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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 رسما – عشر  ثانيلاالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

 الجزائر ـ.  39000والٌة الىادي .  789: ص ـ ة رقم 

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

el-maaref@univ-eloued.dz 
…. 
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 التعريف بالمجـلـة

من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة 
و يف إطار االحتفاالت بالذكرى 

املخلدة هلا ، جاءت  الستون
فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة 

مبجلة املعارف للبحوث و 
الدراسات التارخيية اليت حازت 

على موافقة اجمللس العلمي 
لكلية العلوم االجتماعية و 

اإلنسانية لتكون فضاء متميزا 
إذ املعرفة هي بال . للمعرفة 

شك الطريق األنسب حملاولة 
قيقة اليت االقرتاب أكثر من احل

هي أمل السالكني دروب العلم 
على أمل مالمستها يف ظل 

أجواء الفكر اإلنساين احلر و 
الذي ال يلتزم بغري ضوابط 

املوضوعية و احلقيقة املستندة 
 . للوقائع و احلقائق الثابتة

إن جملة املعارف تسعى ألن 
توجد لنفسها مكاننا بني 

الدوريات التارخيية املتخصصة 
جهود األقالم  لتسهم بفضل

املتألقة يف فضاءها يف الغوص 
يف جمال البحوث و الدراسات 
التارخيية لتخرج هبا حنو أرحب 
اآلفاق الدالة على مدى قدرة 
التاريخ يف اإلسهام إىل جانب 

العلوم و املعار األخرى يف 
صناعة واقع األمة انطالقا من 

فهم واقعها و حماولة لرسم 
اليت و تبقى املعرفة . مستقبلها

جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .البشرية يف دروب احلياة 

 

 إدارة اجملــلــة
 

 :الـرئيس الشرفـي
  األستاذ الدكتور عمر فرحاتي
 .الجزائر. مدير جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
recteur@univ-eloued 

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   تـركـــيالدكتــور عبد الرحمــان  األستاذ  

 .االجتماعية و اإلنسانية
adab - - -93@hotmail.com 

 :مـدير المجـلـة  
، نائب عميد الكلية المكلف   الدكتور محمــد السعيد عقيب

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  
 .العلمية

maguieb@yahoo.fr 
 :رئيس هيئة التحرير  

 ،، عضو هيئة التدريس بالكلية   األستاذ عمار غرايسه
gheraissa-ammar @univ-eloued 

 هيئة تحـريـر المجـلـة
 الوادي. أـ  رابح رمضانـ  جامعة الشهيد حمه لخضر  

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  الطاهر سبقـاق  
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . ـ غانية البشير    د

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . بن عمر  أـ  عالل
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . رشيد قسيبه  د. 

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  الجباري عثماني  
 أ.عبد الحميد العابد. جامعة الشهيد حمه لخضر. الوادي

 أ. عبد القـادر عزام عوادي. جامعة الشهيد حمة لخضر.الوادي
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 االستشاريةالعلمية  الهيئة  
 أ ـ د ـ ابراىيم بحاز ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

 
أ ـ د ـ إبراىيم بن محمد بن حمد المزيني ـ جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المملكة العربية 

 السعودية.
أبو القاسم  1أ ـ د ـ أحمد شريفي ـ جامعة الجزائر

 سعد اهلل ـ الجزائر.
قادر أحمد صاري ـ جامعة األمير عبد الأ ـ د ـ 

 للعلوم االسالمية ـ قسنطينة
أ ـ د ـ بن يوسف تلمساني ـ المركز الجامعي خميس 

  مليانو ـ
 أ ـ د ـ جمال حجر ـ جامعة قطرـ قطر

 
أ ـ د ـ عبد الوىاب شاللي ـ جامعة العربي التبسي ـ  أ ـ د ـ صالح بوسليم ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

 تبسة.
 أ ـ د ـ محمد حسن ـ جامعة تونس األولى ـ تونس. أ ـ د ـ علي آجقو ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.

أ ـ دـ عالوة عمارة ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية ـ قسنطينة.

 جامعة أم درمان السودان. أ. د ـ عمر حاج الزاكي.
 

 العراق.أ. د ـ وجدان فريق عناد . جامعة بغداد  
. جامعة أبو القاسم سعد اهلل. أـ د جمال يحياوي قسنطينة. . 1أـ دـ بوبو مجاني ـ جامعة قسنطينة

 الجزائر.
 ـ قسنطينة.1د ـ العمري مومن ـ جامعة قسنطينة .د ـ أحمد الباىي ـ جامعة القيروان ـ تونس

عواد الخالدي ـ جامعة آل البيت ـ د ـ أنور عوده  د ـ الوفي نوحي ـ جامعة محمد الخامس ـ المغرب.
 األردن.

د ـ بشير فايد ـ جامعة الدكتور محمد األمين دباغين 
 ـ سطيف.

 د ـ بلقاسم ميسوم ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.
 

د ـ جمال بلفردي ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ 
 الوادي.

د ـ خير الدين شترة ـ جامعة محمد بوضياف. 
 المسيلة.

أبو القاسم سعد  1لواتي ـ جامعة الجزائرد ـ دالل 
 اهلل ـ الجزائر.

جامعة الشهيد حمو لخضر ـ  د ـ رضوان شافو ـ
 .الوادي

 د ـ طارق لعجال جامعة ماليا ـ ماليزيا.
 

د ـ عاشوري قمعون ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ أ.
 الوادي.

 الكريم الماجري ـ جامعة منوبةـ تونس.د ـ عبد  د ـ عبد الحكيم أروغي ـ جامعة فريبورغ ـ ألمانيا.
د ـ علي بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا 

 ـ ماليزيا.
د ـ علي غنابزية ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ 

 الوادي.
أبو القاسم سعد 1د ـ لزىر بديدة ـ جامعة الجزائرد ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 
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 األردن.
 

 الجزائر. اهلل ـ
 

 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.
 

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 
 موريتانيا.

د ـ محمد السعيد عقيب ـ جامعة الشهيد حمو 
 لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد السعيد قاصري ـ جامعة محمد بوضياف. 
 المسيلة.

د ـ محمد رشدي جراية ـ جامعة الشهيد حمو 
 لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد عبد الرؤوف ثامر ـ جامعة الشهيد حمو 
 لخضر ـ الوادي.

د ـ محمد فرقاني ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 االسالمية ـ قسنطينة.

 قسنطينة. 1د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة
 

مة ـ الهيئة العامة للتعليم جحد ـ نواف عبد العزيز ال
 ب ـ الكويت.التطبيقي و التدري

 وا عزيز سعيد ـ جامعة السليمانية ـ العراق.يد ـ ى
 

 د ـ يوسف نبي ياسين ـ جامعة قطر ـ قطر. د ـ ودان بوغفالة ـ جامعة معسكر ـ معسكر.
دـ أحمد عبد الدايم محمد حسين ـ جامعة القاىرة ـ 

 مصر.
دـ علي الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة 

 عمان.
 جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.دـ مبارك 

 
دـ نجيب بن خيرة ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات 

 العربية المتحدة.
 جامعة الحاج لخضر. باتنةد ـ ناصر بالحاج ـ 

 EH SS   ismailد ـ اسماعيل وارشيد 
warscheid  .فرنسا 

خوان   Juan Castilla Brazalesأ ـ 
عربية ـ كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات ال

 .اسبانيا

خوان    Juan Castilla Brazalesأ ـ
كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات العربية ـ 

 اسبانيا.
 

أوغسطين Augustin Jomierد ـ 
 fondation thiers – cnrs/ceجومييو)
rhio.جامعة لومان ـ فرنسا) 

بشير غانية . قسم العلوم االنسانية. جامعة الد. 
 الواديالشهيد حمة لخضر. 
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 قواعد النشر بالمجلة
باللغات  مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث التاريخية 

 العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية: 

 للنشر في أي جهة أخرى. أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل    -2

 22صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور وأن ال تقل عن  12أن ال يتجاوز حجم البحث     -1
 صفحات.

أن يتبع كاتب المقال األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق بإثبات مصادر المعلومات     -3
 ثيق االقتباس.وتو 

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس والبريد     -4
أحد الملخصين باللغة  غة اإلنجلزية على أن يكونلبالااللكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة أحدهما بلغة المقال والثاني 

 ة.العربي

نقطة بين األسطر، العنوان  12بمسافة  24مقاسه  simplified Arabicتكتب المادة العلمية العربية بخط نوع     -5
 .24مقاسه  simplified Arabicالعناوين الفرعية  simplified 16 Grasالرئيسي 

حجم الورقة عادي  2.15لورقة ، أسفل ا22، رأس الورقة  21وأيسر  21وأيمن  21وأسفل  21هوامش الصفحة أعلى     -6
(A4). 

 على أن تعرض في نهاية المقال. Not de finيرقم التهميش واإلحاالت بطريقة آلية     -7

 المقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.    -8

 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها.    -9

 ال تتوفر فيه الشروط ال ينشر مهما كانت قيمته العلمية.كل مقال    -22

 يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس بالموضوع.-22

 el-maaref@univ-eloued.dz  :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي  مالحظة:
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 يف حمراب  ذكرى عيدي  النصر والشباب

مل يكن خيطر ببال فرنسا االستعمارية أن تكون الفئة اليت كانت باألمس القريب تنعتها 
بأقذر األوصاف ستكون بقدرة قادر ممسكة مبيزان القوة الذي رجحت كفتو لصاحل 
توجهاهتا اليت استطاعت أن تفرض نفسها من خالل ذلك كقوة فاعلة بفضل ما وظفتو 

م ادلنقطع النظري بني الشعب و قيادة ثورتو اليت  من عناصر تفوق كان مرتكزىا التالح
انطالقا من عمق ىويتو كانت يف مستوى القدرة على حتقيق طموحاتو و رسم تطلعاتو 

 ادلتأصلة يف عمق الرتاب الذي كان عنوان االنتساب. 

لقد كانت القيادة الرشيدة ادلرتبطة بتطلعات الشعب الذي علق منتهى أمالو عليها أمينة 
صول بالقضية الوطنية اىل غاية ما كان منتظرا منها ان ترسو عنده مراكب الثورة يف الو 

اجمليدة. ومل تنهزم أمام ما كان معروضا عليها من مبادرات رأت فيها أهنا ال ختدم مصاحل 
الشعب وال تتوافق مع حجم التضحيات اليت كانت قد قدمت قربانا للنضال أمال يف 

 سياسي و فك االرتباط مع مجيع أشكال العبودية ادلقيتة.التحرر الفكري واالنعتاق ال

انو شعب قرر ارادة احلياة فكسر قيود االستعباد وداس على قابليتو الساكنة يف بعض 
ليصل بعد عناء جهد عسكري وفعل سياسي متعدد ادلراحل اىل ارغام االرادة  النفوس

رادة الشعب الذي مل يكن االستعمارية على اخلضوع و االنصياع ومن مثة االستسالم إل
مسلحا بأكثر من العزم واالصرار على استعادة حقوقو اليت مل يعجزه دوهنا غري أملو يف 
بلوغ الغد األفضل الذي كان ينتظر فيو من سواعد الشباب أن تكون عازمة على البناء 

كانا والتشييد لتحقيق القدرة على اللحاق بالركب احلضاري ليوجد لنفسو بني العادلني م
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يليق حبجم التضحيات اجلسام اليت قدمها األجداد واآلباء يف سبيل أن حيي عقبهم من 
 .بعدىم بعيدا عن عوامل االستعباد 

 وىذه ىي األمانة اليت ستظل عهدا بني جيل الدماء وجيل البناء

 7102الوادي يف: مارس

 رئيس هيئة التحرير

 عمار غرايسه.أ
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 م(1955-1930البطل حمو لخضر ودوره في الثورة التحريريّة )

 رشيد قسيبة/ قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضر/ الوادي /د 
11 

 المراسالت السلطانية بالمغربالوثائق و  العناصر الفنية في خطوط
 المغرب/القنيطرة /المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  / امبارك بوعصب /د.               

31 

 النموذج   و االحتضان 1954/1974دور الجزائر وليبيا في حركة التحرر اإلفريقي 
 أبو القاسم سعد اهلل 02قسم التاريخ/ جامعة الجزائر /  فضيلة عالوي /أ 

60 

 حواضر الممالك االسالمية في غرب افريقيا
   سة محمد الشريف مساعدية/ سوق اىرامنادي عثمان / قسم التاريخ/ جامع/ أ 

80 

  م19خالل القرن  جهود اسبانيا لتوسيع نفوذىا التجاري في الساحل المتوسطي للمغرب
 المغرب –محمد أحميان  /د 

116 

 (1962-1954الّتحريرية ) وإفشال الثورةتأطير السكان المحليين  " بين"الصاص
   جامعة تلمسان /أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية   /أ/ عبد الهادي حسين 

144 

 الرحالة المسلمين الفكر األنثروبولوجي في كتابات
 جامعة سيدي بلعباس/شعبة التاريخ/علوم اإلنسانيةقسم ال /بلعربي خالد /أد 

180 

 ) بناء التحالفات الدولية( م1911مقدمات االحتـالل االيطــالي لليبيا 
 م قالمة1945ماي  8جامعة/ ية العلوم االنسانية واالجتماعيةكلقسم التاريخ   / غربــيالحـــــــواس  /أ 

192 

 .ودور الشيخ نعيم النعيمي فيها (م1954 – 1931الحركة اإلصالحية بمنطقة الحضنة )
 المسيلة. /جامعة محمد بوضياف /قسم التاريخ  /نورالدين مقدر/ أ 

216 

 .(1962- 1956عوامل التطور والتنظيم الصحي للثورة التحريرية  )
 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانقسم التاريخ /  /عائشة مرجع /أ. 

237 

 م( 1081ه/474)تالكتابة التاريخية عند أبي زكرياء يحيى الوارجالني
 قسم التاريخ/ جامعة غردايةالزرويل صالح/ أ / 

260 

بين إيالتي الجزائر وتونس خالل  وأبو راس الناصري يؤرخان للعالقات التجارية ابن حمادوش الجزائري
 م18القرن 
 /خنشلة/جامعة عباس لغرور  /مشوشة سمير أ 

284 

أخبار بني " كتابو: خالل من كيداد بن أبي يزيد مخلد لثورة التأريخ في ومنهجو الصنهاجي حماد بنإ
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 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي المجلة  

يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال  
 مكانته العلمية  
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 م(1955-1930البطل حمو لخضر ودوره في الثورة التحريريّة )

 د. رشيد قسيبة/ قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضر/ الوادي

 :الملّخص

تزخر منطقة وادي سوف بتاريخ حافل باألحداث خاّصة أثناء الثورة التحريريّة  
اصتزائر عاّمة وتاريخ اظتنطقة بصفة بارز يف تاريخ صنعو رجاعتا اّلذين كان عتم األثر ال

خاّصة، منهم من أميط الّلثام عن جوانب من حياتو، ومنهم من بقي طّي النسيان، ومن 
لو تأثًنًا  ذين مل يأخذوا حّقهم يف الّدراسة والتوثيق الشهيد زتو طتضر اّلذي كانبٌن الّ 

زتو طتضر؟ وما ىو دوره بارزًا ودورًا يف قيادة الثورة مبنطقة وادي سوف، فمن ىو البطل 
 يف الثورة التحريريّة اظتباركة؟

Resume: 

La région de Ouadi Souf a en pleins des événements historiques 
au cours de la révolution algerienne, ce lui qui fait par les 
hommes, ont l'henneur de la participation de la creation de 
l'histoire d'Algerie en géneral et l'histoire de la région en 
spéciale, Ils y ont des gens qui plus connaitre par les autres, mais 
ou bien par contre, les hommes qui participent dans la guerre de 
la liberation sont oubliés. 
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Ils existent des hommes qui n'ont prend leurs droit de la 
decommentaire et l'étude, le martyr Hamma Lakhdar, le fils de 
la village de Djoudeida celui qui était un role primordiale dans la 
révolution dans la région de Ouadi Souf, Qui est l'héros 
Hamma Lakhdar? Et quel est son role pendans la gurre de 
liération? Et quel est son role qui joue pendans la guerre de 
libération? 

 _ شخصّية البطل حّمو لخضر:

 _ نسبو:1

ينتمي إىل قبيلة  (2)بقرية اصتديدة  (1)1930قائد البطل زّتو طتضر خاللولد ال 
(، ويذكر زّتو 5( من عرش الربائع)4الشمال ) ( وىي أحد فروع فرقة ربائع3او)أوالد زقز 

طتضر وكالمها صحيح ذلك أّن اصتّد  طتضر بلقبٌن مها عمارة زّتو طتضر أو الشايب زتّو
وأزتد اّلذي أؾتب  األّول عمارة قد أؾتب ولدين مها ػتّمد وحتمل عائلتو لقب "عّماري"

الستعماريّة رفضت ( سبعة أوالد زتلت فروع كل ابن لقب خاص ألّن السلطات ا07)
الكربى يف لقب واحد، ػتاولة منها لتشتيت ىذا العرش الثائر فحمل زتّو  توّحد العائلة

 طتضر لقب "الشايب" واألبناء ىم كاآليت:

عبد اهلل: وىو االبن األكرب زتلت عائلتو لقب "ظتقّدم" ألنّو كان مقّدما للّزواية  -
 العزوزيّة يف اظتنطقة.

 .بن الثّا ي زتلت العائلة اشتو "داسي"بلقاسم )داسي(: وىو اال -
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 مربوك: وىو االبن الثّالث زتلت العائلة اشتو "برايكة". -

 .عمر: وىو االبن الرّابع زتلت العائلة اشتو "بن عمر" -

 .سيبة"ػتّمد: وىو االبن اطتامس يلقب بقسيبة فلقبت العائلة بكنيتو "ق -

 خالئفة".خليفة: وىو االبن اطتامس زتلت العائلة اشتو " -

 لعّدة اعتبارات. مسعود: وىو االبن السابع وزتل أبناؤه لقب العائلة "عمارة" -

األوالد السبعة وىي حّدي بنت عاّلق قّرر أزتد بن عمارة الزواج بعدما وبعدما توفّيت أّم 
أصبح شيًخا ىرًما ويقولون لو أبناؤه السبعة "الشايب" لوقاره وسّنو فتزّوج من فاطمة 

 فأؾتبت: سديرة

إبراىيم: وىو االبن الثامن وزتلت العائلة لقب "الشايب" ألّن إخوتو يقولون لو  -
  ابن الشايب وىو والد البطل زتّو طتضر.

تزّوج إبراىيم بن أزتد بن عمارة من حفصّية بنت عبد اهلل حامد وأؾتبت منو ستسة 
 (6وسعديّة. ) العيد وبنتٌن مها بشًنةو أطفال ثالثة أوالد ىم زّتو طتضر، أزتد 

 _ نشأتو:2

نشأ وترّّب الّشهيد زّتو طتضر يف أسرة بدويّة تعتمد على تربية اظتواشي )اإلبل،  
كثًنة الرتحال قاصدة األماكن   الغنم( وزراعة النخيل يف قرية اصتديدة ألّن العائلة كانت

( وىذا يف 10(، العقلة )9بلٌن )بئر بوح (8(، أم الطبول )7الرعويّة مثل الدويالت )
مّث تعود إىل اظتقّر الفرتة اظتمتّدة بٌن شهر نوفمرب حّّت شهر جوان وىي مرحلة الرعي 
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الرئيسي قرية اصتديدة ما بٌن شهر جويلية حّّت أكتوبر وىي مرحلة جين التمور، لذلك 
العائلة بٌن تربية اظتواشي وزراعة النخيل، ويف سّن العاشرة من عمره تقريًبا بدأ  نقول رتعت

حيفظ القرآن الكرمي ويتعّلم بعض مبادئ العلوم الشرعّية على يد العاّلمة الشهيد ظتقّدم 
، علًما أّن التحفيظ والتدريس كان يتّم يف مناطق ؼتتلفة كالصحراء أو يف قرية (11علي )

وتعليم العلوم  اصتديدة )ىود، دار كاف، زريبة( ألنّو ال يوجد مقّر رشتي لتحفيظ القرآن
سنة من  22كمسجد أو زاوية مثاًل، تزّوج الشاب زتّو طتضر وعمره حوايل الشرعّية  

م 1953م، وأؾتب منها ابنة وحيدة عام 1952السّيدة اصتّباريّة بنت عثمان برائكة سنة 
حّّت استشهد عام  بالثورة التحريريّة اظتباركة 1954شتّيت مربوكة مّث التحق عام 

 .(12م)1955

 والعسكري:_ تكوينو السياسي 3

مع بداية شبابو عرف البطل زتّو طتضر باىتمامو الكبًن بالّسالح خاّصة وأّن  
(، وكان البطل زتّو 13من نوع ستاسي ) إبراىيم بن أزتد كان ديلك سالًحا خاصًّاوالده 

طتضر يأخذه ويستعملو أحيانًا ويتدّرب على الرمي والتسديد، إضافة إىل كونو مولًعا 
تعرفها بيئتو، وكان ال يشّق لو يد الغزال واألرانب وىي اضتيوانات اّليت بالصيد فاشتهر بص

غبار مقارنة بأقرانو، كما يروي ىؤالء األقران أّن البطل زّتو طتضر كان ينافس يف الرمي 
يف القنص مع أبناء عمومتو وشهدوا لو بالتفّوق يف شّّت أنواع األسلحة مثل ويباري 

 غًنىا.اطتماسي والستايت والثما ي و 
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ويف أواخر اضترب العاظتّية الثانية اّتصل بأعضاء اضتركة الوطنّية عن طريق رتعّية العلماء 
وبدأ نشاطو السّري من خالل إنشاء خلّية على يد العاّلمة ظتقّدم علي  اظتسلمٌن اصتزائرّيٌن

الّسالح ونقلو  ( وكّلف البطل زّتو طتضر بشراء14وضّمت اطتلّية ميهي ػتّمد بلحاج )
، يف (م1949-1948( وايل منطقة األوراس خالل سنيت )15إىل جبل أزتد خّده )

سطّرتو اظتنّظمة اطتاّصة اّليت إطار رتع السالح وتدريب الشباب وىو الربنامج اّلذي 
 م.1950م قبل أن يتّم اكتشافها سنة 1947تأّسست سنة 

وحتديًدا إىل فلسطٌن تلبيًة لنداء اصتهاد  فر إىل اظتشرق العريبحاول البطل زتّو طتضر الس
وطن م لكن الظروف منعتو، وبقي يف ال1948يف اضترب العربّية اإلسرائيلّية األوىل عام 

 (16رفقة إخوانو للتحضًن للثورة التحريريّة اظتباركة.)

 _ جهاد البطل الشهيد حّمو لخضر:

سّجل البطل زتّو طتضر مالحم بطولّية بداية من معركة ىود كرمّي حّّت 
 استشهاده يف معركة ىود شيكة.

 _ القائد حّمو لخضر والتحضير للّثورة التحريريّة:1

لتفجًن الثورة  بوطة من طرف القائد زتّو طتضرظكانت م  كّل االستعدادات 
م لكن األقدار 1954فمرب مبنطقة وادي سوف ساعة الصفر من ليلة الفاتح من نو 

تتأّخر حوايل أسبوعٌن وذلك بسبب اعتقال القائد زتّو طتضر قبل ىذا اظتوعد  شاءت أن
(، ووصلتو األخبار بأّن موعد 17م )1954نوفمرب  06وتأّخر إطالق سراحو إىل يوم 

يف منطقة  مبهرة خاّصة قد ؾتح مثلما خّطط لو، وقد حّققت نتائج تفجًن الثورة
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إعالميًّا ونفسيًّا، فسارع  اّلذي يعترب أحد قادهتا باألخصّ  ( اظتنطقة األوىل18األوراس)
باالّتصال مبجموعتو ورّكز على ىدفٌن ىاّمٌن أّوعتما رتع الّسالح وثانيهما تدريب 

 كخطوة أوىل مثّ قّسم العمل إىل قسمٌن:  الشباب وجتنيدىم

وتقوم بو الفئة األوىل وعملهم مد ي من خالل رتع األموال واألسلحة  القسم األّول:
 وجتنيد الشباب وتوفًن اظتؤونة.

من خالل األعمال الفدائّية  القسم الثا ي: وتقوم بو الفئة الثانية وعملهم عسكري
مّت رصدىا من طرف القومّية واكتشف العدّو الفرنسي والعسكريّة، لكن ىذه التحرّكات 

م من 1954نوفمرب  15قرية اصتديدة يوم  اجملموعة وختطيطها وبدأ يتجّسس ودامهواأمر 
اعتقالو، لتكون أجل إلقاء القبض على البطل زتّو طتضر لكّنو الذ بالفرار ومل يتمّكنوا من 

الثورة مبنطقة وادي سوف واّليت قادىا البطل زتّو  سبب مباشر يف تفجًنىذه اضتادثة 
 .(19طتضر )

 لخضر قائد عسكري:_ حّمو 2

 قاد زّتو طتضر العديد من اظتعارك 1955شهر أوت و م 1954بٌن نوفمرب  
ساحقة وكّبد فيها العدّو خسائر فادحة داخل وخارج اظتنطقة نذكر  سّجل فيها انتصارات

 منها:

 م17/11/1954_ معركة ىود كريم 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 17  12العدد 
 

 (20السويهلة ) م انطلقت اجملموعة ؿتو منطقة1954نوفمرب  16يف يوم  
سّيارة عسكريّة فرنسّية فأطلقوا  وعندىا دامهتهم "واري اضتاج البشًنذاىبة إىل اظتسّمى "

( مّث توّجهوا إىل 21) ٌن ؿتو اظتقرنذت بالفرار، ليعودوا إدراجهم مّتجهفال عليها الّنار
( 22خليفة ) وأخذوا معهم باقي عناصر اجملموعة وواصلوا طريقهم ؿتو حاسياصتديدة 

بالعدّو الفرنسي  لذلك حاول البطل زّتو طتضر التمويو يعلمون أّن العدّو يالحقهموكانوا 
 ظتا لو من خربة وجتربة حربّية حيث كان من اّلذين معتمًدا يف ذلك على دردوري خزّا ي

م 1954نوفمرب  17(، بدأت اظتعركة اظتشهورة يوم 23شاركوا يف اضترب العاظتّية الثانية)
اظتعركة خسائر  ًحا واستمّرت حّّت الّليل ونتج عن ىذهعشر صبا على الّساعة اضتادية

 الثورة خّلفت اظتعركة جريح واحد ومن جانب نقتياًل  80فادحة من جانب العدّو حوايل 
فقد خرجوا ساظتٌن وىم  (، أّما البقّية24واّلذي ألقي عليو القبض "شعبا ي بلقاسم" )

 غتاىًدا يتقّدمهم القائد زّتو طتضر: 12

 صوادقّية صاحل. -

 زيد عبد القادر. -

 ريغي عبد الرزّاق. -

 دردوري خزّا ي. -

 ظتقّدم مربوك. -

 داسي العريب. -

 فرجا ي العريب. -
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 ة باللة البشًن.بشني -

 العايب البشًن. -

 شراحي مصباح. -

 عبد الباري عّمار. -

(، أين الحقهم العدّو لكن مل 26زرق )(، مّث ال25ؿتو اظتنشّية ) واجّتهوا يف طريقهم
مواجهتهم لتحّصنهم يف أماكن صعبة وعالية مّث واصلوا اظتسًن إىل مكان قرب  يستطع

 (.28( مثّ إىل جبل زريف )27جارش )

 (28_ معركة أّم الكماكم: )

اطتلفّية ػتّماًل  انطلق البطل زتّو طتضر من قرية اصتديدة باعتبارىا القاعدة 
بأسلحة متعّددة لتسليح الشباب اظتتطوّع يف صفوف جيش التحرير واظتتواجد جببل زريف، 

( 30(، لاللتقاء بالقائد بن عمر اصتيال ي )29بعدىا إىل مدينة الرديف التونسّية ) وانتقل
يق كّمية ال بأس هبا من اظتؤونة واألسلحة، ويف طر وبعض اظتواطنٌن أين تكمن من رتع  

دام ليلة كاملة ويوم ومن ىناك تسّلل  جبل زريف حدث اشتباك العودة من تونس ؿتو
 ؿتو جبل أّم الكماكم أين حدثت معركة عنيفة. البطل زتّو طتضر

( أين تقابل مع عمر 31)وبعد ؾتاح ىذه اظتعركة انتقل البطل زتّو طتضر إىل جبل اصترف 
زتّو طتضر إىل ليببيا رفقة  البطل ر ذىابرّ ( أين تق32ي ولزىر اصتدري )الفرشيش

 لقرار واستبدل بالبطل عمر القرشيشيتغًّن ا مصطفى بن بولعيد صتلب األسلحة مثّ 
قادىا البطل زتّو  (، وقد وقعت عّدة معارك أخرى33لدرايتو الكبًنة باألراضي التونسّية )
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تربقة، شرشار، غابة األبراج، شليا، معركة عايل الناس، ( 34) طتضر يف األوراس أبرزىا
 اصتبل األبيض.

 _ معركة صحن الرتم:

( تطّوعت فرقة من 35ا ي بشًن )حبأمر من قائد منطقة العملّيات باألوراس شي 
وتدعيم صف الثورة باظتال  اجملاىدين بقيادة البطل زتّو طتضر مهّمتها رتع األسلحة

نقرين  طريق ت إىل الوادي عنم، وعرب 1955ت الفرقة يف شهر مارس والسالح  انطلق
 إىل منطقة عميش وانقسموا إىل ثالث غتموعات: ( وتوّجهت36)

 _ اجملموعة األوىل توّجهت إىل النخلة قاصدة منزل أحد القومية اظتدعو "معّمر".

_ اجملموعة الثانية توّجهت إىل الربّاح واّتصلوا باظتدعو كشحة عبد القادر اّلذي سّلم 
إىل الزاوية القادريّة حيث قّدم عتم الشيخ اإلمام  إليهم ثالث بنادق، وبعدىا توّجهوا

 الشريف مساعدات ؼتتلفة.

_ اجملموعة الثالثة توّجهت إىل البّياضة وأشرف عليها ظتقّدم مربوك قاصدة الزاوية التيجانّية 
 (37وطلبوا اظتساندة من الطريقة فالتزم بذلك ودفع ذتن بندقّية. )

غتاىًدا ليصل عدد اجملاىدين إىل  15جتنيد حوايل لقد مّكنت ىذه اظتهّمة يف عميش من 
 بالزقم غتاىًدا حيث تكّفل ػتّمد بن اضتاج بتوفًن الّلباس عتم مّث توّجهوا مشااًل مرورًا 22

( والبهيمة )حسا ي عبد الكرمي حاليا( ويف طريقهم إىل القاعدة اطتلفّية قرية اصتديدة 38)
قام البطل زتو طتضر بقطع األسالك اعتاتفّية ( 39وأثناء مرورىم بقرية "أوالد طتضر" )
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باالستيالء على سالح من حرّاس أحد شيوخ بٌن اصتديدة والدبيلة، كما قام  ةالرّابط
من الناس أقدم البطل زتّو طتضر على قتل أحد  اظتنطقة، ويف حادثة بطولّية شهدىا العاّمة
اظتقرن حبثًا عن حركي آخر  و ؿتو، واجتّ )........(القومّية رمًيا بالّرصاص يف سوق اصتديدة

( لقتلو لكّنو مل جيده وىو ما أّدى إىل تسّرب أخبار اجملاىدين وحترّكاهتم ).........
مارس  16يوم  ( مشال اصتديدة، ويف40باظتنطقة فتوّجهوا إىل ىود بصحن الرمت )

م اندلعت اظتعركة حوايل الّساعة الرّابعة صباًحا بٌن غتموعة من اصتنود الفرنسّيٌن 1955
قتياًل ومن جهة اجملاىدين  70فيها العدّو خسائر فادحة فاقت تكّبد  ( واجملاىدين41)

 فكانت كاآليت:

 وىم:  07_ استشهاد 

 البشًن. سديرة -

 خالدي العيد. -

  علي.يتزتا -

 العريب. داسي -

 ريغي عبد الرزّاق. -

 وادة قّدور. -

 خزّا ي إبراىيم. -

 وىم: 04_ اصتروح واإلصابات 
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 .ظتقّدم مربوك وبوغزالة عبد الكامل ومّت إلقاء القبض عليهما -

البطل زتّو طتضر وشنيبة باللة البشًن ودتّكنا من الفرار مع البقّية وطلب من  -
وخيتبأ تارة أخرى لدرايتو ؿتو الشمال وبقي ىو يقاتل تارة  اجملموعة االجّتاه

كلم أين  20جنديٌن حّّت مسافة حوايل الكبًنة باظتنطقة وبقي يالحقو ضابط و 
وواصل اظتسًن مشااًل  (42دتّكن من القضاء عليهم يف مكان يسّمى اعتزبري )

قّدموا ( وىو مكان تواجد بعض أقاربو اّلذين 43حّّت اظتكان اظتسّمى بئر ظتزيرة )
عدّو الفرنسي حّّت ال يتضّرروا لو عالًجا وأوصلوه إىل اصتبل وطلب منهم إخبار ال

عن الثورة والزّج هبم يف ػتتشد أميو  سبب عزعتمما بعده ولكّنهم رفضوا وىو 
 اَتصل بأحد اجملاىدين يف اظتكان اظتسّمى ( ويف جبل زريف الساىل44ربح )

 (45أن شفي دتاًما.) رأس العش وأدخلوه أحد الدواميس وبقي يعاجل جراحو إىل

 _ معركة شمال الخنقة: 

( وىي منطقة يعرفها البطل زتّو 46واظتقصود باطتنقة خنقة سيدي ناجي ) 
عسكريّة  طتضر ألنّو مارس فيها الرعي كثًنًا  وىذه اظتعركة عبارة عن كمٌن نصبو لسيارة

دتّكن من القضاء على من فيها من جنود وأحرق بعدىا السّيارة مّث رجع إىل اصتبل 
 األبيض. 

 _ معركة نقرين:

خّطط البطل زّتو طتضر للهجوم على الثكنة العسكريّة بنقرين خاّصة وأّّنا أحد  
معتربة ويف  وأكثرىا حتصيًنا لذلك مل حيّقق اعتجوم نتائج أكرب الثكنات العسكريّة باظتنطقة
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اظتقابل فقد زتّو طتضر أحد جنوده اّلذي استشهد ىناك مّث واصل العدو مالحقتهم حّّت 
 (47جبل زريف. )

 _ معركة فركان:

غتاىًدا إىل منطقة فركان  11نزل البطل زتّو طتضر صحبة دوريّة متكّونة من  
صدفة وجدوا ( يف مهّمة صتمع اظتؤونة وما يلزمهم من الزاد ويف طريق عودهتم 48)

اظتواطنٌن القاطنٌن ىناك فأمر البطل زّتو طتضر  وىي تصادر مواشي شاحنات الفرنسّيٌن
جنديًّا فرنسيًّا والبقّية فّروا  18من إصابة  وابرمي الرصاص على اصتنود الفرنسّيٌن أين دتّكن

اعتقلوا من طرف كّفل اجملاىدين برعيها ألّن الّرعاة ىاربٌن تاركٌن وراءىم األغنام اّليت ت
 (49رصاصة. ) 600الفرنسّيٌن مثّ غنم البطل 

 _ معركة عقب الجنحان:

أين واصل اصتنود الفرنسّيٌن مالحقة اجملموعة واظتتكّونة  وىي استمرار ظتعركة فركان 
عسكري موّزعٌن بٌن  300غتاىًدا يف اظتقابل فاق عدد اصتنود الفرنسّيٌن  11من 

لياًل واستمّرت  اظتعركة يف اظتكان اظتسّمى عقب اصتنحانالسّيارات والشاحنات وبدأت 
 خسائر فادحة ماديّة وبشريّة مقابل إصابة أحد حّّت الّليلة اظتوالية تكّبد فيها العدوّ 

 (.50فة ألّن اظتنطقة جبلّية وػتّصنة)اجملاىدين إصابة خفي

 :1955أوت  10-09-08_ معركة ىود شيكة 
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ا ي، بشًن شيح على أعلى مستوى قيادي حضره قائد اظتنطقة األوىل عقد لقاء 
وعّباس لغرور، اصتيال ي بن عمر، لزىر اصتدري، البطل زّتو طتضر  دتّخض عنو تكليف 

غتاىًدا  32ىذا األخًن بالذىاب إىل وادي سوف ومعو وحدة عسكريّة متكّونة من 
ريّة ال إجباريّة، واظتهّمة ىي رتع عن طريق رفع األيدي ألّن العملّية اختيا متطّوعٌن

ىدف خاص للبطل زتّو طتضر  اظتؤونة، كما أّن ىناكاألسلحة وجتنيد الشباب وتأمٌن 
( وحسب رواية 51وىو الثأر من العدو الفرنسي بعد الزج بعائلتو يف ػتتشد أميو ربح )

يف الوادي وىي  ةرفقائو فإن زتّو طتضر قد قّرر رفع العلم الوطين يف مقّر اظتلحقة العسكريّ 
أيّام  06اجملموعة يف رحلة دامت  جرأة كبًنة تؤّكد بطولة وشجاعة الشهيد، مّث انطلقت

دتّكنت اجملموعة من جتنيد العديد من الشباب نذكر ويف طريقها حّّت وصلت الوادي 
 منهم:

 توايت سليمان، توايت ػتّمد. ،حيياوي الطاىر، صتدل بشًن، سوامل البشًن

دوريّات إىل  البطل زتّو طتضر ( أرسل52ة الغربّية )إىل منطقة اصتديدوعند وصولو 
دي، عميش، ولكن العدّو الفرنسي (، الوا54، قمار )(53اصتديدة، اظتقرن، الرقيبة، )

وحترّكاتو يف اصتهة وحشد قّواتو القادمة من األغواط،  اكتشف أمرىم وبدأ يقوم بتحرّيّاتو
البطل زتّو طتضر عتذه اظتعركة من  كذلك  استعدّ  اإلمكانّيات، ورقلة، ورغم قّلة بسكرة
س، إبراىيم وديجتنيد عدد من الشباب للمعركة منهم: ػتّمد عريف، مصباح طتخالل 

مرمي رحومة اوي، عياط، إبراىيم الزاوي، لزىاري الز السباع ال رحومة، اعتامشي رحومة،
جنديًّا مّت القضاء  35هبا م بكمٌن لدوريّة عسكريّة 1955أوت  08اندلعت يوم ،و 

البطل زتّو طتضر بإيصال اطترب لقيادتو لكّنو فقد  عليهم رتيًعا باستثناء جندي واحد أمره
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إىل بعد االستقالل، مّث انتقلت اظتعركة إىل اظتكان اظتشهور هبود شيكة  عقلو وبقي غتنونًا
دحة وفوجئ بقّوة فاأيّام بلياليها أين تكّبد العدّو خسائر  03( دامت اظتعركة 55)

اجملاىدين وشراستهم وصتأ إىل االستنجاد بالطائرات وفرق اظتظّلّيٌن اّليت قدمت من تولوز 
( وعن نتائج اظتعركة فقد كانت غتزرة للفرنسّيٌن بأمّت معىن الكلمة حيث بلغ عدد 56)

وإن كان ىذا الرقم عليو  قتيل حسب رواية جنود اظتعركة 650و 550القتلى ما بٌن 
طائرات والعديد من الدبّابات والشاحنات، ومن جهة  04ظ كبًن، إضافة إىل حتّطم حتفّ 

عدد األسرى  ا أبرزىم البطل زّتو طتضر كما بلغشهيد 38اجملاىدين خّلفت استشهاد 
 (.57( من الفرار إىل اصتبل)07ن سبعة )غتاىدين ودتكّ  04

 _ وفاتو:3

حتسنّب اّلذين قتلوا يف سبيل اهلل يقول اظتوىل عّز وجّل يف ػتكم تنزيلو >>وال  
(، تعترب معركة ىود شيكة عملّية استشهاديّة 58)أمواتًا بل أحياء عند رهّبم يرزقون<<

بٌن جيش جرّار عصري غتّهز بأعّت األسلحة اظتتطّورة  بأمّت معىن الكلمة ألّّنا معركة
ة تقليديّة يف ثّلة من اجملاىدين بوسائل وأسلح ومدعوم من حلف مشال األطلسي مقابل

ويف عّز اضتّر وفصل الصيف مصدر قّوهتم الوحيد النصر أو  منطقة صحراويّة مكشوفة
م، وبعد ّناية اظتعركة نقلت 1955أوت  09يوم  الشهادة اّليت كتبت للبطل زّتو طتضر
( ليدفن 59اصتديدة أين بقي يومٌن يف الصباط )جثّة الشهيد إىل مسقط رأسو قرية 

القرية، رحم اهلل الشهيد القائد البطل زتّو طتضر اّلذي استشهد حاماًل راية بعدىا مبقربة 
ارجعي إىل  ّنةاإلسالم والعروبة، وراية الوطن الغايل، يقول تعاىل: >>يأيّتها النفس اظتطمئ

 (.60) <<رّبك راضية مرضية فأدخلي يف عبادي وادخلي جنيت
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وكذلك صاحب  قة فاطمة منصوريوقد خّلده عّدة شعراء منهم شاعرة الثورة باظتنط
 اإللياذة مفدي زكريّا اّلذي قال فيو: 

 وسوستال يندب يف النائحٌن  ســــحـــام نــــــــــــــالث أيـى ثــــســــنــأــن

 (61) فــيــــــــها ويـقـــــطــع منها الوتيـــن  وأخضر حيصد زتر اضتواصل

 الهوامش: 

 بلديّة الدبيلة، مستخرج من األحكام اصتماعّية للمواليد، رقم شهادة اظتيالد  .1
1287/1980. 

 كلم.  30اصتديدة من قرى والية الوادي تقع إىل الشمال وتبعد عن عاصمة الوالية حبوايل   .2
 بيلة وبن قّشة.أوالد زقزاو: من فرق ربائع الشمال عرش الربائع يقطنون بلدّييت الد  .3
اج، الزيود، الشمال: ويتشّكلون من سبعة عروش وىم أوالد زقزاو، أوالد حجّ  ربائع  .4

 ظتصابيح،......،..........العالونة، ا
د انتشارىا إىل ورقلة وإليزي وخارجيًّا يلة عربّية يف منطقة وادي سوف وديتالربائع: أكرب قب  .5

رق يف اصتنوب ف 07فرق يف الشمال و 07عرًشا  14يف تونس وليبيا ومصر تتشّكل من 
 يشتهر الربائع باصتود والكرم والشجاعة والبطولة.

 رشيد قسيبة، التنظيم القبلي "أوالد زقزاو"، )مخ(.  .6
 كلم.  120وتبعد عن الوادي حبوايل  16رقم  الدويالت: تقع على مستوى الطريق الوطين  .7
بعد عنها حبوايل مشال الدويالت وت بٌن تبّسة والوادي، وحتديدا أم الطبول: تقع يف اضتدود  .8

 كلم.  20
 كلم.  10بلٌن: منطقة رعويّة تقع مشال الدويالت وتبعد عنها حبوايل بئر بوح  .9
 .كلم  07العقلة: غرب الدويالت دتاًما تبعد عنها حوايل  .10
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مبسقط  م باصتديدة حفظ القرآن الكرمي1884الشهيد علي ظتقّدم بن عبد اهلل ولد خالل  .11
، اـترط يف رتعّية العلماء رأسو مّث انتقل إىل تونس وحتديدا إىل جامع الزيتونة ظتواصلة دراستو

م وبدأ يف ؽتارسة النشاط السياسي، ألقي عليو القبض 1936اظتسلمٌن اصتزائرّيٌن سنة 
 ودفن بقرية اصتديدة مسقط رأسو. 1956وتويّف سنة  وعّذب بسجون االحتالل

على  يف منزعتا باصتديدة 07/05/2016بنت زتّو طتضر الشايب، يوم  لقاء مع مربوكة .12
 صباًحا. 09:00الساعة 

انتشار عّدة أنواع من األسلحة مثل اطتماسي سالح أظتا ي عرف  عرفت منطقة وادي سوف .13
 .2بعد العرب ع 

أوالد زتد الوادي حفظ البعض من القرآن الكرمي  1919د بلحاج من مواليد ميهي ػتمّ  .14
 يف مدرسة الشيخ عبد العزيز الشريف، كّلف جبلب األسلحة من طرابلس وإيصاعتا إىلتعّلم 

وأطلق سراحو جانفي  1954األوراس عن طريق القوافل، ألقي عليو القبض يف سبتمرب 
إىل غاية  1957وبقي حتت اإلقامة اصتربيّة مّث ألقي عليو القبض مرّة أخرى عام  1955
1961. 

، يقع يف حدود باتنة وبسكرة )غابات اصتبال أثناء الثورة التحريريّة جبل أزتد خّده: من أشهر .15
 ش(.نمشو 

 داسي، مصدر سابق. ػتّمد بن الساسي .16
 .06/11/1954دخل الشاب زتّو طتضر السجن وأطلق سراحو يوم  .17
مقارنة بباقي اظتناطق العسكريّة فأطلق عليها  شهدت منطقة األوراس ؾتاح عّدة عمليّات .18

 اظتنطقة الساخنة.
 ػتّمد بن الساسي داسي، مصدر سابق. .19
 .كلم   18تقع مشال مدينة الوادي وتبعد عنها حبوايل :السويهلة .20
 كلم  30اظتقرن : تقع مشال مدينة الوادي وتبعد عنها حبوايل  .21



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 27  12العدد 
 

 كلم   30: تقع مشال شرق مدينة الوادي وتبعد عنها حبوايل حاسي خليفة  .22
رير مبنطقة وادي سوف، اظتؤّسسة العمارة سعد وعون علي، معارك وحوادث حرب التح .23

 .17، ص 1988الوطنّية للكتاب، اصتزائر، 
ف ( شارك يف أّول معركة يف منطقة وادي سو 2009-1920بلقاسم شعبا ي بن خليفة ) .24

وأسر فيها بعد أن أصيب يف ىذه اظتعركة وبعد  1954نوفمرب  17وىي معركة ىود كرمّي 

، لقاء مع عبد الّرؤوف بن بلقاسم شعبا ي قاللسراحو فّر إىل تونس وعاد بعد االست إطالق

 .10:00على الّساعة  19/11/2016يف منزلو بالدبيلة يوم 

 كلم.  10حبوايل  ة تقع مشال حاسي خليفة وتبعد عنواظتنشّية: منطقة فالحيّ  .25

 كلم.  45الوادي وتبعد عنو حبوايل  الزرق: صحراء قاحلة تقع مشال .26

 اضتدود بٌن والية تبّسة والوادي.جارش: منطقة فالحّية تقع يف  .27

 جبل زريف: يقع يف سلسلة األطلس الصحراوي بلديّة نقرين والية تبّسة. .28

 رديف: مدينة تقع غرب والية قفصة يف اصتنوب التونسي تشتهر بالفسفاط وجباعتا اطتاّلبة. .29

اّتصل  1954ثورة نوفمرب  يف بلديّة العقلة ومبجّرد اندالع 1926اصتيال ي بن عمر ولد سنة  .30

سبتمرب  28إىل  22مبصطفى بن بولعيد شارك يف معركة اصترف الشهًنة اليت وقعت من 

يف معركة النقب للمزيد ينظر: سعد العمامرة،  1955أكتوبر  11، استشهد يوم 1955

 .44، 43، 42، ص ص 2006 شهداء من بالدي اصتزائر، )ب ت( )ب،د(، اصتزائر،

م، وىو من جبال األوراس يبلغ 1955سبتمرب  22اصترف جبل اصترف: اشتهر مبعركة جبل  .31

 م يقع يف والية تبّسة.1711ارتفاعو 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 28  12العدد 
 

م )الثعبان( يعترب من األوائل اظتفّجرين للثورة، : أحد أسود النمامشة يلّقب بالغزو شريط لزىر .32

 شارك يف معركة اصترف الشهًنة.

 ػتمد بن الساسي داسي، مصدر سابق. .33

م، من جبال األوراس يقع يف والية 2000ر أمالل يبلغ طولو اصتبل األبيض: أو جبل أذرا .34

 تبسة.

بشًن شيحا ي: نائب قائد األوراس مصطفى بن بولعيد اّلذي استخلفو وىو يغادر عرينو يف  .35

م، لبحث موضوع اإلمداد بالسالح مع أعضاء الوفد اطتارجي صتبهة 1955جانفي  23

م للمزيد ينظر: 1929أفريل  22نة يف التحرير، ولد بشًن شيحا ي باطتروب والية قسنطي

 8831العدد ،’حا ي... أمًن سر الثورة باألوراس، الشروق ػتمد عّباس، بشًن شي

 .9،ص 21/12/2009،

من النقر وىو بئر اظتاء تبتعد عن نقرين: تقع جنوب والية تبّسة وىي بّوابة الصحراء واشتها  .36

 كلم.  150عاصمة الوالية تبسة بـ 

 داسي، مصدر سابق.ػتمد بن الساسي  .37

 كلم.  12الزقم: تقع مشال شرق الوادي وتبعد عنو حبوايل  .38

 كلم.  25أوالد طتضر: تقع مشال الوادي وتبعد عنو حبوايل  .39

 كلم .  35: تقع مشال الوادي وتبعد عنو حبوايل صحن الرمت .40

 .25سعد العمامرة وعلي عون، مرجع سابق، ص  .41



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 29  12العدد 
 

 ور للقوافل الصحراوية.كلم، وىي منطقة مر   50 عنو حبوايل اعتزبري: تقع مشال الوادي وتبعد .42

كلم، وىو عبارة عن منطقة رعويّة ومنطقة   65بئر ظتزيرة: تقع مشال الوادي وتبعد عنو حبوايل  .43

 .مرور للقوافل

رشيد قسيبة، احملتشدات الفرنسّية يف الصحراء اصتزائريّة من خالل الرواية الشفويّة ػتتشد أميو  .44

والدراسات، جامعة الشهيد زتّو طتضر، الوادي، ص ص  م، غتّلة البحوث1955ربح 

255-266. 

 ػتمد بن الساسي داسي، مرجع سابق. .45

 كلم.  100خنقة سيدي ناجي: أقصى شرق والية بسكرة وتبعد عنها حبوايل  .46

 شرقي نقرين والية تبّسة.يقع جبل زاريف:  .47

 كلم.  170وتبعد عنها حبوايل  تبسة والية: تقع جنوب فركان .48

 ػتمد بن الساسي داسي، مصدر سابق. .49

 ػتمد بن الساسي داسي، مصدر سابق. .50

 . 255رشيد قسيبة، ػتتشد أميو ربح، مرجع سابق، ص .51

 كلم.  25قرية يف بلدية سيدي عون تقع مشال الوادي وتبعد عنو حوايل ة: اصتديدة الغربي .52

 كلم.  30الرقيبة: تقع مشال الوادي وتبعد عنو حبوايل  .53

 كلم.  14لوادي وتبعد عنو حبوايل قمار: تقع مشال ا .54

 ىود شيكة: عبارة عن مستثمرة من النخيل ملك ظتعّمر يدعى شيكة. .55



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 30  12العدد 
 

األندلسّيون باسم طولوشة، تقع جنوب غرب فرنسا بالقرب من  تولوز: مدينة فرنسّية عرفها .56

 اضتدود اإلسبانّية.

  ػتمد بن الساسي داسي ، مصدر سابق. .57

 سورة آل عمران. 169اآلية  .58

 .17:00، مبنزلو باصتديدة على الساعة 16/06/2016لقاء مع علي برائكة، يوم  .59

 .30، 29، 28، 27سورة الفجر، اآليات  .60

 .76 ،، ص1987وطنّية للكتاب، اصتزائر، مفدي زكريا، إلياذة اصتزائر، اظتؤسسة ال .61

 

  

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 31 12العدد 
 

المراسالت السلطانية بالمغربالوثائق و  العناصر الفنية في خطوط  

              .المغرب /القنيطرة /المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  /  امبارك بوعصب .د 

bouassab.hg @gmail.com 
                                                                         

    :الملخص  
تكتسي الوثائق وادلراسالت السلطانية أمهية خاصة يف الدراسة التارخيية وىذا ما أدى إىل 
االىتماـ ادلتواصل هبا حفظا وحبثا وربقيقا، حىت صارت رلاال معرفيا مستقال وأصيال. إال 

إذ   انو بادلقابل بقي البحث يف اجلانب الفٍت للوثائق السلطانية يف ادلغرب حلد اآلف بكرا،
أف تسليط الضوء عليو مل يكن إال من خالؿ الًتكيز على قيمتو الداللية، اليت ترتبط 
دبعناىا ادلفاىيمي أو مبناىا اللغوي، أما اجلانب الشكلي منها وادلتعلق باإلخراج الفٍت 
للوثيقة خطا وزخرفة وتذىيبا، فقد ظل شكليا عند ادلهتمُت والباحثُت ومل يولوه ما 

شريح، وذلك بالرغم من إمعاف خطاطي الدواوين السلطانية يف يستحقو من دراسة وت
ذبويده، أوالئك الذين كاف السلطاف خيتارىم ويكلفهم بتحرير جليل مكاتباتو ومراسالتو 

    .بُت يديو، ليمضي عليها بتوقيعو أو خيتمها خباسبو األصفي على حد تعبَت ابن خلدوف
راسة ىذه ادلرتكزات الفنية يف وثائقنا ادلغربية، من ىذا ادلنطلق يرـو ىذا ادلقاؿ د        

االفتتاح من خالؿ تفكيك وتشريح  ىذه العناصر الفنية، فكاف  االىتماـ بعناصر 
بالًتكيز على عبارة احلمدلة اليت كاف يفتتح هبا السالطُت مراسالهتم، واألختاـ والطغراوات  
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ادلراسالت السلطانية؛ ربيلنا على  كعناصر فنية مستقلة لكوهنما عنصرين بنيويُت يف ربرير
 سيادة السلطاف وشرعية حكمو.

 الطغراء –األختاـ  –ادلراسالت  –: الوثائق الكلمات ادلفتاحية
Abstract 
This article examines the technical underpinnings of the 
Moroccan our documents that have not received sufficient 
attention; Historians care about the documents do not focus on 
the technical aspects, which do not put spotlight - in most cases 
- only the associated value of semantic document side, was the 
attention to the elements of the opening, focusing on the 
Doxology, which was a opens the sultans correspondence, seals 
and Tograwat for being two Bnaoyen editor Bowl 
correspondence through the dismantling of the technical 
elements of the semantic historical dimension in addition to the 
decorative style, which was decorated with these documents. 
On the whole, we have tried to address these elements in detail 
technician - scientific by decoding text symbols, and dissect the 
technical elements even raise the attention of researchers to the 
need to look at the aesthetic aspects of the documents and take 
advantage of it to address a group of historical issues that are still 
pending. 
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Key words: artistic elements - artistic output of the document - 
seals - Tograwat 

 
  ة:ػػػػػػػػػػػمقدم

دفع تكتسي الوثائق وادلراسالت السلطانية أمهية خاصة يف الدراسة التارخيية، وىذا        
ىتماـ ادلتواصل هبا حفظا وحبثا وربقيقا، حىت صارت رلاال معرفيا مستقال الباحثُت لال

مجع ادلتفرؽ ، من خالؿ 1للوثائقادلغربية  اية اليت توليها الدولةلعنمن ا وبالرغم ،وأصيال
أف البحث يف اجلانب  إال منها باحليازة أو النسخ أو التصوير والتوثيق واألرشفة والًتميم،

إذ أف تسليط الضوء عليو مل  الفٍت للوثائق السلطانية يف ادلغرب ال يزاؿ حلد اآلف بكرا،
مبناىا يكن إال من خالؿ الًتكيز على قيمتو الداللية، اليت ترتبط دبعناىا ادلفاىيمي أو 

اللغوي، أما اجلانب الشكلي منها وادلتعلق باإلخراج الفٍت للوثيقة خطا وزخرفة وتذىيبا، 
فقد ظل شكليا عند ادلهتمُت والباحثُت ومل يولوه ما يستحقو من دراسة وتشريح، وذلك 
بالرغم من إمعاف خطاطي الدواوين السلطانية يف ذبويده، أوالئك الذين كاف السلطاف 

لفهم بتحرير جليل مكاتباتو ومراسالتو بُت يديو، ليمضي عليها بتوقيعو أو خيتارىم ويك
، واحلاؿ، أف السالطُت كانوا يولوف 2خيتمها خباسبو األصفي على حد تعبَت ابن خلدوف

عناية فائقة ذلذه الوثائق من حيث إخراجها؛ بالنظر إىل كوهنا تعرب عن قوة سلطاهنم 
ا يروموف اسًتعاء انتباه ادلتلقي أو ادلرسل إليو، وشد وترسخ سيادهتم، وكأهنم بذلك كانو 

انتباىو إىل قوة الدولة واستعراض جالؿ خططها السلطانية ومراسيمها ادللوكية، بلساف 
 احلاؿ ادلتمثل يف شكل الوثيقة، فضال عن لساف ادلقاؿ ادلتمثل يف مضموهنا.
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 للوثائق السلطانية، من ىذه القناعة، جاء ىذا ادلقاؿ لَتكز على اجلانب اجلمايل 
واستغالذلا لرصد مدى اإلسهاـ الفٍت الذي قدمتو الدواوين السلطانية خلطنا ادلغريب 

من خالؿ استغوار تلك الشواىد ادلادية، وتفكيك عناصرىا الفنية ذات البعد ، 3وفنونو
 ية.وتشرحيها تشرحيا علميا، وبالتايل مقارنتها مقارنة تارخي الداليل التارخيي والعميق،

ولتفكيك وتشريح ادلراسالت السلطانية تشرحيا فنيا، نشَت إىل أنو ينبغي دراسة         
بعض مرتكزاهتا الفنية اليت تتميز هبا عن غَتىا، فمن العناصر األساسية اليت ينبغي 

بالًتكيز على عبارة احلمدلة اليت كاف يفتتح هبا السالطُت العلويوف  استكناىها؛ االفتتاح
واالختتاـ لكونو عنصرا بنيويا يف ربرير ادلراسالت السلطانية، حيث حييلنا على  ،مراسالهتم

سيادة السلطاف وشرعية حكمو، كما حييلنا يف اآلف نفسو على نوع اخلط الذي حرر بو، 
لذلك كاف من أكثر العناصر  ،4"اجملوىر اجلليل" والذي كاف يف غالب األحياف من صنف

ٍب بعض  حويرات واإلدغامات اليت ميزت التوقيعات السلطانية.اليت مهتها االختزاالت والت
 الزخارؼ اجلديرة بالدراسة والتشريح.

