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ؿؼدؿة
تعؿرب مزاػرةماظؿعؾؼماظؾشريمباألعؽـةمعـماظرّعزؼاتماظؼقؼةميفمساٌـاماٌعاصر،م
وظؽـ ماخؿؾػت موزائػفا موتعددت ميف ماظػضاء ماظقاحد مإال مأغّفا متؿؼارع ميف مضدرتفام
اهلائؾةمسؾك معبعماظـاسمووـقدػؿمحقلمضضقةمععقــة.مدؾؼموأنمأثار مػذاماظؾعدم
سؾؿاء ماجؿؿاع معـؾمصقؾقبمدانمعارك م Philippeم Saint Marcماظذيمحازماظلّؾؼميفم
إثارةمصؽرةماظؿطقؼعماالجؿؿاسلّ مظؾػضاءاتماظطؾقعقة معـمخاللمعظاػرػاماظعؿقعقةم
واظلّقادقة .1مويف ماظلقاق مذاتف ،ماضرتح مظقي مطريي  Louis Quéréمبعضم
اظؾارادؼغؿات مظؿفدؼدمتـاولمسؾارةم"اظػضاءماظعؿقعل" موذظؽمباظرتطقزمسؾكمودؼدم
مناذجماظؼراءةمباظؾقثمسـمعقائؿةمبنيماظؾعدماٌػاػقؿلمواظؾعدماٌؾؿقسمواحمللقسم
ظؾػضاءماظعؿقعل،موذظؽمباالغطالقمعـمدقاقمزفقره .2م
أعّاماظؾاحـؿانمجاطؾنيمطاغدو  Jacqueline Candauودقيفمظق صؾقشم Sophie le
 Flochمصؼدمأبدؼؿاماػؿؿاعاًمبأعاطـماظػضاءماظرؼػلّ ،مخاصةمتؾؽماٌُؿؿقّزة مباالخؿالطم
االجؿؿاسلمواٌؾادالتماٌدغقةميفمزؾّماظؼقؿماٌشرتطة  .تؽشػمظـامػذهماٌؼارباتمسـم
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تـقّعماألعؽـةماٌؤػؾةمألنمتصؾحمصضاءاتمسؿقعقةمذاتماخؿصاصات،مصاظؿّـقعمغاتجم
سـماتلاعماظػضاءماظعؿقعلمبؿعددماظشّؾؽاتمواظؿّققّالتماٌرتؾطةمبػضاءاتمايقاة،م
أعاماظؿّكصصمصؿردهمظألذؽالماظيتمضدمتقزػمصقفامرعقزماجؿؿاسقةموثؼاصقةمودؼـقةم
ذاتمتأثريمضقيّمسؾكمأصرادماجملؿؿع.م م
ضؿـمػذاماٌـظقر،متؿـاولمػذهماظدرادةماظؾقثميفماظعالضةمبنيمزاػرةمزؼارةم
اٌؼابرمودورػاميفمتشؽقؾمصضاءمسؿقعلّمعـمعـطؾؼمإسادةماظؿػؽريميفماظقاضعةماظعؿقعقّةم
(ظؼاء ماٌؽان مواىؿفقر) مبغقة مادؿؽشاف موتػلري مزبؿؾػ مأوجف موطقػقّة مإنازم
اظعؿؾقاتماالجؿؿاسقّةميفمزبؿؾػمأبعادػامواظطرائؼماظيتمؼؿػاسؾمبفامزوارماٌؼابر،م
الدقؿامعبفقرماظـلاءمبقصػفـماألطـرمترددامسؾكمعـؾمػذهماألعؽـةماٌؼدّدة.م م
صزؼارة ماٌؼابر متُعدّ معـ مأضدم ماٌؿاردات ماالجؿؿاسقة ماظدؼـقة ماظيت مدأب ماظـاسم
سؾقفا مإذمتعؿربماٌؼربةمبؤرةماظؿقاصؾماظرّعزيمواظقجداغلّ مبنيمايلّمواٌقّت.مضؿـم
ػذاماظلقاقمأصضتمزاػرةماظؿّرددماٌلؿؿرمسؾقفامإظبمتـاوهلامبقصػفا معـماألعاطـم
اظعؿقعقّة ماٌكؿؾطة ماظيت مدبضع مزؼارتفا مظؿقضقت موتؼلقؿ مصضائل .موحقث مؼؼضلم
اظػؼفماإلدالع لمإسػاءماٌرأةمعـماٌشلميفماٌقاطبماىـائزؼةموحضقرمعرادقؿمدصـم
اٌقّتمععماظرجالميفماٌؼربة،م إالمأنّمحضقرماظـلاءميفماٌؼربةمؼؿدصؼمبؼقةمبداؼةمعـم
صؾققةماظققمماٌقاظلمظؾدصـمضؿـمأذؽالماتصالمتػاسؾقةمرعزؼة ،موعـذمذظؽماينيم
ؼصؾقـماألطـرمترددامسؾكماٌؼابرمظزؼارةمتلؿؿرمظلاسات،موباألخصمؼقمماىؿعةم
ويفماٌـادؾاتمواألسقادماظدؼـقة .م
اغطالضا معـ مػذه ماٌالحظات ماألوظقة مغطرح ماألدؽؾة ماظؿاظقة :مػؾ مأصؾح مترددم
اظـلاءمسؾكماٌؼابر ماظققممؼعينمذبردمزؼارةماٌقتك؟ مثؿمأال متؤذرمزاػرةمعؽقثفـم
اٌُطقّلمبفامإظبموجقدم"إذؾاع"مذيمعـاصعمعؿعددةمشريماظقزائػماظظاػرةمظؾؿؼربة؟ م
ضؿـ مػذه ماظرؤؼة ،مهاول مػذه ماظدرادة ماإلجابة مسـ مػذه ماظؿلاؤالت موذظؽم
بإجراء مهؼقؼمعقداغلممبؼربةمدقديمبقعبعةماظؽائـةممبدؼـةمسنيماظصػراءم(والؼةم
اظـعاعة)،محقثمتُعؿربمعـماٌؼابرماظعرؼؼةميفماىـقبماظغربلماألسؾكمعـماىزائر .4م
بعدمسرضمعـففقةمحبــاموتؼدؼؿمحملةمتارطبقةمسـمعؼربةمدقديمبقعبعة،م
دـؼقممأوالمبعر ضمعـمعالحظاتـاماٌقداغقةميفمػذاماظػضاء،مثؿمسرضمأػؿماألدؾابم
 4اظدرادةمعقضقعماٌؼالمػلمهقنيمظدرادةمعقداغقةمأجراػاماظؾاحثمسام  1002ظـقؾمذفادةمعاجلؿريميفمسؾؿم
االجؿؿاعمعـمجاععةمعلؿغاٍ .م
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واظدواصعماظؽاعـةمٌؽقثمغلقةمعدؼـةمسنيماظصػراءممبؼربةمدقديمبقعبعة مظـكؿؿم
بذطرمبعضم"اظػقائدماظعؿؾقة"مطؿامصرحتمػؤالءماظـلقة.مػذهماٌعطقاتمتؾنيمظـام
طقػمأغفمخؾػماظقزائػماظظاػرةمهلذاماظػضاءم(زؼارةماٌقتكموضرؼحماظقظل)متقجدم
وزائػمأخرى،مطاعـة،مذاتمرابعم"دغققي".مممم م

