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اًىضف ؾن مـامل الاهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا
من ذالل مؤًفاث ماكل جن هيب.
بٔ.ثوفِق جن َلس -خامـة ابثية  -1اجلزائص

احلسًر ؾن ا ٔلهرثوتوًوحِاً ،ـين احلسًر
ؾن اًثلافةٔ ،بما مسبٔةل اذا ما ؾصفت اجملمتـاث
اًـصتَة " ا ٔلهرثوتوًوحِا " ،س حلَ فـي اًىضف
ؾن وحود " زلافة " يف املـىن اًـَمئ .لخي
ذكل ر ٔبًت ٔبن احبر يف مـىن " زلافة " ؾيس
كعة احلسازة يف اجملمتـاث امللارتَة يف
دعوظَهتا اًخارخيَة والاحامتؾَة ،واهامتهئا اًـصيب
الاساليم .وخسث ماكل جن هيب ،يف نخاابثَ،
ًؤسس ًثلافة خسًست يف اترخي امللصة اًـصيب
الاساليم ،وحود ذارح جمال امليارت ،ؿىل حس
ثـحريٍ ،مععَح ،صاع تني كدائي اًـصة ،يف ما
ال ًويح ابملـىن ... ،ؾصف كسماء اًـصة،
اًرتحال تني جفوح اًعحصاء و ٔبمواح اًصمالٔ ،بثص
ذكل يف سَووِم ،اهـىس يف منط املـامةل زلهيم،
اكرتن ذكل ترضورت احلفاظ ؿىل اًحلاء  ...ورد
يف اًيط اًلصبٓين يف مـىن خماًف ،ملا ورد ؾيس
اًحاحر اًلصيب...

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص

Talking about anthropology,
means talking about culture.
Whether Arab societies know
"anthropology" preceded by the
discovery of a "culture" in the
scientific sense. For this reason, I
have sought to examine the meaning
of "culture" in the pole of modernity
in Maghreb societies in their
historical and social specificities, and
their Arab-Islamic affiliation… In
his writings, Malik bin Nabi found a
new culture in the history of
Maghreb, a presence outside the field
of lighthouse, as he put it, a term
common among Arab tribes, in what
does not suggest the sense... The
waves of sand, impact the behavior,
reflected in the treatment of them,
coupled with the need to maintain
the survival. The Koranic text in the
meaning, as stated by the Western
researcher ...
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املَرط :

Abstract :

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملسمة:
اخلعوظَة اًخارخيَة والاحامتؾَة ًحالد امللصة اًـصيب ،حـَت احلال خماًفا ٌَمبًٔوف،
فاًخلري اًخارخيي والاس خلصار الاحامتؾي ،فصض منط مـايش ومـُيش ؿَهيم .حـَِم
خيخَفون ،واندس حوا منعا ممتزيا يف ُوٍهتم ،اكن من ظحاؾِم "اًـمصان" ،املععَح ،املصادف
يف فِم ماكل جن هيب ٌَثلافة ...
صٌلل افصًلِا ،ظحَـة وؾصت ،وثضارٌس ،دفـت ساكن اجلحال اىل الاتساع ،تياء
اًلعور ،املسارس واهدضار اًفٌونًُ ،س اتساع ذايتً ،ـود اىل اجملاورت ،حصنة احلضاراث
املخـاكدة  ،حصهت بٓاثرا تََلة يف هفس الاوسان...ان اس خلعاء اًخارخي ،ؾن اًخالحق واًامتزح
يف اًعحائؽ رضوري ًصظس املخوارج واملىدسة تني اًساكن ،مـمصٍن ٔبو مسمصٍن...
مععَح "الاس خسمار" حسة ماكل جن هيب ،كامس مضرتك تني ساكن صٌلل افصًلِاٍ ،صمس
فصوسا يف ظورهتا اًـسائَةُ ،احس ٍمتزي تَ اًساكن واًعحَـة مـا ،زلافة ذاظة ثضٌلل
افصًلِا ،جتمتؽ فهيا دعوظَاث اًحُئة والاوسان امللاريب .حصك ٔبثص ابًف يف روخ ماكل جن
هيب ،خبعوظَة املثلف ،زلافة فصوس َةٔ .بمام ُشا اًخعور ،اشلي رمس ،ؾن ُاحس اخلوض
يف ملامصت مفادُا :اًىضف ؾن دالئي و مـامل الاهرثوتوًوحِا ؾيس اًـصة...
مثَت اًوضـَة اًىوًوهَاًَة اًيت ؿاصِا اًوظن اًـصيب معوما ،وصٌلل افصًلِا ؿىل
اخلعوص ،مصحةل حىدس فهيا واكـَ الاحامتؾيٍ ،لوؿة من الاضعصاابث والادذالالث
هدِجة ذمارساث ثـسفِة ،مهنا حماوةل حمو دؿامئ اس متصارًة ا ٔلدم ،وثلوًغ راكئز مشودِا
و ٔبانفهتا .نٌل صِسث دول صٌلل افصًلِا ثعحَق خمخَف اًيؼصايث والادذحاراث اجلًَِة،
حاوًت من ذالًِا (املسرسة الاهرثوتوًوحِة اًفصوس َة اجلسًست)  ،اًححر يف ظَة
امللسس ،اشلي ميثي حمور اًوحود الاوساين يف صٌلل افصًلِا .اهعَق اًحاحر اًلصيب
"اًفصويس" يف مِسان اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة ،من ؿست ثعوراث ؾن حاةل الاوسان
امللاريب ،وسٌلٍ مبرخَف اًدسمَاث ،مفن وظفَ ابًـحودًة ،اىل جسمَخَ ،بٔسٌلء احلَوان،
ووظفَ ابًِجني ،اهَ هـت مًلء ابًىصاَُة واحللس ،ؿرب من ذالهل املس خسمصؾن رقحة
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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ضحط الاصاكًَة:
ثـصف ا ٔلهرثوتوًوحِا تعورت خمخرصت وصامةل تبّٔنّ ا "ؿمل دراسة االٕوسان ظحَـَ ًا
ّ
واحامتؾَ ًا وحضار ًاي ٔ ،بي ٔب ّن ا ٔلهرثوتوًوحِا ال ثسرس االٕوسان واكئن وحِس تشاثَٔ ،بو مٌـزل
ؾن ٔبتياء خًسَٕ ،اهٌّل ثسرسَ توظفَ اكئي ًا احامتؾَ ًا تعحـَ ،حيَا يف جممتؽ ّ
مـني ًـَ مزياثَ
اخلاظة يف ماكن وزمان مـَيني .ومن ُشا اًعصخ اًخارخيي هدساءلُ :ي ميىن اًححر وفق
حصثُة احصاءاث مهنجَة اهرثوتوًوحِة ،يف الاوضلاالث اًساتلة ،من ذالل اًـودت اىل
مؤًفاث صاُس اًلصن "ماكل جن هيب"؟ مايه ؿالكة ُشٍ اًضرعَة اًوظيَة ،مؽ ابيق
اًضرعَاث اًيت ذهصث يف مؤًفاثَ "اًـفن ،مضلكة اًثلافة ،"...ومايه احملاور اًىربى اًيت
صِسُا حضور "ماكل جن هيب" تني اًضرعَاث املِمة اًيت ؿاصت يف املِجص يف
اًثالزٌُاث؟ ملاذا رفغ اًفصوس َون تـغ اًضرعَاث اًيت اكن كس ادذارُا يف اًحساًة مث
حصاحؽ ؾهنا؟ من ُو " ًوٌس ماس ًَِون" ،ومايه ؿالكذَ ابًعحلة املثلفة من صٌلل افصًلِا؟
ما يه ظحَـة اًوظاًة اًيت فصضِا ؿىل تـغ افصاد اجملموؿة؟ ما يه حلِلة ادلاؿة اًيت
دضـت ًصقحاث "ًوٌس مس ًَِون"؟ ما ؿالكة مرشوع"ًوٌس ماس ًَِون" ثضرعَة
"صارل دي فوهون"؟

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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دفِية ،يف حمو وحود ٔبمة .ػِصث ذمارساث ؿسائَة ،رضة هبا املس خسمص جصاءت اجملمتـاث
امللارتَة ،وحاول ظمس ُوًة اًضـوة ،وحشف وحزًَف ظلوس ملسساهتا .اكهت ٔبدعص
مصحةل يف اترخي اًخواخس اًفصويس يف تالد صٌلل افصًلِا ،مصحةل اٍهتجني واًخسهُس اجلَين
اشلي جلبٔ اًََ املسؤوًني اًس َاس َني وكادهتم اًـسىصًني تـس فضي ظصق اًخلذَي واًخـشًة
واًخجوًؽ ،واًعصق اهلمجَة املـمتست ،اًيت جصرُا ٔبمام اًص ٔبي اًـام اًـاملي مبرخَف الااكذًة.
ًىن فضي امللخعة ،حـهل ٍصمس خمعط حملو خشعَة اجملمتؽ اؾمتس فَِ مهنجا ؿَمَا حسًثا،
وذكل من ذالل ظة موراثث خمخَف ا ٔلؾصاق يف ظَة اجملمتـاث امللارتَة.

