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(Charles Féraud)
* 

  **عّؼونحمّؿد اؾعربي 

 ؿؼّدؿة 

م موظم ماإلثـ٦ّشّٕاصقي ماظؼؾوئ٢ّم اظّٓرادوت معـطؼي مهؿ٢ّّ ماظشؿوظقي مبلصّٕؼؼقو ماٌؿعّؾؼي اِّغـّٕوب٦ّظ٦ّجقي
مو ماحملوصّٜ مأدودقيم1اٌلؿعّٕب بؼلؿقفو معؽوغي مو، ماظؼّقؿي ماظّٓرادي ما عـّٔ مع٤ّماظعؿقؼي مط٢ّّ ظيتمغشّٕػو

مو م ػوغ٦ّر٦ّ مبعـ٦ّان: مو"ظ٦ّت٦ّرغ٦ّ ماظؼؾوئ٢ّ ماظؼؾوئؾقي بالد مأرّٕوحيم(2893) "اظؿؼوظقّٓ مأسؼؾؿفو ماظيت ،
مػــوط٦ّن م (Hacon Campredon) طوعربدون ماظؼؾوئؾقي ماِّسّٕاف محّؾؾً مأسؿولم وم،(2912)اظيت طّٔا

متعورغمضماإلدارةماظم(Bousquet)ب٦ّدؽ٨ّم ؼضوئقيماالدؿعؿورؼيماظيتماظيتمتـووظًماٌلوئ٢ّماظيتمؼطّٕحفو
م(G. Marçais)طؿومالمغـل٧ّمأسؿولمعورد٨ّمم(2950)تطؾ٠ِّّماظؿشّٕؼعوتماظػّٕغلقيمعّٝماِّسّٕافماظؼؾوئؾقيم

مو ماظرببّٕي ماظؼوغ٦ّن معـففقي مظؿصققّّ مخّصصفو ماظيت ماظعّٕظمم اٌؿؿّقّٖة ماظؼوغ٦ّن مع٦ّض٦ّع مظم بوظؿقّٓؼّٓ
متعؿ٢ّمسؾ٧ّمتؼّٓؼ٣ّمأنّٝم ،مو(2939)اظرببّٕيم اظلؾ٢ّمظّٕدػم٣ّمدقوديمتضؿ٤ّمدمي٦ّعيمػ٨ّمدرادوتمطّؾفو

ظع٢ّّماظّٓراديماظ٦ّصػقيم)اإلثـ٦ّشّٕاصقي(ماظيتمضومم اًص٦ّص،موموج٥ّماالدؿعؿورماظػّٕغل٨ّمبوىّٖائّٕمسؾ٧ّ
مصريو م2بفو مم

(Ch. Féraud) ماظّٓرادوتماظيتمظػؿًمغظّٕم مأوشم مطوغًمع٤ّ ماظشّٕضقي ماظؼؾوئ٢ّ معـطؼي س٤ّ
ماالدؿعؿورماظػّٕغل٨ّمإشممعـطؼيماظؼؾوئ٢ّماظشّٕضقي.

                                                                                                                                                                 
 .1005ج٦ّان،م-أصّٕؼ٢ّم،18 اظعّٓدمإغلوغقوتؾ٠ّمغشّٕهمظممجمؾيمعؼولمدم*

 . اىّٖائّٕ،  15000،م،مجوععيمضلـطقـياآلثور ؼل٣ّماظؿورؼّْموأدؿوذمب **
حموصظنيمأيم ؼـؼل٣ّمدّؽوغفومإشممعلؿعّٕبنيموموممتؿّّٓماٌـطؼيماظؼؾوئؾقيمع٤ّمض٦ّاح٨ّماىّٖائّٕماظعوصؿيمشّٕبومإشممض٦ّاح٨ّمدؽقؽّٓةمذّٕضو،م1

ماِّعوزؼغقي، ماظؾغي مهلفوت مإحّٓى مؼلؿعؿؾ٦ّن مالؼّٖاظ٦ّن ماٌل وماظّٔؼ٤ّ ماظؼؾوئ٢ّ مبني مصوصال محّّٓا مبوب٦ّر مجؾول موتعؿؾعمّٕ اظؼؾوئ٢ّم ؿعّٕبني
 احملوصظني.مم

طوغًمطػوءت٥ّمحم٢ّّماسؿؾور،م دـي،موم29سؿّٕهمالمؼؿفووزم ،مبّٓأمعلورهماٌفينمظمماىّٖائّٕمطؿرتج٣ّمو(2888-2819)،مورلذم،صريوم2
مضـصالمسوّعومظػّٕغلومظممرّٕابؾّٗماظعوم2876،مت٦ّّظ٧ّمعـصىمرئقّٗماىؿعقيماظؿورسمقيماىّٖائّٕؼيماظعومم2873ضوبّٛمدـيم م،مث٣ّّ

ػّٔاماظضوبّٛم"اٌؽؿشّٟ"مطّّٕسمحقوت٥ّمم،2884مسق٤ِّّمضوئّٓامى٦ّضيماظشّٕفمص٦ّزؼّٕامعػ٦َّّضومظػّٕغلومظمماٌغّٕبماظعومم2881ظمماظعومم و،م2877
ماظشؿوظقيمو ماإلر ظؾؿـؼقىمظممتورؼّْمأصّٕؼؼقو مآثوره:متورؼّْمجبوؼيمععّٕصيمسؿقؼيمبوظ٦ّدّٛماِّػؾ٨ّ، ادةموتّٓوؼـ٥ّمبّٕوحممتألػو تورؼّْمم-مأػ٣ّّ

 ٦ّظقوتماظطّٕابؾلقي.ماي اظؼوظيمو
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صؾؽؾ٦ّرم تؼوظقّٓمو تّٓوؼ٤ّمسوداتمو ػ٦ّمع٤ّمأغشّٛماٌفؿّؿنيمبّٓراديمو وم،ريومأحّٓماٌرتصمنيماظعلؽّٕؼنيطونمص
ِّّنمتؾ١ّماظّٓرادوتممتّؽ٤ّمم،ظممتّٕدقّْماالحؿاللم3صؼّٓمأدركمأػّؿقيماظّٓرادوتماإلثـ٦ّشّٕاصقي،ماىّٖائّٕي

مو ماظشعى مذػـقي مععّٕصي مو ع٤ّ ماظشّٕف معلوئ٢ّ م)ظم ماالجؿؿوسقي متـوضضوت٥ّ مس٤ّ ممممممضماِّر تؽشّٟ
ذظ١ّمع٤ّمذلغ٥ّمأنمؼغينمإدارةماالحؿاللمس٤ّمطـريمع٤ّم ضموؼيماإلغلونمواٌؿؿؾؽوت...(مو و االغؿؼومم و

مس٤ّماالسؿؿودماظؽّؾ٨ّمسؾ٧ّماظؼ٦ّّةماظعلؽّٕؼي،مو "اٌؿوسى"مب٢ّمو ظّٔظ١ّمطوغًم حّؿ٧ّماًلوئّٕماظيتمتـفّّٕ
مو ماإلثـ٦ّشّٕاصقي ماظع اظّٓرادوت مأػ٣ّّ متّٖال ماظؼـال مسؾقفو متغمؾـ٧ّ ماظيت موـوصّٕ اإلجّٕاءاتم ّٕارات

ماالدؿعؿورؼي ماظشؿولماِّصّٕؼؼ٨ّمهؽؿ٥ّممو، مجمؿؿّٝ مأّن ماظلقوقماسؿربماظؾوحـ٦ّنماإلثـ٦ّشّٕاصق٦ّن ظممػّٔا
عـفومتلؿؿّّٓم ػ٨ّماعؿّٓادمظـظ٣ّمعومضؾ٢ّماإلدالممو عـظ٦ّعؿونمضوغ٦ّغقؿونمإحّٓاػؿومتؼؾقّٓؼيمسّٕضقيمذػ٦ّؼيمو

م5ظ٦ّت٦ّرغ٦ّ طونمػوغ٦ّر٦ّمو وم،4اظطُّْؾؾي اِّخّٕىمإدالعقيمؼعؿ٢ّمبفوماظػؼفوءمو اىؿوسيمتشّٕؼعوتفو،مو
ضّٓمأدرط٦ّامضؾ٢ّمشريػ٣ّمعومهلّٔهماظّٓرادوتمع٤ّم طّٔامصريومع٤ّمأبّٕزمرّوادمػّٔهماظّٓرادوتمو عودؽ٦ّرايمو و

مو مأػّؿقؿ أػّؿقي مإشم ماظػّٕغل٨ّ ماالحؿالل مضودة مغظّٕ مفوـظػؿ٦ّا مػـظّٔظ و، مهلو موّزّٟ مأبـ١ّ ّٕزمـمالء
ؿؾقوت"مصؽوغًمتـظ٣َّّمهلومأؼوممدرادقيمؼغمّٓس٧ّمإظقفوموازؾ٦ّامسؾ٧ّمإدخوهلومإشمم"شّٕفماظع اظؽػوءات،مو

متص٢ّمإشممعصويف٣ّ ضّؾوطماالحؿاللمو مدراديمجّٓؼّٓة مالدؿقعوبمأّي معؿ٧ّم و،مإدارؼ٦ّه بّٔظ١ّمميؽـف٣ّ
ضّٕبم تؽّٕؼّٗمس٦ّاع٢ّماظؿػّٕضي...مو اظؿقّٕؼّٚمو أرادوامت٦ّزقّٟمعومهؿؾ٥ّمع٤ّمععؾ٦ّعوتمظممإثورةماظػؿـيمو

ماظلقوقمضوممصريوماظّٔيمطونممومعىمذات٥ّمبشّؿ٧ّماظ٦ّدوئ٢ّأّيمض٦ّّةمرؾقعقيمورـقيمع٤ّمداخ٢ّماظش ظممػّٔا
مبينمخّطوبماظشّٕضقي مسؾ٧ّمضؾقؾي ماظػّٕغلقي ماظيتمم(2860ج٦ّانم)م6ؼّٕاص٠ّمايؿؾي ماظّٓرادي مػّٔه بننوز

غؼّّٓعفومظممػّٔهمآٌّاخؾيمطـؿ٦ّذجمظؾّٓرادوتماإلثـ٦ّشّٕاصقيماظيتمتّّٕطّٖمسؾ٧ّماظعـوصّٕماظيتمميؽ٤ّمت٦ّزقػفوم
ماالحؿال مإدارة مضؾ٢ّ موع٤ّ ماظلّؽون مإشم مجغّٕاصقو ماظؿعّٕؼّٟمبوٌـطؼي مع٤ّ مبّٓءا مو ل خص٦ّصقوتف٣ّم أسّٕاصف٣ّ

م.م7اِّدّٕؼي االجؿؿوسقيمو

  بدايات اؾتعرُّف عؾى ؿـطؼة اؾؼبائل اؾشرؼية .1

المم8م(Kabylie Orientale)ماظؼؾوؼ٢ّماظشّٕضقيدّؽونمّمإنمطؿىمصريومظممعومؼؿعّؾ٠ّمبفّٔاماىوغىم:"...
مجّٕجّٕة مدّؽون مس٤ّ مسمؿؾػ٦ّن ماظلؾطوتمظ، مصمقّٝ مسؾ٧ّ معؿؿّّٕدؼ٤ّ مر٦ّؼؾي موظػرتات مصمقعو مطوغ٦ّا ؼّٓ

                                                                                                                                                                 
 .اٌعؿؼّٓات اظػؾؽؾ٦ّرمو اِّسّٕافمو اظعوداتمو تّّٕطّٖمسؾ٧ّماظؿؼوظقّٓمو ػ٨ّمسؾ٣ّموصّٟماظشع٦ّبموماإلثـ٦ّشّٕاصقو 3

4 Mahé, A. (1996), Entre le religieux, le juridique et le politique : l’éthique. Réflexions sur la nature du 

rigorisme moral promu et sanctionné par les assemblées villageoises de Grande Kabylie, Paris, Anthropologie 

et Sociétés, vol. 20, 2, p. 85. 
5 Voir,مHanoteau, A., et Letourneux, A. (1893), La Kabylie et les coutumes kabyles, Paris, Challamel, 3 vol. 