 االفتتاح واالختتاـ يف الوثائق وادلراسالت السلطانية. -1

اتفق أىل االختصاص يف علم ربقيق الوثائق على أف الوثيقة تتكوف من ثالثة 
، واخلاسبة أو االختتاـ، وأف كل جزء من ىذه أجزاء رئيسية ىي: ادلقدمة أو االفتتاح، وادلنت

العناصر الرئيسية يتكوف من عناصر فرعية زبتلف باختالؼ أنواع الوثائق وطبيعتها. وقد 
على بنية شبو  مراسالهتم الرمسية ووثائقهم اإلداريةيف تقاليد  ادلغاربةسالطُت الاعتمد 
وضمنوىا األوامر والنواىي  أشرؼ الكتاب على صياغتها يف ديواف اإلنشاء حيث، موحدة
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ادلوجهة للخداـ بغرض تنفيذىا، غَت أنو، وحنن نقارف بُت بنية ادلراسالت والوثائق 
 السلطانية تستوقفنا بعض ادلالحظات؛ تتجسد فيما يلي:

 التباين احلاصل بينها على مستوى عالمات التصديق ورموزه وختم الرسائل.-       
توى اللغوي، فإذا كانت الوثائق الصادرة عن السلطاف االختالؼ من حيث ادلس-       

السعدي سبيزت دبهارة أدبية رفيعة غنية بالصور البالغية، أضفت عليها طابع ادلبالغة 
، 5جعلت القادري يصفها "بالغلو واإلغراؽ، واإلطراء يف ادلخلوؽ دبا ىو من صفة اخلالق"

ية نوعا من التباين، فجاء بعضها بينما عرؼ فن الًتسيل يف عهد سالطُت الدولة العلو 
مكتوبا دبهارة أدبية رفيعة، وبادلقابل يثَت انتباىنا ركاكة األسلوب وغلبة اللهجة العامية 

واهلل ٍب على بعضها اآلخر، كما ىو احلاؿ يف ىذا ادلقطع ادلقتطف من إحدى الوثائق "..
هبا واصرب لك شهرين واهلل إال أف وجهت لو وقلت لو إف مل ربضر لك ادلائة، اشهد يل 

أو ثالثة ونعمر هبا ذميت، ونعلم موالنا هبا أهنا وصلتٍت فامتنعوا، ىذا جهدي عملتو 
 .6والقائد الذي نشكي لو وجيربه عليها عييتو بالذىاب واإلياب ومل يفعل شيئا.."

وعموما اتسمت الوثائق وادلراسالت بثبات بنيتها العامة، اليت حافظت على تركيبة        
خيرج عن نظَته الذي ميز  نشائية شلاثلة، إذ كاف اذليكل األساسي ذلذه الوثائق الإ

ادلراسالت اإلسالمية عموما، واليت تستهل بالبسملة واحلمدلة والصالة على رسوؿ اهلل 
 عالمة سلطانية. وربمل خاسبا أو ،صلى اهلل عليو وسلم، ٍب تنتهي بتاريخ

 لطانية ادلدروسة.يف الوثائق وادلراسالت الساالفتتاح  .1-1
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لقد كاف اخلط اجملوىر وسيلة التوثيق األساسية فجاء دوره الوظيفي يف الوثائق       
ونظرا  - واضحا وجوىريا من الناحيتُت الشكلية والداللية بادلغرب وادلراسالت السلطانية

  -ديكن أف ننعتو بأنو خط  ديواين  -الرتباطو بتحرير الوثائق السلطانية ودواوينها 
الفنية، إذ أف  -ربريري من حيث حقيقة استعمالو، وليس من حيث تسميتو التارخيية 

كمجاالت استعماؿ اخلط الديواين يف ادلشرؽ.   -تقريبا  -رلاالت استعمالو يف ادلغرب 
العثماين الذي اكتسب تسميتو من خالؿ وظيفتو،  -وىذا جيعلنا نقارنو باخلط  الديواين 

طُت العثمانيوف خطا رمسيا يف دواوينهم، وخاصة يف ربرير سيما بعدما ازبذه السال
ادلراسالت والفرمانات السلطانية، وقد اشتق من الديواين العثماين صنف أضخم منو، 
يكتب بقلم جليل مساه العثمانيوف "جبلي الديواين" أو "جلي ديواين"، وألف القلم اجلليل 

العناوين، ديكن حصرىا يف )كتابة للخط اجملوىر مل يكن يستعمل إال يف حدود ضيقة؛ 
واالستشهادات، واالشهادات..(، فإف استعمالو مل يتطور بالشكل ادلطلوب مقابل سيادة 

. وىذا ما الحظناه من خالؿ ىذه الدراسة اليت كانت زلكومة بالضرورة 7اجملوىر الدقيق
هبذا اخلط،   كانت ربرر  -إف مل نقل كلها  -ألف الوثائق معظمها "، اجملوىر الدقيق"ب: 

ومل نتطرؽ لػ "جليل اجملوىر" إال يف بعض ادلواطن اليت استعمل فيها ألغراض تفيد إما 
التزيُت أو التوضيح.. كاالنتقاؿ من معٌت إىل معٌت كما نالحظو من خالؿ كلمات: 

عالف..(. أو عبارات االفتتاح )البسملة.. احلمدلة..  )احلمد هلل.. وبعد.. قاؿ فالف أو
)التوقيعات..  لى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم..( أو عبارات االختتاـالصالة ع

اإلشهادات.. التصحيحات..(. ودلا أرادوا ذلك، قاموا بتجلية أو ذبليل حروفهم بنفس 
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القلم، وربديدا خبط الثلث ادلشرقي وادلبسوط ادلغريب، ومل خيطوىا بقلم ذي رأس مقطوط 
 .  8التجويد ادلعروفة يف باقي اخلطوط العربيةمزوى، الشيء الذي غيب ظهور خصائص 

ومن بُت العبارات اليت كتبت "خبط رلوىر جليل"؛ عبارة احلمدلة اليت كاف يفتتح 
أف استعماذلا كاف سائدا يف الطغراوات  واجلدير بالذكر السالطُت العلويوف مراسالهتم،هبا 

ند إىل مرجعية تارخيية والعالمات السلطانية السعدية، وقد كاف ذلك اإلستعماؿ يست
ناؿ إعجاب األدباء . بدليل أف ادلقري يذكر أف تركيب احلمدلة 9ضاربة أطناهبا يف القدـ

والشعراء منذ العصر ادلوحدي، حىت إف حفصة بنت احلاج الركونية، قامت دبدحها بُت 
 :10يدي عبد ادلؤمن بن علي الكومي حيث قالت

 يػػػػػا سػػػػػيد النػػػػػاس يػػػػػا مػػػػػن يؤمػػػػػل النػػػػػاس رفػػػػػده
 

 امػػػػػػػػنن علػػػػػػػػي بطػػػػػػػػرس يكػػػػػػػػوف للػػػػػػػػدىر عػػػػػػػػده
 

 زبػػػػػػػػػػػػػط دينػػػػػػػػػػػػػاؾ فيػػػػػػػػػػػػػو: احلمػػػػػػػػػػػػػد هلل وحػػػػػػػػػػػػػده
 

 
أشارت بذلك إىل العالمة ادلقري يف تفسَته ذلذا ادلقطع؛ أف الركونية " وذىب

السلطانية عند ادلوحدين، فإهنا ]أي: العالمة[ كانت أف يكتب السلطاف خبط غليظ يف 
 .11"رأس ادلنشور: احلمد هلل وحده



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 38 12العدد 
 

راء إعجاهبم هبذه العالمة أيضا ومنهم، أبو عبد اهلل ابن مرج وقد أبدى الشع
ـ، 1206ىػ/603الكحل الذي ىنأ الناصر ادلوحدي بعد قدومو من إفريقية مظفرا سنة: 

 :12حيث أنشد قائال
 

 ودلػػػػػػا تػػػػػػواىل الفػػػػػػتح مػػػػػػن كػػػػػػل وجهػػػػػػػة
 

 ومل تبلػػػػػػػػػػ  األوىػػػػػػػػػػاـ يف الوصػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػده 
 

 تركنػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػَت ادلػػػػػػػػػػػػػػػؤمنُت لشػػػػػػػػػػػػػػػكره
 

 ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأودع السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإل 
 

 فػػػػػػػػػػػػال نعمػػػػػػػػػػػػة إال تػػػػػػػػػػػػؤدي حقوقهػػػػػػػػػػػػا
 

 عالمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو باحلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هلل وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 
 

   
وقد ذىب ابن األمحر يف كتابو: "مستودع العالمة" إىل أف ادلوحدين "كانوا يكتبوف        

العالمة بأيديهم، ومل يكتبها ذلم سواىم، وذلك من أوذلم: عبد ادلومن، إىل آخرىم: أيب 
 -707)د ادلستعمل يف رمسها، فقد أشار القللوسي أما عن نوع ادلدا. 13دبوس"
"مداد ، إىل أهنا كانت ترسم دبداد خاص يسمى: ـ(1211 - 1210ىػ/607

 . 14تساعد على سرعة القلم محرة تعلوه براؽ أسود لوف ذا العالمة"، يكوف
وقد توارث السالطُت ادلغاربة استفتاح مراسالهتم بعبارة احلمدلة، وظل ىذا 

ا إىل أف انتهى أمره إىل العلويُت، وغالبا ما تكوف احلمدلة مقًتنة بالصالة على التقليد متبع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، حيث تفصل بينهما مسافة معينة كما الحظناه من 
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خالؿ معظم الرسائل اليت اطلعنا عليها، ولتأكيد ىذا األمر، نسوؽ األمنوذج التايل الذي 
 : 15ـ1893ىػ/1311ية يرجع تارخيها إىل سنة: استخرجناه من مراسلة سلطان

 
 

وفيما يلي مناذج أخرى لعبارة احلمدلة مستخرجة من عدة مراسالت سلطانية 
 : 16ـ1846ىػ/1263ـ. وسنة: 1813/ ىػ1228علوية ينحصر تارخيها بُت سنة: 

 
 

  .التوقيعات أو العالمات السلطانية يف الوثائق .1-2

تنتهي باخلتم السلطاين الذي يوقع  ما تتوج أوكانت ادلراسالت السلطانية غالبا 
باسم السلطاف، وذلك إلضفاء طابع الرمسية على الرسالة اليت تفيد األمر أو التوجيو أو 

 احلسم يف قضية معينة.
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حسػػػػػب ابػػػػػن  -واسػػػػػتعماؿ التواقيػػػػػع أو العالمػػػػػات السػػػػػلطانية يف وثػػػػػائق الدولػػػػػة 
ىػػو: "معػػٌت النهايػػة والتمػػاـ دبعػػٌت واحػػد  إمنػػا يكػػوف ادلػػراد منػػو اإلشػػارة إىل معػػٌت -خلػػدوف 

صػػحة ذلػػك ادلكتػػوب ونفػػوذه، ألف الكتػػاب إمنػػا يػػتم العمػػل بػػو هبػػذه العالمػػات، وىػػو مػػن 
دوهنػػا ملغػػى لػػيس بتمػػاـ. ويكػػوف ذلػػك اخلػػط عالمػػة علػػى صػػحة الكتػػاب ونفػػوذه، ومسػػي 

، ومػن ىػذا ذلك يف ادلتعارؼ عالمة، ومسي ختماً تشبيهاً لو بػأثر اخلػاًب اآلصػفي يف الػنق 
"  .17خاًب القاضي الذي يبعث بو للخصـو

ومسيت التواقيع أو العالمة السلطانية بذلك ألف السلطاف كاف خيتص هبا لنفسو، 
وال توقع الكتب الرمسية للدولة إال هبا، حىت ولو كاف السلطاف ال جييد كتابة اخلط الرائق، 

و بوضع ذلك إذا كاف يقوؿ ابن خلدوف يف ىذا ادلعٌت:" وقد خيتص السلطاف بنفس
مستبدا بأمره قائما على نفسو، فَتسم األمر للكاتب ليضع عالمتو، ومن خطط الكتابة 
التوقيع، وىو أف جيلس الكاتب بُت يدي السلطاف يف  رلالس حكمو وفصلو، ويوقع 
على القصص ادلرفوعة إليو أحكامها والفصل فيها، متلقاة من السلطاف بأوجز لفظو 

 .18وابلغو"
العالمة السلطانية يف ادلغرب فكانت من اختصاص موظف ينصبو السلطاف أما 

بنفسو، أطلق عليو ادلؤرخوف خالؿ احلقبة الوسيطية "صاحب القلم األعلى" أو "كاتب 
قبل  -حسب ابن األمحر –، وكانت ىاتاف التسميتاف سلتلفتاف يف مدلوذلما 19العالمة"

ادلريٍت، يقوؿ ابن األمحر:" كاف يعرب عن  أف يصبح ذلما نفس ادلعٌت اعتبارا من العصر 
كاتب اإلنشا بصاحب القلم األعلى ٍب صار ىذا الرسم يعرب بو يف زماننا ىذا عن كاتب 

، وأضاؼ  أف "كاتب العالمة"، جرت العادة أف يكوف ىو عينو "رئيس 20العالمة"
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صل الكتاب" يف الدواوين السلطانية بادلغرب، وذلك حبكم منصبو احلساس الذي يت
مباشرة بالسلطاف. ويتفق ابن خلدوف مع ابن األمحر يف ىذا ادلضمار، إذ جعل من رئيس 

، 21الكتاب ىو نفسو كاتب العالمة أو "صاحب العالمة" كما وردت يف كتابو العرب
 . 22ليصبح يف العهد السعدي يعرؼ ب: "صاحب الديواف

تميز باالختالؼ، وذلك وكانت عبارات العالمات السلطانية خالؿ العصر الوسيط ت     
بالنظر إىل وظيفة كل واحدة؛ فقد كانت العالمة ادلرابطية مرتبطة بالتصحيح فمثلتها عبارة 
"صح ذلك حبوؿ اهلل"، أما العالمة ادلوحدية فكانت مرتبطة باالفتتاح فجسدهتا عبارة 

ت عبارة "احلمد هلل وحده" يف حُت أف العالمة ادلرينية ارتبطت بالتاريخ، ولذلك استخدم
 : "و كتب يف التاريخ".

 

 
 

أما يف العصر السعدي فقد شاع استعماؿ األختاـ الطغرائية نظرا للقيمة الفنية          
الكبَتة اليت احتلتها الطغراء، إال أف ىذه األختاـ كانت تزيد عن الطغراء اجملردة بإضافة 

، وتركيب ذلك يف نصوص مرفقة تتضمن اسم السلطاف والدعاء لو بالنصر والتمكُت
شكل بيضوي يتوسطو الشكل الطغرائي، بينما كانت سبأل الفراغات بزخارؼ نباتية 

(. كما ورد يف 1الشكلمتنوعة حىت يبدوا الًتكيب متماسكا كما نالحظو من خالؿ )
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ادلغربية" تعريفا وتأصيال وتشرحيا  -تناوؿ "الطغراء السعدية  -حسب علمي -أوؿ كتاب 
 .23ادلشرقية" ادلزامنة ذلا -كما أنو األوؿ يف مقارنتها "بالطغراء العثمانية بل وحىت مقارنة،  

 
 . مناذج لتشريح األختاـ الطغرائية1الشكل رقم

 333 -331ص:  خبطة. الطغراء. :ادلصدر
 

ومن بُت السالطُت العلويُت الذين اىتموا هبذا األمر، السلطاف ادلوىل إمساعيل  
سم أختامو، وإننا إذ نستعمل كلمة: "رسم"، نشَت إىل أننا الذي تفنن خطاطو ديوانو يف ر 

مل نستعملها عبثا، فباطالعنا على قدر كبَت من رسائل ىذا السلطاف، اكتشفنا أنو يتميز 
عن باقي السالطُت، بكونو كاف يأمر خطاطي ديوانو برسم خواًب رسائلو، حيث تبدو 

ن تزيينها دبختلف الوحدات الزخرفية مرسومة دباء الذىب، ومؤطرة باحلرب األسود، فضال ع
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النباتية ادلموىة باألمحر أو األخضر أو غَتمها من األلواف، وذلك حبسب ما تقتضيو بعض 
 ادلتطلبات اجلمالية، كما نالحظو من خالؿ الشكل التايل:

 

 
والخيفي علينا أف ىذا السلطاف إستعمل أيضا األختاـ اليت كانت تصنع قوالبها 

ادف على غرار سابقيو والحقيو، وذلك ليفتتح أو خيتتم هبا رسائلو بأمره من ادلع
ادلستعجلة، وعادة ما كاف السلطاف يغمس خاسبو ادلعدين يف احلرب لالستمداد، ٍب خيرجو 
ليبصم أو خيتم بو رسالتو بضربة من كفو، وهبذا اإلجراء يكوف السلطاف ادلوىل إمساعيل قد 

مة اخلطية اليت استخدمها السعديوف واليت تضمنت زبلى عن اإلمضاء اليدوي وعن العال
ادلختومة بشكل طغرائي حيمل مالمح حرؼ اذلاء عبارة "صح ىذا" أو"صحيح ذلك" 

. وفيما يلي أمنوذج دلثل تلك األختاـ، اليت قمنا بتشريح للداللة على كلمة: "انتهى"
 .(2الشكل )نصوصها، وترمجتها باخلط اإلداري يف لوحة تركيبية معربة 
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 . مناذج لتشريح األختاـ السلطانية2الشكل رقم
 44. بوعصب. ادلراسالت.ص: ادلصدر

وقد كانت األختاـ بأشكاؿ سلتلفة منها ما ىو دائري ومنها ما ىو بيضوي 
ومنها ما ىو لوزي إىل غَت ذلك من األشكاؿ اذلندسية، وفيما يلي نسوؽ لوحة مجعنا 

 :24فيها أختاما علوية سلتلفة األشكاؿ
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التعليق عليها، أو  ولإلشارة، فإننا لن نركز ىنا على وصف ىذه األختاـ أو

دراسة عناصرىا الفنية أو النصية، ألف ذلك حيتاج إىل دراسة مستقلة. ومع ذلك نشَت إىل 
أف توظيف كلمة: "احلسٍت" يف اخلاًب اإلمساعيلي ىو تقليد دلا ورد يف الطغراء السعدية 

تم عادة بتلك العالمات ادلتواجدة بالوثائق وادلن اشَت وادلراسيم الديوانية اليت كانت زبخ
السلطانية ذات البعد السيادي، وىي لقب ازبذه سالطُت الدولة السعدية للتذكَت بأثالة 
زلتدىم، وعراقة جذمهم، الذي يتصل بالنسب الشريف ادلمتد إىل احلسن بن علي رضي 

 (.3الشكل ).25اهلل تعاىل عنهما
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 . منوذج للتحليل الفٍت للطغراء السعدية وتفكيك عناصرىا  3الشكل رقم 

  356ص: . خبطة. الطغراء.صدرادل
 

باإلضػػػػػافة دلػػػػػا سػػػػػبق، نشػػػػػَت إىل أف الرسػػػػػائل السػػػػػلطانية، كانػػػػػت زبتػػػػػتم يف بعػػػػػض 
األحياف بالتوقيعات اخلطية، إذ جرت العادة عنػد ادلغاربػة أف سبضػى رسػائلهم خبػط رلػوىري 

قليػػػده مػػػن طػػػرؼ ادلغرضػػػُت وادلػػػزورين، وحنصػػػر تلػػػك الرسػػػائل يف ملغػػػوز للحيلولػػػة دوف ت -
رسػػالة مطلبيػػة، أو بيعػػة  أو مػػا  الرسػػائل اجلوابيػػة الػػيت ترفػػع للسػػلطاف ردا علػػى رسػػالتو، أو

، 26شػػابو ذلػػك.. وفيمػػا يلػػي رسػػالة تضػػمنت أكػػرب عػػدد شلكػػن مػػن التوقيعػػات يف أسػػفلها
 ة: ألهنا ربمل يف مضموهنا مفهـو الوالء وذبديد البيع
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 ـ1873ىػ/1290مراسلة من أىل أزمور للسلطاف احلسن األوؿ ربمل تاريخ: 
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 يف الوثائق وادلراسالت السلطانية.  عناصر الزخرفة       - 2

إف البدايػػة احلقيقيػػة للطػػراز ادلغػػريب يف فػػن الزخرفػػة ترجػػع إىل أواخػػر القػػرف السػػادس 
هتػػا يف ادلشػػرؽ، مقابػػل ارتباطهػػا اذلجػػري، حيػػث بػػدأت الزخرفػػة يف ادلغػػرب تسػػتقل عػػن نظَت 

. لتًتسخ بشػكل كبػَت يف عصػر الدولػة ادلرينيػة، حيػث ارتبطػت بفنػوف 27بالطريقة األندلسية
إخػػػراج ادلخطػػػوط، وقػػػد ازبػػػذ التصػػػميم اذلندسػػػي دلعظػػػم ادلخطوطػػػات، شػػػكال زخرفيػػػا شليػػػزا 

أنتجػػت لنػػا . 28طبعػػت بػػو الزخرفػػة ادلغربيػػة، ادلتميػػزة خبصػػائص فريػػدة أبػػدعها الفنػػاف ادلغػػريب
طػػرازا مغربيػػػا، ديكػػػن أف نصػػػطلح علػػػى تسػػػميتو: "بػػػالطراز الفاسػػػي" الػػػذي أشػػػار إليػػػو مفػػػيت 
الػػػػديار التونسػػػػية: زلمػػػػد الفاضػػػػل بػػػػن عاشػػػػور، حػػػػُت عػػػػرب عنػػػػو "بالػػػػذوؽ الفاسػػػػي"، وىػػػػذا 
التخصيص، مرده إىل أف مدينة فاس كانت قاعدة ملك ادلرينيُت، ومعقال للعلػم والعلمػاء ، 

لها لكي تكوف رائدة يف تطوير صػناعة ادلخطػوط خطػا وزخرفػة، يقػوؿ ابػن الشيء الذي أى  
عاشور: "استتبعت العناية ادلرينية بتصحيح الكتب وضبطها عناية بتجويد اخلػط ، وذبميػل 
الطوالع، وإظهار الًتاجم وادلقاطع، وإبداع التزويػق واجلدولػة والتلػوين والتػذىيب، وذلػك مػا 

يب احلسػػػن، ومػػػا وفػػػر ذلػػػا مػػػن آيػػػات اجلػػػالؿ واجلمػػػاؿ، ورد يف أخبػػػار مصػػػاحف السػػػلطاف أ
وبذلك كاف للوراقة مكاهنا السػامي مػن بػُت مظػاىر احليػاة الفاسػية، وأعانػت سػعة احلضػارة 
وضػػػخامة الدولػػػة مػػػن جهػػػة أخػػػرى، وتػػػأثَت اخلطاطػػػة والوراقػػػة األندلسػػػيتُت مػػػن جهػػػة ثالثػػػة، 

السػػػليم، والصػػػناعة  علػػػى أف أصػػػبح الكتػػػاب موضػػػوع عمػػػل فػػػٍت رقيػػػق، يبػػػدو فيػػػو الػػػذوؽ
الرشيقة، والبذؿ الواسع، وقد اكتملت دلدينة فاس أسباب اإلٌتقاف الفٍت للكتػاب مػن مجيػع 
النػػواحي، حػػىت أصػػبحت تقصػػد لطلػػب الكتػػب مػػن حيػػث مجػػاؿ اجمللػػدات ونفاسػػتها، كمػػا 



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 49 12العدد 
 

تقصػػد لطلػػب التػػأليف ادلهػػم والضػػبط الصػػحيح، حػػىت أصػػبحت الكتػػب ادلخطوطػػة بفػػاس 
 .29، ذات كثرة غالبة على سلطوطات ادلكتبتُت: الزيتونة والعبدلية..."على تفاوت مراتبها

وقد ًب تداوؿ ىذا الطراز كتقليد رمسي عرؼ يف العصر العلوي عند ادلزخرفُت  
الذين اىتموا بتزيُت وتذىيب الوثائق وادلراسالت السلطانية وفق أشكاؿ زخرفية سبزج بُت 

وقد بل  ىذا الفن أوجو يف العهد السليماين كما الزخرفة النباتية والكتابية واذلندسية. 
 . 30ذىب إىل ذلك بعض احملققُت

وكيفما كاف احلاؿ، فقد اطلعنا على رلموعة من الوثائق ادلعتٌت هبا خطا وزخرفة، 
فآثرنا أف نستدؿ ببعضها للتعرؼ على ادلستوى اجلمايل الذي وصل إليو ادلزخرؼ ادلغريب 

 وما بعده(. 4يف تلك الفًتة )أنظر الشكل 
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. وثيقة علوية وظفت فيها الزخرفة النباتية )التوريق( إىل جانب اخلط  4الشكل رقم 
اجملوىر، وفق منط مستلهم من فن العمارة ادلغربية، وسيما يف شكل األقواس اليت تتميز هبا 

 أبواب ادلباين التارخيية
 

ى دواوين البالط السلطاين عل وديكن تفسَت ىذه العناية بالزخرفة بتوفر
للخطاطُت وادلزخرفُت وادلذىبُت واحملررين والوراقُت، وىذا ما نالحظو من خالؿ وثيقة 

(. وردت فيها مجلة تفيد بأف السالطُت العلويُت كانوا يهتموف 1علوية )راجع شكل: 
 بدواوين ادلكاتبات وادلراسالت، حيث مسيت يف الرسالة ادلذكورة بػ: "الدواوين السعيدة":

 
واف النساخُت" كما كاف يف عهد احلسن األوؿ الذي يقوؿ عنو ابن زيداف "أنو كاف أو "دي

ولوعا بنسخ الكتب والبحث عن البارعُت يف اخلط ادلتقنُت، وجيلبهم حلضرتو للكتابة 
حضرا، ازبذ ذلم زلال خاصا هبم برحاب القصر،  يفارقوف حضرتو سفرا وال والنسخ، ال

. نفس االىتماـ أواله السلطاف عبد احلفيظ  للخط، 31وعُت ذلم من يقـو بشؤوهنم .."
فكاف بالطو يستوعب عددا من النساخُت، جيتمعوف يف بنيقة )مكتب( يف القصر 

 .32السلطاين بفاس اجلديد
بناء على ما سبق، ديكن تسمية اخلط ادلخصص لتحرير الرسائل وادلكاتبات 

نفس التسمية اليت أطلقت على السلطانية بػ : "اخلط الديواين"، من حيث وظيفتو، وىي 
 ، اخلط ادلخصص لتحرير الوثائق والفرمانات العثمانية، حىت أضحت لصيقة بو إىل اليـو
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خبالؼ اخلط ادلغريب ادلخصص للوثائق ادلغربية، فإف تسميتو مل ترتبط بوظيفتو، وإمنا 
واجلواىر، ارتبطت دبالزلو الفنية، فسمي خطا رلوىرا، ألف ترويساتو وزلفو تشبو الرصائع 

فاندمج هبذه ادلالمح مع العناصر الزخرفية بكافة أشكاذلا، سواء كانت نباتية )التوريق(، 
أو ىندسية )التسطَت(، والزخرفة اليت تعد أنسب ذلذا اخلط؛ الزخرفة النباتية، لكوهنا 
تتداخل معو بشكل ال نشاز فيو، حىت انو يصعب التمييز يف بعض األشكاؿ الًتكيبية بُت 

رؼ اجملوىرية، والوحدات الزخرفية النباتية، شأنو يف ذلك شأف خط الثلث ادلغريب، األح
الذي استعمل أيضا يف نفس الغرض، نظرا لليونتو ادلتناىية، اليت كانت تسهل عملية دمج 
حروفو ادلرسومة دباء الذىب أو غَته من األحبار النفيسة مع سلتلف العناصر الزخرفية، 

وىو ما نالحظو من خالؿ الشكل التايل الذي استخرجناه من وخاصة النباتية منها 
الوثيقة السابقة، حيث تظهر كل من البسملة والصالة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم، مرقومة خبط الثلث ادلغريب بلوف أصفر، على مهاد أو أرضية زخرفية، تتألف من 

رمسها ادلزخرؼ دباء الذىب،  وحدات نباتية تتشابك فيما بينها وفق نسق حلزوين، وقد
 ولوال االختالؼ الطفيف بُت اللونُت: األصفر والذىيب الختلط نص الكتابة بالزخرفة:

 

 
 

واجلدير بالذكر أف منفذ ىذه الوثيقة، قد تقيد دبا تقيد بو اخلطاطوف ادلغاربة يف 
و وسلم، االفتتاح، حيث ترؾ فراغا بُت البسملة والصالة على رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
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شغلو بتاج زخريف نباٌب يتوسط العبارتُت )البسملة، والصالة على رسوؿ اهلل(، وادلالحظ 
أف اخلطاط فضل االفتتاح بالبسملة عوض احلمدلة اليت جرت العادة أف يفتتح هبا ادلغاربة 
مراسالهتم ومكاتباهتم، خبالؼ ادلشارقة الذين فضلوا االفتتاح بالبسملة يف جليل 

ولعل ىذا ما يفسر افتتاحهم احللية النبوية الشريفة اليت تعد أشرؼ األشكاؿ  مكتاباهتم،
اخلطية بالبسملة، شلا يدؿ بشكل ضمٍت أف اخلطاطُت ادلغاربة يفتتحوهنا باحلمدلة كما 
يالحظ ذلك من خالؿ كتاب: "دالئل اخلَتات" للجزويل، ىذه احلمدلة اليت رمست يف 

ية وعالمات سلطانية يف ادلراسالت والوثائق عصر السعديُت على شكل رسـو طغرائ
 .33الرمسية

وكيفما كاف احلاؿ، فإف منفذ ىذه الوثيقة وبالرغم من افتتاحو بالبسملة، أىب إال 
 أف يضع ربتها احلمدلة لًتتبط مباشرة دبنت الوثيقة:

 
 
حيث رقمها خبط ثلثي جليل عل أرضية زخرفية نباتية، يشكلها تاج مورؽ يقع بشكل  

ي ربت التاج الذي يصغره، و الذي يفصل بُت البسملة والصالة على رسوؿ اهلل، شلا رأس
 جعل من احلمدلة زلور الوثيقة ومركزىا.
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وقد ازبذ الشكل العاـ للوثيقة صورة قوس مفصص يرتكز على عمودين، وفق          
أبواب  منط مستلهم من فن العمارة ادلغربية، وسيما من شكل األقواس اليت تتميز هبا

ادلباين التارخيية، وحىت نؤكد ىذا التشبيو، قمنا بتفري  الوثيقة من نصوصها، وعرضناىا 
لتبدو على شكل باب مزخرؼ، وكأنو أحد أبواب ادلدف ادلغربية العتيقة يف فاس أو 

  (.5)أنظر شكل:مراك  أو سال.. 
وفق ىذا  وتعد ىذه الوثيقة من أندر الوثائق السلطانية ادلغربية اليت زخرفت 

الطراز، إذ جرت العادة أف تكوف الوثائق السلطانية متوجة بالطرر الزخرفية، اليت كانت 
جرى وضعها يف احليز الفاصل بُت تنفذ بعناية تامة لتنسجم مع األختاـ السلطانية اليت 

تلك الطرر ونصوص الوثائق، كما الحظناه من خالؿ رلموعة من النماذج اليت اقًتحنا 
 (.6اثنُت  )أنظر شكل:  منها شكلُت
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 . زخرفة على شكل باب إحدى ادلدف ادلغربية العتيقة. 5الشكل رقم
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. وثيقتاف علويتاف مزخرفتاف تظهراف كيفية ادلالءمة بُت الطرر الزخرفية 6الشكل رقم

 واألختاـ السلطانية. 
 

 خاسبة:

ا رلموعػػػػة مػػػػن مػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا سػػػػبق،  لػػػػص إىل أف السػػػػالطُت ادلغاربػػػػة اسػػػػتخدمو         
العبارات للمصادقة على خطاباهتم ورسائلهم ادلبعوثة إىل اخلػارج؛ وىػي نػوع مػن التوقيعػات 
السلطانية اليت كانت مأثورة عند ىم. كما استفتحوا مراسػالهتم بعبػارة احلمدلػة الػيت يسػتند 

إىل أف  استعماذلا إىل مرجعية تارخييػة ضػاربة أطناهبػا يف القػدـ. وقػد وظػل ىػذا التقليػد متبعػا
انتهى أمره إىل العلويُت، وغالبا ما تكوف احلمدلة مقًتنة بالصالة على رسػوؿ اهلل صػلى اهلل 
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عليػػو وسػػلم، حيػػث تفصػػل بينهمػػا مسػػافة معينػػة، واسػػتعملوا يف خػػتم ىػػذه الوثػػائق أختامػػا، 
تفػػػنن خطػػػاطو السػػػلطاف يف رمسهػػػا وتتعػػػددت أشػػػكاذلا وأحجامهػػػا وتتنوعػػػت عباراهتػػػا الػػػيت 

ا حػػػوؿ اسػػػم السػػػلطاف والػػػدعاء لػػػو بالنصػػػر والتمكػػػُت. باإلضػػػافة إىل النػػػوع تركػػػزت أساسػػػ
السػػابق وظفػػت األختػػاـ الطغرائيػػة ذات القيمػػة الفنيػػة الكبػػَتة وذات البعػػد السػػيادي. كمػػا  
ػػأل فراغػػات الوثػػائق وتػػزين إطاراهتػػا بزخػػارؼ نباتيػػة وكتابيػػة متنوعػػة، ولعػػل تفكيكنػػا  كانػػت سبخ

نيػػة ذلػػذه الوثػػائق جػػاء إلثػػارة انتبػػاه البػػاحثُت وادلػػؤرخُت ألمهيػػة وتشػػرحينا لػػبعض ادلرتكػػزات الف
ىػػػػذه ادلكونػػػػات التارخييػػػػة واحلضػػػػارية وإمكانيػػػػة توظيفهػػػػا دلعاجلػػػػة العديػػػػد مػػػػن اإلشػػػػكاليات 
التارخييػػة الكػػربى. إف أحسػػػنت دراسػػة الوثػػائق وعناصػػػرىا الفنيػػة مػػن خػػػالؿ دراسػػة تارخييػػػة 

ثػػػػػل درة مجعػػػػت بػػػػػُت اخلػػػػط والعناصػػػػػر اخلطيػػػػػة فنيػػػػة تفكيكيػػػػػة تشػػػػرحيية، ألف كػػػػػل وثيقػػػػة سب
 .والزخرفة

 اذلوامػػػػػػػ 
                                      

وؼ لدى مجيع الباحثُت، من أىم تعترب مديرية الوثائق ادللكية  كما ىو معر  - 1
على اإلطالؽ ومن أغٌت ادلكتبات اخلاصة يف الغرب اإلسالمي، حيث تتوفر على  بادلغرب اخلزانات

  ألف وثيقة. 150قدر دبا يزيد عن ذخَتة ىامة من الوثائق النفيسة والنادرة اليت ت
عبػػد الػػرمحن ابػػن خلػػدوف ، ادلقدمػػة، ربقيػػق، خليػػل شػػحادة، دار الفكػػر، بػػَتوت، الطبعػػة الثانيػػة:  - 2

 .327ـ، ص.1988
علػػى اجلانػػب الفػػٍت ادلتعلػػق بدراسػػة اخلػػط الػػذي حػػررت بػػو تلػػك الوثػػائق ألننػػا أفردنػػا  لػػن نركػػز ىنػػا - 3

 ر:لذلك دراسة خاصة يف كتابنا، ينظ
امبػػػارؾ بوعصػػػب، ادلراسػػػالت والوثػػػائق السػػػلطانية خػػػالؿ العصػػػر العلػػػوي مسػػػامهة يف دراسػػػة اخلػػػط  -

 .2014اجملوىر ومساتو الفنية، الرباط، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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عرؼ التجليل يف ادلغرب منذ غابر العصور، وغالبا ما كاف يعرب عنػو يف ادلصػادر ادلغربيػة دبصػطلح  - 4

 " التغليظ"، راجع:
اخلػػط اجملػػوىر واخلػػط الػػديواين بػػُت االسػػتدقاؽ والتجليػػل دراسػػة «ة احلسػػٍت زلمػػد عبػػد احلفػػيظ خبطػػ -

 .  273-233، ص. 2014، 34رللة كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية الرباط، العدد  »فنية -تارخيية
زلمػػد بػػن الطيػػب القػػادري، نشػػر ادلثػػاين ألىػػل القػػرف احلػػادي عشػػر والثػػاين،  ربقيػػق زلمػػد حجػػي  - 5

، 1977، 1مطبوعػػػات دار ادلغػػػرب للتػػػأليف والًتمجػػػة والنشػػػر، سلسػػػلة الػػػًتاجم، ج/وأمحػػػد التوفيػػػق، 
 .55ص.

 بادللحق. 7الوثيقة بوعصب، ـ س،  - 6
زلمد عبد احلفيظ خبطة احلسٍت، ادلصاحف والكتب ادلخطوطة يف ادلغرب خالؿ العصرين ادلريٍت  - 7

وحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ، والسعدي،  مسامهة يف دراسة أصناؼ اخلط ادلغريب وأقالمو، أطر 
، 3، ج/2012 -2011جامعػػة سػػيدي زلمػػد بػػن عبػػد اهلل كليػػة اآلداب والعلػػـو اإلنسػػانية، فػػاس ،

 .834ص.  )مرقونة(،
األقالـ ادلغربية من التدقيق إىل التجليل اخلط اجملوىر منوذجا حنو مقاربة تأسيسية «محيد اخلربوشي، -  8

 مقاؿ مرقوف. ،»لقلم اجملوىر اجلليل
ادلصاحف، ـ س، مبحث: الطغراء: جذورىا التارخييػة وتطورىػا خػالؿ العصػر السػعدي،  ، خبطة - 9

 .515ص:  2ج/
أمحػػد بػػن زلمػػد ادلقػػري، نفػػح الطيػػب مػػن غصػػن األنػػدلس الرطيػػب، دار صػػادر بػػَتوت، ربقيػػق  - 10

 .171، ص 4، ج/1997إحساف عباس، 
 نفسو.  - 11

 .515، ص. 2ج/أنظر أيضا: خبطة، ادلصاحف، 
 .172 -171، ص.4، ج/نفح الطيبادلقري،  - 12
أبػػػو الوليػػػد ابػػػن األمحػػػر،  مسػػػتودع العالمػػػة ومسػػػتبدع العالمػػػة، ربقيػػػق  زلمػػػد الًتكػػػي وزلمػػػد بػػػن  - 13

 .22 – 21ص.  ،1964تاويت ادلركز اجلامعي للبحث العلمي، تطواف: 



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 58 12العدد 
 

                                                                                           
اخلػػػواص، يف صػػػنعة األمػػػدة  أبػػػو بكػػػر زلمػػػد بػػػن القضػػػاعي القللوسػػػي، ربػػػف اخلػػػواص يف طػػػرؼ - 14

 ،2007واألصػباغ واألدىػاف، نشػر مكتبػػة اإلسػكندرية ربقيػق، الػدكتور حسػػاـ أمحػد سلتػار العبػادي،
 .25ص. 

 .515، ص 2ادلصاحف،ج/ أنظر أيضا: خبطة،
 .41بوعصب، ادلراسالت، ص. - 15
 .42نفسو، ص. -16
 .306ص.  ، ادلقدمة،ابن خلدوف - 17
 نفسو. - 18
 .72ص.  خبطة، الطغراء، - 19
 .25ص.مستودع العالمة، ابن األمحر،  - 20
عبد الرمحاف ابن خلدوف، كتاب  العرب وديواف ادلبتدأ واخلرب، يف أياـ العرب والعجم والرببر ، ومن  -21

عاصػػػػػرىم مػػػػػن ذوي السػػػػػلطاف األكػػػػػرب ، ربقيػػػػػق خليػػػػػل شػػػػػحادة، دار الفكػػػػػر بػػػػػَتوت الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة، 
 .523، ص.7.ج1988

د بن زلمد ادلكناسي ابن القاضي،  ادلنتقى ادلقصور يف مػآثر اخلليفػة ادلنصػور ابػن أبو العباس امح - 22
 .604، ص. 2، ج1986ارؼ الرباط، عالقاضي، دراسة وربقيق زلمد زروؽ، مكتبة ادل

زلمػػد عبػػد احلفػػيظ خبطػػة احلسػػٍت، الطغػػراء واألختػػاـ السػػلطانية وعالقتهػػا بإشػػكالية السػػيادة بػػُت  - 23
 . 331-330، ص. 2013كيا العثمانية، ادلغرب السعدي وتر 

هبيجػػػة سػػػيمو، البيعػػػة ميثػػػاؽ مسػػػتمر بػػػُت ادللػػػك والشػػػعب، منشػػػورات عكػػػاظ، مديريػػػة الوثػػػائق  - 24
 - 308 - 197 - 105 - 89 - 88 - 43 - 42، صػػػػػػػػفحات: 2011ادللكيػػػػػػػػة، الربػػػػػػػػاط ،

309 - 364 - 365. 
 .553، ص. 2خبطة، ادلصاحف، ج/ - 25
 .248سيمو ، البيعة، ص.  - 26
ادلغػريب، مطبعػة دار ادلناىػل، أحبػاث سلتػارة. منشػورات  ادلخطػوط إعػداد زلمػد ادلنػوين، تقنيػات -  27

 .226، ص.2000وزارة الشؤوف الثقافية، الرباط، 
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 1591/1591دور الجزائر وليبيا في حركة التحرر اإلفريقي 
 النموذج   و االحتضان

 أبو القاسم سعد اهلل 02قسم التاريخ/ جامعة الجزائر /  أ. فضيلة عالوي
  الملخص :

 -( اليت أعادت للدكلة اصتزائرية سيادهتا  1954تعد ثورة التحرير اصتزائرية ) 
اليت كضع أسسها األمَت عبد القادر اصتزائرم ، عرب مقاكمتو لئلستدمار الفرنسي ػ من أىم 

حركات التحرر اليت قادت اىل انتشار ثقافة التحرر يف افريقيا كالعامل ، كاليت سيظل 
ذجا لتذل بو يف مواجهة كل أشكاؿ اإلستدمار اصتديدة ، ألف اشعاعها مستمرا كأفتو 

أسسو بنيت على مبدأ أف استقبلؿ اصتزائر لن يكوف مكتمبل اال عرب التحرر الكامل 
  للمناطق اإلفريقية اليت ماتزاؿ ػتتلة .

كلقد ساقتت يف تفعيل ىذا اظتبدأ العديد من حركات التحرر يف افريقيا ػ لبيبا 
ػ للخركج من سياسة اعتيمنة اليت دتارسها فرنسا يف عامل اليـو ، كباطتصوص عرب  أفتوذجا

دعمو لبعض دكؿ اظتنطقة ، كاليت حتوؿ دكف التوصل إىل اكتاد حل ظتسألة الصحراء الغربية 
  ، اليت تعد آخر مستعمرة يف افريقيا .

 
The summary:  
The Algerian War of Liberation (1954), which restored to 

the Algerian State-founded by Emir AbdelKader- its 
sovereignty, remains one of the great liberation movements that 
led to the spread of culture of liberation in Africa and all over 
the world. It will continue shining as a model for any resistance 
against the new types of colonization, since its principles were 
built on the fact that the independence of Algeria cannot be 
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completed before the liberation of all the colonized regions in 
Africa.  
This objective has been promoted by the contribution of 
several liberation movements in Africa-Libya as a model- to run 
away the French policy of hegemony, especially through the 
support of some states in the region. Such a policy hinders any 
effort towards an effective solution of the Western Sahara issue, 
as a last colony in Africa. 

 توطئة/
لقد أضحى من اظتتعارؼ عليو أف الثورة اصتزائرية اليت اندلعت يف األكؿ نوفمرب 

، كدامت سبع سنوات كنيف يف مواجهة االحتبلؿ الفرنسي، كانت من أىم 1954
 يف ربوع اظتعمورة خبلؿ اضتقبة معاٍل اضترية كالسيادة الشعبية بعث كأبرز اظتساقتُت يف

، إذ ساعدت على انتشار ثقافة التحرر يف ػتيطها أصبل، كيف العامل التواؽ إىل ةاظتعاصر 
، أكدت عليها ؼتتلف مواثيق الثورة من قيم حتررية ثابتة كعريقةنابعة ألهنا  ا،اضترية كله
 .   1954كؿ نوفمربأبياف  بداية من

اعتربىا رنسية اليت فالثورة الف يف ىذا اظتضمار، الثورة الفرنسية ىي بذلك سبقتك 
يف حُت ، للتعددية كالدنتقراطية يف ػتيطهاثورة مؤسسة  من الدارسُت كالباحثُت، الكثَت

ف مرجعيتها بنيت على  أليف تصدير اضترية كالدنتقراطية لآلخرين  األخَتةخفقت ىذه أ أهنا
البحث عن اظتصاحل  كقياس العبلقات هبا فصدرت للعامل استعمارا ال عدؿ فيو؛ كلعل 

اليت ىي شهادة تارمتية على التواطؤ بُت النخب كالساسة  (1)حد ربائبها كثيقة كامبل أ
كرجاؿ الدين على شرعنة االستعباد كالرؽ اصتماعي كإحياء جذكر االستعباد اظتناقضة 

 تحرر . لل
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ف فرنسا لن أقر عندما أ ،كاضحا لدل الرئيس ىوارم بومدين ذلككقد كاف 
لؤلفارقة الفرنكفونُت كوجو آخر لبلستعمار  األخَتةكإبقاء  أفريقياطماعها يف أتتخل عن 

ف تكوف رمزا مستمرا للمقاكمة كاضترية كاحتضاف حركات أكالتبعية؛ ما يتطلب من اصتزائر 
فرنسا الرسمية "  :مستهدفة حبملة فرنسية إلعاقة تطور اصتزائر كدكرىا كىي بذلكالتحرر 

وخاصة مناطق النفوذ،  وفرنسا لم تتخل في  إفريقياطماعها في ألم تتخل بعد عن 
المصالح ىذا ىو الواقع وىذا ىو الجوىر،  إستراتيجيةعن  إفريقيامنطقة شمال 

الشعب الجزائري يبني نفسو ن ترى أفرنسا لم تنس استعمارىا ويحز في نفسها 
   (2)" ،ىناك من يدفع المال وفرنسا ال تزال تدفع السالح

حديث يف اظتنظومة االصطبلحية السياسية  (3)ف مصطلح حركة التحررأكبالرغم 
سست ضتركة الرفض اظتسلح أننا نعتقد بعدـ الفصل بُت تلك اصتذكر اليت أال إكالتارمتية 

الذم نتكن  األخَتب كاالستعمار كبُت الثورة يف شكلها كالسياسي كاالجتماعي لبلستبل
عطى النموذج اظتتكامل للتحرر فاقتدت بو عشرات الدكؿ اليت حتررت بسببو أنو أالقوؿ 

ؽتي كقضية األك ال تزاؿ سواء يف احمليط أاضترية  ألجلك اليت ثارت ألتستكمل سيادهتا 
اليت دتثل آخر استعمار يف القارة  ،(5)على غرار الصحراء الغربية  إفريقياك يف أ (4)فلسطُت 
حترريا لكل اظتغرب  إشعاعا (6)األكسطعطت ثورة اظتغرب أكقد ، موضوع حديثنا اإلفريقية

 األكرب اإلفريقيةسست للحاضنة أليكوف فتوذجا حيا ضتركات التحرر كما  (7)،العريب
 ألهنا يطاردىا كاصتزائر توفر عتا قواعد االنطبلؽ لزعماء التحرر كمنظماتو اليت كاف العامل

كريثو  تؤمن بقضية التحرر كجزء من عقيدة الدكلة كعقيدة جيشها سليل جيش التحرير ك
 عبد القادر لألمير مشروع التأسيسيالة للتحرر في يأوال:  الجذور التاريخ.

ماـ جذكر النموذج أف اضتديث عن النموذج كاالحتضاف يبدأ من الوقوؼ إ
ىو  (8)ف األمَت عبد القادر بن ػتي الدين أللحاضنة حيث نعترب  األساسيةكاللبنات 

الذين  اظتغاربة، بعض الباحثُتا ذىب إليو نقطة انطبلؽ التحرر يف اظتغرب العريب خبلفا ظت
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مؤسس ألمَت ػتمد بن عبد الكرَل اطتطايب ، كاعتبار اعلى اضتقائق التارمتية حاكلوا القفز
 ىي ،قفز على حقيقة قائمةال ، ىو اظتؤسس عتذا التوجو، ما يعٍتصتنة حترير اظتغرب العريب

 األمَتكالقراءة اظتتأنية ظتكونات اضتالة السياسية اليت أسسها  ،اضتركة الوطنية اصتزائرية دكر
تعكس بعمق ما تتحدث عنو الورقة حوؿ النموذج كاضتاضنة؛ فاألمَت عبد  عبد القادر،

 قادر:ال
كاف صوفيا بأكمل كجوه التصوؼ كعلى أعلى مستويات العرفاف   -1
ئمة اظتتصوفة  أالطريقة كىو امتداد للتصوؼ اصتهادم الذم كاف عليو  أىلكمقامات 

، كالتصوؼ أصل يف التحرر ألنو يبحث يف اإلنعتاؽ "يب مدين التلمساٍلأكالشاذيل ك"
األساسية لئلنساف كعلى رأسها حرية من كل القيود فكيف بالقيود على اضترية كاضتقوؽ 

 كسيادة الشعوب يف خياراهتا اظترتبطة مبكونات الشخصية العامة كاطتاصة
من  االنتقاؿكاف رجل مقاكمة ، أسس لدكلة اظتقاكمة كجعل حالة  -2

خرل قاعدة يف ارتباط الدكلة باضترية كالسيادة على األرض فحيث ال سيادة أىل إعاصمة 
ف انتهت أك القيم بٌت الدكلة كجعل عتا شخصية خاصة هبا بعد ال توجد حرية كعلى تل

على اصتزائر بسبب االستعمار الفرنسي  الذم سبق السقوط  (9) اإلسبلميةسلطة اطتبلفة 
مع بداية تشكل الدكلة الوطنية اضتديثة يف  1924ىل إ 1830النهائي للخبلفة بقرف من 

 العامل العريب كإفريقيا
 إليوكاف غتددا كطنيا أخرج اصتزائر من النظاـ القبلي الذم آلت  -3
أساسا للتحرر على أساس الوطن بثوابتو اليت  أصبحتاصتماعة الوطنية اليت  إىلاألكضاع 

كاعترب األمَت بذلك مؤسس الدكلة أك باألحرل  ،بقيت مستمرة يف الدكلة الوطنية اضتديثة
قاعدة للتحرر كفتوذجا يف البعد التحررم  أصبحغتدد الدكلة اصتزائرية مبشركع غتتمع 

 اليـو إىلقائمة  إسًتاتيجيتهااليت ال تزاؿ  ،الوحدكم اظتناىض ظتشاريع التقسيم
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لقد كانت حالة التحرر يف اظتغرب العريب ابتداء من بيعة األمَت عبد القادر 
كاليت تعمقت ، لنموذج التحررم اظتقاـك كالوحدكمكمثيبلهتا من حاالت اظتقاكمة تؤسس ل

 األمريكيالرئيس  إىلاليت عربت عنها رسالتو ( 10)خالد الدبلوماسية  األمَتمبقاكمة 
كما تبله من مظاىر التحرر العابرة  (12) إفريقيامث بدأت تتبلور يف ؾتم مشاؿ  (11)كلسوف

مث  (14)كصتنة حترير اظتغرب العريب   (13)للقطرية مثل ثورة األمَت بن عبد الكرَل اطتطايب 
 ثورات التحرير إىلمؤدتر طنجة كانتهاء 

 مشروع مستمر وممارسة منتجة األحراركعبة ثانيا :  
ألهنا قدمت فتوذجا مبنيا  ،اصتزائر فتوذجا حقيقيا يف العمل التحررم تعترب

ألنو يستمد قوتو من  ،بأبسط كسيلةينطلق من ك  كمتكامبل يبدأ حترريا كينتهي حترريا.
كيتضمن مشركعا متكامبل كيستعد  ،كيعرؼ منذ بدايتو اظتآالت كالنهايات ،فكرة اضترية

 دتلك مشركع ات اظتختلفة كصوال إىل الثورة،كانت اظتقاكم، ك لدفع ضريبة اظتقاكمة كالتحرر
لدكلة  متكامل مشركعكىو  ،ربنامج ثقايف كاقتصادم كسياسيل ، كفقادكلةال إعادة بناء

شركع مستمر كليس حربا معزكلة عن مشركعها كىو فالتحرر بناء م ،كليس ضترب فقط
 الفرؽ يف نظرم بُت اضترب كالثورة

ساس البعد التحررم كحق أكقد كانت نصوص ىذه اظتراحل كلها تقـو على 
اإلفريقية  مطلق للشعوب ؽتا ساىم يف صناعة الوعي التحررم كتأسيس حركات التحرر

 إبافككجدت البيئة اضتاضنة عتا حىت اليت دتاىت مع مظاىر التحرر يف اظتغرب العريب 
الثورات التحريرية يف دكؿ اظتغرب العريب كعلى رأسها الثورة اصتزائرية كىي يف حالة الثورة 

االستقبلؿ حىت شتيت اصتزائر كعبة الثوار كعتذه اسًتجاع مث الدكلة اصتزائرية فيما بعد 
مسؤكؿ مكتب حركات التحرر يف جبهة  (15)التسمية قصة يركيها اجملاىد جلوؿ مبلئكة 

خالل ندوة صحفية نشطتها مع  حُت سئل عن اظتوضوع  قائبل " 1964التحرير بعد 
الزعيم اإلفريقي الكبير "أميكال كابرال" من غينيا بيساو في فيال بومعراف )مقر 
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، وأكدت في كلمتي على تأييد 1591منظمة المجاىدين حاليا( في 
لحركات التحرر العالمية وبعدما أنهيت كلمتي أمام عدد كبير من  الجزائر

الصحافيين العالميين سألني صحفي أمريكي: ما ىو نوع السالح الذي تقدمونو 
الصحفي األمريكي  لحركات التحرير؟ لكن أميكال كابرال أخذ الكلمة وخاطب

خذ قلمك، وبقي جميع  ..الجزائر قائال: ىذا السؤال يوجو إلينا وليس إلى
، الجزائر الصحافيين في انتظار أن يخبرىم كابرال بنوع السالح الذي يستلمونو من

لكنو قال لهم "المسيحيون يحجون إلى الفاتكان والمسلمون يحجون 
 (16) ."فهي كعبة الثوار الجزائر أما المكرمة مكة إلى

كاضحا لنا تأثَت الثورة  يظهر ،كبالوقوؼ على اظتسار التارمتي للثورة اصتزائرية
 إالاليت مل يكن فيها  ،إفريقياكاظتواقف السياسية للجزائر يف دعم اضتركات التحررية يف 

 1954نوفمرب عاـ  أكؿثبلث دكؿ مستقلة عند انطبلؽ الثورة التحريرية يف اصتزائر يف 
توالت بعد انطبلؽ الثورة اصتزائرية حرية األقطار اإلفريقية فقد  ،كمنركفيا كىي مصر كإثيوبيا

منحت فرنسا االستقبلؿ لكل من  1960كيف عاـ  ،غينياابتداء من تونس كاظتغرب مث 
فولطا العليا ) بوركينا فاسو حاليا( ساحل العاج  –السنغاؿ  –مايل الدكؿ التالية: 

ككل .برازافيل كالكامَتكف كموريتانيا لغابوف كالكونغوفريقيا الوسطى كتشاد كالنيجر كاكإ
السحر انقلب على الساحر فأصبحت حاالت  أف إالذلك لتتفرغ فرنسا للثورة اصتزائرية 

ىل اإلصرار على اضترية يف معادلة إاإلستقبلؿ اصتديدة رصيدا كطاقة دفعت اصتزائريُت 
 كحترر القارة اإلفريقية  استقبلؿتبادلية بُت شعوب القارة من أجل 

كبَت الوعي ال ،لساف حاؿ الثورة جريدة اجملاىد، افتتاحيات إحدل كشفتلقد  
حبسب ذات  قيادة الثورة تسجل 58ففي عاـ إفريقيا، بالدكر التحررم للجزائر يف 

انتصار الثورة الجزائرية سيعزز عقيدة وآمال جميع الشعوب التي ما "  اصتريدة، أف:
تزال تحت وطأة االحتالل األجنبي وخصوصا في القارة اإلفريقية. كما أنو سيضع 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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يف ىذا اظتنحى، كيف  كبقي خطاب الثورة مستمرا (17) حدا نهائيا لألطماع االستعمارية"
خطاب  فقد جاء يف ،عم التحرر اإلفريقيد إلسًتاتيجية عاكسا ،احملافل الدكلية ؼتتلف

