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لجضائشي في دعم الحشكة الىظىية سهام املسشح اإ
  (1299-1291)الثىسة و 

(1)حىسية جياللي 
 

مة  ملذ 

 ،ُت حؿلِ الًىء ٖلى وا٢٘ الكٗىب واملجخمٗاثز٣اٌٞٗخبر اإلاؿغح ْاهغة احخماُٖت و 

غ للىا٢٘ و  خه لل٨ك٠ ٖىه إلنالح ماوهى جهٍى  خمل ٖلى ٖاج٣ه مهمتهى ٞاؾض، و  حٍٗغ

و٢ض  ،ة مً ٢بل الاؾخٗماع باالؾدئها٫ والاحخثارالضٞإ ًٖ شخهُت الجؼائغ اإلاهضص

ىالب بضأث اإلاماعؾت اإلاؿغخُت ً، و جؼائغ في ٖكٍغ هي خ٣بت جميزث بدىامي اث ال٣غن الٗكٍغ

ني اإلاىاهٌ لالؾخٗماع، و  خغ٦ت ؿغح ٖلى ج٣ضًم ٖغوى ح٨ٗـ الىا٢٘ ٖمل اإلاالىعي الَى

ٖيهم بمساَغ ّٖبر اإلاؿغخُىن ًٖ و ؾخٗماع الٟغوي ي، و الاحخماعي الجؼائغي في ْل الا 

ت خه إٞت الى جدُُم املجخم٘ الجؼائغي و ، الهاصالؿُاؾت الاؾخٗماٍع مـ هٍى يٗاٞه، َو

سه و  ضه مً جاٍع زال٫ جضاو٫ اومت مً خُث ْهغ هٕى مً اإلا٣ ؛جغازه ألاصبيوز٣اٞخه، م٘ ججٍغ

اب مىل٘ باإلاؿغح، ومىاهٌ للىحىص الٟغوي ي لى أن ْهغ قبئالخ٩اًاث، ألاصب الكٟىي، و 

ب،) بالجؼائغ أن اإلاؿغح ٌٗخبر مً أ٦ثر الٟىىن ٢ضعة ٖلى  لىئوكير هىا و ، (0294 ٍٚغ

اإلاىاحهت الؿاخاث، ٞهى ججم٘ ٣ًىم ٖلى لى ٧ىهه ًٞ الىاؽ و ئياٞت ئألهه  ؛الخدٍغٌ

 ،لُالويج) ًدبنى الخدٍغٌ والثىعة اؾُاؾُ ازُاب هىع، لُمثل بظل٪اإلاٟخىخت م٘ الجم

0224). 

اع ؾىداو٫ مً زال٫ هظا البدثفي هظا  اإلاؿغح في صٖم  حؿلُِ الًىء ٖلى صوع   ؤلَا

ىُت و  جدب٘ جُىعاجه  زال٫ هظه اإلاغخلت، مىظ ْهىعه،  الثىعة اإلاؿلخت، مً زال٫الخغ٦ت الَى

ما٫ اإلاؿغخُت التي ٧ان لها نضي لى ٚاًت الاؾخ٣ال٫، و إو  طل٪ مً زال٫ الخٍٗغ٠ بأهم ألٖا
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ين في هظه اإلاغخلت اإلاكا٧ل الخ٣ُ٣ُت بغاػ مٗاهاتهم، و ئالتي جم٨ىذ مً ، و أوؾاٍ الجؼائٍغ

ح  في الىًا٫ ق٩الُت مضي مؿاهمت اإلاؿغ ئ ًٖالتي ٧اهىا ٌٗاهىن منها، م٘ مداولت ؤلاحابت 

مضي صاء، و نت اإلاخمثلت في ال٩لمت والىو وألا ه الخائلبٗضها، بىؾاالجؼائغي  والثىعة و 

 الخأزير الظي خ٣٣ه.

، بمىاؾبت مغوع ٞغ٢ت حىعج ألابٌُ 9709ال ؾىت ئلم ًٓهغ اإلاؿغح الٗغبي بالجؼائغ 

٣ُائاإلاؿغخُت بكما٫  "، مؿغخُت "جاعاث الٗغب :خُث جم ٖغى مؿغخُخين هما ؛ ٍٞغ

ت ٖلى  الٗغيين ٢ضمال٨ً ٦ال و  ،و"مؿغخُت نالح الضًً ألاًىبي" أمام ٢اٖاث زاٍو

ؿغخُت باؾخنىاء حجام الجمهىع الجؼائغي ًٖ هظه الٗغوى اإلائلى ئَٗىص طل٪ ٖغوقها، و 

لم  الظي لىخٔ أن الجمهىع الجؼائغي و ، (Sellali, 1982) بٌٗ الُلبتبٌٗ اإلاخٗلمين و 

 (9704-9702)ط قهض هٕى مً الٟخىع إلاضة ؾيخين ٧املخين ئ ؛ في بضاًاث ْهىعه باإلاؿغححهخم 

ً الجمه ٦ظل٪ ألامغ و  ىع الجؼائغي في مجا٫ اإلاؿغح،لٗضة ٖىامل، أهمها ي٠ٗ ج٩ٍى

لتي ٖاهذ منها لى حاهب اإلاكا٧ل اإلااصًت ائ ٖضي الىسبت اإلاث٣ٟت، باليؿبت للٛت الٗغبُت ما

ل٩ىن الظو١ الٟني  ًٖ اإلاؿغحؾبب ٖؼٝو الجمهىع  1"ٖاللى"ٍغح٘ الٟغ١ اإلاؿغخُت، و 

، و مً حهت أزغي ٧ان لم ٨ًً ٢ض حك٩ل بٗض، هظا مً حهت اإلاإهل لخ٣بل الًٟ اإلاؿغحي

أم ٖلى مؿخىي الك٩ل الٟني، ، ٍا ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاًمىن الٟنيالٗغى اإلاؿغحي هسبى 

ٌ،(991، م. 0292باخُٟٔ، ) "ؾتراجُجُاض هىا "السجل" و"ؤلا ه٣هو   . ٦ما ٧ان هظا الٞغ

ن ٧ان في ق٩ل إق٩ل مً أق٩ا٫ الخًىع الاؾخٗماعي، ختى و  مى٠٢ ٌٗبر ًٖ م٣اومت ٧ل

ٗبر ًٖ خالت املجخم٘ الجؼائغي، ز٣افي أو ٞني مثل اإلاؿغح، باٖخباع أن اإلاؿغح واٞض ٚغبي ال ٌ

ي ٧ان ٌِٗل خالت ل٩ىن ما ٢ضم مً ٖغى مؿغحي ٧ان مسالٟا لخُلٗاث الجمهىع الظو 

هظا هاهُ٪ ًٖ أؾباب أزغي أهمها  ،ب٩ل ما لل٩لمت مً مٗنىاؾخٗماع زُيرة و٢اؾُت 

ب بٗض ٢اٖاث اإلاؿغح، لى حاهئ التي ٧ان ٌِٗكها الكٗب الجؼائغي في جل٪ الٟترة،الٓغٝو 

 اٖخباعه بأن اإلاؿغح ٚير وفي لخ٣الُضه.و 

ذ  جأؾِـ 9709ؾىت مٗالجت هظا الٟخىع اججاه اإلاؿغح، جم  مً أحلو  حمُٗت ٖٞغ

الُاهغ "هي حمُٗت زانت باآلصاب و اإلاؿغح الٗغبي، ٧ان ٌكٝغ ٖليها و "، باؾم "اإلاهظبت

" أًًا جم لجىعج أبٌُ"جدذ جأزير الٟغ٢ت اإلاؿغخُت ، و (Sellali, 1982, p. 479) "قٍغ٠

                                                           

، و أخض أهم عواص الخغ٦ت اإلاؿغخُت بالجؼائغ، بضأ 9720ولض ال٩اجب ؾاللي ٖلي اإلاٗغٝو بٗاللى، ؾىت 1 
٣ت محي الضًً بكُاعػي، اقتهغ ب٨خابخه لٗضة  ىاث مً ال٣غن اإلااض ي، ٞع وكاَه في بضاًت الٗكٍغ

اجه ؾىت  ، جغ٥ ٦خاب بٗىىان قغو١ اإلاؿغح الجؼائغي، سجل ُٞه 9765مؿغخُاث ٧اهذ هاجخت، و٢بل ٞو
  جؼائغ.ٖضة مٗلىماث خى٫ الخغ٦ت اإلاؿغخُت في ال
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ً ٞغ٢ت مؿغخُت أزغي  دمحم عيا "التي ٧ان ٖلى عأؾها وهي ٞغ٢ت الخمثُل الٗغبي، و  ،ج٩ٍى

الكٟاء بٗض نها مؿغخُت "ٖضة أٖما٫ مؿغخُت مخ٣ضًم ٢امذ ب، و (9721-9667) "مىهالي

مبر مً ؾىت  ،الٗىاء" تي ٖغيذ ؾىت ال "ومؿغخُت  "خضًث الٛغام ،9709أوازغ هٞى

 .(Sellali, 1982) 9702 " التي ٖغيذ ؾىت، ومؿغخُت "باصي9700

ىُت ًالخٔ جٟاٖله م٘ جُىع ضاعؽ للمؿغح الجؼائغي مىض والصجه ئن ال الخغ٦ت الَى

غوخاتها الؿُاؾُتوحك٩له  ، ٩ٞاهذ اهُال٢خه مىا٦بت بؿماتها وامتزاحه بدُاعاتها َو

ىُت ب٣ُاصة   ، الظي اهسٍغ بىٟؿه في جُٟٗل 2"ألامير زالض"الهُال٢ت الخغ٦ت الَى

ت  اليكاٍ اإلاؿغحي. ٞبٗض مساى ٖؿير مً الىالصة اهُل٣ذ الخغ٦ت اإلاؿغخُت الجؼائٍغ

 (Remaoun & Hammoumi, 2000)غ هظا الًٟ في أوؾاٍ الجماهير، ججضً ، ؾاُٖت ئلى

ين،لى "ال٣ىا٫" وئالبض مً ؤلاقاعة  هىاو  ٧ان و  "ٖغوى ال٣غا٢ىػ" التي ٧اهذ ج٣ضم للجؼائٍغ