 ؼي.إٌّصأغظّٕمع٦ّضّٝماظؼؾقؾيمظممإًّؼطيم م6
7
 Voir, Mahé, A. (1994), Anthropologie historique de la Grande Kabylie XIXe - XXe siècles : histoire du lien 

social dans les communautés villageoises, Thèse de doctorat de l’EHESS, 3. Vol. 
معم8 ماٌؿؿّّٓة ماٌـطؼي مػ٦ّ ماظّٓرادي مػّٔا مظم ماظشّٕضقي مبوظؼؾوؼ٢ّ مواٌؼص٦ّد مدؽقؽّٓة، مض٦ّاح٨ّ مإشم ماظشّٕضقي ماظؾوب٦ّر مدػ٦ّح مظمم ٤ّ مإظقفو ؼشور

دّؽوغفومع٤ّماظرببّٕماٌلؿعّٕبنيماٌؿؿّقّٖؼ٤ّمبؾففؿف٣ّمبنيمدوئّٕمدّؽونم و(Kabylie de Collo) اظّٓرادوتماىغّٕاصقيمبعؾورةمضؾوئ٢ّماظؼ٢ّّم
٢ّمايّٓرةمضؾ٢ّمادؿعّٕابف٣ّ(مطوغًمودطومبنيمأعوزؼغقيمأّنمهلفيمطؿوعيم)ضؾوئم (linguistique)ؼؾّٓومع٤ّمدراديمأظلغمـقي أصّٕؼؼقوماظشؿوظقي،مو

 جؾ٢ّمأوراسموأعوزؼغقيمزواوة.
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مايوطؿي مبلسّٕافمو و، ماحؿػظ٦ّا ماالحؿاللم ضّٓ مإلدارة مظـو)أي ماِّػّؿقي مع٤ّ مطؾرية مدرجي مسؾ٧ّ تؼوظقّٓ
دّؾوضومم(Lieutenant-Colonel Hanoteau)مػوغ٦ّر٦ّماظضوبّٛطونم و،مدرادؿفو اظػّٕغل٨ّ(مظؾؿعّّٕفمسؾقفومو
م مبو٦ٌّض٦ّع ماالػؿؿوم مضؾوؼؾ٨ّإشم معقـوق مبعـ٦ّان مضّقؿي مدرادي مغشّٕ دّؽونممس٤ّم(Charte Kabyle)مصؼّٓ

م.9جّٕجّٕة"
ثقؼيمطؿوبقيمظمماظؼؾوئ٢ّماظشّٕضقيمذؾقفيمغ٦ّسومعومبوظ٦ّثقؼيماظيتمغشّٕػوماظلّقّٓمػوغ٦ّر٦ّم طونماطؿشوفمو

سؾ٧ّماظ٦ّثوئ٠ّماظيتم طونمأنمحصؾـوم)ؼؼ٦ّلمصريو( حوصّٖامظؾؾقٌمس٤ّمتػوصق٢ّمجّٓؼّٓةمظمما٦ٌّض٦ّع،م"...مو
غّٕىمأّغفومذاتمضقؿيمتلؿّٓس٨ّم ػـوكمو سؾ٧ّمإؼضوحوتمػوّعيمح٦ّهلومصمعـوػومع٤ّمػـومو ذّٕغومإظقفوموأ

ظؽ٤ّم وم،تؼوظقّٓمأصقؾيمؼؾّٓومبعضفومبّٓائقوسؾ٧ّماًص٦ّصمعومؼؿعّؾ٠ّمبوِّسّٕافمصف٨ّمتعّؾّٕمس٤ّم غشّٕػو،مو
ماظشعىماظؾّٓائ٨ّمعـفو ميؽ٤ّمادؿكالصمأمنوطمتػؽريمو طوغًمضؾ٢ّماالحؿاللماظػّٕغل٨ّمم"10ذػـقيمػّٔا
ط٢ّّمضؾقؾيمعلؿؼّؾيمس٤ّم و،مص٦ّض٧ّمسورعيتعقّ٘مظممماٌؿقّصـيمظممجؾوهلو،م11ضؾوئ٢ّمبالدماظؼؾوؼ٢ّماظشّٕضقي

ع٤ّم ع٤ّماِّسقونماِّثّٕؼوءمو اىؿوسيمػ٨ّم"ػقؽي"معؽ٦َّّغيمع٤ّماظؽؾورمو وم،المختضّٝمإاّلمىؿوسؿفو اِّخّٕىمو
مو ماٌؼوعوتمب٢ّ مو ذوي مجلّٓؼي، مبؼ٦ّّة مؼؿؿّؿع٦ّن ماظّٔؼ٤ّ مع٤ّ مت حّؿ٧ّ مظؾوؼوتمطوغً ماظؼؾوئ٢ّ مػّٔه ؾعّقي

صؾ٣ّمتؽ٤ّمِّوظؽ١ّماظؾوؼوتماظؼ٦ّّةماظيتمميؽ٤ّمأنمؼلقطّٕوامبفومسؾ٧ّمتؾ١ّماظؾالدم،مضلـطقـيمامسقيمظمماظ٦ّاضّٝ
االدؿؼالظقيماظيتمسوذًمظممزّؾفومػّٔاماظؼؾوئ٢ّمضّٕوغومعؿؿوظقيمزفّٕمضوغ٦ّنم ظممػّٔهماظعّٖظيمو ،مو12اىؾؾقي

م.13ِّّنمبعّٚمتػوصقؾ٥ّمالمؼؼّّٕػوماظؼّٕآن"،مبّٕيماظؼّٓمييسّٕظممعلؿؿّّٓمأطـّٕمع٤ّمتؼوظقّٓمػّٔاماظشعىماظرب

  بعض ادلالحظات اؾديـية .2

مو معلؾؿ٦ّن ماىفي مػّٔا مضؾوؼ٢ّ م:"... ماىوغىمضوئال مػّٔا مظم محّٓؼـ٥ّ مصريو مإدالعف٣ّم ؼ٦ّاص٢ّ ظؽ٤ّ
مسـّٓػ٣ّ،،ؾ٨ّـذؽ ماظؿطقُّّٕ مغّٖسي مؼـري معو مأو معصويف٣ّ مؼ٦ّاص٠ّ معو ماظؼّٕآن مع٤ّ مؼؼؾؾ٦ّن ظؽ٤ّم ومصف٣ّ

صؿـالمزمّٓثمأنمؼلعّٕمماظيتمتؾؼ٦َّّػومع٤ّمأدالصف٣ّمميؽ٤ّمأنمتؾغ٨ّماظـّّٙماظؼّٕآغ٨ّ،ماِّسّٕاف اظعوداتمو
ماػؿؿوعوم ؼّٕصّٝمسؼريت٥ّمبّٔظ١ّمو ضوٍضمأومروظىمبؿطؾق٠ّمغّّٙماظشّٕؼعيماإلدالعقيمو ظؽ٤ّمالمأحّٓمؼعريه

                                                                                                                                                                 
9 Féraud, Ch. (1862), « Mœurs et coutumes Kabyles », in Revue Africaine, VI, p. 272 .  
10 Ibid,. p. 276-277. 

دّؽوغ٥ّممطونمعصطؾّّمضؾوئ٢ّماظّٓاّلمسؾ٧ّماإلضؾق٣ّمو و.Tribusطؿؾـومضؾوئـ٢ّمبوهلؿّٖةمظممعؼوب٢ّممو، Kabylesظؼّٓمطؿؾـومضؾوؼ٢ّمبوظقوءمظممعؼوب٢ّم11
 اظعّؾودقيمظمماظؼريوانمحقٌمطونمؼغمشورمإشمماٌـور٠ّماىؾؾقيمع٤ّمدؽقؽّٓةمإشمماىّٖائّٕ ضّٓمادؿعؿ٢ّمعـّٔممتّّٕطّٖماإلدارةماإلضؾقؿقيماِّع٦ّؼيمو

مغّٕىمصؼّٓماخؿغمِصّٕمبود٣ّمبالدماظؼؾوئ٢ّماظرببّٕؼيمو )اظعوصؿي( مغّٕىمأّنم عّٝماِّؼوممإشممبالدماظؼؾوؼ٢ّ،محقٌمأّنماالد٣ّمر٦ّؼ٢ّمطؿو شريمأّغـو
ػ٨ّماظؼؾوئ٢ّم و( Quinquegentiani)اظؿلؿقيمأضّٓممصؿـّٔماظػرتةماظّٕوعوغقيمطونمؼغمشورمإشممدّؽونمػّٔهماىؾولمبود٣ّمهوُظّٟماظؼؾوئ٢ّماًؿّٗم

م مرد٣ّ مأّن مطّٔظ١ّ مؼغمالحعمّٜ مطؿو مدؼ٦ّطؾقؿقوغ٦ّس، ماإلعربار٦ّر مسفّٓ مظم ماظّٕوعوغ٨ّ ماالحؿالل مضووعً مدقؿط٦ّّرماظيت ماظػّٕغلقي مظم مضؾوؼ٢ّ اد٣ّ
 .ظمموضًمالح٠ّ Kabyles إشم   Kabilesع٤ّ
طونم ظؽـفوماغفّٖعًمذّّٕمػّٖمييمظمماظ٦ّاديماظؽؾري.مو حوولمسصؿونمبويمصّٕضماظلقطّٕةمسؾ٧ّمػمالءماىؾؾقنيمصلقَّّٕمإظقف٣ّمضمؾي،مو 12

ماظؼؾّٚمسؾ٧ّماظعـوصّٕماظيتم تلت٨ّمعـف٣ّمإشممضلـطقـيمأومإشممجفوتماظلف٦ّلماظعؼوبماظ٦ّحقّٓماظّٔيمادؿطوعماظؾوؼوتمتلؾقط٥ّمسؾقف٣ّمػ٦ّ
 إبؼوئف٣ّمطّٕػوئ٤ّمب٢ّموإسّٓاعف٣ّمأحقوغوماغؿؼوعوممّمومارتؽؾ٥ّمإخ٦ّاغف٣ّ،مس٤ّمضمؾيمسصؿونمبويماٌؾّؼىمبوالس٦ّر،مأغظّٕم:ماظعؾقومظؾعؿ٢ّمو

Féraud, Ch. (1862), « Zebouchi et Osman Bey », in Revue Africaine, VI, p. 120-127. 
13 Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 272-273م 
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٢ّمسعمػمّٓمَظْؼؾوؼعم"ع٤ّمػـومجوءماٌـ٢ّماظلوئّٕمسـّٓمػمالءماظؼؾوؼ٢ّ: صوىؿوسيمهؽ٣ّممب٦ّجىماظعودةم)اظعغمّٕف(مو
م.14"ظؽ٤ّمَظفػمؿوسيمتؾط٢ّمحؽؿ٥ّ اظؼوض٨ّمزمَؽ٣ّمو

ؼؽ٦ّنمضّٓموص٢ّمم15"...مإذامطونمسـّٓمضؾوؼؾ٨ّمضضقيمؼّٕؼّٓمتل٦ّؼؿفومعّٝمجورهمصنّغ٥ّمؼّٔػىمإشممروظى
مو محّٓؼـو ماظؼؾقؾي م إشم مذف٦ّد مضوئؿي مظ٥ّ مزمّّٕر مأن مسؾق٥ّ-ؼرتّجوه مػ٦ّ ماٌوظ١ّمم-ميؾقفو مػ٦ّ مبلّغ٥ّ ؼعؾـ٦ّن