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ضحط املياجه:
اؾمتسث ؿىل املهنج اًخارخيي يف رسد ا ٔلحساج ،واملهنج اًخحًََل اًوظفي ًخليص
احللِلة ،تس ٔبث تخحسد مضلكة اًححر وظَاقهتا يف ٍلوؿة من ا ٔلس ئةل ،مث مقت تعَاكة
زالزة فصضَاث  ،اكهت اساسا ًحياء اًحياء يف اًخحََي ،مث رحـت اىل اس خلعاء اًخارخي
ٌَححر ؾن اًلصائن اًخارخيَةٔ ً ،لحساج من ذالل ضحعِا من اًواكؽ .مقت تـس ذكل
تخحََي الاحساج وفق دعواث مهنجَة ،تس ٔبث فهيا مبحاوةل ثفسري اًوكائؽ ،وحتََي
اًيعوص وثبٔوًي تـغ ا ٔلحساج املدضاهبة ،مث ادضـت خشعَة املؤًف ٌَححر
والس خلصاء واكؽ احلال ،وثددؽ حِاثَ ابجلزئَاث ازلكِلة ،مث ٔبضـت اًيعوص ٌَيلس واٍمتحَط
اًخارخيي ،ورد الاحساج اىل اًثواتت اًـَمَة ،ويف دذام اًححر اس خًدعيا ٍلوؿة من
ا ٔلحاكم متثي هخاجئ  ،ذاظة تخحََي اًواثئق واًخسكِق فهيا ،مث ادذحار اًيخاجئ ،وجسجََِا
وثفسريُا واس خزالص اًخـماميث املمىٌة.
اًوظف اًخارخيي و حتََي جمصايث الاحساج:
ًلول اًضاتط ،امليؼص املخرش (صارل دوفوهو) يف رساةل ذاظة تـر هبا ًعسًلَ
ازلوق (فِدس حميس) س ية ( 1>11مًضورت يف حصًست "ًوموهس" اًفصوس َة تخارخي
< " :)1>:;/5:/1اهين ٔبؾخلس بٔهَ اذا مل وس خعؽ حتوًي املسَمني ابًخسرح ؾن دٍهنم ومحَِم
ؿىل اؾخياق املس َحَة ،فان اًيدِجة احلمتَة يه حىوٍن روخ كومِة خسًست ،ثؤدي اىل
ظصدان من الامرباظورًة الاس خـٌلرًة يف صٌلل افصًلِا .ان اًصوخ اًوظيَة ،اًـصتَة اًربجصًة،
سوف حمنو يف ظفوف اًعحلة املثلفة اًيت سدس خـمي الاسالم ،سالخ فـال الاثرت ادلاُري
اجلاُةل ،يف امرباظورًدٌا ( )...ان اًسخِي اًوحِس ًضٌلن ؿسم ظصدان من ُشٍ
الامرباظورًةُ ،و ان جنـي ساكن اًحالد فصوس َني ،واًسخِي اًوحِس شلكل ُو حـَِم
()1
مس َحَني".
ًؼِص ٔبن اخلَاهة يه الادصى ثدٌاسي ،صبّٔنا صبٔن الافاكر  ،ثًذلي ؿربالاحِال ،ذما
ٌس خوحة اًَلؼة ٌَحفاظ ؿىل املاكسة ،فلك احذالل ،امنا حيمي يف ذاثَ تشور
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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من ُو صارل دوفوهون ؟ صارل دو فوهون ،من مواًَس  1:سخمترب = 1=:م يف يح
"جصويل" ،يف مسًية سرتاس حورغ اًفصوس َة .اهضم إىل " ٔبدوًة اًصُحان اًسسرتس َون" ؿام
 1=>5م يف فصوسا  ،مث يف كصًة ؿىل احلسود اًسورًة اًرتهَة ،حصوِا س ية <>= 1م ٔلداء
رساةل دًًِة كري مـصوفة يف اًيارصت( .)4تس ٔب يف إمامة حِات اًزُس ٌَعالت ابًلصة من دٍص
تور لكريس .يف س ية  1>51م ؾن معص اًثاًثة وا ٔلرتـني ،مٌح رس اًىِيوث يف فِفريز يف
فصوسا ،ؿاد إىل اًعحصاء اجلزائصًة  ،وؿاش انساكٔ ،بكام ٔبوال يف تين ؾحاس ابًلصة من
احلسود امللصتَة ،حِر تىن ظومـة ظلريت ٌَخـحس واًضَافة ،اًيت ٔبصري إٍهيا الحلا ابمس
"ا ٔلدوًة" ،مث اهخلي اىل اًعوارق يف متيلست حٌوة اجلزائص( .)5اكن ٍصاتد ٔبؿىل هلعة يف
امليعلة " "Assekremماكن ًالؾخاكف ،ؿاش مؽ اًعوارق وصاروِم مذاؾهبم ،ملست ؾرش
س يواث درس ًلهتم وثلاًَسمه وزلافهتم .نخة رسائي نثريت اىل ٔبفصاد ؿائَخَ واضسكائَ ،نٌل
اكن ٍصاسي اًلواؿس ا ٔلمٌَة اًـسىصًة املس َحَةٔ .بًف كاموس ٌَمفصداث وكواؿس اٌَلة
اًعاركِة،و خمعوظة كاموسَ ورشث تـس وفاثَ يف ٔبرتؽ جمسلاث ،اص هتص اًلاموس تني ابيق
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الاس خلالل .واحلمتَة اًخارخيَة ثحني ،ان اجلزائص كدي س ية 1=85م اكهت مس خلةل ،مث حسج
اًلزو وحتوًت ادلاُري احلصت اىل حٌلُري ملِورت مس خـحست ،مث حتصرث ادلاُري واهدرش
اًوؾي واًثلافةً ،ىن ُشا ال مييؽ من اًوكوع مصت ادصى يف ًس املس خسمص ،وحيوًوا ادلاُري
()2
احلصت اىل ؾحَس.
اس خـان املس خسمص يف حصة الافاكر ،ابخملاجصاث وؿٌَلء الاهرثوتوًوحِا واملفىصٍن
ورخال ازلٍن ،كعس ثيفِش خمععاثَ الاحصامِة ،ضس اًخرشًة ،مفن وراء مضاُس مرسحِة،
جنس امليفش كس رمسِا ،مبـَة ؾلول مسجصت مض حـة ابًىصاَُة يف اًـامل (ًوٌس ماس ًَِون)
احملؼص ًـلار "اًلاتََة ًالس خـٌلر" ،اكن اجلالد ٌَمثلفني اجلزائصًني ؿىل الاراي اًفصوس َة،
واًخَمَش املعَؽ ٌَضاتط اخملاجصايت (صارل دوفوهون) امليؼص وامللصر واخلحري يف ادارت مـصنة
املعري ،واملصحش ا ٔلول خلالفة س َسٍ ،تـس ٔبن كيض ؿَََ (دوفوهون) من ظصف اًثوار
الاحصار يف حٌوة اجلزائص س ية ;1>1م ،تـس ان كىض ؾرشاث اًس يني ،ابحثا ؾن
()3
اسَوة ميىٌَ من ثيعري اًضـة اجلزائصي".

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًلوامُس ا ٔلمازًلَة ،ثسخة قياٍ وما ًخضميَ من ٔبوظاف دكِلة .ظاغ فىصت ثبٔسُس مـِس
دًين ،حتلق تـس وفاثَ ،ابمس " ٔبدوت ٌسوع اًعلار"(.)6يف ا ٔلول من دٌسمربم;ٔ 1>1بدصح
صارل دوفوهو ابًلوت من حعيَ يف متيلست من كدي ٍلوؿة من اًثوار مسَحني تلِادت
(إملسين ٔبغ سواب) ،اشلي اكن ؿىل اثعال ابًس يوس َني .اكهت هُهتم ادذعاف صارل دو
فوهوً ،ىن ؾيسما ؿمل تبٔمصمه احلصاس ،فزع (سرييم ٔبغ زورا) يف اخلامسة ؾرش من معصٍ،
ٔبظَق ؿىل ر ٔبس "صارل دو فوهو" اًيار فبٔرداٍ كذَال ،معََة اًلذي صِسُا "تول مدارك"،
ؾصيب إفصًلي اكن ؾحسا ساتلا حصرٍ صارل دو فوهو وؿَمَ ،سارؾت اًسَعاث اًفصوس َة
ٌَححر واس متصث معََاث اًححر ًس يواث ،ويف ؿام  1>98م ُصة "إملسين" من اًلواث
اًفصوس َة يف ًَخِا تـَسا إىل حٌوة فزانٔ ،بما "سرييم ٔبغ زورا" فلدغ ؿَََ و ٔبؿسم يف
()7
خاهت يف ؿام 1>99م.
من ُو ماس ًَِون ؟ "ًوٌس ماس ًَِون" ً Louis Massignon 25وًَو 1==8م -
ٔ 81بنخوجص 1>;1م مسدرشق فصويس ،ومسدضار وزارت املس خـمصاث اًفصوس َة يف صٌلل
ٔبفصًلِا ،واًصاؾي اًصويح ٌَجمـَاث اًخخضريًة اًفصوس َة يف مرصّ .
ثـمل اًـصتَة واًرتهَة
واًفارس َة وا ٔلملاهَة واالٕىلكزيًة وؾين ابلٓاثر اًلسمية ،وصارك يف معََاث اًخيلِة
الاروًويج يف اًـصاق (< )1>5= – 1>5اندضف كرص ا ٔلدِرض )8(.درس يف اجلامـة
املرصًة اًلسمية ( )1>18وذسم يف اجلُش اًفصويس مخس س يواث ذالل احلصة اًـاملَة
ا ٔلوىل .اُمت ابًخعوف االٕساليم ،ودرس احلالح دراسة مس خفِضة وورش "دًوان احلالح"
مؽ حصمجخَ إىل اًفصوس َة مؽ "مععَحاث اًعوفِة" و" ٔبددار احلالح" و"اًعواسني"،
نخة ؾن "جن س حـني" اًعويف ا ٔلهسًيس ،و"سٌَلن اًفاريس" ،ثوىل حتصٍص "جمةل
()9
ازلراساث االٕسالمِة" و ٔبظسر ابًفصوس َة "حوًَاث اًـامل االٕساليم" حىت ؿام .1>:9
اكن موضؽ ص هبة ،يف بٓرائَ وثرصفاثَ و ٔبكواهل .ارثحط امسَ ابالس خـٌلر اًفصويس ٌَرشق اًـصيب
ونشكل محالث اًخعِري ٌَخسعاء وا ٔلمِني .ثـصض ٌَخوكِف من كدي اًسَعاث اًـامثهَة يف
ٔباير = ،1>5اهتم (ابجلاسوس َة) وجسن وُسّد ابملوث ،وًشهص ٔبًض ًا هوؿ ًا من اًصؤاي اًصوحِة
حِر ًلول" :ر ٔبًت انر ًا داذََة حتامكين وحتصق كَيب و ٔكهين بٔمام حضور إًِيي ال ميىن
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من ُو ماكل جن هيب؟ ًـخرب الاس خاذ ماكل جن هيبٔ ،بحسى اًضرعَاث اًحارزت اًيت
ؿاصت حمية اخملاجصاث اًفصوس َة داذي و ذارح اجلزائص ،هؼمت زلراسة افاكرٍ ،هسواث
وؾلسث من ٔبخهل مؤمتصاث ،و ٔبؿسث فَِ ؾرشاث اًصسائي من خمخَف اجلامـاث ًىن ما
ًَفت اهدداُيا يف سريورت حِاثَٔ ،بهَ اكن صاُسا ؿىل حصامئ اًفصوس َني ضس املثلفني
اجلزائصًني ،نٌل ًـخرب مـٌَل ٌَحاحر يف ا ٔلرص َف يف سَسةل اًـمََاث اخملاجصاثَة ،وثوػَف
اًفصوس َني ٌَمثلف اجلزائصي ضس وظيَ ،حتت امس "الاهسحِيا" ،اىىضاف احللِلة امام
ماكل جن هيب حـهل ًيؼص اىل اًواكؽ ،هؼصت خماًفة وخسًست ؾيَ ،فاًخـصًف تَٔ ،بو اًخلسمي هل،
ُو ما كاهل يف هسواثَ ا ٔلس حوؾَة اخلاظة اًيت اكن ًـلسُا يف تُذَ ،ذما مل ًشهص ،او ما نخحَ
يف مشهصاثَ ومل ًًرش ،ولكخا اًعفذني ٔبو احلاًخني ثيعحلان ؿىل ُشا اًـمي.

رحالث ماكل جن هيب داذي اجلزائص:
اكهت ظحَـة اًـمي يف احملمكة ثفصض ؿىل ماكل جن هيب اًخجوال يف اًصًف ،اًخاتؽ
ٌَميعلة اًيت ٌض خلي فهيا ،اكن ًيلي يف رحالثَ ظورا ؾن ظحَـة اجملمتـاث اًصًفِة ،يف منط
مـُض هتا و زلافاهتا ،و ابدذالف مست اًصحالث ،اكن ًلذيض مٌَ ا ٔلمص املحُت ،مث اًخـصف
ٔبنرث ؾن ظحائؽ اًلدائي يف ػي املبٔسات اًيت اكن ًـُضِا ٔبفصاد جممتـاهتا يف ػي اًس َاسة
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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اًخـحري ؾيَ ،حضور ذالق ًوكف إداهيت تعَواث ٔبصزاص كري مصئَني ،زارو جسين،
اٍمتـت ٔبسٌلؤمه جفبٔت يف خمََيت"ٔ ،بفصح ؾيَ تفضي ؿائةل من اًـٌَلء اًـصة املسَمني يف
تلساد ثوسعت هلّ ،كصر ٔبن ًَزتم تسراسة االٕسالم معَل ًا وخس ًاي .بٓمن تػ (فىصت "اً َحسَ ً َّة"):
وثفِم وضفاؿة ا ٔلهخِاء واملُزَعني ومثاًِا "احلالح" اشلي درسَ ماس ًَِون تـمق و ٔبجنز
ٔبظصوحة ازلنخوراٍ ؾيَ ؿام  ،1>19وكس ٔبػِص فهيا ثعور املصاحي يف حِات املخعوف ؿرب
اًخوتة وىىصان اشلاث واًخعِص ،إىل هوع من جتصتة الاحتاد يف ذاث هللا( .)10وكس ظ ّحق ؿىل
احلالح فىصت اًحسًَة وُو ٍصى ٔبن حِات احلالح وصفاؿة موثَ من ٔبخي ٔبمذَ متخس إىل ما تـس
إؿسامَ .واؾخرب ٔبن موث احلالح هوع من ا ٔلمل اًحعويل حتمهل من ٔبخي الٓدصٍن ،مٌمتَ ًا
()11
تشكل إىل سَسةل اًحسائي ٔبو اًضواُس.

