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 *فريد بن رمضان
 **وردية يرماش
 ***نبية دادوة حضرية

 تقديم:

مanthropos"،مػةة امادللةةاؾشمادلمةةؽؾمعةةـممl’anthroponymieدرادةةاماالسةة مم
درادةاممساة  مممم"toponymie""االدةؿ"،مؼؽةقنمعةعمعلةاؾشمممممم"nymie""اظرجؾ"مو"

عةـمسؾةؿممساة  مممممامبعـكماالع طـ.ػة انماظلةـػ نمؼعؿة انمجة  ممممم"topos"االع طـمعـم
واظيتمتعينمادؿماظعؾؿم"سؾؿممساة  ممم"onoma"عـماظققغ غقامم"onomastique"االس مم

ماالس م".
ماالظؼ ب مسـ مخ صا موبلػا ماجل ائر ميف ماالس م" مدرادا م" مسـ ماحلدؼث ظقسمم،

ف موص بؿف مسـدماظؾعضموطقغف مب العرماهلني،معـمجفاممسع ممادلل صاماهلقؼ تقا،مضقت
مععؿؾا،معلدوعامسـدماظؾعضماالخر.

ماظلؾػلم ماظا بع مؼعؽس مال ماجل ائري ماظؿؾؼقب مغظ م مبأن ماظؼقل مصقف معؾ ظغ ظقس
مظؾـلبمواظـلؾمادلؿقاجدمعـ مضرون.

ميفم مميـؾ مال مواظ ي مادلع صر ماالال مظ دؿعؿ ل ماظراجعني مواظؿـ ضض ماظغرابا ػ ه
مادلؤد ماظرتاث ماالعر مواظؿلؿقؼامحؼقؼا ماالاقا ماالصـ ف ميف مادلقجقد مت رخيق  س

اظؿؼؾقدؼا،معـؾممسا  ماالع طـ،مسا  ماظؼؾ ئؾ،ماالا  مذاتماظا بعماظدؼينمواظعؼ ئديم
وادل حظممسنماظدوظاماظقرـقامالزاظتممعـؾم"الالمديت"،م"عؼ م"،م"دقدي"،م"رج م"...
موص مػ ا مإديمؼقعـ  موادلداوعا مادلؿ بعا متأدقسماظمكلقاممنقذمؼتضؿـمصضقظقا جمإس دة

مم.2993اجل ائرؼاماجمللدةميفممض غقنماحل ظامادلدغقام

                                                 
 PNR، CRASC-Oran مسدؿ ذ،مج ععامعلؿغ ذل،مرئقسمعمروعم*

**
 CRASC-Oran ،ام رطعماب حـ ،(ENS) مسدؿ ذةمعدردامورـقاماظعؾك 
***

 CRASC-Oranب حـا،م 
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عـمخ لمعداخ تماظؾ حـنيمتؿفؾكمظـة ماظلةػ تمادللةؿعؿؾامواظةيتمتمةفدمسؾةكممممممم
االخؿ التماظؿلؿقؼامادلؿضقامعـمررفماهلقؽ تموادلؤدل تمداخؾمعلةؾقاماحل ظةاممم

م"اهل جسماظؿلؿقيمظؾفقؼا"...ماغمؼ قماالدؿ"،"مادرتج عمػقؼاماالد فم"ادلدغقام
مطقػمتمؽؾتماالظؼ بم؟: مسدؽؾامسدؼدةمتارحميفمػ اماظلدد

 ع مػلماظؿققالتماظيتمذفدػ ماظؾؼبمس ماظ عـمواظػض  م؟
 م(م؟2993مؽقؾمادلعؿقلمبف ميفماحل ظامادلدغقام)مض غقنمع مػلممن ذجماظؿ

اقعامادلقجةقدةممػؾمتقجدمح ظامعدغقامج ائرؼامإذامط نماجلقابمبـعؿ،مع معدىماظؼ
 م؟2993بقـف موبنيمض غقنم

 ع مػلماظؼقاسدماالجؿؿ سقامواظـؼ صقام؟،ممسذؽ لماظـلبم؟،ممسوماظـؼؾم؟.
 ع مػلماظؿققالتماظع عامظألا  ميفماجل ائر؟.

ع مػلماظاؾؼ تماظؾل غقامواحلؼقلماظدالظقاماظل ئدةميفماظـظة مماظؿؾؼةقومواظؿلةؿقيمممم
 اجل ائريم؟.

