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ذ.*دادوةذحضروةذنبقةذ

م مالد٣ّ مزوػّٕة مر ّٓ ماظعؿ٢ّ مػّٔا مؼب مػ٦ّؼيمم،اظشكص٨ّسبوول مع٤ّ مجّٖ  ةوسؿؾوره
ماجغلونمع٤ّمخاللمدراديمعقّٓاغقيمة معـطؼيتمةلمسشرلمةؿؾؿلونموةؾّٓؼيمتؾقالت.

ماٌؿغرلم مسؾ٧ّ مزبؿؾّٟمإٌّجعقوتماظيتمتفقؿ٤ّ مإةّٕاز مػ٦ّ ماظّٓرادي مػّٔه اشلّٓ مع٤ّ
إظبمشوؼيمهؼق٠ّمم1954واٌؿق٦ّلمؼبماِّغذلوة٦ّغقؿقيماىّٖادّٕؼيماغطالضومع٤ّمةّٓاؼيماظـ٦ّرةم

م.1962ّٕمومايّٕؼيماظـص

اظّٓراديماسؿؿّٓتمسؾ٧ّماٌؼورغيمع٤ّمخاللمجّٓاولمتصـّٟماِّزلو محلىمعّٕجعقؿفوم
ومؼبماِّخرلمغؼورنمة مم،ظــف٨ّمط٢ّمجّٓولمةوظـلىماحملؼؼيمؼبمط٢ّمدـيمسؾ٧ّمحّٓى

 اظّٓذّٕت .

متؾ١ّماظؼقؿيم مةوظؾقٌمحؿ٧ّمغعّٕ مسؾ٧ّماِّض٢ّ مجّٓؼّٕ مؼؿضؿ٤ّماِّزلو  مع٦ّض٦ّسو إن
ماجذورةماظّٓاظيمسؾقـو.ايضورؼيماظيتمهؿؾفومػّٔهم

مصف٨ّم مذطّٕه مو مػ٨ّموضّٝمالد٣ّ ماظؿلؿقي ماظّٓالمسؾ٧ّماظش٨ّ ،مو ماظؾػّٜ مػ٦ّ مالد٣ّ و
مغلؾيمالد٣ّمٌلؿوهمتاظّٓالمومآٌّظ٦ّل(.

واد٣ّماجغلونمؼبمغظّٕمسؾؿو ماظـػّٗمع٤ّماٌؽ٦ّغوتماظّٕدقلقيمظشكص٥ّمومرمبومضطعيمع٤ّم
مذات٥ّمومضّٓمغؿلو لمس٤ّماظّٓاصّٝمايؼقؼ٨ّمظؾؿلؿقي؟

ظعؿؾقيماظيتممتقّٖماظؼؾود٢ّمس٤ّمةعضفوماظؾعّٚموماظؿؿققّٖمة ماِّصّٕادمػ٨ّمإنمايوجيما
ماظّٓاصّٝماى٦ّػّٕيمظؾؿلؿقي.

مؼؾّٓو مطؿو ماظؿؼؾقّٓي مل مو ماشلوعش٨ّ مةوِّعّٕ مظقّٗ مالد٣ّ مػوممم،و مذ٨ّ  مػ٦ّ مممممممممة٢ّ
مومج٦ّػّٕي.

مع٤ّمذلغ٥ّمننمتؾ٨ّم ماِّةعودموماخؿال ماظػضو  معؿعّٓدة مدللتمزبؿؾػيمو ظألزلو 
مّٓللت.اخؿالصومؼبماظ

                                                                                                                                        
 CRASC  . يموماظـؼوصقيةوحـيممبّٕطّٖماظؾقٌمؼبماِّغذلوة٦ّظ٦ّجقومالجؿؿوسق *
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ومع٤ّمعبؾيمػّٔهماِّخرلةماظّٓلظيماظّٓؼـقيممبومؼبمذظ١ّماِّوظقو مث٣ّماظؿورطبقيماظـ٦ّرؼيم
موماظ٦ّرـقي:

مةوخؿصورمإنماِّزلو مهؿ٢ّمضقؿيمحضورؼي.

مآم ماد٣ّ مصقفو ماظيتمؼّٔطّٕ متؾ١ّ ماجرالق مسؾ٧ّ منروجفو مو ماِّزلو  منذفّٕ مع٤ّ طون
ممبعـ٧ّمتؿضؿ٤ّمدلظيمدؼـقيمعـ٢ّ:

ممايلـ٧ّ.سؾّٓم+ماد٣ّمع٤ّمنزلو مآ

وع٤ّمةعّٓمآمذطّٕواماد٣ّماظّٕد٦ّلم ؾ٧ّمآمسؾق٥ّمومدؾ٣ّموماظّٕد٢ّماظلوةؼ مومةّٔطّٕم
ماظّٕد٦ّلمذطّٕوامنػ٢ّمةقؿ٥ّ.

ماٌمدليمظؾشكصقيماِّ قؾيماٌؿفّٔرةمؼبم ماِّوظقو  ماظّٓؼـقيمنزلو  ومع٤ّمعبؾيماظؼق٣ّ
منسؿوقمتورؼّْماِّعي.

ماظظّٕو  مح٦ّل متؿؿق٦ّر مث٦ّرؼي مإظب معو محؼؾي مؼب ماِّزلو  مه٦ّظً ماظ٦ّضودّٝممث٣ّ و
ماظؿورطبقيمػّٔهماِّخرلةمع٤ّمذلغفومننممتؾ٨ّمنةعودامدلظقيمعؿؿقّٖة.

صلةطولمث٦ّرةماظؿقّٕؼّٕمحؿ٧ّمومإنمادؿشفّٓوامصلؿظ٢ّمنزلووػ٣ّمنةّٓماظّٓػّٕمخوظّٓةمة٢ّم
موؼصؾّّمالد٣ّمنطدلمع٤ّمننمؼّٓلمسؾ٧ّمذكّٙمةعقـ٥ّ.

ؼبممومػ٦ّمػؾ٦ّبمةشودّٕمايّٕؼيمومالدؿؼاللمنّٓماِّزلو مؼبمػّٔهماظػذلةمتغّٕسمدادؿو
حؼ٢ّماِّع٢ّمؼبماظؿقّٕرموماظلعودةمصودبّٔتمععوغ٨ّماظـصّٕمومايّٕؼيمصؽوغً:مح٦ّرؼي،م

...مطؿوماذؿؿؾًمسؾ٧ّمنزلو مظّٖسؿو معـ٢ّماشل٦ّاريمة٦ّعّٓؼ٤ّمومعبولممغصرلة،معبقؾي،
مسؾّٓماظـو ّٕ.

مصن وم مإنمدظًمسؾ٧ّماظظّٕو ماٌعقشقي مصف٨ّمو مظألزلو  ماجضبو اتماٌؿـ٦ّسي وػّٔه
ماظّٔيمدف٢ّمظّٓىمرؾؼوتماجملؿؿّٝمسؾ٧ّماخؿالصفو.تّٓلمسؾ٧ّمعّٓىمايّٗموماظ٦ّس٨ّم

مالجؿؿوسقي،م ماظشّٕضبي مو مسؾ٧ّماظطؾؼي منؼضو متّٓل ماِّزلو  منّٓ مإظبمجوغىمػّٔا و
ماِّزلو م ماخؿقور مؼب منثّٕه مو ماِّوظقو  مذظ١ّمسوع٢ّ مع٤ّ مإظقفو ماظيتمتـؿؿ٨ّ وطّٔظ١ّماىفي

م:ماشل٦ّاري.معـ٢ّ:مدقّٓماظعؾّٓظ٨ّ:مسؾّٓظ٨ّ،مدقّٓيمؼ٦ّدّٟ:مؼ٦ّدّٟ،مدقّٓيماشل٦ّاري

زلو ماظعّٕةقيمصقفوماظؼ٦ّةموماىّٖاظيمومحل٤ّماٌؾوظةةةغي،موماظؿف٦ّؼ٢ّمواظؿك٦ّؼّٟمإنماِّ
ومصقفوماظّٓلظيمسؾ٧ّماٌعـ٦ّؼوتموماظؿعؾرلمس٤ّماظؿػوولموماِّع٢ّموماىؿولمومصقفوماظ٦ّس٨ّم

موماظؿؿقّٖ.مداظّٓؼلموماظلقود٨ّمومطّٔظ١ّماظـؼوؼبمومتورةمت٦ّح٨ّماِّزلو مةولغػّٕا

عومتعور مسؾق٥ّماظـوسمؼعّٓمجفالمومإ ومسوٕمصؾقّٗمإذامط٢ّمخّٕوجمس٤ّماظؼوسّٓةمنوم
ماِّزلو مسوٕمصـ٦ّنمومنذواقمظؽ٢ّمواحّٓمعق٦ّظ٥ّمومنػ٦ّاد٥ّ.
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م:موظالد٣ّمإذؽوظقوتمسّٓؼّٓةمعـفو

إنماظعالضيمة ماظّٓالمومآٌّظ٦ّلمجّٖاصقي،ماسؿؾورقي،ملمت٦ّجّٓمنؼيمسالضيمرؾقعقيمم*
و مظـشرلمسؾ٧ّمنغ٥ّمزؼّٓمومةقـفؿومؼبماظ٦ّاضّٝمصعـّٓعومؼ٦ّظّٓما٦ٌّظ٦ّدمشبؿورمظ٥ّماد٣ّمع٤ّماِّزل

