة الخدليل زُىة بالٛت ألاهميت ف

 الخٟيئت. ٞبالخالي هي حؿاٖض ٦شحرا في بجمام

 ظضو٫ الٟئاث اإلاؿخسغظت مً ُٖىت الىهىم:   3-4

في ٖيىت الىهىم اإلاسخاعة في البدض ٢ض صهاهإن ج٣ىيت جدليل اإلادخىي جىضر الجضاوأل 

باؾخسغاط ٞئاث حدضصة خؿب الهضٝ الٗام للضعاؾت، و خؿب حا جُلبخه بق٩اليت ؤلؼحخىا 

ت ٦مىهج للىنى٫ بل  ٚايت يغوع البدض، لظل٪ اٖخمضها ٖى  ٞئاث حٗيىت بضث لىا ؤجها ي

البدض الغثيؿيت، و اإلاخمشلت في ٞئت الك٩ل ، ٖى  ؤؾاؽ الازخالٝ ال٩اثً بحن الىهىم حً 

خيض الك٩ل الٓاهغ ، ٞهىا٥ ههىم قٗغيت  و ؤزغي هثريت و ٢ض ٧ان لؼاحا ٖليىا ألازظ 

خباع ٧ىن الىهىم الكٗغيت  لضحها ظاطبيت و ب٢با٫ ٦بحريً لضي ال٣ا عت و ختى بٗحن الٖا

اإلاؿخم٘ ؤو اإلاخل٣ي ألجها جازغ ٖليه حً الىاخيت الٗاَٟيت الىظضاهيت و بالخالي ي٩ىن جإزحرها 

ؤ٦ثر و ؤبلٜ ٖى  ال٣ٗى٫ و يهبذ اإلاٗجى ؤ٢غب لالؾخ٨كاٝ و الخد٤٣ حىه و الخمًٗ ٞيه، و 

هىم بالخالي حهمىا جهيي٠ اإلادخىي الٗام للىهىم الكٗغيت و ح٣اعهتها باإلادخىي الٗام للى

الىثريت حً زال٫ الٟئت الشاهيت و هي ٞئت " ال٣يم " و التي حٗخبر ؤهم ٞئت في الجضو٫ بط حٗخبر 
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باعة ؤلاق٩اليت التي هدً بهضص البدض ٞحها  و الخ٣صخي ٖجها. و هي حغجبُت اعجباَا وزي٣ا 

لىا ح٩اهت ٧ل ٢يمت حؿخسغظت حً ٧ل هو و ق٨ال و حًمىها بٟئت ألاهضاٝ التي جىضر 

٩٦ل ؤو للىو في خض طاجه ، ٞيٓهغ في الخىظه الٗام و ختى السام ؾىاء للضعاؾت  ؤهميتها

ال٣يم بًٗها ببٌٗ ، لييخج لضيىا هو حدىعي طو لىا ج٩احل ألاهضاٝ حً زال٫ ج٩احل 

ت حً ال٣يم، و هىا  جىظه واضر حً ؤظل جد٣ي٤ هضٝ ؤو ؤ٦ثر حً زال٫ جغؾيش حجمٖى

بان ٖى  ؾاالحن حدىعيحن هما " حاطا ٢يل، و بإي وكحر بل  ؤن ٞئتي ال٣يم و ألاهضاٝ ججي

جإزحر " خؿب ألاؾئلت ألاعبٗت التي َغخها " الػويل " و هي : " حاطا ٢يل ، ٦ي٠ ٢يل، بإيت 

جدليل اإلاًمىن.ؤحا ال٣ٟغة التي جبييىاها  يوؾيلت و بإي جإزحر ؟ " و هظا ٦إهضاٝ خ٣ي٣يت ف

حً حىٓىع ؤن حٗٓم ال٣يم اإلاؿخسلهت ٧ىخضة بَاع حهمت في الضعاؾت و ٢ض ٞغيذ هٟؿها 

حً الىهىم حىظىصة يمىيا ؤي ٚحر ْاهغة الؾخسغاظها بُغي٣ت حباقغة ، ٟٞي ٧ل ٣ٞغة 

هجض ٢يمت ؤو ؤ٦ثر وٗيض بىاءها في ٞئت ال٣يم ، و ججضع ؤلاقاعة هىا بل  ٧ىن ٧ل الٟئاث 

و ٧لماث ؤؾاؾيت بطن ٞالخدليل الٟئىي ي٣ىم ٖى  جدضيض ٖباعاث اإلاٗخمضة جٓهغ في ال٣ٟغاث.

لًغوعة في اج٩ىن ب -ؤي الٗباعاث –و حٟخاخيت يبجى بها الىو ؤو السُاب ، و حداولت ٞهمها 

 " ال٣ٟغة". يبَاع وخضة الخدليل هظه و ه
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ىت ٦خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الؿًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في الجضو٫ ألاو٫ :  01

 الغابــــــــــــــــــــٗت ابخضاجي

 الهضٝ منها و صاللتها ال٣ُــــــــــــمت الىخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضة

جي
ضا

ابخ
ت 

ـــٗ
ـــــــــــــ

غابــــ
 ال

ىت
ؿ

 ال
ب

ـــــــا
٦خــــ

 

 :  اإلا٣ضحت1الىو

 حىظ صزىل٪ للمضعؾت   «: 1ال٣ٟغة

  »................٦ىذ جخدضر بها ٣ِٞ 

 

 

 ز٣اٞيت -

 ؾياؾيت -

 

 الاهخماء للٛت  -

الصخظ الؿياسخي  -

لالهخماء للٛت ألام ح٣ابل 

 الٗغبيت و الٟغوؿيت

 8: م1الىو 

ؤها بؾمي ٞىعولى  « :1ال٣ٟغة 

  »  ..ل٩ي ال يٗايىه الىاؽ..................

 

 ز٣اٞيت -

 

 اظخماٖيت -

 

 ؾياؾيت -

 

 ز٣اٞيت  -

 

 ٖيتاظخما -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الش٣اٞيت حً زال٫ 

 جبجي الخ٣ىيم الٟالحي

الاهخماء للمى٣ُت  -

ظٛغاٞيا حً زال٫ ط٦غ اؾم 

 ال٣غيت و البلضيت و الٗغف

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ ؤلاخالت بل  وظىص 

ال٨يان ال٣باثىي ] بالص 

 ال٣باثل[

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

حؿميت  زال٫ جىلي الجضة

 اإلاىلىص

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الش٣اٞيت حً زال٫ 

ازخياع ؤؾماء ٢بيدت لخجىب 
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 الٗحن الخؿىصة

 

 

 

 12: م2الىو

ؤها يىاصوهجي زحزيغي  « : 1ال٣ٟغة 

.....ؤقاهض الغؾىم اإلاخدغ٦ت ٖى  

  »  الخلٟاػ

 اظخماٖيت -

 

 ز٣اٞيت -

  

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

 اءزال٫ ألاؾم

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الش٣اٞيت حً زال٫ 

 الخ٩ايا ] زيمىقىها[

في ؤيام الغاخت.........و  « : 2ال٣ٟغة 

ت التي  حكاهضة ألا٢غام اإلاًَٛى

  »  جهىع الخيىاهاث

 اظخماٖيت -

 

 

 

 

 ظخماٖيت -

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماٖيت للمى٣ُت حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

اػ٫ لٗبت ال٣هىع ؤو اإلاى

 زيساححن[

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماٖيت للمى٣ُت حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

 لٗبت الخهياث بل٣اًٞ[

 13: م3الىو 

البلض ..............ؤؾ٨ً  « :1ال٣ٟغة 

  » في بالص ال٣باثل

 اظخماٖيت -

 

 

 اظخماٖيت -

 

 اظخماٖيت -

الاهخماء الجٛغافي  -

ي للمى٣ُت حً زال٫ ] جحز 

 وػو[

الاهخماء للٗغ١  -

 ألاحاػيغي

الاهخماء للٗغ١  -
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 اظخماٖيت -

 

 ؾياؾيت -

 ال٣باثىي

الاهخماء الجٛغافي  -

 إلاى٣ُت ال٣باثل

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ الاخالت ال  ال٨يان 

 الؿياسخي ال٣باثىي

 17: م4الىو 

ت حل٪ ٖٓيم  « :1ال٣ٟغة  َغ يٚى

..............ٞماث حً الجٕى و الُٗل 

«  

 

 جاعيسيت -

 

 ؾياؾيت -

 

 

 

 يتاظخماٖ -

 

 جاعيسيت -

 

 

 ؾياؾيت -

 

 

 

 جاعيسيت -

 

 

 ؾياؾيت -

 

الاهخماء لخاعيش ألاحاػيٜ  -

ت[ َغ  ] للخاعيش حً زال٫ يٚى

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ ؤلايداء بىظىص ال٨يان 

الؿياسخي ألاحاػيغي ٦ضولت حً 

 ػحان 

الاهخماء للٗغ١  -

 ألاحاػيغي

الاهخماء لخاعيش ألاحاػيٜ  -

٫ حضة خ٨م ] للخاعيش حً زال

ت[ َغ  يٚى

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ ؤلايداء بىظىص ال٨يان 

الؿياسخي ألاحاػيغي ٦ضولت حً 

ا  ػحان زاحاٚػ

الاهخماء للخاعيش  -

ألاحاػيغي حً زال٫ خغبهم 

 يض الغوحان

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ ؤلايداء بىظىص ال٨يان 
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 جاعيسيت  -

 

 

 اظخماٖيت -

الؿياسخي ألاحاػيغي ٦ضولت حً 

ا  ػحان زاحاٚػ

حاػيٜ الاهخماء لخاعيش ألا  -

ت و  َغ ] للخاعيش حً زال٫ يٚى

 بىزىؽ[

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

 زال٫ هبظ السياهت

 

 

  21: م5الىو 

ٖبان عحًان زىعي  «: 1ال٣ٟغة 

صيؿمبر  ٦27بحر..........جىفي في 

1957 «  

 ؾياؾيت -

 

 

 

 جاعيسيت -

 

 اظخماٖيت -

 

 

 ؾياؾيت  -

 

 

 

 جاعيسيت -

 

 

 الصخظ الؿياسخي حً -

زال٫ الاهخماء للىًا٫ 

الؿياسخي و الشىعي إلاى٣ُت 

ال٣باثل حً زال٫ عحؼيت 

 ٖبان

الاهخماء لخاعيش  -

اإلاى٣ُت الجهاصي يض 

 الاؾخٗماع

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت حً زال٫ ؤؾماء 

 اإلاىا٤َ

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ الاهخماء للىًا٫ 

الؿياسخي و الشىعي إلاى٣ُت 

ال٣باثل حً زال٫ عحؼيت 

 ٖبان
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هخماء لخاعيش الا  - ؾياؾيت -

اإلاى٣ُت الجهاصي حً زال٫ 

 عحؼيت حاجمغ الهىحام

الصخظ الؿياسخي حً  -

زال٫ الاهخماء للىًا٫ 

الؿياسخي و الشىعي  إلاى٣ُت 

ال٣باثل حً زال٫ عحؼيت 

 ٖبان و حاجمغ الهىحام

 22: م  6الىو 

بغص ال٣ُـ.......  « :1ال٣ٟغة 

  »البرهىؽ 

 

 

 

 

 اظخماٖيت -

 

 

 اظخماٖيت -

 

 

ء لٗاصاث الاهخما -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

زال٫ الؼي الخ٣ليضي ] 

 البرهىؽ[

الاهخماء ل٣يمت الكٝغ  -

 حً زال٫ عحؼيت ] البرهىؽ[

ٚحر ٖغقه ............. ل٣مت  « :2ظملت 

   »السبز 

 

 اظخماٖيت -

 

 

 اظخماٖيت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

 زال٫ ٢يمت الىالء  للٗكحرة

اث الاهخماء لٗاص -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

 زال٫ هبظ زياهت الٗكحرة 

 25:  م 7الىو 
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ؤها ؤصع    «: 1ال٣ٟغة 

زاؾضا.............التي جخدضر ًٖ 

  »الخيىاهاث 

 اظخماٖيت -

 

 

 ز٣اٞيت -

 

 

 اظخماٖيت -

 

 

 

 

 اظخماٖيت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت حً 

 زال٫ ألاؾماء

الاهخماء لٗاصاث  -

ٞيت حً زال٫ اإلاى٣ُت الش٣ا

 الخ٩ايا ] زيمىقىها[

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماٖيت للمى٣ُت حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

لٗبت ال٣هىع ؤو اإلاىاػ٫ 

 زيساححن[

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماٖيت للمى٣ُت حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

 لٗبت الخهياث بل٣اًٞ[

حىلىص آر حٗمغ   «:2ال٣ٟغة 

قٗاع سخي حدىض و احدىض ..............ؤ

 « 

 اظخماٖيت -

 

 

 ز٣اٞيت  -

 

 

 ؾياؾيت -

 

 

 

 اظخماٖيت -

 

الاهخماء إلاى٣ُت  -

ال٣باثل حً زال٫ شسهيت 

 حىلىص حٗمغي 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الش٣اٞيت حً زال٫ 

 عحؼيت حٗمغي الش٣اٞيت

الصخظ الؿياسخي  -

ي و الهخماء للىًا٫ الؿياسخ

الشىعي  إلاى٣ُت ال٣باثل حً 

 زال٫ عحؼيت حىلىص حٗمغي 

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت حً زال٫ ؤؾماء 
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 جاعيسيت -

 

 ز٣اٞيت -

 

 ز٣اٞيت -

 

 ز٣اٞيت -

 

 

 اظخماٖيت -

 اإلاىا٤َ

الاهخماء لخاعيش  -

اإلاى٣ُت باؾخدًاع جاعيش 

 حٗمغي 

الاهخماء للٛت  -

 ألاحاػيٛيت

الاهخماء للٛت  -

 ألاحاػيٛيت

الاهخماء للمىعور  -

الش٣افي للمى٣ُت حً زال٫ 

 ٞيتعحؼيت سخي حدىض الش٣ا

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ 

 شسهيت سخي حدىض و احدىض

 

  42: م8الىو 

في اللٛت   «: 1ال٣ٟغة

ألاحاػيٛيت.............. ؤؾماء الهٟاث 

 « 

الاهخماء للٛت  - ز٣اٞيت -

 ألاحاػيٛيت

 اظخماٖيت - » اعجضي بغهىؾا ؤبيًا  «: 2ال٣ٟغة

 

 

 اظخماٖيت -

 

 

الاهخماء لٗاصاث  -

٣ُت الاظخماٖيت حً اإلاى

زال٫ الؼي الخ٣ليضي ] 

 البرهىؽ[

الاهخماء ل٣يمت الكٝغ  -

 حً زال٫ عحؼيت ] البرهىؽ[

  46: م9الىو 

الاهخماء للٗاصاث  - اظخماٖيت -لٗبت  « : 1ال٣ٟغة
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الٛميًت...................... ال يمؿ٪ 

  »ؤخضا 

الاظخماٖيت للمى٣ُت حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

 يًت[لٗبت الٛم

  50: م10الىو 

لٗبت الخهإع باألعظل  « : 1ال٣ٟغة 

ؤو ]زي٣اع[...............زم يجلؿىن 

  »لالؾتراخت 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماٖيت -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت  حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت] 

 زي٣اع [

  55: م11الىو 

ض  « :1ال٣ٟغة  خحن يدحن حٖى

في ح٩ان  .......................يهبذ

  »اإلاغ٧ىب 

 

 

 

 اظخماٖيت -

 

 

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماٖيت  حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

 لٗبت ؤقىاعي هيٛغطايً [

  59: م12الىو 

 « لٗبت الٛميًت  « : 1ال٣ٟغة 

................. زم جبضؤ   » ػيُٝى

  »اللٗبت 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماٖيت -

ت  حً اإلاى٣ُت الاظخماٖي

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت ] 

 الٛميًت  [

 63: م  13الىو 

لٗبت الىدلت  « :1ال٣ٟغة 

الٗمياء...........٧ي يدبحن حً يٛمٌ 

  »ٖيييه 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماٖيت -

اإلاى٣ُت  الاظخماٖيت  حً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت  

 الىدلت الٗمياء [

  81: م14الىو 

الاهخماء لؤلنى٫ و  - اظخماٖيت -ا ولضي ؤوني٪ ي « :1ال٣ٟغة 
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  »............و جمىث صون ؤن جتر٥ ؤزغا 

 

 

 ؾياؾيت -

 

 

 اظخماٖيت -

 

 اظخماٖيت -

 ألاظضاص و الٗغ١ 

الصخظ الؿياسخي  -

الؾخجهاى الىعي بالًمحر 

 الجمعي

الاهخماء و الىالء  -

 لؤلبىيً و الٗغ١ 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت  الاظخماٖيت  التي 

 ِس جغ٦ؼ ٖى  يغوعة ال
ْ
 ٟت ل

ؤها ال ؤعيض٥ ؤن حًٛب  « :2ال٣ٟغة 

  »............و جد٨حها لهاخب٪ 

 

 اظخماٖيت -

 

 ؾياؾيت -

 

 

 

 ؾياؾيت -

الاهخماء لؤلنى٫ و  -

 ألاظضاص و الٗغ١ 

الصخظ الؿياسخي  -

الؾخجهاى الىعي بالًمحر 

الجمعي و الاؾخٟا٢ت حً 

 الؿباث

الصخظ الؿياسخي  -

الؾخجهاى الىعي بالًمحر 

ى  الجمعي و الخٟاّ ٖ

 الظا٦غة

ٗذ ال٣لم أل٦خب  « :3ال٣ٟغة  ٞع

  »............٧ي يٗٝغ هى ابً حً 

 

 اظخماٖيت -

 

 ؾياؾيت -

الاهخماء لؤلنى٫ و  -

 ألاظضاص و الٗغ١ 

الصخظ الؿياسخي  -

الؾخجهاى الىعي بالًمحر 

الجمعي و الخٟاّ ٖى  

 الظا٦غة
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الؿىت  اإلاؿخسغظت مً ٦خابال٣ُم ج٨غاعاث ظضو٫ :  ًمشل  الجضو٫ الشاوي 02

 الغابٗت ابخضاجي

 %اليؿبت  الخ٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــــــــــــــمت

 52.30 34 اظخماُٖت

 21.53 14 ؾُاؾُت

 15.38 10 ز٣اُٞت

سُت   10.76 07 جاٍع

 99.97 65 اإلاجمٕى

 

 ابخضاجي:ظضو٫ ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت  جدلُل

يا ءا حً الؿىت الغابٗت ضبن الجضيغ بالظ٦غ ؤن اللٛت ألاحاػيٛيت ب ابخضاثييُغح بق٩اال حىيٖى

 ، حً خيض اإلا٩اهت التي ؤهيُذ بهظه اللٛت في اإلاىٓىحت التربىيت 
ُ
ٗخبر لٛت بط يم٨ً ال٣ى٫ ؤجها ح

اٖاث في [ ؾ 03ؤظىبيت بطا حا ؤحٗىا الىٓغ في الدجم الؿاعي اإلاسهو لها هجضه زالر ] 

ص [ و ؤعب٘ ؾاٖاث و هه٠ ] 15ؾا و  08] ألاؾبٕى ح٣ابل زمان ؾاٖاث و عب٘ للٛت الٗغبيت 

يا.  30ؾا و  04 و بطا حا اؾخدًغها ص [ للٟغوؿيت و هظا في خض طاجه يمشل بق٩اال حىيٖى

ىظذ " 
ُ
تراٝ بها حً ٢بل الؿلُاث هجضها جغا٦ميت هًاليت ج الٓغوٝ التي ؤصث بل  الٖا

ىاع للمىؾم بؿىت اإلادٟ ٓت " و التي ٢اَ٘ ٞحها جالحيظ حى٣ُت ال٣باثل اإلاضاعؽ في ٧ل ألَا

حما ايُغ الؿلُاث بل  اجساط ٢غاع بصعاط اللٛت ألاحاػيٛيت في اإلاضعؾت   94/95الضعاسخي 

يت و ٦ظل٪ الُاب٘ الازخياعي لخٗليم هظه  الجؼاثغيت ح٘ ٥ حا وا٦به حً حك٨الث حىيٖى

 يهٗب الخ٨هً بمؿخ٣بله. اللٛت يجٗل حً حٗليمها ؤحغا

لضي ال٣يم ٧ان لخ٨غاعاث لبل  حسجيل ؤ٦بر ٖضص  للجضو٫ حكحر بن ال٣غاءة الٓاهغيت  

حً حجمٕى الخ٨غاعاث و هظا حا يىحي بل  ؤن الخىظه الٛالب   %52.30الاظخماٖيت بيؿبت 

ص٫ ح٣ابل ؤنٛغ ج٨غاع لل٣يم الخاعيسيت بؿبٗت ج٨غاعاث بما يٗا اظخماعي،لهظه الىهىم هى 
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حً حجمٕى الخ٨غاعاث. و بيجهما سجلىا ج٨غاع ال٣يم الؿياؾيت بإعب٘ ٖكغة ج٨غاعا  % 10.76

حً حجمٕى الخ٨غاعاث ح٣ابل ج٨غاع ال٣يم الش٣اٞيت ٖكغ حغاث  % 21.53بما يٗاص٫ وؿبت 

حً حجمٕى الخ٨غاعاث.   بطن حً الجضو٫ يبضو ظليا ؤن ؤ٦بر وؿبت حً  % 15.38بيؿبت 

ؤعبٗت و زالزىن ٢يمت ح٨غعة وهي اظخماٖيت وهظا يكحر بل  ؤن ال٨ٟغة ال٣يم في الىو هي 

ت حً ألا٩ٞاع و الخىظهاث ال٣يميت الٗاصيت التي هضٞها هى  اإلادىعيت جهبى بل  ه٣ل حجمٖى

ال٣باثىي في  خم٘بُٖاء ٨ٞغة واؾٗت ًٖ الٗاصاث و الؿلى٦ياث التي ٧اهذ جهبٜ يىحياث اإلاج

ا حؿخمغة ختى آلان في بَاع الخىاعر الش٣افي ؾىاء حً ظهت حغخلت حا،  ولغبما حا جؼا٫ بًٗه

اللباؽ ؤو ألالٗاب اإلاماعؾت ؤو ؤي ؾلى٥ ؤو ٖاصة ؤزغي والتي بًٗها حا يؼا٫ حماعؾا في 

اإلاغخلت الخاليت و٧ل هظا يُٗي اهُباٖا بل  ؤن الهضٝ حً وظىص هظه الىهىم لخالحظة 

ت حً الؿىت الغابٗت ابخضاجي يكحر بل  وظىص جىظه ٞٗى ٟا٫ ٖى  حجمٖى ي في جيكئت ألَا

اإلاٗايحر الاظخماٖيت التي ال يغاص لها ؤن جىضزغ ٧ىجها جدمل حٗجى جغبىيا و جسو ؤو حُٗي 

ى الجضيغ بالظ٦غ ؤن ٧ل ٢يمت زانيت حٗيىت للمجخم٘ ؤو اإلاى٣ُت حهمت في اإلاجخم٘ ٩٦ل

حرا حً اإلاٟغصاث اظخماٖيت حً ٖاصاث و ج٣اليض ؤو خٝغ ؤو نىاٖت ج٣ليضيت جدمل ػزما ٦ب

وح٘ طل٪ ال يم٨ىىا ؤن هخجاهل وؿبت  اللٛىيت التي جداٞٔ ٖى  اؾخمغاعيت اللٛت ألاحاػيٛيت .

ج٨غاعاث ال٣يم الؿياؾيت والتي جمشل ؤعبٗت ٖكغ ج٨غاعا حً حجمٕى زمؿت وؾخحن وهي زاوي 

ىن ٢يمت ن ولى ؤهه بٗيض ظضا ًٖ ؤعبٗت وزالزوؿبت بٗض ال٣يم الاظخماٖيت وهى ٖضص ٚحر هحِّ 

اظخماٖيت بال ؤهه ال يجب بٟٚا٫ خ٣ي٣ت ؤجها حىظهت بل  ؤَٟا٫ في ؾً بحن الخاؾٗت و 

اءً ظالٗاقغة خيض ؤن الُٟل في حشل ه الؾخ٣با٫ وج٣بل ٧ل حا هى٣كه  ٢ابال  اه الؿً يٗخبر ٖو

م حً ؤهه  ٞيه ًٖ َغي٤ ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت وال٣يم الؿياؾيت في هظا الىو بالٚغ

حجغص ٣ٞغة واخضة و٢هحرة ظضا بال ؤجها خملذ ال٨شحر حً ال٣يم التي ؾخازغ ٖى  ٖباعة ًٖ 

وظملت ال٣يم الؿياؾيت جدمل في َياتها حٗجى الصخظ والىًا٫ .الُٟل بُغي٣ت ؤو بإزغي 

و جىظه حٗحن طالؿياسخي الظي يم٨ً اٖخباعه حداولت بيضيىلىظيت لخدًحر ظيل ؾياسخي 

ال٣يم الخاعيسيت حىسٌٟ ح٣اعهت بال٣يم الاظخماٖيت و وهضٝ حدضص. بيىما وظضها ؤن ج٨غاع 

 ٦ظا ال٣يم الش٣اٞيت .
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إلاؿخسغظت مً األاهضاٝ مً ال٣ُم  ج٨غاعاث  ظضو٫ الجضو٫ الشالض :  ًمشل  03

 ٦خاب الؿىت الغابٗت ابخضاجي 

ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 10.76 07 اء لجٛغاُٞا مى٣ُت ال٣باثلالاهخم

ش مى٣ُت ال٣باثل  10.76 07 الاهخماء لخاٍع

الاهخماء للٗاصاث الش٣اُٞت إلاى٣ُت 

 ال٣باثل

10 15.38 

الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت 

 إلاى٣ُت ال٣باثل

20 30.76 

 10.76 07 ال٣باثلي الاهخماء للٗغ١ 

 21.53 14 الصخظ الؿُاسخي

 99.95 65 اإلاجمٕى

 

ظضو٫ ج٨غاعاث  ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت  جدلُل

 ابخضاجي: 

خغنا حىا ٖى  الا٢تراب ؤ٦ثر حً ألاهضاٝ التي جخسٟى وعاء هظه ال٣يم ٣ٞض ٧ان لؼاحا ٖليىا 

ؤن ه٨٨ٟها بل  ؤبٗاصها و ٚاياتها. ٞمً زال٫ ج٨ٟي٨ىا لؤلهضاٝ التي جغحي بلحها هظه الىهىم 

حً بىاء الجضو٫ ؤٖاله، و الظي يبحن لىا ؤن ؤ٦بر ج٨غاع لل٣يم في الجضو٫ ألاو٫ ) جم٨ىىا 

[ ج٨غاعا و ل٨ً بٗض 34ظضو٫ ال٣يم ( ٧ان حً ههيب ال٣يم الاظخماٖيت بإعبٗت و زالزحن  ]

ج٨ٟي٨ها جدهلىا ٖى  زالر ٞئاث لؤلهضاٝ التي جىضعط يمً ال٣يم الاظخماٖيت ،الٟئت ألاول   

جمشل ألاهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء  % 30.76[ ج٨غاعا و بيؿبت 20بٗكغيً       ] 

لؤلهضاٝ التي  % 10.76[  ج٨غاعاث بيؿبت  07لل٣يم الاظخماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل و ؾب٘ ] 
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هخماء لجٛغاٞيا حى٣ُت ال٣باثل و بىٟـ الخ٨غاع و بىٟـ اليؿبت لالهخماء للٗغ١ حٗؼػالا 

هضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء لل٣يم الاظخماٖيت حى٣ُت ال٣باثىي ، و اإلاالخٔ ؤن ألا 

ال٣باثل ٢ض ع٦ؼث ٖى  ؤهميت ألالٗاب الخ٣ليضيت في بىاء شسهيت الُٟل في هظه اإلاغخلت 

الٗمغيت حً زال٫ حٗلم ألاصواع اإلاسخلٟت  و بىاء وؿيج حً الٗال٢اث ح٘ ؤ٢غاهه و ٦ظا جإ٦يض 

ب اإلاكهىعة في اإلاى٣ُت حما يدحي الظا٦غة الجماٖيت و الخمايؼ حً زال٫ التر٦حز ٖى  ألالٗا

يغسسها لضي الخالحيظ حً حىُل٤ ؤن الخلميظ يخٗلم باللٗب. زم جإحي ألاهضاٝ التي جغحي بل  

( ج٨غاعاث و هي وؿبت ُحغييت  10حٗؼيؼ الاهخماء للمىعور الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل بٗكغ ) 

خباع ٧ىن ال٨خ اب ٢يض الضعاؾت هى جغبىي باألؾاؽ ، و ل٣ض ظضا بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

جغ٦ؼث هظه ألاهضاٝ ٖى   حٗؼيؼ الاهخماء للٛت ألاحاػيٛيت و للش٣اٞت الؿاثضة في حى٣ُت 

ٗخبر حً وؾاثِ ه٣ل الش٣اٞت الكٟهيت 
ُ
خماص ٖى  الخ٩ايا ) زيمىقىها ( التي ح ال٣باثل ٧ااٖل

لىجي زام للخالحيظ الظيً للمى٣ُت حً ظيل بل  ظيل بما يؿاهم في بىاء حسيا٫ ؾىؾي

 يؿدبُىىن ٢يمها و يخمشلىن ؤبٗاصها ح٘ الى٢ذ. 

زم جإحي ألاهضاٝ التي جغحي بل  هٕى حً الصخظ الؿياسخي و التي ع٦ؼث في حٗٓمها ٖى  

ؤلاخالت بل  ال٨يان الؿياسخي اإلاؿخ٣ل إلاى٣ُت ال٣باثل و اؾخجهاى الىعي الجمعي للمى٣ُت و 

حغة ؾىاء يض الاؾخٗماع ؤو ٞيما بٗض الاؾخ٣ال٫. بيىما  اؾخدًاع هًالها الؿياسخي في ٧ل

( ج٨غاعاث و هي  07جإحي ألاهضاٝ التي جغحي لخٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش حى٣ُت ال٣باثل بؿب٘ ) 

خباع ؤهميت الخاعيش في بىاء شسهيت الخالحيظ زانت  وؿبت ال بإؽ بها بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

خاعيش( ؤن هجٗله حدغ٧ا و حخدغ٧ا. ٞال ييبغي ؤن ي٣ضم ألحغ الجىهغي في ج٣ضيمه ) الاؤن "  

الخاعيش ٖى  ؤهه ظهىص ؤو هخاثج حترا٦مت ؤو ٖباعاث حجغصة ٖما خضر، و ل٨ً ٖى  ؤهه شخيء 

 1حازغ حىيء بال٣ىة "

 

 

 

 
                                                           

 153اإلاضعؾت و اإلاجخم٘ ، ظىن صيىي ، م   1
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ــاب الؿىت ٦خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في  الغاب٘الجضو٫ 04

 الخـــــــــــــــــــــــامؿت ابخضاجي

ــــضة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الهضٝ منها و صاللتها ال٣ُــــمت الىخــــــــــــــــــــــــــــ

   
   

   
   

   
   

   
  

جي
ضا

ابخ
ت 

ؿ
ام

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

خــــــــــ
ال

ت 
ؿى

 ال
ب

خا
٦

 

 ٗت الخُب[] باج 12م  :1الىو 

زامُال نٛحرة  « :1ال٣ٟغة 

  »...............................٧ي جإحي بالى٣ىص 

 

 اظخماُٖت -

 

 

 

سُت -  جاٍع

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الاخخٟا٫ بغؤؽ 

ُٛت  الؿىت ألاماَػ

ش  - الاهخماء للخاٍع

ت  غي مً زال٫ عمٍؼ ألاماَػ

سُت  ًىاًغ الخاٍع

٤ بلى ال٨خابت[ ] 13م  :2الىو   الٍُغ

ٖاص جخا  « : 1ال٣ٟغة 

............................ٞإزظوا ًطخ٨ىن 

  »ٖلُه 

 صًيُت -

 

 

 صًيُت -

 

 

 اظخماُٖت -

 

 

 

 صًيُت -

 

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

ت ًىم الجمٗت  عمٍؼ

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

ت  ج٣ضًغ بمام ال٣ٍغ

خماء لٗاصاث الاه -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ٖاصة ج٣ضًم البٌُ 

 ] ٢غبان [ للجام٘

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

ت ًىم الجمٗت  عمٍؼ
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 صًيُت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

ت الجام٘  عمٍؼ

 ] الٛغاب و الشٗلب[ 20م  :3الىو 

جدُت ؤيها الٛغاب  « : 1ال٣ٟغة 

  »..................هظا ْاهغ للُٗان .......

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ الخدُت ] ؤػو٫[

 ] اإلال٪ و الٗهٟىع[ 26م  :4الىو 

في ًىم مً ألاًام  « : 1ال٣ٟغة 

  ».....................ؤنبذ اإلال٪ ٖبضا له 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

ُت مً اإلاى٣ُت الاظخماٖ

 زال٫ ٢ُمت ] الشإع[

 ] ماء هب٘ * ٖلي*[ 28م  :5الىو 

آه مً ٌكغب ختى ًغجىي  « : 1ال٣ٟغة 

  »..............بن قغبتها ٧اللبن 

 

الاهخماء الجٛغافي  - اظخماُٖت -

 للمى٣ُت

 ] ؤخمض ؤومغي[ 32م  :6الىو 

ؤومغي مخمغص  « : 1ال٣ٟغة 

  »ؿهىب ....................الظي اهدكغ في ال

سُت -  جاٍع

 

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش ] ؤومغي[  اؾخدًاع جاٍع

الاهخماء لجٛغاُٞا  -

اإلاى٣ُت مً زال٫ ] 

ظغظغة ،آر ظُمت، آر 

 بىٖضو[

الاهخماء لجٛغاُٞا  -

اإلاى٣ُت مً زال٫ ]،آر 

 ظُمت، زحزي هخاال[

الاهخماء لٗاصاث  -
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في اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

 اجساط مؿا٦ً مً ألاحجاع

 

ت  « : 2ال٣ٟغة  ل٣ض ٦بر في ال٣ٍغ

  »......................٣ٞخله ٖلى ال٣هٗت 

 

سُت -  جاٍع

 

 اظخماُٖت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش هظه  اؾخدًاع جاٍع

 الصخهُت

الاهخماء ل٣ُم  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت و هي 

 هبظ الخُاهت

 [] ظضها ألاو٫  36م  :7الىو 

ظضها ألاو٫  « : 1ال٣ٟغة 

  »............................٦إهه ألاؾض في ػثحره 

 

 اظخماُٖت -

 

 

الاهخماء ل٣ُم  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ الاٞخساع باألنى٫ 

خحن ٖاصث ألاؾىص  « : 2ال٣ٟغة 

  »..............................ٞشإع لىٟؿه 

 

 

 

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

إلاى٣ُت الاظخماُٖت  مً ا

زال٫ ببغاػ الشإع ٦ألُت 

للخٟاّ ٖلى الىظىص 

الٟغصي و الجماعي في 

 اإلاى٣ُت

غي[ 38م  :8الىو   ] بلض ؤو ؤعى ألاماَػ

ال ؤٖلم مً ؤًً ظئذ  « : 1ال٣ٟغة 

  »........................جبا ألهجي ؤوسخى 

 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً ؤظل اؾخنهاى الىعي 

ة الجماُٖت و بالظا٦غ 

 البدض ًٖ ألانل

غي  « : 2ال٣ٟغة  ً ألاماَػ هٓغث في َو

  »..........ٟٞغخذ ل٨ىوي ببىا ل٪ 

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 
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سُت  -  جاٍع

 

 اظخماُٖت -

 

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

ش  - الاهخماء للخاٍع

غي مً زال٫ عمؼ  ٍت ألاماَػ

سُت ت الخاٍع  ًىَٚغ

الاهخماء ل٣ُم  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت  مً 

 زال٫ الاٞخساع باألنى٫ 

و٢ٟذ ٖلى عبىة ٞىاصًذ  « : 3ال٣ٟغة 

  ».................ٞإمغججي بالغ٦ٕى 

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

لىبظ  ز٣اٞت الغ٦ٕى ] 

 جلمُذ للغ٦ٕى ججاه ال٣بلت[

ؾىدٟغ و هىٓغ  « :4ال٣ٟغة 

ًه .........   »....................ال ًم٨ً حٍٗى

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً ؤظل الىًا٫ ٖلى 

ت   الهٍى

 ] بًٟغي ن الًال٫[ 40م  :9الىو 

ٖىضما جخجه هدى بٌٗؼوًٚ  « : 1ال٣ٟغة 

  »..............هي ٦خابت الخُٟىاٙ 

 اظخماُٖت -

سُت -  جاٍع

 ز٣اُٞت -

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ ط٦غ 

 وػن بٖؼ 

ش  - الاهخماء لخاٍع

ٜ  ألاماَػ

الاهخماء للٛت  -

ُٛت  ألاماَػ

الدجغ الظي ه٣كذ ٖلُه  « : 2ال٣ٟغة 

  »......هى ألا٦بر في هظه اإلاى٣ُت 

 ز٣اُٞت -

 اظخماُٖت -

 ؾُاؾُت -

الاهخماء للٛت  -

ُٛت   ألاماَػ

الاهخماء الجٛغافي  -

 للمى٣ُت
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الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

ً ال٣باثل و بخُا ء َو

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

آلازغ و الغبِ بحن مى٣ُت 

ال٣باثل و الكإن ال٨بحر 

 للخُٟىاٙ

 ] ؤعػقي البكحر[ 44م  :10الىو 

ؤعػقي البكحر ............مً  « : 1ال٣ٟغة 

ا مىه    »ًىٓغ بلُه ًغحٗل زٞى

سُت -  جاٍع

 

 اظخماُٖت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش  اؾخدًاع جاٍع

 شخهُاتها

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ ؤؾماء 

 مىا٣َها و ٖغوقها

زاع يض ٖضوان  « : 2ال٣ٟغة 

الٟغوؿِؿـ ..........٢خلىه في بٌٗؼوًٚ 

«  

 

سُت -  جاٍع

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش  اؾخدًاع جاٍع

 شخهُاتها

 ] ظبلي[ 46م  :11الىو 

ؼ ٖىضي  « : 1ال٣ٟغة  بؾم٪ ٍٖؼ

  »....٧ل واخض منهم ؤًً هغب ...........

الاهخماء الجٛغافي  - اظخماُٖت -

للمى٣ُت مً زال٫ الاٖتزاػ 

 بجغظغة

جظ٦غث ًىابُٗىا  « : 2ال٣ٟغة 

  »..........................اإلاهض ،الُٟل ًدبى 

الاهخماء للبجى  - اظخماُٖت -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

 زال٫ اؾخدًاع زاظماٖض

 ٨ىعان[] ٚابت بٖ 49م  :12الىو 
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بمجغص ؤن جسغط مً مضًىت  « : 1ال٣ٟغة 

  »...ؾخجض ٧ل هٕى مً ألاشجاع 

الاهخماء الجٛغافي  - اظخماُٖت -

للمى٣ُت مً زال٫ الاٖتزاػ 

 ؤؾماء اإلاضن

مىظ صزىل٪  « : 2ال٣ٟغة 

..................ٚابت ب٨ٖىعان و ٚابت 

  »ؤ٦ٟاطو 

الاهخماء الجٛغافي  - اظخماُٖت -

ماء للمى٣ُت مً زال٫ ؤؾ

 اإلاضن و الٛاباث

 ] هىي زاٞار ؽ ووطم[ 55م  :13الىو 

ؾهغها  « : 1ال٣ٟغة 

ىىا  اللُل..................................ًا َو

ؼ    »الٍٗؼ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

مُلت ؾمائ٥ ظ « : 2ال٣ٟغة 

  ».......................مى٣ىف ٖلى ألاحجاع 

الاهخماء الجٛغافي  - اظخماُٖت -

للمى٣ُت مً زال٫ 

 الاٞخساع بكٝغ اإلاى٣ُت

ؾهغها  « : 3ال٣ٟغة 

ىىا  اللُل................................. ًا َو

ؼ    »الٍٗؼ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

غي و  بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

٦م ؤحى مً مؿخٗمغ  « : 4ال٣ٟغة 

  »..................ا٢خلٗتهم مً ظظوعهم 

سُت -  جاٍع

 

 اظخماُٖت  -

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

سها م٘  اؾخٗغاى جاٍع

ً  اإلاؿخٗمٍغ

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الاهخماء لألظضاص و 
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 ساع بهمالاٞخ

ؾهغها  « : 5ال٣ٟغة 

ىىا  اللُل................................. ًا َو

ؼ    »الٍٗؼ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

اٞغحي ٞامخضاصها ٦بحر  « : 6ال٣ٟغة 

  »ا .............ز٣ىلىن ًا ؤمىا هدً هى

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء الجٛغافي  -

ٜ مً ؾُىة بلى  لبالص ألاماَػ

لـ  ألَا

الاهخماء الجٛغافي  -

ٜ مً الؼواوة  لبالص ألاماَػ

 بلى الخىاع١ 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

ؾهغها  « : 7ال٣ٟغة 

ىىا الل ُل................................ ًا َو

ؼ    »الٍٗؼ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

ؾهغها  « : 8ال٣ٟغة 

ىىا  اللُل................................ ًا َو

ؼ    »الٍٗؼ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

ال٫ ؤلاخالت بلى وظىص مً ز

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ



 الجاهب الخُب٣ُي                                                                                                                                                    الٟهل الخامـ:

Page 192 sur 364 
 

 

ؾهغها  « : 10ال٣ٟغة 

ىىا  اللُل............................... ًا َو

ؼ   » الٍٗؼ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى وظىص 

غي و بخُاء  الىًَ ألاماَػ

الاهخماء بلُه في م٣ابل 

 آلازغ

 ] زُجزاٙ[ 68م  :14و الى

الكٝغ و  « : 1ال٣ٟغة 

الخغمت........................هى٨ؿغ و ال 

  »هىدجي 

 

 

 

 

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت  -

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الىعي الجمعي 

غي  باؾخدًاع ؤلغبُ٘ ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الىعي الجمعي 

 ٫ باؾخدًاع هًا٫ الغظا

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الىعي الجمعي 

باؾخدًاع الخمغص ٖلى 

 الٓلم

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى               

الىعي الجمعي باؾخدًاع 

الىًا٫ مً ؤظل 

ُٛت  ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الىعي الجمعي 

باؾخدًاع الهمىص يض 

 الٗضو و ٖضم الغ٦ٕى
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ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت  الخامـ : ًمشل ج٨غاعاث جضو٫ ال 05

 : الخامؿت ابخضاجي

ــــــــــمت ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 42.59 23 اظخماُٖت

 31.48 17 ؾُاؾُت

سُت  14.81 08 جاٍع

 07.40 04 صًيُت

 03.70 02 ز٣اُٞت

 99.98 54 اإلاجمٕى

 

 اث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الخامؿت ابخضاجي :ج٨غاع جدلُل ظضو٫ 

]الؿىت الغابٗت ابخضاجي [  الؿاب٤ للُىع  الابخضاجي جخىيجا الخٗليم حً الساحؿت الؿىت حٗخبر

 السغوط حلمذ هى الابخضاجي الخٗليم حً الساحؿت الؿىت بل  الضزى٫  و طل٪ يٗجي ؤن حلمذ

 إلا٨دؿباث جغؾيسا الؿىت هظه ألاحاػيٛيت في للٛتجضعيـ حاصة ا يٗخبر . و الغابٗت الؿىت حً

 و ال٣غاءة في بالخد٨م له حؿمذ التي ألاؾاؾيت اللٛىيت حٗؼيؼا لل٣ىاٖض الؿاب٣ت الخلميظ

و ل٣ض  . اإلاخىؾِ الخٗليم حغخلت ٢بل طل٪ و ويٗياث حسخلٟت، في الخىانل و ال٨خابت

ت حً الىهىم الىثريت لل٣غاءة ٦مىُل٤  ٤ اٖخمض ال٨خاب حجمٖى في بزاعة ج٨ٟحر اإلاخٗلم ٞو

التي حؿهل  الكٗغيت الىهىم حً حً ألا٩ٞاع اإلاخماؾ٨ت، ٦ما اٖخمض ظملت بييت حيسجمت

و حً زال٫ جهٟدىا إلاسخل٠ الىهىم الىاعصة في  . الٟهم و الخٟٔ و الخمشل لضي الخالحيظ

                                                                                                                     .                                                                        .ال٨خاب جم٨ىىا حً بىاء الجضو٫ ؤٖاله

يٗبر هظا الجضو٫ ًٖ ج٨غاعاث ال٣يم الىاعصة في ٦خاب الؿىت الساحؿت ابخضاجي في حاصة اللٛت 

بٗض جد٣ي٤ الدكب٘ بزغ ٢غاءاث خاولىا التر٦حز ٖى  ال٣يم التي جٟي بالٛغى  ألاحاػيٛيت ، و ل٣ض

حخٗضصة، و التي ج٨غعث بهىعة حكض الاهدباه ، و هي التي في اٖخ٣اصها ؤ٢غب و ؤيؿغ للخمشالث 
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ٟا٫ في هظه الٟئت الٗمغيت ]  ؾىت [ . و ل٣ض جم٨ىا حً اؾخسغاط  11التي ٢ض يبىحها ألَا

ال يم٨ً ججاهلها و هي بُبيٗت الخا٫ ج٨غاعاث حخٟاوجت بخٟاوث م زمؿت ٢يم واضخت اإلاٗال

ه ٖبر هظه الىهىم .  اإلاٛؼي الٗام اإلاغاص بلٚى

و هالخٔ ؤن الاججاه الٗام للجضو٫ يؿحر في حىخ  ال٣يم الاظخماٖيت و طل٪ بدسجيل زالر و 

ها ؤعب23ٖكغيً ]  ٘ ٖكغة ] [ ج٨غاعا في حجمل الىهىم اإلاخًمىت لهظه ال٣يم و التي حجمٖى

، ح٣ابل ٢يمخحن ز٣اٞيخحن ٣ِٞ ، بمٗجى وٖى  ألا٢ل في ٧ل ه٢يمت  3.8[ هها بمٗض٫  14

بطا ؤزظها ج٨غاعاث ال٣يم بما جمشله حً وؿب حئىيت ٞةهىا ؾىجض ؤن ؤٖى  وؿبت حئىيت ٢ض 

% ٣ِٞ لل٣يم  03.70% ح٣ابل وؿبت  42.59جد٣٣ذ لضي ال٣يم الاظخماٖيت بم٣ضاع 

خباع ؤن الش٣اٞيت. و هظا ال ا حا بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا خبايً الٓاهغ للٗيان يبضو لىا ح٣بىال هٖى

 ٢بل ؤي شخيء آزغ .هظا ال٨خاب جغبىي بالضعظت ألاول  و يجب ؤن يغ٦ؼ ٖى  الغؾالت التربىيت 

[  17و ل٨ً بحن هاجحن اليؿبخحن الخضيخحن هجض ؤن ج٨غاع ال٣يم الؿياؾيت بؿب٘ ٖكغة  ] 

% حً حجمٕى ال٣يم اإلاؿخسغظت حً الىهىم جمشل وؿبت ال يؿتهان  31.48حغة و بيؿبت 

ت حً الغئي و بها  ، و هظا يىحي بالخىظه الٗام الظي يغاص حً زالله شخظ الىاقئت بمجمٖى

ال٣ىاٖاث و الخىظهاث الؿياؾيت الًمىيت ؤو الهغيدت ، و التي جُغح ال٣ًيت الهىياجيت حً 

الخىٕى ياؾـ للخٗضص و الازخالٝ ال حً حى٤ُ حىُل٤ الخٗضص الش٣افي و الؿياسخي الظي 

تراٝ بالجؼء في صازل ال٩ل اإلاخ٩احل.  الش٣افي الظي يضٖى للخىٕى في بَاع الىخضة ؤي الٖا

[ حغاث و هظا ج٨غاع يٗي٠  08% لل٣يم الخاعيسيت بخ٨غاع زمان ]  ٦14.81ما ه٣غؤ وؿبت 

اصة بىاء الظا٦غة ح٣اعهت بما ييبغي ؤن حكخمل ٖليه هظه الىهىم حً ٢يم جاعيس يت إٖل

الجماٖيت ، ٦ما ؤن ال٣يم الضيييت الىاعصة في هظه الىهىم حجخمٗت ؤيًا جمشل وؿبت 

 يٗيٟت و هظا ٨ٖـ حا ييبغي ؤن جخًمىه الىهىم اإلاىظهت لخالحيظ في هظه الٟئت الٗمغيت.

ى٣ُت و ل٣ض الخٓىا ؤن ال٣يم الاظخماٖيت ٢ض جغ٦ؼث ؤ٦ثر ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء الجٛغافي إلا

تزاػ باالهخماء لؤلظضاص و للىٓم الاظخماٖيت ال٣اثمت في حى٣ُت  ال٣باثل و الاٞخساع بها ، و الٖا

٦أليت للخٟاّ ٖى  الىظىص ٦ما ع٦ؼث ٖى  ٢يمت الشإع ، ال٣باثل ٦ماؾؿت ] زاظماٖض [ 

ؾُديت ظضا ، بط ؤقاعث ٣ِٞ  ٩ٞاهذ ؤحا ال٣يم الضيييت . الاظخماعي لؤلٞغاص و الجماٖاث

و ج٣ضيغ بحام ال٣غيت و هظا جىا٣ٞا ح٘ الهىعة الىمُيت التي عؾمتها عحؼيت يىم الجمٗت بل  

، و هىا يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه الىهىم ال٨خاباث الٟغوؿيت ًٖ جضيً ال٣باثل الؿُخي 
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خان ؤو يلخ٣ي ٞحها جىظهان ، جىظه اظخماعي في حجمله يداو٫ ؤن يٗؼػ يجخ٣اَ٘ ٞحها عئ 

٣ت ال٣باثل و الاهخماء إلاىعوثها الاظخماعي ٧اؾخدًاع ٢يمت الشإع و الىالء الاهخماء الجٛغافي إلاىُ

إلااؾؿت  زاظماٖض و الاٞخساع باألنى٫ و ألاظضاص ، ح٘ الخىظه الؿياسخي الظي يداو٫ ؤن 

ياؾـ لبىاء شسهيت حدكبٗت بمىٓىحت حً ال٣يم و ال٣ىاٖاث الايضيلىظيت و التي هي 

اع ليؿذ بالًغوعة هٟـ  جي لٗاحت ؾ٩ان ال٣باثل الٗاصيحن و ال لٗاحت الكٗب الايضيلى  ؤلَا

 الجؼاثغي.