" تضامننا الفعال شرط  : أن،الثورم اصتزائرم اإلعبلـركاف أحد أ ،ػتمد يزيدللسيد أ
لتحقيق أىدافنا في حرية إفريقيا البطولي الذي يقوم بـو إخواننـا فـي الشرق، وفي 

 (18) ". الغرب وفي الوسط والجنوب من القارة اإلفريقية
"أن الجزائر تستعيد سيادتها في  (19)1962جاء يف ميثاؽ طرابلس  فقد

سياق دولي ما فتئ ميزان القوى يتطور فيو لفائدة الشعوب المحبة للسالم وعلى 
فإنو من الواجب توجيو السياسة الخارجية للجزائر  ... .حساب االمبريالية وتسلطها

المبريالية من أجل دعم حركات المستقلة باالعتماد على مبادئ محاربة االستعمار وا
الوحدة في المغرب الكبير والوطن العربي وإفريقيا ودعم حركات التحرر والنضال 

ودعم حركات النضال من أجل  حاربة االستعمار واإلمبريالية ممن أجل السلم عبر 
 دعم حركات التحرر ، والنضال من أجل التعاون  الدولي".،و الوحدة

خبلؿ السبعينات العمل على  ةاصتزائريالسياسية كالدبلوماسية  كمن أىم األعماؿ
جل دعم حركات التحرر خصوصا يف اصتمعية أصناعة رأم عاـ داخل األمم اظتتحدة من 

ىل بلورة موقف لدل أغلبية من الدكؿ إعملها العامة للمنظمة األؽتية، حيث انتهى 
إفريقيا، ككانت ىذه  صتنوب األعضاء للتصويت على قرار طرد ؽتثل النظاـ العنصرم

ىم اظتواقف اليت لتتفظ هبا تاريخ دعم حركات أمن  1974اللحظة التارمتية من عاـ 
التحرر العاظتي للجزائر فضبل عن موقفها التارمتي يف دعم القضية الفلسطينية كدعوة 

اصتمعية العامة لؤلمم اظتتحدة كما  أماـإلقاء الكلمة  إىلالزعيم الفلسطيٍت ياسر عرفات 
 سة اصتمهورية. بالوثائق الرشتية لرئاو موثق يف سَتة الرئيس بوتفليقة ى

قتها أكمن  ،كانت اصتزائر قاعدة للزكايا الدينية كالطرؽ الصوفية  ،خرلأ جهةمن 
يف اصتنوب  إفريقياالطريقة القادرية اليت تقع رئاستها باصتزائر ؽتثلة يف مشيخة عمـو 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.djazairess.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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 تقع رئاستها إفريقيااليت دتتد يف كل  ،الزاكية التيجانية كاألمر نفسو ينطبق علىاصتزائرم، 
يضا، كىاتاف الطريقتاف قتا أباصتزائر ؽتثلة يف اطتبلفة العامة باألغواط باصتنوب اصتزائرم 

يف القارة دكف إغفاؿ الطريقة الرزتانية كالعلوية كطرؽ منطقة توات  كتأثَتاامتدادا  األكثر
 . اإلفريقيةاليـو ذات تأثَت مباشر يف الشعوب  إىلتزاؿ  اليت ال

يف الببلد من  األكربخرج الطريقتُت أكبالرغم من االستهداؼ اظتزدكج الذم 
ؽتا  كاالخًتاؽكل الزكايا بالتشويو   االستعماراستهدؼ  بعدما ،سياقات التأثَت اظتباشر

تطلب البحث األعمق يف مواقف العديد من الباحثُت جتاه دكر الزكايا يف التحرر كالرفض ي
ف مريدم ىذه الطرؽ كانوا فعالُت يف العديد من الدكؿ أ كىنا نشَت إىل لبلستعمار،

ف التيارات أ، كما اياضمن حركات التحرر كضاع نضاعتم يف الدعاية اظتضادة للزك  اإلفريقية
ك باألحرل الوىابية لعبت دكرا كبَتا يف حجب ىذا الدكر السياسي التحررم أالسلفية 

اطتبلفة العثمانية اليت كاف التصوؼ ىو للزكايا يف اصتزائر كامتداد ضترب الوىابية على 
عمقها الديٍت. كلعل عبد القادر اظتايل كالراحل شريف مساعدية كمن معهما كانوا 
ػتتضنُت يف الزكايا كىم يقوموف بدكر ؽتيز يف التحرر من مواقع البوابة اصتنوبية للجزائر 

 عرب مايل كالنيجر.
 يكتمل إال بالتحرر اإلفريقي : الاستقالل الجزائر استرجاع ثالثا : 

القارة اإلفريقية كانت سببا  أماـطت النموذج يف قضية التحرر أعف اصتزائر اليت أ
يف إيقاظ قتم الشعوب من كابوس اعتيمنة كػتاكلة فرض األمر الواقع االستعمارم، 

راد أكفتحت عتم األبواب أماـ أمل التحرر كجعلتهم يرفضوف اضتلوؿ اصتزئية اليت 
ستعمار أف يعا ج هبا البدايات األكىل ضتركات التحرر حيث اقًتح الرئيس الفرنسي اال

اصتنراؿ ديغوؿ اضتكم الذايت على تونس كعلى غانا الذم رفض، فاستمرت عملية اظتطالبة 
إهناء الثورة  إىلخيار استقبلؿ العديد من الدكؿ لتتفرغ  إىلف انتهت فرنسا أ إىلبالتحرر 
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كىو معٌت  االستعمارية إمرباطوريتهااصتزائرية فقد كانت اصتزائر دتثل عتا القطعة األىم يف 
 حالة التأثَت يف التحرر اإلفريقي  إىلآخر يضاؼ 

يف  اسًتجاع االستقبلؿكالف حركة حترر اصتزائر كانت ثورة فقد استمرت بعد 
 إىلاصتزائرم الداعي احتضاف حركة التحرر على اظتستول السياسي باستمرار اظتوقف 

تصفية االستعمار كالذم جتسد بأكضح األشكاؿ يف دعم الشعب الصحراكم كدفاعو عن 
اظتغرب العريب  قضية الصحراء الغربية باعتبارىا من أىم حاالت التحرر لشعب من شعوب

، كقد ساىم ىذا الدعم يف صناعة رأم عاـ عاظتي كرأم عاـ إفريقي على كاصتوار اصتزائرم
ول السياسي كعلى مستول اظتنظمات األؽتية كاإلقليمية كما على مستول احتضاف اظتست

.  البلجئُت الصحراكيُت باصتزائر اىل اليـو
ف اصتزائر مل تكن كحدىا اضتاضنة التحررية كال كحدىا أ إىل أيضا اإلشارةكنتكن 

 هنا كانت النموذج األبرز على مستول الرمزيةأالنموذج كلكن ال احد كتادؿ يف 
كاالحتضاف يف إفريقيا ؽتا يعطيها ميزة يف عقيدة التحرر قادت مواقفها الدبلوماسية بعد 

تكوف إفريقيا  أفذلك حُت بقيت ترفض التدخل األجنيب يف أم دكلة كحترص على 
 كمتحررة يف قرارىا السياسي كقرارىا االقتصادم  االستعمارمتحررة من 

 بالضغط اظتستمر عليها من ، كذلكيةكقد دفعت اصتزائر فاتورة مواقفها التحرر 
صياغة اطتارطة السياسية  إعادةخيارات  إىلاليت ال تزاؿ تدفع  ،االستعماريةالقول  طرؼ

يف الصراعات البينية كػتاكالت تقسيم  إفريقياللعامل كفق مصاضتها اإلسًتاتيجية بإدخاؿ 
دكلة قاطرة يف  أكقوة قائدة  أيةالتوترات من اجل القضاء على  إىلدكعتا احملورية كجرىا 

 القارة . 
 اإلفريقي، من السنوسية إلى القذافيالتحرر  لحركات ليبيا احتضانرابعا : 

ك مرحلة العقيد القذايف كثَتا يف أ (20)ساقتت ليبيا سواء يف مرحلة السنوسية 
جل اضترية كاالستقبلؿ كالسيادة؛ حيث مثلت صورة أحركة التحرر كدعم الثورات من 
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كاضحة ضتالة الرمزية كالنموذج كالبيئة اضتاضنة ظتراكز الدعم كتوفَت القواعد اطتلفية  ضتركة 
التحرر اإلفريقي كإسنادىا للموقف التحررم العسكرم كالسياسي الذم مل يكن شكلو 

 العسكرم ىو الشكل الوحيد خصوصا يف مرحلة ما بعد االستعمار.
لقذايف أشار إىل ما قامت بو ليبيا عندما ففي حوار للزعيم  اللييب الراحل معمر ا

تبنت حركات التحرر يف إفريقيا كحركة التحرير اصتزائرية، كعملت معسكرات ضتركة 
اظتعسكرات اظتادية كالسياسية  احتياجاتالتحرير اصتزائرية  يف األراضي  الليبية بكل 

كالعسكرية كاألمنية، كأقامت معسكرات التدريب كالدعم مبختلف أشكالو عرب توفَت 
حيث   اضتاضنة اضتقيقية ضتركة التحرر يف جنوب إفريقيا، كيف زنتبابوم، كسوابو يف ناميبيا،

ء، كانت لكل حركات التحرر معسكرات يف ليبيا، فوضعت ليبيا يف القائمة السودا
مبينان أف ذلك حدث  .كاعتربت دكلة إرىابية، ككتب معاقبتها ككانت اظتواجهة مع ليبيا

كقد دفعت ليبيا ذتنا  (21)ألف ليبيا كانت تعترب مبثابة حاضنة عاظتية ضتركات التحرر. 
عرضة  للمواجهة مع أكرب دكلة يف  أصبحتف أباىضا على احتضاهنا ضتركات التحرر ب

حينها  األمريكيالرئيس  كبأمر ليبياب مواقع قصفب قامت قواهتا اليت ،العامل كىي أمريكا
 .ريغاف ركنالد

معمر الزعيم جل اصتزائر كيعترب أكقد كاف الشباب يقودكف اظتظاىرات اظتتكررة من 
مرة يف حياتو ىو  أكؿمظاىرة من أجل اصتزائر كانت سببا يف دخولو السجن  أف ،القذايف

أول مرة دخلت فيها " ، مؤكدا باضترؼ الواحد أف :كزمرة من الشباب الثورم اللييب
السجن وتعرفت على السجن في مظاىرة قمنا بها من أجل الجزائر، ومن الصدف 
أن بعض إخواني الذين قاموا معي بالثورة وكانوا طلبة في ذلك الوقت في مدارس 

اىرة، وتعرفت عليهم في حجرات السجن، وأصبحنا متعددة، وجمعتنا تلك المظ
  (22) "  .1595رفاقا إلى أن قامت الثورة في 
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بداية تأسيس اضتركة السنوسية  إىلكتعود حالة الدعم اللييب ضتركات التحرر 
حيث كانت الّزكايَا السنوسّية مبثابة مراكز إسبلمية شاملة. فإىل جانب تبلكة القرآف الكرَل 
كالعلـو الدينّية كالشرعّية، كاف نتارس فيها النشاط السياسي كاالقتصادم؛ أّم أّف الّزكايَا  

نت عبارة عن مدينة جهادية الف الزاكية السنوسية كا الدين والدولةكانت عتا أقتية 
حتتوم على مركز صناعة السبلح كمركز تربية اطتيوؿ كمركز القرآف كعلـو الدين كمركز 

 تدريب اجملاىدين على الدعوة كاصتهاد .
، القارةباقي إىل الشمالية  إفريقيا منكامتدت الزكايا السنوسية يف حزاـ كبَت 

مركرا بليبيا كاصتزائر كماىل كالصحراء الغربية كالنيجر يف  ،اظتغرب إىلمن السوداف  اقنطبلا
" بليبيا كتغلغل تأثَت الجغبوبمرتبطة كلها بالزاكية الرئيسية يف " ،زاكية 149قرابة 

السنوسّية يف اظتناطق اليت أقيمت فيها الّزكايَا كما حوعتا، كتوثقت الركابط السياسّية 
بدكلة تشاد، كنظران لطبيعة البدك مل تقع مصادمات  مع ؽتلكة كاًل كاالقتصاديةكالثقافّية 

، تقـو ألّف اضتركة السنوسّية تتبلءـ مع اجملتمع البدكم، أك مواجهات مع اجملتمع التشادم
شارؾ السنوسيوف مع التشاديُت يف إىل جانب ذلك  ،كتتفق مع رؤاىم م،ي حاجاهتعل

ـ إىل 1910بلؿ الفًتة ما بُت معارؾ دامية يف الشماؿ التشادم ضد الغزاة الفرنسيُت خ
 .ـ1913

ففي  التشاد مثبل "يعود أثر اضتركة السنوسّية يف تشاد إىل بداية العبلقة بُت 
السنوسّية  السنوسّية كمنطقة السوداف األكسط، كإىل اللقاء الذم مّت بُت مؤسس اضتركة

اإلماـ ػَتّمد بن علي السنوسي كالسيد ػَتّمد شريف بن صاحل التشادم يف مكة اظتكرمة 
أثناء كجودقتا يف اضتجاز. كالسيد ػتّمد بن صاحل ىو أحد أفراد العائلة اضتاكمة يف ؽتلكة 
كدام بتشاد. كؽتلكة كدام ىي أحدل ثبلث ؽتالك كانت حاكمة يف تشاد، كاظتمالك 

كاًل، ؽتلكة باقرمي، ؽتلكة كدام(، كاستمرت ىذه اظتمالك قرابة تسعة قركف. ىي ) ؽتلكة  
كنظران ظتوقع ؽتلكة كدام اصتغرايف اظتتاخم للسوداف كمصر كليبيا، كعبلقتها الوثيقة عن 
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طريق القاىرة بالباب العايل يف اسطنبوؿ يف فًتة اطتبلفة العثمانية، فقد لعبت اظتملكة دكران  
سبلـ، كتطور اللغة العربّية يف اظتنطقة. كىذا الدكر نتاثل دكر ؽتلكة كاًل كبَتان يف نشر اإل

 يف تشاد كإّف مل يتحقق الكثَت ظتملكة باقرمي نتيجة ظتوقعها اصتغرايف.
تأثر السيد ػَتّمد الشريف بالدعوة السنوسّية كتعاليمها. كعقب عودة كل منهما 

ضتركة افيما بينهما، كبعد تأسيس  صاؿاتظبل على  –بعد اإلقامة يف اضتجاز –إىل بلده 
 ودايـ( اطتبلفة يف " 1858 – 1835السنوسّية يف ليبيا كتويل السيد ػتّمد الشريف ) 

   "خلفان لشقيقو سلطاف علي الشريف، توطدت العبلقة، فازدادت الركابط بُت السنوسّية 
كالسلطاف  ك" كدام " منذ ذلك العهد. كخاصة بُت اطتليفة ػتمد اظتهدم السنوسي،

الزكايا السنوسية كانت  ككانت (23)ـ(. 1898 – 1874يوسف بن ػَتّمد الشريف )
 إىلفتحررىم كتأخذىم  ،تقطع طريق القوافل التجارية االستعمارية احململة بالرقيق كالعبيد

اة لئلسبلـ شعوهبم دع إىل إرساعتمكتعيد  ،كاإلسبلـالزكايا تربيهم على الدعوة كاضترية 
أصوعتا  إىلرسلها تررىا ك حتيشًتم العبيد من القبائل ك  تكانك  من االستعمار.كالتحرر 

تلك اظتناطق لتوفَت آثار  آىلجتنيد  إىلاإلفريقية حيث كانت الوثنية منتشرة كحتتاج الدعوة 
 (24) اإلسبلميةللدعوة  أفضل

ة كعلى مستول احتضاف ليبيا للثورة اصتزائرية فقد كانت ليبيا متقدمة يف الرمزي
اضتركة السنوسية كانت على اتصاؿ بالشيخ بوعمامة  أفاليت جسدىا السنوسيوف، بل 

من عشرين سنة، كما كانت رمزية عمر اظتختار  أكثرخبلؿ ثورتو اظتقاكمة على مدل 
القائد اظتميز ضترب العصابات خبلؿ الثبلثينات مث استشهاده الذم رمز ظتعادلة التضحية 

التحرير كالثبات طريق النصر كاليت كاف الشارع العريب يتفاعل معها بشكل كبَت  أساس
 مشاعر الشعوب ؿتو دعم حركات التحرر كخيار اظتقاكمة كالثورة ضد االستعمار  أعتب

كظتا قامت الثورة اصتزائرية كاف مبتدأ الدعم بدفعات السبلح اليت مررهتا اللجنة 
زتد بن بلة يف مذكرات شهادات بالغة أزائرية حيث يورد العليا الليبية لدعم الثورة اصت
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الوضوح حوؿ دتيز ليبيا يف دعمها للثورة اصتزائرية فيقوؿ : " كانت ليبيا على اظتستويُت 
النجدات العسكرية صتنود الثورة  إيصاؿيف  األكؿاظتركز  أجهزهتاالرشتي كالشعيب كمبختلف 

شهادة بعض كتشَت  (25) ليبيا كاصتزائر." اصتزائرية عرب منافذ اضتدكد اليت تربط بُت
ف كا  لؤلسلحةثقة عالية تتجاكز ثقة الثورة يف اصتانب اظتصرم الف التهريب  إىلاجملاىدين 

فعند اضتديث عن الطريق الذم تسلكو األسلحة انطبلقا يتم يف سرية عن اصتانب اظتصرم 
يتم بطريقة سرية جدا شحنها “من مصر حىت اصتزائر، قاؿ اجملاىد رابح مشحود إف 

حتى على المصريين، حيث تخرج األسلحة في سيارات مدنية إلى منطقة معبر 
السلوم على الحدود الليبية المصرية، ومن ثّم يتولى العقيد عبد الحليم درنة، مهمة 
توصيلها إلى منطقة بنغازي الليبية، حيث يتم إخفاؤىا من طرف تاجر شاي بالجملة 

يغطيها بشكل مموه على أساس أنها شاي، ومن ثّم تستكمل اسمو سعد الشريف، ف
سيدي “وجهتها نحو طرابلس، حيث كانت توضع األسلحة في منطقة اسمها 

وتغطى بأفرشة المسجد، قبل أن يتم ” مزران“وبالضبط داخل مسجد ” المصري
غرب مدينة طرابلس، ومن ثّم ” جميل“نقلها مرة أخرى كأكياس شاي إلى منطقة 

دق تفاصيلها حين أويفصل بدقة تصويره للحالة في  .”، ثم إلى الجزائرإلى تونس
في الليالي القمرية كنا نستعمل الحمير للتنقل، ألن البعير في الظل يبدو ظلو “:يقول

  (26) كبيرا، وفي الليالي المظلمة ذات الظالم الدامس، كنا نستعمل اإلبل "
الليبيوف كالثورة  -لسُت يف كتاهبا القيم  أبوالباحثة بسمة خليفة  أكردتكقد 

كثائق قيمة تعكس حالة اعتبة الليبية الواسعة لنصرة الثورة اصتزائرية بالتربعات  -اصتزائرية 
الدعم من التربعات مثل دخل يـو  أشكاؿكىي تتحدث عن مئات اضتاالت من ؼتتلف 

السيد علي مرشاف  من مدخوؿ باعة اطتضركات كالفواكو باصتملة كدخل يـو من مقهى
صاحب مقهى كراتب يـو من راتب السيد رئيس الوزراء كالسادة الوزراء يف اضتكومة لعاـ 

ىل توسيع دائرة اظتقاطعة إكما دعت صتنة اظتقاطعة للبضائع الفرنسية   (27) . 1959
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 1960ديسمرب عاـ  14ذلك بياهنا يف  أمثلةكمن  ،االقتصادية للضغط على فرنسا
كنا   إذا" الشعب العربي في الجزائر  يناديك لمقاطعة عدوه" ." : كالذم جاء فيو

صادقين في تعاوننا مع الجزائر فلنقاطع فرنسا الغاشمة " " كل قرش تدفعو في 
" وفيو" التعامل مع فرنسا  األبرياءرصاصة في صدور  إلىبضاعة فرنسية يتحول 
 خيانة كبرى للجزائر " 

تنظيم اظتباريات الرياضية كجعل مداخيلها للثورة كحتريض  إىل األمربل تعدل 
ف الوعي اللييب يف دعم القضية أ كما  اظتتفرجُت على اعتتاؼ باسم الثورة كمناصرهتا.

التحررية يف ثورة اصتزائر كاف سابقا لزمانو حيث جندت اللجنة اظتخصصة صتمع التربعات 
مكونات كل القطاعات التجارية كالزراعية كالطبلبية كالسياسية كالفكرية كالرياضية 

ما  إىلمستمرة كالرجاؿ كالنساء لتحوؿ اصتهاد اظتايل لدعم الثورة اصتزائرية ظاىرة عامة ك 
( 28)نو كانت ىناؾ غتموعة من "اظتكفوفُت الليبيُت" حىت أاالستقبلؿ؛  اسًتجاع بعد

يذىبوف للتسوؿ من أجل رتع اظتاؿ كالتربع بو للثورة اصتزائرية " كىو ما يؤكد مدل ترابط 
 كتضامن الشعب اللييب مع ثورة اصتزائر .. 

األعياد يتم رتع جلود األضاحي لبيعها كالتربع مبا تدره من  خبلؿ فًتةكحىت 
كما كشف اجملاىد رابح مشحود يف حوار صحفي سنة   .”أمواؿ لدعم الثورة اصتزائرية

كمل تكتف  (29) اهلل . إالالدعم اللييب للثورة اصتزائرية ال يعلمو  أف حجممعتربا  2015
ن الليبيُت كحدىم بل اتصلت باصتاليات صتنة الدعم اللييب  للجزائر جبمع التربعات م

اظتوجودة يف ليبيا كحرضتهم على التربع للثورة اصتزائرية كمنها اصتالية اليهودية كااليطالية 
كاالؾتليزية كىذه اصتاليات كانت ميسورة اضتاؿ جتاكبت مع توجو الرأم العاـ حرصا على 

ييب عتا . فتربعت اصتالية مصاضتها اليت كانت كسيلة ضغط كجتنبا ظتقاطعة الشعب الل
جنيو لييب كاصتالية االؾتليزية  105.85جنيو لييب كااليطالية ب 35000اليهودية ب

 (30)جنيو لييب . 116000ب
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 الخاتمة
ليس مستغربا استمرار حالة التفاعل مع حركات التحرر يف النظم السياسية  

دكؿ اضتماية  أكالثورية كضموره لدل الدكؿ الناشئة عن قرارات سايكس بيكو 
االستعمارية، كلقد كاف االستعمار ىو االعتداء اظتباشر للدكؿ الرأشتالية على الشعوب 
اظتستضعفة كلذلك فاف التيارات التحررية مل تكن لتتحالف معو، كال ىو كاف لديو 

 االعتذار عنها . أكاليت خلفها  األضراراظتمدكدة إلصبلح  األيدم
االشًتاكي تتجو ؿتو الوحدة كالتحرر ؽتا جعل كقد كانت دكؿ النظاـ السياسي 

الساحة الدكلية تشهد توجها كبَتا ضتركات التحرر باجتاه اظتعسكر االشًتاكي الذم 
انعكس بعد ذلك يف مشاريعها السياسية يف حالة االستقبلؿ كتشكل الدكلة الوطنية ما 

وجو اظتنظومة الليربالية اليت اـترطت يف ت اإلفريقيةبعد االستعمار؛ يف حُت ارهتنت الدكؿ 
فلم تستطع العمل على احملور التحررم بل كاف لبعضها  اإلسًتاتيجيةضمن خياراهتا 

 مواقف معاكسة للحركات التحررية .
كاف ىذا االجتاه ىو ما نقرأ من خبللو موقف اصتزائر كليبيا الرشتي كالشعيب   كإذا

كالقومية على حد سواء  كاإلسبلميةؾتد اضتاالت الشعبية اليسارية  فإنناموضوع الورقة  
اظتغربية مل  أكيف حقل داعم ضتركات التحرر فاضتالة التونسية  أنظمتهاتعمل خارج خيارات 
تونس قد  أف إىل اإلشارةكمن اظتهم  ةصاخ عامة كإفريقياالعامل  أحرارختل شعبيا من دعم 

شهدت حالة ؽتيزة يف النموذج العمايل الذم مثلو االحتاد العامل التونسي للشغل كنقابة 
  إفريقياحتررية مل تكن حدكدىا العمالة التونسية فقط بل كانت تدافع عن حترر عماؿ 

يف حُت نقرأ اظتوقف ( 31)كلهم كمثل زعيمها فرحات حشاد ركحا نضالية افريقية عالية 
منو اظتوقف اظتغريب الرشتي  كأكثرشتي البعيد نسبيا عن دعم حركات التحرر التونسي الر 

الذم ال يزاؿ نتثل صورة معاكسة باحتبللو الصحراء الغربية اليت ىي آخر حركات التحرر 
 يف القارة.
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 الهوامش
كاستمرت جلساتو  1905 عاـ لندف مؤدتر كامبل بنرماف ، ىو مؤدتر انعقد يف -1

الربيطانيُت يهدؼ إىل إكتاد آلية حتافظ على تفوؽ  حزب احملافظُت ، بدعوة سرية من 1907حىت
اضتاكم  ضتزب األحرار الربيطاٍل إىل أطوؿ أمد ؽتكن. كقدـ فكرة اظتشركع الدكؿ االستعمارية كمكاسب

يف ذاؾ الوقت  الدكؿ االستعمارية يف ذلك الوقت كضم
 كيف هناية اظتؤدتر خرجوا بوثيقة سرية شتوىا .إيطاليا ،إسبانيا ،بلجيكا ،ىولندا ،فرنسا ،بريطانيا: كىي

 .ىنرم كامبل بانرماف آنذاؾ رئيس الوزراء الربيطاٍل نسبة إىل "كثيقة كامبل"
الدكلة  إطارات أماـ 1975مقتطف من خطاب الرئيس ىوارم  بومدين عاـ  -2

 ،اصتزائر 
اضتركػة التحػرريػة ىػي رد فعػل ضػػد االستعمػػار كالػسيطػرة األجنبػػية ظهػرت قبػل   -3

اضتػرب العاظتػية األكلػى كاتضحػت معاظتهػػا أكثػػر خػػبلؿ اضتربػػُت العاظتيتػُت ككػانػت تكتسػي طابعػا سياسػيا 
عسكػريا باالعتمػاد على الكفػاح ثػم تطػورت بعػد اضترب العاظتػػية الثانػػية كأصبحػت تكتسػي طابعػا 

اظتسلػح الػذم نتػج عنػػو استقػبلؿ جػزء كبػَت مػن اظتستعمػرات فػي القػارات الثبلث : آسػيا، إفريقػػيا 
كأمريكػػا البلتينية فػي الفًتة التػي أعقبػت اضتػرب العاظتػية الثانػي كمن اىم رموزىا : غوفاف مبيكي،  

 با ،،ازتد بن بلة ، نلسوف مانديبل ، شيغيفاراكوامي نكركما ، باتريس لوؽت
القضية الفلسطينية ىي القضية اظتركزية يف الصراع العريب اضتديث كىو مصطلح  -4

)اظتؤدتر الصهيوٍل األكؿ(  1897يشار بو إىل االستعمار الصهيوٍل كاظتشكلة الفلسطينية بدءان من عاـ 
يونية كاعتجرة اليهودية إىل فلسطُت، كترتبط بشكل جذرم بنشوء الصه .كحىت يومنا اضتايل.

كاالستيطاف فيها، كدكر الدكؿ العظمى يف أحداث اظتنطقة.ك قضية البلجئُت الفلسطينيُت كاحتبلؿ 
األراضي الفلسطينية. كما نتج عن ذلك من اجملازر حبق الفلسطينيُت كعمليات اظتقاكمة ضد 

 الصهيونية.
حيث  1975بانيا كخرجت منها العاـ الصحراء الغربية  دكلة افريقية احتلتها اس -5

علنت جبهة البوليزارليو قياـ رتهورية الصحراء الغربية بالساقية اضتمراء ككادم الذىب كقاـ اظتغرب أ
راضيها رغم أباظتائة من  80حيث لتتل اظتغرب  إفريقياىل حالة آخر استعمار يف إباحتبلعتا فتحولت 

 ركابط سيادية للمغرب على الًتاب الصحراكمحكاـ ػتكمة العدؿ الدكلية بعدـ كجود أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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مصطلح يطلق على اصتزائر يف كتب اظتؤرحُت القدامى  األكسطمصطلح اظتغرب  -6
  األقصىكاظتغرب  األدٌلمثل اظتغرب 
كىي تتألف من ستسة أقطار   إفريقياغرب مشاؿ  لدكؿاظتغرب العريب اسم  -7

تكتبل إقليميا  1989 فرباير  17أنشأت ىذه الدكؿ يف، كليبيا كتونس كاصتزائر كاظتغرب موريتانيا ىي
ػتمد بن عبد الكرَل اطتطايب  األمَتيعترب  ك احتاد اظتغرب العريب من خبلؿ التوقيع على معاىدة إنشاء

البياف الذم  صتنة حترير اظتغرب العريب، يف بعد أف أسساظتغرب العريب  أكؿ من استعمل مصطلح
 . 1947كانوف الثاٍل،   6أصدره مبناسبة تأسيسها يف 

ىو األمَت عبد القادر اصتزائرم بن االمَت ػتي الدين ؛ يعترب ُمَؤسِّس الدكلة  -8
اصتزائرية اضتديثة، عامِلُ ديٍن، شاعر، فيلسوؼ، سياسي كػتارب يف آٍف كاحٍد، اشتهر مبناىضتو 

يف رجب  كتويف 19ـ 1807ىػ اظتوافق ظتام1222لبلحتبلؿ الفرنسي للجزائر كلد  يف رجب 
ـ قاد اظتقاكمة ضد فرنسا من منظور دكلة كمشركع حتررم ككاف لو 1883مايو  26ق ػاظتوافق 1300
 نسانية يف زتاية اظتسيحيُت مبنفاه بسوريا إمواقف 

سبلمي تأسس بعد كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو إنظاـ حكم  اإلسبلميةاطتبلفة  -9
متلف بتعيينو  السنة عندكختتلف بُت السنة كالشيعة فاطتليفة  اإلسبلميكسلم يقـو على تطبيق اضتكم 

فة حاكمان كانتهى نظاـ اطتبل اإلماـ كال يشًتط أف يكوف اإلماـ ىو الشيعة حاكمان على األمة، كعند
 األمويةىم فتاذجو اطتبلفة الراشدة مث اطتبلفة أكمن  ـ 2419عاـ السلطاف العثماٍل منذ سقوط

 كالعباسية كالعثمانية
يعترب األمَت خالد مؤسس للحركة اإلصبلحية حسب الدكتور سعد اهلل، فقد  -11

عبد القادر كمعرفتو للحضارة العربية اإلسبلمية للوقوؼ يف كجو  استغل الرصيد النضايل صتده األمَت
. بدأ نشاطو السياسي بعد تقاعده من اصتيش الفرنسي األكىلالسياسة االستعمارية بعد اضترب العاظتية 

على جبهتُت: األكىل: التصّدم لدعاة اإلدماج ك الداعُت إىل التجّنس باصتنسية الفرنسية، كالثانية ضد 
مرين كالنّواب الفرنسيُت. كقد بعث األمَت خالد ب عريضة إىل الرئيس األمريكي كلسن يطرح غبلة اظتع

للتعبَت عن أفكاره كالدفاع  1920فيها مطالب اصتزائريُت ؛ أسس األمَت خالد جريدة اإلقداـ سنة 
ؾ يف بدمشق ك شار  1875كلد . عن فكرة اظتساكاة بُت اصتزائريُت ك الفرنسيُت يف اضتقوؽ السياسية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article240
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article240
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article240
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
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كاستقر باصتزائر شارؾ يف  1919اضترب العاظتية الثانية كضابط كانسحب من اصتيش الفرنسي سنة 
 مؤدتر باريس للدفاع عن حقوؽ اإلنساف

الرئيس الثامن  -1924فرباير  3 - 1856ديسمرب  28 -ككدرك كيلسوف -11
كاف أكادنتيان .1921مارس  4إىل 1913مارس  4كالعشركف للواليات اظتتحدة األمريكية بالفًتة من 

لوالية نيو جَتسي من عاـ  45يف مقتبل حياتو حىت صار رئيسان صتامعة برنستوف، مث اضتاكم رقم 
ـ. كاف ثاٍل رئيس دنتقراطي لتكم ظتدتُت متواليتُت بالبيت األبيض بعد أندرك  1913إىل  1911

ب الدنتقراطي ضد كل مرشحان عن اضتز  1912توىل الرئاسة بعد فوزه يف انتخابات عاـ  .جاكسوف
-1913يف فًتة رئاستو األكىل ) .من الرئيس كيلياـ ىوارد تافت، كالرئيس السابق ثيودكر ركزفلت

قاد الواليات اظتتحدة األمريكية ، كعرؼ مببادئو .( أبقى ببلده ػتايدة إزاء اضترب العاظتية األكىل1917
 .األربعة عشر كىو أكؿ من أعطى اضتمامة كرمز للسلم

طرؼ العماؿ  من 1962  األصل منظمة  تأسست بفرنسا يف مارس ىو يف -12
، سي اصتيبليل اضتاجمصايل  اصتزائريُت اظتهاجرين كانت نواتو االكىل اضتاج علي عبد القادر ، بغلوؿ ،

مَت عبد األ ، ككاف الرئيس الشريف للحزب ىو االمَت خالد حفيداألساسيالذين لعبوا الدكر 
  فرنسا يف اصتزائرم اظتنفي  القادر

 6، القاىرة تويف يف - 1882كلد يف اظتغرب ػتمد بن عبد الكرَل اطتطايب -13
ككاف قائدا للمقاكمة الريفية ضد كقائد عسكرم مغريب من منطقة الريف،  سياسي رجل  1963فرباير

 1921، بُت عامي رتهورية الريف ب. كىو مؤسس كرئيسللمغر  كالفرنسي اإلسباٍل االستعمارين
، كأستلهم القرف العشرين . كيعترب من أىم قادة اضتركات التحررية يف النصف األكؿ من1926ك

 سَتتو السياسية كالعسكرية العديد من اضتركات التحررية العاظتية .
( صتنة حترير اظتغرب 1963 - 1882أسس األمَت ػتمد عبد الكرَل اطتطايب ) -14

ـ بناءن على طلب غتاىدك مشاؿ إفريقيا اظتقيمُت يف القاىرة بتكوين ىيئة 1948العريب بالقاىرة سنة 
 مغربية كبَتة توحد جهودىم

احد مناضلي اضتركة الوطنية إىل غاية اندالع الثورة التحريرية، لينضم إىل صفوؼ  -15
ستقبلؿ، كاصل اجملاىد جلوؿ مبليكة نضالو الوطٍت ـ. كبعد اال1955جيش التحرير الوطٍت سنة 

كلد يف  .لينتخب نائبان باجمللس الوطٍت التأسيسي، كما كاف نائبان باجمللس الشعيب الوطٍت لعدة دكرات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1882
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ـ بوادم العبليق )البليدة(، شغل منصب مستشار الرئيس ىوارم بومدين كمسؤكؿ 1928سبتمرب 17
 حرير الوطٍت.مكتب حركات التحرر حبزب جبهة الت

 2009/  07/  04اصتزائرية ،المستقبل جلوؿ مبلئكة يف حوار مع جريدة  -16
  20 – 1958/03/15 -العدد  المجاىد -17
جواف  24-14من خطاب ػتمد يزيد  كزير األخبار يف ندكة أديس أبابا بإثيوبيا  -18

1960  
 1962جواف  -ميثاؽ طرابلس ما بُت  مام -19
  24األمَت ػتّمد إدريس السنوسي يفاظتملكة الليبية اعلن تأسيسها  -21

كبداية االستقبلؿ كميبلد الدكلة الليبّية بعد جهاد الشعب اللييب،    بنغازم يف مدينة ،ـ 1951ديسمرب
 1950 ديسمرب  2، كبناءن على قرار اصتمعّية الوطنّية الصادر بتاريخ األمم اظتتحدةكتنفيذان لقرار ىيئة 

اظتملكة الليبية  سيادة، كأنّو اختذ لنفسو لقب ملكعترب  أّف ليبيا أصبحت دكلة مستقلة ذات حيث ا
 .، كأنّو سيمارس سلطاتو كفقان ألحكاـ الدستوراظتتحدة

. نشر 2010كلمة الرئيس معمر القذايف مع الوفد الشعيب اصتزائرم جويلية من    -21
 2يف موقع ليبيا 
 نفسو  . -22
،   مكتبة مدبويل ،  ، العالقات السياسّية بين تشاد وليبياػتمد شريف جاكو  -23

 .1989القاىرة ، 
 2009دار اظتعرفة ، بَتكت، تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا ، الصبليب ،  -42
 14،ج1996، بَتكت،  اإلسبلمياظتكتب  التاريخ االسالمي ،ػتمود شاكر ،  -25

 144، ص 2005، دار التوزيع كالنشر ،القاىرة،الثمار الزكية، نقبل عن الصبليب،  437،ص 
  1979، بَتكت ، اآلداب، دار  مذكرات أحمد بن بلة،  ركبَت ميلر  -26
اضتلقة الثالثة من شهادتو عرب  -حوار لقناة الببلد اصتزائرية  اجملاىد رابح مشحود -27

 19-يـو  ”صنعوا الحدث“برنامج 
2015-12  

 نفسو -42

https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، منشورات اظتركز الوطٍت  الليبيون والثورة الجزائريةبو لسُت ، أبسمة خليفة  -29
  222للدراسات كالبحث ، ص  

اضتلقة الثالثة من شهادتو عرب  -حوار لقناة الببلد اصتزائرية  اجملاىد رابح مشحود -31
 19-12-2015يـو  ”صنعوا الحدث“برنامج 

هناء إىل إ، دعا فرحات حشاد يف اظتؤدتر الثاٍل للسيزؿ مبيبلنو 1951يف جويلية  -31
يف مؤدتر  إفريقياالنظاـ االستعمارم، كيف سبتمرب من نفس السنة طرح حشاد قضية االستعمار بشماؿ 

الدعم اظتبدئي من قبل االحتاد ضتركات  إىلضافة إذه اظتواقف الوطنية ى   .AFL النقابات األمريكية
التحرر الوطٍت يف الوطن العريب كعلى رأسها حركة التحرر الوطٍت الفلسطيٍت تفّسر اختاذ قرار اغتياؿ 

ما أعلى ىـر السلطة يف من قبل األكساط االستعمارية كالسي 1952سمرب يد 5فرحات حشاد يف 
كبقطع النظر عن ظركؼ االغتياؿ  .حبيثياهتا اإلظتاـباريس، كىو ما نتّثل جرنتة استعمارية تستدعي مزيد 

كاستثمرت اضتادثة أطراؼ عديدة  فإّف حركة التحرر الوطٍت استفادت من استشهاد فرحات حشاد،
على الصعيد العريب كيف اصتزائر نشرت ضد االستعمار كقد أثارت جرنتة االغتياؿ ردكد فعل متنوعة 

نشرت بيانات التنديد الصادرة عن النقابات  الصحف صورة حشاد يف صفحاهتا األكىل، كما
. كجتاكزت أصداء جرنتة اغتياؿ ،1952العاـ يف اظتغرب يف بداية جانفي  اإلضرابكأعلن  ،كاألحزاب

إىل اظتشرؽ العريب، حيث نشرت  إفريقياحشاد كاجملازر اظترتكبة يف حق الوطنيُت باظتغرب األقصى مشاؿ 
حوؿ أحداث اظتغرب العريب كصدرت  إخباريةالصحف الصادرة بالقاىرة كبَتكت مقاالت كتقارير 

كنادم األساتذة كالطبلب « الوثقى البَتكتية العركة»بيانات اظتساندة عن ىيئات كرتعيات مثل رتعية 
كصل صدل جرنتة اغتياؿ حشاد إىل أكركبا كأمريكا، كاستندت عليو بعض الدكؿ  ك  اللبنانيُت
  .اظتناىضة لبلستعمار ظتطالبة األمم اظتتحدة بإصدار قرار يدين االستعمار الفرنسي كاألسيوية اإلفريقية

طٍت من نضاالت الطبقة العاملة، ذات اظتصلحة يف مقاكمة كىكذا فقد استفادت قضية التحرر الو 
االستعمار كمن تضحيات رموزىا، كىو ما يفّسر اظتكانة اظتميزة اليت لتتلها االحتاد العاـ التونسي 

كرد ذلك د. مبارؾ زكي أ، كما «كتدعم العمل النقايب الوطٍت 1948ظرفية »شتَت البكوش،  للشغل 
 2002ط.مؤسسة التميمي للبحث العلمي كاظتعلومات، جانفي  اغتياؿ حشاد:»يف كتابو حوؿ
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 حواضر الممالك االسالمية في غرب افريقيا

 منادي عثمان / قسم التاريخ/ جامعة محمد الشريف مساعدية/ سوق اهراس . أ

 : ملخص  

مل تظهر اغبواضر يف التاريخ اؼبعروف فجأة ،ولكن سبق ظهورىا فًتات فبتدة من        

ولذويو  ،ية لولتنظيم، ويقنن اؼبعارف ،ويرقي القدرة اهبمع فيها الثروة الزمن كان اإلنسان

 فبن اتفقت أىوائهم وتوحدت مصاغبهم يف التجمع واالرتقاء .

فاؼبدينة كمفهوم اجتماعي أنساين تعد مرحلة كربى على سلم مراحل التطور        

البشري مل يكن يصلها اإلنسان دون أن يكون قد زبطى اؼبراحل السابقة ،وىي اؼبراحل 

ع وعندما سبكن اإلنسان من صبي ،ي والزراعةيت الرعاليت اعتمدت يف األساس على مرحل

، وتسٌت لو ان ينظر بعقلو ه، فقد ضمن شرابو وغذاءه وكساءذلك تراه قد استقر يف مدن

من مث توسعت اؼبدن وأصبحت االبتكارات و اىل أمور اغبياة الدنيا، فظهر الفكر والتاريخ و 

ية واؼبادية اليت نعرفها اآلن عن نواة قوية ومتكاملة انبثقت منها صور اغبضارة اؼبعنو 

 .1اإلنسان يف العصور التارخية اؼبختلفة 

تطوراهتا    ة و تعد دراسات اغبواضر من الدراسات اؼبهمة، وذالك الن اؼبدني     

اعبزء الفعال من حركة السياسية سبثل الوحدة اغبيوية و الفكرية و االجتماعية واالقتصادية و 
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اؼبدينة ىي حضارة وىي تعادل تعبَت األمة  و  ،اجملتمعاتن التقدم اغبضاري ألي ؾبتمع م

ومواد دراسية الغربية على عاتقها أقسام علمية  ذلك أخذت بعض اعبامعات العربية و ل

، فجامعة قسنطينة مثال وتركز على اغبياة الفكرية والعلمية هبا ،تتناول دراسات اؼبدن

 انو " اؼبدينة '' دراسات عليا )ماجستار( بتخصص عنو  2006فتحت عام 

البحوث اؼبتعلقة ىتمام هبذا النو  من الدراسات و كان من نتائج ىذا التوجو االو      

ن الطبيعي للفرد اغبضارة ىي اؼبكاو  باغبواضر من ـبتلف القارات واؼبراحل التارخية

يتجمع فيها الناس من ـبتلف  ،سبثل رقعة حضارية وذلك ألهنا ،اؼبتمدن اؼبتحضر

 .2يف أغلبيتهم  بأمباط  إنتاجية غَت زراعية  .شغلوناألجناس ين

كانت اغباضرة تبدأ بنواة عمرانية وتتطور وتتشكل لتأخذ اؼبالمح األخَتة، وإن       

 .3اختلفت يف بعض التفاصيل ارتباطا بالنشأة أو العوامل البيئية واحمللية 

قيا دور كبَت يف تأسيس كان للحاضرة اإلسالمية، واؼبمالك اليت نشأت يف غرب افري      

، حىت اؼبدناغبواضر ولعبت القبائل العربية والرببرية الدور األىم يف عمارة وازدىار تلك 

وقد تناول مصادر الرحلة والتاريخ  4ظبي العرب القاطنون يف مدن افريقيا عادة حضرا 

 ،ووصفوا موقعها، وعمراهنا وشوارعها ومهن سكاهنا ،أىم ىذه اغبواضر اليت نشأت

: "بسائط اغبواضر قائال  ىي، ونباهتا فتكلم ابن خلدون مثال عن ىذه وتضاريسها
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وظلت   ،5، وتارة دبزاج الصحراء هبوائها ومائها ومنابتها " ن مزاجها تارة دبزاج التلوليتكو 

، اىل بطوطة وابن خلدون والوزان وغَتىمكتابات البكري واإلدريسي وابن حوقل وابن 

 وحدىا يف ىذا اجملال ومنذ القرن الرابع عشر اؼبيالدي أضيفت وقت قريب ربل الصدارة

، أمثال القاضي ؿبمود كعت وعبد الرضبان كتبو العلماء السودانيون، ما  للمصادر العربية

 . 6السعدي 

، من نوعت عوامل ازدىارىاوقد تعدد أسباب تأسيس حواضر السودان الغريب وت      

، او ؿبطات قوافل ب او القرب من اجملاري اؼبائيةذىاؼبوقع الذي يعد طريق لتجارة ال

 حولتأو العوامل السياسية األخرى اليت   7التجار اليت زبًتق الصحراء باذباه الشمال 

 .8فكري  يف القرن السادس عشر إىل مراكز وىج  جٍت و ،نبكتت  والتو،، و غاو

باإلنسان، الذي يرتبط  وانطالقا من وظيفة اغبواضر القائمة على االرتقاء اؼبعنوي      

 بازدىار اغبياة العلمية، كان ىذا البحث  من اجل إبراز حقائق تتعلق ب: 

 التعريف حبواضر السودان الغريب .-1

 دور حواضر غرب افريقيا يف اغبياة العلمية . -2

 إظهار اإلرث اغبضاري للمدينة االفريقية ذات التأثَت االسالمي .-3

 ؾبال التطور الفكري والعلمي واغبضاري . إبراز وظائف اؼبدينة يف-4
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رسم صورة واضحة عن تلك اغبواضر اليت مل يبق من آثارىا إال القليل على اعتبار  -5

أن الكيان اؼبادي للمدينة اضعف من اغبضارة اؼبعنوية اليت زبرج منها ، بفضل العلماء 

 الذين عاشوا فيها وبقيت آثارىم عرب التاريخ 

Abstact:  

   Urban studies became omnipresent these days due to the 

socio-economic, political and intellectual development the city 

is going through. Urban studies represent a vital unit and an 

active element in the progress of the society. The city, by itself, 

is a civilisation for it is the manifestation of the structure of the 

nation. Thus, Arabic and Western universities took on their 

shoulders the creation of departments and classes that are meant 

to urban studies, the scientific and intellectual atmosphere in it. 

Constantine University, for example, initiated in 2006, post-

graduation studies entitled "urbanism". 

      Amongst the result of such a trend, the attention paid 

recently to metropolises and the researches connected to it as 

well as its history across the universe. Civilisation is the 
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coordinate place for a civilised person, because the city is a 

civilised peace of any country where different races gather 

together, share their concerns which are most of the time 

productive not agrarian. 

     Civilisation starts as an urban core that develops and 

transforms to its final features though some changes maybe 

noticed due to the environmental and local elements.  

     The basic elements of the foundation of metropolises in 

Western Sudan, and its prosperity are diverse. Its strategic 

situation that facilitates the trade in gold, close waterways, being 

a stopping place for merchant caravans that penetrates the Sahara 

towards the North, together with other political features that 

transformed Gaw, Wulatah, Tenbekt and Jeney into a centre of 

high intellectual activity in the 16th century. 

     From the role of metropolises which is built on the moral 

superiority of humanity linked to the scientific development of 
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any nation, there came this research to bring to light facts 

concerning what follows: 

1. The definition of metropolises in Western Sudan. 

2. The role of West African metropolises in the scientific 

field. 

3. Demonstrating the urban heritage of the African city with 

an Islamic effect. 

4. Demonstrating the urban functionalities in the 

intellectual, scientific and metropolitan fields. 

5. Drawing a clear picture of those metropolises that hardly 

exist nowadays due to the materialist being of the city 

that weakened the incorporeal civilisation that ever 

existed there thanks to the scientists that lived there once 

and what they left behind. 
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 المبحث األول:الحواضر التاريخية الكبرى:

قبائل  إحدىأو مقشرن ) نتأسست ىذه اغباضرة على أيدي قبيلة مغشر  تنبكت :  -1

وأوائل القرن  ،اغبادي عشر اؼبيالدي /رن اػبامس اؽبجري قال أواخربُت ، يف الطوارق

، يف وقت الفاخرةة الطيبة الطاىرة الزكية ، كان الطوارق ينزلون هبذه اؼبدين9الثاين عشر

  .10 مث يرربلون وقت اػبريف ،الصيف

، على الضفة اليسرى من 11 تقع اؼبدينة على اغبافة اعبنوبية للصحراء الكربى     

ماء يف اػبريف فان  أماميال  16، حيث يبعد عنها يف الصيف ب12خليج هنر النيجر

تنحصر بُت دائريت عرض ، وىي من اؼبدينة أميالالنهر يقًتب منها فيصل اىل بعد سبعة 

 .13 °50-° 3وخطي طول ° 40-17°

، كانت مة ؽبمأ، او انو كانت ىناك سيدة من الطوارقتسمية اؼبدينة فيقال  أما     

وكان رجال قبيلة مقشرن الطارقية ،وكان اظبها )بكت (  ،تعيش يف اؼبوقع اغبايل لتنبكت

م على ضفاف هنر النيجر ينزلون يف ذلك اؼبكان يف فصل الصيف راتعُت حيواناهت

 .15الزائدة لديها  أمتعتهميًتكون  وأحيانا 14ويرربلون يف اػبريف مشاال 
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حيث لفظ )تن(  –اؼبرأة  -و مأوى بكت أولذا ظبيت اؼبدينة تنبكت أي مكان      

 األذىاناسم تنبكت ينَت يف  .إنو اؼبسكن اؼبأوى أ وأتعٍت يف لغة الطوارق اؼبكان 

 اؼباضي 

الذي ثمر ، واالرباد اؼبيقيا السوداء مع افريقيا البيضاء، فهو رمز لقاء افر إلفريقيااؼبشرق 

، فظلت عناصرىا من ضفاف البحر اؼبتوسط أخذتمكن من تطوير حضارة عاؼبية 

 تنبكت نقطة اتصال وتعارف بُت الناس ومهدا للثقافة الزقبية الرببرية يف السودان الغريب

 وسيط ذات موقع   ، فهيبفضل موقعها اعبغرايف  تميزةاكتسبت حاضرة تنبكت مكانة م

 . 17 ونقطة تقارب بُت الشمال واعبنوب  16القوافل  طريق  يف  للمسافرين  

، كرب وتتحول اليها الطرق التجاريةاؼبدينة ت بدأت، نطالقا من موقعها اعبغرايف اؽباما     

، حيث الرابع عشر ميالدي/ري ، طيلة القرن الثامن اؽبجالتعاظمن تنبكت يف أواستمر ش

 18 القرن التاسع اؽبجري /اػبامس عشر ميالدي أواخرشهدت اؼبدينة رخاءا ورفاىية يف 

وقد شهد اؼبؤرخ الفرنسي "ديبوا" بان القرن العاشر اؽبجري /السادس عشر اؼبيالدي كان 

والعلمي  األديباجملد  أوجالعصور اليت مرت بتنبكت اليت وصلت يف ذلك اغبُت اىل  أزىى

اكتسبت   ،19 البالد  وتوز  يف حيث كانت سوقا لكتب تنسخ فيها اؼبخطوطات
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وخاصة يف عهد ملكها منسى موسى حيث عم  ،تنبكت مكانة فبيزة خالل حكم مايل

 . 20والرخاء البالد كلها  األمن

 السادساألعلى يف القرن اؼبقام  إىلرفعها ذي لقد ورثت تقاليد التبادل الثقايف ال         

، الرابع عشر اؼبيالديمنذ هناية القرن غاو )سنغاي( إمرباطورية، وبعد انضمامها اىل عشر

، كحي مشرقة أحياء بإقامةوصباال وضعية اؼبمتازة لكي تزداد تطورا واغتنم ىذه ال

العاصمة الثقافية والدينية للسودان الغريب  وأصبحت"سانكوري "  وحي "ساركاينسي " 

الوقت ظلت تؤدي وظيفة مزدوجة ذبارية وثقافية حيث بلغ عدد  من ذلك وابتداءا

 ، وكان يرتفع يف فصلأو سبعُت ألف ألف، ستُت ذلك العهد حوايلسكاهنا يف 

انتشرت سعة تنبكت ووصلت أوج  21 مائة ألف نسمة األرجحفيبلغ على   ،األعمال

 انيت  اؼبملوءةعظمتها يف عهد أسكيا ؿبمد من حيث اؼبعامالت التجارية وكثرة اغبو 

، فقد كان هبا مسجدان كبَتان يعتربان جامعتُت فكانت مركزا ثقايف كبَتا 22 بالكتب

، وال تنقطع مر طيلة النهارتتضمان اؼبتشوقُت للعلم وكانت الدروس فيها تس إسالميتُت

الصالة وكان بعض االساتذة يدرسون يف الليل على نور اغبطب اؼبشتعل الذي  تاال وق

  . 23 الطالب وكان هبذه اؼبدينة كبو مائتُت وشبانُت مدرسةيترب  بو 
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فكانت  24 ىل باقي حواضر غرب السودانإطريق لنقل الثقافة  أىمنبكت ت تظل     

غاية هناية القرن السادس عشر حيث بدأت  إىل 25حضاري وذباري واسع  إشعا ذات 

ال يعٍت  ،و ىدف ديٍتوىو عمل منعزل ليس ل 26  دن غزى اؼبغاربة البالأتضعف بعد 

لقوافل ، بل قد انتشر بواسطة او العريبتوغل عن طريق السيف الذي كان وبمل السالم أن

 .27 إفريقيايف غرب  االسالمية يف صبيع العصور

الذي يقول : "ملح يأيت من الشمال، تم مع اؼبثل القد م يف غرب أفريقيا و لبويكفي أن   

عليها إال يف  يبكن العثور ال نوز اغبكمة، ولكن كلمة اهلل وكذىب من اعبنوب

 .28"تنبكت

 التسمية:-  1 جَنى:حاضرة -2

اؼبيمونة  العظيمة  على ىذه اؼبدينةٌَت اسم ج إطالقيف سببية  اآلراءتعددت         

اؼبباركة ذات السعة والربكة والرضبة الذي جعل اهلل يف  أرضها  خلقا كثَتا ويذكر ان اظبها  

 ملك مكث يف مدينة جٌَت  أولوىو  29شهَت جنور رئيس قبيلة مرك من اسم ملكها ال

كيكمربو الذي فتح اهلل    سنة ، فتم عمره مائة سنة ومن نسلو أربعونوعاش بعد البناء 

 جاء من ملكها كنرب عليو باالسالم ويسميو السعدي كنرب ويرى البعض ان اسم جٌَت 

ذلك كما يعتقد انو مشتق من  ولكن ليس من صلة بينهما ومل يتحدث السعدي قط عن
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هنر   من تتخللها فرو  عديدة   ، حيثَتة اػبَتاتاعبنة لوقوعها يف منطقة زراعية وف

 واؼبلح   الزراعة  اػبَتات من  كثَتة  ميمونة مباركة  ما جعلها  وىذا  النيجر

 . 30والذىب 

 :التأسيس-2      

 أهنمعلى  إصبا ان كان ىناك شبو اختلف الباحثون عن من قام بتأسيس اؼبدينة و       

، الثاين للهجرةالقرن   أواسطكانت على الكفر يف   أهنا، فيذكر السعدي السونينكي

يف حُت يقول  31 عند سبام القرن السادس للهجرة /الثاين عشر للميالد أىلهاواسلم 

ولكن مع تطور الدراسات  32م 1033/ـى435انشيئت عام  أهناالرحالة بارت 

تواجد  أقدم، فقد توصلوا ان سيسلنا مشكل التأ حية حلَ واألثرية اؼبسوجية كيولر األ

بدأت زراعة اؼبيالدي  األول يرجع اىل القرن الثالث قبل اؼبيالد ،ومنذ القرن بشري يف جٌَت 

، ة كبَتة تتبعها قرى زراعية صغَتة مدينكانت جٌَت األرز،ويف حوايل القرن الثاين اؼبيالدي  

  .33 جد هبا ذبارة عابرة للصحراءم كانت تو 500وكبو 

 الموقع: -3

يذكر السعدي ان جٌت تقع اىل تنبكت يف وراء البحرين بُت اؼبغرب واليمن يف       

وكانت قد بنيت  33 بكتتنوىي تقع اىل اعبنوب  الغريب من مدينة  34جزيرة البحر
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ىضبة صخرية حد روافد هنر النيجر ، وتقوم على أمن جهة اليمُت  baniعلى هنر بٍت 

 . 35األمطاروسط سهل فسيح تغطيو اؼبياه يف فصل 

م من اؼبدن و يف مشاؽبا وىي الي   Moptiو مبيت أوتقع على مقربة من مدينة موبيت 

برحلة  sillaالرئيسية يف صبهورية مايل وان مل تكن كما كانت وتقع إىل الشرق من سال 

حلة مدهتا اثنا عشر يوما ويقال إهنا ر  يومان ، واؼبسافة بُت جٍت وتنبكتقصَتة قوامها 

