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 حف الفروضيت الّصّ الكخاباث الجىائسيت في
 خالل الحلبت الاصخعماريت بالجسائر: كراءة 

 في املضمىّن

 (1,2) بىوشمت الهادي

ّمتملّذّ

ٖلى ٖضص مً اإلاخغيراث  و ًلىم الحلبت اليىلىهُالُت هظا بدشىاسو ً

والؿُاكاث، ؾىاء منها الؼمىُت اإلامخضة ئلى لحٓت ما كبل الاؾخلالٌ، أو الؼمً 

ممشل في فاٖلي الجغائض الهاصعة  آزغ  مخغيروػمً الىخابت، وهىالً  لِاإلاٗ

ؾُاق لغىي وزلافي ًميز هظه الىخابت  مأماومً هاخُت أزغي هدً  .خُىظان

سو  ت ٍو ين( صون نيً الفغوؿٍُٗمغ ؿخاإلا فئاثالجىائٍؼ  غيرهم مً الجؼائٍغ

1)ألاهالي(.
مًمىن الىهىم مدل صعاؾت، اهُالكا مً بٌٗ  وؾُيىن  

اإلاإقغاث التي حُٗي اهُباٖا أولُا مفاصه أن هىان بٌٗ الخميز والازخالف بين 

ضة ئلى أزغي   وفي الىكذ هفؿه  .هظه الىهىم مً فترة ئلى أزغي ومً حٍغ
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 لفٔ ألاهلي ًضٌ ٖلى ويُٗت الؿيان ألانلُين واإلاؿلمين بالىٓغ ئلى الخجىِـ واإلاىاَىت 
هإالء الؿيان ٖلى أٖغافهم وجلالُضهم فُما هشير مً خافٔ  ، خُثالحلىق والىاحباث...()

   ًسو الؼواج والُالق واإلايرار...
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 ;L’Echo d’Oran: هىان بٌٗ الىمُُت والدكابه زهىنا في حغائض

l’Echo de Tlemcen ; la Dépêche Oranaise ; l’Echo Soir, Oran 

Républicain. 

ت في الجغائض الفغوؿُت وجمدىعث  ً ٖضًضة هظهغ  فيالىخابت الجىائٍؼ ٖىاٍو

قىغ". وجًمىذ هظه ئٖالن "و"وفاة"، و "ئٖالن وفاة"،و"طهغي"، و : "وعي"، منها

مً اإلاخغيراث، التي جىغعث في أغلب الجغائض ولى م٘ ازخالف في  االىهىم ٖضص

بلى هكف هظه الىهىم مغجبُ .جغجُبها، وفي مدمىلها الغمؼي  بمضي ما  اٍو

ؾخيىن اإلالاعهت مؿاٖضة في  هفؿه ؾيسخغه مً أصواث وجلىُاث، وفي الىكذ

ضة  هكف الازخالفاث والخماًؼاث أو هفؿها ؾىاء بين الىهىم طاتها في الجٍغ

 م٘ اإلاىحىص في الجغائض ألازغي. 

 حضاؤالث أوليت

ت في الجغائضمفي صعاؾدىا  أن اإلالهىص مً  وٗخبر  ،ىيٕى الىخابت الجىائٍؼ

 ألهه ؛ هى يض اإلاىث أؾاؾا ىابدش مىيٕى بدشىا لِـ اإلاىث في خض طاجه، بل ئن

ِ ٖلُه و  وحٗبير ومماعؾت وزُاب،، فالىخابت فٗل مغجبِ بالظاهغة
ّ
هي ما وؿل

وكض حؿاءلىا الًىء بهضف اؾدىُاق هظه اإلاماعؾت، لىهل ئلى الفهم والخفؿير. 

ما وان ًىخبه ًٖ  ت ٖو ٖلُىا جىؾُ٘  واّن و  ؟ ٗمغونؿخاإلاَبُٗت الىخابت الجىائٍؼ

ت الفغوؿُت وهخاباث  البدث لِكمل مجمٕى زهائو وميزاث الىخابت الجىائٍؼ

ٍغً ألاحاهب بالجؼائغ كبل الاؾخلالٌ واإلالاعهت بُنها، مً خُث مخغيراث ٗمؿخاإلا

ت، واججاهاث زُابها  مخمشلت في اليلماث والٗباعاث وزللها الغمؼي وبالغتها اللغٍى

ـــ مً هاخُت أزغي و  .لخئبين اإلادمٌى الضًني أو الضهُىي...  ــ جدلُل زًم وفي ــ

ـــ  مًمىن هظه الىهىم ــ ــ ال بض مً الىكىف ٖلى حمُ٘ الؿُاكاث التي أهخج وان ـ

هظا الىو، مً ؾُاق ػمني ومياوي وزلافي وجغاسي وصًني وئًضًىلىجي، ئَاعها في 

ضة،ل الافخخاحيالخِ ٖبر جدضًض  ت اإلاٗىُت و الهفدت، و  لجٍغ الفترة الاؾخٗماٍع

ول طلً في  زير أج ُتالصحفُين الفغوؿُين... وهُفو  الاؾخلالٌ،وبالضعاؾت، 

 .نىاٖت الىو الجىائؼي 
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ت هجض و ت في الفترة الاؾخٗماٍع في الّؿُاق هفؿه، ٖىضما وٗىص ئلى الىخابت الجىائٍؼ

خُث حكترن  ؛ ٖضصا مً اإلاخغيراث التي حكيل حؿض الىو الجىائؼي ئلى الُىم

ت الصخو  جهوأؾباب وفا خهومهى خهوهىِ هظه الىهىم في اقخمالها ٖلى هٍى

س نها جدكابهئ... هاوجاٍع  "،"طهغي و ت"،حٍٗؼخُث هجض ولمت " ؛ لخ، هما أن ٖىاٍو

ا مً الىمُُت فلخ، ا"ئٖالن وفاة"...و  أزىاء الفترةهل ٌٗىـ طلً هٖى

أم  والاججاه الؿُاس ي وؤلاًضًىلىحُا، عغم ازخالف الّؿُاق الؼمني ت،اليىلىهُالُ

ا، هى في خلُلخه مىُلم الهلُإ وكُُٗت بين  أن هظا الدكابه الظي ًبضو ْاهٍغ

ت اليىلىهُالُت  .؟ الىخاباث الجىائٍؼ

 هوفرضياج إشكاليت البحث

 : ًلي مافُ هوفغيُاج ؾدخمدىع ئقيالُت هظا البدث

الىهىم  بهاًىخبىن  ٗمغونؿخاإلا وان بالىُفُت التيالبدث، قيالُت ئ جخٗلم

ت  ت مً زالٌ الجغائض التيبين لاعهت اإلا م٘الجىائٍؼ  جم الىهىم الجىائٍؼ

 افاهىا هفترى مبضئُا أن هىان أؾباب ،أما بسهىم الفغيُاثو  زخُاعها.ا

ت مشلما هىان ازخالف بين الىهىملى الئصافٗت  ومً زمت  ،ىخابت الجىائٍؼ

 ًمىن اإلاٗىانغ و مً خُث البين الىهىم  اهفترى أن هىان كُُٗت وازخالف

ىًافلؿُاكاث. وا لىخابت لى ائؾىاء في ألاؾباب الضافٗت  ؛ ىمُُتالً طل لىئ ٍو

ت طاتها ت  .أو في الىخابت الجىائٍؼ ومً زمت هفترى أن جلالُض الىخابت الجىائٍؼ

 واخضة َىاٌ الفترة اليىلىهُالُت.  هي هفؿها الفغوؿُت

ّاملىهجيت

لُت  ت"ؾخيىن ألاهثروبىلىحُا الخأٍو اإلافخاح  ــــــــ اإلالاعبت  (Geertz, 2002)"الغيرجٍؼ