الجضو٫ الؿاصؽ : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  06

 الؿىت الخامؿت ابخضاجي :

ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 18.51 10 ل٣باثلالاهخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت ا

ش مى٣ُت ال٣باثل  09.25 05 الاهخماء لخاٍع

إلاى٣ُت  الاظخماُٖت الاهخماء للٗاصاث

 ال٣باثل

11 20.37 

إلاى٣ُت الضًيُت الاهخماء للٗاصاث 

 ال٣باثل

04 07.40 

ش الىًَ  الاهخماء  غيلخاٍع  05.55 03 ألاماَػ

غيالاهخماء لجٛغاُٞا الىًَ    03.70 02 ألاماَػ

ُٛت الاهخماء  03.70 02 للٛت ألاماَػ

 31.48 17 الصخظ الؿُاسخي

 99.96 54 اإلاجمٕى
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ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت جدلُل ظضو٫ 

 الخامؿت ابخضاجي :

بن ٞئت ألاهضاٝ ج٨دسخي ؤهميت بالٛت في صعاؾدىا و طل٪ لُبيٗت اإلاىيٕى و بق٩اليت البدض 

ها ٖلح ٛغى الى٢ٝى ٖى  اإلاغحى الخ٣ي٣ي للىهىم التي اقخملاإلاُغوخت، بمٗجى ؤهه ل

، ٖليىا ؤن ه٣ترب حما جهبى بليه هظه ٦خاب الؿىت الساحؿت ابخضاجي للٛت ألاحاػيٛيت 

٤ احؿا١ ٨ٞغي حٗحن لخد٣ي٤ الهضٝ حً  الىهىم حً زال٫ اإلاىايي٘ اإلاُغوخت و طل٪ ٞو

 الاججاهاث اججاه ٢ًايا الهىيت. الغؾالت و هى الخإزحر في حك٨يل و جىميِ الؿلى٦ياث و 

ى  ؤو يخجى  لىا ؤن الخ٨غاع  ألاهضاٝ،بطن حً زال٫ ظضو٫  ٧ان في ظضو٫ ألا٦بر بٗض ؤن  ألٖا

ؤنبدذ و بٗض ٖمليت الخ٨ٟي٪ و الخدليل لهظه ال٣يم،  الاظخماٖيت،ال٣يم حً ههيب ال٣يم 

% حً  31.48ؿبت حا يٗاص٫ وج٨غاعا، [ 17ال٣يم الؿياؾيت جخهضع ال٣اثمت بؿب٘ ٖكغة ]

 ً حجمٕى الخ٨غاعاث . و ل٣ض جمدىعث هظه ألاهضاٝ خى٫ التر٦حز ٖى  ؤلاخالت بل  الَى

ا [ ٨٦يان ؾياسخي حؿخ٣ل و حٛايغ عبما إلاٟهىم الضولت الجؼاثغيت  ألاحاػيغي ال٨بحر ] زاحاٚػ

ٖى  ؤلاقاصة بالىًا٫ الؿياسخي يض الٓلم و ألاحت [ ، ٦ما ع٦ؼث  -الخضيشت ] الضولت

في  هّمها ألاؾاسخي هى الاخخجاط ٖى  جغبيت ال٣هغ  لٟلؿٟتياؾـ و هظا  حندبضاص الؿياؾيالاؾ

. و هظا ٖمال بم٣ىلت باولى هى التربيت للخدغيغ و  حً التربيت  آزغ هٕى  هٓغهم والضٖىةبل 

ٞحريغي الكهحرة : "الخٗليم ٖمليت ؾياؾيت ٦ما ان الؿياؾت ٖمليت جغبىيت" و " ال يىظض 

و ل٨ً عبما ؤزُغ هضٝ هى طل٪ الظي جًمىه  ى بحا لل٣هغ وبحا للخدغيغ".حٗليم حدايض ٞه

الىو الشاحً في ٣ٞغجه الشالشت و التي حصخً يض ز٣اٞت الغ٧ٕى و السىٕى الؿياسخي و ل٨جها في 

ٌ الغ٧ٕى للكغ١  ] ال٣بلت [ و هى يدمل شخىت و خمىلت عحؼيت  طاث الى٢ذ جىحي بٞغ

و هظا ؤحغ ال يٗمل ٖى  حٗؼيؼ  ان ظاءا حً ظهتال٣بلتي٣هض بها ؤلاؾالم  و الٗغوبت اللظ

ً الىاخض و للجؼاثغ ٩٦ل . لؤلهضاٝ [ حغة  ٦11ما سجلىا ج٨غاع ؤخض ٖكغة ] الاهخماء للَى

ال٣باثل ٧االخخٟا٫ بغؤؽ الؿىت        الاهخماء للٗاصاث الاظخماٖيت إلاى٣ُت  الخيترحي لخٗؼيؼ 

و هظه ألابٗاص يم٨ً للخلميظ في هظه  ٢يمت الشإع  ىالسهىم التر٦حز ٖبألاحاػيٛيت و الخديت و 

ٖى  ٢يمت الشإع  الٟئت الٗمغيت ؤن يخمشلها زانت  الاخخٟاليت حجها ٧االخخٟا٫ بيىايغ ؤحا التر٦حز

 في هظه الٓغوٝ التي جمغ بها البلض ٞيبضو حىا٢ًا للؿياؾيت الٗاحت اإلاغاص الخإؾيـ لها 
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ح٘ الظاث و ح٘ جاعيش الجؼاثغ و  جبجي زُاب اإلاهالختاظخماٖيا ، ؾياؾيا و ز٣اٞيا حً زال٫ 

ىيت . و جإحي ألاهضاٝ التي جغحي لخٗؼيؼ بٖاصة ألاحىع بل  ههابها ٞيما يسو ؤبٗاص الهىيت الَى

% و ألاهضاٝ التي  18.51[ ج٨غاعاث ؤي بيؿبت  10الاهخماء لجٛغاٞيا حى٣ُت ال٣باثل بٗكغ ] 

ً ألاحاػيغي ال٨بحر  ا [ بخ٨غاعيً ؤي بيؿبت ا] زاح حٗؼػ الاهخماء للَى % و بطا حا  03.70ٚػ

صحجىا ٦ال الهضٞحن هجض ؤن الهضٝ الظي يغحي بل  حٗؼيؼ و ج٨غيـ الاهخماء لجٛغاٞيا حى٣ُت 

ً ألاحاػيغي يهبذ ج٨غاعه بزجي ٖكغة ]  . ٦ما هجض [ حغة  12ال٣باثل باٖخباعها ظؼءا حً الَى

[ حغاث  05اعيش حى٣ُت ال٣باثل ٢ض ج٨غع زمـ ] ؤن الهضٝ الظي يغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء لخ

ً ألاحاػيغي ٩٦ل ٢ض ج٨غع زالر ]  ، بيىما الهضٝ الظي يبدض ًٖ حٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش الَى

[ حغاث ، و بةصحاظهما حٗا هجض ؤن الهضٝ الظي يغحي بل  حٗؼيؼ و ج٨غيـ الاهخماء لخاعيش  03

ً ألاحاػ  [  حغاث و  08يغي ٩٦ل ، ٢ض ج٨غع زمان ] حى٣ُت ال٣باثل باٖخباعها ظؼءا حً الَى

بت في البدض ًٖ بىاء ؤو  حً هىا جخطر الغئيت ؤ٦ثر حً زال٫ هظه ألاهضاٝ ؤن هىال٪ ٚع

يمحر ظمعي زام  و حداولت حك٨يل نياٚت هٕى حً الىعي بالظاث زام بمى٣ُت ال٣باثل

 .باإلاى٣ُت 
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٦خاب الؿىت ألاولى ها في : ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ من الؿاب٘الجضو٫  07

 مخىؾِ 

ــــــضة  الهضٝ منها و صاللتها ال٣ُـــــمت الىخــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــِـ
ـــــــــــــ

ؾــــــــــ
خى

 م
ــى

ـــــــــــــ
ألاول

ت 
ؿى

 ال
ب

خا
٦

 

ل [  «  8م :1الىو  غة ] احؿاٍع  » ألاعملت و العجىػ الكٍغ

ًم ، ٧اهذ في ال٣ض « : 1ال٣ٟغة

هىال٪ ؤعملت..............زم جيخ٣ل 

  »للخُا٦ت 

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 

الاهخماء لٗاصاث   -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الاخخُاب و ظلب 

 اإلااء مً الُىابُ٘

الاهخماء لٗاصاث   -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

خىن   زال٫ ظجي الٍؼ

الاهخماء لٗاصاث   -

ى٣ُت الاظخماُٖت مً اإلا

 زال٫ الخهاص

الاهخماء لٗاصاث   -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ َدً ال٣مذ و 

ا في البِذ  الكٗحر ًضٍو

الاهخماء لٗاصاث   -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ الخُا٦ت

 » ألجظ٦غ   «11م  :2الىو 

هىا٥ ؤؾماء  « : 1ال٣ٟغة

ٖلم............الخٝغ ألاو٫ مىه 

  »ر بالخِ ال٨بح

 

 ؾُاؾُت -

 ؾُاؾُت -

 ؾُاؾُت -

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

ت اإلال٪  مً زال٫ عمٍؼ

 ماؾِىِؿا

الصخظ الؿُاسخي  -
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 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

 

ت مىلىص  مً زال٫ عمٍؼ

 مٗمغي 

الصخظ الؿُاسخي  -

ت ٖبان  مً زال٫ عمٍؼ

 عمًان

الصخظ الؿُاسخي  -

ت مُٗىب  مً زال٫ عمٍؼ

 الىهاؽ

الاهخماء لجٛغاُٞا  -

 اإلاى٣ُت مً زال٫ ] جحزي 

 وػو [

الاهخماء لجٛغاُٞا  -

اإلاى٣ُت مً زال٫ ] جحزي 

 وػو [

 

 » ال٣لمىن   ٦بض    «14م :3الىو 

ٖىضما ًغوي  « : 1ال٣ٟغة

م  ال٣باثل............................ٚع

  »ازخالٞها 

 

 اظخماُٖت -

 ز٣اُٞت -

الاهخماء للٗغ١  -

 ال٣باثلي

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الش٣اُٞت 

] باؾخدًاع الخ٩اًا 

زُمىقىها[ التي حؿاهم في 

ه٣ل اإلاىعور الش٣افي 

 للمى٣ُت مً ظُل بلى ظُل

 » الظثب و الخغوٝ    «   16م :4الىو 

إلااطا ٨ٖغث لي  « : 1ال٣ٟغة

اإلااء.........................ؤها ه٨ظا 

 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت  مً 
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  »جغبِذ 

 

 اظخماُٖت -

 

 ٖهبت الضمزال٫ 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت  مً 

 زال٫ ٖهبت الٗكحرة

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت  مً 

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

الشإع و ٠ُ٦ ٌكتر٥ ُٞه 

الٟغص و الٗاثلت و الٗكحرة 

 و ٧ل مً صزل في الخل٠

 

 » الى٢ذ ٚحر اإلاىاؾب    «   18م :5الىو 

ى طاث مغة ًٖ ًد٩ « : 1ال٣ٟغة

ٖغؽ.............٣ٞخله بحن 

  »اإلادؿى٢حن 

 

 

 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لجٛغاُٞا  -

مى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

 ] ٖجي[

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

بالٟهل بحن الغظا٫ و 

غاؽ  اليؿاء في ألٖا

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت بالٛحرة 

 لى اليؿاءٖ

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت بال٣خل 

مً ؤظل الكٝغ الظي 

 جمشله اإلاغؤة

 ؤولخلى  » ال٩لب و الظثب    «  32م  :6الىو 
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الظثب  « : 1ال٣ٟغة

قاخب..............................ل٣ض 

  »عبِذ الىظىخحن 

 صًيُت -

 

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت بمباع٦ت  

 هللا  وٗمت

ٞإظابه  « : 2ال٣ٟغة

الظثب.........................مؿخدُل 

  »ؤن ؤ٢بل ال٣ُىص 

 

 

 

 صًيُت -

 ؾُاؾُت -

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت بمباع٦ت  

 وٗمت هللا 

الاهخماء ل٣ُم  -

اإلاى٣ُت الؿُاؾُت مً 

ت  زال٫ ج٣ضٌـ الخٍغ

الاهخماء ل٣ُم  -

مً  اإلاى٣ُت الؿُاؾُت

ٌ ال٣ُىص للخدغع  زال٫ ٞع

 مً الاؾدبضاص

الاهخماء ل٣ُم  -

اإلاى٣ُت الؿُاؾُت مً 

ت  زال٫ ج٣ضٌـ الخٍغ

 ٦م٣ىم للخجم٘ البكغي 

الاهخماء ل٣ُم  -

اإلاى٣ُت الؿُاؾُت مً 

ٌ ال٣ُىص للخدغع  زال٫ ٞع

 مً الاؾدبضاص

 مؿٗىط آر ٖماع » شجاٖت مدىض واٖمغ    «  35م  :7الىو 

ٍغ٠ هى مً الضا ق « : 1ال٣ٟغة

خ٩ى لىا.......ٞإزظوه بلى الججرا٫ 

  »بُجى 

 

سُت -  جاٍع

سُت -  جاٍع

 

 ؾُاؾُت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش  اؾخدًاع جاٍع

 شخهُاتها

ش    - الاهخماء لخاٍع
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اإلاى٣ُت مً زال٫ 

سها م٘  اؾخدًاع جاٍع

 الاؾخٗماع الٟغوسخي

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء بال٨ُان 

 ال٣باثلي

٧اهىا ًضٖىهه  « : 2ةال٣ٟغ 

بِكىح.......................مؿخدُل 

  »ؤن ًلخ٣ُا

 

 ؾُاؾُت -

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء بال٨ُان 

 ال٣باثلي

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخدًاع 

الظا٦غة الجماُٖت يض 

 ٌ الاؾخٗماع الٟغوسخي و ٞع

 الجؼاثغ الٟغوؿُت

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخدًاع 

الظا٦غة الجماُٖت يض 

الاؾخٗماع الٟغوسخي و 

اؾخدالت ؤن ًهبذ 

 الجؼاثغي ٞغوؿُا

 

 الُاهغ ؤونض٤ً » ًٖ ٢خا٫ ال٣باثل للغومُحن في زاق٨حرر    «  40م  :8الىو 

ًىلُى  18في ًىم  « : 1ال٣ٟغة

.......ٚىهُيذ زاٚىُدـ بًظطاٙ 

  »ؤعا ٚغاهذ ؤمىٙى 

 

سُت -  جاٍع

 

 ؾُاؾُت -

سُت -  جاٍع

سُت -  جاٍع

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

سها م٘  اؾخدًاع جاٍع

الاؾخٗماع الٟغوسخي ] 

 مٗغ٦ت زاق٨حرر[
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الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء بال٨ُان 

 ال٣باثلي

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

اؾخدًاع شخهُت 

 ٞاْمت وؿىمغ

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

اؾخدًاع شخهُت 

 ٞاْمت وؿىمغ

جلبضث الؿماء  « : 2غةال٣ٟ

ًىمها...................ٞاوسخبىا بلى 

  »الىعاء 

 

 ؾُاؾُت -

 اظخماُٖت -

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء بال٨ُان 

 ال٣باثلي

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ ط٦غ 

ت ] وعظت[  اؾم ال٣ٍغ

ول٨ً ؤٖاصوا  « : 3ال٣ٟغة

ة...و جم٨ً الٟغوؿُىن مً  ال٨غُّ

  »٤ بًجاص الٍُغ

 

 

 

 

 

 

 

سُت -  جاٍع

 

 اظخماُٖت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

سها م٘  اؾخدًاع جاٍع

 الاؾخٗماع الٟغوسخي

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ ط٦غ 

ؤؾماء ال٣غي التي حٗغيذ 

للخغ١ مً َٝغ 

 الٟغوؿُحن
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ول٨ً ؤٖاصوا  « :4ال٣ٟغة 

ة...و جم٨ً الٟغوؿُىن مً  ال٨غُّ

 ٤  »بًجاص الٍُغ

 

سُتج - ش  - اٍع الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

اؾخدًاع شخهُت 

 ٞاْمت وؿىمغ

 بً مدمض » جظ٦غ ًا ٢لبي    «  42م  :9الىو 

٠٢ ًا ظبل ٧ي  « : 1ال٣ٟغة

هغي.....................بحن الُىم و 

  »ألامـ 

 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

لالهخماء للىًا٫ الؿُاسخي 

 للمى٣ُت ٖبر ألاظُا٫

ذ  « : 2ال٣ٟغة ًا ٍع

ا٦كٟي...................التي ٦خبذ 

 »ختى ٖلى الدجغ 

سُت - ش  - جاٍع الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ًٓ  اؾخدًاع مٗغ٦ت بقٍغ

ًا ٢مغ ا٦ؿغ  « : 3ال٣ٟغة

الٓالم.....................بهم ؤهخم 

  »ؤًً ما ٦ىخم 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ الاًداء بال٨ُان 

قٗب ال٣باثلي ) 

الهىمام( باؾخدًاع 

ت الهىمام  عمٍؼ

ًا ٢مغ ؤَل  « : 4ال٣ٟغة

ٖلُىا....................الجغح بن لم 

  »ًلخئم ًد٠ 

 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

ت  مً زال٫ اؾخدًاع عمٍؼ

غي  ؤخضار الغبُ٘ ألاماَػ

 بخحزي وػو

 الُاهغ ؤونض٤ً  » ٞاْمت وؿىمغ    «  46م  :10الىو 

مت وؿىمغ ٞاْ « : 1ال٣ٟغة

مداعبت...........................ٞماجذ 

  »هىا٥ 

 

سُت - ش  - جاٍع الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش ٞاْمت  اؾخدًاع جاٍع

 وؿىمغ

الاهخماء للٗغ١  - اظخماُٖت -ٞاْمت وؿىمغ   « : 2ال٣ٟغة
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غ  ........................ؤلبؿها الخٍغ

 »ألاخمغ 

 ال٣باثلي اظخماُٖت -

 الاهخماء الجٛغافي -

للمى٣ُت مً زال٫ ط٦غ 

 ظبل ] ظغظغ[

ٞاْمت وؿىمغ   « : 3ال٣ٟغة

.............جً٘ الخىاء في ًضيها و 

  »٢ضميها 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت لليؿاء 

مً زال٫ الاؾدُا٥ و وي٘ 

 الخىاء

 مىلىص مٗمغي  » الكُش مدىض و الخؿحن    «  51م  :11الىو 

٣ًى٫ الظًً  « : 1ال٣ٟغة

ًخظ٦غوهه..............ٖىضما 

  »ًخدضر يهؼ ظؿمه 

 

 صًيُت -

سُت -  جاٍع

الاهخماء الضًجي مً   -

ت  الضًيُت  زال٫ الغمٍؼ

 للكُش مدىض و لخؿحن

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً خُض 

اؾخدًاع شخهُت الكُش 

 مدىض ولخؿحن

 ؤٖمغ مؼصاص » اإلاىث آهؼا    «  60م  :12الىو 

الٟالح الظي  « : 1ال٣ٟغة

عبِ.................................ؤهذ 

غي    »ؤماَػ

 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ اؾخنهاى 

غي  الاهخماء لألنل ألاماَػ

الخاظغ الظي  « : 2ال٣ٟغة

ًخ٣ٟض................................ؤهذ 

غي    »ؤماَػ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ اؾخنهاى 

غيالاهخماء لألنل   ألاماَػ

الُالب الظي ٖلى  « : 3ال٣ٟغة

صٞتره.........................ؤهذ 

غي    »ؤماَػ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ اؾخنهاى 

غي  الاهخماء لألنل ألاماَػ
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ٖىضما وكٗل في  « : 4ال٣ٟغة

اللُل...........................ؤهذ 

غي    »ؤماَػ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

اى مً زال٫ اؾخنه

غي  الاهخماء لألنل ألاماَػ

ظىيذ ؤم ،ي  « : 5ال٣ٟغة

زمل................................ ؤهذ 

غي    »ؤماَػ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ اؾخنهاى 

غي  الاهخماء لألنل ألاماَػ

 ؤٖمغ و الؿُٗظ بىلُٟت » خُا٦ت البرهىؽ    «  64م  :13الىو 

بن ال٣باثل في  « : 1ال٣ٟغة

بُ٘....ًد٨ُىن البراوـ و الغ 

ُُت    »الجالبِب و ألٚا

 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ خُا٦ت الهىٝ

ل٩ي هدهل ٖلى  « : 2ال٣ٟغة

بغهىؽ ظُض..........جد٨ُه بال٣لم 

  »بًؼصي 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ خُا٦ت الهىٝ

اإلاغؤة جمكِ  « : 3ال٣ٟغة

الهىٝ.......جلٟه خى٫ بَاع 

  »الخُا٦ت ب٣ٞاًٚ 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ خُا٦ت الهىٝ

ٖىضما حكٕغ اإلاغؤة  « : 4ال٣ٟغة

في الخُا٦ت.........حؿخٛغ١ ُٞه 

  »قهغا 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ خُا٦ت الهىٝ

 ؤٖمغ و الؿُٗظ بىلُٟت » لٗبت زُضاؽ    «  70م  :14الىو 

لٗبت زُضاؽ  « : 1ال٣ٟغة

حكبه....ًغؾمىن ؾخت زٍُى 

ت و ؤزغي ٖمىصًت    »مخىاٍػ

 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ألالٗاب الخ٣لُضًت 

 اإلامحزة للمى٣ُت

ىن م » زِؿمداي هىوقان    «  73م  :15الىو   ىلىص ٖٞغ
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ؤًً هى ال٣باثلي  « : 1ال٣ٟغة

الظي 

ًجهل..........................ٞإظابهم 

«  

 

 اظخماُٖت -

 ؾُاؾُت -

الاهخماء للٗغ١  -

 ال٣باثلي

الصخظ الؿُاسخي  -

ت حؿمُت  مً زال٫ عمٍؼ

الظجي باؾم مدىض و هى 

 ؤخض مكخ٣اث بؾم مدمض

هاقضج٨م  « : 2ال٣ٟغة

ىبه و باهلل..................ٖىا٢ُض ٖ

 » جِىه و ؤػهاعه

الاهخماء لٗاصاث  - صًيُت -

اإلاى٣ُت الضًيُت باإلاىاقضة 

 باؾم هللا

تي    «  81م  :16الىو  ىن  » ؤخب ٢ٍغ  مىلىص ٖٞغ

ؤها لؿذ ممً  « : 1ال٣ٟغة

ت................ؤخـ  ٨ًغهىن ال٣ٍغ

 »بها ٦شحرا 

 

الاهخماء الجٛغافي  - اظخماُٖت -

للمى٣ُت مً زال٫ الخٗل٤ 

ت  بال٣ٍغ
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الجضو٫ الشامً  : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ؤولى  08

 مخىؾِ :

ــــــــــمت ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 41.53 27 اظخماُٖت

 35.38 23 ؾُاؾُت

سُت  15.38 10 جاٍع

 06.15 04 صًيُت

 01.53 01 ز٣اُٞت

 99.97 65 اإلاجمٕى

 

 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ؤولى مخىؾِ :جدلُل ظضو٫ 

يه٠ هظا الجضو٫ ج٨غاعاث ال٣يم اإلاؿخسغظت حً ٖيىت الىهىم حدل الضعاؾت ، و 

بما ؤهىا اٖخمضها ٖى  اؾخسغاط ال٣يم الًمىيت و  و  هالخٔ الخىٕى الظي يدمله ٧ل هو.

ت و حخٗضصة ، ٚحر ؤهىا و ٩٦ل ال٣يم الىاضخت ٞةهه يجضع ب ىا ؤن وكحر بل  ٧ىن ال٣يم حخىٖى

حغة خاولىا خهغ جل٪ ال٣يم التي ج٨غعث بهىعة حلٟخت للىٓغ و ؤيًا ؤ٦ثر ويىخا بٗض ٖضة 

خباع جىاؾب الٟئت الٗمغيت لهظا  ٢غاءاث و بٗضحا جد٤٣ لضيىا الدكب٘، آزظيً بٗحن الٖا

يت  ، و طل٪ صاثما صون ؤن وٛالي الىهىم اإلا٣ترخت الُىع  ] الؿىت ألاول  حخىؾِ [ ح٘ هٖى

في الخٗم٤ الؾخ٨كاٝ ٢يم ٚحر ْاهغة و طل٪ حداولت حىا لخجىب الظاجيت ٢ضع اإلاؿخُإ ، و 

هٓغا ل٩ىن الهضٝ حً صعاؾدىا هى الى٢ٝى ٖى  حاهيت ال٣يم التي جدملها هظه الىهىم 

ب هظه الىهىم و اإلاىظهت للخالحيظ حداولحن عؾم السٍُى الٗغيًت لخىظهاث ؤصخا

واضخت  و [ ٢يم  05زمـ  ] ؤهضاٞهم في جىظيه الغؤي الٗام و ٖليه ٞةهىا جم٨ىىا حً عنض 

ظاءث حخٟاوجت ألاهميت بدؿب ج٨غاع ٧ل واخضة حجها ؾىاء في الىو الىاخض ؤو ٖبر ٧ل 

 ال٨خاب.
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ظخماٖيت و هظا حا يٗبر ٖىه هظا الجضو٫ الظي ي٣غؤ لىا ؤ٦بر ٖضص للخ٨غاعاث ٧اهذ لل٣يم الا 

% حً حجمٕى الخ٨غاعاث ح٣ابل ؤي٠ٗ  41.53[ ج٨غاعا ؤي بيؿبت  27بؿب٘ و ٖكغيً ] 

% حً  01.53[ ؤي بيؿبت  01ج٨غاع و الظي سجلىاه لضي ال٣يم الش٣اٞيت بمغة واخضة ] 

ي٤ بحن  حجمٕى الخ٨غاعاث و هظا يمشل جبايىا ناعزا و جسلسل واضر و ظىي ٞيما يسو الخٞى

في في ال٨خاب اإلاضعسخي لبىاء الصسهيت ال٣ىيمت للخلميظ، زم سجلىا ج٨غاع الاظخماعي و الش٣ا

% حً حجمٕى الخ٨غاعاث و هظه  35.38[ حغة بيؿبت  23يً ] غ ال٣يم الؿياؾيت زالزا و ٖك

% و هي  15.38[ ج٨غاعاث لل٣يم الخاعيسيت بيؿبت  10ظضا، ح٣ابل ٖكغ ] وؿبت حغجٟٗت 

[ حغاث ٣ِٞ بيؿبت  04ل٣يم الضيييت التي ج٨غعث ؤعب٘ ] وؿبت ال بإؽ بها بطا حا ٢اعهاها با

 % حً حجمٕى وؿب الخ٨غاعاث. ٢06.15ضعها

ؤن جىػي٘ ال٣يم في هظه الىهىم ليـ حخٗاصال ٞهىا٥ ٢يم اهُال٢ا حً هىا يم٨ىىا ال٣ى٫ 

ٚالبت ج٨غعث ب٨ثرة و ٢يم ؤزغي ٧اهذ ٢ليلت الٓهىع ح٘ الٗلم ؤن ال٨خاب اإلاضعسخي التربىي 

ؤم جاعيسيت ألن حجمٕى صيييت ؤم ُٛيت ٧ل ؤبٗاص الهىيت اظخماٖيت ٧اهذ ؤم ز٣اٞيت يؿع  لخ

بخ٩ىيً و همظظت شسهيت حتزهت لضي الخالحيظ في هظه ال٣يم بجٗاث حخىاػهت هى ال٨ٟيل 

 ه٨ظا ٞئت ٖمغيت.
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الجضو٫ الخاؾ٘ : ًمشل ج٨غاعاجاألهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  09

 ىؾِ :الؿىت ؤولى مخ

ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 10.76 07 الاهخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت ال٣باثل

ش مى٣ُت ال٣باثل  15.38 10 الاهخماء لخاٍع

 26.15 17 الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت إلاى٣ُت ال٣باثل

 06.15 04 ل٣باثلالاهخماء للٗاصاث الضًيُت إلاى٣ُت ا

 01.53 01 الاهخماء للمىعور الش٣افي للمى٣ُت

 04.61 03 الاهخماء للٗغ١ ال٣باثلي

 35.38 23 الصخظ الؿُاسخي

 99.96 65 اإلاجمٕى

 

ج٨غاعاجاألهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ؤولى جدلُل ظضو٫ 

 مخىؾِ :

الابخضاثيت و بضايت إلاغخلت حٗليميت ؤزغي حٗخبر الؿىت ألاول  حخىؾِ جخىيجا إلاؿاع اإلاغخلت 

ؤح٨ىىا ال٣ى٫ ؤن حلمذ السغوط حً الؿىت الساحؿت  بإهضاٝ و آٞا١ ؤوؾ٘ و ؤعخب. و حىه

 ألاحاػيٛيت في اللٛت جضعيـ حاصة ،ويٗخبرجي هى حلمذ الضزى٫ في الؿىت ألاول  حخىؾِ اابخض

 جديذ التي ألاؾاؾيت اللٛىيت اٖضو حٗؼيؼا لل٣ى  الؿاب٣ت الخلميظ إلا٨دؿباث جغؾيسا الُىع  هظا

 الخٗليم حغخلت ٢بل الىيٗياث ، في حسخل٠ الخىانل و ال٨خابت و ال٣غاءة في الخد٨م له

 اإلاخىؾِ.

بهضٝ الخٗم٤ في ٞهم ال٣يم اإلاؿخسغظت حً الىهىم و بٗض ؤن ٢مىا بخٟيئتها ، ٧ان لؼاحا 

ل٩ل ٞئت، و بٗض هظه ٖليىا ؤن ه٨٨ٟها ؤ٦ثر لى٠٣ ٖى  الهضٝ اإلا٣هىص وعاء ٧ل ٢يمت 
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جدهلىا ٖى  الجضو٫ ؤٖاله ، خيض سجلىا ؤ٦بر ج٨غاع لضي ألاهضاٝ التي جغحي بل  الٗمليت 

 35.38[ حغة بيؿبت ج٣اعب  23الصخظ الؿياسخي و جشبيذ ال٣يم الؿياؾيت بشالر و ٖكغيً ] 

ٝ % لضي ألاهضا 26.15[ ج٨غاعا بيؿبت  17% حً حجمٕى الخ٨غاعاث ، ح٣ابل ؾب٘ ٖكغة ] 

التي جغحي حٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث الاظخماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل، زم جإحي ألاهضاٝ التي جغحي بل  

% ، ح٣ابل ؾب٘ ]  15.38ج٨غاعاث بيؿبت [  10حٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش حى٣ُت ال٣باثل بٗكغ ] 

 10.76[ ج٨غاعاث  لؤلهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء لجٛغاٞيا حى٣ُت ال٣باثل بيؿبت  07

.% 

[  04لخإحي ألاهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث الضيييت إلاى٣ُت ال٣باثل بإعب٘ ] 

[ ج٨غاعاث  03زالر ] % حً حجمٕى الخ٨غاعاث . بيىما سجلىا  06.15ج٨غاعاث بيؿبت 

ت % و ج٨غاع واخض باليؿب 04.61لؤلهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء للٗغ١ ال٣باثىي بيؿبت 

للهضٝ الظي يغحي لخٗؼيؼ الاهخماء للمىعور الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل .بطن حً زال٫ هظه 

الٗمليت الخ٨ٟي٨يت التي ؤظغيىاها إلاجمٕى ال٣يم اإلاؿخسغظت حً الىهىم ، ٞةهه جبحن لىا ؤن 

الخىظه الٛالب ٖى  هظه الىهىم هى الخىظه الؿياسخي و طل٪ حً زال٫ التر٦حز ٖى  عحؼيت 

ازغة في الىعي الجمعي و في الظا٦غة الجماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل  ] حاؾيىيؿا ، الصسهياث اإلا

ٌ الاؾدبضاص الؿياسخي و  حٗمغي ، ٖبان ، حُٗىب بلخ [ و ٦ظا التر٦حز ٖى  ٢يم الخغيت و ٞع

ألاهم هى ؤلاخالت صاثما بل  ال٨يان ال٣باثىي و الخض ٖى  حىانلت الىًا٫ الؿياسخي حً ؤظل 

حاػيٛيت و اؾخدًاع ؤخضار الغبي٘ ألاحاػيغي و اؾخجهاى الىعي باالهخماء ال٣ًيت الهىياجيت ألا 

 .لؤلنل ألاحاػيغي
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٦خاب الؿىت الشاهُت : ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في  الٗاقغ الجضو٫ 10

 مخىؾِ :

ـــــضة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  منها و صاللتهاالهضٝ  ال٣ُـــمت الىخــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
ـــــــــــــ

ؾــــــ
خى

 م
ت 

ــــــُ
هــــــــــــ

شا
 ال

ىت
ؿ

 ال
ب

خا
٦

 

ُض« 11: م 1الىو   ] هثري[  »زاٚا زاخٞغ

٦الم سخي مدىض و  « :1ال٣ٟغة 

اؾمه و ؤقٗاعه .……………مدىض

  »جظ٦غ 

سُت -  جاٍع

 

 ز٣اُٞت -

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

شخهُت الكاٖغ سخي 

 مدىض و امدىض

هخماء لٗاصاث الا  -

اإلاى٣ُت الش٣اُٞت 

بخ٣ضًغ م٩اهت ال٩لمت و 

 الش٣اٞت الكٟهُت

 

ظُال بٗض  « :2ال٣ٟغة 

ؤقٗاع ال٣باثل و ٧ل .……………ظُل

  »مً ٌؿمٗها 

 ؾُاؾُت -

-  

 اظخماُٖت

الصخظ  -

الؿُاسخي باالًداء 

 بىظىص ال٨ُان ال٣باثلي

الاهخماء للٗغ١  -

 ال٣باثلي

 

ـ« 12: م 2الىو   ] هثري[  »ؤيَغ

بهخهى  « :1ال٣ٟغة 

٦إنها ٢ُٗان .……………الكخاء

  »ؤٚىام جغعى في مغوط قاؾٗت 

الاهخماء  - اظخماُٖت -

الجٛغافي  للمى٣ُت  مً 

 زال٫ ط٦غ ] ظغظغة[

 بًظًغ [قٗغي ]   »ألاصًب« 13: م 3الىو 

زاوعٍغر « :1ال٣ٟغة 

حٗلمذ  .………..............……مُمىن 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء  -

للمى٣ُت  مً   الجٛغافي
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  »سؿلُٜ

 

زال٫ ط٦غ ] زاوعٍغر 

 مُمىن[

ما ًد٨ُه لىا « :2ال٣ٟغة 

م ُٚاب٪ ٞإهذ ………الكُىر ٚع

  »مىظىص بُيىا

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

الخض ٖلى مىانلت 

هًا٫ مىلىص مٗمغي و 

خه   مً زال٫ عمٍؼ

 َاوؽ ٖمغوف[ هثري ]   »شجغة ؤواٚؼهُى« 14: م 4الىو 

هب بلى ٖىضما جظ« :1ال٣ٟغة 

اختر١ ال٨ىر و مٗه ……٦ىزها

  »الىخل

 ز٣اُٞت -

 

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

 

 

 

الاهخماء  -

للمىعور الش٣افي 

للمى٣ُت مً زال٫ 

 ة]واٚؼن[ع ى ؤؾُ

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ٢ُمت الخًامً 

 يض الٗضو

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت ال٩اجبت َاوؽ  عمٍؼ

 ٖمغوف

 ] قٗغي[ بً مدمض/ٚىاء بًظًغ  »ؤبي با  ًا « 17: م 5الىو 

الكُش ملٟىٝ في  « :1ال٣ٟغة 

ألاخضار حٗلمهم ……بغهىؾه

  »اإلاايُاث

 اظخماُٖت -

 

 

 اظخماُٖت -

 

 ز٣اُٞت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت في 

ج٣ضٌـ الٗاثلت اإلامخضة 

مً زال٫ ط٦غ مسخل٠ 

ألاصواع ] الجض ، ؤلابً ، 

الجضة ، الٗغوؾت و 
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 ص [ألاخٟا

الاهخماء لٗاصاث   -

اإلاى٣ُت  الاظخماُٖتمً 

زال٫ الؼي الخ٣لُضي ) 

 البرهىؽ(

الاهخماء  -

للمىعور الش٣افي 

للمى٣ُت مً زال٫ 

 ؤؾُىعة ] بابا ًيبا[

الشلج ٢ض ؾض  « :2ال٣ٟغة 

الخ٣ى ؤهل الضاع ……ألابىاب

  »لِؿمٗىا الخ٩اًت 

 اظخماُٖت -

 

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء لٗاصاث  -

مً  اإلاى٣ُت الاظخماُٖت

زال٫ اؾخدًاع ] 

زاظماٖض و الخُاة 

الاظخماُٖت ال٣اؾُت في 

ت ؤزىاء الكخاء[  ال٣ٍغ

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت الؿُاؾُت ل٩ل  الغمٍؼ

 مً بً مدمض و بًظًغ

 سخي مدىض و امدىض] قٗغي[   »الغئٍت« 24: م 6الىو 

ٖىضما ؤخبجي اإلال٪  « :1ال٣ٟغة 

ا .........٦ىا هترا٤ٞ مٗ....…]ؤٖؿاؽ[

«  

 صًيُت -

 

سُت -  جاٍع

 

 

الاهخماء لٗاصاث   -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً 

زال٫ الاٖخ٣اص في 

 الؿاصاث و ألاولُاء

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ت سخي مدىض  عمٍؼ
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 وامدىض

الغظل حؿحر  « :2ال٣ٟغة 

مكِذ ..........ؤًىما ......للجظع

  »ًمصخي معي

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ٖلى البدض ٖلى  الخض

 ألانل

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

اؾخدًاع هًا٫ 

ٞغخاث منهي مً ؤظل 

ت  ت و الخٍغ  الهٍى

 ] هثري[   »الضاهُت صاثما م٘ ال٣ىي  « 26: م 7الىو 

 « :1ال٣ٟغة 

.........................ٞ...........…ؤماقهى

 ِ   »جهبذ ٧الكٍغ

ٗاصاث لالاهخماء  - صًيُت -

اإلاى٣ُت الضًيُت 

اٞخخاح خ٩اًاتهم باؾم ب

 هللا

 ] هثري[ الٞىهخحن  »الىملت و الهغنىع  « 29: م 8الىو 

َىا٫  « :1ال٣ٟغة 

....................٢م ..........…اله٠ُ

  »لتر٢و آلان 

 اظخماُٖت -

 

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الخض ٖلى الٗمل 

و الاصزاع الظي ٌٗخبر 

٣ىماث اإلاجخم٘ مً م

 ال٣غوي ال٣باثلي

الاهخماء لٗاصاث  -

مً  الاظخماُٖت اإلاى٣ُت

ت الجغة ]  زال٫ عمٍؼ
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 ؤ٦ىفي[

 ] قٗغي[ بً مدمض  »اإلاغؤة  « 30: م 9الىو 

٧ل٨م ٚىِخم ًٖ ظمالي  « :1ال٣ٟغة 

  »..................و خؿابي م٨ٗم …

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي للىًا٫ 

غ اإلاغؤة مً  لخدٍغ

 ا الاظخماُٖت٢ُىصه

ؤط٦غ خحن « :2ال٣ٟغة 

عبي ًهبر٥ ًا .....................…ولضث

  »بىتي

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الخظمغ مً 

 اإلاىلىص ألاهثى

ٖىضما بضؤث ؤ٦بر  « :3ال٣ٟغة 

....................... هًٟل بال …

  »الظ٦ىع 

 

 

 

 

 

 اظخماُٖت -

 

 

 

 

 

اء لٗاصاث الاهخم -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

الاهخماء لل٨ٟغ زال٫ 

الظ٦ىعي مً زال٫ 

امتهان اإلاغؤة و م٩اهتها 

الضوهُت في اإلاجخم٘ 

 م٣اعهت بالغظل

 

بلى متى ؾخضوم « :4ال٣ٟغة 

متى ؾدكغ١ ......... .....…ه٨ظا

  »الكمـ

 

 

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي للىًا٫ 

غ اإلاغؤة مً  لخدٍغ

 ٢ُىصها الاظخماُٖت

 مىلىص مٗمغي ] قٗغي[   »خ٩اًت الُمامت« 41: م 10الىو 

٢ام ؤنٛغهم ٣ٞا٫  « :1ال٣ٟغة 

............. مً ؤ٧ل ٞلُمسح ......…

  »ٞمه

 اظخماُٖت -

 

 ز٣اُٞت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الاهخماء للٗاثلت و 



 الجاهب الخُب٣ُي                                                                                                                                                    الٟهل الخامـ:

Page 217 sur 364 
 

 الخٟاّ ٖليها 

الاهخماء الش٣افي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 

ت  مىلىص مٗمغي عمٍؼ

 الش٣اُٞت

خي] قٗغي[   »ًا قبابىا« 47: م 11الىو   /بًظًغمدىض ؤٍو

هظا زُابي مجي ل٨م  « :1ال٣ٟغة 

............ هدً بِى٨م الُىم و …..

  »ٚضا

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي إلاىانلت 

احي الىًا٫ و  الهٍى

 الشباث ٖلُه

مهما ٚاب « :2ال٣ٟغة 

ؤن  خظاعي ........ ........…ؤخضها

  »جيؿىا ما ٞاث

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي إلاىانلت 

احي و  الىًا٫ الهٍى

 الشباث ٖلُه

٧ل مً « :3ال٣ٟغة 

٢ىلىا ها ................ ........ًضعي 

  »هدً ًا قبابىا

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ  -

الؿُاسخي إلاىانلت 

احي و  الىًا٫ الهٍى

 الشباث ٖلُه

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت الؿُاؾُت ل٩ل  الغمٍؼ

 مً مىحي و بًظًغ 

ؼة« 51: م 12الىو   [ هثري ]   »نض٣ًتي الٍٗؼ

في الغبُ٘ ال٣اصم  « :1ال٣ٟغة 

...... ؤػ٢تها ملخىٍت ٧الشٗابحن …..

  »الؼاخٟت

الاهخماء  - اظخماُٖت -

الجٛغافي للمى٣ُت مً 

ت  زال٫ الاعجباٍ بال٣ٍغ

ً ما  « :2ال٣ٟغة  الاهخماء  - اظخماُٖت -ؾتًر
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 ..... جغوي لىا ظضجىا..جهىٗه......

  »خ٩اًاث ػمان

الجٛغافي للمى٣ُت مً  

تزاػ باالهخماء  زال٫ الٖا

ت و الِٗل ٞيها  لل٣ٍغ

ً  « 57: م 13الىو  ٍؼ  ] هثري[   »والضاًا الٍٗؼ

ها ٢ض خل ًىاًغ  « :1ال٣ٟغة 

........ بال ؤه٨م حؿ٨ىىن ................

  »٢لبي

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

ظخماُٖت مً اإلاى٣ُت الا 

زال٫ الاخخٟا٫ بغؤؽ 

ُٛت  الؿىت ألاماَػ

بطن بمىاؾبت هظا الٗام  « :2ال٣ٟغة 

...... ٖام ؾُٗض ًا ...الجضًض ....

  »ؤمي

الصخظ   - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت الاخخٟا٫ بغؤؽ  عمٍؼ

ُٛت  الؿىت ألاماَػ

 ] قٗغي[ بً مدمض  »ال ؤصعي  « 61: م 14الىو 

وؿِىا ألامـ  بطا ما « :1ال٣ٟغة 

.. ال ؤصعي هل ؾ٨ُىن لىا ........…

  »ٚض

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي الؾخنهاى 

الهمم مً ؤظل الىًا٫ 

احي و الشباث ٖلُه  الهٍى

ؤن َٟذ الضمٕى  « :2ال٣ٟغة 

...... ال ؤصعي هل ؾ٨ُىن لىا ….......

  » ٚض

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي الؾخنهاى 

الهمم مً ؤظل الىًا٫ 

احي و ا  لشباث ٖلُهالهٍى

بطا ٦ىا هسخل٠  « :3ال٣ٟغة 

.............. ال ؤصعي هل ؾ٨ُىن …..

  » لىا ٚض

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ  -

الؿُاسخي الؾخنهاى 

الهمم مً ؤظل الىًا٫ 

احي و الشباث ٖلُه  الهٍى

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 
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ت الؿُاؾُت لبن  الغمٍؼ

 مدمض

ىن مىلى [ هثري ]   »وظه بالصي« 65: م 15الىو   ص ٖٞغ

بلى الجهت الكمالُت  « :1ال٣ٟغة 

. حٗبره الىصًان التي جهب .........

  »ججاه البدغ

الاهخماء  - اظخماُٖت -

للمى٣ُت مً الجٛغافي 

تزاػ بجبل آر  زال٫ الٖا

ت  ظىاص و مً زال٫ عمٍؼ

ىن   شخهُت مىلىص ٖٞغ

 ؤٖمغ مؼصاص] هثري[   »مؿ٨ً زاخمىحـ« 65: م 16الىو 

زاخمىحـ ٦باقي  مؿ٨ً « :1ال٣ٟغة 

........ الىاع لم جىُٟئ و الضزان …

  »ًيبٗض منها

الاهخماء  - اظخماُٖت -

الجٛغافي للمى٣ُت مً 

تزاػ بالبِذ  زال٫ الٖا

 ال٣باثلي الخ٣لُضي

ىن   »نىاٖت الٟساع  « 76: م 17الىو   ] هثري[ مىلىص ٖٞغ

الٟىاء صاثما مملىء  « :1ال٣ٟغة 

الصخىن .............. بها ًلُىىن ...…

«  

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الهىاٖت 

 الخ٣لُضًت ] الٟساع[

ىن   »الخُا٦ت  « 84: م 18الىو   ] هثري[ مىلىص ٖٞغ

الخُا٦ت نٗبت و جإزظ  « :1ال٣ٟغة 

................ ٣ًٟىن مً …و٢خا 

  »ألاعى ختى الؿ٠٣ 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

الاظخماُٖت مً  اإلاى٣ُت

زال٫ الهىاٖت 

 الخ٣لُضًت ] الخُا٦ت[

 مُٗىب الىهاؽ[ قٗغي ]   »السجحن« 86: م 19الىو 

٧ل هظا ؤمىُاث  « :1ال٣ٟغة 

................ م٣ضوع ٖلُا َى٫ …...

  »الٗمغ

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

اؾخدًاع هًا٫ 
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السجحن الؿُاسخي مً  ؾُاؾُت -

ٛ  ُتؤظل ال٣ًُت ألاماَػ

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت الؿُاؾُت  الغمٍؼ

 إلاُٗىب الىهاؽ

 ] هثري[ مُٗىب الىهاؽ  »اؾخ٣با٫ الغبُ٘  « 88: م 20الىو 

٢ضًما، في بالص ال٣باثل  « :1ال٣ٟغة 

................ جٟائال باإلادانُل و …

  »ؤن جؼهغ خُاتهم

 اظخماُٖت -

 

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء لٗاصاث  -

مً  اإلاى٣ُت الاظخماُٖت

ُاص زال٫ الاخخٟا٫  باأٖل

 [ُٖض الغبُ٘و اإلاىاؾم ]

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

الاًداء بىظىص ال٨ُان 

 ال٣باثلي 

 ] هثري[   »إلاُٗىهال« 94: م 21الىو 

إلاُٗىهال ًسو  « :1ال٣ٟغة 

................ مىؾم ظجي …الٟالخت 

  »الخحن و الٗىب

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

ماُٖت مً اإلاى٣ُت الاظخ

ُاص  زال٫ الاخخٟا٫ باأٖل

 و اإلاىاؾم ]إلاُٗىهال[

 ] هثري[   »جدًحر ال٨ؿ٨ـ  « 98: م 22الىو 

٢ىمي بخدًحر ألاقُاء « :1ال٣ٟغة 

  »الٟلٟل ألاؾىص...............  الخالُت

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت في 

 ألا٦الث الخ٣لُضًت

غ جدً « 104: م 23الىو   ] هثري[   »حر البٍٛغ

٢ىمي بخدًحر ألاقُاء  « :1ال٣ٟغة 

  »الخالُت ......... و اإلاال٤ٖ الخكبُت

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت في 
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 ألا٦الث الخ٣لُضًت

 ] قٗغي[ مدىض ؤو ًخي  »طل٪ الٗهٟىع  « 106: م  24الىو 

جظ٦غ ؤًام ٧ان  « :1ال٣ٟغة 

................... هظا ٧ل ما ............

  »ًخمىاه

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ  -

مً ؤظل الؿُاسخي 

 الىًا٫ للخدغع 

 

م ؤن ألاقٗاع لم  « :2ال٣ٟغة  ٚع

........ ؾىٟخذ باب ..جٟخده ....

  »السجً

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً ؤظل 

 الىًا٫ للخدغع 

 

ب الؿىت الجضو٫ الخاصي ٖكغ : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خا 11

 زاهُت مخىؾِ :

ــــــــــمت ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 43.39 23 اظخماُٖت

 41.50 22 ؾُاؾُت

 07.54 04 ز٣اُٞت

 03.77 02 صًيُت

سُت  03.77 02 جاٍع

 99.98 53 اإلاجمٕى
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 ب الؿىت زاهُت مخىؾِ :ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاجدلُل ظضو٫ 

الؿىت ألاول  حخىؾِ و يٟترى ؤن حلمذ الخلميظ حخىؾِ جخىيجا إلاؿاع  الشاهيتحٗخبر الؿىت 

و حً زال٫ جبىيب الىخاثج . في صزىله هى هٟؿه حلمده في زغوظه حً الؿىت ألاول  حخىؾِ

 يهٟخ٨غاعاث ال٣يم اإلاؿخسغظت حًاإلادهل ٖلحها جدهلىا ٖى  الجضو٫ ؤٖاله و الظي 

حضي جىٕى و ل٣ض الخٓىا ،  الشاهيت حخىؾِٖيىتالىهىم ٢ض الضعاؾت و هى ٦خاب الؿىت 

بىا ؤن هظ٦غ ؤن  ظضيغ الًمىيت ٞةهه  هٓغا ل٩ىهىا هبدض ًٖ ال٣يم  ،و  الىهىم ٖى  ٦ثرتها 

التي ج٨غعث بهىعة حشحرة لالهدباه و بك٩ل ؤ٦ثر و ل٣ض ا٦خٟيىا بدهغ جل٪ ال٣يم ٦شحرة ،

بمٗجى صون ؤن  الشاهيت حخىؾِلضي جالحيظ الؿىت ٖخباع حؿخىي الٟهم آزظيً بٗحن الا ظالءا

جدخاط بل  هطج و وعي ؤ٦بر حً ؾً الخالحيظ في ه٨ظا حغخلت هدٟغ ٦شحرا الؾخسغاط ٢يم 

ألن الهضٝ الٗام للخدليل هى الخىنل بل  عؾم الغؾالت اإلاغاص جغؾيسها في ٣ٖى٫ ٖمغيت  ، 

التي يدملها الىو.بمٗجى ؤهىا اٖخمضها ؤ٦ثر ٖى  الٟهم  الخالحيظ حً زال٫ الخمىلت ال٣يميت

الٗام للىهىم صازل ألا٢ؿام حداولحن بظل٪ اؾخجالء الخىظهاث السانت ألصخاب هظه 

 الىهىم و ؤهضاٞهم التي يغاص جغؾيسها لضي الخالحيظ و جىظيه عؤحهم الٗام.

 جدبايً في اؾدىُا١ زمؿت ٢يم واضخت ال يم٨ً ججاهلها ، و حىه ٣ٞض جم٨ىىا حً 

دؿب ج٨غاع ٧ل واخضة حجها ؾىاء في الىو الىاخض ؤو في ظل الىهىم،و هظا حا تهابؤهمي

ب  الاظخماٖيتو اإلاخمشلت في ال٣يم  هظا الجضو٫ الظي ي٣غؤ لىا ؤ٦بر وؿبت ج٨غاعاث يخجى  في

ها  [23] هها  [24]ج٨غاعا في ظمي٘ الىهىم اإلاىظىصة بال٨خاب اإلاضعسخي و التي حجمٖى

الضيييت و ج٨غاعيً ٣يم [ لل02ج٨غاعيً ]في ح٣ابل هظا  في ٧ل هو. ت واخضة ج٣غيبايمبمٗض٫ ٢

الؿىاء ، ح٣ابل ل٩ل واخضة حجهما ٖى   ٦يؿبت%   03.77يٗاص٫  الخاعيسيت حا[ لل٣يم 02]

الٓاهغ  ،و هظا الخٟاوث ال٨بحر % لل٣يم الاظخماٖيت حً حجمٕى وؿب الخ٨غاعاث 43.39 وؿبت

باٖخباع ؤن ال٨خاب  يم٨ً ججاوػه ال  الخضيت ] ال٨بري و الهٛغي [اليؿب بحن  للٗيان 

يدمل ٢يما جغبىيت ؤ٦ثر حً ؤي ٢يم ؤزغي  و هظا هى الضوع الخ٣ي٣ي  ؤن  ُيٟترىاإلاضعؾي

بطن يبضو ظليا حً زال٫ ال٣يم الخضيت اإلاسجلت في الجضو٫ ؤن هىا٥ جىظها ٦بحرا . للمضعؾت

ل٣يم الضيييت و الخاعيسيت اللخان جلٗبان صوعا حدىعيا في إلبغاػ ال٣يم الاظخماٖيت ٖى  خؿاب ا

جغؾيش ٢يم الهىيت لضي الخالحيظ. و بطا حا الخٓىا الجضو٫ ؤ٦ثر، وظضها ؤن حباقغة وعاء 

% حً حجمٕى  41.50[ حغة بيؿبت  22ال٣يم الاظخماٖيت وسجل ج٨غاع ال٣يم الؿياؾيت ب ] 
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الىا٢٘ % و هظا  07.54ٞيت التي سجلذ وؿبت [ ج٨غاعاث لل٣يم الش٣ا 04الخ٨غاعاث ح٣ابل ] 

ت ٖى   ليٗملهظا الُىع الخٗليميالخدليىي ي٨ك٠ ؤن ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت  ٚغؽ حجمٖى

٤الخالحيظ  حً ال٣يم الؿياؾيت لضي  جىظه ايضيلىجي حٗحن ، يخٗلم حً زالله و بىاء  ٞو

اقت بل  ٖالم الهىيت اإلاٟتريت م حً ٖالم الهىيت الىا٢ٗيت اإلاٗؤ٩ٞاعا و حباصت جى٣لهالخالحيظ 

، و هظا حا يُغح الهغإ بحن الغئيت الغؾميت و الغئيت الىسبىيت إلاؿإلت الهىيت في حى٣ُت 

ها ٦مٗالم ىجو يخبى مجىظهاث ؾياؾيت عبما ؤ٦بر حجه الخالحيظ يخٗلم ال٣باثل بط بهظه الُغي٣ت 

ىيت اإلاؿخ٣بليت ٦ متهاؤول  في بىاء شسهي و هىا يم٨ىىا ؤلاقاعة  حنحش٣ٟ و  حنص حخٗلماٞغ إالَى

بل  حضي زُىعة هظه السُىة حً زال٫ حا يغاه الٗالم التربىي " ظىن صيىي " الظي ي٣ى٫ : 

" يجب ؤن وٗلم ؤَٟالىا ٦ي٠ ي٨ٟغون و ليـ ٞيما ي٨ٟغون " ألن شخً ٣ٖى٫ و ٖىا٠َ 

ت حا  ؾىت ب٣يم ؾياؾيت طاث ؤهضاٝ حدضصة يٗجي بىاء هسبت ؾياؾىي 12/13جالحيظ في ٖمغ

اصة بهخاط هٟـ ألاخضار و هٟـ  طاث جىظه حدضص حؿب٣ا و هظا يٗجي زل٤ آلياث إٖل

ألاؾباب و الىخاثج ، و بالخالي ٖضم ال٣ضعة ٖى  الغقي و الجهىى باإلاجخم٘ و حٛيحره بل  ألاًٞل 

و هىا ججضع و بهما بظل٪ ؾجهخم ؤ٦ثر بخد٣ي٤ ؤهضاٝ  حايىيت  عبما لم و لً جخد٤٣ ؤبضا.