بل وأكثر عددا من   segoزاخرة بالسكان ، وسكاهنا أكثر عددا من سكان سيجو 

وكلما أوغلنا شرقا من سال   bambarraسكان أي مدينة اخرى من مدن دببارا 

، حىت اذا وصلنا اىل جٌت قبد معظم الناس يتحدثون لغة البمبارا أقل استخداماأصبحت 

ويسميها الرببر لغة   jennekummoكومو   جٍتتلفة يسميها الزنوج لغة لغة ـب

 .     kalam soudanالسودان )كالم السودان 

  جني: إسالم-4

: "مث أسلموا عند سبام القرن السادس والسلطان  جٍت إسالمقصة  36 يذكر السعدي     

حبشد  أمر االسالم وؼبا عزم على الدخول يف بإسالموكنرب وىو الذي اسلم واسلم أىلها 

ومائتان عاؼبا فأسلم  األلف أربعةصبيع العلماء الذين كانوا يف ارض اؼبدينة فحصل منهم 

كل من   أنوىي  "و تلكتبثالث دعوات ؼبدين"يدعوا اهلل تعاىل  أنوأمرىم  أيديهمعلى 
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 نأو ذلك و نن يبدؽبا اهلل لو سعة ويسرا حىت ينسى وطأىرب اليها من وطنو ضيقا وعسرا 

وان يسلب الصرب من الواردين اليها للتجارة يف ذات  أىلهامن  أكثر أىلهايعمرىا بغَت 

الفاربة على ىذه  فقرؤوا، بناقص الثمن فَتحبون هبا ألىلهالكي يبلوا منها فيبيعوهنا  أيديهم

باؼبشاىدة واؼبعاينة وؼبا اسلم خرب  اآلنىل إالدعوات الثالث فكانت مقبولة وىي كائنة 

 ."لطان وحوؽبا اىل مسجد هلل تعاىل وىو اعبامعدار الس

مع السعدي يف روايتو من حيث عدد العلماء واسم  ويتفق صاحب ـبطوط جٌَت      

  إسالمون ملكها قد حج بعد أ، ولكن يزيد عليو بإسالمهاوتاريخ بداية  تاؼبلك والدعوا

، للمعلمُت اقأرز  ،وأقامالناس بالتعلم  وأمرواشرى يف خالل رحلة حجو كتب      

  بإسالمبأن " إسالم جٍَت ، وأرنولد عن قصة  توماس، وعرب السَتسنويا واألئمةواؼبؤذنُت 

 عبٍت( قدر 1200حول هناية القرن السادس اؽبجري أي )حوايل سنة  kunburuكنرب

يف القرون اؼبتعاقبة أن تأثر تأثَتا قويا يف تقدم االسالم يف السودان الغريب ويسَت حسن 

ىؤالء العلماء  رغم ربفظو على اؼببالغة يف عدد –حسن على هنج توماس  إبراىيم

، ملك جٍَت"قد تقدم تقدما عظيما يف البالد التابعة لكنربو   اإلسالمان " -4200

كثَتة من العلماء دليل قوي على نشاط الدعوة   أعدادفليس ىناك شك يف ان وجود 

تدخل  فقد بدأت جٍَت  ،ر االسالم وقبولوريب وسرعة انتشااالسالمية يف بالد السودان الغ
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وبٍت  م1050سنة  أمَتىا، فاسلم السالمي منذ القرن اػبامس اؽبجريدائرة النفوذ ا

ونظرا لوجود التعامل التجاري  37 مسجدىا العتيق على نظام اؼبسجد اغبرام يف مكة

ن م األثريُت إليوم على حسب ما توصل 500عرب الصحراء منذ سنة  الكثيف عبٍَت 

نتائج أي قبل ظهور االسالم دبا ينيف عن قرن ، فهذا جعل التجار وبملون ؽبا االسالم 

هبا كثَت من  فأقاميدب فيها وينتشر رويدا رويدا  اإلسالمفاخذ مع ما وبملون من سلع 

،  39 عامل4200وىذا ما يفسر لنا وجود  38 وينشرون مبادئو اإلسالمالعلماء يعلمون 

تسربت إىل ىذه اؼبدينة قبل أن يدخل أمَتىا يف اإلسالم  مية قدكما أن الثقافة اإلسال

ا فقد كانت سوق ،رية مع بالد اؼبغرب وحوض السنغالوذلك بسبب عالقاهتا التجا

كانت التجارة قد   فإذا، 40 طائلة أرباحا أىلها وجٍتعظيما لتجارة اؼبلح والذىب 

 وىذا ما "نشاط التجاريال مضاعفة إىل اإلسالم أدىفقد  اإلسالمسانبت يف نشر 

أن تركوا اؼبسلمون  واألىايلحىت وصلت درجة ظباحة الوثنيُت من اؼبلوك  حدث يف جٍَت 

ويعلموهنم اللغة العربية وعلومها  .التجارية والدينية حبرية كاملة أنشطتهميتبعون  يف جٍَت 

 ،غًتاف منهاعلى اال أىلها، واقبل ازدىارا بعيد اؼبدى اإلسالميةازدىرت فيها الثقافة ف

بالعلماء والفقهاء لدرجة وجود العدد الذي  مكتظة وأضحت، ىت بر  منهم كثَتونح

العربية اإلسالمية حىت  واليت تدفقت من خالؽبم اؼبؤثرات  الثقافية  41ذكره السعدي
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صار جٍَت مركزا ثقافيا ىاما وصار مسجدىا مشهورا يف كل وادي النيجر وكان مثل أنبية 

 .   42 يف مكة ذاهتااؼبسجد اغبرام 

 خالل حكم مالي :  يجن -5

يف عهد دولة مايل  واختلف اؼبؤرخون والباحثون حول الوضعية السياسية عبٍَت       

لعدم قدرة  ،سياسي واالقتصادي... يف عهد مايلال جٍتاستقالل  فمنهم من يرى،

 جٍتتبعية  ومنهم من يرى  43رغم ؿباوالهتا العديدة  ،على االستيالء عليها األخَتة

منسى  أو جاطةو يف عهد ماري غنيعليها دولة اؼباند استولت، حيث السياسية ؼبايل

، وردبا فقط  بدفع اعبزية ؼبايل من هنج الطريق الوسط حيث جعلها تتبعوومنهم  ،موسى

لى اؼبدينة خالل فرض سيطرتو عل يالسعدي للًتكيز على ضبالت سٍت عل دعيىذا ما 

، حاصر اؼبدينة  لسلطان الذي وصفو السعدي بالفاجرذلك ا، وان بداية حكم سنغاي

 إالؼبايل  جٍتتبعية  إىلاؼبصادر السودانية مل تشر  أنكما  44  سنُت ومل يدخلها أربع

 ودفع اعبزية من خالل التجارة 

 كم سنغاي : حخالل  يجنَ  -6

 احد: " انو ما غلب ويقول ٍَت عب يعن كيفية غزو سٍت عل 45 فيتحدث السعدي       

 7سنوات و 7اؼبدينة بعد حصار دام ، واستوىل على من قبل ىذه اؼبدينة سوى سٍت علي
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، وخالؽبا كان يقاتلهم يوميا يف مكان هنري جاف من اؼبياه يسمى زبر أيام 7و أشهر

نخفض مياه ت ىتحىت ترتفع مياه النهر فيعود اىل موقع بري يدعى " نبكو شن " يزرعون ح

، حىت أن وقعت اجملاعة يف تللمقاتلة وىكذا مدة سبع سنوا ىأخر النهر فيعودون مرة 

 ، فظل تكابر حىت نقصت يعلم أحد من جنود وقوات سٍت علي ورغم ذلك ملجٍت، 

 .الذروة  إىل األقوات 

، غاو إىلاستيالئو على اؼبدينة وعزم على الرجو   أملفقد سٍت علي  األثناءويف ىذه      

، ن ؾباعة يف اؼبدينة، واخرب سٍت علي دبا يدور مجٍَت حدثت خيانة من بعض قواد حىت 

قيادات وكرباء جيشو يف  جٍت، مث شاور سلطان عن الرجو  حىت يرى االمر األخَتفامتنع 

 .ي فوافقوهعلالتسليم لسٍت 

شو ونزل على الصغَت مع كرباء جي جٍتوبعدىا خرج سلطان  فبعث رسولو بذلك        

ما خطب  ، وسرعانوأكرمو رآه شابا صغَتا أجلسو جبانبو، فلما قدميو ورحب بسٍت علي

 جٍتحاضرة  إىلوقد اختلف الباحثون يف تاريخ دخول سٍت علي  46 منو أمو فتزوجها

  .التفاق كثَت من اؼبؤرخُت عليو،لسقوط اؼبدينة  األصحىو  1476عام  أنويبدوا 
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اؼبوسى ت م ( وتصدى غبمال1476/ـى881) جٍتوىكذا سيطر سٍت علي على      

ومات ىذا السلطان الذي وصف من طرف مؤرخي السودان الغريب   47وقبائل البول 

  .48 أبو بكر داعو األكربم ( وخلفو ابنو 1492/ـى898عام ) األوصاف عبأبش

، وقد عجت فيها وفود مثال مصغر لتنبكت وىكذا هبد الباحث ان مدينة جٍَت      

هبا جامعة لتدريس العلوم الدينية والعلوم اؼبدنية فكانت  49 الطالب نظرا لكثرة مدارسها

فكانت بذلك ذات قيمة دينية وعلمية  .طالب ألفوبلغ عدد الطالب فيها كبو  األخرى

  .50 عروفةوم

من حيث وجود العلماء والفقهاء  إسالميةمن مظاىر  ما نالتو تنبكت ت جٍَت فنال     

 واألدوات واألساليب، ةاإلسالمي تواعبامعاتيب واؼبدارس ، والكتاووفرة اؼبساجد اعبامعة

 تأثَتىاونطاق وأصبحت جٍَت  ،ساوهتا يف شكل االجازات العلمية ، حيثالتعليمية

دبجموعات العلماء   الذي ال ينضب لتنبكت األساسيالثقايف جبانب والتو اؼبمول 

 .ام الديٍت ظوالفقهاء لتجديد الن

شهَتة توارثت علوم الفقو واغبديث والتفسَت علمية  أسرة يف جٍَت  كانت قد ظهرتو      

 أسرةبغيغ او بغيع او بغيوغو او بغيوعو ( على نسق  ) أسرةوالتشريع واللغة واالدب ىي 

ماسينا ( ماسنو) إقليم إىل أصوؽباتعود  أقيت أسرة أنحىت  ،العلمية يف تنبكت أقيت
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، حيث  ت الثقافية اعبينيةاوالذي كان يف كثَت من حقبو الزمنية امتدادا حضاريا للتأثَت 

 .سبثل العاصمة الثقافية الثانية للسودان الغريب األوقاتيف كثَت من  جٍتكانت 

ت الطبيعية ، ووفرة الثروا، رخائها االقتصاديأيضاويرجع ىذا االزدىار العلمي        

 علي قرابة سبع سنوات منسىقاومت ، ونستدل على ذلك ان اؼبدينة واغبيوانية والزراعية

عرب ، تتدفق اليها السلع من الذىب واؼبلح والغذاء ذبارية كبَتا كما كانت سوقا 51

 .52 وتنبكت جٍت، والطرق اؼبائية لتتجمع يف النهاية يف مدينيت الطرق الصحراوية

 الحواضر األخرى:الثاني:المبحث 

 والته :  -3     

 القرن ، تأسست يفقيتقع يف مقاطعة اغبوض الشر  –حاليا  -مدينة موريطانيو       

، مت العثور هبا على شواىد تارىبية متمثلة األول اؽبجري عرفت ببَتو، أي اؼبدينة الكبَتة

يف األلواح اغبجرية على القبور ربمل أظباء  زقبية وأخرى عربية والكتابات كلها بالعربية 

ت ، وىي تبعد عن تنبككلم إىل الشرق1200حبوايل  نوا قشطتبعد عن العاصمة  53

الدراسات واؼبصادر التارىبية  إليوفلم تشر  تأسيسهاتاريخ  ، أما54بنفس اؼبسافة تقريبا 

 . 55 األولشيدت يف القرن اؽبجري   أهناخليل النحوي يضن  أن إال
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  وتقع اىل الشمال الغريب  56 اؼبرتفعة  العارضوتسمية والتو يقال ان معناىا :       

قاض مدينة "بَت" ولذلك يسميها البعض " بَت " على أن تأسست،  تمن مدينة تنبك

 يبوذلك عقب ىجرة العلماء والتجار اؼبسلمُت بعد سقوط عاصمتهم كوم 57" بَتو "او

ؽبم ولذلك خشوا على من بطش قبائل الصوصو  صاحل ، والذين ىربوا من مدينتهم خوفا

السابع للهجرة /الثالث هبا اىل اؼبدينة يف بداية القرن  من النهب والضيا  فدخلوا أمواؽبم

 . 58 عشر اؼبيالدي

على  60السعدي وأشار  59مسوفة ويذكر ابن بطوطة ان ىؤالء التجار كانوا من قبيلة 

 األخياروسكن فيو  األفاق: " واليو يرد الرفاق من تجار اؼبسلمُت بقولولكانت مأوى ل  أهنا

يش بوالتو عدد  عره كان ي" ، وعلى ضوء ما ورد ذك األموالمن العلماء والصاغبُت وذوي 

كبَت من التجار اؼبسلمُت عرب وبربر وخاصة من قبيلة مسوفة حيث كان يفد اليها 

وات ودرعة تزان وغدامس و فمصر و  أىلمن ،من كل بلد  األموال وأصحابالتجار 

فكانت عمارة تنبكت يف  توربول النشاط التجاري قليال اىل تنبك ،وفاس وسوس وغَتىا

وظباىا " إيواالتن " دبعٌت نبتعد يف لغة السوننك  62 ارىا ابن بطوطة وز  ،61 خراب بَت

  .63 قالو اؼبهاجرون الذين تركوا كوميب كوميب صاحل واذبهوا اىل والتو وىو ما
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  احتلت والتو دورىا كبوابة غربية لعبور التجار اىل السودان الغريب وذكر ابن بطوطة     

 .الثغور ؼبملكة مايل  أخرعمالة السودان " وكان  أول" 64

التجار من سائر  إليهام يرد  1203/ ىـ600إىل سوق كبَت يف عام وربولت والتو      

والسوس     فاس تفليالت و غدامس وتوات ودرعو و فزان و البالد اؼبغربية من ورجالن و

وجودىم  أثناءومن عوامل تردد التجار واستقرارىم هبا ىو اآلمان الذي يشعرون بو  65

قيم من ، وال اؼب: "فال ىباف اؼبسافر فيها 66هبذه اؼبدينة كما قال ذلك ابن بطوطة 

ب مع عدم تعرضهم ؼبال من يبوت ببالدىم من البيضان ولو كان صالسارق وال غا

يًتكون بيد ثقة من البيضان حىت يأخذه مستحقيو وكان وجود  وإمبابالقناطَت اؼبقنطرة ، 

اىل ىذه  ؼبا عزم الدخول 67فقد ذكر ابن بطوطة  ابارز  ذبار العرب والرببر يف والتو

 صديق لو من تأجَت منزال لو قبل وصولو  وقد يكون  اؼبدينة قام تاجر من سال وىو

 

  .68 قبل تنقلهم اىل تنبكت  أسسوىاالتجار من الطوارق وىم الذين  أكثرية

، املة السيئةاؼبعد اظبو فربا بع أمَتىموقد استنكر ابن بطوطة بعض تصرفات        

، ويكلمهم أعوانو، كان جالسا يف سقيفتو وبُت يديو مع رجال قافلتو إليوفعندما  توجو  

، وعند ذلك خرج ابن بطوطة من بالدىم لسوء بًتصبان على قرهبم منو، واحتقارا ؽبم
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 ، وأن سكاهناوالتو بالكرم أىلابن بطوطة  ، وقد صف69 واحتقارىم للبيض أدهبم

رى يف اخ أيامبضعة  امضيعلى الصلوات وتعلم الفقو وحفظ القرآن واخربنا انو  ؿبافظون

 أىلها، وفيها يسَت لبيالت يزرعون يف ظالؽبا البطيخ وثياب والتو ووجدىا " شديدة اغبر

  . 70حسان مصرية 

ى ركز للتجارة من سوادنُت ومغاربة عل، دبثابة مابن بطوطة فوالتو تبدوا من حديث      

 وحبكم موقعها كانت تعد مركز استقبال القوافل اليت يف طريقها اىل السودان الغريبالسوء 

، وانتقلت التجارة اىل نية القديبةغاذبت التجار بعد سقوط اؼبدينة الت، وىي اليت اج 71

 .walata  72والتو 

 أشار، كما رىا االقتصادي يف عهد فبلكة مايلزدىاا  أوجوبذلك شهدت والتو          

 أحواؽبا، اال ان امن اؽبجري /الرابع عشر اؼبيالديذلك ابن بطوطة خالل القرن الث ىلإ

 :  73 ولذلك قال عنها السعدي تتغَتت بعد ذلك وىاجرىا سكاهنا اىل مدينة تنبك

والتو اشتهرت  أننبك من خراب بَت " ومن خالل ما عرض نستنتج تعمارة  "فكانت

كميدان للحركة التجارية النشطة ، فقد   وأيضاجيج حلقة للعلم ومنطلق لقوافل اغب أهنا

قبائل  من كل فج ومن األموال وأصحاب، تو الكثَت من العلماء والصاغبُتوال إىلوفد 

اللت وفزان وغدامس ومصر وغَت ذلك ومن ىنا ي، وتافشىت، من سلجماسة، ودرعة
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هرت ىذه اؼبدينة يف اؼبنطقة وقد اشت اإلسالمتتضح العالقة بُت تطور التجارة وانتشار 

ربتو ت، فهي تقع يف واد مشهور خبصوبة ساتينها اليت عرفت ازدىارا كبَتابزراعتها وب أيضا

ليت كان ربط بُت بالد اؼبغرب وبالد جعل من والتو ملتقى لطرق القوافل اوغزارة مياىو فبا 

نطقة ، حيث كانت اؼبدينة سبثل اؼبرجعية الدينية والعلمية لسكان ماإلفريقيالسودان 

 .اغبوض بصفة عامة 

  وكوغنة، وجاغ(: ،او أو كوكو و كاغوجاو)أو كاو أو غ -4

او ضمن اغبدود السياسية اغبالية لدولة مايل، شرق العاصمة باماكو، وتبعد غتقع      

عنها ألف وأربعمائة كيلومًت، وإىل  اعبنوب الشرقي من تنبكت حبوايل أربعمائة وطبسُت  

وىي تقع  تلمسي رى لنهر النيجر حيث يتصل بو وادية اليسوعلى الضف 74كيلومًتا 

 . 75 شرق تنبكت

وكثَتا ما يقع خلط بينها وبُت مدينة كوكيا عاصمة السنغاي القديبة الواقعة على هنر       

 .76او.حيث تبعد الثانية عن األوىل حبوايل مائة ميل مشاالغالنيجر إىل  الشرق من 

كانت   تصال مع اإلسالم يف الشمال الشرقي من مالأول مدينة ؽبا ا تعد غاو    

مشركون  حاوليهاأىلها مسلمون و » بقولو: 78 موجودة قبل مدينة تنبكت ذكرىا البكري
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اعتمد اقتصادىا على معدن الذىب الذي اشتهرت بو فشكل « وىي أكثر البالد ذىبا

 هبا ازدىارا اقتصاديا.

عهد فبلكة غانة واستمر ىذا الدور يف  او كمركز ذباري مهم يفغتشكلت مدينة       

 نغاي من أكربسعاصمة ؼبملكة  عهد فبلكة مايل وردبا ىو ما أىلها أن تكون فيما بعد

حيث تصلها السلع من الشمال األفريقي واؼبشرق العريب و ، الدول اإلسالمية السودانية

 . 79 واؽبند

يف الطريق التجاري الرابط بُت وازدىرت غـاو ؼبوقعها اإلسًتاتيجي اؽبام، فهي تقع      

 م أسلم على أيديهم ملكها "زاكسي"1009ىـ/400ففي سنة  بالد السودان واؼبغرب،

منزال كبَتا  ، وازداد عدد سكاهنا بعد ذلك حىت وصل إىل تسعة آالف وشبانية وعشرون

 ؾبهزا، باإلضافة إىل البيوت اليت يسكنها الفقراء وعامة الناس، فضال عن ستة وعشرين

 .80 مبنية من غَت األخصاص و هبا مائة وطبسون مدرسة -من بيوت-بيتا

او أوائل القرن العاشر اؽبجري من الناحية غوسجل حسن الوزان ازدىار        

، فقد كانت تعج بالتجار الذين كانوا يتاجرون يف ـبتلف البضائع وعلى  االقتصادية

 .81 رأسها األقمشة اليت وبضروهنا من اؼبغرب وأوروبا
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وأطلق عليها اسم كاغو اليت يقول أهنا أدت دورا حضاريا متميزا،فكانت أكثر من      

مدينة تنبكت ،وسكاهنا خلطاء من الزنج والعرب والفالن  باستثناءقريناهتا يف اغبضارة 

 .82 والطوارق

 وقد أصبحت غاو عاصمة فبلكة السنغاي،مركزا ذباريا ىاما يف تلك اؼبنطقة،        

وسرعان ما أصبحت ىذه اؼبدينة مثل تنبكت من  ىا التجار العرب واؼبسلمُت،وجاء

، ووفد فقد امتألت العاصمة دبجالس العلم، اإلسالميةناحية الدعوة اىل اعتناق الديانة 

، كما وفد اليها طالب العلم من مناطق اإلسالميةاليها العلماء اؼبسلمون من الدول 

 .83 اورةاؼبملكة ، واؼبناطق األخرى اجمل

او مركز ذباري كبَت يضاىي اؼبراكز التجارية األخرى غويتضح من خالل ما ذكر أن       

بعد ربوؽبا مكانة ازداد ت غاو وجٍت يف عهد فبلكة مايل.   بالسودان الغريب مثل تنبكت

إىل عاصمة سياسة ؼبملكة سنغاي ومقرا لرجال الدولة وطالب العلم واألساتذة والتجار. 

إال أن أنبيتها ازدادت  بعد ربوؽبا  بتجارة الرقيق وأصبح سكاهنا من األثرياء،واشتهرت 

إىل عاصمة يف عهد اإلسيقيُت،حيث حاول سٍت علي يف توسعاتو التحكم يف ذبارة 

  .84الذىب بالسيطرة على ؿبور جٍت تنبكت
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ا التجار اغباج ؿبمد األول، فقد وفد عليه األسقياوبلغت غاو أوج ازدىارىا يف عهد      

 .85 من عدة مناطق وأصبحت مقرا  غبكم السالطُت

 األسقيام على أيام 1502ىـ/908سنة  وعندما زارىا عبد الكريـم اؼبغيلـي التلمسانـي   

 كان األجانب يشكلون فئة كبَتة باؼبدينة وكان منهم التجار باإلضافة إىل ؿبمد الكبـَت

ظر يف اعبرائم العامة واعبنح واػبالفات بُت والقضاة الذين ىبتصون بالن األئمة والفقهاء

 .86 اؼبواطنُت

، فقد تناز  أناس من  وأصبحت حاضرة تضاىي اؼبدن األخرى مثل تنبكت وجٍت     

يا اغباج ؿبمد أىل كانو وصباعة من أىل غاو أيهما أكرب وذلك يف عهد سلطة أسك

من أول )غاو(، وإبتدأوا  ورقة ودواة وقلما ودخلوا بلد كاغ وآخذو" ،يقول  ؿبمود كعت:

 البلد من اؼبشرق، انتهاءواحدا واحدا اىل ثالثة أيام اىل  ،بيت دبغرهبا يعدون القصور

 .87 وعشرون غَت بيوت مبنيات باغبشيش فجاءت سبعة أالف وست مائة

 غازا:ت -5

،قرب البحر احمليط على الطريق الرئيسي بُت  األقصىتقع تغازا جنوب اؼبغرب      

 .88 تنبكت و اؼبغرب
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من معدن اؼبلح اؼبستخرج منها ولوجودىا على الطريق الرئيسي  أنبيتها تكتسي    

كانت "   وىي عبارة عن قرية صغَتة   الذىبالتجاري الذي يبر هبا واؼبسمى"طريق 

 .89 من السودان القادمُتملتقى للتجار 

بن بطوطة وجدىا عبارة عن ، وؼبا زارىا ا90وكان الرقيق ىم العاملون هبذه اؼبناجم       

: ان وقرية تغازا على حقارهتا يتعامل ن هبا تبادل ذباري كبَت حيث يقولفرية صغَتة اال أ

 . 91فيها بالقناطَت اؼبقنطرة من الذىب ، ويتبادلون اؼبلح مقابل الفضة 

لية مركزا كبَتا للجا أضحتاقتصادية كبَتة نتيجة تبادل السلع هبا ولذلك  أنبيةلتغازا     

اؼبغاربية من ذبار العرب والرببر وعن طريقها انتقلت مؤثرات الثقافة العربية االسالمية اىل 

 .اؼبناطق اجملاورة 

، وكانت مركزا مهما لتجارة ي للملح ببالد السودان لعدة قرونوظلت تغازا اؼبصدر الرئيس

على  تغازا..وقرية ذلك ابن بطوطة بقولو : ". إىل وأشارالذىب يتم فيها تبادلو باؼبلح ن 

 "حقارهتا يتعامل فيها بالقناطَت اؼبقنطرة من الذىب 

، ومل طرة فيها لقبيلة مسوفة الصنهاجيةربت سيطرة احد بل كانت السي تغازاومل تدخل   

-ىـ899نغاي أثناء حكم ؿبمد الكبَت )سزبضع لسلطة مركزية اال يف عهد فبلكة 

م عند 1591ىـ/1000هنائيا عام م(ومت االستيالء عليها 1528-م1493ىـ/935
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، وربولت بعد ذلك السيطرة ة اضبد اؼبنصور اىل بالد السوداندخول السعديُت بقياد

 .عليها من القبائل الرببرية الصنهاجية اىل السودانيُت

 تكدا :  -6

اشتهرت تكدا بإنتاج النحاس الذي يستخرج من مناصبها ، ووبمل اىل بالد السودان  

 ة ، ومن تكدا تسَت القوافل اىل برنو حيث هبلب العبيد والثياب .ويسبك لصك العمل

العرب منهم  وكان كثَت من سكاهنا ذبارا ، فَتوي ابن بطوطة أنو التقى بعض التجار   

، ىؤالء التجار كانوا يسطرون علة ذبارة النحاس الذي وبملونو اىل  سعيد بن علي اعبزويل

يوما من تكدا وِيؤتون من ىناك بالثياب  بعُتأر كوبر وزغاري وبالد برنو على مسَتة 

، ومل تستمر ىذه الصناعة فيما بعد فقد ذكر الرحالة بارث )القرن 92 واعبواري اغبسان

اؼبدن   أن إىلوىذا راجع  ،93م(انو مل هبد أثرا ؼبناجم النحاس خالل زيارتو لتكدا 19

واؼبثل العليا والعقائد  فكارفاأل، اغبضارة اؼبعنوية اليت زبرج منهاككيان مادي أضعف من 

 . 94 لتدخل يف البنيان العقلي للبشر أخرى، ولكنها تنتقل بطرق ال سبوت وال تندثر

 :خاتمة 

تاريخ اغبواضر ىو تاريخ الشعوب الذين اجتهدوا يف التطور اغبضاري الذي انتج  إن

التبادل  مظاىر اغبياة العلمية فكان منها العمران الذي ساىم يف ذبمع السكان فنشط
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والعلماء فساعد ىذا كلو على استقرار  والدعاةالفكري بفضل ذبمع الطاقات من التجار 

 القبائل يف اؼبدن .

اغبضارات لتصمد لوال قوة سكاهنا معنويا وماديا ، فاىم سنة  أخرجتومل تكن اؼبدن اليت 

وكان هتم وتفاوت ثروا أفكارىممن سنن التاريخ ىي سنة الصرا  بُت البشر بسبب تباين 

، اليت رسخت حب العلم واالجتهاد يف جزء من عقيدهتم اإلسالمية ،95 التنظيم والقوة

 التطور.

سبثل رقعة حضارية  ألهناوذلك  اؼبتحضر،فاغباضرة ىي اؼبكان الطبيعي للفرد اؼبتمدن      

 ةغَت زراعي إنتاجيةبأمباط  أكثريتهمينشغلون يف  األجناس،هبتمع فيها الناس من ـبتلف 

96. 

 : عناصر ىيأربع  إىلغي تأسيسها وازدىارىا  إفريقيالقد استندت حواضر غرب      

واليت ترتبط جبمع الضرائب وحركة  والصرف،العنصر اػباص باؼبسائل اؼبالية  أوال:     

 اؼبدينة. يفالنقود بُت التجار والسكان 

، 97من بضائع ومهن عمالها اؼبعامالت التجارية ي: وجود السوق اليت ذبتمع فثانيا    

 ،9 ثابتة كاحملالت التجارية اليت يضمها مكان مسقوف  وؽبا مداخل  أسواقاكانت   سواء

  اغبواضر، حيث يتبادل سكان اليت تكون معلومة الزمان واؼبكاناو األسواق األسبوعية 



مةمجلة دورية دولية محك                                   للبحوث والدراسات التاريخية مجلة المعارف   
 

 280 21العدد 
 

ا ، فتكون يف الغالب بضائع اغبواضر ماؼبنتوجاترياف والقرى البضائع و مع سكان األ99

 .أو اعبلود ،زراعية، أو أولية كالصوفمواد جلبتو قوافل التجار ، بينما بضائع األرياف 

وجود اؼبدارس اليت تكون يف العادة مالصقة للمسجد، اعبامع يف اؼبدينة مثل  :ثالثا    

، اؼبعلم البارز يف تاريخ اؼبدارس اليت وجدت يف تنبكت وغاو، ولعل مسجد سنكري

 .100اضر السودان الغريب اغبياة العلمية حبو 

، وتلبية وتوفر االمن حيث الشوار  واؼبهن،: وجود تنظيم داخل اغباضرة من رابعا    

، لب سور كبَت غبمايتهاحاجيات الكثافة السكانية بصفة عامة ن ووبيط باؼبدينة يف الغا

 . من األخطار اػبارجية 

 فريقيا دبا يلي :  ومن خالل ما ذكر يبكن ان قبمل خصائص حواضر غرب إ     

كثافة   -توفر اؼبياه، -،اؼبوقع التجاري اؽبام -الرخاء االقتصادي،  -سعة اؼبساحة، -

ؽبا سور من طُت  -، اإلمارةهبا دار  -، أسواقهانشاط  -، عدد السكان

 لتهميش:.
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  .05، ص2001للتوزيع والنشر، بَتوت، لبنان، 

 . 17عبد اعببار ناجي : نفس اؼبرجع ، ص -3
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 جهود اسبانيا لتوسيع نفوذها التجاري في الساحل المتوسطي للمغرب

م19خالل القرن    

The Spanish effort to expand its commercial leverage 
ouer the Mediterranean coat of Morrocco in the 19'c 

 المغرب –محمد أحميان  /د
Ahmiane2008@hotmail.fr 

 ملخص:

م، إيذانا بتغيًن طبيعة العالقات ادلغربية 1830شكل غزو فرنسا للجزائر، سنة 
م، 1844األوربية. وتكرس الوضع عقب اهنزام اجليش ادلغريب يف حرب إسلي، سنة 

يتسىن ذلا فرض الذي أظهر عجز ادلخزن وضعفو؛ فكثفت الدول األوربية ضغوطها عليو ل
 نفوذىا، خصوصا يف اجملال االقتصادي، بل سعت سعيا حثيثا لربطو بعجلة الرأمسالية. 

ويف ىذه الظروف، حاولت اسبانيا االستفادة من الوضع، إلغلاد موطئ قدم ذلا يف 
الساحل الشمارل للمغرب، متعللة باحلقوق التارؼلية. خاصة أمام االنتكاسة الذي تعرض 
لو االستعمار االسباين يف أمريكا الالتينية. لذا حاولت الدوائر العليا يف مدريد بلورة 

 دلنافسة باقي القوى االمربيالية.رية اديولوجياهتا االستعما
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Abstract: 

The Frensh invasion onto Algeria in 1830 was as a 
declaration of the change in the nature of Euro-Moroccan 
relationships. Hence, the fact that confirmed this change, was 
the Moroccan military defeat in Isli confrontations in 1844. The 
European countries intensified its pressure over Morocco so as 
to impose their authority, mainly in the economic domain. 
They even Tried to attach it to the capitalist system. 

In the mid of these circumstances, Spain tried to benefit 
from this situation in order to assure its foothold in the northern 
coast of Morrocco, pretending that, by its historical rights, 
especially after its retrogression in Latin America. For this 
reason, the higher authorities in Madrid tried to boost its 
imperialist ideology to compte with the rest of the imperialist 
powers. 

 :مـــــــقـــــــــدمــــــة

م، إيذانا بتغيًن طبيعة العالقات ادلغربية 1830شكل غزو فرنسا للجزائر، سنة 
م، 1844سنة  ،األوربية. وتكرس الوضع عقب اهنزام اجليش ادلغريب يف حرب إسلي

عجز ادلخزن وضعفو؛ فكثفت الدول األوربية ضغوطها عليو ليتسىن ذلا فرض  الذي أظهر
 نفوذىا، خصوصا يف اجملال االقتصادي، بل سعت سعيا حثيثا لربطو بعجلة الرأمسالية. 
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الوضع، إلغلاد موطئ قدم ذلا يف  من االستفادة احاولت اسباني ،ويف ىذه الظروف
الساحل الشمارل للمغرب، متعللة باحلقوق التارؼلية. خاصة أمام االنتكاسة الذي تعرض 

بلورة  مدريدحاولت الدوائر العليا يف لذا . الالتينيةلو االستعمار االسباين يف أمريكا 
 .يةدلنافسة باقي القوى االمربيال هتا االستعماريةالوجيو ياهتا وادتصور 

ما بٌن اسبانيا وادلنطقة الشمالية للمغرب، وقد شهدت ادلبادالت التجارية      
قبل  ما كان سائداختتلف ع ،تدشٌن سياسة جتارية جديدة بفضلنتيجة ذلك ظلوا مهما، 
مراكز حيوية، لتسرب ، احملتلة للمغربأضحت الثغور ادلتوسطية فالقرن التاسع عشر؛ 

 ، وحلقة وصل لربط الريف مبحيطو اخلارجي. 1 عم  الريفإذل االسباين النفوذ التجاري

 اهتمام اإلسبان بتوسيع نفوذهم التجاري في ساحل الريف: .1

مببادرات إسبانية خجولة لتوجيو أنظارىا إذل الساحل  ،م19دتيزت بداية القرن 
الذي دعا إذل  ،اإلفريقي، إال أن ىذا التوجو ما فتئ أن تغًن، مع تبلور االجتاه األفريقاين

ضرورة االىتمام بدراسة تاريخ إفريقيا وثقافتها. وإن كان الفضول األكادؽلي والفكري 
األفريقانية، غًن أنو دل يكن غاية يف حد ذاتو، بل ركزت األفريقانية  زعماءواضحا لدى 

خاصة -. وقد وصل االىتمام اإلسباين 2رغبتها على حتقي  االخرتاق السلمي إلفريقيا
، وتعالت األصوات الداعية 19بالريف إذل أقصى درجاتو مع أواسط القرن  -ينالكطال

، السيما يف ظل 3إذل العمل من أجل التدخل يف الضفة اجلنوبية للبحر األبيض ادلتوسط
للحفاظ على السيادة اإلسبانية يف جزر اذلند الغربية وادلستعمرات  ،اإلكراىات ادلتزايدة

 الساحل اإلفريقي لتوسيع نفوذىا. اآلسيوية، فولت أنظارىا إذل

"اجلمعية االقتصادية لربشلونة"  ونتيجة االىتمام بالتجارة مع مشال إفريقيا، عملت 
(La Sociedad Económica de Barcelona) على بعث 1856، سنة ،
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بشأن التدابًن الواجب اختاذىا  ،(Doña Isabel llرسالة إذل ادللكة إزبيال الثانية )
. واشتد نشاط األفريقانية خالل عقد الثمانينيات من 4لتعزيز التجارة اإلسبانية يف إفريقيا

م، بانطالق حركة نشيطة للجمعيات اجلغرافية االستكشافية واالقتصادية، قادىا 19القرن 
دأت بدراسة رلتمع رجال األعمال اإلسبان، وخاصة من البورجوازية الكطالونية، اليت ب

مشال ادلغرب لفهم ثقافتو، وجغرافيتو، وتارؼلو... بغية توسيع تعاملها التجاري معو، يف 
. وذلك بعد 5إطار ما اصطلح عليو "باالخرتاق السلمي" عرب تنشيط ادلبادالت التجارية

احمليط أن أرجع منظّرو األفريقانية عدم صلاح إسبانيا يف مستعمراهتا القدؽلة يف الكارييب و 
باألساس إذل اجلهل هبذه ادلناط ؛ لذا دعوا إذل جتنب ىذا اخلطإ، بالوصول إذل  ،اذلادي

معرفة وافية للممتلكات اإلسبانية اإلفريقية، وذلك ما ؽلكن حتقيقو عن طري  رسم 
 .6اخلرائط، وتوجيو البعثات، والقيام بالدراسات

استكشافية؛ كرحلة: وقد تبلورت ىذه اجلهود من خالل القيام بعدة رحالت 
 El( حتت اسم مستعار "Jose María de Murga) "خوسي مريا مورگا"

Moro Vicaino( "وخواكٌن كوتيل" ،"Joaquín Gatell" حتت اسم )El 
kaid Ismail"وخوسي بود" ،"(Jose Boada)  وأيضا يف ميالد  .7... وغًنىم

 :8مة تدعيم ىذا التعامل، ومنهاالعديد من اجلمعيات، وإصدار اجملالت، اليت أنيط هبا مه

- Congreso de Geografía Comercial. 
- Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona. 
- Revista de Geografía Comercial  Publico. 
- Revista de Geografía Colonial y Mercantil. 
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واالقتصادية، اليت لقد كان ذلذه احلركة النشيطة للجمعيات اجلغرافية االستكشافية 
عرفتها إسبانيا، تأثًن مباشر على توسيع النفوذ التجاري؛ إذ نادت كل تقاريرىا بتشجيع 
تلك ادلبادالت، والتأكيد على ادلزايا االقتصادية اليت ؽلكن احلصول عليها من جراء 
التغلغل السلمي. وألعلية أدوار ىذه اجلمعيات، اليت وإن استهدفت خدمة مصاحل اللويب 
االقتصادي، فهي يف نفس الوقت ختدم اجتاه الدولة اذلادف إذل بسط النفوذ على ساحل 
ادلغرب؛ شلا جعلها تتلقى دعما ماديا سخيا من احلكومة. فقد أكدت مثال "اجلمعية 

 la Sociedad de Geografía Comercialاجلغرافية التجارية لربشلونة" )
de Barcelonaيتجلى يف نشر وقائع اجلغرافيا (، أن تأسيسها كان لغرض وطين ،

التجارية، ونشر إحصائيات حول منتوجات التصدير واالستًناد، ودراسة الوضع احلارل 
للمستعمرات، والرتويج ذلا، والتنقيب عن الوسائل العملية لتأسيس مستوطنات جديدة، 
وتشجيع ادلستكشفٌن للقيام برحالت من أجل فتح أسواق جديدة أمام التجارة 

 . 9بانيةاإلس

إذل "اجلمعية  10(Joaquín Costaوقد منح انضمام "خواكٌن كوسطا" )
نفسا قويا ذلا؛ فبدأت الدعاية النظرية للقيام بعمليات نشيطة  ،اجلغرافية التجارية لربشلونة"

لتعزيز االدعاء االستعماري للجمعية. ويف ىذا االجتاه، دعت إذل عقد مؤدتر دلناقشة 
شخص، من  1200أزيد من  والذي حضرهالقضايا اجلغرافية والسياسية والتجارية، 

 أوذل اجللسات، مواضيع تتعل  شلثال عن اجلمعيات اجلغرافية. وناقشت، يف 658بينهم 
باإلمكانيات اليت تتيحها السواحل الشمالية إلفريقيا، وجتارة إسبانيا معها، وادلمتلكات 
اإلسبانية واألماكن اليت ؽلكن أن تستعمر، والعناصر ادلناسبة إلقامة ادلنشآت الصناعية 

فريقانيٌن بقصر بعقد ادلؤدتر التأسيسي لأل ،. وقد توجت ىذه اجلهود11وادلوانئ احلرة
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م. ومن بٌن النقط الرئيسية اليت أمجع عليها يف 1884يف مارس  ،احلمراء بغرناطة
 :12ادلؤدتر

 .تعديل بنود االتفاقية التجارية مع ادلغرب 
 .تعزيز خطوط ادلالحة بٌن إسبانيا وادلغرب 
 .تشييد ميناء يف جزر كبدانة 
 .حتسٌن وضعية ميناء سبتة 
  إذل ادلناط  الداخلية. االىتمام بالطرق ادلؤدية 
  .حتويل احلصون إذل مقاطعات مدنية 
 .القيام باالستغالل العلمي والتجاري ألراضي الريف 

قد كانت "اجلمعية اجلغرافية التجارية لربشلونة"، ومن ورائها الرساميل والشركات 
األول، ؛ لكون ميناء برشلونة ىو ادلستفيد توجهاتالكطالنية، من أبرز ادلساندين ذلذه ال

رأس من األبقار ادلغربية سنويا، ومحوالت متنوعة ومهمة من  6000باستقبالو أزيد من 
الطموح لتوسيع ىذا التعامل، وعملت ىذه  ،احلبوب واجللود؛ فتولد نتيجة لذلك

من أجل الوقوف على حقيقة اإلمكانيات  ،ادلؤسسات على إرسال بعثاهتا إذل الريف
سنة  الصدد، أقدمت "اجلمعية اجلغرافية التجارية لربشلونة" االقتصادية للمنطقة. ويف ىذا

 Saturninoم على إرسال أحد مبعوثيها وىو "ستورنينو مخنيث" )1884
Jiménez،)  من أجل رصد اإلمكانيات التجارية لساحل الريف، قصد وضع قاعدة

 .13جدة ومليليةليتجو إشعاعها ضلو و  ،جتارية يف احلدود ادلغربية اجلزائرية قرب جزر كبدانة
، من 1883سنة  ، طلب14(Claudio Lopézعلما بأن "كلوديو لوبيث" )

، تقدمي دراسة حول تأسيس 15(José Ricart Giralt"خوسي ريكار خًنلت" )
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تربط مباشرة ادلراكز اإلسبانية يف ساحل الريف مع برشلونة،  ،خطوط حبرية جديدة
 .16وختصيص ىذه الشركات جزءا من نشاطها التجاري للنقل اجلماعي للمسافرين

وأمام النجاح اليت حققتو البورجوازية الكطالونية، يف توجيو طموحاهتا ضلو مناط   
ادلناط  اإلسبانية، لتعزيز الساحل الشمارل للمغرب، بدأت دتتد ىذه احلركة إذل سلتلف 

"مجعية األفريقانيٌن"  م،1885مصاحلها يف ادلنطقة. فتأسست بإشبيلية سنة 
(Sociedad de Africanista)17أرسلت "اجلمعية  ،. ويف نفس االجتاه

 Sociedad Económica de Amigos del) االقتصادية ألصدقاء البالد"
País)،  دراسة ىذا اجملال لتسهيل االستغالل  بعثة ضلو ساحل إفريقيا من أجل تعمي

التجاري، بتسوي  ادلنتوجات اإلسبانية، إسوة مبا قامت بو "اجلمعية اجلغرافية التجارية 
حيث أنشئت "الشركة التجارية (، Murcia) . ومت نفس األمر يف مورسيا18لربشلونة"
 La Compaña Comercial Hispano-Africana)اإلفريقية" -اإلسبانية

بنشر  ،م1886لتقوم يف دجنرب  ،"S.Aوشكلت "بعثة واد ملوية  (،1885) سنة ( 
وأعلية ادلواد اليت ؽلكن احلصول  ،أغراضها التجارية )االستًناد والتصدير( تقرير تشرح فيو

 ،عليها، كاحللفاء، والنخيل، وادلطاط، والفلٌن واحلبوب. وكان يدير ىذه اجلمعية
لدى رجال  ،. وىكذا ظهرت رغبة جازلة19نيث"ادلستكشف االفريقاين "ستورنينو مخ

األعمال اإلسبان، لتنمية التجارة مع ساحل الريف، وتعويض انتكاساهتا يف أسواقها 
 .يف أمريكا الالتينية القدؽلة

م، ستتقاطر ادلزيد من البعثات على الضفة اجلنوبية للمتوسط، 19ومع هناية القرن 
وسطي للمغرب؛ حيث وصل إذل طنجة الكونت مظهرة اىتماما بالغا بشؤون الساحل ادلت

(، وجبانبو اثنان من الكطالونيٌن اآلخرين، Carlos de Gado"كرلوس دي كدو" )
 R. Enrique) و"إنريكي كيّاسو" (José Boada)وعلا "خوسي بود "
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Collaso ،وقدموا سلسلة من ادلشاريع للرفع من العالقات التجارية اإلسبانية ادلغربية ،)
إنشاء شركة مساعلة برأمسال كبًن يف طنجة. فضال عن تأسيس غرفة التجارة يف وكذا مت 

اإلخوان –طالب اإلسبان  ،سبتة، لتكون منفذا لتوجيو جتارة مشال ادلغرب. ويف اآلن نفسو
حكومتهم بالتدخل لدى ادلخزن حلماية مشاريعهم؛ عن طري   -(Godo"گودو" )

. ورغم 20يف فاس والقصر الكبًن إلنشاء فندقٌن يةأراض قطع مطالبة السلطان بالتنازل عن
ادلكتسبات اليت حققتها تلك البعثات، إال أهنا دل تسلم من انتقادات عدة، فأصبح لزاما 

 عليها التجّند للدفاع عن مشروعيتها.

 األفريقانية والمشروعية: .2

سعى للدفاع عن  ،الذي قاده اللويب االقتصادي ،الشك يف أن النشاط األفريقاين
فتعددت احلجج إلقناع كل من اجلناح  مشروعيتو، وتقدمي ادلربرات الالزمة لتربير توجهو؛

، 21احملافظ يف احلكومة، واجملتمع اإلسباين مبختلف تلويناتو. "فاجلمعية اجلغرافية دلدريد"
بٌن  ركزت خطاهبا أساسا على احلقوق التارؼلية، والعالقات التقليدية اليت كانت قائمة

ضفيت ادلضي ، مث القرب اجلغرايف، وكذا على الدافع اإلسرتاتيجي، من خالل تعزيز 
القدرات الدفاعية لسبتة ومليلية، ومنع القوى األخرى من االستقرار قبالة السواحل 
اإلسبانية اليت ؽلكن أن تشكل خطرا على أمن إسبانيا. أما اقتصاديا، فقد أثار 

االقتصادية اليت ؽلكن جنيها من جراء ىذا التوسع. وإلقناع  األفريقانيون مسألة ادلنافع
ادلفكرين ورجال الدين، كان من الالزم تغيًن نربة اخلطاب، فأثاروا ضرورة تعزيز الضفة 

 . 22اجلنوبية للمتوسط بالقيم احلضارية األوربية، والتبشًن بالديانة ادلسيحية

 تربط شبو اجلزيرة اإليبًنية على الوحدة اجلغرافية اليت ،كما ركز األفريقانيون
يفصل بٌن دولتٌن وشعبٌن،  أن مضي  جبل طارق ال ،بادلغرب، إذ يرى خواكٌن كوسطا
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بل ىو عبارة عن هنر، وكلتا ضفتيو تنتمي إذل نفس األمة، فالبنية اجليولوجية وادلناخ 
، فإن والنباتات اليت تنتشر يف الشمال ىي نفسها يف اجلنوب. أما على ادلستوى العرقي
بشعر  الرببر كما قال ىم "أشقاؤنا"؛ إذ ينتمون إذل نفس اجلنس ادلتوسطي، الذي يتميز

. بذلك 23أشقر وعيون زرقاء، وإننا عشنا نفس ادلصًن والتاريخ ادلشرتك الذي ؽلتد لقرون
جعل من ادلاضي حاضرا، فكانت حججا متكاملة سلاطبة سلتلف األطياف الفكرية، 

 وموجهة إذل مجيع الفئات الفاعلة يف ادلشروع األفريقاين.

وهبذا اخلطاب، حاول األفريقانيون زعزعة الالمباالة جتاه السواحل اجلنوبية 
يعين الوقوف يف وجو للمتوسط، وجعل العمل األفريقاين عمال وطنيا، وأي اعرتاض 

مصلحة الوطن. وتقتضي ىذه ادلصلحة تكاثف اجلهود بٌن سلتلف ادلكونات، وجتاوز 
والتجار؛ إذ أشارت إحدى مقاالت "رللة اجلغرافية  رباب ادلصانعالعمل الفردي أل

إذل أنو  ،م1888لعام  ،(Revista de Geografía Comercialالتجارية" )
اعة والتجار اإلسبان العمل معا يف شراكة، لتغطية نفقات "سيكون من ادلفيد لرجال الصن

إرسال الوكالء والرحالة لدراسة الوضع يف البالد وتقدمي منتوجاهتم، مثلما يقوم نظراؤىم 
اإلصلليز والفرنسيون، وخصوصا األدلان، الذين بفضل ىذا النظام يقومون بأعمال جتارية  

ندفاع األفريقاين يف ظل ىذا التنافس اإلمربيارل، فتزايد اال .24كبًنة يف مجيع أسواق العادل"
 للتأثًن أكثر يف اجملتمع والدوائر الرمسية اإلسبانية.

وركز األفريقانيون على شراسة التنافس اإلمربيارل، وضعف حضور إسبانيا فيو 
 وتعالت عدة أصوات منتمية إذل "اجلمعية اجلغرافية دلدريد"، إلثارة ادلسألة اإلفريقية.

لعدم اختاذىا إجراءات دتكنها من زيادة نفوذىا  ،رلموعة من االنتقادات للحكومة موجهة
، وبناء ادلخزن ادلغريبباستغالل موقع الثغور ادلتوسطية، وتوقيع اتفاقيات مع  ،يف ادلغرب

، للتصدي خلطر ادلشروع الفرنسي عرب تافرسيت تازةب مليلية يربطخط السكك احلديدية 
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. وأشار أحد زعماء ىذا االجتاه )خواكٌن  25بوجدة مث فاس عرب تازةالقاضي بربط اجلزائر 
 Círculo de la)يف ادلؤدتر الذي دعت إليو "دائرة االحتاد التجاري"  ،كوسطا(

Unión Mercantil) م، حول موضوع التجارة اإلسبانية يف الساحل 1882، سنة
مليون لاير، ىذا اجملموع  250ادلغريب، إذل أن "التجارة اخلارجية للمغرب تقدر حبوارل 

-، وتوزع الباقي %25، وفرنسا تساىم ب %60 نسبةأكثر من نصفو يعود إلصللرتا ب
بٌن الربتغال وإسبانيا وبلجيكا. انظروا جيدا أيها السادة، الربتغال تتقدم  -%15أي 

، وقسم ىام من ذلك %4على إسبانيا، النسبة اليت تواف  إسبانيا تنخفض إذل أقل من 
إذل الصادرات، وىي نسبة أعلى بكثًن من الواردات؛ شلا يعين أن السوق الصناعية يتجو 

. إنو خطاب بليغ، لدغدغة أطماع اإلسبان للتوجو 26اإلسبانية دل تفتح بعد يف ادلغرب"
ضلو ادلغرب، وليست إشارتو إذل النسب ادلرتفعة إلصللرتا وفرنسا إال جلذب االنتباه، وتدارك 

حتمل يف طياهتا دعوة  ،النسبة الضعيفة اليت تساىم هبا إسبانياالوضع، بينما ذكره 
 دلضاعفة اجلهود.

ولتبيان زلاسن ادلشروع األفريقاين، والدفاع عنو، أقدم أصحاب ىذا االجتاه على 
، م1886نشر رلموعة من األعمال يف اجملالت اليت أنشئت ذلذه الدعاية. ففي عام 

الت عدة حول "التجارة اإلسبانية يف ادلغرب"، ركزت نشرت "رللة اجلغرافية التجارية" مقا
يف  ، ونشرت أيضا27على ضرورة أخذ إسبانيا نصيبها من التجارة مع الساحل اإلفريقي

. ولألعلية اليت 28م، عمال واسعا حول "التجارة يف مشال غرب إفريقيا"1886سنة 
، فقد حتدث "خوسي ريكار أضحت حتتلها جتارة ساحل الريف يف اخلطاب األفريقاين

دلركز كطالونيا"  م(، يف العرض الذي قدمو إذل "ادلؤدتر العام1886خًنلت" )
(Consejo General del Centro Catalán عن "جتارتنا مع الساحل )
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وعلى ىذا األساس، فلم تعد التجارة مع السواحل اإلفريقية بالنسبة  .29اإلفريقي"
 ن رغم ذلك ظل احلضور التجاري اإلسباين هبا باىتا.لألفريقانيٌن مسألة ثانوية، ولك

 ويف ىذا اإلطار، نشر قنصل إسبانيا يف تطوان "تيودرو دي كويباس"
(Teodoro de Cuevas)  يف "رللة اجلغرافية االستعمارية 1897، سنة ،

(، مقاال Revista de Geografía Colonial y Mercantilوالتجارية" )
ز التجارة اإلسبانية يف ادلغرب"، حاول من خاللو تبيان حقيقة "وسائل تعزي حتت عنوان:

ادلبادالت التجارية اإلسبانية مع ادلغرب، مؤكدا على غياهبا تقريبا مقارنة مبا وصلت إليو 
ادلبادالت مع إصللرتا وفرنسا وأدلانيا، متحسرا على ادلشاركة الضئيلة أو ادلنعدمة من قبل 

. 30اإلسبانية، وتقصًنىا يف ولوج ىذا اجملال احليويادلؤسسات الصناعية والتجارية 
وجهو سكرتًن "اجلمعية اجلغرافية لربشلونة"، الذي انتقد المباالة احلكومة  ،واالنتقاد نفسو

واألفراد، من رجال الصناعة والشركات البحرية، جتاه احلالة اليت آلت إليها التجارة 
 .31اإلسبانية مع ادلغرب

 ،حول "التجارة اإلسبانية يف إفريقيا" ،خوكٌن كوسطاكان للعرض الذي قدمو و 
إذل فعالية "مؤدتر اجلغرافيا  ،دور مهم يف انتعاش العمل األفريقاين. ىذا باإلضافة

م(، الذي Congreso de Geografía Colonial( )1883) االستعمارية"
بعض  شاركت فيو العديد من الشخصيات البارزة وشلثلي الشركات. عالوة على مساعلة

، 32الذين طالبوا إسبانيا مبنحهم محايتها، وإقامة عالقات جتارية معهم ،وجهاء الريف
. غًن أن 33بينما ردت الوثائ  ادلخزنية ذلك لسوء ادلعاملة اليت تلقوىا من شلثلي ادلخزن

من أجل القيام "بواجب إنساين"، وادلتمثل يف  ،احلادث شكل لألفريقانيٌن مربرا للتدخل
ىذا الوتر اإلنساين احلساس لتوسيع  ،. وقد استغل األفريقانيون34عون لألىارلتقدمي يد ال

نفوذىم التجاري، باعتماد تدابًن من جانب كل من احلكومة واخلواص، شلثلة يف ضرورة 
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وعاداهتم، وتشجيع أعمال اخلًن واحملبة، وإنشاء ادلدارس  ىارلاإلقبال على معرفة لغة األ
وادلستشفيات ودور العجزة، وحتويل احلصون اإلسبانية إذل أسواق مفتوحة، وتثبيت 

مصلحة الشعبٌن. وهبذا التوجو يف كون حيث تنمية التجارة ستالوكالء التجاريٌن؛ 
ا وليس كأعداء"؛ حسب السلمي، واالحرتام جتاه األىارل، "سنهيمن عليهم كإخوة لن

بقدر ما  ،، لكون احلرب لن ختدم ادلصاحل التجارية35تعبًن "خوسي ريكار خًنلت"
االنتصارات العسكرية، بتقاس  ال البلد ن قوةأ األفريقانيٌن، رأى سوف تؤثر عليها. إذ

تشجيع لولكن حبجم األسواق اليت تسيطر عليها، وإن اخليار السلمي أفضل وسيلة 
يف حتقي  مكاسب اقتصادية،  ،ويكمن اذلدف األساس .إسبانيا وإفريقياالتجارة بٌن 

لتعزيز  ، أحسن وسيلة. وشكل االخرتاق السلمي بالنسبة إليهم36وليس اجملد العسكري
، وحتسٌن اخلدمات ادلالحية ما 1861ظلو التجارة، عرب إصالح ادلعاىدة التجارية لعام 

 .37ومحاية التجار اإلسبان ادلستقرين يف ادلغرب بٌن إسبانيا وادلغرب، ودتديد شبكة الطرق،

رفض  ،لقد أظهرت ادلصاحل االقتصادية الكطالنية )اجلمعية اجلغرافية لربشلونة( 
ميل االجتاه الرمسي للدولة ضلو دول أمريكا الالتينية، باعتبارىا مصدر الشرور التارؼلية 

 Instituto)فكرة إنشاء "معهد أمريكا الالتينية" م،1897إلسبانيا، رغم تأييدىا سنة 
Iberoamericano)   يف برشلونة، إال أنو اختار أن يورل اىتماما أكرب للقضايا

 Rodriguez. وقد أحل "رودريگيث أركويا" )38خصوصا اإلفريقية وادلغربية
Arroquia)،  رتكيز ، ادلنتمي إذل "اجلمعية اجلغرافية دلدريد"، على ضرورة ال1878سنة

على ادلغرب وعلى البحر األبيض ادلتوسط، باعتبار ذلك مدخال حلل رلموعة من 
. وقد ازداد اخلطاب األفريقاين توىجا يف ادلناط  اليت 39ادلشاكل اليت تتخبط فيها إسبانيا

فقد كان  ،أما سياسيا .ازدىرت جتارهتا مع بلدان ادلتوسط؛ مثل كطالونيا ومنطقة األندلس
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خلطاب حتت مظلة احلزب الليربارل، أو ينتمون إذل تيار الوسط جل أنصار ذلك ا
 .40اجلمهوري

وىكذا، أبان االجتاه األفريقاين عن محاس كبًن، مقابل تعامل باىت للجانب 
الرمسي، يف معاجلة القضايا ذات الصلة بالعمل اإلسباين يف ادلغرب، فيما ؼلص تشجيع 

والداخلية، وإنشاء ادلوانئ ادلختلفة  وتنمية التجارة، وتطوير االتصاالت اخلارجية
. ومن ىنا جاء االىتمام بتحسٌن وضعية ادليناء الطبيعي جلزر كبدانة، دلا لو 41وحتديثها

، باإلضافة إذل أعليتو 42من شليزات تعٌن على تسهيل ادلالحة التجارية األوربية
زائر، وخاصة للوقوف سدا منيعا يف وجو أي تسرب فرنسي انطالقا من اجل ،اإلسرتاتيجية

. 43م(1884-م1890بعد احملاوالت الفرنسية لتوسيع احلدود اجلزائرية ضلو مليلية )
وعموما، فقد خص األفريقانيون التجارة مع الساحل ادلتوسطي للمغرب باىتمام كبًن، 
وأصبحوا ينظرون إليو بوصفو مصدرا للثراء االقتصادي، وأداة دلد النفوذ السياسي والثقايف 

 إلسبانيا.