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًخسمريًة امليهتجة من ظصف اًفصوس َني .مشَت ظالحِاث حممكة ثخسة ،حمالث ٔبوالد
س َسي حيي ،ومواظن اًصاكز يف اًىوًف واًوىزت ،ثـصف ؿىل ؿساث اًلدائي وظور احلَات
اًحسوًة ،وادذالفِا ؾن حِات ساكن كس يعَيةً .لول ماكل جن هيب ":امنا يف اًحالد
الاسالمِة وحسُا ،وال س امي يف اجلزائص جسمل كواؿس احلَات املىدس حة يف قضون اًلصون من
الاػعصاابث ،وال ثفلس خسارهتا يف ٔبي ػصف زلى اًفالخ(ٔ )...بميا رخي هبٔيت ًييفش فَِ
حمكيا ،حمليا من تـس وُو ًـصف مل هبٔيت ،وًىن رسؿان ما ًلول المص ٔبثَ ٔبن ثـس ثـس اًلِوت
ً ٔلضَاف ،فٌحن ٔبضَافَٔ .بن ذكل اجلَي اًـخَق اشلي اكن ًَخس اٌَحاس اًفضفاض،
()12
وًبٔلك ٔبالك ثس َعا مل ٍىن حية اًخعيؽ".
ؾصف ماكل جن هيب من ساكن اًصًف يف ثخسة ،اسدسالم الاوسان ملـىن اًلضاء
واًلسر ،وكدول ما زودمه تَ مضاخي اًىصم ودؿات ازلٍنٔ .بما يف ٔبددارٍ ؾن بٓفَو حٌوة
اًـامصة ،ومٌعلة اًِضاة اًـََا ،حدال ا ٔلظَس اًعحصاوي وحدال اًـمور ،ثـصف ماكل
اىل ٔبُي اًلصًة اًيت ؾًَذَ اًيَاتة فهيا (ؿسال) ،وسخة ادذَار ماكل لٓفَو من تني اخلَاراث
اًثالزة ،املصثة احملرتم (س خني فصىاك) ،وكصهبا من ا ٔلقواط اًواكـة ؿىل "ظصًق ثومدىذو"،
بٓفَو (يه مصحةل اىل ثومدىذو) ،اكن دوفَ من ساكن مٌعلة بٓفَو ثسخة ًِجهتم احملََة اًيت
مسـِا و ُو يف اًعصًق اىل احملمكة ،زال صـور اخلوف تـس وظوهل اندضف ظَحة اًساكن
وحسن ضَافهتم ومـامَهتم ،اس خلدهل اًلاي "جن ؾزوز" ،اكن ماكل ضَف دامئ ؾيسٍ،
ظَةل مست معهل يف احملمكة ،وزلث زلًَ اًصحالث اًيت اكن ًلوم هبا مؽ اًض َخ ،مـصفة ثكل
اًحالد وظحَـهتا ،اكن كَلا من وظول املس خسمص ًِشٍ املياظق اًيت ال زال افصادُا ؿىل
اًفعصت ،اكن حير ا ٔلُايل ؿىل ذسمة الاراي واس خلالًِا كدي جميء املس خسمصٍن
ًسَ ()13
والاروتَني ًَيزتؾوُا مهنم وًسمصوا فعصهتم ا مية.
ًشهص ماكل جن هيب ،وُو مس خاء من اسدسالم املصاتعَة ،مث اًوكوع يف شاك
اًعصكِة ،اًيت اكهت جس خزنف ثصواهتم من ذالل ظَهبم اًزاكت مللسيم اًعصق ،املمتزيٍن
ابالحذَال والاس خلالل ،سادث روخ املصاتعَة ،الاس خلالًَة ،وكاة ؾن امليعلة ظوث
الاظالخ ،فاكن ماكل ٔبول من ٔبدذي جمةل "اًضِاة" اىل بٓفَو ،اكن ًلص ٔبُا مؽ اجن
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اًلاي اجن ؾزوز  .تـس ؾودت ماكل اىل كس يعَية ،زار اجن ابدٌس يف مىذحَ ،واكن حارس
اًص ٔبس ،وٍصثسي ًحاسا اروتَا ،مل ًسؿَ اجن ابدٌس ٌَجَوس نٌل اهَ مل ٍىرتج ًالكمَ ،دصح
من ؾيسٍ و كس اظُة خبَحة ٔبمي .ؿاد مصت ادصى اىل بٓفَو ًىٌَ كسم ظَة اًخحوًي اىل
صَلوم اًـَس ،كدي ظَحَ ،ودع بُٔي بٓفَوً ،لول يف ذكلً ":ىين نيت بٔمحي تني حٌيب ٔبملا:
()14
ما اكهت بٓفَو ًدس خعَؽ ٔبن ثعامن مٌَ ،فاكن رحًِل رضوراي ".
تـس ظَة اًخحوًي امللدول اىل صَلوم اًـَس اًيت اكهت جسمى يف ذكل اًوكت
"صاثودان" ،اًلصًة اًعلريت اًواكـة حٌوة قصة كس يعَية ،ؿىل اًعصًق املؤدي اىل
سعَف .اكهت "صاثودان" ملاٍصت لٓفَو ،مصنز اس خسماري ،ذاضؽ ٌَلواهني اًـسىصًة
اًفصوس َة ،كال ؾن ذكل ماكل":ثعوروا يف ثكل احلال ٔبىمك نيمت جسىٌون يف تياء هحري
رائؽ ،دارا هحريت ثسذَِا اًضمس ،حِر حصون ظري اًسٌلء ظافاث ،وجنورمأ ،بخسين يف
()15
ذكل اًوضؽ – ؿىل وخَ اًخلصًة  -مٌش وضويل اىل صَلوم اًـَس".
ادذَفت اًضَافة يف صَلوم اًـَس ؾهنا يف بٓفَو ،ال هصم وال حصحاة ،حـي من كاؿة
واثئق احملمكة حمال هلٔ ،بما ابًًس حة ًالظـام ،فاكن ًبٔلك يف معـم (هيودًة) اكن زابئيَ من
ظصاز من ال ٌس خعَؽ اخلول اىل املعامع الاروتَة .اكن ًخجول مؽ زالزة من زمالء اًـمي،
اكن وسعا مصثـا ،اكن ٍصهن ملست زمٌَة مؽ زمالئَ يف احسى امللايه ،اكن املاكن مصثـا دعحا
ٌَمفاسس الاذالكِة ،جنا من ذكل اًوسط تبٔجعوتة ،ثخَرط اًثلافة يف ُشٍ اًلصًة يف شة
ارلص ،وًـة اًورق ،كعط ا ٔلص حاخ ،ال مـىن ًالوساهَة ،الا املص ٔبت اٍهيودًة ،ظاحدة
املعـم ،اًيت ثـَي زوهجا اًسىرئ ،بوًت ماكل جن هيب رؿاٍهتا هل ،جسبٔهل ؾن هوؾَة اًعـام
املفضي زلًَ ،حتزن نثريا ؾيسما خيربُا ٔبن ظـارما حِسً ،ىن ال ذوق هل ُو يف الٔلك.
اىهتت امللامصت يف "صاثودان" ابالس خلاةل من احملمكة تـس ٔبن ثبٔزم املوكف تٌَُ وتني اكثة
()16
حممكة اًعَح ٔلس حاة خشعَة (ال ٍصد اًسالم ؿىل ماكل) مث ؿاد اىل ثخسة.

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًسفص اىل فصوسا:
اكهت رحةل ماكل اىل فصوسا مٌـعفا مـصفِا واهرثوتوًوحِا ،فاًىضف ؾن ظحَـة
املس خسمص اًفصويس ،والاوسان يف فصوسا ،مث اًىضف ؾن احللائق اًيت ًسجصُا ا ٔلمن
اًفصويس ضس امللارتة ؿامة واجلزائصًني ؿىل اخلعوص ،اكهت اًصحةل س ية 1>1:م اًس ية
اًيت ختصح فهيا من املسرسة يف كس يعَية ،يف سن اًـرشٍن من معصٍ ،واظعحة يف
رحَخَ ،ظسًلَ (كاواو) .اكهت تساًة اًصحةل ،مؽ موؿس صاُس فَِ اًححص ٔلول مصت يف
حِاثَ ،اكهت اًعصًلة اًيت ٌسافص هبا اجلزائصًون ،ؾن ظصًق اٍهتصًة من ظصف ظامق
اًسفِية ،اكن ٍزح ابًـٌلل اجلزائصًني ،اشلٍن ًعَهبم سوق اًـمي اًفصويس ،وسط اًحضائؽ
ُصواب من املصاكدة ا ٔلمٌَة ،تيُت بٓمال ماكل جن هيب ،نلريٍ من اجلزائصًني ،اًؼفص تـمي
الئق و مصثة حمرتم ،حتللت خماوف ماكل تـس ٔبن هفشث ا ٔلموال مهنٌل كدي حعوهلٌل ؿىل
معي ،اكن تؤس اجلزائصًني يف مارس َََأ ،بنرب دًَي ؿىل واكـِمً ،ؼِص ٔبن ُشٍ املسًية
املىذؼة ابجلزائصًني ،مل ثـس ثيفؽ ،كصر ماكل اًسفص مؽ زمِهل اىل مسًية "ًَون" قصض
اكذياص فصظة اًـميً ،ىن احلغ اكن سُئا و مل ًوفق يف اًـثور ؿىل ػاًخَ ،فسافص اىل
مسًية " هوحصدام دوًورث" واص خلي يف معيؽ الامسيت ،مث معيؽ ا ٔلحصً ،ىٌَ مل ًخبٔكمل مؽ
تُئة املسًية ،واهخلي اىل ابرٌس ،معي يف معيؽ مؽ ظسًق هلً ،ىٌَ مل حيمتي ،ومؽ هفاذ
ظربٍ ،نخة ًوازلًَ يف ثخسة ٔلن ٍصسال هل املال كعس اًـودت اىل اجلزائص .ؿاد ماكل من
ابرٌس ومل ًـصف مهنا الا املعيؽ و جصح "اًفي" ،نٌل مل ٍمتىن من زايرت "اجلامؽ اًىدري"
اشلي افذخح ذكل اًـام ،يف ابرٌسً ،لول ماكل ؾن ذكل ":نيا ىزال ال هـصفٔ ،بان وكاواو
صُئا من لك ،يف ثكل اًفرتت ،وًىين ٔبؾصف اًَوم ٔبهَ اكن ًلك وزهَ احلق يف ملامصت
()17
املسرس َني اًفارٍن من اجلزائص".
ٍصحؽ ماكل تؤس اجلزائصًني يف فصوسا اىل اًس َاسة ا ٔلمٌَة ،واًسخة مثٌَل ٍصى ماكل،
ثوحس اًس َاس َني اًفصوس َني من جهصت اًَس اًـامةل اجلزائصًة ،املس خلسمة من اجلزائص،
وقفةل اًصكاتة من خماظصُا ،مث كَق اًص ٔبي اًـام اًفصويس من فـي ثبٔسُس ا ٔلمريذازل مجـَة
( اًيجمة امللصتَة ) تـس اًِجصت اىل ابرٌس ،اثصحمك اًيفي ،نٌل ٔبن دوف معاحل اًعحة من
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص

346

خامـة َلس دِرض ثسىصت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٔب.ثوفِق جن َلس – خامـة ابثية  -1اجلزائص