 الخاٞٔ و للكٗىب الجماٖيت الظا٦غة و ألاحت حاضخي سجل "الخاعيش ل  ؤهه بطا ٧انؤلاقاعة ب

 ؤصث جاعيسيت جُىعاث و ٖىاحل هخاط هى و الٗهىع  و ألاػحىت ٖبر ٦ٟاخها ججاعبها و و لٗبرها

 جل٪ جسل٣ه جىاػن  بل  خاظت في و ؤلاوؿان .حك٨الث و ؤويإ حً ٖليه الخا٫ هى حا بل 

ي٠ و الٗغي٣ت ظظوعه جإ٦يض زال٫ حً ؤنالخه ر ًٖالخٗبح بل  و الظا٦غة  طل٪ سجل جْى

 ال٨شحر حٗالجت في الؿاب٣ت الٗهىع  زبرة حً الاؾخٟاصة و الٗبر الضعوؽ و الؾخيباٍ اإلااضخي

ٞةن هظا البٗض لم يٓهغ بال٣ضع ال٩افي في هظه الىهىم و ،  1" اإلاٗيكت الغاهىت ال٣ًايا حً

يً جم ج٣ؼيمهما و هظا ب٨ٗـ حا ٧ان ييبغي هٓغا ل٩ىن ظلال ٦ظل٪ البٗض الش٣افي و الضيجي 

 ال٨خاب جغبىي بالضعظت ألاول .

 

 

 

                                                           
 حىاهج الخٗليم للؿىت الساحؿت 1
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الجضو٫ الشاوي ٖكغ : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً  12

 ٦خاب الؿىت زاهُت مخىؾِ :

ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 11.32 06 هخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت ال٣باثلالا 

ش مى٣ُت ال٣باثل  03.77 02 الاهخماء لخاٍع

 30.18 16 الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت إلاى٣ُت ال٣باثل

 07.54 04 الاهخماء للمىعور الش٣افي للمى٣ُت

 03.77 02 الاهخماء للٗاصاث الضًيُت إلاى٣ُت ال٣باثل

 01.88 01 الاهخماء للٗغ١ ال٣باثلي

 41.50 22 الصخظ الؿُاسخي

 99.96 53 اإلاجمٕى

 

ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زاهُت جدلُل ظضو٫ 

 مخىؾِ :

الخ٣ي٣ي للىهىم اإلاضعؾيت في ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت اإلاىظه  اإلاٛؼي حً ؤظل الىنى٫ بل  

ها ٖى  اإلاخل٣ي يجب ؤن هدضص و حضي جإزحر  الى٢ٝى ٖى ، و  الشاهيت حخىؾِلخالحيظ الؿىت 

 اإلاخل٣يالىهىم حً زال٫ اإلاىايي٘ التي جُغخها ، ألن الخإزحر ٖى   بليه ؤن هٟهم حا جهبى 

اإلاىظىصة في الىهىم و التي جٓهغ ٖى  ق٩ل  ايؿخلؼم ٢ىة حٗىىيت ٨ٞغيت جدملها الايضيلىظي

ىا٠َ و جدغي٪ ؤ٩ٞاع ، خيض ج٨مً ٢ىة الىو في ٢ضعجه ٖى  بزاعة ٖ و اججاهاث ع و ٢يماؤ٩ٞ

 الخالحيظ ليؿهل بالخالي جىظحههم و ب٢ىاٖهم باألهضاٝ اإلاىؾىحت.

لهظه الىهىم اإلاسخاعة لهظا  ألابغػ و  الغثيـؤن الهضٝ يدبحن لىا  ؤٖاله،حً زال٫ الجضو٫ 

وهظا بن ص٫ ،  % 41.50و بيؿبت[ ج٨غاعا 22ب ] " الصخظ الؿُاسخيالُىع الخٗليمي هى " 
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َخًمً في اـ و يؿيلدجىظها٫ ٖى  ؤن ٖى  شخيء ٞةهما يض
ُ
لىهىم هى الظييخد٨م ألاصلجتاإلا

للخالحيظ بديض جم التر٦حز ٖى   في ألاهضاٝ التي حؿع  بل  جد٣ي٣ها في اإلاؿاع التربىي 

اؾخدًاع الىًا٫ الؿياسخي للٟاٖلحن الباعػيً في حى٣ُت ال٣باثل ، ٦ما ج٨غعث ؤلاخالت بل  

م ؤن ال٨يان ال٣باثىي اإلاؿخ٣ل و اإلاخم حز صاثما و طل٪ عبما لبىاء وعي ظمعي يىخض اإلاى٣ُت ٚع

ظمي٘ ألاصبياث حٗتٝر بإن ال٣باثل و ألاحاػيٜ ٖاحت لم ي٨ً لهم ؤبضا و ٖبر الخاعيش بخؿاؽ 

باالهخماء له٨ظا وعي ظمعي. ٦ما ع٦ؼث ٖى  الىًا٫ حً ؤظل جدغيغ اإلاغؤة و هظا حا يُغح 

يا بحن حا هى ٧اثً و حا يغ  اص له ؤن ي٩ىن في جهىع اإلاجخم٘ ، بط في هظه بق٩اال حىيٖى

ال٨ٟغة بالظاث يخجى  الهغإ الايضيلىجي بحن الىٓغة الخ٣ضحيت التي جبىتها الخغ٦ت الش٣اٞيت 

البربغيت و حً ؾاع في ٞل٨ها و بحن الىٓغة اإلاداٞٓت لٛالبيت ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل التي حا 

بت في جد٣ي٤ و هظا يكحر بل  .جؼا٫ حداٞٓت بل  خض ٦بحر في ٦شحر حً حىا٣َها  هضٝ وظىص ٚع

بيضيلىجي حٗحن حً زال٫ جغؾيش ٢يم و ؤ٩ٞاع حٗيىت في ؤطهان الكباب لبىاء وعي ظمعي 

م حىظ اإلاؿاع و ُح ى بجخَ حٗحن لخجهحز هسبت حش٣ٟت حبييت ٖى  ؤؾاؽ جىظه ايضيلىجي ُح  َٖ ض

خماص ٖلحهم لخد٣ي٤ حكاٚل ؾياؾيت حٗيىت لم  التربىي و الخ٩ىيجي لهم. و بالخالي يم٨ً الٖا

ن بطا 
َ
جخد٤٣ ٢بل آلان عبما بؿبب ه٣و الىعي و ز٣اٞت الىسبت و بالخالي جهبذ الضٖاحت ؤْحت

غث في الجماٖت اإلاىخ٣اة و اإلا٩ىهت لهظا الٛغى. و جإحي ألاهضاٝ التي جغحي بل  جغؾيش جٞى

 30.18[ ج٨غاعا بيؿبت  16الاهخماء للٗاصاث الاظخماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل في اإلاغ٦ؼ الشاوي ب ] 

يؿهل ٚغؽ % حً حجمٕى الخ٨غاعاث و هظه وؿبت ال بإؽ بها ، بط في هظه الٟئت الٗمغيت 

٢يم اظخماٖيت ٧الخًاحً يض الٗضو و ج٣ضيـ الٗاثلت اإلامخضة و الؼي الخ٣ليضي حً زال٫ 

الخض عحؼيت البرهىؽ و ٦ظا اؾخدًاع اإلااؾؿت الاظخماٖيت لل٣غيت ال٣باثليت ] زاظماٖض [ و 

.٦ما سجلىا ٖى  الاصزاع ٦أليت ا٢خهاصيت خاٞٓذ ٖى  ب٣اء ؾ٩ان اإلاى٣ُت في حٗغ٦ت الب٣اء 

[ لؤلهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ اؾخدًاع شسهياث  06]

م ؤهميتها ٧ىجها حٗبر ًٖ و ؤحا٦ً جيخمي للمى٣ُت و  في اإلا٣ابل هالخٔ ؤن بٌٗ ألاهضاٝ ٚع

و ٖغ٢يت بال ؤجها لم جدٔ باهخمام يدىاؾب و ؤهميتها في الٗمليت و صيييت اث جاعيسيت اهخماء

و  حى٣ُت ال٣باثل في الاهخماء لخاعيش  %03.77التربىيت ، بط ؤجها ال جدىػ ٖى  ؤ٦ثر حً وؿبت 

ي ال٣باثى الاهخماء للٗغ١ ، و  للٗاصاث الضيييت إلاى٣ُت ال٣باثل هٟـ اليؿبت باليؿبت الهخماء 

%.و هىا يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه الىهىم ٢ض ؤهملذ ع٦ىحن ؤؾاؾيحن في بىاء  01.88ؿبت بي

ٖى  و هظا  و الخاعيذيالضيجي  يً الصسهيت اإلاخ٩احلت و اإلاخىاػهت للخالحيظ بط ؤهملذ البٗض
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ج٨غيـ ح٣ىلت ؤن جضيً اإلاى٣ُت هى جضيً ؾُخي و يجب اؾدبٗاص هظه ال٣يم ًٖ ؤؾاؽ  

غاص الترويج لها ًٖ حى٣ُت ال٣باثل و ؾا٦ىتها و هظا جماقيا ح٘ الهىعة الىمُيت التي ي

اعزحن الٟغوؿيحن الظيً عوظىا لهظه ال٨ٟغة ، ؤحا ٞيما يسو الخاعيش ؤصبياث ال٨خاب و اإلا

ٞغبما يٗىص بل  ال٨ٟغة الغثيؿيت التي هاصث بها الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت في ظمٗيتها 

يت حما الخإؾيؿيت و التي هاصث ب٨ٟغة بٖاصة  ا ٢غاءة جاعيش الجؼاثغ ٢غاءة حىيٖى يسل٤ هٖى

بحن الغئيت الخاعيش  ظضليتحً الخؿاؾيت في الخٗاَي ح٘ اإلاُٗى الخاعيذي ٩٦ل و الظي يُغح 

بطا ٖبرث اليؿب هظا حا يؿخضعي الدؿائ٫ ٖما .الغؾميت و الغئيت اإلاسالٟت و اإلاٗاعيت لها 

و للغؾالت التي يجب ؤن ياصحها ال٨خاب. اإلاًمىن الخ٣ي٣ي ًٖفي ظضو٫ ألاهضاٝ اإلاسجلت 

يم٨ىىا ؤلاقاعة بل  وظىص هٕى حً الًِٛ و جدضيض ألا٩ٞاع و جىظحهها خيض اهخمذ الىهىم 

ؤ٦ثر بالصخظ الؿياسخي صون اإلاباالة باألهضاٝ ألازغي التي جب٣ى وؿبها الًٗيٟت حخ٣اعبت ،و 

ؤشسام حٗغوٞحن في  طبهخاهي التي الىهىم اإلاسخاعة في هي ؤهضاٝ ٖاحت و حدكاب٨ت 

ىيت بخىظهاتهم الايضيلىظيت و الؿياؾيت ، و ؤجهم لم ي٣ىحىا  اإلاجاالث ال٨ٟغيت و ألاصبيت الَى

بخإليٟها حً ؤظل جالحيظ في هظا الؿً ٦خضٖيم إلاؿاعهم الخٗليمي و التربىي ، لظل٪ ٖليىا ؤن 

التي  ٧ان اإلاالٟىن وكحر بل  ؤن ألاهضاٝ التي جغحي بلحها ٖيىت الىهىم هي هٟؿها ألاهضاٝ 

حما يىحي باهخ٣ا٫  يؿٗىن بل  جد٣ي٣ها بن  ٖى  الهٗيض الاظخماعي ، الؿياسخي ؤو الايضيلىجي

الهغإ الايضيلىجي الهىياحي حً الًٟاء الؿياسخي  بل  بل  الًٟاء التربىي و هظا ٚايت في 

 .السُىعة ٖى  اوسجام اإلاجخم٘ 
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٦خاب الؿىت ٣ُم و ألاهضاٝ منها في : ًمشل ؤهم ال الشالض ٖكغ الجضو٫  13

 الشالشت مخىؾِ : 

ـــــضة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الهضٝ منها و صاللتها ال٣ُــــمت الىخــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــِـ
ـــــــــــــ

ؾ
خى

 م
ت 

شـــــــــــ
شال

 ال
ىت

ؿ
 ال

ب
خا

٦
 

 [ هثري ]   »ٚاع الىخل بلىالؿٟغ « 08: م  01الىو 

 ٧ان ًا ما ٧ان« :1ال٣ٟغة 

ًُُلها ٞخهبذ .................. ..........

ِ   »٧الكٍغ

 صًيُت -

 

الاهخماء للش٣اٞت  -

الضًيُت للمى٣ُت التي 

جبخضت الخ٩اًاث باؾم 

 هللا

٢ضًما ، ٧ان هىا٥ مل٪  « :2ال٣ٟغة 

..................... حٛاع البىاث مً 

  »خؿنها

 صًيُت -

 

اٞت الاهخماء للش٣ -

الضًيُت للمى٣ُت التي 

 حٗخ٣ض ؤال مل٪ بال  هللا

طاث ًىم ظاءث عجىػ  « :3ال٣ٟغة 

................ ؤػوظه ابىتي و ؤظٗله 

  »مل٩ا

 صًيُت -

 

الاهخماء للش٣اٞت  -

الضًيُت للمى٣ُت التي 

حٗخ٣ض ؤن الهض٢ت هي 

 خ٤  هللا

٢ام ؤهل البلض  « :4ال٣ٟغة 

٧اهذ ل٪ .......................... بن 

  »مك٩لت ٞإها هىا

 صًيُت -

 

 ز٣اُٞت -

 

الاهخماء للش٣اٞت  -

الضًيُت للمى٣ُت التي 

حٗخ٣ض ؤن اإلاىاقضة ال 

 ج٨ىن بال باهلل

الاهخماء  -

للٗاصاث الش٣اُٞت 

للمى٣ُت مً زال٫ 

ت  شخهُت عمٍؼ

 ]الكُش الخ٨ُم[

 ؾدُٟان ظحزا٫] هثري[   »ماؾِىِؿا« 28: م  02الىو 

الصخظ  - ؾُاؾُت -ؿا مًغوب اؾم ماؾِىِ« :1ال٣ٟغة 
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لت و ......  ٖلى الى٣ىص و لخُخه ٍَى

  »خاصة

 

سُت -  جاٍع

 

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت اإلال٪ ماؾِىِؿا  عمٍؼ

 الؿُاؾُت

ش  - الاهخماء للخاٍع

غي مً زال٫  ألاماَػ

ت اإلال٪ ماؾِىِؿا  عمٍؼ

سُت  الخاٍع

ماؾِىِؿا ال ٌٗٝغ « :2ال٣ٟغة 

ًإحي الؼواع ختى مً .......  الخىٝ

٤ ٍغ   »ؤلٚا

 

الصخظ  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ الؿُاسخي 

الاٞخساع بكُم اإلال٪ 

ماؾِىِؿا مً شجاٖت 

 في م٣اومت الٗضو

اإلامل٨ت التي خ٨مها « :3ال٣ٟغة 

َىع الٟالخت و ماؾِىِؿا....... 

  »ألاعاضخي الؿهلُت

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ت اإلال٪ ماؾِىِؿا  عمٍؼ

الؿُاؾُت و ؤلاخالت بلى 

ه ممل٨خه  و بهجاػاج

الؿُاؾُت و 

الا٢خهاصًت و 

 الاظخماُٖت

ت ال٣باثل  « 36: م  03الىو  ًٛ بًمىال  »٢ٍغ  ] قٗغي[ بماَػ

 ٧الخاط ٖلى ظبهت الجبل« :1ال٣ٟغة 

ت ال٣باثل ال مشُل .. ............... ٢ٍغ

  »لها

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

تزاػ  مً زال٫ الٖا

تباالهخماء لل  ٣ٍغ

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 
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الاًداء بال٨ُان 

 ال٣باثلي

ت  « :2ال٣ٟغة  بىِذ ٖلى ؤؾاؽ الخٍغ

ت ال٣باثل ال مشُل  ................ ٢ٍغ

  »لها

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

ت لضي ال٣باثل  الخٍغ

 حؿم٘ ؤخُاها بالبلضان« :3ال٣ٟغة 

لذ بلى ٧ل ٞىن........... ...........

  »م٩ان

سُت - ش  - جاٍع الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

اؾخدًاع مكاع٦ت 

ال٣باثل في خغب ؤإلااهُا 

 و الهىض الهِىُت

ؾ٨بذ صماء ؤبىائها  « :4ال٣ٟغة 

................ في ًىم واخض جغملذ و 

  »َل٣ذ

 

 

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

الاًداء بمٓلىمُت بالص 

 ال٣باثل

 ] هثري[ ع.ٖاقىع   »آهؼاع بله اإلاُغ  « 40: م  04الىو 

٣ُا  « :1ال٣ٟغة  قما٫ بٍٞغ

 ٠ُ٦ ...............................

  »ًدخٟلىن به الُىم

سُت -  جاٍع

 صًيُت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

٣ي  الكما٫ الاٍٞغ

الاهخماء لٗاصاث  -

٣ي  الكما٫ الاٍٞغ

الاظخماُٖت مً زال٫ 

 مماعؾت ٣َىؽ آهؼاع

٢ضًما ٢بل ونى٫ صًً  « :2ال٣ٟغة 

الخىخُض ................ ؤما في اإلاىا٤َ 

ُٛت ألازغي ٞهى بؾم للمُغ   »ألاماَػ

 صًيُت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء  -

لالٖخ٣اصاث الضًيُت 

٣ُا  إلاى٣ُت قما٫ بٍٞغ

الاهخماء الٗغقي  -
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ٜ مً زال٫  لألماَػ

ؤلاخالت إلاسخل٠ 

م٨ىهاث الجيـ 

غي  ألاماَػ

هىا٥ عواًت ٖىض  « :3ال٣ٟغة 

ال٣باثل  ........... ٧لما عؤجه زاٞذ 

  »ُٞخىلى ٖنها

 

 

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ؤلاخالت بلى ال٣باثل 

في  (٦كٗب ؤو ٦ُان 

 )آلازغ م٣ابل

 ؤصاع زاجمه بله اإلااء« :4ال٣ٟغة 

حٗالى لخإزظ .... .......................

  »بشإع٥

 

 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

ُٖت اإلاى٣ُت الاظخما

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

 ٢ُمت الشإع

ًىم ًدخٟلىن بأهؼاع  « :5ال٣ٟغة 

................ و جغجىي التي في 

  »الؿهى٫ 

 

 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

مً زال٫ مماعؾت 

 ٣َىؽ آهؼاع

ت  « :6ال٣ٟغة  ًمغن ٖلى صًاع ال٣ٍغ

............. ؤن جدىلىا حٗبىا ٞحري 

  »ع الىى 

 

 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

مً زال٫ مماعؾت 

 ٣َىؽ آهؼاع

 ] هثري[ ع.ٖاقىع   »الخ٩اًت   « 46: م  05الىو 

ُٛت  « :1ال٣ٟغة  زاؾ٨ال ألاماَػ

............................ و ٠ُ٦ هي بيُتها  

الاهخماء  - ز٣اُٞت -

للمىعور الش٣افي 
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للمى٣ُت مً زال٫   »

٢ل الخ٩اًاث مً جىا

 ظُل بلى ظُل

 ] هثري[ مدمظ صخماوي  »ض آلاظغ  ُنىاٖت ال٣غم « 50: م  06الىو 

ؾإجدضر ًٖ ال٣غمُض  « :1ال٣ٟغة 

لِـ مؿُدا ٧ال٣غمُض ........ 

  »الاهجلحزي 

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

مً زال٫ الهىاٖت 

الخ٣لُضًت ] ال٣غمُض 

 [اإلا٣ىؽ

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ؤلاخالت بلى ال٣باثل 

٦كٗب وبالص ال٣باثل 

في م٣ابل  (٨٦ُان 

 )آلازغ اإلاسخل٠

 في بالص ال٣باثل« :2ال٣ٟغة 

٧ل ٠ُ٦ ...... .............................

  »جهىٗه

 

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ؤلاخالت بلى ال٣باثل 

٦كٗب وبالص ال٣باثل 

٣ابل في م (٨٦ُان 

 )آلازغ اإلاسخل٠

٢ضًما ، ا٢خهاص بالص « :3ال٣ٟغة 

بخمؿ٨هم بها واظهىا ........  ال٣باثل

  »الٗالم

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

ؤلاخالت بلى ال٣باثل 

٦كٗب وبالص ال٣باثل 

في م٣ابل  (٨٦ُان 

 )آلازغ اإلاسخل٠
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ىن   »نىاٖت الٟساع  « 56: م   07الىو   ] هثري[ مىلىص ٖٞغ

ٞىاء الضاع صاثما مليء  « :1ال٣ٟغة 

........... به ًهىًٗ الجغاث و 

  »الصخىن 

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

مً زال٫ الهىاٖت 

 الخ٣لُضًت ] الٟساع[

 ] قٗغي[ ؤٖمغ مؼصاص   »ؤمي  « 58: م  08الىو 

ؤمي مكذ خاُٞت   « :1ال٣ٟغة 

... جخمجى ...............................

  »ُبهاهه

الصخظ  - ؾُاؾُت -

الؿُاسخي مً زال٫ 

اهخ٣اص ؤويإ اإلاغؤة و 

الٓلم الاظخماعي 

 اإلاماعؽ ٖليها

 ٦هُىت خحرف] هثري[   »لٗبت الخهُاث بل٣اًٞ«60: م 09الىو 

  لٗبت الخهُاث« :1ال٣ٟغة 

ؤو م٘ ؤ٢غاهه في ..... ......................

  »الؼ٢ا١

 اظخماُٖت -

 

ماء لٗاصاث الاهخ -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

مً زال٫ اؾخدًاع 

 ألالٗاب الخ٣لُضًت

 ] هثري[ ٕ.لىهِـ  »الخغر   «  67-66: م 10الىو 

الخغازت ؤؾاؾُت في  « :1ال٣ٟغة 

الٟالخت  ........... َىعها اإلال٪ 

  »ماؾِىِؿا

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

سُت -  جاٍع

 

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت 

ال٫ الاخخٟاء مً ز

 بمىؾم الخغر

الاهخماء  -

ا ؤو  الجٛغافي لشاماٚػ

ٜ  بالص ألاماَػ

ش  - الاهخماء للخاٍع

ٛحي مً زال٫  ألاماَػ

ت ماؾِىِؿا  عمٍؼ
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سُت  الخاٍع

 

 

الجضو٫ الغاب٘ ٖكغ : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت   14

 : زالشت مخىؾِ

ــــــــــمت ـــــــغاعالخ٨ــــ ال٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  ــــــــــــــــــــــ

 36.36 12 ؾُاؾُت

 27.27 09 اظخماُٖت

 18.18 06 صًيُت

سُت  12.12 04 جاٍع

 6.06 02 ز٣اُٞت

 99.99 33 اإلاجمٕى

 

 

 : خ٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زالشت مخىؾِجدلُل ظضول

ت الىهىم بن الجضو٫ اإلاىضر ؤٖاله ، يبحن ج٨غاعاث ال٣يم ا لتي جم اؾخسغاظها حً حجمٖى

الىثريت و الكٗغيت التي جًمجها ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت للؿىت الشالشت حً الخٗليم اإلاخىؾِ ، و 

[ ههىم ؾبٗت حجها هثريت و زالزت قٗغيت ، و ل٣ض الخٓىا ؤن  10التي بلٜ ٖضصها ٖكغة ] 

٣يم لهى اؾخسالم ا ، و هٓغا ل٩ىن هضٞىا ي الضعاؾت٧ل هو يدمل ؤ٦ثر حً ٢يمت 

ت و لظل٪ خاولىا خهغ  الًمىيت ٞةهه يجضع بىا ؤن وكحر بل  ٧ىن هظه ال٣يم ٦شحرة و حخىٖى

خباع ويىخها و  جل٪ التي ج٨غعث بهىعة حلٟخت لالهدباه بٗض ٖضة ٢غاءاث ، آزظيً بٗحن الٖا

[ ؾىت، و  14-٢13غبها الؾديٗاب الخالحيظ في هظا الُىع الخٗليمي و لهظه الٟئت الٗمغيت ] 
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ط٥ بٌٛ الىٓغ ًٖ ال٣يم ٚحر الٓاهغة ألن هضٞىا الخدليىي ي٨مً في الى٢ٝى ٖى  الغؾالت 

ت ال٣يم اإلاغاص ٚغؾها و ج٨غيؿها في ٣ٖى٫ الخالحيظ، و  التي جدملها هظه الىهىم ٖبر حجمٖى

حداولت اؾخجالء الخىظهاث السانت ألصخاب الىهىم و ؤهضاٞهم في حك٨يل ؤو جىظيه ؤو 

 غؤي الٗام خى٫ ٢ًيت الهىيت.همظظت ال

و ل٣ض جم٨ىىا حً عنض زمؿت ٢يم واضخت ، بخ٨غاعاث حخٟاوجت في ٧ل حغة بدؿب ألاهميت 

ُٖيذ ل٩ل واخضة حجها ؾىاء في الىو طاجه 
ُ
ؤو في ٧احل الىهىم.و يىضر لىا الجضو٫ التي ؤ

يم الؿياؾيت الظي ي٣غؤ لىا ؤ٦بر وؿبت ج٨غاعاث حسجلت حىانٟت بحن ال٣يم الاظخماٖيت و ال٣

٢يمت  1.1[ حغة  ٝ حجمٕى الٗكغة ههىم التي جًمجها ال٨خاب ؤي بمٗض 11بإخض ٖكغ ] 

حً حجمٕى  06.06بيؿبت لل٣يم الش٣اٞيت في ٧ل هو ٖى  ألا٢ل ، هظا ح٣ابل ج٨غاعيً ٣ِٞ 

 لالخ٨غاعاث اإلاسجلت ، و هىا ؤيًا وسجل جبايىا ناعزا بحن اليؿبخحن الخضيخحن ، و هظا يمش

ت ٦بحرة باٖخباع ؤن عؾالت ال٨خاب اإلاضعسخي جغبىيت في ألانل ، و يٟترى ؤن يدمل ٢يما حٟاع٢

 ىيت ؤ٦ثر حً ؤي ٢يم ؤزغي.بجغ 

حً حجمٕى الخ٨غاعاث ح٣ابل  15.15[ ج٨غاعاث لل٣يم الضيييت بيؿبت  ٦05ما سجلىا زمـ ] 

و هظا بن ص٫  حً حجمٕى الخ٨غاعاث،   12.12[ ج٨غاعاث لل٣يم الخاعيسيت بيؿبت  04ؤعب٘ ] 

ٖى  شخيء ٞةهما ص٫ ٖى  بٟٚا٫ ٢يمتي الضيً و الخاعيش في بىاء شسهيت الخلميظ في ه٨ظا 

حغخلت ٖمغيت و حداولت ج٨غيـ الضوع الهاحصخي للضيً في حك٨يل الًمحر الجمعي للمجخم٘ 

الجؼاثغي ٖاحت و إلاى٣ُت ال٣باثل زانت و هظا جماقيا ح٘ ؤصبياث اإلااعزحن و 

ل٨ٟغة " الث٨يت حى٣ُت ال٣باثل " حىظ ال٣ضم و  الٟغوؿيحن الظيً عوظىا آلاهتروبىلىظيحن 

ٞىٗلم ي٣يىا ؤن هىا٥ نغاٖا بحن الىٓغة الغؾميت و جضيجها الؿُخي ؤحا بسهىم الخاعيش 

الىٓغة اإلاٗاعيت و هظا عبما حا ظٗل ؤصخاب هظه اإلا٣غعاث يىإون ًٖ هظه  الجضليت.و آزغوا 

حىظهت طاث ؤهضاٝ  و اظخماٖيت  خالحيظ ب٣يم ؾياؾيتالشخً ٣ٖى٫ و ٖىا٠َ باإلا٣ابل 

، ختى و بن ٧اهذ هظه ال٣يم  بىاء هسبت ؾياؾىيت  طاث جىظه حدضص حؿب٣ا و هظال

اإلاىار ةٖاصة بهخاط هٟـ جغحي بلىالؿياؾيت ٖاإلايت بال ؤن حُاعختها في هظا ال٨خاب 

و الجهىى باإلاجخم٘ و  الغقي حما يٗي٤ جد٣ي٤ الخىا٤ٞ الاظخماعي و ٦ظا ، ؾياسخي-الؿىؾيى

 . حٛيحره بل  ألاًٞل 
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باٖخباع ؤن الىهىم اإلاىخ٣اة للضعاؾت في ٦خاب الؿىت ٦سالنت يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه و  بطن 

في حاصة اللٛت ألاحاػيٛيت ٧ان يخىظب ؤن ج٩ىن جغبىيت حٗمل ٖى  بىاء ٞغص  الشالشت حخىؾِ

و التربىي و حخ٩احلت ح٘ ال٣يم  حيسجم ح٘ ٢يم اإلاجخم٘ ٩٦ل و جخماشخى ح٘ اإلاؿاع الخٗليمي

ها ، بطن هظه الىهىم  التي حؿع  بل  جغؾيسها اإلاىاص الخٗليميت ألازغي ٖى  ٦ثرتها وجىٖى

ت ل٨جها حخٟاوجت ألاهميت حً  التي بحن ؤيضيىا و اإلاٗخمضة في ٖيىت الضعاؾت جدمل ٢يما حخىٖى

٤ غي، زال٫ التر٦حز ٖى  بًٗها و ج٨غاعها إلاغاث ٖضيضة ح٣ابل بهما٫ ؤز حبرعاث وطل٪ ٞو

اإلاجخم٘ في ج٣ضيغاجه لها و التي جإحي حً ٖىاحل ٖضيضة حشل اللٛت ، الٗاصاث و الخ٣اليض ؤو 

 .السانت بجماٖت حا الايضيىلىظياختى 

الجضو٫ الخامـ ٖكغ  : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ  مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً  15

 ٦خاب الؿىت زالشت مخىؾِ :

ـــــــغاع ـــــمتال٣ُــــــــــالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

الاهخماء لجٛغاُٞا الىًَ  

غي  ألاماَػ

01 03.03 

الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت 

 إلاى٣ُت ال٣باثل

08 24.24 

الاهخماء للٗاصاث الضًيُت إلاى٣ُت 

 ال٣باثل

06 18.18 

ش مى٣ُت ال٣باثل  03.03 01 الاهخماء لخاٍع

غيالاهخماء  ش الىًَ  ألاماَػ  09.09 03 لخاٍع

الاهخماء للمىعور الش٣افي 

 للمى٣ُت

02 06.06 

 36.36 12 الصخظ الؿُاسخي

 99.99   33 اإلاجمٕى
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ج٨غاعاث ألاهضاٝ  مً ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زالشت جدلُل ظضو٫ 

 مخىؾِ :

لٛت ألاحاػيٛيت للىهىم اإلاضعؾيت في ٦خاب ال خغنا حىا ٖى  ج٣صخي اإلا٣انض الًمىت

يت الخإزحر الظي يغاص بخضازه حخىؾِ ، و الى٢ٝى ٖى    الشالشتاإلاىظه لخالحيظ الؿىت  هٖى

جم ض و ٞهم حا جهبى بليه الىهىم حً زال٫ اإلاىايي٘ التي يدضٖليىاج ظبلضي الخالحيظ جى 

 ازخياعها 
ُ
يت الىهىم الخيخدملحً خيض ال٨ و  او ٢يم اؤ٩ٞاع  خاب الظيً جم ازخياعهم ؤو هٖى

اججاهاث ، خيض ج٨مً ٢ىة الىو في ٢ضعجه ٖى  بزاعة ٖىا٠َ و جدغي٪ ؤ٩ٞاع الخالحيظ 

 ؾىحت.غ ليؿهل بالخالي جىظحههم و ب٢ىاٖهم باألهضاٝ اإلا

حً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله، يدبحن لىا ؤن الهضٝ الغثيـ و ألابغػ لهظه الىهىم اإلاسخاعة لهظا 

ح٣ابل وؿب % ، 33.33ج٨غاعا و بيؿبت  [11"ب ]  الصخظ الؿُاسخيالُىع الخٗليمي هى " 

الٓاهغ و خىظهالوهظا بن ص٫ ٖى  شخيء ٞةهما يض٫ ٖى  ؤهألازغي  يٗيٟت ظضا لؤلهضاٝ

الٛالب الظييخد٨م في ألاهضاٝ التي حؿع  بل  جد٣ي٣ها هظه الىهىم في اإلاؿاع التربىي 

اإلال٪ ألاحاػيغي "  عحؼيتبديض جم التر٦حز ٖى  اؾخدًاع  ،و الدؿييـ ألاصلجت  للخالحيظ  هى 

حاؾيىيؿا "  الؿياؾيت ب٩ىهه حىخض اإلامل٨ت الىىحيضيت و ؤلاخالت بل  بهجاػاجه الؿياؾيت و 

حؿخ٣ل ٨٦يان حخمحز و الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت  ، و التر٦حز ؤيًا ٖى  ببغاػ ال٨يان ال٣باثىي 

بمٓلىحيت ال٣باثل ٖبر  ؤلايداءحٛايغ لآلزغ و ٦ظا التر٦ؼ ٖى  ٢يمت الخغيت لضي ال٣باثل و و 

و طل٪ عبما لبىاء ، و ٦ظل٪ اهخ٣اص ؤويإ اإلاغؤة و الٓلم الاظخماعي اإلاؿلِ ٖلحها ، الؼحً 

م ؤن ظمي٘ ألاصبياث حٗتٝر بإن ال٣باثل و ألاحاػيٜ ٖاحت لم وعي ظمعي يُ  ىخض اإلاى٣ُت ٚع

ٖضة حٟاع٢اث و  و هظا يُغحي٨ً لهم ؤبضا و ٖبر الخاعيش بخؿاؽ باالهخماء له٨ظا وعي ظمعي. 

التي جخهىع الىا٢٘ ال ظضلياث بط ؤن السجا٫ الهىياحي يب٣ى خبيـ الخجاطباث الايضيلىظيت 

يخجى  الهغإ  و هىا  غاص له ؤن ي٩ىن في جهىع اإلاجخم٘  ،حا يُ  بهما ٦ما  هى ٧اثً و ٦ما 

٦ت الخغ خه جبي جىظهاث زالر لخهىع الهىيت في اإلاى٣ُت ٞىجضالخهىعالظي الايضيلىجي بحن

الخهىع الغؾمي للضولت و ؤزحرا  و حً ؾاع في ٞل٨ها و  اليؿاعيت في ٖمىحها الش٣اٞيت البربغيت

لٛالبيت ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل التي حا جؼا٫ حداٞٓت بل  خض ٦بحر في ٦شحر حً  الخهىعالكٗبي

 حىا٣َها .
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بت في  يض٫ بىيىح ٖى و هظا  ٩اع حً زال٫ جغؾيش ٢يم و ؤٞ الدؿييـ و ألاصلجتوظىص ٚع

جىظه  طاثهسبت حش٣ٟت  همظظتيغحي بل  وعي ظمعي حٗحن  لضي الخالحيظلدك٨يلحٗيىت 

 التربىي و الخ٩ىيجي. همحؿاع  َيلتايضيلىجي 

و جإحي ألاهضاٝ التي جغحي بل  جغؾيش الاهخماء للٗاصاث الاظخماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل في اإلاغ٦ؼ 

٨غاعاث و هظه وؿبت ال بإؽ بها ، بط % حً حجمٕى الخ 27.27[ ج٨غاعا بيؿبت  09الشاوي ب ] 

تزاػ بال٣غيت و حماعؾت ٣َىؽ آهؼاع في هظه الٟئت الٗمغيت يؿهل ٚغؽ ٢يم اظخماٖيت  ٧ااٖل

ؤو الاؾدؿ٣اء و اؾخدًاع الهىاٖاث الخ٣ليضيت إلاى٣ُت ال٣باثل و ٦ظا ألالٗاب الخ٣ليضيت 

الظي حٗيكه البلض و يجافي  للمى٣ُت بيىما ٢يمت الشإع يبضو ؤجها ال جخماشخى ح٘ الىي٘ الغاهً

م ؤن الشإع ٢ضيما ٧ان صاثما آليت للخٟاّ ٖى  وظىص و جتي لٞلؿٟت الىثام ا بىتها الضولت ٚع

 اؾخمغاع اإلاى٣ُت ٖبر الؼحً.

إلاى٣ُت  للٗاصاث الضيييت  لؤلهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء ج٨غاعاث  [ ٦05ما سجلىا ]

ٖيه ال٣باثل ٖى  بضء عوايت خ٩اياتهم باؾم هللا صاثما و الخظ٦غ بما جىاي٘ ال٣باثل حً زال٫ 

تراٝ بمل٨ه اإلاُل٤ و ٢هض وظهه ال٨غيم في ٧ل  خ٣اص بغبىبيت هللا حً خيض الٖا الٖا

م ؤهميتها ٧ىجها حٗبر ًٖ اهخماءاث جاعيسيت و حٗغوٝ، في اإلا٣ابل هالخٔ ؤن بٌٗ ألاهضاٝ ٚع

و ؤهميتها في الٗمليت التربىيت ، بط ؤجها ال  و ٖغ٢يت بال ؤجها لم جدٔ باهخمام يدىاؾب ز٣اٞيت

في الاهخماء لخاعيش حى٣ُت ال٣باثل  و هٟـ اليؿبت  %03.03جدىػ ٖى  ؤ٦ثر حً وؿبت 

ً ألاحاػيغي و٦ظل٪ هٟـ اليؿبت باليؿبت لالهخماء للٗغ١ الهخماء لباليؿبت  لجٛغاٞيا الَى

ً ألاحاػيغي ، و الاهخماء ألاحاػيغي  . و هىا يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه %  09.09 بيؿبت  لخاعيش الَى

ع٦ؼث ٖى  البٗض و الخىظه الؿياسخي بضعظت ٦بحرة و ٖى  البٗض الاظخمإ الىهىم ٢ض 

ٖى  ؤؾاؽ   بضعظت زاهيت و ؤهملذ البٗض الخاعيذي و الش٣افي و الضيجي بل  خض حا و هظا 

ًٖ الهىعة  ج٨غيـ ح٣ىلت ؤن جضيً اإلاى٣ُت هى جضيً ؾُخي و يجب اؾدبٗاص هظه ال٣يم

و هظا جماقيا ح٘ الالث٨يحن  الىمُيت التي يغاص الترويج لها ًٖ حى٣ُت ال٣باثل و ؾا٦ىتها 

ؤصبياث ال٨خاب و اإلااعزحن الٟغوؿيحن الظيً عوظىا لهظه ال٨ٟغة ، ؤحا ٞيما يسو الخاعيش 

ة ؤن الخاعيش الغؾمي حؼي٠ و يجب بٖاصجُغح ٨ٞغة ٞغبما يٗىص بل  ال٨ٟغة الغثيؿيت التي 

هظا يؿخضعي الدؿائ٫ ٖما بطا ٖبرث اليؿب اإلاسجلت ٢غاءة الخاعيش الجؼاثغي بىٓغة ؤزغي.و 

في ظضو٫ ألاهضاٝ ًٖ اإلاًمىن الخ٣ي٣ي للغؾالت التي يجب ؤن ياصحها ال٨خاب.و يم٨ىىا 

ؤلاقاعة بل  وظىص هٕى حً الًِٛ و جدضيض ألا٩ٞاع و جىظحهها خيض اهخمذ الىهىم ؤ٦ثر 
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ن اإلاباالة باألهضاٝ ألازغي التي جب٣ى وؿبها الًٗيٟت حخ٣اعبت ،و هي بالصخظ الؿياسخي صو 

ؤهضاٝ ٖاحت و حدكاب٨ت في الىهىم اإلاسخاعة التي هي بهخاط ؤشسام حٗغوٞحن في اإلاجاالث 

ىيت بخىظهاتهم الايضيلىظيت و الؿياؾيت ، و ؤجهم لم ي٣ىحىا بخإليٟها  ال٨ٟغيت و ألاصبيت الَى

ً ٦خضٖيم إلاؿاعهم الخٗليمي و التربىي ، لظل٪ ٖليىا ؤن وكحر بل  حً ؤظل جالحيظ في هظا الؿ

ؤن ألاهضاٝ التي جغحي بلحها ٖيىت الىهىم هي هٟؿها ألاهضاٝ التي  ٧ان اإلاالٟىن يؿٗىن 

بل  جد٣ي٣ها بن  ٖى  الهٗيض الاظخماعي ، الؿياسخي ؤو الايضيلىجي حما يىحي باهخ٣ا٫ الهغإ 

الًٟاء التربىي و هظا ٚايت في السُىعة 35.8الؿياسخي  بل   الايضيلىجي الهىياحي حً الًٟاء

 ٖى  اوسجام اإلاجخم٘ .
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٦خاب الؿىت : ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في  ٖكغ  الجضو٫ الؿاصؽ 16

 الغابٗت مخىؾِ :

ـــــضة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ضٝ منها و صاللتهااله ال٣ُــــمت الىخــــــــــــــــــــــــــــ
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 ] هثري[ مىلىص مٗمغي   »مغى نض٣ًي   « 10/11: م 01الىو 

بلى ظاهب ٞغاقه   « :1ال٣ٟغة 

........... ٧ي جغي ابنها للمغة 

  »ألازحرة

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

مُت الضًيُت ؤلاؾال 

للمى٣ُت مً زال٫ جظ٦حر 

 اإلادخًغ بالكهاصة

الاهخماء للٗاصاث  -

الضًيُت ؤلاؾالمُت 

للمى٣ُت مً زال٫ 

 الدؿبُذ

 

 ] هثري[ مىلىص مٗمغي   »م٣غان ؤهل٨ه الجبل   « 20/21: م 02الىو 

 

اح ج « :1ال٣ٟغة  هٟغ في ٢مم الٍغ

٧ي وُٗي الٗل٠ ...   الجبا٫

  »للشحران

 صًيُت -

 

 

 

 

 اظخماُٖت -

 

 صًيُت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

الضًيُت ؤلاؾالمُت 

للمى٣ُت مً زال٫ 

الخًٕغ بلى هللا و٢ذ 

 الكضة

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

زال٫ الاختراػ لٟهل 

 الكخاء

الاهخماء للٗاصاث  -

الضًيُت ؤلاؾالمُت 

للمى٣ُت مً زال٫ 
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 مىاقضة هللا بةهؼا٫ الشلج

 

 ] هثري[ مىلىص مٗمغي   »ت ال٣الىؽ  خضاص ٢ٍغ « 26/27: م 03الىو 

ت ال٣الىؽ ٢ض  « :1ال٣ٟغة  ٢ٍغ

زغبذ  ........ ناصعوا ٧ل ؤمال٥ 

  »الخضاص

 اظخماُٖت -

 

 صًيُت -

 

 اظخماُٖت -

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

زال٫ اؾخدًاع ماؾؿت 

 زاظماٖض

الاهخماء للٗاصاث  -

الضًيُت ؤلاؾالمُت 

للمى٣ُت مً زال٫ 

بلى الكٕغ الاخخ٩ام 

الاؾالمي في الُال١ و 

 الؼواط 

الاهخماء للٗاصاث  -

ُت  الاظخماُٖت الٗٞغ

للمى٣ُت مً زال٫ 

 الغيىر لخ٨م زاظماٖض

طاث ًىم اخخاط  « :2ال٣ٟغة 

الٓالم  ....... ًا ؤولُاء هللا 

  »انىٗىا له ًضا

 صًيُت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

الضًيُت ؤلاؾالمُت 

للمى٣ُت مً زال٫ 

ولُاء الاٖخ٣اص باأل 

 الهالخحن

ذ  « :3ال٣ٟغة  طاث لُلت  و الٍغ

ج٣خل٘ ال٣غامُض  .....ه٨ظا زلذ 

ت ال٣الىؽ   »٢ٍغ

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

 الشإع للكٝغ

ت ال٣الىؽ  «28: م 03الىو   ] قٗغي[ هجحرة ؤو بكحر  »ًا خضاص ٢ٍغ
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مسجض ال٣الىؽ  في  « :1ال٣ٟغة 

.............. مً اٖخضي ٖلى 

  »ٖغي٪

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

 الشإع للكٝغ

 

اللباة التي لم حكخ٤ « :2ال٣ٟغة 

......اٖخضوا ٖلُه و ..  ًىما

  »ججاوػوا الخضوص

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

مً  الاظخماُٖت للمى٣ُت

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

 الشإع للكٝغ

 

ًا ًىم ؾ٣ِ مى٪ « :3ال٣ٟغة 

مً ٦ؿغ ل٪ ... .........  البرهىؽ

  »ًضً٪

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

ت  الكٝغ مً زال٫ عمٍؼ

 البرهىؽ

ٗذ اؾم٪ إلاا ٚغ١   « :4ال٣ٟغة  ٞع

٪ ٢ض ؤزظث  ....... ًٖ قٞغ

  »بشإع٥

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء للٗاصاث  -

الاظخماُٖت للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

 الشإع للكٝغ

ؾمي«38: م 04الىو 
 
 بً مدمض] قٗغي[   »ًىم  ؤ

ٖىضما ج٩لم ؤخضهم   « :1ال٣ٟغة 

.............. ما ًدمل٪ لدؿل٤ 

  »اإلاغجٟ٘

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً ؤظل هبظ الخىٝ 

صي مً الاهخٟايت في الٟغ 

 وظه الٓلم الؿُاسخي 

ٖىضما ج٩لمىا في ماثت   « :2ال٣ٟغة 

  »....... ؾخضوع ٖليهم صاثغة الؿىء

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً ؤظل هبظ الخىٝ 

الجماعي  مً الاهخٟايت 
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 في وظه الٓلم الؿُاسخي 

ٖىضما ٣ًىم الكٗب   « :3ال٣ٟغة 

ؾُهبذ الخىهت .......... ......

  »نُضا

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

 ؾُاؾُت -

 

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

 الكٗب للخُٛحر الؿُاسخي

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

 الكٗب لُغص الٓاإلاحن

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

الكٗب و ػعٕ ألامل وي٘ 

 الٗؿ٨غ ألؾلختهم

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

ل في الكٗب و ػعٕ ألام

غ السجىاء   جدٍغ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

 الكٗب إلاُاعصة الخىهت

 ؤٖمغ مؼصاص] قٗغي[   »ؤخمظ ؤومغي  «48: م 05الىو 

مىظ ؤن بضؤ اإلاصخي   « :1ال٣ٟغة 

........................ ٌِٗل في 

  »الٛابت

سُت -  جاٍع

 

 ؾُاؾُت -

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

ش  ؤخمظ اؾخدًاع جاٍع

 ؤومغي 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫  اؾخنهاى 

الىعي باالهخماء لألنل و 

 اٖخباعه مً الغظىلت
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ال ٌؿدؿُٜ الصخب  « :2ال٣ٟغة 

ؼ صٍع
 
...... و الغومي ال ٣ًضع ...ؤ

  »ٖلُه

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

الكٗب و البدض ًٖ 

ت  الخٍغ

إة ٦بحرة  ؤَل٣ىا م٩اٞ « :3ال٣ٟغة 

  »........... ...بزىجه ؤم الغومي.....

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

الكٗب و هبظ زُاهت 

 ؤلازىة

 

 

ا« :4ال٣ٟغة    ماث ألاؾض مسضٖو

ُولض مً ظضًض ؤخمظ .......... 

  »ؤومغي 

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل اؾخنهاى 

الكٗب و هبظ زُاهت 

 ؤلازىة

 بً مدمظ] قٗغي[   »ًىما ما   « 49: م 05الىو 

ًىما ما ؾِى٤ُ  « :1ال٣ٟغة 

التراب  ........ ٧ل ؤخض خُاجه في 

  »ظظوعه

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الكٗب مً 

 ؤظل الخدغع مً ال٣ُىص

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الكٗب مً 

ؤظل البدض ًٖ الخُاة 

 في ألانى٫ 

ًىما ما ؾدى٤ُ  « :2ال٣ٟغة 

٣ىا الجضعان   ........ ؾجرؾم ٍَغ

  »بال٨خابت

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

الؾخنهاى الكٗب مً 

ؤظل بؾ٣اٍ ال٣ضع 

 اإلاٟغوى
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ًىما ما ؾدى٤ُ  « :3ال٣ٟغة 

الخضوص  ................. ٧ل ٞم 

  »ؾخٛل٣ه ًض

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

الؾخنهاى الكٗب مً 

ؤظل جىخُض الهٟىٝ 

هٓغا ل٨ىن قٝغ 

ُٛت  واخض ال٣ًُت ألاماَػ

ًىما ما ؾدى٤ُ  « :4ال٣ٟغة 

الٗٓام  ............. ؾُهبذ الخلم 

  »خ٣ُ٣ت

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

الؾخنهاى الكٗب مً 

ؤظل ػعٕ ألامل في جد٤٣ 

ألامل و جد٤ُ٣ ؤهضاٝ 

ُٛت  ال٣ًُت ألاماَػ

 الُُب ٖبضلي] قٗغي[   »ؤزغظها مً الٓل«59: م 06الىو 

 الُٟل، اإلاغؤة و « :1ال٣ٟغة 

ػوظىها ....... الغظل...........

  »للٛغاب

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

غ اإلاغؤة مً  مً ؤظل جدٍغ

زال٫ اهخ٣اص جؼوٍجها 

 بالٛهب

ؤزغظىها مً الٓل   « :2ال٣ٟغة 

..................... ٧ي جغاها 

  »الكمـ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

غ اإلاغؤة مً  مً ؤظل جدٍغ

زال٫ اإلاُالبت بتر٦ها و 

تها  خٍغ

٤ الىب٘   « :3ال٣ٟغة  ؾل٨ذ ٍَغ

مىها للؼواط با٫  .......... ؤٚع

  »بغوعو 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

غ اإلاغؤة مً  مً ؤظل جدٍغ

زال٫ اهخ٣اص جؼوٍجها 

 بالٛهب

ؤزغظىها مً الٓل   « :4ال٣ٟغة 

 .................... ٧ي جغاها الكمـ

«  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

غ اإلاغؤة مً  مً ؤظل جدٍغ

٫ اإلاُالبت بتر٦ها و زال

تها  خٍغ
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ؤزغظىها مً الٓل   « :5ال٣ٟغة 

 .................... ٧ي جغاها الكمـ

«  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

غ اإلاغؤة مً  مً ؤظل جدٍغ

زال٫ اإلاُالبت بتر٦ها و 

تها  خٍغ

ًا قُىر و ًا عجاثؼ   « :6ال٣ٟغة 

.................... حٗلمىن ؤهه ظاء 

  » ماع٧ابمً اإلاترهلحن 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

الخدغع مً مً ؤظل 

 الٗاصاث الٓاإلات للمغؤة

ؤزغظىها مً الٓل   « :7ال٣ٟغة 

  » ....................... ٧ي ٌك٘ هىعها

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

غ اإلاغؤة مً  مً ؤظل جدٍغ

زال٫ اإلاُالبت بتر٦ها و 

تها  خٍغ

مي] هثري   »الكٝغ ألاؾىص   « 66: م 07الىو   [ بغوؾبحر محًر

بمخألث ُٖىاه  « :1ال٣ٟغة 

بالضمٕى .................. ٞإظهؼ ٖلُه 

  »٣ٞخله

 اظخماُٖت -

 

 

 صًيُت -

 

 

 

 صًيُت -

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

هبظ الخضإ و زال٫ 

 الٛضع

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

الاٖخ٣اص بالؿاصاث و 

 ألاولُاء الهالخحن

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

الخظ٦حر بالكهاصة ٖىض 

 اإلاىث

 مُٗىب الىهاؽ[ قٗغي ]   »ؤؾحري ؤو سجُجي«68: م 08الىو 

 السجحن ًدخًغ« :1ال٣ٟغة 

مً ٨ًؿغ الخىٝ ، .......... ....