ُه،الهضٝ منهما الدؿلُت و  ٖىترة بً " و"الهاللُين"وبِىما ٧اهذ خ٩اًاث ال٣ىا٫ ًٖ  التٞر

ا٢ىػ جهى٘ أٞغاح ٣غ جبٗض ٨ٞغة أن الكٗب الجؼائغي ٞغوي ي، ٧اهذ ٖغائـ ال "قضاص

ين، و  ان ما أقٗغث اإلاؿخٗمغ بالخُغ،الجؼائٍغ أن بٌٗ ٖغويها ٧اهذ جته٨م زانت و  ؾٖغ

التي أخض الٗغوى الخانت به، و  هى ولٗل أًٞل مثا٫ ٖلى طل٪ ٖلى الجىىص الٟغوؿُين،

ًىحه  ،ىىص الٟغوؿُين إلل٣اء ال٣بٌ ٖلُهالظي حاءث وخضة مً الج "ال٣اعا٢ىػ "حٗلذ 

ن ًٓهغ مغجضًا زغ حٗلىا الكُُاآ حٗلتهم ًٟغون، وفي ٖغى ،ث مىحٗتلهم ٖضة يغبا

ا ٞغوؿُا صاعة يه للمى٘ مً ٢بل ؤلا ، هظا ما ٖغّ (0227-0226 بً صاوص،) لباؾا ٖؿ٨ٍغ

 .((Landau, 1965 9621الٟغوؿُت ؾىت 

 ميالد املسشح الشعبي الثىسي

ذ الجؼائغ جهًت خُث ٖ ؛ال بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولىئغ لم ًبضأ اإلاؿغح في الجؼائ ٞغ

ؾُما في اإلاكغ١  الٗالم ال جأزغث ٖىض حك٨ُلها بالخغ٧اث الىَىُت في ،باعػة ؾُاؾُت وز٣اُٞت

ىُت مىظ الاهُال٢ت ٩ٞان اإلاؿغح مً أوائل الٟىىن التي ٦غّ  ،الٗغبي ؾذ لخضمت ال٣ًُت الَى

غها لى حاهب ٖامل اإو ، (0292باخُٟٔ، ) ألاولى ٣ٞض ٧ان  ،للمجخم٘لدؿلُت التي ٧ان  ًٞى

                                                           
ا  ألامير زالض الجؼائغي  2 : هى ألامير زالض بً الهاقمي خُٟض ألامير ٖبض ال٣اصع، ولض بمضًىت صمك٤ بؿىٍع

، ؾُاس ي حؼائغي مً عواص الٗمل الؿُاس ي الؿلمي، ومإؾـ الخغ٦ت ؤلانالخُت 9653ٞبراًغ  02ًىم 
ت بىُٟه ئلى زاعج الجؼائغ ؾىت  ، ومً 9701بالجؼائغ، هدُجت ليكاَاجه اإلا٨ثٟت، ٢امذ ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

ى   9702ؾىت  Heriotمىٟاه بمهغ وانل وكاَه الؿُاس ي و أهمه عؾالخه ئلى عئِـ الىػعاء الٟغوي ي هيًر
ين.ا  لتي أ٦ض ٞيها ٖلى اإلاُالب ألاؾاؾُت للجؼائٍغ



 حىسية جياللي

172 

  و٢ضمذ في الٟترة اإلامخضة ما بين ٖامال مً ٖىامل الخٗبئت إلاىاحهت الاؾخٗماع،

اهخمذ ب٣ًاًا الكٗب، وباإلا٣اومت الؿُاؾُت، زانت  مؿغخُاث وا٢ُٗت، (9704-9712)

ُضةأهه و  ألخؼاب الؿُاؾُت، والجمُٗاث والىىاصي جغبِ اإلاؿغح با ٧اهذ هىا٥ ٖال٢ت َو

ٟخه لخضمت ال٣ًُت الىَىُتالث٣اُٞت التي   اث مً ال٣غن اإلااض ي،م٘ ؾىىاث الثالزِىو  ،ْو

ى ْهغ هٕى مً ؤلا٢با٫ اإلا٨ث٠ لى خغ٦ت ئٍغح٘ طل٪ اث، و بٗض الٗؼٝو الظي ميز الٗكٍغ

ين.  ؤلانالح التي ٢امذ بها حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمين الجؼائٍغ

اعاث التي ٢امذ بهأهمها  ،همذ ٖضة ٖىامل في ْهىع اإلاؿغح بالجؼائغؾأهظا و٢ض  ا الٍؼ

عث ٧ل مً جىوـ التي ػا 3"ال٣غصاحي"لٗل أبغػها ٞغ٢ت الٟغ١ اإلاؿغخُت الٗغبُت للجؼائغ، و 

، ٞغ٢ت (9769بىجُدؿ٣ُا،  & أل٨ؿىضعو ) التي ل٣ُذ هجاخا باهغاو  9726والجؼائغ ؾىت 

مؿغخُت ب٣اٖت  االظي ٢ضم ٖضة ٖغوي 9709ؾىت  "حىعج أبٌُ" ــلالخمثُل اإلاهغي 

" إلاؿغخُت "نالح الضًً ألاًىبياإلاؿغح الجضًض بالجؼائغ الٗانمت ٦ما هى الخا٫ باليؿبت 

 بً صاوص،) ٢ؿىُُىتو٢ضم ٖغويا في جلمؿان، و ، (05 .م ،0223 ،٢غ٢ىة) "جاعاث الٗغب"و

لى ، (0226-0227 اعة ئٖو ت مً زغ هظه الٍؼ ين ؾدباصع مجمٖى اإلاث٣ٟين والُلبت الجؼائٍغ

ت "باإلاهظبت "حمُٗت آلاصاببخأؾِـ  ل  3في  "والخمثُل الٗغبي" اإلاٗغٞو التي ، و 9709أبٍغ

"الكٟاء بٗض الٗىاء" ؾىت  ٖضة مؿغخُاث أهمها "الُاهغ ٖلي الكٍغ٠"ؾخ٣ضم بغئاؾت 

ضٌ٘ " مؿغخُت "باٖت ألاوبغا بالجؼائغ الٗانمت، و ب٣ 9701"زضٌٗت الٛغام" ؾىت و 9709

اعة ٞغ٢ت ئياٞت ئ، هظا (Bencheneb Saadeddine, 1935) 9702ؾىت   "ٖؼ الضًً"لى ٍػ

ت إلاضًىت الجؼائغ ؾىت  ينئالتي ال٢ذ ٖغويها و  ،9700اإلاهٍغ  ٢باال ٦بيرا لضي الجؼائٍغ

ت للخمثُل و 9710ؾىت  "ٞاَمت عقضي"، ٞغ٢ت (9760، بى٦غوح) اإلاىؾ٣ُى ، الٟغ٢ت اإلاهٍغ

ى مً حهت أزغي ٣ٞض ٧ان للمؿغح الٟغوي ي صوعه هو  ،9727ؾىت  "ًىؾ٠ وهبي"بغئاؾت 

ىن باإلاؿغح الٟغوي ي و خُث جأ ؛آلازغ في ْهىع اإلاؿغح الجؼائغي  ًترصص ٧ان زغ الجؼائٍغ

 .بًٗهم ٖلى ٖغويه

في ْهىع الضوع الباعػ ت أزغي ٣ٞض ٧ان لٓهىع الجمُٗاث والىىاصي الث٣اُٞت، مً حهو 

٠ُْ اإلاؿغح لخضمت ال٣ًُت الىَىُت، خُث ٖملذ ٖلى جى  ؛ اليكاٍ اإلاؿغحي بالجؼائغ

التي و  ،9799للمىؾ٣ُى التي جأؾؿذ ؾىت  "حمُٗت اإلاُغبُت"مً أقهغ هظه الجمُٗاث و 

                                                           
ً مً ال٣غن اإلااض ي،  3 ذ بيكاَها زال٫ ال٣ٗضًً ألازيًر ت، ٖٞغ  ٞغ٢ت  ال٣غصاحي : هي ٞغ٢ت مؿغخُت ؾىٍع

٣ُا، و جبٗه بٗض ٖكغ  وهي ٞغ٢ت ؾمُذ وؿبت ئلى ؾلُمان ال٣غصاحي، الظي ٢ام بٗضة حىالث بكما٫ ئٍٞغ
 . 9709ؾىت  ُبُا و جىوـ و الجؼائغؾىىاث حىعج أبٌُ الظي ػاع ل
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هظا  ،(Darrouy, 1931) زانت في قهغ عمًانمج جمثُلُاث في ؾهغاتها الٟىُت و ٧اهذ جبر 

  لى حاهب حمُٗاث أزغي ؾيخُغ١ لها الخ٣ا.ئ

 ائشي مع الحشكة الىظىية والثىسةالجض ثفاعل املسشح 

 دوس املسشح الجضائشي في ثذعيم الحشكة الىظىية

ول ، ستيتع  بنهاية الحشب العاملية لا بذاية العششيىات مً اللشن املاض ي، و مع 

اس اصدهاس حشكة التأليف لادبي والفكشي، ظإالفكشية بالجضائش، في الحشكة الثلافية و 

ه٩ُلت و  عادة بىاءإمكاهية إ، وظهىس  (Djeghloul, 1984)الفشوسيةباللغتين العشبية و 

ان ما و  (0227-0226 بً صاوص،) تالخ٣ل الث٣افي الظي جًغع مً الؿُاؾت الاؾخٗماٍع ؾٖغ

ىُتخىحه الؿُاس ي للمؿغح الجؼائغي، و ْهغ ال ، (0225-0224 ٢اصة،) م٘ الخغ٦ت الَى

ني ل٩ىن اإلاؿغح و  وكأ في مغخلت ٚلُان احخماعي  الجؼائغي ٢ضٍم٨ً جٟؿير هظا الخىحه الَى

