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 ـمــدوــقـت

 قائع، ممثلون و متثالت احمللي باجلزائرو
إنمسودةماحملؾيمأوماظعودةمإديماحملؾيمػيميفمواضعماألعر،محؼقؼةمجؾقةمميؽنم
عالحظؿفاميفماىزائر،موميفماظعاملماظعربيميفمذاتماظوضت،مومحؿىميفماجملؿؿعاتم

مؾومماالجؿؿاسقةاٌصـعة.مظؼدماغؾـقمػذاماٌوضوعماىدؼرمباظدرادةمبؼوةميفمحؼلماظع
معـذمبداؼةماظؿلعقـات.

ماٌـالمظ مدؾقل مسؾى مذطر مميؽن مإظقه، مأو ماحملؾي مبعودة ماالػؿؿام مسؾى ؾؿدظقل
م:مأذغالماٌؾؿؼىماظذيم مػؿا مو ماإلذؽاظقة مػذه عرجعنيمؼلوضانمبشؽلمطؾريمسبو

ميفمعايم مضدمم1991غظم مو ماالجؿؿاسقة" بؾارؼسمحولمعوضوعم"احملؾيميفماظعؾوم
مهت ممغشرتمأسؿاظه م)عإذرافمأظؾري ماٌرجعمم؛(Albert Mabileauابقؾو أعا

اظـاغيمذوماظػائدةماظؽربىميفماظؿػؽريمحولماٌلأظةمصفومسؾارةمسنمعؾفمضكممحولم
م.سودةماحملؾيمباظعاملماظعربيمهتمسـوانم:م"اظعاملماظعربيم:مسودةماحملؾي"

ةمدضوسامظؾدراومظعؾهمعنماٌؤطد،مأنماغؾـاقماحملؾيمباسؿؾارهمواضعامأوال،مثممعو
 ثاغقا،مضدمارتؾطمبشؽلموثققمباألزعةماظيتمسرصؿفاماظـؿاذجماظلـقـادـقـةماٌؿرطزة،
ماظؾؾدانم معن ماظعدؼد ميف ماظلؿقـقات ميف مإدخاهلا ممت ماظيت ماظؿقدؼـقة مباٌلارات و
اظـاعقة،مومعنمضؿـفاماىزائر.مظؼدماذؿغلمػذاماظؿقدؼثمسؾىمأداسممنوذجمؼعقدم

م ماظرساؼة( مبصقغةماظؿوزؼعم)دوظة مالمدقؿا مأسؾىمو معن مأداظقبمتلقريماجملؿؿع و
تؾؿؿسماظزوالمايؿؿيموماظضروريمظؿؼاظقدمومًصوصقاتماجملؿؿعاتماظيتمتأثرتم

م.مبلاراتماظؿقدؼثماٌشارمإظقفا
مظدىم م"اظؿأعقم" مأو ماإلدعاج معـطق ميف مزبؿزظة ماٌلأظة مأصؾقتمػذه مػؽذا، و

مميـلمعوضوسامظؾدرادةمالشؾوه.إذمأصقابماظؼرارمومطذامظدىماظؾاحـني.مصاحملؾيمع
يفمحدمذاته،مإذامأدؿــقـاماالخؿصاصاتماظيتمميـلمباظـلؾةمإظقفاماحملؾي،مدربام

                                                                                    
م.1993عابقؾومأ.م:ماظؾقثمسنماحملؾي.مبارؼس،مالرعطان،م1-

-
ركمالصرينممما،مومؼـظرمبشؽلمخاصمعؼالمع1991جوؼؾقةمم23-20ذبؾةم"ذعوبمعؿودطقة"ماظعددانم2

م.32-1ومج،مدوصقـقوم:ماظعاملماظعربي،مسودةماحملؾي،مص.صم:م

مرمي3- ماظؿقدؼث مععـى ميف ماالجؿؿاع،ص.صمؼـظر مظعؾم ماظـؼدي ماظؼاعوس م)ضؿن( ماظؿقدؼث م: مبودون ون

ماالجؿؿاسقةم363-322 مظؾعؾوم ماظدوظقة ماجملؾة م)ضؿن( مايداثة مو م:ماألغـروبوظوجقا مصاطالفمػوبقـؼر مو ؛