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

للخًامً م٘ السجىاء 
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 الؿُاؾُحن   »سجُجي

ل ٢ض زُى الباَ « :2ال٣ٟغة 

زُىاث .............. خاطع ؤن حصخي 

  »بإصخاب٪ ، سجُجي

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

للشىعة ٖلى الٓلم 

 الؿُاسخي

دا هؼث ؤشجاع  « :3ال٣ٟغة  ًا ٍع

خىن .............. هل ونا٥ ؤم  الٍؼ

  »ال، سجُجي

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

للشىعة ٖلى الٓلم 

 الؿُاسخي

غ ٢ض الٟغط اإلاىخٓ « :4ال٣ٟغة 

ٌ الغيىر بُل ..............  ٞع

  »، سجُجي للظ٫ في بغوا٢ُت

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

للشىعة ٖلى الٓلم 

 الؿُاسخي

مىلىص [ هثري ]   »خًغث خحن ؾغ١ و آمىذ خحن ؤ٢ؿم« 72: م 09الىو 

 مٗمغي 

بطا ما هٓغ اإلاغء  « :1ال٣ٟغة 

للىعاء .......... لِـ مغة و ال 

  »مغجحن

سُت - ش الا  - جاٍع هخماء للخاٍع

غي  ألاماَػ

ؾىت  3000مىظ  « :2ال٣ٟغة 

مًذ ........ ٧لهم اؾخىلىا ٖلى 

  »ألاعى بال٣ىة

سُت -  جاٍع

 ؾُاؾُت -

 

ش  - الاهخماء للخاٍع

غي  ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

 ً يض ٧ل اإلاؿخٗمٍغ

الظًً صزلىا قما٫ 

٣ُا  بٍٞغ

٧ل واخض منهم  « :3ال٣ٟغة 

٢ض  ............................ و هدً

  »همكىا

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ مى٤ُ  مً زال٫ ٞع

تراب في بالص آلاباء و  الٚا

 ألاظضاص م٣ابل الضزالء

ًبضئون بال٣ىة  « :4ال٣ٟغة 

.........٣ُٞهضوه٨م ٦ةزىة ٖلى 

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ مى٤ُ  مً زال٫ ٞع
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جداًل الضزالء باؾم   »خحن ٟٚلت

 ألازىة

 

جدحن  و ل٨ً خحن « :5ال٣ٟغة 

الخ٣ُ٣ت .........ما ٞاثضج٪ و ؤها 

  »مىظىص

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ مى٤ُ  مً زال٫ ٞع

تهمِل ألانُل مً َٝغ 

 الضزُل

وظضهاهم ٣ًىلىن  « :6ال٣ٟغة 

.................ؾخُٟى الخ٣ُ٣ت طاث 

  »ًىم

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخنهاى 

 الظا٦غة و الىعي بالظاث

ؾىت و  3000مىظ  « :7ال٣ٟغة 

هدً ..............و الُىم ال٩لمت 

  »٧لمخىا

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

اصة  مً زال٫ الضٖىة إٖل

 ٤ ش البالص ٞو ٦خابت جاٍع

غي  اإلاىٓىع ألاماَػ

ٜ   « 78: م 10الىو   ] هثري[ ع.ٕ  »الخُٟىاٙ ، ٦خابت ألاماَػ

الخُُٟىاٙ هي ال٨خابت  « :1ال٣ٟغة 

.٧ي ًب٣ى في ال٣ضًمت .........

سىا   »جاٍع

سُت -  جاٍع

 ز٣اُٞت -

 ؾُاؾُت -

 

ش  - الاهخماء للخاٍع

غي  ألاماَػ

الاهخماء للٛت  -

ُٛت  ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

ت اإلال٪  مً زال٫ عمٍؼ

 ماؾِىِؿا الؿُاؾُت

ٜ   « 81: م 11الىو  ًٛ بًمىال  »ألاماَػ  ] قٗغي[ بماَػ

٨ىىا ؤمىاط الغما٫ ؾ« :1ال٣ٟغة 

لـ و ال خل و ٦بروا ....ؾ٨ىىا ألَا

  »ُٞه 

سُت -  جاٍع

 اظخماُٖت -

 

 

ش  - الاهخماء للخاٍع

غي  ألاماَػ

الاهخماء للجٛغاُٞا  -

ُٛت  ألاماَػ
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ؾ٨ىىا الٛاباث  « :2ال٣ٟغة 

....الصخغاء مألي بالخحر و هم لم 

  »ًغوه 

 ؾُاؾُت -

 

 

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اإلاُالبت 

 باالهخٟإ بسحراث البلض

ؾ٨ىىا الُٗل  « :3ال٣ٟغة 

غوى ٖليهم ....لضيهم ٖحن اإلاٟ

ً  ص  ؾدخٟٙغ بصٌؿان ن ٦غا  ن ٍو

  »ب٦ؿان  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

 ٌ مً زال٫ اإلاُالبت بٞغ

ش اإلاٍؼ٠ الظي  جى٨غ الخاٍع

 نىلهمأل 

ؾ٨ىىا طا٦غة  « :4ال٣ٟغة 

ش  اليؿُان ....مً قاء ٦خب الخاٍع

  »و لم ٣ًىلىا ال 

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ الؿُاسخي  -

بةٖاصة مً زال٫ اإلاُالبت 

ش الجؼاثغي   ٦خابت الخاٍع

ؾ٨ىىا الش٣اٞت و  « :5ال٣ٟغة 

ٜ لم  اللٛاث ....الُىم ، ألاماَػ

  »ًخٗبىا و الخ٣ىا 

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ جشمحن وخضة 

اله٠ لضي مىايلي 

ُٛت   ال٣ًُت ألاماَػ

ؾ٨ىىا بالص الجما٫  « :6ال٣ٟغة 

ُٛت ؾدؿحر  ....باألماَػ

  »الضًم٣غاَُت 

 ؾُاؾُت -

 

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الضمج بحن 

الىًاالث مً ؤظل 

ُٛت و الضًم٣غاَُت   ألاماَػ

 ] قٗغي[ َُب ٖبضلي  »البرهىؽ ألابٌُ   « 90: م 12الىو 

َالذ هٓغحي للجبل  « :1ال٣ٟغة 

..................٣ٞا٫ ال ٌعجبجي شخيء 

«  

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

ماُٖت مً اإلاى٣ُت الاظخ

زال٫ ٢ُمت الكٝغ التي 

 ًغمؼ بليها البرهىؽ

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ ألاويإ  مً زال٫ ٞع

التي آلذ بليها مى٣ُت 
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 ال٣باثل

البرهىؽ الظي ٧ان  « :2ال٣ٟغة 

ؤبًُا ................الُىم ؤنبذ 

  »بيُا 

 ؾُاؾُت -

 

 

 

 اظخماُٖت -

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ ألاويإ  مً زال٫ ٞع

ت التي آلذ بليها مى٣ُ

ٌ الضزُل  ال٣باثل ] ٞع

البرهىؽ الهىفي ألابٌُ 

خل مدله البرهىؽ 

الىبغي البجي في بقاعة بلى 

 الٗغبي [

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ٢ُمت الكٝغ التي 

 ًغمؼ بليها البرهىؽ

ؤيها البرهىؽ ألابٌُ  « :3ال٣ٟغة 

............حٗلم بُضً٪ اإلايؿىظخحن 

«  

 ؾُاؾُت -

 

 

 

 ظخماُٖتا -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ ألاويإ  مً زال٫ ٞع

التي آلذ بليها مى٣ُت 

ٌ الضزُل  ال٣باثل ] ٞع

البرهىؽ الهىفي ألابٌُ 

خل مدله البرهىؽ 

الىبغي البجي في بقاعة بلى 

 الٗغبي [

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ٢ُمت الكٝغ التي 

 ًغمؼ بليها البرهىؽ

 

الاهخماء لألنى٫ و  - اظخماُٖت -لي الىاؽ ًٖ ًد٩ي  « :4ال٣ٟغة 
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ظضي ............الكٝغ صاثما 

  »ؤهِؿه 

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 ألاظضاص

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ٢ُمت الكٝغ التي 

 ًغمؼ بليها البرهىؽ

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ الؼي الخ٣لُضي ] 

 البرهىؽ[

 

ؤيها البرهىؽ ألابٌُ  « :٣5غة الٟ

  »............ًيؿىن مً ؤًً ؤجِذ 

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ ؤلاخالت بلى 

 ألانل

 

ًا بزىحي ال جُإؾىا  « :6ال٣ٟغة 

...................٧الُىم ؾيهل البضع 

«  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل مىانلت الىًا٫ 

احي  الهٍى
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ؿاب٘ ٖكغ  : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الجضو٫ ال 17

 الغابٗت مخىؾِ :

ــــــــــمت ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 59.45 44 ؾُاؾُت

 21.62 16 اظخماُٖت

 10.81 08 صًيُت

سُت  06.75 05 جاٍع

 01.36 01 ز٣اُٞت

 99.9 74 اإلاجمٕى

 

 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت مخىؾِ :جدلُل ظضو٫ 

( هها ٣ِٞ حً حجمٕى  الىهىم التي اقخمل ٖلحها  12ل٣ض جم٨ىىا حً خهغ ازجي ٖكغ ) 

( حجها هثريت  05زمؿت )   ٦خاب الؿىت الغابٗت حً الخٗليم اإلاخىؾِ في حاصة اللٛت ألاحاػيٛيت

، و هظا الُىع حٟهىي باٖخباعه يٟهل بحن اإلاغخلت اإلاخىؾُت  ت( ؤزغي قٗغي 07و ؾبٗت ) 

خباع الٟئت الٗمغيت للخالحيظ )  -14و الشاهىيت ، و ٦ظا هي حغخلت خغظت بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

ب٦ماله لهظا الُىع هى خهيلت اإلاالحذ ٟترى ؤن ي٩ىن حلمذ الخلميظ ٖىض ( ؾىت . و يُ  15

 الابخضاجي :الشالر الخٗليميت اإلاغاخل بحن الخمٟهل يمان  الؿاب٣ت والابخضاجي و اإلاخىؾِ ح٘

 اللٛت جضعيـ يٗخبر و  ،1اإلاٟاهيمي الخضعط في الهاحت الشاهىي و حغاٖاة الٟىاع١  و اإلاخىؾِ و

 اللٛىيت لل٣ىاٖضجغؾيسا  و حً ٢بل الخلميظ إلاا ا٦دؿبه حٗؼيؼا الؿىت هظه ألاحاػيٛيت في

 بصحاظيت  ويٗياثو الخ٨ي٠ ح٘   ال٨خابت و ال٣غاءة في الخد٨م له جم٨ً التي ال٣اٖضيت

 .الشاهىي  الخٗليم حغخلت بل  اهخ٣اله ٢بل طل٪ و ، حسخلٟت

                                                           
 الساحؿت.حىاهج الخٗليم للؿىت   1
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ض الضعاؾت و يج٨غاعاث ال٣يم اإلاؿخسغظت حً ٖيىت الىهىم ٢ اإلابحن ؤٖاله  يه٠ الجضو٫ 

 ٝ بل هٓغا ل٩ىهىا جهض٧ل هو ، و  افيجىٖى ل٣ض سجلىا  ، و  الغابٗت حخىؾِهى ٦خاب الؿىت 

 ٣ٞض اؾخسالم ال٣يم الًمىيت ٞةهه يجضع بىا ؤن هظ٦غ ؤن ال٣يم حخىىٖت و ٦شحرة ، 

ألاؾهل الؾديٗاب و و بك٩ل ؤ٦ثر ظالءا ٖى  ؤؾاؽ  ٦بحرةل٪ التي ج٨غعث بهىعة هاجخهغ 

 ٞ٪ زيٍى ألن الهضٝ الٗام للخدليل هى الخىنل بل   الغابٗت حخىؾِ جالحيظ الؿىت  جمشل

اإلاغاص جغؾيسها الخىظهاث السانت ألصخاب هظه الىهىم و ؤهضاٞهم  و اؾخجالء الغؾالت 

.لهظا جىظيه الغؤي الٗام  في ٣ٖى٫ الخالحيظ حً زال٫ الخمىلت ال٣يميت التي يدملها الىو

ؤهميت ٧ل واخضة بخ٨غاعاث حسخلٟت بدؿب ،  ْاهغة و بيىتزمؿت ٢يم  خهغ جىنلىا بل  

هىم، و هظا حا يى٣له بليىا هظا الجضو٫ الظي الى ٧احلحجها ؾىاء في الىو الىاخض ؤو في 

و ج٨غاعا  ( 44إعب٘ و ؤعبٗحن ) ي٣غؤ لىا ؤ٦بر وؿبت ج٨غاعاث و اإلاخمشلت في ال٣يم الؿياؾيت ب

ها % 59.45بيؿبت  هها  12في ظمي٘ الىهىم اإلاىظىصة بال٨خاب اإلاضعسخي و التي حجمٖى

يت ٢ض ش٣اٞتال٣يمؤن ال ابل هجضو في اإلا٣ .ٖى  ألا٢ل الىاخض ىوالفي  ٢يمت  3.66بمٗض٫ 

بحن  ا٦بحر يمشل جبايىا و هظا  ،%01.36وؿبت  و هى حا يٗاص٫ْهغث حغة واخضة ٣ِٞ 

خباع الضوع الخ٣ي٣ي للمضعؾت اليؿبخحن  ، و هظا يـ ؤحغا َبيٗيا بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

و هي ؤن ؤزغي ، ىا انُضحىا بمُٗياث ،ٚحر ؤهالتربىيت باألؾاؽال٨خاب اإلاضعسخي  وعؾالت 

 ٣يميغحي بل  شخظ اإلاخمضعؾحن بللؿىت الغابٗت حً الخٗليم اإلاخىؾِ  ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت

جىظه ايضيلىجي حٗحن لضحهم، و  ( configurationحك٨يل ) ؾياؾيت حٗمل ٖى   و عئي 

 اظخماٖيا و ز٣اٞيا و ؾياؾيا ؤول  في بىاء شسهيخه ىٓىحت ٨ٞغيت و بيياث طهىيت يخبىاه ٦م

و  .  في بَاعه اإلاجخمعي ليؿدكٝغ بظل٪ حهحره الٟغصي و الجماعي  خٗلم و حش٦٠٣ٟغص ح

و  14هظه السُىة حً زال٫ شخً ٣ٖى٫ و ٖىا٠َ جالحيظ في ٖمغ  في  سُىعةج٨مً الهىا 

 حداولت الخإؾيـ لىُ  يٗجي حٗيىت ،ؾياؾيت طاث ؤهضاٝ و جىظهاث  ؾىت ب٣يم  15
َ
ب س

ىيت و جسل٤ ٢ال٢ ٢ض جدضر قغزا ي ظضاع الىخضةؾياؾىيت  اظخماٖيت و ؾياؾيت  لالَى

، و جإحي ال٣يم الاظخماٖيت بؿخت ٖكغة ) حً قإجها ؤن ج٣ىى الاوسجام الاظخماعي اإلايكىص 

( ج٨غاعاث ٢م الضيييت بيؿبت  08في ح٣ابل زمان ) %21.62( ج٨غاعا بما يٗاص٫ وؿبت  16

 و هظهاليؿب.  % 06.75ج٨غاعاث لل٣يم الخاعيسيت ٣ِٞ بيؿبت (  05)  و زمـ% 10.81

خباع ؤن  جبضو ح٣ٗىلت باليؿبت لل٣يم الاظخماٖيت و الضيييت بل  خض حا بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

ت ج٨غيـ ال٣يم التربىيت و التي لالهضٝ حً الٗمليت التربىيت في هظا الُىع الخٗليمي هى حداو 
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و ىاػهت للخلميظ جمشل ال٣يم  الاظخماٖيت و الضيييت ؤهم ؤبٗاصها لبىاء الصسهيت اإلاخ

 اإلايسجمت ح٘ اإلاىٓىحت ال٣يميت للمجخم٘ الجؼاثغي ٩٦ل و للمجخم٘ اإلادىي بىظه السهىم.

مو  ت  الش٣اٞت ٚع ها و الخٛاٞل ٖجها و لبال ؤهه جم ججاه الجؼاثغ التي جؼزغ بها  الٗغي٣ت و اإلاخىٖى

ماء للخاعيش ٣ٞض ع٦ؼث ٖى  الاهخؤحا ال٣يم الخاعيسيت هظا يمشل زلال بيضاٚىظيا ظؿيما.

ألاحاػيغي و هظا في حداولت لغبِ الخايغ باإلااضخي البٗيض و هى حا جٟخ٣غه حىاهج الخٗليم في 

ا حً الخهالر ح٘ الظاث و ح٘ جاعيش الجؼاثغ  اإلاىٓىحت التربىيت الجؼاثغيت و هى حا يمشل هٖى

 الٗغي٤ الظي جم بٟٚاله ؤو تهميكه بٟٗل ْغوٝ ؾياؾيت و اظخماٖيت حٗيىت .

و هي ٦خاب الؿىت الغابٗت ه الىهىم التي بحن ؤيضيىا و اإلاٗخمضة في ٖيىت الضعاؾت بطن هظ

ت ل٨جها حخٟاوجت ألاهميت حً الخٗليم اإلاخىؾِ في حاصة اللٛت ألاحاػيٛيت  ،  جدمل ٢يما حخىٖى

و ٧ان يٟترى  ؤن  حً زال٫ التر٦حز ٖى  بًٗها و ج٨غاعها إلاغاث ٖضيضة ح٣ابل بهما٫ ؤزغي، 

جغبىيت حٗمل ٖى  بىاء ٞغص حيسجم ح٘ ٢يم اإلاجخم٘ ٩٦ل و جخماشخى ح٘ اإلاؿاع ج٩ىن ههىنا 

الخٗليمي و التربىي و حخ٩احلت ح٘ ال٣يم التي حؿع  بل  جغؾيسها اإلاىاص الخٗليميت ألازغي ٖى  

ها و ل٨ً هجضها ع٦ؼث ؤ٦ثر ٖى  ال٣يم و الصخظ الؿياؾيحن و طل٪ يؿدىض بل   ٦ثرتها وجىٖى

هىم  و التي جإحي حً ٖىاحل ٖضيضة حشل اللٛت ، الٗاصاث و الخ٣اليض ج٣ضيغاث  ؤصخاب الى

 ؤو ختى الايضيلىظيا السانت بهم.
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الجضو٫ الشامً ٖكغ  : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً  18

 : الغابٗت مخىؾ٦ِخاب الؿىت 

 

ـــــــغاعالخ٨ــــــــــــــــــــــــ ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  ــ

ش مى٣ُت ال٣باثل  01.35 01 الاهخماء لخاٍع

 18.91 14 الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت إلاى٣ُت ال٣باثل

 10.81 08 الاهخماء للٗاصاث الضًيُت إلاى٣ُت ال٣باثل

ش الىًَ   غيالاهخماء لخاٍع  05.40 04 ألاماَػ

غيالاهخماء لجٛغاُٞا الىًَ    01.35 01 ألاماَػ

غيهخماء للٛت الا   01.35 01 ألاماَػ

غي  01.35 01 الاهخماء للٗغ١ ال٣باثلي ؤو ألاماَػ

 59.45 44 الصخظ الؿُاسخي

 99.97 74 اإلاجمٕى

 

ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت الغابٗت ظضو٫ جدلُل 

 مخىؾِ :

التي جغحي بلحها الىهىم  ل٣ض اههب اهخماحىا في هظا البدض ٖى  صعاؾت ألاهضاٝ التربىيت

كخ٤ حً حهاصع ٖضة بازخالٝ لألاهضاٝ في الٗم« ٢يض الضعاؾت ، ٖلما بإن
ُ
يت الخٗليميت ح

  تالٗاححؿخىياث ألاهضاٝ ، ٞباليؿبت لؤلهضاٝ التربىيت 
ُ
 ح

ُ
سُِ الؿياؾت كخ٤ و ج

٣ت الخٗليميت في يىء حا جخًمىه الٟلؿٟت التربىيت للمجخم٘ حً حٟاهيم و ؤ٩ٞاع و ٢يم حكخ
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، و حً 1» حً ٞلؿٟت اإلاجخم٘ ال٨ٟغيت و حً اخخياظاجه الاظخماٖيت و حً حىٓىحخه ال٣يميت 

هىا ؾٗيىا الؾخجالء ال٣يم و الاججاهاث التي جًمىتها هظه الىهىم و التي ججيب ًٖ 

الىنى٫ بل  اإلاغحى الخ٣ي٣ي الدؿائالث اإلاُغوخت في  بق٩اليت البدض . و طل٪ بهضٝ 

الغابٗت حً الخٗليم ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت اإلاىظه لخالحيظ الؿىت للىهىم اإلاضعؾيت في 

ت حا جهبى له الىهىم حً زال٫ اإلاىايي٘ التي جُغخها اإلاخىؾِ ألن  .،و الخىنل بل  حٗٞغ

٨ٞغيت جدملها  و  حٗىىيت وظضان الخالحيظ يؿخضعي خمىلت و شخىت  الخإزحر ٖى 

ٖى  و اججاهاث ٢اصعة ع و ٢يما  ق٩ل ؤ٩ٞالىهىنى التي جٓهغ ٖى الايضيلىظياالتي جى٣لها 

 بزاعة ٖىا٠َ و جدغي٪ ؤ٩ٞاع الخالحيظ ليؿهل بالخالي جىظحههم و ب٢ىاٖهم باألهضاٝ اإلاىؾىحت.

لهظه الىهىم  الغثيـ و الباعػ ؤن الهضٝ  اإلابحن ؤٖاله  لىا حً زال٫ الجضو٫  جى  خي

ٖاليت  و هي وؿبت    %59.45 بيؿبت"  الصخظ الؿُاسخياإلاسخاعة لهظا الُىع الخٗليمي هى " 

للىهىم يخد٨م في  او ايضيلىظي اؾياؾي اجىظههىال٪ جٟى١ الىه٠ حا يٗجي ؤن ظضا ، 

و ل٣ض جم التر٦حز ٖى  الاهخٟايت في وظه ألاهضاٝ التي حؿع  بل  جد٣ي٣ها في اإلاؿاع التربىي ، 

غ اإلاغؤة و هي ٧لها ٢يم الٓلم الؿياسخي و و هبظ السياهت و حىاقضة الخغيت و ٦ظا اإلاىاصاة بخدغي

٤ اإلاىٓىع الخ٣ضحي اليؿاعي الظي يخسظ حً  جهب في بىج٣ت بىاء وعي ؾياسخي و ايضيلىجي ٞو

ترؾيش الؿعي لحً زال٫  و هظا . حىٓىحت لخدغيغ اإلاىاًَ حً ال٣هغ اإلاؿلِ ٖليهالتربيت 

اصة ٢يم و ؤ٩ٞاع حٗيىت في ؤطهان الكباب لبىاء وعي ظمعي حٗحن  جدمل  ش٣ٟتهسبت ح بهخاطإٖل

 ىعاث و الخىظهاث الايضيلىظيت اإلاخٗل٣ت بؿاا٫ الهىيت .ههٟـ الخ

ألاهضاٝ اإلاخٗل٣ت بخٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث الاظخماٖيت في اإلا٣ابل هالخٔ في الجضو٫ ؤن 

ج٨غاعاو هي وؿبت ال بإؽ بها " 14" % ب ؤعب٘ ٖكغة 18.91إلاى٣ُت ال٣باثل ٢ض ج٨غعث بيؿبت 

ؤلانغاع ٖى  ٢يمت الشإع للكٝغ ، هٓغا ماء إلااؾؿت زاظماٖض و بط ع٦ؼث ٖى  ٢يمت الاهخ

 لغحؼيت الكٝغ في هظه اإلاى٣ُت للخٟاّ ٖى  الىظىص و ٦أليت للًبِ الاظخماعي.

م ؤهميتها في ن٣ل شسهيت الخلميظ بال ؤجها ج٨غعث زمان "  "  08ؤحا ال٣يم الضيييت ٞٚغ

خإ٦يض ح٣ىلت ؤن طل٪ عبما لبالتر٦حز ٖى  ؤحىع ؾُديت و  % 10.81حغاث ٣ِٞ بيؿبت 

 .2ال٣باثل " هم حؿيديىن ٢ضاحى و حؿلمىن بإصوى ٢ضع حم٨ً "

                                                           
 66،ى2006، صاع الكغو١ لليكغ و الخىػي٘، ٖمان،  لخٗلُمياإلانهاط اؾهيلت حدؿً ٧اْم الٟخالوي،  1

2Charles robert ageron,la France en Kabylie, tafat edition, 2011, p18 
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ً ألاحاػيغي بإعب٘ هظا باإلياٞت بل   ج٨غاع ألاهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش الَى

" حغاث و هي وؿبت يئيلت بطا حا ٖلمىا حغ٦ؼيت الخاعيش في ٖمليت بىاء الصسهيت اإلاخهلت 04"

م ؤهميتها ٧ىجها حٗبر ًٖ اهخماءاث جاعيسيت و ٖغ٢يت  باقيوعها . ح٘ الٗلم ؤن بجظ ألاهضاٝ ٚع

بال ؤجها لم جدٔ باهخمام يدىاؾب و ؤهميتها في الٗمليت التربىيت ، بط ؤجها ال جدىػ ٖى  ؤ٦ثر حً 

هخماء ل٩ل حً الا  و هٟـ اليؿبت باليؿبت حى٣ُت ال٣باثل في الاهخماء لخاعيش  %1.35وؿبت 

ً ألاحاػيغي  للٗغ١ ال٣باثىي ال٣ى٫ يم٨ىىا ، و هىا و اللٛت ألاحاػيٛيت و الاهخماء لجٛغاٞيا الَى

٤ حىٓىع ؤصخاب ؤل٩ٞاع، الخىظيه الايضيلىجي  لو  الصخظ الؿياسخيهٕى حً ؤن هىال٪  ٞو

ىيت بخىظهاتهم الايضيلىظيت و الىهىم اإلا ٗغوٞحن في اإلاجاالث ال٨ٟغيت و ألاصبيت الَى

و التي ٧اهذ حىظهت  في ألاؾاؽ للجمهىع الٗغيٌ و اإلاخمغؽ في السجاالث ،الؿياؾيت 

لم ي٣ىحىا بخإليٟها حً ؤظل جالحيظ في هظا الؿً ٦خضٖيم إلاؿاعهم  الؿياؾيت و الش٣اٞيت و 

الخٗليمي و التربىي ، لظل٪ ٖليىا ؤن وكحر بل  ؤن ألاهضاٝ التي جغحي بلحها ٖيىت الىهىم هي 

٧ان اإلاالٟىن يؿٗىن بل  جد٣ي٣ها بن  ٖى  الهٗيض الاظخماعي ، هٟؿها ألاهضاٝ التي  

 الؿياسخي ؤو الايضيلىجي.
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٦خاب الؿىت : ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في  الخاؾ٘ ٖكغ الجضو٫  19

 ألاولى زاهىي :

ـــــضة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ٝ منها و صاللتهاالهض ال٣ُـــمت الىخــــــــــــــــــــــــــــ

ي  ى
ـــــــــــــ

هــــــــــــ
 زا

ــى
ولــــــ

ألا
ت 

ؿى
 ال

ب
خا

٦
 

 مىلىص مٗمغي [ هثري ]   »عؾالت ٖؼي «08: م 01الىو 

 45في خغب « :1ال٣ٟغة 

ًدـ بهىث ٖؼي ..................

  »٣ًى٫ له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سُت -  جاٍع

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

الجؼاثغ مً زال٫ 

ش خغب اؾخدً اع جاٍع

45  

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ مى٤ُ جُل٤ُ  لٞغ

اإلاغؤة مً َٝغ ؤولُاء 

 الؼوط

الصخظ الؿُاسخي  -

ٌ مى٤ُ جُل٤ُ  لٞغ

 اإلاغؤة ال٣ُٗمت

 

هدً بسحر  « :2ال٣ٟغة 

ٞةوي ؤلهي هٟسخي ..................

  »بالغؾاثل

 

 

 

الاهخماء لٗاصاث  - صًيُت -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً 

زال٫ مىاقضة هللا ؤن 

 الٛغباء ؾاإلاحنٌُٗض 

ٖلى ؾخت ؤو زمؿت  « :3ال٣ٟغة 

ؤقهغ ...........لهظا ؤٚل٣ذ ٖلى ٢لبي 

«  

 

 

الاهخماء لٗاصاث  - صًيُت -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً 

زال٫ ؤلا٢غاع بمكِئت 

 هللا
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ت«18: م 02الىو  ىن ] هثري[ مىلىص   »ال٣ٍغ  ٖٞغ

ٖىضما ًضزل الؼاثغ  « :1ال٣ٟغة 

عبىة حكبه  بالص ال٣باثل .......٧ل

  »ؤزتها 

 

 

 ؾُاؾُت -

 

 اظخماُٖت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء 

بال٨ُان الؿُاسخي 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً 

 زال٫ ] بالص ال٣باثل[

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 

تزاػ بال٣غي ال٣باثلُت  الٖا

 

الؿاخت ال٨بري في  « :2ال٣ٟغة 

ت .......نضث وظهها هدى  ال٣ٍغ

  »ػعٍبت 

 

 

 

 اظخماُٖت -

 

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ اؾخدًاع هٓام ] 

 زاظماٖض[

 

ت م٣ؿمت بلى  « :3ال٣ٟغة  ال٣ٍغ

زالر .......ال ظم٘ ؤًٞل مً 

  »ؾاخت الُبالحن 

 

 

 

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ اؾخدًاع هٓام 

 الٗكاثغ

ث الاهخماء لٗاصا -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ اؾخدًاع هٓام ] 

 زاظماٖض[
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هىا٥ ظامٗحن.......و  « :4ال٣ٟغة 

ت في الخالء    »اإلا٣هى زاعط ال٣ٍغ

 

 

 صًيُت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً 

ت الجام٘ ؤو  زال٫ عمٍؼ

 اإلاسجض

 

 ] هثري[ زالٟت مٗمغي   »بسٗؼوػن   « 22: م 03الىو 

٩٦ل ٢غي ال٣باثل  « :1ال٣ٟغة 

................حُٗي ل٩ل الٟهى٫ 

  »وظهها 

 ؾُاؾُت -

 

 اظخماُٖت -

 اظخماُٖت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء بىظىص 

 ال٨ُان ال٣باثلي

الاهخماء للٗغ١  -

 ال٣باثلي

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ ط٦غ 

 ؤؾماء ال٣غي 

 

 ىص] قٗغي[ مال٪ ه  »زاظماٖض   « 27: م 04الىو 

إلاا ٧ان البلىٍ َٗامىا  « :1ال٣ٟغة 

٢ض مًذ ألاًام ..............

  »الجمُلت

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

تزاػ بالٗهبت  زال٫ الٖا

 ؤو الغظا٫

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

تزاػ بالكٝغ  زال٫ الٖا

ذ زاظماٖض التي ٧اه « :2ال٣ٟغة 

ملُئت ........ًهلح في ؤمىعه 

  »ًِىاون 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ الخإؾ٠ ٖلى 

 ػوا٫ هٓام زاظماٖض
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 هظًغ ظُضي[ هثري ]   »زاؾض٣ٚا  بِذ ال٣باثل  « 28: م 05الىو 

ًسخل٠ بىاء البُىث في  « :1ال٣ٟغة 

ؤَاؽ بالص ال٣باثل ..............

هخلىٞا آم ؤوماهُل ،ؤهؼوو ط 

  »ًًواوؿا

 ؾُاؾُت -

 

 اظخماُٖت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الاًداء 

بال٨ُان ال٣باثلي مً 

 زال٫ بالص ال٣باثل

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

 زال٫ ٦ُُٟت بىاء اإلاىاػ٫ 

 

 ] قٗغي[ بً مدمض  »هٓغث  « 40: م 06الىو 

ش  « :1ال٣ٟغة  ؤصعث هٓغي للخاٍع

ألاؾماء  ...............الظي جى٤ُ ُٞه

«  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

اصة  مً زال٫ الضٖىة إٖل

ش   ٢غاءة الخاٍع

غي  « :2ال٣ٟغة  هٓغث لبالص ألاماَػ

  ».................ٞغخذ إلاا ٦ىذ ببى٪ 

سُت -  جاٍع

 ؾُاؾُت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

ٜ  ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

ت  ت اإلال٪ ًىَٚغ عمٍؼ

 الؿُاؾُت

ا مً ؤبهغها به في ً « :3ال٣ٟغة 

الٓالم .......ؾدك٘ الهُبت مً 

  »وظهه 

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ الضٖىة الجبإ 

ت  ونُت ًىَٚغ

٢لذ ال ؤ٢بل ال٣ُىص  « :4ال٣ٟغة 

............ؤًٞل اإلاىث ٖلى 

  »الاؾخٗباص  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ الضٖىة 

 ٌ للخدغع و ٞع

 الاؾخٗباص الؿُاسخي

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -٢لذ لي ؤها عظل  « :٣5غة الٟ
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ٜ هى ظض٥  ...............جظ٦غ ؤن ماَػ

«  

الؾخنهاى الاهخماء 

غي  لألنل ألاماَػ

ال ػلىا ؾيبدض و  « :6ال٣ٟغة 

ؾىدٟغ .....بن يإ ٞال ًم٨ً 

ًه     »حٍٗى

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

إلاىانلت الىًا٫ مً 

ؤظل الاهخماء لألنل 

غي  ألاماَػ

 ] قٗغي[ ؾلُمان ٖاػم  »ال٣باثلُت  « 49: م 07الىو 

 مىظ ؾمٗىاه ٌٛجي« :1ال٣ٟغة 

ػاص ال٣باثلُت ........................

  »ظماال

الاهخماء للٛت  - ز٣اُٞت -

 ال٣باثلُت

هدً وٛجي ٞغخحن  « :2ال٣ٟغة 

......................ؾىمدى آزاع الباَل  

«  

 ؾُاؾُت -

 

 صًيُت -

 

 ؾُاؾُت -

الؿُاسخي الصخظ  -

تزاػ بُلٕى  مً زال٫ الٖا

 ٞجغ ال٣باثلُت

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً 

 اءزال٫ الاٖخ٣اص باألولُ

 الهالخحن

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الضٖىة إلادى 

 الٓلم الؿُاسخي

مىظ بضؤها الٛىاء  « :3ال٣ٟغة 

...........................الُىم بلٛىا 

  »مغاصها  

لؿُاسخي الصخظ ا - ؾُاؾُت -

مً زال٫ بىاء الىعي 

تزاػ بيكىة  الجمعي  بااٖل

اجُت  الاهخهاع ٢ًُت الهٍى

٢بل الخٟىه ب٨الم  « :4ال٣ٟغة 

............................زلٟىه لىا ٦ةعر  

«  

الصخظ الؿُاسخي  - اؾُتؾُ -

لالٖتزاػ بالىًا٫ مً 

 ؤظل قٝغ ال٣باثلُت 



 الجاهب الخُب٣ُي                                                                                                                                                    الٟهل الخامـ:

Page 262 sur 364 
 

ٖاهضها والضًىا  « :5ال٣ٟغة 

.......ال يهم مهما ٦ثر ...............

  »ال٨الم  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

 ٌ مً زال٫ جدٍغ

الجُل الهاٖض ٖلى 

مىانلت الىًا٫ مً 

 ؤظل ال٣باثلُت

 ] هثري[ زالٟت مٗمغي   »ٖبان عمًان  « 50: م 08الىو 

ولض ٖان عمًان  « :1ال٣ٟغة 

..............ختى جدهل ٖلى 

  »البا٧لىعٍا  

سُت -  جاٍع

 

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

سُت ٖبان عمًان  جاٍع

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 

خه و شخهُت ٖبان و  ٢ٍغ

 ٖغقه

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ ؤلاًداء 

بال٨ُان ال٣باثلي " بالص 

 ال٣باثل"

الصخظ الؿُاسخي  -

ت ٖبان  مً زال٫ عمٍؼ

عمًان الؿُاؾُت  في 

 اإلاى٣ُت 

الخ٣ى ٢اصة الخغب في  « : ٣ٟ2غةال

ً ..............التي ؾدبجى ٖليها  ؤوػاٚل

  »ظؼاثغ الٛض  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

ت ماجمغ  مً زال٫ عمٍؼ

الهىمام الؿُاؾُت في 

 اؾدكغاٞها لجؼاثغ الٛض

ت« 59: م 09الىو   صيهُت[ قٗغي ]   »ًىَٚغ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -في اللُلت اإلاايُت  « : 1ال٣ٟغة 
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.............٢ىلي لهم ظاءوي في مىامي .

ت     »الُىم ظاءوي ًىَٚغ

مً زال٫ اؾخنهاى 

الىعي باالهخماء لألنل 

غي   ألاماَػ

٢ا٫ لي ًا ابىتي ؤها ٢ل٤   « : 2ال٣ٟغة

..............هاصي بزىج٪ و ٢ىلي لهم 

ت   »ؤه٪ عؤًذ ًىَٚغ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ اؾخنهاى 

خماء لبالص الىعي بااله

غي   ألاماَػ

٘ ؤقٓاّ « : 3ال٣ٟغة  ٞع

غهىؾه .............٢ىلي لهم هظه عصاءب

ت  ملخمت جاهٟىؾض   »ًىَٚغ

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ اؾخنهاى 

الىعي باالهخماء لإلعر 

غي   الؿُاسخي ألاماَػ

جي«74: م  10الىو   لىهِـ آًذ مى٣الث[ قٗغي ]   »بهخٍٓغ

جي بهخ « : 1ال٣ٟغة  ٍٓغ

..................................زل٣ىا لىا 

  »ؤٖضاءا  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ مٗاعيت 

الىٓام الخا٦م في خغبه 

يض اإلاٛغب صون 

 اؾدكاعة الكٗب

جي  « : 2ال٣ٟغة  بهخٍٓغ

.....................لؿذ ؤصعي هل 

  »ؾإٖىص ؤم ال  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

ت مً زال٫ مٗاعي

الىٓام الخا٦م  لخجىُضه 

الاظباعي للكباب في 

خغبه يض اإلاٛغب صون 

 اؾدكاعة الكٗب

لٛجي مُالص َٟلتي  « : 3ال٣ٟغة 

.......................٢ض ج٨ىن ٞإال ظُضا  

«  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ مٗاعيت 

الىٓام الخا٦م  في خغبه 

يض اإلاٛغب صون 
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اؾدكاعة الكٗب و 

 ممىاقضة الؿال 

ؾئمىا الخغب  « : 4ال٣ٟغة 

.......................و بال عظمىا التراب  

«  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ مٗاعيت 

خغب يض اإلاٛغب و ال

 مىاقضة الؿالم

 ] قٗغي[ لىهِـ آًذ مى٣الث  »الغؾاثل  « 75: م  11الىو 

ؾإ٧لم٪ بال٣باثلُت  « : 1ال٣ٟغة 

ٞإهذ  .......مً لم ًٟهم ؾخٟهمه

  »مخٗلم  

 ز٣اُٞت -

 

الاهخماء للٛت  -

 ال٣باثلُت

 

 ] هثري[ ظما٫ مسىاسخي  »بالص الؼواوة  « 76: م  12الىو 

مً ؤعاص ؤن ًخٗٝغ ٖلى « : 1ال٣ٟغة 

خىن .......   »٧الخحن الهىضي و الٍؼ

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 

تزاػ بمى٣ُت الؼواوة  الٖا

 و جحزي وػو

 

٤ هدى « : ٣ٟ2غة ال في الٍُغ

غث ؾُجض بىازغ ............ ج٣ٍُؼ

  »الهُض

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 

تزاػ بمى٣ُت  غثالٖا  ج٣ٍُؼ

ىن و   آٞػ

ىن « : 3ال٣ٟغة   خحن ٖىصجه مً آٞػ

  »هىا٥ ملجإ الىخل واٚؼن ........

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 

تزاػ  بمى٣ُت  الٖا

بٌٗؼوًٚ و مِكلي و 

 ظغظغة و اللت زضًجُت

ت مِكلي« : 4ال٣ٟغة   زل٠ ٢ٍغ

مً ؤعاص ؤن ًخٗٝغ ٖلى ......

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ 
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تزاػ بمى٣ُت العبٗا   »اإلاى٣ُت الٖا

ًٓ و  هار ًغازً و بقٍغ

 آر ًجي

 بالص الؼواوة« : 5ال٣ٟغة 

ألاؾاؽ لىاء .............................

  »الٛض

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ لؿُاسخي  -

مً زال٫ مغ٦ؼة بالص 

الؼواوة في هاء اإلاؿخ٣بل 

 الؿُاسخي للجؼاثغ

 

 

الجضو٫ الٗكغون : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ؤولى  20

 زاهىي :

ــــــــــمتا ـــــــ ل٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  غاعالخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 54.90 28 ؾُاؾُت

 27.45 14 اظخماُٖت

 07.84 04 صًيُت

سُت  05.88 03 جاٍع

 03.92 02 ز٣اُٞت

 99.99 51 اإلاجمٕى
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 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ؤولى زاهىي :جدلُل ظضو٫ 

يه٠ الجضو٫ ج٨غاعاث ال٣يم اإلاؿخسغظت حً ٖيىت الىهىم ٢ض الضعاؾت و هى ٦خاب 

بل  الخىٕى الظي يدمله ٧ل هو ، و ألهىا اٖخمضها ٖى  الؿىت ألاول  زاهىي ، و حىه وكحر 

ت و ٦شحرة ، ٚحر ؤهىا  اؾخسالم ال٣يم الًمىيت ٞةهه يجضع بىا ؤن هظ٦غ ؤن ال٣يم حخىٖى

خاولىا خهغ بل٪ التي ج٨غعث بهىعة حشحرة لالهدباه و بك٩ل ؤ٦ثر ظالءا و ويىخا ٖى  

زاهىي ؤي حً صون اإلاٛاالة في الخٗم٤   ضي جالحيظ الؿىت ألاولؤؾاؽ ألا٢غب لٟهم ل

بل  عؾم الغؾالت اإلاغاص الؾخ٨كاٝ ٢يم ٚحر ْاهغة ، ألن الهضٝ الٗام للخدليل هى الخىنل 

جغؾيسها في ٣ٖى٫ الخالحيظ حً زال٫ الخمىلت ال٣يميت التي يدملها الىو.بمٗجى ؤهىا 

اؾخجالء الخىظهاث ل ألا٢ؿام حداولحن بظل٪ اٖخمضها ؤ٦ثر ٖى  الٟهم الٗام للىهىم صاز

السانت ألصخاب هظه الىهىم و ؤهضاٞهم التي يغاص جغؾيسها لضي الخالحيظ و جىظيه عؤحهم 

 الٗام.

بل  اؾدىُا١ زمؿت ٢يم واضخت ال يم٨ً ججاهلها ، بال ؤجها جبضو حخٟاوجت لهظا جىنلىا 

ض ؤو في ظل الىهىم، و هظا حا ألاهميت خؿب ج٨غاع ٧ل واخضة حجها ؾىاء في الىو الىاخ

الظي ي٣غؤ لىا ؤ٦بر وؿبت ج٨غاعاث و اإلاخمشلت في ال٣يم الؿياؾيت ب يى٣له بليىا هظا الجضو٫ 

ها  28 هها بمٗض٫  12ج٨غاعا في ظمي٘ الىهىم اإلاىظىصة بال٨خاب اإلاضعسخي و التي حجمٖى

 ٢يمخحن في ٧ل هو ٖى  ألا٢ل .

في ال٣يم  % ٦54.90يؿبت ج٣ابل  % 3.92حا يٗاص٫ اإلا٣ابل هجض ٢يمتن ز٣اٞخحن و هى  يو ف

ؤن ال٨خاب ، و هظا الخٟاوث ال٨بحر بحن اليؿبخحن ال يبضو ؤبضا جٟاوجا ٖاصيا باٖخباع الؿياؾيت 

اإلاضعسخي يدمل ٢يما جغبىيت ؤ٦ثر حً ؤي ٢يم ؤزغي  و هظا هى الضوع الخ٣ي٣ي للمضعؾت ، ٚحر 

خ٣ي٣يت ؤزغي ،و هي ؤن ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت  ؤن الىا٢٘ الخدليىي لهظا ال٨خاب ي٨ك٠ لىا

يٗم ٖى  جدميل الخالحيظ ٢يما ؾياؾيت حٗمل ٖى  بىاء جىظه ايضيلىجي حٗحن لضحهم، يخٗلم 

الخلميظ حً زالله ؤ٩ٞاعا و حباصثدى٣له بل  ٖالم ٚحر ٖاإلاه ٞيىمى ٞيه الاؾخُإل لهظا الجضيض 

بما ؤ٦بر حىه و يخبىاها ٦مٗالم ؤول  في بىاء جىظهاث ؾياؾيت و ايضيلىظيت ع خالي يخٗلم لو با

ىيت اإلاؿخ٣بليت ٦ٟغص حخٗلم و حش٠٣ و هىا يم٨ىىا ؤلاقاعة بل  حضي زُىعة  شسهيخه الَى

هظه السُىة حً زال٫ حا يغاه الٗالم التربىي " ظىن صيىي " الظي ي٣ى٫ : " يجب ؤن وٗلم 

 16ٖىا٠َ جالحيظ في ٖمغ  ألن شخً ٣ٖى٫ و  ؤَٟالىا ٦ي٠ ي٨ٟغون و ليـ ٞيما ي٨ٟغون "
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جىظه طاث  حا  ؾىت ب٣يم ؾياؾيت طاث ؤهضاٝ حدضصة يٗجي بىاء هسبت ؾياؾىيت 17و 

اصة بهخاط هٟـ ألاخضار و هٟـ ألاؾباب و الىخاثج  حدضص حؿب٣ا و هظا يٗجي زل٤ آلياث إٖل

بظل٪ ، و بالخالي ٖضم ال٣ضعة ٖى  الغقي و الجهىى باإلاجخم٘ و حٛيحره بل  ألاًٞل و بهما 

 ؾجهخم ؤ٦ثر بخد٣ي٤ ؤهضاٝ حايىيت  عبما لم و لً جخد٤٣ ؤبضا.

و ٦إجها و يب٣ى الخضيض ًٖ الش٣اٞت التي جؼزغ بها اإلاى٣ُت حجغص حداولت لٟذ الاهدباه بلحها،

ؤو ختى حاصياث حؿخٗمل في اإلاى٣ُت و اث يوؾيلت إلزاعة اهدباه الخالحيظ بل  ٖاصاث و ؾلى٦

غي " اظخماٖيت، صيييت، جاعيسيت " و التي جمشل الهضٝ التربىي بالخالي جم خهغ ال٣يم ألاز

الخ٣ي٣ي لل٨خاب بيؿب حخٟاوجت و حخ٣اعبت حا ٖضا ال٣يم الاظخماٖيت التي بلٛذ وؿبت 

ال جٟي بالٛغى ٧ىجها ع٦ؼث في حجملها و هي وؿبت ال بإؽ بها بال ؤجها في اإلاًمىن  27.45%

٣ُت بحا حً زال٫ جهىيغ شسهيت ٞظة ؤو ٖى  جهىيغ ٧ل حا هى حاصي حً اهخماء للمى

و ٢يال حا هجض ونٟا  ون٠ ظٛغافي ؤو ٖاصاث لها ٖال٢ت باإلااصياث حشل َغي٣ت بىاء اإلاىاػ٫ 

 ل٣يمت اظخماٖيت حٗىىيت طاث حٛؼي ؤو عحؼيت حٗىىيت حشل ون٠ هٓام زاظماٖض حشال.

في حاصة اللٛت  بطن باٖخباع ؤن الىهىم اإلاىخ٣اة للضعاؾت في ٦خاب الؿىت ألاول  زاهىي 

حٗمل ٖى  بىاء ٞغص حيسجم ح٘ ٢يم اإلاجخم٘ ؤن ج٩ىن ههىنا جغبىيت ألاحاػيٛيت ٧ان يخىظب 

التي حؿع  بل  جغؾيسها ٩٦ل و جخماشخى ح٘ اإلاؿاع الخٗليمي و التربىي و حخ٩احلت ح٘ ال٣يم 

ها، بطن هظه الىهىم التي بحن ؤيضيىا و  اإلاٗخمضة اإلاىاص الخٗليميت ألازغي ٖى  ٦ثرتها وجىٖى

ت ل٨جها حخٟاوجت ألاهميت  حً زال٫ التر٦حز ٖى  بًٗها و في ٖيىت الضعاؾت جدمل ٢يما حخىٖى

ح٣ابل بهما٫ ؤزغي، و ألن اإلاجخمٗاث جسخل٠ في ج٣ضيغها للصخيء ج٨غاعها إلاغاث ٖضيضة 

٣ا إلا٣خًياث ز٣اٞيت ، جاعيسيت و ؾياؾيت ٖاقتها  ؤو زانت بها ، ٞةهه يم٨ىىا الىاخض ٞو

ن ال٣يمت حا هي بال خ٨م هاب٘ حً الظاث حً زال٫ الاهخمام و الخًٟيل، ٞي٣ى٫ ؤ ال٣ى٫ 

حا هي بال اهخمام ؤو ازخياع ؤو خؿً خؿحن الخاط ٝ هظا الكإن : " بن ال٣يمت في الىا٢٘ 

و حؿدىض  1جًٟيل يكٗغ حٗه ناخبه ؤن له حبرعاجه السل٣يت ؤو ال٣ٗليت ؤو الجماليت ...."

