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املنىهات  :  والجشائذ حفالّص  فية ٍالنحابات الجىائض 
 والخصائص

 (1)حيرػ بغذاد محمذ 

 مةمقّذ 

ت مجا٫ اَخمام ألاع٦ُىلىحُ الظًً  نحٚالًبا ما ٩ًىن مىيٕى ال٨خاباث الجىاثٍؼ

اتهم ًٖ م٣ابغ ٢ضًمت وؤيغخت وقىاَض. وفي اإلا٣ابل ٞةن اإلاِٗل  ج٨ك٠ خٍٟغ

ُاث لِـ بالًغوعة حؼًءا مً ؤبداثهم.  الن ًٖ الٞى والُىمي ممثال في الىعي وؤلٖا

لُه ٞةهىا بداحت بلى م٣اعبت ٞلؿُٟت وؤهثروبىلىحُت ألن ألامغ ًخٗل٤ بةُٖاء  ؛ ٖو

 مٗنى للمماعؾاث الُىمُت التي ٩ًىن 
ً
البا لت ألاولى. ٚو مً الهٗب ٞهمها مً الَى

٣ت مخماؾ٨ت  ما هجض ؤهٟؿىا ؤمام عمىػ وقٟغاث، والتي ٖلُىا بٖاصة صمجها بٍُغ

 .في الىٓام الث٣افي الٗام

ت  نبخُث  ؛ بهىا وكهض الُىم ب٢باال متزاًضا ٖلى اؾخٗما٫ "الهُٛت" الجىاثٍؼ

ا  مٗٓم الى٣ىف في ًٞاءاث الضًٞ هي مً الىٕى الضًني، والتي ج٩ىن ٣ٞحرة هٖى

ألجها جلتزم بهُٜ همُُت جخ٩ىن مً اؾم ول٣ب اإلاخىفى  ؛غما مً خُث اإلاكاٖ

ش مُالصٍ ووٞاجه وؤصُٖت صًيُت تهضٝ بلى حلب الخؿىاث بلى اإلاخىفى مً ؤحل  وجاٍع
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خ٠ ًٖ سجل آزغ ًخم ُٞه ٖغى مكاٖغ هجاجه. وفي اإلا٣ابل ج٨ك٠ الّصّ

وجيخهي في جهاًت اإلاُاٝ ب٨ك٠ خ٣ُ٣ت  ،ضاصالٗاثلت اإلاغا٣ٞت لجمُ٘ لخٓاث الخ

وفي َظا الجؼء مً الضعاؾت ؾىىضح  ."ال٩اثً" اإلاخإزغ في ؤٖما٢ه بـدضر "الُٛاب"

ت في الّصّ ال٢تها ّوم٩ىهاتها، ّوخ٠، ؤهىإ الىهىم الجىاثٍؼ زهاثهها ٖو

ُاث. وؾىجغي ؤًًا م٣اعهت بحن جل٪  الىهىم بالىهىم اإلاىحىصة في ٦خب الٞى

ّٛت الٗغبُت واإلايكىعة باللٛت الٟغوؿُت.اإلايكىعة بالل

 مفاهُم ومماسظات

ىهىم خ٠ يمً الىهىم ألاصبُت )الال ًىضعج الىو الجىاثؼي في الّصّ

ت ممثلت في ال٣هت،  ت ؤو الىهىم الىثًر (. وال الغواًتو  ،اإلا٣التّواإلاؿغح، و الكٍٗغ

الىو و الىو اإلاٗلىماحي، :  ًىضعج ؤًًا يمً الىهىم ٚحر ألاصبُت مثل

الىو ّوالىو ؤلا٢ىاعي، ّوالىو ؤلاعقاصي، ّوالىو الخٟؿحري، و الؿغصي، 

هها الىو الجىاثؼي ًٓل عٚم طل٪ ّو .(2008 ،الهبُحي ألازًّغ. )الى٣اش ي

ا مدب٩ا. جىانلُا ّو ى ؤ٢غب بلى الىهىم  (Derrida, 1967)وؿُجا لٍٛى َو

ت الىنُٟت التي ح بقغا٥ م٘ الخٗبحر ًٖ ججاعبىا في الخُاة  فيؿخٗمل ؤلازباٍع

ً ٞيها، خُث وفي حمُ٘ اإلاىايُ٘  ىاؤلازباع والىن٠ عثِؿُا في مداصزاج ضٌٗ آلازٍغ

ى ًىضعج ؤًًا يمً الىهىم الدجاحُت، مً  (2008 ،ٖبض هللا)الخٗلُمُت.  َو

ٗبر ًٖ طاجُت في  لىب هه حهضٝبخُث  ؤلا٢ىإ بغؤي ما )عئٍت للٗالم وللىحىص( َو

 الُغح واإلاٗالجت، ٞهى هٕى مً ال٨خابت الٟىُت ألاصبُت.

(Derrida, 1967)  ظا بق٩الُت جهي٠ُ  في ـــــ ًًٗىا ٦ما َى واضح ـــــالىي٘ َو

ّ.(156-139. م م ،2017،بً ٖلي٦ثرة ألاهىإ وجضازلها. )لى بالىهىم هٓغا 

٣ىم خ٠ ٖلى مٗاًحر ههُت مخٗاٝع ٖليها، وهي الىو الجىاثؼي في الّصّ ٍو

مل ٖلى الاحؿا١ خوحك ،مغجبُت بُبُٗت ٧ل مً اإلاال٠ وال٣اعت والؿُا١
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ت والاوسجام وال٣هضًت واإلا٣بىلُت                    والّخىام. واإلاى٢ُٟت وؤلازباٍع

De Koninck, 1998))، يخج الاحؿا١ ًٖ بحغاءاث جبضو بها الٗىانغ ال٨خابُت  ٍو

الٗالماث...( ٖلى نىعة و٢اج٘ ًاصي الؿاب٤ منها بلى الالخ٤. ّو الجملت،ّو)اللٟٔ، 

خد٤٣ ٧ل مً الاوسجام والالخدام بىحىص ٖىانغ مى٣ُُت )مبضؤ الؿببُت،  ّو ٍو

مبضؤ ٖضم الخىا٢ٌ...( ومٗلىماث ًٖ جىُٓم ألاخضار مخهلت بالخجغبت 

ت الؿاب٣ت بالٗالم. ؤلاوؿاهُت، وجخ ؤما ًٖ ّوٟاٖل مٗلىماث الىو م٘ اإلاٗٞغ

ال٣هض وال٣هضًت ٞهما مخٗل٣ان بهضٝ الىو لضي اإلاال٠ ول٨نهما جغجبُان 

هم( ال٣اعت ألَضاٝ اإلاال٠. واإلا٣بىلُت هي الاؾخدؿان  ل ٞو ؤًًا بخسمُىاث )جإٍو

 هوَوقّغ الىو في هٍٓغ ًلبي ٢ىاٖض الخىانل نبمً خُث الظي ًبضًه ال٣اعت، 

٣ضم له زضمت.  )الٟهم وؤلاٞهام( وألن الىو ٌٗىُه ٍو

وجخىا٤ٞ اإلاى٢ُٟت م٘ جُاب٤ الىو م٘ م٣خط ى الخا٫، ُٞهحر ل٩ل م٣ام 

الن الك٨غ ؤن ٌؿب٤  : م٣ا٫، ؤي الن م٘ اإلاىاؾبت، ٞال ًم٨ً مثال إٖل جىا٤ٞ ؤلٖا

ت هي اإلاٗلىماث الىاعصة في الىو واإلاخهلت بالخجغبت  ت. وؤلازباٍع بٖالن الخٍٗؼ

ت الصخهُت ؤو ؤلاوؿاهُت ؤو اإلاٗاٝع الٗلمُت ؤو مٗاٝع الخـ اإلاكتر٥  مإلٞى

ىهىم هدُجت ٧ىن ٧اهذ ؤم حضًضة. وؤزحرا ٞةن الّخىام ًغح٘ بلى جضازل ال

ت، الص يء الظي  الىو "الجضًض" ٣ً٘ يمً ؾلؿلت الىهىم التي ؤهخجتها البكٍغ

غي  بك٩ل ما ًجٗل ألاصب الّخىام ؤن  ن باستسول هها واخضا إلاال٠ مجهى٫. ٍو

لِـ ؾغ٢ت )الاؾخيؿار(، ٞهى ًىم ًٖ ٢غاءة حضًضة ؤو ٦خابت زاهُت لِـ لها 

لُه ًخ  هخاحُت وؤلابضإىا٤ٞ الّخىام م٘ ؤلّابالًغوعة اإلاٗنى ألاو٫ هٟؿه. ٖو

(Barthes, 1973). 

الهاث الّصّ ً زُاباث اإلاىثوجىضعج ٖب  Discours d’adieu et texte sur)،خ٠ يم

la mort) خحرف الغزاء ): م٘ ٖضًض مً ألاهىإ والٟىىن ألاصبُت مثل  جخىا٤ٞ وهي

اوي و"ال٣بىع ألاصبُت"، و الىعي،ّوالخإبحن، ّو ،(122-108. م م ،2012، بٛضاص ألٚا
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ا. وهي جخًمً ب٩اء ٖلى اإلاُذ، ّو حَر ت ٚو مىاؾاة ؤَل ّؤٖ ألاخُاء، ّو اإلاإؾاٍو

ل ؤو  ؤلاقاصة باإلاخىفى. ّو ،تهموحٍٗؼ اإلاُذ ت( بُٗضة ًٖ الٍٗى وهي )ال٨خاباث الجىاثٍؼ

ت  ىُت اإلاإؾاٍو التي ج٣ضم لىا مً زال٫  Complainteالىىاح اللظًً َما محزة ألٚا

بت مً اإلاغزُت التي هي ٖباعة مكاَ زُاب ًٖ ض مخخابٗت خالت مدؼهت. ٦ما ؤجها ٢ٍغ

هٗب الخمُحز بحن اإلاغزُت  ًل٣ى ٖلىا ٌٗبر ُٞه ًٖ ؤلم الٟغا١ وو٢٘ الٟاحٗت. ٍو

ت ىُت اإلاإؾاٍو ؼ.  وألٚا هما ٣ٞضان شخو ٍٖؼ ّٖىضما ٩ًىن مىيٖى

:  ألا٦ثر ٖغا٢ت بحن ؤهىإ الخُاب التي جضوع خى٫ اإلاىث والخإبحن َى"الك٩ل

ا ٖلى الىجغ  زُاب صًني ًل٣ى ؤمام حماٖت صًيُت، ٨ًُل الثىاء لل٣ُٟض ٖاٞػ

( وناعث 2012 ،ُٞاال ّو حا٥ -ؾان ،آعونالٗاَٟي بهضٝ ؤلاعقاص والهضاًت". )

ُب الخإبحن الُىم مالػمت للمإجم وهي ال جيكغ
ُ
و"ًخٗاعى الخإبحن م٘ ألاق٩ا٫  .ز

٤ الك٩ىي،   ،الغزاءّوالىدُب، ّوال٣ضًمت التي جب٩ي زؿاعة شخو ًٖ ٍَغ

خجاوػ الثىاء والؿحرة الخؿىت  ٣ضم الخإبحن مٗنى ]...[ للمىث، ٍو ل. ٍو والٍٗى

ّ.(2012، ُٞاال ّو حا٥ -ؾان ،آعون]لخإؾِـ[ ال٣ضوة". )

خًمً ٢امىؽ "معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت" جٟهُاّل بسهىم الخُاب  ٍو

ٓت ،: الخإبحنوهيالخإبُني والظي ٌكمل ٖضة ؤهىإ  اإلاىاؾاة ّو ال٣بر ألاصبي،ّو، واإلاٖى

ت ذ وال٨خابت ٖلى ق ،والخٍٗؼ ىاَض ال٣بىع. والجضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ ألاهىإ ٖٞغ

ش وهي مخضازلت ومخجاوعة ألجها جغجبِ ٧لها بدضر ال٣ٟضان.  ؛ جُىعا ٖبر الخاٍع

ؤًًا مسخلٟت مً خُث الك٩ل )قٟهي، ٦خابي، هثري، قٗغي( ومً خُث  وهي

ٔ، الب٩اء، ؤلاقاصة( ومً خُث اإلاغؾل بلُه )الجمهىع الىاؾ٘،  ألاَضاٝ )الٖى

ّالٗاثلت، اإلاخىفى هٟؿه(. 
ّ  
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و"حكحر ٖباعة ]الخُاب الخإبُني[ بلى ؤهىإ مسهىنت بإصب الظ٦غي اإلا٣ترهت 

ٓت ًٖ : الـخإبحن، الخّٗؼ بمىث شخو مثل ٍت وال٨خابت ٖلى قاَض ٢بر، اإلاٖى

ت واليكُض الغزاجي ]...[ ُّ ٓت  اإلاىث، ًٖ ال٣بر، بياٞت بلى الىن بن الخإبحن واإلاٖى

ًٖ اإلاىث َما زُابان مإجمُان جإؾِؿُان وقٟهُان، ًخىحهان بلى حمهىع 

ٓت ًٖ اإلاىث جإمال خى٫  دخُٟان بةوؿان طي قإن ]...[ جخًمً اإلاٖى مجخم٘ ٍو

ّ.(2012، ُٞاال ّو حا٥ـــــ  ؾان ،آعونخىم الظي ًيخٓغ مً ٌؿم٘". )اإلاىث اإلاد

و"ال٣بر هٕى حماعي ٚالبا، ًمجض ال٣ُٟض والظًً ًدخٟىن به ]...[ وبالخالي ٞةن 

مىذ ال٨خاب ٦ما ال٣ُٟض )الظي ٚالبا ما  القبر ًبرػ اإلاجزلت الاحخماُٖت للكٗغاء، ٍو

٣ٞض ؤزظ َظا الىٕى  ٩ً1590ىن قاٖغا َى آلازغ(. وم٘ طل٪ واٖخباعا مً 

، ُٞاال ّو حا٥ن ــــ ؾا ،آعونبالخالش ي م٘ ُٚاب حُل الكٗغاء الظي ؤبضٖه". )

2012).ّ

ت وال٨خابت ٖلى قاَض ال٣بر ٞهي ٖباعة ًٖ جباص٫ بحن  ،ؤما "اإلاىاؾاة ؤو الخٍٗؼ

ت صون ؤن ٩ًىن بالًغوعة مً اإلاكاَحر ؤما  ّو .شخهحن ًدىاو٫ مُخا مدضص الهٍى

ُٞما ًخٗل٤ بال٨خابت ٖلى قاَض ال٣بر ٞهي ٦خابت ٢ض ج٩ىن قٗغا و٢ض ج٩ىن هثرا 

ٓا مدضصا للمخىفى، ؤو خ٨مت ؤزال٢ُت ؤو ٖباعة لُُٟت،  ذ، جدمل ج٣ٍغ ٖلى يٍغ

ٚالبا َى  ،ًهىع الغؤي اإلاٗبر ٖىه عؤي اإلاخىفى اإلاضٞىن )جسُل مًا٠ٖ، طل٪ ألهه

مً ازخاع ما ٦خب ٖىضما ٧ان ال ًؼا٫ خُا(. َظا الخُاب اإلادٟىع مبضثُا ًهل بلى 

حمهىع ؤوؾ٘ بىاؾُت اليكغ: ٖىض مىث ٧اجب مٗحن، ٧ان قاجٗا وكغ ما ٦خب 

ّ ٖلى قاَض ٢بٍر وونِخه ٖىض وكغ مالٟاجه ]...[
ُ
لذ َظٍ اإلاماعؾت ال٣ضًمت َمِّؤ

غ، والتي اهدكغث ٦ثحرا في ال٣غهُحن الؿا صؽ ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ، في مغخلت الخىٍى

ّ.(2012، ُٞاال ّو حا٥ -ؾان ،آعون) .ول٨نها ٖاصث ب٣ىة في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ"

لُه ت اإلايكىعة في الجغاثض جدىام م٘ ألاهىإ ألاصبُت  ٖو ٞةن ال٨خاباث الجىاثٍؼ

والتي جم ج٨ُٟها بدُث ٖمم  ال٣بر...(ّوالخإبحن،  ّو الظ٦غ )الغزاء،الؿاب٣ت 

 اؾخٗمالها وناع مخاخا لجمُ٘ الٟئاث الاحخماُٖت التي اٖخاصث ٖلى ؾمإ نُٜ
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ُبا"، "ببالٜ ألالم والخؼّن" : مً ٢بُلواؾخٗمالها ٦ثحرة  ضٖى ٧ل ه"، "جغ٥ ٞغاٚا َع

ه بالضٖىة له بالغخمت واإلاٟٛغة بخدب٘ ألاهماٍ  ال٨خاب في َظا ٢مىاّو... "مً ٖٞغ

خ٠ باللٛت الٗغبُت وباللٛت الٟغوؿُت م٘ لؿاثضة واإلاىدكغة في الّصّاال٨خابُت 

ّالٗمل ٖلى اإلا٣اعهت بُنهما، َاصٞحن بلى جدضًض م٩ىهاتها وزهاثهها. 