محوع٢ّمػّٔام مو مة مالد٣ّ مؼ٦ّحّٓ مرةوط منو منيماهود مؼ٦ّجّٓ مل ممبعـ٧ّمنغ٥ّ ظقّٗمسؿّٕو
مومسؾق٥ّمصوغ٥ّملموج٦ّدمِّؼيمضّٕؼـيموؿّٝمة ماظّٓالمومآٌّظ٦ّلمتالد٣ّموماٌلؿ٧ّ(.م،الد٣ّ

شرلمننماظعالضيمةقـفؿومتلت٧ّمصقؿومةعّٓمومؼصؾّّمطؾؿومادؿّٓسقـوماظّٓالمؼلت٨ّمآٌّظ٦ّلم
م متؿضّّماغفؿو ماآلخّٕ،مو مدونمننمغؼطّٝماظ٦ّج٥ّ ملمتؽ٤ّمننمغؼطّٝموجفو مطوظ٦ّرضي ععو

اظعالضيمنطـّٕمسـّٓعومؼّٕتل٣ّمؼبماًقولمعلؿ٦ّعمالد٣ّمؼّٕتل٣ّمص٦ّرامععـ٧ّماٌػف٦ّممؼبماظـػّٗم
صؿعّٕ ماظـػّٗمننمػّٔاماٌلؿ٦ّعمتالد٣ّمنوماظّٓال(مشلّٔامآٌّظ٦ّلمنيميوع٢ّمالد٣ّمومػؽّٔام

ػّٔهماِّخرلةمإظبمععـوهمومسؾؿًمنغ٥ّمشلّٔامآٌّظ٦ّلممطؾؿومنوردهمايّٗمسؾ٧ّماظـػّٗماظؿػؿً
مدونمشرله.

مومػـومتؿشؽ٢ّماظعالضيماظؼ٦ّؼيمة مالد٣ّمومحوعؾ٥ّ.

*مإنمالد٣ّمع٤ّمنطـّٕماٌؿؿؾؽوتماظشكصقيماًو يمةـومومنذّٓػومارتؾورومةـػ٦ّدـومإلم
م.ّٟنغـومنةعّٓماظـوسمإظبمادؿعؿوظ٥ّمومذؾق٥ّمة٥ّمرض٣ّماشلوت

مننمضبؿ٢ّماظػّٕدمنطـ ّٕمع٤ّماد٣ّمسدلمحقوت٥ّمصق مؼؽػ٨ّماد٣ّمواحّٓ،م*مضبّٓثمو
ماظشكّٙمم،صو٦ٌّظ٦ّدمسـّٓمولدت٥ّمؼشورمإظق٥ّمةود٣ّمعع  ومعّٝمعّٕورماظّٖع٤ّمدقـعًمػّٔا

ةلزلو منخّٕىمؼطؾؼفومسؾق٥ّماظشورعمة٢ّمومتصؾّّماظشودعيمؼبمالدؿعؿولمنطـّٕمع٤ّمالد٣ّم
ماظشكّٙمةوزل٥ّماِّ ؾ٨ّم إلماظشكص٨ّماٌلف٢ّمؼبماظّٓصذلماظعودؾ٨ّمومضّٓملمؼعّٕ مػّٔا

مإظبم مظإلذورة مواحّٓا مؼؽػ٨ّمازلو مصق مطون ماحملقّٛ مسؾق٥ّ ماظّٔيمنرؾؼ٥ّ مالد٣ّ ةنضوصي
ماظشكّٙ.

م ماظّٔؼ٤ّم* مع٤ّ مضّٕؼؾي مةعقّٓة مػ٨ّ مو مدبؾؽفو، مو من قوةفو مضق٣ّ متفّٕب ماِّزلو  إن
متؾؼ٧ّمنزلودف٣ّم مو مؼؼض٨ّمسؾ٧ّمن قوبماِّزلو  مضّٓ مسؾ٧ّمحوعؾقفو،مو ؼّٕؼّٓونماظؼضو 

مومنسظ٣ّ.مظؿصؾّّمصقؿومةعّٓمنزلو امظؼق٣ّمنخّٕىمنطدل

مِّعوط٤ّم"صوظعّٕة٨ّمة٤ّمعفقّٓي"م متؿق٦ّلمإظبمنزلو  من قوةفو متغودر مسـّٓعو صوِّزلو 
مظػّٕدمسوديمومظؽ٤ّمه٦ّلمةعّٓمذظ١ّمإظبمرعّٖمظؼقؿيمطدلىمع٤ّمجفي،محىم طونمازلو

ماظ٦ّر٤ّموماظشفودةمومع٤ّمجفيمنخّٕىمازلومِّذفّٕمذ٦ّارعمعّٓؼـيموػّٕان.

من مظّٓلظي مسوعو من ؾّّمازلو مو متعّٓىماظػّٕد مزةوغي معؾعىمونغبّٓ متورة مةفو مؼّٕاد سظ٣ّ
مومتورةمنخّٕىمعؿقّٟمنغبّٓمزةوغي،مصؿّٓرديمنغبّٓمزةوغيمومػؽّٔا...م،نغبّٓمزةوغي
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ذفّٕةمن قوةفوممنزلو مؼؽ٦ّنمشلومإذعوعمث٣ّمدّٕسونمعومؼـطػهمػّٔاماظشعوعمةلص٦ّل*م
صقؿعّٔبمع٤ّمادبّٔػومنزلو امِّةـود٥ّمعـ٢ّماظّٔيمزل٧ّماةـ٥ّم" ّٓام"مسـّٓعومطونماظّٕدقّٗم

بماًؾقٍ.مومذظ١ّماظّٔيمزل٧ّماةـ٥ّم"ة٤ّمةؾي"مومشرلهماظّٔيم" ّٓاممحل "مرج٢ّمحّٕ
متّٕىمطقّٟمتؽ٦ّنمغظّٕاتماحملقّٛمإظق٥ّمح مؼـوديماةـ٥ّ؟م،زلوهم"اظشوذظ٨ّ"

مػّٔهم مغؿقفي مؼؿعّٔة٦ّن ماآلةو  مػمل  مة٢ّمنّٓ مايّٓ مػّٔا مؼؼّٟمسـّٓ مل ماِّعّٕ مإن ث٣ّ
مالخؿقورات.

عّٗ"ماظّٔيمإنماِّزلو متؿؿّٕدمسؾ٧ّمن قوةفومعـ٢ّماظؾط٢ّماظّٕواد٨ّم:م"ذورظ١ّمػ٦ّ*م
ماظشكصقيماظّٕوادقيمعشف٦ّرةم نةّٓس٥ّماٌمظّٟماجنؾقّٖيم"ط٦ّغونمدوي"مومن ؾقًمػّٔه
منرادم"ط٦ّغونمدوي"وضّٝمحّٓمشلّٔهماظشكصقيمومؼعؾ٤ّم نطـّٕمع٤ّمعؾّٓسفومحبقٌمسـّٓعو
ماِّخرلمومروظىم مػّٔا ماجنؾقّٖيماظعّٕؼّٚ،مثورتمثودّٕة منعوممصض٦ّلمعبف٦ّره غفوؼؿفو

ماظيتمؼؿؿّٕدمصقفومالد٣ّمسؾ٧ّم وحؾ٥ّ.ةع٦ّدتفومع٤ّمجّٓؼّٓإغفومع٤ّمة مايولتم

وع٤ّماجذؽوظقوتماظعّٓؼّٓةمطّٔظ١ّموج٦ّدمنزلو محقودؼيمظقّٗمشلولمرادقيموملمذؽ٢ّم
،مرض٣ّماشلوتّٟ،م٣ّمةطوضيماظؿعّٕؼّٟ،مدظق٢ّمالعؿقونوملمظ٦ّنمصف٨ّمتعؿؿّٓماِّرضوممعـ٢ّمرض

مرض٣ّماظلف مؼبماظلف٤ّ،ماظّٕض٣ّماظؿلؾلؾ٨ّمظؾلقورةمطّٔظ١ّماظّٕض٣ّماظّٔيمضبؿؾ٥ّماظالسى...

مايّٕؼي؛م مإذؽوظقي ماِّزلو ، مع٦ّض٦ّع مؼعوىفو ماظيت ماشلوعي ماظؿلوولت مة  وع٤ّ
صوِّزلو مسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمط٦ّغفومسودؼيمععّٕوصيمومعلظ٦ّصيمومسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمننماجغلونم
معؼقّٓة مايّٕؼي مػّٔه منن مشرل ماٌطؾؼي، مةويّٕؼي مالخؿقور مػّٔا مؼب موضبّٗ مممممممممطبؿورػو

متػّٕضمم،تث٦ّرؼيومعشّٕوريمةؼقؿيمدؼـقيمنومتورطبقيم ورـقي(منومعبوظقيموػ٨ّمعضؿّٕة
مسؾقـومالخؿقورمؼبمصضو معع مدونمننمغشعّٕمةفّٔاماظؼقّٓ.

مععقـيمضبؽؿ٥ّم منومذبؿ٦ّسي معو مضؾقؾي منو مالد٣ّمؼبمذبؿؿّٝمعو مننماخؿقور ماظظوػّٕ و
مسـصّٕان:

مايّٕؼيماظظوػّٕةمؼبمػّٔامالخؿقور.م:نولمسـصّٕمػ٦ّ

ايّٕؼيماظظوػّٕةمةؼقؿيمعضؿّٕةمػ٨ّماظيتممنعوماظعـصّٕماظـوغ٨ّماٌضؿّٕ:مصف٦ّمارتؾوطمػّٔه
تؽ٦ّنمورا ماخؿقورمالد٣ّمومػ٨ّماظيتمهّٓدمحّٕؼيمالخؿقورمؼبمػوعّ٘مضق٠ّمؼؾّٓومحّٕام

مظؽـ٥ّمتوةّٝمىوذةقيمععقـيمغلؿقفوماظؼقؿيماٌغّٔؼيمظالخؿقور.