يف املـفيقة
مت ماخؿقارمعؼربةمدقديمبقعبعةمطؿفالمظؾدرادة معـمعـطؾؼمتػردػامسـمباضلم

عؼابرماٌـطؼة مبـالثممماردات :ماٌؿاردةماألوظبمتؾدأمبزؼارةماظـلاءمظؼؾقرمعقتاػـ،م
ثؿ متؾقفا مزؼارة مضؾة مضرؼح ماظقظلّ مدقدي مبقعبعة ،مواٌؿاردة ماألخرية متؿؿـؾ ميفم
حرص مشاظؾقة ماظزائرات مسؾك ماٌؽقث مألوضات معُؿؾاؼـة مباظػضاء ماحملقط مباٌؼربةم
واظؼؾة .متلؿفدف مػذه ماظدّرادة ماظؾقث مسـ ماظعالضة مبني معؽقث ماظـلاء مبػضاءم
دقدي مبقعبعة موعضاعني ماظؿػاسؾ مبقـفـ مبقصػفا معؤذرات مضد متؼقدغا مإظب متؾقانم
خؾػقاتمػذامايضقرماألغـقيماظعرؼؼ.م م
بدأماظعؿؾماٌقداغلمخاللمأؼامماىؿعةمعـمطؾّمذفر،مبداؼة معـمذفرمأطؿقبرم
1021مإظبمشاؼةمذفرمأصرؼؾم،1025محقثممتمادؿكدامماٌؼابالتمايرةمواالدؿؿارة5م
طأداتنيمىؿعماظؾقاغات.موظضؿانماظلريمايلـمظؾدرادةماٌقداغقة،ممتتماالدؿعاغةم
بػرؼؼ محبث معؽقّن معـ مسشر مراظؾات مجاععقّات مٌؿابعة مإجابة ماٌؾققثات مسؾكم
األدؽؾةمعـمجفة،مواٌالحظةمباٌشارطةمعـمجفةمأخرى .م
باظـلؾةمظـؿفؿؿعماظؾقث،مصفقمؼؿؽقنمعـمعباسةماظـلاءماٌقازؾاتمسؾكمزؼارةم
عؼربةمدقديمبقعبعةموزؼارة مضرؼحماظقظلّمواٌاطـاتمباظػضاء ماحملقطمبفا محقثم
بؾغمسددػـم 210عؾققثة،م%57,5معـفـمأظػـماظؿّرددمسؾكمضؾةمدقديمبقعبعةمعـذم
أطـرمعـمثالثةمسشرمساعا .م
باظـلؾةمًصائصمذبؿؿعماظؾقث،مميؽـمسرضفاميفماظـؼاطماظؿاظقّة :م
 اؾسن :مباظـظر مإظب مايرج مواظؿؿـع ماظذي مأبدتف مشاظؾقة ماٌؾققثات ،مصؼد ممتماالدؿعاغةمباإلخؾارؼاتمواالسؿؿادمسؾكمعالحظاتماظؾاحـاتماٌقداغقاتميفم"طشػ"م
دـفـم،موضدممتمتؼدؼرماظػؽةماظعؿرؼةماألطـرمحضقرامبنيم50مو 83دـة .م
 5تـاوظتماالدؿؿارةمثالثةمرباور:متػاسؾماظـلاءماظزائراتمععمعؼربة مدقديمبقعبعةمواظػضاءماحملقطمبفا،م
أدؾابمودواصعمعؽقثفـميفمػذاماظػضاءمواظؿعرفمسؾكماظػقائدماظعؿؾقةماحملؼؼةمعـمذظؽ .م
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 احلاؾة اؾعائؾقة :تقضحماظؾقاغاتميفمػذاماجملالمأنّ ماظـلاء ماٌؿزوجاتمطـمسؾكمرأسماظؼائؿةمبـلؾةم %35,83متؾقفـماظـلاءمشريماٌؿزوجات مبـلؾة م.%32,5م
أعا ماٌطؾؼات مصؼد موصؾت مغلؾؿفـ مإظب م %22,5مواألراعؾ  %9,16معـ مذبؿقعم
اٌؾققثات .م
 ؿستوى اؾتعؾقم:مسؾكماظرشؿمعـمردقخممسةماألعقّةميفمزاػرةماظؿقاصدماظشعيبمسؾك مضؾاب ماألوظقاء ،مطؿا مػل مايال ميف مذبؿؿع ماظدرادة محقث مبؾغت مغلؾةم
األعقّات ،%56,66مإالمأنماىدؼدميفماظؾقاغاتمػقموجقدمغلاءمعؿعؾؿاتمإظبمجاغبم
ػذهماألشؾؾقةماألعقّة مإذممتمرصدموجقدمجاععقات مبـلؾة م،%6,66مثؿ مغلاءمهلـم
علؿقىماظـاغقيمبـلؾة  ،%7,5ميفمحنيمطاغتمغلؾةماظـلاءماظالئلمزاوظـ متعؾقؿام
عؿقدطاً م ،%10مأعا مغلؾة ماظـلاء ماظالئل متقضػـ مسـد ماٌرحؾة ماالبؿدائقة مصقصؾتم
إظبم .%19,16م
 املفـة :متـؿؿل مشاظؾقة ماٌؾققثات مإظب مذرضبة ماظـلاء ماٌاطـات مباظؾقتمواظعارالتمسـماظعؿؾ،محقثمدفؾتماظدرادةموجقدمغلؾة .%62,5مأعاماظـلاءم
اظعاعالتمصؾؾغتمغلؾؿفـ %37,5مؼؿقزسـمسؾكمضطاساتماإلدارة،ماظؿعؾقؿ،ماظصقةم
واظؿفارة .م
ؿؼربة دقدي بومجعة :ؿوؼع ،ذاؽرة وتارقخ م
تؼعمعؼربة مدقديمبقعبعةمسؾكماعؿدادماظضاحقةماظغربقةمإلضؾقؿمضصرم"دقديم
بق مدخقؾ" موتؿقدط مذبرى موادي م"اظربؼج" مووادي م"اٌقؼؾح" .مطؿا مميؿد مجلرٌم
ظقلفؾ ماظؿقاصؾ موحرطة ماٌرور مبني مضصر م"دقدي مبق مدخقؾ" موحلّ م"دقديم
بقعبعة" موحلّ م"بق معرؼػؼ" .متلؿؿد معؼربة مدقدي مبقعبعة مأػؿقؿفا معـ محقثم
طقغفامثاغلمأسرقمعؼربةممبدؼـةمسني ماظصػراءمبعدمعؼربةمضصرم"دقديمبقمدخقؾ"م
اظيتممتتمإزاظؿفامعطؾعمدؾعقـقاتماظؼرنماٌاضل .وميؽـماظؼقلمأنّمعؼربةمدقديم
بقعبعةمؼؿكطكمسؿرػامعامؼزؼدمسـمضرنمعـماظزعـموػقمعامجعؾفامحاضـةمتارطبقةم
ووجداغقة مألجقال مدبطت مسؿؾة ماظؼرن مباظـظر مإظب معلاحؿفا ماظشادعة ماظيت متؽادم
تغطقفاماظؼؾقر،موالمؼزالمؼدصـ مصقفاماٌقتك مإظبماظققم.متربزماألػؿقةماظـاغقة مهلذهم
اٌؼربةميفماحؿضاغفا مٌزارمضؾةمضرؼحماظقظلّمدقديمبقعبعةمخؾػمدقرػا ماظشرضلم
حقث مؼعرف ماإلضؾال ماظشعيب مسؾقف متقاصال معُلؿؿرا معـذ مأواخر ماظؼرن م23م .مأعام
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األػؿقةماظـاظـةمصؿؿؾكصميفماٌـازرماظطؾقعقةماظيتمميؿازمبفاماظػضاءماحملقطمباٌؼربةم
واظيتمأػّؾؿفمظقُدرجمضؿـماظؼائؿةماظقرـقّةمٌـارؼماظؿقدعماظلقاحلمإذمؼرتبعمسؾكم
علاحةم31,3مػؽؿارا .6م
باظـلؾة مظؾقثائؼ ماظؿارطبقة ماظيت متـاوظت معؼربة مدقدي مبقعبعة موضؾة ماظقظلّ،مممم
المتقجدمدقى مغصقص مؼعقدمتارطبفامإظبمعطؾعماظؼرنماظعشرؼـ ،موػلمظؾصقػقةم
واألدؼؾةمإؼزابقؾمإؼربػاردت،7مإالمأنّماظرّواؼةماظشعؾقّةمتُؤطدمسؾكمسراضؿفا .م
مظؼدمذطرت مإؼزابقؾمإؼربػاردت معؼربةمدقديمبقعبعة مسـدعامطاغتميفمررؼؼفام
إظبمضصرماظصػقصقػةم(00مطؾؿمشربمسنيماظصػراء).موادؿعرضتميفمعؼالمعقدقممبـم
"عقت مإدالعل" معرادقؿ مدصـ معقّت ،موغؼؾت مظـا معشفدا مظؿقاصد مزوار مسؾك مضؾةم
دقدي مبقعبعة مرطّزت مصقف مسؾك ماظـلاء مبؼقهلا :م"تـؿصب مضؾة مدقدي مبقعبعةم
اظصغريةمسؾكمررؼؼمبـمؼعقمواظصػقصقػة" .م
ظؼد متقضػت مواضرتبت معـ ماظؼؾة موغؼؾت مظـا مػذا ماٌشفد :م"ؼؼػ مسرب محقلم
اظؼؾة،مزوارمجاؤوامعـمبعقدمرؾؾاميؿاؼةماظقظلماظؽؾري،موؿعقامعـذمرؾقعماظـفار،م
صؾقا معطقال محبرطات معبقؾة مرخقؿة معـ ماظشعرية ماإلدالعقة ،موعؾ ماٌؿقاضعنيم
سظاعا".مثؿمدبربغاماظؽاتؾةمبأنّمػؤالءماظزوارمطاغقامعـماظؾدو:م"خؾػماظلقرماظصغريم
احملقطمباظؼؾة،مهقطمغلقةمحقلمغارمضدمخؾامعبرػا،مؼؿؾادظـمأررافمايدؼث،م
8