ت إلاكغوٕ "ال٨خاباث الكاَضًت ٗملوألن َظا ال في الٛغب الجؼاثغي  اؾخمغاٍع

خُٟت حؿخمض بًٗا مً "، ٣ٞض اٞتريىا ؤن اإلاًامحن الّصّبحن الىمُُت والخجضًض

ا مً الهُٛت  آلاًاث ال٣غآهُت،  : الكاَضًت مثل (le formulaire)ٖىانَغ

لب الغخمت للمخىفى... بال ؤجها جخجاوػَا في مىي٘ آزغ ّو الضٖىة بلى الهبر َو

الثاوي ّوال٣غن ألاو٫،  :  مخٗل٤ بالٗاَٟت وؤلاخؿاؽ الٗاثلي. ومىظ اليكإة ؤي

ش الهجغي، ٧ اهذ ال٨خاباث الكاَضًت ٢لُلت هٓغا لؿُاصة اإلاى٘. والثالث مً الخاٍع

الى٣ل ٖلى الدجغ مماعؾت احخماُٖت وز٣اُٞت مترسخت ٖىض ن ؤ حلأّلول٨ً 

 - بٗض ؤلاؾالم-ٞةن َاالء ٖملىا  ،(417-410. م م،1939 ،الغاقض) الٗغب

  الخلٟاء،ّوألامغاء،  :لضي ٞئاث احخماُٖت مثل  - ٖلى ألا٢ل -ٖلى جغؾُش ال٨خابت 

ُان والٗلماء. ومً ؤحل ب٢ىإ ال٣اعت ٧اهذ الى٣ىف طاث مؿخىي ومىجؼة و ألٖا

بظو١ ٖا٫ و٦ظا ٧ان ألاصاء الخغفي، بدُث ٠٣ً الؼاثغ "مظَىال" ؤمامها، ٞهي 

ا ٞغنت للخث٠ُ٣، وبض٫ جد٨ُم مبضؤ  التهظًب والاحٗاّ.ّو ج٣ضم هٟؿها باٖخباَع

ّ ٞةن الؼاثّغ اإلاى٘،
ّ
ى٠٢ الخ٨م ؤو "ٌٗل ٣ه"، الص يء الظي ٖمل ًخجاَل طل٪ ٍو

جُا بحن ألاوؾاٍ والٟئاث  ا جضٍع جُا ٖلى ٢بى٫ َظٍ اإلاماعؾاث واهدكاَع جضٍع

 الاحخماُٖت ألازغي. 

 : وجٓل اإلاٟاع٢ت ٢اثمت بحن الخُاب واإلاماعؾت، ٞالٟاٖلىن وبلى الُىم ٣ًىلىّن

"لً ه٨خب ٖلى قىاَض ال٣بىع ولً هبني ال٣بىع". ول٨نهم في الخ٣ُ٣ت ًبىىن ال٣بىع 

٨خبىن ٖليها، ألن الّخٗٝغ ٖلى ٢بىع طوحهم ٣ًخط ي طل٪، ٞىحىص ال٣بر بحن  ٍو

مئاث ال٣بىع ألازغي ٌؿخضعي وي٘ ٖالماث ٦خابُت بض٫ الٗالماث الخؿُت 

            مجغص صٖامت لل٨خابتالخ٣لُضًت )حجغ، زكب، ؤواوي...(. وما البىاء بال 
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matériel support un  ٞهى وؾُلت ولِـ ٚاًت. وبما ؤن ال٨خابت ناعث مىدكغة

ٚلب ال٨م ٖلى الىٕى وؤنبذ البىاء بؿُُا وال٨خابت م٣خًبت جخًمً  ٣ٞض الُىم،

ت وصٖاء. وهي جىجؼ ٖلى قاَض/ههب  (Hirreche - Baghdad, 2013) ٖىانغ ٍَى

ظا الا٢خًاب ال واخض ٣ِٞ )بض٫  ههبحن( وبلٛت واخضة ٣ِٞ )اللٛت الٗغبُت(. َو

ت ألازغي خُث ناعث اخخٟالُت  ًمـ ال٨خابت والبىاء بل ختى ال٣ُىؽ الجىاثٍؼ

" حولم  ."الٟغا١" جاصي في الُىم الثاوي بض٫ الثالث  اإلاتزامىتٗض اخخٟالُت "الؿبٕى

اة مغوع ؤؾبٕىم٘  . و٢لُل ما ًخم الُىم الاخخٟاء جماعؽ ٧الؿاب٤ ٖلى الٞى

باألعبُٗيُت، هٓغا لالهخ٣ا٫ مً الٗاثلت ال٨بحرة بلى ألاؾغة الهٛحرة، بياٞت بلى 

همِ الِٗل في الٗماعاث واإلاضن ال٨بري ووحىص الٟاٖلحن الاحخماُٖحن يمً 

ـــ هٓام الٗمل اإلاإحىع والظي ال ٌؿمذ  ــ ـــ في ؤخؿً ألاخىا٫ــ م بإ٦ثر مً زالزت ؤًا ــــ

اة واخض مً ألانى٫. ّ.(2012 ،خحرف بٛضاص) ُٖلت في خالت ٞو

ت  مذ ال٨خاباث الجىاثٍؼ وباإلياٞت بلى اهدكاع ال٨خاباث الكاَضًت، اهدكغث ٖو

ٞٗىضما ًلخ٣ي الىاؽ زال٫ ألاًام ألاولى للٗؼاء  (Ringlet, 1992)في الجغاثض، 

ؿخسضم خ٠ ًٖ اإلاخىفى.ًدباصلىن ألازباع خى٫ ما ٦خبخه الّصّ َاالء ٖباعة  َو

ضة ساهم حطىه في الجىسهان" "، بمٗنى ؤهه ٢ض جم جسهُو بٖالن في الجٍغ

ً الظًً  ؿخضعي طل٪ ًٞى٫ الخايٍغ الىاخضة ؤو ٖضة حغاثض ًٖ اإلاخىفى. َو

ضة والُىم الظي جم ُٞه وكغ ؤلّا ت اؾم جل٪ الجٍغ ضون مٗٞغ ٖالن ومً ٢ام ًٍغ

ظا في الخ٣ُ٣ت ًخىا٤ٞ م٘   ( ,2010Bernard)، إلاعالنمبذأ الخؽُِع وبظل٪. َو

ت ؤن ٞاّل جىفي. و٦إهىا ؤمام ٖملُت بقهاص الىاؽ ٖلى  هاٞٗلى ٖمىم الىاؽ مٗٞغ

خباعاث الاحخماُٖت  ٔ والخظ٦حر باآلزغة، بياٞت بلى الٖا الىا٢ٗت، لخٗمُم الٖى

ت  الن ٌؿمذ لؤل٢اعب اإلاىحىصًً في ؤما٦ً بُٗضة مٗٞغ اإلاخٗل٣ت باإلاحرار، ٞاإٖل

ؼعيومً زم اإلاكاع٦ت في الٗؼاء واإلاُالبت بد٣ى٢هم في اإلاحرار. ) ،طل٪  .(2007، بٍى
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ت :  اإلاىحىصة في الجغاثض ُٞما ًلي 1وفي َظا اإلاكغوٕ جم خهغ ال٨خاباث الجىاثٍؼ

ت،  ان، ّوالخٍٗؼ ألاعبُٗيُت والظ٦غي. وطل٪ مً ؤحل ؤلاخاَت ؤ٦ثر والك٨غ والٗٞغ

الهاث الجم٘ بحن مىاؾبخحن )بٖالن  ، ٖلما ؤهه ٢ض ًدضر في بٌٗ ؤلٖا باإلاىيٕى

ت،  اة وحٍٗؼ ان وؤعبُٗيُت، و ًٖ ٞو ٞغ الهاث  (ط٦غي وجغخم...و ق٨غ ٖو و٢ض جغص ؤلٖا

ّبمؿمُاث ؤزغي. 

بلى جدب٘ وكإة الصخاٞت ؤو اؾخٗغاى  بضاًتفي ال ال جهضٝ : عً الصحافة
إلادت ٖامت بل ؾخ٣ام اليكاٍ الصخٟي وماؾؿت الصخاٞت مً حمُ٘ الجىاهب. 

ّ: نب )1983( ٖبض الٛني خؿًٖنها مً ؤحل وي٘ اإلاىيٕى في ؾُا٢ه. ٣ًى٫ 

ا الخضًث لم جٓهغ بال في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ،  "الصخاٞت بمٟهىمها ومٓهَغ

. وؤو٫ صخُٟت ٖغبُت هي التي ؤوكبٗض ازترإ الُباٖت بىاؾُت  َا إحىجىبٙر

ضة" هي بُٗنها "الصخُٟت" ]...[ زم حاء 1799هابلُىن في مهغ ؾىت  . و"الجٍغ

ضة( ]...[ ومً طل٪  بٗض طل٪ بؿىىاث، اللٛىي ٞاعؽ الكضًا١ ٞأزغ ٧لمت )حٍغ

ت الؿُاؾُت واؾم  ضة( ٖلى الصخُٟت الُىمُت ؤلازباٍع الخحن ؤَل٤ اؾم )الجٍغ

ت ؤم صوعٍت ]...[ ٦ما  ٖلى الصخُٟت الضوعٍت)اإلاجلت(  ُت ٧اهذ ؤم قهٍغ : ؤؾبٖى

ت( وهي  ىن في ال٣غن اإلااض ي ٖباعة: )الىع٢ت الخبًر اؾخٗمل بزىاهىا الجؼاثٍغ

ُت لٗباعة  ت. و٧اهذ لٛت الصخاٞت  News Paperجغحمت خٞغ ــــ ؤلاهجلحًز ؤو٫ ـــ

للٛت الٗامت التي ٧ان ٨ًخب بها  خابٗتـــــــخ٠ واإلاجالث في ال٣غن اإلاايُْهىع الّصّ

الىاؽ ؤو ًخساَبىن ]...[ ٞهي لٛت َابُت ]...[ و٧ان ال٨ّخاب واإلادغعون ًدكىن 

و ٖامُت مما ًلٟٓه الٗىام ]...[ و٢ض  ٖباعاتهم بإلٟاّ جغ٦ُت، ؤو ؤٞغهجُت ٦ثحرة،

حن لُخىلىا خغنذ بٌٗ الّصّ ٍغ خ٠ في مهغ ٖلى جسهُو حماٖت مً ألاَػ

ت ]...[ مغاحٗت ألازباع ّو ت واللٍٛى اإلا٣االث ٢بل َبٗها، وجصخُذ ؤزُائها الىدٍى

                                                           
ت لٟٔ ٖام ٌكمل حمُ٘ الىهىم اإلاىحىصة في الّصّ 1 خ٠ والتي لها ٖال٢ت الىهىم الجىاثٍؼ

اة الن ًٖ ٞو ان،  ، ّوباإلاىث مثل : ؤلٖا ٞغ ؤلاٖالن ًٖ ًىم الٟغا١، وط٦غي وجغخم، ّوق٨غ ٖو
، الن ًٖ ألاؾبٕى ت... م٘ اؾخثىاء الىهىم اإلاخٗل٣ت بدىاصر  ّو ألاعبُٗيُت، ّو ؤلٖا الظ٦غي الؿىٍى

اإلا٣االث التي جضعؽ اإلاىث. وٗخبر جل٪ ّو الجغاثم،و خىاصر الؿُاعاث( ؤو ال٣خل،  : لاإلاىث )مث
ت( ألانىاٝ ّغ )الىهىم الجىاثٍؼ ػمالء الٗمل... ّوألانض٢اء، وحؿمذ لؤل٢اعب،  نامىاؾباث ٞو

م مً حهتبا  .مً حهت ازغّي وون٠ اإلاخىفى ؤو ؤلاقاصة به ،لخٗبحر ًٖ مكاَٖغ
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خ٠ ال ج٣ل ٖنها في ال٨خب وؤزُاء ججاعب اإلاُبٗت في الصخاٞت والّصّ

ت" )  .(139-39 .م ماإلاُبٖى

٨ظا ًدبحن ؤن الصخاٞت في الٗالم الٗغبي ماؾؿت خضًثت اليكإة،  ى َو َو
ضة، و الص يء الظي َغح في البضاًت بق٩الُت اللٛت والجيـ )صخُٟت،  حٍغ

:  خُث ٣ًى٫ ٖضهان الخُُب ؛ اإلاجلت...(. وم٘ الى٢ذ جُىعث َظٍ اإلاماعؾتّو
"وفي َظٍ ألاًام ج٩اص ج٩ىن لٛت الصخاٞخحن واخضة ]...[ بياٞت بلى ؤن ٚالبُت 

ن في الجامٗاث الٗاملحن في الصخاٞت الُىم َم مً مث٣ٟي الٗهغ اإلاخسغحح
جحن ٞيها ٩ًاص ٩ًىن  ،الٛغبُت وبغامج َظٍ الجامٗاث مخمازلت ومؿخىي الخٍغ

مخ٣اعبا. بن اإلا٣اعهت بحن لٛت الصخاٞت في ٖهضحها اإلااض ي واإلاٗانغ ال حُٗي 
ُٗت في ًٞ الخ٣اٍ الخبر وحما٫ ؤلازغاج وبج٣ان الُباٖت  صخاٞت الُىم صعحت ٞع

الخُُب، ؿخىي الٗام للٛت اإلادغعًٍ". )ٞدؿب، بل حُٗيها صعحت ٖالُت في اإلا
وبن ٧ان ؾُٗض ألاٞٛاوي ًغي ؤن الصخاٞت ٢ض جلىزذ  (44 - 29 .م م ،1983

ضوي الخُإ ووحىص ٧لماث جض٫ ٖلى ٚحر  ٗت ٖو ُت الؿَغ بأزاع الترحمت الخٞغ
62٤ُ - 55 .م م ،1983، الخُُباإلا٣هىص منها، ) اإلاضوي ًغي  ( ٞةن ؤخمض جٞى

ؤن الصخاٞت في الجؼاثغ جابٗت ٧لها للىٓام الؿُاس ي الخا٦م ]...[ وحكمل 
غ،[...]الصخاٞت الٗغبُت زالر صخ٠ ًىمُت  : "الكٗب"  هي ّو ، حُضة الخدٍغ

غان  بالجؼاثغ الٗانمت، و"الىهغ" ب٣ؿىُُىت في قغ١ البالص، و"الجمهىعٍت" بَى
مً الىثر  خ٠ واإلاجالث ٞهي ٦ما ؾترونؤما ال٨خابت في َظٍ الّصّّو في ٚغبها ]...[

( وبطا ٧ان َظا الغؤي بسهىم 78-63. م م ،1983، اإلاضويالٗغبي الٟهُذ. )
ً،  داجبُٗت الصخاٞت صخُ زال٫ ؾخِىاث وؾبُٗىاث وزماهِىاث ال٣غن الٗكٍغ

هضع ًىمُا  ،2ُابٖالم خااهٟخا( 2018)َىا٥ الُىم  بال ؤن  ٖضص مهم مًٍو
ّ.3الٗغبُت والٟغوؿُت باللٛخحنّو خانتالٗمىمُت ّوالخ٠ ّصّال

                                                           
2 Voir la Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 

relative à l'information. 

Art. 4. — Les activités d’information sont assurées notamment par : — les médias 

relevant du secteur public, — les médias créés par des institutions publiques, — les 

médias appartenant ou créés par des partis politiques ou des associations agréés, — 

les médias appartenant ou créés par des personnes morales de droit algérien et dont le 

capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne. 
3 Voir: http://journauxalgerien.com/ 
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الم وهي اللٛاث ألاولى مً خُث  ،وجضزل لٛت الصخاٞت يمً لٛاث ؤلٖا

الخإزحر اإلاباقغ ٖلى الغؤي الٗام، ومً خُث الاهدكاع، ٞةجها ؤ٢ىي مً لٛت اإلاهض. 