اإلاٗاوي الشلافُت، التي جلضمها وجدُل ئليها  خفىًُ هظه الىهىم وفهمل

ضة ًسفي ههىنائوؿاهُ فٗال باٖخباعها  أزغي، ومظاهب  ا، فالىو في الجٍغ

وجمشالث ]...[، ولظلً وحب الىنف اإلاىشف ألصق الٗىانغ، وفي طلً خاٌو 
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لُت ألوؿاق الغمىػ والشلافاث ومٗاهيها، أن ًإؾـ  غيرجس في ئَاع ملاعبخه الخأٍو

اع منهجي ومٗغفي ًبدث في فهم هُف فهم لل هظه الغمىػ ُحكى ُتإَل

 .ىمكاٖغهم ووٖيهمالىاؾ

ومً زمت، اٖخبر الىاؽ طواث زلافُت، ًمىً صائما الىٓغ ئلى أفٗالهم 

ت  جهوبالخالي جىحهذ كغاء (:1م.  ،6;;2 ،أبى اللغض) ،باٖخباعها طاث مٗنى وعمٍؼ

للٓىاهغ مً زالٌ كغاءجه "للفٗل الاحخماعي وفهمه واؾدًُاح ما الظي حٗىُه 

ً، ولخدضًض هظه الٗملُت اؾخٗاع  فىغة  غيرجسأفٗاٌ الىاؽ ألهفؿهم ولآلزٍغ

                       ،"راًل جلبيرثالىنف الؿمًُ أو اإلاىشف مً الفُلؿىف 

ًخأؾـ ٖلى ما جمىده ، خهومىه، فان ازخُاعها إلالاعب( :1.م ، 1994،أبى اللغض)

ل هاوفهم ىملىهاجفىًُ  كضعة ٖلىمً   ،تزلافُمً وحهت هٓغ  هاوجأٍو

ضص هاازتر  ،وألحل هظا .(50. م ،6;;2 ،أبى اللغض) مً  اُٖىت مً الجغائض ٖو

لغاءتها وجدلُلها ٖبر مىهجُت جدلُل اإلاًمىن، هما بالىهىم، التي بضأها 

جىمُم بٌٗ اإلاخغيراث، التي هالخٔ جىغاعها لئلحابت ًٖ ئقيالُت  ٖلى هاٖخمضا

ت زالٌ الفترة اليىلىهُالُت.الىمُُت والخجضًض في   الىخابت الجىائٍؼ

 أهثروبىلىجيا املىث والكخابت الجىائسيت

ت في الّص  حف والجغائض ٌٗىص بىا البدث في الٗالكت بين الىخابت الجىائٍؼ

لخأنُل ألاهثروبىلىجي والؿىؾُىلىجي للمىث باٖخباعه والظاهغة، ئلى يغوعة ا

ىلىجي، فهى خضر عمىػي ومُٗى بكغي وزلافي ٖام، هما  لِـ مجغص خضر فيًز

ت، فاإلوؿان وائً مٗض للمىث، فهى "طا اللبر"           أهه اللضع النهائي للبكٍغ

"اإلاىث لِـ  : فان إلياد مارصيا، وبخٗبير (518 .م ،:100،بً خخيرة نىفُت)

مجغص ْاهغة َبُُٗت )الحُاة، أو الغوح التي حغاصع الجؿض(، بل ئهه مىيٕى 

. (121.م ،2009 ،ئلُاص) ًدىاٌو حغير هٓام هى في آن واخض أهُىلىجي واحخماعي"

وكض خٓي اإلاىث بُلىؽ ومٗخلضاث وأٖغاف ومماعؾاث وحٗابير وجهىعاث 

سجذ ٖىه الخغافاث وألاؾاَير. وقيل 
ُ
مً جغار ألامم  احؼءمسخلفت، مشلما و

خي وختى الشلافي والاحخماعي وألازغي بالخهىم ًلٌى ، الضًني والخاٍع
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لي  ا : "في ول لحٓت مً اللحٓاث ًمىث حؼء مى هركليططالفُلؿىف ؤلاغٍغ

ِٗل اليل، وفي لحٓت ًمىث واخض مىا وجبلى الحُاة. اإلاىث بضاًت هما هى  َو

أما اإلاىث  (;1. م، 1021، عوبه و  ٖميري )نهاًت، واإلاىث هى نهاًت هما هى بضاًت".

فهى "يغب مً يغوب الىحىص البكغي، الظي ال ًىهي إلياد،  مارصياٖىض 

لِـ باألمغ النهائي، وئهه مخبٕى صائما بىالصة  الحُاة نهاًت أزيرة وخاؾمت ]...[ فهى 

وأوكأ ؤلاوؿان ألاٌو لؤلمىاث ٖماعة  (2:7-298 .م م ،;100، ئلُاص) حضًضة".

ت الحمُمُت ت جداوي بُىث ألاخُاء يمً عمٍؼ وخملذ الىشير مً قىاهض  ،حىائٍؼ

 وفي (126م.  ،1005،حُلبير)اللبىع باللغت الالجُيُت ٖباعة "أهذ مً جغاب". 

ت الخلم، التي اخخىتها هشير مً الىهىم اإلالضؾت ومنها اللغآن، جأهُض أن  هٍٓغ

ا. وكض غظي هظا ألامغ آماٌ  ُّ أنل ؤلاوؿان جغاب، وئلُه ؾُٗىص وؾِبٗث خ

ؤلاوؿان في خُاة أزغي، ما حٗله ًبني اللبىع وفم هىضؾت حؿمذ باإلاداواة 

ت للحُاة. ومً زم فان َلىؽ الضفً جدُل ئلى أمل  هئوعحاؤلاوؿان  الغمٍؼ

ين مشال،  خماص ٖلى الخدىُِ ٖىض اإلاهٍغ بدفٔ الجؿض اإلاُذ، ما أصي ئلى الٖا

وا لهم قغوٍ ؤلاكامت في اللبر مً إ فغاٖىتهم بالٗىاًت وهُ ذالظًً زهىا حش

لم  اإلاىث ٖىضهم" ألن .(129-128. م ، م2003 ،حُلبير) أَٗمت وكغابين.

اللضامى( بل اؾخمغاعا لها في ٖالم آزغ ال ًىً نهاًت الحُاة )هما ٖىض الٗغاكُين 

ل) "ًسخلف في حىهغه ًٖ ٖالم الحُاة ّ.(:15. م ،;;;2 ،زٖؼ

 وصفٗذ جمشالث الٗغب اللضامى خٌى اإلاىث والضفً والجشت، ئلى "ؤلاؾغإ في

)ألاياحي ٖىض  ،الخسلو مً الجشت لخىفهم الكٗىطي مً الجشت ومً ٖىصتها"

في مٗخلضاث الكغق ألاصوى كبل ؤلاؾالم أن  وهجض (;20 ، م.2013الٗغب، 

أعواح ألامىاث جالػمهم في كبىعهم وجبلى بُنهم، ومغّص طلً أن الُاكت الغوخُت 

مُشىلىحُا أصًان الكغق ألاصوى كبل ) اإلالضؾت ًجب أن حٗىص ئلى مهضعها.

