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مقدمة:

مل يرتك الفرنسيون شأنا من شؤون اجلزائر إال واهتموا به وكتبوا فيه ،وهذه الورقة تلقي نظرة
على األقالم الفرنسية اليت برزت خالل االحتالل الفرنسي بكتاباهتا عن تاريخ اجلزائر يف خمتلف عهوده
وعصوره وعن العادات والتقاليد ،واللهجات ،واألدب الشعيب وإىل ما ذلك ،وهذه الكتابات ما تزال إىل
حد اآلن تثري االهتمام وحمل إقبال الدارسني واملهتمني بتاريخ اجلزائر وقضاياها وثقافتها ،غري أن اجلانب
السليب يف هذه الكتابات هو ارتباطها بالسياسة االستعمارية الفرنسية وخمططاهتا اجلهنمية الرامية إىل تفتيت
الشعب اجلزائري ،وتفكيكه ،وتقسيمه وبالتايل إضعاف مقاومته للمستعمر.
والورقة سرتكز على نشأة وتطور املدرسة التارخيية اليت ضمت هذه النخبة الفرنسية من أهل
القلم ،ودور هؤالء يف إشعال الفنت وبث الفرقة واخلصام بني أبناء البلد الواحد وميكن اعتبار ما يسمي
باألسطورة القبائلية منوذج قائم بذاته يعرب بوضوح عن مدى خطورة هؤالء على وحدة الشعب اجلزائري،
واملقال يتطرق إىل نشأة األسطورة القبائلية ،واملالبسات التارخيية اليت ظهرت فيها ،وتكشف أالعيب
السياسة االستعمارية وارتباطها الوثيق مع هذه األقالم.
يف سنة  1875م كتب الباحث ،واملرتجم العسكري الفرنسي ارنست مرسى Ernest Mercier

(« )1907-1820مرت أربع وثالثون سنة على احتالل اجلزائر .وخالل هذه الفرتة ظهرت

المجلة التاريخية الجزائرية ،العدد -05 :ديسمبر 2017

صفحة 9

د/عبد السالم همال....................األسطورة القبائلية البربرية في كتابات المدرسة التاريخية االستعمارية الفرنسية بالجزائر

مدرسة تاريخية حقيقة هبا »1ومن بني أعالم هذه املدرسة الذين ذكرهم الباحث املذكور :بريبرجى
 Berbruggerوالكروا  ،Lacroixوبول .Poulleوواصل مرسى حديثه مفتخرا.
« بفضل هؤالء العلمـاء الذيـن نذكر غالبا أعماهلم ،أنريت نقاط كثرية من تاريخ مشال إفريقية،
كان حييط هبا الظالم في الماضي» 2وإذا كان مرسى حدد منطلقات هذه املدرسة .فإن مؤرخا استعماريا
آخر هو ستيفان غز  3)1932 -1864 ( Stéphane Gsellبني طبيعة هذه املدرسة وأهدافها
االستعمارية يف مقال كتبه عشية احتفال فرنسا مبرور قرن على احتالهلا للجزائر(« :)1930- 1830إن
الواقع اجلديد الذي ترتب عن احلملة العسكرية على اجلزائر العاصمة،فرض على املؤرخني القيام بواجبات
جديدة ،كإجراء حبوث عن أصول السكان الذين اصطدم هبم اجليش .وأيضا معرفة عادهتم ونظمهم
وعقائدهم .واألكثر من ذلك :دراسة االحتالل واالستيطان الروماني لهذه البالد.من أجل استخالص
الدروس والعرب لالستفادة منها يف إدارة المستعمرة الجديدة.» 4

وقد قسمت فرتات البحث التارخيي يف هذه املدرسة إىل مرحلتني – األوىل متتد من -1830

1880م – واليت مساها غزال املدرسة اجلزائرية القدمية.5

1-Ernest Mercier ,Histoire de l' Afrique septentrionale (Berbérie) Depuis les temps les plus
reculés jusqu 'a la conqûete française,(1830) Paris , 1888,T, 1.p.2.
2-IBID T,1,P,3
3-Eugène Albertini ,Stéphane Gsell(1864-1932)Bibliographie des Travaux de Stéphane Gsell
in Revue africaine( Nº 73 année1932) pp21-53
4-Stéphane Gsell , Histoire et historiens de l'Algérie paris ,1931 ,p.2
5-Stéphane Gsell , op. cit. p 2.
أنظ ـ ــر ك ـ ــذلك ردود حمم ـ ــد الشـ ـ ـريف س ـ ــاحلي عل ـ ــى غـ ـ ـزال ختل ـ ــيب الت ـ ــاريخ م ـ ــن االس ـ ــتعمار تر ـ ــة حمم ـ ــد هن ـ ــاد حمم ـ ــد الشـ ـ ـريف ب ـ ــن دايل حس ـ ــني
منش ـ ـ ــورات الـ ـ ـ ــذكرى األربعـ ـ ـ ــني لالسـ ـ ـ ــتقالل اجلزائـ ـ ـ ــر  2002ص 10ص، 13،ص . 45،أنظ ـ ـ ــر ردود هشـ ـ ـ ــام الصـ ـ ـ ــفدي علـ ـ ـ ــى غزال ،ـ ـ ـ ــو وعـ ـ ـ ــي
أفض ـ ـ ـ ــل لت ـ ـ ـ ــاريخ اجلزائر،جمل ـ ـ ـ ــة األصالة،العدد،،الس ـ ـ ـ ــنة  ،الثاني ـ ـ ـ ــة ،ادي األوىل ،1392 ،م ـ ـ ـ ــاي –جـ ـ ـ ـ ـوان ، 1972ص ،172،ص .176،أنظ ـ ـ ـ ــر
ك ـ ــذلك أل ـ ــد الس ـ ــليماين تارخين ـ ــا الق ـ ــدمي م ـ ــن م ـ ــرآة الغ ـ ــرب جمل ـ ــة الدراس ـ ــات التارخيي ـ ــة الع ـ ــدد 5الس ـ ــنة  1988 – 1408ص  ،46أنظ ـ ــر
كذلك املقدمة اليت كتبها أبو القاسم سعد اهلل ،لكتاب عثمان الكعاك ،موجز تاريخ اجلزائر،بريوت ،2003ص.6،
ويبـ ـ ـ ــدو أن غـ ـ ـ ــزل حبكـ ـ ـ ــم ختصصـ ـ ـ ــه يف تـ ـ ـ ــاريخ املغـ ـ ـ ــرب القـ ـ ـ ــدمي كـ ـ ـ ــان مقربـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـ ــن كبـ ـ ـ ــار رجـ ـ ـ ــال احلكـ ـ ـ ــم ،يقـ ـ ـ ــول العروي:اهتمـ ـ ـ ــت اإلدارة
االس ـ ـ ــتعمارية الفرنس ـ ـ ــية اهتمام ـ ـ ــا بالغ ـ ـ ــا بدراس ـ ـ ــة ت ـ ـ ــاريخ املغ ـ ـ ــرب الق ـ ـ ــدمي.كان والة اجلزائر،واملقيم ـ ـ ــون الع ـ ـ ــامون يف ت ـ ـ ــونس،واملغرب األقص ـ ـ ــى يعتن ـ ـ ــون
شخصـ ـ ــيا باحلفريات،كمـ ـ ــا كانـ ـ ــت إدارة الداخليـ ـ ــة هـ ـ ــي السـ ـ ــاهرة علـ ـ ــى مصـ ـ ــلحة الفنـ ـ ــون اجلميلـ ـ ــة،فال غرابـ ـ ــة إذا وجـ ـ ــدنا يف البحـ ـ ــوث التارخييـ ـ ــة الـ ـ ــيت
ص ـ ــدرت أن ـ ــذاك أث ـ ــارا واض ـ ــحة للفك ـ ــر االس ـ ــتعماري،أنظر عب ـ ــد اهلل الع ـ ــروي ،جمم ـ ــل ت ـ ــاريخ املغ ـ ــرب(،ط ،)5املرك ـ ــز الثق ـ ــايف الع ـ ــر  ،1996،الكت ـ ــاب
األول ،ص.47،
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يف حني يذهب الباحث حممد العر معريش ،إىل أن املدرسة االستعمارية القدمية تعود إىل ما
قبل  .1830حيث قدمت أحباثا عن تاريخ اجلزائر ،واملغرب األقصى واستمرت إىل مطلع الثمانينيات،
وهو تاريخ قريب من احتالل تونس وأيضا استعداد فرنسا الحتالل املغرب األقصى فيما بعد .1واملؤرخ