مع التوسع اإلمربيارل يف إفريقيا، ودتكن  ،وسوف يلتهب النشاط األفريقاين أكثر
، 44)سيطرة فرنسا على اجلزائر واصللرتا على مصر( بعض القوى من احتجاز مكاهنا فيها
يف منطقة الكرييب واحمليط اذلادي، وزيادة االسبانية وخاصة يف أعقاب خسارة ادلستعمرات 

ىذا اإلطار، سرتكز أنظارىا على إخضاع مشال إفريقيا، ودعوة التنافس يف ادلغرب. ويف 
لسيطرة على ادلنطقة، وتوسيع مناط  نفوذىا يف ادلغرب، والدفاع عن لاحلكومة لرفع أدائها 

أن اذلياكل  ،. وساد اعتقاد لدى األفريقانيٌن45ادلصاحل اإلسرتاتيجية إلسبانيا يف ادلنطقة
حتقي  التنافس يف األسواق اإلفريقية مع القوى األوربية، قادرة على  ،الرأمسالية يف إسبانيا

وأهنا تتوفر على اإلمكانيات الكفيلة لتحقي  ذلك إذا ما استغلت بشكل صحيح، 
عنصرا  ،. وتعترب "اجلمعية اجلغرافية دلدريد"46وإعطاء ادلبادرة للقطاعات التجارية وادلالية
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ما يتعل  ا حتديدلقة بالعمل االستعماري، و تعأساسيا يف التأثًن على القرارات السياسية ادل
 .47بادلغرب، نظرا لنفوذ أعضائها يف ىياكل الدولة، وسيطرهتم على ادلناصب العليا

 االنتقال من األفريقانية إلى "المغربانية": .3

نافس إن فقدان إسبانيا دلستعمراهتا يف أمريكا الالتينية وشرق آسيا، واشتداد الت
ىذا  يفو  .ها تعمل على تنقيح إديولوجيتها "االفريقانية"جعلاإلمربيارل حول ادلغرب، 

 El)أطل  عليها اسم "ادلغربانية"  ،بدأت تتبلور حركة اىتمت بادلغرب ،السياق
Marroquismo)48ادلغربية"-، ومت تدشينها من طرف "ادلراكز التجارية اإلسبانية ،

التوقيع على  نشائهامن أجل إعطاء دفعة قوية للعمل يف مشال ادلغرب. وقد عجل بإ
اإلسباين يف أكتوبر -م، والفرنسي1904اإلصلليزي يف أبريل -الوفاق الودي الفرنسي

تغًنا جذريا يف موقف اثنتٌن من أقوى  ،الربيطاين–م. وشكل الوفاق الفرنسي1904
الدول ادلهتمة بادلسألة ادلغربية، وكان ىذا التطور موضوع دراسة ومباحثة من قبل رللس 

 Luis Tur yأكد أمينها العام "لويس تور إبالو" )و اجلغرافية دلدريد"،  "اجلمعية
Palau)49،  أن من العار أن ختسر إسبانيا ادلغرب، وأن حدوث ىذا األمر يعين اهنيار

 . 50الصناعة اإلسبانية

ويف ىذا اإلطار، نشًن إذل أن فقدان البورجوازية الصناعية الكطالونية ألسواقها يف 
ييب والفلبٌن، جعلها تبحث عن بدائل لتوسيع أسواق ترويج منتوجاهتا. مستعمرات الكار 

لتجاوز الضعف  ،وجاء تأسيس ىذه ادلراكز، هبدف اختاذ وتفعيل إجراءات عملية
االقتصادي إلسبانيا، وجتاوز العقبات القانونية والبًنوقراطية ادلعيقة للتجارة، وكل ما ػلد 

من صفقات ادلغرب، بينما  %5يف ادلغرب، واليت ال تتجاوز  اإلسباينمن النفوذ التجاري 
 .51األنشطة التجارية لفرنسا وبريطانيا وأدلانيا، تفوق بشكل واضح ما حققتو إسبانيا
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(، Emilio Corbellaحتت قيادة "إميليو كوربيا" ) ،لقد أنشئت ىذه ادلراكز
طنجة، هبدف تعزيز ونشطت انطالقا من برشلونة ومدريد وقرطبة ومالقة واشبيلية و 

 Eduardo. وأصبح "إدوارد سڤيدرا" )52التغلغل االقتصادي إلسبانيا يف ادلغرب
Saavedra)53،  "أول رئيس دلركز مدريد. أما مركز برشلونة فرتأسو "مريانو بوگ ڤيس

(Mariano Puig y Vallsوطور برنامج عمل ىذه ادلراكز ،)،  أشخاص على
ة وادلعرفية والنقل البحري، من أجل وضع تصور موايت دراية باحلياة الصناعية والتجاري

لتنمية وتوسيع األعمال التجارية والصناعية يف ادلغرب، ويصبح ادلغرب سوقا لبيع 
. وللتأثًن أكثر، أسست ىذه ادلراكز التجارية رلالت 54ادلنتوجات اإلسبانية نتيجة لذلك

 ؛ مثل: 55ناطقة بامسها

- Revista Política y Comercial (Barcelona 1905). 
- África, Revista Española Ilustrada (Barcelona 1906).  
- España en África (Madrid 1908).  
- África Espanola (Madrid 1913).  

ىكذا إذا غدت ادلراكز التجارية أبرز ادلؤسسات النشيطة ضمن تيار التسرب 
التجاري اإلسباين يف م، مع خل  جو جديد من النشاط 1898السلمي، وخاصة بعد 

؛ لتعزيز النفوذ اإلسباين من 56ادلنطقة، بتشجيع من الدولة وأصحاب رؤوس األموال
خالل تقوية الصادرات اإلسبانية. كان ذلك أيضا مفيدا لشركات النقل / الشحن 

؛ ليصبح بذلك 57والبنوك، باإلضافة إذل امتصاص فائض السكان العاطلٌن على العمل
دلشاكلها االجتماعية، وحال ألزماهتا االقتصادية؛ فبدأت إسبانيا يوما ادلغرب سلرجا مهما 

 .58بعد يوم تشعر "بالتعاطف" الكبًن وادلتزايد ضلو ادلغرب
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ادلغربية، حبماس وإؽلان ووطنية كبًنة، من -لذا، ناضلت ادلراكز التجارية اإلسبانية
ت جادة خلل  معرض ؛ إذ عمل59أجل جتاوز حالة الركود التجاري إلسبانيا يف ادلنطقة

، ومحل يف طياتو بذور 1916دائم يف مليلية للمنتوجات "الوطنية"، مت فتحو يف عام 
التوسع التجاري على نطاق واسع، من خالل الدعاية النشيطة لصاحل منتوجاهتا 

لألوروبيٌن واألىارل باإلّطالع  ،)اإلسبانية( يف أسواق الشمال الشرقي. ويسمح ادلعرض
ادلوجودة، ومعرفة ادلساعلات والشروط واألسعار وكل التفاصيل ادلتعلقة  على ادلنتوجات

؛ لتكسًن العزلة اليت عاشتها احلصون، ومد نفوذىا التجاري إذل مناط  بعيدة، 60بالسلع
 جبعلها مركز التسوق الرئيسي يف ادلنطقة.

ادلغربية، وحبضور شلثل عن التاج اإلسباين، -ومببادرة من ادلراكز التجارية اإلسبانية
و"خوسي رويگ  61(J. Perez Caballeroووزير اخلارجية "خوان بًنيث كبًنو" )

الذي ترأسو "إدوارد  ،، مت عقد ادلؤدتر األول62(José Roig y Bergadàإبًنگدا" )
دليال على االىتمام الذي توليو إسبانيا (، وأعطى Eduardo Saavedraسڤيدرا" )

 ،(1909وبلنسية ) ،م(1908. وتلتو مؤدترات أخرى يف سرقسطة )63للمسألة ادلغربية
م(، مؤكدة على ضرورة تعليم اللغة العربية، ودراسة الشريعة 1910ومدريد )
وف  ، وتعزيز نفوذ الثقافة اإلسبانية يف إفريقيا، والسيما من خالل اللغة، 64اإلسالمية

؛ فتمكنت ادلراكز التجارية، يف ضوء ىذه الرؤية، من بلورة حركة 65خطة دقيقة ومدروسة
 استعمارية امتدت إذل سلتلف احلقول ادلعرفية، واالقتصادية، واجلغرافية والتارؼلية...إخل. 

أكتوبر   8ادلغربية، بتاريخ -ويف ىذا اإلطار، أقدمت ادلراكز التجارية اإلسبانية
، من أجل تنبيو النواب إذل أنو: "من )الربدلان( الكورتس صدار بيان أمامم، على إ1907

سوف لن تكون كل اجلهود ذات جدوى، والدعاية ستبقى  ،دون خطة شاملة ومركزة
عقيمة. فرغم القرب من ادلغرب، وشلتلكاتنا ادلوزعة يف مشال إفريقيا، وادلاليٌن من أموالنا 
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بانية أكثر من باقي اللغات األجنبية األخرى، دل نتمكن ادلنتشرة ىناك، وانتشار اللغة اإلس
أدلانيا، وإيطاليا قد اكتسحوا يف و إصللرتا، و من زيادة نفوذنا التجاري، يف حٌن أن فرنسا، 

وأرجع ىذا البيان، ضعف الرواج التجاري الذي  .66غضون سنوات قليلة تلك األسواق"
دلتاحة عن حتقي  غزو األسواق. وأورد يربط بٌن إسبانيا وادلغرب، إذل عجز التسهيالت ا

حوض البحر األبيض رلموعة من اإلحصائيات ادلتعلقة بباقي القوى األوربية الفاعلة يف 
اليت صلحت يف رفع تعامالهتا التجارية مع  ،ادلتوسط )فرنسا، إصللرتا، أدلانيا، إيطاليا(

. 67ىذا عكس إسبانيا ادلغرب، بفضل الرتسانة القانونية ادلشجعة والتسهيالت ادلقدمة،
ادلغربية، أن مفتاح حتقي  إسبانيا الخرتاق جتاري يف -لذا اعتربت ادلراكز التجارية اإلسبانية

منطقة نفوذىا يف ادلغرب، يكمن يف سن رلموعة من القوانٌن، ومنح التسهيالت الالزمة 
د بذلت اليت من شأهنا أن جتعل الصناعة اإلسبانية تستفيد من أسواق مشال ادلغرب. وق

ادلنظمة للرسوم  229جهودا حثيثة من أجل إصالح ادلادة  م،1907ىذه ادلراكز سنة 
اجلمركية، اليت اعتربهتا غًن دقيقة وغًن مشجعة للسفن اليت ترتدد على حصون مشال 

 . 68ادلغرب

وتكريسا للجهود اذلادفة إذل تنمية ادلصاحل اإلسبانية يف ادلغرب، أُنشئت "غرفة 
"فرنسيسكو لوثانو  ،نية يف طنجة"، مببادرة من القنصل اإلسباين يف ادلدينةالتجارة اإلسبا
. وكان ذلا دور بارز يف انتعاش 69(Francisco Lozano Munozمونوث" )

بدأت حكومة إسبانيا تطالب  ،ادلصاحل التجارية اإلسبانية؛ إذ مباشرة بعد تأسيسها
العديد من بنود االتفاقيات التجارية ادلوقعة  ادلغرب بتسهيل ادلبادالت التجارية، وأجرأة
، كما أحلت على م1860سنة  تطاوين معركةبٌن اجلانبٌن، وخاصة تلك ادلوقعة عقب 

مبدإ محاية مواطنيها، ومساعدة التجار اإلسبان لتطوير مشاريعهم داخل ادلغرب. وقدمت 
ة عن حالة التجارة م، تقريرا إذل احلكوم1898غرفة التجارة اإلسبانية يف طنجة، عام 
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اإلسبانية ومستقبلها، وطالبت بتشكيل احتاد من ادلنتجٌن اإلسبان، للعمل يف ىذا 
 .70االجتاه، وجعل ادلغرب سوقا لإلنتاج اإلسباين

، وضعت "اجلمعية ادللكية م1912على ادلغرب سنة  وبعد إعالن احلماية
رة على احتضان القواعد ، برنارلا لدراسة ادلنطقة، لتكون قاد1913للجغرافيا"، سنة 

بإنشاء ادلراكز  ،الالزمة الستغالل الساحل ادلتوسطي للمغرب، ووضع خطة عمل لتمدينو
التعليمية، واستقرار البعثات الكاثوليكية، على أساس أن زخم احلضارة يشكل الوسيلة 

 أنو الرئيسية لزيادة النفوذ اإلسباين يف ادلغرب. ويف نفس الوقت، أشارت تلك اجلمعية إذل
يتعٌن القيام مبجموعة من الدراسات، اليت من شأهنا تقدمي فحص دقي  لسواحل الريف 

ونشر البيانات والقواعد  ،وإجراء استكشاف جيولوجي ومعدين جلميع أضلاء ادلنطقة
القانونية، والبنية االجتماعية للقبائل اليت تستوطن رلال النفوذ االسباين، للوقوف على 

بيعية اليت يزخر هبا ادلغرب؛ يف سبيل استغالل أفضل للموارد، وتنمية أعلية ادلوارد الط
التجارة يف تلك ادلناط . وكانت احلاجة إذل ختطيط وتنظيم العمل بادلغرب، يف سلتلف 
اجلوانب العلمية واجلغرافية، تستوجب تشكيل جلنة مشرتكة مع األكادؽلية ادللكية للتاريخ. 

م، مشروع اللجنة العلمية للتاريخ 1916رجية، يف ويف ىذا اإلطار، قدم وزير اخلا
استقرار ادلنطقة، بسبب اندالع حرب الريف، كان غياب واجلغرافيا للمغرب، إال أنو نظرا ل

 . 71من ادلستحيل تنفيذ تلك الدراسات

وبذلك، تكون مدريد قد وظفت كل إمكانياهتا يف سبيل التغلغل االستعماري يف 
تجارية واالقتصادية، بصفة عامة، اليت مثلت مصاحل ادلغرب، وكانت اجلمعيات ال

يف -. واليت ركزت االسبانية البورجوازية اإلسبانية، من أبرز قنوات الضغط على احلكومة
على استغالل ادلوقع ادلتميز لثغري سبتة ومليلية، يف عملية التسرب  -نداءاهتا وتوصياهتا
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األفريقانية وادلغربانية معا على تسريب النفوذ فعملت . 72االقتصادي إذل مشال ادلغرب
  .التجاري اإلسباين إذل الساحل الشمارل للمغرب

رلمل القول، أّن السلطات اإلسبانية عملت على جتريب كل اآلليات اليت من 
شأهنا رفع تعاملها التجاري، وإن كانت أحيانا متناقضة. فهي يف اآلن نفسو تدعو إذل 

عسكريا للسيطرة على رلموعة من ادلناط .  -يف ادلقابل–دّخل االخرتاق السلمي، وتت
فال غرابة إن كانت اإلديولوجيا االستعمارية اإلسبانية تتسم بالضبابية وعدم الوضوح، 
عكس اإلمربيالية الفرنسية والربيطانية، اليت كانت مدفوعة بتحوالت اقتصادية، ومصاحبة 

 بنضج إديولوجي وسياسي، عكس إسبانيا.

                                                           
ادلمتدة ما بٌن مصب هنر ملوية شرقا إذل مدينة  ،ادلنطقة الشمالية للمغرب ،نقصد ىنا بالريف -1

 طنجة غربا.
2 - Aziza BENNANI, "El africanismo marroquista de la España 

del siglo XIXe". En: Actas del II coloquio hispano-
marroquí de ciencias históricas: "Historia, ciencia y 
sociedad". Celebrado en Granada, 6-10 Noviembre de 
1989, eds. de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Madrid 1992, p.73. 

3 - Eloy MARTÍN CORRALES, "Intereses catalanes en la 
expansión colonial española en el Norte de África (1860-
1912)". En: Ciencia y memoria de África. Actas de las 
III Jornadas sobre “Expediciones científicas y 
africanismo español (1898-1998)”. Dirección de Alejandro 

http://alkindi.ideo-cairo.org/controller.php?action=SearchNotice&noticeId=33201
http://alkindi.ideo-cairo.org/controller.php?action=SearchNotice&noticeId=33201
http://alkindi.ideo-cairo.org/controller.php?action=SearchNotice&noticeId=33201
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R. Díez Torre, Eds. Universidad de Alcalá de Henares, 
Madrid 2002, p. 96. 

4 -  Tomas GARCÍA FIGUERAS, La acción africana de 
España en torno al 98 (1860-1912) (De la paz de Uadras 
(1860) al tratado de Paris (1898)). Publicación de Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, Madrid 1966, t. 1, p. 189.   

5 - Eloy MARTÍN CORRALES, "El nacionalismo catalán y la 
expansión colonial española en Marruecos : de la guerra de 
África  a la entrada en vigor del protectorado (1860-1912)". 
En: Marruecos y el colonialismo español (1859-1912) de 
la guerra de África a la «penetración pacífica ». Eds. 
Bellaterra, Barcelona 2002, p. 95. 

6 - José Luis VILLANOVA VALERO, "La Sociedad Geográfica 
de Madrid y el colonialismo español en Marruecos (1876-
1956)". Documents d'analisi geográfica, nº 34, 
publicación de la Universitat Autónoma de Barcelona, Eds. 
Bellaterra, 1999, p. 168. 

7 - M. CORRALES, "Intereses catalanes, op. cit., p. 95. 
8 - G. FIGUERAS, La acción africana, op. cit., t. 1, pp. 190- 
191. 
9 - G. FIGUERAS, La acción africana, op. cit., t. 1, p. 108 

10 - Joaquín Costa y Martínez (1846- 1911)،  حاصل على دكتوراه يف القانون
من جامعة مدريد، واشتغل أستاذا مساعدا يف  م،1875سنة ، وأخرى يف اآلداب 1874سنة 

http://ddd.uab.es/record/14?ln=ca
http://ddd.uab.es/search?cc=dag&f=issue&p=02121573n34&rg=100&sf=fpage&so=a&ln=ca


 مجلة دورية دولية محكمة                                    المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  مجلة
 

 136 12العدد 
 

                                                                                                                                              

. وقد اىتم يف زلاضراتو Universidad Complutense de Madrid جامعة مدريد 
ادلتأثر بصدمة اذلزؽلة ضد الواليات ادلتحدة  ،بتناول جوانب كثًنة من اجملتمع اإلسباين ،ومقاالتو

ة والفلبٌن؛ شلا حفزه على مهامجة النظام األمريكية، وخسارة إسبانيا مستعمراهتا يف أمريكا الالتني
وأضحي بذلك من أكرب متزعمي احلركة الفكرية االسبانية خالل ق  ،القائم، والسعي إذل التغيًن

يد من االجتماعات وادلؤدترات . وشارك يف العد Regeneracionismo، ادلعروفة ب 19
(، كما شارك يف تأسيس اجلمعية 1882األفريقانية، حول حتديد الرؤية للتجارة اإلسبانية )

،  la Sociedad de Africanistas y Colonistasاالفريقانية االستعمارية  
يف الفرتة ادلمتدة بٌن  la Revista de Geografía Colonialواإلشراف على رللة )

(1885–1887). 
11 - Joan NOGUÉ y José Luis VILLANOVA VALERO, 

España en Marruecos (1912-1956). Editorial Milenio, 
Lleida 1999, pp. 162-163. 

 دلزيد من التفاصيل يُنظر: - 12
Congreso Español de Africanistas (1º. 1892-1893. 

Granada): Actas y memorias del primer Congreso 
Español de Africanistas celebrado en Granada. 
Publicación de Tip. Hospital de Santa Ana, Granada 1894. 

13 - M. CORRALES, "El nacionalismo catalán, op. cit., p. p. 
175. 

14 - Claudio López Bru (1853-1925 رجل أعمال كطالوين، ولد يف كومياس ،)
برشلونة، نال شهادة اإلجازة يف القانون من جامعة برشلونة. ورث عن والده )كانتابريا( ونشأ يف 

 Compañíaلقب ادلاركيز وثروة كبًنة، فأصبح رئيس رلموعة الشركات اليت ورثها
Trasatlántica Española, la Compañía General de Tabacos de 

Filipinas, los Ferrocarriles del Norte وقد أسس صحيفة ،

http://es.wikipedia.org/wiki/Regeneracionismo
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UNIVERSO EL  اليت أولت اىتماما للعمل االجتماعي الكاثوليكي، من خالل توفًن
 والرعاية الصحية.  والتعليمالسكن 

م، تلقى تكوينا حبريا، وقاد عدة رحالت حبرية يف اجتاه 1847ولد يف برشلونة يف يوليوز  - 15
جلمعية اجلغرافية ادلستعمرات االسبانية يف أمريكا الالتينية، وخاصة ضلو كوبا. وبعد تأسيس ا

أصبح شلثلها يف برشلونة.  ،، من أجل إحياء السياسة االستعمارية اإلسبانية1876يف عام  ،دلدريد
البحرية لة اجمل Esteban Amengual، أسس مبعية زميلو 1877 عام ويف منتصف

(Revista Marítima) وبعد زلاوالت عديدة غدا أستاذا مساعدا يف ادلدرسة البحرية .
ألن  ،. وقد أىلو تكوينو البحري( La Escuela Provincial de Nàutica) بربشلونة

يكون ملما بعالقات إسبانيا مبستعمراهتا، واطلرط يف النقاش الفكري الذي كانت تعج بو العاصمة 
حول جدوى الرتكيز فقط على ادلستعمرات القدؽلة، وأعلية حتول الوجهة ضلو الساحل  ،الكطلونية
 .اإلفريقي

16 - M. CORRALES, "El nacionalismo catalán, op. cit., p. 173. 
17 - M. CORRALES, "Intereses catalanes, op. cit., pp. 102-
103. 
18 - G. FIGUERAS, La acción africana, op. cit., t. 1, p. 190. 
19 - Ibid. p. 190. 
20 - M. CORRALES, "Intereses catalanes, op. cit., pp. 102-
103. 

م، كانت من بٌن أوذل اجلمعيات اإلسبانية ادلهتمة بادلسألة االستعمارية. 1876أنشئت سنة  - 21
  دلزيد من التفاصيل، يُراجع:

José Luis VILLANOVA VALERO, "La Real Sociedad 
Geográfica y la Conferencia de Algeciras". En: La 
Conferencia de Algeciras en 1906: Un banquete 
colonial. Dirección de José Antonio GONZÁLEZ 
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 (1962-1954الّتحريرية ) وإفشال الثورةتأطير السكان المحليين  " بين"الصاص
كلية العلوم اإلنسانية   -أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية   -أ/ عبد الهادي حسين

 جامعة تلمسان -واالجتماعية
h_a_hadi@hotmail.fr 

  :ملخص
 ة بتاريخ اإلدارة احمللي ة االاتعماري ة ادفرنسي ة  ي  ة  ي اددررااات اػباَّ  تندرج ىذه اؼبسامه

الفرق اإلدارية المختصة اعبزائر، إذ حاوَدْت تسليط ادض وء على أحد جوانبها اؼبتمثل  ي 
. وبينت اددرراا ة بأف 1962وجواف  1955 ي ادفًتة ما بني هناي ة ابتمرب  "الصاص"

وف أداة دلحرب اغبقيقي ة، وجهازًا دتجاوز ادّتحديات اديت ىذه ادفرؽ أريد ؽبا أف تك
صبل ة من  وناقشت عزؿ ادشعب ومنعو من ادتفافو حوؿ ثورتو.وآدي ة دخلقتها ادثورة، 

أىم ادقضايا اؼبرتبط ِة باػبلفيات و اعبذور ادتارخيي ة دنشأة ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة، وأبرزت 
إىل عالقتها دبصاحل االاتعالمات وموقعها  ضاف ةاألخطار اديت واكبت فًتة نشاطها باإل

من خطط  اغبرب ادبسيكودوجي ة اديت ماراتها صبيع اؼبصاحل األمني ة ادفرنسي ة. وأوضحت 
ارتباط تاريخ ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة بنشاط "اغبركي" و"اؼبخازني ة" وباقي اجملموعات 

اقل اؼبناوئ ة دلثورة اديت َخَلقت عبيش اؼبوادي ة دالاتعمار وُزَمرِه اؼبختلف ة. وأيضا عالقاهتا باؼبع
 ادتحرير ادوطين َّعوبات صّب ة. 

 –ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة  –اإلدارة احمللي ة االاتعماري ة ادفرنسي ة  الكلمات المفتاحية:
 اغبركات اؼبناوئ ة دلثورة.  –اغبركي  –ادتأطري ادثوري –اعبزائر ادفرنسي ة  –اؼبكاتب ادعربي ة

Résume : 
This contribution has searched the specialized studies in the 
history of French colonial local government in Algeria. He 
sheds light on one of its sides which is specialized administrative 

mailto:h_a_hadi@hotmail.fr
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sections within the period Ranging  from  late September 1955 
to June 1962. The study has shown to have wanted to make 
these sections a tool of war and a real body for the challenges  
countered  that created the revolution. And a mechanism to 
prevent the revival of the Algerian people and break the 
institutions of the revolution end weaken the structural map of 
the revolution and isolate the people and forbid him to embrace 
his revolution. And discussed a number of cases  in connection 
with the thought back and the historical roots of the genesis of 
specialized administrative sections. The study addressed the real 
issues of specialized administrative sections and want to realize 
(assimilation) and building (the new Algeria). and showed 
significant danger that accompanied the period of its activity and 
in addition to its relationship with the intelligence services and 
its position in the psychological war plans has practiced all 
French security services and clarify the relationship history 
specialized administrative sections with HARKIS and EL 
MEGHAZNIS activity and the remaining groups are acting 
with colonialism and these acolytes. And its relationship with 
the groups against marquis during the revolution that creates 
several problems in the armed national liberation (A.L.N.) 

 
Mots clefs : 
L’administration coloniale française  locale  - les sections 
administratives spécialisées -  bureau arabe  - l’Algérie française 
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- les institutions révolutionnaires -  le contrôle du peuple - 
Harki  -  mouvement contre maquis.   

 المقّدمة:

رنسي ة  ي اعبزائر  ي أمسر  ة بتاريخ اإلدارة احمللي ة االاتعماري ة ادفتبقى اددررااات اػباَّ  
ِبكرًا مل زبضع إىل  بادن ظر إىل أف  مواضيَع عديدٍة ال تزاؿُ ، اغباج ة إىل ادبحث وادتنقيح

اددرراا ة اؼبعم ق ِة من ناحي ٍة، ومثريٌة دلخالؼ واعبدؿ من ناحي ٍة أخرى. وذدك العتباراٍت 
ف ااتودت إدارة االحتالؿ تارخيي ة فرضتها مرحل ة االاتعمار االاتيطاين ادفرنسي، بعد أ

على جل ادوثائق اديت تشكل مادة خاما تساعد  ي كتاب ة تاريخ ىذه اإلدارة احمللّي ة. وؽبذا 
ادسبب وغريه، توف ر ؼبدرا ة كتاب ة ادتاريخ االاتعماري ة رَّيًدا مهما منحها ادس بق  ي 

منظورىا ادذي جيَنُح اإلطالع على ادوثائق، ومن شب ة تدوين ادت اريخ اعبزائري انطالقا من 
غادًبا و ي معظمو إىل سبجيد االاتعمار االاتيطاين وتضخيم منجزاتو  ي اعبزائر مع أهنا مل 

 اؼبمنهج.و تكن إال دصاحل ادطائف ة "ادكودونيادي ة" إما بشكل َّريح، أو بادّدس اؼبغل ف 
أحد جوانبها  هبذه اددرراا ة اديت تسلط ادض وء علىىذا اامهُت  ألمهي ة ادب حث  ي     
 Sections Administrativesادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة ) :وأعين

Spécialisées ،) 1955في إطار الفترة الزمانية الممتّدة ما بين نهاية سبتمبر ،
 ، أي ثالث ة أشهر بعد تاريخ وقف إطالؽ ادنار.1962وحتى حّلها نهائيا في جوان 

هل كان إنشاء الفرٍق  اره اإلشكادي ُة ادتادي ُة:ااتوقَػَفت ادبحَث  ي مراحلو اؼبختلف ِة ومس
اإلدارية المختصة مخرًجا لفك تناقضات اإلدارة المحلية االستعمارية في الجزائر أم 

 محاولة إلفشال الثورة الّتحريريّة وعزل الشعب الجزائري عن ثورته؟
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عبذور ادتارخيي ة إشكادي ة ادبحِث على صبل ٍة من ادقضايا اؼبرتبط ِة باػبلفيات و ا تتوقف     
دنشأة ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة، وارتباطها دبصلحيت ادشؤوف األىلي ة وادشؤوف اعبزائري ة، 
واؼبكاتب ادعربي ة ادبائدة. باإلضاف ة إىل عالق ة ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة بأىداؼ دائرة 
االاتعالمات واؼبخابرات، وموقعها من خطط  اغبرب ادبسيكودوجي ة اديت عبأت إديها 

 ادتادي ة:عناَّر اداؼبوضوع وفق ، ومّت بناء يع اؼبصاحل األمني ة ادفرنسي ةصب
 الفرق اإلدارية المختصة محاولة أخرى إلدارة محلية استعمارية في الجزائر. أّواًل:
عن حاد ة جد  1954كشف االنتشار ادسريع دثورة ادتحريري ة ابتداًء من أوؿ نوفمرب      

ضبلت اغبكوم ة ادعام ة بقيادة  2ئر، خصوَّا  ي األرياؼ ي اعبزا 1مًتدي ة دإلدارة احمللي ة
مهمتهم األاااي ة   3جاؾ اواتل إىل ادلجوء إىل ضباط ـبتصني  ي ادشؤوف اعبزائري ة

كانت أخذ زماـ إدارة ادسكاف بيدىم ، وإعادة ربطهم باإلدارة االاتعماري ة، وعالج 
ادسائد  ي اؼبيداف االاتعالـ حاد ة ادتفكك ادذي مي ز ادعالق ة هبم، وإجياد عالجا دلُقصور 

 . 4ادسيااي و االاتخبار ادعمليايت
 

 .)الصاص(جذور الفرق اإلدارية المختصة -1       
نّظم"، وربريك آديات 

ُ
دّعم اعبيش ادفرنسي ىياكلو  ي اعبزائر ُمركرزاً على فكرة "االخًتاؽ اؼب
و تربز  ي األفق ربت االخًتاؽ اإلداري اديت تساىم  ي تدارؾ ادفشل ادذي بدأت معاؼب

غطاء اياا ة "ادتهدئ ة" وبسط ادسلم. ومن تلك اؽبياكل اعبديدة اديت ُأحدثت ما ُعرؼ 
 5" اديت اشتهرت شعبيا باام "الَّاص"الفرق اإلدارية المختصةربت تسمي ة "

وإلقباح عملها اؼبيداين ااتعانت اغبكوم ة ادفرنسي ة دبصلح ة ادشؤوف اعبزائري ة وادصحراوي ة 
اؼبؤاس ة ادعسكري ة دإلشراؼ على تكوين اإلطارات اؼبتخصص ة اديت تسري اؼبلحق ة ب

مع توفري كل  6واإلشراؼ  ي آف واحد على إدارة شؤوف اؼبصاحل اإلداري ة اؼبختص ة
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وادبشري ة اديت تسمح دضباط ىذه ادفرؽ اؼبختص ة "الَّاص"  اإلمكانات اؼبادي ة واؼبادي ة
 .7بتنفيذ وبصف ة كامل ة اؼبهاـ اديت أاندت إديهم

ومل يتمكن االاتعمار ادفرنسي من تثبيت نفوذه  ي اعبزائر إال بعد صبع أكرب قدر من 
دذدك عمد إىل إاًتاتيجي ة االخًتاؽ وادتشتيت. و ي  8اؼبعلومات عن اعبزائر واعبزائريني

إطار صبع اؼبعلومات عن اعبزائريني ومتابع ة ربركاهتم، أنشأ االاتعمار ادفرنسي  ي ادقرف 
اؼبكاتب ادعربي ة  ي كل مناطق ادبالد، وىي مكاتب ظاىرىا ادعمل اإلداري، ادتااع عشر 

وترأاها ضباط عسكريوف، وقد كتب ىؤالء  9دكن باطنها ىو ااتخربايت وصبع اؼبعلومات
ادضباط ادكثري من ادتقارير، بل ديكن اديـو أف نقوؿ أف ىذه ادتقارير اديت نشرىا بعض 

تشكل مصدرا مهما دتاريخ اعبزائر  ي ىذه ادفًتة ىؤالء ادضباط على شكل كتب، بأهنا 
خاَّ ة  ي ؾبادو االجتماعي وـبتلف ادصراعات ادقبلي ة وادعروشي ة واألاري ة اديت عرفها 
اجملتمع اعبزائري آنذاؾ، واؽبدؼ من صبع ىذه اؼبعلومات ىو توظيفها  ي إثارة ادفنت بني 

وقد أثّر  10اؼ االاتعماري ةاعبزائريني وااتخداـ بعض ادقبائل واألار دتحقيق األىد
منوذجاف  ي تشكيل تنظيم ايااي وإداري  ي اعبزائر بعد اهنيار ادنظاـ اإلداري ادقدًن 

؛ األوؿ كاف منوذج "اؼبكاتب ادعربي ة"، اؼبتبلور من تاريخ ادتهدئ ة  ي 1955خالؿ ان ة 
ط
ُ
و ر من قبل ادعقيد اعبزائر  ي ادقرف ادتااع عشر، وادثاين ىو منوذج ادًتاتبي ة اؼبتوازي ة، اؼب

 . 12واؼبتمخرض عن ذبرب ة اغبرب اؽبند ادصيني ة 11الشريوا
ارتبطت ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة بتقاديد اؼبكاتب ادعربي ة، وىي اآلدي ة األوىل  ي وقتها 
واألكثر أمهي ة بضخامتها. وألف تقاديد اؼبكاتب ادعريب مل تستمر  ي اعبزائر على عهد 

غط األقلي ة األوربي ة، اديت انتقدت اؼبيوؿ ادعربي ة ؽبذه اؼبكاتب، اعبمهوري ة ادثادث ة، ربت ض
وخاَّ ة  ي قضي ة اغبد من طرؽ االاتحواذ على األراضي ادعربي ة من قبل األوربيني. ومّت 
حل  اؼبكاتب ادعربي ة خالؿ ادسنوات األوىل دلجمهوري ة ادثادث ة، ومل يستمر ىذا ادتقليد إال 
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ف األىلي ة  ي اؼبغرب األقصى و ي اؼبناطق ادعسكري ة  ي الك ادضباط اؼبسؤودني عن شؤو 
 .13 ي جنوب اعبزائر

اؼبراكز اإلداري ة اديت حافظ عليها ىذا ادسلك من ادضباط  ي  14وَّف ادلواء بوشريي 
.  وعلى شاكل ة ىذه 15ادريف اؼبغريب بوَّف إديودوجي مبادغ فيو وأهنا ذو ثق ة ضعيف ة

 اعبزائر وىي  ي نفس ادوقت قواعد عسكري ة اؼبراكز، أقيمت ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة  ي
ومراكز إداري ة. فإذا نظرنا إديها باعتبارىا قواعد عسكري ة  كاف من مهامها إنشاء ربت 
إدارة ضابط ؾبموع ة َّغرية كفرق ة عسكري ة تدعى "اؼبخازني ة" قادرة على ضباي ة اؼبنشآت 

كاف احملليني؛ وىم هبذا اديت أقامتها "الَّاص" ومّت توظيف أفراد ىذه اجملموعات من ادس
ديثلوف ادصل ة وادرابط ة مع ادسكاف، و ي نفس ادوقت يُوفروف ؽبم فرص ادعمل ويزودوهنم 
باألشغاؿ. وإذا نظرنا إديها باعتبارىا مراكز إداري ة فنجدىا  ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة قد 

 .16اضطلعت بدور إدارة اددود ة، حيث مثلت اؼبستوى األدىن ؽبذا اددور
 
 كاتب العربية وترسيخ اإلدارة المحلية االستعمارية.الم -أ

قر رت ادسلطات االاتعماري ة إنشاء ىيئ ة تتكل ف جبمع اؼبعلومات عن       
فأاست   ، وجعل ىذه اؽبيئ ة عبارة عن جسر يربط بني ادفرنسيني واعبزائريني.171اعبزائريني

ل ة فعاد ة  ي ادتقاط ، وظبيت بادديواف ادعريب وأَّبح واي1833ىذه اؽبيئ ة  ي عاـ 
ربودت ىذه اؽبيئ ة إىل "إدارة  1837و ي عاـ   اؼبعلومات وصبعها واددعاي ة دالاتعمار.

ادشؤوف ادعربي ة" وكانت ىذه اؽبيئ ة مسؤود ة عن "تسهيل عملي ة االتصاؿ برؤااء ادعشائر 
 1844. قر ر بيجو  ي عاـ 18وادتفاوض معهم، وإقناعهم بقبوؿ مبدأ ادتعاوف مع فرنسا"

ف يؤاس بصف ة رظبي ة اؼبكاتب ادعربي ة، ووضع ؽبا اؽبياكل ادتنظيمي ة حبيث تصري ىذه أ
اؼبكاتب ىي ادوايل ة األاااي ة اديت ايستعملها اعبيش ادفرنسي إلخضاع اعبزائريني 
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وحسب ادتنظيم اعبديد دلمكاتب  19وادقضاء على ما بقي من مؤاسات اددود ة اعبزائري ة
فإف  إدارة ادشؤوف ادعربي ة على مستوى ادقيادة ادعسكري ة ادعربي ة ادتابع ة دلجيش ادفرنسي 

قامت بتأايس إدارات فرعي ة ؽبا على مستوى اؼبقاطعات ادثالث ة اؼبوجودة باعبزائر، و ي  
كل مقاطع ة توجد وحدات دلمكاتب ادعربي ة من اددرج ة األوىل، ووحدات ثانوي ة من 

ؿبلي ة دلت حكم  ي ادسكاف واجملتمع اددرج ة ادثاني ة، وربودت اؼبكاتب ادعربي ة إىل إدارات 
مكتباً، مث تضاعف  21 ي اعبزائر  1841بلغ عدد اؼبكاتب ادعربي ة عاـ  20ادريفي

مكتباً، وتوزعت ىذه اؼبكاتب  ي أكباء ادبالد، حبيث  46إىل 1865عددىا  ي عاـ 
مكتبًا وملحق ة واحدة  ي  12مكتبًا وثالث ملحقات  ي عماد ة اعبزائر، و 14أنشئ 

مكتبًا وملحق ة واحدة  ي عماد ة قسنطين ة، مث وَّل عدد اؼبكاتب 15 ة وىراف، وعماد
ضابط  200مكتباً. وكاف يشرؼ على ىذه اؼبكاتب  49إىل 1870ادعربي ة  ي عاـ 

. وتقّرر تنظيم مستخدمي اؼبكاتب ادعربي ة باؼبراـو  21على مستوى اؼبقاطعات ادثالث ة
ل كل مكتب  ي كل مقاطع ة من ، حبيث تشكّ 1844فيفري  01ادوزاري اؼبؤرخ  ي 

فاراًا فرااف من  25حوايل عشرة أشخاص، تساعدىا فرق ة  ادصباحيي ة، تكونت من 
 .22قوات اؼبخازني ة

وإذا كانت اؼبؤاس ة ادعسكري ة ادفرنسي ة ىدفت من وراء ادقرارات وادنُّصوص إىل إنشاء 
ائل وضباي ة االاتيطاف اؼبكاتب ادعربي ة ادًتكيز على ربقيق ادتهدئ ة اددائم ة  ي أوااط ادقب

األورويب فإف مهامها تواعت بعد ذدك وازداد نفوذىا بادتدريج حىت أَّبح ديواف اؼبكتب 
وَّارت سبارس مسؤوديات اغبراا ة واؼبراقب ة  23ادعريب ىو اؼبركز اغبقيقي دلسلط ة  ي اعبزائر

ة وادتوجيو ادسيااي واددعائي واؼبايل وادعسكري واإلداري، كما َّارت تشكرل إدار 
األمر تعد  مستقل ة حىت عن اعبيش ادفرنسي، وخضع ؽبا تسع ة أعشار ادبالد دكن  ي واقع

اؼبهم ة ادرئيس ة درؤااء اؼبكاتب ادعربي ة بصفتهم ينتموف إىل ادسلط ة ادعسكري ة، ىي صبع 
، وتتمثل ىذه 24اؼبعلومات اديت زبدـ اعبيش ادفرنسي وتساعده على تقوي ة نفوذه  ي ادبالد
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صاء األراضي ادزراعي ة وادتعرؼ على ؾباري اؼبياه، وأخذ فكرة عن ادتنظيم اؼبعلومات  ي إح
ادقبلي، والايما  ي اؼبناطق اػباضع ة دلنظاـ ادعسكري، وربديد نوعي ة اؼبداخيل اؼبادي ة حىت 
يتمكن ادضباط من اغبصوؿ على أمواؿ كبرية عند صبع ادضرائب، كما كانت مهمتهم 

ص ىذا ادقطاع، وتسهيل مهم ة موظفي ادغابات تزويد مصاحل ادغابات دبعلومات زب
 .25ؼبعاين ة اؼبناطق ادغابي ة

 
استنجاد اإلدارة االستعمارية بتقاليد مصالح الشؤون األهلية بعد عام   -2      

1954. 
أماـ تقدـ ادثورة وتطورىا وانتشارىا وادتفاؼ ادشعب حوؽبا، َعني  ادوزير األوؿ منداس 

حاكما عاما  26جاؾ اواتل 1955(  ي بداي ة جانفي  فرانس )من اغبزب ادراديكايل
 ي اعبزائر خلفا دروجي ديونار ادذي كاف أوؿ من فوجئ باندالع ادثورة  ي ادفاتح من 

باعبزائر حامال معو  1955. وحل  جاؾ اواتل  ي منتصف فيفري 1954نوفمرب 
تمردين" على خط ة متكامل ة يسعى دتنفيذىا على اؼبيداف ىدفها اغبرب ادشامل ة على "اؼب

صبيع اؼبستويات وادقطاعات: اياايا وعسكريا واجتماعيا وإداريا، وغزو قلوب وأرواح 
اعبزائريني حبضور متواَّل وأعماؿ اتصادي ة دتفعيل ادعمليات وادتأثري على اعبزائريني 

 .27وربييدىم عن ادثورة
 توقف باعبزائر  ي  ي كتابو "اددفاتر ادسيااي ة غبرب اعبزائر"، بأنو حني 28ذكر روبري بريوف

وىو  ي طريقو إىل ادكامريوف، ااتضافو اغباكم ادعاـ اعبديد جاؾ  1955مارس  16
اواتل ودار حوار حوؿ اؼبستعمرات واعبزائر ػبصو  ي نقطتني: أف اواتيل كاف مؤيدا 
دسياا ة تضمن ترقي ة ادشعوب اإلفريقي ة ضمن اإلطار ادفرنسي. وخبصوص شؤوف اعبزائر؛ 

كوف أيسر دو قبل اؼبستوطنوف إمكاني ة كسب األمواؿ بدوف توظيف إدارهتم فيمكنها أف ت
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اؼبطيع ة ؼبمارا ة ايطرة ايااي ة واجتماعي ة مطلق ة على اؼبسلمني وكذدك ادشأف دو رفض 
 .29اؼبسريوف ادقادموف من فرنسا غض ادطرؼ عن اغبقيق ة اعبزائري ة

ارير اؼبتعددة اديت تُعدىا ـبتلف وبعد ادتعرؼ على ادوضعي ة ادعام ة  ي اعبزائر من خالؿ ادتق
اعبهات االاتعماري ة، قاـ اواتل جبوالت تفقدي ة، ومعاين ة ميداني ة قادتو إىل اؼبناطق 
ادساخن ة أو اؼبرشح ة دذدك، كاألوراس ومشاؿ قسنطين ة؛ وقد توَّ ل من خالؿ جودتو  إىل 

 ااتنتاجني أوديني حسب تقييمو دلوضع:
بني مستوى ادفقر واالاتعداد دالدتحاؽ جببه ة ادتحرير  األوؿ  : أف ىناؾ تناابا طرديا -

 ادوطين.
 .30ادثاين : أف اؼبتمردين ديثلوف اؼبقدم ة دألبعاد ادوطني ة ادسيااي ة وادديني ة -

وبعد ىذه اؼبعاينات بدأ اغباكم ادعاـ اواتل ميدانيا يتحرؾ على صبيع األَّعدة دلقضاء 
 على "ادتمرد".

دارة وجيش االحتالؿ خصائص اغبرب ادشامل ة بكل وضبلت ردود ادفعل األوىل من إ
 وضوح، وسبثل  ي :

 هتجري ادسكاف وقصف ادقرى ؼبنع ادثوار من ااتخدامها قواعد دلتموين وادتجنيد -أ
، وتقسيم اؼبنطق ة إىل مربعات 1955أفريل  03إعالف حاد ة ادطوارئ ابتداًء من  –ب 

 .31دتسهيل مراقب ة ادسكاف
ؼبضاعف ة تعداد ادقوات ادنشط ة  ي اعبزائر ؛  1955ع مطلع ااتدعاء االحتياطي م –ت 

 190000، إىل 1955 ي جويلي ة  160000إىل  1954 ي نوفمرب  80000فمن 
 .1955قبل هناي ة ان ة 

ااتقداـ خرباء حرب اؽبند ادصيني ة دتطبيق تقنياهتم وخرباهتم  ي األوراس باعتبارىا  –ث 
اؼبنطق ة جنرادني دتحقيق ما اَّطلح عليو بػاام ، فقد ُعنّي ب32"ادبؤرة األوىل وادرئيس ة"

 "ادتهدئ ة" : 
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 إلدارة اغبرب على ادصعيد ادعسكري اػبادص. 33ادّلواء فانوكساـ  -
اؼبستقدـ من مدين ة أغادير )اؼبغرب األقصى( وادذي يُتقن  34ادّلواء جورج بارالنج -

الاتعماري ة  ي اؼبناطق اديت ادعربي ة، إلدارة اغبرب ادنفسي ة واددعائي ة وإعادة تنظيم اإلدارة ا
انتشرت فيها ادثورة، دتحييد وإضعاؼ دور اؼبنظم ة ادسيااي ة اإلداري ة عببه ة ادتحرير 

 .36وااتعاف خبربة ادعقيد غواو من اؼبكتب اػبامس 35ادوطين
أف يتصّرؼ كرجل ـبابرات اابق، فوضع بادتنسيق  1955ظهر  دسواتيل  ي خريف 

م" باعبزائر خط ة أمني ة من خالؿ نشاط ادفرؽ اإلداري ة مع مصاحل "مديري ة ضباي ة اإلقلي
اؼبختص ة )الَّاص( اديت أشرؼ على تطبيقها باألوراس ادّلواء جورج بارالنج دبساعدة 

 فبثال  ي ادعقيد غواو. 37اؼبكتب اػبامس
 

 الفرق اإلدارية المختصة والمهام المتعددة. ثانًيا:
 نشأة الفرق اإلدارية المختصة. -1

ومعها عرفت ادبلديات اؼبختلط ة  ،1954ادثورة ادتحريري ة  ي أوؿ نوفمرب انددعت     
، قبد أف ان ة 1954و  1922تراجعا ؿبسواا  ي تعداد إدارييها، فبمقارن ة بني انيت  

 300بلدي ة ـبتلط ة تشرؼ على ثالث ة ماليني جزائري أطرىا  78كانت ىناؾ   1922
ات اؼبختلط ة كانت تشرؼ على أربع ة ودنفس ادعدد من ادبلدي 1954إداري، أما  ي عاـ 

. فهذه ادر داءة 38إداري 257ماليني ونصف مليوف جزائري ومل  يكن تأطريىم إال بنحو
اإلداري ة حركت ادسلطات االاتعماري ة ألجل إجياد حلوؿ اريع ة دتدارؾ ىذا 

 .39"االنسحاب" غري اؼبعلن
دسلطات اإلاتعماري ة َّاص( بعد فشل اجاءت فكرة إنشاء ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة )ال

 ي ادتحكم  ي تطور االضطرابات ادواقع ة  ي اعبزائر واديت أرجعتها إىل غياب اإلدارة 
احمللي ة، وانعداـ ادتواَّل بني اعبزائريني واإلدارة ادفرنسي ة ونقص اؼبعلومات ادضروري ة 
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. ورأت بأنو ال يتأتى ؽبا فهم ما حيدث إال بإقام ة نظاـ 40دتحقيق أي انتصار عسكري
إداري فّعاؿ وخباَّ ة  ي اؼبناطق األكثر اضطرابا، يعيد ادثق ة واإلطمئناف دلسكاف، ويعمل 
على تطبيق اإلَّالحات اؼبوعودة اديت جاء هبا اغباكم ادعاـ جاؾ اواتاؿ.   بدأ ذبسيد 

أفريل ، عندما أنشأ جاؾ اواتاؿ قيادة  30، وبادضبط  ي 1955ادفكرة  ي ربيع 
، ومت تعيني ادّلواء بارالنج دقيادهتا. وقد خّوؿ ىذا اؼبنصب مدني ة وعسكري ة  ي األوراس

دلّلواء اإلشراؼ على ادسلطات اؼبدني ة وادعسكري ة دبا فيها اإلدارة وادشرط ة وكل ادفرؽ 
ادعسكري ة اؼبوجودة بادن احي ة ادشرقي ة. وؼبا كاف ىذا ادّلواء من ادضُّباط ادقدماء دلشؤوف 

ضابطا من  14اتاؿ بتفعيل عملي ة منوذجي ة قوامها األىلي ة فقد كلرف من قبل جاؾ او 
ضباط من ادشؤوف ادصحراوي ة، كاف ادّلواء قد ااتقدمهم من  09ادشؤوف األىلي ة و

اؼبغرب بعد أف أجروا تكوينا قصري اؼبدى  يؤىلهم دلقياـ بادوظيف ة احملّددة ؽبم، ويكونوا 
ادعامني ادثالث ة: بارالنج،  وقد قاـ كل من اؼبفتشني 41"قلب فرنسا ادنابض  ي كّل دّوار"

وىم من قدماء مصلح ة ادشؤوف األىلي ة، بدور مؤثر على اغباكم ادعاـ،  43ترياين 42بارتيو
دلُمضّي قدما  ي ذبسيد أفكارىم، وخاَّ ة وأهنم كانوا ضمن اغباشي ة اؼبقرب ة دو، اديت تقّرر 

 . 44ادسياا ة ادعام ة ادواجب اتباعها ؼبعاعب ة ادقضي ة اعبزائري ة
تفسري اختيار اؼبؤاس ة ادعسكري ة ادفرنسي ة دلقياـ هبذا اددور، إىل قّل ة اؼبختصني  ديكن    

، وأيضا  45 ي ؾباؿ ادعمل اإلداري اؼبدين إلدارة شؤوف ادبلديات اؼبختلط ة اؼبستحدث ة
دلصعوبات اديت واجهت اغبكوم ة  ي توفري ادعدد ادالـز من اإلداريني وبادسرع ة اديت 

د أف أغلب مستخدمي  ىذه اؼبصاحل مّت انتقاءىم من اؼبؤاس ة تتطلبها اؼبرحل ة. وؽبذا قب
وادصحراوي ة، أو ؾبّندوف أو  47. فهم إما ضباط  ي مصلح ة ادشؤوف اعبزائري ة46ادعسكري ة

. وىؤالء ىم 48احتياطيوف، أو ضباط عاملوف من ـبتلف تشكيالت اعبيش ادفرنسي
 La SASا بػتسمي ة "الَّاصادذين ايشكلوف اؼبصاحل اإلداري ة اؼبختص ة اؼبعروف ة اختصار 

. وظهرت ىذه ادتسمّي ة رظبيا  ي ادوثائق ادفرنسي ة ألّوؿ مرّة  ي ادقرار ادذي أمضاه 49"
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. وادذي أنشأ ىذه اؼبصلح ة وأغبقها 195550ابتمرب 26جاؾ اواتل واؼبؤرخ  ي 
وقد أوضحت اؼبادة ادرابع ة من ىذا ادقرار بادديواف ادعسكري ادت ابع دلحكوم ة ادعام ة. 

ـ ضباط اؼبصاحل اإلداري ة اؼبختص ة، واديت دبوجبها نقلت ادسلطات اؼبدني ة دإلداريني إىل مها
جويلي ة  08أشخاص عسكريني. وتوا عت َّالحيات ىؤالء ادضباط بصدور مراـو 

 59/1019ادذي نقل ؽبم اختصاَّات ضباط ادشرط ة ادقضائي ة، أما مراـو  195751
نظاما خاَّا  ي ادًتاتبي ة اؼبدني ة، وحسب ىذا  فقد منح ؽبم 52اؼبنشور  ي اعبريدة ادرظبي ة

فبا جيعلو أداة اتصاؿ بني  53اؼبراـو فإف ضابط اؼبصلح ة ىو فبثل نائب ادعامل )اوبريفي(
رئيس اؼبقاطع ة ورئيس ادبلدي ة. ويساعد رؤااء ادبلديات على ادقياـ دبهامهم اديت خيّوؽبا 

تماعي دلبلديات ويسهر على ؽبم ادقانوف، ويقًتح مشاريع ادتطور االقتصادي واالج
 .54ذبسيدىا

 490مكتبا إىل  30أما عن عدد ىذه اؼبصاحل فقد ارتفع خالؿ عشروف شهرا من 
فرق ة شهريا.  23، ما يعادؿ إنشاء 1956و ديسمرب  1955مكتبا بني شهر ماي  

 55مصلح ة 590وَّل عددىا إىل  1958إىل شهر جويلي ة  1957ومن شهر جانفي 
فرؽ شهريا. وحسب آخر إحصائي ة فرنسي ة أَّدرىا اؼبكتب ادثادث  5ما يعادؿ إنشاء  2

 1961.56أكتوبر  28مصلح ة، وىذا إىل غاي ة  688فإف ىذا ادعدد اريتفع ديصل إىل 
 57(1962-1957تطور تعداد ادفرؽ اإلداري ة اؼبخّتص ة ) (:01جدول رقم)
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رتب/  1957 1958 1959 1960 1961 1962
 سنوات 

الضباط  600 590 596 658 738 738
   

  306 ؟
564 

نقيب  235 236 242
 /مالزم

مالزم  240 206 266 334 ؟
 أول

صف  300 415 418 458 480 540
 ضباط

 المجموع 1375 1447 1522 1680 1858 1278
 

أما إصبايل عدد ادعاملني  ي ىذه اؼبصاحل من ادعسكريني واؼبدنيني فقد وَّل إىل 
 حو ادتايل:موظفا، موزعني على ادن 24750

 فردا. 717ادضباط ادعاملوف واالحتياطيوف:  -

 فردا. 566َّف ادضباط:  -

 فردا. 532اجملندوف:  -

 مدين. 3700اؼبلحقوف اؼبدنيوف:  -

 .58فردا 20189اؼبخازني ة: 
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 تشكيل وتنظيم الفرق اإلدارية المختصة.  -2     

ىو رئيسها. مث كانت كل فرق ة من ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة تتشّكل من ضابط ادفرق ة، و 
نائب ادفرق ة، وىو  ي أغلب األحياف من ادعسكريني برتب ة َّف ضابط. وثالث ة ملحقني 

. وعدد 59من مصلح ة ادشؤوف اعبزائري ة مهمتهم اإلشراؼ على ادًتصب ة واؼبادي ة واالتصاؿ
رشدات أو اؼبساعدات االجتماعيات 

ُ
اؼبعروف ة اختصارا بػاام  من اجملندات ادفرنسيات اؼب

(ASSRA)60  من اؼبصلح ة اآلنف ة ادذكر مهمتهّن ادتقرب من ادّنساء اعبزائريات
 وإدماجهن  ي اغبياة األوربي ة. وأيضا تتكوف من :

و "اغبرْكى" جيندىم  مفرزة غبماي ة اؼبصلح ة وموظفيها، مشّكل ة من عناَّر "اؼبخازني ة" 
  .فرداً من اؼبسلمني واألوربيني  50و 30ضابط ادفرق ة، ويًتاوح عددىم ما بني 

ادعتاد اؼبادي، يتمثل  ي عدد من ادسيارات وادشاحنات، وجهاز إرااؿ  -
 وااتقباؿ، وكمي ة من األالح ة وادذخرية .