وازخلف ألامغ ٖىض مٗغفت هظه اإلاجخمٗاث  (10-;2. م ، م2014الاؾالم، 

باإلؾالم، خُث أنبدذ جهىعاتهم وجمشالتهم مبيُت في وؿلها باإلاٗخلضاث 

ت صفىه "ئهغام اإلاُذ لى اإلائفأفًل ما ًمىً جلضًمه  ،ؤلاؾالمُت خىفى هى ؾٖغ

ت في هظا الُلـ هي ئهغام له في بِئت ًهٗب  صفىه"، أي أن اإلاٗنى مً الؿٖغ
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وجبلى فاإلاؿلم ٌٗلم أن الجشت ؾدخدلل  ((Louis, 1979، شخهالاخخفاّ فيها بج

بضو للمسُاٌ الكٗبي أن  الغوح وخضها في الؿماء ألاولى ئلى خين ًىم الحكغ. ٍو

مىً  ليهائ أعواح اإلاىحى حؿمٗىا وجغاها، وجهل الهضكاث وألاصُٖت، ٍو

لُه، "ًىحض اإلاىث في كلب الحُاة الاحخماُٖت ٖىض  اؾخدًاعها في اإلاىام. ٖو

(، الؼواجو الىالصة، اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت، قأهه قأن بلُت َلىؽ الٗبىع ألازغي )

فهى لحٓت أؾاؾُت ومفخاخُت للحُاة الاحخماُٖت مً غير أن ًيىن مسبأ أو 

هجؼء ال ًخجؼأ مً الىحىص، وهى  ال ومخلب خامفخى  اٗ، بل ئهه ًٓهغ ملُامىبىج

ٌؿمذ في جهىع مسخلف الفاٖلين الاحخماُٖين بالٗبىع واإلاغوع مً ٖالم الحـ 

ئلى ٖالم الغُب، ما اؾخضعى مٗه حملت مً الكٗائغ والُلىؽ اإلاىجّحت لهظا 

 .(Van Gennep, 1981)الٗبىع"

وؿان ألاٌو ؤلاجهىع  أنًٖ  (Louis, 1975) وهكفذ أهثروبىلىحُا اإلاىث

لى  الًٖ ٖالم ما بٗض اإلاىث، حٗله ًخسظ مىاحي ٖضًضة وأقيا  َو
 
مسخلفت في  ؾا

كض وكأث ًٖ  هربرث صبيضرٖملُت ؤلاكباع، زهىنا أن الضًاهاث هما ًغي 

باصتهم،  خؿبه ؤلاوؿان في لحضه ئال بٗضما وكأث  ع اولم ًى اخترام لؤلمىاث ٖو

جهىعاث طهىُت لئلوؿان خٌى خُاة ما بٗض اإلاىث، وصلُل طلً أن وي٘ اإلاُذ 

، فاٖخلاص بٌٗ الكٗىب  في اللبر ازخلف بازخالف مٗخلضاث ؤلاوؿان ألاٌو

مشال في أن ؤلاوؿان ًىلض مً حضًض بٗض مىجه، صفٗها لىي٘ مىجاها في اللبىع في 

 .(80م.  ،2003، قلحذ).اؾخٗضاصا لىالصة زاهُتويُٗت الجىين، 

ت التي ٌٗخبرها  أنها َلىؽ ٖبىع،  أرهىلذ فىن جىيبوجأحي الُلىؽ الجىائٍؼ

ٗض الضفً مماعؾت جىلل الجؿض مً ٖالم ألاخُاء ئلى ألامىاث،   َو

ٖىض بٌٗ  ؾلفاوبملخض ى طلً ًهبذ اإلاُذ ( :27م. ، 2006، مىضًب)

اإلاجخمٗاث، في خين حٗمل مجخمٗاث أزغي ٖلى ئػالت اإلاىحى جماما مً مجاٌ 

جبٗا إلاٗخلضاتها وجهىعاتها، في  (596، م. :100، الجىهغي ) الحُاة الاحخماُٖت

 والىخابت وؾُلت عبِ بُنهما. ،خين جدافٔ أزغي ٖلى الظهغي بأمىاتها

في الىهىم اإلالخُفت مً الجغائض  هاوأقيال وجدىاؾب مًامين الىخابت

الفغوؿُت م٘ مىاؾباث اإلاىث والضفً وئكامت اللضاؽ ٖلى عوح اإلاُذ، أو 
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ت ئلى غير طلً، فيل لحٓت مً جلً اللحٓاث  لها مًمىنها الظهغي الؿىٍى

ت اليىلىهُالُت التي جدىي ئلى حاهب الىخابي ، وهى ما حٗىؿه الىخابت الجىائٍؼ

فُت ئخؿاؽ  ت الخٍٗغ خؿاؽ الظي ال هجضه في الىخابت ؤلا وهى  لٗائلت،االهٍى

حف الُىم فًاء للخٗبير والخىانل والظهغي الكاهضًت. وغَضث الجغائض والّص 

 بمجابهت اليؿُان. ذحؿم

 لذراصتلميذان حف، الجرائذ والّصّ

ت وختى الو  ىعيالو ظهغي، الو الىفاة، ئٖالهاث مً صعاؾدىا ٖضصا  ذقمل خٍٗؼ

ازترها لظلً ٖضصا مً الجغائض اإلاخىفغة ٖلى مؿخىي أعقُف والًت و  .دكىغاثال

جلمؿان أو أعقُف مىخبت بلضًت وهغان، هٓغا ألن اإلاىحىص مً الجغائض الفغوؿُت 

 : ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿخين مسخلف، فمشال هىان حغائض بخلمؿان مشل

  l’Avenir de Tlemcen, l’Echo de Tlemcen  غير مىحىص بىهغان، مشلما

  .La Dépêche Oranaise, Oran Républicain : وهغان مشلفي هىان حغائض 

 : هجغائض أزغي مخىفغة باإلاإؾؿخين هظهغ منها هىا ،باإلالابلو 

 l’Echo d’Oran،l’Echo Soir، أن هظه الجغائض واهذ مخىفغة وجىػٕ في  يأ

واإلاكترن بين هظه  .حهاث ٖضًضة ؾىاء بالجؼائغ أو فغوؿا وختى اإلاغغب وجىوـ

الجؼائغ و جلمؿان، و  ،وهغان) الجغائض أنها واهذ جهضع بفغوؿا والجؼائغ

 : هىان حغائض جسو الٗانمت وكؿىُُىت مشل مشلما واهذ ،(الٗانمت

L’Echo d’Alger،l’Echo de Constantine 

وهغان وجلمؿان،  فيازخالف آزغ وسجله بين هظه الجغائض اإلاىحىصة  وهىان

ضاص هفؿها، هٓغا للٓغوف التي مّغ بها يهى أن اإلاإؾؿخ ن ال جخىفغان ٖلى ألٖا

ًواهذ ال ،ومىه .خفٔ ألاعقُف بالىالًخين   :الخاليهي واإلاسخاعة  ٗىاٍو

L’Echo d’Oran ; l’Echo de Tlemcen ; la Dépêche Oranaise ; 

L’Echo Soir ; Oran Républicain. 
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 العيىت البحثيت

 ثهضع ًىمُا أو بكيل أؾبىعي، هما حٗضصًوان  ماالجغائض  ُٖىتقملذ و 
ىُت والخلضمُت والاقتراهُت، وهي في ٖمىمها طاث َاب٘  أًضًىلىحُتها بين الَى
ً زهىنا اإلادلُين منهم، الظًً ًلُىىن  ؾُاس ي، حٗنى بجمُ٘ أزباع اإلاٗمٍغ

