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م

تــقــدوــم
وقائع ،ممثلون و متثالت احمللي باجلزائر

إنمسودةماحملؾيمأوماظعودةمإديماحملؾيمػيميفمواضعماألعر،محؼقؼةمجؾقةمميؽنم
عالحظؿفاميفماىزائر،موميفماظعاملماظعربيميفمذاتماظوضت،مومحؿىميفماجملؿؿعاتم
اٌصـعة.مظؼدماغؾـقمػذاماٌوضوعماىدؼرمباظدرادةمبؼوةميفمحؼلماظعؾومماالجؿؿاسقةم
عـذمبداؼةماظؿلعقـات .م
ظؾؿدظقل مسؾى ماالػؿؿام مبعودة ماحملؾي مأو مإظقه ،مميؽن مذطر مسؾى مدؾقل ماٌـالم
عرجعنيمؼلوضانمبشؽلمطؾريمسبومػذهماإلذؽاظقةمومػؿام:مأذغالماٌؾؿؼىماظذيم
غظمميفمعايم 1991مبؾارؼسمحولمعوضوعم"احملؾيميفماظعؾومماالجؿؿاسقة"مومضدم
غشرت مأسؿاظه مهت مإذراف مأظؾري معابقؾو م( )Albert Mabileau؛ مأعا ماٌرجعم
اظـاغيمذوماظػائدةماظؽربىميفماظؿػؽريمحولماٌلأظةمصفومسؾارةمسنمعؾفمضكممحولم
سودةماحملؾيمباظعاملماظعربيمهتمسـوانم:م"اظعاملماظعربيم:مسودةماحملؾي"  .م
ومظعؾهمعنماٌؤطد،مأنماغؾـاقماحملؾيمباسؿؾارهمواضعامأوال،مثممعوضوسامظؾدرادةم
ثاغقا،مضدمارتؾطمبشؽلموثققمباألزعةماظيتمسرصؿفاماظـؿاذجماظلـقـادـقـةماٌؿرطزة،
و مباٌلارات ماظؿقدؼـقة ماظيت ممت مإدخاهلا ميف ماظلؿقـقات ميف ماظعدؼد معن ماظؾؾدانم
اظـاعقة،مومعنمضؿـفاماىزائر.مظؼدماذؿغلمػذاماظؿقدؼثمسؾىمأداسممنوذجمؼعقدم
اظؿوزؼع م(دوظة ماظرساؼة) مو مأداظقب متلقري ماجملؿؿع معن مأسؾى مو مال مدقؿا مبصقغةم
تؾؿؿسماظزوالمايؿؿيموماظضروريمظؿؼاظقدمومًصوصقاتماجملؿؿعاتماظيتمتأثرتم
مبلاراتماظؿقدؼثماٌشارمإظقفا  .م
و مػؽذا ،مأصؾقت مػذه ماٌلأظة مزبؿزظة ميف معـطق ماإلدعاج مأو م"اظؿأعقم" مظدىم
أصقابماظؼرارمومطذامظدىماظؾاحـني.مصاحملؾيمعشؾوه.إذمالمميـلمعوضوسامظؾدرادةم
يفمحدمذاته،مإذامأدؿــقـاماالخؿصاصاتماظيتمميـلمباظـلؾةمإظقفاماحملؾي،مدربام
-1عابقؾومأ.م:ماظؾقثمسنماحملؾي.مبارؼس،مالرعطان،م .1993م
-2ذبؾةم"ذعوبمعؿودطقة"ماظعددانم 23-20مجوؼؾقةم،1991مومؼـظرمبشؽلمخاصمعؼالمعاركمالصرينممم
ومج،مدوصقـقوم:ماظعاملماظعربي،مسودةماحملؾي،مص.صم:م .32-1م
-3ؼـظر ميف مععـى ماظؿقدؼث مرميون مبودون م :ماظؿقدؼث م(ضؿن) ماظؼاعوس ماظـؼدي مظعؾم ماالجؿؿاع،ص.صم
 322-363؛مومصاطالفمػوبقـؼرم:ماألغـروبوظوجقامو مايداثةم(ضؿن)ماجملؾةماظدوظقة مظؾعؾومماالجؿؿاسقةم
اظعدد مرضمم،111مدؼلؿربم،1922مص.صم.182-121ومصقؿامخيصماٌؼاربةماظـؼدؼةمٌػفومماظؿـؿقة،م