ذامرصّٚماظطوظىمصنّنمذظ١ّماظشكّٙمؼغقىمسـ٥ّمأؼوعومث٣ّّمإ و،ماظ٦ّحقّٓمظؾعؼورمحم٢ّّماًالف اظشّٕس٨ّمو
مو مإظق٥ّ مو ؼع٦ّد مؼلتق٥ّ مإٌّّة مػّٔه مو ظؽ٤ّ مدالح مػو عع٥ّ مظ٥ّ: ماظطوظىمضوئال مبودقطيممؼـّٔر ػ٨ّمطملي

(Bacetta)ظممبـودقمأبـوئ٨ّم ػ٨ّمطمّٗمرصوصوتمأضعفومظممبـّٓضقيتمو ػو ٔـومظ٦ّرض١ّم)ظممؼّٓ(موم
م.ممم16)ظمماظقّٓماِّخّٕى(م"مدـػّٕشفومصق١ّمإذامٕمتـّػّٔمعومأرؾؾ٥ّمعـ١ّ و

ظؽ٤ّمطؿومأّطّٓمظ٨ّماِّسقونمأّغ٥ّمع٤ّمتؾ١ّم ..مالمرؼىمأّنماظطوظىمؼؿؿّل١ّمبوظّٕصّٚمو.صريو""مؼ٦ّاص٢ّم
ايولمأّنماظّٕواؼيماظشػ٦ّؼيم و،مبلعونممصقفواظؾقظيمؼـؾغ٨ّمظ٥ّمأنمؼؿفّقلمظؾّٕحق٢ّمدم٦ّمضؾقؾيمأخّٕىمظإلضوعيم

ػ٨ّمضؾقؾيمعّٕطّٖػوممو،مل٤ّمع٤ّمبينمورثقالنامس٥ّمدقّٓيمح،متؿقّّٓثمس٤ّمعّٕابّٛمعلؿـريمظممزع٤ّمبعقّٓ
مظؿفّٔؼىممطونمصّؿ٣ّمسؾ٧ّموّٓؼّٓماجملؿؿّٝماظؼؾوؼؾ٨ّمو،مشّٕب٨ّمدطقّٟ ماظعوداتمبوظؼ٦ّّة مػّٔه أنمزمّط٣ّ

ر٦ّؼؾيمصنّنما٦ٌّتمٕمميفؾ٥ّمظقؽؿ٢ّمجفّٓهممحقٌمأّنماٌفّؿيمطوغًمصعؾيموماظلؾ٦ّكمظممػّٔهماظؼؾوئ٢ّمو
م17قّٓيمحل٤ّماظ٦ّرثقالغ٨ّ.م"عـّٔئّٔمٕمتؼ٣ّمحمووظيمعـقؾيمحملووظيمدمايضوريمو

 االؼتصادية  بعض اخلصائص احلضارية واؾؾغوية و .3

ؼّٔطّٕمصريومظممػّٔاماظشلنمأّغ٥ّم"...مالمت٦ّجّٓمظّٓىمدّؽونماظؼؾوئ٢ّماظشّٕضقيمتؾ١ّماظؼّٕىماظؽؾريةماٌؽؿّظيم
حقٌمم–اظؾوب٦ّرمب٦ّداّلممومعـ٢ّمعومػ٦ّمع٦ّج٦ّدمظّٓىمطـػّٓراظقيمزواوةمأومظّٓىمضؾوؼ٢ّمواديماظلوح٢ّموم-
ذظ١ّمدظق٢ّمسؾ٧ّمذ٨ّءمع٤ّماظؿقضُّّٕممو،ماٌغّطوةمبوظؼّٕعقّٓم٦ّتماظؾصقؼيمبؾعضفومذاتماظطالءماِّبقّٚمواظؾق
االحؿػوزمبش٨ّءمع٤ّماظصـوسيمايّٕصقي،مصؿ٤ّماظلػّّماظشّٕض٨ّمظؾؾوب٦ّرمماظّٕصوػقيماظيتمػ٨ّمّٕٔةماظعؿ٢ّمومو

اظطنيممورموبوئليمع٤ّمأشصونماِّذفم(Cahutes)إشممعوموراءمدؽقؽّٓةمذّٕضومالمغّٕىمسؿ٦ّعومد٦ّىمأط٦ّاخم
المؼلؿــ٧ّمع٤ّمذظ١ّمد٦ّىمموم18ايق٦ّانمصقفومؼؿلوط٤ّماإلغلونمومو،مبلؼ٦ّفمع٤ّمغؾوتماظّٓؼّٗمأوماظػؾني
مضّؾيمضؾقؾيمع٤ّمبعّٚما٦ٌّدّٕؼ٤ّ.

سؾ٧ّماًص٦ّصماِّذكوصمدونممصفمالءمو،مضؿ٤ّمػّٔهمايّٓودمذاتفومتؿغّقّٕمهلفيماظؿكورىمأؼضومو
مو مب٢ّ ماظؼؾوؼؾقي مظغؿف٣ّ مؼلؿعؿؾ٦ّن مال مؼػفؿماِّربعني موال محبقٌ مظغيمم٦ّغفو مأّن مصريو( م)ؼؼ٦ّل جّٓغو
مطؾؿوتمعػّٕداتمبّٕبّٕؼيموموم(Corrompu Arabe)ماظؿكورىمسـّٓػ٣ّمػ٨ّمخؾقّٛمع٤ّمسّٕبقيمعفشَّؿي

                                                                                                                                                                 
 .Ibid. p. 273م14

 االتػوضقوتماظيتمتؼّّٕػوماىؿوسي.مػ٦ّماظّٔيمؼؿ٦ّّظ٧ّمظمماظغوظىمهّٕؼّٕمخمؿؾّٟماظعؼ٦ّدموماظطوظىمظمماِّدوسمػ٦ّمععّؾ٣ّماظؼّٕآنمو 15
16 Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 273. 
17 Ibid. p. 273.  

ؼص٦ّدمبوظؿلوط٤ّمػـومػ٦ّماظظّٕفماًوّصماظّٔيمعّّٕمب٥ّماظلّؽونمخاللمسؿؾقوتماٌؼووعيمِّّنماٌعّٕوفمس٤ّماٌلؽ٤ّماظؿؼؾقّٓيمظّٓىمظع٢ّّماٌم18
  صؼّٕاءماظّٕؼّٟماظؼؾوئؾ٨ّمأّغ٥ّمعلؽ٤ّمأرض٨ّمؼؿؽ٦ّّنمع٤ّمضلؿنيمبقـفؿومحوجّٖمػؿوم:

 ظيتمتعين:معشؿع٢ّ،معؾؿفىمأيما٦ٌّضّٓ.ا Igneusظع٢ّمػّٔهماظؽؾؿيمعشؿّؼيمع٤ّماظؽؾؿيماظالتقـقيمماظـ٦ّم،مومظؾطف٨ّمو Agnes أضـّٗم-

 أدػ٢ّ.ماظؽؾؿيمأعوزؼغقيمععـوػو:مػ٨ّماٌوسّٖمظمماظغوظىمومخوّصمبويق٦ّاغوتمو( Eddaïnin) اّداؼـنيم-
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ظػف٣ّمظغؿف٣ّمبوظـلؾيم٤ٌّمرمقّٓمسّٕبقيمأصّٕؼؼقوماظشؿوظقيمالمبّّٓمع٤ّممعصقَّػي،مومحّٕوفمعؼؾ٦ّبيمومو
مو مععف٣ّ مبقـفماظؿقودث ماٌؿؾودظي ماِّحودؼٌ مإشم مواالدؿؿوع مععّٓودة مأؼوعو مؼؽؿشّٟمم٣ّ بعّٓػو

مو مبوظرتعقّٖماظؿصققّٟ ماظشؾق٥ّ مايّٕوف مظم ماظشنيم(Code) اظؼؾى معـ٢ّ مؼـَط٠ّ ماظؽوف محّٕف مصؿـال: ،
:سـّٓعمتػمّ٘ػمم تغمـَط٠ّمسـّٓمػمالءم،ػ٨ّمظممسّٕبقيمأصّٕؼؼقوماظشؿوظقيمتعينماحّٔرمو،معـدك صؽؾؿيم(Ch)ماالغؽؾقّٖؼي

(ândetch)ممم.م
زدتم،معـول:مدعمرتمتصؾّّمدؼّٕت،مٌوض٨ّمإشممطلّٕةمممّٓودةتؼَؾىمصؿقيمايّٕفماِّولمع٤ّماظػع٢ّما

متصؾّّمزؼّٓتماخل...م.
عمم)اذػىمأغً(،ماٌمّغٌمصقغيمواحّٓةمظؾؿّّٔطّٕمو أٌّّطّٕ،مشريمأّنممتغمؼولمظؾؿمّغٌمو،معـول:مروحماغ

ماظالتقين: ماىّّٕ محّٕف مادؿؿّٕار مػ٦ّ مظالغؿؾوه مب٦ّع٦ّش ،دي اٌؾػً مدي ماظعني مغؾّٝمم19عـول: ععـوه
مععـوهمجؾ٢ّمأوالدمسلؽّٕ.،ميموالدمسلؿشَّٕظفػمؾ٢ّمد،مب٦ّع٦ّش

مزواوة مإخ٦ّاغف٣ّ معـ٢ّ معـؾف٣ّ ماىفي مػّٔه مضؾوؼ٢ّ مإّن مسؾ٧ّم، ماىؾؾقي مبالدػ٣ّ مظم ماظـّٕوة مضّؾي وربػ٣ّ
،ماظؼطّٟمطعّؿولمؼّٓوؼنيمع٦ّمسقنيمظؾعؿ٢ّمظممايصودموم20اهلفّٕةمظممط٢ّّمع٦ّد٣ّمإشمماظلف٦ّلماظعؾقو

سؾق٥ّمأنم،مّجفومإشمماٌـور٠ّماظ٦ّادعيمظمماظّٓاخ٢ّسـّٓعومؼـ٦ّيماظ٦ّاحّٓمعـف٣ّمعغودرةمجؾوظ٥ّماظغوبقيمعؿ٦ّمو
مععوص٧ّممؼطؾىمعـ٥ّماظعـوؼيمو،مؼمّديمزؼورةمغّٔرؼيمإشممضّٕؼّّمطؾريمعّٕابط٨ّمضؾقؾؿ٥ّ أّغ٥ّمإنمسودمدؾقؿو

ذـوقماظّٔيممأوالدمسلؽّٕمؼؿ٦ّّجف٦ّنمإشممعّٕابطف٣ّمدقّٓيمومصؿـالمأصّٕادمضؾقؾيمزواشيمو،مدقؼّّٓممظ٥ّمضّٕبوغو
ٍّماالربعوءموؼ٦ّجّٓمعّٖارهمظممضّؿيماىؾ٢ّمعومب مصّٓوظّٗمنيمص ٍّ ػ٦ّمغّّٙماظّٓسوءماظّٔيمؼؿ٦ّّج٥ّمب٥ّممػومو،مص

مػمالءمإشممػّٔامإٌّابّٛم)طؿومطؿؾ٥ّمأحّٓماظطْؾؾي(م:
م.21آمدقّٓيموذـوق

مأغومعوذ٨ّمظؾؼؾؾيمظممحػمؿعموكم.
مإدامرجعًمسؾ٧ّمخريموسوصقيم.