اث الجغائض بين ألازباع طاث و  باإلاضًيخين أو بالغغب الجؼائغي ٖمىما. جدىٕى مدخٍى
خي،الُاب٘ الؿُاس ي والاحخماعي والاكخهاصي والش  Kraemer, 1995) ) لافي والخاٍع

الهاث اإلاسخلفت ؾىاء التي واهذ  ئيافت ئلى جسهُهها لهفداث زانت باإٖل
ت، الهاث اللًائُت أو اليكاَاث والفٗالُاث الشلافُت والتربٍى أو  جسّو ؤلٖا

ُاص والاخخفاالث اإلاسخلفت، مشلما واهذ جسهو بٌٗ ألاحؼاء مً نفداتها  ألٖا
تالئلٖالهاث ل  .جىائٍؼ

 عمريًخضامل مجخمع

ئٖالهاتها اإلاسخلفت، أن جيىن لؿان للض واهذ الغاًت مً هظه الجغائض ومً 
ً، ؿخخاٌ اإلا لي الجؼائغي، خٔ مً طلً، فلِ اجخم٘ ألاهولم ًىً إلاٗمٍغ

فئاث بُٗنها ممً واهذ لها ؤلامياهُاث اإلااصًت واإلاىاكف ؤلاًجابُت الخاصمت 
م ووكاَاتهم جترصص في هظه ؤهواهذ أؾما خُث .تهاوئًضًىلىحُ إلاكغوٕ فغوؿا

 الجغائض، وصون طلً فال وحىص لؤلهالي، زهىنا ما حٗلم باٖالهاث وفاتهم.

ت جللُض   ًمىىىا ُ   افي البضء، اٖخباع الىخابت الجىائٍؼ  هاقئ افغوؿ
 
، باإلالابل لم ا

ين خٔ فُه للٓغوف اإلاجخمُٗت اإلاسخلفت واللاهغة التي واهىا لًىً  لجؼائٍغ
ين ،ٌِٗكىنها  (لياألاه) وهى ما حٗل مً ئٖالهاث الجىائؼ آزغ اهخماماث الجؼائٍغ

الجغائض واهذ جدُل مسُالُا ئلى اليافغ  هأمام مهاٖب جلً الحلبت. هما أن هظ
الن ًٖ اإلاكاٖغ الحمُمت  في الفًاء الٗمىمي  ئيافت ئلى أن ؤلٖا

(Goffman,1973) "ال جخىافم م٘ مماعؾاث  في نىعة "طهغي وجغخم وغيرهما
الهاث لم جىً مجاهُت في جلً الفترة هما أن جلً هموجلالُضألاهالي  . ؤلٖا

.(Ageron, 2005) 

ضة ةبأهثر مً أعب٘ ٖكغ  ةلضع اإلا-الُٗىت البدشُت عاُٖىا في ازخُاع و   -حٍغ
مغها الؼمني، وزُها الؿُاس ي  : مخغيراث، منها ها ٖو همُت هظه الجغائض وهٖى
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ت، و ًضًىلىجي، وؤلا  ُت هظه الىخابت، و مدخىاها مً الىخاباث الجىائٍؼ هٖى
ني وختىو ئنضاعها الُىمي أو ألاؾبىعي، و   َابٗها اإلادلي أو الجهىي أو الَى

ً و  الفغوس ي والجؼائغي وغير طلً. جخىػٕ هظه الجغائض اإلاسخاعة ٖلى الٗىاٍو
 : الخالُت

L’Echo d’Oran  

ضة ًىمُت فغوؿُت، طاث َاب٘  حهىي في بضاًت ألامغ وم٘ الؼمً جدىلذ حٍغ
ىُت بىنٌى ئنضاعاتها ئلى الٗانمت ضة قبه َو ، وفي الىكذ 2:68ؾىت  ئلى حٍغ

 هوحىىب هفؿه بضأث ئنضاعاتها جخىؾ٘ في فغوؿا لدكمل الكماٌ الفغوس ي
قٗاعها و ، ;2عكم  فلُب )باَعـ وماعؾُلُا مشال(، ٖىىانها بىهغان وان بكإع

 : ًمً الٗباعة الخالُتبضاًت نضوعها وان ًخ

L’Echo d’Oran  

Journal d’annonces légales, Judiciaires, Administratives et Commer-

ciales de la Provence d’Oran. 

وزالٌ  « Journal Quotidien du Matin »جدٌى قٗاعها ئلى: 00;2وفي ؾىت 
 le plus fort tirage et la plus »أنبذ قٗاعها هما ًلي :  81;2و 82;2ؾىىاث 

forte vente de l’Afrique du Nord »  وفي وؾِ ٖىىانها الغئِـ هجض ٖباعة
«ّFondé en 1844ّ». 

ضة مىظ اهُالكتها ؾىت و  حٗىـ هظه الكٗاعاث حؼءا مً َبُٗت وزِ الجٍغ
 الشلافُتو الاحخماُٖت، وألازباع الؿُاؾُت، خُث عهؼث ٖلى  ؛ 85;2 ئلى 2:66

ت. هماو   لواهذ جخًمً ئٖالهاث مسخلفت ]...[. وفي هظا الكأن جخىفغ و الخجاٍع
، م٘ يُإ بًٗها هامً مىخبت وهغان وأعقُف والًت جلمؿان ٖلى أٖضاص من

ت.  هدُجت ْغوف َبُُٗت وبكٍغ

ضة مىظ  ًغي بسهىم مضو  ؤلاقغاف الظًً حٗاكبىا ٖلى ئصاعة هظه الجٍغ
يأ : همفبضاًت نضوعها  ًأٌو اإلاض صولف بيَر ضة بين فترة  ينالٗام ًٍغ للجٍغ

ٌ  بٗضه حاءو م، ;2:9م وؾىت 2:66 ي بى ، 59;2ئلى ؾىت  ;2:9بين ؾىىاث  بيَر
ي لىؾُانزم  ضة بين ؾىىاث  بيَر م، لخيخهي هظه 78;2و 59;2مضًغا ٖاما للجٍغ
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ضة باإلاضًغ الٗام لها  ش جىكف  م85;2و78;2بين ؾىىاث  بُاع الفىهذالجٍغ جاٍع
 نضوعها بالجؼائغ اإلاؿخللت.

(Histoire de la presse en Algérie, http://www.cdha.fr/histoire-de-la-

presse-en-algerie-lecho-doran) 

ضة مبضئُا أنها واهذ ٖائلُت مملىهت لٗائلت و  يما ًميز هظه الجٍغ ، التي بيَر
أن اإلاضًغ لم ًىً  ٖلما، 85;2وختى ؾىت  2:66حٗاكبذ ٖلى ئصاعتها مىظ ؾىت 

اإلاجلـ ؤلاصاعي  ؽأوكض جغ ، 85;2و 78;2مً الٗائلت هفؿها بين ؾىىاث 
ضة زالٌ هظه الفترة ي للجٍغ  ، وهظا ٌٗىـ الخِ الؿُاس يعاووٌ بيَر

ضة ولللائمين ٖليها  .وؤلاًضًىلىجي للجٍغ

ضةمو  خُث جغاوح  ؛ مسخلف، ومخظبظب أخُاهاٖضص نفداتها و  لاؽ الجٍغ
ؾم  51ؾم ٌَى و 66م مشال في خضوص 00;2ئلى ؾىت  م2:66ملاؾها ؾىىاث 

ضص نفدات ضة في الخمؿِىاث ئلى ؾىت و ، ها أعبٗتٖغى، ٖو أنبذ ملاؽ الجٍغ
ضص الهفداث بين 61.7ؾم ٌَى و 79م ًتراوح بين 82;2 با، ٖو ؾم ٖغى جلٍغ

ضة  م81;2في ول ٖضص، أما في ؾىت  20و :و 8 فلض كل ٖضص نفداث الجٍغ
اصةم٘  :و8لُتراوح بين  ضة بٌُى كضعه  ٍػ ؾم  66وؾم ٌَى  80في ملاؽ الجٍغ

 ٖغى. 