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص

347

خامـة َلس دِرض ثسىصت

جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػسد اًثاًر

ا ٔلمصاض اًيت ًيلَِا اجلزائصًون اىل فصوسا ،حـَهتم حيسدون اًِجصت ،اضافة اىل اًِجٌلث
اًـيَفة اًيت كادهتا اًعحف اًفصوس َة ضس اًِجصت ،ذاظة اًعحف اٍميًَِة املخعصفة .اكن
ذكل من ا ٔلس حاة ،اًيت ٍصى ماكل ،اّنا سخة يف فضهل وزمِهل كاواو من اًـثور ؿىل
()18
معي والاس خلصار يف فصوسا.
مل ًحق احلال ؿىل حاهل ،خاءث فىصت ازلراسة يف فصوسا ،ذالفا ًصحَخَ ا ٔلوىل اًيت
خاءث كعس اًـميً ،لول ماكلً ":لس ؾزمت ؿىل اًسفص( )...ومل ٍىن ذكل صوكا اىل
اًحـَس ( )...تي ؾزما ،وحزما وحىٌل ،ونيت ٔبدفي مرشوؾي ؾن ٔبيم ،وًىن ال ميىن
()19
ادفاء يشء ؾن كَة ا ٔلم ".
تس ٔب ا ٔلمص ابًفـي ؾيسما اكرتحت ؿَََ وازلثَ ؿَََ اًسفص اىل فصوسا ٌسلراسة (اذا اراد
ذكل) ،وافق وازلٍ ووؿسٍ تبٔن ٍصسي هل لك صِص ما حيخاخَ من املال .اكهت اًفصظة
ذُحَة ،واهعَق اىل فصوسا تـس زالزة ٔبايم من ذكل ،حصص ؿىل امليض كسما دون حصاحؽ،
ًلول يف ذكل":مل حىن ا ٔلمور ثلصرث ّنائَا يف هفيس مٌش فاركت  -كدي اس حوع ٔ -بًُل
وودؾت ا ٔلكصان تخخسة ،وامنا اًيشء اًوحِس اشلي كصرثَ ُو ٔبهين ال ٔبؾود ُشٍ املصت اىل
اًوراء مثٌَل ؿسث املصت ا ٔلذريت ،تـس اًيىسة اًيت ٔبظاتدين مؽ رفِلي كاواو يف ظَف
()20
."1>1:
ادذار ماكل سىٌا تـَسا ؾن (احلي اًلٓثُين) اشلي ٌسىٌَ اًعالة اًلادمني من تالد
امللصة الاساليم .اكن سـي ماكل يف احلعول ؿىل سىن يف اجلِة اًيت كعسُا ،كري
ُني ،فبٔس خلص يف ىزل مذواضؽً ،ـج تخٌاث اًِوى وتياث اًسوء ،مل ًعسم ماكل تسؾواث
اًـاُصاث واًصذُساث ،رمغ ٔبن دؾوهتن هل اكهت ثلصع الٓذان .اكن اًوخَ اًيسء ٌَـاداث
اًفصوس َة ،دؾوت الندضاف ُوًة املس خسمص وذَفِاثَ اًثلافِة وؿاداثَ وثلاًَسٍ اًسُئة ،اكن
ًححر ؾن ٔبفق خسًس ،اًىضف ؾن مـىن الاوسان اًفصويس وثـصًخَ يف ؾلص دارٍ ،اكهت
حماوالثَ هسرجيَة وكري حصًئة .تس ٔب وضاظَ يف ابرٌس ابندضافَ ملـِس ازلراساث اًرشكِة،
جسي امسَ تساًة هومفرب ،اكن هل من اًوكت ما ٍىفي ًَىدضف ؿامل املس خسمص من ازلاذي،
ًلول يف ذكل ":ان ٌَفعول ظاهبا اًيفيس ( )...فاخلصًف حيسج اًيفوس ابًوداع واحليني،

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ورمبا اكن ُشا اًضـور ًَخمئ مؽ وضـي يف ثكل املصحةل الاهخلاًَة ،تني ماض كصًة
()21
ومس خلدي ال ٍزال كامضا".
تس ٔبث اس خلصارٍ ،تضحط معـم ،من ٔبخي اًلشاء ،اكن زابئيَ من اًـٌلل ،اس خلي
فصظة اًخبٔمي يف ما ٍصاٍ من حوهل ،كعس اًخـصف ٔبنرث ؾن وضـَة اًفصوس َني وكريمه ذمن مه
يف جمال ثـصفَ ،ادذار ملِيى ٌَجَوسٍ ،صى املارت ًىٌَ مل ًسرك اًصواتط اًيت جتمـِمً ،ىن
اًسـادت ابدًة ؿَهيم ،واظمئياّنم ػاُص ؿىل حمَعِم .اندضف مذحف ٌَفٌون واًعياؿة ،مث
سوق اًىذة املس خـمةل ،اجسـت دائصت اندضافاثَ ،وهضجت ؾيسٍ اجلصات ،ثـصف ؿىل
(املَرتو) وؿىل مِسان (اًىوىىورد) فَوال حتشٍصٍ من ظصف اًلريً ،اكن كس فلس حِاثَ ،يف
ُشٍ املصحةل املشُةل ،تس ٔب ًـصف من ُو اخلعم ،اشلي كسم ملـصفذَ ،اًخعور احلضاري،
اًيؼام ،ولك ما ًفرس اس خـحاد اًفصوس َني ٌَجزائصًني .اندضف ماكل وحست اًض حاة
املس َحي ،كادٍ شلكل املاكن ،اؿالن اُي اًحُت ؾن ثلسمي وحداث تبٔسـار مٌرفضة ،ذملم
مه ماكل يف ُشٍ املصحةل ،قصض ثوفري املال ،اكن اًسؤال ؾن اًسـصٌَوحدة ،ما وضف هل
ؾن ادلِورًة اًيت ًسٍصُا اًس َس (انزًي) ،هؼمت اًوحست ثيؼامي دكِلا ،كاؿة ًلٔلك،
وادصى ٌَخسذني وكاؿة ًلصاءت اًعحف ،اىل خاهة كاؿاث ثلسم اًزاد اًفىصي واًصويح يف
()22
مٌاس حاث ثلسرما اًوحست.
اكن ؿىل امليدسة ٌَوحست ،ان ًخلسم تعَة ،ومن تني تيود اًحعاكة ذهص ازلايهةً ،لول
يف ذكل ماكل ":اكهت اٌَحؼة ثـصضين ٔلول ادذحار اذاليق ًواهجين يف اًـامل اجلسًس،
ٔبظححت اؿُش فًَِ .لس نيت ذالل زايريت ا ٔلوىل ًفصوسا ٔبدؾى (ًوًَوس) يف اًصُط
اشلي حـَِم اٍهيودي اًلس يعَين حتت ًسٍ ،ومل ٍىن ذكل ؾن ادذَار مين ٔبو ظواؾَة،
تُامن مل ٔبهن ُشٍ املصت ٔبمام من ٍصًس اًخرصف يف مضريي ،وامنا ٔبمام مضريي فلط ( )...فشهصث
دًين جلك وضوخٔ .بظححت ُىشا ؾضوا مسٌَل يف اًوحست املس َحَة ،وما اكن ٔلمص وِشا
ٔبن ٍىون ؿاداي يف جسالث اىمليؼمة".اكهت تساًة حِاثَ يف مٌؼمة اًوحست املس َحَة،
اهـزاًَة ،ولك حزائصي وخس هفسَ يف وسط ارويب ،وؿسٍ مسٍص اًوحست ،تبٔن ًـصفَ ؿىل
ٍلوؿة من ا ٔلظسكاءً ،لول ماكل" :ؾصفين انزًي فـال نٌل وؿس يف اًوكت احملسد ،ؿىل
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائص
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تـغ (اًوحسوًني) اشلٍن ٔبظححوا ٔبؾز ٔبظسكايئ ،و كسوان ال هفرتق ،حبَر هوهت حٌلؾخيا
يف هؼص الٓدصٍن ما ٔبمسوٍ (اجملموؿة)ً .لس اكهت ٍلوؿة ذاث حصهَة مذيوع ،وؾصوق
مذحاًية ،اكن (حٌوز) صااب حزائصاي من ؾصق جصجصي ،اؾخيق املس َحَة وُو ظفي ٍصثؽ مؽ
اكصاهَ يف حدال اًلدائي ،واكن (مصسوًني) من انحِة هورماهسًة حصًئا ًحلا مثي ٔبُي ؾصكَ،
ؿاش ًدامي يف مسلط ر ٔبسَ كدي ٔبن ًزنخ اىل ابرٌس ،حِر ثحًذَ زوخة ٔبحس اًيحالءُ .شٍ
املص ٔبت اًيخِةل اًيت مصسوًني ،كس ثحًت اجملموؿة لكِا ،واكن من تُهنا رميون اشلي حزوح يف
شق فصوسا تـس وفات اتََ ،اكهت مزيثَ اًعمت نٌل اكن ركِق اًضـور ،توظفَ اجن ؿائةل
مؤدتة ،مث خان ساوضزي من ؾصق اس حاين ،مث (تًِجن) اجلصماين ا ٔلظي وبٓدصون ،فبٔضاف
()23
ماكل تسدوهل مـِم ؾيرصا خسًسا اىل اجملموؿة ،رمبا اكن ٔبقصهبم ٔلهَ مسمل حزائصي".
ثـصف ؿىل اجلاهة اًصويح يف امليؼمة ،يف احلَات الاروتَةً ،لول يف ذكل ":اكهت
اثعااليت داذي اًوحست حىضف يل ؾن اجلاهة اًصويح اشلي مل ٔبهن املسَ اًحخة يف الاظار
الاس خـٌلرئ ،كمنا املوػف الاداري اشلي ميخعي اًحادصت مبصس َََا مذوهجا اىل اجلزائص،
ًخجصد من لك مزياثَ احلضارًة"ٔ .بضاف يف سَسةل اندضافاثَ ،اًخـصف ؾن ظصي ظسًلَ
(رًًَِ) اًخـصف ؿىل ٔبرس الاروتَني ،حِر اكن ٍصافق ظسًلَ اىل ٔبرست دعَحة (رًًَِ)
ًلول يف ذكل " :اكهت ٔبرست جصحوازًة جلك ما ثخضمن اًلكمة من حواهة مسخ ٔبوذم يف
ثكل اًفرتت اًيت اكهت فهيا اًربحوازًة يه ا ٔلمِية ؿىل ثلاًَس اجملمتؽ اًفصويس ،واحملافؼة ؿىل
لك خسافاثَ يف بٓن واحس .فاكهت زايرايت اىل ُشٍ ا ٔلرست مؽ ظسًلي رًًَِ حىضف يل ؾن
احلَات ا ٔلروتَة من ازلاذي يف هعاق ؿائًل ،تُامن مل ٔبهن يف اجلزائص ٔبؾصفِا الا من
()24
ذارح".
جضلك يف ذُن ماكل ٍلوؿة من الاهعحاؿاث ،متثي مـَوماث ٔبوًَة ؾن املس خسمص،
وؾن اًوسط اجلسًس .فضي ماكل يف امذحان ّناًة اًس ية ،وخاءث اًيدِجة كري مذوكـة،
اًسخة اًوحِس ،اهَ مسمل ومن اجلزائص ،دؿاٍ مسٍص املـِس وحاول اكٌاؿَ ؿسم خسوى حماوةل
ازلدول اىل املـِس ،اًيدِجة مـصفة حلِلة الاحذلار اشلي ًَلاٍ اجلزائصي املسمل من ظصف
اًفصوس َني ،اكن ذكل دافـا زلى ماكل ًخحوًي الادذعاص .ادفاق ماكل يف الاًخحاق

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مبصنز ازلراساث اًرشكِة ،مل ًيلط من ؾزميخَ ،ىهبَ ظسًلَ رًًَِ ًالًخحاق مبسرسة
اًلٓسَيك ،ابدر اًخيفِش ،وثلسم ًالًخحاق ابملسرسة .كري اًخرعط اىل مِسان اًىِصابء
واملَاكهَم ،وذكل تياء ؿىل ثوظَة مسرس اًصايضَاثٔ ،بّنيى دراس خَ ويه ختول هل
احلعول ؿىل صِادت رميسس وِصابيئ ،كري اهَ ثـشر ؾيَ ذكل ،وا ٔلس حاة املصاكدة اخلفِة
ٔلمن املس خسمص ،اًيت حاًت دون ذكل .اًخحق تـس ذكل مبـِس اتتؽ ٌَفٌون واًعياؿة،
زلراسة اًىميَاء اًخعحَلِة (دراسة ًَََة) ،ودرس ؿمل املساحة ابملصاسةل يف مسرسة ا ٔلصلال
اًـمومِة ،اكن ماكل ًلوم هبشٍ ازلراساث اىل خاهة احلَلة اًيت ثلام يف مزنهل محودت جن
()25
ساؾي واًعاحل جن ساؾي ،يف موضوؿاث مذيوؿة.