مغعطق١ّماظ٦ّسّٓةم.
م.22امخؾقّٖةمديمب٦ّععّٕاف ح

مدعمماىووي.موحعمماظشؿقعيموزوجمص٦ّردي

 ؿؾة اؾػرـيية عؾى ؼبيؾة ب ي خّطا  اؾشرؼية احل .4

،م2860ج٦ّانمم25دّف٢ّمصريومظممػّٔاما٦ٌّض٦ّعمظقّٗمطؿمّرخمصقلىموظؽـ٥ّّمطشوػّٓمسقونمأّغ٥ّم"...مظمم
موم)اظػّٕغلقي(مت٦ّّشؾًمايؿؾي ماظشّٕضقي مبينمخّطوبماظيتممسؾ٧ّماظؼؾوئ٢ّ مضؾقؾي مضؾىمإضؾق٣ّ وصؾًمإشم

                                                                                                                                                                 
ضّٓماحؿػظًماظّٔاطّٕةماظشعؾقيمظّٓىمػمالءماظؼؾوؼ٢ّماٌلؿعّٕبنيممصوحىماظؼّّٛ،مو تػكقؿفو،مطؾؿيمبّٕبّٕؼيمتعين:مبؿشّٓؼّٓماظشنيمومب٦ّع٦ّّش 19
خّص٦ّامب٥ّماظؼّّٛماظرّبيمأيماظلـ٦ّّر،مأّعوماد٣ّماظؼّّٛمظممهلفيمم)آع٦ّّش(مطؿومػ٦ّمظممأعوزؼغقيمجؾ٢ّمأوراسمو د٣ّماظرببّٕيمهلّٔامايق٦ّانبوال

 .(Moche)  زواوةمصف٦ّمآعشقّ٘ماظّٔيمػ٦ّمظمماظ٦ّاضّٝمتصغريمظالد٣ّماِّول:مع٦ّش
 ؼؼصّٓمبوظلف٦ّلماظعؾقوماظؾالدمع٤ّم"ماظصّٕامإشمماظلؾوخم"م.  20
ٍّماعّٖاظيم.ؼ٦ّجّٓمعّٖارم  21  ػّٔاماظ٦ّظ٨ّمظممأسؾ٧ّمضّؿيماىؾ٢ّماٌط٢ّّمسؾ٧ّمضّٕؼيمتلوظيمايوظقي،مإشمماظشؿولمع٤ّمص

 "مب٦ّععّٕاف"مػ٨ّمخؾّٖةمصغريةمع٤ّماظشعري.م22
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مظممأسؾ٧ّممو،مضّٝمظمماىفي"اظؿؿّّٕد"ماظّٔيمومطوغًماحملّّٕكماظّٕئقل٨ّمظـ ضّٓمأضوعًمايؿؾيمععلؽّٕػو
خػقّٟمؼؿؽ٦َّّنمم(Colonne)ج٦ّانمزحّٟمرت٢ّ 29ظمممم.مو2152اظّٔيمؼعؾ٦ّم( Tafortas)جؾ٢ّمتوصّٕروسم

ععف٣ّمأدّٕػ٣ّممع٤ّمسّّٓةمصّٕقمظالدؿؽشوفمدم٦ّمدقّٓيمععّٕوفمحقٌمطونم"اٌؿؿّّٕدون"مضّٓماغلقؾ٦ّامو
م.23ضطعوغف٣ّمو

ماٌلوظ١ّمودقّٓيمععّٕوفمعـطؼيمجؾؾقيمصكّٕؼيمجوّص مذاتماظؿ٦ّاءاتموسّٕة معلـّـيممي ضؿ٣ّمصكّٕؼي
ماظشقطون مضّٕون ماد٣ّ مسؾقفو مؼطؾ٠ّ م)اظػّٕغل٨ّ( ماىقّ٘ مجع٢ّ ممّمو ماظشؽ٢ّ  Cornes de)مشّٕؼؾي

diable)،مجّٕوفمسؿقؼيمتغ٦ّصمظممجمّٕىموادمحوؼومػ٨ّمعؿصؾيمع٤ّمصمقّٝماىفوتممبـقّٓراتموموم
(Oued Haïa)ػّٔهماظؼؿ٣ّمتؾّٓومععّٖوظيمس٤ّمحمقطفوممو،مغ٧ّ(ػ٦ّمأحّٓمرواصّٓماظ٦ّاديماظؽؾريم)اظّٕعولماِّدموم

مصكّٕيمضّق٠ّمؼّٕبطفومجبؾ٢ّمب٦ّر٦ّؼ٢ّماظّٔيممتـ٢ّّمضّؿيمتوصّٕروسمأسؾ٧ّمضؿؿ٥ّ.م(Col)ظ٦ّالمممّّٕ
طلّغفوم،مظمماىفيماظغّٕبقيمأدػ٢ّمدػّّمصكّٕيمتؿفّؿّٝمبوضيمع٤ّماِّذفورمتّٕت٦ّيمع٤ّمغؾّٝمجموورمهلو

مواحي م)ض٦ّرب٨ّ، مط٦ّخ مإٌّابم((Gourbi)م24ؼؿ٦ّّدطفو مضّٕؼّّ مععّٕوفؼض٣ّّ مدقّٓي مزمظ٧ّمم25ّٛ اظّٔي
مظّٔظ١ّممّس٨ّماىؾ٢ّمبومس٥ّ.مبوالحرتاممو

سـّٓموص٦ّلمايؿؾيماظػّٕغلقيمػـوكموجّٓعمِتماظؼ٦ّرب٨ّماظّٔيمؼض٣ّّمضربمإٌّابّٛمدقّٓيمععّٕوفمالمؼّٖالم
حّٓؼـيماظعفّٓمم26ػ٦ّمدظق٢ّمسؾ٧ّ"زردة"ماظؽموسموطّؾفومع٤ّماظػكورموماظصق٦ّنمومحمورومبعّٓدمع٤ّماآلغقيمو
مأخّٔمضّٕارماهلف٦ّممسؾ٧ّمعّٕطّٖمحّٕاديماظغوبيماظ٦ّاضّٝمضّٕبمبينمعلؾ٣ّممّتمحقٌماجؿؿعًماظؼؾوئ٢ّمو

م.(Delacroix)مدوالطّٕواموم(Bocq)مع٤ّماظلّقّٓؼ٤ّمب٦ّكطونمؼؿ٦ّّظ٧ّمعفوّع٥ّمط٢ّّممو،مغفػمؾ٥ّمو
ماىؾؾ٨ّماظصكّٕيمأٌّط٦ّرمت٦ّجّٓمعغوراتممصريو:ؼ٦ّاص٢ّم ...ظمماىفيماٌؼوبؾيمظؾؼ٦ّرب٨ّمبوووهماٌؿّّٕ

وجّٓممضّٓمدخؾفومدظقؾـومومو،مظؽ٤ّمشودروػومضؾ٢ّموص٦ّلمايؿؾيمبؼؾق٢ّمدونمورؾقعقيمطونمؼؼق٣ّمبفوماٌؿؿّّٕ
ظممأحّٓماِّرطونماطؿشّٟمأحّٓممضّٕابمعؾقؽيمبوظؽلؽّٗمومصقفومسّٓدامع٤ّماآلغقيماظػكورؼيمعؾقؽيمبوظلؿ٤ّمو

27جـ٦ّدماظػّٕضيماظّٖواوؼي
سّٓدامع٤ّمضصىماظؾ٦ّصمحغمػظًمبّٓاخؾ٥ّمأوراقمتعمؾّق٤ّمبعّٓمصقػمصفومم(Zouaves)م

مسؾ٧ّماظع مسؾورةمس٤ّمتلفق٢ّمبلقّٛمعؿعّؾ٠ّممبعوعالتماظلّؽون)اضرتاضأّغفو مؿ٦ّممشريمذاتمأػّؿقيمِّّغفو
اظيتمهؿ٦ّيمسؾ٧ّممشريمأّنماٌف٣ّّمػ٦ّماظ٦ّثقؼيماظيتموجّٓتغمفومضؿ٤ّمػّٔهماِّوراقمومض٦ّائ٣ّمذف٦ّد...(،،مبّٔور

م:28اظـّّٙماآلت٨ّمأدغوه

                                                                                                                                                                 
23 Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 275. 

 .ؼعينماظؽ٦ّخمبّٕبّٕيمع٤ّمآض٦ّرب٨ّمو 24
مع٤ّما٦ًّ 25 مإٌّابّٛمدقّٓيمععّٕوفمذ٨ّء مطّٕاعوت٥ّموم-ارقظقّٗمظممأدط٦ّرة مع٤ّماظّٔاطّٕة ماظطوبّٝماظشػ٦ّيمحمو مع٤ّمم-ظع٢ّّ مضّٓم د٦ّىمأّغ٥ّ

بغّٓاد،طؿومؼّٕويماظلّؽونمأّنمأص٦ّاتومطلص٦ّاتمآٌّاصّٝمختّٕجمع٤ّمضّٕزم٥ّمتـؾهمب٦ّض٦ّعمح٦ّادثمشريمسودؼيمعـؾؿومحّٓثمسـّٓعومشّٖامسصؿونم
  (.2804) بويماٌـطؼي

بعّٓمآٌّاوظيمؼّؿكّٔمضّٕارممح٦ّلمضّٕؼّّمعّٕابّٛمعؾف٢َّّموم-دّؽونمأصّٕؼؼقوماظشؿوظقيمطؿومػ٦ّمسـّٓمبوض٨ّم-اٌؼص٦ّدمبوظّٖردةمػ٦ّموؿُّّٝماحؿػوظ٨ّم 26
مبعّٓمذظ١ّمؼؼل٣ّماىؿقّٝمبّٔطّٕىمإٌّابّٛمؼشرتكماىؿقّٝمظممتـوولماظطعوممظؿّٓسق٣ّماظّٕوابّٛ،مومبشلنمضضقيمػوّعيمجّّٓامظممحقوةماظؼؾقؾيمو

حؼ٦ّضفو،مطؿومميؽ٤ّمأنمتؼوممزردةمظؾصؾّّممنماظّٓصوعمس٤ّمذّٕفماظؼؾقؾيمواٌؾّّ"مبوظ٦ّصوءمظممتطؾق٠ّمعوممّتماالتػوقمسؾق٥ّ،مبشلم"اظطعوممومبـمو
  بنيمضؾقؾؿنيمعؿكوصؿؿني...مإخل.

 اظػّٕقماظّٖواوؼيمػ٨ّمصّٕقمعلوسّٓةمبؾؾوسمأػ٢ّمزواوة. 27
28 Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 277. 



 ػريو منوذجًا ذارل اإلثـوغراػيا "االدتعؿارية"

27 

أّؿا بعد ػؼد حضر بني  ،دّؾم صحبه و ءاؾه و " احلؿد هلل وحده وصؾى اهلل عؾى دّيدـا حمّؿد و
 اتػؼوا عؾى : صغري و مجؾة ؽبري و 29أيديـا مجاعة اوالد بارش

 م.30ع٤ّمضّٕبمسؾ٧ّمعوهل٣ّمصقعط٦ّنمدّؼؿ٥ّمسؾ٧ّماٌصؾوح
 زوجيماب٤ّمسّؿ٥ّم.مطّٔظ١ّمع٤ّمضّٕبمسؾ٧ّماظـقّٟمسؾ٧ّمزوجؿ٥ّمو 

 امطونمصوحىمععؾ٦ّمم.إذطّٔظ١ّمع٤ّمضّٕبمسؾ٧ّماظضقّٟم 

 ضؿ٢ّمأومجّٕحمأحّٓامع٤ّممشريمدظ١ّمع٤ّماظـقّٟموموم31اظ٦ّدق٠ّمايؿومومع٤ّمضّٕبمسؾ٧ّماظؾقريةمومو
 عومدطّٕمصقعط٦ّنمدّؼؿ٥ّمسؾ٧ّماٌصؾوح.

 ضؿ٢ّمأومجّٕحمطّٓظ١ّمؼعط٦ّنمموم32ومدطمًأع٤ّمضّٕبمسؾ٧ّمعصؾقيماىؿوسيمع٤ّمبالدمارتغؿًم
 دّؼؿ٥ّمسؾ٧ّماٌصؾوح.