اجلزائري أبو القاسم سعد اهلل ،أطلق عليها اسم عهد املؤرخني العسكريني 2ألن معظم الباحثني خالل
هذه املرحلة كانوا من العسكريني العاملني يف صفوف اجليش الفرنسي احملتل .والظاهر أن سنة 1837م
كانت حامسة يف حياة هذه املدرسة ففيها أنشأ ت وزارة احلربية جلنة علمية مسيت (جلنة اكتشاف اجلزائر

العلمي) .3وقد ضمت هذه اللجنة عدة ختصصات مثل اآلثار ،االثنوغرافيا ،اجلغرافيا التاريخ ،اجليولوجيا،
النبات ،املعادن والتعدين وغري ذلك .4وقد ترأسها الضابط بوري دى سان فنسان Bory de saint-

 .5Vincentأما أعضاء اللجنة فلم يبق ثابتا كما حدد أول األمر .إما مبوت البعض أو استقالة البعض

اآلخر .ولكنها يف هناية األمر اقتصرت على عضوية عشرين عضوا فقط.6

وقد حطت رحاهلا باجلزائر سنة 1839م .إال أهنا شرعت يف العمل سنة  ،1840واختريت

سنة 1842م كآخر أجل لتقدمي أعماهلا  7والالفت لالنتباه أن أغلب أعضاء اللجنة من العسكريني.
وبعض الباحثني الذين شاركوا يف هذه اللجنة ما تزال أمساء أحباثهم ترتدد إىل اليوم .من أمثال بيليسيه دي
رينو ،pellissier de Reynaud،وكاريت  Caretteودوما  Daumasوترملي Trumelet
ورين Rinn ،وغريهم،وقد غلب على إنتاج اللجنة الرت ة أكثر من التأليف .8وكان الدافع وراء إنشاء
اللجنة العلمية «معرفة شعب وقع يف قبضة احلضارة األوربية .»9و ع املعلومات عن اخلصم من أجل

 -1حممـ ــد العـ ــر مع ـ ـريش مقارنـ ــة بـ ــني م ـ ــا تنـ ــاول املؤرخ ـ ــون الفرنسـ ــيون لـ ــبعض قض ـ ــايا تـ ــاريخ املغ ـ ــرب األقصـ ــى ،جملـ ــة الدراس ـ ــات التارخييـ ــة ،اجلزائ ـ ــر،
العدد اخلامس  ،ص.177،
 -2أبو القاسم سعد اهلل أحباث و آراء يف تاريخ اجلزائر (ط )3بريوت ، 1990،ج ،1،ص.20-19
3-Stéphane Gsell ,op.cit,p-8, Charles –André julien histoire de l'Algérie contemporaine
presses universitaires de France,1964,T1,P,162.Benjamine stora ,histoire de l'Algérie
coloniale 1830-1954 paris éditions la découverte 1999,p,18.
 -4أنظر أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج،6،ص.82،
5-Charles –André julien, op.,cit,T , p,162
 -6أبو القاسم سعد اهلل تاريخ اجلزائر الثقايف ج ،6،ص.80،
7-Charles –André julien ,op., cit., T , 1, p , 163.
 -8أبو القاسم سعد اهلل ،املرجع نفسه ،ج،6،ص.87،
 -9املرجع نفسه ،ج ،1،ص،ص.19 –18،
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السيطرة واالحتالل .1وقد كان هؤالء الباحثون يقيمون مع اجليش االستعماري ويتحركون وينتقلون معه
ويدرسون املناطق اليت وقعت حتت سيطرة اجليش .2والواقع أن الفرنسيني مل خيفوا الطابع االستعماري هلذه
الدراسات .فقد قال أحدهم هو غوستاف مرسى « Gustave Mercierإن البحث العلمي سار

جنبا إىل جنب االحتالل العسكري وأن االحتالل العلمي قد سار إىل جنب تلقيح األرض »3وهو حمق
يف ذلك .ألن احتالل اجلزائر مل يتم بقوة احلديد والنار فقط .وإمنا بكل أدوات الغزو الفكري ،كاملطبعة
والصحيفة واملستشرقني.4
واللجنة العلمية املذكورة تشبه تلك اليت أنشأها نابوليون أثناء للته على مصر .واليت وضعت
حصيلة أحباثها يف كتاب وصف مصر .5وعلى غرار جلنة نابوليون أصدرت اللجنة العلمية يف اجلزائر