مماظعدد ماظؿـؿقة،م182-121،مص.صم1922،مدؼلؿربم111رضم مصقؿامخيصماٌؼاربةماظـؼدؼةمٌػفوم .و

م.1991يمدادانم:ماألغـروبوظوجقاموماظؿـؿقة.بارؼسمعـشوراتمطاررالسمومأبادمؼـظرمجونمبقارمأوظقػيمد
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المعـاصمعـهم)األغـروبوظوجقة،مأدادا،موماىغراصقامأومسؾمماالجؿؿاسيماظرؼػي(.م
ماظؿـؿوؼةمحبؽمماظؿؼاظقدماىاعدةماظيتمتعققم صفومعشؾوهمباظـلؾةمألصقابماظـظرة

ماضؿصادؼةماظدؼـ مدؼـاعقؽقة مو متغقري، متصور اعقؽقاتماالضؿصادؼة،محقثمالمميؽن
مباإلضاصةمإديمأنماحملؾيمشريمعػؽرمصقهمظدىم ماظالعؼام( م)أو ماٌؼام معنمػذا اغطالضا
ماٌشارؼعم ماغلفام ممتادكمو متعقق مجلقؿة مأضرار مؼؿلؾبميف مضد مصإغه اظلقادي،

ؾيماظشاعل.إغـامسؾىمدارؼة،ماظلقادقةماٌؤدلةمسؾىماالغدعاجميفماظورينموميفماظؽ
مذبؿؿعـاممممم ماظيتمتشؾه مظؾؿفؿؿعات مباظـلؾة محقوؼا ماظـؼاشمؼظل مػذا مبأن حاظقا،
ماظؿذطريم مؼؽػي مو ماظعرؼؼة. ماظدميؼرارقة مظؾؿفؿؿعاتمذاتماظؿؼاظقد مباظـلؾة مطذا و

م مصقفمدـة ماظؽوردقة ماظؼضقة ماظيتمأثارتفا ماٌؾػاتماظيتمم0222باظزوبعة )ؼـظر
م"ظو مجبرؼدة مغشرت مأوت مذفر ميف مباظـلؾةم0222عوغد" مطربى معػارضة مػي مو .)

م.جملؿؿعاتمعدسوةمظالغصفارمضؿنماجملؿوساتماىفوؼةماظؽربى
مؼلؿطا معا م"بأصضل مرعزا مباسؿؾاره ماحملؾي مؼربز مأثرممعسؿوعا معن مؼلؿؾؼى ٌا

مذوم مإذا مصفو ماجؿؿاسيمواوزتهماألحداث". مظؿـظقم مرعزا مسؾىماألدوأ ظؾؿؼاظقد،مو
ـؼصمعنماظؼقؿة.مإنماظـكبماىدؼدة،مررفمعلؿػقدمعنمسؿؾقةملةمومؼخبضقؿةم

اظؿقدؼث،مومػيمشاظؾاممثارمجؾقةمهلذهماظعؿؾقةمباألداس.مومإغـامغدركمجقدامتؾكم
ماٌفـددون مأوظؽك ماألعة" م"إلرارات ماٌـادؾة مأسؿالمم-اظصورة م)ؼـظر اظؾـاؤون

م مظوغؼقـقس مElisabeth Longuenesseإظقزابقت ماظعربقة( ماظؾؾدان محقثمحول ،
م.اٌعؿولمبفامؼؽػيمحضورػمميفمعؽانمعامظؾربػـةمسؾىمجدظقاتم"اظؿأعقم"

معـطؾقم م)عن ماظورين ماظؿارؼخ متصور مصقغة مأخرى، مجفة معن مغدرك، طؿا
صضاءاتمعرطزؼة(مباسؿؾارهمعؼؿصرامسؾىم"تارؼخمالمؼؿفاوزمدطحماألرض".ممبعـىم

،مطؿامجيبماظؿلاؤلماظػاسل،مومعنماظزعرماالجؿؿاسقةماٌؿؿقزةم-اغطالضامعنماظػرد
ععمذظكمسنماظطرؼؼةماظيتمصاغمبفاماألدبمومحؿىماظشعرمصورةماحملؾي.مومطؿام
غعرفمطذظك،مطقفمترذيتماظلقـؿامومبؽلمحلنمغقة،ماظـؿوذجماٌفقؿنمظؾؿقؾيم
مضصصم مأؼضا ماظػقم"و مم.بوسؿاريم"بائع مصقؾم مسؾىمدؾقلماٌـال، م)ؼـظر "اظؾائد"