 .61وقد تقـو اغبامي ة ادعسكري ة ادقريب ة من اؼبركز، دبد اؼبصلح ة بطبيب ومدّرس أو فبرف
بيل اؼبثاؿ: ومل يكن ىذا ادعدد من اؼبوظفني ثابتا، بل خيضع دعّدة اعتبارات، منها على ا

ااتتاب األمن، عزد ة اؼبركز وبُعدىا عن طرؽ اؼبواَّالت، ووجود اؼبركز بادقرب من 
ادتجمعات ادسكاني ة. أما عن األماكن اديت توجد فيها ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة فقد 
اختريت بعناي ة فائق ة، إذ قبدىا  ي مزارع ؿبّصن ة و ي ادّدواوير وادقرى و ي بنايات أعيد 

برجا ُتسرّي   270 ي خطوة ثاني ة بُنيت ؽبا أبراج خاَّ ة، وَّل عددىا حوايل هتيأهتا. و 
فرق ة تابع ة دلشؤوف األىلي ة. وسبتد مسؤودي ة ادفرق ة على مساح ة تًتاوح ما  700من قبل 

.  62نسم ة 3000حىت  2000كلم مربع، ويقطنها حوايل   250كلم مربع و   150بني 
دعدد من اؼبصاحل منها مدرا ة ومركزا وتضم ىذه األبراج  ي أغلب األحياف ذبمعا 
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دلتدريب، وقاع ة ادفحوص وادعالج موضوع ة ربت تصرؼ طبيب، ووكاد ة بريدي ة، واوقاً، 
واكنات عائلي ة ؽبيئ ة اؼبوظفني، ومركزا إداريا، وفالحيا. يّتم اختيار ضباط ادشؤوف األىلي ة 

طوعني ؼبدة تًتاوح ما  ي أغلب األحياف، من بني ادضباط ادعاملني  ي اعبيش ادفرنسي اؼبت
بني ات ة أشهر إىل ثالث انوات قابل ة دلتجديد. أُعتمد  ي ادبداي ة مبدأ ادّتطوع إال أف 
ادسلطات ادفرنسي ة زبّلت عن ىذا اؼببدأ بعد أف الحظت عدـ ربفُّز ادكثري من ىؤالء 

ىذا  وأماـ 63ادضباط على االاتمرار  ي ىذا ادعمل، رغم االمتيازات اؼبادي ة اؼبمنوح ة ؽبم
األمر فتح اجملاؿ دالحتياطيني دالدتحاؽ هبذه ادوظائف. قبل ادتحاؽ ىؤالء اؼبوظفوف 
دبراكز عملهم، يتلقوف تكوينا إداريا متخصصا ومبادئ ادلغ ة ادعربي ة وادلهجات احمللي ة، 
ودرواا  ي علم االجتماع خاص باجملتمع اإلاالمي، زيادة على تربصات تطبيقي ة 

ادتكوين ان ة كامل ة. و ي ىذا ادسياؽ، كانت اددفع ة األوىل ورحالت درااي ة، ويدـو 
 .64اؼبتخرج ة ُمشكل ة من ادقادمني من اؽبند ادصيني ة

 
 مهام الفرق اإلدارية المختصة. -3           

من األمور ادغامض ة اديت ارتبطت بنشاط ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة، عدـ وجود نصوص     
ا تتقّلص أحيانا  ي مناطق معّين ة، وتتوّاع أحيانا ضابط ة ؼبهاـ الَّاص، دذدك قبد مهامه

أخرى  ي مناطق أخرى، حسب شهادات بعض ضباط الَّاص. وتقريبُا دصورة ىذه 
 اؼبهاـ قبملها  ي:

 المهام اإلدارية. -أ         
من اؼبهاـ اإلداري ة اديت حددهتا اؼبراايم ادفرنسي ة دضباط ادفرؽ اإلداري ة األىلي ة أنو ديثل     
ط ة اؼبركزي ة ومسؤوؿ اغباد ة اؼبدني ة وادوايط بني اإلدارات اغبكومي ة زيادة على إشرافو ادسل

على اؼبفوضيات اػباَّ ة، زيادة على أنو حيّدد ويرال إىل وكيل ادوايل االحتياجات احمللي ة. 
ومنو يتضح أف ضابط ادفرق ة اإلداري ة اؼبختص ة يلعب دور شيخ ادبلدي ة واجمللس ادبلدي  ي 
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، وؼبا كاف 1957جانفي  15ذبلى ذدك عندما أدغيت ادبلدي ة اؼبختلط ة  ي آف واحد. و 
بلدي ة، أنشأت ادسلطات االاتعماري ة اؼبفوضيات  1468عدد ادبلديات كبريا  حوايل 

منهم يشغلوف رؤااء ؽبذه  356ضابطا ىناؾ حوايل  568اػباَّ ة فمن بني 
 .65اؼبفوضيات

ىذه ادفرؽ ربضري االنتخابات ادعام ة وادبلدي ة ومن اؼبهاـ اإلداري ة األخرى اديت ُكلفت هبا 
ودفع ادسكاف دلمشارك ة فيها، بااتخداـ ـبتلف واائل ادًتغيب وادًتىيب اؼبتوفرة زيادة 
على ما ابق كاف ؽبذه ادفرؽ مهم ة إداري ة أخرى سبثلت  ي ادقياـ بأعماؿ إحصائي ة 

ادي واالجتماعي دلسكاف على مستوى كل مركز، تدّوف فيو معلومات عن ادوضع االقتص
دكل عائل ة ومصادر دخلها ومكانتها االجتماعي ة، وكل اؼبعلومات اديت تفيد اإلدارة 

 .66االاتعماري ة  ي تدعيم ايطرهتا على ادسكاف
وإلرغاـ ادسكاف على االرتباط باإلدارة ادفرنسي ة، اارعت اغبكوم ة ادفرنسي ة إىل إقام ة 

إلداري ة اؼبختص ة ، ويتم فيها اإلعالف عن فروع إداري ة متعددة األغراض  ي مراكز ادفرؽ ا
ادوفاة وادوالدة وااتخراج ادبطاقات اؽبوي ة وتقدًن طلبات ادقروض ادفالحي ة ، وااتالـ منح 

 .67ادتقاعد وتسوي ة أوضاع احملاربني ادقدماء
 المهام االجتماعية والتربوية. -ب            

 68اط ة اؼبساعدة ادصحي ة اجملاني ةسبث لت  ي تأمني ادرعاي ة ادصحي ة دلسكاف بوا      
اديت يشرؼ  70وادفرؽ ادطبي ة واالجتماعي ة اؼبتنقل ة 69(A.M.G) ااماؼبعروف ة اختصارا بػ

. وتوزيع اؼبواد ادغذائي ة مثل اددقيق 71عليها اعبيش ادفرنسي وادصليب األضبر ادفرنسي
اؼبهين  . وفتح اؼبدارس ومراكز ادتكوين72واغبليب ووَّالت اغببوب، اؼبالبس واألدوي ة

اؼبتخصص، وقد فتحت ىذه األخرية من أجل تأطري ادشباب اعبزائري قبل اػبدم ة 
 ادعسكري ة، بإعطائو تربي ة بدني ة وتربوي ة ومدني ة ربت إشراؼ ضابط ادفرق ة.



مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 160 12العدد 
 

واىتّمت مراكز الَّاص  بفتح ُورش دتلقني مهن ـبتلف ة، وقد وَّل عدد ادُورش اؼبؤّطرة  
 402ورش ة سبهني دلضغار وادشباب و 400كبو  1960من موظفي الَّاص ان ة 

 .73ورش ة سبهني دكبار ادسن
ومل تقتصر اإلاًتاتيجي ة ادفرنسي ة  ي ىذا اؼبيداف على ادذكور فقط، وإمنا وجهت اىتمامها 
بادعنصر ادنرسوي ؼبا دو من أمهي ة أاااي ة  ي اجملتمع اعبزائري، فأنشأت عدًدا من اؼبراكز 

تعليمها مهنا، وتشجيعها على اػبروج من ادبيت دلعناي ة بشؤوف اؼبرأة اعبزائري ة و 
وااتدراجها دتندمج مع قيم ومبادئ اجملتمع ادفرنسي واالدتقاء دبثيالهتا  ي ىذه اؼبراكز 

 .74اديت تشرؼ عليها مشرفات ُمْلَحقات بادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة
 المهام السياسية والعسكرية. -ت           
ددة دلفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة خالؿ ادثورة ادتحريري ة، يُدرؾ أف إف اؼبالِحظ دألدوار اؼبتع     

اؼبهم ة األاااي ة مل تقتصر على ادوظائف اؼبدني ة اؼبشار إديها اابقا، بل حىت أف ىذه 
األخرية مل تكن اوى أدوارًا ثانوي ة ومرحلي ة؛ فاؽبدؼ اغبقيقي ادذي أنشئت من أجلو  

ومات ادسيااي ة وادعسكري ة اؼبتعلق ة بادثورة، كاف ىو مراقب ة اعبزائريني وادبحث عن  اؼبعل
ومن شب ة تدمري ادتنظيم ادسيااي واإلداري ادذي أنشأتو جبه ة ادتحرير ادوطين دتأطري 
ادسكاف، وكذدك  تشجيع اعبزائريني على االنضماـ إىل َّفر فرنسا فرديا وصباعيا، زيادة 

ب ادكمائن دوحدات على اؼبشارك ة مع اعبيش ادفرنسي  ي ادعمليات ادعسكري ة ونص
، باعتبار أف ضابط ادفرق ة اإلداري ة اؼبختص ة ىو مستشار تقين 75جيش ادتحرير ادوطين

ددى ادسلطات ادعسكري ة وذدك ؼبعرفتو بادبلد واكانو، يساعد اعبيش  ي مهم ة ما أُطلق 
عليو بادتهدئ ة، وينوب عنو  ي ااًتجاع األمن وإقراره . ودتحقيق ىذا اؽبدؼ وضعت 

ؾبموعات من ادقوات اإلضافي ة مشكل ة من اؼبخازني ة واغبركى. و ي بعض ربت تصرفو 
األحياف أاندت ادسلطات االاتعماري ة إىل ىذه اؼبصاحل مهاـ عسكري ة حبت ة؛ فظهر ما 
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موزع ة بني اعبزائر  16ووَّل عددىا  ي شهر ابتمرب  76يسمى بادفرؽ اإلداري ة اؼبدعم ة
 77ووىراف وقسنطين ة.

ف تتم بادتنسيق مع بقي ة اؼبصاحل اإلداري ة واألمني ة األخرى مثل: كانت عملي ة مراقب ة ادسكا
اؼبخابرات واددرؾ وادشرط ة، ؼبساعدهتا على إدقاء ادقبض على اؼبشتبو فيهم، وفرض 

. 78ادغرامات وادتحقيق  ي ادسرقات وإرااؿ ادتقارير ومنح اعبوازات وادرخص وادشهادات
طاؽ، دفعت بعدد كبري من ادشباب وىذا ما جعلها تتحّوؿ إىل مراكز تعذيب وااتن

. فقد كانت ىذه ادفرؽ ىي اعبه ة اؼبخود ة 79اعبزائري إىل االدتحاؽ جبيش ادتحرير ادوطين
 ي مناطق اختصاَّها على منح رخص نقل ادبضائع وشهادات اإلقام ة كل ادوثائق 
 اإلداري ة األخرى، كل ىذا ادكم من ادوثائق حيمل تاريخ َّدوره ومدة َّالحيتو، فمثالً 

ُرخص اؼبرور كانت َّالحيتها تًتاوح ما بني يـو إىل شباني ة أياـ ويـو واحد ألقل من 
األشخاص ادراغبوف  ي زيارة ذويهم خارج قريتهم، كاف عليهم إظهار و . 80عشرين يوما

شهادة اإلحصاء َّاغب ة ؼبدة أقصاىا شهراف. وكاف اؼبضيف وادضيف ؿبل ربقيق  دلتأكد 
عداد ة ادفرنسي ة.ومن أجل ادزيادة  ي تشديد إجراءات ادرقاب ة من أهنما غري مطلوبني من اد

على ربركات وتنقالت ادسكاف أخضع ىؤالء  ي ادقرى وادّدواوير إىل أالوب ادًتبيع 
بعد  1957مارس  04على أحياء مدين ة اعبزائر  ي  81ادعسكري ادذي طبقو الكوات

دسُّكاف ادرُّحل مل يسلموا من السل ة ادعمليات ادفدائي ة  اديت تعرضت ؽبا اؼبدين ة. وحىت ا
ىذه ادطريق ة، إذ كانت توضع عالمات على اػبياـ متكون ة من حرفني األوؿ يدؿ على 

. وأما نقل اؼبواد 82ادبلدي ة وادثاين على اددوار، وكتبت بطريق ة ديكن أف ترى من اعبو
رية يتطلب ادغذائي ة فقد كاف خيضع ؼبراقب ة َّارم ة فقد كاف نقل ادبضائع  ي ذباه اؼبدف ادكب

إذنا باؼبرور َّاحل ؼبدة تًتاوح ما بني شهرين إىل ثالث ة أشهر، أما ادكميات ادكبرية من 
اؼبواد ادوااع ة االاتهالؾ، مثل ادقهوة وادسكر وادزيت فقد كاف أَّحاهبا خيضعوف 

 دلتحقيق.
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ؿباود ة منها ؼبنع وَّوؿ اؼبواد ادتمويني ة دوحدات جيش ادتحرير ادوطين، أخضعت    
ت االاتعماري ة امتالؾ األشخاص ؽبذه اؼبواد دلتحديد، فكل شخص ديس دو  أف ادسلطا

كلغ منو دلعائل ة   100كلغ من ادسميد  ي ادشهر، وأقل من   10ديتلك أكثر من 
ادواحدة. أما اؼبهم ة ادثاني ة، فكانت ادب حث عن اؼبعلومات على اؼبستوى ادعسكري 

الاتعماري ة من ادقضاء على ادت نظيم وادثقا ي واالجتماعي، اديت سبكرن ادسلطات ا
ادسريااي واإلداري عببه ة ادتحرير ادوطين، ومهاصب ة ومالحق ة وحدات جيش ادتحرير 
ادوطين، وتكثيف ادعمل ادبسيكودوجي  واددعائي بني ادسكاف؛ وقد اعتمدت 

 إاًتاتيجيتها دلوَّوؿ دتحقيق ىذه األىداؼ على ما يلي :
ذمم بعض اعبزائريني، وربويلهم إىل عمالء وخون ة  زبصيص مبادغ مادي ة اري ة دشراء

. ومن 83يزودوف اؼبصاحل االاتعماري ة باؼبعلومات اديت توَّلهم إىل ادقضاء على ادثورة
األااديب اؼبستخدم ة من الَّاص ااتغالؿ ادتنوع ادعرقي وتعميق اؽبُو ة بني األعراؽ وفق 

. وكذدك اؼبناشري ادكاذب ة اؼبثبط ة دلمعنويات واغبمالت اددعائي ة 84إاًتاتيجي ة فّرؽ تسد
بوااط ة مكربات ادصوت  ي األاواؽ وادساحات وقاعات ادعرض ادسنيمائي، وأيضا 
إرغاـ اؼبساجني  واألارى على االعًتاؼ بأارار ادثورة، وادتلويح ؽبم بادتهديد وادوعيد 

جالديهم. وقد اعًتفت  ي ادعديد من ادذي ايلحق بأارىم  ي حاد ة رفضهم ادتعاوف مع 
تقاريرىا بفشل ىذه اإلاًتاتيجي ة ، ألاباب، أوال: اإلجراءات اؼبتخذة من طرؼ جبه ة 
وجيش ادتحرير ادوطنيني ضد ىؤالء اػبون ة وادعمالء. وثانيا: قوة ومقدرة ادتنظيم ادسيااي 

ادشعبي ة، إذ يذكر واإلداري ادذي أنشأتو جبه ة ادتحرير ادوطين دتأطري وتنظيم األوااط 
أحدىم وىو  ي نفس ادوقت ضابط إحدى ادفرؽ اإلداري ة ، قائال: "نبحث عن ىذا 
ادتنظيم وندمره، دكن يعيد بناء نفسو مرّة ثاني ة، فأعضاؤه موجودوف  ي كل مكاف وعلى 

 .85ااتعداد تاـ دلتضحي ة، ورغم قلتهم فهم يتميزوف بفعادي ة فائق ة ومنظم ة"
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ناؽ على نشاط جبه ة وجيش ادتحرير ادوطنيني  ي ادتجمعات وؿباود ة منها دتضييق اػب
. وقد او غ   86ادعمراني ة ادكبرية اارعت اغبكوم ة ادعام ة إىل إنشاء ادفرؽ اإلداري ة اغبضري ة

اإلجراء بادن جاح ادذي حققو ىذا األالوب، يقصد نظاـ ادفرؽ  87اعبنراؿ رؤوؿ ااالف
دفع بادسلطات االاتعماري ة إىل تأايس ادفرؽ  اإلداري ة اؼبختص ة،  ي ادقرى ادداخلي ة، فبا

اإلداري ة اغبضري ة وأيضا من أجل كسب اكاف األحياء ادقصديري ة أو ادعزاب اؼبنعزدني عن 
 .88واطهم ادطبيعي

 موقف الثورة التحريرية من الفرق اإلدارية المختصة. ثالثا:
 تعمارية.الثورة في عامها األول ورد فعل اإلدارة االس -1                 

، وَّر ح حينها بأف 1954اعبزائر  ي هناي ة ابتمرب وبداي ة أكتوبر 89زار فرانسوا ميًتاف
 .91، وىو ادشعور ادعاـ اؼبعرّب عنو أثناء تلك ادزيارة 90"كل شيء ىادئ وااكن"

كلم   210000واطّلع على األوضاع اديت قّدمت إديو  ي َّورة مطمئن ة؛ فعلى مساح ة 
تضم ثالث عماالت )اعبزائر وىراف وقسنطين ة(، دوف اؼبناطق  مربع، وىي اؼبساح ة اديت

موظفا موزعا بني مصاحل االاتعالمات ادعام ة، ادشرط ة  6838اعبنوب، كاف يشتغل كبو 
ماليني نسم ة 9ادقضائي ة وادشرط ة اغبضري ة، وىذا ادعدد جد قليل دتغطي ة ما يقارب 

أوريب،  974245(، من ضمنهم 1954أكتوبر 31حسب إحصاء  8931137)
موظف  ي  50000مليوف نسم ة كاف دديها  43بينما  ي فرنسا اديت بلغ عدد اكاهنا 

كلم مربع مع تطور كبري  ي ادواائل 550000ادشرط ة على مساح ة تقدر بنحوػ
ان ة من االحتالؿ ادفرنسي قبد  120االتصاالت اؼبتطورة. وىذا ما يفسر خصوَّا منذ 

واددركي. وىذا ادغياب اؼبقصود يوضح درج ة بعض اددواوير مل تعرؼ إطالقا ادشرطي 
اإلمهاؿ ادذي عرفو ادريف اعبزائري، وطريق ة ادتعامل ادعنصري دلحكومات ادفرنسي ة؛ 
فحيث تنعدـ ادفائدة وادضرورة دالاتعمار ترتفع درج ة اإلمهاؿ وادتسّيب، وخاَّ ة إذا مل 

قضات، شرعت جبه ة يكن  ي اؼبنطق ة مستوطنا ديّثل االحتالؿ ادفرنسي. أماـ ىذه ادتنا
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ادتحرير ادوطين على إزاد ة ادتشويو وادتزييف واالكبراؼ واائر األمراض اديت نفثها اؼبستعمر 
، وانطلقت خالؿ اؼبرحل ة األوىل من ادثورة  ي تكوين 92داخل ـبتلف فئات اجملتمع

 ؾبموع ة من اؼبصاحل اإلداري ة موازي ة دإلدارة االاتعماري ة، وذدك من أجل ادقياـ باؼبهاـ
اإلداري ة اؼبختلف ة اديت ؽبا عالق ة مباشرة باعبزائريني على رغم من َّعوب ة اؼبهم ة إال أهنا 
أقدمت على إقبازىا ألهنا أدركت أهنا اتدفع باعبزائريني إىل مقاطع ة اإلدارة االاتعماري ة 
مدنيا، وأمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وتربويا، وألهنا قطاعات إاًتاتيجي ة دن يكوف ؽبا 

، بل دعمت اعُبهد اغبريب عبيش ادتحرير 93ري  ي إفشاؿ اؼبخططات االاتعماري ة فقطتأث
ادوطين  ادذي بدأت شباره تنضج. ففي مدين ة اعبزائر وادبلديات اػبمس بري مراد رايس، 
واألبيار، وادقب ة، وحسني داي، واانت أوجاف، تكفلت شرط ة اددود ة حبفظ األمن اديت  

ماد ة اعبزائر، ااعده كاتب عاـ دلشرط ة؛ وىنا أيضا ترمود" عامل ع"كانت ربت تصرؼ
تظهر اؼبفارق ة من حيث ادنرسب ة، بني تعداد اؼبكل فني حبفظ األمن وعدد ادسكاف اؼبدنيني، 

نسم ة من ضمنهم  635000وتربز بفارؽ كبري؛ ففي اعبزائر ادكربى اديت يقطنها كبو 
دائرة، قبد أف الك  12من اكاف مدين ة اعبزائر  اديت قسرمت إىل  400000كبو 

موظفا. وعلى اؼبستوى ادوقائي مكّلف ة بأمن ادطرقات  1562ادشرط ة اغبضري ة ضّمت 
واؼبعارض واألاواؽ وحرك ة مرور ادسيارات وادراجلني وادنظاف ة وادصح ة . وعلى اؼبستوى 
اإلداري ُكلرفت ادشرط ة اغبضري ة دبهاـ كثرية، منها، إَّدار شهادات و تشكيل ملفات 

ادسفر وبطاقات اؽبوي ة، ومنح تصاريح ؼبواد موضوع ة ربت تشريعات خاَّ ة، عبواز 
 ومراقب ة وحجز اعبرائد واؼبناشري.

 
 إنجازات الثورة في عامها األول. -2      

كاف اؼبناضلوف ادوطنيوف على اختالؼ مشارهبم يوجرهوف معظم ؾبهوداهتم دتنبيو ادشعب 
، وذدك ما 94وىذا من أىم منجزات ادثورة إىل ضرورة ااتغالؿ ادوقت إىل أقصى اغبدود
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اعتمادا  95ان ة ادتأايس على ادساخن 1955ربقق  ي اؼبرحل ة األوىل؛ فقد كانت ان ة 
على عاملني اثنني: طليع ة ثوري ة مصّمم ة ، وشعب جاىز الاتالـ رااد ة ادثورة. فقد كاف 

بإعالف ىذه  أف  من يسبق 1954ادشعور ادعاـ عشي ة اندالع ادثورة ديل ة فاتح نوفمرب 
ادثورة يفوز بقيادة ادشعب بدوف منازع، وما دبثت ادّتطورات ادالحق ة أف أثبتت  ي اؼبيداف 
َّدؽ ىذا ادشعور، وذباوب ادشعب ادفوري وادوااع ادذي حوؿ مفعوؿ ادشرارة األوىل 

. 22إىل ما يشبو " االنشطار ادنووي" حسب تعبري ؿبمد مرزوقي عضور من ؾبموع ة ادػ
ليع ة ادثوري ة ىذه ادشروط اؼبوضوعي ة اؼبواتي ة دتواَّل عملي ة ادتأايس على وااتغلت ادط

ادصعيدين: ادسيااي، ببناء ىيكل جبه ة ادتحرير ادوطين، ديباشر عملي ة تأطري ادشعب 
وتنظيمو ؼبواجه ة مصريه دبسؤودي ة وثبات. وادعسكري، ببناء اجملموعات اؼبسلح ة األوىل، 

عباىز اؼبتحفز ادذي يوفر ؽبا ادتموين واألمن، فضال وضماف ارتباطهما  ادوثيق بادشعب ا
 .96عن شروط ادتجدد اؼبستمر

كاف النتشار ادثورة بسرع ة ردة فعل من جيش االحتالؿ ادذي رمى بكامل قوتو إلطفاء 
جذوة ادثورة اديت بدأت  ي االتقاد ىنا وىناؾ. وقد أدرؾ دلوىل ة األوىل أف األوراس ىي 

جهوده إلطباد اعبذوة ادرئيسي ة بقصد وأد ادثورة  ي اؼبهد حيث "ادبؤرة األىم" فكث ف من 
ُوددت على حد قوؿ ادّلواء جورج بارالنج قائد عمليات "ادتهدئ ة" األوىل  ي األوراس رفق ة 

 .97ادّلواء فانوكساـ
دتخلط أوراؽ اعبميع وتقلب حساباهتم وتعطي ادثورة  1955أوت  20وجاءت عملي ة 

صعيدين ادسيااي وادعسكري، وحىت اؼبؤرخوف ادفرنسيوف ادوديدة دفع ة حاظب ة على اد
 .98أوت كاف هناي ة مرحل ة وبداي ة أخرى 20أنفسهم يؤكردوف أف  تاريخ 

وجاءت فكرة ادعملي ة  ي إطار ادبحث عن أقبح ادردود ادثوري ة اؼبمكن ة على اياا ة اغباكم 
اعبزائري ة بني ة  ادعاـ اعبديد جاؾ اواتيل ادذي بدأ يتصل دبمثلي األحزاب واؼبنظمات

تشكيل "جبه ة الم" مناىض ة "عببه ة اغبرب" أي جبه ة ادتحرير ادوطين، وقد انساؽ 
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بعض األعياف بادشماؿ ادقسنطيين وراء اآلماؿ " اإلَّالحي ة" اديت كاف يروج ؽبا 
. وأيضا  ي إطار إحداث قطيع ة هنائي ة بني ادشعب اعبزائري وؾبتمع "ادكودوف" 99اواتل

ي يؤطرىم، وتفنيد مزاعم اغباكم ادعاـ ادذي كاف يصرح قبيل اؽبجـو ونظاـ االحتالؿ ادذ
بأف ادثق ة قد عادت إىل ادبوادي وأف ادفالحني انفضوا من حوؿ "اؼبتمردين"، وااتعادة 

 .100زماـ اؼببادرة على ادصعيدين ادسيااي وادعسكري، وربطيم وىم "اعبزائر ادفرنسي ة"
 .  1945101ماي 8أكثر من أحداث أحدثت اؽبجمات انقالبا  ي ادرأي اددويل 

وحسب اغبصيل ة اديت نشرهتا اجملل ة ادفرنسي ة "ىيستوريا مغازين" نقاًل عن وثيق ة دلجيش 
(، فإف ىذه 1956-1955خالؿ عاـ من ادثورة) -حسب اجملل ة  -ادتحرير ادوطين 

اغبصيل ة تعطينا فكرة مقرّب ة وعام ة عن ادنشاط ادذي مّيز ادثورة  ي مرحلتها األوىل، 
 وجاءت على ادنحو ادتايل:

 مزرع ة أحرقت  أو خربت  906
 رأس ادغنم وادبقر إما قتلت أو ُغنمت 38340

 آد ة فالحي ة خربت 404
 ااؽ عنب اػبمور اقتلعت 4432000

 قنطار من ادعلف أتلفت 359000
 ىكتار من احملاَّيل أتلفت 4583

 .102مدرا ة أحرقت 283
عبهات ادفرنسي ة، ألهنا تبنير بوضوح اعبهد والشك أهنا حصيل ة كبرية، وإف شّككت فيها ا

ادكبري ادذي بذدو اجملاىدوف على اؼبيداف، وكاف دو األثر ادفّعاؿ  ي اإلجراءات اديت 
 أحدثتها ادسلط ة االاتعماري ة جملاهب ة ادثورة.

 
 تصدي الثورة التحريرية للفرق اإلدارية المختصة. -3
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 باػبطر ادذي قد يصيب ادثورة، إذ مل منذ ادوىل ة األوىل شعرت جبه ة ادتحرير ادوطين    
تسارع إىل ادوقوؼ  ي وجو ضبالت اددعاي ة ، وزرع ادر يب وادت شكيك  ي نفوس اعبزائريني 

عندما قاـ بشري شيحاين بادقضاء على اإلداري  1955ماي  24وكاف أوؿ تصدي  ي 
واء بارالنج، واالاتيالء على وثائقو، ومنها تقريره ادذي أعّده دللر  103ادفرنسي دوبوي

ائم مهمتو ادقضاء على ادضباط  وتَلت ىذه ادعملي ة إنشاء فرؽ من ادكوماندوس ادد 
 .104ادفرنسيني واؼبتعاونني معهم من اعبزائريني

وُمنع ادسكاف من إقام ة اتصاالت أو عالقات مع ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة وكل ـبادف ة 
ص ؽبم باؼبشارك ة  ي يصبح َّاحبها ربت طائل ة ادعقاب، مثل رفض دعوة الَّا

االنتخابات، وَحْضر ضبل ادبطاقات، وعدـ االاتجاب ة دإلغراءات اؼبادي ة، وتشديد ادرقاب ة 
على اإلداريني واحملاربني ادقدماء وادقياد. ومل تكتف جبه ة ادتحرير ادوطين هبذه اإلجراءات 
بل راحت تكثف من ىجماهتا ضد اؼبصاحل واألىداؼ ذات ادطابع االقتصادي 

جتماعي اديت أقامتها ىذه ادفرؽ وذدك بشن ادعمليات ادعسكري ة ونصب ادكمائن واال
ضد دوريات اؼبخازني ة اؼبكلف ة حبماي ة أبراج ىذه ادفرؽ. و ي نفس ادوقت أنشأت نظاـ 
اجملادس ادشعبي ة  على مستوى اغبي وادقبيل ة وادعرش مث ادّدوار أو ادقري ة، مهمتو ادتكفل 

ر االنصياع وراء اددعاي ة ادفرنسي ة،  و ي نفس ادوقت تكثيف  بتأطري ادسكاف وتوعيتهم خبط
اددور االجتماعي، من خالؿ مساعدة عائالت اؼبساجني وادشهداء. وكانت ادنتيج ة أف 
ااتطاعت جبه ة ادتحرير ادوطين ومن خالؿ جهازىا ادسيااي واإلداري، من إرغاـ 

فإف هناي ة عاـ  105حسب كلود برجراإلدارة احمللي ة على االاتقاد ة أو  ادتعاوف مع ادثورة. و 
، وازدياد نشاط ادكومندوس 106ىي فًتة اديت عرفت هناي ة "ادقياد" و"شومبيط" 1955

ادتابع عبيش ادتحرير، فبا ترؾ انطباعا حوؿ جيش ادتحرير ادوطين بأنو موجود  ي كل 
مكاف وأف خطره  ي ارتفاع مستمر، وىذا االنتشار ينبغي مقابلتو بانتشار دلفرنسيني 
وأعواهنم. أما عن اػبسائر اؼبادي ة وادبشري ة اديت أغبقتها ادثورة هبذه ادفرؽ، فإف 
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اإلحصائيات اؼبتوفرة ىي اديت أعّدهتا ادسلطات ادفرنسي ة واديت أمهلت اػبسائر اؼبادي ة 
وذكرت اػبسائر ادبشري ة فقط، وحىت ىذه األخرية أخضعت حصيلتها ؼبا خيدـ اؼبصلح ة 

حصائيات فإف عدد ادقتلى من ادعاملني  ي ىذه اؼبصاحل ومنذ ادفرنسي ة، وحسب ىذه اإل
ضابطا، وأما عدد ادقتلى من  77وَّل إىل  1960ماي  09تأايسها إىل غاي ة 

 .107قتيال 441اؼبلحقني واؼبخازني ة فقد بلغ 
و ي ىذا ادسياؽ، اعتمدت جبه ة وجيش ادتحرير ادوطين  ي تصديها دسياا ة اغبرب 

 ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة على إاًتاتيجي ة تنطوي على عدة نقاط: ادنفسي ة اؼبمارا ة من قبل 
 كشف ادسياا ة االاتعماري ة وفضح األااديب ادفرنسي ة   -
 توعي ة اعبماىري إيديودوجيا واياايا -
مواجه ة ىذه اؼبصاحل ميدانيا من خالؿ ادتأطري ادوااع واديومي دلجماىري وإبراز دور  -

 ئي ة واإلعالمي ة دلثورة.اؽبياكل اإلداري ة وادصحي ة وادقضا
 ربذير اعبزائريني من خطورة ادتعاوف واالتصاؿ هبذه ادفرؽ. -
ادعمل على إبالغ اعبماىري بأخبار ادثورة و تطورىا داخليا وخارجيا، قصد اغبفاظ  -

 .108على ادصل ة بني ادشعب وثورتو
ار قوات وفبا أكد ادصعوب ة اديت القتها الَّاص أماـ تصدي اجملاىدين دنشاطها ىو اضطر 

اعبيش ادفرنسي إىل إقرار ـبطط غبماي ة مقرات الَّاص وإعادة نشر قواتو دبا خيدـ ىذه 
اػبط ة ، وأدى ذدك إىل االنسحاب من ادعديد من مواقعو اؼبعرض ة دلضربات اؼبتكررة، 

 .109وادلجوء إىل األماكن اآلمن ة
 

صريح اعًتؼ فيو بأنو وأماـ ىذه اغبيوي ة اؼبيداني ة، أدىل ادلواء فور قائد منطق ة جرجرة بت
يتقاام حكم اؼبنطق ة مع عمريوش :"أحكمها هنارا وحيكمها ديال". وكانت ادوالي ة ادثادث ة 
 ي عهد عمريوش دبثاب ة نواة حكومي ة بأمت ادكلم ة، تقـو ببعض اؼبهاـ اغبيوي ة، مثل ادتموين 
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داري ة وادتعليم واألوقاؼ فقد ااتطاع تنظيم ادتعليم بطريق ة أزعجت مصاحل "ادفرؽ اإل
اؼبختص ة" إىل حد كبري، الايما بعد أف قبح  ي إرااؿ عدد من ادبعثات ادطالبي ة إىل 
تونس، كما سبكن من إقام ة نظاـ دلتموين، قلل من آثار قرار ربصيص اؼبواد ادغذائي ة إىل 

، َعني قائد ادوالي ة األوىل ؾبلسا جديدا دلوالي ة 1961حد كبري. و ي هناي ة عاـ 
، فبا يوضح إاًتاتيجي ة ادثورة  ي اؼبيداف 110دا  دلشؤوف االجتماعي ةمستحدثا منصبا جدي

 االجتماعي و ي إفشاؿ اياا ة الَّاص، وادتصدي ؼبؤامراهتا باام اػبدم ة االجتماعي ة.
 .الخاتمة

 Sections Administrativesموضوع ادفرؽ اإلداري ة اؼبختص ة )
Spécialisées) "احتكارىا  اُت ادفرنسي ةادكتاب حاودتمرن اؼبواضيع اديت  ؛"الَّاص

تقدًن ادت حاديل واألجوب ة ادتارخيي ة، ِوفْػًقا دُرؤي ة اؼبدرا ة االاتعماري ة وخاَّ ة أودئك ادذين و 
 الزاؿ اغبنني يشدىم إىل ذدك ادعهد االاتعماري.

تناودت ادكتاباُت ادفرنسي ة ىذا اؼبوضوع وحاودت إبقاءه رىين ًة ؼبنطلقات وتصورات سبجد 
"زبائن" ُكثر وترايخ نظري ة "اإلاتعمار اإلجيايب" اديت ؽبا   ي اعبزائر، االاتعمار ادفرنسي

 اؼبعاَّرين دلثورة أو َمن جاءوا بعدىا. اؼبؤرخني ادفرنسيني بني
ُتسورُغ أعمادو هباالت وهبرج ة، فبا خيدـ بقاء ادغموض واالدتباس  ي ادقضايا "نظري ة"  وىي

اعبزائري ة، واجنها  ي دائرة ادتحجيم  ادتارخيي ة اديت تستهدؼ إضعاؼ وخلخل ة ادشخصي ة
 وادتحقري وادتقزًن، بإدصاؽ كل البي ة باعبزائريني، وإغباؽ كل إجيابي ة باالاتعمار ادفرنسي.

وإف حاودت  ،االاتعماري ة ادفرنسي ة تدارؾ ما فاهتا بإنشاء "الَّاص" ادسلط ةإف ؿباود ة 
لها إىل تلك ادعراقيل اديت بإدصاؽ هتم ة إفشاؿ عم "الَّاص" ادقراءة ادفرنسي ة تغطي ة فشل

خطوة  وىيوضعها "أعداء اعبزائر ادفرنسي ة" من ادفرنسيني اواء كانوا مدانيني وعسكريني 
وىي  ااًتجاع ايادتو.إلديانو بدتجاوز عبقري ة ادشعب اعبزائري وادتفافو حوؿ ثورتو و 



مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 170 12العدد 
 

ا ماضيهقراءات  تواطأت بادسكوت عن جرائم ىذا اعبهاز اإلداري  ي حق اعبزائر و 
 مستقبلها.و 

 التهميش
                                                 

داري ة ، خبصوص ادوضعي ة اإل1955مارس  24تقرير ربقيق عبن ة اددفاع ادوطين مؤرخ  ي  :يُنظر 1
 وادعسكري ة  ي اعبزائر.

، فإف عدد ادسكاف اعبزائريني بلغ 1954أكتوبر  31حسب اإلحصاء ادعاـ دلسكاف بتاريخ  2
غري مسلم ) أوريب و يهودي (  ي اعبزائر من ؾبموع  1042409و نسم ة 8487317
 نسم ة. 9529726

بلغ  1954و ي عاـ  باؼبائ ة. 14كاف بنسب ة   1886كاف ضعيفا، و ي   1830اكاف اؼبدف  ي ان ة 
 باؼبائ ة دلمسلمني. يُنظر: 18باؼبائ ة دغري اؼبسلمني و 79.4باؼبائ ة .   25كبو 

Jean Despois, «La répartition de la population en Algérie», 
-, N°5, 1960, p.921Annales Economies Sociétés Civilisations

922. 
 ي مقاؿ نشره  ي جريدة ادبصائر  ي أواخر نوفمرب  يصف ؿبمد ادبشري اإلبراىيمي ىذه اإلدارة 3

ُتطبخ فيها اآلراء  واألفكار  ي   -ديست كاؼبطابخ-، قائالً: "  ي اإلدارة اعبزائري ة ادعليا مطبخ ة 1948
كل ما دؽ وجل من شؤوف اؼبسلمني، وادقائموف على ىذا اؼبطبخ طهاة حُيسنوف ادفن، ودىاة 

ن طراز خاص، أوؿ ادشروط فيهم أف يكونوا قد أفنوا أعمارىم حيكموف بأوؿ ادظن، وىم منتخبوف م
 ي حكم اؼبسلمني، واجتازوا اؼبراتب اإلداري ة من أدناىا إىل أعالىا، وسبراوا دبحكوميهم، وفهموا 
ميوؽبم واذباىاهتم، ودراوا مواطن ادضعف وادقّوة فيهم، وآخر ادشروط فيهم أف يكونوا ااتعماريني 

دسند من ىؤالء ىو ادذي يُثبت أنو حكم اؼبسلمني حكما ااتبداديا وعرؼ  قبل كل شيء، وادسيد ا
كيف يُرىقهم، وكيف يُذؽبم وكيف يضرب بعضهم ببعض وديزؽ مشلهم، وكيف يديرىم على أف 
يكونوا آالت َّماء ال أنااا، وكيف يستلب منهم ادعقل واإلدراؾ...حىت يكتسب من كل ذدك 

آثار اإلمام محمد ؿبمد ادبشري اإلبراىيمي،  "...". ينظر:ملك ة فيما يسمونو "ادسياا ة األىلي ة
 .87(، اؼبرجع ادسابق، ص.عيون البصائر، اعبزء ادثادث )البشير اإلبراهيمي
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4 http://caom.archivenationale.culture.gouv.fr 
تور كرًن قّل ة من ادّداراني اعبزائريني كتبوا عن "الَّاص"، دكن بشكل ؾبمل، ادلهم إال ما كتبو اددك 5

ودد ادنبي ة، واددكتور غايل ادغريب. أما غريمها فال تكاد ذبد ما يروي ادظمأ. وقد علمت بوجود أطروح ة 
دكن مل دكتوراة جبامع ة اعبزائر حوؿ الَّاص، وحاودت اغبصوؿ على نسخ ة منها، ألدعم دراايت، 

 .أحصل عليها
(، وىو قصر اؼبشروع على La spécialité du butيعرؼ  ي دغ ة ادقانوف اإلداري دبصطلح ) 6

، ؾبمع ادلغ ة ادعربي ة، معجم القانونغرض ـبصص ال جيوز دصاحب االختصاص أف يتعداه. يُنظر: 
 .460، ص.1998ادقاىرة، 

7 Mathias Gregor, Les Sections administratives spécialisées 
entre idéal et réalité (1955-1962), L’Harmattan, Paris, 1998, 

p.19. 
، ـبترب ادبحث ادتارخيي عصور اعبديدة"، الحرب المخابراتية أثناء الثورة المسلحةرابح دونيسي، " 8

 .188، ص.2012، َّيف 6تاريخ اعبزائر، جامع ة وىراف،  ادعدد
وتغلغل ىذه اؼبكاتب دخل اجملتمع اعبزائري مّكنها من ادسطو على كم كبري من ادوثائق اعبزائري ة،  9

ثيق ة ادوطني ة اعبزائري ة إىل ادنهب وادسلب واػبطف واغبرؽ واإلتالؼ من قبل ىذه تعرضت ادو ودذدك 
اؼبكاتب دصاحل جيش االحتالؿ واإلدارة االاتعماري ة ادفرنسي ة، هبدؼ دطمس وعرقل ة وتعقيد إعادة  
كتاب ة ادتاريخ ادوطين وبناء وقائعو وتصحيحو. واديـو تتمثل عملي ة ربرير ادتاريخ ادوطين من ادفكر 

اتعماري  ي تصحيح األخطاء ودحض ادزيف وادتشويو ورفع ادلبس وملء ادفجوات، يُنظر: حيي اال
دفاتر "، كلمة االفتتاح في يوم دراسي حول أهمية المصادر المحلية في كتابة التاريخبوعزيز، "

 .59-56، ص.ص.1988، 02، معهد ادتاريخ، جامع ة وىراف، ادعددادتاريخ اؼبغربي ة
 .189، ص.لمرجع السابقا، رابح دونيسي 10
11 (Lacheroy) 
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12 Elsenhans Hartmut, La Guerre d’Algérie 1954-1962 la 

transition d’une France à une autre le passage de la IV à la 
V république, Edition Publisud, Paris, 1999, p.p.551-552. 

، 1956خلي اؼبربم ة مع  اؼبغرب وتونس عاـ اغتنمت اغبكوم ة ادفرنسي ة اتفاقيات االاتقالؿ اددا 13
دتعزيز وجودىا  ي شىت اجملاالت بعد أف الحظت تطور واتساع رقع ة ادثورة وامتدادىا  ي كل أرجاء 
اعبزائر، ومن ذدك إرااؿ ضباط ادشؤوف األىلي ة ادعاملني  ي كال ادبلدين ددعم اياا ة انتشار دلفرؽ 

 اإلداري ة اؼبختص ة.
14 (Générale Boucherie) 
15 François Lescel, « Les SAS (sections administratives 

spécialisées en Algérie)» :  consulter le : 30-12-2011 , URL : 
   ,. http://www.Farac.org 

16 Elsenhans Hartmut, Op.Cit.,  p.551. 
اديت تضبط عمل اؼبكاتب ادعربي ة وبياف أىدافها ومهامها مزيد من ادتفاَّيل حوؿ ادقوانني  17

 : وتركيبها، ينظر
-  E. Sautayra, Op.Cit., p.p.44-52 

18  Victor Foucher, Les Bureaux arabes en Algérie, Libraire 
Internationale, Paris, 1858, p.p.12-13.  

عربي ة ربّودت إىل ىيئ ة مدافع ة عن "األىايل"، يرى اؼبؤرخ ادفرنسي "ياكونو  كزافيي" بأف اؼبكاتب اد 19
 وال شك أف قودو فيو شيء من اؼببادغ ة، ينظر:

Yacono Xavier. « Quelques remarques sur la politique 
indigène du prince Napoléon en Algérie (24 juin 1858- 7 

Revue de l'Occident musulman et de la ».  mars 1859)
, 1970. p. 203.ée, N°8Méditerran 

http://www.farac.org/
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20 C. Bontens, les institutions Algérienne, Alger, Faculté de 

droit, 1970, p. 188.  
21 H.-A. Warnier,  l'Algérie devant l'empereur, Paris 

challamel, 1865, p.p. 238-239. 
وء شرق البالد ، إدارة المكاتب العربية واإلحتالل الفرنسي للجزائر في ضَّاحل فركوس 22

 .18، ص.2006اعبزائر، –، منشورات جامع ة باجي ـبتار، عناب ة 1844-1871
23  F. Robiou, l'Algérie en 1871, Paris, Victor Masson, 1871, p 

81.  
 .60، 53، 45، 20-19، ص.ص.المرجع السابقَّاحل فركوس،  24
25 F. Hugonnet,  Souvenirs d'un chef de bureau Arab, Paris, 

Michel levy, 1858, p 8-10. 
ثروبودوجي متخصص  ي حضارات اؼبكسيك إ( باحث Jacques Soustelle) جاك سوستل 26

ادقددي ة، إىل جانب ذدك فهو رجل ـبابرات عمل مع اعبنراؿ شارؿ دو غوؿ خالؿ اغبرب ادعاؼبي ة 
ر األربعينيات من ادقرف ادثاني ة، وحافظ على عالقاتو معو بعد انسحابو من ادواجه ة ادسيااي ة  ي أواخ

ادعشرين. اعًتض اؼبستوطنوف على تعيينو حاكما عاما دلجزائر ووَّفوه باديهودي األىلي ادذي غري 
 Yves Courriere, La Guerre d’Algérie Leدقبو ادقدًن "بن اوااف" . ينظر:

Temps des Léopards, Editions Rahma, Alger, 1993, p.13. 
27 Marc Besson, «Les PRT un concept auquel la France 
, Les Cahies du CESAT»,  pourrait souscrire sans se renie

Paris,  n20, Juin 2010, p.44 
ينصح َّاحب ادبحث ادسلطات ادعسكري ة ادفرنسي ة بتطبيق ذبرب ة )الَّاص( غبل األزم ة األفغاني ة 

 حاديا.
ارؾ  ي مفاوضات إيفياف، وأّدف كتابا بعنواف ايااي فرنسي من يسار اغبرك ة اعبمهوري ة ادشعبي ة ش 28

 (.Carnets politiques de la guerre d’Algérie"اددفاتر ادسيااي ة غبرب اعبزائر" )
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 .258ص. ،2007، دار ىوم ة، اعبزائر، دوغول والجزائر ؿبمد عباس، 29
30 Yves Courriere, Op.Cit., p.p.102-103. 
تاريخ منطق ة "، 1962-1956نطقة سيدي بلعباس مكاتب الصاص في مكرًن ودد ادنبي ة، "  31

مكتب ة ادرشاد دلطباع ة وادنشر وادتوزيع،  ايدي بلعباس خالؿ اؼبرحل ة االاتعماري ة ،اعبزء ادثاين،
 .163، ص.2005

 .139، ص.المرجع السابقؿبمد عباس،  32
33 (Vanuxem) 
34 (Parlange) 
روع جبه ة ادتحرير ادوطين (: تعد من أىم فOPA-FLN) المنظمة السياسية واإلدارية 35
(FLN أثناء ادثورة، حسب مصطفى دشرؼ ، وكانت سبارس نشاطها  ي األرياؼ على اػبصوص )

حيث  تعرض إطاراهتا على اػبصوص دلمالحق ة من قبل اعبيش ادفرنسي االاتعماري ألهنم قاموا 
داودتها ادكتابات بدور كبري خالؿ ادكفاح ادثوري.وىي تسمي ة أطلقتها االاتعالمات ادفرنسي ة، وت

 ,Mostefa Lacheraf,  l’Algérie: nation et sociétéادتارخيي ة. أنظر :
S.N.E.D, Alger, 1976, p.288. 

 .140، صالمرجع السابقؿبمد عباس،  36
 من مصاحل اعبيش ادفرنسي، مكلف باغبرب ادنفسي ة. 37
38 Claude Collot, Op.Cit., p.135. 
أدف  150ادبلدي ة اؼبختلط ة دواد ادصوماـ واديت تبلغ عدد اكاهنا  على ابيل اؼبثاؿ، كاف  تأطري  39

، وتناقص عدد ادقياد 1954 ي  03، دكن نقص عددىم إىل 1951إداريني  ي  04ػنحوااكن ب
 .Ibid, p.135. واعترب كلود كودو  ىذا اإلمهاؿ من أاباب ادثورة. يُنظر:788إىل  850من 

َّاص" اػبصم األوؿ عببه ة ادتحرير ادوطين. "الاعترب كثري من اؼبؤرخني ادفرنسيني  40
 ,.François Lescel, Op.Citينظر:

، دراسة في السياسات والممارسات 1958-1954فرنسا والثورة الجزائرية غريب ادغايل،   41
 .174، ص.2009غرناط ة دلنشر وادتوزيع، اعبزائر، 
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اؼبتعلق بتحويل ادبلديات اؼبختلط ة  1956جواف  28اؼبؤرخ  ي  642- 56حسب مراـو رقم   45

، مّت حل صبيع ادبلديات اؼبختلط ة، وىذا 1884أفريل  05 ي اعبزائر إىل بلديات مسرية بقانوف 
 ادتمديد وقع ألوؿ مرة، دكنو جاء متأخرا.

46  Commandant de Montalembert, Souvenirs d’Algérie, 
, p.02.Bulletin historique des Anciens des Affaires Algériennes 

 .(Lamourère( دبساعدة ادعقيد المورار )Vrolyckترأس مديري ة ىذه اؼبصاحل فروديك )  47
 60(،  بأنو تلقى تكوينا ؼبدة ثالث ة أشهر مع 2006يذكر ادرائد دو مونطاؼبربت )تو ي عاـ   48
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 ادتحاقو بالَّاص  ي اعبزائر، وأعمادو فيها .
49  S.A.S 
 (.JOA)باعبريدة ادرظبي ة دلجزائر  1955ابتمرب  30نشر بتاريخ   50
 (.JOAباعبريدة ادرظبي ة دلجزائر ) 1955جويلي ة  12نشر بتاريخ   51
 (.16ملحق رقم )، ينظر: نص اؼبراـو  ي (JORFابتمرب باعبريدة ادرظبي ة ) 04نشر بتاريخ   52
53  (Sous-Préfet) 
54  Mathias Gregor, Op.Cit., p.p.26-27. 
55  Ibid, p.p.157-158. 
 .176، ص.ابقالمرجع السغايل ادغريب،   56

57  Hartmut Elsenhans, La Guerre d’Algérie 1954-1962 la 
transition d’une France à une autre le passage de la iv à la 

v république, Edition Publisud, Paris, 1999, p.552. 
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 .167-166. ، ص.صالمرجع السابقكرًن ودد ادنبي ة،    59
60  A.S.S.R.A : Adjoint Santaires et Sociales Rurales Auxiliaires 
61  CDEF, « Les Sections administratives spécialisées en Algerie 

Cahier de la recherche  » , un outil pour la stabilisation
.19-, Ministère de la Défense, Paris, 2005,p.p.18doctrinale 

 .177، ص.المرجع السابقادغايل غريب،    62
أدف  70ىي امتيازات كثرية دلتشجيع واإلغراء، فباإلضاف ة إىل ادرواتب ادعادي ة اديت تًتاوح ما بني   63
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 .194، ص المرجع السابقادغايل غريب،  -
 

64  Denis Bogros, «La révolution communale en Algérie ou 
le décret 56-642 du 28 juin 1956 Contre offensive 
révolutionnaire (1958) », 
ttp://www.miscellanees.com/index.html, Consulter le 12 -03-

2013 à 14h 40m 
65  Nicolas d’Andoque, 1955-1962 Guerre et paix en Algérie 

l’épopée silencieuse des SAS, SPL, Paris, 1977, p.34. 
جعل دكل عائل ة جزائري ة بطاقيتني، واحدة تتضمن معلومات عن ادعائل ة ورب ادعائل ة، واآلخرى   66

أكثر دق ة، حبيث تتضمن تفاَّيل عن كل فرد من ادعائل ة ونسب ادعائل ة وشجرهتا، ومعلومات عن 
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جاء وزير ادداخلي ة ادفرنسي فرانسوا ميًتاف، إىل اعبزائر  ي زيارة رظبي ة دالطالع على ـبّلفات   91
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، دار ادنعماف معالمها األساسية 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر بوعالـ بن ضبودة،   96
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مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 179 12العدد 
 

                                                                                                                        
، دار ادقصب ة دلنشر، اعبزائر، (1962-1956الثورة الجزائرية نصر بال ثمن )ؿبمد عباس،   97

 .97، ص.2007
 .242-161، ص.ص.المرجع السابقأحسن بومايل،   98
 .109، ص.المرجع السابقؿبمد عباس،   99

 .113، ص.نفسه  100
101  Charles-Henri Favrod, La Révolution algérienne, 

Editions Dahlab, Alger, p.152. 
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 الفكر األنثروبولوجي في كتابات
 الرحالة المسلمين

 جامعة سيدي بلعباس/شعبة التاريخ/علوم اإلنسانيةقسم ال /بلعربي خالد أد.
 

 الملخص باللغة العربية:
ضلاول يف ىذه الدراسة، التطرق إىل ميالد الفكر األنثروبولوجي عند الرحالة 
ادلسلمُت وذلك من خالل عرض مناذج ذلؤالء الرحالة .  الذين كان ذلم دور يف إرساء 
أسس ىذا العلم،  و إماطة اللثام عن الكثَت من احلقائق األنثروبولوجية عن طبيعة 

لفًتة. وىذا يفنذ تلك األطروحات االستعمارية الغربية اجملتمعات اليت زاروىا خالل تلك ا
اليت أنكرت ىذه احلقيقة التارخيية مؤكدة عن مسامهة األنثروبوجليُت ادلسلمُت ركب 
احلضارة اإلنسانية  واعتربت أن ميالد الفكر األنثروبولوجي ظهر على أيدي العلماء 

الرحالة ادلسلمُت و ما قدموه  األوروبيُت، و قد تنكرت ىذه األطروحات جملهودات ىؤالء
 لعلم األنثروبولوجيا من خدمات جليلة سامهت يف بلورة علم األنثروبولوجيا.

العصور -العلماء ادلسلمُت -الرحالة-االنثروبولوجيا  الكلمات المفتاحية:
 الوسطى.

Abstract: 
Concerned about the file which intend to open in this study, 
the historic reputation of the birth of the thought of the Islamic 
anthropologist by backpackers Muslims, through the forms for 
those travelers who have an effective role in laying the 
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foundations of this science, we believe that reveal the secrets of 
the inward, ensures that reveals the many facts anthropological 

and the nature of the societies in which they visited.. 

Despite recognition by some Western forensic anthropologists 
the role of Muslim scientists backpackers in establishing this 
science through treated of many social phenomena that 
interference in anthropology concerns, however, it was the 
direction of the ungrateful and overlooking to some of them 
this historical fact through the pursuit of, or underestimated and 
support this trend movement of European colonialism to the 
western and Islamic worlds, confirming the inability of the 
Arabs and Muslims on creativity and contribute to install human 
civilization which made aware of anthropology as recognized, 
overlook the studies carried out by the Muslim Scholars 
backpackers who wandered in the various countries in the 
world bright, in essence, the anthropological literature remained 
reviews deny the efforts of these scientists backpackers and 
production, and rendered Anthropology Of great services, 
which in our view is a gap in the history of the thought of 

anthropology. 
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 مقدمة:
يهتم ادللف الذي نزمع فتحو يف ىذه الدراسة ، تأصيل تارخيي دليالد الفكر 

اإلسالمي على يد الرحالة ادلسلمُت ، وذلك من خالل عرض مناذج ذلؤالء  االنثروبولوجي
الرحالة الذين كان ذلم دور فعال يف إرساء أسس ىذا العلم ، ونعتقد أن نكشف عن 
خبايا تلك الرحاالت ، كفيل بأن مييط اللثام عن الكثَت من احلقائق األنثروبولوجية عن 

 طبيعة اجملتمعات اليت زاروىا.