ضة أًًا أو   خدخجب ف ،بٌٗ ئنضاعاتها واهذ مؼصوحت ّن ما ًميز هظه الجٍغ

سين والُىمين م٘  في ًىم أٌو كبل أن جهضع في الُىم الشاوي وججم٘ بين الخاٍع
ًىاًغ  02والازىين  82;2صٌؿمبر  52ٖضص واخض لُىمي ألاخض  : بٌٗ، مشالها

ش  وكض بلغذلخ، ئ..81;2 ، :5758مشال ئلى 81;2ماعؽ ؾىت  52أٖضاصها بخاٍع
ضة ًٖ الهضوع بالجؼائغ ؾىت  في ٖضصها ألازير ئلى ما  85;2لخخىكف هظه الجٍغ

 .58000ًلاعب 

ضةو  ً اإلالُمين ؿخاإلاُسخلف بين ف ،فُما ًسو زمً الاقتران بالجٍغ ٗمٍغ
خُث وان ًسً٘ الاقتران في ول  ؛ بىهغان ويىاخيها وفغوؿا واإلاىاَم ألاحىبُت

وان الاقتران إلاضة ؾخت  م2:66مشال ؾىت فمىُلت ئلى زمً مسخلف ومدضص، 
في فغوؿا و ،اكضًم افغوؿُ افغهي 21أقهغ ًيلف اإلاٗمغ الفغوس ي بىهغان 

 .افغهي 26حاهب ألا ، وافغهي 25واإلاىاَم ألازغي وان ًيلف اإلاىاًَ الفغوس ي 
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ت، فٗاصة ما وان و  الهاث والىخاباث الجىائٍؼ  ً  سهو لها عهًُ فُما ًسو ؤلٖا
الهاث وأًام  ضص ؤلٖا ضة، جسخلف مىاكٗه وأحجامه بازخالف الفتراث ٖو بالجٍغ

ازخلف م٘ والظي  ،ئٖالهاها ومؿاخت ألازباع ألازغي. هما وان ليل ئٖالن زمً
ضة ؾىت وفي  .الاعجفإ باججاهالؼمً   ،م00;2وختى  م2:66بضاًت نضوع الجٍغ

ت جيكغ في الهفدت الشالشت م الهاث الجىائٍؼ ً ول ٖضص ؾىاء في أؾفل واهذ ؤلٖا
أو وؾِ أو أٖلى الهفدت، مً حجم ئحمالي ًلضع بأعبٗت نفداث واهذ جخيىن 

ضة،  ٖالهاث ؤلا ؾىىاث الخمؿِىاث وبضاًت الؿخِىاث أنبدذ في ومنها الجٍغ
ت ألازغي جيكغ في الهفدت الخامؿت أو الؿاصؾت مً ول ٖضص ومً  الجىائٍؼ

ضة التي واهذ جتراوح   نفداث في الغالب.  20و 08بين مجمٕى نفداث الجٍغ

الهاث اإلاسخلفت مجاهُا بين ؾىىاث  وان ، لىً 2:69و 2:68، 2:66زمً ؤلٖا
الهاث م00;2ما ًالخٔ مشال أهه في ؾىت  خم جدضًض زمً ًسخلف جبٗا لُبُٗت ؤلٖا

ت مهاوحج ونىفها ، فمشال خضص اإلالابل اإلاالي ليل ؾُغ مً ئٖالهاث مخىٖى
(Annonces diverses)  أما باليؿبت لئلٖالهاث اللاهىهُت اؾىدُم 57بـ ،
(Annonces légales) ا باليؿبت أمو ؾىدُم للؿُغ الىاخض،  :2بــهافدضص زمن

اث   .للؿُغ الىاخض فغهً 2لض واهذف (Réclames)لئلقهاٍع

L’Echo de Tlemcen 

ُت مدلُت حٗنى بأزباع مضًىت جلمؿان، هي  ضة أؾبٖى مؿمىح لها  وانو حٍغ
الهاث اللاهىهُت واللًائُت بالفغوؿُت  والٗغبُت...ئلخ، وهي مىحهت لفئت بيكغ ؤلٖا

ًخٗؿاإلا  م2:76بضأ نضوعها ؾىت و  والجِل الفغوس ي واإلاشلفين مً ألاهالي، مٍغ
خُث  ؛م57;2واؾخمغ ئلى خضوص ما هى مخىفغ بأعقُف والًت جلمؿان ئلى ؾىت 

، اٖضص 65;:ئلى  (57;2ًىاًغ  ;1الشالزاء ) ينونلذ في ؾىتها الىاخضة والشماه
وان لها مىخب بكإع الىهغ بخلمؿان، ومياجب أزغي بىهغان والٗانمت و 

 .وباَعـ

ضة فيان ًخًمً ا ض جلمؿان" ئيافت ":  لخاليأما بسهىم قٗاع الجٍغ بٍغ
ُت الجمهىعٍت للِؿاع"، وهظا ٌٗىـ الاججاه والخِ  ضة ألاؾبٖى ئلى "الجٍغ

ُا،  ا، هما وان ئنضاعها أؾبٖى ضة الظي وان ٌؿاٍع جًمً و ؤلاًضًىلىجي للجٍغ
ت". ٗىىانبآزغ ا الٗىىان قٗاع   : "أًٖاء الضفإ ًٖ اإلاهالح الٗامت والجهٍى
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ضةَُاكم حؿ ؽأجغ  ضة  ،صاعتهائو  ير الجٍغ ، بغهام مخىثأاإلاضًغ اإلاؿير للجٍغ
 باليؿبت ٍينأؾماء بلُت اإلاضع بٖلم  ولِـ لىا، 57;2و :1;2وطلً بين ؾىىاث 

2هاللؿىىاث التي ؾبلذ هظه الفترة أو التي جلت
. 

ضة، فيان ًلضع بـ  وان مبلغ و ؾىدُم،  27أما بسهىم زمً هظه الجٍغ
خُث خضص اإلابلغ بخلمؿان  ؛ الاقتران الؿىىي ًسخلف بازخالف اإلاىاَم

ا،  افغو 7.:ويىاخيها بـ  باليؿبت لالقتراواث مً الجؼائغ وفغوؿا واإلاغغب و ؾىٍى
اؾى افغهي 7.;فدضصث بمبلغ كضعه  الهاث مسخلفا ٍى ٗ  ج، باإلالابل وان زمً ؤلٖا  اب

الهاث ها لحجم الٖا الهاث اللاهىهُت وان ًلضعبـ وهٖى  افغهي ;,0، فمشال وكغ ؤلٖا
للؿُغ،  افغهي 2,17للؿُغ، أما باليؿبت ليكغ ئٖالهاث مخفغكت فدضص مبلغه بـ 

 2,70للؿُغ، وئٖالهاث )عصوص(  افغهي 2,71و باليؿبت للىهىم الٗغبُت فبمبلغ 
الهاث التي واهذ جيكغ ٖضة مغاث فسهّ  ّن للؿُغ، وأزيرا فاا فغهي ذ بشمً ؤلٖا

 حؼافي. 