ؼـظرمجونمبقارمأوظقػيمديمدادانم:ماألغـروبوظوجقاموماظؿـؿقة.بارؼسمعـشوراتمطاررالسمومأبادم .1991م
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المعـاصمعـهم(األغـروبوظوجقة،مأدادا،موماىغراصقامأومسؾمماالجؿؿاسيماظرؼػي).م
صفومعشؾوهمباظـلؾةمألصقابماظـظرةماظؿـؿوؼةمحبؽمماظؿؼاظقدماىاعدةماظيتمتعققم
اظدؼـاعقؽقات ماالضؿصادؼة ،محقث مال مميؽن متصور متغقري ،مو مدؼـاعقؽقة ماضؿصادؼةم
اغطالضامعنمػذاماٌؼامم(أوماظالعؼام)مباإلضاصةمإديمأنماحملؾيمشريمعػؽرمصقهمظدىم
اظلقادي ،مصإغه مضد مؼؿلؾب ميف مأضرار مجلقؿة متعقق ممتادك مو ماغلفام ماٌشارؼعم
اظلقادقةماٌؤدلةمسؾىماالغدعاجميفماظورينموميفماظؽؾيماظشاعل.إغـامسؾىمدارؼة،م
حاظقا ،مبأن مػذا ماظـؼاش مؼظل محقوؼا مباظـلؾة مظؾؿفؿؿعات ماظيت متشؾه مذبؿؿعـاممممم
و مطذا مباظـلؾة مظؾؿفؿؿعات مذات ماظؿؼاظقد ماظدميؼرارقة ماظعرؼؼة .مو مؼؽػي ماظؿذطريم
باظزوبعة ماظيت مأثارتفا ماظؼضقة ماظؽوردقة مصقف مدـة م 0222م(ؼـظر ماٌؾػات ماظيتم
غشرت مجبرؼدة م"ظوعوغد" ميف مذفر مأوت م .)0222مو مػي معػارضة مطربى مباظـلؾةم
جملؿؿعاتمعدسوةمظالغصفارمضؿنماجملؿوساتماىفوؼةماظؽربى  .م
سؿوعا مؼربز ماحملؾي مباسؿؾاره مرعزا م"بأصضل معا مؼلؿطاع مٌا مؼلؿؾؼى معن مأثرم
ظؾؿؼاظقد،مومسؾىماألدوأمرعزامظؿـظقمماجؿؿاسيمواوزتهماألحداث".مصفومإذامذوم
ضقؿةمخبلةمومؼـؼصمعنماظؼقؿة.مإنماظـكبماىدؼدة،مررفمعلؿػقدمعنمسؿؾقةم
اظؿقدؼث،مومػيمشاظؾاممثارمجؾقةمهلذهماظعؿؾقةمباألداس.مومإغـامغدركمجقدامتؾكم
اظصورة ماٌـادؾة م"إلرارات ماألعة" مأوظؽك ماٌفـددون -ماظؾـاؤون م(ؼـظر مأسؿالم
إظقزابقت مظوغؼقـقس م )Elisabeth Longuenesseمحول ماظؾؾدان ماظعربقة ،محقثم
ؼؽػيمحضورػمميفمعؽانمعامظؾربػـةمسؾىمجدظقاتم"اظؿأعقم" ماٌعؿولمبفا .م
طؿا مغدرك ،معن مجفة مأخرى ،مصقغة متصور ماظؿارؼخ ماظورين م(عن معـطؾقم
صضاءاتمعرطزؼة)مباسؿؾارهمعؼؿصرامسؾىم"تارؼخمالمؼؿفاوزمدطحماألرض".ممبعـىم
اغطالضامعنماظػرد-اظػاسل،مومعنماظزعرماالجؿؿاسقةماٌؿؿقزةم،مطؿامجيبماظؿلاؤلم
ععمذظكمسنماظطرؼؼةماظيتمصاغمبفاماألدبمومحؿىماظشعرمصورةماحملؾي.مومطؿام
غعرفمطذظك،مطقفمترذيتماظلقـؿامومبؽلمحلنمغقة،ماظـؿوذجماٌفقؿنمظؾؿقؾيم
"اظؾائد"م(ؼـظرمسؾىمدؾقلماٌـال ،مصقؾممم.بوسؿاريم"بائع ماظػقم"ومأؼضامضصصم