مثؼوصقي،م متورطبقي، مةظّٕو  معشّٕوري ماِّزلو  ماخؿقور مسؿؾقي مطوغً مطؾ٥ّ ظّٔظ١ّ
محضورؼي.
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مرؾقعيمالد٣ّ:*م

متؾ١ّممع٤ّ مظإلغلون ماظؼوغ٦ّغقي مظؾشكصقي ماٌؽ٦ّغي ماظعـو ّٕ متعؿدل ماظيت اٌؿقّٖات
ماًصودّٙماظيتممتقّٖمط٢ّمصّٕدمس٤ّمشرلهمؼبماجملؿؿّٝمومنػؿفومالد٣ّ.

مالد٣ّمس٤ّم صؿ٤ّماٌعّٕو مننمظؽ٢ّمذكّٙمازلومؼعّٕ مة٥ّموؼـودىمة٥ّموؼؿؿقّٖمةفّٔا
مشرلهمع٤ّمنصّٕادمذبؿؿع٥ّ.

ومالد٣ّماظشكص٨ّممnomنيماظؾؼىممسودةمعومؼؿؽ٦ّنمالد٣ّمع٤ّمذؼ ماد٣ّماظعودؾيمو
prénom. 

ومنحقوغومؼؿكّٔماجغلونمظـػل٥ّمازلومثوظـومػ٦ّ"اد٣ّماظشفّٕةمنومالد٣ّماٌلؿعورمٕمؼؽ٤ّم
ماظعص٦ّ مظّٓىماظعّٕبمؼب مععّٕوصو ماظعودؾي ماظعّٕةقيممراد٣ّ معوزاظًمةعّٚماظّٓول مو اظؼّٓتي

حوظقوممحؿ٧ّماآلنمؼعّٕ ماظشكّٙمصقفومةوزل٥ّ،موماد٣ّمنةق٥ّ...ظؽ٤ّمنشؾىماظّٓولماظعّٕةقي
1تعؿؿّٓمسؾ٧ّمتعّٕؼّٟماِّذكوصمةولد٣ّماظعودؾ٨ّ"

nomمleومطّٔظ١ّمالد٣ّماظشكص٨ّمle 

prénom.م

ومؼـ٦ّرمةوٌـودؾيمجّٓلمس٤ّماظطؾقعيماظؼوغ٦ّغقيمظالد٣ّمتعوى٥ّمغظّٕؼيمع٤ّم ـّٝم"اظػؼ٥ّم
اظػّٕغل٨ّمعمداػومننمالد٣ّماظشكص٨ّمظقّٗمعؾؽومظصوحؾ٥ّمومظقّٗمحؼومع٤ّمحؼ٦ّض٥ّ؛مِّغ٥ّم

م  مع٤ّ مإدارؼي ملصؿي مإل مظؾفـ٦ّدمظقّٗ ماٌلؾل٢ّ مطوظّٕض٣ّ مصولد٣ّ ماجدارؼي ماظلؾطي ـّٝ
اظعلؽّٕؼ موطّٕض٣ّماظؿلفق٢ّمظؾطؾؾيماىوعع ،مط٦ّدقؾيمتـظقؿقيمؼبماجملؿؿّٝمظلف٦ّظيم
متلفقؾ٥ّم مرض٣ّ منو ماظعلؽّٕي مرضؿ٥ّ منو مازل٥ّ مرّٕؼ٠ّ مس٤ّ ماظشكّٙ مسؾ٧ّ الدؿّٓلل

م2اىوعع٨ّ."

م*ماظط٦ّرؿقيموماظؿلؿقي:

مماظط٦ّرؿ٨ّماظّٔيمطونمؼل٦ّدماظؼؾود٢ّمومة معومػ٨ّمرؾقعيماظعالضيما٦ٌّج٦ّدةمة ماظـظو
ماظؿلؿقي؟

ماِّع٣ّم مضؾ٢ّ مع٤ّ ماظؿؾفق٢ّ ماظّٔيمو ٢ّمحّٓ مةولحذلام مطونمضبض٧ّمايق٦ّان مٌوذا و
ماظلوةؼيمظإلدالم؟

منغػلف مؼلؿ٦ّ منن مإظب ماظؾّٓادق٦ّن مطقّٟمت٦ّ ٢ّ مايق٦ّاغوتمنومم٣ّو مةلزلو  مضؾودؾف٣ّ و
ماظـؾوتوتمنوماىؿودات؟

                                                                                                                                        
1
دؼ٦ّانماٌطؾ٦ّسوتمم،مغظّٕؼؿوماظؼوغ٦ّنموماي٠ّمومتطؾقؼوتفؿومؼبماظؼ٦ّاغ ماىّٖادّٕؼيم،ماظّٓطؿ٦ّرمإدقوقمإةّٕاػق٣ّمعـص٦ّر 

 .مم221مصم1999ماظطؾعي-اىوععقي
2
 .222اظّٓطؿ٦ّرمادقوقماةّٕاػق٣ّمعـص٦ّر،غظّٕؼؿوماظؼوغ٦ّنمواي٠ّموتطؾقؼوتفؿومؼبماظؼ٦ّاغ ماىّٖادّٕؼيمصم 
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ممبعؾ٦ّداتمزبؿؾػي ماظط٦ّرؿقي مسؾؿو ممارتؾطً مةفو ماػؿ٣ّ مسّٓؼّٓة متـووظًمنذؽول و
مالجؿؿوعمومسؾؿو ماظـػّٗمسؾ٧ّماظل٦ّا مةوظؿقؾق٢ّموماظّٓرادي.

اظؽـرلةمشلومننم"اظط٦ّرؿقيمصؽّٕةمدؼـقيمتذلطّٖمصقفوماِّذقو ماٌؼّٓديممّٟومع٤ّماظؿعورؼ
م1ظؾفؿوسيموصقفومتؿفلّٓمض٦ّةمخورضيموعؾ٥ّمضودرامظّٓىمع٤ّمؼمع٤ّمةفو."

مسؾ٧ّ مو ماظـػّٗ مسؾؿو  منوظب مظؾعالضيممظؼّٓ مطؾرلة مسـوؼي مصّٕوؼّٓ" م"دقغؿ٦ّغّٓ مممممممرندف٣ّ
مع٤ّماٌمدليم وماِّظػيمايؿقؿقيماظيتمطوغًمتّٕةّٛماظشع٦ّبماظؾّٓادقيمةويق٦ّانماغطالضو

ماظط٦ّرؿقيماظيتمطوغًمتل٦ّدمغظومماظؼؾقؾي.

ة ماجغلونماظؾّٓاد٨ّموماظط٦ّر٣ّمةوسؿؾورمػّٔاماِّخرلمنولمميومىّٓظقيماظعالضيماظ٦ّثقؼ
ما ماظشع٦ّر مػّٔامعظوػّٕ متّٕتىمس٤ّ مصؼّٓ ظّٓؼلماظيتمذوسًمؼبمط٢ّماجملؿؿعوتماظؾّٓادقي

العؿّٖاجمإعؽوغقيماغؿؼولماظط٦ّر٣ّمومتـ٦ّس٥ّمظّٓىمحوعؾ٥ّمةشّٕطمننمؼؾّٓيمػّٔاماِّخرلم ػيم
مععقـيمؼلؿؾّٖممسـفومتغقرلامؼبماد٣ّماظط٦ّر٣ّماظّٔيمهؿؾ٥ّماظؼؾقؾيماظيتمؼـؿؿ٨ّمإظقفو.

مصؾ مطؾرلا مدورا ماظؾّٓادق  محقوة مؼب ماظط٦ّر٣ّ مظعى ماظعشرلةمظؼّٓ مذعور مطون ممممممممعّٓعو
موم منسظ٣ّ مإظبمضقؿي ماٌؿوردوتمالجؿؿوسقي مةػع٢ّ ماظلؿوويمه٦ّظًموزقػؿ٥ّ مععؾ٦ّدػو و

منزل٧ّمغظّٕاميوجيماظؼؾود٢ّمِّنمتػّٕقمةوِّزلو مصقؿومةقـفو.