اٌَلاء مؽ محودت جن ساؾي:
ؾصف املفىص اجلزائصي محودت جن ساؾي معريا ثـُسا ،فصمغ دراس خَ يف خامـة
اًسورتون يف اًـرشًًِاث من اًلصن املاي ،اكن ظسًلا وبٔس خاذا ٌَمفىص ماكل جن هيب
ابؿرتاف ُشا ا ٔلذري يف مشهصاثَ وتـغ مؤًفاثَ ا ٔلدصى ،إال ٔبن ا ٔلوضاع املخبٔزمة اًيت مص
هبا اىهتت تَ إىل حجمي اٍهتمُش ودائصت اًًس َان .ثويف محودت جن ساؾي ؿام =>> 1ؾن معص
ًياُز ;> س ية من مواًَس  1>51دون مزنل ًؤوًَ رمغ ٔبهَ اكن مثلفا مزدوح اٌَلة ،وفضي
ٔبن ًوػف اٌَلة اًفصوس َة نليمية حصة ،نٌل ميكل مـصفة معَلة يف اًثلافذني االٕسالمِة
واًلصتَة ،وحارض يف فصوسا يف اندي اًرتيق ابجلزائص اًـامصة ،وُو ما حـي اًـالمة ؾحس
اذلَس جن ابدٌس ًلول اهَ من ٔبفضي ص حاة وثالمشت مجـَة اًـٌَلء املسَمني اشلٍن درسوا
()26
يف فصوسا.
مجؽ اًـسًس من املِمتني تفىص جن ساؾي ٔبهَ اكن ًؤمن ابًفـي اًثلايف ،وتفضَةل احلوار،
واكن ًـعي ٔبمهَة كعوى زلور اًيرةً ،ىٌَ ماث يف ؾزةل تـَسا ؾن ا ٔلضواء ،حِر حصك
ؿسدا من امللاالث واملؤًفاث ،إضافة إىل مشهصاثَ اًيت مل ثًرش ،وُو ما حـهل ٔبحس املفىصٍن
اشلٍن مل جس خفس مهنم اجلزائص رمغ ٔبهَ ًفت الاهدداٍ معَؽ اًلصن املاي ظاًحا ومفىصا ،فلس
صس اًصحال إىل فصوسا تـس ٔبن ٔبّنيى دراس خَ يف كس يعَية ،وحعي ؿىل صِادت يف اًفَسفة
من خامـة اًسورتون ،وُياك ثـصف ؿىل ؿست مفىصٍن ،وثوظسث ٔبوارص اًعساكة مؽ
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ٔبهسري حِس .واكن مبلسور جن ساؾي اشلُاة تـَسا يف مسارٍ اًفىصي واًفَسفيً ،ىٌَ
ذُة حضَة اٍهتمُش حىت من تـغ ملصتََ ،مثٌَل جضري اًـسًس من اًىذاابث اًيت ٔبمجـت
ؿىل زُسٍ وسـة بٓفاكَ اًيت مل جتس من ًحَورُأ ،بوخيصخَ ؿىل ا ٔلكي من دائصت اٍهتمُش
واًًس َان .ؿاىن محودت جن ساؾي من وًالث اًخـشًة اجلسسي ؿىل ًس الاس خـٌلر
اًفصويس ،ما جسخة هل يف ؿاُة ؿىل مس خوى ػِصٍ ًزتًس مذاؾحَ ٔبنرث ؾلة الاس خلالل،
حني ؿاش مـزوال دون مزنل ًؤوًَ مىذفِا مبِية اكثة معويم ابٕحسى امللايه اًضـحَة،
حتصهت يف اًس يواث ا ٔلذريت تـغ ا ٔلكالم اًيت حاوًت جسََط اًضوء ؿىل ٔبؾٌلهل كري
املًضورت ،ويف ملسمة ذكل ا ٔلس خاذ هورازلٍن دٌسودي اشلي هفغ ؿَََ اًلحار يف نخاة
مجؽ اًـسًس من ٔبفاكر جن ساؾي وصِاداث من ؾصفَ ؾن كصة ،يف اًوكت اشلي جتاُهل
احللي اًثلايف ثضلك كري مفِوم ،رمغ ٔبن اًىثري ًـرتف جىفاءثَ اًـَمَة ،تسًَي ٔبهَ انكش
مسدرشكني فصوس َني ٔبمثال ماس ًَِون ،واكن ظسًلا محامي ًػ" ٔبهسري حِس" ،واكن من ٔبكصة
امللصتني ملاكل جن هيب اشلي وظفَ ُشا ا ٔلذري تػ"بٔس خاذي وظسًلي محودت جن ساؾي"،
و ٔبُسى هل دعَعا نخاتَ املـيون "اًؼاُصت اًلصبٓهَة" )27(.اًخلى محودت جن ساؾي ،يف مصنز
اًعَحة اًوحسوًني ،صارع (ًو درو روًني) اشلي ٔبسسَ اًوحسوًون ،اكن كس ٔبؿَن اهضٌلمَ
اٍهيم ،حِامن اثعي ابحلي اًلٓثُين ،اشلي اكن كس رفغ اًسىن فَِ ٔبو االثعال تَ ،تـس
وظول (ؾحس اجملَس ذازلي) احس اظسكائَ من ثخسة ،ؾلس ظةل تٌَُ وتني احلي اًلٓثُين.
ًلول جن هيب ُ :ياك هوؿان من الاُايل :هوع اخلوهة اًواحضني ،من ٔبمثال (ازلنخور جن
خَول) وُو ظيف ًلذاث من ٔبموال الاس خـٌلر ومن ازدراء اًضـة ،مث ظيف اخلوهة
املرتفني ،اشلٍن ًـُضون من اموال اًضـة ابس خلالل هجهل ،فاًعحلة الاوىل اكي احذلارا
واكي دعورت ٔلن دِاىهتا خََة ػاُصتً ،لول جن هيب " :ملاذا وزلث يف اجلزائص حىت اهون
ٔبحس ارُاظاث اًيؼام اجلسًس ،واظحح اوسان ًواخَ وحوش اًلاتََة ًالس خـٌلر
والاس خـٌلر؟ ال ادري و اان مسمل مؤمن ابًلسر ومذلدي ٌَمعري اشلي مٌحين هللا ذاًلي
اشلي اؾحسٍ واذهصٍ .اين ادرك فلط مسى مـاانت اوسان خاء كدي زماهَ او تـسٍ ،اين اؾصض
تخساظة امورا اؾصفِا ٔلين ؿاٌض هتا ،ر ٔبٍهتا ومسـهتا و ثبٔمَهتا".