6

Monographie de la Wilaya de Naâma (2003), situation des zones à expansion
touristique, p. 118.
 7ػلمإؼزابقؾ موهلقؾؿنيمعاريماؼربػارت  Isabelle Wilhelmine Marie Eberhardtوظدتمباظؼربمعـم

جـقػماظلقؼلرؼةميف  21صرباؼر  2211حؾّت ممبدؼـةمسنيماظصػراء مغفاؼةمدؾؿؿرب ،2305يفماألسقامماألخريةم
ظـقرةماظشقخمبقسؿاعة ،مظؿغطقةمحصقؾةمععرطةم"اٌـؼار" مظػائدةمجرؼدةماألخبار .متؽشػماػؿؿاعاتفاماظصقػقةم
واألدبقةمسـمذغػفامبدرادةمحقاةماىزائرؼني مسـمضرب .متقصقتمإؼزابقؾمإثرمصقضانمواديمسنيماظصػراء في
 12أطؿقبر  2308ودُصـتممبؼربةمدقديمبقعبعة.مملمتـشرمضطمطؿاباتفامباٌطؾعةمخاللمحقاتفامحقثمالمتقجدم
أيمرؾعةمأصؾقة.متعرفماظؼراءمسـ مطؿاباتفاماألصؾقةمألولمعرةمبػضؾمجفقدموعلاسلماظصقػقانماظػرغلقانم
عاري مأودؼؾ مدي مالطقر  Marie-Odile Delacourموجان مروغل مإؼؾق  Jean-René Huleuباظرجقع مإظبم
زبطقراتفا ماحملػقزة ممبرطز ماألرذقػ ممبدؼـة مأطس مآن مبروصاغس ماظػرغلقة وٌؼاالتفا ماظصادرة مباظصقاصةم
اظؽقظقغقاظقةمضؾؾموصاتفا.مصدرتمدـةم 1005معقزسةميف مأربعةمطؿبممبـادؾة معرورمعائة مساممسؾك مرحقؾفام
) (2004-1904سـمدارمجقؼؾمظقدػقد  .Joëlle Losfedحقلمدريتفامعُػصؾةمأغظر4
Roux, Ch. (2003), Isabelle du désert, Paris, Grasset Edmonde.
8
Eberhardt, I. (2002), Sud Oranais, Composées par Marie Odile Delacour et Jean-René
Huleu, Paris, Éd. Joëlle Losfed, p. 174-176.
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ػـ مبدوؼات مجؽـ معع مرجال معـ مضؾقؾؿفـ ،مإغّفـ معؿلرتات موباظؽاد مؼُظفرنم
وجقػفـ" .م
أعا مخبصقص مذكصقة مدقدي مبقعبعة ،مصفـاك مصؼط مععؾقعة معؼؿضؾةممممممممم
يف معقغقشراصقا مدائرة مسني ماظصػراء مظلـة م :2383م"ؼقجد ممبغرار ماظػقضاغل مضؾؿانممممم
يفمذؽؾمسؿراغلمرديء.مإحداػؿامخاصةمبلقديمسؾدماظؼادرماىالظل،مأعاماألخرىم
صؿقؿؾمادؿمدقديمراذد،موظلمجاءمعـمضقرارةمرصؼةمإخقاغفماظلؿة،مأوظقاءمعـؾف.م
واصؿف ماٌـقة ممبغرار ماظػقضاغك مودُصـ مصقفا .مصقؿا متقزست مضؾاب مإخقتف مسؾك مغؼاطم
زبؿؾػة:مدقديمععؿرمباظصػقصقػة،مدقدي بومجعة بعنيماظصػراء ،مدقديمسؾدم
اهلل ميف مإؼش ،مدقدي معقالي معؽؿقبة مبدرعؾ ،مدقدي مسقلك مبؼصر مبين موغقػم
دقديمعقعـميفمجؾؾمبشار".9م م
ويف مزؾّ مذح ماٌعؾقعات محقل مدقدي مبقعبعة ،مجاز مظـا متصـقػف ميف مخاغةم
"األوظقاءماجملفقظني"مسؾكمحدمتعؾريمأ.مدرعـغفقؿم.10E. Dermenghem