أحباثها واتسمت بعض األعمال بالكراهية ،واحلقد على العرب واملسلمني .6أما املرحلة الثانية من عمر
هذه املدرسة فقد حددها سعد اهلل بني ( .)1880-1954واألصح أن هناية هذه املدرسة التارخيية
االستعمارية كان يف سنة  1962وهي السنة اليت نالت فيها اجلزائر استقالهلـا .واليت واكبت اهلروب
اجلماعي للمستوطنني األوربيني أيضا .وليس سنة .1954
وسنة 1880م هي اليت ظهر فيها قانون إنشاء املدارس العليا يف اجلزائر ،تلك املدارس اليت
حتولت سنة 1909م إىل جامعة اجلزائر .7وقد متيزت هذه املرحلة من عمر هذه املدرسة باأليت :تراجع
العسكريني الذين برزوا يف املرحلة األوىل وحل حملهم أهل االختصاص من الباحثني واملؤرخني احملرتفني 8أما
البحث فقد اتسع ليشمل كامل تـاريخ إفريقية الشمالية أي تونس واملغرب األقصى .9وقد تزامن ذلك مع
بسط فرنسا لسيطرهتا على هذين البلدين ،ومن إجيابيات هذه املدرسة أن الباحثني واملؤرخني عرفوا باجلدية
والصرامة فتنوع اإلنتاج وتكاثر عرب األيام.

 -1أبو القاسم سعد اهلل :آراء واحبث يف تاريخ اجلزائر ،ج،1،ص18،
P.Lucas,J.C VAtin L'algerie des anthropologues,Paris,1982 p,13 2
 -3أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج،6،ص87،
 -4آراء واحبث يف تاريخ اجلزائر ج، ،1،ص.19،
, , 1 Charles –André julien ,op.,., T1, p , 162
 -5أبو القاسم سعد اهلل :تاريخ اجلزائر الثقايف ، ،ج،6،ص87،
 -6أبو القاسم سعد اهلل ،املرجع نفسه ،ج،6،ص.87،
 -7أبو القاسم سعد اهلل ،آراء واحبث يف تاريخ اجلزائر ،ج،1،ص.23،
8 - Stéphane Gsell,op.cit,p,9
أبو القاسم سعد اهلل :املرجع نفسه .
9-Gsell ,op. Cit.p, 9
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ويبدو أن التخصب كان جيري بطريقة ختتلف عما هو سائد يف هذه األيام .فقد يكون
الباحث أثريا ومؤرخا ال ومرت ا للنصوص العربية .ورمبا ع ختصصات كثرية ولعل روين باسى René
 1)1924_1855( Bassetخري من ميثل هذا الصنف املتميز من الباحثني .فقد كانت اهتماماته

متنوعة :البيبلوغرافيا ،والتقارير العلمية ،والتاريخ الديين ،واإلثنوغرافبا ،والفنون الشعبية ،والتاريخ ،واجلغرافية
اإلفريقية ،واللغات اإلفريقية ،باإلضافـة إىل اللغـات العربيـة والرببرية واإلثيوبية .وجتدر اإلشارة إىل أن
بيبلوغرافيا أعمال باسى وصلت صفحاهتا إىل األربعني .أما تقدمي الكتب ،والوثائق الفلكلورية اليت بعثها

إىل خمتلف الدوريات فتعد باملئات .2وجبب التذكري هنا أن هذه املدرسة مل يقتصر نشاطها على
اختصاص واحد معني خالل هذه املرحلة الثانية ،من عمرها وإمنا كانت اهتماماهتا متنوعة يف اللغة
واألدب ،والفن والفلكلور ،واآلثار ،واإلثنوغرافيا ،والتاريخ .ويبدو أن اهليئات االستشراقية ،يف القارة
األوروبية ،كانت راضية عن أعمال هذه املدرسة .والدليل على ذلك اختيار مدينة اجلزائر العاصمة ،كمقر
النعقاد املؤمتر الرابع عشر للمستشرقني .الذي انعقد فعال يف اجلزائر يف شهر أفريل سنة  .1905وشارك
فيه مخسمائة مستشرق وترأس أشغاله روين باسيه املذكور سابقا عن جدارة واستحقاق  .3ويظهر أن الرؤية
املوضوعية لألحداث التارخيية كانت غائبة إىل حد بعيد وعلى العكس كانت األحكام املسبقة هي
السائدة .4

1-R .Le tourneau ,le moyen âge et les temps modernes in revue Africaine, centenaire de la
société historique Algérienne (Nº -446-449-année (1956 )p,123.
2-Alfred Bel ,René Basset in revue africaine (,N25 ( 65,1924).,pp-12-19.
3-M.H. masse les études arabes en Algérie 1830-1930, in Revue africaine (Nº74
,1933).,p,235.Revue africaine( Nº 49 , année 1905) pp303-351.
 - 4ال قنان ،مدرسة ،التاريخ االستعماري بـني األيديولوجيـة ،املوضـوعية حـول بعـض قضـايا تـاريخ اجلزائـر املعاصـر ،جملـة الدراسـات التارخييـة ،اجلزائـر،
الع ــدد اخل ــامس ".130 ،ال أح ــد يس ــتطيع الي ــوم ويف املس ــتقبل القري ــب أن حي ــرر دراس ــات م ــا قب ــل ت ــاريخ املغ ــرب م ــن قبض ــة أس ــاتذة جامع ــة اجلزائ ــر
االســتعمارية.غري أن مههــم السياســي واضــح إىل حــد أن تعريتــه ال تســتلزم التســلح بالتقنيــات احلديثــة .إن القــاري العــادي ،املشــارك يف علــم التــاريخ ،يــرى
بوضوح اهلوة اليت تفصل نتائج حبوثهم املتخصصـة .فمـن حقـه أن يطـالبهم بـأن يتحلـوا علـى األقـل باحلـذر" .أنظـر عبـد اهلل العـروي ،املرجـع نفسـه الكتـاب
األول،ص .49،وحول اآلثار السـلبية للمدرسـة التارخييـة الفرنسـية االسـتعمارية يقـول سـليمان مظهـر" :وهكـذا تشـكل املدرسـة االسـتعمارية عائقـا يف وجـه
البحوث اجلديدة،إذ يبقى الباحث متمسكا باملراجع اليت حتتوي عليها.وبكلمـة أخـرى فـإن املدرسـة االسـتعمارية عرقلـة يف طريـق التحليـل واإلنتـاج املبـدع "
أنظــر حاجــة علــم الــنفس االجتمــاعي للبحــوث التارخييــة ضــغط املدرســة االســتعمارية علــى تطــور البحــث العلمــي يف ميــدان علــم الــنفس االجتمــاعي ،جملــة
الدراسات التارخيية،العدد اخلامس،ص .220،