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ما ُو احلي اًلٓثُين:
اكن احلي مِسان رصاع تني اًعَحة ،اشلٍن ًسؾون اىل اًوحست تني ٔبكعار امللصة
اًـصيب ،وميثَِم من ثووس (ظاحل جن ًوسف) و (اتمص) و(سَامين جن سَامين) ومن مصاوش
(تَفصجي) و (َلس اًفايس) وتني اًعَحة املـصضني ٌَوحستً .لول ماكل جن هيب" :دؾوث يف
احلي اًلٓثُين ًالظالخ  ،واًوُاتَة ،واًوحست امللصتَة ٔبي ٌَضـاراث اخملخَفة ،اًيت اكهت
()28
ثـعي مـيا واحسا :الاسالم".
صِس احلي اًلٓثُين مدـر مٌؼمة (جنمة صٌلل افصًلِا) ؿىل ًس معايل حاح ،ودذي
يف الاحامتؿاث ا ٔلوىل ،وصارك يف حفي الاؿالن ؾهنا .ثـصف ماكل ؿىل حصًست "ا ٔلمة
اًـصتَة" اًعادرت ؾن "صىِة ٔبرسالن" من حٌَف و"فصًس زٍن ازلٍن" امللكف تسؾوت
اًعَحة اًـصة ،يف ابرٌس قصض ثبٔسُس مجـَة (اًوحست اًـصتَة) ،اهضم ماكل اىل ادلـَة،
ذمثال اجلزائص و(اجن مِالد) ذمثال ًخووس رفلة بٓدصٍنٔ ،بما مصاوش فميثَِا (َلس اًفايس)
و(تَفصجي) و(اًعورٌس) ٔبما سوراي وًحيان فاكهخا ذمثَخني يف خشط (فصًس زٍن ازلٍن)
وتـغ مواظيََ اًضـصاء ،ذمن ميجس اًـصة تساًة و ّناًة لك خَسة(ً ،)29لول ماكل ؾن
ذكل ":اكهت ُشٍ اجلَساث "اًرسًة" جتصي مساوالهتا يف كاؿة ملِيى فصويس ،ؿىل مص ٔبى
ومسمؽ من اًحياث واًض حان املض خلَني يف اًلاؿة .فًس متؽ ًلعـة تالقَة ٔبوصـصًة ،ثرتك يف
اًيفوس موخة حٌلس َة ،بٔص حَ ابملوخاث اًيت اهعَلت من (ظوث اًـصة) وُزث اًيفوس
كدَي حزٍصانً/وهَو <1>1م ،واكن من ٔبسو ٔب بٓاثر ثكل املوخاث اّنا ال ثفلس املس متؽ وحسٍ
اًضـور ،تي ثفلس ( )...املخلكم { ٔبحِاان صـورٍ ،نٌل} حسج ًوما ٌَعورٌس ،اذ اهعَق يف
ظوةل الكمِة ٔباثرث ثعفِلٌا ،فعفق ُو مـيا" .اكن احلي اًلٓثُين مبثاتة ظسى اًـامل ،ميثي
ظةل تني ماكل واًـامل ،نٌل اكن ملِيى "اًِجار" نشكل .ثـصف ماكل ؿىل (َلس اانلكَخو)
واس خفاد من ٔبفاكرٍ ،وثـصف ؿىل اًحـثة ا ٔلزُصًة املضلكة من ازلنخور (ؾحس هللا دراز)
()30
واًض َخ (ؾحس اًصحٌلن اتح) مث احذم ابًلضَة اٍهيودًة.
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ص حَ ماكل جن هيب اًـالكاث اًيت جتمؽ "الادوًة" امللارتَة ،يف احلي اًلٓثُين،
ثض حىة اًـيىدوث اًيت وسجهتااخملاجصاث اًفصوس َة ،يف ذكل احلي ،وكؽ ٔبتعال احلصنة
الاظالحِة يف معَست "ماس ًَِون" ،فاملرشوع اشلي رمسَ من كدي "صارل دي فوهون"
ىصاٍ ًخجسس يف خشعَاث حزائصًة وملارتَة ،مت ادذَارُا من كدي ،ومعَت اخملاجصاث
اًـسىصًة واًس َاس َة اًفصوس َة ،ؿىل ثوحَِ اًخحلق ٌَمرشوع ،واًـمي ؿىل ثعوًؽ
اًىفاءاث اخملخارت ،تعصق اٌَني وجسَِي اًؼصوف الاحامتؾَة ،اذا ما اكهت الاُساف
ثخحصك وفق ،اًلاايث اًيت رمسهتا اًَِئاث اًس َاس َة و اًـسىصًةً .ىن هَف متت معََة
جتِزي ومجؽ اًعاكاث اًخرشًة هبشٍ اًعورت اًـجَحة يف دكهتا؟
ًالخاتة ؾن اًسؤال وحة اًـودت اىل ما كدي س ية ; ،1>1وهخحسج ُيا ؾن
الاس حاة احللِلِة ،اًيت حـَت املس خسمص اًفصويس ًفىص يف مسح ُوًة اجملمتـاث امللارتَة
واجلزائصًة ؿىل اخلعوص ،فان ازلافؽ الاسايس اشلي وضف ؾيَ "ماكل جن هيب" ٍصحؽ اىل
اًلمية ازلًًِة ،اًيت ٍمتزي هبا ساكن صٌلل افصًلِا ،فازلٍن الاساليم ،حير ؿىل اجلِاد و دفؽ
اًـسوان ،وميجس فىصت الاسدضِاد اًيت هياهبا الاروتَني ؿامة و اًفصوس َني ؿىل اخلعوص.
مل جتس فصوسا حال مٌاس حا ًالس متصار يف حمك اجلزائص ،الا من ذالل مرشوع
اًسًوًويج مؤسس ؿىل مهنجَة ؿَمَة دكِلة ،جسمح ٌَفصوس َني من اًوًوح اىل اؾٌلق
اًِوًة ًساكن صٌلل افصًلِا ،اشلٍن اكن سوادمه ا ٔلؾؼم مصهة من اًحسوًني اًصحي ،اشلٍن
ثعـة اًس َعصت ؿَهيم ،ومه ظَلاء يف اًعحَـة .اكن من اًرضوري اًـثور زلى
(الاهخَجًس َا الاس خـٌلرًة) ؾن وس َةل ثدِح هلم اًوًوح اىل اقوار املصهة الاحامتؾي،
ومتىهنم من دراس خَ ومـصفذَ ،كعس اًخحمك فَِ وثلَريٍ .زخت ؾيس ماكل جن هيب ان
الاس خـٌلر اًفصويس اس خـمي (اًسالخ الاهرثوتوًويج) يف ثفىِم اجملمتـاث امللارتَة،
واكهت الاُساف حمسدت من كدي( ،اًخيعري ،ظمس اًِوًة ،ثفىِم الارست ،ثسمري
امللسساث وحتصًفِا ،ثَوًر اًًسي )...،ولك ذكلٔ ،لخي ظياؿة جممتؽ " ،حىون هل اًلاتََة
ًالس خـٌلر" ؿىل حس ما خاء ؿىل ًسان ماكل جن هيب ،فاملرشوع اشلي ٌسـى ماس ًَِون
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النٌلهلُ ،و هفسَ املرشوع اشلي تس ٔب مؽ صارل دوفوهون ،واملمتثي يف ثسمري اجملمتـاث
امللارتَة من ازلاذي ،من ذالل اًدسَي اىل حوُص اًـالكاث الاحامتؾَة واًىضف ؾن
ظحَـة اًلواهني اًيت ثخحمك يف سَوك ،ساكن صٌلل افصًلِا .وخس -من كدي -دوفوهون (كدي
مرصؿَ ؿىل ًس اًعوارق) ان جممتؽ ُؤالء ظـة الاذرتاق ،فاًس يواث اًـرش اًيت كضاُا
يف اًعحصاء تني اًساكن ،وحماوالثَ اًىثريت ٌَخلَلي داذي اًـالكاث الاحامتؾَة ،مل جسمح
هل (حعاهة اًحُئة الاحامتؾَة ٌَعوارق) من الاهفالث اىل داذي تَئهتم .فصمغ اًخىوٍن اشلي
ثَلاٍ يف تالد اًضام ،وحصنزيٍ ؿىل (فَسفة احلالح) ،اًيت ذاع ظَهتا من كدي زلى اًعصكِة
امليدرشت جىرثت يف صٌلل افصًلِا وثفاؿي وجتاوة ساكّنا مؽ اًعوفِة ،الا ٔبن صارل دوفوهون
مل ًفَح يف معََة اًـحور ،ومل ٍىسة زلة اًعوارق ،ما حـهل هيكل ؿىل اًسهيم .تـس فضي
مهنج دوفوهون( ،الاهرثوًوًوحِا الاس خـٌلرًة اًسَمَة) ،اًيت اس خـمي فهيا اساًَة ؿَمَة،
مؤسسة ؿىل املـصفة ٌَـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة ،خاء ماس ًَِون ابسَوة ملاٍص
وؾيَف ،ورنز فِؽ خبالف مـَمَ دوفوهون ،ؿىل مٌاظق اًضٌلل واتخـس ؾن اجليوة
امللاريب تعفة ؿامة ،رنز ماس ًَِون ؿىل املياظق اًصًفِة اجلحََة واملسن واًلصىً ،س حخني
اساس َني ،الاس خلصار اشلي ثـُضَ اجملمتـاث اًيت يه كِس ازلراسة ،واًضٌلانث الامٌَة اًيت
ثـمي ؿىل جسَِي اًـمََاث و اًخجارة اًـَمَة امللصرت يف مرشوع ماس ًَِون ،ففي اًلصى
و املساش و املسن و املياظق اجلحََة ،ثوخس ؿىل اًـموم ثىٌاث ؾسىصًة ،مصفلة تبٔسَحة
ازلرك ،اًيت ثـمي وفق اوامص اًس َاس َني وؿٌَلء الاحامتعً ،خعوًؽ الاُايل وثفـَي
اًفصضَاث امللسمة من الاهرثوتوًوحِون ٌَخحلق اًخجصًيب ،وتشكل اظححت جممتـاث صٌلل
افصًلِا ،فرئان جتارة ٌَمرخرباث اًفصوس َة.
تس ٔب ما س ًَني ثعحَق املهنج اًـَمي الاهرثوتوًويج ،تـس ادراك اًفصوس َني ،س يواث
(< )1>1;-1>5تـس اكصار كاهون اًخجيَس الاحداري ؿىل ساكن صٌلل افصًلِا ،واخلسمة يف
اجلُش ًعاحل ازلوةل اًفصوس َة ،ورفغ الاُايل ٌَلاهون مث اٍمتصد من ذالل اضعصاابث
س ية  1>11اًيت جفصث امللاومة املسَحة ضس اًفصوس َني والاروتَني يف اًرشق اجلزائصي
واس متصارُا واهدضارُا ؿىل ابيق مسن وكصى اًرتاة اجلزائصي وابيق اكاًمي صٌلل افصًلِا،
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واهجت فصوسا امللاومة ابًـيف املادي واًيفيس ،وثلصر اهشاك زلى اًفصوس َني من رضورت
هرس ارادت وخشعَة الاُايل جلك اًعصق.
(من امه اخلعواث اًيت ابش فهيا اًفصوس َون -دعوظا تـس اسدسالم الاملان واهخعار
احلَفاء -مضاؾفة اًلوت اًـسىصًة ،وفسح اجملال ًالؾصاف اًـامة ،فاظححت اًسَعة مصنزًة
ؾسىصًة ،فـمََاث اًخوكِف واًسجن ومجؽ اًساكن يف احملدضساث من هجة ،وجسََط
اًلوت اًـسىصي -الاحٌحَة من اًسٌُلال و كريمه -ؿىل اًًساء والاظفال يف الارايف
واًلصى واملسن ،وما حلق ذكل من الاؾخساءاث ؿىل اًرشف واقخعاة اًًساء امام من
مص ٔبى ،اًصخالً ،ىرس ارادهتم واُاىهتم يف ملسساهتم ،اكهت ظور اًفساد من الاىهتاك
واًدرشًس واًلذي واًلمؽ ،وثبٔممي الاراي ،وظصد اًفالحني ،ظور ثويح ابملس خلدي املض ئوم
اشلي ٌسري اًََ مجِور الاُايل .خاءث املٌلرساث اًلمـَة ٌَسَعاث اًفصوس َة ،اًشاان
ابهعالق مرشوع ماس ًَِون ،جلبٔث اًسَعاث اًفصوس َة اىل كصاراث ثوحة ؿىل ارس
املسن واًلصى والارايف رضورت ثسرٌس اتياهئم يف املسارس اًفصوس َة (ُيا ًعصخ اًسؤال
ُي املمتسرسني زلى اًفصوس َني اتياء الاُايل ابًفـي ،ام اّنم مثصت مرشوع ماس ًَِون اشلي
معي ؿىل هتجني حِي خسًسً ،سافؽ ؾن فصوسا وًعَة تلاهئا يف تالد صٌلل افصًلِا؟) اكهت
املسبٔةل ظـحة وصاكة ؿىل اًعصفني ،من هجة الاُايل جنس احلسًر ؾن الارسار ازلفِية،
اًيت ال ثلدي اًحوخ ،وال ًخحسج ؾهنا ٔبحس ،ومن اجلِة ا ٔلدصى ،زلى اًفصوس َني ،اكن
اًسؤال هَف ميىن احملافؼة ؿىل اجلَي اجلسًس؟ وهَف ميىن اًوظول تَ اىل جص ا ٔلمان؟
اكهت ُشٍ اًعورت من اثضؽ اًعور اًيت واهجِا ا ٔلُايل ،وتلِت دفِية يف اؾٌلق
اجلَي املزدرى ،اشلي نخة ؿَََ اًلسر ،اًسري يف واهجة اًخارخيَ ،لال تبٔزلال ،مل ٍىن كس
ادذارُا حبصًخَ).
يف ًلاء ،تني محودت جن ساؾي وماكل جن هيب ٌضري ،اًََ جن ساؾي كائال" :ان اًس َس
ماس ًَِون ٍصقة يف ًلائم؟" مل ًفِم ماكل ،امللعود من ذكل ،اكن دوفَ من معريٍ
ومعري ؿائَخَ ،جن ساؾي ٔبذربٍ تعحَـة احلال (تومٌجي) و ٔبنس هل ذكل .حاول ماكل مـصفة
اًـالكة املوحودت تني اظصاف احلَلةٔ ،لن تومٌجي يف احللِلة ،ميثي اًس خار تني (املس خـمص
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واًلاتي ًالس خـٌلر) ،تني اخملرب اشلي ًخلمط َُئة"اًـامل" و"اًوظين" اشلي سريفؽ وًـىل
صبٔهَ يف ما تـس اىل مزنةل "اًحعي" اجلزائصي )31(.اكن اًوضؽ يف ابرٌس س يواث 1>81
ميوح ابًعَحة الافاركة ،والاُايل من املس خـمصاث الاهسجيان ،ومن تني املثلفنيً ،خحسج
ماكل ،ؾن خشعَة (شًف مضريي) ،اشلي حس حَ ُومن دصن مسَسي اخلَاهة اًفىصًة،
ػفص مبيعة (جصًفي) انئة اًوايلً ،عفَ ماكل ابملشةل اًخامة ،مواظال سريٍ ،لكٌل اٍمتس
مزًة الحس اكصابئَ يف ثخسةٍ .صى ماكل اهَ املسؤول نشكل ؾن اًِجوم اشلي ثـصض هل
الامريذازل من ظصف حصًست (ادلِوري)  le repulicainاًيت اكهت مَاك ًػ(مورًيو)
اًيائة ؾن مسًية كس يعَية ورئُس تسلٍهتاً .لس فذح (مضريي) اًعصًق ًحايق اًعَحة ٌَسري
ؿىل دعاٍ ،اكن ًلك مهنم(اًعَحة) ظصًلة ٌَفوز مبيعة انئة اًوايل ،جنس (اتـزٍزن) اشلي
امت دراس خَ ٌَـَوم اًلاهوهَة ،كس ثيرص واؾخيق املس َحَة ،نٌل ان ُياك من ثفصوس مثي ما
ُو صبٔن (حسني ذلق) اشلي امت دراس خَ وورش نخاة ؾيواهَ "( "algeriennesرسائي
حزائصًة) ًلول ماكل ؾن اًىذاة" :نخاة ثوىل الاابء اًحَغ اهفسِم اًرتوجي هل وتَـَ
ًزوار "مـصض الاس خـٌلر" فلس اكن معال دسُسا موهجا ضس الاسالم ،نٌل اس خزَعمت
()32
دون صم".
نٌل حتسج ًيا ماكل ؾن خشعَة (ازلنخور موفق) اشلي خسص ًالس خفزاز ،واًـصكةل
الادارًة ،مث ثخحسج ؾن (انرون) اشلي لكف تدض خُت اًعَحة وزرع اًفصكة تني اجلزائصًني
كعس حص ٔبسِم ،اما ادلاؿة اًخووس َة فِيي دفِفة اًؼي وودودت ،ذكل كدي وسف ادلاؿة من
ظصف "توركِحة" .من ٔبمه ؾيارصُا جنس (جن سَامين) ظحُة ،وخشط (جن مِالد) ثوىل
زمام الامور دلاؿة ثووس َةٔ ،كهَ ٌس خـس ٔبن ٍىون رئُسا يف ما تـس ،مث حتسج ماكل ؾن
خشعَة (جن ًوسف) اشلي كال ؾيَ اهَ اكن ًخهتج ؾيس احلسًر ؾن الاسالم ،اما (جن
ًِوان) فاكن ماداي مَحسا ،مضوش الافاكر ،واكن (اًِادي هوٍصت) ًخسرة ؿىل دعاة
اًصبٓسة ،وذكل ػاُص من ذالل هرباثَ املمتزيت ابًصخة ،يف حني اكن (اثمص) ٌضؽ ظَحة،
()33
حصُط السدضِادٍ.
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اما امللارتة ،فِمتزيون ابًلموض ،واكن (َلس اًفايس) ٍص ٔبس "مجـَة ظَحة افصًلَِا
اًضٌلًَة" مرتًثا يف كصاراثٍَ ،زن اًلضااي املعصوحةً ،خبٔىن ،وُو ًَِيي هفسَ جىُس اًخحف،
اهَ ًخرصف وفق جتارة الاحِال املاضَة ،فِو تعحَـة احلال من جتار فاس ،ؿاش
الامصاءٔ ،بما خشعَة( ابالفصجي) فِو اًخاتؽ الامني ،صلك مؽ رئُسَ هوات احلىومةامللصتَة.
اكن (اًفايس) ًسرك ؿالكة حارضٍ ٌَمس خلدي ،اس خحسج ؿالكة مؽ (جن كربًط) مث مؽ
ماس ًَِون ،يف حني اكن (ثورٌس) ٌضلك ؾعحة وحسٍ ،اكن ًـمي ًيفسَ ،اكن حسة
ماكل جن هيب ،دعَحا وظيَا .اما ابًًس حة ًػ (ؾحس اجلََي) فلس اس خـحسٍ ماس ًَِون ،وظيؽ
مٌَ اتتـا ذمخازا يف املس َحَة ،اًيت اكن ماس ًَِون ،رئُسا ٌَحَلة اًخسرٌس َة واًخىوًًِة يف
ازلٍن املس َحي ( )seminaireكادر ؾحس اجلََي وكس ٔبظحح "ا ٔلة ؾحس اجلََي" ًلول
ؾيَ ماكل جن هيب ":اكن ٔبخسر اًعَحة وافضَِم ،كس اكن صاُسا ؿىل حتَي اًربحوازًة
املسَمة وثـفهنا(واكن ُو هفسَ مٌمتَا اٍهيا) ،فَجبٔ اىل املس َحَة مسفوؿا مبثاًَة ،ؾصف
()34
ماس ًَِون هَف ٍزٍهنا هل وُو املحخسئ اشلي ثـوزٍ اًخجصتة".
حسة اًخحََي الاهرثوتوًويج امللارن اشلي اثحـَ ماكل جن هيب ،اىىضفت هل زالزة
ؾعحاث ،اجلزائصًة وامللصتَة واًخووس َة ،اًيت اكهت ا ٔلهؼف وا ٔلظِص ،يف حني اكهت
اًـعحة اجلزائصًة ا ٔلكشر والٔنرث دسة ،واكن امللارتةٔ ،بنرث هفاكا وصلاكا وااثرت ٌَفن
والازؿاحٔ .بما "اًساحًل" فمل ًخزىل ؾن كدائََخَ ،ؾيرص كري مٌمتي ،ؾزل هفسَ ؾن لك
الاظصاف تيفسُذَ وًلخَ اخلاظة .وظف ماكل هفسَ وظسًلَ محودت جن ساؾي ،ابًخَار
الاساليم اًخوحِسي ،اًوظف اشلي ؾزهلم ؾن كريمه من اًـعحاث ،واكن ٔبنرث ما حـَِم
()35
ًخذـسون ؾن ابيق اًفِاًق ،اجلاهة الاذاليق.
كسم ًيا ماكل جن هيب "ظحلة الاهسحِيا" من الاكاًمي اًثالزة من صٌلل افصًلِا ،رمغ
ػِور وحوٍ خسًست ،س ية 1>81مً .لول ماكل جن هيب ":ؾيسما اذربين ظسًلي جن ساؾي
جصقحة ماس ًَِون يف ًلايئ ،نيت اهجي ٔبن مجَؽ اخلَوط اًيت حتصك ؿامليا اًعلرياكهت تني
ًسي ُشا الاذري .اكن ُو هفسَ دفِا مذواراي اكًـيىدوث يف تُهتا ،وجية ان اكول ،من