ؿالحظات ؿقداـقة يف ػضاء دقدي بومجعة

دـعرض ميفمػذاماىزءمبعضماٌالحظاتماٌقداغقةمتؿعؾؼ ممبؽقثماظـلاءمبػضاءم
دقديمبقعبعة.مؼؾدأمتقاصدماظـلاءمسؾكمعؼربةمدقديمبقعبعةمسؼبمصالةمطؾّمؼقمم
اىؿعة ،مصؿفقؽفـمأثـاءمػذاماٌقسدمؼؽقنمبعدمتؼدؼؿموجؾةماظغداءمظألدرة.موظقحظم
ترددمغلاءمعـمزبؿؾػماألسؿار،مععظؿفـ مالمؼؿفاوزمدـفـ ماألربعنيمواًؿلنيم
دـة،مجؽـمضؿـمثـائقاتموضؿـمأصقاجمؼػققمسددمأصرادمبعضفاماظـؿاغقة،مجاءتم
شاظؾقؿفـ مراجالت مسؾك ماظرّشؿ معـ مبُعد مأحقائفـ مسـ ماٌؼربة مواٌزار .موظقحظ مأنّم
أطـرػـ محبقزتفـ مػقاتػ مخؾقؼة مطؿا مأحضر مبعضفـ مآالت متصقؼر م(ذابات ميفم
اظعشرؼـقاتمواظـالثقـقاتمعـماظعؿر) .موػؤالءماظـلقةموؿعفـمإعامسالضاتماظؼرابةم
واٌصاػرة ،مأو ماظصداضة مواىرية .موتعؿرب مزؼارة معؼربة مدقدي مبقعبعة مأػؿ مصرصةم
ظؾؼائفـ مضؾؾ متقشؾفـ مخؾػ مدؽـات ماظعائؾة ماٌشرصة مسؾك ماظؼؾة ،مظؾقضقف مسؾكم
ضرؼحماظقظل.موبقـؿامطانمظؾاسم"اياؼؽ"مدائداميفماٌاضل،ماغؿشرمحاظقامايفابم
مبكؿؾػمأغقاسفمو"اىالبةماٌغربقة"مواألظؾلةماظعصرؼةمغاػقؽمسـمادؿكداممودائؾم
9

Monographie du Cercle d'Ain Séfra (1949), le culte à Moghrar Fougani, p. 32.
Dermenghem, É. (1954), le culte des saints dans l'islam maghrébin, Paris, Éd.
Gallimard.
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اتصال محدؼـة ،ممما مجعؾ ماظـلاء ماٌلـات مؼؾدؼـ متذعرػـ معـ م"مترد ماظشابات"ممممم
و"معبقحمبـاتماظققم" .م
تػقد ماظلقدة م(ز)مبقابةمضرؼحمدقديمبقعبعةموبعضماإلخؾارؼات معـماظـلاءم
اٌلـاتمبأنّ معؽقثماظـلاءمبفذاماظػضاءمبعدمزؼارةماظؼؾقر مملمؼؽـميفماٌاضلمبفذام
اظشؽؾ ماٌؾػت مظالغؿؾاه ،مظؼد مطان معرتؾطا مبإحقاء مايضرة ماظـلائقة ميف ماٌـادؾاتم
اظدؼـقة مأو ماًاصة ،موطان مخاضعاً مظؾضؾط ماالجؿؿاسل .مأعا ماظققم مصاٌالحظ مػقم
اغؿشار مذبؿقسات معـ ماظـلاء ،معؾاذرة مبعد مخروجفـ معـ ماٌؼربة موصراشفـ معـم
رؼقسمزؼارةمضرؼحماظقظلّ ،مإذمؼؿفؿعـميفمصـاءماظؼؾةمصقؿامتؿففمأخرؼاتمصقبم
اظؽـقب ماظرعؾل ماظقاضع مخؾػفا ،مغلاء مأسؿارػـ معؿؾاؼـة مترتاوح معا مبني ماظـالثنيم
واألربعنيمدـة،مععمتلفقؾمحضقرمضؽقؾمظؾرجالمواظػؿقةماٌراصؼنيمظؾعضماظـلاء.م
صؿاماظذيمؼدصعفـمظؾؾؼاءميفمػذاماظػضاءماحملؾل؟م م