 اظيتمتدصعمب دلقارـنيمإديمتغقريماظؾؼبم؟.مع مػلماالدؾ بمادلؿؽررة
ظفمطفقؽةؾمإداريمممراإلذؽ ظقامادلاروحامتػققمإر رماحل ظامادلدغقاميفماجل ائرمادلـظق

بلةةقط،متػقضةةفمعةةـمحقةةثممسذةةؽ لماالخةةؿ التماظؾـققؼةةامواظظرصقةةا،ماالخةةؿ التمممم
م-اظػضة  ماظيتمتعقدمإديمعل  ظامادللةأظاماظراجعةامإديمادةؿؿرارؼاممممماواظؿمقػ تمادللؿـؾا

 ماظ عينمظؾفقؼاماجل ائرؼامطؿ مؼؼقلمعلاػكماالذرفم:ر بعماحلـنيمدلقاصؾاماهلقؼةام

(Des noms et des lieux, 1998.)مم

ادلؼ رباماظيتمتمؿؿؾمسؾةكمهؾقةؾماظؿلة  التمادلؿعؾؼةامب حل ظةامادلدغقةامطؿمة طؾمممممممم
امو/مسومإدارؼامبلقاامعقصقصامب ظؿؼـقامػلمش ظؾ مسؾكمس ضاممبؿ ردةاماظؽؿ بةاماخلاقةممم

اظـؼؾماظػرغللممسومادلػرغس،ماظعربل،ممسومادلعرب،ماظ بريمظألظؼ بمواالا  ماجل ائرؼةامم
)ؼؽػلمصؼطممسنمتؼضلمبضعمدض ئؼميفمعلؾقاماحل ظامادلدغقةامحؿةكمؼؿةؾنيمظةؽمشة ارةمممممم
اظمةةؽ ويمذاتماظع ضةةامبؽؿ بةةاماالاةة  م(موجؾةةف مؼـلةةبميفمسةةدمماالػؿؿةة ممبأػؿقةةام

وػ امعـممسجةؾمإسة دةمبـة  ماهلقؼةامممممم،مؼقظقجقامظؾؿؤدلااالصرتاض تماظؿ رخيقامواالؼد
ماجل ائرؼاميفمج غؾف ماالا ئلمبلػامس عا.

ػةة هماالوجةةفماظؿؼـقةةامتمةةفدممسؼضةة مادةةؿعف لمعةةامع حظةة ت،معةةعمحؼقؼةةامممممم
االدؿعؿ التمادل زعامظؿلقريموث ئؼماهلقؼةاماظمكلةقا،ممسوراقمإدارؼةا،مارث،مبـةؽ،ممممم

صمتاؾقةعمطؿ بةاممسغظؿةاممساة  ماظـة سممممممومبعؾ رةممسصشمسـمإذةؽ ظقام ةممم…سداظا،م
مومسا  ماالع طـماجل ائرؼا.

يفماظؾداؼامطـ مضدمحةددغ مع حظ تـة ماظعؿؾقةاميفماجلة  ماخلة صمبؿقؾقةؾم ظقة تمممممممم
هقلموتغريماظا بعماظلقتل،مادلقرصقظقجلمواظدالظلمظـظ مماالظؼة بميفماجل ائةرموذظةؽمممم



م…مسا  مومسا  

 

 9 

قصماظيتمتؿ بعمب ػؿؿة مممبؾعثمغلقصمراقامخ صامب دلرحؾاماالدؿعؿ رؼا،مػ هماظـل
سؿؾقامبـ  ماظـظ مماظؿلةؿقيماجل ائةري،ممسعة ميفماجلة  ماالخةرمصؼةدمسقجلةتمادلؼ ربةاممممممممم

ماالاقامبارؼؼامعؼ رغاموت رخيقا.
إنماظـظ مماظؿلؿقيمحيؿقيمسؾكماالدةؿمواظؾؼةبمعةعمإدخة لمغةقعمعةـ"ماظعؼ غقةامممممممم

مسنمػة اماجلفة زمممماالدؿعؿ رؼا"موصؼ مدلؼقظامص دقمبـمض دةمسـماظـظة مماظؿلةؿقي،مشةريممم
اظع داتمواظؿؼ ظقدماظؿلةؿقؼاميقةثمصؽؽفة موس هلة مسةـمادلـاةؼمممممممماإلداريماجلدؼدمػّ 