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هجة ادصى ،اهين اذشث وؾَا يف احلني ،ملاذا جسـى ُشٍ اًـيىدوث الحذشايب يف ص حىهتا
()36
اًيت وخس ؾحس اجلََي هفسَ س يواث من كدي حمحوسا تني دِوظِا ،خمسرا وملِسا".
اهددَ ماس ًَِون ًوػَفة ادلـَاث اًعالتَة ،ملسَميي صٌلل افصًلِا ،فسارع اىل ورش
اٌَلة الامازًلَة واًلٓثًَِة ،واًفصوسة يف صٌلل افصًلِا .يف ذكل ٍصى ماكل جن هيب ٔبن وظَة
دوفوهون ،صلكت مذااب هيخسي تَ املوػفني واًلساوسة ،من اكن هلم ًس يف صؤون
املسَمني ،سواء ف صٌلل افصًلِا او ابرٌس ،واكن ماس ًَِون مٌفش اًوظَة ،اكن مضمون
اًوظَة هيسف اىل" :حتلِق اًخحول الاحامتؾي واًثلايف ٌَضـة اجلزائصي املسمل ،تفـي
اًفضَةل املضاؾفة ًالس خـٌلر( :احلضارت اًفصوس َة واخلَق املس َحي) وؿىل دط من س حلوٍ
اكًاكردًيال الفرييج ،اكن اًصاُة دوفوهون مذَِفا ٌَمسامهة ،وفلا السَوتَ ،يف املِمة
اًخارخيَة ًحسلٍ يف اجملال الاس خـٌلري" )37(.ادرك ماكل اهَ اظحح يف جمال اُامتم ماس ًَِون،
وثحني من ذكل تؽ ان ارسي هل قصض احلسًر مـًَ ،ىن ظورت ؾحس اجلََي مل ثلادر خمَةل
ماكلً ،لول":ادرهت اذن اهَ ٍصًس ان ًلاتَين ،الين نيت مبثاتة اشلابتة اًيت ٍزجعَ ظيُهنا،
واًيت كس ثلعؽ تبٔحٌحهتا وس َج تُت اًـيىدوث اًيت وسجِا .اذ ًُس رمم ؾيس ؾيىدوث من
فعَةل حِست اظعاد اشلابتة وًىن اًلدغ ؿَهيا دون ان متس دِوط تُهتا ابذى .و ٔبؤنس
ا ٔلمص ،فلس نيت اان مبثاتة ثكل اشلابتة اًيت اكهت من دون وؾي رمبا ،فلس نيت اان مبثاتة
ثكل اشلابتة اًيت اكهت من دون وؾي رمبا ،هتز جبسارت وّنور اخلَوط اًلاًَة ًحُت
اًـيىدوث" )38(.كام ماكل جن هيب ابًلاء حمارضت اكن ؾيواّنا" ملاذا حنن ؾصة؟" ااثرث
احملارضت حفِؼة (تومٌجي) اشلي ميثي ادلاؿة اًعالتَة اجلزائصًة ،وخَ هل وتي من
الاهخلاداث ،وملا حتسج ؾن اترخي صٌلل افصًلا ،ؿارضَ تومٌجي ان اًخارخي ال ًخين
املس خلدي ،ومعق فىصت رفضَ يف ما تـس ؾيسما نخة يف حصًست " ادلِورًة اجلزائصًة"
اؿالان س ية ;1>8م تبٔن "اًخارخي مل ٍىضف ؾن وحود ٔبمة حزائصًة" .امللعود يف اًـحارت
اًيت هحَ اٍهيا ماكل جن هيب (فصحاث ؾحاس) اشلي اىىص وحود ٔبمة حزائصًة ،رافق فِم ماكل
ًعصخ اًعحلة املثلفة اجلزائصًة ،ان اُامتماث ماكل مل جضلي ابل اتعال اجلزائص الٓحلني ،اكن
صلَِم اًضاكي ،اًسـي وراء مٌعة انئة اًوايل ،واًلصًة زلى ماكل ،ان مـارضة
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تومٌجي الظصوحذَ ،حللِا يف ما تـس دؾوت مٌَ ًزايرت ماس ًَِونًُ ،س رقحة مٌَ ادفاء
ؿالكذَ تـيىدوث هوًَج دو فصاوس ًلول ماكل يف ذكل":لك ؿالكة دفِة يه ؿالكة
()39
بٓمثة".
تـس جناخ حمارضثَ والاظاحة تػ (تومٌجي) ورفضَ ملاتةل ماس ًَِون ،ذاع س َعَ تني
ظَحة صٌلل افصًلِا ،اىل درخة ان ؿاهلَ جن ًوسف ،واصددم من اخهل اًفايس مؽ تومٌجي،
()40
وكال اًفايس" :ان ماكل حامي ؾلِست صٌلل افصًلِا".
صـص ماكل جن هيب ان ماس ًَِون ًن ًلفص هل رفغ ظَة اٌَلاء ،دعوظا مؽ ػِورٍ
املخواظي وامللَق ،نٌل ان حاصُذَ مس خاءت ،من اشلابتة اًيت ال ٍىف ظيُهنا ،ؿىل حس ثـحري
ماكل .تس اايم تس ٔب ثلَري مىذة ادلـَة اشلي اكن ملصرا ان ٍىون ماكل رئُس هل ،حبمك
الاحٌلعً ،ىن َلس اًفايس اكٌؽ ادلَؽ ،من اهَ من احلمكة ان ًخوىل ملصيب ربٓسة املىذة،
وذكل من ختعَط تالفصجي ،وتـس خسال متىن من ربٓسة املىذة ،واكٌؽ نشكل ماكل
مبيعة انئة اًصئُسً ،ىن ماكل ثيازل تسورٍ ؿىل مٌعة انئة اًصئُس ًعسًلَ محودت
جن ساؾي .اندضف ماكل اًحارومرت اشلي ثلاس تَ اًوظيَة ،من املفِس واٌَحاكة ،حسة
ماكل جن هيب ان ٍصكحم شًم مذواظ ،،ؾوض ان ثرتحش تيفسمً ،لس هحَ يف ذكل
ماكل ،اىل ما س َحسج يف دس خور اول جصملان حزائصيً ،دساءل ماكل :هَف ان اًحـغ مل
ًًس ازلرس ،ؾيسما ثواضؽ ولكف الٓدصًيخذلسمي حصص َحًَ ،صبٓسة ادلـَة اًخبٔسُس َة
اجلزائصًة ،وامللعود ُيا(فصحاث ؾحاس) واًعصًلة اًيت افذم هبا رئاسة ادلـَة اًخبٔسُس َة
()41
اجلزائصًة املس خلةل س ية 1>;8م.
اظحح ماكل جن هيب مضِورا تني ادلـَاث املس َحَة ،داؾَة مسمل ،ؾؼمي اًضبٔن،
فِو ميثي ؾيرص ًُست زلًَ اًلاتََة ٌَخيعري ،فاالسالم اشلي ًخحسج ؾيَ ماكل خيخَف
ؾن اسالم الاهسجيان ،اشلي اكن مصنز ضـفِم ،فاًسخة اًصئُيس يف ذكل ٍصحؽ اىل احلي
اًلٓثُين اشلي حتوًت اًََ اًـعحة اجلزائصًة ،مفن ًـحة ازلسائس اًس َاس َة اىل اًفساد
واًلصامِاث ،مؽ ابئـاث اًِوى يف احليً ،ـرتف ماكل جن هيب ،ان اًفساد اشلي وخسٍ يف
()42
تين خسلثَ ،حـهل ًفلس ظساكهتم ،مل ًحق من ذكل الا خشعَة محودت جن ساؾي احملرتمة.

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مجؽ اٌَلاء تني ماكل جن هيب وماس ًَِون ،يف اس خضافة رحهبا تومٌجي ،مؽ َلس اًفايس،
يف ذكل وخَ ماكل سؤال حشق اىل ماس ًَِون ،اشلي اكن ًخحاىش تـغ الاس ئةل ،كال هل
ماكل" :اًس َس الاس خاذ ،الا ثـخلس ٔبن ثسُور اًـامل الاساليم ،مصدٍ ،فضال ؾن اس حاة
ادصى ،اىل ان اًخفسري اًلصبٓين حمضو ابخلصافاث الاقصًلِة وابالرسائَََاث؟" 43اكن
اًسؤال موهجا اىل ماس ًَِون حبست اًصمح ،وظف ماكل وخَ ماس ًَِون املوكف كائال:
"اثشهص ان ومِضا جصق يف ؾًََِ وًىٌَ ثؼاُص تبٔهَ مل ٌسمؽ سؤايل ،اشلي مل اسؽ من هجيت
الؿادثَ ،وحة ان اؿرتف اين مل افِم ثرصف خشط اهزتع رمغ لك ص ئي ثـاظفي هؼري
موكفَ من احلصف اًـصيب )44(".اهشاك فِم ماكل وصاًة َلس اًفايس ،وتومٌجي ،واهَ وكؽ يف
شك ماس ًَِونً ،لس وضؽ اًَوم امسَ فوق وهجَ ،واكن مثن ذكلٔ ،بن تومٌجي اكن ٌسـى
اىل احلفاظ ؿىل مٌعحَ يف (سان ابرة) واًفايس ٌسـى اىل مٌعة يف (خامـة اًلصوًني).