المجلة التاريخية الجزائرية ،العدد -05 :ديسمبر 2017

صفحة 13

د/عبد السالم همال....................األسطورة القبائلية البربرية في كتابات المدرسة التاريخية االستعمارية الفرنسية بالجزائر

فقد كان املؤرخون االستعماريون ،خيضعون تاريخ الشمال اإلفريقي ،عرب خمتلف عصوره،
وحقبه ألحكام جاهزة كانت تتردد باستمرار في أبحاثهم .ومع مرور الوقت أصبحت بعض األعمال
أقرب إىل الدعاية الفجة منها إىل البحث التارخيي القائم على البعد العلمي املؤسس على النية النزيهة.
واهلدف من وراء ذلك بدون شك هو إعطاء مصداقية لالستعمار ،وتربير وجوده يف الديار املغاربية عامة
والجزائرية خاصة وإليك بعض النماذج:
_ شمال إفريقية استعمر منذ نهاية عصور ما قبل التاريخ« :منذ هناية عصور ما قبل

التاريخ اختذت العالقة القائمة بني الرببر والبلدان املتوسطية األخرى األكثر حتضرا شكال استعماريا.» 1

_ عدم أهلية شمال إفريقية لالستقالل «كلما توغلنا يف تاريخ مشال إفريقية الحظنا أن كل

شيء حيدث كما لو كانت هذه املنطقة قد أصيبت بعدم أهلية لالستقالل.»2

_ المقهورون دوما« :كلما توغلنا يف املاضي الحظنا سلسلة متصلة من االحتالل األجنيب
فالفرنسيون حلوا حمل األتراك الذين خلفوا العرب .وكان هؤالء العرب حلوا حمل البيزنطيني الذين سبقهم
الوندال وكان هؤالء الوندال قد قاموا مقام الرومان الذين خلفوا القرطاجيني .والبد أن نشري إىل أن الغزاة
مهما كانوا يظلون أسياد املغرب إىل أن خيرجهم منه غزاة جدد فما أفلح األهايل يوما يف طرد الغزاة
األسياد .»3وبعض هذه األحكام اجلاهزة اليت تزخر هبا كتابات املؤرخني احملرتفني االستعماريني ،تعود إىل
نوع من الكتابة التارخيية ظهر منذ العقود األوىل اليت أعقبت احتالل اجلزائر سنة 1830م فيها مغالطات
كثرية ،ومبالغات عديدة ولبعدها عن املعقول ،أطلـق عليها بعض الباحثيـن امسا مثريا ،قـد يثيـر السخريـة
ألول وهلـة هو «األسطورة.» 4
ويف سبيل تفتيت اجملتمع اجلزائري والقضاء على روحه املعنوية وبث الفرقة والبلبلة بني صفوفه
إلجباره على االستسالم واخلنوع .حاول املستعمر تشويه كل ما ميت بصلة هلذا اجملتمع بداية من عناصره
البشرية ،كالعرب والرببر ،فهذان العنصران تعرضا بدورمها لعمليات جراحية حمكمة يف خمابر االستشراق
 -1أنظر ،حممد شريف ساحلي ،املرجع تفسه ،ص.13،
 -2حممد شريف ساحلي :املرجع نفسه ،ص.11،
-3املرجع نفسه ،ص.12،
4-Yves la Coste I`bn Khaldoun naissance de l'histoire passé du tiers monde édition ) paris
1980,p,87,p.lucas et J .c. vatin ,l'Algérie des anthropologues , paris ,1982,p,15.
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الفرنسي ،فقطعت أوصال وبرتت أعضاء ،وحتول أبناء الوطن الواحد ،إىل أشكال ،وألوان فسيفساء،
وجزر بشرية ال جيمعها جامع ،وال يربطها رابط .فهم :بدو وحضر ،وقبائل وبطون ،ومرابطني وغري
مرابطني ،قبائل وشاوية وطوارق وميزابني.
أما االنتماء احلضاري من دين ولغة وتاريخ وعادات وتقاليد وفلكلور فتعرضت إىل تشويه
ومسخ قد الجند له نظريا حىت عند أشد األنظمة العنصرية تطرفا يف القرن العشرين .ألن الفرنسيني أدركوا
منذ الوهلة األوىل أن اخلطر الذي يهدد كياهنم ينبع دائما من عناصر اهلوية اجلزائرية هذه .وحىت اجلغرافيا
مسها التشويه فقسمت وجزئت :السهل واجلبل والصحراء ،والشمال واجلنوب والشرق والغرب.
كل هذه املكونات البشرية واملعنوية واملادية املذكورة كانت حمل دراسات وأحباث تكفل هبا يف
بداية العهد االستعماري الفرنسي الباحثون العسكريون مث أنشئت جامعة الجزائر االستعمارية اليت
فتحت أبواهبا رمسيا سنة  .1909فواصلت املشوار وسلكت نفس الدرب وبسبب املناهج الغريبة اليت
استخدمها العسكريون مث اجلامعيون يف أحباثهم هذه اليت اتسمت غالبيتها باملبالغة والتهويل ،والتعميم
واألحكام اجلاهزة املتشاهبة بني معظم هذه الدراسات الضخمة .لدرجة أن القارئ هلذه األحباث قد يتوهم
بأن كاتبها شخب واحد وليس العشرات من األشخاص .فقد بدت هذه الدراسات مبتورة الصلة
باملواضيع اليت تدعي وتزعم بأهنا حمل عنايتها .ولكنها يف الواقع كانت هي أي الدراسات يف واد واملواضيع
املدروسة يف وادى آخر .والسبب يف ذلك يرجع إىل إصرار الباحثني الفرنسيني على استخدام البحث
العلمي ألهداف سياسية استعمارية واضحة ال غبار عليها .ويظهر أن إطالق تسمية األساطري على هذه
الدراسات يعود بالدرجة األوىل إىل نزعتها االستعمارية .تلك النزعة اليت جردت هذه الدراسات من
الصبغة العلمية ومن البعد األكادميي املتميز عادة بالوقار واالتزان.
وقد ندرك املغزى احلقيقي هلذه الدراسات التارخيية األساطير" .إذا وضعنـاهـا يف إطـارها
التاريخـي والظروف التي ظهرت فيها وكذلك نوعية األشخاص الذين أنجزوها.
األسطورة القبائلية البربرية
والظاهر أن" األسطورة القبائلية حتتل الصدارة والريادة وهبا بدأت سلسلة هذه األساطري
االستعمارية فقد ظهرت يف وقت مبكر بعد سبع سنوات من سقوط العاصمة حتت االحتالل .كما
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يذهب الباحث الفرنسي أجرون  1 AGeronإىل ذلك .ويذكر نفس الباحث أن األسطورة القبائلية
مرت بعدة حمطات وأن سنة  1857م كانت آخر حمطة هلا 2ومعىن هذا أهنا مل تظهر يف مرة واحدة
وهذا دليل يثبت تورط اإلدارة االستعمارية يف حتريك املسألة وتوظيفها سياسيا تبعا لمخططاتها
االستعمارية وفق تطور األحداث على أرض الواقع.3
ويعرتف املؤرخ الفرنسي أجرون بأن سنة1847كانت حمطة هامة وحامسة يف حياة هذه
األسطورة .4ففي السنة املذكورة صدر كتاب القبائل الكربى للضابطني فبار M .Fabar
ودوما .5M. Daumas
وأمهية كتاب القبائل الكربى تكمـن فيـما تضمنـه من آراء ومواقف وأيضا في اآلثـار التي
تركها خلفه ،ال وإذا كنا ال نعرف الكثري عن الضابط الباحث فبار (ت 1849م) يف حصار روما 6فإن
زميله وشريكه يف تأليف الكتاب معروف على نطاق واسع .7ويبدو أن تقدمي نبذة عن احلياة احلافلة