اٌؿـلمبوبؼرة.)...مومملمؼـجماظؽؿابماٌدرديمو المؼزالمعنمػذاماظؿصورماٌدرديم
4

ؼـظرمعـالم:ماظعددمرضمم 16مدـةم 1996مجملؾةماظلـةماظلودقوظوجقةم:م"األعة،ماظورـقةموماٌوارـقة".ممومسؾىموجهمخاصمآالنمتورؼنم:ماظورـقةمضدماألعة،مص.صم:م .11-11م
5
ظوغؼقـقزس مإظقزابقت م :معفـددون مو مأرؾاء ميف مسؿؾقة ماظؿغقري ماالجؿؿاسي مبلورؼا .ماظعامل ماظعربي ،مذبؾةمعغرب م–عشرق -مرضم م ،116مأطؿوبر-دؼلؿرب م ،1991مص.ص م ،21-19مؼـظر مأؼضا مسؾى ماظؽـز:م
اٌفـددونموماظلؾطة،مذبؾةماظعاملماظـاظث،مرضمم،113مجوؼؾقة-دؾؿؿربم،1991مص.صم .12-161م
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اٌؿـاضض م(بني ماهلاعشي مو ماٌرطزي ،ماظرؼػي مو مايضري مطل مذظك معع م"حفبم
واضحمظؾؿقؾي"  .م
و م إذامحاوظـامععمذظك،ماظؿؿعنمسنمضرب،ميفمتؾكماظلقاداتماظؿقدؼـقةماظيتم
متمتصورػامعنمصوقمومعامأحدثؿهمعنمتأثرياتمدؾؾقةمعنمعـطؾقمأغفامحبؽممإغؽارػام
اظشدؼد مظوجود ماحملؾي ،مضد مأدفؿت ميف مإسادة متأػقؾه .مإن مػذه ماظلقاداتم
اظؿقدؼـقة،ماظيتمحاوظتمعنمخاللماغشغاهلامبؿوصقلمعـفزاتفامإديمأسؿقماٌـارقم
اظرؼػقة،مذؽؾتمومأسطتمحقوؼةمٌظاػرماحملؾي،مدواءمعنموجفةمغظرماضؿصادؼةم
أومدقادقة،مباىزائرمأومبغريػامعنماظؾؾدانماظعربقةم(ؼـظرمعؾف،مسودةماحملؾي) .م
ض وظؾت مدقادات ماظؿوازن ماىفوي م(ؼـظر ماٌكططات ماًاصة) ،مو مصقؿا مبعدم
دقادةماظالعرطزؼةمومتوزؼعماٌصاغعمسربماظؾالد،ماظيتمآزرتفامإسادةمػقؽؾةمظؾـلقجم
اظعؿراغي م(إغؾـاق معدن معؿودطة مو مصغرية ،مؼـظر ميف مػذه ماٌلأظة مطؿاب مم.طوتم
 M.Coteم:ماىزائر،مبارؼس،معادونم،1996مومأؼضامطؿابماىزائرمأوماظػضاءم
اٌـؼؾب)مومطذامتؽـقفماًرؼطةماىاععة،مأوجهماحملؾيمومرؾعؿهمأؼضا.مومػؽذام
دبضعماظؿأثرياتماٌؼوؼةمظؾؿدخالتماظػوضقةماظراعقةمإديم"تأعقم"ماحملؾي،مإلسادةم
ترطقب ،مبػعل ماتصاهلا م"باظؿصؾؾات ماالجؿؿاسقة" ماحملؾقة .مصػي مغظر مأصقابم
اظؿوجه ماظؿـؿوي ماظلائد ،مآغذاك ،متؾؼى مػذه م"اظؿصؾؾات ماالجؿؿاسقة" مربؽومم
سؾقفا ،مطؿا مأذرغا مإدي مذظك مأساله ،مباظزوال محبؽم ماٌزاؼا ماظيت مغلؾت مظؾـؿاذجم
اظؿـؿوؼة ماظيت ممت ماظعؿل مبفا .مصؼد مصؽر مإذا ،ميف ماحملؾي مباسؿؾاره ،م"عـاضضا"،ممممم
أي مزباظػا مو مععارضا مظؾشؿوظي ،مو مسؾقه مػو مأصضل معا مؼؽون معؾقؼا مظؾؿدخالتم