ىُت يض اؾخٛلها لُأزظ مى٢ٗه الىًالي، و ، (Roth, 1967) ؾُاس يو  ٍىضمج في اإلا٣اومت الَى

، (0223ًؼلي، ) الصخُٟتواإلاسجض و  لى حاهب اإلاضعؾتئبظل٪ م٩اهه  الاؾخٗماع لُأزظ

ىُت، ومضعؾت حؿمىبرا ؾٍهبذ و  ً و هم بٟٗالُت في ُاؾُا للخغ٦ت الَى حك٨ُل الًمير ج٩ٍى

ني  ٣ًاّ وعي الكٗب.ئوؾُلت للتربُت ويٗذ مً أحل و  ،(Benachour, 2003) الَى

غ الٗمل ، الظي " الجؼائغي ألامير زالضهظا هاهُ٪ ًٖ مجهىصاث " لم ًخىان في جٍُى

التي ٧ان و  ،٫ جسضم الخغ٦ت اإلاؿغخُت بالجؼائغوانل مكىاعه بالبدث ًٖ أٖمااإلاؿغحي، و 

٘ ال٣ًُت  ت في املخاٞل الضولُت، و مً زاللها ًبدث ًٖ مهضع لٞغ   ٍبرػ طل٪الجؼائٍغ

وانل  وكاَه، ٞظهب ئلى جىوـ وأ٢ى٘ بٌٗ الٟغ١ بدباص٫ لى البلضان الٗغبُت، و ئفي عخالجه 

اعاث اعة بخُث أزمغ هظا الاجٟا١  ؛الٍؼ بين  للجؼائغ للمغة ألاولى "حمُٗت آلاصاب الخىوؿُت"ٍؼ

، و٢ضمذ مؿغخُت "الؿلُان نالح الضًً ألاًىبي" 9791ماعؽ/آطاع 93ٞبراًغ/قباٍ و 03

 .(0227-0226 بً صاوص،) في ٖضة مضن

خُث ٦خب  ؛"ٞغ٢ت ػاهُت"مً زال٫  ،٧9704ان مُالص اإلاؿغح الكٗبي الثىعي مىظ ؾىت و 

جدى٫  ه٣ُتبضاًت حضًضة لل٨خابت اإلاؿغخُت، و  التي حٗخبر مؿغخُت "جخا"، "ٖاللى"أزغج و 

 ٧اهذ ٢ض ٖغيذ بهٟت عؾمُت خ٣ُ٣ُت للمؿغح الجؼائغي، وأولى الثىعاث اإلاؿغخُت، و 
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ل مً ؾىت  90في  " في هظه اإلاؿغخُت ٖاللى"، زغج 4"تُحمُٗت اإلاُغب"لخؿاب  ،9704أبٍغ

ت وقٗبُت، و  ، ووي٘ ٞى١ الخكبت شخهُت مٗغٞو شخهُت جخا، ٦ما  هيًٖ اإلاألٝى

ب،) الٗغبُت الٟهحى اإلاهظبت بض٫اؾخٗمل الضاعحت  ، ألامغ الظي حٗل اإلاؿغخُت (0294 ٍٚغ

 .(Sellali, 1982) جد٤٣ هجاخا ٦بيرا في هظا الٗغى أمام حمهىع واؾ٘ مً اإلاخٟغحين

، ٢ض 5لى أن ٨ٞغة الخأنُل إلاؿغح حؼائغي لضي محي الضًً بكُاعػيئم٘ ؤلاقاعة هىا 

ت ٖىملىا ٦ٟىاهين مً الضعح ه خُىماؤ ػمال و  هدُجت الهضمت التي حٗغى لها هى جباصعث 

مً خُث ال٣ُمت الٟىُت ً خُث ألاحغ الظي ٧اهىا ًخ٣ايىهه، و م ،الثاهُت في اإلاؿغح الٟغوي ي

ت الٟغوؿُت، ألامغ الظي صٞ٘ بهم  لى الىًا٫ ٖبر اليكاٍ ئالتي جدضصها اإلاٗاًير ؤلاصاٍع

ل٨ً ٢ُمت الٟىان  ؛ و ًهبذ ي٠ٗ ما ٧ان ٖلُه ،٣ابي ليزصاص أحغهم ؾىت بٗض طل٪الى

ت لم جخٛير ت واإلاٗىٍى لى ٨ٞغ زىعي، مما ئ "كُاعػيب"لى جدى٫ ٨ٞغ ئ، ألامغ الظي أصي ؤلاصاٍع

 .(Bachtarzi, 1984, t. 1) بلىع لضًه ٨ٞغة اإلاؿغح الجؼائغي الجضًض

تها الجؼائغ الخُىعاث الؿٖل اإلاؿغح الجؼائغي م٘ ألاخضار و ٧ان جٟاو  ُاؾُت التي ٖٞغ

ٌ واإلا٣اومت، و  ؛باعػا أنبذ خُث اؾخٗملخه ألاخؼاب الؿُاؾُت والجمُٗاث ٦مىبر للٞغ

ىُت، مً زال٫ ج٣ضًم ٖغوىال٨ثير مً الٟىاهين في زضمت الخغ٦ اع تهاحم الاؾخٗم ت الَى

اث للضٞإ ًٖ السجىاء الؿُاؾُينئ، ٖمالئهو   (Bachtarzi, 1984, t. 2) لى حاهب حم٘ الخبٖر

٣ُائأ٦ثر اعجباَا بىجم قما٫  لجؼائغي ٧اناإلاالخٔ هىا أن اإلاؿغح او   خؼب الكٗب ، و ٍٞغ

اث الضًم٣غاَالجؼائغي، و  لى ئكُاعػي" خُث أقاع "محي الضًً ب ؛ ُتخغ٦ت الاهخهاع للخٍغ

ت م٘ مهالي الخ لٗل أًٞل مثا٫ هى الغؾائل اإلاخباصلت بُنهما ؾىت اج، و مغاؾالجه الؿٍغ

تاإلاخٗل٣ت بدىُٓم حىلت لٟغ٢خه في ٞغ ، و 9712 ل مً ؾىت  وؿا لٟائضة الجالُت الجؼائٍغ في أبٍغ

اث لضٖم وكاٍ الىجم 9713  .(Bachtarzi, 984, t. 2) بهضٝ حم٘ الخبٖر

اث او  لضًم٣غاَُت باإلاؿغح الجؼائغي، مً حهت أزغي ٣ٞض اهخمذ خغ٦ت الاهخهاع للخٍغ

هاخضي و ئاٖخبرجه و  ت وؾُاؾُت، ٦ما  ،ؾائل اإلا٣اومت اإلاٗخمضة مً َٞغ باٖخباعه وؾُلت جغبٍى

                                                           
حمُٗت اإلاُغبُت جأؾؿذ ٖلى ًض اصمىهض ًاٞل الظي ٧ان مً أنى٫ حهىصًت، بهضٝ الخٟاّ ٖلى اإلاىؾ٣ُى  4

ال بؿبب ْغٝو الخغب الٗاإلاُت ألاولى   ، (9797-9792)ألاهضلؿُت و الترار ألاهضلي ي، و ل٨نها لم حٗمغ ٍَى
لُه ٖمل الجمُ٘ ٖلى بٗث هظه الجمُٗت مً ئولم ًب٤ منها الا الاؾم، و باهًمام ٧ل مً ٖاللى وبكُاعػي 

 ؛ خُث ال٢ذ هظه الٗغوى ئ٢باال ٦بيرا . (9703-9702)حضًض، ٞازخاعوا ؾهغاث قهغ عمًان ما بين ؾىتي 
مسغج و مإل٠ حؼائغي، بضأ خُاجه ٢اعئا لل٣غآن في مؿاحض الجؼائغ  (9764-9675) :محي الضًً بكُاعػي  5

٣ت ٖاللى ٖغوى هؼلُت  الٗانمت، وقاع٥ م٘ َلبت اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في جمثُل ٖضة مؿغخُاث، ومثل ٞع
  نٛيرة و هى ٌٗخبر أبا اإلاؿغح الجؼائغي. 
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ىُت اإلاث٣ٟىن صازل الخؼب بخ٣ضًم٢ام الٟىاهىن و  خُث  ؛ مؿغخُاث ملتزمت بال٣ًُت الَى

 عأؽ اإلااء،) الهجىم اإلاباقغ ٖلى الاؾخٗماعبالُاب٘ الؿُاس ي والخماس ي، و  جميزث ههىنهم

 ،واإلامثلين اإلاؿغخُتُاب الٗضًض مً الٟغ١ جم٨ىذ الخغ٦ت مً اؾخ٦٣ما ، (0225-0226

 .(9776 بُىى،) ، التي ٧اهذ جيكِ بخىحُه مً الخغ٦ت6"ٞغ٢ت دمحم الخىعي" : مثل

اث الضًم٣غاَُئياٞت ئهظا  بخُٗين الٗضًض مً مىايليها  تلى ٢ُام خغ٦ت الاهخهاع للخٍغ

 "ٞغاحدمحم "اإلاخٗاَٟين مٗها في مغا٦ؼ اإلاؿإولُت باإلاؿغح، ٦ما هى الخا٫ باليؿبت لخُٗين  أو

ٖلى عأؽ ٞغ٢ت اإلاؿغح الٗغبي إلاىؾم " كُاعػيبمحي الضًً "م٩ان  "دمحم الغاػي " ــاإلاٗغٝو ب

طل٪ مً زال٫ اإلاؿاهمت في صٖم الخغ٦ت ماصًا، و ب "كُاعػيب"أ٢ىٗذ و ، (9727-9732)

اجه ب٣ُمت مالُ مائتي أل٠ ٞغه٪ ًخم ا٢خُاٖها مً ت ٧اهذ جتراوح ما بين مائت أل٠ و جبٖر

٧ان اإلاؿغح الٗغبي مً بلضًت الجؼائغ، و  الظي ٧اهذ جدهل ٖلُه ٞغ٢ت الضٖم اإلاالي

جم٨ىىا ، و ح الٗغبي في املجالـ البلضًتاإلاىخسبىن الخابٗىن للخغ٦ت ًضاٞٗىن ًٖ ٞغ٢ت اإلاؿغ 