٘ في ج٣ضيغاجه لها و التي جإحي حً ٖىاحل ٖضيضة حشل اللٛت ، الٗاصاث هظه اإلابرعاث بل  اإلاجخم

 .و الخ٣اليض ؤو ختى الايضيلىظيا السانت بجماٖت حا

 
                                                           

 205،م 1983، اإلااؾؿت الجاحٗيت للضعاؾاث و اليكغ و الخىػي٘، بحروث، ٖلم الاظخمإ ألاصبيخؿً خؿحن ) الخاط( ،   1
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الجضو٫ الخاصي و الٗكغون : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم  21

 اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت ؤولى زاهىي :

ـــــــغاعالخ٨ــــــــــ ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  ــــــــــــــــ

 13.72 07 الاهخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت ال٣باثل

ش مى٣ُت ال٣باثل  01.96 01 الاهخماء لخاٍع

ش الجؼاثغ  01.96 01 الاهخماء لخاٍع

الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت 

 إلاى٣ُت ال٣باثل

06 11.76 

 01.96 01 الاهخماء للٗغ١ ال٣باثلي

الضًيُت إلاى٣ُت  الاهخماء للٗاصاث

 ال٣باثل

04 07.84 

ش الىًَ   غيالاهخماء لخاٍع  01.96 01 ألاماَػ

 03.92 02 الاهخماء للٛت ال٣باثلُت

 54.90 28 الصخظ الؿُاسخي

 99.98 51 اإلاجمٕى

 

ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت جدلُل ظضو٫ 

 ؤولى زاهىي :

الدؿائالث لُبيٗت ن الٟئاث ألا٦ثر ؤهميت في صعاؾدىا و طل٪ حٗخبر ٞئت ألاهضاٝ حً بح

اإلاُغوخت، بمٗجى ؤهه و حً ؤظل الىنى٫ بل  اإلاغحى الخ٣ي٣ي للىهىم اإلاضعؾيت في ٦خاب 

ت حضي جإزحرها ٖى   اللٛت ألاحاػيٛيت اإلاىظه لخالحيظ الؿىت ألاول  زاهىي ، و الخىنل بل  حٗٞغ
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له الىهىم حً زال٫ اإلاىايي٘ التي جُغخها ، جهبى اإلاخل٣ي يجب ؤن هدضص و ؤن هٟهم حا 

ألن الخإزحر ٖى  ال٣غاء يؿخلؼم ٢ىة حٗىىيت ٨ٞغيت جدملها الايضيلىظيت اإلاىظىصة في الىهىم 

ؤ٨ٞغ و ٢يم ، خيض ج٨مً ٢ىة الىو في ٢ضعجه ٖى  بزاعة ٖىا٠َ و و التي جٓهغ ٖى  ق٩ل 

 ىاٖهم باألهضاٝ اإلاىؾىحت.ليؿهل بالخالي جىظحههم و ب٢جدغي٪ ؤ٩ٞاع الخالحيظ 

يدبحن لىا حً زال٫ الجضو٫ ؤن الهضٝ الخ٣ي٣ي و ال٣ىي لهظه الىهىم اإلاسخاعة لهظا 

و هي وؿبت جٟى١ الىه٠ حا  %54.90" بيؿبت  الصخظ الؿُاسخيالُىع الخٗليمي هى " 

هى الظي يخد٨م في ألاهضاٝ التي حؿع  بل  يللىهىم يٗجي ؤن الخىظه الؿياسخي و الايضيلىظ

، خيض جىاػث ٞئت ألاهضاٝ ح٘ ٞئت ال٣يم و هما ٞئخان حخ٩احلخان د٣ي٣ها في اإلاؿاع التربىي ج

حٗمالن ٖى  ججؿيض الخىظه الايضيلىجي الٗام للىهىم حً زال٫ اإلاىهج التربىي اإلاخب٘ 

خباع  في طل٪ الٟئت الٗمغيت الخؿاؾت التي وظهذ بلحها هظه الىهىم. و ،آزظيً بٗحن الٖا

و ؤ٩ٞاع حٗيىت في  ضٝ بيضيلىجي حٗحن ُيؿع  لخد٣ي٣ه حً زال٫ جغؾيش ٢يمهظا يكحر بل  ه

لبىاء وعي ظمعي حٗحن لخجهحز هسبت حش٣ٟت حبييت ٖى  ؤؾاؽ جىظه ايضيلىجي ؤطهان الكباب 

م حىظ اإلاؿاع التربىي و الخ٩ى  َٖ  و حض
ً
خماص ٖلحهم لخد٣ي٤ او ب جي لهم.يحخبىا لخالي يم٨ً الٖا

و ز٣اٞت الىسبت و خد٤٣ ٢بل آلان عبما بؿبب ه٣و الىعي حكاٚل ؾياؾيت حٗيىت لم ج

ن 
َ
غث في الجماٖت اإلاىخ٣اة و اإلا٩ىهت لهظا الٛغى.بالخالي جهبذ الضٖاحت ؤْحت  بطا جٞى

م ؤهميتها ٧ىجها حٗبر ًٖ اهخماءاث  في اإلا٣ابل هالخٔ في الجضو٫ ؤن بٌٗ ألاهضاٝ ٚع

ؤهميتها في الٗمليت التربىيت ، بط ؤجها ال  جاعيسيت و ٖغ٢يت بال ؤجها لم جدٔ باهخمام يدىاؾب و 

الهخماء ليؿبت افي الاهخماء لخاعيش الجؼاثغ و هٟـ اليؿبت ب % 1.96جدىػ ٖى  ؤ٦ثر حً وؿبت 

ضيييت إلاى٣ُت ال٣باثل ٖى  ؤؾاؽ   ؤهه هضٝ ٚحر زال١ ٧ىهه لللٗغ١ ال٣باثىي ، و الٗاصاث ا

خيض  % 7.84بالجضو٫ الؿاب٤  وؿبت  بال٣يم الضيييت التي لم جخٗض في ج٨غاعاتهاحغجبِ 

ج٨خٟي الىهىم باإلقاعة بل  ؤن اإلاى٣ُت حخضيىت صون بؾهاب في هظه ال٣ًيت ختى و بن 

٧اهذ ٢يمها جغبىيت ، بال ؤجها لؿذ هضٞا ح٣هىصا ؤحام اإلاؿع  الخ٣ي٣ي لىهىم هظا 

ال٨خاب ، لظل٪ هدؿاء٫ خى٫ حا بطا ٖبرث اليؿب في ظضو٫ ألاهضاٝ ٖى  اإلاًمىن 

الخ٣ي٣ي للغؾالت التي يجب ؤن ياصحها ال٨خاب. و هظا ال يٗجي ؤن الىهىم جازغ ؾلبا ٖى  

و جدضيض ألا٩ٞاع و جىظحهها خيض بل  وظىص هٕى حً الًِٛ  ؤلاقاعةالخلميظ و ل٨ً يم٨ىىا 

ٝ ألازغي التي جب٣ى وؿبها ابالصخظ الؿياسخي صون اإلاباالة باألهضاهخمذ الىهىم ؤ٦ثر 

، و هي ؤهضاٝ ٖاحت و حدكاب٨ت ن الىهىم اإلاسخاعة هي اهخاط ؤشسام الًٗيٟت حخ٣اعبت 
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ىيت حٗغوٞحن في اإلاجاالث ال٨ٟغيت  بخىظهاتهم الايضيلىظيت و الؿياؾيت ، و ؤجهم و ألاصبيت الَى

لم ي٣ىحىا بخإليٟها حً ؤظل جالحيظ في هظا الؿً ٦خضٖيم إلاؿاعهم الخٗليمي و التربىي ، 

ألاهضاٝ التي جغحي بلحها ٖيىت الىهىم هي هٟؿها ألاهضاٝ التي  لظل٪ ٖليىا ؤن وكحر بل  ؤن 

 ٧ان اإلاالٟىن يؿٗىن بل  جد٣ي٣ها بن  ٖى  الهٗيض الاظخماعي ، الؿياسخي ؤو الايضيلىجي.

٦خاب : ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في  وي و الٗكغونالجضو٫ الشا 22 

 الؿىت الشاهُت زاهىي :

ـــــضةالىخــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الهضٝ منها و صاللتها ال٣ُمت ــــــ

ي  ى
ــاه

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

زــــــــــ
   

ُت
اهــ

لش
ت ا

ؿى
 ال

ب
خا

٦
 

 ] هثري[ ظما٫ مسىاسخي  »الضا ٢اسخي«08: م  01الىو 

 ع٦ب الضا ٢اسخي البازغة« : 1ال٣ٟغة 

  »و ؤها ؤصعي بمهلخخ٪............

 اظخماُٖت  -

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُُٖت 

مً زال٫ ألاؾماء ] 

 الضا ٢اسخي[

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

اخترام  ٢ُمت  زال٫

 ال٩لمت و الٗهض

 

 ًىؾ٠ ؤوبلُل] هثري[   »بال خضوص«14: م  02الىو 

ؾامُت و آ٦لي مً  « : 1ال٣ٟغة 

صعؾذ في ...زم  80قباب عبُ٘ 

ت زحزي وػو     »زاهٍى

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

الاخالت بلى ؤخضار عبُ٘ 

و ما جدمله مً  1980

 شخىت ؾُاؾُت

 

الٗضًض ممً ًضعؾً « : 2ال٣ٟغة 

و ل٨نهً ويًٗ خضوصا ل٩ل ...مٗهً

الاهخماء لٗاصاث  - اظخماُٖت -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 
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زال٫ ٢ُمت الخٟاّ   »شخيء

 ذٖلى قٝغ البي

اوي[ قٗغي ]   »الكابت«18: م  03الىو   الخؿً ٍػ

بمجغص ؤن عبذ و همذ  « : 1ال٣ٟغة 

  ».........وهم ًساَبىنها باإلاٗاوي  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ  -

ٌ الىا٢٘  الؿُاسخي لٞغ

الظي حِٗكه الٟخاة في 

اإلاى٣ُت مً مهاصعة 

 للغؤي بضٖىي الٗٝغ

ٖاصاجىا ؤؾاؾها  « : 2ال٣ٟغة 

ة مكهىعة في زحزي  الخغمت ......ٖكحر 

«  

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

زال٫ ٢ُمت الخٟاّ 

 ٖلى قٝغ البيذ

الصخظ  -

ٌ الىا٢٘  الؿُاسخي لٞغ

الظي حِٗكه الٟخاة في 

اإلاى٣ُت   مً مهاصعة 

 للغؤي بضٖىي الكٝغ

 

ت ظضا  « : 3ال٣ٟغة  ؤهذ مدْٓى

لُبالحن  ....................بالباعوص و ا

«  

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الاظخماُٖت مً 

غاؽ  زال٫ ب٢امت ألٖا

الحن  بالباعوص و الُب 

و إلاا و٢ٗذ بحن  « : 4ال٣ٟغة 

ؤؾىانهم .........هظا ما زلٟه لىا 

  »ألاواثل  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ  -

ٌ الىا٢٘  الؿُاسخي لٞغ

الظي حِٗكه الٟخاة في 

اإلاى٣ُت مً ْلم ؤهل 

 هاػوظها ل
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و آلان هي مغبىَت  « : 5ال٣ٟغة 

بإوالصها .........ال ًىم٨ً ؤن ًدلها 

  »ختى الٗا٢ل  

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ  -

ٌ الىا٢٘  الؿُاسخي لٞغ

الظي حِٗكه الٟخاة في 

اإلاى٣ُت مً ْلم ؤهل 

 ػوظها لها 

 ] قٗغي[ ٖلي ما٦ىع   »م٣برة ألاخُاء  « 38: م  04الىو 

ه وظضتهم ٧ل في ٢بر  « : 1ال٣ٟغة 

  »..................و ال حٗٝغ الكمـ  

 صًيُت -

 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً 

زال٫ اؾخدًاع ٢ُمت 

 الٗمل في آلازغة و ظهىم

و ٢ا٫ آلازغ ٢ل لهم  « : 2ال٣ٟغة 

  ».......و ل٨ُملىا ما بضؤهاه  ............

 ؾُاؾُت -

 

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

الضٖىة إلاىانلت هًا٫ 

 ل في ؾبُل ألانلألاواث

 ] هثري[  مترظم  »ؤبى نابغ  «42: م  05الىو 

الؿلُان مدمىص،  « : 1ال٣ٟغة 

الظي خ٨م بجاًت 

..................ؤزغظهم ٧لهم ما ٖضا 

  »واخضا  

سُت -  جاٍع

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت مً زال٫ 

اؾخدًاع ظؼء مً 

ش بجاًت   جاٍع

 الؿلُان مدمىص٢ا٫  « : 2ال٣ٟغة 

  »ًا ؤبا نابغ لِـ ل٪ ٣ٖل...........

 صًيُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ الهبر هلل و٢ذ 

 الكضاثض

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

٨غ  اؾخٗما٫ ٖباعة ] بٍػ

[ ٦ىنم للٗغبي بىٕى 
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 مً الاػصعاء

٢ا٫ ؤبى نابغ  « : 3ال٣ٟغة 

ض الخُب  ......................ٞةه٪ جٍؼ

  »ع  للىا

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ الهبر هلل و٢ذ 

 الكضاثض

الاهخماء لل٣ُم  -

 الضًيُت للمى٣ُت 

مً زال٫ الدؿلُم        

 بمكِئت هللا

 

 ] هثري[  مترظم  » 2ؤبى نابغ «48: م  06الىو 

٢ا٫ ؤبى نابغ  « : 1ال٣ٟغة 

مً  ..............................ظئذ

  »بجاًت  

 صًيُت -

-  

 اظخماُٖت

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

 زال٫ ال٣ؿم باهلل

الاهخماء  -

الجٛغافي للمى٣ُت مً 

 زال٫ ط٦غ اؾم بجاًت

 

٢ا٫ ؤبى نابغ  « : 2ال٣ٟغة 

..............ؤمؿ٪ عؤؾه و ؤظهل 

  »بالب٩اء  

الاهخماء لل٣ُم  - صًيُت -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

لىظه زال٫ اإلاىاقضة 

 باهلل

٢ا٫ عب الٗمل  « : 3ال٣ٟغة 

......................الؿلُان هى مً 

  »هٟاوي  

 صًيُت -

 

 صًيُت -

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ اؾخدًاع نبر 

 الىبي ؤًىب

الاهخماء لل٣ُم  -
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الضًيُت للمى٣ُت مً 

اإلاىاقضة لىظه زال٫ 

 باهلل

٢ا٫ ؤبى نابغ  « : 4ال٣ٟغة 

ن الٗامت اإلاٛلىبىن ٖلى ٌؿخٛلى ...

  »ؤمغهم

 صًيُت -

 

 صًيُت -

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ اإلاىاقضة لىظه 

 باهلل

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ الاؾدىهاع 

 باإلاامىحن يض الٓلم

٢ا٫ عب الٗمل  « : 5ال٣ٟغة 

................و ًى٣ظ مً ؾ٣ِ في 

  »الخٟغة  

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

  

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ َلب الٟٗى مً 

هللا إلاً ؤنض١ ال٣ى٫ ؤو 

 ؤخؿىه

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

ٌ ال٣ىٍى  زال٫ ٞع

 مً عخمت هللا

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

ب٣ضعة   ؤلا٢غاع زال٫ 

 باهلل

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

بإن هللا  ؤلا٢غاع زال٫ 
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 هى الجضًغ بالخمض

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

بإن هللا  ؤلا٢غاع زال٫ 

 وخضه هى اإلاٗؼ و اإلاظ٫

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ اإلاىاقضة لىظه 

 باهلل

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

بإن هللا  ؤلا٢غاع زال٫ 

خاٌٞ و هى هى ال

 الغاٞ٘

 

 ] هثري[  مترظم  »3ؤبى نابغ «54: م  07الىو 

ا  « : 1ال٣ٟغة  ٞإ٢بل الخاعؽ مؿٖغ

  »..........ل٣ض ماث ، ماث الؿلُان  

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ الاؾدىهاع 

 باإلاامىحن في اإلاهاثب

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

الاؾدىهاع زال٫ 

 باإلاامىحن في اإلاهاثب

نغر الىاؽ : مابه  « : 2ال٣ٟغة 

  ».........................ال ٟٚغ هللا له  

 صًيُت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ بٞغاص الخمض هلل 
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وخضه ٖلى وٗمت ػوا٫ 

 الباَل

الصخظ  -

الؿُاسخي مً زال٫ 

بٌٛ الخا٦م الٓالم و 

 الضٖاء ٖلُه

٢ا٫ الكُش: ًا ؤوالصي  « : 3ال٣ٟغة 

....و بن ؤزُإث ٞةن هللا ؾ٣ُىمجي  

«  

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ َلب الغخمت و 

 الٟٗى مً هللا للمُذ

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

ؤن اإلاُذ  ؤلا٢غاع زال٫ 

 بحن ًضي هللا و ٖٟىه

هخماء لل٣ُم الا  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ الا٢غاع بإن هللا 

 زحر قاهض

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

خمض هللا ٖىض زال٫ 

 بخؿان ال٣ى٫ 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ َلب الؿضاص مً 

هللا ٖىض الخُإ في 

 ال٣ى٫ 
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٢ا٫ الىاؽ: ًهلح  « : 4ال٣ٟغة 

الخمض هلل ؤه٪ ...................

  » ؾلمذ

الاهخماء لل٣ُم  - صًيُت -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ خمض هللا ٖلى ؤهه 

 ؤهجى اإلال٪

 

 ٢ا٫ ؤبى نابغ: ًا ؤبىاجي« : 5ال٣ٟغة 

  »و ؤها مً صٞىخه...................

 صًيُت -

 

الاهخماء لل٣ُم  -

الضًيُت للمى٣ُت مً 

زال٫ الاٞغاع ؤن اإلاُذ 

 بحن ًضي هللا و ٖٟىه

 

 

الجضو٫ الشالض و الٗكغون : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب  23

 الؿىت زاهُت زاهىي :

ــــــــــمت ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــــ  %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 64.28 27 صًيُت

 19.04 08 ؾُاؾُت

 14.28 06 اظخماُٖت

سُت  02.38 01 جاٍع

 99.98 42 اإلاجمٕى
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 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زاهُت زاهىي :جدلُل ظضو٫ 

 ض الضعاؾت و يج٨غاعاث ال٣يم اإلاؿخسغظت حً ٖيىت الىهىم ٢ اإلابحن ؤٖاله  يه٠ الجضو٫ 

ؿبٗت ههىم  ، زمؿت حجها هثريت و  زاهىي  الشاهيتالؿىت اإلاخًمىت في ٦خاب  و هيبمجمٖى

ا، ههان قٗغيان اؾخسالم ال٣يم ل٩ىهىا هبدض ًٖ ٧ل هو ، و  في   و ل٣ض سجلىا جىٖى

 اإلاؿخسلهتال٣يم  جىٕى و حٗضص بل وكحر ٞةهه يجضع بىا ؤن  التي يدملها ٧ل هو  ، الًمىيت

ج٨غعث بهىعة حشحرة لالهدباه و بك٩ل ؤ٦ثر ظالءا و  ؤن ه٣خهغ ٖى  جل٪ التي خاولىا  و ل٣ض ،

خباع بطا حا ؤزظها بٗحن ويىخا زاهىي ؤي حً  الشاهيتم لضي جالحيظ الؿىت لٟهلألا٢غب الٖا

صون اإلاٛاالة في الخٗم٤ الؾخ٨كاٝ ٢يم ٚحر ْاهغة ، ألن الهضٝ الٗام للخدليل هى الخىنل 

بل  عؾم الغؾالت اإلاغاص جغؾيسها في ٣ٖى٫ الخالحيظ حً زال٫ الخمىلت ال٣يميت التي يدملها 

لىهىم صازل ألا٢ؿام حداولحن ؤهىا اٖخمضها ؤ٦ثر ٖى  الٟهم الٗام لؤص١  الىو.بمٗجى 

الخىظهاث السانت ألصخاب هظه الىهىم و ؤهضاٞهم التي يغاص جغؾيسها  اؾخ٣غاء بظل٪ 

 لضي الخالحيظ و جىظيه عؤحهم الٗام.

م جٟاوتها في٢يم واضخت ال يم٨ً ججاهلها ،  ؤعبٗت بل  اؾدىُا١ و ل٣ض زلهىا  ألاهميت  ٚع

الىاخض ؤو في ظل الىهىم، و هظا حا يى٣له خؿب ج٨غاع ٧ل واخضة حجها ؾىاء في الىو 

 ج٨غاعا 27ب  الضيييتبليىا هظا الجضو٫ الظي ي٣غؤ لىا ؤ٦بر وؿبت ج٨غاعاث و اإلاخمشلت في ال٣يم 

ها  % 64.28بيؿبت  هها  07في ظمي٘ الىهىم اإلاىظىصة بال٨خاب اإلاضعسخي و التي حجمٖى

 في ٧ل هو ٖى  ألا٢ل . ت٢يم 3.85 بمٗض٫

جبايً ، و هظا % 02.38م الخاعيسيت ْهغث حغة واخضة بما يٗاص٫ وؿبت ال٣يهجض  خحنفي 

م ؤن ال٣يم الضيييت هيت ؤؾاؽ حا يم٨ً ؤن يخًمىه ال٨خاب اإلاضعسخي  ٦بحر بحن اليؿبخحن  ٚع

يٟخه التربىيت باألؾاؽ  بال ؤن بٟٚا٫ ال٣يم الخاعيسيت في الخإؾيـ لصسهيت  بد٨م ْو

، بط ال يم٨ً التر٦حز ٖى  ظاهب صون آزغ في بحراالخلميظ في ه٨ظا حؿخىي ُيٗض ٢هىعا ٦

م ٧ىن الضيً هى الغ٦حزة ألاؾاؾيت في الهىيت  حداولت بىاء شسهيت الخلميظ اإلاخىاػهت ٚع

 .الش٣اٞيت للمجخمٗاث ؤلاؾالحيت ٖاحت و للمجخم٘ الجؼاثغي زانت

[   06]  %  ح٣ابل ؾذ 19.04[ حغاث بيؿبت  08ل٣ض سجلىا ج٨غع ال٣يم الؿياؾيت زمان ]  و 

 و  % حً حجمٕى الخ٨غاعاث الىاعصة في الجضو٫. 14.28لل٣يم الاظخماٖيت بيؿبت  ج٨غاعاث 

هظا يٗخبر الهدباه ،و الجؼاثغ ٚاثبت بهىعة حلٟخت ليب٣ى الخضيض ًٖ الش٣اٞت التي جؼزغ بها 
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ج٣هحرا ناعزا و يٗبر ًٖ جسبِ و ٖضم ويىح في الغئيت إلاا يجب ؤن يدمله ٦خاب الؿىت 

يت زاهىي حً ٢يم ز٣اٞيت  جهل الخلميظ بىا٢ٗه الش٣افي و حٗيض عؾم اإلاكهض الش٣افي الشاه

يت و لٛاتها الكٗبيت .و ل٣ض  جم خهغ ال٣يم  الظي جؼزغ به الجؼاثغ ٩٦ل بدىٕى ز٣اٞاتها الٟٖغ

ال جٟي بالٛغى  في حًاححن ظخماٖيت " و التي جمشل الهضٝ التربىي الخ٣ي٣ي لل٨خاب الا " 

ي حجملهاٖى  جهىيغ ٧ل حا هى حاصي حً اهخماء للمى٣ُت بحا حً زال٫ جهىيغ ٧ىجها ع٦ؼث ف

بالترار الالحاصي ٦ُغي٣ت الاخخٟا٫ شسهيت ٞظة ؤو ون٠ ظٛغافي ؤو ٖاصاث لها ٖال٢ت 

غاؽ بالباعوص و الُبالحن  يال حا هجض ونٟا ل٣يمت اظخماٖيت حٗىىيت طاث حٛؼي ؤو لو ٢ باأٖل

 .قٝغ البيذ و الالتزام بالٗهىصالخٟاّ ٖى  عحؼيت حٗىىيت حشل 

زاهىي في حاصة اللٛت  الشاهيتبطن باٖخباع ؤن الىهىم اإلاىخ٣اة للضعاؾت في ٦خاب الؿىت 

ألاحاػيٛيت ٧ان يخىظب ؤن ج٩ىن ههىنا جغبىيت حٗمل ٖى  بىاء ٞغص حيسجم ح٘ ٢يم اإلاجخم٘ 

ي حؿع  بل  جغؾيسها ٩٦ل و جخماشخى ح٘ اإلاؿاع الخٗليمي و التربىي و حخ٩احلت ح٘ ال٣يم الت

ها ،  الىهىم التي بحن ؤيضيىا و اإلاٗخمضة  هجض ؤن اإلاىاص الخٗليميت ألازغي ٖى  ٦ثرتها وجىٖى

ت ل٨جها حخٟاوجت ألاهميت حً زال٫ التر٦حز ٖى   ال٣يم  في ٖيىت الضعاؾت جدمل ٢يما حخىٖى

ٓهغ ؤبضا في هظه الضيييت بهىعة ٦بحرة ح٣ابل بهما٫ ال٣يم الخاعيسيت و الش٣اٞيت التي لم ج

ٛغؽ لضي الخلميظ في ه٨ظا 
ُ
الىهىم و هظا حا يمشل ازخالال في جىػي٘ ال٣يم التي يجب ؤن ح

لبىاء شسهيت حخىاػهت حً ٧ل الىىاحي في اوسجام و جضعط حى٣ُي ح٘ حا جل٣اه في ٞئت ٖمغيت 

ىاع الخٗليميت الؿاب٣ت حىظ الغابٗت ابخضاجي  .اإلاؿخىياث الؿاب٣ت ؤي في ألَا
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الجضو٫ الغاب٘ و الٗكغون : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت  24

 مً ٦خاب الؿىت زاهُت زاهىي :

ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 02.38 01 الاهخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت ال٣باثل

ش مى٣ُت ال٣باثل  02.38 01 الاهخماء لخاٍع

 11.90 05 الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت إلاى٣ُت ال٣باثل

 64.28 27 الاهخماء للٗاصاث الضًيُت إلاى٣ُت ال٣باثل

 19.04 08 الصخظ الؿُاسخي

 99.98 42 اإلاجمٕى

 

ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زاهُت جدلُل ظضو٫ 

 زاهىي :

ي٣ي للىهىم اإلاخًمىت في ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت اإلاىظه بهضٝ الىنى٫ بل  اإلاٛؼي  الخ٣

 بالىٓغ  ألا٦ثر ؤهميت في صعاؾدىا هيٞئت ألاهضاٝ  لخالحيظ الؿىت الشاهيت زاهىي ، و هٓغا ل٩ىن 

ؤو ٖى  اإلاخل٣ي  هظه الىهىم  حضي جإزحر  بٛغيالى٢ٝى ٖى  لُبيٗت الدؿائالث اإلاُغوخت،و 

و ؤن هٟهم حا جهبى له حً زال٫ اإلاىايي٘ التي  يجب ؤن هدضصالخلميظ في هظه الخالت ، 

٨ٞغيت جدملها الايضيلىظيت و حٗىىيت  شخىتجُغخها ، ألن الخإزحر ٖى  ال٣غاء يؿخلؼم 

 الىو ألن ٢ىة، و اججاهاث  ع و ٢يم ااإلاىظىصة في الىهىم و التي جٓهغ ٖى  ق٩ل ؤ٩ٞ

ل بالخالي جىظحههم و ب٢ىاٖهم في ٢ضعجه ٖى  بزاعة ٖىا٠َ و جدغي٪ ؤ٩ٞاع الخالحيظ ليؿه ج٨مً

 ؾىحت.غ باألهضاٝ اإلا

لهظه الىهىم  الباعػ ؤن الهضٝ الخ٣ي٣ي و  اإلابحن ؤٖاله، يدبحن لىا حً زال٫ الجضو٫ 

بيؿبت [ ج٨غاعا و  27بؿب٘ و ٖكغيً ]  "  هضٝ صًجياإلاسخاعة لهظا الُىع الخٗليمي هى " 
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للىهىم هى الظي  الضيجي ه حا يٗجي ؤن الخىظب٨شحر  و هي وؿبت جٟى١ الىه٠ % 64.28

، خيض جىاػث ٞئت لهظا الُىع  يخد٨م في ألاهضاٝ التي حؿع  بل  جد٣ي٣ها في اإلاؿاع التربىي 

الٗام  الضيجيألاهضاٝ ح٘ ٞئت ال٣يم و هما ٞئخان حخ٩احلخان حٗمالن ٖى  ججؿيض الخىظه 

. و ل٣ض اؾتالٟئت الٗمغيت الخؿ ى اإلاىظه لهظهللىهىم حً زال٫ اإلاىهج التربىي اإلاخبٗ

الٗمل ٖى  جغؾيش ع٦ؼث هظه الىهىم في ٣ٞغاتها اإلاسخلٟت ٖى  بىاء عؾالت حٗيىت حٟاصها 

ت حً ألابٗاص  ٣ٖيضة الخىخيض في ٣ٖى٫ و ٢لىب الخالحيظ و طل٪ حً زال٫ التر٦حز ٖى  حجمٖى

خ٣اصيت التي جهب ظميٗها في ٢الب الخىخيض . و بٗض ج٨ٟي٪ ؤهضاٝ  الغوخيت و ال٣يم الٖا

ال٣يم زلهىا بل  ؤن هظه الىهىم ع٦ؼث ٖى  ٢يم اؾخدًاع ٢يمت الٗمل الهالر هظه 

خباع  الضهيىي في خؿاب آلازغة ، و التر٦حز ٖى  الهبر و الاخدؿاب هلل و٢ذ الكضاثض و الٖا

زم التر٦حز ٖى  جىخيض الغبىبيت هلل حً زال٫ بٞغاص ال٣ؿم باهلل وخضه و بهبر ؾيضها ؤيىب ، 

  ٣ِٞ ، و ؤلا٢غاع ب٣ضعة هللا و ؤن هللا هى الىخيض الجضيغ بالخمض ٖى  اإلاىاقضة لىظهه حٗال

و ؤهه زحر قاهض ٖى  ؤٞٗا٫ الىاؽ  الىٗم و ؤهه وخضه هى اإلاٗؼ و اإلاظ٫ و الساٌٞ و الغاٞ٘ ، 

و هىا و ٦ظا الؿضاص حىه ٖىض السُإ في ال٣ى٫ و َلب الٟٗى حىه إلاً ؤظاص ال٣ى٫ بحن الىاؽ.

يجي ال٣ٗضي الظي يداو٫ ؤن ياؾـ لسُاب يغبِ الخلميظ بمىٓىحخه الضيبضو ظليا الخىظه 

 الضيييت التي جغبُه بسال٣ه و جىخيضه في عبىبيخه و ؤلىهيخه .

التي جغحي بل  جغؾيش الصخظ الؿياسخي ٢ض ج٨غعث  في اإلا٣ابل هالخٔ في الجضو٫ ؤن ألاهضاٝ

بٌٛ الخا٦م ؼث ٖى  % حً حجمٕى الخ٨غاعاث و ل٣ض ع٦ 19.04[ حغاث بيؿبت  08زمان  ] 

الٓالم و الضٖىة إلاىانلت هًا٫ ألاواثل في ؾبيل الضٞإ ًٖ ألانى٫ و اؾخدًاع ؤخضار 

ٌ الىا٢٘ الظي  الغبي٘ ألاحاػيغي و حا جدمله حً شخىت ؾياؾيت ، و ٦ظا التر٦حز ٖى  ٞع

حٗيكه الٟخاة حً ْلم ؤهل ػوظها لها و حهاصعة عؤحها بضٖىي الكٝغ و لٗل ؤزُغ ٖباعة 

الساحـ ال٣ٟغة الشاهيت و التي جدمل ٧لمت " بػي٨غ " ٧ىنم للٗغبي بىٕى حً ث في الىو وعص

يىحي بمداولت بىاء حسيا٫ اظخماعي ي٣ىم ٖى  ٖضاء البربغ للٗغب و هظا حا الاػصعاء و هظا حا 

ىيت و حهضص اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ و اوسجاحه، و  يم٨ً ؤن يدضر قغوزا في ظضاع الىخضة الَى

جىا٢ٌ هظه الىهىم و اٞخ٣اصها إلاىهجيت واضخت و ؤهضاٝ حيسجمت ٞيما  هظا ُيٓهغ حضي

جغحي بليه. و هٓغا ل٩ىهىا هغ٦ؼ ٖى  الىن٠ ال٨يٟي و لم وؿخًٗ باألع٢ام بال اؾخئىاؾا ٞةهىا 

يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظا الخىا٢ٌ بحن الخىظه الضيجي و الخىظه الؿياسخي للىهىم التي 

الهغإ ؤلايضيلىجي خى٫ ٢ًيت الهىيت . هظا بطا ٖلمىا جًمجها هظا ال٨خاب بهما ي٨ٗـ طل٪ 
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ؤن البٗض الش٣افي ٢ض ازخٟى جماحا في هظه الىهىم و ٦ظل٪ البٗض الخاعيذي الظي ْهغ إلاغة 

واخضة ٣ِٞ ٖلما ؤن الش٣اٞت و الخاعيش هما الغ٦حزجان ألاؾاؾيخان لبىاء الهىيت الش٣اٞيت 

٧الخ٣ى٢٘ ٖى  ٖى  ؤبٗاص ؾُديت و ازتزاليت بيىما ع٦ؼث ألاهضاٝ الاظخماٖيت  للمجخمٗاث.

غاؽ صون الٛىم في الٟلؿٟت الاظخماٖيت الخ٣ي٣يت  قٝغ البيذ و َغي٣ت الاخخٟا٫ باأٖل

للجؼاثغ ٖمىحا و حى٣ُت ال٣باثل زهىنا و هظا حا يضٞٗىا لل٣ى٫ ؤن هىال٪ جسبُا ناعزا 

٦خاب الؿىت الشاهيت حً خيض ألاهضاٝ التي يغاص جد٣ي٣ها حً زال٫ الىهىم اإلاسخاعة في 

 زاهىي للٛت ألاحاػيٛيت.

٦خاب : ًمشل ؤهم ال٣ُم و ألاهضاٝ منها في  الخامـ و الٗكغونالجضو٫  25

 الؿىت الشالشت زاهىي 

ـــــضة ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الهضٝ منها و صاللتها ـمتال٣ُ الىخــــــــــــــــــــــــــــ

اهـــ
  ز

ت 
ــــــش

الـــ
لش

ت ا
ؿى

 ال
ب

خا
٦

ي  ى
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ــــــــ

 

ش«6/7/8/9: م  01لىو ا  ] هثري[    »ألاصب و الخاٍع

في خُاجىا الاظخماُٖت  « : 1ال٣ٟغة 

....مغ ألاصب ال٣باثلي زالر مغاخل  

«  

الاهخماء للمىعور  - ز٣اُٞت -

 الش٣افي للمى٣ُت

اإلاغخلت ألاولى بضؤث  « : 2ال٣ٟغة 

تي حٗالجها ......ما هي اإلاىايُ٘ ال

«  

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

اؾخ٣اللُت مى٣ُت 

ال٣باثل ٨٦ُان ؾُاسخي 

 مىظ ال٣ضم

الاهخماء للمىعور  -

الؿُاسخي للمى٣ُت 

ال٣باثل مً زال٫ 

 ألاخالٝ ؤزىاء الخغوب

هخماء للمىعور الا  -

الؿُاسخي للمى٣ُت 

ال٣باثل مً زال٫ خل٠ 
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 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 

 صًيُت -

 

 صًيُت -

 

 اظخماُٖت -

 

 

 الٗغف

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

اؾخ٣اللُت مى٣ُت 

ال٣باثل ٨٦ُان ؾُاسخي و 

ٖضم زًىٖها ألي خ٨م 

 مغ٦ؼي 

الاهخماء للمىعور  -

الؿُاسخي للمى٣ُت 

ال٣باثل مً زال٫ مكاع٦ت 

ت في حؿُحر  ٧ل ؾ٩ان ال٣ٍغ

 قاونها

ر الاهخماء للمىعو  -

الؿُاسخي للمى٣ُت 

ال٣باثل مً زال٫ ججىض 

ت في  ٧ل ؾ٩ان ال٣ٍغ

 الخغب

لٗاصاث الاهخماء  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

 عبِ الضًً باإلاغابُحن 

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

ؤلا٢غاع بضوع اإلاغابُحن في 

 وكغ ؤلاؾالم في 

 اإلاى٣ُت

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 
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ٖخ٣اص باألولُاء الا 

 الهالخحن

الاهخماء لٗاصاث  -

اإلاى٣ُت الضًيُت مً زال٫ 

الاٖخ٣اص باإلؾالم 

 الخ٣لُضي

الاهخماء للمىعور  -

الاظخماعي للمى٣ُت مً 

التر٦حز ٖلى ٢ىة زال٫ 

 الٟغص في اهخماثه للجماٖت 

 بٌٗ ؤقٗاع ال٣باثل« : 3ال٣ٟغة 

و مً بُنهم ًىؾ٠ .........

  »ؤو٢اسخي

 ز٣اُٞت -

 

 ُتصًي -

 

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 

 ؾُاؾُت -

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

الاهخماء للمىعور  -

 ٫الش٣افي لل٣باثل مً زال

 الكٗغ ال٣باثلي

الاهخماء للمىعور  -

الضًجي للمى٣ُت مً زال٫ 

ألاهبُاء ] جىاعر ٢هو 

 ًىؾ٠،مىسخى[

الاهخماء للمىعور  -

الاظخماعي للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز الٗغف  و 

ت  ال٣ٍغ

للمىعور الاهخماء  -

الاظخماعي للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز شخهُاث 

ت و اإلاغابِ و  ؤمحن ال٣ٍغ

 اإلاضاح و اإلاداعب

الاهخماء الؿُاسخي  -
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لل٣بُلت و الٗغف و ألامت 

 ؤلاؾالمُت

الاهخماء للمىعور  -

الاظخماعي للمى٣ُت مً 

زال٫ التر٦حز ٖلى ٢ُمت 

 الخغمت

الاهخماء للمىعور  -

الاظخماعي للمى٣ُت مً 

حز ٖلى ٢ُمت زال٫ التر٦

 خماًت اإلاؿخجحر

 

ال ..... اإلاغخلت الشاهُت« : 4ال٣ٟغة 

  »ػالذ ال٣غي حؿحر قاونها بظاتها

سُت -  جاٍع

سُت -  جاٍع

 ؾُاؾُت -

 

سُت -  جاٍع

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

 الجؼاثغ

ش  - الاهخماء لخاٍع

 الجؼاثغ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

لي ] بالص ال٨ُان ال٣باث

 ال٣باثل[

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت في خغبها م٘ 

 الاؾخٗماع

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

ال٨ُان ال٣باثلي    ] ظبل 

 ظغظغة[

الصخظ الؿُاسخي  -
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مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

ال٨ُان ال٣باثلي    ] 

 ال٣باثل[

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

ال٨ُان ال٣باثلي    ] 

ل[ الغاٌٞ ال٣باث

 لالؾخٗماع

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

الاؾخ٣ال٫ الؿُاسخي ل٣غي 

 ال٣باثل

 اإلاهِبت ال٨بري هي« : 5ال٣ٟغة 

٠ُ٦ ٧اهىا ٢ل صزى٫ .......

  »الغومي

سُت -  جاٍع

 

سُت -  جاٍع

 ز٣اُٞت -

 

 

ش  - الاهخماء لخاٍع

اإلاى٣ُت في خغبها م٘ 

  1871الاؾخٗماع 

ش  - الاهخماء لخاٍع

خغبها م٘ اإلاى٣ُت في 

 الاؾخٗماع 

الاهخماء للمىعور  -

الش٣افي لل٣باثل مً زال٫ 

ت سخي مدىض وامدىض  عمٍؼ

 الش٣اُٞت

 اإلاغخلت الشالشت« : 6ال٣ٟغة 

لُٗماف ٖلي و بًظًغ آًذ ........

  »ٖمغان

سُت -  جاٍع

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

ش  - الاهخماء لخاٍع

الجؼاثغ مً زال٫ 

 1945اؾخدًاع ؤخضار 

الؿُاسخي  الصخظ -

مً زال٫ ؤلاخالت للىًَ 
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 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

ا ٨٦ُان  غي زامٚؼ ألاماَػ

 ؾُاسخي 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الخظ٦حر بإن 

مىايلي اإلاى٣ُت ؾاهمىا 

غ الجؼاثغ ٢اَبت  في جدٍغ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الخظ٦حر 

بخطخُت ؤبىاء اإلاى٣ُت ال 

لؿبُل ٖغوقهم و بهما 

 للجؼاثغ ٧املت

الصخظ الؿُاسخي  -

ت  لُٗماف مً زال٫ عمٍؼ

ٖلي و بًظًغ آًذ ٖمغان ] 

ت  ٞاٖلي ألاػمت البربٍغ

1949] 

ٖىضما اهتهذ الخغب « : 7ال٣ٟغة 

مً لم ٨ًخب .......... م٘ الغومي

  »اؾمه ؾُمدُه الؼمً

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

صخظ الؿُاسخي ال -

مً زال٫ اؾدى٩اع مى٠٢ 

الىٓام الخا٦م بازتزا٫ 

ت في الٗغوبت ٣ِٞ  الهٍى

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾدى٩اع مى٠٢ 

الىٓام الخا٦م مً 

اإلاٗاعيحن له في هظه 

 اإلاؿإلت بالظاث

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾدى٩اع مى٠٢ 
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 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 اؾُتُؾ -

 

 ؾُاؾت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

 ؾُاؾُت -

الىٓام الخا٦م باهتهاط 

ؾُاؾت الخإخُض الؿُاسخي 

 لضًجيو الش٣افي و ا

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾدى٩اع مى٠٢ 

الىٓام الخا٦م بمهاصعة 

اث  الخٍغ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

ت و  الىًا٫ مً ؤظل الهٍى

ت و الخ٣ى١   الخٍغ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

الىًا٫ مً ؤظل 

ُٛت  الضًم٣غاَُت و ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

الىًا٫ مً ؤظل 

ُٛت و يض الٓلم ألا  ماَػ

 الؿُاسخي

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

الىًا٫ مً ؤظل قٝغ 

 ال٣باثلُت

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

ت  الىًا٫ مً ؤظل الهٍى
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ُٛت  ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

ش  الىًا٫ مً ؤظل الخاٍع

غي[  ال٣ضًم ] ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

مً ؤظل خ٣ى١ الىًا٫ 

 اإلاغؤة

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

اٚخُا٫ ٖبان عمًان و 

خه الؿُاؾُت  عمٍؼ

 للمى٣ُت 

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

مىايلي ال٣ًُت 

ُٛت ] آًذ  ألاماَػ

مى٣الث،مىخُا ، بً 

 مدمض، ٞغخاث ، بًظًغ [

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ الضٖىة ل٨خابت 

ش الظاحي ال   و نىاٖت الخاٍع

 مً الٛحر

الظي  ٤هظا الٍُغ« : 8ال٣ٟغة 

.. ؤنبذ ٌكبه ألاصب ....ؾل٨ه.

  »الٗاإلاي

 ز٣اُٞت -

 اظخماُٖت -

الاهخماء للش٣اٞت  -

 ال٣باثلُت

الاهخماء للبجى  -
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الاظخماُٖت إلاى٣ُت 

الٗكحرة و  ال٣باثل ]

غاف[  ألٖا

 ] هثري[  مىلىص مٗمغي   »ًىؾ٠ ؤو٢اسخي «10: م  02الىو 

 

ً ٖغف ؤر هى م « : 1ال٣ٟغة 

ظىاص....... بما م٘ ال٣باثل ألازغي 

  »و بما بُنهم  

 اظخماُٖت -

 

 ز٣اُٞت -

 

 صًيُت -

الاهخماء الجٛغافي  -

للمى٣ُت مً زال٫ ط٦غ 

 ٖغف آر ظىاص

الاهخماء للمىعور  -

الش٣افي للمى٣ُت مً 

زال٫ اؾخدًاع شخهُت 

 ًىؾ٠ ؤو٢اسخي

الاهخماء للمىعور  -

الضن للمى٣ُت الظي 

 ٌٗٓم ؾلُت اإلاغابُي في

 ٌٞ الجزاٖاث 

ما هي اإلاٗاوي التي  « : 2ال٣ٟغة 

جدملها....... عظال لغظل ؤو ظماٖت 

  »يض ظماٖت  

الصخظ الؿُاسخي  - ؾُاؾُت -

مً زال٫ التر٦حز ٖلى 

اؾخ٣اللُت مى٣ُت 

ال٣باثل ٨٦ُان ؤزىاء 

 الخ٨م الٗشماوي للجؼاثغ

 ] هثري[    »سخي مدىض وامدىض«17: م  03الىو 

مدىض و مدىض سخي  « : 1ال٣ٟغة 

ٌٗخبروهه مً آر خماصوف....... 

  »مجىىها و منهم مً ٌٗخبره ولُا

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 ز٣اُٞت -

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

اؾخدًاع شخهُت سخي 

 مدىض وامدىض

الاهخماء الجٛغافي   -
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إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

خه و ٖغف  اؾخدًاع ٢ٍغ

 آر ًغازً

ر الاهخماء للمىعو   -

الش٣افي للمى٣ُت مً 

 زال٫ اؾخظ٧اع ؤقٗاعه

 ] هثري[  مىلىص مٗمغي   »الكُش مدىض و الخؿحن «20: م  04الىو 

ولض مدىض آر  « : 1ال٣ٟغة 

الخؿحن...... صٕ ٖى٪ الدؿ٨٘ 

  »نبذ مؿاء  

 اظخماُٖت -

 

 اظخماُٖت -

 

 صًيُت -

 ز٣اُٞت -

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

 اؾخدًاع شخهُت

 الكُش مدىض والخؿحن

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

خه و ٖغف  اؾخدًاع ٢ٍغ

 ًخيآر 

الاهخماء للمىعور  -

الضًجي للمى٣ُت بخ٣ضًغ 

 نحاإلاغابُ

الاهخماء للمىعور  -

الش٣افي للمى٣ُت مً 

زال٫ خ٨م الكُش مدىض 

 والخؿحن

 

 آًذ مى٣الث[  قٗغي ]   »آًذ مى٣الث«24: م  05الىو 

ؤهذ ال جغضخى ب  « : ٣1غة الٟ

زِؿٛلُض.............. ٧ل هاؾها 

  »بزىاه٪  

 ؾُاؾُت -

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

 مً ؤظل جد٤ُ٣ اإلاىاَىت 

الصخظ الؿُاسخي  -

ت آًذ  مً زال٫ عمٍؼ
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مى٣الث الؿُاؾُت في 

 اإلاى٣ُت

 [  هثري ]   »مُٗىب الىهاؽ«26: م  06الىو 

ولض مُٗىب  « : 1ال٣ٟغة 

....... و مً بحن الىهاؽ.......

ؤقٗاعه هظا الظي ًخٛجى بالٛغبت  

«  

 اظخماُٖت -

 

 ظخماُٖتا -

 

 ز٣اُٞت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

اؾخدًاع شخهُت 

 مُٗىب الىهاؽ

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

خه زاوعٍغر  اؾخدًاع ٢ٍغ

 مىسخى

الاهخماء للمىعور  -

ً الش٣افي للمى٣ُت م

 زال٫ ؤٚاوي مُٗىب

الصخظ الؿُاسخي  -

ت مُٗىب  مً زال٫ عمٍؼ

الىهاؽ الؿُاؾُت في 

 اإلاى٣ُت

 ] هثري[    »بً مدمض «30: م  07الىو 

ولض بً مدمض ٖام  « : 1ال٣ٟغة 

.............. حٛجى بإقٗاعه 1944

  »ؤٖمغ ؾغؾىع و هىاعة بًظًغ 

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

 

 

الاهخماء الجٛغافي  -

اثل مً زال٫ إلاى٣ُت ال٣ب

اؾخدًاع شخهُت بً 

 مدمض

الصخظ الؿُاسخي  -

مً زال٫ اؾخدًاع 

هًاله مً ؤظل ال٣ًُت 

ُٛت  ألاماَػ
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 ] هثري[    »مىخُا «32: م  08الىو 

هظا الكٗغ مً  « : 1ال٣ٟغة 

هٓم.............. حٛجى به ٞغخاث 

ًٛ بًمىال     »بماَػ

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء الجٛغافي  -

اثل مً زال٫ إلاى٣ُت ال٣ب

اؾخدًاع شخهُت 

 مىخُا و ٞغخاث

الصخظ الؿُاسخي  -

ت مىخُا و  مً زال٫ عمٍؼ

ٞغخاث في  هًالهما مً 

ُٛت  ؤظل ال٣ًُت ألاماَػ

 ] هثري[    »عمًان آر مىهىع  «33: م  09الىو 

٧ان عمًان آر  « : 1ال٣ٟغة 

مىهىع ؤؾخاطا.............. ٦خب 

ًٖ ؤقٗاع ألاولحن و جغظم ال٣غآن  

«  

 اظخماُٖت -

 

 ؾُاؾُت -

الاهخماء الجٛغافي  -

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

اؾخدًاع شخهُت 

 عمًان آر مىهىع 

الصخظ الؿُاسخي  -

ت عمًان  مً زال٫ عمٍؼ

في  هًالهمً  هىع آر مى

ُٛت  ؤظل ال٣ًُت ألاماَػ

 ] قٗغي [  آًذ مى٣الث  »الًغبت «35: م  10الىو 

صلىها ًا مً  « : 1ال٣ٟغة 

ىن......... ل حٗٞغ ... ٦م هى ٍَى

  »بىاء ألانل  

 ؾُاؾُت -

 

 ؾُاؾُت -

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل الخٟاّ ٖلى 

ُٛت  اللٛت ألاماَػ

الصخظ الؿُاسخي  -

مً ؤظل الىًا٫ في 

ؾبُل ألانل ال٣باثلي و 

غي    ألاماَػ
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الجضو٫ الؿاصؽ و الٗكغون : ًمشل ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب   26

 الؿىت زالشت زاهىي :

ــــــــــمتال٣ُــــ ـــــــغاع ـــــــــــــ  %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 51.31 39 ؾُاؾُت

 21.05  16 اظخماُٖت

 10.52 08 ز٣اُٞت

 09.21 07 صًيُت

سُت  07.89 06 جاٍع

 99.98 76 اإلاجمٕى

 

 ج٨غاعاث ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زالشت زاهىي :ظضو٫ جدلُل 

ىاع الشالزت، الىت حٗخبر الؿ شالشت زاهىي جخىيجا للمؿاع الخ٩ىيجي التربىي للخلميظ زال٫ ألَا

ابخضاجي حخىؾِ و زاهىي،  و ُيٟترى ؤن ج٩ىن خهيلت الخدهيل الٗلمي و ألاصبي و ألازالقي 

لؤلَىاع الشالزت لخدًحر الخلميظ إلاغخلت ؤوؾ٘ و ؤعخب آٞا٢ا ؤال و هي اإلاغخلت الجاحٗيت ب٩ل 

يت و وظضاهيت و ًٞاءاث للخىاَذ ال٨ٟغي و حا جدمله ح ً جدضياث و نغاٖاث حٗٞغ

الايضيلىجي ، و هٓغا لخغط هظه الٟئت الٗمغيت التي جمشل ؤوط حغاخل اإلاغاه٣ت و التي حٗٝغ 

ٚالبا ْهىع " ؤػحت الهىيت " بخٗبحر بع٦ؿىن ٞةهه ييبغي ؤن هخىد  الخظع في ازخياع الىهىم 

والخماؾ٨ٟياأل٩ٞاع ٞيما يسو و طل٪ لًمان الاوسجام  التي هىظهها له٨ظا ٞئت ٖمغيت

ً تزاػبالَى ىيت و الٖا ؤعياوجاعيساوا٢خهاصاوز٣اٞت. و ل٣ض جم٨ىا حً عنض ٖكغة )  :الهىيتالَى

 ( ههىم ، زماهيت حجها هثريت و ازىان قٗغيان . 10

ت و ٦شحرة و ل٣ض  ؤحا بسهىم ال٣يم التي جم اؾخسالنها حً هظه الىهىم ٩ٞاهذ حخىٖى

خباع جالئحها ح٘ الىمى  ا٢خهغها ٖى  جل٪ التي ج٨غعث بهىعة الٞخت لالهدباه آزظن بٗحن الٖا

اإلاٛاالة في الخٗم٤  اإلاٗغفي و الىظضاوي لخالحيظ في هظه الٟئت الٗمغيت  و طل٪ صون 
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الؾخ٨كاٝ ٢يم ٚحر ْاهغة ، ألن الهضٝ الٗام للخدليل هى الخىنل بل  عؾم الغؾالت اإلاغاص 

خماص ؤ٦ثر جغؾيسها في ٖ ٣ى٫ الخالحيظ حً زال٫ الخمىلت ال٣يميت التي يدملها الىو ، بااٖل

ٖى  الٟهم الٗام للىهىم صازل ألا٢ؿام بهضٝ اؾخجالء الخىظهاث السانت ألصخاب 

 هظه الىهىم و ؤهضاٞهم التي يغاص جغؾيسها لضي الخالحيظ و جىظيه عؤحهم الٗام.