ماظؿصورماٌدرديم بماٌدرديمواٌؿـلمبوبؼرة...(.مومملمؼـجماظؽؿا المؼزالمعنمػذا

                                                                                    
4
ٌوارـقة".مماجملؾةماظلـةماظلودقوظوجقةم:م"األعة،ماظورـقةمومم1996دـةمم16ؼـظرمعـالم:ماظعددمرضمم-

م.11-11ومسؾىموجهمخاصمآالنمتورؼنم:ماظورـقةمضدماألعة،مص.صم:م
5
مأ- مو معفـددون مذبؾةمظوغؼقـقزسمإظقزابقتم: ماظعربي، ماظعامل مبلورؼا. ماالجؿؿاسي ماظؿغقري مسؿؾقة ميف رؾاء

م مم-شرقع–عغرب مأطؿوبر116رضم م-، م1991دؼلؿرب مص.ص ماظؽـز:م19-21، مسؾى مأؼضا مؼـظر ،

م.12-161،مص.صم1991دؾؿؿربم-،مجوؼؾقة113طة،مذبؾةماظعاملماظـاظث،مرضممؾاٌفـددونموماظل
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م"حفبم مذظكمعع مطل مايضري مو ماظرؼػي ماٌرطزي، مو اٌؿـاضضم)بنيماهلاعشي
م.واضحمظؾؿقؾي"

إذامحاوظـامععمذظك،ماظؿؿعنمسنمضرب،ميفمتؾكماظلقاداتماظؿقدؼـقةماظيتممو
ارػامؽمتمتصورػامعنمصوقمومعامأحدثؿهمعنمتأثرياتمدؾؾقةمعنمعـطؾقمأغفامحبؽممإغ

ماظلقاداتم مػذه مإن متأػقؾه. مإسادة ميف مأدفؿت مضد ماحملؾي، مظوجود اظشدؼد
اظؿقدؼـقة،ماظيتمحاوظتمعنمخاللماغشغاهلامبؿوصقلمعـفزاتفامإديمأسؿقماٌـارقم
اظرؼػقة،مذؽؾتمومأسطتمحقوؼةمٌظاػرماحملؾي،مدواءمعنموجفةمغظرماضؿصادؼةم

م)ؼـظرمعؾف،مسودةماحملؾي(.مأومدقادقة،مباىزائرمأومبغريػامعنماظؾؾدانماظعربقة
مبعدمض مصقؿا مو ماٌكططاتماًاصة(، م)ؼـظر ماىفوي ماظؿوازن وظؾتمدقادات

دقادةماظالعرطزؼةمومتوزؼعماٌصاغعمسربماظؾالد،ماظيتمآزرتفامإسادةمػقؽؾةمظؾـلقجم
مطؿابمم.طوتم ماٌلأظة مػذه ميف مؼـظر مصغرية، مو معؿودطة معدن م)إغؾـاق اظعؿراغي

M.Coteمطؿابماىزائرمأوماظػضاءم1996،معادونماىزائر،مبارؼس:مم ،مومأؼضا
اٌـؼؾب(مومطذامتؽـقفماًرؼطةماىاععة،مأوجهماحملؾيمومرؾعؿهمأؼضا.مومػؽذام
دبضعماظؿأثرياتماٌؼوؼةمظؾؿدخالتماظػوضقةماظراعقةمإديم"تأعقم"ماحملؾي،مإلسادةم
مأصقابم مغظر مصػي ماحملؾقة. ماالجؿؿاسقة" م"باظؿصؾؾات ماتصاهلا مبػعل ترطقب،
مربؽومم ماالجؿؿاسقة" م"اظؿصؾؾات مػذه متؾؼى مآغذاك، ماظلائد، ماظؿـؿوي اظؿوجه

م ماٌزاؼا محبؽم مباظزوال مأساله، مذظك مإدي مأذرغا مطؿا مظؾـؿاذجماسؾقفا، مغلؾت ظيت
م"عـاضضا"،ممممم مباسؿؾاره، ماحملؾي ميف مإذا، مصؽر مصؼد مبفا. ماظعؿل ممت ماظيت اظؿـؿوؼة