٘ ٢ُمت ئٖلى مؿخىي بلضًت الجؼائغ مً  اهت٢ىإ املجلـ بٞغ اإلاالُت اإلا٣ضمت للٟغ٢ت  ؤلٖا

 .(Bachtarzi, 1984, t. 3) ُىن مل 5.3لى ئ (9731-9730)إلاىؾم 

ىُت  ٧ان أخض زهائو اإلاؿغح  ألاؾاؾُت لى أنئوكير هىا   الالتزام بال٣ًُت الَى

(Baffet, 1985) ىن اإلاكهض الىًالي، وأهجؼوا خُث جّهضع اإلاؿغخُ ؛ ىن الجؼائٍغ

ىُت واضخت، و  ،مؿغخُاث وجمثُلُاث ان ما ْهغث مىحت مبمىا٠٢ َو ً الىًا٫ ؾٖغ

ىي للكٗب الجؼائغي،الخدؿِي ي و  داث التي جسللتها ههىم ٨ٖؿتها الخلمُ الخٖى

  ،والخغ٧اث اللٛت ، ٖبرلى م٩اٞدت الاؾخٗماع الٟغوي يئضٝ التي ٧اهذ تهاإلاؿغخُاث، و 

سُت الؿلبُت حما٫ هظه ئ، و ًم٨ً (0226-0225 عأؽ اإلااء،) أو ٖبر ه٣ض الصخهُاث الخاٍع

 :(0227-0226 بً صاوص،)  اإلاىا٠٢ ُٞما ًلي

، 9712ج٣ضًم أي ٖغى مؿغحي ؾىت  ًٖ هموامخىاٖ عواص اإلاؿغح ألاوائلجى٠٢  -

ت التي هٓمتها  ،"ؾاللي ٖلي" ـــل"ٞغ٢ت الؼاهُت" زانت و  اخخجاحا ٖلى الاخخٟاالث الاؾخٟؼاٍػ

ت الخخال٫ الجؼائغ ت بمىاؾبت الظ٦غي اإلائٍى  ، (Sellali, 1982) ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

                                                           
وائل الظًً أؾؿىا لصخهُت هى أخض أٖالم اإلاؿغح الجؼائغي، و مً ألا  (9737-9792)دمحم الخىعي :  6

ت في زالزِىاث ال٣غن اإلااض ي، اٖخمض في ٦خاباجه ٖلى ال٩ىمُضًا الؿىصاء، و  اإلاؿغح الجؼائغي اإلادؿم بالكٗبٍى
ت للىاؽ، جىفي بمغى ًٖا٫ و ٖمغه ال ًخجاوػ  ٍى ؾىت،  ٧23ان ٖامل ؤلاضخا٥ ُٚاء لبٗث عؾائل جٖى

ىُا و  م ٢هغ ٖمغه الٟني ٣ٞض ٧ان ممثال و ٚو اوي ال٩ٟاهُت و أ٦ثر مً وٚع ٠ الٗكغاث مً ألٚا
ّ
مإلٟا، وزل

ً مؿغخُت، و ٖكغ جمثُلُاث ٢هيرة   .ٖكٍغ
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هخاج ؾىي مؿغخُت ئغاجه أهه زال٫ هظه الؿىت لم ًخم في مظ٦ "كُاعػيمحي الضًً ب"وط٦غ 

 .(Bachtarzi, 1984, t. 2) واخضة

ىُت بهٟت صائمت، و اإلاؿاهمت في  - ٚال١ اإلاؿغح ئلى ٚاًت ئصام طل٪ نىضو١ الخغ٦ت الَى

٧اهذ هظه اإلاؿاهمت ج٣خُ٘ مً الضٖم اإلاالي مً ٢بل ؤلاصاعة الٟغوؿُت، و 9734 الٗغبي ؾىت

 .(Bachtarzi, 1984, t. 2) ًدهل ٖلُه مً بلضًت الجؼائغالظي ٧ان 

اث للخ٨ٟلو  اضم الٗضًض مً الٟىاهين ٖغوي٦ما ٢ -  مؿغخُاث بٛغى حم٘ الخبٖر

ىُينبالضٞإ ًٖ السجىاء الؿُاؾُين و   ال٣م٘الظًً ٧اهىا ًخٗغيىن لالٖخ٣ا٫ و  الَى

(Bachtarzi, 1984, t. 2). 

جغخما ٖلى عوح  ،9730صٌؿمبر  23ذ ًىم و٢ٝى ٞىاوي أوبغا الجؼائغ ص٣ُ٢ت نم -

 بً صاوص،) الظي اٚخالخه ًض الاؾخٗماع بخىوـ ،"ٞغخاث خكاص"الى٣ابي الخىوي ي 

آهظا٥  مً ٢بل عئِـ بلضًت الجؼائغ كُاعػي""بصي الى مٗا٢بت أهظا ما و  ،(0226-0227

 .(Bachtarzi, 1984, t. 3) بٛغامت مالُت ٢ضعها زمؿىن أل٠ ٞغه٪

ما٫ اإلاؿغخُت تهاوأنال ًا اإلاٗالجتال٣ًاو  حضًت اإلاىايُ٘ - ط ٧ان اإلاؿغخُىن ئ ؛في ألٖا

ىن ًضع٧ىن أهمُت اإلاؿغح في الخٗبير ٖ ي ٌٗاوي منها الجاصة التً اإلاكا٧ل الخُت و الجؼائٍغ

ين، و  ما٫ اإلاؿغخُتمٗٓم الجؼائٍغ ٖلى مداعبت الٗاصاث الٟاؾضة، والكٗىطة،  ٢ض ع٦ؼث ألٖا

 .(Bencheneb Saadeddine, 1935) اهدكاع ألامُت لضي اإلاغأة الجؼائٍغت، و حخماُٖتوألامغاى الا 

أن اإلاؿغح لؼمً وؿخيخج مً زال٫ الٗغوى اإلاؿغخُت التي جم ج٣ضًمها ٖبر ٣ٖىص مً ا

 اؾخُإ أن ٣ًضم نىعة واضخت ًٖ َبُٗت اإلاكغٕو الظي ٧ان ًغاص جد٣ُ٣ه، ؾىاء  ٢ض

ني الثىعي الظي حاء م٘  مً َٝغ الاججاه ؤلانالحي في الجؼائغ، أو مً َٝغ الاججاه الَى

مبر    .(0292باخُٟٔ، ) 9732زىعة الٟاجذ مً هٞى

، وحهأهي الٟترة التي ٖٝغ ٞيها اإلاؿغح الجؼائغي  9717و ٧9712اهذ الٟترة اإلامخضة بين 

خُث ؾاهم   ألاخؼاب الؿُاؾُت،وطل٪ م٘ بغوػ صوعه الؿُاس ي الظي ٧ان هدُجت لٓهىع 

ـــاليكاٍ اإلا٨ث٠  ـــــ   بغاػئٖلى الضوع الىًالي للمؿغح وفي  الخأ٦ُضفي  7"عقُض ال٣ؿىُُني" لـ

ش الكٗب الجؼائغي.  ىُت وجاٍع ت  لَى  م٣ىماث الهٍى

                                                           
، مً مىالُض ال٣هبت بالجؼائغ الٗانمت، صزل اإلاضعؾت الابخضائُت، زم (9722-9665):  عقُض ال٣ؿىُُني 7

اه٣ُ٘ ًٖ الضعاؾت لُٗمل هجاعا ئلى حاهب والضه، زم هاحغ ئلى ٞغوؿا في بضاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى لُُٗل 
خي م9703ٖائلخه، واقخٛل هىا٥ ٖضة ؾىىاث لُٗىص ئلى الجؼائغ ؾىت  ٘ ، وفي هٟـ الؿىت ٧ان ل٣اؤه الخاٍع
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ين"حمُٗت ال"والبض هىا مً ؤلاقاعة الى اهخمام  باإلاؿغح مىظ  ٗلماء اإلاؿلمين الجؼائٍغ

غ عؾالتها و  ،9719جأؾِؿها في ماي  وحٗلذ مً أمير  وكغ حٗالُمها،وحٗلذ مىه وؾُلت لخمٍغ

ؿها  ،"بغاهُمئ خاٞٔ"قاٖغ الىُل ، و الكٗغاء "أخمض قىقي" مغحٗين أؾاؾُين في جضَع

إلااصة الكٗغ الٗغبي الخضًث في مضاعؾها الٗغبُت الخغة، ٦ما اؾخُاٖا أن ٌٛغؾا خالت مً 

٧اها ٣ًىمان بٟٗل الخُٛير لخالت املجخم٘  بما ٧اهذ لضي الجمهىع اإلاخل٣ي لكٗغهما، و ىعي ال

 جؼزغ به ههىنهما مً عوح ال٣ىمُت الٗغبُت اإلاىاهًت لالؾخٗماع ألاحىبي للبالص الٗغبُت

حصجُٗهم ٖلى الاهخمام ٖلى جدٟيز ال٨ّخاب و الجمُٗت  ٦ما ٖملذ، (0292باخُٟٔ، )

٤ُ اإلاضوي" ــــهى الخا٫ باليؿبت ل٦ما  بال٨خابت اإلاؿغخُت، ، "دمحم الُٗض آ٫ زلُٟت"و "أخمض جٞى

اإلاضاعؽ  ًغون واإلاٗلمىن فيضاإلاٖمل و ، (38 .م ،0223 ،٢غ٢ىة) "أخمض عيا خىخىو"

خابٗت لها ٖلى ٦خابت اإلاؿغخُاث وجمثُلها في ٖضة مىاؾباث، ٧اخخٟاالث جهاًت الؿىت ال الخغة

 بخلمؿان  "صاع الخضًث"مضعؾت  أًٞل مثا٫ ٖلى طل٪لٗل واخخٟاالث اإلاىلض الىبىي، و 

، و اػصهغ التي جميزث بٛؼاعة ؤلابضإ اإلاؿغحيو  "،دمحم الهالح عمًان"التي ٧ان مضًغها آهظا٥ 