ال يم٨ً ججاهلها ، حخٟاوجت ألاهميت خؿب  و ل٣ض  جىنلىا بل  اؾدىُا١ زمؿت ٢يم واضخت

ج٨غاع ٧ل واخضة حجها ؾىاء في الىو الىاخض ؤو في ظل الىهىم، و هظا حا يى٣له بليىا هظا 

الجضو٫ الظي ي٣غؤ لىا ؤ٦بر وؿبت ج٨غاعاث و اإلاخمشلت في ال٣يم الؿياؾيت بدؿٗت و زالزحن ) 

)  % 51.31( ج٨غاعا و بيؿبت   39 ٟي ظمي٘ لل٣يم اإلاسخلٟت التي وعصج  ( ج٨غاعا 76حً حجمٕى

ها )  (  ٖكغة  ههىم ؤي بما يٗاص٫ 10الىهىم اإلاىظىصة بال٨خاب اإلاضعسخي و التي حجمٖى

 ج٨غاعا لهظه ال٣يمت في ٧ل هو ٖى  ألا٢ل . 3.9

( حغاث ٣ِٞ  بما يٗاص٫ وؿبت     06في خحن هجض ؤن ال٣يم الخاعيسيت ٢ض ج٨غعث ؾذ  ) 

بايىا ٦بحرا  بحن اليؿبخحن و هى ٚحر ٖاصي  باٖخباع ؤن ال٨خاب ، و هظا يمشل ج  % 7.89

اإلاضعسخي ُيٟترى به ؤن  يدمل ٢يما جغبىيت ؤ٦ثر حً ؤي ٢يم ؤزغي  جماقيا ح٘ الضوع 

الخ٣ي٣ي للمضعؾت ،ٞالىا٢٘ الخدليىي لهظا ال٨خاب ي٨ك٠ لىا خ٣ي٣يت حٟاصها ،و هي ؤن 

ت ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت للؿىت الشالشت زاهىي   يٗمل ٖى  جدميل و شخً الخالحيظ بمجمٖى

حً ال٣يم الؿياؾيت التي حٗمل ٖى  بىاء جىظهاث ايضيلىظيت حٗيىت لضحهم، بديض  يخٗلم 

حً زاللها الخالحيظ ؤ٩ٞاعا و حباصت جداو٫ عؾم وا٢٘ ٚحر الىا٢٘ اإلاٗاقى جى٣لهم بل  ٖالم ٚحر 

ي يخ٣مهىن ؤصواعا و جىظهاث ٖاإلاهم ٞيىمى ٞحهم خب الاؾخُإل لهظا الجضيض و بالخال

ىيت  ؾياؾيت و ايضيلىظيت عبما ؤ٦بر حجهم و يخبىىجها ٦مٗالم ؤول  في بىاء شسهيتهم الَى

ا يم٨ىىا ؤلاقاعة بل  حضي زُىعة هظه السُىة ىاإلاؿخ٣بليت ٦إٞغاص حخٗلمحن و حش٣ٟحن ،و ه

 ؾىت ب٣يم ؾياؾيت طاث ؤهضاٝ 18و  17حً شخً ٣ٖى٫ و ٖىا٠َ جالحيظ في ٖمغ 

حدضصة يٗجي بىاء هسبت ؾياؾىيت حا  طاث جىظه حدضص حؿب٣ا و هظا يٗجي زل٤ آلياث 

اصة بهخاط هٟـ ألاخضار و هٟـ ألاؾباب و الىخاثج ، و بالخالي ٖضم ال٣ضعة ٖى  الغقي و  إٖل

الجهىى باإلاجخم٘ و حٛيحره بل  ألاًٞل و بهما بظل٪ ؾجهخم ؤ٦ثر بخد٣ي٤ ؤهضاٝ  حايىيت  

 ٤٣ ؤبضا.عبما لم و لً جخد
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الجضو٫ الؿاب٘ و الٗكغون : ًمشل ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت  27

 مً ٦خاب الؿىت زالشت زاهىي :

ـــــــغاع ال٣ُـــــــــــــــمتالهضٝ مً   %اليؿبت  الخ٨ــــــــــــــــــــــــــ

 51.31 39 الصخظ الؿُاسخي

 13.15 10  الاهخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت ال٣باثل

 10.52 08 الاهخماء للمىعور الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل

 09.21 07 الاهخماء للٗاصاث الضًيُت إلاى٣ُت ال٣باثل

 07.89 06 الاهخماء للٗاصاث الاظخماُٖت إلاى٣ُت ال٣باثل

ش الجؼاثغ  03.94 03 الاهخماء لخاٍع

ش مى٣ُت ال٣باثل  03.94 03 الاهخماء لخاٍع

 99.96 76 اإلاجمٕى

 

ج٨غاعاث ألاهضاٝ مً  ال٣ُم اإلاؿخسغظت مً ٦خاب الؿىت زالشت ٫ جدلُل ظضو 

 زاهىي :

ؤهضاٝ ال٣يم التي وعصث في الجضو٫ الؿاب٤ بن الجضو٫ الظي بحن ؤيضيىا ، يبحن لىا 

و التي جم اؾخسالنها حً ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت للؿىت الشالشت حً الخٗليم  بخ٨غاعاتها

حً بحن الٟئاث ألا٦ثر ؤهميت في صعاؾدىا و طل٪ هضاٝ ٞئت ألا  باٖخباع ؤن، و هظا الشاهىي 

لىهىم لهظه ا اإلاغحى الخ٣ي٣ي  بٛغى الى٢ٝى ٖى  و .لُبيٗت الدؿائالث اإلاُغوخت

ت حضي جإزحرها ٖى  اإلاخل٣ي يجب ؤن هدضص و ؤن هٟهم حا جهبى  اإلاضعؾيت و الخىنل بل  حٗٞغ

لخإزحر ٖى  ال٣غاء يؿخلؼم ٢ىة اإلاىايي٘ التي جُغخها ، ألن ا ج٨ٟي٪ له الىهىم حً زال٫

 ع و ٢يم احٗىىيت ٨ٞغيت جدملها الايضيلىظيت اإلاىظىصة في الىهىم و التي جٓهغ ٖى  ق٩ل ؤ٩ٞ
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بزاعة ٖىا٠َ و جدغي٪ ؤ٩ٞاع الخالحيظ  ؤن الهضٝ في الجهايت هى الخم٨ً حً  ،خيضو اججاهاث

 ؾىحت.غ ليؿهل بالخالي جىظحههم و ب٢ىاٖهم باألهضاٝ اإلا

لهظه الىهىم اإلاسخاعة  الباعػ حً زال٫ الجضو٫ ؤن الهضٝ الخ٣ي٣ي و  ظليا  لىا يدبحنبطن 

و  %51.31بيؿبت بدؿٗتو زالزحن ج٨غاعا ؤي "  الصخظ الؿُاسخيلهظا الُىع الخٗليمي هى " 

يٛلب هي وؿبت جٟى١ الىه٠ حا يٗجي ؤن الخىظه الؿياسخي و الايضيلىجي للىهىم هى الظي 

ظاءث هظه اليؿبت لخا٦ض اإلاؿاع التربىي ، خيض  هظا جد٣ي٣ها فيألاهضاٝ التي حؿٗىةل   ٖى 

وؿبت ال٣يم الؿياؾيت الؿاب٣ت في ظضو٫ ال٣يم  و هظا بن ص٫ ٖى  شخيء ٞةهما يض٫ ٖى  

بت ؤصخاب هظه الىهىم  في  ججؿيض الخىظه الايضيلىجي الٗام حً زال٫ اإلاىهج التربىي ٚع

خباع  في طل٪ الٟئت  الٗمغيت الخؿاؾت التي وظهذ بلحها هظه اإلاخب٘ ،آزظيً بٗحن الٖا

.و بطا حا ٢مىا بالخٟغ في هظه ألاهضاٝ التي جم ج٨ٟي٨ها حً ٢بل ، هجض ؤن هظه الىهىم

ت حً ألاهضاٝ حً بيجها  : الىهىم ٢ض ع٦ؼث في حجملها ٖى  حجمٖى

و  التر٦حز ٖى  ٨ٞغة ال٨يان ال٣باثىي اإلاؿخ٣ل ؾياؾيا و ز٣اٞيا حىظ ال٣ضم ، و في هظا بخالت

ب٢غاع يمجي بٗضم زًٕى اإلاى٣ُت ألي خ٨م ؾياسخي حغ٦ؼي و هظا يُغح ٖضة حؿائالث في 

بياٞت بل  التر٦حز ٖى  اؾخهجان ازتزا٫ الهىيت  اإلاٛؼي الخ٣ي٣ي لهظا الهضٝ بالظاث .

الجؼاثغيت في الٗغوبت ٣ِٞ و ؾياؾت الخإخيض اللٛىي و الش٣افي و الؿياسخي التي جبىتها 

ألاحت الخضيشت ٖى  همىطط -جغ الاؾخ٣ال٫ بما جمليه يغوعة بىاء الضولتالؿلُاث الجؼاثغيت ٞ

 الضولت الي٣ٗىبيت الٟغوؿيت.

٦ما ع٦ؼث ٖى  الصخظ حً ؤظل الخٟاّ ٖى  اللٛت ألاحاػيٛيت و هظا هٓغا ل٩ىن " اللٛت هي 

ً و اإلاىاَىت و وخضة اإلاكاٖغ و ال٨ٟغ ، و وخضة اء الظي جىههغ ٞيه الهىيت ووخضة الَى  الٖى

. ٦ما ع٦ؼث ؤيًا ٖى  الىًا٫ 1الخُلٗاث ، بضون هظا لً ج٩ىن هىا٥ هىيت حمخلئت و ٚىيت "

حً ؤظل جد٣ي٤ ٢يم اإلاىاَىت و خ٣ى١ اإلاغؤة و الضٖىة بل  بٖاصة ٦خابت الخاعيش بىٓغة ه٣ضيت 

. 

ت حً الصسهياث التي جيخمي ظميٗها بل  حى٣ُت  ٦ما هجض ؤجها ع٦ؼث ٖى  اؾخدًاع حجمٖى

لها بإ َىيل في حؿحرة الىًا٫ حً ؤظل ال٣ًيت ألاحاػيٛيت هظ٦غ حً بيجهم ال٣باثل و 

لىهيـ آيذ ال٩اجب حىخيا و اإلاٛجي ٞغخاث بحاػيًٛ بيمىال و اإلاٛجي حُٗىب الىهاؽ و اإلاٛجي 
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حى٣الث و ٦ظا اإلاٛجي بيظيغ ، و ٦ظا التر٦حز ٖى  عحؼيت الغظل الخاعيذي ٖبان عحًان و 

يت الخاعيسيت للضولت الجؼاثغيت اإلاضهيت اؾخدًاع جاعيسيه في حداول ت لُغح بق٩اليت الكٖغ

الخضيشت التي ٧ان ٖبان عحًان حً بحن اإلاىٓغيً ألاواثل لها حً زال٫ ؤعييت حاجمغ 

الظي وي٘ جهىعا إلاا يجب ؤن ج٩ىن ٖليه الضولت الجؼاثغيت ألهه " في ٚياب الهىحام 

دل ٞيه 
ُ
اقي صيم٣غاَي و خاؾم ، ج  . 1حكاب٩اث ٢ًاياها الٗاحت "حكغوٕ حجخمعي ٞو

و هظا يكحر بل  هضٝ بيضيلىجي حٗحن ُيؿع  لخد٣ي٣ه حً زال٫ جغؾيش ٢يم و ؤ٩ٞاع حٗيىت 

في ؤطهان الكباب لبىاء وعي ظمعي حٗحن لخجهحز هسبت حش٣ٟت حبييت ٖى  ؤؾاؽ جىظه 

م حىظ اإلاؿاع التربىي و الخ٩ىيجي لهم. و بالخالي يم٨ً الا  َٖ  و حض
ً
ٖخماص ٖلحهم ايضيلىجي حخبىا

لخد٣ي٤ حكاٚل ؾياؾيت حٗيىت لم جخد٤٣ ٢بل آلان عبما بؿبب ه٣و الىعي و ز٣اٞت 

غث في الجماٖت اإلاىخ٣اة و اإلا٩ىهت لهظا الٛغى. ن بطا جٞى
َ
 الىسبت و بالخالي جهبذ الضٖاحت ؤْحت

م ؤهميتها ٧ىجها حٗبر ًٖ اهخماءاث  في اإلا٣ابل هالخٔ في الجضو٫ ؤن بٌٗ ألاهضاٝ ٚع

سيت بال ؤجها لم جدٔ باهخمام يدىاؾب و ؤهميتها في الٗمليت التربىيت ، بط ؤجها ال جدىػ ٖى  جاعي

لخاعيش الهخماء لفي الاهخماء لخاعيش الجؼاثغ و هٟـ اليؿبت باليؿبت  %3.94ؤ٦ثر حً وؿبت 

ى هظا يا٦ض بما ال يضٕ حجاال للك٪ اإلاى٠٢ الايضيلىجي حً جاعيش الجؼاثغ ٩٦ل حى٣ُت ال٣باثل

بيىما هجض ؤن ألاهضاٝ التي جغحي لخٗؼيؼ الاهخماء لجٛغاٞيا حى٣ُت ال٣باثل ٢ض ج٨غعث ٖكغ ،

% في خحن ؤن ألاهضاٝ التي جغحي لخٗؼيؼ الاهخماء للمىعور  13.15[ حغاث بيؿبت  10] 

و الٗاصاث الضيييت إلاى٣ُت ال٣باثل ٖى  [ حغاث  08الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل ٢ض ج٨غع زمان ] 

هضٝ ٚحر زال١ ٧ىهه حغجبِ بال٣يم الضيييت التي لم جخٗض في ج٨غاعاتها بالجضو٫  ؤؾاؽ   ؤهه

خيض ج٨خٟي الىهىم باإلقاعة بل  ؤن اإلاى٣ُت  %9.21يؿبت [ حغاث  ب 07ؾب٘ ] الؿاب٤  

في خحن هجض ؤن ألاهضاٝ  حخضيىت صون بؾهاب في هظه ال٣ًيت ختى و بن ٧اهذ ٢يمها جغبىيت

[ حغاث  06ء للٗاصاث الاظخماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل ٢ض ج٨غعث ؾذ ] التي جغحي لخٗؼيؼ الاهخما

ؿذ هضٞا ح٣هىصا ؤحام يل ل٩ىجها، % ٣ِٞ و ٢ض ع٦ؼث ٖى  ٢يم ؾُديت  7.89بيؿبت 

اإلاؿع  الخ٣ي٣ي لىهىم هظا ال٨خاب، لظل٪ هدؿاء٫ خى٫ حا بطا ٖبرث اليؿب في ظضو٫ 

اصحها ال٨خاب. و هظا ال يٗجي ؤن ألاهضاٝ ٖى  اإلاًمىن الخ٣ي٣ي للغؾالت التي يجب ؤن ي

الىهىم جازغ ؾلبا ٖى  الخلميظ و ل٨ً يم٨ىىا ؤلاقاعة بل  وظىص هٕى حً الًِٛ و جدضيض 

                                                           
 107، م  هٟـ اإلاغظ٘، مىا٠٢ بياءاث و قهاصاث حدمض ٖابض الجابغي ،   1



 الجاهب الخُب٣ُي                                                                                                                                                    الٟهل الخامـ:

Page 299 sur 364 
 

ألا٩ٞاع و جىظحهها خيض اهخمذ الىهىم ؤ٦ثر بالصخظ الؿياسخي صون اإلاباالة باألهضاٝ 

الىهىم  ألازغي التي جب٣ى وؿبها الًٗيٟت حخ٣اعبت ، و هي ؤهضاٝ ٖاحت و حدكاب٨ت ن

ىيت بخىظهاتهم  اإلاسخاعة هي اهخاط ؤشسام حٗغوٞحن في اإلاجاالث ال٨ٟغيت و ألاصبيت الَى

الايضيلىظيت و الؿياؾيت ، و ؤجهم لم ي٣ىحىا بخإليٟها حً ؤظل جالحيظ في هظا الؿً ٦خضٖيم 

إلاؿاعهم الخٗليمي و التربىي ، لظل٪ ٖليىا ؤن وكحر بل  ؤن ألاهضاٝ التي جغحي بلحها ٖيىت 

الىهىم هي هٟؿها ألاهضاٝ التي  ٧ان اإلاالٟىن يؿٗىن بل  جد٣ي٣ها بن  ٖى  الهٗيض 

 الاظخماعي ، الؿياسخي ؤو الايضيلىجي.

 

الجضو٫ الشامً و الٗكغون : ًمشل  الجى٫ الٗام لخ٨غاعاث ال٣ُم و ألاهضاٝ  28

ىاع :  منها و  اإلاؿخسغظت مً مجمٕى ال٨خب إلاسخل٠ ألَا

اليؿبت  الخ٨غاع ال٣ُمت

% 

ــالهضٝ مً ال٣ُ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ اليؿبت  الخ٨غاع متـــــــــــــــــــــــ

% 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫  40.23 206 ؾُاؾُت

الضٖىة بلى الخدغع مً الٓلم 

 الؿُاسخي ب٩ل ؤبٗاصه

61 29.61 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

الضٖىة بلى مىانلت الىًا٫ 

احي إلاى٣ُت ال٣باث  لالهٍى

46 22.33 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

بال٨ُان الؿُاسخي  ؤلاًداء

 ال٣باثلي اإلاخمحز 

32 15.53 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

غ اإلاغؤة مً  الضٖىة بلى جدٍغ

 الٓلم اإلاؿلِ ٖليها

17 8.25 
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الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

الضٖىة بلى الىًا٫ لالهخماء 

 لألنل ال٣باثلي

16 7.76 

ؿُاسخي مً زال٫ الصخظ ال

بال٨ُان الؿُاسخي  ؤلاًداء

غي اإلاخمحز   ألاماَػ

10 4.85 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

اؾخدًاع الىٓم الؿُاؾُت في 

 مى٣ُت ال٣باثل

7 3.39 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

ش  الضٖىة بلى بٖاصة ٦خابت الخاٍع

ُٟه  الظي جم جٍؼ

6 2.91 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

انلت الىًا٫ الضٖىة بلى مى 

غي ال٣ضًم  الؿُاسخي ألاماَػ

5 2.42 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

مٗاعيت الخغب م٘ اإلاٛغب و 

 مىاقضة الؿالم

4 1.94 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

 حؿمُت الظثب باؾم " امدىض "

1 0.48 

الصخظ الؿُاسخي مً زال٫ 

٨غ "   ونم الٗغبي ب " بٍػ

1 0.48 

ــــــــــٕىاإلاجمــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  99.96 206 ــــــــ
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الاهخماء لجٛغاُٞا مى٣ُت  32.81 168 اظخماُٖت

 ال٣باثل ب٩ل ؤبٗاصها

51 30.35 

الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ال٣باثل 

الاظخماُٖت مً زال٫ اإلاٗاف 

 الُىمي

26 15.47 

الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ال٣باثل 

الاظخماُٖت مً زال٫ الاهخماء 

 إلااؾؿاتها الاظخماُٖت 

19 11.30 

   /الاهخماء للٗغ١  ال٣باثلي 

غي    ألاماَػ

16 9.52 

الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ال٣باثل 

الاظخماُٖت مً زال٫ التر٦حز 

 ٖلى ٢ُمت الكٝغ

14 8.33 

ل٣باثل الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ا

الاظخماُٖت مً زال٫ ألالٗاب 

 الخ٣لُضًت الخانت بها

11 6.54 

الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ال٣باثل 

الاظخماُٖت مً زال٫ 

الهىاٖاث  الخ٣لُضًت الخانت 

 بها

09 5.35 

الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ال٣باثل 

الاظخماُٖت مً زال٫ التر٦حز 

 ٖلى ٢ُمت الشإع

08 4.76 

 4.16 07اث مى٣ُت ال٣باثل الاهخماء لٗاص
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الاظخماُٖت مً زال٫ التر٦حز 

 ٖلى ٢ُمت الىٞاء و هبظ الخُاهت

  ٜ الاهخماء لجٛغاُٞا بالص ألاماَػ

 ب٩ل ؤبٗاصها

04 2.38 

الاهخماء لٗاصاث مى٣ُت ال٣باثل 

الاظخماُٖت مً زال٫ التر٦حز 

ٖلى ال٨ٟغ الظ٦ىعي الؿاثض في 

 اإلاى٣ُت

03 1.78 

ــــــــٕىاإلاجمـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   168 ـــــــــــــــــــــ

الاهخماء للٗاصاث الضًيُت  12.11 62 صًيُت

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

بىخضاهُت هللا في ؤلىهُخه  ؤلا٢غاع 

 و عبىبِخه و نٟاجه

39 62.90 

الضًيُت  الاهخماء للٗاصاث

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

بظال٫ الؿاصاث و ألاولُاء و 

 اإلاغابُحن

12 19.35 

الاهخماء للٗاصاث الضًيُت 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

 بظال٫ الجام٘ و الجمٗت

04 6.45 

الاهخماء للٗاصاث الضًيُت 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

 الاؾدىهاع باإلاامىحن يض الٓلم

03 4.83 

 3.22 02هخماء للٗاصاث الضًيُت الا 
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ال٣ضًمت إلاى٣ُت ال٣باثل مً 

 زال٫ مماعؾت ٣َىؽ ؤهؼاع

الاهخماء للٗاصاث الضًيُت 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

اؾخدًاع ٢هو ألاهبُاء ٖلى 

 ٚغاع ًىؾ٠ ، مىسخى ، ؤًىب

01 1.61 

الاهخماء للٗاصاث الضًيُت 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

في  ؾالميؤلا الاخخ٩ام للكٕغ 

 الؼواط و الُال١

01 1.61 

ــــــــٕى   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  99.97 62 اإلاجمــــــــــــــــــــــــ

سُت ش مى٣ُت ال٣باثل  8.98 46 جاٍع الاهخماء لخاٍع

 بمسخل٠ ؤبٗاصه

27 58.69 

ش ألا  غي الاهخماء للخاٍع ماَػ

 بمسخل٠ ؤبٗاصه

15 32.60 

ش الجؼاثغ بمسخل٠  الاهخماء لخاٍع

 ؤبٗاصه

04 8.69 

ــــــــٕى  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  99.98 46 اإلاجمــــــــــــــــــــــــ

ُٛت /  5.86 30 ز٣اُٞت الاهخماء للٛت ألاماَػ

 ُتال٣باثل

10 33.33 

الاهخماء للمىعور الش٣افي 

ت  إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ عمٍؼ

 شخهُاتها الش٣اُٞت

10 33.33 
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الاهخماء للمىعور الش٣افي 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

 الخ٩اًاث اإلاخضاولت ٞيها

08 26.66 

الاهخماء للمىعور الش٣افي/ 

الاظخماعي إلاى٣ُت ال٣باثل مً 

م الٟ  الحي زال٫ الخ٣ٍى

01 3.33 

الاهخماء للمىعور الش٣افي 

إلاى٣ُت ال٣باثل مً زال٫ 

ت الجضة في حؿمُت اإلاىلىص  ؤولٍى

 الجضًض

01 3.33 

ــــــــٕى 99.99 512 اإلاجمٕى ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  99.98 30 اإلاجمــــــــــــــــــــــــ

 

 : و ألاهضاٝ الجضو٫ الٗام لل٣ُم هخاثج جدلُل

ؤ٦خىبغ  قهغ اإلاضعؾت ٢ض جم الخ٨ٟل به في في حً ألاهميت بم٩ان ؤن هظ٦غ ؤن بصعاط ألاحاػيٛيت

 ٖضص ٞخذ جم  ٣اٖض الضعاؾت  ، و ل٣ض " إلابٗض  ٖام حً ح٣اَٗت جالحيظ حى٣ُت ال٣باثل  1995

 اإلاضعؾت ٞيها ٢امذ مغة ؤو٫  جل٪ .والًت16 بؿذ ٖكغة  " الىمىطظُت ألا٢ؿام " مً

ت  اإلاداٞٓت مً با٢تراح اإلاٗلمحن مً 200 هدى بخى٠ُْ و اإلااصة بهظه بالخ٨ٟل الجؼاثٍغ

ُٛت الؿامُت ُٛت الش٣اُٞت الجمُٗاث مً جسغ ظىا اإلاٗلمحن هاالء بٌٗ لألماَػ  و ألاماَػ

لهم مً جم   آلازغ البٌٗ ُٛتألا  اللٛت لخٗلُم ألانلُت الخٗلُمُت ماصتهم جدٍى  ٢ض و  .ماَػ

بل  ؤن ؤيًا ججضع ؤلاقاعة  .1اللِؿاوـ" لكهاصة الخاملحن بٌٗ ؤًًا الؿل٪ بهظا الخد٤

ٛت ولٛحر الىا٣َحن بها بذجم 
ّ
ٛت ألاحاػيٛيت حسّههت في آن واخض للىا٣َحن بهظه الل

ّ
بغاحج الل

ٗت حً ؾاعي ال يخٗضي زالر ؾاٖاث في ألاؾبٕى و ال يبضؤها الخلميظ بال في الؿىت الغاب

الخٗليم الابخضاجي بٗض زالر ؾىىاث حً الخٗاحل ح٘ اللٛت الٗغبيت و ؾيخحن حً الخٗاحل ح٘ 

ىيت السانت في بَاع  ت ٖى  ؤؾاؽ جىظحهاث وػاعة التربيت الَى اللٛت الٟغوؿيت ، و هي حىيٖى
                                                           

 47حجهاط اللٛت ألاحاػيٛيت الؿىت الشاهيت حخىؾِ  م   1
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 " ٤ "  البُضاٚىظُا الٟاع٢ُتج٨ٟل الضولت الجؼاثغيت بهظه اإلااصة في اإلاىٓىحت التربىيت ٞو

« pédagogie différenciée »                       .                                                                                    

 بٖضاص بغهامج ؤزظث الضولت الجؼاثغيت اخخياَاتها بما جمليه اإلاغخلت الغاهىت  بط " و ل٣ض 
 
ؤن

ُٛت في اإلاغخلت الغاهى ٛت ألاماَػ
 
خباع لل ت ٖلى  5ت، ًيبغي ؤن ًإزظ في الٖا مخٛحراث لٍٛى

ت والترڤُت. وفي الٓغوٝ الخالُت  ت واإلاحزابُت والكىٍى ألا٢ل، وهي : ال٣باثلُت والكاٍو

هت لهظه اإلااصة ٖلى جىاو٫ اإلاخٛحراث ألاعبٗت ألاولى ألؾباب  ا٢خهغث اإلاجمىٖت اإلاخسه 

التي يملحها الىا٢٘ ، و بهضٝ حؿهيل  . و هٓغا للهٗىباث 1"حٗىص بلى ٖضم جىٞغ ألاشخام 

ُٛت، هىا٥ ظضو٫  جُبي٤ البرهاحج ظهىيا ٞةن "  غها باألماَػ ُت ًخم  جدٍغ اإلاًامحن اإلاٗٞغ

 ألابجضًت الالجُيُت هي اإلاٗمى٫ بها 
 
إلا٣اعهت ألابجضًاث الشالزت ٣ًترح ٦ملخ٤ م٘ الٗلم بإن

ان حا هجض في بغهاحج الل2" خالُا في اإلاُضان ٛت ألاحاػيٛيت للؿىت ألاول  حخىؾِ . و ل٨ً ؾٖغ

و هظا حا يُغح اوكٛاالث َظّمت  3" اللٛت اإلاغظُٗت للبرهامج هي اإلاخٛحر اللٛىي ال٣باثليؤن " 

٣ا إلاخٛحرها اللٛىي .   لضي اإلاىا٤َ ألازغي ، بط يخىظب ٖى  ٧ل حى٣ُت ؤن ج٨ي٠ البراحج ٞو

ُٛت ٖامال هاما  لالوو "  ـ اللٛت ألاماَػ ل جضَع
  
٩

 
ك ىُت ... ٌُ ؼ الىخضة الَى سجام و حٍٗؼ

ُٛت في اإلاضعؾت في اإلاهمت الٗامت لتربُت اإلاىاًَ و حً هىا يخجى   4" حؿاهم  اللٛت ألاماَػ

 ً لىا الضوع اإلاىٍى بها في حك٨يل الٟغص اإلايسجم ح٘ ٢يم حجخمٗه ، اإلاخمؿ٪ بىخضة الَى

حً حسخل٠ بغاحج اللٛت  بالتر٦حز ٖى  ٢يمت اإلاىاَىت ، و هظا حا   إلاؿىاه في ٖضة ٣ٞغاث

ىاع الخٗليميت و بسانت بغاحج الُىع اإلاخىؾِ   ألاحاػيٛيت التي و٢ٗذ بحن ؤيضيىا إلاسخل٠ ألَا

ها ٖى  ٨ٞغة عثيؿيت و حدىعيت و هي  غ و التي جغ٦ؼ في حجمٖى " مىاػاة م٘ ؤلاعاصة في جٍُى

ً اإلاىاًَ ُٛت ، ٞةن بغامج الُىع اإلاخىؾِ ًجٗلىن مً ج٨ٍى في هظا  اللٛت ألاماَػ

و في حداولتها لخُىيغ اللٛت ألاحاػيٛيت  ٞةجهظه البراحج ٢ض  .5اإلاؿخىي ، الٛاًت الٗٓمى "

ويٗذ حً بحن اوكٛاالتها ٢ًيت بٖاصة بخياء جغار ٧اٞت الجؼاثغيحن في بَاع هٓغة قمىليت 

ل٣ض خاولىا ؤن هبجي هظا الجضو٫ الظي يلسو ؤو يستز٫ ظمي٘ ظضاو٫ واخضة و حىخضة .  

و التي ح٘ ألاهضاٝ التي جغحي بلحها ٧ل ٢يمت بدؿب حى٢ٗها في الىو التي عؤيىاها  ال٣يم

                                                           
 3بغهاحج اللٛت ألاحاػيٛيت للؿىت الغابٗت ابخضاجي م     1
 4ػيٛيت للؿىت الغابٗت ابخضاجي م بغهاحج اللٛت ألاحا    2
 7بغهاحج اللٛت ألاحاػيٛيت للؿىت ألاول  حخىؾِ م     3
 8بغهاحج اللٛت ألاحاػيٛيت للؿىت ألاول  حخىؾِ م     4

5
 Document d’accompagnement du programme de la langue amazighe de la  4 eme année 

moyenne p 6 
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جسو ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت ل٩ل اإلاؿخىياث الخٗليميت بضءا بمؿخىي الؿىت الغابٗت ابخضاجي 

هٓغا ل٩ىن جضعيـ اللٛت ألاحاػيٛيت ال يبضؤ بال في هظه الؿىت ، ونىال بل  حؿخىي الؿىت 

 و هظا لخ٣غيب الهىعة و بيًاخها ؤ٦ثر و حؿهيل ٖمليت الٟهم لل٣اعت. الشالشت زاهىي 

بطن اهُال٢ا حً الجضاو٫ الؿاب٣ت ، و اهُال٢ا حً هضٝ البدض الظي اعجإيىاه ، ٞةهىا جم٨ىا 

حً عنض زمؿت ٢يم و هي جمشل ألابٗاص الغثيؿيت للهىيت و هي البٗض الاظخماعي ، البٗض 

بٗض الضيجي و ؤزحرا البٗض الؿياسخي ؤو الايضيلىجي  ، هظه ألابٗاص الش٣افي ، البٗض الخاعيذي ، ال

التي حً اإلاٟغوى ؤن جخ٨غع بيؿب حخىاػهت ال جٟغيِ ٞحها و ال بٞغاٍ ،  و طل٪ بهضٝ يمان 

بىاء شسهيت حتزهت لضي الخالحيظ جغاعي الخضعط اإلاٟاهيمي و ؤلاصعا٧ي لضحهم ٦ما جغاعي  حغاخل 

وي بهضٝ جد٣ي٤ الاوسجام الاظخماعي اإلايكىص و حٗؼيؼ ظضاع همىهم الؿي٩ىلىجي و الىظضا

ىيت بخ٣ىيت الخالخم الش٣افي و الاظخماعي و طل٪ بههغ الٟغو١ الاظخماٖيت و  الىخضة الَى

الش٣اٞيت ل٩اٞت ؤٞغاص اإلاجخم٘ و هظا هى الهضٝ ألاؾمى الظي حؿع  لخد٣ي٣ه اإلاضعؾت و 

ت و الخٗليميت . حً زال٫ جٟدو ال٣يم الضوع الغثيـ الظي جًُل٘ به اإلااؾؿت التربىي

اإلابيىت في الجضو٫ ؤٖاله يخطر لىا ؤن الاججاه الٗام للجضو٫ ٢ض ٚلب ٖليه الصخظ الؿياسخي 

و هي وؿبت ظض حٗخبرة، هظا في  %40.23ج٨غاعاث بيؿبت  ( 206) و طل٪ بماثخحن و ؾخت

٣ِٞ حً حجمٕى  % 5.84ج٨غاعا لل٣يم الش٣اٞيت بما يٗاص٫ وؿبت ( 30) ح٣ابل زالزحن 

ج٨غاعا، و هظا ي٨ٗـ هظه اإلاٟاع٢ت [  12]ٖكغة  ازجي الخ٨غاعاث التي بلٛذ زمـ حاثت و 

ال٨بحرة بحن حا يجب ؤن جدمله ال٨خب اإلاضعؾيت حً ٢يم جغبىيت حؿاهم في جغؾيش الش٣اٞت 

ىيت لضي الىاقئت و بٖاصة بخياء الترار الش٣افي ٦ما الخٓىا طل٪ في حىاهج اللٛت  الَى

ىيت و يمىتها ألاهضاٝ الغثيؿيت لخٗليم حاصة اللٛت ألا  حاػيٛيت التي ويٗتها وػاعة التربيت الَى

ألاحاػيٛيت في اإلاضعؾت الجؼاثغيت ، و ل٨ً وا٢٘ جدليل الىهىم التي جًمىتها ال٨خب ٢ض َبّحن 

لىا ؤن الهضٝ الغثيـ حً هظه الىهىم هى ؾياسخي ايضيلىجي باحخياػ ، و هظا حا يىحي 

الهغإ الاظخماعي و الؿياسخي بحن الىسب حً ًٞاءاث  اإلاجخم٘ الؿياؾيت و باهخ٣ا٫ 

الش٣اٞيت  بل  ًٞاء اإلاىٓىحت التربىيت هٓغا للم٩اهت الخؿاؾت و الاؾتراجيجيت التي جدخلها 

ظت و حك٨يل حىاًَ اإلاؿخ٣بل و بالخالي ٧ان حً الُبيعي ؤن جدؿلل 
َ
ْمظ

َ
اإلاىٓىحت التربىيت في ه

يلىظيت ٖبر ح٣غعاث اللٛت ألاحاػيٛيت في ٟٚلت حً الؿلُاث الٗليا التي هظه ألا٩ٞاع الايض

٤ الاججاهاث الٗاحت لىٓام الخ٨م  جمل٪ جهىعها الكاحل للمىاًَ الظي يغاص جيكئخه ٞو

٩٦ل، و هىا ج٨مً اإلاٟاع٢ت بحن حا جغحي بليه الؿياؾت الٗاحت للضولت و حا جخًمىه بغاحج 



 الجاهب الخُب٣ُي                                                                                                                                                    الٟهل الخامـ:

Page 307 sur 364 
 

ى  و ٢ض ع٦ؼث الىهىم التي جًمىذ هظه اع الخٗليميت. اللٛت ألاحاػيٛيت في حسخل٠ ألَا

ت حً ألاهضاٝ الايضيلىظيت التي جىضعط يمً اإلاىٓىع الٗام  ال٣يم الؿياؾيت  ٖى  حجمٖى

٤ هىيت الخلميظ و حىاًَ اإلاؿخ٣بل  (configuration)الظي يغاص حً زالله حك٨يل  ٞو

ٖىة بل  الخدغع حً الٓلم اإلاىٓىع الشىعي ، ٞىجض ؤن الصخظ الؿياسخي الظي حهضٝ بل  الض

و بيؿبت  ( 206) ج٨غاعا حً ؤنل  ( 61) جهضع ال٣اثمت ب الؿياسخي ب٩ل ؤق٩اله ٢ض 

زميإحي الصخظ الؿياسخي الظي يضٖى بل  حىانلت الىًا٫ الهىياحي إلاى٣ُت  ، 29.61%

) ال٣باثل باؾخدًاع هًا٫ ؤهم عظاالتها اإلاٗغوٞحن لضي ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل و طل٪ ب 

الظي حهضٝ بل  ببغاػ ، في خحن هجض ؤن الصخظ الؿياسخي   %22.33ج٨غاعا و بيؿبت  ( 46

بيىما هجض ،%15.53حغة ؤي بيؿبت  ( 32) ٨ٞغة ال٨يان الؿياسخي ال٣باثىي اإلاخمحز ٢ض ْهغ  

ؤن الصخظ الؿياسخي الظي يغحي بل  جدغيغ اإلاغؤة حً ظمي٘ ؤهىإ الٓلم اإلاؿلِ ٖلحها ٢ض 

الصخظ الؿياسخي الظي يضٖى بل  الىًا٫ . ٦ما هجض ؤن % 8.25 حغة بيؿبت ( 17) ج٨غع 

، بيىما هجض ؤن الصخظ    % 7.76حغة بيؿبت  ( 16) لالهخماء لؤلنل ال٣باثىي ٢ض ج٨غع 

حغاث بيؿبت    ( 10) ؤلايداء بال٨يان ألاحاػيغي اإلاخمحز حىظ ال٣ضم ٢ض ْهغ الؿياسخي حً زال٫ 

زال٫ اؾخدًاع الىٓم الؿياؾيت التي جمحز حى٣ُت ،  زم يإحي الصخظ الؿياسخي حً  % 4.85

ج٨غاعاث و  ( 6 )ح٣ابل % 3.39ج٨غاعاث ؤي بيؿبت  ( 7) ال٣باثل ًٖ باقي حىا٤َ البلض ب  

للصخظ الؿياسخي الظي يضٖى بل  بٖاصة ٦خابت جاعيش الجؼاثغ اإلاؼي٠ في هٓغ   %2.91بيؿبت 

ًا٫ الؿياسخي  لؤلحاػيٜ ألاواثل زم يإحي الصخظ الؿياسخي باؾخدًاع الى ٧اجبي الىهىم ،

ت ب  َغ ج٨غاعاث للصخظ  ( 4) ح٣ابل    % 2.42ج٨غاعاث بما يٗاص٫  ( 5) ٦ماؾيىيؿا و يٚى

ٌ حى٤ُ الخغ اإلاٟغوى ٖى  الكٗب ح٘ اإلاٛغب و حىاقضة  الؿياسخي الظي يضٖى بل  ٞع

دىض " و الؿالم ، و في ألازحر ْهغ الصخظ الؿياسخي حً زال٫ ْهىع حؿميت الظثب باؾم " اح

هى ؤخض حكخ٣اث بؾم " حدمض " و طل٪ حغة واخضة ٣ِٞ و هظا له صاللخه الغحؼيت في 

ٌ " الٗغبي اإلاخدايل" ، ٦ما وعص الصخظ الؿياسخي اإلاسيا٫ الجمعي للمى٣ُت  حً زال٫ ٞع

حً زال٫ ونم الٗغبي ب " بػي٨غ " و هى هٕى حً الاػصعاء للٗغبي حغة واخضة ، و هٓغا ل٩ىن 

م وعوصه حغة واخضة ٣ِٞ هٓغا إلاا يدمله حً  صعاؾدىا ٦يٟيت ٞةهىا ال وٟٛل ؤي جٟهيل ٚع

خمىلت ايضيلىظيت جاؾـ لش٣اٞت الخ٣ض و هٟي آلازغ بض٫ ؤن جاؾـ لش٣اٞت الخىاع و 

ً بأحاله و آالحه . في خحن هجض ؤن ال٣يم التي الدؿاحذ ح٘ آلازغ الظي يخ٣اؾم حٗهم الَى

] ظخماٖيت إلاى٣ُت ال٣باثل ٢ض ج٨غعث حاثت و ؾبٗحن جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث الا 
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طا ٖلمىا ؤن الاظخماعي في ب و هي وؿبت حغجٟٗتؤيًا%  33.13حغة بما يٗاص٫ وؿبت  [168

هظه الخالت  يسضم ؤ٦ثر الخىظه الايضيلىجي الٗام للىهىم و يٟٛل البٗض الاظخماعي الظي 

ىاع الخٗليميت اإلاسخلٟت ، و التي  يجب ؤن جخًمىه الىهىم التربىيت اإلاىظهت للخالحيظ في ألَا

و ل٣ض جخٗاعى في ٦شحر حً ألاخيان ح٘ الخىظه الٗام للؿياؾت الخٗليميت للضولت الجؼاثغيت.

) جهضعث ألاهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء بل  ظٛغاٞيا حى٣ُت ال٣باثل ب٩ل ؤبٗاصها ب 

لؤلهضاٝ التي حٗؼػ   % 15.47بيؿبت ج٨غاعا  و  ( 26)ح٣ابل   % 30.35ج٨غاعا و بيؿبت  ( 51

الاهخماء لٗاصاث حى٣ُت ال٣باثل الاظخماٖيت حً زال٫ اؾخدًاع حٗاقها اليىحي ب٩ل 

ح٣ىحاجه . بيىما هجض ألاهضاٝ التي جغم بل  حٗؼيؼ الاهخماء للماؾؿاث الاظخماٖيت إلاى٣ُت 

 9.52ؿبت حغة و بي ( 16) ح٣ابل %11.30حغة ؤي بيؿبت  ( 19) ال٣باثل ٢ض ج٨غعث  

ألاهضاٝ ، ٦ما هجض باليؿبت لؤلهضاٝ الغاحيت لخٗؼيؼ الاهخماء للٗغ١ ال٣باثىي ألاحاػيغي %

التي جغوم حٗؼيؼ الاهخماء لٗاصاث حى٣ُت ال٣باثل الاظخماٖيت حً زال٫ التر٦حز ٖى  الاؾخماجت 

 و طل٪ في % 8.33حغة و بيؿبت  ( 14) ٖى  الخٟاّ ٖى  الكٝغ ب٩ل ؤبٗاصه ٢ض ج٨غعث  

لؤلهضاٝ الغاحيت لخٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث الاظخماٖيت  %6.54( حغة و بيؿبت  11ح٣ابل ) 

إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ ببغاػ ؤهم ألالٗاب الخ٣ليضيت التي جسخو بها اإلاى٣ُت هٓغا ل٩ىن 

الُٟل يخٗلم حسخل٠ ألاصواع الاظخماٖيت حً زال٫ اللٗب ح٘ ألا٢غان حما يك٩ل شسهيخه 

ن واخض.٦ما ع٦ؼث هظه ألاهضاٝ ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء لٗاصاث حى٣ُت ال٣باثل و هىيخه في آ

الاظخماٖيت حً زال٫ التر٦حز ٖى  ٢يمت الشإع ٦أليت للخٟاّ ٖى  الخىاظض الاظخماعي و يمان 

 07) ج٨غاعاث ح٣ابل  ( 08) اؾخمغاعيت الىٓام الاظخماعي و الؿياسخي للمى٣ُت و طل٪ 

اء و هبظ( السياهت و صاللتها الغحؼيت لضي ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل .و ؤزغا  ج٨غاعاث ل٣يمت الٞى

ا " لخخ٨غع  ً ألاحاػيغي " زاحاٚػ  ( 04) ظاءث ألاهضاٝ الغاحيت لخٗؼيؼ الاهخماء لجٛغاٞيا الَى

حغاث لؤلهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ ال٨ٟغ الظ٧ىعي الؿاثض في اإلاى٣ُت  ( 03) حغاث ح٣ابل 

ً ألازغي.  ٦باقي حىا٤َ الَى

٦ما هجض ؤن ال٣يم الضيييت و الخاعيسيت ٢ض ْهغجا بهىعة حددكمت بما ال ي٨ٗـ البٗض 

الخ٣ي٣ي إلاا يلٗبه الضيً و الخاعيش في ن٣ل شسهيت الخلميظ في اإلاجخم٘ الجؼاثغي و في 

ً الجؼاثغي ٩٦ل. ٞىجض ؤن ال٣يم الضيييت ٢ض  اإلاى٣ُت باٖخباعها ظؼءا ال يخجؼؤ حً الَى

 [46]، ح٣ابل ؾخت و ؤعبٗحن   % 12.11حغة بما يٗاص٫ وؿبت  (62)     ج٨غعث بزيخحن و ؾخحن

لل٣يم الخاعيسيت و هظه وؿب يٗيٟت ظضا بطا حا ٢اعهاها بال٣يم الؿياؾيت و  % 8.98بيؿبت 
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خباع ألاهضاٝ الٗليا للبراحج التربىيت التي حً اإلاٟغوى ؤن جغ٦ؼ ٖى   بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

 ججضع ؤلاقاعة بل  الضيييتبسهىم ال٣يم ٞؤ٦ثر حً ؤي شخيء آزغ . ٚغؽ و جغؾيش ٢يم جغبىيت 

و  الشاهيت زاهىي هى الظي سجل ؤ٦بر ٖضص حً الخ٨غاعاث لل٣يم الضيييتؤن ٦خاب الؿىت 

ج٨غاعا ؤحا ٞيما ٖضاه ٩ٞان ْهىع ال٣يم الضيييت  ( 27) و طل٪ ب  بهىعة حلٟخت لالهدباه

لخٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث ؤلاؾالحيت  إلاى٣ُت  و ل٣ض جهضعث ألاهضاٝ الغاحيتحددكما ظضا.

ؤلا٢غاع و التر٦حز ٖى  وخضاهيت هللا في ؤلىهيخه و عبىبيخه و نٟاجه و طل٪ ب ال٣باثل حً زال٫ 

 ( 12) ، ح٣ابل  ( 62) حً حجمٕى ج٨غاعاث ال٣يم الضيييت   % 62.90ج٨غاعا بيؿبت  ( 39) 

صاث الضيييت ؤلاؾالحيت إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ ج٨غاعا لؤلهضاٝ الغاحيت لخٗؼيؼ الاهخماء للٗا

بظال٫ الؿاصاث و ألاولياء الهالخحن و اإلاغابُحن في حداولت لخ٨غيـ ؤلاؾالم الخ٣ليضي 

 الهىفي للمى٣ُت عبما في ح٣ابل الهىع ألازغي التي يغاص ج٨غيؿها خضيشا في اإلاى٣ُت.

و ؤلاظال٫ الظي يدٓيان به لضي ز ٖى  عحؼيت الجاح٘ و يىم الجمٗت ح٦ما هجض حداولت للتر٦

ؾا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل و طل٪ للخغحت التي يخمخ٘ بها الجاح٘ في اإلاسيا٫ الجمعي لضحهم و في 

 ٞي٨ٟي ؤن الخٗبحر ًٖ الخَ لضحهم ، ٦بحر ؤصبياتهم بديض ؤن اإلاسجض يدىػ ٖى  ج٣ضيـ 
َ
ر حُ ُ

 َٗ بسهىم عحؼيت الجمٗت بر ٖىه ناخبه بال٣ى٫ " و ٦إوي هضحذ الجاح٘ " ، ؤحا بصخيء حا ُي

ٞل٩ىهه اليىم ألاؾبىعي الظي ٚالبا حا يجخم٘ ؾ٩ان ال٣غيت إلاُاعخت حكا٧ل ال٣غيت اإلاسخلٟت 

بيىما هجض ألاهضاٝ التي  و الٌٟ في الجزاٖاث و السهىحاث ؾىاء صازل الجاح٘ ؤو ؤحاحه .

اإلااحىحن يض الٓلم بل  حٗؼيؼ الاهخماء لل٣يم الضيييت ؤلاؾالحيت بالتر٦حز ٖى  الاؾدىهاع بجغحي 

حغاث ح٣ابل ألاهضاٝ التي جغحي بل  حٗؼيؼ الاهخماء للٗاصاث  ( 03) و الٓاإلاحن ٣ٞض ج٨غع 

الضيييت ال٣ضيمت إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ حماعؾت ٣َىؽ الاؾدؿ٣اء " آهؼاع " التي ج٨غعث 

الضيجي حً . في خحن هجض ؤن ألاهضاٝ الغاحيت لخٗؼيؼ الاهخماء للمىعور  ( 02) ٣ِٞ حغجحن 

زال٫ اؾخدًاع ٢هو ألاهبياء ٖى  ٚغاع يىؾ٠ ، حىسخى و ؤيىب ٢ض ْهغث حغة واخضة و 

الجضيغ بالظ٦غ ؤهه لم يغص بؾم عؾى٫ ؤلاؾالم و ال حغة واخضة . ٦ما جمذ ؤلاقاعة بل  الاخخ٩ام 

ٞيما يسو ٢ًايا الؼواط و الُال١ حغة واخضة ٦ظل٪، بيىما اإلاٗاف بل  الكٕغ ؤلاؾالحي 

ماعي و الضيجي للمى٣ُت يغ٦ؼ ٖى  هظا الخإنيل الكغعي   ٦شحرا في ٢ًايا اإلاهاهغة ، ٞال الاظخ

ػا٫ ؾ٩ان اإلاى٣ُت ٝ ٚالبيتهم الٗٓمى يدخ٨مىن بل  ؤخ٩ام الكغيٗت ؤلاؾالحيت في هظه 

 ال٣ًيت بالظاث. 
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ؤحا ٞيما يسو ال٣يم الخاعيسيت ٞل٣ض خاو٫ ؤصخاب الىهىم ج٨غيـ عئيت حٗيىت في 

ز ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش حى٣ُت ال٣باثل الخضيض حللخاعيش و طل٪ حً زال٫ التر٢٦غاءتهم 

قهضتها  ؤهم ألاخضار التي٦ظا شسهياث اإلاى٣ُت و ؤهم ب٩ل ؤبٗاصه باؾخدًاع جاعيش 

ج٨غاعا لخٗؼيؼ الاهخماء للخاعيش ألاحاػيغي  ( 15) ج٨غاعا ح٣ابل  ( 27) حى٣ُت ال٣باثل و طل٪ ب 

حغاث ٣ِٞ ، و هظا حا  (04) ظاء حٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش الجؼاثغ ليخ٨غع      ال٣ضيم ،بيىما 

 و اإلاخمشلت في في حاجمغ " ب٩ٖىعان "  ي٨غؽ ال٨ٟغة التي هاصث بها الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت

يت بٗيضا ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫ اإلاُالبت ب ةٖاصة ٢غاءة الخاعيش و نياٚخه بُغي٣ت ؤ٦ثر حىيٖى

 اإلاهاصعة و التزيي٠ .

ؤحا بسهىم ال٣يم الش٣اٞيت ٞل٣ض ظاءث ؾُديت ظضا و لم جخٗم٤ في اإلاىعور الش٣افي 

الٛجي الظي جؼزغ به حى٣ُت ال٣باثل بطا ٖلمىا ؤن ؤهم اإلا٣ىحاث التي خاٞٓذ ٖى  وظىص و 

بال ؤن ؤصخاب الش٣اٞيت.جماؾ٪ و نمىص هظه اإلاى٣ُت في وظه الخاعيش هى زهىنيتها 

عور الش٣افي الكٗبي السام و اإلاخضاو٫ بحن ألاٞغاص البؿُاء عبما لخٗاعى اإلاى  -الىهىم 

ح٘ حكغوٖهم الش٣افي ٢ض آزغوا ٖضم الٛىم في و الخٟغ في  -لؿا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل 

الش٣اٞت الكٗبيت التي جؼزغ بها اإلاى٣ُت و هظا في حٟاع٢ت ٦بحرة جً٘ الش٣اٞت الخ٣ليضيت في 

  ى٣ُت ال٣باثل.وظه الش٣اٞت الىسبىيت إلاش٣ٟي الُليٗت في ح

و ل٣ض ظاءث ألاهضاٝ الغاحيت لخٗؼيؼ الاهخماء للٛت ألاحاػيٛيت / ال٣باثليت حىانٟت ح٘ جل٪ 

التي جغحي لخٗؼيؼ الاهخماء للمىعور الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ اؾخدًاع عحؼيت 

) ل ج٨غاعاث ل٩ل واخضة حجهما ، في ح٣اب ( 10) شسهياتها الش٣اٞيت اإلاكهىعة ، و طل٪ ب 

ج٨غاعاث لخل٪ التي تهضٝ لخٗؼيؼ الاهخماء للمىعور الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫  ( 08

و بقاعة واخضة  ، اؾخدًاع الخ٩اياث اإلاخضاولت ٞحها حً َٝغ العجاثؼ و الجضاث زانت

و الظي جم  ٣ِٞ لخبجي حى٣ُت ال٣باثل للخ٣ىيم الٟالحي الظي لم يٗض ٢اثما في ؤياحىا هظه

وهم حاؾـ باؾخدًاع الخاعيش و شسهيت جاعيسيت هاحت في جاعيش البربغ و هي  جدىيله بل 

شسهيت " قاقىا١" الظي ؤؾـ الٗاثلت الشاهيت و الٗكغيً في حلى٥ حهغ و حا يمشله حً 

و ٦ظا ؤلاقاعة بل  جىلي الجضة ٖاصة حؿميت اإلاىلىص في  ، شخىت عحؼيت لخٗٓيم الظاث الجمٗيت

لُت ٖى  ٧اٞت ؤٞغاص الٗاثلت اإلامخضة آهظا٥  و التي اهدهغ البيذ  ٦ىٕى حً حماعؾت الؿ

صوعها في الؿىىاث ألازحرة و طل٪ هٓغا الوكُاع الٗاثلت اإلامخضة بٟٗل الخٛحراث الاظخماٖيت 

و ْهىع الٗاثلت الىىاجيت بٟٗل ْهىع الخمضيً و ج٣ؿيم التي َغؤث ٖى  اإلاجخمٗاث الخضيشت 
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في ؤلاصاعاث حما ٢لل حً خاظت الٟغص لٗكحرجه و ٖاثلخه  الٗمل ، و ٦ظا اهدكاع الٗلم و الٗمل

غ ٞغم ؤزغي لخد٣ي٤ وظىصه الٟغصي صون الخاظت ل٣غابخه.   إلزباث وظىصه ، هٓغا لخٞى

 ؾخيخاط الٗام :الا 

ىاع الضعاؾيت ، ابخضاءا  حً زال٫ اإلاسر الكاحل إلا٣غعاث ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت إلاسخل٠ ألَا

ت حً ، و اهتهاءا بالؿىت الشالشت زاهىي حً الؿىت الغابٗت ابخضاجي  جم٨ىا حً عنض حجمٖى

ؿاهم في بلىعة هٓغة قاحلت خى٫ ٖمليت جضعيـ اللٛت ألاحاػيٛيت ب٩ل اإلاالخٓاث التي ح

بل  اؾخيخاظاث ججيب ٖى  حٗٓم ألاؾئلت خيصياتها . و لٗله حً الجضيغ بالظ٦غ ؤهىا ٢ضزلهىا 

في البدض ، و هظا  يمً حؿائالث ٨ً حضعظت التي جًمىتها بق٩اليت بدشىا و ؤزغي لم ج

 هٓغها، في خض طاجه هٕى حً ؤلازغاء للضعاؾت ٩٦ل .