للجنرال دوما قد يفيد يف فهم طبيعة العصر الذي عاش فيه وقد يفيد أيضا يف معرفة األبعاد احلقيقية اليت
كان الكتاب املذكور يهدف إىل حتقيقها .هو دوما (ملشيور جوزيف أجني) Joseph Eugène

1-Charles –Robert AGeron ,histoire de l' Algérie contemporaine , presses universitaires de
France , 1979 , T,2,p,137.
2-Ibid,T,2,p,138.
3-Mahfoud Ka dache l'utilisation du fait Berbère comme facteur politique dans l'Algérie
coloniale actes du premier congrès d'études méditerranéennes d' influence arabo- Berbère ,
Alger ,1973.p.276.
4-Charles–Robert AGeron ,op,cit,T,2,P,138 35.
5 -M.daumas et M. Fabar .la Grande Kabylie ,études historiques, paris ,1847
6-Narcisse Faucon ,le livre d'or de l'algérie ,paris ,1889 T,1,p 197.37.
7-Ibid ,T,1,PP196 -197 38.
-8أنظر تر ته يف Narcisse Faucon .op.cit,T1pp196-197.
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( 1)1871-1803( Melchiorجنرال ،سناتور وكاتب) هكذا وصفه أحد الذين تر وا له والظاهر
أن الرجل كان عسكريا حمرتفا ،فقد التحق باجليش وهو يف مقتبل عمره يف التاسعة عشرة حتديدا.
وبعد مخس سنوات من احتالل اجلزائر العاصمة انتقل دوما إىل هذه األخرية ،وحتت قيـادة
املارشـال (برتراند كومت كلوز يل) Bertrand3 comte Clauzel (1772-1842( 2شارك يف
احلملة العسكرية على معسكر وتلمسان بالغرب اجلزائري ،ويف نفس الوقت انكب حبماس على تعلم

اللغة العربية .4ويقال أنه كان يعرف الوسط اجلزائري جيدا.5

ومن سنة 1837م إىل سنة  1839م شغل منصب قنصل مبعسكر 6وبعدها كلفه (مر يشال
دي الموريسري كريستوف لويس) De la moriciere Christophe-Louis-
 7)1865-1806(Lèonبقيادة الشؤون العربية مبنطقة وهرا 8كلفه املاريشال بيجو( 9توماس روبرت
دي ال بيكونري) Bugeaud Thomas Robert de La piconnerie1849-1748
برتأس شؤون األهايل .وهو واحد ممن تركوا بصماهتم على ما مسى باملكاتب العربية  10ويف سنة
1849م كلف العقيد دوما بإخماد تمرد بني سالم في ناحية الجزائر 11ويف سنة 1853م ،رقي إىل
رتبة جنرال ،وصار اجلنرال سيناتورا يف سنة 1857م .12وكان لدوما شرف معرفة األمري عبد القادر عن
قرب وقيل أنه أطلع األمري على نظم فرنسا وعاداهتا وتقاليدها يوم كان هذا األخري أسريا بفرنسا.13ومن

 Narcisse Faucon .op.cit,T1pp196-197أنظر ترجمته في 1 -
1- Narcisse Faucon .op.cit,T1 pp196
3 -Paul Azan , les grands soldats de L`algerie , publication du comité national métropolitain
du centenaire de L`algerie pp13-22
3-Narcisse Faucon .op.cit. T ,1,p,196
4-LOC .CIT
5-P aul Azan, op .cit ,pp80-83
6-Narcisse Faucon op .cit ,T ,1, p ,
7-Paul Azan ,op ,cit,pp 65 -83
8 -Narcisse faucon op.cit,t,p,196 48
9-Ibid,T,1,p,197
10-LOC .CIT
11- Paul Azan, op .cit, p57
12-Narcisse Faucon op.cit ,t,1,p,197
13-Ibid. ,T ,1,p,19
14-Mœurs et coutumes de l’Algérie ,p,16
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بني كتابات اجلنرال دوما″ :بالد القبائل الشرقية ″صدر سنة 1846م .تقرير عن الوضع احلايل للمجتمع
العر  ″صدر سنة  ،″ 11845تربية الباز يف اجلزائر″ 2خيول الصحراء وقد ساعده األمري عبد القادر يف
تأليف هذا الكتاب ،كما صدر لدوما كتاب آخر يف سنة 1857م عن ″القبائل. ″
وآخر كتاب ألفه اجلنرال قبل رحيله سنة 1871هو ″احلياة العربية واجملتمع املسلم ″الصادر
سنة 1869م وينبغي اإلشارة هنا ما دمت أحتدث عن كتابات دوما .إىل أن بعضهم اهتم اجلنرال
باستغالل املستعرب ونصري املسلمني اجلزائريني ″توماس إسماعيل إيربنIsmaël Urbain ″
 Thomasصاحب القلم السيال .الذي كان يكتب املقاالت والكتب يف حني كان دوما يكتفي
بكتابة اسمه.3
ضم كتاب القبائل الكربى 4بني دفتيه اثين عشر فصال وقد تطرق املؤلفان إىل عدة قضايا
كجغرافية املنطقة وقصة احتالل الفرنسيني لبجاية واألمري عبد القادر ببالد القبائل وصراع هذا األخري مع
الفرنسيني بنفس اجلهة املذكورة .ويهمنا هنا الفصل الثاني الذي يتحدث عن حالة اجملتمع القبائلي