 9714ؾىت  "اإلاإجمغ ؤلاؾالمي الجؼائغي "وكاٍ اإلاؿغح اإلاضعس ي بٗض او٣ٗاص 

 .(0227-0226 بً صاوص،)

الظي ٢ضم مؿغخُت و  " بخلمؿانالؿٗاصة"حمُٗاث أزغي ٦ىاصي لى حاهب هىاصي و ئهظا 

دمحم " التي ٧اهذ بغئاؾت زىان ألاصب " في وهغانئ"حمُٗت و، (9762اإلاضوي، ) "ٞخذ ألاهضلـ"

ذ مضعؾت ؛ "الٟالح"حمُٗت و  ،(38 .، م٢0223غ٢ىة، ) "الؿُٗض الؼاهغي  خُث قٖغ

سُت و  ئلى حاهب اإلاؿغخُاث التي  ،(9776بُىى، ) صًيُت"الٟالح" في ج٣ضًم مؿغخُاث جاٍع

اث الٟىاهين ػواع وهغان ٦ما هى  ،ى باإلاضعؾت وحٗخبر مهضعا لألمىا٧٫اهذ حٗغ  و٦ظل٪ جبٖر

 لجمُٗت مبلٛا مٗخبرا ، الظي ٢ضم ل"دمحم حامىس ي"الخا٫ باليؿبت للمُغب الخىوي ي 

ذ بظل٪ ومً اإلاا٫، و  ئلى اإلاؿغح جىُٓم الىضواث كاَاث هظه الجمُٗت مً الخضَعـ، و جىٖى

ايت  .(Zemmouchi et al., 1985) والٍغ

ىن مً وهغان  ووكير هىا ئلى مؿغخُت بٗىىان "في زضمت الٗغف" التي ٢ضمها حؼائٍغ

خىهت بخىوـ، وأؾماؤهم ٧اآلحي : "ِٖي ى مؿٗىصي" الظي أنبذ ُٞما بٗض ؾٟيرا  بجام٘ الٍؼ

                                                                                                                                        

 اإلامثل ٖاللى الظي أعجب به ل٩ىهه ٧ان مطخ٩ا ومؿلُا بالُٟغة، وأ٢ىٗه بالٗمل مٗه في ٞغ٢ت الؼاهُت، 
٣لين" التي خ٣٣ذ هجاخا ٦بيرا، و زال٫ ؾىت  جأؾؿذ ٞغ٢ت  9705وقاع٥ في أو٫ مؿغخُت "ػواج بٖى

ذ باؾم "ٞغ٢ت الجؼائغ"، ٧اهذ م٩ىهت مً عقُض ٢ؿىُُني وحلى٫ باف حغاح و بٌٗ الهىاة،  حضًضة ٖٞغ
ل أ٦ثر مً زالزين ٖمال مؿغخُا منها "الٗهض الىفي" و "بني ٧ىحى ".

ّ
 ٦ما أل٠ ومث
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"جهغو" والظي  ـــاإلال٣ب ب "دمحم بً ؾىىس ي"للجؼائغ باهضوهِؿُا، ئياٞت ئلى صوعه أزىاء الثىعة، 

اوي "و اؾدكهض ُٞما بٗض،  "ٖٟغاث بال٫"باطاٖت وهغان، ئلى حاهب  الظي ٧ان زُاَا "قٞغ

ت بىهغان،اإلاضًغ الؿاب٤ لل  "ٖبض ؤلاله مِؿىم"والض٦خىع  ئلى الجاهب  طاٖت والخلٟؼة الجؼائٍغ

، وأزيرا "ٖائكت أم اإلاإمىين"اإلاضًغة الؿاب٣ت إلالخ٤ اإلاضعؾت ألاؾاؾُت  "ؾُٗضاوي"الؿُضة 

 .(23، م. 9777 ،مهضًض) "ٞاَمت صًاب"

م٘ الٗلم أجها  حمُٗت  م في هظا املجا٫،همبمؿخٛاهم صوع  "الؿٗضًت"٦ما ٧ان للجمُٗت 

ايُت، ٧اهذ بغئاؾت الض٦خىع مىؾ٣ُُت و  لى الىلي ئؾمُذ وؿبت و  ،"ابً جامي حُاللي" ٍع

ضي الغاقضي"الهالح  ٧اهذ و الظي ًىحض م٣غه وؾِ مضًىت مؿخٛاهم،  "ؾُٗض البىٍػ

٤ أهضاٝ هظه الجمُٗت ج٣ىم ٖلى وكغ الًٟ ال لى حاهب الغؾم واإلاؿغح، ئ٨الؾ٩ُي الٍٗغ

اث الخجاع و  ُينواؾخٗاهذ بخبٖر ت اليكاٍ ؾأالظًً و  همومؿاٖضات الخٞغ همىا في اؾخمغاٍع

ا بمؿ هاٍع٠ مً ٦هغباء وماء، اٖضة مالُت حُٛي ج٩لٟت ؤلاًجاع وب٣ُت اإلاالٟني بمضهم قهٍغ

 ىؾ٣ُُت اإلاؿغخُت التي أنبدذ حٗمل، الٟغ٢ت اإلاذ بخأؾِـ ٞغ٢ت اإلاؿغح اإلاؿخٛاهمي٢امو 

ني و با غ الَى ها مؿتهضٞت حم٘ ألا قغاٝ حبهت الخدٍغ الاؾخٗالماث و  ،مىا٫مؿّيرة مً َٞغ

ت، و  م٣غ الجمُٗت  الظي ٧ان ٌؿ٨ً بباَعـ ٢Lucien Attounض ػاع لىؾُان أجىن وألاصٍو

ضة نضي وهغان ؾىت بٗىىان "اإلاؿغح ٦خب خىلها م٣االو   .(9774 اإلاؿخٛاهمي،) 9742" بجٍغ

حٗلذ الغ٢ابت الٟغوؿُت جتزاًض  (9723-9717) ٚير أن جُىعاث الخغب الٗاإلاُت الثاهُت

أن زانت و  ،لى خضور هٕى مً الاه٣ُإ بِىه وبين الجمهىع ئمما أصي  ٖلى اإلاؿغح الجؼائغي،

٤ أمام الٟغ١  ت ٖملذ ٖلى حكضًض الخىا١ ٖلُه مً زال٫ ؾض الٍُغ ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

ب٣ُت ٢ُ٘ الهلت بين اإلاؿغح الجؼائغي و التي ٧اهذ جؼوع الجؼائغ بهضٝ  اإلاؿغخُت الٗغبُت،

أحبر  ألامغ الظيمى٘ الٗغوى اإلاؿغخُت، ٚال١ اإلاؿاعح و ئهب لى حائاإلاؿاعح الٗغبُت، 

م مً طل٪  ل،ًِم مؿغخُاث بُٗضة ًٖ الىا٢٘ اإلاٖٗلى ج٣ض نين الجؼائٍغياإلاؿغخُ و بالٚغ

ت ووانلىا وكاَاتهم، و ٣ٞض جدضي عحا٫ ا بٗض جهاًت الخغب إلاؿغح هظه الؿُاؾت الاؾخٗماٍع

بالٗغبُت  ،9725لٗل أهمها "الىاقئت اإلاهاحغة" ؾىت ٦خبذ ٖضة مؿغخُاث و  ،9723ؾىت 

ٖبض الغخمً "٦ما ٦خب  الخيؿاء"،مؿغخُت ""، و ح عمًانلدمحم الها"الٟهحى، لهاخبها 

ً الخمُمي" أبى الخؿحاهب مؿغخُت " نيُٗت البرام٨ت و لى ئمؿغخُت "اإلاىلض"،  "الجُاللي

ت لٗبض الغخمان مايىي ؾىت لى ئياٞت ئ، لل٩اجب أخمض عيا خىخى َغ مؿغخُت ًٚى

ين، و ، (9761، مغجاى) 9747 ال ؾىتئالتي لم جُب٘ ، و 9730  ٧اهذ ح٨ٗـ وا٢٘ الجؼائٍغ
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ىُت في جل٪ الٟ ترة التي ؾب٣ذ الثىعة اإلاؿلخت، وأبغػث مٗاصاتهم لالؾخٗماع وجمجُضهم للَى

 .ال٨ٟاح يض اإلاؿخٗمغو 

 (1299 – 1291املسشح الىظني و الثىسة التحشيشية )

وإياٞت ئلى ٧ىهه ًٞ الىاؽ  ،عة ٖلى الخدٍغٌاإلاؿغح مً أ٦ثر الٟىىن ٢ض ضٌٗ

حهت اإلاٟخىخت بين زىائُت الٗغى والجمهىع، بين والؿاخاث، ٞهى ججم٘ ٣ًىم ٖلى اإلاىا

 الىًا٫ اإلاؿغح الجؼائغي الظيو٢ض ميز َاب٘ اإلا٣اومت و ، خٟغجؤلاوؿان اإلاؤلاوؿان اإلامثل و 

٨ٖؿذ  خُث؛  (0293-0292 ،ٚغبي) الاحخماعي للكٗب الجؼائغي اعجبِ بالىا٢٘ الؿُاس ي و 

خاولذ مٗالجت اإلاكا٧ل الخ٣ُ٣ُت الىهىم اإلاؿغخُت مٗاهاجه واوكٛاالجه ألاؾاؾُت، و 

غي ٖضة ألامُت، هظا ما حٗل للمؿغح الجؼائٌِٗكها مً ْلم و اهدكاع للجهل و  التي ٧ان

ٖغويه ويٗذ ههىنه  و التي ٖملذ ٖلى مى٘ وكاَاجه، و صاعة الاخخال٫ ئنضاماث م٘ 

 جدذ اإلاغا٢بت.