 ضؿ٢ّمأحّٓامع٤ّماىؿوسيمصقلّّٓمظمماٌؼؿ٦ّل.مأرادموظّق٥ّمأنمؼؼؿ٢ّمومامعوتمأحّٓمع٤ّماىؿوسيموذإ 

 ؼعطقفوماظؼوت٢ّمم33اٌعطقيمو،مأحّٓمع٤ّماىؿوسيمخوؼ٤ّماظـفورمتعط٧ّمدّؼؿ٥ّمسؾ٧ّماٌصؾوحإذامضؿ٢ّم
 .مأّعومظمماظؾق٢ّمسؾ٧ّماٌصؾوحمصمقّٝمعومؼعط٦ّنمصق٥ّمو،موحّٓهمصؼّٛ

 مو ماىؿوسي مع٤ّ مدّٕؼؼي ماغلّٕضً مومإذا ماىؿوسي مومدارت مؼػّٖع م٤ٌّ اعؿـّٝممضّّٕس٦ّا
مرؼول ع٤ّماظػوغ٨ّمصالمرج٦ّعمظ٥ّممأط٢ّمذ٨ّءمطّٔظ١ّمع٤ّمعش٧ّمعّٝموظ٨ّّماٌؼؿ٦ّلمومو،مصكلورت٥ّ

 اظلالمممسؾق٥ّمو

 مصمّٝمأضمّٓمب٤ّمدعّٓم...مو،مإٌّابّٛمأضمّٓمب٤ّمب٦ّسّٖؼّٖ،ماظشف٦ّدمايوضّٕونم:مسؾ٨ّمب٤ّمدؾقؿون
مطـريم.

 34اظؽوتىم/مأضمّٓمب٤ّمبؾؼود٣ّمب٦ّظؾصريمتوبمآمسؾق٥ّمءاعني. 

 تؽوين األدرة  ؿعؾوؿات إثـوغراػية عن اؾزواج و .5

ماٌعؾ٦ّعوتممو مػّٔه مصريو مادؿؼ٧ّ متلدقّٗمضّٓ مضؾ٢ّ م: مؼؼ٦ّل ماِّسقون، مظ٥ّ مضّّٓعفو مرواؼوتمذػ٦ّؼي ع٤ّ
اظّٓائّٕةماظؼضوئقيماظػّٕغلقيمأيمضؾ٢ّمتعقنيمضضوةمظّٓىمػّٔهماظؼؾوئ٢ّمطونماظؼؾوؼ٢ّمؼعؼّٓونماظؼّٕانمحلىم

مزواجماٌعطقيم:مطونماظّٖواجمؼؿ٣ّّمبطّٕؼؼؿنيمػؿومزواجماىّٓيمومو،متؼوظقّٓمأدالصف٣ّمسوداتمو

                                                                                                                                                                 
ػّٔهماظ٦ّثقؼيماٌكؿصّٕةمتؿعّؾ٠ّمبؼوغ٦ّنمأضّّٕت٥ّممومؾىماظؽوفمذقـو،ُضمحغمّٔصًماٌق٣ّمظمماِّولمومبورشمػ٦ّمهّٕؼّٟمالد٣ّماعؾورك،ماحؿؿوال،م29

مأغظّٕمع٦ّضّٝمإضؾقؿفومظممإًّؼطيمإٌّػمصؼيم.مػ٨ّمصّٕضيمع٤ّمضؾقؾيمبينمسقشي،مصموسيمأوالدمبورشمو
 ( .Foyer) تؼوبؾفومظمماظػّٕغلقيمطؾؿيماٌصؾوحمػـومؼعينماظؾقًمأوماظعوئؾيمومم30
 اظػ٦ّاط٥ّم.مغؼؾ٥ّمع٤ّمإغؿوجماِّرضمعـ٢ّمايؾ٦ّبمواظ٦ّدق٠ّمسـّٓماظؼؾوؼ٢ّمػ٦ّمط٢ّّمعومميؽ٤ّم 31
ظممعؼوب٢ّمطؾؿيمدطمً:ممو( Empiéter)جّٓغومأّنمصريومادؿعؿ٢ّمظممعؼوب٢ّمطؾؿيمارتغؿًم:ماشؿصؾًممسـّٓعومسّٓغومإشمماظـّّٙماظػّٕغل٨ّموم32

مّٕبقي.مإٌّّجّّمأّنماظؽؾؿؿنيمع٤ّماظؾغيماظرببّٕؼيمِّّغـومٕمنّٓمهلؿومععـ٧ّمظمماظؾغيماظعموم(،Incendier) حغمّٕضً
 ظممظغيماوالدمبورشماٌعطقيمػ٨ّمعصورؼّٟماظ٦ّظقؿيم)اظضقػي(ماظيتمتؼوممسؾ٧ّمذّٕفماىؿوسيمسـّٓمعّٓاوالتفوم. 33
  أغظّٕ:اظصّٕصقيمظؾقػوزمسؾ٧ّمضقؿؿ٥ّماظؿورسمقي،ممطؿؾـوماظـّّٙمطؿومػ٦ّمظممأصؾ٥ّمدونمتعّٓؼ٢ّمأومتصققّّمظمماظؼ٦ّاسّٓماظـق٦ّؼيموم34

Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 275-278. 
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ؼؾؿّٖممموم35جّٓيمرعّٖامظرتدقّْماظشّٕوطماظيتمأضّّٕتفوماظعوئالتػ٦ّماظؼقوممبّٔبّّممومزواج اجلدي .أ
حقٌمم(مو2860صّٕغ١ّمم115إشممم275بودقطوم)م90إشممم70اظعّٕؼّٗمبّٓصّٝمعفّٕمظ٦ّاظّٓمسّٕود٥ّمضّٓرهمعومبنيم

مصنّغ٥ّمؼعؿؿّٓمسؾ٧ّمأصّٓضوئ٥ّ ماٌؾؾّٞمشريمعؿ٦ّّصّٕ مؼؽ٦ّنمػّٔا معو مايولمأّغ٥ّمظمماظق٦ّمماحملّّٓدمو،مأّغ٥ّمطـريا
ماِّص مط٢ّّ موظؾعّٕسمؼلت٨ّ مزوجوتف٣ّ معّٝ مومّٓضوء مػّٓاؼوممأبـوئف٣ّ مع٤ّ مادؿطوع معو معع٥ّ مزمؿ٢ّ مواحّٓ ط٢ّّ

مظؾعّٕؼّٗماىّٓؼّٓ مومو، ماظطؾ٦ّل مومتّّٓق ماظّٖرغي مسّّٓةممتعّٖفمع٦ّدقؼ٧ّ مؼطؾ٠ّ ماظؾـودق اظؾعّٚمع٤ّمضمؾي
م.!خّؾي اؾبارود يتؽّؾمتؿعوشمماِّص٦ّاتمبعؾورةم:ممؼؼػّٖونمومػ٣ّمؼّٕضص٦ّنمومرؾؼوتمو

بعضف٣ّممبعضف٣ّمؼؼطّٝماِّشصونمو،م٨ّماِّصّٓضوءمأؼضومٌلوسّٓت٥ّإذامٕمؼؽ٤ّمظؾعّٕؼّٗماىّٓؼّٓمبقًمؼلت
مو ماظطني مؼعّّٓ ماظط٦ّبماآلخّٕ مظصـوسي ماظؼّّ٘ ماظّٓؼّٗمو، مبـؾوت ماآلخّٕ ماظؾعّٚ  Stipa)ؼلت٨ّ

tenacissimaأظ٦ّاحمع٤ّماظػؾنيمظؿلؼقّٟماظؾقًماىّٓؼّٓم.مو(م 
مو ماىؾؾقني مػمالء مسـّٓ ماظّٖواج متؼوظقّٓ مإشم مظّٖوامغع٦ّد ماظؼودقي ماًص٦ّصماظشّٕوط ماىّٓيمسؾ٧ّ ج

غضقّٟمعومتؾّؼقـوهمع٤ّمععؾ٦ّعوتمس٤ّمتؼوظقّٓمػّٔاماظّٖواجمظّٓىمط٢ّّمع٤ّممو،ماٌػّٕوضمسؾ٧ّمإٌّأةمأنمتؼؾ٢ّمب٥ّ
مضؾوئ٢ّمأخّٕى.مبينمصّٕضونمومضؾقؾيتمبينمت٦ّص٦ّتمو

صنّنمسؾ٧ّمسوئؾؿفومعـّٔمإسالغفومس٤ّمرصضفومتّٖوؼٍم،مظممحولمرْصّٚمرؾىماظّٖواجمع٤ّمصؿوةمظلؾىمعو
ع٦ّازؾيمسؾ٧ّمحّٕاديمحمقّٛمعـّٖهلومٌـّٝماحملووالتماظيتمميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممم،ابـؿفومأنمتؽ٦ّنمدائؿيماظقؼظي

ماِّخريمالمؼؽّّٟمس٤ّمعّٕاضؾيماٌـّٖلمو مػّٔا م"اًطقىماظعوذ٠ّ"مِّّن إذاممو،معع٥ّمأصّٓضوؤهماٌؼَّّٕب٦ّنمبفو
،مع٤ّمذبّّماىّٓيماظّٔيمؼّٕعّٖمدع٥ّمطؿومذطّٕغومأسالهمظؾّٕوابّٛماظّٖوجقيم-ظممشػؾيمع٤ّمأػ٢ّماظػؿوةم–متّؽ٤ّم

م.36صنّغفومدؿؽ٦ّنمبؼ٦ّّةماظعّٕفمع٤ّمغصقؾ٥ّ،معـّٖلماظػؿوةسؾ٧ّمسؿؾيم
ع٤ّمخاللمتؼوظقّٓمزواجماىّٓيمتؽ٦ّنماظّٖوجيمظقّٗمصؼّٛمعؾؽومظّٖوجفومرقؾيمحقوت٥ّمب٢ّمتصؾّّمبعّٓم

صؿوم،مظممػّٔهماظظّٕوفمهّٓثموضوئّٝمع٤ّماىّٓؼّٕمسّٕضفومع٦ّت٥ّمجّٖءامع٤ّماإلرثمصؿصؾّّمعؾؽومظؾ٦ّرثيمو
ظمممرىماظ٦ّرثيمط٢ّّمؼّٕؼّٓمأنمتؽ٦ّنماِّرعؾيمع٤ّمغصقؾ٥ّمومي٦ّتمحّؿ٧ّمؼؿؾومإنمؼؾػّٜماظّٖوجمآخّٕمأغػود٥ّمو

مبربغ٦ّسمو مأو محبوؼ١ّ مدثِّّٕػو مع٤ّ مأول مبفو مؼػ٦ّز موماِّخري مغصقؾ٥ّ مع٤ّ متصؾّّ مميؽـ٥ّممبّٔظ١ّ مأحّٓ ال
ماإلرث مظم مذّٕطوئ٥ّ ماالسرتاضمع٤ّ ماىّٓؼّٓممو، ماظلّقّٓ معـّٖل مظم مؼـشلون مصنّغف٣ّ مأبـوء مظألرعؾي مطون إذا

م.37واظّٓػ٣ّمإشممأنمؼّٓرط٦ّامد٤ّّماظؾؾ٦ّغمظألرعؾيماظّٔيمؼّٓؼّٕماظـّٕوةماظيتمتّٕطفو

                                                                                                                                                                 
ثـقيمعـّٔماظػرتةممظعّؾ٥ّمؼع٦ّدمإشممععؿؼّٓاتمومومٕمزمؿػّٜماظلّؽونمبلّيمذ٨ّءمس٤ّمأص٢ّمزواجماىّٓيمد٦ّىمأّغ٥ّمؼع٦ّدمإشممتورؼّْمضّٓؼ٣ّمجّّٓا، م35

لماظؾقـقيمغؾػًمسـوؼيماظؾوحـنيمإشممضّٕورةماظلريمبوِّسؿوموماظـ٦ّعقّٓؼي،معّٝمأّغـومالمغؿ٦ّّصّٕمسؾ٧ّمودوئ٢ّمأومسـوصّٕماظؾقٌمظممػّٔاما٦ٌّض٦ّع،
طونمضّٓمسغمـّٕمسؾ٧ّمغّّٙمأثّٕيمظممصّٓوظّٗمؼلّف٢ّماد٣ّماظؼؾقؾيماظرببّٕؼيماظؽربىمطؿوعيماظيتمتػّّٕسًمعـفومضؾوئ٢ّماظؼؾوؼ٢ّممظممػّٔاماظلقوق،مو