م مأصضل مػو مسؾقه مو مظؾشؿوظي، مععارضا مو مظؾؿدخالتمأيمزباظػا معؾقؼا مؼؽون عا
اٌرطزؼة،مػذامسـدعامؼػؽرمصقهمبشؽلمعا،مإذامملمؼؾدميفم"ذؽلمعلؿرت"مظقسمإديم

م)عػفوممعأخوذمسنمأ.معابقؾو(.
ومضدموضعتمأزعةممنوذجماظؿقدؼث،اظيتمػيميفماألصلمأزعةماظـؿوذجماظؿوزؼعيممم

م ماألحداث،مجبعؾه ماألسؾى،ماحملؾيميفمعؼدعة متلقريماجملؿؿعمعن مأزعة بدؼالمو
مايظريةم مخيصم: مصقؿا مإلعؽاغقاتفا مواوز معن ماظؽربى ماٌدن متشفده مٌا سؿؾقا
اظعؼارؼةمظؾؿدنماظؽربى،ماألدواقماٌرطزؼةمظؾعؿلم)األضطابماظصـاسقة(موماظعروضم

م ماظؿؽوؼن مأزعةموألجل مسززت مإذ ماٌعرصة. مسؾى مبدرجةممايصول اظؿلعقـقات
ةمسنمأ.مطوت(طربى،مػذام"اظؿقولمسبوماظداخل"م)سؾارةمعأخوذ

7
م.

                                                                                    
6
م.18-9اظؿؼدؼم،مص.صم:معابقؾومأظقريمومآخرؼنم:ماٌرجعماٌذطورم:م-

7
م.1993طوتمعاركم:ماىزائرمأوماظػضاءماحملولم:مضلـطقـةمعدؼامبؾوسم-
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وماغطالضامعنماٌالحظةماألوظقة،مؼؾدومجؾقا،مأنماظؿشؽقالتماحملؾقةمضدمأسقدم
مترطقؾا"م مباسؿؾاره م"ظؾؿقؾي معؼاربؿفا محلؿت ماظدوظة محؿى مو ماالسؿؾار، هلا
)أ.عابقؾو(مأيمأنمعلؿوىماحملؾي،ماظذيمأسرتفمبهمبعدئذ،مصارمعرحؾةمعلاسدةم

رضاميفمتشؽقلمومتؼوؼةماظؿـؿقةم)ؼـظرمظقسمصؼطمظؾؿدخالتماٌرطزؼةمبلمدؾؾامرب
مدقادقةماظؿـؿقةماحملؾقة(.

ومظؽن،مإذامطانمبإعؽاغـامهدؼدماإلرار،مصإنماٌشفدماحملؾيمملمؼلؿؽشفمبعدم
؟معنمػممممـؾوماحملؾي؟مومطقفمؼشؿغؾون،مومعامجيـدونمعنمودائلبشؽلمطاف.م

م ماظيت ماظلقادقة مو ماالجؿؿاسقة ماالضؿصادؼة، ماظدؼـاعقؽقات مػي مإظقفامعا ؼلعى
رفمعنمخاللم"اظؿصؾؾاتماالجؿؿاسقة"م)صؿودمعاحملؾي؟مومإذامطانمػذاماألخريمؼ

مزبؿؾػة"مممممم مبقؽة ميف مغػله مبـاء مؼعاد م" ماحملؾي مأن ماسؿؾار مميؽن مأال اظؿؼاظقد...(،
مطقفمتؿفؾىم مو مطقفمؼعربماحملؾيمسنمغػله؟ مجدؼدة؟ مرؤؼا مباظؿاظيميفمإرار و

ارمظهممبعـىمآخر؟معامػيم"أبعاد"ماحملؾي؟مػلمإسادةماطؿشاصه،مأيمإسادةماالسؿؾ
متوجدمرؤؼةمتوجهمأضؾؿةماحملؾيموماظرػانماٌرتؾطةمبهم؟

ومودرماإلذارة،معنمجفةمأخرى،مإديمأنمإسادةمبـاءماحملؾيمباىزائر،مالمبدم
ماظشاعلم ماظؽؾريمسؾى مايفم مذو ماظؿػؿح ماظؿأثرياتماظيتمحيدثفا معع متؿؿػصل أن