مبر ؾىت  لى ٚاًت اهضإل الثىعة اإلاؿلختئ اإلاؿغح اؾخمغ وكاٍ ؛  9732في الٟاجذ مً هٞى

ت ٞغ و ٖاوى أ٦ثر مً الخ٤ًُِ والًِٛ،  خُث ٢ت اإلاؿغح الٗغبي أو٢ٟذ الؿلُت الاؾخٗماٍع

، ألامغ الظي صٞ٘ الٗضًض مً "مهُٟى ٧اجب"و "بكُاعػي" التي  ٧ان ٌؿيرها بأوبغا الجؼائغ

ني، لخدا١ بجبهاإلامثلين ئلى الا غ الَى ًل آزغون اللجىء للخاعج إلاىانلت ٞو ت الخدٍغ

 جىوـ.و ٞغوؿا  في الىًا٫

تبلٜ ٖض اإلاؿغخُاث التي جدىاو٫ مىيٕى ا ٖغيذ  ؾب٘ مؿغخُاث ،لخغ٧اث الخدغٍع

الثىعة لى ئالتي جخُغ١ أما اإلاؿغخُاث و ، 99174بلٜ ٖضص اإلاخٟغحين مغة، و  30 لخىالي

ت ٣ٞض بلٜ ٖضصها ٍغ ٖضص اإلاخٟغحين بلٜ و  ، ٖغيذ لؿخين مغة،ؾذ مؿغخُاث الخدٍغ

ت خهت ألاؾضث التي جبظل٪ اإلاؿغخُا، لدك٩ل 92602 ٍغ بلٛذ ، و ُغ٢ذ للثىعة الخدٍغ

 .% 92.34وؿبتها 
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 بعض املسشحيات الىظىيةهمارج ل

ت والصخُٟت و ئ ما٫ ال٨ٍٟغ تن ألٖا  الاؾخٗماعالتي أهجؼث زال٫ ٞترة  الٟىُت الجؼائٍغ

ؿغخُاث الٗضًض مً اإلا "كُاعػيب"٦خب لى الثىعة، ٣ٞض ئجهب مٗٓمها في زاهت الضٖىة 

 :ومنها، هاحم ٞيها الاؾخٗماع التي حٗالج مىايُ٘ ؾُاؾُت

ىن ، وهاحم ٞيها الجؼائٍغ9712" بٗغيها ؾىت كُاعػيب": ٢ام  مسشحية فاكى

ين ببني وي زانت بٌٗ الؿُاؾُين و اإلاخٗاوهىن م٘ الاؾخٗماع بكضة، و  اإلاىخسبين اإلاٗغٞو

 .(0227-0226 بً صاوص،) وي 

ت كُاعػيب"هاحم في هظه اإلاؿغخُت  : مسشحية بني وي وي  " الؿلُاث الاؾخٗماٍع

غ الاهخساباث  واٖخبر بأن اإلاىخسبين ًجب أن ال ًٓلىا ، أًًا، وع٦ؼ ٖلى مؿألت جؼٍو

  بأنىاتهم الاهخسابُتاعجباٍ مؿخ٣بل الجؼائغ مجغص صمى، هٓغا لخؿاؾُت اإلاى٠٢ و 

 .(9769بىجُدؿ٣ُا،  & أل٨ؿىضعو )

ؾلِ  ٞيهاو  ،(0227-0226 بً صاوص،) 9751ٞبراًغ 4بخاٍعش  : ٖغيذ مسشحية الخذاعين

اهخ٣ض في هٟـ الى٢ذ ىء ٖلى اإلاخٗاوهين م٘ الاؾخٗماع مبرػا ؾلبُاتهم، و الً "كُاعػيب"

ت . هظا ما (Bencheneb Rachid, 1971) الُغ٢ُين اإلاضٖمين مً َٝغ ؤلاصاعة الاؾخٗماٍع

ي أ٢ضمذ ، مً حهت ؤلاصاعة الٟغوؿُت التلى هجىم مؼصوجئحٗل ٧اجب هظه اإلاؿغخُت ًخٗغى 

ضة يالُغ٢ُمً حهت ٖلى مى٘ ٖغى اإلاؿغخُت، و  ن الظًً اهخ٣ضوا اإلاؿغخُت بكضة في حٍغ

 .(12، م. 0227-0226 بً صاوص،) "الباٙل الجؼائغي "

 "ال٨ظابين"زغي ٦ما هى الخا٫ باليؿبت ل٩ل مً مؿغخُت ألى حاهب مؿغخُاث ئهظا  -

لُت  ُت الكٗب ؾأالتي ، و 9715" في أ٦خىبغ اليؿاء" ،9716في حٍى هم مً زاللها في جٖى

 .(0226-0225 خمىمي،) ٖضاصه للثىعةإو 

ت أما اإلاؿغخُاث التي ٦خبذ و  ٍغ  ٞمنها:ٖغيذ زال٫ الثىعة الخدٍغ

: ٦خبذ في الؿىت ألاولى للثىعة، جضوع ٨ٞغتها خى٫ العيذ دودو يمسشحية التراب ألب

ىُت والخب، و   .(0292 زابذ،) الخطخُتالَى

 (9757 ٧اجب،) Le cadavre encerclé مسشحية الجثة املعىكة

 9732الٟغوؿُت في صٌؿمبر  "ESPRIT" وكغث أو٫ مغة في مجلت" ٧اجب ًاؾين" هاخبهال

مبر 04و 03ًىمي  ببرو٦ؿل "مىلُير"ٖغيذ بمؿغح  ،9733حاهٟي و  في باَعـ ، و9736هٞى
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ل  مً زال٫ هظه اإلاؿغخُت ون٠ خغب  "٧اجب ًاؾين"، خاو٫ (9752زغفي، ) 9737في أبٍغ

يؤلابا حٛنى ٖبر ًٖ مٗاهاة الكٗب الجؼائغي، و ٦ما  ن،صة التي قىتها ٞغوؿا يض الجؼائٍغ

ت  .(9761 ،الُماع) بالثىعة الجؼائٍغ

  مسشحية الباب لاخير

أو٫ هو مؿغحي حؼائغي وكغ بخىوـ ًٖ الثىعة  " وحٗضمهُٟى ألاقٝغ"٦خبها 

ت، نضع بمجلت  لُت  "ال٨ٟغ"الجؼائٍغ لىو ٦خب أنال وهظا ا 1957زال٫ قهغ حٍى

بباَعـ خُث ٧ان  "La Santé الؾاهتي"مإلٟه ئلى هظه املجلت مً سجً  بالٟغوؿُت، وأعؾله

ت مٗخ٣ال ماء الثىعة الجؼائٍغ وط٦غ  ،(9765الجابغي، ) جغحمتها أؾغة املجلتو  ،م٘ حملت ٖػ

أجها اث حضًضة للىا٢٘ ولل٨ٟاح مٗا،  و أجها مؿغخُت جدمل ؾم "أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا"اإلاإعر 

٣ه الكا١ الظي ً إمً بأن جهىع الكٗب الجؼائغي و٢ض جسلو مً خيرجه وبضأ ًخدؿـ ٍَغ

وهٓغا  ،بضاًت اإلاٗغ٦ت الٟانلت أن هظه اإلاؿغخُت حُٗي ؤلاقاعة ئلىاحخُاػه لً ٩ًىن ؾهال، و 

خىهُىن ٞغ٢ت مؿغخُت، و٢امىا بخمثُل  ىن الٍؼ ألهمُت هظا الىو ٣ٞض أوكأ الُلبت الجؼائٍغ

 .(9763ؾٗض هللا، ) "نالح زغفي"هظه اإلاؿغخُت باقغاٝ 

 "حىين ال  الجبلمسشحية "

كٗغ و الىثر لحٗخبر مؿغخُت م٣اومت، جهىع با ،9735لهالح زغفي الظي ٦خبها ؾىت 

ت، و زال وبُىالجه الكٗب الجؼائغي جطخُاث  ٍغ ٖغيذ يمً اليكاٍ ٫ الثىعة الخدٍغ

ين بخىوـ  .(9752 زغفي،) اإلاؿغحي للُلبت الجؼائٍغ

   مسشحية "مصشع العغاة"

بٗذ  "ٖبض هللا ع٦ُبي"ألٟها الىا٢ض  ٣ائه في ال٨ٟاح، وكغث اإلاؿغخُت َو وقاع٥ بها م٘ ٞع

خُث  ؛ وبؿالخه نىع ٞيها ٦ٟاح الكٗب الجؼائغي  ،9737" بخىوـ ؾىت بىؾالمت" بضاع

ت. اؾخٗاص ال٩ا ٍغ قملذ ج٩ىهذ اإلاؿغخُت مً أعبٗت ٞهى٫، جب ٞيها ٞجغ الثىعة الخدٍغ

ت لل٣اصة وحُٗي نىعة ًٖ الىي٘ الؿُاس ي و  الاحخماعي الظي ٧ان ؾائضا الل٣اءاث الؿٍغ

مً الؿُاؾُين بؿبب بالجؼائغ ٖكُت اهُال١ الثىعة، مغ٦ؼا ٖلى ًأؽ الكٗب الجؼائغي 

ظه اإلاؿغخُت مكاهض اهُال١ الثىعة، مغ٦ؼة ٖلى طٖغ اإلاؿخٗمغ ج٣ضم هاه٣ؿاماتهم، و 

ًلخسخخم بمكهض مهٕغ الُٛاة و اهخ٣امه مً الكٗب الجؼائغي، و  غ الَى  الغ٦ُبي، ) جدٍغ

 .(.ث .ص
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 ية التابعة لجبهة التحشيش الىظنيالفشكة الفى

خىهت ني في جىوـ الىىاة ألاولى للمؿغح الجؼائغي في الٍؼ غ الَى ، ٩ٞان أوكأ حِل الخدٍغ

ت بٗضما جأؾؿذ ا اإلاؿغح هى اإلاىبر الظي ٖال ىُت مىه نىث الثىعة الجؼائٍغ  لٟغ٢ت الَى