ت٦ّجّٓمآثورمعفّؿيمظممػضؾيماظعّٕوديمظممإضؾق٣ّمبينمصؿّّ،مطؿومت٦ّجّٓمآثورمروعوغقيمظمممو( les tribus de la Kabylie orientale) اظشّٕضقي
ظممإضؾق٣ّمضؾقؾيمأوالدمسؾ٨ّمت٦ّجّٓمآثورمظمماٌؽونماٌلّؿ٧ّممو طّٔامضؾقؾيمبينمعلؾ٣ّم...،مومبينمحؾقيب،مؾق٣ّمط٢ّّمع٤ّمضؾقؾيتمبينمخّطوبموإض

دؽقؽّٓةمم–شريمبعقّٓمس٤ّمرّٕؼ٠ّماظؼ٢ّّممظممإضؾق٣ّمبينمت٦ّص٦ّتمت٦ّجّٓمآثورمػوّعيمظمما٦ٌّضّٝماٌلّؿ٧ّماظعورريمديماظصّٓعي،مومعػمّٓؼـيمديمب٦ّت٦ّ،مو
 . تؽ٦ّنمحم٢ّّمحب٦ّثمأثّٕؼيأن  ػّٔهما٦ٌّاضّٝمطّؾفومؼـؾغ٨ّمغصغمىمعقغوظقـقيموذغمطّٕموج٦ّدم

36 Marçais, G. (1939), « Le problème du droit coutumier berbère », in  La France méditerranéenne et africaine, 

fasc 1, p. 7-18.  
37 Ibid, p. 280- 281. 
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سـّٓعومتّٕتؽىمسؿؾقيمضؿ٢ّمهؽ٣ّماىؿوسيمسؾ٧ّماىوغ٨ّمبّٓصّٝماظّٓؼيماظيتمتؼّّٓرممزواج ادلعطية . 
ؼؿ٣ّّم،مػ٦ّمعومزمّٓثمظمماظغوظىمبلطـّٕمع٤ّمأظّٟمصّٕغ١ّموإذامٕمؼؿؿّؽ٤ّماىوغ٨ّمع٤ّمصمّٝماٌؾؾّٞماٌطؾ٦ّبمو

ععفومطمل٦ّنمبودقطومتلّؿ٧ّمح٠ّّماظؽػ٤ّمأيمطػ٤ّمماظؾف٦ّءمإشممح٢ّّمآخّٕمػ٦ّمتؼّٓؼ٣ّمإحّٓىمبـوتمسوئؾؿ٥ّمو
ماٌّقً.م

دّف٢ّمصريومبلّنمحوالتماًقوغيماظّٖوجقيمغودرةمظمماظؼؾوئ٢ّماظشّٕضقيمِّّغ٥ّمظممأدغ٧ّماظشؽ٦ّكمظممخقوغيم
معؿوبعي مأّي مخ٦ّفمع٤ّ مدون مرأسمزوجؿ٥ّ مبؼطّٝ ماظّٖوج مؼؼ٦ّم ماظّٖوجي ماٌؿوبعيممو، مػـو ظقّٗماٌؼص٦ّد

مشري،ماظؼضوئقي ماِّخرية مػّٔه مظمممِّّن مطوصقو ماظيتمتعؿربماظؼؿ٢ّمحؽؿو ماىؿوسي مب٢ّماٌؼص٦ّدمػ٦ّ عؿ٦ّّصّٕة
معؼوب٢ّمسّٓممعطوظؾيماظّٖوجمأؼضومبوٌفّٕماظّٔيمطونمضّٓمدصع٥ّ.

مب٦ّاظّٓمتؾ١ّماظػؿوةمومإذاموغمسّٓمذوّبمبوظّٖواجمع٤ّمصؿوةمععّقـيمو ؼ٦ّذ١ّمأنمرمعؾ٥ّممظؽ٤ّماظطؿّٝمادؿؾّّٓ
مو ماظشوّبمؼش،مذظ١ّمبؿّٖوؼٍمابـؿ٥ّمع٤ّمآخّٕمسمؾّٟموسػمّٓه مبوهل٦ّانموصنّن طّٔامصمقّٝمسوئؾؿ٥ّمتشعّٕممعّٕ

،متؼّٝمع٦ّاجفيمذّٕديمضّٓممتؿّّٓمسؾ٧ّمدـ٦ّاتمبطعـيمسؿقؼيمظممطّٕاعؿفوموظّٔظ١ّمرمّّٕدماىؿقّٝمأدؾقؿف٣ّمو
ماظطّٕفمأوماظؿكّؾ٨ّمع٤ّمضؾ٢ّماظطّٕفماآلخّٕ ماظرتاجّٝمع٤ّمػّٔا سؾ٧ّمإٌّأةم،متؿ٦ّّضّٟمث٣ّمتلؿؿّٕمحّؿ٧ّمؼؿ٣ّّ

صؾ٥ّماي٠ّّمظمماظؿكّؾ٨ّمم38أّغفومأصقؾًمبعوػيمأومسفّٖمإذامطونماظّٖوجمعلؿوءؼممع٤ّمزوجؿ٥ّمأو.محم٢ّّماظـّٖاع
وظؾّٖوجماي٠ّّمدائؿومظمماالحؿػوزم،مسـفومبنردوهلومإشممذوؼفومعطوظؾومبودرتدادماٌولماظّٔيمدصع٥ّمعفّٕامهلو

محبضوغيمأبـوئ٥ّمظممحوظيماظطالقم.
اظشفوعممطون،مؼؼ٦ّلمسّٓدمع٤ّماظشق٦ّخماظؼؾوؼ٢ّم؛مطـّومعلؿؼّؾنيموط٢ّّمواحّٓمدّقّٓمغػل٥ّ،م"مظمماٌوض٨ّ
م.! ٕمتؽ٤ّمحقوةماإلغلونمأطـّٕمضقؿيمع٤ّمذبوبيمؼؼؿ٢ّمسّٓوهمدونمرضمي،مو،مالمسمش٧ّمع٤ّمأحّٓ
أصظّٝمسؼ٦ّبيمميؽ٤ّمأنمتؾق٠ّمبؼؾوؼؾ٨ّمػ٨ّمحّٕقمعـّٖظ٥ّمظقّٗمِّّنماٌـّٖلمذومضقؿيممإّنمأطربمإػوغيمو

مو مومػوّعي مطّٕاعؿ٥ّ ماظّٔيمزمػّٜ ماٌؽون مِّّغ٥ّ مومظؽ٤ّ متؽ٦ّّغًمعشوسّٕه مس٦ّارػ٥ّمصق٥ّ مامو، ظشعىمظممػّٔا
إذاممو،مطـريامعومتؽ٦ّنمػّٔهماإلػوغيمدؾؾومظممارتؽوبماغؿؼوممبشّٝ،م"اٌؿلّخّٕ"ماظّٔيمظقّٗمالغّٓصوس٥ّمحّّٓ

مإشمماىؿوسي،مو مبؿؼّٓؼ٣ّمذؽ٦ّاه ماِّخريةممتعّّٕفمصوحىماٌـّٖلماحملّٕوقمسؾ٧ّماىوغ٨ّمصنّغ٥ّمؼؼ٦ّم ػّٔه
ماىوغ٨ّ، مسؾ٧ّ ماظعؼ٦ّبي مأضص٧ّ مبنغّٖال مص٦ّرا مأخمومتلعّٕ مضؾقؾي مع٤ّ ماىوغ٨ّ مطون مضؾقؾيمإذا متؿفـّّٓ ّٕى

أّعومإذامطونمع٤ّمم)أيمسؾ٧ّمضؾقؾيماىوغ٨ّمرؾعو(،مهؿ٢ّماظلالحمظش٤ّّمايّٕبمسؾ٧ّمضؾقؾؿ٥ّماظضققيمو
االدؿقالءمسؾ٧ّممه٦ّؼؾ٥ّمإشممرعودمومغػّٗمضؾقؾيماظضققيمصنّنماىؿوسيمتؿـّؼ٢ّمإشممعـّٖظ٥ّمصؿلعّٕمبنحّٕاض٥ّمو

مع٦ّاذق٥ّمطّؾفومصؿغمّٔبعمّّمإلسّٓادماظ٦ّظقؿيمظؾفؿوسي.

                                                                                                                                                                 
ظعّؾ٥ّمٕمؼػف٣ّمحّٕصماجملؿؿّٝمسؾ٧ّمضموؼيمإٌّأةماظيتمصؼّٓتم ؼيماظيتمؼل٦ّضفومصريو،موالمغّٓريمعومعّٓىمصقيمػّٔهماٌعؾ٦ّعوتماظؿؼّٕؼّٕ

ضّٓمصؾؿًممتؾعومظّٔظ١ّمؼعقّ٘مأبـوؤػومظممطـػفو،موماظؿؽّػ٢ّمبوِّرػولماظقؿوع٧ّ،مإذمالمذ٨ّءمميؽ٤ّمأنمزمؿ٨ّماِّرعؾيمعـ٢ّماظّٖواجمومزوجفومو
مـّٖلم)...(ماظّٔيمؼّٓؼّٕماظـّٕوةماظيتمتّٕطفومواظّٓػ٣ّمإشممأنمؼّٓرط٦ّامد٤ّّماظؾؾ٦ّغإذامطونمظألرعؾيمأبـوءمصنّغف٣ّمؼـشلونمظممعموع٤ّمصريومسؾورةم:"م

ػّٔامدظق٢ّمسؾ٧ّمأّنماهلّٓفماظّٔيمرمس٥ّماجملؿؿّٝمظقّٗماظؿـوصّٗماظؾفقؿ٨ّمسؾ٧ّماظظػّٕمبوظّٖواجمع٤ّماِّرعؾيمبؼّٓرمعومػ٦ّمضؿونمايؿوؼيممومممم"
 ِّبـوئفوم.مهلومو

ظّٔظ١ّمعوممتلوسّٓمظممضؾىماِّرضموماىينمومايصودمومايطىمومريةمعـ٢ّمجؾىماٌوءموظمماظؼؾوئ٢ّماظشّٕضقيمتؼ٦ّممإٌّأةمبلسؿولمذوّضيمطـ 38
 ظؽ٤ّمالمغّٓريمعومعّٓىمصّقيمعالحظؿ٥ّمػّٔهممأدرطؿفوماظشقك٦ّخي،محلىمصريومومإنمتص٢ّماظـالثنيمع٤ّمسؿّٕػومحّؿ٧ّمتؽ٦ّنمضّٓماػؿؾؽًمو
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مؼْؼِّٓ معو موغودرا مأرض٥ّمب٢ّمؼػّض٢ّمرػـفو ماظؼؾوؼؾ٨ّمسؾ٧ّمبقّٝمبلؿوغ٥ّمأو ماظضوئؼيممم ؼـؿظّٕمحّؿ٧ّممتّّٕ
م.39اٌوظقيماظيتمحوضًمب٥ّمث٣ّّمؼّٓصّٝماٌولمالدرتدادمأرض٥ّ

م)ؼؼ٦ّلمصريو(مو مومجّٓغو مظؾؾوب٦ّر ماظؼؾوئ٢ّماجملوورة معـ٢ّ ماىفي مبعّٚمضؾوئ٢ّ مسوداتممسـّٓ صّٕجق٦ّة
اِّصّٓضوءمماِّصفورمومرجولمعلؾَّقنيمع٤ّماِّػ٢ّمومػ٨ّممتؿط٨ّمبغؾيمرصؼيمأخّٕىمعـ٢ّماظؿف٦ّّلمبوظعّٕوسمو