مظـ مؼؾدو مو ماظعوٌة. مسؾىممبعـى مبوصرة مترذقده ممت مضد ماحملؾي مإغؿاج مأن مبدؼفقا ا
اٌلؿوىماظرعزيمبوادطةمتأثرياتماظصورماٌلؿفؾؽةم)سنمررؼقماألضؿارماظصـاسقة(،م
ماألخرم مسن ماظيتمتؾعد ماٌلاصة مو ماظزعن ميفمتؼدؼر ماألداظقبماىدؼدة مررؼق مسن و

طلماظؿفؿعاتم)األغرتغقت(موأذؽالماالدؿفاللماظواصدةم)األطلماظلرؼع،ماٌؼاػيميفم
ماألجـيبمممممممم ماإلغؿاج مذات ماالدؿفالطقة معـؿوجات محضور مو ماظصغرية، اظلؽـقة

معنماألخذمبعنيم مبقؾلقؽوال(.موالمبدمأؼضا وماظشعاراتماظرعزؼةمعـلمطوطاطوالمأو
متدرجام مػـاك مإن مإذ ماظعوٌة، مغظر ميف ماحملؾي مدرجة ميف ماظورينمػو مأن االسؿؾار

ه.مومحبؽممأنماظشوعؾةمػيمظقلتمعطروحةمظؾؿقؾيمحلبماٌوضعماظذيممنلؽهمب
مأداديمعطؾوبمبشؽلمضويم)مسالجم مسؿؾقةمالمعـاصمعـفا،مظؽنمعؾدأ باسؿؾارػا
ذاف؟(،مطقفمال،محقثمإغهمعنماظـاحقةماظعؿؾقةمأومسؾىماألضلمضؿنماًطابم
ماظـزسةم م" مباألحرى مأو ماظورـقة ماظـزسة مو ماظؽوغي مإؼدؼوظوجقة ماظؼائم ماظؿوتر جيد

مابريماظـؼاصقةماًصوصقة(.احملؾقة"م)اظؿع
ماظعددم مػذا معنمماإلجابةهاولماٌؼاالتماظيتمؼؿضؿـفا سنمبعضمػذهماظؼضاؼا

عـطؾؼاتمعـففقةمومععرصقةمزبؿؾػة.مومودرماإلذارةمإديمأنمػذاماظعددماظذيمأسؾنم
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م مدـة م0222سـه مدـيت معـذ مصقه مصؽر مو معرحؾةمم1998/99، مصادفمخالل ضد
م.0221طؼةماظؼؾائلمدـةمإسدادهماألحداثماظيتمسرصؿفامعـ

م معن مطل مزبؿؾػة، مبأداظقب مو مؼؤطد موكلودون ذوليإذ رذيد زوامييه         ،
م مرػوحمحممد إبراهيم صلحيو محقث مظوضع ماٌكصب مو مايؿؿي ماألثر مسؾى ،

ماحملؾيمملمؼؽنمأيمعنماٌؤظػنيمؼؿوضعهميفمبداؼةماذؿغاظهمسؾىماٌوضوع.
اظؾلطماٌوجزمظؾعددمدساعةمطؾريةمإذمودميفماظعؿقمحدةماٌلأظةماظذيمؼطرحفام

يفماظواضعمومتدسومإديمتؼارعماٌؼارباتمألجلمصؿحمغؼاشمالمؼؿوضفمسؾىماظؿقؾقلم
مايؼلم ماظؽػاؼة مصقه ممبا مؼؿفاوز مبل مصقلب، مؼؾدو مطؿا مظؾؾاحث اٌكربي

ماالجؿؿاسي.
عاماٌؼصودمباحملؾي؟مإديمعاذامؼشريمػذاماٌصطؾحميفماظعؾومماالجؿؿاسقة؟مطقفم

ماظ معـففيمؼوزػه مبأدؾوب مو مذوظي، مطؾودؼن متؿؿلك ماظصدد مػذا ميف ؾاحث؟
زبؿؾف،مسنماألداظقبماإلدارؼةممبؼاربةماحملؾيميفمبعدهماٌعقش.مإنماحملؾي،ميفم
غظرماٌؤظػة،ماخؿالفمومبـاءمتارخييمعنمعـطؾقمأنمعامغشاػدهماآلنمػوم"مذبؿوعم