ل  ٣ت مهُٟى جىمي" عئِؿا لها مهُٟى ٧اجب"ٖين ، و 9735في قهغ أٍٞغ و٧اهذ جًم ، بٞغ

ين ٖلى ٢ؿمين، (13)زمؿت وزالزين  ٢ؿم للمؿغح وآزغ للٟىىن الٛىائُت  ًٖىا مىٖػ

 أهخجذ هظه الٟغ٢ت ٖضة مؿغخُاث.و  ،والغ٢و الكٗبي

نيأو٫ مً ٦خب للٟغ٢و٧ان ٖبض الخلُم عاٌـ  غ الَى مل ٖلى  ،ت الٟىُت لجبهت الخدٍغ ٖو

٧ان حهضٝ مً زال٫ هًاال مىه لىُل الاؾخ٣ال٫، و الغبِ بين اإلاؿغح والاؾخٗماع بدثا و 

تأٖماله ئلى الخٍٗغ٠ بال٣ًُت  َإل قٗىب الٗالم بال٨ٟاح الظي ًسىيه إو  الجؼائٍغ

اعاث ئلى ٖضة صو٫ ٖغبُت و يض الاؾخٗماع الٟغوي ي، ٦ما  الجؼائغي كٗب ال ٚغبُت منها ٢ام بٍؼ

ُاحي، الهين الكٗبُت، ٦غواجُا، البىؾ ، ىت، نغبُا، الٗغا١، لبُا، اإلاٛغبالاجداص ؾٞى

 .جىوـاٞت ئلى باإلي

هم ؾأما ٖغوى زاعج البالص، مومً حاهب آزغ ٣ٞض هٓمذ هظه الٟغ٢ت ٖضة زغحاث و 

ت، و في ال ش اإلاؿغح الجؼائغي  ق٩ل طل٪ ججغبتخٍٗغ٠ أ٦ثر بال٣ًُت الجؼائٍغ زانت في جاٍع

تها  ؾاًغالظي  ين الضازلي و مجمل الخُىعاث التي ٖٞغ ط ٧ان ئ ؛الخاعجيالجؼائغ ٖلى اإلاؿخٍى

ني بخىوـ، الغص وكاء الٟغ٢ت الٟىئ هضٝ ٢ُاصة الثىعة مً زال٫ غ الَى  ُت لجبهت الخدٍغ

ت.حٗل اإلاؿغح ؾٟيرا م٩لٟا بٖلى الاصٖاءاث الٟغوؿُت، و   مهمت الخٍٗغ٠ بالثىعة الجؼائٍغ

 :  جمثل اليكاٍ اإلاؿغحي لهظه الٟغ٢ت في ج٣ضًم أعب٘ مؿغخُاث هي ٖلى الترجِبو 

 "هحى الىىس مسشحية " 

، و ٧ان الٗغى ٖباعة ًٖ "مهُٟى ٧اجب"وهي مً جأل٠ُ وإزغاج  9736 أهخجذ في ماي

ظب  لىخاث مً ٦ٟاح الجؼائغ، جبضأ ال٣هت بمىٓغ قاب حؼائغي أل٣ي ٖلُه ال٣بٌ ٖو

أقى٘ حٗظًب، زم ػج به في السجً وهى في خالت ججٗل اإلاخٟغج ًخى٢٘ مىجه مً لخٓت ئلى 

اث ًٖ ٞهى٫ خُاجه  ىه في ق٩ل ط٦ٍغ لخٓت، ٞخٛمٌ ُٖىاه وج٣خدم زاَغه نىع مً َو

اٝ أزُه ألا ٦بر وجى٣الجه... ومً زال٫ هظه اإلاكاهض ال٣هيرة، وكاهض مٗه وكأجه ونباه وٞػ

ذ ئلى اإلاؿخ٣بل ٞىِٗل مٗه ب٩ل ئًمان آماله الىبُلت خُل٘ الٟتى الجٍغ  .ٞسخاهه، ٍو
  

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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  مسشحية " أبىاء اللصبة"

في  ٦خبذ ،"مهُٟى ٧اجب"أزغحها و  ،(0222) "عاٌـ  ٖبض الخلُم"حٗض مً أهم أٖما٫ 

جخ٩ىن هظه اإلاؿغخُت مً أعبٗت ، 9737وأهخجذ ؾىت  ،9736ْغٝو اؾخعجالُت ؾىت 

غ، باإلاؿغح البلضي بخىوـ الٟىُت لجبه٢ضمتها الٟغ٢ت  ٞهى٫،  ،9737ماي  92ًىم ت الخدٍغ

 خاو٫ مً زاللهاخُث  ؛ (0292زابذ، ) وحٗخبر نىعة ناص٢ت لىا٢٘ الجؼائغ في جل٪ الٟترة

ت، و  ٍغ حصخُو نىعة الخطخُاث التي ٧ان ًبظلها الكٗب ججؿُض ٖٓمت الثىعة الخدٍغ

مً زال٫ ٖائلت "ٖمي خمضان"، اإلا٩ىهت مً زمؿت أشخام، و٧اهذ جغحمت  الجؼائغي 

دت ٧املت   مً املجخم٘.لبُىالث قٍغ

 "مسشحية "الخالذون 

ل  مهُٟى  " أًًا وإزغاجٖبض الخلُم عاٌـ"وهي مً جأل٠ُ  9742أهخجذ في أٍٞغ

ني جهىع مكاهض خُت مً ٢لب اإلاٗاع٧٥اجب، وهي  غ الَى  ،التي ًسىيها حِل الخدٍغ

٨ؿذ حاهبا مً وا٢٘ الجؼائغ  ٞؿلُذ ألايىاء ٖلى ألاخضار التي ٧اهذ حِٗكها الثىعة ٖو

 .(9776بُىى، ) بتاإلالته

 مسشحية "دم لاحشاس"

ٖبض "وهي ٖمل مؿغحي خاو٫ مً زالله  ،"٧اجب ًاؾين"أزغحها ، و  1961أهخجذ ؾىت

عؾم مٗاهاة املجاهضًً في الجبا٫ أًام اإلا٣اومت اإلاؿلخت، و٢ىاٖت الثىاع  "الخلُم عاٌـ

ت ئ ت الثىٍع ىُتلى ٚاًت هُل الاؾخ٣ال٫ والؿُاصة باالؾخمغاٍع  .(0227-0226 صاوص،بً ) الَى

ت التي ٧اهذ جميز الخُاباث جبرػ هظه اإلاؿغخُاث اإلاغحُٗت و  ؤلاًضًىلىحُت الثىٍع

ها٫ عؾائله ئلى الجمهىع الٗغبي ؾاٖضجه ٖلى ئً التي، و "ٖبض الخلُم عاٌـ" ــــاإلاؿغخُت ل

ٟها في أٖماله، و الٗالمي مً زال٫ صالال و  طل٪ بهضٝ الخٍٗغ٠ بال٣ًُت ث وعمىػ ٧ان ًْى

ت  . (0227-0226 بً صاوص،) التي ٧اهذ حك٩ل نلب اهخماماجه الجؼائٍغ

  l’olivier ٗىىانبن وهى في السجً يمؿغخُخ "دمحم بىصًت"٦خب  ،أًًا وفي هظه الٟترة

naissance٠و
ّ
أزغحها في جىوـ "حىن ماعي الجثت اإلاُى٢ت "و " "ًاؾين٧اجب " ، ٦ما أل

مً و 5. ماي واملجاػع التي جبٗتها ٧6اهذ هظه اإلاؿغخُت جُغح ٢ًُت مٓاهغاث و  ؾيرو"،

الٗغبُت حاهب آزغ ٣ٞض ٧ان للمؿغخُاث ؤلاطاُٖت التي ٧اهذ جبث ٖبر أمىاج ؤلاطاٖاث 

٧ان للثىعة ًٞل ٦بير ٖلى هه ئى٫ ٍم٨ً ال٣و صوع باعػ في الخأزير،  وزانت مً جىوـ وال٣اهغة

ئط أخضزذ الىزبت التي ه٣لخه مً مغخلت الهىاة ئلى مغخلت الاختراٝ ٖبر مكىاع  ؛ اإلاؿغح

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ؿير ٧اهذ ُٞه بٌٗ الٗىانم الٗغبُت أهم مدُاجه ابخضاء مً جىوـ ل ٖو ب٣ُاف، ) ٍَى

9772). 

 خاثمة

اث الٗال٢ت بين الًٟ والثىعة مخضازلت ومدكاب٨ت، ٣ٞض ٌؿب٤ الًٟ ومىه  ئن مؿخٍى

ؿعى ئلى زل٣ها مً زال٫ الضٖىة ئلى ٢ُامها، و٢ض  دغى ٖليها َو اإلاؿغح الثىعة ُٞمهض لها ٍو

ها، و٢ض  حؿب٤ الثىعة الًٟ ٞخمضه مً خىاصثها ووخيها و٢ُمها ما ًجٗله ٌٛٝغ مً ًيبٖى

اث جل٪ الٗال٢ت ًلخدم الًٟ بالثىعة ُٞى  ٩ىن نىتها ونضاها، ومهما جباًيذ مؿخٍى ا٦بها ٍو

ئط ال ٞغ١ بين  ؛مت مً وؾائلهاهمض وأن ٩ًىن لؿان الثىعة ووؾُلت ٞان الًٟ ألانُل الب

اٖلُت ال٩لمت.  ٞاٖلُت الغنانت ٞو

م ازخالٝ عة في الهضٝ اإلايكىص و الثى و  ي ٧ل مً اإلاؿغحهظا و ًلخ٣ هى الخُٛير، ٚع

 بِىما حؿخٗمل الثىعة ٧ل الىؾائل اإلاإصًت الىؾُلت بُنهما، ٞىؾُلت اإلاؿغح هي الخمثُل، 

٢ض ال و ئًث أو ال٣ضًم للٟٔ الثىعة، ٢ض ال هجض زىعة ؾُاؾُت باإلاٗنى الخضالى الخُٛير، و 

هم اإلاؿغح ؾأو٢ض  ،(9763 خؿين، َه) ليهائهي التي صٞٗذ الىاؽ  ؾب٣تها زىعة أصبُت ٣ٖلُت