ؿؽوث اؾـسوة بػضاء دقدي بومجعة :األدباب واؾدواػع

تقحل مزاػرة ماٌؽقث ماٌؤضت مألسداد مععؿربة معـ مغلاء ماظؾؾدة مبػضاء مدقديم
بقعبعة مسؼب مزؼارة ماظؼؾقر موزؼارة مضرؼح ماظقظلّ مبقجقد مدواصـع موأدؾاب مدبؿػلم
وراء مإصرارػـ مسؾك ماظؾؼاء مصقف مظػرتات مزعـقة معؿؾاؼـة .موعـ ماظقاضح مجبالء مأنّم
ادؿؼرارػـماٌؤضتميفمػذاماظػضاءماحملؾلمؼعؿربمادؿـؿارا ممثقـا مظؾقظاتمتقاجدػـم
خارجمعـازهلـ،موتؾدومشاؼةماظرتصقفمواظرتوؼحمسـماظذاتماألغـقؼةمطأػؿمداصعمععؾـم
أجنب مبف مسـمدؤاظـاماالصؿؿاحل :م"رَاغَامﭬاسِدؼـِ مغِػَقِجُق" م(سبـمجاظلاتمظؾرتوؼح).م
ػذامعامميؽـماسؿؾارهماظقزقػةماظظاػرةمهلذاماٌؽانماظعؿقؼ.م م
ظؽـ مإجابات ماٌؾققثات مسـ مأدؽؾة ماالدؿؿارة مطشػت مسـ معبؾة معـ ماظدواصعم
األخرى مظؾؾؼاء ميف مصضاء مدقدي مبقعبعة مأوهلا مععرصة معاذا مضبدث ميف ماٌدؼـة؟م
(.)%55,52مظؽـمغلققميفماظؾداؼةمعضؿقنم"إجاباتمأخرى"معـماالدؿؿارة :م
 "حؿكمأبؿعدمسـمتؾؽماظقجقهماظؼذرة"؛ م "أجدمصقفمراحيت،مؼلاسدغلمسؾكمتػرؼغماظغقظماظذيمؼلؽـين"؛ م "طؾؿامجؽتمػـا،مأرؿؽـمبأغينمظـمأصؾحمذبـقغة"؛ "اٌؽانمجدمعالئؿمألظؼكمصقفمعـمأرتؾطمبف"؛ "متضقةماظقضت"؛ "أضؾّدماألخرؼات" .م41
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ػذه ماإلجابات مػل مٌؾققثات مؼعربن مسـ مععاغاة مغػلقة مغاعبة مسـ مزروفم
وعشاطؾمعؿعددةم(اظعـقدة ،مضغطماظزوج،)...،موميؽـمأنمغػلرمػذهماإلصضاءات،م
وخباصةماألدؾابماظـالثةماألوظبمذبؿؿعة ،مسؾكمأنّ ماٌؽقثمبلقديمبقعبعةمميـحم
هلؤالءماظـلقةمراحةمغػلقةمعـمزبؿؾػماظضغقطماالجؿؿاسقة،مصفذاماٌؽانمميـقفـم
اظؼدرةمسؾك مضؾطماٌزاجمباظرتوؼحمسؾكماظذات ماٌعذبة ،موػقمعامؼُشعِرػـمباظرّاحةم
وؼلاسدػـ مسؾك معقاجفة ماظضغقرات معـ مخالل ماظؿػاسؾ معع مبؼقة ماظزائراتمممممممم
أومباظـظرمصؼطمإظبماظطؾقعة .م
تلفؿمػذهماظقزقػةماظلقؽقظقجقةميفمتؾطقػماىقماظـػللماالجؿؿاسل مإذمػلم
سؿؾقة متشؾف م"وضع ماظزؼت ميف ماظدواظقب" مصؿفعؾ ماظـلاء مضباصظـ مسؾك متقازغفـم
اظعؼؾل مواظـػلل ،موظـؿأعؾ ميف متصرؼح متؾؽ ماٌرأة ماظشابة ماظيت مرأت ميف معؽقثفام
وجؾقدفامسؾكمرعالمدقديمبقعبعةموضاؼةمهلامعـماىـقن ...م
ضبددماىدولمرضؿم02مأػؿماألدؾابمواظدواصعمصقؿامؼؿعؾؼممبؽقثماظـلاءمبػضاءم
دقدي مبقعبعة م عرتؾة متـازظقاً محلب مسدد معرات متؽرارػا مبني مأطـر معـ مدؾبم
واحد :م
جدول :10 .أدباب ودواػع ؿؽوث اؾـساء مبؼربة دقدي بومجعة
أدباب ودواػع ؿؽوث اؾـساء
ععرصةماألخؾارماحملؾقةمم
عؽانمجدمعـادبمظؿفؿعماألدر
أظؿؼلمبؼرؼؾاتلموجاراتلماظؼدميات
االدرتاحةمعـمأسؾاءماظؾقت
ظقؾعبمأرػاظلموميرحقن
أحبثمسـمصرصةمظؾزواج
ظقسمظلمأضاربميفماٌدؼـة

 -ؿعرػة األخبار احملؾقة

%

اؾـسبة اؾؽؾقة ؾؾؿبحوثات

38,33

%200

35

%200

33,33

%200

26,66

%200

25

%200

17,5

%200

12,5

%200

عـ ماٌالحظ مأنّ ماٌؽقث ماٌؤضت مظؾـلاء مبػضاء مدقدي مبقعبعة مأضقك مغشاراًم
اجؿؿاسقا معفؿّاًمهلـّ معـمخاللمرشؾؿفـميفمادؿطالع مأخؾارماٌدؼـة موطذظؽمباسؿؾارهم
صرصةمداسبةمظؿقصقؾمسددمعـمأذؽالماٌـػعةماظشكصقةمطؿعرصةمعقاسقدمتؾؼقحم
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األرػال ،موأػؿقة مبعضماظلؾعماالدؿفالطقةمعـمأرعؿة موأدوؼةمغاػقؽمسـمأخؾارم
اظقصقاتمأوماٌقاظقدموعامإظبمذظؽمعـماألحداثماهلاعةميفمحقاةماٌدؼـة ،موشريػامعـم
ايقادث ماظصعؾة مواٌؤثرة .مصلعل ماظـلاء ماٌؿقاصؾ مإظب مادؿؼصاء ماألخؾار موادؿؼاءم
اٌعؾقعاتمعـمغاحقة ،موتػاسؾفـمإثرمزبؿؾػماٌقضقساتماٌـارةمعـمغاحقةمأخرىم
ال مؼـػصالن مسـ موجقد متأثريات ماظؿقجقف مواإلضـاع ماظيت ممياردفا مبعض ماظـلاء،م
وخباصةمذواتماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمواٌفـماٌؿصؾةمبشؤونمحلادةمطاظصّقةمواظشّؤونم
اإلدارؼةموشريػا،مصؿـؾمػذهماًصائصمتُـريمثؼاصةماظـلاءمباٌعؾقعاتماىدؼدة .م
ظؼدمأصؾحمصضاءمدقديمبقعبعةميفمزؾمتطقرمػذهماًاصقةماإلخؾارؼةمعصدراًم
ربؾقاًمظإلسالم،متُـارمصقفمعقضقساتمؼؾؿػمحقهلاماظـلقةمظؾقدؼثمواٌـاضشة،مظؽـم
عؿك مطان ماٌقضقع معؿكصصاً مؼؽؿػل مأشؾب ماظـلاء مبطرح ماألدؽؾة مثؿ ماإلععان ميفم
االدؿؿاع مإظب ماألجقبة مواظؿقجقفات .موػـاك معقاضقع متقحد ماغػعاهلـ مصؿؿققلم
اظدوائرمواظــائقات،مععـقؼاًمورعزؼاً،مإظبمعباسةمأطـرممتاثال موواغلاً 11مبؾمووحدةم
صبؿعفا مغػس ماظشعقر ،مالدقؿا مسـد مإثارة مأحادؼث محقل ماظقصقات مأو ماىرائؿم
واظػضائحموشريػا .م