بعض األنثروبولوجيُت الغربيُت بدور العلماء ادلسلمُت  اعًتافلرغم من وعلى ا
اليت  االجتماعيةالرحالة يف تأسيس ذلذا العلم من خالل معاجلتهم للكثَت من الظواىر 

لدى البعض اآلخر  ومتنكرناكر  اجتاهاألنثروبولوجيا ، إال أنو ساد  اىتماماتتدخل يف 
خالل السعي لطمسها ، أو التقليل من شأهنا ، وقد دعم منهم ذلذه احلقيقة التارخيية من 

األورويب للعادلُت الغريب واإلسالمي ، مؤكدا عن عجز العرب  االستعمارحركة  االجتاهىذا 
وىو ما جعل علم   1ادلسلمُت عن اإلبداع ، واإلسهام يف ركب احلضارة اإلنسانية 

ت اليت قام هبا العلماء ادلسلمون األنثروبولوجيا كعلم معًتف بو ، يتغاضى ذكر الدراسا
الرحالة الذين جابوا األقطار ادلختلفة يف مشرق العامل ومغربو ، واحلاصل أن الكتابات 
األنثروبولوجية الغربية ظلت كتابة تنكر رلهودات ىؤالء العلماء الرحالة وإنتاجهم ، وما 

نظرنا ثغرة يف تاريخ  ، وىو ما يشكل يف  2أسدوه لعلم األنثروبولوجيا من خدمات جليلة 
 .االنثروبولوجيالفكر 
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يف العامل العريب واإلسالمي خالل  االنثروبولوجيالبحث  اجتوىذه الثغرة ، ولردم 
كأدوات كتب العلماء ادلسلمُت الرحالة    استغاللإجيابيا يتمثل يف  اجتاىاالسنوات األخَتة 

الشعوب ادلختلفة اليت مصدرية جديدة ، ومن أجل معرفة ما شاىد ىؤالء الرحالة عن 
زاروىا ، دلا دتثلو ىذه الكتب من أمهية متعاظمة يف الكتابة األنثروبولوجية يف الوقت 

  3  .احلاضر

، آثرنا بناء اسا على مصنفات الرحالة ادلسلمُت ونظرا ألن حبثنا يرتكز أس
اإلشكالية اليت تطرحها ىذه الدراسة ، دلا دتثلو ىذه ادلصنفات من أمهية بالغة يف الكتابة 

اإلسالمي ذلك أن النبش يف الًتاث اإلسالمي ، واحلفر  االنثروبولوجيعن جذور الفكر 
، ويسهم مسامهة اإلسالمي  االنثروبولوجييف عميقا فيو ، يشكل قناة ضلو تطوير البحث 

اليت مهشت العلماء  االستعماريةعالة يف دحض مرتكزات بعض الدراسات األنثروبولوجية ف
 ادلسلمُت الرحالة يف التأسيس ذلذا العلم.

 اإلسالمي :  االنثروبولوجيالعلماء المسلمون الرحالة وميالد الفكر -1

وجو إذا كانت األنثروبولوجيا ىي العلم الذي يدرس اإلنسان ، ويدرس أوجو الشبو وأ
بُت  واالختالفبينو وبُت الكائنات احلية األخرى من جهة ، وأوجو الشبو  االختالف

اإلنسان وأخيو اإلنسان من جهة أخرى ، فإنو ميكن القول أن العلماء ادلسلمُت الرحالة 
قد أدركوا ذلك منذ وقت مبكر قبل أن يدركو الغربيون ، فالرحالة ادلسلمُت كانوا 

ىذا ادلصطلح يف أوروبا ، ، دلا ذلذه الكلمة من معٌت ، وذلك قبل أن يظهر أنثروبولوجيُت 
ذلك ألن الرواد من   4 وبالتايل ال ميكن إنكار أن األنثروبولوجيا علم عريب إسالمي أصيل 
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وا برحالهتم ىؤالء الرحالة الذين جابوا سلتلف األقطار أهنم كانوا أنثروبولوجيُت ، فقد قام
      وقولو أيضا قل سَتوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق" " لقولو تعاىل اىتداء

ْد يف اأَلْرِض ُمرَاَغًما َكِثَتًا َوَسَعًة"   ." َوَمن يُ َهاِجْر يف َسِبيِل اللَِّو جيَِ

إذا تأملنا يف سلتلف مصنفات الرحالة ادلسلمُت الذين طافوا العامل و درسوه ،  
حياة الشعوب ادلختلفة وفق نظرة علمية حسب منهج فإهنم يعطون لنا مادة دمسة عن 

 األنثروبولوجيا احلديث.
الرحالة ادلسلمُت بوصف الشعوب اليت  اىتماممن ىذه القرائن ، يتضح  انطالقا

لقد  7زاروىا ، حيث شكلت مصنفاهتم ادلالمح النظرية األوىل لعلم األنثروبولوجيا 
بدراسة أحوال الناس  اىتمامااألوضاع اجلديدة اليت أحدثتها الفتوحات اإلسالمية  اقتضت

يف البالد ادلفتوحة ، وسبل إدارهتا حيث أصبح ذلك من ضرورات التنظيم واحلكم ، 
ولذلك برز ادلسلمون يف وضع ادلعاجم اجلغرافية ، كمعجم البلدان لياقوت احلموي ، 

اليت بلغت ذروهتا يف القرن الثامن اذلجري الرابع عشر وكذلك إعداد ادلوسوعات الكبَتة 
  8 .فضل اهلل العمري ، وهناية األرب للنويري البنادليالدي مثل مسالك األبصار 

ىذه الكتب ادلوسوعية بعلم العمران وشؤونو ، فقد دتيزت  اىتماموإىل جانب 
من مادة خصبة  على ادلشاىدة واخلربة الشخصية ، وىذا ما جعلها باالعتمادمادهتا 

يف دراسة الشعوب والثقافات اإلنسانية ، وىناك من ختصص  االنثروبولوجيناحية ادلنهج 
 ينو رب ييف وصف إقليم واحد مثل ال
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ه ( الذي وضع كتابا عن اذلند بعنوان " حترير ما للهند من  444_  263)  
" ، وىو ميثل جتربتو الشخصية وادليدانية اليت دامت  مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة

 واجتماعيةثالثة عشر سنة ، وصف يف ىذا الكتاب اجملتمع اذلندي مبا فيو من نظم دينية 
وثقافية مع مقارنتها مبثيالهتا لدى العرب واليونان والفرس ، وأبرز البَتوين يف ىذا الكتاب 

كبيل احلياة اذلندية ، وتوجيو سلوك األفراد ، حقيقة أن الدين يؤدي الدور الرئيس يف ت
واجلماعات وصياغة القيم وادلعتقدات ، وقد دتخضت عن ىذه الدراسة حقائق وقواعد 

وأكدت ريادة العلماء  9ونظريات مهمة يف علم اإلنسان الذي ىو رلال األنثروبولوجيا 
ائص ذات طابع ادلسلمُت يف شىت العلوم ، كما كانت لرحالت إبن بطوطة وكتاباتو خص

بالناس ، ووصف حياهتم اليومية وطابع شخصياهتم ،  اىتماموبرزت يف  أنثر وبولوجي
أىل السودان ، فمن  استحسانوأمناط سلوكاهتم ، وقيمهم وتقاليدىم فتمما كتبو مثال يف 

منو ، ومنها  شيءأفعاذلم قلة الظلم فهم أبعد الناس عنو ، وسلطاهنم ال يسامح أحدا يف 
من يف بالدىم ، فال خياف ادلسافر فيها ، وال ادلقيم من سارق وال غاضب ، مشول األ

) البيض و األجانب ( ولو  ومنها عدم تعرضهم دلال من ميوت يف بالدىم من البيضان 
 . 10كان القناطر ادلقنطرة ، وإمنا يًتكونو بيد ثقة من البيضان حىت يأخذه مستحقو 

أن األنثروبولوجيا علم عريب أصيل ، فقد أورد وذتة قرينة أخرى تضاف للربىنة على 
خلدون يف كتابو " العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن  ابن

الذي نال شهرة واسعة يف أوساط الباحثُت بسبب "  ذوي السلطان األكربعاصرىم من 
الذاتية من ادللك  مقدمتو اليت عنوهنا يف العمران وذكر ما يعرض فيو من العوارض

والسلطان ، والكسب وادلعاش ، وادلصانع والعلوم ، وتعترب ىذه ادلقدمة عمال أصيال يف 
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لشعوب مشال إفريقيا ، وال سيما العادات والتقاليد ،  االجتماعيةتسجيل احلياة 
، إال جانب بعض احملاوالت النظرية لتفسَت كامل ما رآه من  االجتماعيةوالعالقات 

 . 11سلتلفة  اجتماعيةأنظمة 
منقطع النظَت يف  اىتماماكتاب ادلقدمة   احتواىاوقد شكلت ىذه الدراسات اليت 

خلدون يف مقدمتو  ابنالدراسات األنثروبولوجية ، ولعل من أىم ادلوضوعات اليت عاجلها 
الغربيون إال فيما بعد ، تلك العالقة بُت البيئة اجلغرافية  األنثروبولوجيُت، ومل ينتبو إليها 

 اختالفإىل تلك الدعامة _  استناداخلدون _  ابن، فقد رّد  االجتماعيةوالظواىر 
البشر يف ألواهنم وأمزجتهم النفسية وصفاهتم اجلسمية واخللقية إىل البيئة اجلغرافية اليت 

توى احلضاري للمجتمعات اإلنسانية ، كما أيضا عامال ىاما يف حتديد ادلس اعتربوىا
خلدون يف مقدمتو أيضا مسألة قيام الدول وتطورىا وأحواذلا ، وبلور نظرية "  ابنتطرق 

دورة العمران " بُت البداوة واحلضارة على أساس ادلماثلة بُت حياة اجلماعة البشرية وحياة 
 . 12الكائن احلي 

يف الشرق والغرب _ على  االجتماع وقد سيطرت ىذه الفكرة على أذىان علماء
خلدون أن التطور ىو ُسنة احلياة  ابن اعتربحّد سواء _ يف العصر الوسيط ، حيث 

، يقول يف ىذا  االجتماعية، وىو األساس الذي تستند إليو دراسة الظواىر  االجتماعية
الشأن : " إّن أحوال العامل واألمم وعوائدىم وضللهم ، ال تدوم على وتَتة واحدة ، 

من حال إىل حال ،  وانتقالعلى األيام واألزمنة ،  اختالفومنهاج مستقر ، وإمنا ىو 
وكما يكون ذلك يف األشخاص واألوقات واألمصار ، فكذلك يقع يف اآلفاق واألقطار 

 . 13لدول " واألزمنة وا
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خلدون األسس ادلنهجية لدراسة اجملتمعات البشرية ، ودورة  ابنلقد أرسى 
خلدون يعترب  ابناحلضارات اليت دتّر هبا ، ولذلك يرى بعض الكتاب ادلؤرخُت أن 

علماء األنثروبولوجيا ، بيتنا يرى بعضهم اآلخر وال سيما  االجتماعادلؤسس احلقيقي لعلم 
خلدون حتوي بعضا من موضوعات األنثروبولوجيا  ابنمة الربيطانيون ، أن مقد

ومناىجها ، وقد أشار'' جون ىوصليمان '' األمريكي يف كتابو " تاريخ الفكر  االجتماعية
'' مارفُت  الصلة لنظرية  خلدون تناول بعض األفكار ذات ابن" إىل أن "  االنثروبولوجي

خلدون ومن قبلو  ابنيس '' ذاتو يذكر أن ىاريس '' عن ادلادية الثقافية ، وصلد أن '' ىار 
ساعدت على بلورة نظرية احلتمية اجلغرافية اليت سادت اإلدريسي ، قّدما أفكارا ومواد 

إبّان القرن الثامن عشر ، وعليو ميكن القول أن الفالسفة والعلماء ادلسلمُت الرحالة 
اليت  االجتماعيةيف معاجلة الكثَت من الظواىر  الوسيطةأسهموا مسامهة فعالة خالل الفًتة 

 .14وال سيما التنوع الثقايف بُت الشعوب" األنثروبولوجيا  اىتماماتميكن أن تدخل يف 

 أهمية كتب الرحالة المسلمين في الدراسات األنثروبولوجية المعاصرة :-2

لف اجلوانب تعد كتب الرحالة ادلسلمُت من أىم ادلصادر التارخيية اليت تؤرخ دلخت
والثقافية واجلغرافية ، اليت بإمكان الباحث يف  واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية 

ادلعاصر عرف ثورة منهجية  االنثروبولوجيمنها ، ذلك أن الفكر  االستفادةاألنثروبولوجيا 
أحدثت ىزة كبَتة يف ادلناىج التقليدية ، فلم يعد الباحث يف األنثروبولوجيا يعتمد على 
ادلالحظة ادلباشرة فقط ، و إمنا أصبح منفتحا على رتيع العلوم اليت ميكن أن تساعده يف 

من احلقائق  بلورة حبثو ، حيث صار يقتبس من كتب التاريخ اليت تعينو على فهم الكثَت
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 االنثروبولوجيادلشًتك بُت  واالىتماماألنثروبولوجية ، شلا شكل تلك العالقة ادلعرفية 
 15وادلؤرخ. 

لقد أثبتت اإلنتاجات األنثروبولوجية احلديثة والقراءات وادلتابعات أن ذتة قلقا فعليا 
سات اليت قام الغربيُت من جراء عدم توظيف الكثَت من الدرايراود بعض األنثروبولوجيُت 

هبا يف أحباثهم ، ذلك أن الصلة وطيدة بُت  واالستعانةهبا ادلؤرخون حول كتب الرحالة 
 االنثروبولوجيالفكر  ارتباطاتاألنثروبولوجيا والتاريخ ، والتداخل بُت العلمُت يعكس 

ولكن على الرغم من غٌت العلوم يف  16والطبيعية  واالجتماعيةحبقول ادلعرفة اإلنسانية 
العربية  والبحثيةيف الدوائر العلمية ،  االىتماملًتاث العريب ، إال أن األنثروبولوجيا مل تلق ا

، كما ىي احلال يف الدول الغربية ، ويبدوا ذلك راجع إىل ضعف يف اإلعداد العلمي 
 17والتكوين الثقايف وعدم إدراك أمهية ىذا العلم يف رلتمعاتنا اإلسالمية.

لقد أفرزت كتب الرحالة ادلسلمُت عن ثروة معلوماتية ىائلة كانت النور والدليل 
، فال نبالغ إذا قلنا أن الًتاث اإلسالمي اجلغرايف  االنثروبولوجيإىل ما يسمى بالكشف 

كان وراءىا الذي أفرز خريطة العامل بكل معادلها و وضع القوانُت و األسس اجلغرافية  
ن قدموا معلومات يف غاية األمهية عن اجملتمعات والشعوب الرحالة ادلسلمُت الذي

 شلا يشكل مادة خصبة ومفيدة لدارسي األنثروبولوجيا. 18اإلنسانيةوالثقافات 
وحل الكثَت من مشكالهتا العربية واإلسالمية  اجملتمعاتإنو ميكن فهم الكثَت عن 

أن اجملتمعات اإلسالمية حيث  ،، وذلك تشجيع الدراسات األنثروبولوجية يف ىذا اجملال 
يف ظل الدراسات اليت قام هبا الرحالة والعلماء  ازدىرتو العربية يف العصور الوسطى 

ادلسلمون الذين أوضحوا أمناط احلياة والقيم والعادات اليت كانت سائدة يف اجملتمعات اليت 
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علما أن  19 اإلسالمي االنثروبولوجيزاروىا ، شلا مكنهم أن يضعوا األساس األول للفكر 
فهم اجملتمعات اإلسالمية احلالية ال تكون إال عن طريق األنثروبولوجيا اإلسالمية األصلية 
البعيدة عن النظريات وادلفاىيم الغريبة اليت تولت دراسة رلتمعاتنا ، فنحن ال نريد أن 
يفهمنا غَتنا ، وعلى ادلدارس اجلاىزة لقراءة وفهم رلتمعاتنا ، فالنخبة ادلثقفة من 
األنثروبولوجيُت يف العادلُت العريب واإلسالمي مطالبة اليوم من أي وقت مضى بدراسة 

 20 .ات حىت نتمكن من وضع أسس علمية لعلم األنثروبولوجياوفهم ىذه اجملتمع

وخالصة القول فإن األنثروبولوجيا علم عريب إسالمي أصيل ، أسسو الرحالة 
العلماء ادلسلمون األوائل الذين جابوا األقطار ادلختلفة ، وىنا تظهر أمهية كتب ىؤالء 

، وبإمكاننا اليوم أن نفهم واقع  اجملتمعات اإلسالمية اليت زاروىاالرحالة يف فهم طبيعة 
 اجملتمعات اإلسالمية احلالية عن طريق تشجيع الدراسات األنثروبولوجية يف ىذا اجملال.
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 م1911مقدمات االحتـالل االيطــالي لليبيا 
 ) بناء التحالفات الدولية(

 8جامعة/ ية العلوم االنسانية واالجتماعيةكلقسم التاريخ   / غربــيالحـــــــواس  . أ
 م قالمة1945ماي 

gharbielhaouas@yahoo.fr 
 ملخص:

آخر الدوؿ األوروبية اليت دخلت رلاؿ التوسع االستعماري. وكانت  إيطالياكانت      
 أفريقيايف مشاؿ  الوطن العريبعند هناية القرف التاسع عشر، ىي اجلزء الوحيد من  بيالي

جعلها  إيطاليامن  ليبيااجلدد من االستيالء عليو، ولقرب  الصليبيوفالذي مل يتمكن 
وكاف على إيطاليا وىي الدولة  ية.ىدفا رئيسا من أىداؼ السياسة االستعمارية اإليطال

اليت كانت غَت زلسوبة يف عداد الدوؿ الكربى آنذاؾ أف ربصل على موافقة الدوؿ 
االستعمارية األخرى لتنفيذ مشروعها الحتالؿ ليبيا. وعلى ذلك فقد استطاعت يف 
ا ميداف السياسة الدولية أف ربصل على مباركة وموافقة كل من بريطانيا وفرنسا وأدلاني

ـ دبوجب اتفاقات مع ىذه الدوؿ ومن 1904 – 1898والنمسا وروسيا خالؿ األعواـ 
خالؿ مبدأ "إف تعطٍت أعطك" والذي تستخدمو دبلوماسية الدوؿ الكربى االستعمارية، 

 استطاعت أف تضمن حرية العمل يف ليبيا على طريق االحتالؿ.
Abstract: 
Italy was the last European countries that entered the field of 
colonial expansion. Libya was at the end of the nineteenth 
century, it is the only part of the Arab world in North Africa, 
who could not neo-Crusaders to grab him, but near Libya from 
Italy make it a major objective of the Italian colonial policy 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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objectives. It was Italy, a country that was not calculated to 
counter the then great powers to obtain the consent of the other 
colonial powers to carry out its project to occupy Libya. And he 
has been able to in the international political arena to get the 
blessing and approval of Britain, France, Germany, Austria and 
Russia during the years 1898 - 1904 m under agreements with 
these countries and through the principle "that give me Oattk" 
and you should use diplomatic major countries colonial, was 
able to ensure freedom of action in Libya on the path of 

occupation. 
 مقدمة:

بضرورة البحث عن حليف أو بعد االحتالؿ الفرنسي لتونس شعر ساسة إيطاليا     
على مساندتو وتأييده، خاصة  االعتمادأكثر يعًتؼ بأطماع السياسة اإليطالية، وديكن 

االتفاقيات ىي العرؼ السائد أف التحالفات أو ادلعاىدات و اسة بعدما رأى ىؤالء الس
ادلستقبلية أو احلفاظ على مصاحلها احلالية  االستعماريةبُت الدوؿ األوروبية لتأمُت رغباهتا 

 يف مواجهة بعضها البعض وعلى ىذا األساس شكلت ربالفات منها:
 ـ إيطاليا والحلف الثالثي:  1

عزؿ فرنسا تها باألخرى،  إىل لدعم عالق كل من ايطاليا وادلانيا  توجهت سياسة     
والوقوؼ أماـ توسعها من جهة، والسعي لتأمُت أطماعها ادلتبادلة من جهة أخرى، 

تعرض العالقات بينهما لتوتر أو خالؼ،  بينهماأنو مل تكن ىناؾ أية مشكالت خاصة 
 .( 1)حيث والية طرابلس أو تونسي واف أدلانيا مل يكن ذلا اذباه حنو الشماؿ االفريق

وىذؿ تاتج ، وقد واجهت الدبلوماسية االيطالية صعوبة عي عالهتا مع النمسا واجملر  
سيطرة النمسا على عن تعارض مصاحلهما االستعمارية يف منطقة البلقاف واألدرياتيكي، و 
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رب احيانا بعض االجزاء من االراضي االيطالية. ىذا الذي جعل العالقات بينهما تتقا
ماي 20معاىدة التحالف الثالثي يف  . وبدعم ادلانيا مت توقيع (2)وتتباعد مرات اخرى

يد من الدوؿ يف عزؿ فرنسا وتوسيع شقة اخلالؼ بينهما وبُت ادلز ـ اليت تضمنت 1882
 . (3)القارة األوروبية

على: "إف يف حالة وقوع ىجـو فرنسي على إيطاليا وبدوف  ثانيةادلادة ال وقد نصت    
عاقدين أف تسبب مباشر من جانبها، ومهما كاف الدافع سيكوف على الطرفُت األخرين ادل

يقدما عونا للطرؼ ادلعتدى عليو، ونفس االلتزاـ يقع على إيطاليا يف حالة وقوع اعتداء مل 
 .(4)يتسبب فيو مباشرة من جانب فرنسا ضد أدلانيا"

تقدمي ادلساعدة ادلتبادلة بُت  وإذا كانت ىذه ادلادة نصت صراحة على صراحة على    
إيطاليا ودوليت الوسط، إال أف ىناؾ قيدا تضمنو بعدـ حدوث سبب مباشر من جانب 
إحدامها يؤدي إىل ىجـو فرنسي بقصد عدـ إعطاء أي من الدوؿ ادلتحالفة حرية البدء 

ي إىل إثارة بقية الدوؿ األوروبية ضدىا ويعرقل بالتايل تقدمي يف دخوؿ نزاع مسلح قد يؤد
 ادلساعدة ذلا.

اإليطاليوف يف األراضي  وقد احرجت احلكومة االيطالية من االعماؿ اليت قاـ هبا    
اخلاضعة للنمسا واجملر، ونددوا يف الصحف اليت كانوا يصدروهنا دبوقف حكومتهم 

ر، يدفعهم شعورىم بأهنا زبلت عنهم ووقفت بعض ادلتواطئ مع أدلانيا والنمسا واجمل
الصحف اإليطالية يف أحناء متفرقة من إيطاليا تساندىم يف مطالبهم، كما جرت يف 
الوقت ذاتو زلاولة الغتياؿ امرباطور النمسا واجملر، فخشيت احلكومة اإليطالية أف يكوف 

يطايل على الفور لذلك ردود فعل سيئة لدى حكومة فينا، وبادر رئيس الوزراء اإل
 .  (5)ـ1883باستنكار ىذه األعماؿ يف رللس النواب اإليطايل عاـ 

لذا مل يتواف ساسة إيطاليا أف يدلوا باستمرار بتأكيدات مطمئنة حلليفتهم، ففي عاـ      
وىي رغبة  (6)ـ أعلن رئيس الوزراء اإليطايل: " أف الوحدة اإليطالية قد انتهت"1886
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ضوع األراضي اإليطالية اخلاضعة ذلا من ناحية وقطع الطريق أماـ بعدـ إثارة مو منو 
 ادلطالبُت بذلك من ناحية أخرى.

ـ سيطر على 1887وعندما توىل "فرانشيسكو كريبس" رئاسة الوزارة اإليطالية عاـ     
 سياسة حكومتو خالؿ تلك الفًتة عامالف مها:

 دبطالب إيطاليا يف والية طرابلس.ػ ضرورة احلصوؿ على اعًتاؼ صريح من دوؿ احللف 
 . (7)ػ أف تناؿ نصيبا يف منطقة البلقاف

ـ 1886دلا ي الفرنسي منذ عاـ ازدياد التوتر األمن رئيس احلكومة اإليطالية استفاد      
طبيعي بُت التحالف البسمارؾ" الذي يؤدي إىل تأييد طموحات إيطاليا. وىذا حلم "

دبنطقة البلقاف وحصوذلما على مساعدة فكاف اىتمامهما واجملر النمسا  طاليا وأدلانيا. أماإي
وقد مت ذبديد ادلعاىدة  إيطالية مسلحة يف حالة نشوب نزاع بُت روسيا والنمسا واجملر.

، وحىت م تباين  أطراؼ احللف الثالثيرغـ 1887دلدة مخس سنوات أخرى يف عاـ 
وىل بُت أدلانيا وإيطاليا بشأف البحر ديكن أف ترضي أطرافها فقد أحلقت هبا اتفاقيتاف: األ

ادلتوسط جاء فيو: "إنو إذا ىامجت إيطاليا فرنسا يف أوروبا نتيجة توسع النفوذ الفرنسي يف 
 .  (8)طرابلس فإف أدلانيا ستؤيدىا بقوة مسلحة"

أما االتفاقية الثانية بُت النمسا وإيطاليا فكانت بشأف منطقة البلقاف حيث نصت     
ا كاف من غَت ادلمكن االحتفاظ بالوضع الراىن يف البلقاف وإذا ما أخذت على:"أنو إذ

النمسا واجملر يف احتالؿ أرض بشكل دائم أو حىت مؤقت فسيكوف إليطاليا احلق يف 
 . (9)تعويضها"

وأصبح  ـ 1891ذبديد معاىدة احللف الثالثي للمرة الثالثة يف شهر ماي كما مت    
على"أف تتعاوف الدوؿ احلليفة احملافظة على الوضع الراىن يف البند التاسع فيها ينص 

الشماؿ اإلفريقي على البحر ادلتوسط، وبالتحديد يف برقة وطرابلس وتونس أما إذا حدث 
أف اعًتفت إيطاليا وأدلانيا عقب فحص دقيق للحالة الدولية يف تلك ادلنطقة بأف استمرار 
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إف أدلانيا تتعهد بأف تساند إيطاليا يف أي بالوضع الراىن أصبح مستحيال، ف االحتفاظ
 .(10)تقـو بو األخَتة للحصوؿ على امتيازات" احتالؿعمل إجيايب أو 

إقناع ساسة فيينا بتغيَت موقفهم ىذا، وىو ما ربقق بالفعل يف سنة وواصلت ايطاليا    
اؽ ـ عندما مت ذبديد معاىدة احللف الثالثي للمرة اخلامسة، فقد أحلق هبا اتف1902

جويلية جاء فيو:" فيما يتعلق باحملافظة على الوضع الراىن  30منسوي إيطايل بتاريخ 
ألراضي الشرؽ فإف احلكومة النمسوية اجملرية ليس ذلا أية مصاحل معُت تريد احلصوؿ 
عليها يف طرابلس وبرقة، لذا قررت عدـ ازباذ أي حركة أو إجراء من شأنو عرقلة أعماؿ 

ا إذا اضطرت ادللكة اإليطالية إىل ازباذ تدابَت حازمة عند تغيَت حالة إيطاليا، ويف حالة م
 .( 11)البلداف الشرقية"

وىذا االتفاؽ جاء يف شكل تصريح من قبل النمسا جنحت الدبلوماسية اإليطالية يف    
احلصوؿ عليو ليكوف دبثابة االعًتاؼ من حكومة فيينا بإطالؽ يد إيطاليا يف والية 

 طرابلس.
على تعهد بعدـ تدخل أدلانيا يف حالة قياـ إيطاليا بغزو والية قد حصل "جوليييت" و       

طرابلس مما أعطى ادلزيد من التشجيع للحكومة اإليطالية بالبدء يف التمهيد للغزو عن 
ـ لإلبقاء 1906طريق التوغل السلمي، واستمرت حكومة روما يف سعيها خالؿ عاـ 

 . (12)عليوعلى مواقف حلفائها على ما ىي 
ـ أعادت كل من 1907عاـ  ومناسبة ذبديد معاىدة احللف الثالثي للمرة السادسة    

عقب الثورة العثمانية يف سنة إال أنو أدلانيا، النمسا واجملر تعهداهتا السابقة إليطاليا 
البوسنة واذلرسك" وىو ما يعد يف نظر " ـ قامت النمسا باالستيالء على إقليمي1908

 أجل احملافظة على الوضع الراىن يفإيطاليا إخالال بااللتزامات اليت تعهدت هبا فيينا من 
صداـ ستكوف إىل جانب اجنلًتا يف حاؿ اي بأهنا  مما دعا إيطاليا أف تصرح. (13)البلقاف

 .         (14)ية يف ادلنطقةىددت بإثارة ادلشاعر الشعب كما ،بُت النمسا واجملر واجنلًتا
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اعًتاؼ دبصاحلها  ايطاليا التقرب من روسيا واحلصوؿ منها علىاستطاعت وقد    
فكاف ـ، 1909أكتوبر  24راكوينجي" يف " االستعمارية يف والية طرابلس بتوقيع اتفاقية

لتفرغ عملت على اوهبذا أعادت إيطاليا عالقاهتا و  واجملر،أداة ضغط على النمسا  دبثابة
 . (15)لإلعداد لغزو والية طرابلس

إال أف إيطاليا البد أف تبدو يف وضع القوة وتتخذ من سياسة ادلساومة وسيلة للوصوؿ     
 ألغراضها وأف تصر على رأيها وذبعل منو السبيل الوحيد حلل أي مشكلة.

ىي أف احلل الوحيد لتوطيد الصداقة بُت روما كما طرحت ايطاليا نظرية غريبة و 
واسطنبوؿ والستمرار قياـ احللف الثالثي بسياسة منسقة يف اإلمرباطورية العثمانية البد 

 .( 16)من احتالؿ والية طرابلس
ـ، عندما 1911وتتابعت األحداث بعد ذلك بصورة سريعة حىت شهر سبتمرب     

لكن ، حاولت احلكومة اإليطالية أف تناؿ موافقة هنائية من أدلانيا فلم تتلق أي رد رمسي
احلكومة األدلانية أكدت للحكومة اإليطالية أهنا رباوؿ إقناع اسطنبوؿ بتقدمي تنازالت ذلا 

 .  (17)بصورة سلمية 
أما يف فيينا فقد أبلغ السفَت اإليطايل وزير خارجيتها دبوعد الغزو فطلب منو ىذا    

إلمكاف عن األخَت ضرورة حصر العمليات العسكرية يف البحر ادلتوسط واالمتناع بقدر ا
القياـ بأي عمل قد يكوف لو آثار يف البلقاف كما طلب إمهالو بعض الوقت للنظر يف 
ادلوضوع قبل تقدديو لإلمرباطور وإبالغ إيطاليا بالقرارات اليت ستتخذىا حكومة فيينا 

(18). 
ووضعت األحداث اليت جرت يف والية طرابلس حكومة فيينا أماـ األمر الواقع فجاء     

سبتمرب من نفس العاـ على النحو التايل: " إف حكومة النمسا تعرب قبل   29 ردىا يف
كل شيء عن أسفها لتخلي احلكومة اإليطالية هبذه السرعة عن ادليداف الديبلوماسي، 
لكنها تعترب أف إيطاليا حليفتها، ذلا كل احلق يف أف تتخذ ما تراه مناسبا حلماية مصاحلها 
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 وجو العمل اإليطايل يف طرابلس، أمال يف أف تتخذ إيطاليا  وأهنا لن تقيم أية صعوبات يف
كافة التدابَت ادلناسبة حلصر عملياهتا يف البحر ادلتوسط وذبنب حدوث إضطرابات يف 

 . (19)البلقاف
ومن االستعراض السابق ديكن القوؿ أف احملرؾ الرئيسي لكل طرؼ من أطراؼ احللف     

 صلحة القومية.ادلالثالثي الذي كاف حيدد سياستو اذباه الطرؼ اآلخر ىو ربقيق 
 ـ المساومات اإليطالية اإلنجليزية: 2

أف بريطانيات بدأت العالقات بُت إيطاليا وبريطانيا يف اجملاؿ االستعماري عندما طلب    
ـ غَت أف إيطاليا رفضت 1881يف القياـ حبملة مشًتكة ضد مصر يف ايطاليا تشاركها 

 .   (20)الطلب
ذلذا حرصت على أف ا قد أمسكت دبنافذ البحر ادلتوسط، أف بريطانيايطاليا وشعرت     

وصلت تضل عالقتها طيبة معها، وبادلقابل فقد اتبعت بريطانيا سياسة إرضاء إيطاليا اليت 
الستعمارية وأطماع إىل القوة والوحدة وتطلب أراضي ما وراء البحار إلشباع النزعة ا

 .(21)أصحاب ادلصاحل
احلكومة الربيطانية بال ربفظ أهنا رغم صداقتها بالدولة العثمانية ال  وقد كانت قناعة    

 . (22)ذبعلها سبانع قياـ إيطاليا بغزو ليبيا 
إىل التفاىم بينهما يف  نية اإليطالية حىت توصل الطرفافالعالقات الربيطا وربسنت    
ستؤيد إيطاليا أعماؿ بريطانيا يف مصر، ومقابل ذلك ستدعم ـ، 1887 جواف10

بريطانيا األعماؿ اليت تقـو هبا إيطاليا يف أية ناحية من سواحل مشاؿ إفريقيا والسيما 
هما البعض يف مجيع األمور يف كل األحواؿ سيساعد الطرفاف بعضو طرابلس الغرب وبرقة، 

  .(23)اليت تتعلق بالبحر ادلتوسط 
الواليات  امتالؾمكلف من بريطانيا حبقها يف  اعًتاؼقد حصلت إيطاليا على    

يف طور عملي جديد، وجعلت ليبيا  االستعماريةالعثمانية، فدخلت بذلك سياستها 
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ىدفها وحرصت على أف ال زبسرىا كما خسرت تونس من قبل، فال يبقى ذلا منفذ يف 
 .  (24)البحر ادلتوسط 

  (25)وقد حصل السفَت اإليطايل من وزير اخلارجية الربيطا ي على التصريح اآليت:  
 ػ أف بريطانيا ال تنوي التدخل يف الصراع.

ادلربمة مع إيطاليا باألمهية الكربى للمصاحل  االتفاقياتػ أهنا كانت تعًتؼ ودبوجب 
 اإليطالية يف طرابلس.

 ػ إف بريطانيا ترغب يف أف تنجح يف احلصوؿ على ما يرضيها.
طرابلس تتحمل مسؤولية ال ديكن ألي كاف التنبؤ هبا للعواقب  احتالؿػ إف إيطاليا بقرارىا 

، االرتباؾاخلطَتة الناذبة عن ىذا اإلجراء، وما ديكن أف جيره على السلم يف أوروبا أو 
الذي ديكن أف ينتج لكل القوى بدءا بربيطانيا اليت ذلا رعايا مسلموف كثَتوف، وإهنا تتمٌت 

 االرتباؾا مصاحلها متماشية أكثر ما ديكن إحداث أف ذبد حكومة ادللك وسيلة ربمي هب
 والصعوبات للقوى األخرى.

بريطانيا بصحة عمل إيطاليا فإهنا تفرض عليها حدودا، فقد  اعًتاؼ وىكذا رغم    
ـ القاضي بأف الضم الكامل والعنيف لطرابلس غَت 1902حددت ادلوقف الربيطا ي سنة 

لمُت يف ادلستعمرات الربيطانية، وأكد "السَت كرئ" صحيح دلا لو عالقة بوجود الرعايا ادلس
للمسؤولُت اإليطاليُت أف بريطانيا ال تستطيع قبوؿ أي مسؤولية كانت يف حالة ما إذا 

 . (26)نتجت عن عمل إيطاليا عواقب خطَتة 
مل يكن موقف بريطانيا من حرب إيطاليا للعثمانيُت موقف صديق بل موقف عدو     

 .(27)شامت وكاره معاند
عشية احلرب إىل جانب إيطاليا، إذ صرح  احنازتأما الدبلوماسية الربيطانية فقد     

ـ لقائد القوات العثمانية يف حلظة 1911القنصل الربيطا ي يف طرابلس يف سبتمرب آذار 
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دلا تكتبو  اىتماماتوتر العالقات العثمانية اإليطالية بأف احلكومة العثمانية جيب أف ال تعَت 
 . (28)اإليطالية بشأف طرابلس وجيب أف ال تزيد القوات ادلسلحة يف ىذه ادلنطقة  الصحافة

يف قضية طرابلس وأعلن بأف رغبة احلكومة  اأكدت بريطانيا لروسيا حيادىكما      
الربيطانية ىي أف ال تكوف مضطرة إىل التدخل يف ىذه القضية، وقد رفض "كرئ" للمرة 

احلكومة العثمانية عشية إعالف العمليات احلربية حوؿ الثانية طلبا جديدا تقدمت بو 
 .  (29)توسطها يف ادلسألة

وأوضح "كرئ" موقف بريطانيا يف حالة نشوب حرب بُت إيطاليا والدولة العثمانية     
قائال:" إف مالحظات سابقة قد جعلتو يدرؾ صعوبة وضع إيطاليا ومن دراستو ذلذا 

ة على أسس صحيحة، فإف إجنلًتا لن تفعل شيئا الوضع إقتنع بأف شكواىا كانت قائم
ضدىا بل سوؼ سبنحها عطفها ادلعنوي فقط، وتنتظر الوقت ادلناسب لتقوؿ ألسطنبوؿ 

 . (30)إهنا ال ديكنها أف ترجوا من إيطاليا غَت ىذا بعد ادلعاملة السيئة اليت عوملت هبا
على أف ذباور  اعًتاضوىذا التصريح يعٍت أف احلكومة الربيطانية ليس لديها أي     

 إيطاليا مستعمراهتا وأصبح من ادلهم اآلف أف ال تقف ال إجنلًتا وال فرنسا ضد إيطاليا. 
 بين إيطاليا وفرنسا: االستعماريـ التفاهم  3

على منطقة حبَتة  استولتالفرنسي مل يقتنع بالسيطرة على تونس لذا  االستعمار     
اليت تتاخم طرابلس وبرقة من الغرب واجلنوب  االستوائيةتشاد ومناطق أخرى من إفريقيا 

 االتفاقياتيف حُت كانت ادلمتلكات الربيطانية بربقة من الشرؽ، ومن ادلعروؼ أف 
ـ لغرض اقتحاـ مناطق النفوذ 1899، 1898، 1890ادلعقودة بُت بريطانيا وفرنسا يف 

طرابلس وبرقة بل على من ذلك بُت الدولتُت يف مشاؿ إفريقيا ووسطها مل تشر مباشرة إىل 
حقوؽ السلطاف يف  احًتاـألنت الدوائر احلاكمة يف كل من البلدين عن رغبتهما يف 

ىذين اإلقليمُت، وعلى الرغم من ىذه التأكيدات أخذت فرنسا تعمل بالتدريج على 
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وسخط  واعًتاضاهتاالدولة العثمانية  احتجاجاتعلى أطرافها البعيدة رغم  االستيالء
 . (31)ساط احلاكمة يف إيطاليا األو 
إيطاليا فإهنا كانت ترى يف تونس ادلنفذ الطبيعي لنشاط اإليطاليُت ولبعث  أما    

كانت   ها قبل أف تتم وحدهتا السياسية إذاإلمرباطورية الرومانية وقد وجهت أنظارىا إلي
إليطالية ىي اجلالية اإليطالية يف تونس من أكرب اجلاليات األجنبية. كما كانت اللغة ا

اللغة األجنبية األوىل اليت يستخدمها ادلستوطنوف اإلجنليز من ادلالطيُت، وقد سبيز نشاط 
يف  امتيازات" فاستطاع أف حيصل لإليطاليُت على عدة pinnaالقنصل اإليطايل " بينا 

 .(32)الرصاص استخراج امتيازتونس منها 
إيطاليا على احلدود التونسية الليبية إىل خشيت فرنسا من تفاقم التوتر بينها وبُت       

حرب هتدد وجودىا يف تونس واجلزائر لذلك اضطرت إىل تطمُت إيطاليا بغية هتدئة حدة 
التوتر والتأكيد ذلا بعدـ وجود مصاحل فرنسية يف ليبيا، فقد نقل "تورنيلي" سفَت إيطاليا يف 

رة اخلارجية اإليطالية اليت رئيس وزراء فرنسا إىل وزا  Turnelyباريس رسالة ادلسيو 
تؤكد على عدـ تفكَت حكومة فرنسا بالقياـ بأي شيء يف ليبيا وأكدت الرسالة " أف 
الذي يرجوه ىو أف ال ينبعث من تلك البلداف انفجار الشعور اإلسالمي الذي يشعل 

 (.33)تونس وديتد إىل اجلزائر بالعدوى فيدخلها يف غمار احلريق 
وحاولت فرنسا أف ربوؿ دوف معارضة إيطاليا ذلا يف تونس فأشارت إىل أنو يف وسع    

إيطاليا أف ربتل طرابلس فتجد فيها خَت العوض عن أطماعها يف تونس وأهنا لن تعًتض 
 . (34)عليها إذا أقدمت على مثل ىذا العمل 

كثر منو يف صاحل موقف إيطاليا مستقر، وكاف جو العالقات يف صاحل فرنسا أ مل يكن   
إيطاليا لتحقيق أطماعها يف تونس، وحاولت أف تقلع إيطاليا عن سياستها يف مضايقة 

اتفاقية سرية مع فرنسا السيما اليت رمسها "كريسيب" واثر ىذه األحداث أبرمت فرنسا 
ـ، أطلقت دبقتضاىا يد إيطاليا يف ليبيا، وتعهدت بأف 1890أكتوبر 30 إيطاليا يف
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تيازات الرعايا اإليطاليُت يف تونس، مقابل سكوت إيطاليا عن األوضاع ربافظ على ام
   .(35)السائدة يف الشماؿ اإلفريقي

 16ػ14أبـر االتفاؽ ادلؤرخ يف  و  ربسنت العالقات الدبلوماسية بُت الطرفُتوىكذا    
بُت "بارير"  (36)ـ يف روما بشأف ادلغرب العريب ومنطقة طرابلس1900ديسمرب 

Ganille Barrer  "سفَت فرنسا يف روما و"فيسكونيتVisconti Vensta   وزير
أف يعقد اتفاقية سرية مع فرنسا مسيت  طاع "فيسكونيت" اخلارجية اإليطايل، فقد است

كما نصت على أف   ت عدـ منافسة فرنسا ذلا يف ليبيا،باتفاقية "بارير فيسكونيت" تضمن
 . (37)إجراءات يف طرابلس وبرقة باعتبارمها تابعُت ذلا حبرية ايتعًتؼ فرنسا إليطاليا 

تعهد الطرفاف بعدـ التعرض ألىدافهما ادلشًتكة يف مراكش ومنطقة طرابلس، وكاف      
عن طريق تقسيم النفوذ، ومل تكتف  ذه التسوية إهناء التنافس والتدافعاذلدؼ من ى

يف طريق اتفاقية سياسية ـ 1902احلكومة اإليطالية بذلك بل سارت يف أوؿ نوفمرب 
ـ بينها وبُت فرنسا بقصد إهناء أية خالفات بُت البلدين 14/12/1900لتأكيد اتفاقية 

، وذلك لدراسة الوضع القائم وعلى وجو ( 38)خبصوص مصاحلهما يف البحر ادلتوسط 
اخلصوص فيما يتعلق دبصاحلهما يف طرابلس، ويف ادلغرب، واتفقتا على ازباذ جانب 

 . (39)حالة عدواف مباشر وغَت مباشر من قبل دولة واحدة أو دوؿ متعددة احلياد يف
أثرت ادلصاحل ادلادية تأثَتا واضحا يف ذلك التقارب، فقد كانت إيطاليا ترغب يف القياـ    

بالعمليات التجارية للحصوؿ على الدخل، وكانت تعتقد بأهنا ال تستطيع القياـ بذلك 
بدوف مساعدة السوؽ ادلايل يف باريس، ومل تكن احلكومة الفرنسية يف طرح السندات مامل 

ت سياسية، وزادت فرنسا من رسومها اجلمركية إىل حد كبَت مما أدى ربصل على ضمانا
إىل تناقص صادرات إيطاليا إليها، وكانت ىذه األسباب الرئيسية اليت دفعت احلكومة 
اإليطالية إىل تفسَت التعهدات ادلوجودة يف معاىداهتا مع أدلانيا، علما بأنو مل يكن لديها 

دلانيا، كما كانت ال ترغب يف التخلي عن احللف التخطيط لالنضماـ إىل نظاـ معاد أل
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الثالثي، إذ أف ذلك يهددىا بالوقوع ربت تبعية فرنسا وجيعلها تفقد ادليزة اليت تعطي ذلا 
ربكيم أدلانيا يف حالة خالؼ مع النمسا، فضال عن أهنا كانت زلتاجة أشد االحتياج 

 .  (40)للسوؽ األدلا ي لتصدير منتجاهتا الزراعية
بعدـ ازباذ موقف للتعهد إيطاليا  تغلت فرنسا االزمة االقتصادية االيطالية مما دفعاس   

ـ، وقد كانت أضعف األطراؼ ادلشًتكة يف 1902معاد عند ذبديد احللف الثالثي يف 
ىذا احللف، وكانت تسعى لألكل على مائديت احللف الثالثي واحللف الفرنسي الروسي 

مل يلبث اف أعطت وعدا بااللتزاـ باحلياد يف احلرب  على حد تعبَت ساسة أوروبا، لذلك
اليت قد تنشب بُت ادلعسكرين وذلك نظَت إطالؽ يده يف ليبيا دوف االرتباط دبسألة 

 . (41)ادلغرب
وربسنت العالقات بينهما أكثر وتقربت إيطاليا من فرنسا فقد وقفت إيطاليا يف مؤسبر     

ا، وحصلت منها على الضمانات السابقة ـ إىل جانب فرنس1906يف سنة  (42)اجلزيرة
 .(43)حبرية تصرفها يف ليبيا نتيجة موقفها ىذا

ـ أنو ال توجد يف الوضع الدويل احلايل 1911وقد أشار "ساف جوليانو" يف صيف    
عقبات سياسية ديكن أف تعًتضها الحتالؿ طرابلس وبرقة، ألف فرنسا ال تستطيع أف 

 .( 44)تعارض دبوجب االتفاقية 
" وزير الشؤوف اخلارجية الفرنسي االلتزاـ الفرنسي  deselvesوأكد "دي سالف     

ـ، حيث ضمن أف احلكومة الفرنسية ستكوف 1902بالتعهدات ادلربمة مع ايطاليا عاـ 
وفية لتعهداهتا دوف شرط مع إيطاليا ألي عمل تقـو بو يف ليبيا كما أكد أف احلكومة 

على إعطاء قرضا جديدا للدولة العثمانية قبل أف ربل  الفرنسية سوؼ لن تعطي موافقتها
 . (45)ادلشكلة الطرابلسية 
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الباب العايل للتدخل يف النزاع العثما ي اإليطايل لرفع فتيل  فرنسا طلبرفضت فعال و      
األزمة بُت الدولتُت، فقد أعلنت اخلارجية الفرنسية بأهنا ال تعترب التوسط ممكن يف اللحظة 

 .(46)الراىنة
 ـ االتفاق الروسي اإليطالي حول المصالح المتبادلة:   4 

أف أىداؼ احلرب اإليطالية الليبية يف بادئ األمر، إال  روسيا قلقة منمل تكن     
يشكل خطرا على روسيا نظرا  ألنوالدبلوماسية الروسية إلضعاؼ احللف الثالثي 

 .  (47)وتنشغل بادلسألة الطرابلسيةتقًتب تدرجييا من ايطاليا لسياستها يف البلقاف، جعلها 
ولتهيئة اجلو لعقد اتفاقية روسية إيطالية حوؿ مشاكل البحر ادلتوسط، فقد عارضت     

روسيا االقًتاح الذي قدمو " جولو شوفسكي" وزير خارجية النمسا حوؿ اقتحاـ الدوؿ 
معاملة  سُتالكربى للدردنيل بأساطيلها إلجبار السلطاف عبد احلميد الثا ي على رب

فقد رأت الدبلوماسية الروسية اف وزير خارجية النمسا يكيد لروسيا وليس للدولة  األرمن،
العثمانية، فاعتربتو عدوا للروس ألنو من أصل بولو ي، وفسرت روسيا بأف االقًتاض جيعل 
الدوؿ األوروبية تتدخل يف مشكلة ادلضايق العثمانية مما قد يضر مستقبال دبصاحل روسيا، 

ا بأف روسيا كانت تسعر إىل السيطرة على تلك ادلضايق ألهنا سبيلها الوحيد إىل ادلياه علم
الدافئة للبحر ادلتوسط، وقد اقًتحت أف تقـو ىي باقتحاـ البوسفور إلجبار السلطاف عبد 

 .     (48)احلميد على ذلك، وقد عارضت الدوؿ األوروبية باستثناء فرنسا االقًتاح الروسي
ـ يف راكونيدجي إىل اتفاؽ 1909يا وروسيا أثناء لقاء عاىليهما يف إيطال توصلت 

ـ مسيت باسم ادلدينة نفسها، جاء البند اخلامس منها تأييد 1909أكتوبر  24بتاريخ 
.  روسيا دلصاحل إيطاليا يف إقليمي طرابلس وبرقة وتأييد إيطاليا دلصاحل يف مسألة ادلضايق

إيطاليا يف بطرسبورغ، وزير اخلارجية  الروسي " سفَت Miligariأبلغ "ميليجاري كما 
ـ بشكل سري عـز حكومتو 1911أوت 26" يف رسالة لو يف Niratove"نَتاتوؼ 

على وضع حد لكل األذى الذي تسببو الدولة العثمانية يف طرابلس باستمرار، وأعلن أف 
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جملر ليسوا على إيطاليا مستعدة لكافة االحتماالت، مث قاؿ أف فرنسا وبريطانيا والنمسا وا
 .(49)علم بنوايا إيطاليا فقط وإمنا ال يعارضوف ىذه النوايا أيضا

ـ، يف تأييد الدولة العثمانية وطلب منها 1911وفكرت احلكومة الروسية يف خريف    
أف تستعد إلعادة النظر يف وضعية ادلضايق األمر الذي سيعيد حق ادلرور للسفن احلربية 

كرهتا، وقد رأت أف تؤيد ربالف الدوؿ األوروبية ضد الدولة الروسية، إال أهنا غَتت ف
حيث رد نَتاتوؼ على البالغ اإليطايل قائال: "  (50)العثمانية وردبا كاف ذلك بدافع قومي

 .( 51)إنو طبقا التفاقية راكونيدجي فإنو إليطاليا احلق يف أف تًتؾ يف طرابلس برقة
 خالصة:

شبكة من التحالفات الدولية مؤيدة  نجاحبأف تبٍت إيطاليا  استطاعتىكذا      
دلصاحلها يف والية طرابلس، وكاف ذلك أحد الشروط الضرورية إلطالؽ محلة الغزو 

 .ـ1911على طرابلس الغرب يف أواخر سنة  العسكري
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 المالحق:
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م بين فرنسا، إيطاليا بشان المغرب 16/12/1900ـ14اإلتفاق الموقع في روما 
 ومنطقة طرابلس.
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م بين فرنسا وإيطاليا بقصد إنهاء أية 1902االتفاق الموقع في روما في أول نوفمبر 
  خالفات بين البلدين بخصوص مصالح كليهما في البحر المتوسط
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 التهميش:

                                                           

، ت، ىاشم صاحل التكرييت، منشورات اجلامعة الحرب التركية اإليطالية( ز، ب، ياخيموفتش، 1)
 .43ـ، ص 1970، 1طالليبية، بَتوت، 

، 1، الدار القومية للطباعة والنشر، القاىرة، طالمغرب الكبير في العصور الحديثة( جالؿ حيِت، 2)
 .  724ـ، ص 1966

،  تر جالؿ حيِت، دار ادلعارؼ، القاىرة، م1974ـ 1815تاريخ العالقات الدولية ( بَت نوفاف، 3)
 . 593، 587، 586ص ـ، 1971

، ادلكتبة األجنلو مصرية، العالقات السلمية الدولية في القرن العشريناهلل، ( مسعاف بطرس فرج 4)
 .287ـ، ص1974 1القاىرة، ط

(5 ، ، 1، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاىرة، طحركة القومية اإليطالية( نور الدين حاطـو
 .189، 186، 185ـ، ص1971

، ادلرجع السابق، ص 6)  .189( نور الدين حاطـو
 انظر رسالة وزير اخلارجية اإليطايل إىل سفَته يف برلُت هبذا اخلصوص. (7)

)8  ( Ponteil ,F, La méditerranée et les puissance depuis 
l’ouverture jusqu'à la nationalisation du canal suez, Paris, 
Payot, 1964, p 57.   
)9( Ibid, p 58. 

 .23ص ـ، 1965، 1، مكتبة الفرجا ي، طرابلس، طالعدوانزلمد مصطفى بازامو،  (10)
(11) Auter. M. H., Histoire diplomatique de L europe 
1871-1914, paris, les presse universitaires de France, 1929, p 
197. 
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، مطبعة النهضة اجلديدة، م1918 -1800تاريخ أوروبا الحديث ( زلمد  كماؿ الدسوقي، 21)
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، 2، دار مكتبة الفكر، طرابلس، طجذور النضال العربي في ليبيا( زلمد عبد الرزاؽ مناع، 22)

 . 15ـ، ص1972
. فرانسيس 175ـ، ص1965، بَتوت، البالد العربية والدولة العثمانية( ساطع احلمري، 23)

ـ، 1963، ترمجة زلمد نظيف، مكتبة النهضة العربية، القاىرة، إيطاليا شعبها وأرضهاوينوار، 
 . 20ص
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، اذليئة ادلصرية العامة للتأليف والنشر، الليبية العالقات اإلنجليزية( ىنري أنيس ميخائيل، 24)
 . 45، 15ـ، ص1970، 1القاىرة، ط

 .19( زلمود العرفاوي، ادلرجع السابق، ص 25)
 .25( زلمود العرفاوي، ادلرجع السابق، ص 26)
 . 116ص ـ، 1921، 1،  دار اذلالؿ، القاىرة، طتاريخ المسألة الشرقية( حسُت لبيب، 27)
 .61ياخيموفيتش، ادلصدر السابق، ص ( ز. ب. 28)
 .65( نفسو، ص29)
 .61( خليفة زلمد التليسي، ادلرجع السابق، ص 30)

)31( H. Hearder and D. P. vrabey,  A short History of Italy,  
Cambridge university press, London, 1962, p 187. 
)32( Denys Hays, The Italian Renaissance in its historical 
bak ground, cambridge university press, 1963, p 186. 

 .139زلمد مصطفى بازامة، ادلصدر السابق، ص( 33)
)34( Denys Hay , op cit, p 186. 

، 2، دار مكتبة الفكر، طرابلس، طجذور النضال العربي في ليبيا( زلمد عبد الرزاؽ مناع، 35)
 ، 15ص ـ، 1972

ـ بُت فرنسا، إيطاليا بشاف ادلغرب 16/12/1900ػ14ينظر ادللحق ، اإلتفاؽ ادلوقع يف روما ( 36)
  ومنطقة طرابلس. انظر

 D F , Les Accords Franco-italiens 1900-1902,N 1, p3 ,4 . D 
، دار ، تر خليفة زلمد التليسيم1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ( أنوري روس، 37)

 . 366ص ـ، 1974، 1الثقافة، بَتوت، ط
ـ بُت فرنسا وإيطاليا بقصد إهناء أية 1902ادللحق االتفاؽ ادلوقع يف روما يف أوؿ نوفمرب ( 38)

 خالفات بُت البلدين خبصوص مصاحل كليهما يف البحر ادلتوسط. 
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 .324ص ـ، 1971، 1القاىرة، ط

 ـ، ص 1976، مؤسسة ادلعارؼ، االسكندرية، معالم التاريخ الحديث( جالؿ حيي، 40)
ديدة، ، مطبعة النهضة اجلم1918 -1800تاريخ أوروبا الحديث زلمد كماؿ الدسوقي، ( 41)
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ـ، ص 1963، ت، نيقوال زيادة، دار الثقافة، بَتوت، تاريخ المغرب العربي في القرن العشرين
، ت، كاظم ىاشم م1918ـ1848الصراع على السيادة في أوروبا ، وتايلر، أ.ج.ي، 92،93

 .499ص  ـ،1980النعمة ، يوسف عزيز، مؤسسة  دار الكتب  للطباعة  والنشر. بغداد، 
 .194ـ، ص 1979، دار احلرية، بغداد، المغرب العربي( نعمة السيد، 43)
 .58، ص نفسو( 44)
 . 24( زلمود العرفاوي، ادلصدر السابق، ص45)
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 (م1954 – 1931الحركة اإلصالحية بمنطقة الحضنة )
 .ودور الشيخ نعيم النعيمي فيها

 المسيلة. /جامعة محمد بوضياف/قسم التاريخ /نورالدين مقدرأ.
megder1970@gmail.com 

 :باللغة العربية ملخص
شهدت الشاحة اجلزائرية مطلع الثالثينات من القرن العشرين ظهور حركة  

دينية، تعليمية )مجعية العلماء ادلشلمني اجلزائريني(، سامهت بقدر كبري يف إصالحية، 
وكانت دلنطقة احلضنة نصيب هام حيث  .حتريك الشاحة الشياسية يف كامل ربوع الوطن

القاسم احلفناوي، علي  موسى األمحدي نويوات، أبو 5ض الشخصيات برزت بع
يم النعيمي وغريهم( ومن األمساء اليت  ، زلمود أرسالن، الشيخ نععدويبوديلمي، زلمد ال

كبريا يف بلورة العمل االصالحي واحلركة الشياسية مبنطقة احلضنة ما بني  كان ذلا دورا
( ويف هذا ادلقال سنشلط الضوء على نشاط احلركة االصالحية يف 1954 – 1931)

  فيها. ( والدور الذي لعبه الشيخ نعيم النعيمي1954 – 1931منطقة احلضنة ما بني )
Résumé: 
A L'aube des années 30 du 20 eme siècle, L'Algérie a connu la 
naissance d'un mouvement réformiste, religieux et éducatif 
(association des oulamas musulman algériens). Cette dernière a 
participé d'une manière très importante dans le mouvement du 
champ politique à travers tout le territoire algérien. La région 
d'El Hodna avait sa part dans cette participation car des 
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personnalités surgissaient tel que ( Moussa Al ahmadi  
Nouiouett, Abou El kacem El Hafnaoui, Ali Boudilmi, 
Mouhamed El Adoui, mahmoud Arsalen, cheikh Naïm El 
Naïmi et d'autres ...). ces derniers avaient un grand role dans 
l'organisation du travail réformiste et le mouvement politique 
dans la région d'El Hodna entre (1931 – 1954). 
Dans cet article nous allons mettre la lumière sur l'activité du 
mouvement réformiste dans la région El Hodna entre ( 1931 – 
1954) et le rôle qui a joué cheikh Naïm El Naïmi.           