ضةو  بين  مانفداث  6جخيىن مً  باليؿبت لٗضص الهفداث فياهذ الجٍغ
ؾم  76,7هظه الهفداث جغاوح بين  ملاؽ ّن أ، هما 57;2وؾىت  :1;2ؾىىاث 

ت )وعي، وفاة، حكىغاث...(  ّن ، باإلالابل فااؾم ٖغي 59و َىال  الىخاباث الجىائٍؼ
ت، ولىً في أغلب ألاخُان واهذ جيكغ في الهفدت  لم جىً لها مؿاخت مًبَى

ّ.الشالشتأو  الشاهُت

La Dépêche Oranaise 

ضة ًىمُت جهضع بكيل مىخٓم  هيو  ما هى و  .ول مً وهغان وباَعـفي حٍغ
ضاص التي جسو ؾىىاث  ، 50;2و 17;2مخىفغ باإلاىخبت البلضًت لىهغان هما ألٖا

ضصها ئصعان أن بضاًت نضوع و  ضة ٖو وان ؾىت  هاٍمىً مً زالٌ ؾىت الجٍغ
با،  29;2 ، J. Gasserالضهخىع والىائب  17;2الؿُاس ي ؾىت  هاوان مضًغ و جلٍغ

 -Alsaceقإع 07ألاٌو ٖلى مؿخىي مضًىت وهغان بٗىىان  : ناوان لها مىخبو 

Lorraine،  أما الشاوي فيان بباَعـ.و 

 

                                                           
2 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327611803/date. 
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ضة فيان مخًمىا ؾىتو    : لخاليا 17;2 باليؿبت لكٗاع الجٍغ

La Dépêche  Oranaise وجدتها« Le Soir »  فأنبذ قٗاعها  50;2أما في ؾىت و
«Journal Quotidien ».  ضةَٗىـ الكٗاع حؼءا مً َبُٗت هظه و  ،الجٍغ

ت و  التي واهذ جيكغ ألازباع الؿُاؾُت والاحخماُٖتو  وزُها،  و  الشلافُت والخجاٍع
اللًائُت وغيرها، هما واهذ جسهو أحؼاء مً نفداتها ألاعبٗت ليكغ ٖضًض 

الهاث.  ؤلٖا

سو  ت بٌٗ ٍو الهاث الىفاة والخٍٗؼ اإلايكىعة  وواهذ والظهغي،هظه ؤلٖا
      ٗىىان بٖاصة في أؾفل الهفدت الشاهُت أو ختى الشالشت، في حؼء زام 

Bloc-notes  التي جسو صوعاث الحُاة ؾىاء منها ً وجدخه جأحي مسخلف الٗىاٍو
ت وطهغي  ٗىىان بالاخخفالُت أو الاخخفائُت مً ئٖالن ػواج وزُىبت ووفاة وحٍٗؼ

Nécrologie. 

ضة فياه ؿاختباليؿبت إلاو  غى  76ٌُى ب ذنفداث هظه الجٍغ ؾم ٖو
أما الاقتران فيان و ، اؾىدُم 10أما زمنها فيان و ؾم، و نفداتها أعب٘، 66

في  افغهي 87و في ؾخت أقهغ  اؾىدُم 57و، زالٌ زالزت أقهغ افغهي 25بـ  امدضص
ًؿخللم باليؿبت وهظاالؿىت  هجض أما باليؿبت لئلٖالهاث فلم و  ،الجؼائغفي  ٗمٍغ

ضةفي لها  امدضص ازمى وخضها ؤلاقاعة ئلى ميان ويٗها ٖلى مؿخىي  فلِ ،الجٍغ
ضة بيل مً وهغان وباَعـ.  مىخبي الجٍغ

الكخابت الشاهذًت والكخابت في  العالكت بين ّو مضمىن الكخابت الجىائسيت
 حف الّصّ

ت  مامً زالٌ  حٗبير  ُلتوؾ هانأبؾبم ًمىً حٍٗغف الىخابت الجىائٍؼ
كض جيىن الُلىؽ و  الخٗابير،مً  مسخلفوجىانل، مىضعحت في وؿم 

ت وحهها آلازغ، وباٖخباع أ اإلاخىفى ٖاصة ما ًخأؾـ في  ّن واإلاماعؾاث الجىائٍؼ
الخٗبير  إلفالظي ًداٌو فُه اإلا ّىومً زالٌ ال اخايغ  اطاهغة ألاخُاء َغف

هخاج ئ ظلًب ًٖ أخاؾِؿه ومكاٖغه وآالمه وأخؼاهه. وفي الىكذ هفؿه ٌُٗض
غوف وفاجه غ مالمذ شخهُت اإلاخىفى وأزالكه ْو في الىخابت وجداٌو  .وجهٍى

  ؿههف الىكذ في نهاأهما الجغائض أن حُٗي مٗنى للفلضان، 
ُ
 ي إؾـ للظهغ ج
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 ًُ وهظا ًبين أن ؤلاوؿان جسُى فًاء الىخابت اإلاىلىقت ٖلى  .يس ى اإلاُذختى ال 
ياهذ الجغائض فخضًشت،  ئٖالمُت ع وهمُُتها لُخٗضاها ئلى مجاالثى اهض اللبى ق

ا  أخض وؾائل الخٗبير، ومً زّم هدً أمام اؾخدضار حضًض لللبر وقىاهضه مجاٍػ
ا . عقي مو  مؿخىي  حجغي ئلىوالاصي اإلا اإلاؿخىي هلله مً  جم خُث؛ وعمٍؼ  ُبٕى

ت بالجغائض، أن و مً قأن اإلالاعهت بين الىخابت الكاهضًت و  الىخابت الجىائٍؼ
 و ن لىا فغ جبيّ 

 
ن جضوّ  أن ألاولى جدُل ئلى الىمُُت بٗض أنخُث جبضو  ؛ أؾاؾُت كا

ش مُالصه .و ٖلى قاهضي اللبر ت اإلاخىفى وجاٍع ما جخًمىه مً مٗلىماث خٌى هٍى
ٗضص ب تَى ًبم الىخابت الكاهضًتف، في نفداث الجغائضهى ووفاجه أكل مما 

ت،  ت والضًيُت واللغٍى ا و مً ألازالكُاث الغمٍؼ مجاٌ اإلالبرة غير كابل عمٍؼ
ت منهافاة، زهىنا الى ال ِب أؾبا لو هغظلوأزالكُا  دُل ًُ مجالها  ّن أل  ؛ ضهٍُى

 و  .مسُالُا ئلى الضًني وألازغوي
ُ
ضة ئلى الضهُىي دُل ج مجالها أعخب و  الجٍغ

ومفخىح للخٗبير والىخابت، مشلما ًخٗضص مًمىنها وقيلها وؾُاكاتها، لظلً ٖاصة 
 : ما جضون ٖباعة

 ،الهضًم ،الحبِب ،فلضها...ألار ،وصٖىا ،"في مشل هظا الُىم مً ؾىت هظا جىفي

اؾتراح..."، وهي ٖباعة مشللت باألخاؾِـ ، عخل ئلى حىاع عبه ،...ئلى مشىاه ألازير

تو  واإلاكاٖغالىاُٖت  .ضُلفللاإلاخظهغة و  اإلاٍٗؼ

 جحليل مضمىن الكخابت الجىائسيت ببعض الجرائذ

ضةج ٖاصة ما ت في حٍغ الهاث الجىائٍؼ  La Dépêche Oranaise، ىي٘ ؤلٖا

مؿمى بBloc- Notes  في حؼء مً الهفدت الشاهُت أو الشالشت الخام بـ
Nécrologie ضة فجاءث في حؼء مً l’Echo de Tlemcen  أما في حٍغ

 مؿمىب Etat-Civil de Tlemcenالهفدت الشاهُت أو الشالشت الخام بـ 

Avis de Pensées, Décès Avis de Décès Nécrologie, Nécrologie 

Remerciements. Messe Anniversaire. 