 -تعزقز األؾػة واؾروابط االجتؿاعقة

ُتقضّ رماظـلاء مضؿـمذبؿقسات مصغريةمشاظؾقؿفامتؽقن مهت مضقادةماعرأة معـم
اظؽؾريات مأو ماٌلـات .مظؼد مخرجـ معـ مبققتفـ ميف مدقاق مأظػة ماجؿؿاسقة متدسكم
ربؾقام"رصاضة"موػلمذبؿقسةمأومزعرةمعـماظؼرؼؾات مأوماىاراتمأوماظصدؼؼات،م
ؼأتنيمسادةمعـمغػسمايلّ.مظقحظمطذظؽمأنّماظروتنيمواآلظقةماظطؾقعقةمػلمعامؼطؾعم
االظؿؼاءماظـّلائلمباٌؼربةمأومخارجفامثؿمتلريمحرارةماظؿػاسالتمذقؽامصشقؽا،مبدءاًم
باظعـاقمواظؿؼؾقؾ مواظلؤالمسـمايال ،مثؿمتشرعماظـلقة ميفمبـاءماظشؽؾ ماالجؿؿاسلّم
عـمخاللمأخذمعؽانميفمصضاءمدقديمبقعبعةموعؾاذرةمايدؼث .م
وسؾكمصعقدمآخرمرصدتماظدرادةموجقدمحاالتمغلائقةماغػرادؼةمبأسدادمضؾقؾةم
ُؼػضّؾـماًؾقةموتأعؾماظطؾقعةم).)%10مظؽـمباظـلؾةمظعؿقمماظـلقةماظزائرات،مؼعؿربم
اٌؽقثمبػضاءمدقديمبقعبعةمخاللمػذهماظػرتةماظزعـقةمأعرامحققؼامباظـلؾةمهلـ،م

11

Voir Goffman, E. (2008), Les Rites d'Interaction, (rééd.) (1974), traduit par Alain
Kihm, Éd. de Minuit.
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صؾؼدماسؿربتمإحدىماٌؾققثات مأنّ مؼقمماىؿعةمظقسمؼقممزؼارةموراحةمصقلب،م
بؾمطذظؽم"ؼقممحرؼة"مباظـلؾةمظؾـلاءماٌاطـاتميفماظؾققت .م

 -ـزفة ؾألرػال

متؿدماظؿػاسالتماالجؿؿاسقةميفمصضاءمدقديمبقعبعةمٌـحمصؽةمتراصؼمسادةمأصقاجم
اظـلاءمصرصةمتأطقدموجقدػامبؽؾمسػقؼةموبراءة،مإغفؿماألرػال ،مذطقرا موإغاثا،مإذم
متت معالحظة متقاجدػؿ مبأسداد معفؿة .موؼؾدو مأن مإحضار ماألرػال مظػضاء مدقديم
بقعبعةمظؾـزػةمأصؾحمسـصرامأدادقاميفمايقاةماألدرؼةماحملؾقة.متصرحمإحدىم
األعفات:م"طـتميفماٌاضلمأعؽثميفمدقديمبقعبعةمظذاتل،موظؽـمسـدعامتزوجتم
وأنؾتمأرػاالًمأصؾقتمأصعؾمذظؽمعـمأجؾفؿ،مرشؿمأغلمأطقنمعؿعؾةمأومعشغقظة،م
أجؿفدميفمايضقرمواجمللءمبفؿمظؾّعبمواٌرح .مإنّ مدعادتلمػلمأنمأرىماألرػالم
دعداء" .م

 -اؾبحث عن زوج

سربتمغلؾةمعفؿة معـماٌؾققثاتم) (%17,5مأنماظغرضمعـمتقاجدػـمبػضاءم
دقدي مبقعبعة مػق ماظؾقث مسـ مزوج .موعـ ماٌالحظ مأنّ مصاحؾات مػذا ماظداصعممممممم
ال مؼدخرنمأيمجفدمضصدم"اظرتوؼج" مٌقاصػاتفـماظشكصقةموإععاغفـميفماظؿػاسؾم
اٌؾاذر معع مباضل ماظـلاء ممما مضد مصبعؾفـ مربط مأغظار موإسفاب مواػؿؿام مبعضم
أعفاتمأومأخقاتماظرجال .متؼقلمإحدىماىاععقات ميفمعؼابؾةمحرة:م"بعدماظزواجم
تؽقن ماٌرأة مخؾػ ماظرجؾ مظؿلاػؿ ميف مبـاء مسظؿؿف ،موظؽـ ماظلؤال ماٌطروح :مأؼـم
ؼؽقنماظرجؾمضؾؾماظزواج؟مأسؿؼدمأنّ ماألجدرمبـاماظؾقثمسـفميفمدقديمبقعبعة،م
ضدمعـحمظغريغامعـماظـلاءمأزواجاً ،مإغـامغرىمذظؽماظرجؾماظػرصةمعـمخاللمأعفمممم
أومأخؿفم!".مم م
وتصرح ماعرأة مأخرى م(شري معؿزوجة) مذرسَت ميف ماظرتدد مسؾك مصضاء مدقديم
بقعبعة معـذ مساعقّـ :م"مل مأطـ مأخرج مإال مغادراً مألنّ مسائؾيت مرباصظة ،مؼؾدو مأنّم
اإلصراط ميف متؼققدي مودساء ماٌرحقم مواظدي مسؾل مباظلرت مػؿا ماظلؾب ميف مسـقديت،م
ادؿفاب ماهلل مصلرتغل مصؾؿ مؼرغل ماظـاس ميف مأؼام مذؾابل ماظقاغع ،موظؽين ممل مأصؼدم
األعؾ" .م
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تعؽس مػذه ماظؿصرضبات مجبالء مغقساً مآخر معـ ماظقزائػ ماظؽاعـة موراء معؽقثم
بعضماظـلاءميفمدقديمبقعبعة،ميفمحنيمأنّ مغلاءماألعسمملمؼؽـمبقدعفـماظؾقحم
مبـؾمػذاماظلؾبماٌصـػمضؿـمخاغةمرابقػاتماظـظامماالجؿؿاسلماظؿؼؾقدي .م