ؤجها بٗض ؤن بضؤث ٢لُلت الاهدكاع  : وونٟذ الصخاٞت بإجها "نالة ًىمُت" ؤي

ت الىحىص في خُاة ألاٞغاص والجماٖاث، ؤمؿذ الػمت وقبه م٣ضؾت.  وازخُاٍع

ٗاّل81-79. مم ، 1983الخبابي، ) اث  ٢ض ( ٞو ناعث الصخاٞت مً يغوٍع

خُث لم وكهض مىظ اؾخ٣ال٫ الجؼاثغ اه٣ُاٖها ولى لُىم واخض.  ؛ الخُاة الُىمُت

ضصَا في جؼاًض، و٦ظا الُب٘ والخىػَ٘ وبن ٧ان طل٪ ال ًخىا٤ٞ خخما م٘ وؿبت  ،ٖو

٦مُاث ٦بحرة منها ؾترح٘، بل خ٠ اإلاىػٖت ج٣غؤ، ٧ل الّصّ ذٞلِؿاإلا٣غوثُت، 

ىاَا. ولِؿذ ٧ل ألاع٧ان  ظا ما ح٨ٗؿه الاؾخجىاباث التي ؤحٍغ ً َو والٗىاٍو

ت، ٣ٞلُل مً ال٣غاء  لي ًّىمً اإلاىحىصة في الجغاثض مدل اَخمام، ال٨خاباث الجىاثٍؼ

ت  الٟاٖلحن.  إلا٣ابالث م٘اَخماما ٦ما وعص في ا ال٨خاباث الجىاثٍؼ

اث٠ واإلاهام اإلايؿىبت  ىا٥ ٖضًض مً الْى صخ٠ الُىمُت ؤو لى البَو

ُت منها  : ألاؾبٖى

ــــ  ُٟتــ ت والا٦دكاٝ،  ْو ُٟت اإلاىاَىت، و اإلاٗٞغ ُٟت جىحُه الغؤي و ْو ْو

ت/اإلاىاػهتو ــــــــ (p. ,2000 ,araquinB 74)الٗام،  ُٟت الؿلُت اإلاىاٍػ ُٟت و  ،ْو ْو

ُه،  ُٟت ج٣ضًم الخضماث،و الدؿلُت والتٞر ُٟت الهضي والخإزحر الاحخماعي. و  ْو ْو

الهاث الخانت بدضر اإلاىث يمً ُٟت ج٣ضًم الخضماث وجىضعج ؤلٖا البا ما  ،ْو ٚو

الن  ضٞ٘ ناخب ؤلٖا ضعج َظا الّسجل في الهٟداث اإلاسههت لئلقهاع. ٍو ًُ

الن، ٦ما ًم٨ً ؤن هجض َظا السجل في نٟداث 4زمىا ًخىا٤ٞ م٘ مؿاخت ؤلٖا

ــــؤزغي. و٢ض الخٓىا  ــ في ؤخُان ٢لُلت ــ  ؤهه ًم٨ً للجغاثض باللٛت الٗغبُت ؤن جيكغ ــــ

ّٞاة باللٛت الٟغوؿُت وال٨ٗـ صخُذ. ٦ما ًم٨ً لئلٖالن الىاخضبٖالهاث ّو

ــــ  ؤن ًخًمً بٌٗ الهُٜ باللٛت الٗغبُت، زانت  ــــــــزانت اإلا٨خىب بالٟغوؿُتــ

                                                           
ّ…وجخٟاوث ألاؾٗاع مً صخُٟت ألزغي جبٗا لدجم الخىػَ٘ واإلا٣غوثُت 4
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ت  زانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ باألصُٖت ؤو آلاًاث ال٣غآهُت  وال جٓهغ ال٨خاباث الجىاثٍؼ

 :  طل٪الجغاثض ٣ِٞ، بل ختى في ال٨خب واإلاجالث ومً ألامثلت ًٖ  في

 ؼاد إلا حأبين وال

ض"ؾُضاحي ؾاصحي ]...[ ٣ُٞضها  الض٦خىع مدمض  املشحىمالظي هىصٖه َى  العٍض

في العين دمعة وفي مدمىص الهُاص الظي حم٘ بحن الٗلم وألاصب. هىصٖه و

اٖىا خو٦ىا هىص ؤن ًُى٫ اؾخم ،هىصٖه ألهه ٞاع٢ىا ٖلى عجل القلب حعش ،

ُاثه الؿخي ول٨ً ؤبى  بغوخه الهاصثت وبؿمخه اإلاٗبرة وؾماخخه الجمت ٖو

اع٢ه ٖام  ال٣ضع بال ؤن ًدغمىا مىه، ٣ٞض صزل اإلاجم٘ ٖام ؾب٘ وؾبٗحن ٞو

ازىحن وزماهحن، حٛمضٍ هللا بغخمخه وحؼاٍ ٖىا زحر الجؼاء. وؾُل٣ى ٧لمت اإلاجم٘ 

٣ىم ألاؾخاط مدمض ٖبض الٛني ُٞه، ػمُله ونض٣ًه الض٦خ ً، ٍو ىع ؾلُمان خٍؼ

ضخؿً بةل٣اء ٧لمت الكٗغ في  ، زم هسخم الجلؿت ب٩لمت ألاؾغة فقُذها العٍض

"ً  .(218. م ،1983 ،٧ىّعضم)وال٩لمت آلان لؤلؾخاط الض٦خىع ؾلُمان خٍؼ

 شراءالحأبين و ال

ىم. زم لىب مدمض ]...[ ؤجظ٦غ ًا مدمض، ٖىضما ونلىا أخي" ؤجظ٦غ بٗض  الخَغ

طل٪ ؤهني ؾُٗذ ب٪ بلى الُاب٤ الٗلىي مً مبنى اإلاضعؾت... ؤجظ٦غ ًا مدمض 
جحن بإم صعمان ]...[ ؤجظ٦غ ًا  خحن الخ٣ُىا مً مؿاء طل٪ الُىم في هاصي الخٍغ
مدمض ؤه٪ ٖىضما ٖضث مً البٗثت في بهجلترا ٢لذ لي ]...[ جظ٦غ ًا مدمض ؤن 

غيذ ٖلُ٪ الجامٗت  )حامٗت ال٣اَغة( الجامٗت ألام، ؤن ألاًام صاعث ؤًًا ٖو
٣ُت  حٗىص ب٪ بليها، ول٨ىني هصخخ٪ ؤن حٗىص بلى مٗهض الضعاؾاث ؤلاٍٞغ
ض ؤن ؤجدضر ُٞه آلان، ول٨ىني ؤزص ى  والؿىصاهُت ]...[ َىا٥ ش يء ًا مدمض ؤٍع

بٌٗ ما ٧ان في ؤًام٪ ؤو  وظُحض في هفس يؤن حؿمٗه في ُٚبخ٪ الخايغة. 
، الخطير ة أعىام لىد أها أوى مً علم بمشضوفمىز رالرؾىىاج٪ ألازحرة. 

وجداملذ ٖلى هٟس ي، و٦ظبذ ٖلُ٪ ٦ظبا ٦ىذ ؤٖلل هٟس ي وؤحٗؼي صاثما بإهه 
خه الىٟـ الهابغة ختى الثمالت. ٢لذ ّلم ٨ًً ؤ٦ثر مً ٦ظب ؤبٌُ، ٞخجٖغ

بن ألامغ بؿُِ وبن الٛمت ؾدىجاب وبن هللا ؾبداهه ؤ٦بر مً ؤن ًهِب٪  : ل٪
بما ال ج٤ُُ. وؾُٗذ مٗ٪ مخمؿ٩ا بإَضاب ألامل ]...[ ؾُٗذ في ٧ل م٩ان مً 

ألهه ال ًغص.  ،ال ًم٨ً عصٍ قضاء هللاؤحل ؾٟغ٥ بلى الخاعج مغة زم مغة، ول٨ً 
ظأظحمش في حر، بهني ًا مدمض خحن ؤجدضر بلُ٪ َظا الخضًث الٗلني ألاز
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صاثما ًا مدمض. وآلان و٢ض ؾُٗذ ؤهذ ٢بلىا لل٣اء وحه هللا ٞاَلب  مىاجاثو
بلى عب٪ ؤن ًلخ٣ىا ب٪ في ػمغة الهالخحن. وؾالم ٖلُ٪ ًا مدمض ًىم ولضث 

ىم جبٗث خُا بن قاء هللا ىم ٢بًذ ٍو ً) "ٍو ّ.(218. م، 1983، خٍؼ

 عشفانالنش و ؽال

بر ل٨م ًٖ  "ؾُضي ألاؾخاط الض٦خىع عثِـ اإلاجم٘ ]...[ ؤوص لى ؤؾٟٗني البُان أٖل
الظي صٖا٦م إل٢امت َظا الخٟل ]...[  امحىان أظش  الفقُذ لؽعىسلم الشقُق

؟ وؤهخم ؤٖلم به مني ]...[ؾاصحي ال ؤخؿب ؤن  وماطا ؤ٢ى٫ ًٖ والضي الغاخل

ى عاض ي  م بال َو ٣ُضها ٢ض ل٣ي وحه عبه ال٨ٍغ الًمحر ًٖ هٟؿه" ٣ُٞض٦م ٞو
ّ.(217. م ، 1983الهُاص،مدمىص (

 ىعيال

الض٦خىع عثِـ مجم٘ اللٛت الٗغبُت،  "بؿم هللا الغخمً الغخُم. الؿُض ألاؾخاط
 يناملؽاسلالّؿاصة ألاحالء ؤًٖاء اإلاجم٘ اإلاى٢غ. ؾُضاحي وؾاصحي 

. ل٣ض مًذ ؤٖىام ٦ثحرة وهدً وكٗغ ؤن اإلاجم٘ فقُذها الشاحل في مىاظاثىا في
اإلاى٢غ َى الٗاثلت ال٨بري ل٣ُٟضها ]...[ ومىظ مغيه ألازحر ٢ام لىا الضلُل ٖلى ؤن 
اًت ل٣ُٟضها  َظٍ الٗاثلت ال٨بري، ٖاثلت مجم٨ٗم اإلاى٢غ قضًضة ال٠ُٗ والٖغ

ؼ ]...[ ؤَا٫ هللا ب٣اء٦م وو٢ا٦م ٧ل م٨غوٍ. وؾالم ٖل٨ُم وعخمت هللا . "الٍٗؼ
 .(237. م، 1983، الخىفي)

 ؼاد إلا زلشي وال

« Plus de dix ans ont passé maintenant depuis que, au soir d’une 

dure opération pulmonaire, Jean Sauvaget a été emporté et qu’il a 

dû quitter ses enfants, ses amis, son travail. La plaie est toujours 

fraiche chez eux qui l’ont connu et aimé; elle est toujours béante 

dans la science. Les jeunes gens qui entrent maintenant dans le 
domaine de l’histoire et de l’archéologie de l’Orient médiéval 

n’ont pu connaitre ses traits, ses manières profiter de ses virils 

encouragements, sentir leur orientation déterminée parson 

influence; certainement des vocations n’ont pas été éveillées 
parce qu’il n’était plus là; car, dans le domaine de la vocation 

scientifique, mystérieuse elle aussi, il faut des rencontres où il 

excellait; il avait le don du sourcier » (Sourdel Thomine et Sourdel 
Dominique, 1961). 
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في َظٍ ألامثلت الخمؿت والتي جغجبِ بمىاؾباث مسخلٟت ًخم ط٦غ اؾم اإلاخىفى 

اة ّو غوٝ الٞى خٗبحر ًٖ الغض ى بال٣ًاء الوم٩اهخه الاحخماُٖت ؤو الٗلمُت ْو

ت ال جٓهغ ٖلى الكىاَض وال٣ضع والجهغ بإلم ال٣ٟضان. ومىه ٞةن  ال٨خاباث الجىاثٍؼ

وفي ًٞاءاث الضًٞ ٣ِٞ، وبهما َىا٥ ًٞاءاث ؤزغي ًم٨نها ؤن جبرػ ٞيها، ٦ما 

 (Ariès, 1977, p. 225). باليؿبت لل٨خابت ألاصبُت َى الخا٫

 Les nécrologiesخ٠ جسهو نٟداث ٧املت جدذ اؾم و٦ثحر مً الّصّ

ا وجظ٦غ طوحها 5لخم٨ً الٗاثالث مً الخٗبحر ًٖ مكاَٖغ
وهٟترى ؤن الجغاثض  .

خُث جدُذ ألٞغاص الٗاثلت وألانض٢اء وػمالء   (Habermas, 1996)؛ ًٞاء ٖمىمي

م الاحخماُٖت  ض٫ طل٪ ٖلى ؤن ًٞاءاث الٗمل الخٗبحر ًٖ مكاَٖغ وؤلاوؿاهُت. ٍو

الضًٞ ًٞاءاث ٖمىمُت لها محزتها وزهىنُتها اإلاٛاًغة جماما للصخ٠ الُىمُت 

ت(. وبن بضث ال٨خابت في اإلا٣ابغ هاصعة ؤو ٢لُلت، همُُت ؤو  )اإلاؿاخاث ؤلاقهاٍع

ألن الىاؽ ٌؿخسضمىن سجالث ؤزغي للخٗبحر، جخجلى مً زال٫  : ج٣لُضًت، ٞظل٪

وجم٨نهم "الًٟاءاث اإلاٛاًغة"  (Gennep, 1960)ال٣ُىؽ واإلاغاؾُم. ّو الغمىػ،

غاُٞت.  ا وؾُلت عثِؿُت، بياٞت بلى الهىع الٟىجٚى  مً اؾخسضام ال٨خابت باٖخباَع

الن ًٖ  ت )ؤلٖا ىا٥ زمـ مىاؾباث مخخالُت جيكغ ٞيها الىهىم الجىاثٍؼ َو

اة تّو الٞى انّو الخٍٗؼ ظٍ بٌٗ الظ٦غي ّو ألاعبُٗيُتو، الك٨غ والٗٞغ والترخم(. َو

ت   . (Le Soir d’Algérie, 2010, pp. 21-23)الىماطج ٖنها في الجغاثض الجؼاثٍغ

ّهمىرج لحابة الزلشي 

ط٦غي بلى ]اؾم و ل٣ب  (Le Soir d’Algérie, 2010, pp. 21-23)بقاصة، 
ّاإلاخىفى[، اإلاضٖى ]٦ىِخه[

ؼ، َىا٥ آالم ال جمحى، ُٞىم   30و 8الؿاٖت  في 2008ماي  17"ؤباها الٍٗؼ
 ص٣ُ٢ت، ٞاع٢خىا لؤلبض.

ا. بن ٞغاٚا ٦بحرا ٢ض اؾخ٣غ  بط ال ًم٨ً ألي ٧ان ؤن ًمؤلٍ، ؛بن ألالم ال ًؼا٫ ٢ٍى
                                                           

لب جإحي َظٍ  5 اة، ألاعبُٗيُت، ؤو الظ٦غي. وفي ألٚا الن ًٖ الٞى إحي طل٪ بمىاؾبت بما ؤلٖا ٍو
٣ت بالهىّع غاُٞت "اإلاغزُاث" مٞغ  . الٟىجٚى

https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
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ٞلىضٖى لـ ]اؾم و ل٣ب اإلاخىفى[، الظي َب٘ وحىصٍ في َاجه الخُاة بل٠ُ و٦غم 
.ً  ٦بحًر

مىد٪ عخمخ ه لىضٖى هللا ؾبداهه وحٗالى ؤن ٌؿخ٣بل٪ في حىخه الىاؾٗت، ٍو
 اإلا٣ضؾت. 

ؼ، اعجذ في ؾالم.  ؤبي الٍٗؼ
٥ّ"ّئػوحخ٪ وؤبىا

ججم٘ َظٍ الظ٦غي بحن ؤلاوؿاوي )ون٠ ألاخاؾِـ الٗاثلُت اإلاترجبت ًٖ 
ؼ وط٦غ زهاله الخمُضة( وبحن الضًني )صٖىة هللا بإن ًغخم ال٣ُٟض  ٣ٞضان الٍٗؼ

ضزله حىخه الىاؾٗت(.   ٍو

  ٍظا ما ال هجض اة وػماهه )الؿاٖت والض٣ُ٢ت( َو ش الٞى  جدضًض جاٍع

 في اإلاغزُاث الكاَضًت.

 مً َٝغ الؼوحت وألابىاء ٌٗبر ًٖ الخهىنُت  ظ٦غّيبن بمًاء ال
ى  ؛ والٟغصاهُت الظي ال هجضٍ في اإلاغزُاث الكاَضًت التي ًٓل ناخبها ؤو الص يء َو

 ٧اجبها مجهىال. 