اٌرطزؼة،مػذامسـدعامؼػؽرمصقهمبشؽلمعا،مإذامملمؼؾدميفم"ذؽلمعلؿرت"مظقسمإديم
(عػفوممعأخوذمسنمأ.معابقؾو) .م
ومضدموضعتمأزعةممنوذجماظؿقدؼث،اظيتمػيميفماألصلمأزعةماظـؿوذجماظؿوزؼعيممم
ومأزعة متلقريماجملؿؿعمعن ماألسؾى،ماحملؾي ميفمعؼدعة ماألحداث ،مجبعؾه مبدؼالم
سؿؾقا مٌا متشفده ماٌدن ماظؽربى معن مواوز مإلعؽاغقاتفا مصقؿا مخيص م :مايظريةم
اظعؼارؼةمظؾؿدنماظؽربى،ماألدواقماٌرطزؼةمظؾعؿلم(األضطابماظصـاسقة)موماظعروضم
ألجل ماظؿؽوؼن مو مايصول مسؾى ماٌعرصة .مإذ مسززت مأزعة ماظؿلعقـقات مبدرجةم
طربى،مػذام"اظؿقولمسبوماظداخل"م(سؾارةمعأخوذةمسنمأ.مطوت) .7م
6

عابقؾومأظقريمومآخرؼنم:ماٌرجعماٌذطورم:ماظؿؼدؼم،مص.صم:م .18-9م7
طوتمعاركم:ماىزائرمأوماظػضاءماحملولم:مضلـطقـةمعدؼامبؾوسم .1993م 1م
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وماغطالضامعنماٌالحظةماألوظقة،مؼؾدومجؾقا،مأنماظؿشؽقالتماحملؾقةمضدمأسقدم
هلا ماالسؿؾار ،مو محؿى ماظدوظة محلؿت معؼاربؿفا م"ظؾؿقؾي مباسؿؾاره مترطقؾا"م
(أ.عابقؾو)مأيمأنمعلؿوىماحملؾي،ماظذيمأسرتفمبهمبعدئذ،مصارمعرحؾةمعلاسدةم
ظقسمصؼطمظؾؿدخالتماٌرطزؼةمبلمدؾؾامربرضاميفمتشؽقلمومتؼوؼةماظؿـؿقةم(ؼـظرم
دقادقةماظؿـؿقةماحملؾقة) .م
ومظؽن،مإذامطانمبإعؽاغـامهدؼدماإلرار،مصإنماٌشفدماحملؾيمملمؼلؿؽشفمبعدم
بشؽلمطاف.معنمػممممـؾوماحملؾي؟مومطقفمؼشؿغؾون،مومعامجيـدونمعنمودائل؟م
عا مػي ماظدؼـاعقؽقات ماالضؿصادؼة ،ماالجؿؿاسقة مو ماظلقادقة ماظيت مؼلعى مإظقفام
احملؾي؟مومإذامطانمػذاماألخريمؼعرفمعنمخاللم"اظؿصؾؾاتماالجؿؿاسقة"م(صؿودم
اظؿؼاظقد ،)...مأال مميؽن ماسؿؾار مأن ماحملؾي م" مؼعاد مبـاء مغػله ميف مبقؽة مزبؿؾػة"مممممم
ومباظؿاظيميفمإرارمرؤؼامجدؼدة؟مطقفمؼعربماحملؾيمسنمغػله؟مو مطقف متؿفؾىم
إسادةماطؿشاصه،مأيمإسادةماالسؿؾارمظهممبعـىمآخر؟معامػيم"أبعاد"ماحملؾي؟مػلم
توجدمرؤؼةمتوجهمأضؾؿةماحملؾيموماظرػانماٌرتؾطةمبهم؟ م
ومودرماإلذارة،معنمجفةمأخرى،مإديمأنمإسادةمبـاءماحملؾيمباىزائر،مالمبدم
أن متؿؿػصل معع ماظؿأثريات ماظيت محيدثفا ماظؿػؿح مذو مايفم ماظؽؾري مسؾى ماظشاعلم
مبعـى ماظعوٌة .مو مؼؾدو مظـا مبدؼفقا مأن مإغؿاج ماحملؾي مضد ممت مترذقده مبوصرة مسؾىم
اٌلؿوىماظرعزيمبوادطةمتأثرياتماظصورماٌلؿفؾؽةم(سنمررؼقماألضؿارماظصـاسقة)،م