ماظل ظلماظؿؼؾقديماحملؾل،موػ امعـممسجؾمتغقريمس داتماظؿلؿقامظدىماجل ائرؼني.
عؼ ربامبلقاامععممسذؼ ئـ مادلغ ربامهقؾـ مسؾةكمدرجةامتػؽةؽماظؾـقةاماظؿلةؿقؼاميفمممممم

ماجل ائر.
:هل مس ضةامب ظؿقاجةدماالدةؿعؿ ريمممممم)مClauzel-Cavaignacم(التممسا  ماجلـرا

ع لماظعؼة رمممرمسسيفمتأدقسمماحل ظامادلدغقاموػ امراجعمالنممماعلؤوظقمتيفماجل ائرمذا
ورمسسمادل لماظرع يمط غقامعلريؼـمبارؼؼامع زعةامطةأعـمادلعة ع تماظعؼ رؼةا،متفدئةامممممم

ذةةؾقفمب ظػرغلةةل،مإساةة  ماالظؼةة بمماظؼؾ ئةةؾماظـةة ئرة،ماالعؿـةة لمإديمتـظةةقؿماجؿؿةة سلمم
ظؾف ائرؼني،معـشماالظؼ بمظؾف ائرؼنيمبارؼؼامشق بقا،ماظؿلفقؾماالخؿقة ريمظألظؼة بممم

مذاتماظمفرةماظقاحدةمبإدـ دمادؿمػ اممسومرصضممسخرمظ اكمم
م(sénat) يفماظلةقـ  ممظـعقدمبعضمع مج  مخ لمعـ ضمامدلمروعمض غقنماحل ظامادلدغقا

 2993اظػرغللميفم

  «Il (Le Général Arnaudeau, véritable adversaire déclaré de la loi) critique l’idée 
de donner Chaque indigène un nom patronymique, nom dont l’intéressé ne se 
souviendra même pas. la carte d’identité deviendra illisible au bout de quelques 
jours ou bien sera égarée ». 
    « A quoi donc servira cette mise en carte des indigène ? (Rires sur plusieurs 
bancs) le mot et exact : c’est la mise en carte de l’humanité, hommes, femmes et 
enfants. Outre qu’elle ne sera pas de leur goût, elle n’offrira pas de garanties 
sérieuses elle en présentera même beaucoup moins que la filiation actuelle…  
    Les pénalités encourues, les formalités incomprises feront perdre la tète au 
plus imperturbable des bédouins. Certainement, cette sempiternelle carte à 
produire à tout propos engendrera des cas d’aliénation mentale … » (16 février 
1882). 

وردؼةامم ضدموضعتماظلؾااماالدؿعؿ رؼامسؿؾقامذي سقامالس دةماظؿلؿقامحلبمضةقلم
مؼرع شمحقثموضعتمذيؾامعـماظرتتقؾ تماظؼ غقغقامظؾؿـظقرماالالماجلدؼدماحملؾل:

 .(2993، 2997، 2986، 2948، 2779، 2965، 2959، 2948)  ضقاغني،معرادقؿ،معـمقرات

سةـمممSabatierم:ملقؾ تدةم طؿماظعة ممماطـرموضقح موذرح مظؾق ظامادلدغقامؼؼةقلماحلةمم
ماحل ظامادلدغقا:
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   L'état civile « (était) et (devait) être une œuvre de dénationalisation. 
L’intérêt de celui-ci était de préparer la fusion et de franciser plus résolument 
les patronymes indigènes pour favoriser les mariages mixtes » 

ػ هماظػرغلامسؿؾتمسؾكموجفنيمظؾع عاماظؾغقؼاممسيماظدالموادلدظقلماحل ظامادلدغقةامم
ممسؼضة ماغمةؼ قممب ظـلةؾامظؾفقؼةاماجل ائرؼةاموس ذةتممممممس ذتماظؼاقعامعـظؿا،ػلممطؿ 

 ؼعقشماجل ائريماظققممع مؼلؿكمب هل جسماالالماهلقؼ تلم.االدؿ
ضمػة امغقسة معةـماظؼؾةؼماالاةلمصقؿة ممممممماظعقدةمإديماظـظ مماظؿلؿقيماظؿؼؾقديمؼعةرتم

خيصمعقجاماالا  ماجلدؼدةماظمةرضقامعـفة مواظغربقةاممسوممسطـةرمعةـمذظةؽماظعةقدةمإديمممممممم
ماالا  ماظ برؼاماظؼدميامعـممسجؾمادرتج عماهلقؼاماظلؾػقا.