 -اإلدؿاج االجتؿاعي يف املدقـة

عـ مبني ماٌرتددات مسؾك مصضاء مدقدي مبقعبعة مغلاء مشرؼؾات مسـ ماٌدؼـةم
) ،(%12,5مجؽـ معع مأزواجفـ ميف مإرار ماظعؿؾ موصؼدن ماالتصال ماظعائؾل ماٌؾاذر،م
صرحـمؼؾقــمسـمبدائؾمظؾؿكػقػمعـمآثارمػذاماالغؼطاع ماالجؿؿاسل .مظؼدمطاغتم
صرحؿفـ مسارعة مسـد ماطؿشاصفـ مصضاء مدقدي مبقعبعة ،موغلقق ميف مػذا ماٌؼامم
تصرضبامإلحدىمػؤالءماظـلقة موػلمعـماىزائرماظعاصؿة :م"طـتمخاللماألذفرم
األوظبمعـمإضاعيتميفمسنيماظصػراءمععمزوجلم()...مجدمعؿأثرةمباالبؿعادمسـمأػؾل،م
وظؽـمدرسانمعامسؾؿتمبقجقدمضؾةمدقديمبقعبعةمبػضؾ مجارتل ،مصؾؼدمتغؾؾتم
سؾكمذظؽماألدكمعـذمثالثمدـقاتمسـدعامتعرصتمسؾكمغلاءمخاللمعؽقثلمبلقديم
بقعبعةموصرنمعـمأسزمصدؼؼاتل".م م
ظؼد مأصؾح متقاصد ماظـلاء مسؾك مدقدي مبقعبعة مواٌؽقث مبػضائف مصعال موعظفرام
عؾػؿاموعـريا مظالغؿؾاه،موػقمعا متعؽلفمتؾؽماألدؾابمواظدواصع مبؾ مأضقكمحضـاًم
ظؾؿؼدّسمواظدغققيّ مععاً.مويفمإرار متػاسالتماظقزائػماظؽاعـةمهلذاماظػضاء،مواظيتم
تَفد مدؼـاعقؽقؿفا معـ ماظؿطقؼر ماظذي مأبدسف مزائرات ماظققم مسؾك مادؿكداعاتفم
اٌعفقدة ،مصإنّ ماظؼقؿ مواالػؿؿاعات مواظروابط مواألدوار ماالجؿؿاسقة ميف مػذا ماظقدطم
اظـلائلمباعؿقاز مهقّظت مإظبمسقاعؾمأدادقةمعؽـؿفـمعـماظؿصرفماجؿؿاسقا مظقسم
باًضقعمالسؿؾارقة ماظظروف،موظؽـمأؼضامباظؼدرةمسؾكماخؿقارمواغؿؼاء معامؼؿلؼم
ععماػؿؿاعاتفـموعصايفـ.مػذامعامدـؾقـفميفماىزءماٌقاظلمعـماٌؼال .م

ػوائد عؿؾقة

ؼعرضماىدولماظؿاظلمعبؾةمعـماظػقائدماظعؿؾقةمعـموراءمعؽقثمذبؿقسةمعـم
اٌؾققثاتم(23معؾققثة)مبػضاءمدقديمبقعبعة :م
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جدول  :10ػوائد عؿؾقة
اؾػوائد اؾعؿؾقة
عزاوظةمعقاسقدمتؾؼقحماألرػالمباغؿظام
اإلصادةمعـمغصائحمتـظقؿمصقةماألممواظطػؾ
سؾؿتمبرتذحمأحدمأبـاءمعـطؼؿـا
تشفعتمسؾكماالغضؿاممإظبمدروسمربقماألعقة
حؼؼتمروابطمصداضةموعصاػرة
أجريموأدؿؼؾؾمعؽاٌاتمبفاتػلماًؾقيميفمجقمػادئ
أجينمرحباًمعـمبقعمعـادؼؾموسطقرموعالبسموأحذؼةماظـلاء
أجينمرحباًمعـمبقعمعقادماظزؼـةماظؿؼؾقدؼةموأسشابماظطؾخمواظطب