 ان صازلي )ما ؤصع٦خه ال وما ؤخؿذ به حغاء  ،ٗاثلت مباقغة مً اإلاخىفىٖٞغ
 ٣ٞضاهه(. 

 همىرج لحابة إلاعالن عً وفا 

اة ؤبيهم " اث، ؤ٢اعب ووؿاًب ٌٗلىىن ًٖ ٞو بن ٖاثلت ]ل٣ب الٗاثلت[ مً لَغ
 77ًٖ ٖمغ 2010.05. .05وحضَم ]اؾم ول٣ب اإلاخىفى[ الظي خهل ًىم 

لى٣ى٫ ل٪، ؤبي بٗض صٞى٪، ٢ا٫ الىاؽ  .06.05.2010م ٖاما. الضًٞ حغي ًّى
اث، صمىؽ. الخاحت ب ن مايُ٪ ٧ان حض بًجابي ججاٍ قٗىب ٢ىعاًا، لَغ

ا لً ًيؿى٥ ؤبضا.   ]اؾمها[ وؤبىاَئ
ّاؾترح في ؾالم".

ُٟت احخماُٖت، باٖخباٍع ًدضص ٖال٢ت اإلاخىفى م٘ مدُُه  لئلٖالن ْو

 الاحخماعي ومضي ًٞاثله ٖلى طل٪ اإلادُِ.

 ٣ت مباقغة، ول٨ً مً زال٫ ٖباعة  اّل الن بٍُغ ًٓهغ البٗض الضًني في ؤلٖا

ًّىا٫ اإلاخىفى عخمت هللا ومٟٛغجه."اؾترح في ؾالم" َىا٥ ؤمل وعحاء في ؤن 
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الن ظا َ (Makarova Arina, 2007, pp. 113-121) : عشفان العائلة ؤلٖا

ؤخاؾِـ بوؿاهُت )ألاس ى، ٞغص مدضص، وهي حٗبر ًٖ  ٢بلمً  ٚحر ممط ي

حر ُمٗبر ٖنها نغاخت، ول٨ً ٖباعة "لً ًيؿى٥ ؤبضا" جض٫ ّوالخؼن، ّو اإلادبت...( ٚو

بال٣ُٟض الظي ؾِب٣ى خُا وزالضا ٖلى مؿخىي الظا٦غة  ٖلى مضي حٗل٤ الٗاثلت

ا(.  )الخاحت ]اؾمها[ وؤبىاَئ

ان الخاعجي ؤًًا، ؤي:  عشفان املجحمع الن ٖلى الٗٞغ ها ؤج : ٌٗخمض ؤلٖا

اث، ّو الىاؽ )قٗىب ٢ىعاًا،حٗخمض ٖلى قهاصة  ( مً ؤحل بزباث صمىؽّولَغ

ّنٟاث بًجابُت للمخىفى.

وفي ؾُا١ حٗمُم َظٍ اإلاماعؾاث، َىا٥ مماعؾاث مكابهت في الّصخ٠ 

ان وألاعبُٗيُت والظ٦غي  ٨غ والٗٞغ
ّ

ت والك اة والخٍٗؼ الن ًٖ الٞى الُىمُت حكمل ؤلٖا

رخم... وهي مضعحت
ّ
           يمً اإلاؿاخاث اإلاسههت لئلٖالهاث.  والت

(Ballarini, 2012,  pp. 17-31) احخماُٖت هجض ػباثً مً ٞئاث  ،وفي َظا اإلاجا٫

ٟحن واإلاث٣ٟحاإلاخٗلمّو م٩ىهت مً الىحهاء،  اإلااؾؿاث الخانت والٗامت، ين ومْى

ضة بخُث  الن ٌؿخضعي الخى٣ل بلى م٣غ الجٍغ والاجها٫ ن الخهى٫ ٖلى زضمت ؤلٖا

الهاث وج٣ضًم الُلب وصٞ٘ مبلٜ مالي  (Le service de publicité) ،بم٨خب ؤلٖا

بى و الٟىاهىن،  : ًإزظ اإلاكاَحر ومنهم ،وفي َظا الهضصم٣ابل َاجه الخضمت.  اٖل

ايُ اإلااؾؿاث  ًغّومضّو ٦باع اإلاؿاولحن الخ٩ىمُحن،ّون، ّى٦غة ال٣ضم والٍغ

الهاث.ّو اإلاجاَضون،ّو الخ٩ىمُت والخانت،  اإلاث٣ٟىن... الىهِب ألا٦بر مً ؤلٖا

:  وجخمحز َظٍ ألازحرة بإجها جخًمً الّهُٜ اإلاىحىصة ٖلى قىاَض ال٣بىع منها

اةّوالل٣ب، ّوالاؾم،  ش اإلاُالص والٞى لب الغخمت وآًاث ٢غآهُت. ّو جاٍع الضٖاء َو

 وجغ٦حز ٖلى زها٫ اإلاخىفى ،بياٞت بلى نُٜ ؤزغي ٞيها حٗبحر ًٖ ؤس ى الٟغا١

٣ا في الٛالب بهىعة اإلاخىفى. ،هوم٩اعم الن مٞغ ٩ىن ؤلٖا  ٍو

ّ  
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اة"، بمٗنى بٖالم الىاؽ  اة م٘ "الدكُِ٘/بقاٖت زبر الٞى خىا٤ٞ بٖالن الٞى ٍو

)اإلاىاؾاة، بإن ٞالها ٢ض جىفى. وطل٪ مً باب الخ٩اٞل الاحخماعي  َموبقهاص

والظًً مىظ  اإلاؿاٖضة في مغاؾم الضًٞ والٗؼاء( واإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى١ الىعزتّو

اة ًهحر لهم خ٤ ُٞما جغ٥ اإلاخىفى، ٧ل خؿب صعحت ٢غبه وبٗضٍ.  بٖالن الٞى

ٗخبر خًىع الىعزت ٧لهم واحخماٖهم يغوّع مً ؤحل اؾخ٨ما٫ بحغاءاث  ٍاَو

. ٦ما ؤن َظا الىٕى مً الّىهىم ًغا٤ٞ ؤو ما ٌٗٝغ بــ "الٍٟغًت" ج٣ؿُم التر٦ت

  (Hanus et Cornillot, 1995)الث وحضاهُت مهاخبت لٟترة الخضاصمغاخل وخا

اة لخٓت ماإلات ٨ًخٟي ٞيها اإلاٗلً  الن ًٖ الٞى الظي ٩ًىن في ؤٚلب ألاخُان ـــ ٞاإٖل

 ـــ ن اإلا٣غبحن ٩ًىهىن ميكٛلحن بمغاؾم الضًٞبخُث  ؛ نض٣ًا ؤو ػمُال ؤو حاعا

ضعج ٖىىان الٗؼاء ترخم ٖلى عوخه ٍو ت اإلاخىفى ٍو  وػمان الضًٞ هوم٩اه بظ٦غ ٍَى

لي طل٪ ج٣ضًم الخٗاػّيهوم٩اه ٩ىن طل٪ مً ٢بل اإلااؾؿاث ؤو ألاشخام ،. ٍو  ؛ٍو

ؤما ما حٗل٤ بالك٨غ ّوخُث ًغاص مىه مىاؾاة ألاَل والترخم ٖلى اإلاخىفى. 

ان ض ألاعبُٗيُت ،والٗٞغ خُث  ؛ ٩ُٞىن زال٫ ألاؾبٕى الثاوي بٗض الضًٞ و٢بل مٖى

٨غ ٖلى مىاؾاتهم ححران وألانض٢اء وػمالء الٗمل، لى بجلخٟذ الٗاثلت 
ّ

بالك

الن ًٖ ألاعبُٗيُت م٘ مغوع خىا٤ٞ ؤلٖا هم بجاهب ٖاثلت اإلاخىفى. ٍو ؤعبٗحن  وو٢ٞى

اة.  ّ.(Hirreche Baghdad, 2015, pp. 51-74)ًىما مً الٞى

رخم جخجؿض ٖال٢ت خمُمُت، زانت بحن ؤ٢غب 
ّ
وؤزحرا، ٞةهه في الظ٦غي والت

ب  ؛اإلا٣غبحن واإلاخىفى ىا زها٫ اإلاخىفى ومداوال ؾاٍ ؤخُث ًٓهغ ال٣ٍغ ِّ وخؼهه مب

٢ضع اإلاؿخُإ اؾخُٗاٝ ال٣غاء للضٖاء للمخىفى بالغخمت، ؾُٗا مىه بلى ؤن ًىا٫ 

 .(1992، الخُابي ؤبى ؾلُمانَظا ألازحر مغياة هللا. )

ً التي  زال٫ الٟترة ال٩ىلىهُالُتوجًمىذ الجغاثض الٟغوؿُت  ٖضصا مً الٗىاٍو

ُاث ؤو ال ىحض َظا السجل يمًجىضعج يمً سجل الٞى  زضمت ى٨غولىحُا. ٍو

 (chroniques diverses)ىي ٖاصة ٖلى الخىاصر اإلاسخلٟت خالتي جد اإلاٗلىماث

الهاث ال٣هحرة   (avis de sociétés)وبٖالهاث الكغ٧اث  (petites annonces)وؤلٖا

ت. ٦ما (le cours de la Bourse) وؤؾٗاع ألاؾهم  وهخاثج الُاههِب وألاعناص الجٍى

ى الُىم وفي ٦ثحر مً الجغاثض  ُاث ًىضعج يمً نٟداث ؤلاقهاع َو ؤن سجل الٞى
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الهاث اث يمً ؤلٖا ُّ ىضعج الىعي وسجل الٞى  بٖالن مضٕٞى ألاحغ. ٍو

 Le faire-part ضة ؤو ُاث َى هو مخٟاوث الُى٫ ميكىع بما في حٍغ . وسجل الٞى

ل٣ُمت اإلاخىفى ووحاَخه ًخم جدضًض نٟدت وكغ  وجبٗا .(Magazine)في مجلت 

ُاث ؤو في نٟداث ؤزغي صازل  الن، بما ٖلى الهٟداث اإلاسههت للٞى ؤلٖا

اة وبحن مغاؾُم  م٣االث ؤ٦بر حجما. وهٓغا ل٤ًُ الى٢ذ بحن وكغ بٖالن الٞى

اة الخانت باإلاكاَحر و٦باع  دًغ مؿب٣ا بٖالهاث الٞى
ُ
الضًٞ، ٞةن بٌٗ الجغاثض ج

ا ؤو مغيها.الصخهُاث ا  إلاتر٢ب مىتها هٓغا ل٨بَر

ت وبحنو٢ض جىنلىا بلى ؤن  ت بحن الخ٣بت الاؾخٗماٍع ما ناع  َىا٥ اؾخمغاٍع

ت بٗض الاؾخ٣ال٫. و٢ض َىعث الجغاثض الخ٣ا   ـــــ٨ًخب في الجغاثض الجؼاثٍغ

ـــ في الؿُا١ الّٛغ ت، خُث ًخًمً الىعي بي ــ ؾخماعة زانت بال٨خاباث الجىاثٍؼ

اة والؿً، ّوالاؾم ال٩امل للمخىفى،  : 6هي ٧اآلحي ٖىانغ ٦ثحرة ش الٞى اإلا٩ان ّوجاٍع

اة،  اة، ّوالظي خهلذ ُٞه الٞى مضة ّو ت٢امؤلام٩ان ّوم٩ان الىالصة، ّوؾبب الٞى

ُٟت، ّو ؤَم ؤما٦ً ؤلا٢امت الؿاب٣ت،ّو ٢امت في اإلا٩ان،ؤلا ت، ّوالْى الخبرة الٗؿ٨ٍغ

اث اإلاترصص ٖليها، ّو الٗمل ّوفي جىُٓماث ومىٓماث،  ٍتًّٗىالّواإلاضاعؽ والثاهٍى

مات ؤوؾمت الخغبّو الخُىعي  اؾم حمُّ٘وش يء آزغ مهم ًٖ اإلاخىفى، .ّوهاوج٨ٍغ

اؾم مضن ب٢امت ٖاثلت اإلاخىفى بما في طل٪ ألاوالص وؤلازىة ّوػوحاث اإلاخىفى، 

ضص ألاخٟاص، ش الجىاػة ّو وألازىاث وألاب وألام ٖو ؤو الخضماث  هاوم٩اج هاوػماججاٍع

ت )با٢اث الىعوص( جغؾل بلى ]...[ؤلّاوألازغي،  لُه، ٞةن َظٍ .ؾهاماث الخظ٧اٍع ٖو

الن وجبلُٛه الاؾخماعة  شخام ألاجًم ٖضصا واُٞا مً اإلاٗلىماث حؿمذ بيكغ ؤلٖا

غاؾُم م بخدًحر وحؿمذ ؤًًا ،واإلااؾؿاث التي جغبُها ٖال٢ت ما باإلاخىفى

 .)pp ,2010 ,acheM - iottiB .107-(124.احُض الجىاػة

خم  اةٍو الن ًٖ الٞى َٗىة ؤو الىعي. وبطا ٧ان  في َظا الؿُا١ ؤلٖا ٤ الىَّ ًٖ ٍَغ

ألاَل ٚحر عاٚبحن في اؾخ٣با٫ الخٗاػي مً ألاشخام ال٣اصمحن بلى الضًٞ، 
                                                           

6 www.rappfuneral.com/.../OBITFORM-Rapp.pdf. 
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ُٞم٨نهم بياٞت الهُٛت آلاجُت: "َىا٥ سجل بمًاءاث ًدل مدل ج٣ضًم 

الن ال٣هحرالخٗاػي". ومً بحن  الهاث هجض هو ؤلٖا اصة ما  ؤلٖا ضة. ٖو في الجٍغ

اة ؤخض ألا٢اعب )الؼوج،   وؤ ألاخٟاص ّوؤ ألاوالص ّوؤ الؼوحتو ؤ٩ًىن اإلاٗلً ًٖ الٞى

"بإلم  : ومً الهُٜ اإلاؿخٗملت هجض الههغ/...(. ّوؤ آلاباء، وؤ ألازىاث ّوؤ ؤلازىة

اة..."  اة..."/"بإس ى وٗلً ًٖ ٞو اة..."/"بكضًض ألالم وٗلً ًٖ ٞو "م٘  ـــــوٗلً ًٖ ٞو

اة..." 7قضًض الخؿغة وٗلً ًٖ ٞو
كاع بلى مهىخه م٘  . وحٗضص ؤوؾمت اإلاخىفى َو

اة ّو اة امغؤة متزوحت وكحر بلى اؾم ٖمغ اإلاخىفىجدضًض ؾبب الٞى . وبطا ٧اهذ اإلاخٞى

والصتها. وبطا حٗل٤ ألامغ بإعمل ؤو ؤعملت ُٞم٨ً ٦خابت "الخد٤ بؼوحخه" ؤو "الخد٣ذ 

ُما حٗل٤ بمغاؾم   ها،وم٩اج الجىاػة، ُٞخم جدضًض ؾاٖت الاخخٟالُتبؼوحها". ٞو

خم الّضٖىة بلى مكاع٦ت صٖىاث )الترخم ٖلى اإلاخىفى( ألا٢اعب زال٫ الاخخٟاالث  ٍو

الن الهٛحر ًم٨ً ؤن ٌٗىى الىٗىة. في ألازحر ًم٨ً ؤن ًخم  ظا ؤلٖا الضًيُت. َو

خم  في اإلا٣ابل بُٖاء اقتراٍ ؤال ٣ًضم اإلاّٗؼون البا٢اث ؤو ألا٧الُل ألَل اإلاخىفى. ٍو

ت،  اث بليها. وجسً٘ الٗباعاث  خُثٖىىان َُئت زحًر ًم٨ً بعؾا٫ الهباث والخبٖر

"ًٖ ألامىاث ال ه٣ى٫ بال  : اإلاؿخٗملت زال٫ الخضاص بلى مبضؤ ٖام مٟاصٍ ؤهه

8زحرا"
ولِـ اإلاهم مىاؾاة الصخو، ب٣ضع ما حهم الخٗبحر بهض١ )مً ال٣لب(  .