،ماظؾغ ت،ماظـؼ صامواهلقؼةامؼؾـةكممم ميؽــ ممسنمغؼؾؾمبػرضقاممسنمسؿؾقامإدراكماالذق 
ماالصرادم.ماظؾفقؼاموط ظؽمبعؿؾقاماالتل لمب ظػردممسومجبؿ سداخؾماظػض  مادلرجعلم

اظع دةماظؿلؿقؼامهل مادرتاتقفق تف ماخل صامتلؿشمب ظةدخقلميفمسة رمرعة يمؼةدلممممم
سؾكماجلؿ سا،طإر رمعلرحل،مادلـظقعةاماظؿلةؿقؼامصرضةتمحرطةامت رخيقةاموظؽـفة ممممممم

ؽريميقثمتعقدماإلدارةماالدؿعؿ رؼامسؿؾقاماظؿلؿقامعلؿـدةمسؾكمذيؾامعةـممعقازؼامظؾؿػ
ماالصرتاض تمومسذؽ لماظـلؾامشرؼؾامسـمعـاؼماظؿؿـ تمادلـؾؿاميفماجملؿؿعماجل ائري.

ررحماإلر رماظعلؽريممنةقذجنيمعةـمإسة دةماظؿأدةقسم)االرضمواظػةرد(،ميفمغػةسممممممم
امداخةؾماظؿؿةـ تماظػضة ئقامويفمممموػ امعـماجؾمإث رةماظؼاقعةمم(2991 – 2981)اظػرتةم

وسؾقةفمم،ماظرتتقبماظـلوم)مسد رريمومسصقل(،طلرمرع ؼةاماالدةؿموس دةؽفماالجؿؿة سلمممم
ظاماظؿلؿقؼامبلػامس عامتلفؾمداخةؾمغظة ممدالظةلمضةؿـم ؿؿةعمؼعةقشمممممممأتؾؼكمادلل

ممسزعامطؿؾؽماظيتمتعرصف ماجل ائرمعـ مع مؼربقمسؾكماظؼرغني.
المعةـماظراقة تماظعؾؿقةاموالمعةـماظؿقةقلممممممػ اماظـقعمعـماظؿل  التمشةريمعلةؿؿدممم

اجلؿ ظلممسوماالدبلموالمعةـمادلـ ضمة تماظـظرؼةاماغةفمادةرتج عمظؾؿؽؾقتة تماظؿ رخيقةامممممممم
اظ ذةةعقرؼاماجمللةةدةمظؾؾـقةةاماظ ػـقةةامظؾؿلةةؿقاماحملؾقةةاممواظعؿةةؾمسؾةةكماظةةؿػؽريميفمم

مادللؿؼؾؾ،مابؿؽ رمعع صرةموصؼمعؿاؾؾ تـ مظؿقلنيمادل ضلماظلققؼ.
ظعؿؾمحقلماالدؿمؼؼدمموصؼمسدةممسذؽ لمعـماظؽؿ باماحملقرةم)ادلةؿغرية(مموسؾقفمص نما

نماظعدؼدمعـماالا  مرمتػؼدمععـ ػ ماالصةؾلمبةؾمرمممإإديماظؿغقريماظؽؾلمظؾمؽؾموسؾقفمص
مؼعدمهل مععـكمسؾكماإلر ق.

وعـمعامزفرتممسذؽ لمتلؿقؼامجدؼدةمصرضةتمبـقة تمظلة غقامتؼؾقدؼةاماخؿػةتمممممم
عة غلمشرؼؾةامويفممسحلةـماحلة التمضةؿـمعرصقظقجقةامممممممومسذؽ لممسخرىمزفةرتموصةؼمعمم

مجقػرؼا.
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مسا  ماالس ممعقضقعمدراداممسغـروبقغقؿقةامهلة مسةدةموزة ئػمخ صةاماجؿؿ سقةا،ممممممم
ثؼ صقا،مدؼـقاموادلؿعؾؼامب هلقؼا،مػ همادلرجعق تمتمغؾمعؽ غامػ عاميفمبـة  مذكلةقاممم

ماظػرد
   « Elaborés docilement, culturellement et historiquement, ceux–ci reflètent pas 

seulement la production de phénomènes identitaire révélateurs du passé, du présent 

et de l’avenir : ils construisent l’identité elle – même. »  (Akin, 1999,59). 

ـقةفممإنماالدؿمؼلؿشمظؾػردمب ظؿعرؼػمبـػلفموبإدع جفمداخؾماجلؿ ساموب ظؿة ظلمميم
معؽ غاميفماجملؿؿع.