حسب تعبري الباحثني وقد جتاوزت صفحاته اخلمسني .وفيه عاجل الباحثان العسكريان عادات وتقاليد
ومؤسسات هذا اجملتمع والفصل خيتلف يف منهجه وحمتواه عن بقية فصول الكتاب األخرى وهو أقرب إىل
الدراسة االثنوغرافية .5والظاهر أن نظرية التنافر إن صح التعبري ،واالختالف ،والتناقض بني العرب
-15أنظر مقدمة جغلول لكتاب Daumas
Narcisse Faucon op.cit ,t,1,p,197 16
17 LOC .CIT 56
18LOC .CIT 1 Ch. ,R ,AGeron : ( l'Algérie algérienne de napoléon à de gaulle( paris ,1980,
p,20
1- Ch. ,R ,AGeron : ( l'Algérie algérienne de napoléon à de gaulle( paris ,1980, p,20
"كــان إمساعيــل إيـربن رمبــا هــو أقــرب الفرنســيني إىل اجملتمــع اجلزائــري  .فهــو حبكــم اعتناقــه لإســالم ومعرفتــه للغــة العربيــة قــد جعــل نفســه واحــدا مــن هــذا
اجملتمع حيـس بإحساسـه ويفهـم تقاليـده  ،وهـو مـن جهـة أخـرى سـان سـيموين يـؤمن برتقيـة اجملتمـع األهلـي وإخراجـه مـن التخلـف مـع احملافظـة علـى بعـض
قيمــه يف وجــه الغــزو الــذي يتعــرض لــه .ويف ســتة  1840تــزوج إي ـربن مــن ام ـرأة عربيــة مــن قســنطينة امسهــا (جرمونــة )وعــاش معهــا فــرتة طويلــة يف اجلزائــر
العاصمة وأجنب منها بنتا مساها (باية) كان زواجه على يد القاضي املسلم وعاش حياتـه مسـلم العقيـدة عـر املظهـر واللسـان وكـان حمـل تقـدير اجلزائـريني
كما كان رؤساؤه الفرنسيون حيرتمونه وحيتاجونه ولكن بعضهم كانوا يسـيؤن إليـه وحيتقرونـه العتناقـه اإلسـالم ولزواجـه مـن عربيـة ولـون بشـرته ومـيالده غـري
الشــرعي ويبــدو أنــه ظــل علــى إســالمه إىل أن أراد الــزواج مــن فرنســية فكــان عليــه أن يعــود إىل املســيحية ويتزوجهــا وكــان عمــره إذاك مخســة ومخسـني ســنة.
وقيل أنه أدخل ابنته يف املسحية أيضا " أنظر أبو القاسم سعد اهلل تاريخ اجلزائر الثقايف ج 6،ص ص. 443-442،
2-M,Daumas et M. Fabar , la grande Kabylie , études historiques paris , 1847
5-Charles – R AGeron , histoire de l’Algérie contemporaine , T ,2,pp,137,138.
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والقبائل يف كل شيء -مهما كان صغريا ،أو كبريا -هي اليت حرص الباحثان عليها أشد احلرص .حيث
كانت تطل على القارئ يف كل صفحة من صفحات البحث.تطرقا الباحثان إىل عادات ،وتقاليد
ومؤسسات مناطق عديدة من اجلزائر زيادة على منطقة القبائل والظاهر أهنما قاما جبمع مادة البحث منذ
النصف الثاين من ثالثينيات القرن التاسع عشر حىت سنة نشر الكتاب أو قبل ذلك بقليل ألننا نعرف
أن دوما التحق باجلزائر سنة 1835م.
والفصل يف معظمه عبارة عن مقارنة بني عادات ،وتقاليد ،ومؤسسات منطقة القبائل مع
عادات وتقاليد ،ومؤسسات مناطق أخرى من اجلزائر .مل ترد يف الكتاب بأمسائها ،وإمنا نسبت إىل
العرب .وحياول الكاتبان إهبام القارئ أن الشيء جيمع بني القبائل والعرب،ال رابطة دينية أو لغوية وال
عادات وال تقاليد مشرتكة ،وال حىت مصالح مشتركة ،بل حىت املالمح والبنية خمتلفة متاما وجه العر
بيضوي الشكل وسواعده طويلة بينما القبائلي مربع الوجه وقصري الرقبة العر ال حيلق ذقنه إطالقا
خبالف القبائلي الذي حيلقه إىل غاية السن اخلامسة والعشرين حيث تكتمل رجولته فيرتك حليته كعالمة
على نضجه" . 1لقد اكتشفا شعبين ،ال شعبا واحدا 2العداوة هي القاسم املشرتك بينهما إن العرب
والقبائل ال يتفقون إال في محور واحد هو الكراهية فالقبائلي يكره العربي والعربي يكره القبائلي
فهذا املقت املتأجج ال ميكن تفسريه إال بشعور تقليدي توارثته األجيال ،كره بني عرق الغزاة (أي
العرب) والعرق المقهور(أي القبائل) ذلك ما يؤكده الواقع املعيش بوجود لغتين مختلفتين .3الباحثان
زعما أهنما وجدا أخريا األصل الذي ينحدر منه القبائل إن الدم املسيحي ال يزال يسري يف عرق القبائلي
وإن جزءا من القبائل أصليني وآخرون من أصل جرماني 4وذهبا إىل حد التشكيك يف عقيدة سكان
املنطقة :لقد تقبلوا القرآن تحت وطأة السيف ولكنهم لم يعتنقـوا المبـادئ الواردة فيه."5