ىا وببضاء صٖمىا وحٗاَٟىا م٘ الصخو ؤو الٗاثلت  ،ًٖ ؤخاؾِؿىا وم٘ الظًً ٖٞغ

ا٫  ،souffrir avec"اإلاٗاهاة م٘". و٧لمت حٗاػي حٗني ال٣ُٟض وحٗخبر صعاؾاث ٚابٍغ

ؼاء" مً ؤَم الضعاؾاث في َظا اإلاجا٫. 9ليٛعاو  ومالٟه "َاالء اإلا٣ٟىصًً ألٖا

                                                           
7"Avec tristesse", "immense tristesse", "grande peine", "grand chagrin", "profonde 

douleur"... 
8 « Des morts, on ne dit que du bien ».  

ظا ًخىا٤ٞ م٘ الث٣اٞت الٗغبُت  ظا ما ًٟؿغ مثال ؤهىا لً  المُتؾؤلّاَو "اط٦غوا مىجا٦م بسحر" َو
الهاث ٖباعة "ماث مىخدغا"  Il s’est donné la mortهجض في ؤلٖا

9 Gabriel Ringlet est une figure du paysage intellectuel. Il est journaliste, écrivain et 

théologien, né à Pair-Clavier en Condroz en 1946, a été ordonné prêtre en 1970. Il a 

longtemps enseigné à l'Université de Louvain, où il a développé le département de 

communication. Professeur de journalisme et d'ethnologie de la presse, il a aussi 

exercé des fonctions au plus haut niveau de l'Université. 
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اة ول٨ً ال ًٟىجىا َىا الخإ٦ُض ؤن الن ًٖ الٞى الخإبحن، و ؤ ،الغزاء )الىعيّوؤ ،ؤلٖا

ؾغاج ) الىضب(... مماعؾاث مخإنلت في الث٣اٞت الٗغبُت ٢بل ؤلاؾالم وبٗضٍ.و ؤ

( وما ٨ًخب الُىم في الكىاَض ؤو في الجغاثض ال ًسغج ًٖ ألاهماٍ 2000، الضًً

والهُٜ الخ٣لُضًت الؿاثضة. وهجض في ٖضص مً اإلاهاصع ال٨الؾ٨ُُت جىز٣ُا 

ُاث وهي في الٛالب جىحه اَخمامها بلى حيـ الغحا٫ وبلى ٞئت احخماُٖت  ،للٞى

ُان والىحهاء. ) ( ومً َظٍ 260-232. م م ،1968ٖىاص مٗغوٝ، زانت باأٖل

" للمال٠ الىافي بالىفُات"و ،" البً زل٩انوفُات ألاعُان٦خاب " : اإلاهاصع

نالح الضًً زلُل بً ؤًب٪ الهٟضي. ومً ؤحل الى٢ٝى ٖلى مًامحن جل٪ 

الهاث  "الىافي منها ما وحضهاٍ في ٦خاب  ،ٖكىاثُا بٌٗ الىهىم هاظؤزؤلٖا

ّ.(1962، بً ؤًب٪ الهٟضي: ) بالىفُات"، الجضء ألاوى 

 ،بً ؤًب٪ الهٟضي). توزالزمئمدمض بً مدمض بً ٣ٖبت ]...[ جىفي ؾىت حؿ٘ 

 .(99. م،1962

في قهغ عبُ٘ ألاو٫ ؾىت  وثىفي١ ]...[ اسخبخمض بً ؤ مدمض بً مدمض بً

 ،1962 ،بً ؤًب٪ الهٟضي). ر وحؿٗىن ؾىتت وله زاّلثر مازمان وؾبٗحن وزاّل

 .(115م.

ّلحاب "الىافي بالىفُات"، الجضء الثاوي

٧ىع في قهغ عحب ؾىت زالر ظؤؾض اإلا ماتال٣ُٟه اإلاٛغبي اإلاال٩ي : ]...[ بلى ؤن 

غة ؤًًا. )  .(6 م.،1962، الهٟضيٖكغة وماثخحن، وصًٞ في مضًىت بلغم مً الجٍؼ

تها ب٣ضوم وميكاع ومث٣ب.   وثىفيؤؾُضة اليهىصي ]...[ و٢ا٫ لي حبرث عحال وصاٍو

 .(10 -8 .م م، 1962، الهٟضيبٗض الثالزحن وؾبٗماثت. )

وقاى أحمذ ألاظىاسي الزي ثىلى غعله ومان رقة : إهه الخاٞٔ الجىجي ]...[ 

أساد أن ًىحي عً ظىءثه الخشقة فجذبها الؽُخ إظماعُل مً ًذه وغطى بها 
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ؾىت زمـ وزالزحن وزمؿماثت.  ثىفي ؟ فشجه. فقاى الغاظل: أحُا  بعذ مىت

 .(209-208.م م ،1962، الهٟضي)

 .(1983، الهٟضي) :22لحاب "الىافي بالىفُات"، الجضء 

ؾىت زمـ وزمؿحن  ثىفيابً ٦ىاف زىان اإلاىؾىي ]...[ ولض بدماة وبها 

 .(29.م ،1983،الهٟضيوؾذ ماثت، وله ؾذ وؾخىن ؾىت. )

ؤبى خُان الخىخُضي الكاٞعي ]...[ ٢ا٫ ًا٢ىث : ٧ان ًخإله، والىاؽ ٖلى ز٣ت 

،  مً صًىه. و٢ا٫ مدب الضًً بً الىجاع: ٧ان صخُذ ال٣ُٗضة. و٦ظا ٢ا٫ ٚحٍر

خ٣اص، هٟاٍ  واإلاخإزغون خ٨مىا بؼهض٢خه. ٢ا٫ الكُش قمـ الضًً : ٧ان س يء الٖا

سه": ػهاص٢ت  وماتالىػٍغ اإلاهلبي ]...[  في الاؾدخاع. و٢ا٫ ابً الجىػي في "جاٍع

 وثىفيبى الٗالء اإلاٗغي. ؤبى خُان الخىخُضي ّوؤؤلاؾالم زالزت: ابً الغاوهضي ّو

بٗض الثماهحن، وهللا ؤٖلم.  في خضوص الثماهحن والثالر ماثت، ؤو ما

 .(41-39. م م،1983الهٟضي،)

ىض صعاؾت َظٍ اإلاًامحن جخد٤٣  جىنلىا بلى ؤن َىا٥ نُٛت ٧املت 10ٖو

ت اإلاخىفى،  ؾحرجه والؿُا١ الاحخماعي والؿُاس ي ّوبخىاٞغ قغوٍ ومُُٗاث ًٖ ٍَى

ت ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاٗلىماث ًٖ  الظي ٖاف ُٞه. وخُنها حُٗي الهُٛت الجىاثٍؼ

، و ؤالاؾم والل٣ب والىُْٟت )ؤمحر ( اإلاُذ) اإلاخىفى ش و ؤمخهٝى ٣ُٞه...(، جاٍع

اةهاوم٩اج الىالصة وباء...(، مىانٟاث ؤ٢خل، و ؤ)مىث مٟاجئ،  (اإلاىث) ، ْغوٝ الٞى

اة/اإلاىث، م٩ان الضًٞ )اؾم  زل٣ُت وؤزال٢ُت وهىاصع )َغاث٠(، م٩ان الٞى

في مكاٖغ الٗاثلت وّو زالقي وبًماوي،ؤ ج٣ُُمّوالٗمغ، ّوصٖاء بالغخمت، ّواإلا٣برة(، 

اةألّا . ولِـ َىا٥ جغجِب ص٤ُ٢ لهظٍ الٗىانغ، والثابذ ٞيها (اإلاىث) زحر ؾىت الٞى

اة.  ش الٞى ّؤن الهُٛت جبضؤ باالؾم والل٣ب وجيخهي بخاٍع

                                                           
ُاث م٩ىهت مً  10 ّهها.  190اٖخمضها في صعاؾت َاجه اإلاًامحن ٖلى ُٖىت ههىم ٞو
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اة بظ٦غ  الن اإلاىحؼ ًٖ الٞى تراوح ما وعص في الىهىم الؿاب٣ت بحن ؤلٖا ٍو

اة وبحن الىعي والغزاء ش الٞى خُث ًٓهغ هٕى مً ألاؾ٠  ؛ الاؾم والل٣ب وجاٍع

ل٣ُت )الُى٫، 
َ
لىن ّوال٣هغ، ّووالخؼن حغاء ال٣ٟضان. ومىانٟاث ال٣ُٟض الخ

ىا٥  ،البكغة...( ٢لُلت الظ٦غ مً ٢بُل "وؾُم البكغة" جغ٦حز ٖلى اإلاىانٟاث َو

خم في بٌٗ الىهىم  ألازال٢ُت مً ٢بُل : "و٧ان مً الخحر والضًً والهالح". ٍو

اؾخٗما٫ لٟٔ "ماث" و"جىفي" و"اؾدكهض" و"٢ط ى"، و"ل٣ي خظٞه"، و"ؤصع٦ه 

اة وبطا ٧ان اٚخُاال  ،ألاحل" ٧ل في ؾُا٢ه، ٞةطا ٧ان الٟغا١ "َبُُٗا" ؾمي ٞو

ؾمي اؾدكهاصا...وفي  وبطا ٧ان زال٫ مٗغ٦ت بحن اإلاؿلمحن وال٨ٟاّع ،ؾمي مىجا

اة وبحن "ؤصع٦ه ؤحله" ولٟٔ  بٌٗ الخاالث ًخم الجم٘ بحن لٟٔ اإلاىث ولٟٔ الٞى

حر مٗلً ٖنها بال  ت ٚو اإلاىث في الهُٛت هٟؿها. ؤما ًٖ مكاٖغ ألاَل ٞهي مخىاٍع

 ل٪ ًٖ الب٩اء ٖلُ٪". ٢لُال، مً ٢بُل "وجإلم له ؤصخابه"، "ل٣ض قٛلىا الب٩اء

م٨ً ال٣ى٫  ان الٗغبُت، ٞةهه بٍو هه بطا ٧اهذ الصخاٞت خضًثت اإلايكإ في ألاَو

ُاث، هي ؤ٢غب بلى  ٢ض وحضث مماعؾاث ز٣اُٞت ووكغاث زانت حسجل ٞيها الٞى

سجالث الخالت اإلاضهُت الُىم وؤ٢غب ؤًًا مما ٨ًخبه الٟاٖلىن في حغاثض الُىم ؤو 

ت الُىم ٞؿىجض ؤن َىا٥ ٖلى قىاَض ال٣بىع. وبطا  ٖضها بلى الجغاثض الجؼاثٍغ

ت. مً الّصّ ا٦بحرًّ اٖضصًّ خ٠ باللٛت الٗغبُت وبالٟغوؿُت جيكغ ههىنا حىاثٍؼ

َب٣ىا مىهجُت "جدلُل اإلاًمىن"  جدلُل َظٍ ألازحرة، ٣ٞضوبسهىم مىهجُت 

ازخُاع ٦ظل٪ وطل٪ مً زال٫ اهخ٣اء ّو ،ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ بىاء اإلاىيٕى ؤوال

ت   الىزاث٤ اإلاخىا٣ٞت م٘ مؿاءلخىا اإلابضثُت إلاىيٕى البدث "ال٨خاباث الجىاثٍؼ

ا ونُٛها  ،11خ٠"في الّصّ زم ٢غاءة َظٍ الىزاث٤ والّخٗٝغ ٖلى ٖىانَغ

ً التي جخهضع جل٪  ومىاؾباتها وصالالتها زم جهيُٟها بلى ٞئاث خؿب الٗىاٍو

ت، ّوط٦غي وجغخم، ّوالىهىم )ط٦غي،  ت، ّوؤعبُٗيُت، ّوحٗاػي، ّوحٍٗؼ ط٦غي ؾىٍى

                                                           

ت مً الّصّل٣ض جم 11  بك٩ل ٖكىاجي ؤخُاها ومىخٓم ؤخُاها  .(2014-2013)خ٠ ازخُاع مجمٖى
 .والٟغوؿُتؤزغي وباللٛخحن الٗغبُت 
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ان، ّو ٞغ بتّوجغخم، ّوق٨غ ٖو ظٍ اإلاىهجُت ٢ٍغ اة...(. َو مً ما ؤهجٍؼ  بٖالن ًٖ ٞو

 :  ، الظي ع٦ؼ ٖلى اإلا٩ىهاث آلاجُتليغساو

ت،  : مىاظبة الىص الٓٝغ الظي ًخىا٤ٞ مٗه الىو الجىاثؼي )ط٦غي ؾىٍى

...(. ّوؤ ؤعبُٗيُت،و ؤ ّؤؾبٕى

الخٍٗغ٠ باإلاخىفى، ّوجدضًض اإلاىاؾبت،  : ٖىانغ الىو البىاثُت ومًمىهه

ً،ّوالضٖاء والترخم، ّو  الخاجمت... ّو ط٦غ اإلاٍٗؼ

ت الثابذ  : الٗىانغ اإلاكتر٦ت واإلاخ٨غعة بحن َظٍ الىهىم الجىاثٍؼ

 واإلاخٛحر.

اة،  مً ٢بُل : اإلاىايُ٘ اإلاخُغ١ لها اإلاٗاًحر الؿُمى٣ُُُت الٞى

 الخضاص...ّوالٟغا١، ّوالازخٟاء، و

ً غافي الخ٩ٍى مضة،  : البهغّي الُىبٚى َى٫ الىو، ٖضص ألٖا

غاُٞاو  Titraille, Iconographie  ؤلا٧ىهٚى

ت :  12(ط)النىسبى  منىهات املذوهة جهي٠ُ مجمٕى الىهىم الجىاثٍؼ

ل واإلاسخهغ.ّوبلى اإلا٣خًب  واإلا٩ىهاث ألا٦ثر اهدكاعا، اإلا٩ىهاث  الترا٦ُب الٍُى

 Majuscules, Minusculesالٟغعي، جدضًض اإلا٩ان،  الىاصعة...الٗىىان، الٗىىان

 ..: ٖضص ألاؾُغ، مسُِ الىو واإلا٣اَ٘. املنىهات الىصُة

ت الىهىم التي صعؾها ن ؤن َىا٥ ٖضصا مً الهُٜ جبحّّ ساوغلي وفي مجمٖى

         ي همطُة الىص الجىائض اإلاخ٨غعة الص يء الظي حٗله ًخ٩لم ًٖ 

canoniques Schémas ٣ضم الىو الجىاثؼي هٟؿه ٖبر ٖضص مً الٗىانغ . ٍو

الهىعة  ّو ألاوناٝ،واإلاتن، ّوبضءا مً اٞخخاخُت الىو، والترجِب ال٣اع، 

ه) الث البىعجٍغ              والخُاب اإلاى٣ى٫ّ Les qualifications( واإلاَا

Discours rapporté وؤزحرا النهاًتla chute. 