سؾ٧ّمط٢ّّمصوحىمعـّٖلممو،مرؾؼوتماظؾورودمآخّٕمتّٕتػّٝماِّص٦ّاتمبوظّٖشورؼّٓمومبنيمحنيمومآٌّس٦ّّؼ٤ّمو
صؿلخّٔم،مميّّٕمب٥ّمع٦ّطىماظعّٕسمأنمؼؼّّٓممشّٕبوالمممؾ٦ّءامبوظػ٦ّلمأوماى٦ّزمأوماظؿنيماجملّػّٟمػّٓؼيمظؾعّٕوس

ٌُفّٓاةمظممأطقوسممتؼّؾؾ٥ّمث٣ّّمتعقّٓهمإشمماظغّٕبولمو،ماظعّٕوسمعـ٥ّمع٢ّءمؼّٓػو ظمماِّخريمتعؾَّلمػّٔهماظؽّؿقوتما
م.40هؿؾفوماعّٕأةمسف٦ّزمتؿؾّؼ٧ّماهلؾوتمظؿففقّٖمعـّٖلماظعّٕؼّٗ

سـّٓعومؼص٢ّما٦ٌّطىمإشممغفوؼيمج٦ّظؿ٥ّمتـّٖلماظعّٕوسمث٣ّّمهقّٛمبفومغلوءمؼؼؿ٤ّمب٦ّضّٝمؼّٓػومداخ٢ّم
ممو،مإغوءمممؾ٦ّءمبوظلؿ٤ّماظلوئ٢ّ ع٤ّماظؾقّٚمتؼ٦ّممبؽلّٕػومسؾ٧ّمرأسماظؾغؾيماظيتمغؼؾؿفومؼعطقـفومسّٓدا

ماظؿػوصق٢ّمسؾ٧ّمدرجيمع٤ّماِّػّؿقيمظمماظّٓراديماإلثـ٦ّشّٕاصقيمهلّٔام،مبنيمأذغقفو مػّٔه وضّٓمتؾّق٤ّمظ٨ّمأّن
م(.2860)اظشعىماظرببّٕيمعّٝمأّنمبعّٚمػّٔهماظؿؼوظقّٓماخؿػًماآلنممتوعوم
اٌعؿؼّٓاتماظ٦ّثـقيمغؽؿػ٨ّمبوإلذورةمإشمممومدونمايوجيمإشممإضوعيمعؼوربيمسؿقؼيمعومبنيمػّٔاماظؿؼوظقّٓ

مبؾنيم مذطّٕه مأّنمم(Pline, Histoire Naturelle)عو مإشم محقٌمأذور مظممسصّٕه ماٌؿوردوتماظلقّٕؼي س٤ّ
ماظؾقّٚ مأردنمإيوقمأذىمبشكّٙمؼؼؿ٤ّمبؽؿوبيمامس٥ّمسؾ٧ّمضش٦ّر ذظ١ّمذؾق٥ّممبوممو،ماظلوحّٕاتمإذا

إصّٕاش٥ّمع٤ّمحمؿ٦ّاهمؼؼصعمّٓمب٥ّمإبعودماِّذىممومأذورمإظق٥ّمبعّٚماظؾوحـنيماحملّٓثنيمع٤ّمأّنمطلّٕماظؾقّٚ
ماظلقّٕي.

اظؾنبممسـّٓعومتضّٝماظعّٕوسمضّٓعفومظمماِّرضمظؾّٓخ٦ّلمإشممعـّٖهلوماظّٖوج٨ّمؼؼَّّٓممهلومايؾقىمو
مشوالمص٦ّقمعـؽؾقفوممسؾقفومأنمتّٔروهمميقـومومع٤ّماٌؾّّمومع٤ّماظشعريمومث٣ّّمع٢ّءمؼّٓمع٤ّماظؼؿّّمو،مؿوءـاظمو

ؼطؾ٠ّمرؾؼيمبورودممؼؼرتبماظعّٕؼّٗمبّٓورهمومو،موئؾيماظيتماغؿؼؾًمإظقفواًريمظمماظعمإلغّٖالماظربطيمو
مسؾ٧ّمرأسمسّٕود٥ّمظقلؽ٤ّما٦ًّفمضؾىمسّٕود٥ّمصالمتعص٨ّمظ٥ّمأعّٕا.

ماإلضّٕار مؼـؾغ٨ّ مإٌّأة، مسؾ٧ّ ماٌلؾَّطي ماظؼفّٕ محوظي مرش٣ّ مع٤ّم، مجمَّّٕدؼ٤ّ مظقل٦ّا ماىؾؾقني مػمالء بلّن
مظؽ٤ّمظممدرادوتمأخّٕى.ما٦ٌّض٦ّعموميؽ٤ّمتؼّٓؼ٣ّمأعـؾيمواضعقيمظمممعشوسّٕمايّىمايؼقؼ٨ّمو

،مقيماظؿطقُّّٕماٌؿقّؽؿيمظممػمالءماظلّؽونــػ٨ّمدظق٢ّمسؾ٧ّمذػـمبعّٓماظؼقوممبوظطؼ٦ّسمأٌّط٦ّرةمأسالهمو
مو ماظغّٕصي ماظعّٕوسمإشم مإشمممتّٓخ٢ّ مبنيمذراسق٥ّ ماظعّٕؼّٗمحبؿؾفو مصقؼ٦ّم ماظعؿؾي ماِّمي٤ّ مبؼّٓعفو تؿكّط٧ّ

سؾ٧ّماظعّٕؼّٗمبعّٓمأنمؼـولمورّٕهمأنمؼعؾ٤ّممو،مورجآٌّس٦ّّونمؼـؿظّٕونمظمماًمؼؾؼ٧ّماِّػ٢ّموماظّٓاخ٢ّمو
تؿعوشمماِّص٦ّاتمبوظغـوءممس٤ّمذظ١ّمبطؾؼيمبورودمع٤ّمبـّٓضقؿ٥ّمصقػف٣ّماىؿقّٝمعغّٖىمػّٔهماإلذورةمو

متظفّٕممتّٖدادمرؾؼوتماظؾورودموماظّٖشورؼّٓمومو تّٕضّٙماظـلوءمبؼؿقّٙماظعّٕوسماٌكّضىمبّٓمماظؾؽورةمث٣ّّ

                                                                                                                                                                 
39 Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 283.  

حمّؾيمعؿؾودظيمالمطؿوممسؾ٧ّمأّنماظلّؽونمطوغ٦ّامؼعقش٦ّنمظمموئوممومػ٨ّمتعؾريمس٤ّمتضوع٤ّمض٦ّيمومظعودةمحلـيمظؾغوؼيموغّٕىمأّنمػّٔهما 40
 ص٦ّّرػ٣ّماظؽوتىمظمماظؾّٓاؼيمبلّغف٣ّمجمؿ٦ّسوتمضؾؾقيمعؿـوصّٕةمعؿـوحّٕة.
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مو ماظـلوء مودّٛ مماظعّٕوسمبـػلفو مظم ماظؼؿقّٙمبنيمؼّٓؼفوماظّٕضّٙموتشورطف٤ّ ماظّٕجولممو، مدور ؼلت٨ّ
41ؼلؿؿّٕمايػ٢ّمسؾ٧ّمذظ١ّماٌـ٦ّالمصريضص٦ّنمأؼضومو

م.
مػّٔهممو معـ٢ّ مظم متمّدى ماظيت ماِّشوغ٨ّ مبعّٚ متلفق٢ّ ماِّػّؿقي مع٤ّ مأّغ٥ّ مصريو مؼّٕى ماِّخري ظم

ػ٨ّمأشوغ٨ّمهؽ٨ّمضّصيمشّٕاعقيمضصريةمأومحودثومعفّؿومتعّؾّٕمحلىمض٦ّظ٥ّم"بلّٔاجي"مس٤ّمماٌـودؾوتمو
مصقيمػّٔاماظشعىم:خص٦ّ

 غـاء اؾعرودة

مسّؼورم43ديم42أعومعشقًمؼومرجؾ٨ّموخّؾػًمع٤ّمَشّؾـور......مجوب٦ّػوماحؾوب٨ّمدعماظؾقّٖان

مبوظــــــورم44دالعـومسؾ٧ّمع٦ّلماظــــــــّٓارم.....ماحؾوبمالّظيمؼؾفط٦ّا

م.....مماحؾوبمالّظ٥ّماظَؽ٢ّّمصقـــــــ٦ّلممم45دالعـومسؾ٧ّماظ٦ّثــــــــ٦ّل

مـــــــ٦ّشمم....ممماحؾوبمالّظيمراصّٓؼ٤ّماظؽّؾـــــ٦ّسمدالعـومسؾ٧ّمبوبماي

م47......ماحؾوبمالّظيمالبلنيماظػّطــــيممم46اظّٖؼًممماظؾـّطيمذّعؾ٦ّاماٌصؾوحمو

ذّعؾ٦ّاماٌصؾوحمغش٦ّفمايــــوظيممم......ماحؾوبمالّظيمدماظّٓػىمذّعوظـــــيم

مؼــــــــوديمومالّظ٥ّمظعّٕوديمبـًماظــــــّٓواديممم...ممخّؾقـومب٦ّػومؼؾؽ٨ّ

مايوجىمرضقـــ٠ّممؼومالّظ٥ّمظعّٕوديمؼومحـقشيماظؿـــّٕؼ٠ّمم......مماّممظعق٦ّنماطق٢ّمو

مض٦ّلمالّممظعّٕؼّٗموؾّٓمعومخــــّؾوتمم......مموؾّٓمًالخ٢ّمظؾعّٕوديماظؾ٨ّمجــوتم

مض٦ّلمالّممظعّٕؼّٗموؾّٓمعومخــــّؾوتمم.....ممموؾّٓمظؾّٖاؼ٣ّمظؾعّٕوديماظؾ٨ّمجـــوت

موؾّٓمعومخــــّؾوتمم.....ممموؾّٓمحملورممظؾعّٕوديماظؾ٨ّمجــوتض٦ّلمالّممظعّٕؼّٗم

 

 إـشاد حربي

ماض٦ّاومبوٌّٕادؾقيم48اظل٦ّطقيمبينمت٦ّص٦ّتمو

ماض٦ّاومبوٌّٕادؾقيمضوظ٦ّمض٦ّع٦ّمسؾ٧ّمظؾالد

مص٢ّمىفودمؼومادقوديماظق٦ّمموم50اظؾ٦ّظّٓونم49ارّٕب٦ّ

                                                                                                                                                                 
41Féraud, Ch. « Mœurs et coutumes Kabyles », p. 429-430. 