مإظبمنزلو مدادؿي،معـؾؿيمخطقوم وع٤ّمػـومغشلتماظؿلؿقيمحقٌمننماظؾشّٕماحؿوج٦ّا
م ماِّصّٕاد...ظّٔظ١ّمٕ محوجيمظؾفؿوسوتمو مة٢ّمس٤ّ مدؼـقي، محوجي مس٤ّ ماظط٦ّرؿقي تـؾـ٠ّ

م2"ننمج٦ّػّٕماظط٦ّرؿقيماظؿلؿقي."م1899ؼ٦ّعقيمواسقيمظّٓىماظؾشّٕؼيمعـؾؿومؼؼ٦ّلمةقؽؾّٕم

ث٣ّمطقّٟمغػلّٕماغؿؼولماظط٦ّر٣ّمع٤ّماظ٦ّزقػيماظّٓؼـقيماظلوعقيمنيمتؾؾقيمحوجيماظؿػّٕؼ٠ّم
موماظؿؿققّٖمة ماظشع٦ّبماظؾّٓادقي؟

بمٌشورطيماظّٓواصّٝمالجؿؿوسقيمػّٔهمؼبمػـوكمطؿوبموخّٕونمحبـ٦ّامس٤ّمتعؾق٢ّمنضّٕ
مؼبم متعقّ٘ مةّٓادقي،طوغً مضؾقؾي مط٢ّ منن مػقّٓون مصّٕنى ماظط٦ّرؿقي: ماٌمدلوت تؽ٦ّؼ٤ّ
اِّ ٢ّمع٤ّمحق٦ّانمنومغؾوتمعع مومرمبومعوردًماظؿفورةمة٥ّمنؼضومومةودظًمة٥ّماظؼؾود٢ّم

م3اِّخّٕىمةود٣ّمايق٦ّانماظّٔيمؼؾعىمسـّٓػومذظ١ّماظّٓورماشلوم."

ننمتـؿ٦ّمع٤ّمخاللمػّٔهماٌؿوردوتمظّٓىماظؼؾود٢ّمنظػيمعّٝمومؼبمغػّٗماظ٦ّضًمرؾقع٨ّم
ايق٦ّانماٌعـ٧ّمومننمؼـشلمغ٦ّعمع٤ّمالػؿؿوممة٥ّمؼص٢ّمحّٓماحذلاع٥ّموماظّٓاصّٝمإظبمػّٔهم

                                                                                                                                        
هم/مم1407 اظلةـيماظعوذةّٕة،رةقّٝماِّولممم117اظعةّٓدممم،مذبؾةيماظػقصة٢ّممم،مسبة٤ّموماظط٦ّرؿقةيممم،ماظّٓؼ٤ّمذّٕوخم الح1

 –م30.مصم1986دؼلؿدلم
2
ممدارماي٦ّارمظؾـشّٕموماظؿ٦ّزؼّٝمصم1983تّٕعبي:مة٦ّسؾ٨ّمؼود ماظطؾعيماِّوظبمم،مدقغؿ٦ّغّٓمصّٕوؼّٓماظط٦ّر٣ّموماظؿوة٦ّ 

 مم م134
3
 135مإٌّجّٝماظلوة٠ّمص 
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ماٌعوعؾيمؼػلّٕهم"درلج٦ّنملة٦ّك"مؼبمععّٕضمحّٓؼـ٥ّمس٤ّمغش٦ّ ماظط٦ّرؿقيمحقٌمؼؼ٦ّل:

مؼؽـ مط٣ّ مغـل٧ّ منن مظـو مصؾقّٗ مايق٦ّاغوت، متؾفق٢ّ مغػلّٕ منن منردغو مادؿؼو م"إذا ّٕ
اِّزلو ماظؾشّٕؼيمع٤ّمايق٦ّاغوتمومةوظطؾّٝمصونمنولدمومنتؾوعماظّٕج٢ّماظّٔيمزل٨ّمدةومنوم
دؾعو،مجعؾ٦ّامع٤ّمذظ١ّمطـقيمصؿلت٨ّمس٤ّمذظ١ّمننماطؿلىمايق٦ّانمغػل٥ّمةعّٚمالحذلامم

مومنخرلاماظؿؾفق٢ّ."

مسؾقفوم مظقلؾط٦ّا ماظؾوحـ  منعوم مةلغػلـو مةفو مضؿـو ماظيت ماجحصودقوت مػّٔه غضّٝ
يتمؼؿققفوماظدلغوعٍماٌعؾ٦ّعوت٨ّموماظّٔيمؼلؿغ٢ّمػّٔهماجحصودقوتمإظبمنضص٧ّماظؽػو ةماظ

مدرجيمع٤ّمالدؿـؿور.

مإٌّجعقيم:

م90*ماظّٓؼـقي:م

م5 *ماِّوظقو :

 1م:ي*ماظؿورطبق

 2*ماظ٦ّرـقي:م

م2 *ماىؿوظقي:

ؼؿؿق٦ّرمحؼ٢ّماظّٓراديممبؾقٌمنزلو ماِّسالممومةوظؿقّٓؼّٓمحبؼ٢ّمعلؿؿّٓمع٤ّماظطّٕحم
ظ٦ّج٨ّمؼبماجملؿؿّٝماىّٖادّٕيماٌؿعّٓدماظـؼوصوتمومػ٦ّمحؼ٢ّماِّسالمماظؾلوغ٨ّمومالغذلوة٦ّ

م.le prénomؼبمذقؼيماظّٔيمطبّٙمالد٣ّماظشكص٨ّممanthroponymieاظؾشّٕؼيم

مالجؿؿوسقي مةوشل٦ّؼي معؿص٢ّ مطـشوط ماظؿلؿقي مصع٢ّ منن ماظ٦ّاضّٝ -اظؿورطبقيم-و
ظبمإثورةماظعؼودّٓؼيمةصػيمسوعيمايضورؼيمؼؾؼ٧ّمع٤ّماٌؿوردوتماظيتمهؿوجمإم-اظـؼوصقي

متدلزمحؼقؼيماِّذقو مؼبمسوٕماِّزلو .

مالد٣ّم متـووظً ماظيت ماظؾق٦ّث مؼب مضؾي ماىّٖادّٕ مؼب ماًصى مايؼ٢ّ مػّٔا وؼشفّٓ
مرعضون مة٤ّ مصّٕؼّٓ ماِّدؿوذ ماظؾوحٌ مة٥ّ مضوم معو مادؿــقـو مإذا ماظؿقؾق٢ّ، مو ممممممم1ةوظّٓرادي

و موص٠ّمع٤ّمخاللماػؿؿوعوتفؿوماٌـصؾيمسؾ٧ّمهؾق٢ّماِّزلم2ص٦ّضق٢ّمذّٕؼؼوتموماِّدؿوذ
مععو ّٕة.معـوػٍمسؾؿقي

منغفوم مغّٕى مععقـي مت٦ّارؼّْ مسؾ٧ّ ماظؾقٌمؼّٕتؽّٖ مػّٔا مخالل مع٤ّ مدرادؿـو معقّٓان إن
اٌكؿورؼ٤ّممنثّٕتمسؾ٧ّماًقولماظؿلؿ٦ّيمؼبماجملؿؿّٝماىّٖادّٕيمومةوظؿقّٓؼّٓمؼبماظػضود 

                                                                                                                                        
1 Beramdane, Farid,  De quelques représentations anthropologique et toponymiques dans les 

pratiques langagières dans l’ouest algérien. Alger, CNRPAH.   
2 Cheriguen, F, Toponymie algérienne des lieux habités- Alger Dar El Ijtihad.1993 
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حقٌموضّٝمالخؿقورمسؾ٧ّمعـطؼيم"ةلمسشرل"مةض٦ّاح٨ّمتؾؿلونمومعـطؼيم"تؾقالت"م
إظبمم1954عّٓؼـيموػّٕانمؼبماظػذلاتماظّٖعـقيماحملّٓدةماغطالضومع٤ّمماظ٦ّاضعيمجـ٦ّبمذّٕق

م.1962شوؼيم

مغـف٨ّمط٢ّم مث٣ّ ماِّزلو  معّٕجعقي مع٤ّمخالشلو مؼبمجّٓاولمسبّٓد ماِّزلو  غطّٕحمػّٔه
مإٌّجعقوت منػ٣ّ مغؿودٍمتؾكّٙمظـو اظيتمػقؿـًمسؾ٧ّمالخؿقوراتمممجّٓولمةـؿقفيمنو
اظعوعيماحملص٢ّمسؾقفومؼبمطؾؿومماظعوعيمظألزلو مؼبمط٢ّمدـيمسؾ٧ّمحّٓةمث٣ّمغؼورنماظـلى

ماٌـطؼؿ .

م1954دـيم

ماد٣ّمؼبمطؾؿوماٌـطؼؿ .م100اظـلؾيماظعوعيم

منزلو معّٕجعقؿفومدؼـقي.م90عـطؼيمةلمسشرلمدفؾـومإحصو م*م

 متـ٢ّمنزلو منوظقو معؿ٦ّاجّٓؼ٤ّمةوٌـطؼي.م5غلؾيم*م

 تشرلمإظبمإٌّجعقيماظؿورطبقي.م1غلؾيم*م

 ظ٦ّرـقي.تشرلمإظبمإٌّجعقيمام2 غلؾي*م

 طّٔظ١ّممتـ٢ّمإٌّجعقيماىؿوظقي.م2 غلؾي*م

تشرلمإظبمتلفق٢ّمعومم1954نعومس٤ّمعـطؼيمتؾقالتمصونماظـلىماٌلفؾيمةفومدـيم
مؼؾ٨ّ:

ممتـ٢ّمإٌّجعقيماظّٓؼـقي.م70هؼق٠ّمغلؾيم*م

 نوظقو معـؿشّٕؼ٤ّمةوٌـطؼي.م15*مغلؾيم

م مإحصو  مم3* مو متورطبقي مم3نزلو  مغلؾي مو مورـقي مإٌّجعقيم6نزلو  ممتـ٢ّ
 اىؿوظقي.