                                                           
12 Voir : Ringlet (1992) : Ces chers disparus. Essai sur les annonces nécrologique & 

Charaudeau, Patrick. (1997). Le discours d'information médiatique : la construction 

du miroir social. Paris. 
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ة في  13الّصحف والجشائذ الُىمُةمضامين النحابات الجىائٍض
 

ت في الّصّ خ٠ والجغاثض الُىمُت في الهٟداث الخاّنت جإحي ال٨خاباث الجىاثٍؼ
ّ: باإلقهاع وجإزظ مؿمُاث ٖضًضة منها

ؿب٤ في الٗاصة الضًٞ  إلاعالن عً الىفا  اة َو الن بٗض الٞى : ًإحي ؤلٖا

٩ىن ناصعا  ّوؤ ٖاصة مً ألا٢اعب ؤو مً ألاحاهب )الجحران، بؿاٖاث مٗضوصة. ٍو

ُه حٍٗغ٠ مسخهغ  وؤػمالء الٗمل،  وؤألانض٢اء،  اإلااؾؿاث...(. ٞو

٩ىن مىحها لؤل٢اعب وللجمهىع الىاؾ٘ مً ؤحل باإلاخىفى )الجيـ، الٗمغ...( ٍو

 حكُ٘ الجىاػة واإلاكاع٦ت في ٣َىؽ الّضًٞ. مثا٫: 

اة   ) بضون نىعة( :بٖالن ًٖ ٞو

ِٞص ي  ،لٗؼالي مً ؾ٠ُُ، الجؼاثغّو، ؾىالميّوحُضاع، ّوحٗلً ٖاثلت خباش ي، 

اة ألام والجضة وألازذ  ـ ًٖ ٞو  ؾىت. 84ًٖ ٖمغ ًىاَؼ  ]...[اإلاىلىصة ]...[وباَع

ل 23ؾخىاعي التراب ًىم الثالزاء  قإع لىي ه٩ُىال  4بمجز٫ ابىتها  2013 ؤٍٞغ

ـ. عخم هللا ال٣ُٟضة وؤلهم  ٧75020لُٛى مبىع   وحها الهبر والؿلىان. طبباَع

ضة الخبر14""بها هلل و بها بلُه عاحٗىّن ّ.(20. م ،2013، )حٍغ

                                                           
ُت  تخ٠ الجؼاثٍغٖضص الّصّ : ؤع٢ام بخهاثُت 13 بي ًخٛحر  اٖىىاه 75الُىمُت وألاؾبٖى )الٗضص ج٣ٍغ

منها  20ٖكغون  ٖىىاها باللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت. 30مً ٞترة ألزغي(.ًهضع منها بك٩ل مىخٓم 
ت.  7ًخًمً ٧ل واخض منها  ًخًمً نٟداث ؤو مؿاخاث مسههت للىهىم الجىاثٍؼ

ت...( اة، حٍٗؼ ت )بٖالن ٞو زمـ َظٍ  حىاثؼي ٧ل ًىم.140هو =  20X7:  ههىم مخىٖى
اة  اة 28= 5÷  140الىهىم مسهو لئلٖالن ًٖ الٞى اة . هو بٖالن ٞو ٖضص بٖالهاث الٞى

ت  ت:هو.  10220= ًىم365Xهو 28الؿىٍى ت الؿىٍى ًىم 365Xهو 140ٖضص الىهىم الجىاثٍؼ
ني لئلخهاثُاث( 5102ملُىن وؿمت في ؾىت 39.5ٖضص الؿ٩ان . هو 51100=  . )الضًىان الَى

ُاث في الؿىت  ني لئلخهاثُاث( 000.111ٖضص الٞى ُاث الُىمي . )الضًىان الَى مخىؾِ الٞى
اة ًىمُا. 438= اًىم365÷  168.000  ٞو

  .156:  ؾىعة الب٣غة، آلاًت 14



 محمذ حيرػ بغذاد 

34 

عاصي 
ّ
اة ؤو ألاًام ال٣لُلت الّخالُت له جخىا٤ٞ : الح  ج٩ىّن، ّوم٘ الُىم ألاو٫ للٞى

ؿىا ِٖاصة م٣ّضمت مً ألاٞغاص ؤو الجماٖاث )اإلااؾؿاث( "ألاحاهب" ؤي الظًً ل

غيها مىاؾاة ؤَل اإلاخىفى.اعب ا٢ؤمً   : مثا٫ إلاخىفى ٚو

ت )م٘ نىعة اإلاخىفى(  جــــٍٗؼ

ً ال  .15ا ؤنابتهم مهِبت ٢الىا بها هلل وبها بلُه عاحٗىن"بطًً ظ" وبكغ الهابٍغ

، جل٣ُذ هب اة اإلاٟٛىعة  إببالٜ الخؼن وألاس ى وب٣لب زاق٘ ل٣ًاء هللا و ٢ضٍع ٞو
لى ]...[ لها بةطن هللا آلاوؿت  ني. ٖو ا ظزغ َببَاع ؾام باإلاجلـ الكٗبي الَى

، ال ٌؿٗني بال ؤن ؤ٢ضم ؤنالت ًٖ هٟس ي وهُابت ًٖ ٧ل هىاب اإلاهاب ألالُم
ُٟه، زالو الخٗاػي بلى ؤَلها عاحُا مً  ني وبَاعاجه ومْى اإلاجلـ الكٗبي الَى

ــــ اإلاىلى ـــ ــــــ ٖؼ وحل ــ ؤن ًخٛمض عوح ال٣ُٟضة بىاؾ٘ عخمخه وؤن ٌؿ٨نها ٞؿُذ  ــ
 وحها الهبر والؿلىان. طحىاهه، وؤن ًلهم 

 الض٦خىع مدمض الٗغبي ولض زلُٟت              

ضة الخبر، ني )حٍغ ّ(10. ، م2013عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

نش والعشفان
ّ

 للمخىفى، )ألاعخام(الٗاثلت ٖاصة ما ٩ًىن مً ؤٞغاص  : الؽ

ً واإلاخٗاَٟحن م٘ الٗاثلت في مهابها الجللّو ٨غ مىحه بلى اإلاٍٗؼ
ّ

وفي الىو  .الك

ُب( بُانّو بقاصة باإلاخىفى اجه )الٟغاٙ الَغ ٍى ًًاؤ وجضٖى ،جإزحر ٞو  لىب الظًً ٖٞغ

 : ؤن ًترخمىا ٖلى عوخه. مثا٫

ان )م٘ نىعة اإلاخىفى(  ق٨غ و ٖٞغ

خغم  ]...[ ٞاع٢خىا بلى ألابض ألام الٛالُت والؼوحت اإلاُُٗت 14/03/2013 ًىم
ُبا وخؼها ٖم٣ُا ال ٌٗىيه ءؾىت جاع٦ت وعا 86ًٖ ٖمغ ًىاَؼ ]...[ َا ٞغاٚا َع

. وبه ٍ اإلاىاؾبت ألالُمت جخ٣ضم ٖاثلت عاؽ الٗحن ظؾىي ؤلاًمان ب٣ًاء هللا و٢ضٍع

ان بلى ٧ل مً واؾاَم وو٠٢ بجاهبهم في مهابهم الجلل  وبىعوح بالك٨غ والٗٞغ
الضٖاء لها بالغخمت واإلاٟٛغة وؤن لى ب٦ما جضٖى ٧ل مً ٖٝغ اإلاغخىمت وؤخبها 

ؿ٨نها ٞؿُذ حىاهه.   ٨ًغم هللا مثىاَا َو

 16" " بها هلل و بها بلُه عاحٗىّن

                                                           
  156. -155 : خانؾىعة الب٣غة، آلاً 15
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ضة الخبر،  ]اؾم الٗاثلت  [ٖاثلت  .(20. ، م2013)حٍغ

ا ؤٍخىلى ًىما بٗض الضًٞ ّو 40وجخىا٤ٞ م٘ مغوع  : ألاسبعُيُة ٢غباء ؤمَغ

لب الغخمت  الّخٗبحّرّوٚغيها ؤلاقاصة باإلاخىفى، ّو، اإلاخىفي ًٖ ؤس ى الٗاثلت َو

ّ: مثا٫ للمخىفى.

 )بضون نىعة( : ؤعبُٗيُت
 17"٧ل مً ٖليها ٞان و ًب٣ى وحه عب٪ طو الجال٫ و ؤلا٦غام"

اة اإلاٟٛىع لها بةطن 22/04/2013الُىم،  ، ج٩ىن ٢ض مغث ؤعبٗىن ًىما ٖلى ٞو

. جمغ ٚالَمؤّو . ًا ؤمي، ٧لمت مً ٢لىب مجغوخت مً ٞغا١ ؤٖؼ الىاؽ]...[هللا 
ض ٖم٤ الظ٦غي في ػمان لم ٌٗض ٧الؼمان،  ظا ما ًٍؼ ت البر١، َو ألاًام ٦ؿٖغ

ُاص. اّل جؼا٫ خغاعة ٞغا٢٪  ماجذ ُٞه ألاٞغاح، ٞإنبذ ال ٞغ١ بحن اإلاىاؾم وألٖا
ن اإلاىث إبجلهب ٞااصها، لى ٧ان الضم٘ ٌُٗض٥ لب٨ُىا الضَغ ٧له، ٣ِٞ ؤلاًمان 

ضٖىن ؤخ٤ ّو ن الب٣اء هلل وخضٍ. لً ًيؿا٥ ؤوالص٥ وبىاج٪، وزانت ههحرة، ٍو
ؿُذ الجىان.  ل٪ في الهالة بالغخمت والٟٛغان ٞو

ضة الخبر،  18"بها هلل و بها بلُه عاحٗىن"  .(06م.  ،2013)حٍغ

م٨ً ؤن جخجضص جىا٣ٞا  الزلشي  اة ٍو لب م٘ مغوع ؾىت مً ٞو : جخىا٤ٞ في ألٚا

ض ٧ل ؾىت.  خظ٦ٍغم٘ َظا اإلاٖى وجخًمً في الٛالب ؤلاقاصة باإلاخىفى،  ٢غباءٍ،ؤ ٍو

في الظ٦غي  صٖىة ال٣غاء للترخم ٖلُه، بياٞت بلى بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت ٦ما ًٓهّغّو

ؤو مٟغصة "جغخم"  في خاالث ٦ثحرة نُٛت "ط٦غي وجغخم" بخؿاؽ الٗاثلت. ووحضها

٣ابل مهُلح الظ٦غي في اللٛت ألاحىبُت ُٟت الظ٦غي هٟؿها. ٍو ّ.والتي لها ْو

ت،  Anniversaire مهُلح و ؤٖامحن، و ؤمغوع ٖام، و ؤوالتي حٗني ط٦غي ؾىٍى

اة. ّ: مثا٫ زالزت ؤٖىام... ٖلى الٞى
ّ  

                                                                                                                             

  .156 : ؾىعة الب٣غة، آلاًت16 
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 ط٦غي و جغخم ) م٘ نىعة اإلاخىفى(

لٟغا٢٪. وؿُاه٪ مؿخدُل. مغث ؾيخان ٖلى  22/04/2013ًىم  ا٦م ٧ان ماإلا
عخُل٪، وؾدب٣ى ط٦غا٥ مضي الخُاة بهظٍ اإلاىاؾبت ألالُمت، جخ٣ضم ػوحخ٪ 

ؤن ًجٗل ّون ًضٖى له بالغخمت واإلاٟٛغة ؤ]...[بالُلب مً ٧ل مً ٖٝغ اإلاغخىم 
اى الجىت. لً هيؿا٥ ًا  ٓل في ٢لىبىا بلى ٖؼ الىاؽ، ؾخؤهللا ٢بٍر عويت مً ٍع

 ؤن هىاُٞ٪ في الجىت الٗلُت بن قاء هللا. 
 19"في ٖباص٥ الهالخحن. بها هلل وبها بلُه عاحٗىّن زلهصؤله ّواللهم اٟٚغ "

ضة الخبر .ػوحخ٪ ّ(06م.  ،2013، )حٍغ

تحؿخُٗض  ما ٨ًخب ٖلى قىاَض  - بضعحاث مخٟاوجت -َظٍ الٗىانغ الجىاثٍؼ

ت اإلاخىفى،  ول٨ً ما  الخماؽ الّغخمت...(.ّوآلاًاث ال٣غآهُت، و ألاصُٖت،وال٣بىع )ٍَى

ان الٗاثلي واؾخٓهاع آزاع الٟغا١ ّو صعحت ؤلاقاصة باإلاخىفى َّىَى حضًض ٞيها  الٗٞغ

٦ما ؤن  (pp, , 2003Makarova. 108-118) الىٟؿُت، الٗاثلُت والاحخماُٖت

ّاإلاجخم٘ ؤٞغاص وماؾؿاث خايغ في َظٍ الىهىم باألؾماء وبالخى٢ُ٘. 

ت اإلاىحىصة في الجغاثض م٘ جُىع ألاخاؾِـ وم٘  وجخىا٤ٞ الىهىم الجىاثٍؼ

اة، (:  تها مخٗضصةازُاّع وؤومضازلها  ه،ومغاخل ؾحروعة الخضاص الن ًٖ الٞى ؤلٖا
ت، ألاعبُٗيُت، الظ٦غّي ٖالن ةبلؤل٢اعب وألاحاهب  وهي حؿمذ ) الك٨غ... ،الخٍٗؼ

)ال٣غاء( اإلاؿتهضٞحن ٦ثر بم٣ضاع جىػَ٘ . ٦ما ؤن الجمهىع والخٗبحر ٖنها ؤخاؾِؿهم

ضة م مً ؤحىاؽ ومٗخ٣ضاث مسخلٟت ،الجٍغ اَضي هو  ،َو
ّ

في خحن ؤن الّىو الك

مدضوص ومدضص باإلاؿاخت )مؿاخت الكىاَض( وباإلاىاؾبت )الٟترة التي حؿب٤ 

اة ت  40مً الُىم ألاو٫ ٖلى ٚاًت  :الٞى ت والّخٗبحًر ًىما( وبمهاعاث الخغفي اللٍٛى

ىهت باإلاؿخىي الضعاس ي اإلادضوص )مؿخىي ابخضاجي بلى زاهىي( والتي  )الخُابت( اإلاَغ

 م٣اعهت بمهاعاث الصخُٟحن طوي اإلاؿخىي الجامعي ٖاصة. ،مدضوصة جب٣ى مهاعاث

٦ما ؤن الخغفي ٚحر مسخو في بهجاػ الكىاَض ٣ِٞ، ٞيكاَه اإلانهي ًمخض بلى 

ّ.اإلاىاػ٫ّ ن بىاًاثحًزتبهجاػ الُلباث اإلاخٗل٣ت ب

  

                                                           

 .156ؾىعة الب٣غة، آلاًت : 19 
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ة في الجشائذ باللغة العشبُة والجشائذ باللغة  النحابات الجىائٍض
 الفشوعُة

إل ٖلى ؤعق٠ُ  ٢20مىا غان( مً ؤحل الَا ضة الجمهىعٍت )َو اعة م٣غ حٍغ بٍؼ

ضة والى٢ٝى  ت ٖلىالجٍغ في ٞترجحن باعػجحن  هاوم٩ىهات زهاثو ال٨خاباث الجىاثٍؼ

ضة  : مً ٖمغ الجٍغ

ضة جهضع باللٛت الٟغوؿُت ــــ ّ،21الٟترة التي ٧اهذ ٞيها الجٍغ

ضة )حاهٟي ــــ  ،(1977 الٟترة التي ٖغبذ ٞيها الجٍغ

ضة جهضّع باللٛت الٟغوؿُت وحضث مؿاخاث  في الٟترة التي ٧اهذ الجٍغ

اع الخام  ٣ت بٖالهاث ؤزغي. ول٣ض خىي ؤلَا اة ٞع مسههت لئلٖالن ًٖ الٞى

ضة الجمهىعٍت واإلاؿمى  ت في حٍغ زالر مٗلىماث  Notre carnetبال٨خاباث الجىاثٍؼ

ّ: عثِؿُت هي

 ،ُاث  الٞى

 ،ألاشخام اإلابدىر ٖنهم 

  اه٣ُإ الخُاع بٖالهاث ناصعة ًٖ قغ٦ت ؾىهلٛاػ وجسو في الٛالب

 ال٨هغباجي.

ة )ظىة   (6743عُىات مً النحابات الجىائٍض

Avis de décès 

Les familles, Chellali, Habour, Benhabour, Koudjetti, Boudjakdji, 

Ben Mehdi, Belhachemi, Bensalah, Chaib, d’Oran, d’Alger, de 

Chellala, Méchéria, prient toutes les personnes qui ont compatià leur 

douleur, de trouver dans ce message leurs remerciements les plus 

vifs, lors du décès de leur cher et regretté : 

                                                           
 .2014غ الباخثان ػواوي بً ٦غوم ومدمض خحرف بٛضاص زال٫ قهغ ؤ٦خىب : ؤي 20
خ٠ باللٛت الٟغوؿُت زال٫ ٌٗخبر َظا الجؼء حٗم٣ُا إلادىع الباخث بىقمت الهاصي ًٖ الّصّ 21

ّ الٟترة ال٩ىلىهُالُت.
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[...]  

Agé de 80 ans 

Quia été rappelé à Dieulors de son pèlerinage aux lieux Saint de 

l’Islam. Domicile du défunt: 9, rue de la paix Sidi Bel Abbès. 

(Eljoumhouria, 1976, p. 5). 

ان، خُث  ٞغ اة ول٨ً ق٨غ ٖو ن الىو ًخًمً بَظا لِـ ٣ِٞ بٖالن ًٖ ٞو

 : اإلا٩ىهاث آلاجُت

 ،حٗضاص ؤؾماء الٗاثالث 

 ،صوع الٗاثالث وألاشخام اإلاخمثل في الخٗا٠َ 

 الكٗىع باأللم، : جبُان بخؿاؽ ٖاثلت اإلاخىفى 

 ،ق٨غ الٗاثالث وألاشخام اإلاخٗاَٟحن 

 ،ؤلاقاصة باإلاخىفى وونٟه بال٣ُٟض والٛالي 

 اإلاغخىم ؤو اإلاؿخضعى بلى/مً هللا، بٗض صًني : 

 اة  )الب٣إ اإلا٣ضؾت(، هاوم٩اج جدضًض ْغوٝ الٞى

 ؾخ٣با٫ الخٗاػّيإّل هوبِخ جدضًض م٩ان اإلاخىفى.ّ

40
ème

 jour 

Les familles Senouci, Bella, Ouddane, ferhat, Bensalah, Hantaz, 

Mokhfi, Djidar, Medjabed, Derragui informent les parents et allies de  

[...]  

qu’uneveillée religieuseaura lieu à l’occasion du 40
ème

 jour le jeudi 

8. 1. 1976 à Mascara. (Eljoumhouria, 1976, p. 5). 