ماظؾقّٖانمتّٕطقىمسّٕب٨ّمبّٕبّٕم42 ماظؿعّٕؼّٟماظرببّٕؼي،يم:مددا موما،مأداة ماظطريماٌعّٕوف،موماظؾقّٖانمصمّٝمبوزمبصقغيمبّٕبّٕؼي اظـّّٙممػ٦ّ
 سؾ٦ّّماهلّؿيم.ماظغـوئ٨ّمػـومؼشّؾ٥ّمأػ٢ّماظعّٕوسمبوظؾّٖاةمإذورةمإشمماظّٕصعيمو

 ديمحّٕفمجّّٕمظؾؿؿّؾ١ّم)التقين(م.م43
 ذ٨ّء.بّٕبّٕي:مؼعينمؼؾقـ٦ّنمبؾفػيمس٤ّممؼؾّفط٦ّا،م44
 .مػ٦ّماِّرغى أوث٦ّل،مبّٕبّٕي:موم45
 اظؾّطيمظممظغيماظؼؾوئ٢ّمػ٨ّماىّّٕةماظيتمتغمكّّٖنمصقفوماظّٖؼًم. 46
 اظػّضيماظـط٠ّماظرببّٕيميّٕفماظظوءمحلىمهلفيمطؿوعيماظرببّٕؼيم.ماظػّطي، م47
 اظل٦ّطقيم:مإحّٓىماظعشوئّٕم.  48
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ماظل٦ّطقيمع٤ّمدقـوتمشورتمظـــ٨ّّمعّشوطمو

معًماظؼ٦ّتشورتمظ٨ّّمواغوؼومضطمم51ع٤ّمدقـوت

مآّؼوومغّّٖردومظؾـل٦ّرةمبوًق٢ّمديمبينمت٦ّص٦ّتم

مم52غغـ٨ّّمسؾ٧ّمايـّوذ٨ّ

معوذ٨ّم53طقّٟماظرتط٨ّمفػممَظؿػمقّؾيم

مظػق٢ّمس٢ّػّممظعّٕاشمبق٥ّمغعّؿّٕماحؾورةمػغم٦ّعممدػم

مواظؾورودمدماظعفوجيمم54ػوداكماظق٦ّممسؾ٧ّمعّٕجوجي

ماظؾورودمدماظعفوجيمواظطقوحمطقّٟماظّٕؼّ٘

مرمقّ٘اظؾ٨ّمخ٦ّّافمؼومرّجوظيمع٤ّماظّٓارمعوم

مؼومداكماظـفورمفمظؼصّٕمواظؾورودمؼؼّق٢ّمؼطّٕب

مؼومخ٦ّت٨ّمالمبوومإصّّٕومصقفومذقوغًماظشّؾون

مم55سؾّٓمآمدماظصقّٓموحمّؿّٓمدػممبّؾفػم٦ّان

 خامتة 

مو ماغؿظؿًماظؾق٦ّثماالدؿشّٕاضقي ماالدؿعؿورؼي ماظػرتة مبّٓاؼي مومعـّٔ ماظ٦ّصػقيمماإلثـ٦ّشّٕاصقي اظؿؼورؼّٕ
تضعف٣ّمظممميمعؿعورضيمتؼل٣ّماظلّؽونمحلىمععقورماظؼ٦ّاظىماىوػّٖةمواٌؿعّؾؼيمبلصّٕؼؼقوماظشؿوظقيمظممثـوئق

حبقٌمجغمعؾًماإلثـ٦ّشّٕاصقوم ؛سؾ٧ّموضّٝمتؼلق٣ّمصورممظؾعؿ٢ّماظعؾ٣ّمػّٔامايؽ٣ّمزمؿ٢ّمو،متـوضّٚمعطؾ٠ّ
اظيتمهؿػّٜمظممغظّٕػ٣ّممبكّٖونم،مجموالمظؾؾقٌمظمماِّسّٕافماالجؿؿوسقيمِّّغفومعّٕادصيمظؾّٕواؼيماظشػ٦ّؼي

مو مومبّٓػمس٨ّ مدقّٕي ماظّٓرادوتمحّؿ٧ّ مجغمعؾً محني مظم مظإلدالم ماظلوبؼي ماظػرتة مإشم مؼع٦ّد بّٓائ٨ّ،
خوّصيمضوغ٦ّنماِّح٦ّالماظشكصقيماٌلؿؿّّٓمعـفومعّٝممدالعقي(مواإلاالدؿشّٕاضقيمجموالمظّٓراديماظشّٕؼعيم)

موعلؿعّٕب٦ّن محموصظ٦ّن ماِّسّٕافمظّٓىماىؿقّٝ: مزّؾًمبّٕبّٕؼيم-أّن م)توصموسًمأوم، ماىؿوسي صفقؽي
مومآؼّٔوذ(مو موتشمدؾطوتفو مضوئؿو متؼ٦ّممسؾ٧ّماظعّٕفماظّٔيمز٢ّّ المؼّٖالمإشمماآلنمظممط٢ّّمجفوتممّٕؼعفو

مأصّٕؼؼقوماظشؿوظقي.م
م-االدؿشّٕاضقيماظّٔيمؼلؿـّٓمسؾ٧ّمػّٔهماٌعّٕصيماإلثـ٦ّشّٕاصقيموم-دقؼق٣ّماٌلؿعؿّٕم،مسؾ٧ّمصعقّٓماظ٦ّضوئّٝ

مو ماظؼضوئقي؛م،سؾ٧ّماًص٦ّصم،اٌغّٕبمظمماىّٖائّٕ ماإلدارة ظممجمولماِّوشمممعـظ٦ّعؿنيمعؿؿّقّٖتنيمظم

                                                                                                                                                                 
 ضؾؾًماظضودمروءمطؿومػ٦ّمظممهلفيمطؿوعيماظرببّٕؼي.ممارّٕب٦ّمأيمأضّٕب٦ّا،م 49
 نموػ٦ّماظّٕصوص.اظؾ٦ّظّٓونمع٤ّماظرببّٕيمأب٦ّظّٓو  م50
 دقـوتمعؽونمعومبنيمضؾقؾيتمبينمعشوطموبينمت٦ّص٦ّت. 51
 ايـّوذ٨ّمع٤ّمأوالدمحـّوش،مصّٕضيمع٤ّمأوالدمسقّٓونماٌؿؿّٕطّٖؼ٤ّمسؾ٧ّمضػوفماظ٦ّاديماظؽؾري.م52
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أّعوماٌـظ٦ّعيماِّخّٕىمصقعق٤َّّمهلومضوض٨ّم،ماِّح٦ّالماظشكصقيمؼعق٤َّّمهلومضوٍضمحلىماظشّٕؼعيماإلدالعقي
م مهلّٔامم(Juge de paix)اظصؾّّ ماٌؼـّـي ممب٦ّجىماظعوداتمواِّسّٕافماظرببّٕؼي ماٌلوئ٢ّ مظم موايؽ٣ّ ظؾـظّٕ

ماظغّٕض.ممممم
ماٌعّٕظم و ماظصعقّٓ مسؾ٧ّ ما، ماظرتاث مبني ماالزدواج مػّٔا موصنّن مجفي مع٤ّ ماظؼّٓؼ٣ّ اظشّٕؼعيممظرببّٕي

اإلدالعقيمع٤ّمجفيمأخّٕىمؼؼرتنممبؼ٦ّالتماِّغـّٕوب٦ّظ٦ّجقوماظؼوغ٦ّغقيمحبقٌمأّنماظؿؼوءػؿومميّؽ٤ّمحلىم
بوظؿوظ٨ّمبنيمماظعّٕفماظرببّٕيموموم)اظشّٕؼعي(مادؿؿّٕارماظؿؿققّٖمبنيماظؼوغ٦ّنماإلدالع٨ّمػمالءمع٤ّمتّٕدقّْمو

مو مجفي مع٤ّ م)اإلدالع٨ّ( ماىّٖائ٨ّ م)توصموسًماظؼوغماظؼوغ٦ّن ماىؿوسي مػقؽي متؼّّٕه ماظّٔي ماىّٖائ٨ّ ٦ّن
مأخّٕى مجفي مع٤ّ ماظرببّٕؼي( ماِّعينمظمممو، ماظ٦ّضّٝ مػ٦ّ مصريو مإظق٥ّ ماّتف٥ّ معو مأّول مأّن مغالحّٜ ظّٔظ١ّ

مو مبوظؾوؼوتمظممضلـطقـيماٌـطؼي، مػمالءممو،مطقّٟمطوغًمسالضوتماٌـطؼي ماِّسّٕافماظيتمهؽ٣ّ طّٔا
ظمممو،موظّٓراديماظّٕائّٓةماظيتمأنّٖػومػوغ٦ّر٦ّمس٤ّمزواوةوظممػّٔاماظلقوقمؼشقّٓمب اىؾؾقنيمطؿومؼلّؿقف٣ّ،

ؼؾػًماالغؿؾوهمإشمممو،محوظيماظؿؿُّّٕدمطلّغ٥ّمزمّّٔرمع٤ّمرّٕفمخػ٨ّّمدؾطوتماالحؿاللماظػّٕغل٨ّ إذورت٥ّمإشم
مأػّؿقيم"اىؿوسي"ماظيتمػ٨ّموحّٓػوماٌؿقّؽؿيمظممحقوةمػّٔاماظشعىماظّٔيمٕمؼرتّددمظمموصػ٥ّمبوظؾّٓائ٨ّ.

مإذن مصريو مؼؼّّٕر م، مهؽ٣ّمبلّن موػ٨ّ ماىؿوسي موأّن ماىؾؾقني مػمالء مسـّٓ ماظّٓؼ٤ّ مع٤ّ مأض٦ّى اظعّٕف
مم-مب٦ّجىماظعّٕفم مظؾرتاثماظرببّٕيماظلوب٠ّمظإلدالم ماعؿّٓاد اظّٔؼ٤ّمم« اظطُّؾؾي »أض٦ّىمع٤ّمم-اظّٔيمػ٦ّ

ماإلدالم مذّٕؼعي مميـّؾ٦ّن ممو، مزمؿؽؿ٦ّن ماِّذكوصمال مم–حّؿ٧ّ مغظّٕه مبؼّٓرمم-ظم ماظؼّٕآغ٨ّ ماظـّّٙ إشم
ػ٦ّمػـومؼؾػًممإاّلمغوظ٥ّماِّذىمومشمماظؼ٦ّّةمإلرشومماظطوظىمسؾ٧ّمتـػقّٔماِّواعّٕمواحؿؽوعف٣ّمإشمماظعّٕفمب٢ّمإ

ظؼّٓمطوغًمػّٔهممو،مضّّٓمماظ٦ّثقؼيماظيتمسـّٕمسؾقفومطؿـولمو،ماالغؿؾوهمإشممأػّؿقيمدراديماظعّٕفماحملّؾ٨ّ
معـقالتفومع٤ّمبنيماظع٦ّاع٢ّماظيتمجعؾًمضقودةماظشمونماِّػؾقيمظممايؽ٦ّعيماظػّٕغلقيمتعؿينماظّٓراديمو
اهلّٓفمطونممضؾقؾيمظممسؿ٦ّمماىّٖائّٕمومتّٕدق٣ّمصموسوتماظعّٕشمبؼّٕارمعشوئك٨ّمظممط٢ّّمدّوارمومبؿؽ٦ّؼ٤ّمو

سـوصّٕماإلثورةماٌؿقّؽؿيمصق٥ّمممبعّٕصيمغعّٕات٥ّمو،مدائؿومػ٦ّماعؿالكمآظقوتماظؿقّؽ٣ّمظممذعىمحمؿ٢ّّمحّٓؼـو
موفمإشممذظ١ّ.طّٔامس٦ّاع٢ّماظؿضوع٤ّمواظؿـوصّٕمبنيمأصّٕادهمظضّٕب٥ّمبؾعض٥ّماظؾعّٚمعؿ٧ّمدسًماظظّٕمو

اِّدّٕةمسؿ٦ّعومإذامصّّّممظع٢ّّماظطّٕؼّٟمظممػّٔهماظّٓراديمػ٦ّمػّٔهماٌعؾ٦ّعوتماٌؿعّؾؼيمبؿؼوظقّٓماظّٖواجمومو
،مصعالمعومدّفؾ٥ّمظممػّٔاماىوغىمعّٝمعومظممذظ١ّمع٤ّمبعّٚماٌؾوظغيمظممتص٦ّؼّٕموضّٝمإٌّأةمسؾ٧ّماًص٦ّص

ماٌـطؼيم مأّيمذعىمسوشموضّٝمػّٔه مم-ِّّن مطّؾفو صف٦ّم،مدؿرتّدىمأوضوس٥ّم-اظّٔيمػ٦ّموضّٝماىّٖائّٕ
بالمتعؾق٣ّمأجقوالمسّٓؼّٓةمأيمأّغ٥ّمبالمذمؾيمعلؿـريةمضّٕوغومر٦ّؼؾيموجوءماالدؿعؿورممذعىمبالمعّٓرديمو
مظّٔظ١ّمآلموضع٥ّمإشممذظ١ّماٌكلم.مظقضوسّٟمععوغوت٥ّمو
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