ت في  الجؼائغي ئبان الخ٣بت ُخه و ٣ًاّ الكٗبئالاؾخٗماٍع همُت الىًا٫ جدؿِؿه بأ، وجٖى

ىُت ؾىاء ٧ان طل٪  ،وؾُلت م٣اومت حؿخٗمل الًٟ في اإلاىاحهت، بهٟخه وصٖم الخغ٦ت الَى

حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمين "، بًٟل حهىص ت مؿغخُاث باللٛت الٗغبُت الٟهحىب٨خاب

ين و باؾخٗما٫ الضاعحت التي خ٣٣ذ أ، هخج أًٖاؤها الٗضًض مً اإلاؿغخُاث، التي أ"الجؼائٍغ

 ، ول٣ي ججاوبا باعػا ب الجؼائغي لخًىع هظه اإلاؿغخُاثٖضة هجاخاث في اؾخمالت الكٗ

ضة لخل٪ ألا٩ٞاع التي اخخىتها الظي ٖبّ  مً ٢بل الجمهىع  هم اإلاؿغخُاث أر ًٖ مىا٢ٟه اإلاٍإ

ث هظه اإلاؿغخُاث َاب٘ أبغػ "، و ال٨ظابين" و"ٞا٢ى"خُت ٦ما هى الخا٫ باليؿبت إلاؿغ 

حٗضي طل٪ اإلاخٗت بل ه ال ٨ًخٟي ب٩ىهه وؾُلت للٟغحت و حٗلاإلا٣اومت والىًا٫ الظي ميزه، و 

ىُت واإلا٣اومت، و  ب أ٩ٞاع الَى مجاال ٨ٌٗـ مٗاهاة الكٗب وأهم اوكٛاالجه، حٗله لدؿٍغ

ت.ٖضاصه لضٖم مجهىصاث إلُهبذ مجاال لتربُت الكٗب و  ىُت الجؼائٍغ  الخغ٦ت الَى

ئن اإلاؿغح الجؼائغي ٢ض ٢اوم الاؾخٗماع باؾخٗما٫ اللهجت الكٗبُت الضاعحت، وباللٛت 

 ، و٢ض ؾمذ له هظا الخىٕى في لٛت الخىاع الٟهحى وباؾخٗما٫ اللٛت الٟغوؿُتالٗغبُت 

ض الثىعة ونىتها ئلى مً مساَبت قغائذ واؾٗت مً الجمهىع ٞخم٨ً بظل٪ مً ئًها٫ مكه

 ث هجضه ٢ض وكِ في الٗمل الؿغي، خُ ؛٦ما اجسظ مً ٧ل ًٞاء مىبرا لهأبٗض مضي، 
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غ ٦ما هى الخا٫ باليؿبت لخىوـ، زاعج الجؼائوفي السجىن، واإلاٗخ٣الث وفي الجبا٫، و 

ت التي ٧اهذ ج٣ضم آهظا٥. ٦ظل٪ ٖبر و   ألازير بًٟل اإلاؿغخُاث ؤلاطاُٖت الثىٍع

باهخمامها بالكأن ؿغخُت بك٩ل ٖام بُابٗها الىًالي، و الىهىم اإلاجميزث حل هظا و 

حهاث ألاخؼاب خُث ْهغث الٗضًض مً اإلاؿغخُاث التي ٧اهذ ح٨ٗـ جى ؛ الؿُاس ي

ىُت والجمُٗاث الث٣اُٞتالؿُ أًٞل مثا٫ ٖلى طل٪ جدذ ُٚاء الًٟ، و  اؾُت الَى

اث هخهاع خغ٦ت الا َاع خؼب الكٗب و ئ فياإلاؿغخُاث التي ٧اهذ جيكِ  للخٍغ

ين، و الضًم٣غاَُت ني.، و حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمين الجؼائٍغ غ الَى  ٦ظا ٞغ٢ت حبهت الخدٍغ

افيا   بيبليىغش

اإلاإطن ) .ألف عام وعام عل  املسشح العشبي .(9769)بىجُدؿ٣ُا، ٞىا و  أل٨ؿىضعو، زماعا

 .(023، 42) .م، صاع الٟاعابي : بيروث ث.(. جى٤ُٞ،

ش اإلاؿغح الجؼائغي، .(صٌؿمبر-حىان، 0292) باخُٟٔ، ؾىىؾُت ت والخاٍع مجلة  .حضلُت الهٍى

 .حامٗت وهغان .991، (94)، عصىس 

 .51 .م، اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب : الجؼائغ .خيىل الليل والنهاس .(9772) ب٣ُاف، مغػا١

دوس املسشح الجضائشي في امللاومة الثلافية لالستعماس ، (0227-0226)بً صاوص، أخمض 

ش و ٖلم آلازاع ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخير، حامٗت وهغان[ .(1291-1299) الفشوس ي  ،] ٢ؿم الخاٍع

 (.930، 13، 12، 03، 02، 94، 92، 5) .م

ىُت لليكغ  : الجؼائغ .مالمح مً املسشح الجضائشي  .(9760) بى٦غوح، مسلىٝ  الكغ٦ت الَى

٘   .920 .م، والخىَػ

 : الجؼائغ .وشأثه وثعىسه .(1292-1299)املسشح الجضائشي، ، (9776)بُىى، أخمض 

 (.64 ،69 ،39) .مصاع هىمت، 

 .(1299-1291)ما بين  امللاومة الىظىية في املسشح الجضائشي  .(0224) لُالوي، أخؿًج

 .53 .م، ]عؾالت ماحؿخير، حامٗت ٢ؿىُُىت[

الثىسة التحشيشية في الكتابات املسشحية الجضائشية، مصشع العغاة  .(0292) زابذ، َاع١ 

حخماُٖت و ؤلاوؿاهُت، آلاصاب و اللٛاث و الٗلىم الا  ٧لُت:  أم البىاقي .لعبذ هللا سكيبي أهمىرجا

 .5 .م، حامٗت الٗغبي بً مهُضي
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ت مً زال٫ بٌٗ اإلاؿغخُاث التي وكغث  .(9765) الجابغي، دمحم الهالح الثىعة الجؼائٍغ

 .09 ،(96)، مجلة الثلافة .بخىوـ ئبان الثىعة

عؾالت ص٦خىعاه [ .ظاهشة املسشح في الجضائش، ثجشبة وهشان. (0226-0225) خمىمي، أخمض

 .900 .م، ]حامٗت وهغان صولت،

 ،912 ؛ 901 ،(01) ،الثلافةمجلة  .خىين ئلى الجبل .(هىٞمبر -أ٦خىبغ ،9752) زغفي، نالح

  .الجؼائغ

ني  : الجؼائغ .دم لاحشاس" "أبىاء اللصبة، (.0222) عاٌـ، ٖبض الخلُم ميكىعاث اإلاٗهض الَى

 .الٗالي للٟىىن اإلاؿغخُت 

 .901 .م، صاع اليكغ بىؾالمت : جىوـ .مصشع العغاة .(.ث.)ص الغ٦ُبي، ٖبض هللا

 .الضاع الخىوؿُت لليكغ: جىوـ  .في لادب الجضائشي  دساسات .(9763) ال٣اؾم. ؾٗض هللا، أبى

الكغ٦ت الىَىُت : الجؼائغ  .الشوابغ الثلافية بين الجضائش والخاسج .(9761)الُماع، دمحم 

٘  .(42-41 ،05. )م، لليكغ و الخىَػ

  .936-935 و.ن، صاع الٗلم للمالًين: لبىان-بيروث (.90. ٍ) .خصام وهلذ .(9763) َه خؿين

، (1299-1219)جتماعية والثلافية في عمالة وهشان لاوضاع لا  .(0293-0292) دمحمٚغبي، 

 ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخماُٖت، أَغوخت ص٦خىعاه، حامٗت الجُاللي الُابـ، ؾُضي بلٗباؽ،[

 .147 .م، ]٢ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت

عؾالت ص٦خىعاه، حامٗت [ .شكالية الكتابة املسشحية في الجضائشإ .(0225-0224) ٢اصة، دمحم

 .96 .م، ]وهغان

ـ ئ ٢غ٢ىة، وهغان :  .دساسة في السياق وآلافاق، الظاهشة املسشحية في الجضائش. (0223)صَع

٘  .(16، 05) .ون صاع الٛغب لليكغ والخىَػ

مبر9757) ٧اجب، ًاؾين  .)مسشحيتان( الجثة املعىكة ولاجذاد يضدادون ضشاوة. (، هٞى

 ، اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ لبىان :-بيروث (.0، ث.(، )ٍ. أبٌُ مل٨ت-الِٗي ي)

 .923 .ون

اث . (1291-1291) فىىن الىثر لادبي في الجضائش. (1983) مغجاى، ٖبض اإلاال٪ صًىان اإلاُبٖى

ت  .091 .م، الجؼائٍغ



 (1299-1291)إسهام املسشح الجضائشي في دعم الحشكة الىظىية والثىسة 
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 : مؿخٛاهم (9)ٍ.  .مستغاهم و أحىاصها عبر التاسيخ .(9774) اإلاؿخٛاهمي، ٖبض ال٣اصع بً ِٖي ى

ت  .024 .م، اإلاُبٗت الٗلٍى

، الجزوس 1211-1211الجضائشيىن في اللعاع الىهشاوي بين  (.9777)بغاهُم ئمهضًض، 

ش [ .الثلافية، الهىية الىظىية واليشاط السياس ي عؾالت لىُل صعحت ص٦خىعاه صولت في الخاٍع

 .23 .م، ]، حامٗت وهغانالخضًث واإلاٗانغ

خي لٟهم البيُت  (.0223)ًؼلي، ٖماع  ؾىؾُىلىحُت اإلا٣اومت الث٣اُٞت لالخخال٫، مضزل جاٍع

٘-حامٗت وهغان:  الجؼائغ(. 90)، مجلة الحضاسة إلاسالمية .الظهىُت ، صاع الٛغب لليكغ والخىَػ

 .929 .م
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