ت واهذ مضعحت في حؼء  مًو  الهاث الجىائٍؼ اإلاالخٓاث اإلاسجلت أن هظه ؤلٖا
الهاث الخانت بدُاة اإلاجخم٘ ؾىاء ما حٗلم منها بالؼواج أو  زام ًجم٘ ول ؤلٖا

ُض اإلاُالص ت وغيرها، فلم ًىً هىان فهل بُنها  ،الخُىبت ٖو أو الىفاة والخٍٗؼ
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 يمً نفداث هظه الجغائض. 

ت و    (Nécrologieظهغي وئٖالن الىفاةالوالىعي و ٖاصة ما وان هو الخٍٗؼ

 Pensée,) وفي أخُان ،(Avis de Décès)  لٗضًض مً الٗىانغ اإلاكترهت امخًمىا

 : واإلادكابهت الخالُت

ت أو اإلاٗلً ًٖ الىفاة، مً طلً  ٖباعة مٗبرة ًٖ مكاٖغ وأخاؾِـ ملضم الخٍٗؼ

 " .الباعخت وفاة..."، أو "بألم جللُىا ."هخللى بألم ٖمُم وفاة.:مشال 

ت اإلاخىفِى  -  ؛ هٍى

 ؛ ميان الىفاة -

الضة، و  وأالض، و  وأأعملت، و أالخٍٗغف بدالخه الاحخماُٖت وبأؾغجه )ػوحت،  -
 ؛ نهغ...( وأ

ُفت اإلاخىفى -  ؛ ْو

 ؛ ٖمغها ٖىض الىفاة، ٖمغه -

 ؛ الخٗبير مً حضًض ًٖ ألم الفغاق -

ل : طهغ ؾبب الىفاة -  ؛..الًٗاٌ. اإلاغى وأ، اإلاغى الٍُى

ت لٗائلت اإلاخىف -  ؛ ىجىحُه الخٍٗؼ

 ؛ الخٗبير مً حضًض ًٖ مكاٖغ الحؼن وألاس ى -

لٗمىم بٗض ٖلى اال جأحي هظه الٗىانغ مغجبت بالًغوعة هما أوعصهاها، ولىً و 
 .جدلُلىا إلادخىي هظه الىهىم، بضي أنها أجذ في مجملها بهظا الكيل

وحضهاه  (Décès)أو وفاة  (Avis de Décès)باليؿبت لىو ئٖالن الىفاة و 
ضجين وفي أغلب أٖضاصهما  : الٗىانغ الخالُت مخًمىا أًًا في الجٍغ

ائلخه - ت ٖو ت ملضم الخٍٗؼ  ؛ هٍى

 ؛ الخٗبير ًٖ مكاٖغ الحؼن  -

ت اإلاخىفى )الاؾم والللب( -  ؛ جدضًض هٍى

ش الىفاة )الُىم،  - ش، الو جاٍع  ؛ ػمىه مً النهاع(و الكهغ، و خاٍع
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 ؛ جىحُه الضٖىة لحًىع الجىاػة -

ش الضفً  - ش والكهغ و جدضًض جاٍع  ؛ الجىاػة بظهغ الؿاٖت والُىم والخاٍع

 ؛ اإلاضًىت...(و  الخيو  الكإعو  ةجدضًض ميان الضفً )اإلالبر  -

 الخٗبير الغمؼي ًٖ الفلضان "قمؿها غغبذ كبل نهاًت الُىم".  -

فلض جًمً  (Avis de Remerciements)باليؿبت لىو ئٖالن الدكىغاث، و 
 : الٗىانغ الخالُت

ت ملضم الكىغ  -  ؛ هٍى

ت ٖائلخه وأؾماء بٌٗ ألاكاعب -  ؛ هٍى

ت في الىفاة -  ؛ جلضًم الكىغ مً هإالء إلالضمي الخٍٗؼ

ت اإلاخىفى -  ؛ هٍى

ومٗه الخٗبير  ،طهغ صعحت كغب اإلاخىفى مً ملضمي الكىغ؛ ةىالصالميان  -
الابً،  وأالبيذ،  وأألاب،  وأألام،  وأؼوحت، الو أؼوج، اللفلضاهه )ًٖ الحؼن 

 ؛ ػوج البيذ...( وأالابً،  ػوحت وأألار،  وأألازذ،  وأ

 ؛ ةىفاالميان  -

ش الىفاة والٗمغ -  . جاٍع

فلض  (Messe Anniversaire)أما باليؿبت لىو كضاؽ طهغي الىفاة، 
 : جًمً الٗىانغ الخالُت

الن( - ت بٌٗ مً ٖائلخه )ناخب ؤلٖا ت اإلاٗؼي وهٍى  ؛ هٍى

 ؛ جىحُه الضٖىة لحًىع كضاؽ جظواعي  -

 ؛ جدضًض مياهه )مٗبض، هىِؿت( -

 ؛ طهغ أؾبابه وصوافٗه "مً أحل أن جغجاح عوح..." -

ت اإلاخىفى وويُٗخه الاحخماُٖت "الؿُضة، آلاوؿت" -  ؛ هٍى

 ؛ جدضًض صعحت كغب اإلاخىفى مً اإلاٍٗؼً-

س ميان الىفاة -  .هاوجاٍع
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 لت البحثصيح

ت يمً نفداث الجغائض في  حاء اؾخدضار عهً زام بالىخابت الجىائٍؼ
الجؼائغ بٗض الاؾخلالٌ في ؾُاق الخللُض اإلاىحىص في الجغائض الفغوؿُت زالٌ 

ت متن هظه الجغائض ٌٗىص ئلى الّؿُاق  فيوخًىعه بىشافت  .الفترة الاؾخٗماٍع
خي )ح ٕ غ 1، ح ٕ 2الخاٍع ( الظي زلف ٖضصا مً 81;2-76;2، زىعة الخدٍغ

ت الفغاق واهذ أؾغ الضحاًا جلجأ  اللخلى ين واإلاضهُين. وأمام لٖى لى ئالٗؿىٍغ
ً الجغائضىّ . وعغم حٗضص الالىكرولىجياهخابت  ول وزُها  ؛ هىم وحٗضص ٖىاٍو

ً  ّن الافخخاحي، ئال أ الجغائض الفغوؿُت  نأاإلاؿخسلو زالٌ فترة اللغن الٗكٍغ
ا مً الىمُُت في هخابت مًمىن الىهىم ٖغفذ  بمسخلف  الهاقيأو هٖى
ت أو الظهغي أو الدكىغاث. أهىاٖها  : ئٖالهاث الىفاة أو الخٍٗؼ

ت في هخابت  دلُلمً زالٌ جو  الٗضًض مً الىهىم وحضها اؾخمغاٍع
ت الفغوؿُت، ما ٌٗني  ـــ هما ؾلف الظهغ -الىهىم الجىائٍؼ ـــ ــ اججاه هظا الىٕى  ـ

 ئلى الىمُُت.  مً الىخابت

ضًً، فٗىض اللُم و الو  فتشلاال وحهأ و الفغوس ي ٖىض كغاءجهىّ ًسفي ال
ًمىً اؾخدًاع ٖىانغ ؤلاًمان واإلاٗخلض، ومٗه  ،وىّ الىكىف بخمًٗ وكغاءة ال