ما معلؿوى مسؾى مو مدـة" مأربعني معـذ مبفا ماظعؿل ممت ماظيت ألدواتماالخؿقارات
مومعنمػـاك،ماظيتمالمتؼاربم ماٌؤظػةمعنمػـا اٌـففقةموماظدراداتماظيتمذيعؿفا
ماظوصولمإديم متوحيمبذظكماٌؤظػة، مطؿا مميؽن، مو مشريمعؾاذرة. احملؾيمإالمبصػة
غؿائجمعفؿة،معنمخاللمإجيادمحلمعالئممٌلأظةماخؿقارمعقادؼنماظؾقث.موميفمغؼدهم

ما مظؾػؼقه، ماٌكصص مذعشوسة مطؿال ماظؼرنمظؽؿاب ميف مساش ماظذي مزطري بن
م مؼؿلاءل ماظدؼـقةممهوق روبريتساظعشرؼن، ماٌؤدلات مظعؾؿه ماظذي ماظدور سن

حسين بوكرزازة وعبد اظؿؼؾقدؼةميفمعـطؼةماظؼؾائل.مؼؼرتحميفمػذاماالواهمطلمعنم
،مععاملمظؿقدؼدماحملؾيمعنمعـطؾقمجغرايفمومؼدسؿانمػذاماظطرحماحلميد بوغابة

ماىؾؾقةماظؿؾقةميفمحدمذاتفا.ممبؼاربةمومصػقةمظؾؾقؽة
معـؾؿام مبـاء، مإسادة محاظة ميف مػو مو ماحملؾي معلأظة ماظدرادة مػذه ميف مند طؿا
ضاربؿهمك.مذوظي،مومبعدمتعرضهمٌؼارباتماحملؾيماظيتممتتمصقاشؿفاميفماهلقؽاتم
مأنم مجاغؾه، معن مزواميقه مؼعؿربمرذقد ماآلن، مإدي ماىزائر مادؿؼالل معـذ اظرمسقة،

همباسؿؾارهمبعدامملمؼػؽرمصقهمصقلب،مبلمملمؼعؾنمسـهمعلؾؼاماحملؾيمملمؼؿممطؾؿ
ميفماظلؾطةماحملؾقةمسؾىماظرشممعنماظؿقدؼداتماياظقةمظؾفقؽاتماحملؾقة.

إنمإصرارمومدوامماٌرطزؼةمومطذامعواراةماحملؾيمػيمأطـرموضوحامباظؼدرمغػلهم
م ماظيتممتتمدـة معـل ماظلقادقة ماظؼطائع مبعد مو مذظك،م1988ضؾل معع متـزع، مو
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مععماالحؿفاجاتمٌـحمعلاسيم اإلغدصاساتماظػعؾقةمداخلماجملؿؿعماظيتمتـلفم
مإسادةماالسؿؾارمظؾؿقؾيمحظوةمععـقة.

مؼلفلم مإذ مصايي، مم.ب. ماظيتمؼؼدعفا ماظدرادة متوضققه مهاول معا ذظك
أؼضا،ماظػفواتماظواضعةمبنيماظؿشـفاتماهلوؼاتقةمومعقوهلامإلدراجماظؾـقةماظؽؾقةم

راتماٌوارـنيماظيتمتؼرتضماٌؾادئماظعاٌقة.مطؿامؼعؿربماٌؤظفمظؾفؿاسةمومبنيمتظاػ
أنماظؿشفـاتماٌعربمسـفاميفماٌراطزماظعؾقامتلفممأؼضاميفمإساضةمبـاءماٌوارـقةماظيتم
مصايي،م مم.ب. مؼؾني مو ماألضل. مسؾى مطاعل مسؼد معـذ مجقد مبشؽل معؾاذرته مت

فامتارخيقامػذهماظصػةمباسؿؿادهمسؾىمحصرمعلؾقمظؾؿوارـقة،ماظؽقػقةماظيتمتؾـىمب
مخاللم مغظؿت ماظيت ماهلوؼاتقة ماالحؿفاجات متلاسد مصقؿا مو ماىزائر ماياظة يف
اظـؿاغقـقاتموماظؿلعقـقاتمسؾىمإسادةمصقاشةمعؼاربؿفاميفماألعاطنماظعؾقام)ذاتمبعدم

م معن مطل مؼؿعرضمظه ماظذي مضلـطقـة معدؼـة معـال مظعل مو خدجية ورينمجاعد(.
مررؼقمؼؾممسادي-نادوة بلحسني وعادل  مطقفمأغدذبتماظعائالتمسن نيمظـا