Avis de décès 

Le personnel de la Direction de l’éducation et de la culture de 

Tlemcen, ainsi que l’ensemble des personnels enseignant, et 

administratif de la wilaya font part du décès de 

[...]  

Frère du Directeur de l’Education et de la culture et expriment à ce 

dernier ainsi qu’à tous les membres de la famille durement touchés 
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par cette perte cruelle leur condoléances les plus attristées en même 

temps que toute leur sympathie. (Eljoumhouria, 1976, p. 6). 

الفقذان "، ٦ما وعصث ٖباعة "الـحأرش النبيرٖالن ٖباعة "ل٣ض وعص في ؤلّا
الهاث ؾىاء جل٪ اإلا٨خىبت الشهُب " وهي مً الٗباعاث اإلاؿخٗملت ب٨ثرة في ؤلٖا

ّباللٛت الٛغبُت ؤو بالٟغوؿُت.
Avis de remerciements et 40

ème
 jour  

Les familles Boukri, Henniene, Djebbar, Larabi, Rekkab, 

Benkheddouda, Benaouda, Sabeur, Chaib-Dour, Daikh, très sensibles 

aux nombreux témoignages de sympathie manifestés lors du décès de 

leur regretté 

[...]  

Survenue le 3 décembre dernier [1975], expriment à tous ceux 

qui sont associés à leur deuil leur vive gratitude et les prient de bien 

vouloir assister à l’office religieux du 40
ème

 jour fixé au samedi 10 

janvier 1976. Domicile : 2
ème

 avenue, Les Jardins-Arzew. 

(Eljoumhouria, 1976, p. 7) 

ًىما )َىا٥  39َىا٥  1976حاهٟي10بلى  1975صٌؿمبر  03هالخٔ ؤهه مً ّو
ّ: ٞغيُت ؤن ٩ًىن للمخىفى ابً ؤو ابىت واخضة(. و٢ض جًمً الىو اإلا٩ىهاث آلاجُت

 ؛ ط٦غ ؤؾماء الٗاثالث

 ؛ هاجثمُنو  و٢ٟتالىاؽ م٘ ٖاثلت اإلاخىفى في مدىتهم مباع٦ت

 ؛ ون٠ اإلاخىفى بال٣ُٟض

اة ّ؛ جدضًض ػمان الٞى

ض  الن ًٖ مٖى ان والك٨غ زم ؤلٖا الجم٘ بحن مًمىهحن في الى٢ذ هٟؿه )الٗٞغ
 ؛ ألاعبُٗيُت(

ض جدضًض م٩ان الاخخٟالُت  ؛َاومٖى

ّٖلى ؤن الاخخٟالُت صًيُت. الىو
ّ  
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Avis de remerciements et 7
ème

 jour 

Les familles Ghorbal, Benmi Moun Morsli. Parents  

et alliés remercient toutes les personnes toutes les personnes qui, de 

près ou de loin ont manifesté tout marques de sympathie à la suite du 

décès de leur cher et regretté. 

[...]  

Survenu le 19/3/76 

Et font part de la veillée du 7
ème

 jour qui aura lieu ce jour jeudi 25 

mars 1976 à partir du 19 heures. Domicile mortuaire stade 19 juin 

Oran (Eljoumhouria, 1976, p.7). 

ان والخظ٦حر باخخٟالُت الُىم الؿاب٘  الن مىاؾبت الك٨غ والٗٞغ ًسو ؤلٖا

( و٢ض جًمً اإلا٩ىهاث آلاجُت:  )الؿبٕى

 ؛ ط٦غ ؤؾماء الٗاثالث اإلاٗىُت بالضعحت ألاولى

 ؛ ق٨غ ألاشخام اإلاٍٗؼً

 ؛ وٗذ اإلاخىفى بالٛالي وال٣ُٟض

 ؛ هول٣ب ط٦غ اؾم اإلاخىفى

اة ش الٞى  ؛ ط٦غ جاٍع

ضَا بالُىم والؿاٖت م٘ جدضًض  الن ًٖ اخخٟالُت الُىم الؿاب٘ ومٖى ؤلٖا
ّ.اإلا٩ان

ة باللغة العشبُة  (6744، جاهفي) عُىات مً النحابات الجىائٍض

ضة الجمهىعٍت ؾىت  ضة م٨خىبت باللٛت الٗغبُت،  6744ل٣ض جدىلذ حٍغ بلى حٍغ

ُاث واإلا٣ٟىصًً وبٖالهاث ماؾؿت ّو اع اإلاسهو للٞى خُنها جم خظٝ ؤلَا

ُاث ًخم بك٩ل ٢لُل وفي نٟداث notre carnet ؾىهلٛاػ  الن ًٖ الٞى وناع ؤلٖا

ضة. مثا٫:  مخٟغ٢ت مً الجٍغ

٣ت بهىعة اإلاخىفى باألبٌُ وألاؾىص( 4م  ّ)مٞغ
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 وفُات

اة  حٗلً ٖاثلتي بىصاوص وبىىهت ًٖ ٞو

]...[ّ

 ًٖ ٖمغ ًىاَؼ الخمؿحن ؾىت

في مىخه٠ ًىم الخمِـ اإلااض ي. م٣غ ؾ٨ً  املغفىس لهو٢ض قُٗذ حىاػة 

غان ) -، حي ٌ. ٫. م.2مضزل  5: ٖماعة ب املشحىم  الجمهىعٍت، الهض٣ًُت َو

1977).ّ

 حىى الىص مالحظات

اة الن ًٖ ٞو  ؛ ًخىا٤ٞ مًمىن الىو م٘ ؤلٖا

اة  ؛ جم ط٦غ الٗاثالث اإلاٗىُت بالٞى

ى  ؛ هىل٣بجم جدضًض اؾم اإلاخٞى

 ؛ خضص ٖمٍغ

 ؛ جم الخظ٦حر بُىم حكُِ٘ الجىاػة والضًٞ

 ؛ جم الخظ٦حر بٗىىان اإلاخىفى

ّوٗذ اإلاخىفى باإلاغخىم وباإلاٟٛىع له، الص يء الظي ًمىذ للىو بٗضا صًيُا.

 إعالن وفا 

اة  حٗلً ٖاثالث مِٛل، بغاقمي، بالغقض بىعخلت، مىهىعي وحجاوي ًٖ ٞو

 الؿُض

]...[ّ

 ؾىت 99البالٜ مً الٗمغ 

اة قإع اٌٛلي ع٢م  12حىاػجه ٖلى الؿاٖت  22حكُِ٘ غان  8م٣غ الٞى بَى

 .(3 م. ،1977)الجمهىعٍت، 
                                                           

٘( /)حكُِ٘ َظا الخُإ اللٛىّي 22 ُّ ب ونٗىبخه الصخُذ: حك  .٨ًك٠ ؤًًا ًٖ بضاًاث الخٍٗغ
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الن ًٖ  اة وم٘ ؤلٖا الن ًٖ الٞى خىا٤ٞ مىيٕى الىو م٘ ؤلٖا ض الضًٞ،ٍو  مٖى

 : وجًمً اإلا٩ىهاث آلاجُت

 ؛ ط٦غ ؤؾماء الٗاثالث اإلاٗىُت

 ؛  وٗذ اإلاخىفى بالّؿُض

 ؛هول٣ب ط٦غ اؾم اإلاخىفى

 ؛جدضًض ٖمغ اإلاخىفى

ض الضًٞ  ؛ جدضًض مٖى

ّ.هاومجزل ط٦غ م٩ان ومجز٫ حكُِ٘ الجىاػة

 إعالن وفا  )مع صىس  املحىفى(

 ابنها فا و لى ألاَل وألا٢اعب ًٖ ب ليٖاثلت ولض ٖجعلً

]...[ّ

 33ٖمغ ًىاَؼ  ًٖ

ههج  6ٖلى الؿاٖت الثاهُت ٖكغ. الؿ٨ً  1977حاهٟي19وؾدكُ٘ الجىاػة ًىم 

غان )-ال٣ُٗض لُٟي ّ.(2 م. ،1977الجمهىعٍت، َو

 الُىم العابع )مع صىس  املحىفى(

اوي و٢ىاٌل غوف ومٍؼ باؾت حٗلً ؤؾغ الَا ـــ  وبىضاوى ٖو وواضح وؤ٢اعبها  الىػاوىــــــ

ل٣ٟضان اإلاغخىم  الُىم العابعالظي ؾ٣ُام بمىاؾبت  الحفل الذًنيًٖ 

ّ]...[واإلاٟٛىع له

ًىاًغ  20ًىم  الحفلوؾ٣ُام َظا  ،1977ًىاًغ  13ًىم  وافحه املىُةالظي 

ال٩اثً بكإع وافي  الفقُذابخضاء مً الؿاٖت الؿابٗت لُال وطل٪ بم٣غ  1977

 .(7م. ،1977الجمهىعٍت، مضاوي باي مل٪ مؿخٛاهم. )

 إعالن عً وفا 

ىاًغ  ببالغ ألاس ى بض الخ٤ وخبِل ٍو جىعى ٖاثالث ابً جابض وػواوي والىػاوى ٖو

اة  وقاصلي ومباع٥ وحُاللى وابً مدمض وؾاعصي وصخماوي و٢غماوي ونبان ٞو
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]...[ 

والىه٠ مً م٣غ الؿ٨نى  21َظا الُىم في الؿاٖت  الفقُذوؾدكُ٘ حىاػة 

غان. ) ــــ ال٨مُل ــــههج الض٦خىع بىلى  18ال٩اثً في   ،1976الجمهىعٍت، بَى

 .(9م.

ة  جعٍض

ضة  اثلخه ٖلى  العُذبإخغ حٗاػحها بلى  ــــ الجمهىعٍت ــــجخ٣ضم ؤؾغة حٍغ زغ ببلٗباؽ ٖثمان ٖو

اة حضجه وجخمنى مً  ه الصبر  ٌعننها فعُح جىاههؤن  العلي القذًشٞو وأن ًشصقه ورٍو

ّ.(3م.  ،1977الجمهىعٍت، . )والعلىان

ت اإلا٩ىهاث آلاجُت  : وجًمً هو الخٍٗؼ

ضة الجمهىعٍت(  ؛ ط٦غ الٗاثلت اإلاهىُت )حٍغ

 ؛ ج٣ضًم الخٗاػي واإلاىاؾاة

ت اإلاخىفى )الجضة(  ؛ ط٦غ ٍَى

 .صٖاء )بٗض صًني ٢ىي(

ة 23ثحلُل مضمىن الىصىص الجىائٍض
 

 عُىة هصىص الجشائذ بالعشبُة

 ؛ ، وطل٪ هٓغااحىاثٍؼ اهه 116وهي مؿخ٣اة مً  ُٖىت َظا الٗمل ٖى٣ىصًت

جم وصازل ٧ل نى٠  .ن ؤنىاٝ الىهىم مسخلٟت الٗضص مً نى٠ بلى آزغأّل

ّ: ع ُٖىت ٖكىاثُت مىخٓمت، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪ُاازخ

                                                           
ازخُاع  جمّو، لخدلُللوخضة جدلُل اإلاًمىن  ثقىُة اؾخٗمل اإلاد٤٣ خؿني ٖبض الىاخض 23

ً  / الجغاثض باللٛت الٟغوؿُت 2013: الخبر  ال٨ٟغة. الجغاثض باللٛت الٗغبُت   .2013: الَى
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ة اهحقاء العُىات 01 : الجذوى سقم ّمىضىع الذساظة إلاحصائُة الحنشاٍس

العذد )مجمىع  الصىف )املىاظبة( الشقم
ة الىصىص( اليعبة  العُىة اليعبة املئٍى

ة  املئٍى
ت 1  %16.21 6 %31.89 37 حٍٗؼ
 %19.04 4 %18.10 21 ط٦غّي 2
 %23.52 4 %14.65 17 ؤعبُٗيُت 3
ان 4 ٞغ  %50 2 %3.44 4 ق٨غ ٖو
اة 5  %40 2 %4.31 5 بٖالن ًٖ ٞو
 %00 0 %0.86 1 ؤؾبٕى 6
 %21.42 6 %24.13 28 ط٦غي وجغخم 7

ت 8  %00 0 %1.72 2 ط٦غي ؾىٍى

 %33.33 1 %2.58 3 جغخم 9

  22  663  املجمىع

ة : 02الجذوى سقم   عُىات( 3: ) جعٍض

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 %14.92 10 ط٦غ آًت ٢غآهُت

 %26.86 18 َلب عخمت للمخىفى

٠ باإلاخىفى  %22.38 15 الخٍٗغ

 % 2.98 2 َلب الغخمت للمؿلمحن

 %19.40 13 ج٣ضًم الخٗاػي ألَل اإلاغخىم

 %10.44 7 جإزغ اإلاٗؼّي

 %7.46 5 َلب اإلاىاؾاة لؤلَل

٠ باإلاٗؼّي  %4.47 3 حٍٗغ

اة  %2.98 2 بٖالن ٞو

 %2.98 2 بٖالن خى٫ الضًٞ

  34 املجمىع

الخٍٗغ٠  ٍلُهّوالغخمت، ج٨غاع ٦بحر لُلب هالخٔ َىا )مىاؾبت ج٣ضًم الخٗاػي(  : علُقالح
 باإلاخىفى زم ج٣ضًم الخٗاػي.
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 (عُىات 3) : رلشي وثشحم : 00 سقمالجذوى 

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 %9.61 10 ط٦غ آًت ٢غآهُت

 %35.57 37 َلب الغخمت للمخىفى

 %0.96 1 ون٠ زها٫ اإلاخىفى

 %18.26 19 جإزغ وخؼن اإلاخظ٦غ

 %0.96 1 ون٠ الُٛاب

 %8.65 9 ٖضم وؿُان اإلاغخىم

اة اإلاغخىم  %1.92 2 مٗلىماث خى٫ ٞو

 %13.46 14 ط٦غ مٗلىماث خى٫ الظ٦غّي

 %3.84 4 م٩اهت اإلاغخىم ٖىض اإلاخظ٦غ

 %6.73 7 ؤلاًمان بال٣ًاء وال٣ضع

  601 املجمىع

 ٍلُه بْهاّعّولُلب الغخمت،  ا٦بحّر اج٨غاّعهالخٔ بسهىم مىاؾبت الظ٦غي والترخم  : حعلُقال
 .زم ط٦غ مٗلىماث خى٫ الظ٦غّي الخإزغ والخؼّن

 (عُىات 1) : رلشي  :4  سقمالجذوى 

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 %7.69 4 آًت ٢غآهُت

 %25 13 جإزغ اإلاخظ٦غ

 %15.38 8 حٗبحر ًٖ ٖضم وؿُان اإلاخىفى

 %30.76 16 َلب الغخمت

 %7.69 4 ط٦غ زها٫ اإلاخىفى

٠ باإلاخىفى  %7.69 4 الخٍٗغ

٠ باإلاخظ٦غ  %5.76 3 الخٍٗغ

  22 املجمىع

التي ال جسخل٠ ٦ثحرا ًٖ مىاؾبت "الظ٦غي  "الظ٦غّي"هالخٔ بسهىم مىاؾبت  :قُعلالح
ضم  ٍلُهّوالغخمت، ب للُ ا٦بحّر اج٨غاّع" والترخم الخٗبحر ًٖ الخٗل٤ باإلاخىفى )الظا٦غة ٖو

 .اليؿُان(
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 (عُىات 1) :أسبعُيُة  : 5 سقمالجذوى 

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 %8.45 6 آًت ٢غآهُت

 %26.76 19 جإزغ اإلاخظ٦غ

 %7.04 5 حٗبحر ًٖ ٖضم وؿُان اإلاخىفى

 %29.57 21 َلب الغخمت

 %2.81 2 م٩اهت اإلاخىفى ٖىض اإلاخظ٦غ

 %18.30 13 ؤلاًمان بال٣ًاء

 %7.04 5 مٗلىماث خى٫ الظ٦غي واإلاغخىم

  46 املجمىع

خ٨غاع ٦بحر لُلب ًدبحن مً زال٫ هخاثج الجضو٫ ؤن مىاؾبت "ألاعبُٗيُت" جخمحز ب : علُقالح
 .الخٗبحر ًٖ الخإزغ زم ؤلاًمان بال٣ًاء وال٣ضع ٍلُهّوالغخمت، 

 )عُيحان( ؼنش وعشفان : : 6 سقمالجذوى 

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 % 13.04 3 آًت ٢غآهُت

 % 13.04 3 جإزغ اإلاخظ٦غ

 % 39.13 9 َلب الغخمت

 % 13.04 3 ج٣ضًم الك٨غ

 % 4.34 1 ؤلاًمان بال٣ًاء وال٣ضع

 % 8.69 2 ط٦غ مٗلىماث خى٫ اإلاغخىم

 % 8.69 2 َلب ؤلالهام بالهبر

  20 املجمىع

ان"، هالخٔ  : علُقالح  ٍلُه ج٣ضًمّولُلب الغخمت، ج٨غاع ٦بحر بسهىم مىاؾبت "الك٨غ والٗٞغ
 آلاًاث ال٣غآهُت في الى٢ذ هٟؿه.اؾخٗما٫ الك٨غ ، الخٗبحر ًٖ الخإزغ ّو
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 )عُيحان(إعالن عً وفا  :  :  7سقمالجذوى 

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 % 10.34 3 آًت ٢غآهُت

 % 13.79 4 اإلاغخىم ط٦غ مٗلىماث خى٫ّ

 % 13.79 4 ط٦غ مٗلىماث ًٖ الجىاػة والضًٞ

 % 20.68 6 َلب الغخمت

 % 6.89 2 َلب الهبر والؿلىان

اة  % 24.13 7 بٖالن الٞى

اة  % 6.87 2 جإزغ اإلاٗني بالٞى

 % 3.44 1 َلب اإلاىاؾاة في اإلادىت

  27 املجمىع

اة"  : حعلُقال الن ًٖ الٞى اة"، خ٨غاع ٦بحر لهُٛت "بٖالن بجخمحز  مىاؾبت "ؤلٖا َلب  ٍلُهّوًٖ ٞو
ّالغخمت جم مٗلىماث ًٖ اإلاخىفى وم٩ان الجىاػة والضًٞ.