هخاجئ اًخحََي الاهرثوتوًويج:
تـس معََة اًـصض واًخحََي ٌَـالكاث اًيت مجـت ظحلاث (الاهسحِيا)ٔ ،بو اًعحلة
املثلفة ًحالد صٌلل افصًلِا ،ػِص ٔبن املس خسمص اًفصويس يف مجَؽ مواكـَ ،اكن ًخاتؽ "فرئان
اًخجارة" اًيت وضـِا يف مذاُة تني مـِس اًض حان املس َحَني واملصنز اًثلايف الاساليم،
اشلي وضـَ ُو اًلٓدص ،وفق مذعَحاث جتـي ا ٔلفصاد داذهل ٌضـصون ابحلصنة احلصت ،نٌل
رظس ًعالتة اًضرعَة اًيت ٍمتزي هبا ساكن صٌلل افصًلِا "دعوظا اًض حاة" يح تبٔمكهل
مَئي ابًـاُصاث وموػفني يف اخملاجصاث ومؽ مواكؽ ،ملِيى "اًس َس دًحون" واًوان اًحياث
()45
اًاليئ ٍصوحن ًخجارت اجلسس.
فاًواكؽ اشلي فصضَ ماس ًَِون من ذالل ظيؽ اثحاع من هفس اًعَية ،حـَخَ ًخوكي
ٔبنرث ،داذي اًـمق احللِلي وازلكِق "ًالهسجيان" ،فاذا اكهت اًورازة واجلَياث حتسد
املـعى اًفزيًوًويج ً ٔلهسحِيا ،فان ٍلوؿة اًسجااي واخلَق ،وازلٍن ،ال ثخلري ،فازلٍن ًُس
موروج تَوًويج ميىن ثلَريًٍ ،خوكف ازلٍن ؿىل املـعى الاحامتؾي اًرتتويُ ،شا ما دفؽ
ماكل جن هيب ًوخَ مؤًفاثَ يف ما تـس ،اىل اًخبٔسُس ٌَهنضة ،نٌل ان اًسؤال اشلي وهجَ اىل
ماس ًَِون ،مل ًلعس من ذالهل احصاخَ ابًخلَرييف احللِلة اًلصبٓهَة ٔبو مثي ما خاءث يف
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اًـيوان اشلي ٔبُساٍ اىل ظسًلَ جن ساؾي"اًؼاُصت اًلصبٓهَة" امللعود ُياك ٔبن اًؼواُص ،ال
ثخلري يف وكوؾِا اًعحَـي ،فاذا كريث شوظِا تعَت اًؼاُصت ،فاًيخاجئ اًيت ثوظي اٍهيا
ماس ًَِون ،من ذالل ثلَري اًحًِة يف اًلصبٓن -كعسا -من حِر اهَ زرع دزؾحالث
واساظرياًَوانن وتـغ اًعور اخلاظئة اًيت حاول من ذالًِا اٍهيود ازُاق املـىن ازلكِق
ٌَيط اًلصبٓين ،اشلي ٍصفغ اًخعحَلاث اًخحََََة يف (ما ذُة اىل اىهتاخَ يف ما تـس َلس
ارهون من مـىن اًخجسًس يف اًيط اًلصبٓين) اًعصخ شع فَِ من كدي صارل دوفوهون
وماس ًَِون ،وفضي لك مهنٌل يف ذكل).
ان اًعصخ اشلي خاء تَ ماكل جن هيب ،نشة ادؿاء لك من دوفوهون وماس ًَِون
واذَط اوراق املرشوع اخملاجصايت اًفصويس يف تالد صٌلل افصًلِا .فاًخلَرياجلَين(اٍهتجني)
امللعود مٌَ ،ظيؽ خشعَة انص ئة مؽ ؾلست اًِوًة ،واًلصض يف ذكل هسة ظوؾَة اًعحلة
املضلكة ؾن ظصًق الاقخعاة ،وفق ؾوامي زمٌَة ،فاًعفح ال ميىن الافعاخ ؾيَ الا
ابالؿرتاف يف اًىٌُسة املس َحَة ،اًيت ًخلري فهيا مـعى اًـالكة الاحامتؾَة ،وفق اًصوخ
املس َحي اشلي ًلود املشهحني اىل اخلالص ،ويف ذكل ظـق ماس ًَِون ؾيس سؤاهل من
ظصف ماكل ،ؾن رضورت ثيلِة ازلٍن الاساليم من اخلصافاث اًَوانهَة والااكذًة
اٍهيودًة .فضي مرشوع ماس ًَِون ،مثٌَل فضي من كدهل مرشوع دوفوهون ،واذا اكن
مرشوع ُشا الاذري كس اىهتيى تلذهل ،فان مرشوع ماس ًَِون هتسم ،مبجصد ما اظعسم
ابلًٓة اًىصمية اًيت ضي ٍىصرُا كدي ذماثَ ،يف كوهل ثـاىل" :اانَ َ ْحن ُن ىَ َزًْيَا ِّاشل ْن َص َواانَ َ ُهل
ِ
ون"(.سورت احلجص -الًٓة>) .وتشكل زُق مرشوع اخملاجصاث اًفصوس َة يف تالد ِصٌلل
ً َ َحا ِف ُؼ َ
افصًلِا ،ويف اجلزائص .ان حلِلة الاس خسمار ثض ىت ظورٍ ،رحس يف ظحَـة اًخرشًَ ،وج
ظحَؽ اًخرش اًربًئة ،وًليض ؿىل مجَؽ ظور الاتساع ،مفاَُة اًـسوان ؿىل اًعـَس اًثلايف
ًـصفِا اجلزائصًون حِسا ،وكس ؿرب ؾهنا امري اًحَان -اًـالمة َلس اًخضري الاجصاُميي -كائال:
"الاس خـٌلر لكَ رحس من معي اًض َعانًَ ،خلي اًلامئون تَ ؿىل جسااي ددَثة ،ذو قصائز
شُة ،وهؼصاث معَلة اىل وسائي الافرتاس ،وادضاع اًفصائس ،وامه ثكل اًوسائي كذي
املـيوايث ،وختسٍص الاحساساث اًصوحِة 46".واضاف كائال":الاس خـٌلر اًلامئ ؿىل

اًىضف ؾن مـامل الٔهرثوتوًوحِا اًىوًوهَاًَة يف صٌلل افصًلِا من ذالل مؤًفاث ماك جن هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

) وان الاس خـٌلر...(  َُلك حِواين مييش ؿىل ارتؽ، واًصاُة، واًعحُة، واملـمل،اجليسي
، فصم مواُهبم ابًخـعَي،كس كىض تواسعة ُؤالء الارتـة ؿىل ؾرشت مالًني من اًخرش
 واضاع ؿىل الاوساهَة تضَاؾِم ؾرشت، وافاكرمه ابًـلم،وؾلوهلم ابدلود واذُاّنم ابًصهود
 ويه ر ٔبس مال ؾؼمي اكهت جس خـني، والافاكر، والاذُان، واًـلول،مالًني من املواُة
)47(
." ؿىل اخلري اًـام وامليفـة و ثًذفؽ تَ الاوساهَة- ًوال الاس خـٌلر-َت

:املصاحؽ واًِوامش
< : ص، اًعحـة ا ٔلوىل،155< ، دار ا ٔلمة ًٌَرش و اًعحاؿة، هورازلٍن دٌسودي، حصمجة، اًـفن، ماكل جن هيب-1
11 :ص،َ املعسر هفس-2
11 : ص،َ املعسر هفس-3
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11903195c —  مس خرصح من كاؿست اًحَاانث املفذوحة من املىذحة اًوظيَة اًفصوس َة-4
. ردعة حصت: — اًصدعة151<  فِفصٍص15 :— اترخي الاظالع
5
- Fleming, Fergus. The Sword and the Cross: Two Men and an Empire of Sand. 2003, New York:
Grove Press. pp. 279-280

- les "lettres de Charles de Foucauld à Massignon", Elles sont aujourd'hui publiées. Cf. JeanFrançois Six, L'Aventure de l'amour de Dieu, 80 lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis
Massignon, Paris, Seuil, 1993. Parmi les dernières lettres de Foucauld rédigées quelques heures
avant son assassinat, le 1er décembre 1916 (l'une était adressée au commandant Laperrine, l'autre à
sa cousine Marie de Bondy), on a retrouvé, dans le sable près de l'ostensoir devant lequel il priait,
celle qu'il destinait à celui qu'il appelait son très cher frère en Jésus . Cf. ibid., p. 214-215
6
- Fremantle, Anne Desert Calling: The Life of Charles de Foucauld, London Hollis & Carter, 1950
pp: 324
7
- Fremantle, Anne Desert Calling: The Life of Charles de Foucauld, London Hollis & Carter, 1950
p: 328
8
- Christian Destremeau – Jean Moncelon, Massignon, le cheikh admirable , Paris, Plon, 1994, et
Le Capucin,pp: 26-27
9
- Vincent Mansour Monteil, Louis Massignon (1883-1962). Le Linceul de feu, Paris, ÉditVegapress, 1987. 295 p:19
10
- Louis Massignon, La passion d'al-Hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj: martyr mystique de l'Islam,
exécuté à Bagdad le 26 mars 922; étude d'histoire religieuse, Volume 1. libririe orientaliste, paris,
1922, P: 494 .
11
- http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11914994p#foaf:Person> <http://vocab.org/bio/0.1/death> "196210-31
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 -12ماكل جن هيب ،اًـفن ،معسر ساتق ص <9
 -13ماكل جن هيب ،مشهصاث صاُس اًلصن ،مصحؽ ساتق ،ص <19
 - 14ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص <9
 - 15ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص .<:
 -16املصحؽ هفسَ ،ص ;<
 -17ماكل جن هيب ،مشهصاث صاُس اًلصن ،معسر ساتق ،ص ص 891 -891
 -18ماكل جن هيب ،مشهصاث صاُس اًلصن ،معسر ساتق  ،ص 898
 -19ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص ;=
 -20املصحؽ هفسَ ،ص ==
 -21املصحؽ هفسَ ،ص >=
 -22ماكل جن هيب ،مشهصاث صاُس اًلصن ،اًلسم  ،1معسر ساتق ،ص 899
 -23املعسر هفسَ ،ص ;89
 -24ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص >5
 -25ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص >1
 -26اهؼص :محودت_جن_ساؾي -ارلُس https://ar.wikipedia.org/wiki/ 151<-51-19
 -27ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص ;>
 -28ؾحس هللا اًـوٌيس ،ماكل جن هيب ( حِاثَ و فىصٍ) ،مصحؽ ساتق ،ص ص <>
 -29املصحؽ هفسَ ،ص =>
 -30املصحؽ هفسَ ،ص 155
 -31ماكل جن هيب ،اًـفن ،معسر ساتق ص <:
 -32ماكل جن هيب ،اًـفن ،معسر ساتق ص <:
 - 33املعسر هفسَ ،ص ;<
 - 34املعسر هفسَ ،ص <<
 - 35املعسر هفسَ ،ص =<
 - 36ماكل جن هيب ،اًـفن ،معسر ساتق ،ص<= .
ً -37ـًل مصاد ،صارل دًفوهون يف هؼص الاسالم ،حصمجة ؿًل ملسل ،املًضوراث اًـصتَةً ،حيان. 1>=5 ،ص =1
 -38ماكل جن هيب ،اًـفن ،معسر ساتق ،ص<> .
 -39املعسر هفسَ ،ص=1 .
 -40اًعسر هفسَ ،ص=1 .
 -41ماكل جن هيب ،اًـفن ،معسر ساتق ،ص=8 .
 -42املعسر هفسَ ،ص =9
 -43املعسر هفسَ ،اًعفحة هفسِا.
 -44املعسر هفسَ ،اًعفحة هفسِا.
 -45املعسر هفسَ ،ص ;=
 -46مكَي رسَص ،اًس َاسة اًثلافِة اًفصوس َة ابجلزائص( اُسافِا و حسودُا  ،1>;1 -1=85حصمجة ،هشٍص ظَار ،اًياش ،دار نخاابث
خسًست ًٌَرش الاًىرتوين ،اًعحـة ، 1اقسعس ;. 151
https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publish- ers
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 -47مكَي رسَص ،اًس َاسة اًثلافِة اًفصوس َة ابجلزائص( اُسافِا و حسودُا  ،1>;1 -1=85حصمجة ،هشٍص ظَار ،اًياش ،دار نخاابث
خسًست ًٌَرش الاًىرتوين ،اًعحـة ، 1اقسعس ;. 151
https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publish- ers
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