م مأعا متؿأدسممأمحد بوقرموحادرتاتقفقاتمخاصة. مظؾؿقؾي معؼاربة مؼؿؾـى اظذي
معنم ماألول م)اىزء ماألودي ماٌرحؾة ميف مغظرؼا ماٌلأظة مؼػلر ماٌؼارعة، مدرادة سؾى
اظدرادة(مثممؼؼوممباظؿـؼقبميفماجملالماظؼؾائلمحبـامسنماألضاظقمموماظدؼـاعقؽقاتم

ةمصقه.مإنمػذهماظؿشؽقالتماإلضؾقؿقةماحملؾقةموماظدغقاعقؽقاتماظداخؾقةمػيماظؽاعـ
عوجودةمصعال،مظؽـفامالمتـؿجمتـؿقة.موظعلمعـالماظؼؾائلمؼربػنمسؾىمعامترعيمإظقهم
مادؿــاء،مإذمأنمعـارقمأخرىمعنم ماٌـالمباظضرورة اظدرادة،مدونمأنمؼشؽلمػذا

ماظورنمهؿلمعقزاتمعشابفة.
مؼؿلاءلم سنمإغؾؿاقمصاسؾنيميفماجملالماالضؿصادي،مموعمر أوداملحمند أطؿا

وسنمعالربفمماظـػلقةمومسنمعلارػمماٌفين.متؾنيماظدرادةماظؿؿػصلماظذيمؼؼع،م
ماظيتم ماظودائل مو مبنيماٌوارد مبنيمادرتاتقفقاتماظػاسؾنيمو مزروفمزبؿؾػة، يف

ؼةمومطذظكمؼعؾؽوغفامداخلماظؾقؽةماحملؾقة،مومؼؿعؾقماألعرمبشؾؽةماظعالضاتماىوار
مجفؿهم مؼؿعرضمعن مو ماحملؾقة. ماظؾريوضرارقة ماظلؾطة مداخل ماٌـلوجة اظعالضات

ٌلارماغلقابماظدوظةمعنمذبالماظـؼلماظعؿوعيماظذيمطانمبطؾقعةممعابد بن جليد
ماظدوظةم معؤدلات متعوؼض مؼؿم ممل ماغه ماٌؤظف، مؼلفل مإذ متدرجيقا. ايال،

لب،مبلمإنماظؼطاعمؼؼعمحاظقاممبفؿوسةمطؾريةمعنماٌؼاوظنيماظصغارماًاصنيمصق
م مأعا معفـقني. مشري معلريؼن مػقؿـة متؽّونمحممد حربيهت مظـا مؼـؼل مصإغه ،

م مؼـربي موأخريا مدؽقؽدة. ممبدؼـة ماظورـقة معنمماحلاج مليانيايرطة ظؾؽشف،
ماظغربة،ممممم مسامل ميف ماحملؾي مردوخ مسن مباٌففر ماىزائرؼة ماألشـقة متارؼخ خالل
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كقالماظذيمؼربطماظػردمبـم"معلؼطماظرأس"م)اىفة(مأيموؾقةمومبطرؼؼةمععـقة،ماٌ
ماظعالضةم متوجقه مإدي ماألشـقة متـريه ماظذي مايـني مؼـزع ماىزائر. ماظورن" م" مبـ أو

ماٌؼاعةمععماجملؿؿعماٌضقفمبؾـاءمضربمرعزيمععماحملؾيماٌؾعدمعادؼا.
مظعـاصرم مذبؿوسا مباسؿؾاره ماٌؾف، مػذا مضراءة ماجملؿل، ميف ماٌـادب، معن و

مةمتـطؾقمعنمعواضعمعـففقةمزبؿؾػة.عؿؽاعؾ
وظعلماذرتاكماىزءماألطربمعنماظدراداتميفمذبالمواحد،مػومعـطؼةماظؼؾائل،م
ؼدسممتؼاربماإلضاءاتماظيتمأضّرػامطلمعؤظف.موميفمحؼقؼةماألعر،مصإنمػذاماٌؾفم
ماظعدد،مبلمباظعؽسمصإغهمحيثم ماظـؼاشمحولماٌوضوعماٌدروسميفمػذا المخيؿؿم

مسؾىمعواصؾؿه.
 

 حممد إبراهيم صاحلي
مترذيةمداودمربؿد.

 