بن اإلاالخٓت ألاول  التي جدباصع بل  الظهً حً ؤو٫ وهلت هي ٧ىن حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت  .1

، و  تيىُل٤ في الؿىت الغابٗت ابخضاجي ، بٗض اللٛت الٗغبيت بشالر ؾىىاث و الٟغوؿيت بؿى

حا يُغح حؿائال ظىهغيا خى٫ اإلا٩اهت الخ٣ي٣يت التي جدخلها هظه اللٛت و الهضٝ حً هظا 

يا ، بط ؤهه ٧ان ييبغي ؤن يبضؤ جضعيؿها . و هى حً اإلاىٓىع البيضاٚىجي  يُغح بق٩اال حىيٖى

و طل٪ هٓغا ل٩ىجها ، حٗليمها في ألا٢ؿام الخدًحريت بض٫ جإزحرها بل  الؿىت الغابٗت ببخضاجي 

ٖلما ؤن اعجباَهم الٗاَٟي بهظه اللٛت ألام ي٩ىن  م للىا٣َحن بها في اإلا٣ام ألاو٫ ،اللٛت ألا 

٧ىجها حك٩ل الىؾِ الُبيعي ألاو٫  " ؤ٢ىي حً ؤي اعجباٍ أليت لٛت يخٗلمىجها بٗضها ،

للخٗبحر ًٖ الاهٟٗاالث الهاص٢ت و الٗىا٠َ و اإلاكاٖغ ألٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض و ال يم٨ً ؤن 

ن حٗلم لٛت ألام يغوعة اظخماٖيت و ؤ، ٦ما  "  1بهظا الضوع الىٟسخي ح٩اجهاج٣ىم لٛت ؤزغي 

حً اإلاخٗلم بٛحرها ، و الاؾديٗاب  باجغبىيت ، و طل٪ هٓغا ل٩ىن اإلاخٗلم بلٛت ألام ؤ٦ثر اؾديٗا

 
ُ
 يؿاٖض ٖى  الخمش

ُ
ت هى الؿبيل بل  الابخ٩اع و ؤلابضإ "ل ، و جمش  في اإلا٣ام الشاوي و .2ل اإلاٗٞغ

اإلاهالخت ح٘ الظاث و ح٘ الخاعيش و الهىيت التي جبىتها الضولت في حباصعتها بضؾترة اللٛت  إلجمام

ىيت و عؾميت حؿاهمت حجها  لخ٨ٟل بمل٠ ألاحاػيٛيت بهٟت عؾميت بٗيضة لألاحاػيٛيت لٛت َو

ىيت و خمايت  ًٖ الخجاطباث الؿياؾيىيت و الايضيىلىظيت ، و طل٪ لخٗؼيؼ ظضاع الىخضة الَى

                                                           
 1  ؤخمض بً وٗمان، هل هدً ؤمت ، 1ٍ، قغ٦ت صاع ألاحت ، الجؼاثغ ، 1997 ، م 34

  حغيم الضحىاحي ، " الخلٗليم و لٛت ألام ، ح٣ضحاث ألاحاػيٛيت : جدضياث و عهاهاث اهبٗار " اإلاجلت اإلاٛاعبُت لل٨خاب ، الٗضص 27 ، ني٠ 2003 ، م 91 
2
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و هظا هٓغا ل٩ىن "  الخياة الخ٣ي٣يت ؤزُاع الخٟخيذ ٖى  ؤؾاؽ ٖغقي ؤو ز٣افي  البلض حً

 1أليت ؤحت هي ؤوال الاؾخمغاعيت ، الىعي و الخ٨ٟل بٗض طل٪ ب٩ل ح٩ىهاتها "

٢ض اٖخمض ال٨خابت بشالزت ؤخٝغ ، الخٓىا حً خيض الك٩ل ، ؤن ٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت  .2

خيٟيىاٙ و هظا و بن ٧ان ح٣بىال في الؿىىاث ألاول  حً بالخٝغ الالجيجي ، الخٝغ الٗغبي و ال

بضت حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت ، بال ؤهه ال ييبغي ؤن يؿخمغ الٗمل به بهظا الك٩ل ، ألن طل٪ 

٩٦ل . ٞمً خيض الخ٩لٟت   « processus  »يم٨ً ؤن ي٩ىن له ٖىا٢ب ؾلبيت ٖى  الٗمليت 

هظا الخٗضص زاهيا  واخض.حا ٧اهذ ال٨خابت بدٝغ ي٩ىن ال٨خاب ؤ٦ثر ج٩لٟت بشالر حغاث حىه بطا 

في ال٨خابت يُٗي نىعة ؤو بهُباٖا  بإن هظه اللٛت جٟخ٣غ إلا٣ىحاث اللٛت ألانيلت اإلاؿخ٣لت 

بظاتها ، بيىما هي لٛت ؤنيلت و حخجظعة في ٖم٤ الخاعيش. ٦ما ؤن اؾخمغاع هظا الىي٘ 

ٗليم ألاحاػيٛيت ، ٞمى٣ُت ال٣باثل ؾي٨غؽ الاه٣ؿام بحن حسخل٠ اإلاىا٤َ التي يىدكغ ٞحها ح

الخيٟيىاٙ ٖىى ڦ جبيذ الخٝغ الالجيجي و الكاويت و بجي حؼاب الخٝغ الٗغبي و الخىاع

 الؿعي بل  الخإخيض و خٟٔ هىيت الخٝغ ألاحاػيغي.

الخٓىا ٦ظل٪ حً زال٫ حسخىا ل٩اٞت الىهىم الىاعصة في ال٨خاب اإلاضعسخي إلااصة  .3

حً لىهىم ظاءث باإلاخٛحر اللٛىي ؤو اللهجي ال٣باثىي و هظا اللٛت ألاحاػيٛيت ؤن ٚالبيت ا

ا حً اإلا٣اوحت لضي الىا٣َحن باإلاخٛحراث اللهجيت ألازغي  حما يسل٤  ، قإهه ؤن يسل٤ هٖى

حك٨الث ظضيضة ج٩ىن ألاحاػيٛيت هي الطخيت الىخيضة في  ٧ل طل٪ بط هي في ٚجى ٖجها ، 

ل٩ىن ظل الىاقُحن و الباخشحن في هظا الىي٘ و بن ٧ان يم٨ً ج٣بله و جٟهمه هٓغا 

ألاحاػيٛيت يىدضعون حً حى٣ُت ال٣باثل و بالخالي ٧ل الضعاؾاث ج٣غيبا ٧اهذ حً هظه اإلاى٣ُت 

و باللٛت الٟغوؿيت ، بال ؤن الخإخيض اللٛىي و الؿعي هدى لٛت ؤحاػيٛيت حٗياعيت ال يم٨ً 

عيض لها ؤن حؿخمغ ب٩ل اإلا٣ىحاث البيضاٚىظيت ا
ٌ
و طل٪ لخٟاصي  إلاخٗاٝع ٖلحهااظخىابه بطا ؤ

سُت "الؿ٣ٍى في حٛبت   ُت الخاٍع لٟغى حى٤ُ ألاؾب٣يت الىًاليت في حؿإلت هي  " الكٖغ

 
ً
 .ا ب٩ل ح٣ىحاجهو قٗبً  حل٪ للمجخم٘ الجؼاثغي ٩٦ل صولت

حً الىاخيت البيضاٚىظيت البدخت ، الخٓىا ؤهه لم يخم الخىىي٘ في وؾاثل ؤلايًاح  .4

هاثل حً ألالٟاّ ٚحر  هىع و حا قابه ، ٦ما ؤهىا الخٓىا وعوص ٦ّمٍ البيضاٚىظيت اإلاسخلٟت ٧ال

غ ٟؿَّ ، و هظا ٢ض يُ  صون ؤن يخم قغخها للخلميظ « néologismes  »اإلاخضاولت و اإلاؿخدضزت 

ص حالٟي ال٨خاب الىاخض حما يجٗل حً الىخضة و الخىاؾ٤ في اإلاٟغصاث ؤحغا نٗب ٗضُّ بخَ 

                                                           
 ٖبض الىهاب ؤلاصعيسخي ،" حٗليم الُب بلٛت ألام ] الخجغبت الؿىصاهيت [ " ، مجلت اللؿان الٗغبي ، الٗضص 43 ، قغ٦ت بابل ، الغباٍ ، اإلاٛغب ، 1997، م 97

1
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 بط ؤن ٧ل واخض حجهم ٢ض و  ، اإلاىا٫
َّ
، و حعجمه السام به و بمى٣ُخه التي ييخمي بلحها٠ ْ

الاهُبإ  يُٗيو  ، يهٗب حً ٖمليت الخٗاَي ح٘ هظه اللٛت حً قإهه ؤن  هظا حا

ا حً  تراب ججاهها حً َٝغ الىا٣َحن بها حما يسل٤ هٖى و هظا خيالها الىٟسخي  الخىظـبااٚل

 م .حا ي٨غؽ حٗليمها ٧لٛت ؤظىبيت و ليـ ٧لٛت ؤول  ؤو ٧لٛت ألا 

الخٓىا ٖضم الخضعط في ازخياع الىهىم حً الؿهل بل  الهٗب و حً البؿيِ بل  اإلاغ٦ب  .5

ىاع الخٗليميت ، بط الخٓىا جظبظبا و جسبُا لضي ؤصخاب هظه الىهىم صون  في حسخل٠ ألَا

حغاٖاة الىمى اإلاٗغفي و ؤلاصعا٧ي للخلميظ ، ٞىظضها ههىنا في اإلاؿخىي الابخضاجي ؤ٦ثر نٗىبت 

في بضايت ال٨خاب ؤنٗب حً ههىم في جهايخه  ا، و ههىنفي اإلاؿخىي الشاهىي  حً ههىم

، و هظا ٢ض يك٩ل ٖاث٣ا في الٗمليت الخٗليميت / الخٗلميت للخلميظ، و لم ه٣م بجغصها هٓغا 

 ل٩ىن طل٪ ال يىضعط يمً هضٝ الضعاؾت .

و الش٣اٞيت و حما يازظ ٖى  هظا ال٨خاب ؤيًا ، هى ٖىض اؾخٗغايه للخ٣اليض الاظخماٖيت  .6

ٝ الخ٣ليضيت و اليضيىيت التي جؼزغ بها الش٣اٞت ألاحاػيٛيت ، هجضه ٢ض ا٦خٟى بؿغص غَ ٦ظا الِخ 

الىهىم التي جخًمً هظه ألا٩ٞاع  ٣ِٞ صون الخإ٦يض ٖى  حصجي٘ الخلميظ ٖى  اختراحها و 

 .ٞا٦خٟىا بٗغيها ٦ىهىماإلاؿاهمت في جُىيغها و ججؿيضها في بيئخه و ٖى  ؤعى الىا٢٘

ؤحا حً ؤصبيت يخٗاَى حً زاللها الخلميظ ح٘ حىعوزه الش٣افي و الاظخماعي ٦ماصة ؤصبيت ال ٚحر.

خيض ال٣يم الهىياجيت التي ع٦ؼث الىهىم اإلاخًمىت في ال٨خاب اإلاضعسخي للٛت ألاحاػيٛيت 

٣ٞض ا٢خهغث ٖى  زمؿت ٢يم جمشل الهىيت في ؤبٗاصها الش٣اٞيت و الاظخماٖيت و الضيييت و 

و ل٣ض ٧اهذ الٛلبت للبٗض الؿياسخي بهىعة الٞخت لالهدباه ، و هظا  يت و الؿياؾيت .الخاعيس

ؤهه في ٢غاع بصعاط حٗليم اللٛت ألاحاػيٛيت ٧ان جخىيجا لىًا٫ ؾياسخي َىيل ، يم٨ً جٟؿحره 

٧ان آزغه حا ٖٝغ ب " ح٣اَٗت اإلادٟٓت "  إلاضة ؾىت ٧احلت في حضاعؽ  حى٣ُت ال٣باثل 

٣اثمحن ٖى  الٗمليت ٢ض انُضحىا دؿٕغ الظي قاب الٗمليت ٞةن ال٧احلت  ، و في ْل ال

ت حً الخخمياث ، حً بيجها ؤن اإلاىخىط ألا٧اصيمي خى٫ الش٣اٞت و  بىا٢٘ يٟغى ٖلحهم حجمٖى

ظض ٧ان باللٛت الٟغوؿيت ، بيىما حٗٓم اللٛت ألاحاػيٛيت ٧ان شخيدا ظضا ، و ال٣ليل الظي وُ 

حاػيٛيت ٧اهذ جىضعط يمً حا يم٨ً حؿميخه" ال٨خاباث ال٨خاباث خى٫ اللٛت و الش٣اٞت ألا 

اإلاىايلت " و هي ٦خاباث حصخىهت بدمىلت ؾياؾىيت و ايضيلىظيت يملحها الؿيا١ الٗام 

، بط ٧اهذ اإلاُالبت الهىياجيت حً جاعيش الجؼاثغخل٪ الٟترة لو الؿىؾيىؾياسخي ز٣افي ى الؿىؾي

حجها ال٨خابت في اإلاجالث و الصخ٠ ، في ٖضة حجاالث  اؾدشمغث ظهىصها في اإلاى٣ُت ٢ض 
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ىيت اإلالتزحت و زانت في الخغم الجاحعي ، و طل٪ بهضٝ اؾخجهاى  الاؾخٗاهت باإلاؿغح و ألٚا

الًمحر الجمعي و اؾخدًاع الظا٦غة الجماٖيت للمى٣ُت و خكض ؤ٦بر ٖضص حً الجماهحر 

اإلاُالباجبت الش٣اٞيت ٞمً زال٫ اإلاؿغح هجض ؤن الخغ٦ت . لىهغة ال٣ًيت الش٣اٞيت ألاحاػيٛيت

ؤُٖجي ٢ض ؤصع٦ذ حضي جإزحر اإلاؿغح ٖى  حك٨يل الًمحر الجمعي ٖمال باإلا٣ىلت اإلاكهىعة " 

٤ حىٓىع يؿاعي جدغعي ٩ٞحؿغخا  ن التر٦حز ٖى  ؤٖما٫" ٧اجب اؤُٖي٪ قٗبا ٖٓيما " ٞو

لتي ا « adaptations »ياؾحن " ٦مؿغخيت   " حدمض زظ خ٣يبخ٪ "  ، ؤو الترظماث الٗضيضة  

ىيت اإلالتزحت  ٢ام بها " حىخيا " و هي في حجملها جهب في بىج٣ت ألاصب الخدغعي . و ٦ظل٪ ألٚا

ت حً الٟىاهحن الظيً ٦غؾىا الخمايؼ و الازخالٝ الش٣افي  التي اهدكغث آهظا٥ ٖى  يض حجمٖى

 حً زال٫ جبجي ح٣احاث و َبٕى حىؾي٣يت ٚغبيت بدخت ج٣صخي حا يٗٝغ ب " عب٘ الىٛمت  " 

« quart de temps »لىهيـ آيذ  حنالظي جخمحز به اإلاىؾي٣ى الٗغبيت ، و هظا باؾخصىاء الٟىاه"

و هظا في حداولت للخإؾيـ لًٟ حسخل٠ و حٛايغ ق٨ال و  حىڤالث " و " قغي٠ زضام "

. و بالخالي ٖىضحا ٢احذ  و ختى ال٣باثىي  حًمىها إلاا هى ؾاثض في " الخ٣ل الٟجي " الجؼاثغي 

ُىة الجغيئت هدى اإلاهالخت ح٘ الظاث و الهىيت و الخاعيش  بالخ٨ٟل بةصعاط الضولت بهظه الس

اللٛت ألاحاػيٛيت ألو٫ حغة في اإلاىٓىحت التربىيت الجؼاثغيت ، ٞةن ال٣اثمحن ٖى  حؿُحر البراحج 

و هظا الترا٦م ألاصبي و الٟجي الظي ٧ان حىدكغا آهظا٥ ليجهلىا حىه  ؤحاحهم ؾىي  لم يجضوا

ت حً اليكُاء في الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت لخإَحر الٗمليت ب٩ل حا جدمله الاؾخٗاهت بمجم ٖى

الٗمليت حً جدضياث . ٩ٞاهذ الٟغنت ؾاهدت لهاالء اليكُاء لالهخ٣ا٫ حً اإلاُالبت 

الؿياؾيت الش٣اٞيت في الخ٣ى٫ الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و الؿياؾيت ٚحر الغؾميت بل  الخ٣ل 

إلاضعؾت هي حً بحن ألاظهؼة الايضيلىظيت للضولت و الاهخ٣ا٫ حً التربىي الغؾمي باٖخباع ؤن ا

اإلاىاوعة و اإلاٗاعيت حً الساعط و  ٖى  هىاحل الؿلُت بل  اإلاٗاعيت حً صازلها و ٖبر ؤزُغ 

و ل٣ض ْهغ هظا ظليا في حًاححن الىهىم  ظهاػ لدك٨يل و جىميِ البيياث ال٨ٟغيت لؤلٞغاص .

الصخظ الؿياسخي للخدغع حً ٧ل  *ٖى  حداوع زالر : التي جىاولىاها بط ع٦ؼث في هٓغها 

حٓاهغ ال٣هغ و الاؾخٗباص الؿياسخي ؤيا ٧ان حهضعه و طل٪ بالتر٦حز بهىعة حلخت ٖى  

الصخظ الؿياسخي حً ؤظل ٢يم اإلاىاَىت   *اؾخ٣الليت و خغيت حى٣ُت ال٣باثل حىظ ال٣ضم  ،

ت حى٣ُت ؾيىلىجي لؿا٦ىلُغح ح٘ اإلاسيا٫ الؿى ، و هىا هُغح بق٩ا٫ حضي جىا٤ٞ هظا ا

و الهىيت الكٗبيت  ؤو اإلاٟتريت  ال٣باثل ؤو باألخغي بق٩اليت الهىيت الىسبىيت اإلايكىصة

الهغإ و هىا ؤيًا يُغح بق٩ا٫  زم الصخظ الؿياسخي حً ؤظل جدغيغ اإلاغؤة  *اإلاٗاقت  ، 
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٦ظا باقي  و  بحن حا هى ٧اثً في اإلاٗاف اليىحي و في الًمحر الجمعي لؿا٦ىت حى٣ُت ال٣باثل

ججاه ٢ًيت اإلاغؤة و حا يغاص الخإؾيـ له حً زال٫ هظا اإلاكغوٕ  ح٩ىهاث البٗض ألاحاػيغي

بازخهاع حكغوٕ اإلاجخم٘ إلاا يٗٝغ بالخياع الضيم٣غاَي الالث٩ي الىسبىي الؿياؾىي الظي هى 

ٕ و الىًا٫ في ؾبيل ال٣ًيت ألاحاػيٛيت و الظي يىضعط يمً االظي ؤزظ ٖى  ٖاج٣ه الضٞ

يت و الخدغيغ . جاه الشىعي الخدغعي اليؿاعي الاج و هظا ٧له يىضعط يمً حؿع  قاحل للخٖى

«conscientisation – libération »   حً زال٫ اإلاضعؾت التي صزلذ حٗتر٥ الخجاطباث

و الايضيلىظيت باإلاهمت الخؿاؾت التي جًُل٘ ٖلحها و هي التربيت لخدؿيـ الؿياؾيت 

ألن  خماٖيحن بٛغى بىاء اإلاجخم٘ الضيم٣غاَي اإلايكىص ،الخالحيظ ٧ي يهبدىا ٞاٖلحن اظ

اء الظي يخم حً زالله ٞغى ال٣يم اإلاٗياعيت للمجخم٘ و ج٨غيـ هيمىت  اإلاضعؾت هي الٖى

ً الظًً ًمؿ٨ىن بم٣الُض و ؾيُغة   الش٣اٞت الغؾميت ٖى  الش٣اٞت الكٗبيت َب٣ت ال٣اهٍغ

في صًمىمت  ن ٌؿاهمى  ؤنهم  ىالؿلُت، ٖلى َب٣ت اإلا٣هىعًٍ الظًً ًغضخىن لها وخت

ٞالتربيت وخضها هي الؿبيل الىخيض للخدغع ٖى  اإلاضي  .  مجخم٘ ال٣هغ مً صون وعي منهم

هي وخضها  ال٣ًاء ٖى   " ز٣اٞت الهمذ " التي حؿىص في حجخمٗاث ال٣هغ ، و  و  الُىيل

بحن  و جد٣ي٤ الٗيل اإلاكتر٥ال٨ٟيلت بال٣ًاء ٖى  الهغاٖاث الاظخماٖيت و الش٣اٞيت 

هٓغا ل٩ىن " التربيت ال حك٩ل اإلاجخم٘  و بهما اإلاجخم٘ هى الظي  حسخل٠ ح٩ىهاث اإلاجخم٘

٣ا إلاهالر ؤوالث٪ الظيً يمؿ٩ىن بؼحام الؿلُت ٞيه " و بالخالي وظب  .1يك٩ل التربيت ٞو

الخدغيغ ٖمال بم٣ىلت الغواجي  و اإلاغبي الغوسخي       " جىلؿخىي "" بن الخغيت قٍغ ٧ل حٗليم 

و ٧ل هظا باؾخدًاع حٟاهيم و ؤبٗاص الىٓغيت الى٣ضيت في التربيت التي جاحً بإن  ٣ي " ، خ٣ي

 la pédagogie »الٗالم يم٨ً حٛيحره و بٖاصة ابخ٩اعه حً ظضيض بىاؾُت التربيت الى٣ضيت 

critique »   " ٢ض ؤصع٦ىا  ٞال٣ى٫ ؤهىا  ،  التي حؿع  للشىعة ٖى  ال٣هغ و  بىاء  " ؤٞغاص ٞاٖلحن

٢ى٫  ، هى   جهايت الخاعيش " و ؤن ػحً  الخىا٢ًاث و الجزاٖاث و الايضيلىظياث ٢ض  ول  "

جاهب الصخت ألن الٗلم وؾيلت للهيمىت و الخًليل الش٣افي ،  و في هظا ي٣ى٫ اإلاىايل و يُ 

هى هٟؿه ٢غاع  تبن ٢غاع حٗليم الكٗب ال٣غاءة وال٨خاب«: »باولى ٞغيغي »اإلا٨ٟغ التربىي  

 ؾياسخي. وحه
ً
ما يدضر ٞةهه يجب ٖليىا ؤن هدظع حً الخلميداث التي ج٣ا٫ بظ٧اء ؤخياها

 إل٢ىاٖىا بإن حٗليم ال٣غاءة وال٨خابت ٖمل ٞجي حدٌ وال يجىػ زلُه 
ً
وزبض ؤخياها

                                                           

ت مٗانغةٖىي، ص. ؾٗيض اؾماٖيل، 1 ت، ٞلؿٟاث جغبٍى  .165، م198، الٗضص1995، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ
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 خياصًيا. ٩ٞل يغب حً 
ً
بالؿياؾت. طل٪ ؤن حٗليم ال٣غاءة وال٨خابت ال يم٨ً ؤن ي٩ىن ٖمال

. و بالخالي ٞالخٗليم ٖمليت ؾياؾيت  1«ه ٢هض ؾياسخي الخٗليم ي٣خطخي بُبيٗخه ؤن ي٩ىن ل

 و لل٣هغ.٦ما ؤن الؿياؾت ٖمليت جغبىيت، و ال يىظض ؤبضا حٗليم حدايض ٞهى بحا للخدغيغ وبحا 

٤ اإلاىٓىع    ٌ ٧ل جداو٫ هظه الىهىم ؤن جيصخئ حىاَىا جدغعيا ٞو اليؿاعي الظي  يٞغ

ٌ ؤي ؤق٩ا٫ الؿلُت، ٖمال بالكٗاع الغاثج في ؾخيىياث ال ٣غن اإلااضخي، الظي يىاصي بٞغ

ٌ  » Il est interdit d'interdire «"   جذجيم ؤو ج٣ييض للخغيت و ال٣اثل " اإلاى٘ حمىٕى  و يٞغ

ٌ ؤن جٟغى ٖليه ، في حداولت بىاء ٨ٞغ ها٢ض  ٧ل ويٗيت لم يكاع٥ في نياٚتها، ٦ما يٞغ

ل في جدغعي  بض٫ ال٨ٟغ الساي٘ للؿلُت ، و الخإؾيـ لىعي ببضاعي ٖىى  الىعي اإلاٚى

الخ٣ليض و هظا حا يُغح بق٩اليت الهغإ بحن الخضازت و ألانالت ٞيما يسو حؿإلت الهىيت 

ألاحاػيٛيت اإلايكىصة ؤو التي يغاص الترويج لها في جهىع ؤصخاب هظه الىهىم و الهىيت 

يت التي جخجى  في اإلاٗاف اليىحي لٗاحت اإلاجخم٘ ، ب٩ل حكٗباتها و  اتها ألاحاػيٛيت اإلاىيٖى جٟٖغ

» contre-حًاص "  -ل٨ً هىا هالخٔ ؤن هىال٪ ٖمال لبىاء  "حجخم٘ و  و حىاهلها .

» société حٛل٤ ٖى  هٟؿه يدبجي حىٓىحت حٗياعيت حٛايغة ؤو ختى في ٢ُيٗت ح٘ اإلاىٓىحت

هظا يإحي في  و ٧ل اإلاٗياعيت للمجخم٘ الجؼاثغي ٩٦ل في حداولت لبىاء هىيت بضيلت ج٩ىن اإلالجإ.

مشل ٞيه ال٣ًيت ألاحاػيٛيت عؤؽ زًم الى
ُ
ًا٫ الخ٣ىقي الضيم٣غاَي الكاحل الظي ج

الخغبت للٗمليت اإلاُالباجيت و اإلاجابهاجيت ح٘ الؿلُت الخا٦مت، بط حً البضيهي ؤهه حً 

و يٗيكه في  ، الخ٣ى١ ألاؾاؾيت لئلوؿان ؤن يماعؽ اهخماءه الخًاعي و الخاعيذي و اللٛىي 

ىه صون ؤصوى خغط ؤو خي٠ ، و ؤن يماعؽ خياجه الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و  حجخمٗه و َو

الا٢خهاصيت و الؿياؾيت صون ؤصوى جميحز بحن حسخل٠ ح٩ىهاث اإلاجخم٘  ، و هظا ٧له لخٗؼيؼ 

ً الىاخض ، و ال٣ًاء ٖى  الهىياجيت و ال٣هغ الش٣افي و  اإلآلىحيتؤلاخؿاؽ ب الاهخماء للَى

الاظخماٖيت و الؿياؾيت و الش٣اٞيت التي جًمجها في ْل الٗضالت  ز٣اٞت الاؾخالب اإلاٟغويت 

بطن يم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن الىهىم اإلاخًمىت في الضولت الٗاصلت ل٩اٞت حىاَىحها صون جميحز.

ىاع الخٗليميت ٢ض ع٦ؼ  في اإلا٣ام ألاو٫ ٖى  جدغيغ الٟغص حً  ث٦خاب اللٛت ألاحاػيٛيت ل٩اٞت ألَا

 ٤ اإلاىٓىع الخ٣ضحي و طل٪ إلخضار الخٛحر ال٣هغ ب٩ل ؤق٩اله بهضٝ بوكاء حىاًَ الٛض ٞو

،  و طل٪ ل٩ىن التربيت ع٦حزة حً ع٧اثؼ الخدغيغ الاظخماعي و الخٛيحر الجظعي  الاظخماعي اإلايكىص

                                                           
1http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=408&Model=M&SubModel=148&ID=1905&Show
All=On 
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و ٧ل هظا بهضٝ بىاء وعي ظمعي صخيذ ي٣طخي ٖى  ال٣هغ الش٣افي  بُغح حىيٕى ٚايت في 

وؾاثل ال٣هغ الش٣افي هى حا ي٣ىم مً " ازُغ هألاهميت ؤال و هى ٢ًيت الهىيت ألاحاػيٛيت  ألج

به بٌٗ اإلاخسههحن الظيً يغ٦ؼون ٨ٞغهم في ٢ًايا ظاهبيت وظؼثيت يذجبىن بها الىاؽ 

 1ًٖ عئيت الىا٢٘ في نىعجه الكاحلت". 

اؾخيخجىا حً زال٫ ال٣يم التي جم اؾخسالنها حً الىهىم و ٦ظا حً ألاهضاٝ التي  .7

ظميٗها في اججاه واخض ، ٢ض ججى    واضخا  جغحي بلحها هظه ال٣يم ، ؤن هظه الىهىم جهب

ا ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء إلاى٣ُت  التي بىيىاها ،  في حسخل٠ الجضاو٫  ؤن هىال٪ جغ٦حزا حَٟغ

و ز٣اٞيا. ٞل٣ض ظاءث ال٣يم الؿياؾيت ؤ، اظخماٖيا ، صيييا ، جاعيسيا ال٣باثل بن ؾياؾيا 

٫ ؤلايداء بال٨يان الؿياسخي الصخظ الؿياسخي حً زاللتر٦ؼ بهىعة الٞخت لالهدباه ٖى   

ال٣باثىي اإلاخمحز ،  الضٖىة بل  حىانلت الىًا٫ الهىياحي إلاى٣ُت ال٣باثل ،  الضٖىة بل  

الىًا٫ لالهخماء لؤلنل ال٣باثىي  و  اؾخدًاع الىٓم الؿياؾيت في حى٣ُت ال٣باثل و هظا 

ه  )  . بيىما  ؿياؾيت (  حجمٕى ج٨غاعاث ال٣يم ال 206( ج٨غاعا حً ؤنل  )  101بما حجمٖى

لتر٦ؼ بضوعها ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء لجٛغاٞيا حى٣ُت ال٣باثل ب٩ل  ظاءث ال٣يم الاظخماٖيت 

، الاهخماء لٗاصاث باؾخدًاع ؤؾماء ٢غاها و حضجها و ٦ظا شسهياتها اإلاكهىعة  ؤبٗاصها 

هىعة بما ٞحها ألا٦الث الخ٣ليضيت اإلاك حى٣ُت ال٣باثل الاظخماٖيت حً زال٫ اإلاٗاف اليىحي

يت الُب٤ و الُغي٣ت التي يدًغ بها و ال٣ُىؽ التي ي٣ضم بها  ٞحها  ، و هظا هٓغا ل٩ىن هٖى

، الاهخماء لٗاصاث حى٣ُت ال٣باثل الاظخماٖيت حً  للًي٠ جضزل في بَاع هىيت اإلاى٣ُت 

باؾخدًاع هٓام " زاظماٖض " و الٗال٢ت الضحىيت  زال٫ الاهخماء إلااؾؿاتها الاظخماٖيت

ألاحاػيغي   ، الاهخماء لٗاصاث حى٣ُت ال٣باثل    /الاهخماء للٗغ١  ال٣باثىي  ، الٗاثليت

اء و ؤزحرا الاهخماء لٗاصاث  الاظخماٖيت حً زال٫ التر٦حز ٖى  ٢يمت الكٝغ و الشإع و الٞى

حى٣ُت ال٣باثل الاظخماٖيت حً زال٫ ألالٗاب الخ٣ليضيت السانت بها و ٦ظا  الهىاٖاث  

ج٨غؽ اإلاىٓىع الىمُي ؤحا ال٣يم الضيييت و ؤهضاٞها ٣ٞض ظاءث  . الخ٣ليضيت السانت بها

اإلاٗغوٝ ًٖ اإلاى٣ُت و الظي جم الترويج له حً َٝغ البدازت الٟغوؿيحن  و الظي حٟاصه ؤن 

الؼاهض و طل٪ بالتر٦حز ٖى  جىخيض هللا في بل  الخضيً الهىفي  لاإلاى٣ُت ؾُديت الخضيً و جمي

٦ظا التر٦حز ٖى  ز٣اٞت بظال٫ الؿاصاث و ألاولياء الهالخحن و ؤلىهيخه و عبىبيخه و نٟاجه و 

                                                           
 .106، م 1980، جغظمت الض٦خىع يىؾ٠ هىع ٖىى، صاع ال٣لم،حٗلُم اإلا٣هىعًٍٞغيغي، باولى، 1
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و اإلاٟاع٢ت التي بضث لىا في هظه الىهىم ؤجها لم جظ٦غ هبي ؤلاؾالم و ال حغة  ، اإلاغابُحن

واخضة بيىما ط٦غث الىبي حىسخى ، يىؾ٠ و ؤيىب هظا حا يشحر ٖضة حؿائالث ،  هل هى حجغص 

ؾا٦ىت اإلاى٣ُت في التي ي٣ؿم بها  ٕ ؤلاًمان "اظم" نضٞت ، ؤم هى حداولت لخ٨غيـ حى٤ُ 

٧ل ألاصيان صون جميحز بحن  بظال٫ حٟاصها هي خمالت ؤوظه ، ٞهىا٥ حً يغي ؤن ال٣ضيم و 

بط ؤن حى٣ُت ال٣باثل ب٣يذ حىظ ال٣ضم حىٗؼلت و   ،و هظا في هٓغها حجاهب للصخت  ؤخض حجها

٫ ؤلاؾالم بىاؾُت اإلاغابُحن الظيً حٛلى٢ت في وظه الٛؼاة ٞلم يؿخ٣غوا بها بال ح٘ صزى 

م اؾخ٣غاعهم في اإلاى٣ُت  ؤؾؿىا لخضيً نىفي زام و ظاء بٗض طل٪ الٟغوؿيىن الظيً ٚع

و هىا٥ حً يغي ؤن حٟاصها ظمي٘ بكهاصتهم  ،  ؾا٦ىتها و هظا بال ؤجهم ٞكلىا في جىهحر 

يمان  ) ظم٘ يمحن ( ؤي ٢ؿم بمٗجى ظمي٘ حا ُي٣ؿم به  بما في طل٪ هللا
َ
 و ألاولياء و ألا

ألا٢غب في هٓغها هى وكُاء الخغ٦ت البربغيت بيىما حٗىاها الؿاصاث بلخ و هظا حا يظهب بليه 

التي جىحي بل  ظماٖت اإلاغابُحن الظيً يدًغون في ٧ل حغة لٟ٪ " ظماٖت ؤلاًمان "

ما٫ اإلاكتر٦ت في ال٣غيت و طل٪ ل٩ىجهم ظماٖاث  الجزاٖاث و ٌٞ السهىحاث و حباع٦ت ألٖا

ألاحغ ٞخم  ٫ بت ًٖ ال٣غي ال٣باثليت و حٗغوٞت ؤ٦ثر بخضيجها و اوٗؼالها في ػواياها في ؤو ٚغي

حؿخٗاعة ؤو ح٣تريت  حً اللٛت ٖباعة و الضليل ٖى  طل٪ ؤجها " ظماٖت ؤلاًمان "ونمها ب 

ت  ؤحا ال٣يم الخاعيسيت و ؤهضاٞها ٣ٞض ظاءث لخٗؼػ  .الٗغبيت و ليؿذ ٧لمت ٢باثليت نٞغ

عيش حى٣ُت ال٣باثل ب٩ل ؤبٗاصه و طل٪ بالتر٦حز ٖى  اؾخدًاع شسهياث حدىعيت الاهخماء لخا

َبٗذ جاعيش و ٦ظا ؤخضار ٢ض و ٦غيم بل٣اؾم في جاعيش اإلاى٣ُت ٦صسهيت " ٖبان عحًان " 

حى٣ُت ال٣باثل الخضيض ٖى  ٚغاع " حاجمغ الهىحام " الظي يٗخبر في هٓغ وكُاء الخغ٦ت 

في حداولت لُغح عئيت لبىاء جهىع للضولت الجؼاثغيت الخضيشت الش٣اٞيت البربغيت ه٣ُت جدى٫ 

ش الجؼاثغ الظي جم حكىيهه حٛايغة و ٢غاءة حسخلٟت "  ٣ا لهُمىت الاًضًلىظُا لخاٍع ٞو

ه -الٗغبُت ش الغؾمي لدجب  ؤو حكٍى الاؾالمُت ، ألهه جىظض بعاصة ٖلى مؿخىي الخإٍع

سُت "ؤخضار و شخهُاث " ٖضًضة " جداو٫ ؤن حُٗض بُٖاء ا ،   1لىًَ خ٣ُ٣خه الخاٍع

هجضهاع٦ؼث ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء للخاعيش ألاحاػيغي ب٩ل ؤبٗاصه و ل٨ً بميؿىب ؤ٢ل ، بيىما ٦ما

ج٨غاعا و هظا حا  46ظاءث ؤلاقاعة بل  جاعيش الجؼاثغ حددكمت بإعبٗت ج٨غاعاث ٣ِٞ حً ؤنل 

باؾخدًاع جاعيسها الخضيض   ي٨غؽ هظا الخىظه لخٗؼيؼ الاهخماء لخاعيش حى٣ُت ال٣باثل ؤوال و 

                                                           
1
Rapport de synthèse , séminaire de Yakouren du 1 er au 31 Aout 1980 , dossier culturel 
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زم حٗؼيؼ الاهخماء لها باؾخدًاع الخاعيش ألاحاػيغي ال٣ضيم هٓغا ل٩ىن اإلاى٣ُت و جاعيسها ظؼء 

ال يخجؼؤ حً الخاعيش ألاحاػيغي ٩٦ل . و هالخٔ هىا ظليا الاهخ٣اثيت في ازخياع اإلاىايي٘ 

جم ح٘ جاعيش الجؼاثغ بط  الخٗاَيفي  »  agequtron «الخاعيسيت و حماعؾت هٕى حً الخ٣ُي٘ 

ؤلاؾالم و الهمذ ٖى  الخ٣بت ؤلاؾالحيت زم  ال٣ٟؼ ز ٖى  الخ٣بت الخاعيسيت حا ٢بل حر٦الت

اولت لخ٨غيـ الهغإ ال٣اثم بحن الُغح حباقغة بل  الخاعيش الخضيض و هظا في هٓغها ٦مد

اهت الغحؼيت للمل٨ت الغؾمي للخإعيش و الُغح الش٣اٞىي اإلاٗاعى . و ي٨ٟي هىا ؤن وكحر بل  اإلا٩

ألاحاػيٛيت " صحهيا " ؤو ال٩اهىت ٦ما ؾماها الٗغب الٟاجدىن ، و اإلا٩اهت الغحؼيت البجها " ٦ؿيال 

للٟاجذ الٗغبي " ٣ٖبت بً هاٞ٘ " ل٩ي يدبحن لىا حضي الهغإ في " ح٣ابل اإلا٩اهت الغحؼيت 

ظي يٗتٝر بالؿحروعة حداولت َغح اهخ٣اجي ب٢هاجي لخاعيش الجؼاثغ بض٫ الُغح الخىا٣ٞي ال

و يخهالر ح٘ الظاث الخاعيسيت للجؼاثغ  ، ٞال يٗخبر الخاعيش الخاعيسيت للجؼاثغ حىظ ٞجغ الخاعيش 

ٖى   ألاحاػيغي ال٣ضيم خ٣بت ظاهليت ، ٦ما ال يٗخبر الخ٣بت ؤلاؾالحيت خ٣بت ٚؼو و اٖخضاء

ددكمت ظضا ؤحا بسهىم ال٣يم الش٣اٞيت و ؤهضاٞها ٞجاءث ح .ألاعى و ؾبي لليؿاء 

، بط ع٦ؼث ٖى  حٗؼيؼ الاهخماء للٛت ال٣باثليت و الاهخماء للمىعور ب٨ٗـ حا ٧ان حخى٢ٗا 

الش٣افي إلاى٣ُت ال٣باثل حً زال٫ عحؼيت شسهياتها الش٣اٞيت ٦مىلىص حٗمغي و ٚحرهم ، و 

٦ظا حٗؼيؼ الاهخماء للمىعور الش٣افي للمى٣ُت حً زال٫ اؾخدًاع الخ٩اياث اإلاخضاولت ٞحها 

خباع الثراء الش٣افي الظي جؼزغ به الجؼاثغ ٖاحت و با ًٖ ظض . و هظا ؤ بطا حا ؤزظها بٗحن الٖا

حى٣ُت ال٣باثل زانت ، ٞةن الخٗاَي ح٘ البٗض الش٣افي للهىيت ٢ض قابه هٕى حً ال٣هىع و 

طل٪ في هٓغها يٗىص للهغإ السٟي بحن الش٣اٞت الكٗبيت الخ٣ي٣يت التي يٗيكها الىاؽ في 

اعؾاتهم اليىحيت و بحن الش٣اٞت الغؾميت التي جداو٫ الضولت ٞغيها ٖبر ؤظهؼتها ؤبؿِ حم

ؤلايضيلىظيت و بحن الش٣اٞت الىسبىيت البربغيت التي جُغح عئيت حسالٟت ل٩لخا الغئيخحن 

الؿاب٣خحن ، و هظا حا يض٫ في هٓغها ٖى  ٖضم وظىص جهىع حىخض للهىيت الجؼاثغيت بحن 

م جإ٦يض وع٢ت ؤٖما٫ حلخ٣ى "  ب٩ٖىعان "  و الىسبىيت .حسخل٠ الُغوخاث الغؾميت  ٞٚغ

ت ٖى  " "  MCBالتي ؤًٞذ بل  حيالص " الخغ٦ت الش٣اٞيت البربغيت   البدض ٖلى الهٍى

ُٛت و الٗغبُت  بت ؤو اإلاُالبت بتر٢ُت لٛاث ألامت ] ألاماَػ ت الخ٣ُ٣ُت ، ٖلى الٚغ الجؼاثٍغ

ت [ ، و الُٗل للش٣اٞت  ت الخٗبحرو الخ٤ في الجؼاثٍغ ، و اٖخباعها ؤن ز٣اٞت الكٗب  1"خٍغ
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ىيت ٖغبيت بؾالحيت بضيلت "الجؼاثغي ٢ض جم زى٣ها و جم جبجي ز٣اٞت  حٗخمض ٖى  الٗهغ " َو

ٖى  اٖخباع ؤن اللٛت ٢ُيٗت بحن اإلاش٠٣ الجؼاثغي و قٗبه  حا ؤخضر الظهبي لئلؾالم 

"ٖىى ؤن ج٨ىن . و في هظا ، لٛت ألام ألي ظؼاثغي  ذالٗغبيت الٟهخ  ؤو ال٨الؾي٨يت ليؿ

ت ، ؤنبدذ  اإلاضعؾت امخضاصا  و ه٣ُت جل٣ُذ للىؾِ الٗاثلي و إلادُِ الُٟىلت الجؼاثٍغ

ؤصخاب ههىم ٦خاب اللٛت ، و في هٓغها هظا حا ظٗل  1بَاعا لل٣ُُٗت و الهغإ "

م صوعه الغثيـ في حك٨يل هىيت الخلميظ و هظا هٓغا  ألاحاػيٛيت حهملىن البٗض الش٣افي ٚع

للهغإ الخاص بحن اإلاُاعخخحن ، الغؾميت حجها و اإلاٗاعيت حا يمشل زُغا ٖى  الاوسجام 

الاظخماعي و الش٣افي للمجخم٘ الجؼاثغي بُغح حؿإلت الخٗضص الش٣افي بض٫ الخىٕى الش٣افي 

 .  » multiculturalisme et interculturalisme «الخباصلي 

ل الا  .8 و طل٪ حً يضيلىظيا في هظه الىهىم الخٓىا حً زال٫ ٧ل حا ؾب٤ ، حضي جٚى

زال٫ التر٦حز ٖى  ؤولىيت الؿياسخي في جهىع هىيت الخلميظ التي يغاص بىائها ، حً زال٫ البٗض 

الىًالي حً ؤظل الخدغع و الضيم٣غاَيت و خ٣ى١ ؤلاوؿان و اإلاغؤة و جد٣ي٤ اإلاىاَىت ، و هظا 

ضة ًٖ الىا٢٘ . بط ٧ان حً بٗي حهُىٗت حا حً قإهه ؤن يؿاهم في ج٨غيـ هىياث هالحيت

٢يم جغبىيت جغ٦ؼ ٖى  البٗض ب اللٛت ألاحاػيٛيت ٖى  خااإلاٟغوى ؤن حكخمل ههىم ٦

الاظخماعي و الش٣افي و الضيجي للهىيت الجؼاثغيت و الدصجي٘ ٖى  ج٨غيؿها ٖى  ؤعى الىا٢٘ 

يت حؿخلهم الىا٢٘ الؿىؾيى ز٣افي و جداو٫ اؾدكغاٝ  لضي الىاقئت ، يمً عئيت حىيٖى

اإلاؿخ٣بل باالعج٩اػ ٖى  ح٩ىهاث  الخاعيش و الاظخمإ و الش٣اٞت و الضيً التي حك٩ل الصسهيت 

الجؼاثغيت بهضٝ جد٣ي٤ الاوسجام و الخىاٚم الاظخماعي . زانت و ؤهه حً بحن حهام اإلاضعؾت 

 و هىاالغثيؿيت هى ال٣ًاء ٖى  الخمايؼاث اإلاسخلٟت في اإلاجخم٘ و جد٣ي٤ الخىا٤ٞ الاظخماعي . 

 هالخٔ ؤن اإلاضعؾت ٖبر هظا ال٨خاب ٢ض 
ُ
ٗلذ حؿغخا ُظ غؾذ ألصاء صوع ايضيلىجي حدٌ و ٦

للهغإ بض٫ الىٓام و الخىا٤ٞ . ٞى٢ٗذ عهيىت للُغح الغؾمي الخإخيضي الظي ؤٟٚل ظاهبا 

هاحا حً ح٩ىهاث الهىيت الجؼاثغيت و الُغح البربغي الظي ؤلغ  ٦ظل٪ بٗضا ؤو ح٩ىها عثيؿا في 

خغيا بإصخاب هظه الىهىم ؤن يهىبىا السُإ و يُغخىا اثغيت ، بيىما ٧ان الهىيت الجؼ 

يت و قمىليت إلاؿإلت الهىيت و يخداقىا الاهٟٗاليت ؤو عصوص الٟٗل  عئيت ؤ٦ثر وا٢ٗيت و حىيٖى

و  ألهه ال يم٨ً البىاء الخًاعي ٖى  عصوص ؤٞٗا٫ ٞاإلاخمغص ؤؾحر اإلاى٤ُ الظي يخمغص ٖليه
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ىظض جهىع حىخض للهىيت التي يغاص جغؾيسها لضي الخالحيظ حً زال٫ بالخالي الخٓىا ؤهه ال ي

 .  هظه اإلاًاححن للٛت ألاحاػيٛيت 

ىن ، ٖباعة "  70ل٣ض وعصث في ٦خاب الؿىت ألاول  حخىؾِ نٟدت  .9 في هو إلاىلىص ٖٞغ

ٞةطا ٖلمىا ؤن الظثب في اإلاسيا٫ الكٗبي ال٣باثىي يغحؼ ؤحدىض ؤوقان " ؤي ؤحدىض الظثب ،  

خيلت و الٛضع و ٖضم ألاحان و ؤن " ؤحدىض" هى ؤخض حكخ٣اث ؤلاؾم " حدمض " ٞهظا بل  ال

الت ؤوظه ، ٢ض ي٩ىن الهضٝ حً وعوصها في هظا الىو يضٞٗىا لل٣ى٫ ؤن هظه الٗباعة خَم 

ج٨غيـ اإلاى٤ُ الظي ي٣ى٫ ؤن " الٗغبي " الظي يكحر بليه ؤلاؾم " ؤحدىض " يجب الخظع حىه 

حان له و ألهه يٛل و يسضٕ الىاؽ باؾم الضٖىة بل  هللا  ، و هظا في و الخىظـ حىه ألهه ال ؤ

خض طاجه ج٨غيـ إلاى٤ُ الٟغ٢ت و حسسحر اإلاضعؾت لخٗمي٤ هظه اإلاٗخ٣ضاث ال٣ضيمت و بٖاصة 

  في ٚحر حهلخت الاوسجام الاظخماعي . ألن بٖاصة بي٣اّ ه٨ظا هماطط ٨ٞغيتبخيائها  

«stéréotypes » ت الخىا٤ٞ الا ٖؼ ظخماعي بخٛظيت الهغإ الٗغقي و الضيجي ، في خحن ٦ٟيل بٖؼ

٧ان يجب تهظيب هظه ألاهماٍ ال٨ٟغيت ٚحر الؿليمت ، ألن ؤو٫ حهمت للمضعؾت هي التربيت و 

 التهظيب و الخى٣يت و الخ٣ىيم .