 نزلو مٌعؿّٕؼ٤ّ.م3*مطؿوموّٓرماجذورةمػـوممبـطؼيمتؾقالتمإظبمإحصو مغلؾيم

م مة ماظػضود مؼبمدـي ماظّٓؼـقيمم1954اٌؼورغي مإٌّجعقي منن مع٤ّ مغـطؾ٠ّ موعؾـو م
متؾقالتم مةؾؾّٓؼي مٌعؿّٕؼ٤ّ منزلو  مإحصو  مؼبمتؾقالتمو مةؾلمسشرلمطؿو هؿ٢ّماظصودرة

موعومع٤ّموج٦ّدمعـ٢ّمػّٔهماِّزلو .خبال معـطؼيمةلمسشرلماظيتمخؾًممت

ماد٣ّمؼبمطؾؿوماٌـطؼؿ : 100وماظيتمنحصقـومةفومع٤ّمذبؿ٦ّعمم1955غـؿؼ٢ّمإظبمدـيم

منزلو ممتـ٢ّمإٌّجعقيماظّٓؼـقي.م88ةؾلمسشرلمدفؾـومةفومغلؾيم

منزلو مِّوظقو .م3غلؾيم*م

 تشرلمإظبمإٌّجعقيماظؿورطبقي.م1غلؾيم*م
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 متـ٢ّمنزلو مورـقي.م8غلؾيم*م

ميمتؾقالتمنحصقـومعومؼؾ٨ّ:ؼبمعـطؼ

منزلو ممتـ٢ّمإٌّجعقيماظّٓؼـقي.م51غلؾيم*م

 نزلو منوظقو .م22غلؾيم*م

 متـ٢ّماظّٕع٦ّزماظؿورطبقي.م4غلؾيم*م

منزلو متعؿّٖمةوظ٦ّرـقي.م5غلؾيم*م

 نزلو متشرلمإظبماىؿول.م5غلؾيم*م

 نزلو مععؿّٕؼ٤ّ.م13غلؾيم*م

و ماظّٓؼـقيمتؾؼ٧ّمهؿ٢ّمدوعومتشرلمإظبمننماِّزلم1955اٌؼورغيمة ماٌـطؼؿ مؼبمدـيم
معّٝمارتػوعماٌمذّٕمؼبمعـطؼيمةلمسشرلمخبال متؾقالتمحقٌمدفؾـوم مرؾعو اظصودرة

م.37صّٕقم

مصقؿومتؾؼ٧ّماظـؿودٍماِّخّٕىمتّٕاوحمعؽوغفوموانمارتػعًمصؾـلىمضؾقؾي.

م13إظبمم1954دـيمم3عوموّٓرماجذورةمإظق٥ّمػ٦ّمارتػوعمغلؾيماظعؿّٕؼ٤ّمةؿؾقالتمع٤ّم
مم.م1955دـيم

م:1956مدـي

ماد٣ّ.م100اظـلؾيماظعوعيم:م

مةلمسشرلمدفؾـومةفوماظـلىماظؿوظقي:

منزلو مدؼـقي.م64غلؾيم*م

 نزلو منوظقو .م4غلؾيم*م

 نزلو متورطبقي.م3غلؾيم*م

ممتـ٢ّماظّٓلظيماىؿوظقي.م1نزلو متشرلمإظبماظّٕع٦ّزماظ٦ّرـقيمومغلؾيمم28غلؾيم*م

منعومس٤ّمتؾقالتمصؼّٓمنحصقـومةفومعومؼؾ٨ّ:

مشرلمإظبماظّٓلظيماظّٓؼـقي.تم58غلؾيم*م

 نزلو مِّوظقو .م10غلؾيم*م

 نزلو متورطبقي.م4غلؾيم*م

 نزلو مورـقي.م7غلؾيم*م

 نزلو مٌعؿّٕؼ٤ّمؼؿ٦ّاجّٓونمةوٌـطؼي.م17ومغلؾيم*م
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ممؼبمةلمسشرلمومتؾقالتمؼشرلمإظبمارتػوعمعمذّٕمم1956ايّٓؼٌمس٤ّماظـلىمدـيم
مم.م1954اِّزلو ماظّٓؼـقيمؼبماظػضودق مدادؿومعـّٔم

عومؼؾػًمالغؿؾوهمؼبمػّٔهماظلـيمةوظّٔاتمػ٦ّمإحصو ماظـلؾيماظ٦ّرـقيمإٌّتػعيممبـطؼيم
غؿقفيمرؾقعقيمإذامعومغظّٕغومإظبمايّٓثماٌف٣ّماظّٔيمطوغًممتّٕمة٥ّمم28ةلمسشرلمومػ٨ّم

مث٦ّرةماظؿقّٕؼّٕماجملقّٓة.م–اىّٖادّٕم

م.طؿومتشرلماظـؿودٍمنؼضومإظبمغلؾيماٌعؿّٕؼ٤ّممبـطؼيمتؾقالتمؼبمارتػوعمعؿّٖاؼّٓ

مم.1975دـيم

مةلمسشرل:

معلؿؿّٓةمع٤ّماظعؼقّٓةماظّٓؼـقي.م80غلؾيم*م

 متـ٢ّماِّوظقو .م3غلؾيم*م

 تشرلمإظبماظؿورؼّْ.م3غلؾيم*م

 تّٕعّٖمإظبماظ٦ّرـقي.م14غلؾيم*م

ذأماذمبـطؼةذتؾقالتذفؼدذدلتذالـتائجذعؾىذماذوؾي:

متعؽّٗمالغؿؿو ماظّٓؼل.م52غلؾيم*م

 متـ٢ّمنزلو ماىفيمتاِّوظقو (م19غلؾيم*م

 متـ٢ّماظّٕع٦ّزماظؿورطبقي.م6غلؾيمم*

 نزلو مورـقي.م12غلؾيم*م

 نزلو مدلظؿفومعبوظقي.م3غلؾيم*م

 متـ٢ّماٌعؿّٕؼ٤ّماظػّٕغلق .م8ومغلؾيم*م

م مع٤ّ مةّٓاؼي ماِّوظب مإٌّاطّٖ مهؿ٢ّ ماظّٓؼـقي مإٌّجعقي مدادؿو مث٦ّرةمم1954تؾؼ٧ّ اغطالق
ماظؿقّٕؼّٕمعّٝمتلفق٢ّمصّٕقمواضّّمة ماٌـطؼؿ .

منزلو ماِّوظقو ممبـطؼيمتؾقالتمعؼورغيمةؾلمسشرل.مطؿومغلف٢ّمارتػوعمغلؾي

معؼورغيم متؾقالت ممبـطؼي ماظ٦ّرـقي ماِّزلو  معمذّٕ مارتػوع مػ٦ّ منؼضو مإظق٥ّ مؼشور عو
مةوظلـ٦ّاتماٌوضقيمومتّٕاجّٝمنزلو ماٌعؿّٕؼ٤ّ.

مومغشرلمإظبمننماظـ٦ّرةمؼبمنوجمعّٕاحؾفو.
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م:1958دـيم

ذوذقدذأحصقـاذماذوؾي:

مةؾلمسشرل:

مإٌّجعقيماظّٓؼـقي.متشرلمإظبم77غلؾيم*م

 متـ٢ّماِّزلو ماحملؾقيمتاِّوظقو (م6غلؾيم*م

 عّٕجعقؿفومتورطبقي.م5غلؾيم*م

 11غلؾيم*م

 تشرلمإظبماِّزلو ماظ٦ّرـقي.*م

 عّٕجعقؿفومعبوظقي.م1ومغلؾيم*م

ذأماذبتؾقالتذفؼدذكانتذالـتائجذككالتي:

معّٕجعقؿفومدؼـقي.م61غلؾيم*م

 نزلو مِّوظقو ماٌـطؼي.م20غلؾيم*م

 متـ٢ّماِّزلو ماظؿورطبقي.م4غلؾيم*م

 متـ٢ّماظّٕع٦ّزماظ٦ّرـقي.م13غلؾيم*م

 اد٣ّمٌعؿّٕمصّٕغل٨ّ.م1ومغلؾيم*م

تلف٢ّمث٦ّرةماظؿقّٕؼّٕمعّٕحؾيمجّٓمعؿؼّٓعيمؼبماظعؿ٢ّماظـضوظ٨ّمع٤ّمنج٢ّمم1958دـيم
مهؼق٠ّماظـصّٕمومايّٕؼي.

مذاتماظشقـيم ماِّزلو  متؾؼ٧ّمهصّٓػو مإٌّاتىماِّوظب منن مإظب ماظلـي غشرلمؼبمػّٔه
ضّٓمةّٕزمػّٔاماظصـّٟماظؿلؿ٦ّيمإةونماظػذلةمالدؿعؿورؼيمظؾؿلطقّٓمسؾ٧ّمالغؿؿو مومم،اظّٓؼـقي

ماظـؼوؼبمظؾف٦ّؼيماىّٖادّٕؼيمةطوةعفوماظذلاث٨ّماجدالع٨ّ.

مارتػوعمعمذّٕمنزلو ماِّوظقو ممبـطؼيمتؾقالتمعؼورغيمةؾلمسشرل.موصقومدفؾـ

مؼبماٌـطؼؿ متةل محؼؼًمتؽوصما مضّٓ ماظ٦ّرـقي ماِّزلو  مغلؾي مغشرلمإظب ممممسشرلمطؿو
مومتؾقالت(

مومنخرلامدفؾـومػؾ٦ّطمعمذّٕمنزلو ماٌعؿّٕؼ٤ّمةؿؾقالتمةعّٓعومطونمؼبمارتػوعمعؿّٖاؼّٓ.