و مسن مررؼق ماألداظقب ماىدؼدة ميفمتؼدؼر ماظزعن مو ماٌلاصة ماظيت متؾعد مسن ماألخرم
(األغرتغقت)موأذؽالماالدؿفاللماظواصدةم(األطلماظلرؼع،ماٌؼاػيميفمطلماظؿفؿعاتم
اظلؽـقة ماظصغرية ،مو محضور معـؿوجات ماالدؿفالطقة مذات ماإلغؿاج ماألجـيبمممممممم
وماظشعاراتماظرعزؼةمعـلمطوطاطوالمأومبقؾلقؽوال).موالمبدمأؼضامعنماألخذمبعنيم
االسؿؾار مأن ماظورين مػو ميف مدرجة ماحملؾي ميف مغظر ماظعوٌة ،مإذ مإن مػـاك متدرجام
ظؾؿقؾيمحلبماٌوضعماظذيممنلؽهمبه.مومحبؽممأنماظشوعؾةمػيمظقلتمعطروحةم
باسؿؾارػامسؿؾقةمالمعـاصمعـفا،مظؽنمعؾدأمأداديمعطؾوبمبشؽلمضويم(مسالجم
ذاف؟)،مطقفمال،محقثمإغهمعنماظـاحقةماظعؿؾقةمأومسؾىماألضلمضؿنماًطابم
جيد ماظؿوتر ماظؼائم مإؼدؼوظوجقة ماظؽوغي مو ماظـزسة ماظورـقة مأو مباألحرى م" ماظـزسةم
احملؾقة"م(اظؿعابريماظـؼاصقةماًصوصقة) .م
هاولماٌؼاالتماظيتمؼؿضؿـفامػذاماظعددماإلجابة مسنمبعضمػذهماظؼضاؼامعنم
عـطؾؼاتمعـففقةمومععرصقةمزبؿؾػة.مومودرماإلذارةمإديمأنمػذاماظعددماظذيمأسؾنم
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سـه مدـة م ،0222مو مصؽر مصقه معـذ مدـيت م 99/1998مضد مصادف مخالل معرحؾةم
إسدادهماألحداثماظيتمسرصؿفامعـطؼةماظؼؾائلمدـةم .0221م
إذ مؼؤطد مو مبأداظقب مزبؿؾػة ،مطل معن مكلودون ذولي ،مورذيد زوامييه
و محممد إبراهيم صلحي ،مسؾى ماألثر مايؿؿي مو ماٌكصب مظوضع محقث مرػوحم
احملؾيمملمؼؽنمأيمعنماٌؤظػنيمؼؿوضعهميفمبداؼةماذؿغاظهمسؾىماٌوضوع .م
إذمودميفماظعؿقمحدةماٌلأظةماظذيمؼطرحفاماظؾلطماٌوجزمظؾعددمدساعةمطؾريةم
يفماظواضعمومتدسومإديمتؼارعماٌؼارباتمألجلمصؿحمغؼاشمالمؼؿوضفمسؾىماظؿقؾقلم
اٌكربي مظؾؾاحث مطؿا مؼؾدو مصقلب ،مبل مؼؿفاوز ممبا مصقه ماظؽػاؼة مايؼلم
االجؿؿاسي .م
عاماٌؼصودمباحملؾي؟مإديمعاذامؼشريمػذاماٌصطؾحميفماظعؾومماالجؿؿاسقة؟مطقفم
ؼوزػه ماظؾاحث؟ ميف مػذا ماظصدد متؿؿلك مطؾودؼن مذوظي ،مو مبأدؾوب معـففيم
زبؿؾف،مسنماألداظقبماإلدارؼةممبؼاربةماحملؾيميفمبعدهماٌعقش.مإنماحملؾي،ميفم
غظرماٌؤظػة،ماخؿالفمومبـاءمتارخييمعنمعـطؾقمأنمعامغشاػدهماآلنمػوم"مذبؿوعم
االخؿقارات ماظيت ممت ماظعؿل مبفا معـذ مأربعني مدـة" مو مسؾى معلؿوى ماألدواتم
اٌـففقةموماظدراداتماظيتمذيعؿفاماٌؤظػةمعنمػـامومعنمػـاك،ماظيتمالمتؼاربم
احملؾيمإال مبصػةمشريمعؾاذرة.مومميؽن ،مطؿامتوحيمبذظكماٌؤظػة،ماظوصولمإديم