للٗبىع اللضس ي هدى الغاخت ألابضًت، ما ٌٗىـ  هاجدًغ الىىِؿت أو اإلاٗبض ميا
دُين أو ُبضوعه جمشال ًٖ اإلاىث والحُاة ألازغي في الفىغ الغغبي )ٖىض اإلاؿ

 اليهىص(.
هىم بالجغائض الفغوؿُت ٖلى ٖىانغ الغخمت وؤلاخؿاؽ ىّ جغهؼ مسخلف ال

ئٖالهاث  : هىم مشلىّ الٗضًض مً ال ّن واإلاكاٖغ اججاه اإلاخىفين، ئيافت ئلى أ
و أ ،تؿِوغيرها جدضص اإلايان الظي في الٗاصة ًيىن ملضؾا )الىى واللضاؽالىفاة 
 .تضًيُال اإلاٗخلضاث البض مىه في ٖملُت صمج ألامىاث في وؿمو اإلاٗبض( 

خه ا مً الاؾخدًاع البلُغ للمُذ، والخظهير  ًدمل فٗل الىخابت في عمٍؼ هٖى
تزاػ به  .بمىاكبه، هما أن الىخابت بما جخًمىه مً شحىت ٖاَفُت جبّين مضي الٖا

ضة مؿاخت للخٗبير البلُغ ًٖ ألاس ى والحؼن )ؤلاخؿاؽ( هدُجت  وجىفغ الجٍغ
بين  ىاهاومٗ اوحجم ضعن ٖمم الٗالكتلجٗله ًزغ آلا لى ئعؾالت  ًهاٌئفغاق، و ال
 
ُ
اه خللي )زهىنا مً  ِو الى ب  خَّ

ُ
 وألاكاعب(.  نضكاءألا واإلا
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جاٌ للخىانل والخظهغ والخٗاٌل م٘ ألم الفغاق مالىخابت  ّن في ألازير، فاو
)الحضاص(، وهي بلضع ما حُٗي مٗنى للفلضان وحؿاًغ مغاخل الحضاص، حٗبر هظلً 

 وجغهها كائمتًٖ هٕى مً اإلالاومت التي ًبضيها ألاخُاء الؾخدًاع طهغي ألامىاث 
 . خُاءطهان ألا أومخجضعة في 

 البيبليىغرافيا

ت في أهثروبىلىحُا الٗالم الٗغبي(6;;2) لُلى،أبى اللغض  . اإلاجاالث الىٍٓغ

مجلت فهلُت لحىاع ألافياع  ،مجلت مىبر الحىارمً  ).أبى بىغ أخمض باكاصع .ث(.

 بيروث : صاع اليىزغ، الؿىت الخاؾٗت.  ،55-51 والشلافاث،

الجضذ واملجخمع : دراصت أهثروبىلىجيت . (:100) السحيري  ،خخيرة نىفُتبً 

 : صاع مدمض ٖلي لليكغ. جىوـ..(1)ٍ  .لبعض الاعخلاداث والخصىراث حىل الجضذ

أهميت الكخاباث ألاثريت الشاهذًت في جاريخ املغرب إلاصالمي  .نالح ،بً كغبت

ش الُبٗت) ،حامٗت الجؼائغ وحضارجه،  (.بضون جاٍع

الكخابت على الضريح واللبر بضيذي بلعباش : جىصيع  .(1021) الهاصي ،بىوقمت

عمل مىجس ضمً مشروع الكخابت على شىاهذ اللبىر  ؟ أو جضييم لها آلفاكها

 اإلاغهؼ الىَني للبدث :  وهغان .بمىطلت الغرب الجسائري، بين الىمطيت والخجذًذ

  CRASC.، في ألاهثروبىلىحُا الاحخماُٖت والشلافُت

اللاهغة:  .املفاهيم ألاصاصيت في علم ألاهثروبىلىجيا. (:100) مدمض ،الجىهغي 

.  ميكىع غير مُبٕى

 .فً املىلىشاث الكخابيت في الغرب إلاصالمي). 1020 (مىس ى ٖىوي ،الحاج

ؼ  .ميكىعاث ٖياّ :الضاع البًُاء ـــــــــمإؾؿت اإلالً ٖبض الٍٗؼ

مجلت مً  .ٖماعة اإلاىث في اإلاغغب وألاهضلـ: بىاء اللبىع  ).1007 (مدمض ،خلي

جهضعها وػاعة  ،96-95،مجلت فهلُت .ٖضص خٌى : الٗماعة في اإلاغغب كضًما املىاهل،

 .مُبٗت صاع اإلاىاهل :الغباٍ  الشلافت اإلاغغبُت،
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 .أصاطيرها، أوضاكها ألاهثروبىلىجيا : رمىزها،. (1005) صوعان ،حُلبير

بيروث : اإلاإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ . (.5ٍ ). (الهمض مهباح .ث)

 والخىػَ٘.

 هحى هظريت جذًذة في علم الاجخماع الذًني. (1005)ًىؾف  ،قلحذ

جدلُم وجلضًم زلُل أخمض زلُل،  .الاصالم( ــــــــــ الىصراهيت ـــــــــ  اليهىدًت ــــــــ )الطىطميت

 بيروث: صاع الفاعابي.

 .(زلُل أخمض زلُل .ث) .ألاضاحي عىذ العرب (.1025)ًىؾف  ،قلحذ

 بيروث : صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ.

 .ميثىلىجيا أدًان الشرق ألادوى كبل الاصالم. (1026)مدمض الىانغ  ،نضًلي

 والترحمت والخىػَ٘. : حضاٌو لليكغ  بيروث

في ريف . املذافً والطلىش الجىائسيت (1021)عوبه  ،ؾىػان ،.بغاهُمئ ،ٖميري 

ت الٗامت لآلزاع واإلاخاخف، وػاعة الشلافت. .دمشم  صمكم : ميكىعاث اإلاضًٍغ

ل : صاع الكغوق لليكغ  ألاعصن ـــــــــ ٖمان .الذًً املصرّي. (;;;2)اإلااحضي ،زٖؼ

 والخىػَ٘.

مجلت  .اإلاغزُاث: اإلاماعؾاث الاحخماُٖت وألاصبُت ).1022) مدمضخيرف بغضاص، 

ّ.وكغ مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت : بيروث ،28زٍغف  إضافاث،

. بيروث : صاع الخىىٍغ )الٗىا ٖاصٌ .ث( .امللذش والعادي. (;100)مغؾُا  ،ئلُاص

 للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.

ّشىاهذ اللبىر في املغرب ألاوصط بين اللرهين . (1022) ٖبض الحم ،مٗؼوػ

ميكىعاث وػاعة الكإون الضًيُت وألاوكاف، جلمؿان ٖانمت  :الجؼائغ  .م(31و 31)

 .28-27. م ؾالمُت، مالشلافت ؤلا 

الذًً واملجخمع : دراصت صىصيىلىجيت للخذًً . (1008)ٖبض الغني  ،مىضًب

لُا الكغق. .باملغرب  الضاع البًُاء : أفٍغ
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 .الجثت": دراصاث في "حذًث  الكخابت واملىث. (:;;2)خؿً وآزغون  ،اإلاىُعي

 .ؾىضي للُباٖت واليكغ مىىاؽ :

جىاصل الىاكع واملخخيل مً خالل عالكت الذهيىي  .(1022)مدمض  ،ٌكىحي

 بدث غير ميكىع، ولُت آلاصاب، حامٗت وحضة. .باألخروي
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