 )عُىة واحذ (ثشحم :  : 8 سقمالجذوى 

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  اليعبة املئٍى

 % 12.5 2 آًت ٢غآهُت

 % 25 4 جإزغ اإلاترخم

 % 12.5 2 ط٦غ مٗلىماث خى٫ اإلاغخىم

 % 12.5 2 ؤلاًمان بال٣ًاء وال٣ضع

 % 25 4 َلب الغخمت

 % 12.5 2 ط٦غ زها٫ اإلاغخىم

  63 املجمىع

 .وألاس ى لُلب الغخمت والخٗبحر ًٖ الخإزّغ ج٨غاع ٦بحّرًىحض في مىاؾبت "الترخم"  : علُقالح

 عُىة الىصىص الفشوعُة
ازترها ُٖىت مخ٩ىهت مً ٖكغة ههىم بالٟغوؿُت، وهٕى الُٗىت ٖى٣ىصًت، 

ّ: خؿب الجضو٫ الخالي تهىٟم
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 الفشوعُةلغة لبا الىصىص:  9 سقمالجذوى 

ة العذد الىص مىاظبة العُىة املخحاس   اليعبة املئٍى
 للححلُل )العذد(

ة  اليعبة املئٍى

Pensée 17 34.69 % 3 17.64 % 

Remerciement 5 10.20 % 1 20 % 

Décès 10 20.40 % 2 20 % 

Condoléance 15 30.61 % 3 20 % 

40ème jour 2 4.08 % 1 50 % 

  60  17ّاملجمىع

ضة اإلاٗغبت ؤصعج جدلُلها م٘  6َىا٥  : مالحظة ههىم بالٟغوؿُت مىحىصة في الجٍغ
ّالىهىم الٟغوؿُت.

ّ:  الجضو٫ الخاليفي والىهىم اإلاٗىُت )اإلادللت( مىضخت 

  : Pensée الزلشي  :10 سقمالجذوى 

 عُىات(0)

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  الشقم  اليعبة املئٍى

 % 18.51 5 جإزغ اإلاخظ٦غ 1

اة مهىخه... 2 ش الٞى  % 29.62 8 ط٦غ اؾم اإلاخىفى، جاٍع

 % 3.70 1 ط٦غ زها٫ اإلاخىفى 3

 % 7.40 2 حٗهض بٗضم اليؿُان 4

 % 14.81 4 َلب الغخمت 5

 % 11.11 3 ٢غآهُت آًت 6

 % 7.40 2 ط٦غ اؾم اإلاخظ٦غ 7

 % 7.40 2 َلب جظ٦ٍغ بالخحر 8

  24 املجمىع 

إلاٗلىماث جسو  ا٦بحّر اج٨غاّعجٓهغ مىاؾبت "الظ٦غي" في الجغاثض باللٛت الٟغوؿُت  : علُقالح
 .بْهاع الخإزغ زم َلب الغخمت ٍلُهّواإلاخىفى، 
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 Remerciement:  ؼنش:  11الجذوى سقم 
 عُىة واحذ ()

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  الشقم  اليعبة املئٍى

 % 15.38 2 ط٦غ اؾم الكا٦غ 1

 % 30.76 4 جإزغ الكا٦غ بمؿاهضة اإلاٍٗؼً 2

 % 7.69 1 جإزغ الكا٦غ بال٣ٟض 3

4 
ش  ، جاٍع ط٦غ اؾم اإلاخىفى، ٖمٍغ

اة  الٞى
3 23.07 % 

5 ً  % 7.69 1 ق٨غ اإلاٍٗؼ

 % 7.69 1 َلب الغخمت 6

 % 7.69 1 آًت ٢غآهُت 7

  60 املجمىع 

ت  ؿاهضةمً م نّواإلاّٗؼا ؤْهٍغ للخإزغ بم ا٦بحّر اج٨غاّعهالخٔ في مىاؾبت "الك٨غ"  : علُقالح مٗىٍى
الن. ٍلُهّو، لٗاثلت اإلاخىفى  مٗلىماث ًٖ اإلاخىفى زم ط٦غ اؾم ناخب ؤلٖا

 : Décès وفا  : 12الجذوى سقم 

 )عُيحان(

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  الشقم  اليعبة املئٍى

1 
ال٢ت  ط٦غ اؾم اإلاٗلً ٖو

 ال٣غابت باإلاخىفى
4 18.18 % 

2 
ط٦غ اؾم اإلاخىفى ومهىخه 

اة ش الٞى ، جاٍع  ومىهبه، ٖمٍغ
6 27.27 % 

اة 3  % 4.54 1 ط٦غ م٩ان الٞى

4 
ط٦غ بحغاءاث جسو الجىاػة 

ش، ٖىىان، م٩ان(  )جاٍع
7 31.81 % 

اة 5  % 13.63 3 جإزغ اإلاٗلً بالٞى

 % 4.54 1 ٢غآهُت آًت 6

  22 المجموع 

اة الخ٨غاعاث ٖلى الخىالي: اإلاٗلىماث التي جسو :  الحعلُق اة، جٓهغ في بٖالهاث الٞى ش الٞى جاٍع
ض الضًٞ وم٩اههّو ت اإلاخىفىّو ،ٖىىان الجىاػة ومٖى اة وؤزحرا اؾم اإلاٗل ،ٍلي طل٪ ٍَى ً ًٖ الٞى

ال٢خه  ّالؼمالت(.، عا)ال٣غابت، الهضا٢ت، الجّى؛ باإلاخىفي مً خُثٖو
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 :Condoléance  جعاصي  : 13الجذوى سقم 

 )رالذ عُىات(

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  الشقم  اليعبة املئٍى

ُئخه 1  % 31.42 11 ط٦غ اؾم اإلاٗلً ومىهبه َو

 % 11.42 4 جإزغ اإلاٗلً 2

3 
ط٦غ ال٣غابت ؤو الؼمالت م٘ ناخب 

 اإلاهاب الجلل
6 17.14 % 

 % 20 7 ج٣ضًم الخٗاػّي 4

 % 8.57 3 آًت ٢غآهُت 5

 % 8.57 3 َلب الغخمت 6

 % 2.58 1 ط٦غ اؾم اإلاخىفى 7

  02 املجمىع 

الن،الؾم ا ٦بحّرا ج٨غاع  مىاؾبت "الخٗاػي" حكملًٓهغ الجضو٫ ؤن :  علُقالح ٍلُه ّو ناخب الٖا
ت  .زم جدضًض ٖال٢ت ال٣غابت ؤو الؼمالت م٘ ناخب اإلاهاب الجلل ،ٖباعاث الخٍٗؼ

40èmeألاسبعُيُة:  14الجذوى سقم
 jour :  

 )عُىة واحذ (

ة ثنشاسات وحذ  الححلُل  الشقم  اليعبة املئٍى

ش 1 اة، الخاٍع  % 10 2 ط٦غ الٞى

 % 10 2 ط٦غ اؾم اإلاخىفى 2

 % 30 6 جإزغ اإلاخظ٦غ 3

 % 5 1 ؤلاًمان بال٣ًاء وال٣ضع 4

 % 5 1 َلب الغخمت 5

 % 35 7 آًت 6

 % 5 1 ط٦غ ٢غابت اإلاخىفى 7

  20 املجمىع 

النّولآلًاث ال٣غآهُت  ا٦بحّر اج٨غاّعهجض في مىاؾبت "ألاعبُٗيُت"  : حعلُقال  ،ٍلُه جإزغ ناخب ؤلٖا
اة ط٦ّغ زم ش الٞى  .زحرفي ألّا اؾم اإلاخىفى وجاٍع
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 خالصة

لُه ٨ًمً الازخالٝ بحن الجغاثض اإلا٨خىبت باللٛت الٟغوؿُت وجل٪ باللٛت التي  ٖو

الٗغبُت في ؤن َظٍ ألازحرة جىلي ؤَمُت للغخمت في خحن ؤن هٓحرتها جىلي ؤَمُت 

الن واإلاٗلىماث التي جسو  للمٗلىماث التي جسو اإلاخىفى ومضي جإزغ ناخب ؤلٖا

ما ًخًمً وخضاث ليهمىاُٖض الضًٞ وب٢امت الاخخٟاالث ال٣ُىؾُت. ٖلما ؤن ٧

 خ٨غاع.الخدلُل هٟؿها م٘ ازخالٝ في الترجِب وال

ذ (و  الاخحالفات املىجىد  بين الفضاءًً )املقبر   الجٍش

ضة ُٞما ًلي: ًاء الجٍغ  ج٨مً الازخالٞاث اإلاىحىصة بحن ًٞاء اإلا٣برة ٞو

  لى بالىعقي في جىا٢ٌ م٘ الهلب، ٞهى ؤ٦ثر َكاقت و٦ثحرا ما ًخٗغى

ضة.ب ّجالٝ ص٢اث٤ ؤو ؾاٖاث بٗض الخهى٫ ٖلى الجٍغ

  ت ال٨خاباث ت  وصوامها الكاَضًتاؾخمغاٍع في م٣ابل ججضص ال٨خاباث الجىاثٍؼ

 .هاوجدُُن خ٠في الّصّ

 ت  ٢ل مً خُثؤ ال٨خاباث الكاَضًت  ٖضص ألاؾُغ مً ال٨خاباث الجىاثٍؼ

 خ٠.في الّصّ

  مًامحن ال٨خاباث الكاَضًت في ٦ثحر مً ألاخُان ٖلى البٗض الضًنيج٣خهغ، 

 .مٗا في خحن ؤجها في الصخ٠ حكمل البٗض الضًني وؤلاوؿاوي

  غاُٞت بال هاصعا ٖلى زالٝ ال حؿخٗحن ال٨خاباث الكاَضًت بالهىع الٟىجٚى

 خ٠.الّصّ

  ما ان ازىان ًخضزالن في ال٨خاباث الكاَضًت َو الخغفي وؤخض ؤ٢اعب : َٞغ

هؤ اإلاخىفى ٨ثر الٟاٖلىن في الصخ٠ ،و مً ٌٗٞغ اإلاخىفى، ؤنض٢اء : ؤ٢اعب  ٍو

 ...اإلاخىفى، وػمالء الٗمل

ت في الّصّ ّخ٠ ؤن حؿب٤ ال٨خاباث الكاَضًت مً ًم٨ً لل٨خاباث الجىاثٍؼ

ّ: خُث
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ت في الّصّ في خحن ؤن ال٨خاباث  ،خ٠ الضًٞحؿب٤ بٌٗ مً ال٨خاباث الجىاثٍؼ

 الكاَضًت ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن بال بٗض الضًٞ.

 ّت في الّص وجخمحز بالخدُحن  ،اإلاىاؾباثخ٠ حؿاًغ ال٨خاباث الجىاثٍؼ

اة الن ًٖ الٞى تّو )ؤلٖا انّو الخٍٗؼ ت ّو ألاعبُٗيُتو الك٨غ والٗٞغ الظ٦غي الؿىٍى

ت الثاهُت...(.ّو ولىألّا  الظ٦غي الؿىٍى

 ًم٨ً لل٨خاباث الكاَضًت ؤن حٗٝغ بٌٗ الخدُحن في خالت جغمُم ال٣بر 

ت الؼوج...( ؤو مً زال٫ م٘ الؼوحت ّوألاب، م٘ الابً  حٗلؤو ) ٖىانغ حىاثٍؼ

 مخدغ٦ت )ال٨خاب(.

  ً٢بلاإلاخىفى ؤو مً  ٢بلال ًىحض الُىم بمًاء لل٨خاباث الكاَضًت م 

خ٠ ؾىاء في خحن ؤن طل٪ مىحىص ب٨ثرة في الّصّ ،الُالب ناخب الؼبىّن

ّبك٩ل ٞغصي ؤو حماعي.

اء...(  الخٗبحّرّوالخٗبحر ًٖ الاٞخ٣اص، ًبرػ الجاهب ؤلاوؿاوي والصخص ي ) ًٖ الٞى

 ؤ٦ثر في الجغاثض مىه ٖلى قىاَض ال٣بىع. 

  ًم٨ً لل٨خابت ؤن حؿخٗمل في ًٞاء اإلا٣برة يمحر اإلاخ٩لم "ًا وا٢ٟا ٖلى

ؿخسضم ا٢برها  م٨ً لل٩اجب ؤن ًىىب ًٖ اإلاخىفى َو صٕ لىا بالغخمت...". ٍو

ضة ًخم ايماثغ الٛاثب "ًا وا٢ٟا ٖلى َظا ال٣بر  صٕ له...". ول٨ً في الجٍغ

ّاؾخسضام يماثغ اإلاخ٩لم ٣ِٞ.

 خ٠، في خحن ؤجها قبه مىٗضمت في اؾخسضام نىعة اإلاخىفى في الّصّ ًخم

ّاإلا٣ابغ. 

 املؽترك بين املشرُات في فضاءات الذفً والّصحف

ضة ُٞما ًليم٨ًمً اإلاكتر٥ )مؿخىي الّخىا ًاء الجٍغ  : ( بحن ًٞاء اإلا٣برة ٞو

 الىبىّي، جىا٣ٞا م٘ الخضًث ًظ٦غ اإلاُذ بسحر ًخمحز ما ٨ًخب ٞيهما بإهه: 
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وبٌٛ الىٓغ ًٖ صخت  .24"اط٦غوا مىجا٦م بسحر" ؤو "اط٦غوا مداؾً مىجا٦م"

الخضًث مً ٖضمها، ٞةن مًمىهه مىدكغ بحن ٖامت الىاؽ وزانتهم، وبن ٧ان 

ذ في ألامىاث قٟهُا، ٞةهىا لم هجض بٗض هها  الىاؽ ًدُدىن ألهٟؿهم ججٍغ

 ؤو ٖلى الكىاَض.  اثضالجّغفي مجّغخا 

  جضٖى ال٨خابت في ٦ال الًٟاءًً مً ٖامت الىاؽ ؤو مً اإلا٣غبحن الضٖاء

لب للمخىفى   .له الغخمتَو

 ( رخم، ّو الضٖاء،ًدًغ الضًني
ّ
( في ٦ال الًٟاءًً بىٟـ اإلا٣ضاع آلاًاث...والت

با.   ج٣ٍغ
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