مم:م1959دـيم
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ذحتصؾـاذعؾىذالـتائجذاآلتقة:

مةؾلمسشرل:

ماظّٓؼـقي.مينزلو ممتـ٢ّماظّٓلظم69غلؾيم*م

 نزلو مِّوظقو ماٌـطؼي.م9غلؾيم*م

 نزلو متشرلمإظبماظّٕع٦ّزماظؿورطبقي.م7غلؾيم*م

 نزلو متشرلمإظبماظّٕع٦ّزماظ٦ّرـقيموماظـ٦ّرؼي.م14مغلؾي*م

 عّٕجعقؿفومعبوظقي.م1ومغلؾيم*م

ذتؾقالت:

منزلو معّٕجعقؿفومدؼـقي.م51دفؾـومغلؾيم*م

منزلو من ٦ّشلومتورطبقي.م9غلؾيم*م

 نزلو متّٕعّٖمإظبماظ٦ّر٤ّمومالسؿّٖازمةوظ٦ّرـقي.م22غلؾيم*م

 تشرلمِّزلو مربؾقيمتنوظقو ماٌـطؼي(م15غلؾيم*م

 تشرلمإظبمإٌّجعقيماىؿوظقي.م3ومغلؾيم*م

ؼؾؼ٧ّمؼبموخّٕمط٢ّمدـيمتؾقونماخؿال ماظـلىماحملؼؼيمؼبماظػضود مةّٓ امةوِّزلو م
ماظّٓؼـقيماظيتمهصّٓمإٌّاطّٖماِّوظبمومذظ١ّمةغقيمإةّٕازمععوٕماشل٦ّؼيماىّٖادّٕؼي.

مارتػوعمغلؾيماِّزلو ماظ٦ّرـقيممبـطؼيمتؾقالتمع٤ّمدـيمِّخّٕى.

ػ٦ّماغعّٓاممنزلو ماٌعؿّٕؼ٤ّممبـطؼيمتؾقالتمومارتػوعماظـلىماظيتمموماظّٔيمؼفؿـومنطـّٕ
تّٕعّٖمإظبماظ٦ّر٤ّمومتعؿّٖمةوظ٦ّرـقيمومتشرلمإظبماظشكصقوتماظؿورطبقيمومػّٔامإنمدلمسؾ٧ّم

مصو ومؼّٓلمسؾ٧ّمتؽّٕؼّٗمععوغ٨ّماظـ٦ّرةماىّٖادّٕؼيمومتّٕدقكفومؼبمغػ٦ّسمنةـودفو.مذ٨ّ 

م1960دـيم

ممبـطؼيمةلمسشرل

ذادمذماذوؾي:ذ00ذوذقدذأحصقـاذمنذجمؿوع

م.ياد٣ّمتشرلمإظبمإٌّجعقيماظّٓؼـقم14*مغلؾيم

 نزلو ممتـ٢ّماظّٕع٦ّزماظ٦ّرـقي.م06*مغلؾيم

 *مغلؾيماد٣ّمواحّٓمظ٦ّظ٨ّ.

 *مغلؾيماد٣ّمواحّٓمعبوظ٨ّ.
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ذادم:ذ00أماذمبـطؼةذتؾقالتذفؼدذدجؾـاذمنذجمؿوعذ

ماد٣ّممتـ٢ّماظّٓلظقيماظّٓؼـقي.م14غلؾيم*م

 قي.نزلو ممتـ٢ّمإٌّجعقيماظ٦ّرـم06*مغلؾيم

 اد٣ّمتشرلمإظبماِّوظقو ماظصوي مةوٌـطؼي.م02*مومغلؾيم

م مدـي مؼب ماظـلؾيمم1960اٌؼورغي مةنحصو  مةّٓ ا ماظـؿودٍ متطوة٠ّ مإظب ةوٌـطؼؿ متشرل
اظّٓؼـقيماظّٔيمؼؾؼ٧ّمعمذّٕػومدادؿومؼبمارتػوعمممومصبعؾ٥ّمؼفقؿ٤ّمسؾ٧ّمإٌّاتىماِّوظبمعـّٔم

مم.م1954

مم1961دـيم

ميمةلمسشرلمعومؼؾ٨ّ:اد٣ّممبـطؼم17دفؾـومع٤ّمذبؿ٦ّعم

منزلو متّٕعّٖمإظبماظعؼقّٓةماظّٓؼـقي.م05*مغلؾيم

 نزلو متشرلمإظبمإٌّجعقيماظ٦ّرـقي.م08غلؾيم*م

 غلؾيمازل مؼدلزانماسؿّٖازماٌـطؼيمةلوظقودفوماظصوي .*م

 ومغلؾيماد٣ّمتورطب٨ّموموخّٕمعبوظ٨ّ.*م

ماد٣ّم:م17نعومةؿؾقالتمصؼّٓمنحصقـومع٤ّمذبؿ٦ّعم

منزلو مدؼـقي.م08مغلؾي*م

 نزلو مورـقي.م06غلؾيم*م

 نزلو متشرلمإظبمإٌّجعقيماحملؾقيمتاِّوظقو (.م03ومغلؾيم*م

ممم1962دـيم

ماد٣ّمعومؼؾ٨ّ:م25ةؾلمسشرلمنحصقـومع٤ّمذبؿ٦ّعم

ماد٣ّمؼشرلمإظبمإٌّجعقيماظ٦ّرـقي.م18غلؾيم*م

 نزلو مدؼـقي.م03غلؾيم*م

 نزلو متورطبقي.م04ومغلؾيم*م

ماد٣ّ:م25ظـؿودٍماظؿوظقيمع٤ّمذبؿ٦ّعمنعوممبـطؼيمتؾقالتمصؼّٓمهصؾـومسؾ٧ّما

ماد٣ّممتـ٢ّمإٌّجعقيماظّٓؼـقي.م13غلؾيم*م

 نزلو متشرلمإظبمإٌّجعقيماظ٦ّرـقي.م07غلؾيم*م

 نزلو متّٓلمسؾ٧ّماِّوظقو ماٌؿ٦ّاجّٓؼ٤ّمةوٌـطؼي.م03غلؾيم*م

 ومغلؾيمازل مؼشرلانمإظبمإٌّجعقيماظؿورطبقي.*م
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م مدـيت مخالل ماجحصودقوت مارتػم1961/1962تشرل مذاتمإظب ماِّزلو  معمذّٕ وع
ماىّٖادّٕ متعقش٥ّ مطوغً ماظّٔي مذبّٕؼوتمايّٓث مو ممتوذقو مػّٔا مو ماظ٦ّرـقي م،إٌّجعقي
اٌؿؿـ٢ّمؼبمث٦ّرةماظؿقّٕؼّٕماجملقّٓةموماظيتمداعًمدؾّٝمدـ٦ّاتمطؾؾًمؼبماِّخرلمةؿقؼق٠ّم

مدـي.م130اظـصّٕمومايّٕؼيمةعّٓمععوغوةمداعًم

ّٓرج٥ّماٌـطؼ٨ّمظألوظقوتمإنمالد٣ّماىّٖادّٕيمؼؾؼ٧ّمطوع٤ّمؼبماظؿػؽرلمح٦ّلمتػلرلمت
مذاتماظػودّٓةماٌفؿي.

مؼبم مايو ؾي ماظؿق٦ّلت مو ماظ٦ّضودّٝ مو مظألحّٓاث ماظـػع٨ّ ماىوغى مػّٔا مؼؽؿ٤ّ و
ماجملؿؿّٝمومنثّٕػومؼبماخؿقورماِّزلو .

ع٤ّماحملؿؿ٢ّمؼبمسؿ٢ّمظؾؿعّٕ مسؾ٧ّماشل٦ّؼيمومنسلمة٥ّماظػضو ماظّٔيمضبؿ٨ّمنصّٕادممو
ؼؾعىمدورهماِّدوسمؼبمضضقيمماجملؿؿّٝمننمالد٣ّمسؾورةمس٤ّمعّٓظ٦ّلمذكص٨ّمجّٓا،مو

مالغؿؿو ممبومننماشل٦ّؼيمؼبمحّٓمذاتفوممتّٕمحؿؿقومسـّٓماظؽـرلؼ٤ّمةوشل٦ّؼيمالزلقي.

مؼبمغػ٦ّسمنػوظ٨ّم معّٓىماغغّٕادفو مو ماظعّٕةقي ماٌؿوردوتماظؾغ٦ّؼي متلوؼ٢ّ مصون مشلّٔا و
معـطؼيمتؾقالتمةنرجوسفومإظبمرؾقعيماٌؽونمومث٦ّاةًماٌوض٨ّماٌمدليميوضّٕماِّعي.

مطـ ماٌكؿؾّٛمةقـؿو مذاتماظشؽ٢ّ مؼبم"ةلمسشرل" ماٌؿوردوتماظؾغ٦ّؼي متلوؼ٢ّ منظػقـو و
ماجدذلاتقفقو متص٦ّر مو ماظعّٕة٨ّ منرضماظ٦ّاضّٝممتاظدلةّٕي مسؾ٧ّ مايوضّٕ مؼب م قؿفو مممممو

موما٦ٌّجفيمرش٣ّمط٢ّمذ٨ّ مسب٦ّمعؽؾ٦ّتوتماٌوض٨ّ.