1-M Daumas et M Fabar ,op.,cit., p21P.Lucas,J.C VAtin L'algerie des
anthropologues,Paris,1982,105
 -2أنظر كذلك الترجمة العربية لكتاب جزائر األنثروبولوجيين ,ترجمة ،محمد يحياتن وآخرون الجزائر  2002ص.112،
3-M Daumas et M Fabar ,op.,cit,p75. P.Lucas,J.C VAtin,op., cit.p,108.
ليكا وفاتن المرجع نفسه،ص119،

4-M Daumas et M Fabar ,op.,cit. p ,75-76.
.1 Ibid, p,77
5-M.daumas et M.fabre,op.cit, ,p,773
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أما من الناحية السياسية" :فإن بالد القبائل عبارة عن سويسرا البدائية فهي تتألف من قبائل
مستقلة عن بعضها البعض على األقل من ناحية احلقوق وهي حتكم نفسها بنفسها يف شكل مقاطعات
وحكومات خمتلفة" .1والقبائل والعرب ليس هلم عادات وتقاليد مشرتكة .أو حىت متشاهبة كما أشري إىل
ذلك سابقا .ولكن بعض العادات القبائلية تتشابه مع مثيالهتا الفرنسية .2وهـم أي القبائـل األقـرب إىل
(الفرنسيني)" .3العر بدوي غري مستقر يعيش حتت اخليمة ،أما القبائلي فهو مستقر مرتبط باألرض
ويعيش يف منزله" 4إن هذه الدراسة االثنوغرافية املزعومة تنتمي إىل ما مسـاه سعـد اهلل بسـالح تقسيـم
الجزائـريين.
إن هناك أدلة كثرية تؤكد عدم موضوعية ،ونزاهة دراسة دوما ،وزميله فبار .ذلك أننا ال نتوقع
من اجلنرال دوما بالذات أن يكون منصفا .هو الذي قاد احلمالت العسكرية لإ اعتداء على اجلزائريني يف
قراهم ومداشرهم ويف مدهنم ،فأحال هنارهم إىل ليل حالك .وهو الذي كان يتلقى األوامر من عتاة
المجرمين ،وكبار القتلة الذين استباحوا دماء الشعب اجلزائري وانتهكوا حرماته من أمثال بيجو ،وكلوزيل،
الموريسري الذين ذكرهتم سابقا .و دومـا ال خيفي يف بعض كتاباته ما كان االستعماريون يخططون له
بليل .فقد كتب قائال «إن هناك عدة اعتبارات تدفع اهتمام الرأي العام بفرنسا مبنطقة القبائل مساحتها
الواسعة ،خيراتها ،سكاهنا قرهبا من اجلزائر العاصمة كوهنا منطقة للتبادل التجاري اشتهارها بالنزعة
االستقاللية منعتها الناجتة عن اجلبال اليت حتيط هبا وأخريا فقد شهدت السنوات األخرية اختالف
وجهات نظر عديدة حول السياسة الواجب إتباعها وها.»5
ميكن اعتبار كتاب القبائل الكربى أو بعبارة أخرى الفصل الثاين منه ،مبثابة برنامج سياسي،
أو بعبارة أخرى مشروع استعماري واضح ال دراسة أكاديمية محايدة .بدليل انتقال املؤلفني إىل العمل

1 -M.daumas et M.fabre,op.cit,p,44
2-Ibid p,p ,31,36,69,75,76,77
 -3ليكا ,املرجع نفسه ،ص112،
4-M.daumas et M.fabre,op.cit, ,pp21-22
5-Daumas , mœurs et coutumes de l' Algérie ,p,p,154 .70
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والنشاط اليومي لتجسيد املشروع الوارد يف الكتاب ،والداعي إىل «التكامل بني الشعب المعلم الفرنسي
والشعب التلميذ البربري بني عمال صبورين وصناعيني وبني الطبقة املتفوقة ،واملسرية يف آن واحد».1
العر الشرير ،والقبائلي الطيب هي الفكرة األساسية اليت خرج هبا الباحثان ،من املقارنة بني
القبائل والعرب .ويبدو أن هذه الفكرة كانت جاهزة ومعدة سلفا منذوقت طويل قبل احلملة العسكرية
الفرنسية على العاصمة اجلزائرية سنة 1830م .ولكنها كانت حتتاج فقط لرتكيب وإخراج ال خيلو من
بريق حىت تقنع من يراد إقناعه  .والظاهر أن صاحبا البحث كان يهدفان لتحقيق هدفني األول ظريف خيدم
مسعى فرنسا يف سبيل نشر سلطتها على كامل األرض اجلزائرية .ويتمثل اهلدف الظريف يف استدراج
الزعامات المحلية للتفاوض لتسليم منطقة القبائل للفرنسيين دون قتال أو مقاومة .ألن الفرنسيني
كانوا يدركون بأن احتالل املنطقة لن يكون سهال .ويبدو أن األوامر أعطيت للجنود الفرنسيني للرتويج
لفكرة «العربي الشرير ،والقبائلي الطيب».بني السكان. 2
واهلدف الثاين بعيد املدى ذلك إ ن دراسة فبار ودوما دفعت األسطورة القبائلية إىل الواجهة
ودشنت «ما يسمى بالسياسة البربرية المعادية للعرب ».3سياسة فرق تسد اليت أدارهتا فرنسا برباعة
طيلة وجودها االستعماري باجلزائر .4وقد تفنن الفرنسيون يف استعمال هذا السالح ،أوال :بين فئات
السكان " احلضر ضد الرتك .مث احلضر ضد العرب والعرب ضد احلضر الكراغلة .مث اليهود ضد احلضر
بأنواعهم .جرى هذا يف املدن اجلزائر تلمسان مستغامن قسنطينة البليدة املدية .5ثانيا :ثم داخل الفئات
نفسها العرب :ضربوا القادة ببعضهم أيضا يف غرب البالد أو يف شرقها .ففي الشرق شجعوا فرحـات بـن
سعيـد من عائـلة بوعكاز ضد شيخ العرب ابن قانة الذي كان صهر احلاج ألد" .ويف الغرب فصلوا

مصطفى بن إمساعيل ،وحممد املزاري مث سيدي العرييب ،عن األمري عبد القادر .6القبائل :وعندما دخلوا

1-Lucas ,VAtin,op. cit. ,104.
 -2ليكا وفاتن املرجع نفسه ص . 112
3-Charles –Robert AGeron ,op.,cit,T ,2.1381
 -4أبو القاسم سعد اهلل تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،6،ص ص .300-299
 -5املرجع نفسه ،ج،6،ص ص .302-202
 -6أبو القاسم سعد اهلل :املرجع نفسه ج،6،ص ص .302-202
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بالد القبائل .وسعوا اخلالف بني العائالت املؤثرة عائلة أورابح ،ضد عائلة أوقاسي وعائلة أوقاسي ،ضد
عائلة سيدي الجودي وهذه ضد عائلة ابن زعموم.