%

اؾـسبة اؾؽؾقة
ؾؾؿبحوثات

85,39

%200

77,52

%200

61,79

%200

34,83

%200

15,73

%200

8,98

%200

3,37

%200

2,24

%200

ترى مػؤالء ماٌؾققثات مأغّفـ مٌلـ مذكصقاً مصقائد معـ مخالل معؽقثفـ ماٌؤضتم
بػضاءمدقديمبقعبعة،موخباصةمحقلمعقضقسنيمػاعني:ماظصّقةمواظؿعؾقؿ .م
صؾاظـلؾة مظؾؿقضقع ماألول ،متـدرج مصقائد ماظعؾؿ ممبقاسقد متؾؼقح ماألرػال مواإلٌامم
باظـؼاصةماظصققةمخاصةمعامتعؾؼمعـفامباألممواظطػؾمضؿـمأػؿمأػدافمايؿالتم
اإلسالعقةمظؾؼائؿنيمسؾكماالتصالماالجؿؿاسلميفمعقدانماظصقة،محقثموـدماظدوظةم
إعؽاغات معاظقة موظقجقلؿقؽقة معفؿة محؿك مؼؿؽقّػ ماٌقارـقن معع مخطط ماظؿـؿقةم
االجؿؿاسقة ماظصققة ،مصؿصؾح ماظقضاؼة مدؾقؾفؿ مظؾقد معـ ماغؿشار ماألعراض مواظقصاة
اظـاعبة مسـ ماإلػؿال مأو ماىفؾ ممبزاؼا ماإلصادة معـ متؾؽ مايؿالت ميف معقاسقدػام
احملددة.موعـمعـطؾؼمػذهماألػدافماظلاعقة،موعـمحقثمارتؽازػا ماألدادلمسؾكم
اإلسالم مواالتصال ،مؼؿفؾك مظـا معدى مأػؿقة مذققسفا ميف مأوداط ماظـلاء ماٌرتدداتم
سؾك مصضاءمدقديمبقعبعة،موظؼدمأوضقتماظؾقاغاتماظقاردةمضؿـماىدولماظلابؼم
طقػ مأن مشاظؾقة ماٌؾققثات مؼؼصدن معـ معؽقثفـ مبفذا ماظػضاء مادؿؼصاء ماألخؾارم
وادؿؼاءماٌعؾقعات .م
وتقضح ماظؾقاغات مأن ماظـلؾة ماظغاظؾة معـ ماٌؾققثات ماٌعـقات مباإلصادة معـم
عقضقساتمتؾؼقحماألرػالموصقةماألممواظطػؾ،مػـمعـماٌؿزوجاتموعـماٌطؾؼاتم
ظقؾقفؿا مسدد مضؾقؾ معـ ماظشابات ماٌؼؾالت مسؾك ماظزواج مإذ مؼعؿربن مذظؽ مضرورةم
تـؼقػقةمتدخؾمضؿـمتأعنيمدالعةماظصقةميفمعلؿؼؾؾفـماظزواجل .م
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وسؾكمصعقدمآخرمتشريماظؾقاغاتمإظبمأنمتؾؽماظغاظؾقةمعـماظـلاءمؼـؿؿنيمإظبمصؽةم
األعقات موذوات ماٌلؿقى ماظؿعؾقؿل ماٌـكػض ،موععظؿفـ معـ ماظعائالت ماظػؼرية،م
حقثمأنّ معقازؾةماظـلاءمسؾكمزؼارةمعؼربةمدقديمبقعبعةموحرصفـمسؾكماٌؽقثم
بػضائفا مصبعؾفـ مؼؿعرضـ مٌقاضػ معؿؾاؼـة مسـد مإثارة ماحملادثات ماىادة،ممممممممممم
وؼؽػلمأنمغشريمإظبمأنماسؿؿادماظـلاءمسؾكمصضاءمدقديمبقعبعةمبقصػفمعصدراًمعـم
عصادرماٌعؾقعاتمميـؾمضـاسةمعشرتطةمباظـلؾةمظغاظؾقةماٌؾققثات .م
ظؼد مطشػت ماظدّرادة موجقد معقضقع مثان معـ مصـػ معقضقسات ماالتصالم
االجؿؿاسل،مإذمؼؿعؾؼماألعرمباالظؿقاق مبدروسمربقماألعقة م( %34,83معـماظـلقةم
اٌعـقات مباإلصادة) .مصفذا ماٌلعك ماظؿـؿقي ماالجؿؿاسل مال مؼؼؾ مأػؿقة مسـ معقضقعم
صقة ماألم مواظطػؾ مخاصة مبقجقد مبراعج مظؾدوظة محملق ماألعقة معـ مخالل ماٌرطزم
اىزائري محملق ماألعقة موتعؾقؿ ماظؽؾار ،موباظؿـلقؼ معع ماىؿعقة ماظقرـقةممممممممممم
"اضرأ" .مظؼد مأظؼك مػذا ماالػؿؿام ماظرمسل مواىؿعقي ممبقق ماألعقة مبظالظف مسؾكم
اػؿؿاعاتماظـلاء ميفمصضاءمدقديمبقعبعةمعـمحقثمإثارتفمظقسمطؿعؾقعةمسابرة،م
وإمنامباسؿؾاره محققؼامباظـلؾةمظؾـلاءماٌؾققثاتمرشؿمترددمبعضفـميفماالشبراطميفم
ػذا ماٌلعك م("تشفعت مظالغضؿام "...متؼقل مإحدى ماٌؾققثات) ،مورشؿ ماضؿصارهم
سؾكمعامؼؾدومسؾكمغلقةمؼـؿؿنيمإظبمصؽاتماجؿؿاسقةمعؿقدطة.ممممممم م

خامتــة

ظؼد محاوظت مػذه ماظدّرادة متؼدؼؿ مصقرة مسـ موؿع مغلائلّ مأدؾقسلّ م(طؾّ مؼقمم
اىؿعة)ميفمعؼربةمسرؼؼةمععمتػاسالتفماالجؿؿاسقّةماٌكؿؾػة،مطؿامحاوظت ماظؽشػم
سـ مبعض مخصقصقاتف موبعض متػاصقؾ ماٌعاش ماالجؿؿاسل مواظـؼايف ماحملؾل .مظؼدم
بقـتمأؼضامعدىمسؿؼماظرّوابطماالجؿؿاسقة ماظـلائقةماٌؿفذرةموسؾكمطقػقةمتأطقدػام
ععقارؼامووزقػقامضؿـمعـاخماجؿؿاسل مؼعجمبايرطة موعػؿقحمسؾكمادؿغالل مايقّزم
اٌؽاغل ،مأي مصضاء مدقدي مبقعبعة ،مظقس معـ مخالل موزائػف ماظؿؼؾقدؼة ماظظاػرةم
(زؼارة ماٌقتك موضرؼح ماظقظل) ،مبؾ معـ مخالل موزائػ مأخرى ،مطاعـة ،متؾؾكم
حاجاتمأخرىمهلؤالءماظـلقة،محاجاتمغػلقة،ماجؿؿاسقةمبؾمواضؿصادؼةمأؼضا .م
بقـتمػذهماظدرادةمأؼضامأػؿقةماألخذمبعنيماالسؿؾارماظلقاضاتماحملؾقةمسـدم
تـاول معػاػقؿ معـؾ معػفقم م"اظػضاء ماظعؿقعل" .مػذه ماظلقاضات مهلا مخصائصم
تارطبقة ،ماجؿؿاسقة موثؼاصقة مال مميؽـ مواػؾفا معـ مأجؾ مصفؿ مأصؽار مودؾقطاتم
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 موػذا معا محاوظـا مسرضف معـم.األصراد ماٌـكررني ميف متشؽقؾ مػذا ماظػضاء ماظعؿقعل
 م.خاللموصػموؿّعماظـلقةمبػضاءمدقديمبقعبعة
أخريا متعرب مػذه ماياظة ماٌدرودة مسـ مجاغب معـ ماظؿغريات ماالجؿؿاسقة ماظيتم
مصػضاءمدقديمبقعبعةمعـالمسـمحؼؾماجؿؿاسلم.ؼشفدػاماجملؿؿعماىزائريماظققم
صبؿع مبني ممماردات ماجؿؿاسقة متؼؾقدؼة موأخرى مععاصرة مظؾـلقة ماٌرتددات مسؾكم
 مظؽـ مدائؿا مضؿـ ماظؿؼلقؿ ماالجؿؿاسل ماظلائد مظؾزعان مواٌؽان مبنيم،ػذا ماظػضاء
م.اظرجالمواظـلاء

ببؾقوغراػقا
 باؾؾغة اؾعربقة.0
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 م.ٍمعلؿغا،مجاععةمسؾدمايؿقدمبـمبادؼس،ضلؿمسؾؿماالجؿؿاع
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