ومظؼّٓمسّٕ ماظػضو ماىّٖادّٕيمسؾ٧ّمشّٕارماظػضو منٌغورة٨ّمت٦ّتّٕاتمتورطبقيمخوضعيم
ماِّذكوصمذوػّٓمةطّٕؼ منزلو  ماظّٓرادوتماظيتمتؿضؿ٤ّ مو مالدؿعؿور مِّوضوع مدورؼي ؼي

ض٦ّيمؼؿعّٔرمردهملعؿقوزهم"ةذلدؾوتماظؾقظوتماظؿورطبقيماٌوضقيمومػ٨ّماظطوةّٝماظّٔيملم
م1تق٨ّمظعالضيموم ؾيمصّٕؼّٓةمووحقّٓةمىؿوسيمةشّٕؼيمسؾ٧ّمصضو معع ."

متؾعىمػّٔ معـظ٦ّعيمحضورؼي مةوسؿؾورػو مطوغًماِّزلو  مٌو ماًطرلمؼبمنيمو ماظّٓور ا
صضو مطونمالػؿؿوممةّٓلظؿفومومنةعودػوماٌؿشؾعيمع٤ّمنةّٕزماجذؽوظقوتماٌطّٕوحيمؼبمػّٔام

ماظعؿ٢ّ.

إنماظّٓراديماظؾغ٦ّؼيموماظؿورطبقيمِّ ٢ّمنزلو ماِّذكوصمسؾ٧ّمعّٓىماظؿورؼّْماظط٦ّؼ٢ّم
،مت٦ّضّّمانماظظّٕ م1962محؿ٧ّمالدؿؼاللمدـيم1954ٌؼووعيماظشعىماىّٖادّٕيمعـّٔم

مسوعياظطو مةصػي منزلودـو متؾؾ٦ّرتمؼب مجّٓؼّٓة مػ٦ّؼي منغؿٍ مضّٓ ماظؾالد مسوذؿ٥ّ ماظّٔي ممممممرئ
معومؼؿـودىمومتط٦ّراتماظظّٕ ماظؿورطب٨ّماظّٔيمتعقش٥ّماظؾالدموماٌمدّٗمٌعوٕم ومػّٔا

معّٕجعقؿفومومػ٦ّؼؿفوماٌؿعؾؼيمةوٌعطقوتماظؿورطبقيمومةولغؿؿو مايضوري.

                                                                                                                                        
1 BENRAMDANE (F), 1999, Du nom au symbole.  in Insaniyat n°9 : « Maghreb : culture, 

altérité », CRASC, Oran, p. 15. 
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ماغ٥ّ ماِّذكوص، منزلو  مِّ ٢ّ ماظّٔػل ماظؿص٦ّر معـؾؿوممػّٔا ماجملؿ٦ّع ماظؽ٢ّ، رعّٖ
مضضوؼوم مو ماىؿوسقي ماشل٦ّؼوت مس٤ّ مؼؿقّٓث مسـّٓعو مةورك مجوك مجقّٓا مسـ٥ّ ؼؿقّٓث

م1اظؿورؼّْ."

ماظؿـؾقٌمصّٕد منن مععؾ٦ّم مؼبمم،زعونم،و مدظق٢ّ منو مطقفي مادؿعؿوظ٥ّ متؽ٤ّ مل عؽون
ماظـؼوصقي مةلةعوده مسوعي مةصػي ماظؾغ٦ّؼي مو ماظّٕعّٖؼي ماظّٓؼـقي، مةلةعوده ماظؿورطب٨ّ ممممماٌقّٓان

الضوتمة ماظـؼوصوتماِّطـّٕمشـ٧ّمومثّٕا مةوٌلؿـفّٓاتمايو ؾيمؼبماظػضو ماٌعلموماظع
مةوظّٓادي.

مؼبم مرنؼـو معو مسؾ٧ّمسب٦ّ ماظؿػوسالتماٌفقؿـي مع٤ّ ماغطالضو مدللتماِّزلو  متؿ٦ّاظّٓ و
م.تؾقالت(م-ةلمسشرلتاظػضو مؼ٤ّمآٌّرود م

م"تؾقٌمس٤ّ متؾقالت( ماغّٓصعًماظعودالتماحملؾقيمؼبمتةلمسشرلمو اظشّٕسقيممصؼّٓ
اظعؼودّٓؼيمومس٤ّمالغؿؿو ماظّٓؼلمع٤ّمخاللماخؿقورػومِّزلو منةـودفومع٤ّماظػضو ماٌؼّٓسم

م2ع٤ّمنزلو مآمايلـ٧ّمث٣ّمع٤ّمنزلو ماظّٕد٦ّلمتص("

ماآلةو متؾ١ّماظيتمؼؼ٦ّع٦ّنمةفوم ماظلؾ٦ّطوتماظطقؾيماظيتمصبـّّمإظقفو صؿ٤ّماظعوداتمو
متؿلػىماظعودؾيملدؿؼؾولمع٦ّظ٦ّدمجّٓؼّٓمصقكؿورون مؼؿ٦ّزل٦ّنمصق٥ّماًرلمسـّٓعو مممظ٥ّمازلو

موماظؿػوولمومؼـؾّٔونمط٢ّمعومع٤ّمذلغ٥ّمننمؼعؽّٕم ػ٦ّمحقوت٥ّمعلؿؼؾال.

وماظ٦ّاضّٝمننمددؿ٦ّرماظشّٕؼعيماجدالعقيمخرلمدظق٢ّمتؽ٤ّماظّٕج٦ّعمإظق٥ّمسـّٓماظؼقومم
مةو طػو ماد٣ّمع٦ّظ٦ّدمجّٓؼّٓ.

مومػّٔاماظـيبم ؾ٧ّمآمسؾق٥ّمومدؾ٣ّمؼ٦ّ قـومحبل٤ّمالخؿقورمحقٌمؼؼ٦ّل:

مع٤ّمع٦ّظ٦ّدمؼ٦ّظّٓمإلمومضبضّٕهمعؾ١ّمومذقطونمم"مإؼوط٣ّ ماظؼؾققيمصؿو ومػّٔهماِّزلو 
م3صقؼ٦ّلماٌؾ١ّ:مزل٦ّهمةؽّٔامازلومحلـومومؼؼ٦ّلماظشقطون:مزل٦ّهمةؽّٔامازلومضؾققو."

متؾقالتمع٤ّم مؼبمةلمسشرلمنو ماظعودالتمد٦ّا  موجّٓغو مم1954ظؼّٓ م1962إظبمشوؼي
ماظّٓؼلمةفّٓ مإثؾوتمػ٦ّؼؿ مالغؿؿو  ماظؾقٌمس٤ّ مإظب متعقّ٘متـلوق منغفو مو مخو ي فو

محوظيمحّٕبمومذظ١ّمع٤ّمخاللماخؿقوراتفومظألزلو موماظيتمتؿقّٕكمهًموضّٝماٌؼّٓس.

مةوظّٔاتمنلملػق مؼبمونمواحّٓمي"صوٌؿّٓؼ٤ّمؼـفّٔبمإسفوةو مؼـؿوة٥ّما٦ًّ معـفو ممممو
ومػ٦ّملمؼلورعمإظبماظؿؼّٓؼّٗمإلمومػ٦ّمعـّٓصّٝمإظبمالةؿعودمس٤ّماظؿّٓغقّٗماظّٔيمػ٦ّمظغيم

م4نومضؾقّّ."اظؿؾطّْممبؽّٕوهم

                                                                                                                                        
1 BENRAMDANE (F), 1999, idem, p. 16. 

2
 .123 عـش٦ّراتمصم،مالد٣ّمدلظؿ٥ّمومعّٕجعقؿ٥ّمعؼورةيماغذلوة٦ّظ٦ّجقيمم،مدعقّٓيمربؿّٓم 
م،ماجملؾةّٓماظـةوظـ٦ّمدارمعؽؿؾةيمايقةوةممممم’مربوضّٕاتماِّدةةو مومربةووراتماظشةعّٕا موماظؾؾغةو ممممم،ماظّٕاشىماِّ ػفوغ3ّ٨

 336صمم1961ةرلوتمظؾـونمغقلونم
 63صمم1994اى٦ّةمربؿّٓمايؼقؼيماٌؼّٓديمؼبمالغلونموماٌؼّٓسمت٦ّغّٗمدارمربؿّٓمسؾ٨ّمايوع٨ّمظؾـشّٕموماظؿ٦ّزؼّٝم4
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مومظؼّٓمحػؾًمض٦ّاد٣ّمايوظيمآٌّغقيمةوظػضو ؼ٤ّ:

تةلمسشرلمومتؾقالت(ممبوملمؼؿلّٝماٌؼوممظّٔطّٕهمع٤ّمنزلو مآمايلـ٧ّمومنزلو م
-سؾّٓماظـو ّٕم-سؾّٓماظؽّٕؼ٣ّم-سؾّٓماجملقّٓم-رد٦ّلمآمتص(موماِّغؾقو معـ٢ّ:مسؾّٓمآ

مصورؿي...م-سودشيم-زةرلم-ربؿّٓمإدرؼّٗ

ـ٦ّعمالخؿقوراتمحقٌمؼلع٧ّماآلةو مإظبمتلطقّٓماغؿؿودف٣ّماحملؾ٨ّموتؿ٦ّاظّٓماٌعوغ٨ّموتؿ
ومؼصؾّّمالد٣ّممبـوةيمتعؾرلمس٤ّمول ؛مع٤ّمخاللماخؿقورػ٣ّمِّزلو ماِّوظقو ماظصوي م
مظؾ٦ّظ٨ّماٌلؿ٧ّمسؾق٥ّمحقٌم وذظ١ّماسذلاصومةوظػض٢ّمومرشؾيمؼبمننمؼشؽ٢ّما٦ٌّظ٦ّدماعؿّٓادا

و مةعّٚم"اِّوظقو مودقؾيماسؿؼودؼيمننماظػؽّٕماظـؼوؼبمةؾلمسشرلمومتؾقالتموجّٓمؼبمنزل
م1ظقعؾ٤ّماغؿؿو هماظعؼودّٓيمتؼّٕةومإظبمآمع٤ّمخاللمتؼّٓؼل٥ّموماحذلاع٥ّمظؾ٦ّظ٨ّماظصوحل."