وذظةؽممم عقضقعماالغـروبقغقؿقةامواحل ظةامادلدغقةاميفماجل ائةرمطة نمضةؿـماغمةغ التـممممممم
بفدفمصؽممسجبدؼ تمػ اماظعؾؿم،مع ػقؿفم؟موحؿةكمؼلةؿشمظؾؿكؿلةنيممسؼضة مبؿقدةقعمممممم

م ص ضفؿمواظؾ حـنيمطلمؼفؿؿقاممبقدانماالا  .
معةـمعقة دؼـمفؿؾػةاممممػ هماالؼ مماظدرادقاماظيتمذيعتمحقهل مذيؾامعـماظؾة حـنيم

)إدارة،مسداظا،مج عع ت...(،مدؿػلشماجمل لممسع مماجل ائرؼنيمظؾؿؽؾؿمواظؿػؽريمحةقلمم
االا  موحقلمػ هماحل ظامادلدغقامادلقروثامسـماإلدارةماالدؿعؿ رؼامععمإجية دماحلؾةقلممم
اظ زعاماظيتمتلؿشمط ظؽمبؿاقؼرماظؿةأثريمادلؤدلة تلمسؾةكماظ ػـقةاماجل ائرؼةاموسؾةكممممممم

م.د تماالاقاماظققممودرادؿف مبارؼؼامجقدةمععماظعؿؾمسؾكمادؿع دةمادل ضلادلؿ ر
وسؾقفمص نماالدؿ ذم"صقضقؾمذةرؼؼ ن"محةرصميفمعداخؾؿةفمسؾةكمضةؾطماظؿقةقالتممممممم
االاقاماجل ائرؼامطؿ مؼؤطدممسؼض مسؾكمضضقاماظؿعرؼبمخ صامع متعؾؼمب الغـروبقغقؿقام

 رفماظعربلميفممساة  ماحل ظةامادلدغقةاممماجل ائرؼامواالغؿؼ لمعـماحلرفماظ تقينمإديماحل

مم.مؼمريممسؼض مإديممسنماظؾغ تمواالدؿعؿ رمادلؿؿ بعمضدممسصلداماالا  ماجل ائرؼا.2993
ػ هماالخؿ التميفماالا  ماجل ائرؼامط غتممسؼض محمؾمغؼ شمعةـمرةرفم"وردؼةامممم
مؼرع ش"مو"ؼ اقـامزعقظل"موػداماغا ض معـمدرادامغؼدؼامظـلقصمتظؿمإض عاماحل ظةام

ادلدغقاميفماجل ائرمطؿ ممسطدت مسةؾماالصرتاضة تماإلؼدؼقظقجقةاماظةيتمتػقضةتميفمسؿؾقةاممممممم
مبـ  مظؾـظ مماالالماجل ائري.موإس دةاظؿلقريمادلؤدل تلمععمسرضممسذؽ لمتفدؼؿ،م

دماحل ظةامادلدغقةامبةنيماظؿة رؼ مممممقصؤادمصقيفمعةـمجفؿةفممسضة ممس ضةامصةرحيامظعؼةمممممم
مع جماظرجؾمداخؾمحرطاماظؿ رؼ .واإلدارة،مبنيماظؿلفقؾمسؾكماظلف تموإد

بلػؿفم"صؤادمصقيف"،معلؤولمسؾكماالرذقػمؼ طرمتلةفق تمسؼةقدماظة واجمسـةدممممم
،مطؿة بم"ادلعقة رممم27 واظقص ؼ ماظـؿقـامادلؿعددةمادلقضقس تميفماظؼرنم2941اظؼض ةمضؾؾم

ظؾقغمرؼلل".ممبعقدامويفمسؿؼماالزعـام"مدعقدمتقجل"موم"مت طؾقةثمعؾة رك"،ماظؾة انمممم
م ظؿلؿقاميفممسصقهل ماظؼدميا.ؼفؿؿ نمب
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ادلؿدخ نمؼرونممسغفمالماظقجقدماظروع غلموالماظؿؼدمماظؼرر جلم)اظؾ انمداممضرون(مضدم
نق ميفمإصل دماالذؽ لماظؾغقؼامواظـؼ صقاماحملؾقامػة هماالخةريةماظةيتمسـةؾماهلقؼةامممممم