ٍ  في ٦خاب الؿىت  " بػي٨غ " ٦ما وعصث ٖباعة  .10 غَّ
ُ

،  42الهٟدت  الشاهيت زاهىي ؤي الك

م وعوصها حغة واخضة في بقاعة بل  الٗغ  بي الضزيل و بىٓغة ٞحها ال٨شحر حً الاػصعاء و هي ٚع

و حا اؾخٗاهدىا ، ٣ِٞ ، بال ؤهىا ال يم٨ً ؤن وٟٛلها هٓغا ل٩ىن صعاؾدىا ٦يٟيت باألؾاؽ

بالخ٨غاعاث و اليؿب بال لالؾخئىاؽ . بطن ٢لىا هظه الٗباعة جدمل شخىت اػصعاثيت للٗغبي 

  ، ظيل حً ألا٩ٞاع اإلايخت و ال٣اجلت في آن واخض ٦جيـ ؤظىبي و هي جيخمي بل 
ُ
ى ىِّ ٣َ ٢ض ج

جدؿلل ه٨ظا ؤ٩ٞاع و جىظهاث بل  اإلاىٓىحت البييان الاظخماعي ٩٦ل ، و حا ٧ان ييبغي ؤبضا ؤن 

التربىيت ، حا يض٫ ٖى  ؤن هىال٪ بق٩اال ٦بحرا في ال٨يٟيت التي جم ازخياع الىهىم و هل 

ؤم ؤجها في ْل الًٍٛى الؿياؾيت ٢ض جىاػلذ ًٖ الخ٨ٟل الىػاعة الىنيت ٖى  ٖلم بهظا ، 

باإلاىاهج و البراحج و ؤو٧لتها بل  حً هم حً ٚحر طوي الازخهام ٞدضر اإلادًىع ، ألهه ال 

ٖى  قحئ ٞةهما يض٫ ٖى  ؤن حً  ٫َّ ي٣ٗل ؤبضا ؤن هل٣ً ؤبىاءها ه٨ظا جىظهاث ، و هظا بن صَ 

ال يخٗضي عبما ٨ٞغ ٢غيتهم حخىاؾحن  زخاعوا هظه الىهىم ي٨ٟغون بمى٤ُ حدضوص ظضاا

بظل٪ ؤن هظه الىهىم حىظهت لخالحيظ اإلاضعؾت الجؼاثغيت ب٩ل ؤَياٞه حجهم ال٣باثىي و 

٨ٞي٠ ؾيخم جل٣ي ه٨ظا ؤ٩ٞاع حً َٝغ حسخل٠ ي و الٗغبي ڤالكاوي و اإلاؼابي و التر

الخالحيظ بدؿب اهخماءاتهم .
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 الخاجمت 

٣ىا ٞحها في اإلاكا٧لت و الخ٣ٗيض ، َٖم  ٖى  ٢ًيت  ٚايٍت ل٣ض ؾمذ لىا هظا البدض بةل٣اء هٓغة 

ت حً اإلاٟاهيم و ألاخ٩ام حٗلىحاجىا و صدخىا ٞحها ؤزغي ٦ىا لى٢ذ ٢غيب  بسهىم حجمٖى

ي ٧اهذ  بىٕى حً الىزى٢يت الٗمياء وٗخبرها صخيدت
ً
، صدخىا حٟاهيم ٧اهذ زاَئت و عئ

حً  حُاعخخىا لؿاا٫ الهىيت ليـحً ٢بيل اإلاؿلماث ٞاجطر ؤهه ال شخيء حؿلم به . و لٗل 

يت و بهما بيماها حىا ؤن ؾاا٫ الهىيت حً بحن ال٣ًايا  ٨ٟغي التٝر باب ال و ال اإلاٛاحغة اإلاٗٞغ

و اإلادىعيت التي جاع١ البدازت و اإلا٨ٟغيً و ألن او٩ٗاؾاث ؤػحتها جغهً حؿخ٣بل ألاحت ٩٦ل ، 

  الاظخماٖيت هدً في ٚجى ٖجها . ألن ٖضم الٟهل ٞحها يٗجي اإلاؼيض حً الدكىجاث و الخىجغاث

غح هظا الؿاا٫ بةلخاح في حى٣ُت ال٣باثل حىظ ٣ٖىص ٖضة  ل٩ىجها  اإلاى٣ُت الىخيضة 
ُ
ل٣ض َ

اإلاهي٩لت ؾياؾيا و التي جمل٪ عنيضا في ز٣اٞت اإلاىاوءة و اإلاىاوعة  ، حما ي٨ٗـ حكىجا ٨ٞغيا 

حما اؾخضع  حغاظٗت  .الخضاسي و ٢ل٣ا اظخماٖيا و جغاظٗا ٨ٞغيا و خًاعيا في بىاء اإلاجخم٘ 

الخاعيش و اإلااضخي في زًم وا٢٘ حخإػم و حؿخ٣بل ٚحر حًمىن ، و طل٪ إلاا يمشله الخاعيش حً 

ٖم٤ خًاعي للمجخم٘ ، و هٓغا ل٩ىن الهىيت ؤيًا في حك٩لها حؿخجيب لهحروعة ػح٩اهيت 

لخاعيش ُيٗخبر يغوعة بط ال حؿخُي٘ ؤن جدك٩ل زاعط الخاعيش و الجٛغاٞيا. و الخإحل في ا،حٗيىت 

و طل٪ لٟهم الخايغ و اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل ألن حً ال  ؤحجاصه،الؾخدًاع اإلااضخي و اؾخلهام 

و حً اإلاٟغوى ؤن الىسبت اإلاش٣ٟت هي التي حؿدكٗغ خغ٦يت الخاعيش له،حاضخي له ال حؿخ٣بل 

ماجي  الغثيؿيت لىا و حً هىا عؤيىا ؤن اإلاهمت ،و جبخ٨غ حٟاهيم ظضيضة بٗيضا ًٖ الخ٣ى٢٘ الضٚو

هي بهخاط زُاب ًٖ الىي٘ اإلاجخمعي الظي  في ٖلم الاظخمإ و الاهتروبىلىظيا  ٦باخشحن

يٗيكه اإلاجخم٘ الجؼاثغي في  هظه الٓغوٝ التي جدؿم بك٩ل ٖام بخإزغ جاعيذي و  طل٪ في 

اصة بىاء اإلاجخم٘ خماص ٖليه إٖل  ح٣اعبت ه٣ضيت جغحي لبىاء جهىع ٨ٞغي حترانً يم٨ً الٖا

ٗيض اؾخدًاع يهظا اإلاجخم٘ الظي يجب ؤن  .ا ًٖ ألاصلجت و الىنم و ألاخ٩ام اإلاؿب٣تبٗيض

جاعيسه و يسغظه حً ٚياهب اليؿيان ألن وؿيان الخاعيش بق٩ا٫ ٖمي٤ ي٨َغؽ الاجهؼاحيت 

الخًاعيت ٦ما ٢ا٫  اإلااعر اليىهاوي ؾيمىهيضوؽ خحن هؼحذ اليىهان ؾباعجا:" ل٣ض هؼحىاهم 

 . ٨1ً خحن ؤوؿيىاهم جاعيسهم و خًاعتهم "ليـ خحن ٚؼوهاهم و ل
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ؾاا٫ الهىيت في الجؼاثغ و ل٣ض خاولىا زال٫ هظا البدض َغح بق٩ا٫ حلتهب و هى بق٩اليت 

جد٨مها ٖضيضة ٞىظضها ؤجها ج٣ترن بمٟاهيم  ٖاحت و في حى٣ُت ال٣باثل بالسهىم ،

يت بغاصيٛماث حٗيىت و خ٣ى٫  جهييٟاث الضولت حٗيىت اهُال٢ا حً حٟهىم الضولت بل  حٗٞغ

 و الضيم٣غاَيت و اإلاىاَىت و الضيً بل  بٌٗ اإلاٟاهيم اإلادايشت لها ٦مٟهىم الش٣اٞت و اإلاجخم٘

. ٞٗىضحا هخ٩لم ًٖ الضولت ٞىدً  بك٩ل زام و هظا بق٩ا٫ ٨ٞغي و جاعيذي حهم الىسب

خدضر ٞىدً ه ،هغظ٘ في الخاعيش بل  حغظٗياث حخٗضصة و هي ٧لها حخٗل٣ت بالخضازت ألاوعوبيت

و هظا بق٩ا٫ ال ػا٫ عاهىا  " َىحاؽ هىبؼ"ًٖ الضولت ٦ك٩ل ؾياسخي ٞلؿٟي ٖمي٤ ح٘ 

خحن هخدضر ًٖ الخضازت و الخسلو حً حى٤ُ ال٣بيلت و الؼاويت و الاه٣ؿاحيت ٞالضولت 

ٖىضه خيىان ؾياسخي ؤو آلت نىاٖيت لبىاء شسو ؾياسخي صون ؤن وصسهً هظا الصسو 

ؤلاعاصة   "عوؾى"ى اإلاؿخىي الخٗا٢ضي الظي َغخه و ٖىضها جهيي٠ آزغ ه، ٦يٟما ٧ان

 "هيجل"الؿياصة الكٗبيت بلخ  . و هىا٥ هٓغيت  و الٗاحت في جهايت اإلاُاٝ هي اإلاجخم٘ اإلاضوي 

ايت و هي يغوعة جاعيسيت حبييت ٖى  ججاوػ حا  يٟت الضولت هي الٖغ في الضولت الظي يغي ؤن ْو

و الٟئاث و الُب٣اث و الخدى٫ بل  عوح ألاحت يؿمى الاه٣ؿاحيت و ججاوػ الهغاٖاث الازييت 

    « les principes dela  philosophie du droit »ال٣اهىن "   ٞلؿٟتفي ٦خابه " حباصت 

 " حا٦ـ ٞيبر"خيض َغح ٨ٞغة ؤن الضولت جىٓغ بل  عوح ألاحت و ليـ بل  الاه٣ؿاحاث ، ؤحا 

يجابي ح٘ ؤخ٣يت الٗى٠ اإلاكغوٕ اإلابجي ُٞغح ٨ٞغة الضولت ال٣ٗالهيت البحرو٢غاَيت باإلاٗجى الا 

، و الضولت ٖى  ؤزال٢ياث و ٖى  صولت ال٣اهىن) الضولت و الٗى٠ ( التي َغخها حاع٦ـ

الخضيشت هي الضولت التي ي٣خطخي وظىصها اخخ٩اع ٧ل وؾاثل ال٣ىة بما في طل٪ ال٣ىة الغحؼيت 

دىعا لجزإ اإلاكغوٖياث و لٗل ؤ٦بر حهضع حً حهاصع ال٣ىة الغحؼيت هى الضيً الظي يمشل ح

بحن الضيً و الضولت . و الخٓىا ؤن اإلاجخم٘ اإلاضوي ال ي٣ابل الضيً ألن هىا٥ حىاٞؿا للضيً 

ٖى  الضولت و هي الٗلماهيت ألن ٞاٖليت الٗلماهيت بحا ؤن ج٩ىن ؾياؾيت ٦مؿاِهمت في الخ٨م 

لت للخ٨م. ؤحا حا ي٣ابل الضيً ٞليـ اإلاجخم ٘ اإلاضوي ألن هظا ألازحر ؤو باإلاجخم٘ اإلاضوي ٦مّٗضِ

 بل  اإلاضيىت في خحن ؤن حا ي٣ابل الضيً هى اإلاجخم٘ ألاهىي
ً
 ؤو اإلادىي يدىلىا بل  اإلاضهيت وؿبت

و هٟي الضيً ًٖ الضولت يؿخلؼم هٟي اإلاجخم٘ ألاهىي و ، وؿبت بل  ؾ٩ان الضولت ؤو ؤهلها 
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ٖىى اإلاغظٗيت الضيييت  حٗىيًه باإلاجخم٘ اإلاضوي و ؤن ي٩ىن لهظا ألازحر  حغظٗيت ٖلماهيت

بطن اإلاغظٗيت الضيييت ؤصاة ٞاٖليتها هي اإلاجخم٘ ألاهىي ؤحا اإلاغظٗيت الٗلماهيت ٞإصاة ٞاٖليتها 

اإلاجخم٘ اإلاضوي. و خيىما خاولذ الٗلماهيت الخلى٫ ح٩ان الضيً و اؾدبضا٫ اإلاجخم٘ ألاهىي 

٢ىجه التي جم٨ً اإلاىاًَ  باإلاجخم٘ اإلاضوي ٣ٞض هظا ألازحر زهىنيت اإلاجخم٘ ألاهىي و ٖىانغ 

حً الخغيت و حىاعص ٖيكه ٞإنبذ اإلاجخم٘ اإلاضوي حُلبيا ٣ِٞ ال يؿهم ال في ؤلاهخاط اإلااصي و 

ال اإلاٗىىي الغحؼي و ا٢خهغ ٖى  اإلاُالبت الخ٣ى٢يت الاظخماٖيت الى٣ابيت و الخ٣ى١ الؿياؾيت 

إلا٣ضؾت و هى ؤخض ججلياث اإلاجخم٘ ألاهىي ال يٗتٝر باإلاجخم٘ اإلاضوي زانت في الغحىػ او . 

نغإ الخًاعاث الضازىي بحن اإلاغظٗيت الضيييت و اإلاغظٗيت الٗلماهيت صازل اإلاجخم٘ الىاخض 

ه " هيجل " ٞاإلاجخم٘ اإلاضوي هى حيضان الهغإ خى٫ اإلاهالر الا٢خهاصيت ؤو  . ٨ٞما ٖٞغ

ي خحن ؤن ال٣يم اإلاٗىىيت الغحؼيت و هى بالًغوعة هاجج ًٖ الهغإ الُب٣ي و اإلاهالر ف

اإلاجخم٘ ألاهىي ليـ حبييا ٖى  نغإ اإلاهالر و ال ٖى  الهغإ ال٣يمي بل ٖى  وخضة 

و في  حىيٕى بدشىا الخٓىا هظا الخىا٢ٌ بحن الهىعة الىمُيت اإلاغظٗيت و ٖى  الخًاحً 

التي يغاص بلها٢ها باإلاجخم٘ ال٣باثىي ٦مجخم٘ حضوي خضاسي يهٙى هٓاحه ال٨ٟغي و ال٣يمي 

٤ اإلاىٓى  ع الخضاسي  و وا٢ٗه ألاهىي الظي ال ػا٫ الضيً يمشل حهضعا عثيؿا لدك٨يل البجى ٞو

و حً اإلاٗلىم ؤن  ال٨ٟغيت لٗاحت اإلاىاَىحن بسالٝ الىٓغة الىسبىيت التي يغاص الدؿىي٤ لها.

ىيت ؤو الضولت في حىخه٠ زمؿييياث  ٢ض ْهغثألاحت -بىاصع حا يٗٝغ ٞيما بٗض بالضولت الَى

لضولت حا بٗض اؾخٗماعيت ( و حً بيجها صولت الجؼاثغ و التي حك٩لذ ٖى  ال٣غن اإلااضخي ) ا

ح٣اؽ الخ٣ؿيم الٛغبي التي وعصث في حٗاهضة ؾاي٨ـ بي٩ى و هظا يمشل بق٩اال  يخمشل في 

٧ىن الضولت حا بٗض اؾخٗماعيت ؤو هظا ال٨يان الضولىي ُبجى ٖى  ؤؾاؽ بزتزا٫ آلازغ خيض 

خباع وظى  ص حٗضص بزجي لٛىي صيجي حظهبي و َب٣ي . بيىما ٧ان حً ؤجها لم جإزظ بٗحن الٖا

خباع هظا الخىٕى ؤلازجي و  جي  ؤزىاء بوكاء الضولت ؤن يإزظ بٗحن الٖا اإلاٟغوى ٖى  الدك٩ل الَى

الٗغقي و الضيجي و اللٛىي و الش٣افي و اللٛىي بلخ. ٞالضولت ؤٖلىذ ؤجها حؿلمت ب٨ٟغة ؾييت و 

٦ما ؤن هظه الضولت حا بٗض اؾخٗماعيت اؾخدضزذ  ٢احذ بىٕى حً الازتزا٫ الاظخماعي

جي.  بمٗجى  ىيت ل٩ي جدؿم في جل٪ ؤلاق٩االث التي يُغخها الدك٩ل الش٣افي الَى ايضيلىظيا َو
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جي  حذ هٟؿها ٖى  ؤجها احخضاص إلاؿاع حً البىاء الَى ؤن هظه الضولت بمدضوصيتها ال٣ُغيت ٢ضَّ

٘ ٞتراث حً جاعيش الظي يم٨ً الٗىصة ٞيه بل  حا ٢بل الاؾخٗماع و  ّمِ
َ
ل
ُ
٤ٞ بىاءاث ايضيلىظيت ج

و ل٣ض جبيذ ألاحت و جخٛاضخى ًٖ ؤزغي حما يجٗلها جهُضم بد٣اث٤ الىا٢٘ الؿىؾيىلىجي . 

ؤٞغػ ٖضم الخُاب٤ بحن الدك٩ل  اجدضيصي احكغوٖالضولت الجؼاثغيت حا بٗض اؾخٗماعيت 

جي  الش٣افي و بحن بىاء الضولت حما ظٗل ؤن اإلاُالب الا   ج٩ىن ظخماٖيت للخغ٦ت البربغيت الَى

اخخجاظيت ٖى  هضع ال٨غاحت الصسهيت و ، حُالب اخخجاظيت و في هٟـ الى٢ذ حُلبيت 

يت الضولت  ظاءث الضولت حا بٗض ال٩ىلىهياليت و ل٣ض .الجماٖيت للىاؽ و حىه الىيل حً قٖغ

الاهدؿاب ألاوليت  و هي ؤَغ   (ال٣بيلت الٗاثلت و الٗغف و الجهت)لخخجاوػ البجى حا جدذ الضولت 

اء الضولت بخد٣ي٤ الٗضالت الاظخماٖيت لخٗيض جغؾيش  التي جخدى٫ بل   حدغ٥ في وظه ٖضم ٞو

حما ٞجغ ٢ًيت الؿاا٫ الهىياحي في حى٣ُت ال٣باثل ، هظه الدك٨الث ال٣بليت حا صون الضولت 

ا اإلاكغوٕ بٗض حؿاع جاعيذي َىيل ٧ان لآللت الاؾخٗماعيت الضوع اإلادىعي في بلىعة زٍُى هظ

و اؾدشمغ في ر الؿياؾت الاؾخٗماعيت التي اهخهجها إلخ٩ام الؿيُغة ٖى  الجؼاثغ ، بو طل٪ ٖ

اإلاضعؾت لخ٨ٟي٪ البجى الظهىيت الخ٣ليضيت لل٣باثل و جسغيج هسبت حش٣ٟت و حكبٗت بالش٣اٞت 

هىيتها الٟغوؿيت و الٛغبيت  و حخمشلت ل٣يمها الخ٣ضحيت و الخدغعيت و حلخٟخت بل  جاعيسها و 

لهىيت التي ؤعيضث للضولت الجؼاثغيت اإلاؿخ٣لت.هظه الضولت التي جبيذ ؾياؾت اإلاخمايؼة ًٖ ال

٧ان ييبغي ؤن ج٩ىن يمً ؾيا٢اث الخغ٧اث الاظخماٖيت و التي جخسظ حً الٗضالت 

الاظخماٖيتو اإلاؿاواة و ؤلاههاٝ ٖىىاها لها ،  بال ؤجها جٟاصتها ٞإنبدذ ال جمشل ه٣اَا هاحت 

اؾاث الضولت حما زل٤ حىا٤َ عحاصيت ٚحر واضخت حشلذ ٖبءا ٖى  الضولت و هديجت في ؾي

طل٪ ٞةن الضولت و٢ٗذ في جىا٢ٌ اظخماعي خضازت/ٖضالت اظخماٖيت ، حىاَىت/حكاع٦ت 

غ بظل٪ آلياث اإلاكاع٦ت الؿياؾيت التي حؿمذ إلاسخل٠ اإلا٩ىهاث  ،صيم٣غاَيت  و لم جٞى

الؿياؾت ٚحر ناهغة للخىٕى حما ظٗل حً جل٪ ؿياسخي الاظخماٖيت باإلاكاع٦ت في الخغا٥ ال

الاظخماعي في هظه الخالت ، ٞٓهغث هظه اإلاُالباث الهىياجيت و التي حٗخبر حٗبحرا ًٖ خاالث 

الخىا٢ٌ بحن قٗاعاث الضولت الخضيشت و الىا٢٘ اإلاٛايغ ، و ٖىى ؤن يك٩ل حكغوٕ الضولت 

.بطن في ألازحر ٖضم  و الدكٓي  لاله٨ؿاع  بىج٣ت لالهههاع الاظخماعي و الش٣افي ؤنبذ ٖاحال 
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و بحن بىاء الضولت ؤصي بل  ْهىع هظه اإلاُالباث الاظخماٖيت  –الخُاب٤ بحن الدك٩ل الش٣افي

جيبالضيم٣غاَيت و الخغيت و الٗضالت و بمٗجى آزغ ؤن ٖضم وظىص الخُاب٤ بحن الدك٩ل   الَى

حُالب  ج٩ىن للخغ٦ت البربغيت  ٣افي و بحن بىاء الضولت ظٗل ؤن اإلاُالب الاظخماٖيتشال

اخخجاظيت و في هٟـ الى٢ذ حُلبيت ٖى  هضع ال٨غاحت الصسهيت و الجماٖيت للىاؽ حما 

يتها حما يكحر بل  ٖضم جُاب٤ بىاء الضولت ح٘ ح٩ىهاث  ؤ٣ٞض الضولت ؤؾاؾا حً ؤؾـ قٖغ

ىصها في جد٣ي٤ ال،اهههاع اإلاجخم٘ الش٣افي و الاظخماعي ٗضالت ؤصي و ٖضم بيٟاء الضولت بٖى

بالخغ٧اث الاظخماٖيت لالؾدىاص للبجى الخ٣ليضيت ) ال٣بليت الٗكاثغيت و الِجَهىيت ( لخٗلً 

حُالبها ألن الضولت الخضيشت ٖىى ؤن جههغ ٧ل اإلا٩ىهاث الش٣اٞيت الاظخماٖيت للمجخم٘ 

هظا  ؤٖاصث بىاء الاه٣ؿاحاث الاظخماٖيت و بالخالي ؤٖاصث بهخاط هٟـ الُبَجى حا صون الضولت و 

حا يمشل ح٣ٗيضا ٦بحرا في وظه الخىميت. و هظا حا يجغها للخضيض ًٖ الضيم٣غاَيت الش٣اٞيت و 

 هو ج٣اليض هٗاصاجبالش٣اٞت الضيم٣غاَيت ، باٖخباع ؤن  الش٣اٞت آهثروبىلىظيا هي همِ للٗيل 

اث ؤحا بمٗىاها الًي٤ ٞهي الٟىىن و آلاصاب ،ٞالضيم٣غاَيت الش٣اٞيت هي ؤن ج٩ىن ل٩ل الٟئ

حهما ٧ان اهخمائها الاظخماعي الٗمي٤ بح٩اهيت الخٗبحر ًٖ هىياتها الش٣اٞيت حٗبحرا خغا و 

حىاَىيا و حضهيا ؤحا صيم٣غاَيت الش٣اٞت ٞهي بجاخت الٟغنت إلاسخل٠ الٟئاث الاظخماٖيت في 

حر ؤلاح٩اهذ اإلااصيت الالػحت لظل٪ و هىا  حٗاَي حسخل٠ الخٗبحراث ألاصبيت و الٟىيت و جٞى

خٔ ؤن هىا٥ ؤُٖابا ٦شحرة و يخجى  الٟكل الظعي٘ للضولت و حك٣ت ٦بحرة في الخٗاَي ح٘ هال 

و بياٞت بل  طل٪ الخٓىا ؤن الؿاا٫ الهىياحي البربغي ٧ان ح٣ترها بجضليت  هظيً اإلاٟهىححن .

الجؼاثغيت -الضيً و الضولت حً ؤو٫ وهلت و طل٪ ح٘ ْهىع ألاػحت البربغيت و ْهىع ٨ٞغة الجؼاثغ

Algerie algerienne   ٞةطا ٧اهذ الٗلماهيت  ، و التي َغخذ حىٓىعها لٗال٢ت الضيً بالضولت

في الٗالم الٛغبي خال لهغإ بحن الخ٣ل الضيجي و الخ٣ل الؿياسخي ٞةجها في الٗالم الٗغبي و 

في الجؼاثغ زانت ٧اهذ حؿإلت حغجبُت بخدضيض الضولت و اإلاجخم٘ ، و ل٣ض ْهغث في الٛغب 

ث و جىاَداث هّمذ حجاالث حخٗضصة حجها الضيييت و الؿىؾيى ؾياؾيت و هديجت لهغاٖا

الش٣اٞيت لظل٪ ظاءث الٗلماهيت للخإؾيـ لٗال٢ت ظضيضة بحن الضيً و الؿياؾت ٦جؼء حً 

اإلاىاًَ( و ْهغث الٗلماهيت لخ٨غيـ –عظل الؿياؾت -حٛيحر قاحل في الٗال٢اث ) عظل الضيً
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تراٝ بىظىص آلاز غ و ؤلا٢غاع بد٤ الازخالٝ و الخٗضص و بظل٪ ٧اهذ ٨ٞغة الدؿاحذ و الٖا

حالػحت لبىاء اإلاجخم٘ اإلاضوي الخضيض بماؾؿاجه ال٣ىيت و الٟٗالت .ؤحا ْهىعها ٖىضها ٩ٞان 

ؾبيال هدى الخدضيض الؿياسخي و بالسهىم جدضيض حاؾؿاث الضولت و جد٣ي٤ الخ٣ضم و 

تراٝ بىظىص آلازغ و ل٨جها لم ججض لها ؤعييت ٨ٞغيت حؿمذ بد٤ الازخالٝ و الخٗ ضص و الٖا

٧ان حتزاحىا ح٘ ج٨ٟي٪ البيياث الخ٣ليضيت و اوٗضام الضولت اإلاغ٦ؼيت. بطن في الٛغب ٧اهذ 

و في الجؼاثغ الٗغبي  ٖاإلاىاالٗلماهيت حالػحت للخضازت و حىاظهت الظاث للظاث،  بيىما في 

دضيض ٖىضها يىهب ٧اهذ حالػحت للخ٣ليض و حىاظهت الظاث لآلزغ و بهظا ؤنبذ الخزانت 

ٖى  الجاهب الؿياسخي و بالضولت جدضيضا . ح٘ الٗلم ؤن هىا٥ ٞغ٢ا بحن الٗلماهيت و 

ت الىيٗيت التي حؿدبٗض الضيً ًٖ  الٗلماهىيت ٞهظا ألازحر له خمىلت ايضيلىظيت حخإزغة بالجٖز

الخياة الاظخماٖيت ، و حً هىا هسلو بل  ٧ىن بق٩ا٫ الضولت هى ظىهغ ْهىع ألاػحت 

و بهظا زلهىا بل  ؤن الهضام ح٘ حٟهىم الضولت الخضيشت هى ىياجيت البربغيت في الجؼاثغ. اله

حً ٧ان وعاء جٟجغ ألاػحت الهىياجيت البربغيت في الجؼاثغ . و اهُال٢ا حً جبايً الغئي بحن 

ىيحن بسهىم الضولت الجؼاثغيت اإلاؿخ٣بليت اعحؿم حكغوٖان حخمايؼان  البربغيحن و الَى

غاص بىائه في ظؼاثغ الاؾخ٣ال٫ . ٩ٞاهذ عئيت الضولت الغؾميت ٖغبيت الش٣اٞت و للمجخم٘ اإلا

بالخىٕى الش٣افي و  جُالببؾالحيت الضياهت ، بيىما ٧اهذ عئيت البربغيحن صيم٣غاَيت و خضازيت 

الايضيلىجي و ل٣ض ٧اهذ اإلاضعؾت الجؼاثغيت في ٢لب هظا الهغإ  ،الؿياسخي و الضيجي و اللٛىي 

حؿغخا للهغإ الايضيلىجي بحن الٗغبيت و حا جمشله حً  و الش٣افي و اللٛىي  و الؿياسخي و 

 احخضاص ز٣افي و صيجي ح٘ الٟغوؿيت و حا جمشله حً ٢يم خضازيت .

ىيت ح٘ الظاث الش٣اٞيت  و ح٘ الاهٟخاح الضيم٣غاَي و ٢غاع الضولت اؾخ٨ما٫ اإلاهالخت الَى

ىيت و  عؾميت ، صزلذ هظه ألازحرة حٗتر٥ الؿى١  الجؼاثغيت بضؾترة اللٛت ألاحاػيٛيت لٛت َو

ح٘ الٗغبيت و الٟغوؿيت . و حً هىا ٧ان هضٝ صعاؾدىا الى٢ٝى ٖى  صعاؾت  الغؾميت اللٛىيت

ت ال٣يم الهىياجيت التي جخًمجها الىهىم اإلاخًمىت في ظمي٘ ٦خب  حًاححن هظه اللٛت إلاٗٞغ

ت حا حض ي جإزحر الؿياسخي في وي٘ جهىع اللٛت ألاحاػيٛيت لؤلَىاع الضعاؾيت الشالزت و حٗٞغ
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زم هل حؿع  هظه للهىيت ، و هل هىا٥ جهىع حىخض لهظه الهىيت التي يغاص جغؾيسها 

ً ٩٦ل ؤم إلاى٣ُت ال٣باثل ٞدؿب ؟  اإلاًاححن لخٗؼيؼ الاهخماء للَى

ٞخم٨ىا حً خهغ زمؿت ٢يم عثيؿيت هي ال٣يم الؿياؾيت و الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و 

، و الخٓىا َٛيان ال٣يم الؿياؾيت ٖى  ظل هظه اإلاًاححن و حىه الخاعيسيت و الضيييت 

زلهىا بل  الخإزحر ال٣ىي للؿياسخي ٖى  الش٣افي ، ٦ما الخٓىا جملمال في جهىع الهىيت بحن 

الهىيت الهالحيت و اإلاهُىٗت التي يغيض وكُاء الخغ٦ت البربغيت حً زال٫ هظه اإلاًاححن 

يت  بٟٗىيخه زم اهتهيىا بل   يالتي يٗيكٗا اإلاجخم٘ ال٣باثىالدؿىي٤ لها و بحن الهىيت اإلاىيٖى

٧ىن هظه الىهىم في ٚالبها حٗؼػ الاهخماء إلاى٣ُت ال٣باثل ٞدؿب ، و هظا في هٓغها ه٣و 

يجب جضاع٦ه و بن ٧ان يم٨ً ج٣بله حغخليا هٓغا للٓغوٝ التي خايصذ بصعاط اللٛت ألاحاػيٛيت 

ٞحها ال٩لمت الٗليا . و حً هىا يخجى  لىا الٗمل في اإلاضعؾت الجؼاثغيت و التي ٧ان للؿياسخي 

 ٧األ٧اصيميت التي حٗتزم الضولت بوكاءها ًٖ ٢غيب  الجباع الظي ييخٓغ اإلااؾؿاث اإلاسخهت

و طل٪ بٟسر اإلاجا٫ لؤل٧اصيميحن للجهىى بهظه اللٛت و الغقي بها بل  حهاٝ اللٛاث الخيت 

  هٓام حٗغفي آهتروبىلىجي ؾىؾيىلىجي و هظه اللٛت ل٩ىجها جدخاط بلإلاباقغة الٗمل إلزغاء 

ماثيت ، بٗيضا ًٖ الىسبىيت و بٗيضا ًٖ الخكض لؿاوي بٗيضا ًٖ ألاصلجت و الخ٣ى٢ٗاث الضٚو

زم بصعاظها جضعيجيا في ؤلاصاعاث و الخٗاحل الغؾمي بها في  ألن اإلاجخمٗاث ال جخ٣ضم بالخكض

حاػيٛيت ٞغنت للخهالر ح٘ الظاث و في هٓغها ييبغي ؤن ج٩ىن ألا .حاؾؿاث الضولت اإلاسخلٟت 

يت ألن الخاعيش  الجؼاثغيت و ح٘ جاعيسها و طل٪ بةٖاصة ٢غاءة الخاعيش ٢غاءة ٖلميت و حىيٖى

ألن حً ال جاعيش له ال حؿخ٣بل له  و  و يٗيل ٞيىا و يك٩ل حاييىا و خايغها و حؿخ٣بلىا 

جغة ٢لم و ال يم٨ىىا السُىعة ج٨مً في ٧ىن الخاعيش حاى ال وؿخُي٘ اللخا١ به ليكُبه ب

٦بكغ ؤن هخسلو حً اإلاىعور الش٣افي و الضيجي و الاظخماعي و الا٢خهاصي و الؿياسخي الظي 

لىا للخاعيش ، ألن هظا 
َ
اؾدبُىاه زال٫ ججغبدىا ؤلاوؿاهيت ، و ل٨ً ٖليىا ؤن ه٣ىم بشىعة في جمش

يا و ؾياؾيا . الخمشل ٖى  ؤن جاعيسىا وعصي ٖى  بَال٢ه ليـ صخيدا جاعيسيا و زُحر ٨ٞغ 

ٞٗىضحا هضعي ؤن الٟترة الظهبيت و الؼاهغة حً جاعيسىا ٧اهذ في الٗهىص اإلااييت ، ٞهظا يٗجي 
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ؤن حشالىا الخًاعي جغ٦ىاه زلٟىا ، بمٗجى ؤهىا ب٣ضع ج٣ضحىا بل  ألاحام يبخٗض اإلاشا٫ الخًاعي 

ٟها و بهما ٖىا ختى ههُضم بصسغة الىا٢٘.بيىما الكٗىب التي جُىعث لم جتر٥ حشالها زل

اؾخدًغجه حً اإلاؿخ٣بل و هى ؤ٤ٞ بوؿاوي حؿع  ٧ل الكٗىب الخيت ؤن جُاله .و لظل٪ 

هجضهم يدؿىىن و يبضٖىن في ٧ل شخيء ٖى  ٨ٖـ هٓغجىا الؿلٟيت التي جغي ؤن اإلاشا٫ 

جد٤٣ في اإلااضخي و ال يهلر خالىا اليىم بال بما نلر به ؤؾالٞىا ، و بهظا هلىي ؤٖىا١ 

لى٣يـ ٖى  اإلااضخي ليهبذ ٧ل ببضإ بضٖت و ٧ل زىعة ٖى  الٓالم الىهىم و الٓغوٝ 

ٞخىت و ٧ل ج٣ضم ياللت ، بيىما ألاحغ ليـ ٦ظل٪ ٞىدً ال وٛدؿل في الجهغ حغجحن بماء واخض. 

بطن ٖليىا ؤن وٗيض ٢غاءة الخاعيش  ٢غاءة ٖلميت ظضيضة بٗيضا ًٖ الخ٣ضيـ ؤو الخضهيـ ، 

يت و بىٕى حً الك٪ ؤلايجابي ال٣ٗالوي  ل٩ي هسغط بٗيضا ًٖ الىزى٢يت و الُٗالت ال٨ٟغ 

بم٣اعباث ؤ٢غب للخ٣ي٣ت و بن ٦ىا لً هُا٫ الخ٣ي٣ت بَال٢ا ألن الخ٣ي٣ت ؤ٤ٞ بوؿاوي 

بهظا ٣ِٞ يم٨ىىا الخإؾيـ لضولت خضيشت  جدبجى ؾياؾت ز٣اٞيت ج٣ضم  يهٗب ؤن هُاله.

ليـ ال٨ٗـ، و ٦ظا صولت  الش٣اٞت ٖى  الؿياؾت ، ألن الش٣اٞت هي التي جغؾم الؿياؾت  و 

ي٩ىن ٞحها الؿىؾيىلىجي ؤ٢ىي حً الخاعيذي في ْل الدؿاحذ و الخىٕى الش٣افي و ال٨ٟغي و 

تراٝ باآلزغ و ج٣بله تراٝ بالخٗضص الش٣افي الظي يمشل زغاءا و عؤؽ حا٫   الٖا ٨ٗـ يو الٖا

يت التي جثري جه الٟاؤلابضإ الاظخماعي للمجخم٘ الجؼاثغي ٖبر ٧ل حىا٣َه و جمحزه بش٣اٞ ٖغ

ىه و  البييت الش٣اٞيت الجماٖيت و التي حً قإجها ؤن جيصخئ حىاَىا حدكبٗا بغوح الاهخماء لَى

و يخمشل ٢يم ؤلاوؿاهيت في لكٗبه ب٩ل جٟانيله في ظى حً الدؿاحذ و الاوسجام و الخىا٤ٞ 

يدـ  و طل٪ حؿاهمت في بىاء حجخم٘ ي٩ىن ج٨خمل ٞيه ز٣اٞت اإلاغاَىت ٞال  .ؤؾمى حٗاهحها 

تراب الش٣افي ؤو الضيجي ؤو الؿياسخي حما ؾيدغ٥ عجلت الخىميت و ييصخئ ؤظيال  ؤخض بااٚل

حخىاػهت هٟؿيا و اظخماٖيا حؿمى بةبضاٖاتها لدؿاهم في البىاء الخًاعي للبكغيت ظمٗاء.
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 . 1990حظ٦غة ليؿاوـ ( ، ظىان 

ىي م ،   .61 سُت جدلُلُت[، 1904-1830الخٗلُم الخبكحري في الجؼاثغ]ٖو ، حيكىعاث  صعاؾت جاٍع

 . 1997صخلب، الجؼاثغ،

اث الجاحٗيت ، الجؼاثغ ،  اإلاؿإلت الش٣اُٞتولض زليٟت حدمض الٗغبي:  .62  . 2003، صيىان اإلاُبٖى

 

 ٢اثمت اإلاغاظ٘ الٟغوؿُت

 

 

 

 

1. A Berbrugger,voyage au camp d’Abdelkader,bibliothèque 

royale, Paris, 1839,  
2. A pomel, des races indigènes de l’Algérie, arabes kabyles 

maures et juifs, Oran, typographie et lithographie veuve 

dagorn, Rue trobriand 28,1871 . 
3. A.Megherbi , culture et personnalité Algérienne de Massinissa 

à nos jours , ed ENAL , Alger, 1986 . 
4. A.Yefsah , la question du pouvoir en Algérie , ed ENAP , Alger, 

1991. 
5. Abderazak Dourari , « pratiques langagières effectives et 

pratiques postulées en Kabylie », insaniat/18/2002-17 ,إنسانيات. 



 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 334 sur 364 
 

6. Ageron Ch R, les Algériens musulmans et la France ( 1871-

1904),T1,PUF, 2005.  

7. Ageron Ch-R.:   « l’Algérie algérienne , de napoléon lll à de 

gaulle » ,sindbad , 1980  .  

8. Aït Kaki Maxime, De la question berbère au dilemme kabyle à 

l’aube du XXIe siècle, Paris, L’Harmattan. 2004. 
9. Alexis de Tocqueville, notes sur le coran, p 29 , www. uqac.ca 

10. Alexis de Tocqueville, travail sur l’Algérie, p 8 , 

www.uqac.ca 

11. Amar Imache ,« la croix contre le croisson », in Omar 

carlier, persée.fr 

12. Amar Imache ,« la France devant l’Algérie », in Omar 

carlier, persée.fr 
13. Amar imache . l’Algérie au carrefour : la marche vers 

l’inconnu, Paris, 1938.. 
14. ARNHEIN (Rudolph), dynamique de la forme 

architecturale ,Bruxelles, Editions, Edition Pierre Mandago, 

1977. 
15. Augustin Ibazizen . le testament d’un berbère , itinéraire 

spirituel et politique , Paris , ED : Albatros , 1984. 
16. B.BenKhedda, les origines du 

1er 
Novembre 54 , ed Dahleb, 

Alger , 1989 . 
17. B.Etienne, J.Lecas, culture et société au Maghreb , CNRS , 

Paris, 1973 . 
18. Baunard(M), le cardinal lavigerie, T1, librairie 

poussielgues, Paris, 1898. 
19. Bellatrache Houari : l’usage de la langue française en 

Algérie ,  cas d’étude : le secteur bancaire , IN : Synergies 

Algérie , N°8-2009. 

20. Benrabah, M  , 

langue et pouvoir en Algérie histoire d’un traumatisme 

linguistique, Paris les colonnes d’hercule Séguier, 1999. 

21. Bernard lugan : « la génétique et les berbères »   

youtube.com 
22. Bertrand Badie . le lexique de la sociologie politique , 

Paris , PUF , 1973 . 



 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 335 sur 364 
 

23. Bessaoud Mohand Aarav, De petites gens pour une grande 

cause, ou l’histoire de l’Académie berbère (1966-1978), Alger, 

Copyright M. Mohand Aarav Bessaoud. 2000. 
24. Bouaziz Ait chebib , interview du 16/03/2016 au site 

Tamazgha.org 
25. Boudon (R) et autres,Dictionnaire de 

sociologie,Larousse,Paris,3 Ed, 1999. 
26. BOURDIEU (Pierre), Le sens pratique, Paris, Editions de 

Minuit, 1980. P 

27.  Boutefnouchet Mustapha,  La famille algérienne, 

évolution et caractéristiques récentes, Alger, Editions SNED, 

1982. 
28. BOYER H : Sociolinguistique, Territoires et objets, De 

lachaux et Niestlé,Paris, 1996. 
29. Boyer H : éléments de sociolinguistique, langue 

communication et société, Paris , Dunod , 1991 . 
30. Calvet , L .J : pour une écologie des langues du monde , 

Plon , Paris , 1999 . 
31. Camille Lacoste –Dujardin, « l’invention d’une ethno 

politique :Kabylie-1844 » , Hérodote , 1986 , N° 42. 
32. CF SAUSSURE , F , cours de linguistique générale , ed , 

Talantukit , Bejaia , 2002. 
33. Chaker Salem , , « Écriture (graphie arabe) », 

Encyclopédie berbère XVII : 2580-2583. 1996 . 
34. Chaker Salem, « Proposition pour une notation usuelle du 

berbère (kabyle) », Bulletin des Études Africaines de l’INALCO, 

, 1982 ? . 
35. Charles Farine : A travers la  Kabylie ,Ed 

DUCROCQ,Paris , 1865 . 
36. Charles robert ageron,la France en Kabylie, tafat edition, 

2011. 
37. Charles Robet Ageron , la France a-t-elle eu une politique 

Kabyle, p 28, persée .fr 

38. Charles Robet Ageron , la France a-t-elle eu une politique 

Kabyle, p 28, persée.fr 
39. Charles Robet Ageron , les Algériens  musulmans et la 

France. 



 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 336 sur 364 
 

40. Charveriat (François) : à travers la Kabylie et les 

questions kabyles, paris, librairie plon. 1889 . 
41. Charveriat  francois : huit jours en kabylie. A travers la 

kabylieet les questions kabyles, 1889-paris ,librairie plon. 
42. Cheriguen Foudil , politiques linguistiques en Algérie, In : 

Mots , septembre 97 . 
43. Cheriguene Foudil : « politique linguistique en Algérie » , 

IN , MOTS , septembre 1997 . 
44. Claude Collot , les institutions de l’Algérie durant la 

période coloniale 1830-1962 , Alger , OPU , 1987 . 
45. Colonel Corneille Trumelet : l’Algérie légendaire ,  en 

pèlerinage aux tombeaux des principaux thaumaturges de 

l’Islam ,Tell et Sahara ,Jourdan , Alger,1892. 
46. Dalila Arezki, 

l’identité berbère de la frustration à la violence , Séguier, pays 

basques, 18 aller Main . 
47. De Neuveu: les Khouans ordres religieux chez les 

Musulmans، Jourdan ، Alger،1913.. 
48. Depont  et  X  Copollani : Les confréries  religieuses  

musulmanes, Alger,  Adolphe Jourdan,  1897. 
49. Desirat Claude : la langue française au 20 

eme 
siècle , ED 

BORDAS , Paris , 1976 . 
50. Document d’accompagnement du programme de la langue 

amazighe de la  4 eme année moyenne . 
51. El Khatir Aboulkacem, , « Nationalisme et construction 

culturelle de la nation au Maroc : processus et réactions », 

thèse de doctorat d’État en anthropologie sociale et ethnologie, 

Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales. 2005 . 
52. El Mountassir Abdallah, , « De l’oral à l’écrit, de l’écrit à 

la lecture, exemple des manuscrits chleuhs en graphie arabe », 

Études et Documents Berbères, Galand Lionel,  Paris, IAM , 

1994 . 
53. Elie G : la Kabylie du Djurdjura et les pères blancs, ED 

Louis de Soye, Paris, 1923. 
54. Emile Carrey : Récits de Kabylie , campagne de 1857 , 

Paris , Michel Levy frères , 1858 . 
55. Emile de Carette, la Kabylie proprement dite , imprimerie 

nationale , Paris , 1844 . 



 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 337 sur 364 
 

56. Emile Durkheim , les règles de la méthode sociologique 

,ed P.U.F , 23 
éme

 édition , Paris , 1987 . 
57. Emile Durkheim, les formes élémentaires de la vie 

religieuse, Ed P.U.F, Paris, 1968. 
58. Emile Masqueray : formation des cités chez les 

populations sédentaires de l’Algerie, Kabyles du Djurdjura , 

chaouia de l’Aures , Bni Mzab , Ed edisud , Aix en Provence , 

1983 . 
59. Ferhat Mehenni  :Algérie : la question kabyle ,2004, 

Paris, Éditions Michalon  .  
60. Ferhat Mhenni , interview sur la chaine TV GUYENTV / 

youtube.com 
61. Ferhat mhenni , sur france24 TV le 15/04/2016 à 20h00- 

21h00 
62. Francois Charveriat , à travers la Kabylie et les questions 

Kabyles , 1980 . 
63. G.Camps . les Berbères , Edisud , France, 1996. 
64. Gabriel Camps , Berbères, aux marges de l’histoire, 

Toulouse, Hespérides , 1980. 
65. Ghaki Mansour, « Sur les traces d’une langue et d’une 

culture en voie d’extinction » (entretien réalisé par Tassadit 

Yacine), Awal, 2005 . 
66.  Gilber Meynier et Pierette Meynier , « l’immigration 

Algerienne en France , Histoire et actualité » confluences 

méditerranéennes , N°77, 2011/2 

67. GIPPET . F et AL , passage à l’écriture : un défi pour les 

apprenants et les formateurs , ed PUF , Paris , 2000, p 1 
68. Goyau G , un grand missionnaire : le cardinal Lavigerie , 

librairie plan, Paris,1925 
69. Grandguillaume Gilbert , arabisation et politiques 

linguistiques au Magreb , persée.fr 
70. H.Ait Ahmed, mémoires d’un combattant ,l’esprit 

d’indépendance 1942-1952, sylvie messinger editeur, paris, 

1983. 
71. Hanoteau et letoutneux :la kabylie et les coutumes 

kabyles,1893,paris,challamel,3 vol. 
72. Herbert lady, Algérie contemporaine illustrée, Victor 

calmé, rue des saints pères, 76 Paris, 1881. 



 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 338 sur 364 
 

73. Hesney Lehmek. Lettres algériennes , Paris , ED : Jouveet 

CIE , 1931 .  
74. HIGONNET, CH, l’écriture «  que sais-je » N° 653, PUF , 

Paris , 1993 
75. http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=408&Mo

del=M&SubModel=148&ID=1905&ShowAll=On 

76. Idir el watani , l’Algérie libre vivra , P 3 ( brochure ) 

77. J.C Vatin , l’Algérie politique : Histoire et société , 

PFNSP, Paris , 1983 . 
78. Jean Amrouche « cathalogue de l’exposition de l’eternel 

Jugurta »archives de la ville de Marseille , université , 1985 .  
79. Jean Morizot , l’Algerie Kabylisée , Paris , Pey ronnet , 

1962 . 
80. Jean Morizot.les Kabyles, à propos d’un temoin , Paris , 

CHEAM , 1985 . P 151. 

81. Jean Paul Angelli « l’opinion française et  l’Algérie de 

1930 » Thèse Paris x , 1972 . Jean Perier : des races dites  

berbères et de leurs ethnologie ,  Source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France ,  P 41  
82. Jules Liorel : Races Berbères Kabylie du Djurdjura ,  

Paris , Ernest Leroux, 1892 , PP 12-14  

83. Khaoula Taleb Ibrahimi , les Algériens et leurs langues , 

edition al Hikma , Alger , 2011 . 
84. LACOSTE – DUJARDIN (Camille), Le conte kabyle, étude 

ethnologique, Alger, Editions Bouchene, 1991. 
85. Lavigerie (CH) , œuvres choisies, T2, librairie 

poussielgues, Paris, 1884 . 
86. Le glay,l’école française et la question berbère , direction 

générale de l’instruction publique , des beaux arts et des 

antiquités , rabat, 1921. 
87. Liorel  (jules) : Kabylie du Djurdjura, paris, Ernest Leroux 

éditeur, 1898   , p 26 

88. Lipiansky E.M « identité subjective et interaction », In 

Stratégies identitaires, PUF, Paris, 1990 . 
89. Louis- Jean Calvet: La Guerre des Langues et les 

politiques linguistiques, Hachette Littératures, France, 1999. 

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=408&Model=M&SubModel=148&ID=1905&ShowAll=On
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=408&Model=M&SubModel=148&ID=1905&ShowAll=On


 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 339 sur 364 
 

90. M.DAUMAS et M.FABAR : la grande Kabylie , études 

historiques , librairie de l’université royale de France , 1847. 
91.  M

ed 
Harbi, « Nationalisme Algérien et identité Berbère », 

In peuples Méditerranéens, N° 11, Avril-Juin, 1980. 
92. Mission protestante en Kabylie, Rapport sur l’exercice de 

1909-1910 / www.galica .fr 

93. Mohamed Harbi . le FLN : mirage et réalité . 2
eme 

ED. 

Alger: ENA/NAQD, 1993 . 
94. Mohamed Harbi « l’Algérie et son destin . croyants ou 

citoyens ». Alger : Medias associés , 1994.. 
95. Mohand Idir Ait Amrane. La langue berbère moderne ( 

brochure) .  
96. Mohend Khelil, la Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, ed 

l’Harmatan , Paris , 1984 . 
97. Morizot (j) : l’Algérie kabylisée, cahiers de l’Afrique et 

l’Asie, éditions j.peyronnet et cie, paris. 1962. 
98. Mouloud lounaouci, « la question berbère en Algérie , 

âpres luttes , acquis réversibles » el watan , 15 avril , 2010 
99. Mouloud Mammeri. La colline oubliée , Paris , 1952 . 
100. Moussa Imarazen , « variation et normalisation de 

Tamazight » In Actes la standardisation de l’écriture Amazigh , 

Boumerdes du 20-23 / 09 /2010 , HCA , P41 

101. Mustapha lacheraf . « la colline oubliée ou les consciences 

anachroniques », jeune musulman, fev 1953, N°13/ www.algerie 

ancienne .dz  

102. N. Bibesco , «  les Kabyles du Djurdjura , la grande 

Kabylie au temps de la régence d’Alger , importance de la 

nationalité Kabyle », revue des deux mondes , Mars 1866 . 
103. Notice présentant l’Alphabet , document IRCAM , 2003 
104. Omar Carlier «  la production sociale de l’image de soi , 

note sur la crise berbériste de 1949 » annuaire de l’Afrique du 

nord  , 1984 , P 358 
105. Omar carlier. Le cri du révolté : un itinéraire militant. 

Alger, SNED, 1986. 
106. P.Lucas et J.L.Vatin, l’Algérie des anthropologues , Ed 

François Maspero , Paris , 1982 . 
107. PEK ( Projet pour un  Etat Kabyle )  , P1 sur le site web : 

www.makabylie.org 

http://www.algerie/


 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 340 sur 364 
 

108. Rabah znati. Le problème algérien vu par un indigène , 

Paris , 1938 . 
109. Rapport de synthèse , séminaire de Yakouren du 1 er au 31 

Aout 1980 , dossier culturel ,comité de défense des droits 

culturels en Algérie , c/o revue esprit , 19 rue Jacob 75006, 

Paris , . 
110. Renard(edmond), le cardinal Lavigerie, Ed spes, 

Paris,1926. 
111. Rinn (Louis), « Note sur l’instruction publique 

musulmane en Algérie », Fevrier 1882 ..  
112. S.Chaker , « l’émergence du fait Berbère en Algérie », In 

AAN, 1980, ed CNRS , Paris . 
113. S.Chaker .manuel de linguistique Berbère , introduction 

au domaine Berbère, 2
eme 

Edition Bouchene, Alger , 1983 . 
114. S.chaker, «  l’ecriture lybico berbere, etat des lieux et 

perspectives » IN : Actes du colloque sur le lybico berbere ou le 

tifinagh, ed HCA , 2007. 
115. Saint Aymour Caix (DE) , arabes et Kabyles , Paris , 1891 

. 
116. Salem Chaker , Textes en linguistiques berbères, éditions 

du CNRS, Paris, 1984. 
117. Salem Chaker, Hommes et femmes de Kabylie, Aix en 

Provence, INA-YAS/Édisud. 2001. 
118. Sbaa R : l’Algérie et la langue française , l’altérite 

partagée , Oran , Edition Dar el Gharb , 2002 . 
119. Séminaire de Yakouren du 1

er 
au 31 Aout 1980, Dossier 

culturel , C/O revue ESPRIT , 19 rue Jacob , paris . 
120. Si amar Boulifa . le djurdjura à travers l’Histoire ,  Alger , 

Jourdan , 1925  . 
121. Si amar Boulifa. Receuil de poesies Kabyles , Awal, Paris , 

1990, . 
122. Tassadit Yacine . « un algérien s’adresse aux français » in 

l’Histoire de l’Algérie par les textes ( 1943-1962) , Paris , 

l’Harmattan , 1994 . 
123. Tocqueville  A, de la démocratie en Amérique , Ed Enag , 

1991. 
124. Tocqueville A : Rapport sur l’Algérie , 

http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm. 

http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm


 اإلاغاظ٘                                                                                        

Page 341 sur 364 
 

125. Tocqueville A, lettre sur   

l’Algerie,http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca . 
126. Tournier(CH), « le cardinal Lavigerie, documents inédits 

sur le conflit entre le cardinal et Mac mahon », R.H.M, 2eme 

année ,N°1, Mars, 1925. 
127. Violard ( e), les villages algériens,1870-1890, 2 tome, 

imprimerie administrative victor heintz, Alger, 1926. 
128. Yassine Tamlali , la genèse de la Kabylie aux origines de 

l’affirmation berbère en Algérie ( 1830-1962)Ed Barzakh, 

Alger , 2015 . 
129. Yassine Tamlali , la genèse de la Kabylie aux origines de 

l’affirmation berbère en Algérie ( 1830-1962) , Editions 

Barzakh, Alger , 2015 , p21 
130. Yidi plantade , « laïcité et athéisme en Kabylie, mythes et 

ambigüités », la revue Meria, journal des études des relations 

internationales au moyen orient ,vol2, N°1, janvier 2007 . 
131. Youcef Alioui, Les Archs tribus Berbères de Kabylie , Ed 

l’Harmattan , Paris , France , 2006 . 

132. Yver George, Si Hamdan Benothman Khoja , R.A.L , 1913 

. 
133. Yves Lacoste : « enjeux politiques et géopolitiques de la 

langue française en Algérie , contradictions coloniales et 

postcoloniales » , IN : la découverte /Hérodote , 2007 / 3 , N° 

126 . 