وماظؿلؿقيمةود٣ّماِّوظقو مهوصّٜمةشؽ٢ّمنومةكخّٕمسؾ٧ّماًص٦ّ قيماحملؾقيمٌـطؼيمعوم
موؼبمذظ١ّممتققّٖمحوعؾفومجف٦ّؼومداخ٢ّماظؾؾّٓماظ٦ّاحّٓ.

وٌـطؼؿ مسؾ٧ّمالخؿقوراتماظعوعيمظألزلو مصؾعّٓمةّٕوزمطؿوماغعؽّٗمت٦ّاظ٨ّماِّحّٓاثمة
اِّذواقماظيتممتق٢ّموجفيمإٌّجعقيماظّٓؼـقيمتؾعؿفومالخؿقوراتماظ٦ّرـقيموصؼومٌكؾػوتم

ماظـ٦ّرةمومعومن٣ّمسـفومع٤ّمه٦ّلتمؼبمذػـقيماظػّٕدماىّٖادّٕي.

ماظعودؾيمسب٦ّ مؼبمت٦ّجق٥ّ مةعّٚماآلثور ماظلقودي مطونمظعوعؾ٨ّماظؿورؼّْمو مصؼّٓ مسؾق٥ّ مو
مالدؿؼاللمحقٌمنحّٗمةعّٚم مع٤ّ ماِّوظب مإٌّحؾي مؼب مخو ي مو مةعّٚماِّزلو  اخؿقور

ماظؿورطبق ماٌلموظقي مع٤ّ مةـ٦ّع ماظّٔؼ٤ّممياِّةو  ماظّٕصوق مةعّٚ منزلو  مدبؾقّٓ منج٢ّ ع٤ّ
مع٤ّمنج٢ّماجسالنمس٤ّماظ٦ّصو مظؾعفّٓماظـ٦ّريممادؿشفّٓوامنؼومماظـ٦ّرةمومذظ١ّملمظش٨ّ مإل

م2ومالغؿؿو ."

نغؿفًمصوسؾقيمجّٓؼّٓةماغعؽلًمةص٦ّرةمعومم(1962-1954)إنمصذلةمث٦ّرةماظؿقّٕؼّٕم
سؾ٧ّماخؿقوراتماِّزلو مونخّٔماآلةو مؼـؿؼ٦ّنم٦ٌّاظقّٓػ٣ّمنزلو مذفّٓا ماظـ٦ّرةممم٤ّم ـع٦ّام

مذبّٓماظ٦ّر٤ّ.

ماظغوذ٣ّم مالدؿعؿور مطقّٓ مع٤ّ ماظ٦ّر٤ّ مهّٕؼّٕ مو مالضطفود مصذلات مزوال مضّٕب وعّٝ
نع٢ّمومتقؿ٤ّمةوظـصّٕممايّٕؼيموماظـصّٕ،ماػؿّٓتمالخؿقوراتمإظبمدللتمطؾفوم٠ّظؿقؼق

م مصؿققي مصؽوغً مجّٓؼّٓ. مسفّٓ مؼب ماظؾالد مندخ٢ّ ماظّٔي م-ح٦ّرؼيم-غصرلةم–اظعظق٣ّ
مجفقّٓة...اخل

طؿومؼعؿدلمصع٢ّماظؿلؿقيمتعؾرلمعّٕجع٨ّمسبوورمع٤ّمخالظ٥ّم"ثؼوصوتمومس٦ّإمدقودقيم
ومتورطبقيمع٤ّمصضو اتمجغّٕاصقيمسّٕةقيمصؽونملد٣ّمسؾّٓماظـو ّٕمومصقص٢ّمحض٦ّرامعؽـػوم

                                                                                                                                        
ماظـؼوصم1 مالجؿؿوسقيمو منةعودػو موماِّضّٕحيمؼبمعـطؼيمتؾؿلونمو ماِّوظقو  مزؼورة م قيممرؾعيمدعقّٓيمربؿّٓممزوػّٕة

CRASC127 ممصم1996م. 
2
 .م127مغػل٥ّمص  
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م1اظّٕاح٢ّمعبولمسؾّٓماظـو ّٕموماٌؾ١ّمصقص٢ّ."دبؾقّٓامظؾّٕدقّٗم

مإذنمعـؿ٦ّجمصؽّٕيمومصع٢ّماجؿؿوس٨ّمومتّٕعبوتم ودقمومح٨ّ اغ٥ّمإٌّوةمم،صولد٣ّ
اظعوطليمظؾؿكقولماظؿلؿ٦ّيماظشعيبماٌشق٦ّنمةوظعّٓؼّٓمع٤ّماظّٓللتماظيتمنشلؿؿ٥ّماٌقالنم

مومايّٕطي.

م،صلم،ج٨ّإؼّٓؼ٦ّظ٦ّم’سؼودّٓيم،ثؼوؼبم،وماظ٦ّاضّٝمنغ٥ّمورا مط٢ّماد٣ّمخطوبماجؿؿوس٨ّ
مداصع٥ّ ملمغلؿطقّٝمننمغلؿ٨ّمدونمخؾػقي مرعّٖؼيمِّغـو مظغ٦ّؼي مةـقي مضؾ٢ّمط٢ّمذ٨ّ  مممماغ٥ّ
ومةلنمنزلو غومتشؽ٢ّم ٦ّرةمغورؼيمومذوػّٓمسؾ٧ّمحّٓثمذظ١ّمِّنمالد٣ّمعومػ٦ّمإلمذؽ٢ّم
مةػض٢ّماجضبو اتماظّٓاظيمسؾ٧ّم ع٤ّمنذؽولمتّٕكمةصؿوتمتعّٕؼػقيمنولمومتعؾرلؼيمنؼضو

مؼلو مرعّٖؼو مسدلمزبؿؾّٟموثقؼيمهؿ٢ّمخطوةو مت٦ّا ؾقو ماظشكّٙمت٦ّجقفو مؼبمت٦ّجق٥ّ ػ٣ّ
ماِّزعـي.

ماجملؿؿّٝم مؼؽلؾفو مذكصقي مػ٦ّؼي ممبـوةي ماظشكص٨ّ مالد٣ّ ماسؿؾور متؽــو مػؽّٔا و
م"Searleظؾػّٕدميظيمعقالدهمظقعدلمع٤ّمخالشلومومؼبمػّٔامؼؼ٦ّلم"درللم

م2دونماصذلاضمو ػ٨ّمعلؾ٠ّ." "ملمت٦ّجّٓمنزلو 

م3ػ٨ّمدوعومتصـقّٟ"طؿومؼمطّٓمطؾ٦ّدظػ٨ّمدذلوسمةلنماظؿلؿقيم

مع٤ّمنج٢ّمصع٢ّماظؿلؿقي مغصـّٟمومغّٓلمدوعومم،صؼّٛم،صـق٤ّملمغلؿ٨ّمنةّٓا ة٢ّمإغـو
محقٌمؼؼ٦ّلماظعؼودمؼبمػّٔاماظصّٓد:

موماظؿعؾرلمشوؼيمعؼص٦ّدةمومشوؼيمطوصقيمومشوؼيملمؼعقؾفومننمتـػص٢ّم،"مالد٣ّمتعؾرل
م4س٤ّمدودّٕماظغوؼوت."

زلو مسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمط٦ّغفوموػؽّٔاموجىمومضّٓمزالمالظؿؾوسماجضّٕارمحبؼقؼيمننماِّ
سودؼي،مععّٕوصيمومعلظ٦ّصي،مومسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمننماجغلونمطبؿورػومةؽ٢ّمحّٕؼيمإلمنغفوم
مصـقي،م معبوظقي، مورـقي، متورطبقي، مةنضبو ات معشق٦ّغي مدلظي مرقوتفو مؼب هؿ٢ّ

مسؼودّٓؼي،مرعّٖؼيم...

معشّٕوريم محّٕؼي مظؽـفو مو مايّٕؼي مروةّٝ مضبؿ٢ّ مةّٓ  مذي مةودئ مظالد٣ّ صوخؿقورغو
ظـومعومؼعّٕ مةوظؼقؿيماٌضؿّٕةمومع٤ّمػـومطونمالد٣ّمضضقيماِّعيمتلؿق٠ّماظعـوؼيممتعؽّٗ

ومالػؿؿوممومؼصّّمننمؼؼولمننموحّٓةماِّزلو مؼبمجّٔورػوماظؾغ٦ّؼيموماظؿورطبقيمتشؽ٢ّم
ماظعوع٢ّماٌف٣ّمؼبموحّٓةماجملؿؿّٝمووحّٓةماِّعيماظـؼوصقي.
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٣ّماظشكّٙمحب٠ّمومظؼّٓمتـ٦ّسًمالخؿقوراتمةؿـ٦ّعماِّحّٓاثمومإٌّجعقوتمصؽونماد
مذوػّٓمسؾ٧ّمسصّٕه.
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