"

" واستمر الضرب على هذا الوتر طيلة عقود ضد العرب بالعرب .والبربر بالبربر .

" 1

إن فكرة تقسيم أبناء الوطن الواحد إىل أعراق عديدة وضرب هذا بذاك ظهرت يف مصر أثناء
للة نابليون قبل أن تشد الرحال إىل اجلزائر ..ففي كتاب وصف مصر الشهري وردت دراسة كتبها
كوستاز عن النوبة والنوبيني.
ومن لة ما كتبه قوله « :ترى من أين جاء هلذه األمة كل هذا السمو األخالقي الذي مييزهم
بدرجة كبرية عن جرياهنم العربان الذين تبدو اللصوصية عندهم مهنة شريفة بل يمكن القول مهنة

قومية! أينبغي أن نبحث عن السبب يف ذلك يف نوع احلياة اليت حيياها كل من هذين الشعبين.» !2

ويقول أيضا «ولغة النوبيني رقيقة ليس فيها على اإلطالق هذه األصوات احللقية الشائعة يف اللغة
العربية والتي تبدو غريبة على األذن الفرنسية حىت لتصدمها عند مساعها إياها ألول مرة ومن املمكن
كتابة هذه اللغة (النوبية) بحروف الهجاء الفرنسية دون أن يتحور بذلك نطق الكلمات ،ولقد قمت
بعدة جتارب يف هذا الصدد وجنحت باعرتاف أبناء النوبة أنفسهم ».3ويف احلقيقة فإن مالمح النوبيني

أقرب إىل مالمح األوربيين منها إىل مالمح الزنوج »4ويبدو أن بعض اجلهات يف فرنسا نفسها مل تكن
راضية متاما عن هذا الطرح االستعماري .وقد علمتنا جتارب سابقة والحقة أن هذه املواقف متثل دائما
االستثناء ال القاعدة وسط حميط يعلن كراهيته وجياهر بعداوته لكل ما له عالقة بالعرب واملسلمني .ومن
الذين مل يرتددوا يف إدانة هذا الطرح وفضح أبعاده االستعمارية ،غوستاف لوبون Gustave Le Bon

 -1أبو القاسم سعد اهلل  :املرجع نفسه ج 6ص .303،
 -2علماء احلملة الفرنسية وصف مصر دراسات عن املدن واألقاليم املصرية تر ة زهري الشايب مهرجان القراء للجميع ،2002،ج،3،ص.195،
 -3املصدر نفسه ،ج،3،ص .198،
 -4املصدر نفسه ،ج،3،ص.196،
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) )1841-1931الذي كتب قائال« :وظهر مما تقدم خطأ كثري من املؤلفني املعاصرين الذين رأوا أن
. 1
يفرقوا بني العرب والرببر وذلك عندما تكلموا عن سكان بالد اجلزائر ».
«فزعموا أن الرببر أهل حضر وزراعة ،وأن العرب أهل بدو ،وانتهوا إىل قوهلم إن الرببر أهل
للتمدن وإن العرب غري أهل له«.»2".ولكن نتيجة مثل هذه ،تقوم على أساس باطل ،وذلك أن العرب،
والبربر أهل حضر ،وأهل بدو على سواء.».3وأن هذين الطرازين يصدران عن البيئة اليت يكونون فيهابا
حلقيقة ،فرتى العر حضريا دائما يف البقاع اخلصبة من جزيرة العرب ومصر واجلزائر.وتراه بدويا يف
الصحارى الرملية من تلك األقطار ".4
بدأت األساطري تتواىل وتتكاثر بعد األسطورة القبائلية ،مثل أسطـورة احلضـر والبدو وأسطورة الشمال
واجلنوب .وأسطورة القبائل الكربى والقبائل الصغرى وأسطورة الغرب والشرق وأسطورة املسيحية
واإلسالم .5والكراهية والعداوة هي القاسم املشرتك بني يع هذه األساطري ففي أسطورة احلضر والبدو
على سبيل املثال يسعى احلضري جاهدا للقضاء على البدوي وهذا األخري يرتبب بغرميه احلضري وهكذا.
ويبدو أن عدة ختصصات من العلوم اإلنسانية سامهت يف صياغة هذه األساطري ،وقد امتدت
احلمى إىل األدب أيضا .6حيث كتبت روايات استوحت يف معظمها هذه األساطري.7
الخاتمة:
ويف اخلتام حيق لنا أن نؤكد أن أقالم الباحثني الفرنسيني العسكريني من بداية االحتالل إىل
غاية تأسيس جامعة اجلزائر االستعمارية ،مل ختتلف يف شيء رغم البون الشاسع بني قلم العسكري الذي
هو أقرب إىل اهلاوي ،وقلم األكادميي الذي عمل يف إطار مؤسسة علمية هي جامعة اجلزائر ،ومع ذلك

 -1غوستاف لوبون حضارة العرب تر ة عادل زعيرت مهرجان القراءة للجميع مكتبة األسرة  ،2000 ،ص.251
 -2غوستاف لوبون املرجع نفسه ،ص.252 ،
 -3ن.م
 -4غوستاف لوبون املرجع نفسه ،ص.252 ،
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جندا قلميهما ووضعاه يف خدمة صانع القرار السياسي ،وجتسد ذلك يف هذا الكم اهلائل من الدراسات
واألحباث وامللتقيات العلمية ،واليت حتولت مع مرور الوقت إىل معاول هدم وختريب وحدة شعب.
وظهرت نتائج هذه األحباث بصورة واضحة يف تلك األسطورة اليت صنعوها يف ليلة ليالء يف
خمابرهم ،ومسوها األسطورة القبائلية.
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