غؿائجمعفؿة،معنمخاللمإجيادمحلمعالئممٌلأظةماخؿقارمعقادؼنماظؾقث.موميفمغؼدهم
ظؽؿاب مطؿال مذعشوسة ماٌكصص مظؾػؼقه ،مابن مزطري ماظذي مساش ميف ماظؼرنم
اظعشرؼن ،مؼؿلاءل مهوق روبريتس مسن ماظدور ماظذي مظعؾؿه ماٌؤدلات ماظدؼـقةم
اظؿؼؾقدؼةميفمعـطؼةماظؼؾائل.مؼؼرتحميفمػذاماالواهمطلمعنمحسين بوكرزازة وعبد
احلميد بوغابة ،مععاملمظؿقدؼدماحملؾيمعنمعـطؾقمجغرايفمومؼدسؿانمػذاماظطرحم
مبؼاربةمومصػقةمظؾؾقؽةماىؾؾقةماظؿؾقةميفمحدمذاتفا .م
طؿا مند ميف مػذه ماظدرادة معلأظة ماحملؾي مو مػو ميف محاظة مإسادة مبـاء ،معـؾؿام
ضاربؿهمك.مذوظي،مومبعدمتعرضهمٌؼارباتماحملؾيماظيتممتتمصقاشؿفاميفماهلقؽاتم
اظرمسقة ،معـذ مادؿؼالل ماىزائر مإدي ماآلن ،مؼعؿرب مرذقد مزواميقه معن مجاغؾه ،مأنم
احملؾيمملمؼؿممطؾؿ همباسؿؾارهمبعدامملمؼػؽرمصقهمصقلب،مبلمملمؼعؾنمسـهمعلؾؼام
يفماظلؾطةماحملؾقةمسؾىماظرشممعنماظؿقدؼداتماياظقةمظؾفقؽاتماحملؾقة .م
إنمإصرارمومدوامماٌرطزؼةمومطذامعواراةماحملؾيمػيمأطـرموضوحامباظؼدرمغػلهم
ضؾل مو مبعد ماظؼطائع ماظلقادقة معـل ماظيت ممتت مدـة م 1988مو متـزع ،معع مذظك،م
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اإلغدصاساتماظػعؾقةمداخلماجملؿؿعماظيتمتـلفممععماالحؿفاجاتمٌـحمعلاسيم
إسادةماالسؿؾارمظؾؿقؾيمحظوةمععـقة .م
ذظك معا مهاول متوضققه ماظدرادة ماظيت مؼؼدعفا مم.ب .مصايي ،مإذ مؼلفلم
أؼضا،ماظػفواتماظواضعةمبنيماظؿشـفاتماهلوؼاتقةمومعقوهلامإلدراجماظؾـقةماظؽؾقةم
ظؾفؿاسةمومبنيمتظاػراتماٌوارـنيماظيتمتؼرتضماٌؾادئماظعاٌقة.مطؿامؼعؿربماٌؤظفم
أنماظؿشفـاتماٌعربمسـفاميفماٌراطزماظعؾقامتلفممأؼضاميفمإساضةمبـاءماٌوارـقةماظيتم
مت معؾاذرته مبشؽل مجقد معـذ مسؼد مطاعل مسؾى ماألضل .مو مؼؾني مم.ب .مصايي،م
باسؿؿادهمسؾىمحصرمعلؾقمظؾؿوارـقة،ماظؽقػقةماظيتمتؾـىمبفامتارخيقامػذهماظصػةم
يف ماياظة ماىزائر مو مصقؿا متلاسد ماالحؿفاجات ماهلوؼاتقة ماظيت مغظؿت مخاللم
اظـؿاغقـقاتموماظؿلعقـقاتمسؾىمإسادةمصقاشةمعؼاربؿفاميفماألعاطنماظعؾقام(ذاتمبعدم
ورين مجاعد) .مو مظعل معـال معدؼـة مضلـطقـة ماظذي مؼؿعرض مظه مطل معن مخدجية
عادل و نادوة بلحسني-مسادي مؼؾني مظـا مطقف مأغدذبت ماظعائالت مسن مررؼقم
ادرتاتقفقات مخاصة .مأعا مأمحد بوقرموح ماظذي مؼؿؾـى معؼاربة مظؾؿقؾي متؿأدسم