ماظ برؼا.
اظـ غقةامصؼةدمممادلؿدخؾماالول،مؼرتؽ مسؾكمسقـامعـماالا  ماظ برؼةاماظؼدميةا،ممسعة مممم

مارتؽ تمسؾكممسعـؾاماظل التماظيتماجؿ حتمادلمرقماظؼدؼؿموعـمعلرماظػرسقغقا.
نماظؿقؾقؾماظؾغقيمظألا  مؼعؿة معرجعة مػ عة مظؾؿعؾقعة تمحةقلماظ بةرمممممممإوسؾقفمص

ماظؼدؼؿ.
ؾميفمح ةمعـمج غؾفم"مسؿ رمحمؿقدي"مؼؼدممعدوغةاممساة  مسةـماظؾةدوماحملؾةقنيماظر ممممم

مصؿقدماظمعقبماظرؼػقاممسع ممزحػماالا  ماخل رجقا.مطؿ مؼظفرمياظغربماجل ائر
خة لممم31صرؼدمبـمرعض نمعـمجفؿةفمؼظفةرمتاةقرماالاة  ماجل ائرؼةاميفماظؼةرنممممممم

.مغؿقفامذؽؾماظؿغرياتماالجؿؿ سقةا،مم(3111– 2:61 –2:11)عراحؾمث ثمدـقاتم
مطؿ مؼدرسمعقرصقظقجقاماالا  ماجل ائرؼامادلرطؾامسـمررؼؼمهؾقؾمظغقيمومظل غل.

يفمغػسماالػؿؿ مموغػسمادلدةم"ػدىمجؾ س"ماػؿؿتمبأاة  ماظؾـة تمواظة طقرمذاتمممم
ادلرجعقةاماظدالظقةاماظلة ئدة،متةرددمادةؿعؿ هل ،ممسذةؽ لماالذةؿؼ قماحملؾةل،ماظؽؿ بةةاممممممممم

ميفمعدؼـامضلـاقـا.م3111وم2:11ادلؿعددةمالدؿمواحد...،موػ امبنيم
ؼامترصعميفمجدولماالا  مويفمعدةموجق ةموظؽـف مععؾأةمت رخيق ،مغؾقامدادوةمحضر

:مبةينممصض  ؼـمفةؿؾػنيمموادلرجعق تماظدالظقاماظل ئدةميفمم2:73ومم2:65اديمماادلـلقب
مسمري،متؾؿل نموتؾق ت.

،م-سةـمررؼةؼمسؿةؾمعقةداغلمممم-ويفمحلمذعو،مبؿؾؿل نم"محمؿدمدعقدي"مؼرصةعمم
مدومبعةمخرؼااماالدؿعؿ التماالاقا،معـمخيؿ رمادؿمادلقظقدم؟مػؾماالخؿق رمؼؿؿمضؾةؾممسم

اظةيتمتؿةدخؾميفممممادلق دم؟مع مػلماظعـ صرمادلرجعقام:ماظدؼـقةا،ماظـؼ صقةا،ماظؿ رخيقةاممم
مسؿؾقاماالخؿق رم؟

"بقخ ظػاممخقش"مؼقضشماظلؾامادلقجقدةمبنيماظرجةؾ،ماظػضة  ،مواالدةؿميفمصضة  ممممم
 ضؾ ئؾلمععماحلضقرماظغريمعفؿؾمالا  ماالع طـ.

اظلؽرتريماظعة ممظؾؿػقزقةاماظعؾقة ممممؼقدػمعراحل،معدؼرمد بؼمظؾؿـظقؿ تمب ظقالؼا،م
واحل عةؾمظؾؼة عقسمممم2:92معة رسممم18بؿة رؼ ممم37 – 92ظألع زؼغقامؼضعمادلردقممرضؿم

اظقرينمظألا  مهتمحمؽماظؿ رؼ مويفممعؿـ ولماالخؿق راتماحلرةمظمب  مسـةدمغلةبممم
االا  ماالع زؼغقامالوالدػؿموػ همح ظامبؾدؼامسنيمتقتا،متقمسممبؾكرييماحلدثماظة يمم

م بعؿفماظلق صاماظقرـقا.ت
ؼؼةةدممعراحةةلمهؾةةق مدضقؼةة مظؾؿـظقؿةة تمصقؿةة مخيةةصمسؿؾقةةامتلةةقريماالاةة  ميفم

مماجل ائر.مض ؼ ،معلقؾل ،معلق ،مطفقـا،موط ظؽم ؼاماهلل،مروزا،ممسد عا،ماخل.ممم