سؾى مدرادة ماٌؼارعة ،مؼػلر ماٌلأظة مغظرؼا ميف ماٌرحؾة ماألودي م(اىزء ماألول معنم
اظدرادة)مثممؼؼوممباظؿـؼقبميفماجملالماظؼؾائلمحبـامسنماألضاظقمموماظدؼـاعقؽقاتم
اظؽاعـ ةمصقه.مإنمػذهماظؿشؽقالتماإلضؾقؿقةماحملؾقةموماظدغقاعقؽقاتماظداخؾقةمػيم
عوجودةمصعال،مظؽـفامالمتـؿجمتـؿقة.موظعلمعـالماظؼؾائلمؼربػنمسؾىمعامترعيمإظقهم
اظدرادة،مدونمأنمؼشؽلمػذاماٌـالمباظضرورةمادؿــاء،مإذمأنمعـارقمأخرىمعنم
اظورنمهؿلمعقزاتمعشابفة .م
طؿامؼؿلاءلمحمند أوعمر أودامل مسنمإغؾؿاقمصاسؾنيميفماجملالماالضؿصادي،م
وسنمعالربفمماظـػلقةمومسنمعلارػمماٌفين.متؾنيماظدرادةماظؿؿػصلماظذيمؼؼع،م
يف مزروف مزبؿؾػة ،مبني مادرتاتقفقات ماظػاسؾني مو مبني ماٌوارد مو ماظودائل ماظيتم
ؼعؾؽوغفامداخلماظؾقؽةماحملؾقة،مومؼؿعؾقماألعرمبشؾؽةماظعالضاتماىوارؼةمومطذظكم
اظعالضات ماٌـلوجة مداخل ماظلؾطة ماظؾريوضرارقة ماحملؾقة .مو مؼؿعرض معن مجفؿهم
عابد بن جليد م ٌلارماغلقابماظدوظةمعنمذبالماظـؼلماظعؿوعيماظذيمطانمبطؾقعةم
ايال ،متدرجيقا .مإذ مؼلفل ماٌؤظف ،ماغه ممل مؼؿم متعوؼض معؤدلات ماظدوظةم
مبفؿوسةمطؾريةمعنماٌؼاوظنيماظصغارماًاصنيمصقلب،مبلمإنماظؼطاعمؼؼعمحاظقام
هت مػقؿـة معلريؼن مشري معفـقني .مأعا محممد حربي ،مصإغه مؼـؼل مظـا متؽوّنم
ايرطة ماظورـقة ممبدؼـة مدؽقؽدة .موأخريا مؼـربي ماحلاج ملياني مظؾؽشف ،معنم
خالل متارؼخ ماألشـقة ماىزائرؼة مباٌففر مسن مردوخ ماحملؾي ميف مسامل ماظغربة،ممممم
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أيموؾقةمومبطرؼؼةمععـقة،ماٌكقالماظذيمؼربطماظػردمبـم"معلؼطماظرأس"م(اىفة)م
أو مبـ م" ماظورن" ماىزائر .مؼـزع مايـني ماظذي متـريه ماألشـقة مإدي متوجقه ماظعالضةم
اٌؼاعةمععماجملؿؿعماٌضقفمبؾـاءمضربمرعزيمععماحملؾيماٌؾعدمعادؼا .م
و معن ماٌـادب ،ميف ماجملؿل ،مضراءة مػذا ماٌؾف ،مباسؿؾاره مذبؿوسا مظعـاصرم
عؿؽاعؾةمتـطؾقمعنمعواضعمعـففقةمزبؿؾػة .م
وظعلماذرتاكماىزءماألطربمعنماظدراداتميفمذبالمواحد،مػومعـطؼةماظؼؾائل،م
ؼدسممتؼاربماإلضاءاتماظيتمأضرّػامطلمعؤظف.موميفمحؼقؼةماألعر،مصإنمػذاماٌؾفم
المخيؿؿمماظـؼاشمحولماٌوضوعماٌدروسميفمػذاماظعدد،مبلمباظعؽسمصإغهمحيثم
سؾىمعواصؾؿه .م
حممد إبراهيم صاحلي
ترذيةمداودمربؿد .م
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