شهههههههههدت الشههههههههاحة اجلزائريههههههههة مطلههههههههع الثالثينههههههههات مههههههههن القههههههههرن العشههههههههرين ظهههههههههور 
ادلشههههههههلمني اجلزائههههههههريني(، سههههههههامهت حركهههههههة إصههههههههالحية، دينيههههههههة، تعليميههههههههة )مجعيههههههههة العلمههههههههاء 

 بقدر كبري يف حتريك الشاحة الشياسية يف كامل ربوع الوطن.

نصهههههههيب ههههههههام حيهههههههث بهههههههرزت بعهههههههض الشخصهههههههيات   1وكانهههههههت دلنطقهههههههة احلضهههههههنة 
القاسهههههههم احلفنهههههههاوي، علهههههههي بهههههههوديلمي، زلمهههههههد  موسهههههههى األمحهههههههدي نويهههههههوات، أبهههههههومنهههههههها: 

وغهههههريهم مهههههن األمسهههههاء الهههههيت  الهههههدراهي ميههههههوس، زلمهههههود أرسهههههالن، الشهههههيخ نعهههههيم النعيمهههههي 
صههههالحي واحلركههههة الشياسههههية مبنطقههههة احلضههههنة مهههها كبههههريا يف بلههههورة العمههههل اإ كههههان ذلهههها دورا

 .  (1954 – 1931بني )
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تتمحههههههههور إشههههههههحالية هههههههههذا ادلقههههههههال حههههههههول نشههههههههاط احلركههههههههة اإصههههههههالحية مبنطقههههههههة و 
ودور الشهههههههههيخ  م1931احلضههههههههنة بعههههههههد تءسههههههههيز مجعيهههههههههة العلمههههههههاء ادلشههههههههلمني اجلزائههههههههريني 

مههههههها نشهههههههاط احلركهههههههة اإصهههههههالحية مبنطقهههههههة  :االشهههههههحالية ادلطروحهههههههةعيمهههههههي فيهههههههها، و نعهههههههيم الن
؟ ومههههها الهههههدور الهههههذي 1931اجلزائهههههريني احلضهههههنة بعهههههد تءسهههههيز مجعيهههههة العلمهههههاء ادلشهههههلمني 

 لعبههههههه الشههههههيخ نعههههههيم النعيمههههههي يف نشههههههاط  احلركههههههة اإصههههههالحية وبلههههههورة العمههههههل الشياسههههههي
     ؟1954مبنطقة احلضنة حىت 

لضههههههوء علههههههى نشههههههاط احلركههههههة االصههههههالحية يف منطقههههههة ويف هههههههذا ادلقههههههال سنشههههههلط ا
( والههههههههدور الههههههههذي لعبههههههههه الشههههههههيخ نعههههههههيم النعيمههههههههي 1954 – 1931احلضههههههههنة مهههههههها بههههههههني )

 فيها.

 :  حضنةشعبة جمعية العلماء المسلمين بمنطقة ال

م تههههههههههههههاريخ تءسههههههههههههههيز اجلمعيههههههههههههههة 1931إذا كانههههههههههههههت الفههههههههههههههًتة ادلمتههههههههههههههدة بههههههههههههههني: 
حلضههههههنة  ههههههد نطقههههههة ابالّنشههههههبة دلواحلريههههههة تههههههاريخ تءسههههههيز حركههههههة أحبهههههها  البيههههههان م 1944و

امتهههههازت بتشهههههتت اجلههههههود وفرديهههههة العمهههههل و لهههههة األثهههههر علهههههى نفهههههوس األهههههها  فقهههههد  يهههههزت 
بتطههههههور ( 1954 – 1944) بههههههنيمهههههها الفههههههًتة الثانيههههههة مههههههن عمههههههل شههههههعبة مجعيههههههة العلمههههههاء 

العمههههههل اجلمههههههاعي ادلههههههنّ م، ادلوّهههههههه مههههههن  بههههههل مجعيههههههة العلمههههههاء ادلشههههههلمني الههههههيت أصههههههبحت 
احلضهههههنة مههههن حيههههث: تقههههد  الوعهههههاظ وادلرشههههدين وسههههامهت عوامهههههل  تتحّفههههل بت طيههههة إ لههههيم

هديههههههدة يف بههههههروز هههههههذا الّتوّهههههههه اجلمههههههاعي ادلههههههنّ م للحركههههههة اإصههههههالحية بقيههههههادة اجلمعيههههههة، 
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منهههههههها دور أصهههههههحا  أحبههههههها  البيهههههههان يف مجهههههههع العناصهههههههر الوطنيهههههههة والتقائهههههههها ومباشهههههههر ا 
لهههههيم احلضهههههنة الهههههيت تهههههءثّرت العمهههههل اجلمهههههاعي ادلنّشههههها وأثهههههر احلهههههر  العادليهههههة الثّانيهههههة علهههههى إ 

وسههههههوء احلههههههال، ودفعههههههت ف ههههههات الشههههههعب التهههههه زر اهتماعيهههههها كثههههههريا مههههههن صههههههعوبة ادلعيشههههههة 
والّتضهههههامن لرفهههههع ال هههههع والبههههه س عهههههن الشهههههعب، ومهههههن هههههههة ثانيهههههة سهههههامهت عمليهههههة عهههههودة 
ادلهههههههاهرين إة احلضههههههنة يف بلههههههورة العمههههههل اجلمههههههاعي يف إطههههههار احلركههههههة الوطنيههههههة وتضههههههافرت 

مههههههاء باحلضههههههنة مههههههن أمثههههههال: زلمههههههد الطههههههاهر لطههههههرش، ونعههههههيم مجعيههههههة العلههههههههود أعضههههههاء 
النعيمهههههههي، وموسهههههههى األمحهههههههدي نويهههههههوات، ومشهههههههيت الشهههههههعيد، وعيشهههههههى ادلعتهههههههو ي، وزلمهههههههد 
الههههههههدراهي العههههههههدوي يف بعههههههههث احلركههههههههة التعليميههههههههة والفحريههههههههة رغههههههههم اإمحانههههههههات الضههههههههعيفة 
وزلاصهههههههههرة اإدارة االسهههههههههتعمارية لنشهههههههههاطهم، إالّ أّن نشهههههههههاطهم اإصهههههههههالحي كهههههههههان ههههههههههزءا 

العمههههههههل الشياسههههههههي الههههههههوطد الههههههههذي سههههههههاهم يف توحيههههههههد اجلهههههههههود ودفههههههههع الشههههههههرور و ّ  مههههههههن
مهههههع بههههها ي احلركهههههات الوطنيهههههة بادلنطقهههههة وكهههههان مهههههن أوة  هههههار ههههههذا التوههههههه ادلبهههههادرة الّشهههههمل 

يف تءسهههههههيز ركهههههههن ههههههههام ألي حركهههههههة أو  ضهههههههة وطنيهههههههة وههههههههو ادلدرسهههههههة، ال  هههههههب يف ههههههههذا 
مات يف سههههههلك التعلههههههيم والًتبيههههههة ادلقههههههام التنويههههههه بههههههبعض رهههههههال ادلشههههههيلة الههههههذي تركههههههوا بصهههههه

والحتابههههههة مههههههنهم الحاتههههههب: يوسههههههن معلههههههويف الههههههذي كههههههان يههههههدرس  ههههههمن حركههههههة العلمههههههاء 
اإصهههههههههالحيني وكهههههههههان يحتهههههههههب دائمههههههههها باسهههههههههتمرار بالل هههههههههة الفرنشهههههههههية يف هريهههههههههدة صهههههههههد  

مدينهههة فهههًتة الثالثينيهههات  بهههل أن ينتقهههل إة العاصهههمة  Lécho d'Alger اجلزائهههر:
مههههههههاي  03ينههههههههة ادلشههههههههيلة  فههههههههل تحر ههههههههي لههههههههه يف: شرشههههههههال، و بههههههههل انتقالههههههههه حضههههههههي مبد

بقاعههههههة ال ربههههههة )إبههههههراهيم بههههههن ادلوهههههههو ( حضههههههرها علمههههههاء وأعيههههههان ادلشههههههيلة نههههههذكر  1932
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مهههههنهم: موسهههههى األمحهههههدي نويهههههوات وعمهههههار بهههههن بهههههالل وزغهههههالش البشهههههري وزلمهههههد سهههههالمي 
 .2وعبد القادر بن الطيب واخروف وآخرين

عنهههههههههد العلمهههههههههاء  كمههههههههها كهههههههههان إة هانبهههههههههه األديهههههههههب علهههههههههي بهههههههههن يعهههههههههي  ادلعهههههههههروف
بادلشهههههيلي والهههههذي كهههههان منزلهههههه  ثهههههل ملتقهههههى طهههههال  العلهههههم والقهههههراءة ومقهههههر إكهههههرام عهههههابري 

وشههههههه ل مناصهههههههب عديهههههههدة وههههههههو معهههههههروف يف أوسهههههههاط كبهههههههار ادلشهههههههيلة  ،الشهههههههبيل والفقهههههههراء
ومشهههههههههه وليات يف نههههههههههادي احلضههههههههههنة ومجعيههههههههههة ادلشههههههههههاعدة للتحافههههههههههل االهتمههههههههههاعي ورئههههههههههيز 

العادليههههههههة الثانيههههههههة، و هههههههد أشههههههههادت بههههههههدور  وداديهههههههة  ههههههههدماء تالميهههههههذ ادلشههههههههيلة بعههههههههد احلهههههههر  
 .م1932لشهر ماي  06االهتماعي والوطد هريدة النجاح يف عددها 

  نعثهههههههههههههههههر يف وثهههههههههههههههههائا وسهههههههههههههههههجالت األرشهههههههههههههههههيفات  1950سهههههههههههههههههنة إة غايهههههههههههههههههة 
االسههههههتعمارية وال حههههههىت يف ذاكههههههرة مههههههن عايشههههههوا النشههههههاط العلمههههههي جلمعيههههههة العلمههههههاء عههههههن 

شههههههلمني بادلشههههههيلة كهي ههههههة رمسيههههههة علنيههههههة تههههههاريخ سههههههابا لتحههههههوين شههههههعبة مجعيههههههة العلمههههههاء ادل
باعتبهههههههار  انونيهههههههة اجلمعيهههههههة عحهههههههز خاليههههههها حهههههههز  الشهههههههعب الهههههههيت بقيهههههههت تهههههههراود الشهههههههرية 
والتقريهههههر الهههههذي يحهههههاد يحهههههون الوحيهههههد حهههههول مشهههههءلة تءسهههههيز شهههههعبة اجلمعيهههههة يعهههههود إة: 

عضهههههههو مهههههههن أعضهههههههاء مجعيهههههههة العلمهههههههاء  41، حيهههههههث أشهههههههار إة وههههههههود 14/01/1950
جهههههههات وم الشهههههههيد الشهههههههعيد بولحههههههههذ  الشهههههههعبة كهههههههان  هههههههد بادلشهههههههيلة وأّن مناسهههههههبة تءسهههههههيز
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ادلهههههدعو الشهههههيخ البيبهههههات وههههههو مهههههن مدينهههههة تهههههابالط وكهههههان يشههههه ل مهههههدير مدرسهههههة التههههههذيب 
 فرنك للشيخ البيبات. 7000و د استطاع أعيان ادلشيلة مجع مبلغ:  ،بباتنة

إالّ أنّهههههه توههههههد يف سهههههجالت البصهههههائر مههههها يشهههههري إة وههههههود شهههههعبة مجعيهههههة العلمهههههاء 
ادلشهههههههيلة ولهههههههو بصهههههههورة أشهههههههخاص عهههههههاملني حيهههههههث أشهههههههارت هريهههههههدة البصهههههههائر إة ببلهههههههدة 

مشهههههههههءلة حضهههههههههور بعهههههههههض النشهههههههههطاء اإصهههههههههالحيني مهههههههههن ادلشهههههههههيلة إة االهتمهههههههههاع العهههههههههام 
. و هههههههد أشهههههههار يف ههههههههذ  الفهههههههًتة أحهههههههد أبنهههههههاء 1938للجمعيهههههههة بهههههههاجلزائر العاصهههههههمة سهههههههنة: 

ادي حضهههههههههور اهتمهههههههههاع اجلمعيهههههههههة بنهههههههههادلنطقههههههههة إة رغبهههههههههة اإصهههههههههالحيني مهههههههههن ادلشهههههههههيلة يف 
الًت ههههي وهههههو الشههههيد بعجههههي ادلبههههارل الههههذي كههههان شههههديد التعلهههها باجلمعيههههة إة هانههههب بههههن 
يعهههههي  والشهههههيد الطهههههاهر لطهههههرش واسهههههتطاعت ههههههذ  العناصهههههر مهههههع آخهههههرين عقهههههد اهتمهههههاع 

وتحههههههون  1950 ههههههي خربههههههة تلههههههيز بادلشههههههيلة لتءسههههههيز خليههههههة اجلمعيههههههة بادلدينههههههة سههههههنة: 
 محتب الشعبة على النحو التا :

مصههههطفى بههههن اهههههي: رئيشهههها، مشههههيت الشهههههعيد: نائبهههها، كبويههههة عيشهههههى: كاتههههب عهههههام، 
زلمهههههد بلحشهههههني: نائبههههها لهههههه، احلهههههاج الطهههههاهر لطهههههرش: أمهههههني مهههههال، أمحهههههد حجههههها : نائبههههها 
لهههههههه، ادلشهههههههعود عحهههههههة: مرا هههههههب إة هانهههههههب األعضهههههههاء: ابهههههههن اهههههههي إبهههههههراهيم، ابهههههههن خليهههههههل 

احلهههههههاج  ويضهههههههين 3العمهههههههري، لهههههههدغم شهههههههيحوش زلمهههههههد، عمهههههههرون سهههههههاعد، داوود إبهههههههراهيم
الطهههههههاهر لطهههههههرش حهههههههول مشهههههههءلة تءسهههههههيز الشهههههههعبة: شهههههههرعنا يف توسهههههههيع دائهههههههرة اإصهههههههالح 
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مقصهههههههورة علهههههههى األفهههههههراد وانعقهههههههدت بعهههههههد وتعميمهههههههها علهههههههى اجلماعهههههههات بعهههههههد أن كانهههههههت 
 ذلك الحثري من االهتماعات و وي اإحشاس باجلمعية وعلمائها.

دلشهههههيلة وكهههههدعم جلمعيهههههة العلمهههههاء ادلشهههههلمني  هههههّدم مثقفهههههو وأعيهههههان وعلمهههههاء مدينهههههة ا
وإنشهههههههاء مدرسهههههههة باسهههههههم مجعيهههههههة العلمهههههههاء  4خهههههههالل احلهههههههر  العادليهههههههة الثانيهههههههة طلهههههههب بنهههههههاء

ادلشههههههههلمني تحههههههههون منههههههههارة للتعلههههههههيم واإصههههههههالح وتحههههههههون هي تههههههههها ومحتبههههههههها وأعضههههههههائها. 
ويبهههههدو ههههههذا التوههههههه لبنهههههاء مدرسهههههة باسهههههم اجلمعيهههههة، ا ههههها ههههههو نهههههابع مهههههن رغبهههههة األهههههها  يف 

منهههههذ  ايهههههة القهههههرن التاسهههههع عشهههههر بادلشهههههيلة والهههههيت التميهههههز عهههههن ادلهههههدارس الفرنشهههههية ادلوههههههودة 
 أد ووسههههههههيلة يف ت ريههههههههب أبنههههههههاء ادلنطقههههههههة وهههههههههذا مهههههههها  لالحههههههههتاللههههههههها  كوهههههههههه ألايراههههههههها 

 غلبهم إة جتنب ذها  أبنائهم إة هذ  ادلدارس.ءب

كهههههههههان التفحهههههههههري يف بنهههههههههاء ههههههههههذ  ادلدرسهههههههههة ههههههههههزء مهههههههههن مشهههههههههروع مجعيهههههههههة العلمهههههههههاء 
يف توسههههههيع حركههههههة التعلههههههيم العههههههرس اإسههههههالمي وتنشهههههه ة الشههههههبا  علههههههى الههههههنه   ادلشههههههلمني

الصهههههههحيس لهههههههذلك سهههههههامهت العناصهههههههر الطالبيهههههههة الهههههههيت انتقلهههههههت مهههههههن منطقهههههههة ادلشهههههههيلة إة 
 شهههههنطينة  ايهههههة الثالثينيهههههات يف محهههههل ههههههذ  الرسهههههالة علهههههى عاتقهههههها، وبهههههدأت عمليهههههة مجهههههع 

االسههههههههههههتعمارية حالههههههههههههت دون التربعههههههههههههات والتفحههههههههههههري يف منطقههههههههههههة تحوينههههههههههههها إالّ أّن اإدارة 
 اإسراع يف الشماح بإجنازها.
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أد  هههههههذا التعنههههههت مههههههن  بههههههل اإدارة إة طلههههههب أهههههههل ادلشههههههيلة يف محتههههههب مجعيههههههة 
العلمهههههههاء بقشهههههههنطينة بضهههههههرورة إرسهههههههال أحهههههههد أعضهههههههائها ليقهههههههوم مبهمهههههههة اإرشهههههههاد والهههههههوع  
والههههههّدعوة للشههههههحان خاصههههههة خههههههالل شهههههههر رمضههههههان فحانههههههت ادلوافقههههههة علههههههى الشههههههيخ نعههههههيم 

 النعيمي.

 : (1954 -1950)دور الشيخ نعيم النعيمي 

يعتههههههرب الشههههههيخ نعههههههيم النعيمههههههي مههههههن أهههههههم شخصههههههيات مجعيههههههة العلمههههههاء ادلشههههههلمني 
اجلزائههههههريني الهههههههذين عملههههههوا يف إطهههههههار برنههههههام  اجلمعيهههههههة علههههههى تنشهههههههيط احلركههههههة اإصهههههههالحية 

انطال هههههها مههههههن مشههههههاهدها وسههههههاحا ا العموميههههههة الههههههيت مثّلههههههت الفضههههههاء  ،5احلضههههههنةنطقههههههة مب
 ادلالئم خلطبه ودروسه.

  مولده ونشأتو:

م ببلهههههههدة سهههههههيدي خالهههههههد بهههههههءوالد حركههههههههات 1909ولهههههههد الشهههههههيخ النعيمهههههههي سهههههههنة: 
 م1923عهههههههام ببشهههههههحرة، درس بزاويهههههههة ادلختهههههههار ببلهههههههدة أوالد ههههههههالل   التحههههههها بتهههههههونز 

، وظههههّل ينتقههههل يف مههههدن الشههههر  بعههههد سههههنتني لحنههههه   يههههدم طههههويال لينتقههههل ويعههههود للجزائههههر
اجلزائههههههههري ووسههههههههطها حيههههههههث اتصههههههههل بالعلمههههههههاء وشههههههههيوخ الزوايهههههههها وزار الحثههههههههري مههههههههن ادلههههههههدن  
كادلديههههههههة واجللفههههههههة واألغههههههههواط وتيههههههههارت ومعشههههههههحر وغليههههههههزان و صههههههههر البخههههههههاري بعههههههههد أن 
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 والهههههيت كلفتهههههه بتهههههو  مهمهههههة التعلهههههيم أصهههههبس عضهههههوا يف مجعيهههههة العلمهههههاء ادلشهههههلمني اجلزائهههههريني
والههههههوع  واإرشههههههاد بامسههههههها يف هههههههذ  ادلههههههدن ومنههههههها مدينههههههة ادلشههههههيلة الههههههيت حههههههّل  هههههها سههههههنة 

 موفدا من  بل اجلمعية. 1952

اسهههههههتطاع الشهههههههيخ النعيمهههههههي بعصهههههههاميته أن يحهههههههون ثهههههههروة ل ويهههههههة وفصهههههههاحة خطابيهههههههة 
عبهههههههد القهههههههادر وكهههههههون محتبهههههههة ثريهههههههة )ههههههههي اان زلفوظهههههههة مبحتبهههههههة الشهههههههيوخ  امعهههههههة األمهههههههري 

بقشهههههنطينة(. وكهههههان خهههههالل تنقالتهههههه سهههههواء بهههههاجلزائر أو بادلشهههههر  العهههههرس عنهههههدما أراد احلههههه  
يقهههههههههوم  مهههههههههع الحتهههههههههب النهههههههههادرة، وكهههههههههون عال هههههههههات مهههههههههع علمهههههههههاء الشهههههههههام  1961سهههههههههنة 

واحلجهههههههاز، كمههههههها تلقهههههههى دروسههههههها مهههههههن الشهههههههيخ األلبهههههههات والشهههههههيخ عبهههههههد العزيهههههههز آل عيهههههههون 
 الشود.

نعيمههههههي بعههههههد االسههههههتقالل مهنههههههة التفتههههههي  ومههههههن ادلناصههههههب الههههههيت توالههههههها الشههههههيخ ال
 بوزارة الش ون الدينية بقشنطينة وسطين.

ا  حيهههههث ن هههههم كتابههههها شهههههعريا مس ههههه ،وممههههها اشهههههتهر بهههههه الشهههههيخ النعيمهههههي حبهههههه للشهههههعر
الشههههيخ نعههههيم النعيمههههي فهههههو  او ههههال فيههههه الشههههيخ البشههههري اإبراهيمههههي: " أّمهههه " طههههر النههههد "

تيهههههههان مهههههههع  ليهههههههل مهههههههن التعلهههههههيم ءعصهههههههامي يف العلهههههههم وحجهههههههة علهههههههى الهههههههذكاء واالسهههههههتعداد ي
 مهههههههههت يف الصههههههههه ر ووهههههههههههت جلهههههههههاءت بالعجائهههههههههب، والرههههههههههل رلموعهههههههههة مواههههههههههب لهههههههههو ن  

شهههههادة  اطعههههة علههههى أن ال مبال ههههة يف كههههل مهههها يههههرو  عههههن أفههههذاذ ادلتقههههادمني، فهههههو افهههه  
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وافههههه  عهههههدة ألفيهههههات يف الشهههههري  -ال عهههههن طريقهههههة عبهههههد احلهههههي –األحاديهههههث بءسهههههانيدها 
 ."اوعلوم األثر وعلوم النحو وغريه

كمههههههههها ارتبطهههههههههت حركهههههههههة وهههههههههههود الشهههههههههيخ النعيمهههههههههي مبشهههههههههاعدة ثلهههههههههة مهههههههههن أعيهههههههههان 
وتالميهههههههذ اجلمعيهههههههة مهههههههن أهههههههها  احلضهههههههنة أمثهههههههال الشهههههههيخ زلمهههههههد العهههههههدوي الهههههههذي اشهههههههت ل 
بههههههالتعليم واإرشههههههاد يف منههههههاطا أخههههههر  باسههههههم اجلمعيههههههة خاصههههههة بشههههههيا، بههههههاريقو، تلههههههيالت 

هر لطههههههههرش، وكههههههههذا الشههههههههيخ احلههههههههاج الطهههههههها. 6وادلنههههههههاطا ال ربيههههههههة منههههههههها  ههههههههواحي تيهههههههههرت
والشههههههيخ بههههههن عيشههههههى زلمههههههد بههههههن النههههههذير، وكههههههل ههههههه الء سههههههامهوا بههههههءمواذلم ونشههههههاطهم مههههههع 
بقيهههههة نشهههههطاء احلركهههههة الوطنيهههههة مبختلهههههن مشهههههار ا علهههههى إحيهههههاء التعلهههههيم العهههههرس اإسهههههالمي 
وبهههههههّث الهههههههروح الوطنيهههههههة واإصهههههههالحية لههههههههد  الشهههههههحان يف ادلشهههههههاهد والشهههههههاحات العامههههههههة 

 والنوادي.

 طلههههههههههب مههههههههههن وفههههههههههد مدينههههههههههة ادلشههههههههههيلة  ايههههههههههة تلقههههههههههت مجعيههههههههههة العلمههههههههههاء ادلشههههههههههلمني
األربعينيهههههههههات إرسهههههههههال أحهههههههههد العلمهههههههههاء إلقهههههههههاء اخلطهههههههههب ادلشهههههههههجدية واإرشهههههههههاد الهههههههههديد 
ألههههههها  البلههههههدة الههههههذين كههههههانوا يف حاهههههههة ماسههههههة ذلهههههها يف ظههههههل انتشههههههار اجلهههههههل واألباطيههههههل، 

، الهههههههذي صهههههههار ينتقهههههههل بهههههههني مدينهههههههة ختيهههههههار اجلمعيهههههههة علهههههههى الشهههههههيخ النعيمهههههههيو هههههههد و هههههههع ا
دة يقهههههدم الهههههدروس خهههههالل شههههههر رمضهههههان وأيهههههام الشهههههنة، وعهههههادة مههههها كهههههان ادلشهههههيلة وبوسهههههعا

 حههههههث شهههههههر رمضههههههان بحاملههههههه مبدينههههههة ادلشههههههيلة يتجههههههّول بههههههني مشههههههاهدها يف رأس احلههههههارة 
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والشهههههتاوة، وخربهههههة تلهههههيز، حهههههىت أنّهههههه عهههههاش بادلدينهههههة ثهههههالث سهههههنوات كاملهههههة  بيهههههل الثهههههورة 
، أصهههههبس مهههههن شخصهههههيا ا الدينيهههههة اذلامهههههة الهههههيت أحيهههههت ليههههها  رمضهههههان باإ هههههان يهههههةالتحرير 

والتضهههههامن، أ هههههام الشهههههيخ النعيمهههههي عال هههههات محيميهههههة بشخصهههههيات ادلنطقهههههة مهههههن العلمههههههاء 
واألعيههههان ونشههههاط احلركههههة الوطنيههههة مثههههل الشههههيخ لطههههرش تلميههههذا مجعيههههة العلمههههاء، وفلوسههههية 

يهههههه ّم ادلصههههههلني خههههههالل  علههههههي وبههههههن اههههههي زلمههههههد وبههههههن عيشههههههى زلمههههههد بههههههن النههههههذير، وكههههههان
الههههههًتاويس وتشههههههت ل العناصههههههر ادلختلفههههههة يف األحههههههزا  الوطنيههههههة أمثههههههال ميلههههههي امحههههههد ومشههههههيت 

إبهههههههراهيم، كبويهههههههة الشهههههههعيد وبهههههههرة عبهههههههد الرمحهههههههان مهههههههن حهههههههز  الشهههههههعب اجلزائهههههههري، وكبويهههههههة 
ادلهههههههدت وشهههههههيحوش احلهههههههاج عيشهههههههى، ونهههههههوي مهيهههههههدي علهههههههى أنصهههههههار البيهههههههان الهههههههد قراطي، 

يف  –البعيهههههد عهههههن الشياسهههههة حشهههههب فرنشههههها  –نوت تشهههههت ل وههههههود  وإطهههههار نشهههههاطه القههههها
 .7الضمنا شة ادلشءلة الوطنية وسبل الن

ورغهههههههم أّن خطهههههههب الشهههههههيخ النعيمهههههههي كانهههههههت بعيهههههههدة عهههههههن التعهههههههرض إة الشياسهههههههة  
إالّ أنّهههههه اسهههههتطاع أن يوحهههههد اجتاههههههات احلركهههههة الوطنيهههههة كمههههها تشهههههري إليهههههه التقهههههارير الفرنشهههههية 

 أوسههههههع وأ ههههههل غطههههههاء ألي ههههههههد وطههههههد الههههههيت رمبهههههها كههههههان البعههههههد الههههههديد احلضههههههنة مبنطقههههههة
عنهههههههدهم، واسهههههههتطاع أن يحهههههههون الرههههههههل املهههههههوري يف خدمهههههههة ادلشهههههههاريع اخلرييهههههههة كادلهههههههدارس 

: حتويهههههههل واجلمعيهههههههات، و هههههههد جتشهههههههدت أعمالهههههههه اخلرييهههههههة يف نهههههههواحي عديهههههههدة نهههههههذكر منهههههههها
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مقهههههربة اجلعهههههافرة إة مشهههههجد، والتعجيهههههل يف تنفيهههههذ مشهههههروع مجعيهههههة العلمهههههاء ببنهههههاء مدرسهههههة 
 .8بادلشيلة، وفض نزاعات عديدة بني األها  و ّ  ل الشحان باسم الرهاء

اإدارة االسههههههتعمارية مههههههن خههههههالل أعينههههههها الراصههههههدة لتحركههههههات الشههههههيخ  تلقههههههد كانهههههه
النعيمهههههههي مهههههههن الشههههههههرطة والهههههههدرل والقيهههههههادة تتههههههههابع كهههههههل حركهههههههة للشههههههههيخ مبنطقهههههههة احلضههههههههنة 

   .9اوترسل التقارير الدورية عن أعماله وخطبه ومضامينه

 دور النعيمي في بناء مدرسة الرجاء: 

تعههههههود فحههههههرة بنههههههاء مدرسههههههة أهليههههههة ذات بعههههههد عههههههرس إسههههههالمي يف إطههههههار ادلههههههدارس   
 1944الهههههيت ّا إجنازهههههها مهههههن  بهههههل مجعيهههههة العلمهههههاء ادلشهههههلمني إة احلهههههر  العادليهههههة الثانيهههههة 

 .10عندما ّا إيداع طلب تءسيز محتب ذلا لد  اإدارة االستعمارية

و  تحهههههههههن اإدارة أن تشهههههههههمس بهههههههههذلك يف ظههههههههههّل تنهههههههههامي احلركهههههههههة الوطنيهههههههههة بعههههههههههد 
تءسههههههيز حركههههههة أحبهههههها  البيههههههان واحلركههههههة الههههههيت شههههههارل فيههههههها تقربهههههها كههههههل أعضههههههاء ادلحتههههههب 
ادلحههههههون ذلههههههذ  ادلدرسههههههة وتههههههءّخر موعههههههد إجنازههههههها إة حههههههني رلههههههيء الشههههههيخ النعيمههههههي سههههههنة 

خطبههههههههههه والهههههههههذي كههههههههههان يههههههههههدعو إة مثههههههههههل ههههههههههذ  ادلنجههههههههههزات احلضههههههههههارية خههههههههههالل  1951
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مبشهههههههههاهد أحيهههههههههاء مدينهههههههههة ادلشهههههههههيلة، بهههههههههالحوش والحراغلهههههههههة والشهههههههههتاوة، وخهههههههههالل زلا هههههههههرة 
( 1952ههههههههوان  16ههههههههوان إة  08 هههههههدمها مبشهههههههجد حهههههههي الحهههههههوش خهههههههالل رمضهههههههان )

طهههههههرح الشهههههههيخ النعيمهههههههي مشهههههههءلة بنهههههههاء مدرسهههههههة  رآنيهههههههة باديشهههههههية بادلدينهههههههة، وكهههههههان محهههههههاس 
   واألموال. احلضور كبريا هدا و ت بشرعة عملية أولية جلمع التربعات 

حيهههههههث طرحهههههههت مشهههههههءلة األرض الهههههههيت تقهههههههام عليهههههههها ، 11كانهههههههت بهههههههدايتها حهههههههي الحهههههههوش
 09 ة الشهههههههيخ النعيمهههههههي إة ادلشهههههههيلة يفادلدرسهههههههة الهههههههيت و فهههههههت ادلشهههههههروع إة حهههههههني عهههههههود

هههههههههل تنشههههههههيط عههههههههدة أسههههههههبتمرب مههههههههن  13حيههههههههث أ ههههههههام  هههههههها إة غايههههههههة  1952سههههههههبتمرب 
بءعيههههههان ادلدينههههههة ورمههههههوز احلركههههههة الوطنيههههههة مههههههن بيههههههنهم: فلوسههههههية  والتقههههههىدروس وزلا ههههههرات 

علهههههههي الهههههههذي دعههههههها  إة إلقهههههههاء درس لهههههههنفز اذلهههههههدف  هههههههامع سهههههههيدي صههههههها   هههههههي رأس 
احلههههههارة )الحراغلههههههة( الههههههذي كههههههان يشههههههرف عليههههههه الشههههههيخ الو ههههههور مشههههههيت الشههههههعيد، وحضههههههر 

حجهههههها   ،زلمههههههدالههههههدرس لتالميههههههذ مجعيههههههة العلمههههههاء أمثههههههال لطههههههرش الطههههههاهر، بههههههن عيشههههههى 
   وأعضاء األحزا  الوطنية األخر .امحد 

 2300.00وحتهههههههرل الشهههههههحان لنهههههههداء الشهههههههيخ النعيمهههههههي حيهههههههث مجعهههههههوا مبلهههههههغ: 
فرنهههههههك، خصههههههها ههههههههزء منهههههههها لشهههههههراء األرض ادلخصصهههههههة للمشهههههههروع مهههههههن عنهههههههد الشهههههههيد 

للبنههههههههههههاء.  50000وبقيههههههههههههة ادلبلههههههههههههغ  12شهههههههههههيحوش احلههههههههههههاج عيشههههههههههههى )صهههههههههههاحب األرض(
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يف التقههههههارير الفرنشههههههية  وتحونههههههت جلنههههههة م  تههههههة مههههههن أهههههههل القيههههههام بادلشههههههروع الههههههذي عههههههرف
 .13مبشروع النعيمي

ت هههههههههافرت هههههههههههود املشهههههههههنني وأعيهههههههههان ادلدينهههههههههة يف التعجيهههههههههل يف إ هههههههههاء أشههههههههه ال 
فههههههتس مدرسههههههة وهههههههزت بوسههههههائل متوا ههههههعة مبدرسههههههتني  1953ادلدرسههههههة، وا خههههههالل سههههههنة 

لتعلههههههيم العربيههههههة وعلههههههوم القههههههرآن وأصههههههبحت هههههههذ  ادلدرسههههههة رمههههههز اذلويههههههة الوطنيههههههة والوحههههههدة 
ث سههههههههههاهم امبتمههههههههههع احلضههههههههههد مبختلههههههههههن ف اتههههههههههه ومناطقههههههههههه بتقههههههههههد   يهههههههههه االهتماعيههههههههههة،

ادلشهههههاعدات ادلاليهههههة وادلعنويهههههة ذلهههههذا الصهههههرح احلضهههههاري الهههههذي اعتهههههرب مفخهههههرة ادلنطقهههههة الهههههيت 
غطهههههههههت علهههههههههى بههههههههها ي ادلهههههههههدارس الفرنشهههههههههية الهههههههههيت بنيهههههههههت يف إطهههههههههار االحهههههههههتالل الفرنشهههههههههي  

 ومدرسة اإناث بادلشيلة.كمدرسة الذكور ادلركزية 

احلضهههههههنة إة نطقهههههههة مبالنعيمهههههههي يف هههههههههود  اإصهههههههالحية  واسهههههههتمر الشهههههههيخ نعهههههههيم
اإدارة االسههههههههتعمارية دلدرسههههههههة مهههههههها بعههههههههد انههههههههدالع الثههههههههورة التحريريههههههههة وحههههههههىت بعههههههههد إغههههههههال  

 .14الرهاء وحتويلها إة ثحنة عشحرية

ومههههههههن بههههههههني شخصهههههههههيات اجلمعيههههههههة الههههههههذين  هههههههههدموا ههههههههههود الًتبيههههههههة واإصهههههههههالح 
الشههههههههيخ الطههههههههاهر طههههههههاهري مههههههههن عههههههههرش أوالد سههههههههيدي عيشههههههههى إبههههههههراهيم أحههههههههد م سشههههههههي 
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والهههههههذي أصهههههههبس معتمهههههههدا مهههههههن مجعيهههههههة العلمهههههههاء يف إطهههههههار   ،15مدرسهههههههة اجلمعيهههههههة بالهههههههديز
 1954العمهههههههل ادلثمهههههههر لصههههههها  اجلمعيهههههههة وفائهههههههد ا ادلاليهههههههة واألدبيهههههههة خهههههههالل شههههههههر أوت 

 . 16وبوسعادة كان له ههود تعليمية مبدينة سيدي عيشىو 

د تههههههههداول علههههههههى منطقههههههههة احلضههههههههنة مههههههههن مجعيههههههههة العلمههههههههاء كههههههههل مههههههههن الشههههههههيخ و هههههههه
بهههههوعالم بههههها ي والشهههههيخ النعيمهههههي إة هانهههههب احلضهههههور ادلشهههههتمر للشهههههيخ الشهههههعيد صهههههاحلي 

 وزلمد العدوي باعتبارمها من منطقة أوالد دراج باحلضنة.

منطقهههههة ادلعا هههههيد  بهههههال احلضهههههنة  ههههههود شخصهههههية هامهههههة تضهههههن  كمههههها حضهههههيت  
أّ ههههها   حتهههههض كهههههذلك بتعريههههههن وايف جلههههههدها اإصهههههالحي وهههههههو الشهههههيخ العالمهههههة زلمههههههود 
أرسههههالن الههههذي تعلهههههم علههههى الطريقهههههة احلمالويههههة  بهههههل انتقالههههه إة معههههههد بههههاديز   ههههههامع 

شهههههههر مههههههاي الزيتونههههههة وكههههههذا األزهههههههال الشههههههرين ولههههههد الشههههههيخ العالمههههههة زلمههههههد أرسههههههالن يف 
ببلديههههههههة ادلعا ههههههههيد وينحههههههههدر مههههههههن أسههههههههرة أرسههههههههالن العريقههههههههة، و ههههههههد هههههههههاء هههههههههد   1919

األكهههههههرب مهههههههع احلهههههههاكم العثمهههههههات يف اجلزائهههههههر واسهههههههتوطن يف ادلعا هههههههيد وبعهههههههد وفهههههههاة والهههههههد   
كفلههههههه، وبههههههدأ تعليمههههههه يف الزاويههههههة احلمالويههههههة   انتقههههههل للدراسههههههة يف معهههههههد الشههههههيخ عبههههههد 

قههههاء يف مراحهههههل العلههههم والنجههههاح بعههههد وفهههههاة احلميههههد بههههن بههههاديز فنبهههههغ وتفههههو  وحقهههها االرت
الشهههههههيخ الزيتونههههههة   األزههههههههر، عمههههههل رفقههههههة  الشههههههيخ عبههههههد احلميههههههد بهههههههن بههههههاديز انتقههههههل إة

 سنة. 20مدينة تبشة وكان عمر  آنذال  يف العرس التبشي
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 م1950انطلهههههها مههههههن مدرسههههههة  ههههههذيب البنههههههني وظههههههل علههههههى التههههههدريز إة غايههههههة   
ب لههههها ادلهههههدارس  جهههههة ال تهههههدريز بهههههدون وذلهههههك عنهههههدما  امهههههت الشهههههلطات االسهههههتعمارية 

 م1953رخصهههههة بعهههههدها  هههههام بفهههههتس  شهههههمني للدراسهههههة يهههههدرس فيهههههها التالميهههههذ. ويف سهههههنة 
عليم فقههههههد أسههههههز مدرسههههههة اذلدايههههههة تحونههههههت مجعيههههههة اذلدايههههههة القرآنيههههههة ون ههههههرا لشهههههه فه بههههههالت

وإة هانهههههههب هههههههه الء الرههههههههال سهههههههطع اسهههههههم أحبهههههههه ابهههههههن بهههههههاديز   .17بقشهههههههمنيم 1953
و ههههههههدم ههههههههههدا ع يمهههههههها يف حركههههههههة االصههههههههالح والًتبيههههههههة والتعلههههههههيم و ربههههههههه علمههههههههاء اجلمعيههههههههة 

 .م(1957 -1904)       ونقصد به الشيخ زلمد العدوي

مبنطقهههههة م 1904عهههههام د بهههههن العيهههههد هعفهههههر الشههههههري بالعهههههدوي مهههههولهههههد الشهههههيخ زل  
إحههههههههد  فههههههههر  عههههههههرش أوالد دراج الحبههههههههري، بههههههههدأ تعليمههههههههه  أوالد عههههههههدي لقبالههههههههة )ادلشههههههههيلة(

 بدايهههههههة العشهههههههرينيات بالشهههههههيخ زلمهههههههد بهههههههوديلمي شهههههههيخ األول بادلنطقهههههههة حيهههههههث اتصهههههههل يف
، الهههههذي كهههههان  هههههالعا يف علهههههم الفقهههههه وعلهههههى اتصهههههال بشهههههيوخ 18زاويهههههة الرمحانيهههههة بادلشهههههيلة

، مثهههههل عبهههههد القهههههادر امبهههههاوي، انتقهههههل بعهههههد احلهههههر  19وأسهههههاتذة مجعيهههههة العلمهههههاء ادلشهههههلمني
عادليههههههة العادليههههههة األوة إة تههههههونز حيههههههث درس  ههههههامع الزيتونههههههة وحتصههههههل علههههههى الشهههههههادة ال

وكههههان لههههه نشههههاط واسههههع مههههع  اتي  التحهههها مبعهههههد ابههههن بههههاديز مههههع بدايههههة اخلمشههههين ،منههههه
الطلبهههههههههة واجلمههههههههههاهري مههههههههههن خههههههههههالل الههههههههههدروس الهههههههههيت كههههههههههان يقههههههههههدمها وحلقههههههههههات والههههههههههوع  
واملا هههههههرات مبشهههههههاهد ادلدينهههههههة   عهههههههاد وأكمهههههههل عملهههههههه يف احلركهههههههة اإصهههههههالحية بادلشهههههههيلة 
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واسههههههتمر يف نشههههههاطه  ادلشههههههلمني اجلزائههههههرينيوادلنههههههاطا امبههههههاورة بتوهيههههههه مههههههن مجعيههههههة العلمههههههاء 
   .م1957واستشهد عام التحريرية حىت بعد اندالع الثورة 

سهههههههههامهت وخالصهههههههههة القهههههههههول أن منطقهههههههههة احلضهههههههههنة شههههههههههدت حركهههههههههة إصهههههههههالحية 
بشههههههحل كبههههههري يف الههههههوعي الههههههوطد  وبلههههههورة النشههههههاط الشياسههههههي  هههههها واتشههههههم هههههههذا العمههههههل 

مهههههههن  بهههههههل مجعيهههههههة العلمهههههههاء  بالعمهههههههل اجلمهههههههاعي ادلهههههههنّ م، ادلوّههههههههه م1944خاصهههههههة بعهههههههد 
ادلشههههههلمني الههههههيت أصههههههبحت تتحّفههههههل بت طيههههههة إ لههههههيم احلضههههههنة مههههههن حيههههههث: تقههههههد  الوعههههههاظ 
وادلرشههههههدين وسههههههامهت عوامههههههل هديههههههدة يف بههههههروز هههههههذا الّتوّهههههههه اجلمههههههاعي ادلههههههنّ م للحركههههههة 
اإصهههههههالحية بقيهههههههادة اجلمعيهههههههة، منهههههههها دور أصهههههههحا  أحبههههههها  البيهههههههان يف مجهههههههع العناصهههههههر 

 ا العمههههههههههل اجلمههههههههههاعي ادلنّشهههههههههها، وسههههههههههامهت الحثههههههههههري مههههههههههن الوطنيههههههههههة والتقائههههههههههها ومباشههههههههههر 
الشخصههههههههيات مههههههههن ادلنطقههههههههة ومههههههههن خارههههههههههها بتوهيههههههههه مههههههههن مجعيههههههههة العلمههههههههاء ادلشهههههههههلمني 
اجلزائههههريني يف ذلهههههك النشهههههاط علهههههى غهههههرار الشهههههيخ نعهههههيم النعيمهههههي الهههههذي ههههههاء للمنطقهههههة يف 
أواخهههههر األربعينهههههات وصهههههار ينتقهههههل بهههههني مدينهههههة ادلشهههههيلة وبوسهههههعادة يقهههههدم الهههههدروس خهههههالل 

رمضههههههان وأيههههههام الشههههههنة، وعههههههادة مهههههها كههههههان  حههههههث شهههههههر رمضههههههان بحاملههههههه مبدينههههههة  شهههههههر
ادلشهههههههيلة يتجهههههههّول بهههههههني مشهههههههاهدها يف رأس احلهههههههارة والشهههههههتاوة، وخربهههههههة تلهههههههيز، حهههههههىت أنّهههههههه 

أصههههههبس مههههههن شخصههههههيا ا عههههههاش بادلدينههههههة ثههههههالث سههههههنوات كاملههههههة  بيههههههل الثههههههورة التحريريههههههة، 
شخصههههههههيات حثري مههههههههن ال، أ ههههههههام الشههههههههيخ النعيمههههههههي عال ههههههههات محيميههههههههة بههههههههالدينيههههههههة اذلامههههههههة

الههههههذي  احلركههههههة الوطنيههههههة مثههههههل الشههههههيخ لطههههههرش  اءادلنطقههههههة مههههههن العلمههههههاء واألعيههههههان ونشههههههاط
معيهههههة العلمهههههاء، وفلوسهههههية علهههههي وبهههههن اهههههي زلمهههههد وبهههههن عيشهههههى زلمهههههد بهههههن   كهههههان طالبههههها
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خهههههارج  الحثهههههري مهههههن العناصهههههر تهههههءثرت بهههههه النهههههذير، وكهههههان يههههه ّم ادلصهههههلني خهههههالل الهههههًتاويس و 
أمثههههههال ميلههههههي امحههههههد ومشههههههيت الشههههههعيد وبههههههرة األخههههههر  األحههههههزا  مههههههن احلركههههههة االصههههههالحية 

عبهههههد الرمحهههههان مهههههن حهههههز  الشهههههعب اجلزائهههههري، وكبويهههههة إبهههههراهيم، كبويهههههة ادلهههههدت وشهههههيحوش 
ي أنصهههههار البيهههههان الهههههد قراطي، واسهههههتمر الشهههههيخ نعهههههيم احلهههههاج عيشهههههى، ونهههههوي مهيهههههدي علههههه

ة النعيمهههههي يف هههههههود  اإصهههههالحية مبنطقهههههة احلضهههههنة إة مههههها بعهههههد انهههههدالع الثهههههورة التحريريههههه
 وحىت بعد إغال  اإدارة االستعمارية دلدرسة الرهاء وحتويلها إة ثحنة عشحرية. 

 اإلحاالت والتهميش:

احلضنة: أطلا العر  اسم احلضنة على الشهل الواسع الذي  تد من الشبخة ادلاحلة ) شط  - 1
احلضنة( هنوبا وبني الشلشلتني اجلبليتني التلية والصحراوية من هبال األوراس شر ا اة هبال ونوغة 

غربا عرب هبال بوطالب، ومسيت باحلضنة الحتضا ا وسط هبلي األطلز التلي واألطلز 
ي، وتشمل اجلزء ال رس من والية باتنة واجلزء األكرب من والية ادلشيلة، وحاليا يطلا على الصحراو 

 ادلشيلة عاصمة احلضنة.
 .114، ص 2012كمال بريم ، احلركة الوطنية مبنطقة ادلشيلة، دار األوطان، اجلزائر ،  - 2
، 1953، عام 212، العدد 09الطاهر لطرش، "ادلشيلة تنهض  ضة مباركة"، البصائر، امبلد  - 3

 .259ص
م، 1944أفريل  01 ّدم طلب بإنشاء مدرسة باسم الرهاء من طرف أعيان ادلشيلة بتاريخ:  - 4

لضابط وتحون رللشها اإداري كالتا : الرؤساء ادلشرفون: احلاكم،  ا ي الشلم، آغا ادلشيلة، ا
Michel  الرئيز الفعلي: كبوية مدت، النائب: مهيدي علي، النوا : عريوة مبارل، خوهة .

 بوبحر، دريد إبراهيم، شيحوش احلاج عيشى. 
 األمني العام: زغالش البشري، أمني ادلال: بوديعة بلقاسم، النائب: خوهة علي،
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ضر، خشعي مصطفى، بن األعضاء: طالب مصطفى، مشلم العيهار، كرمي  كرمي ، زغالش خل
عيشى زلمد مشيت الشعيد، بن موسى إبراهيم، ميلي أمحد، فلوسية علي، خلضر محينة، بن الذيب 

 العرس، بن لدغم شيحوش زلمد.
 

 .117كمال بريم، ادلرهع الشابا، ص    -5
 .359، ص 282هريدة البصائر، العدد  - 6
 .119كمال بريم، ادلرهع الشابا، ص    - 7
 .120، ادلرهع الشابا، ص  كمال بريم  -8

9- Archive de la Commune Mixte de M'sila, letter de 
l'administrateur de M'sila a monsieur sous / préfet de Sétif (sur 
les activités de Naimi 20/10/1952). 

 اء( بادلشيلة من:تحون أول محتب لبناء ادلدرسة العربية اإسالمية جلمعية العلماء )مدرسة الره  -10
كبوية ادلدت: رئيز، مهدي علي وعريوة مبارل وخودة بوبحر، دريد إبراهيم، شيحوش احلاج عيشى: 
نوا ، زغالش البشري: كاتب عام، بن يونز اذلا ي: نائب الحاتب، بودهعة بلقاسم: أمني ادلال، 

مي ، زغالش خوهة اي: نائب، واألعضاء: طالب حشني مصطفى، مشلم العيهار كرمي ، كر 
خلضر، حشفر الصديا، بن عيشى زلمد، بن اي عثمان بن اي إبراهيم مشيت الشعيد، فلوسية 

 Archive de la ين ر علي، محينة خلضر، بن الذيب العرس، لدغم شيحوش زلمد
Commune Mixte de M'sila: edification d'une medrsa a M'sila, 

rapport de 16/06/1952  
فرنك فرنشي أثناء وهود الشيخ  300.000رغم فقر الشحان  ذا احلي فقد مجعوا ما  يمته  - 11

 Archive de la Commune Mixte deالنعيمي الذي كّلن  ذ  العملية ين ر:  )
M'sila, rapport de commissariat de police M'sila, Rapport 

spécial, Edification d'une medrsa a M'sila, rapport de 
16/06/1952. 
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12 - Archive de la Commune Mixte de M'sila, rapport 
gendarmerie, 17/09/1952 . 

مع  1944تحونت اللجنة ادل  تة للمشروع يف األعضاء األوائل الذين حضروا للمشروع سنة  - 13
  rapport 16/10/1952ين ر:أمساء أخر   مثل شاكر بلقاسم )احلز  الشيوعي(،  

Archive de la Commune Mixte de M'sila, 
 .22، ص  283هريدة البصائر، العدد  - 14

15  -  Archive de la Commune Mixte de M'sila, rapport 
commissariat  de police de M'sila du /6/8 au 31/8/1955. 

من األرشين اخلاص بعائلة الشيخ زلمود أرسالن املفوظ بادلركز الثقايف بادلعا يد و د عمل  - 16
الشيخ زلمود أرسالن بتحلين يف مجعية العلماء مع العرس الشيت يف مدرسة  ذيب البنني إة غاية 

1950. 
بلدية ادلعا يد. و د من األرشين اخلاص بعائلة الشيخ زلمود أرسالن املفوظ بادلركز الثقايف ب -17

عمل الشيخ زلمود أرسالن بتحلين من مجعية العلماء مع العرس التبشي يف مدرسة  ذيب البنني إة 
 .1950غاية 

 .1933، نوفمرب 11هريدة الشها  العدد  -18

مهههههن بهههههني مشهههههايخ العلمهههههاء باحلضهههههنة الهههههذي عمهههههل إة هانهههههب الشهههههيخ زلمهههههد العهههههدوي الشهههههيخ  - 19
لطهههههههاهر الربيحهههههههي رائهههههههد احلركهههههههة االصهههههههالحية الدينيهههههههة بربيحهههههههة وصهههههههاحب موسهههههههى زفهههههههاف بهههههههن زلمهههههههد ا

رسههههههالة تعليميههههههة وتربويههههههة  هههههها، ومدرسهههههها وإمامهههههها وناشههههههرا للههههههوعي وادلعرفههههههة وزلاربهههههها للشههههههعوذة والطر يههههههة 
م 1905حهههههىت  لقهههههب باألسهههههتاذ اإمهههههام بحامهههههل منطقهههههة احلضهههههنة. ولهههههد الشهههههيخ موسهههههى زفهههههاف سهههههنة 

 أسهههههرة دينيهههههة زلاف هههههة، ودرس مبعههههههد إبهههههن بهههههاديز بقشهههههنطينة بدشهههههرة العليهههههة التابعهههههة لبلديهههههة اجلهههههزار يف
وتهههههءثر بفحهههههر إبهههههن بهههههاديز، وأكمهههههل دراسهههههته  هههههامع الزيتونهههههة،   عهههههاد للجهههههامع األخضهههههر بقشهههههنطينة 
ليحمهههههل مشهههههوار  التعليمهههههي   عهههههاد إة منطقهههههة احلضهههههنة لنشهههههر العلهههههم والتوعيهههههة الدينيهههههة، وزار الشهههههيخ 

م واسهههههتقبل  فهههههاوة كبهههههرية مهههههن أهلهههههها ونصهههههب 1935عبهههههد احلميهههههد بهههههن بهههههاديز مهههههدين بريهههههك سهههههنة 
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الشهههههيخ موسهههههى زفهههههاف إمامههههها دلشهههههجد بريحهههههة العهههههامر باحلركهههههة االصهههههالحية الباديشهههههية، وعمهههههل الشهههههيخ 
موسههههى زفههههاف علههههى تربيههههة الناشهههه ة والههههوع  واالرشههههاد وأسههههز مدرسههههة الشههههنة لتههههدريز العلههههوم والل ههههة 

 28هريههههههدة اخلههههههرب ، يهههههههوم  ،  ين ههههههر: ن. مصهههههههمودي1942العربيههههههة والعلههههههوم الشههههههرعية. تهههههههويف سههههههنة 
 .2010أوت  
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 .(1962- 1956عوامل التطور والتنظيم الصحي للثورة التحريرية  )

 .جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانقسم التاريخ /  /عائشة مرجعأ.

jaalabaicha@gmail.com 

 الملخص :

يعاًف ىذا ادلقال موضوع يف غاية األمهية ،اذ يربز تطور التنظيم الصحي للثورة التحريرية 
( نقص فادح يف توفر 1956-1954لتها األوىل )،ذلك أن الثورة عاشت يف مرح

دىا على الوسائل التقليدية ،ونظرا لتطور األحداث وزيادة عدد ااخلدمات الصحية واعتم
اجلرحى وادلرضى يف صفوف اجملاىدين و ادلدنيُت على حد سواء ،كان البد من تأسيس 

رح أمهها  تنظيم صحي ،ىذا األخَت ساىم يف تأسيسو وتطويره عوامل عدة ميكن ط
،الذي زود الثورة  1956ماي  19كالتايل :بداية باإلضراب الالزلدود للطلبة اجلزائريُت 

 1956أوت  20بإطارات طبية متعددة من أطباء وصيادلة وممرضُت ،مث مؤمتر الصومام 
،الذي عمل على تنظيم الثورة يف مجيع اجلوانب ،ليحضى جانب الصحة ىو اآلخر 

القواعد التنظيمية ،كما كان لتأسيس اذلالل األمحر اجلزائري دور مبجموعة من القوانُت و 
مهم يف الصحة بتوفَت األدوية والعالج والتكوين ،وال ميكننا صرف النظر عن الدعم 
اخلارجي للصحة سواء الدول األجنبية أو العربية والقواعد اخللفية اليت كان ذلا دور جد 

 ريرية ،وكذا ادلنظمات االنسانية.مهم يف إنعاش القطاع الصحي للثورة التح

 الكلمات ادلفتاحية :

 الثورة ،الصحة ،اذلالل األمحر اجلزائري ،األطباء ،اجلرحى ،ادلراكز الصحية .
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 الملخض بالغة االنجليزية :

This article deals with a very important topic .It shows the 
revolution of the health organization of the Algerian war of 
independence .In fact , first phase of that revolution ,which 
lasted from1956 to 1962,head seen a fatal deficiency in the 
availability of health service because of the reliance on the 
traditional methods .After the growing of the war events and 
the increase in the number of the sounded and the injured in the 
ranks of the fighters and civilians as well ,it was necessary to 
establish a well-organized sector for health .this letter was 
achieved and developed due to many factors. 

First ,the start of unlimited strike ,lead by the Algerian students 
on the 19th of my 1956,provided the revolution with multiple 
medical aid rich as doctors ,pharmacists  and nurses .Second ,the 
appearance of the Soumam congress in August 20th,1956 gave a 
new order and well-structured organization in various aspects 
like "health" .In addition to this ,the establishment of the 
Algerian red crescent had played an Important role as it 
provided medicines ,treatments and training for soldiers .Most 
importantly ,it' s impossible to deny the external support which 
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came from either the foreign countries or the Arabe  ones in 
addition to the "rear" bases and the humanitarian organizations 
that had an active role in enhancing the health field of the 
Algerian revolution . 
key words 

The Revolution. The  Health, the Algerian Red Crescent, the 
doctors, the wounded, the health centers. 

 المقدمة :

،بتنظيــم عسكـــــري وسياســـي تطـــــور مع  1954انطلقت ثورة الفاتــــح نوفمبـر سنة       
 تطــــور الثـــــورة ،ليشمل فيما بعد مجيع جوانب احلياة .

تعددت الدراسات األكاديـمية والكتـابـات التاريـخيـة التـــــــي تنـــاولت الثورة بـأقـالم جزائرية  
أجنبيـة ،غيـر أن اىتمام ىذه الكـتـابات يف مـجملهـا تتـمـحــور حـــول الـجوانب العسكريـــــة و 

والسياسيــة ،وأغفل أصحابـها بذلك الـجوانب األخرى من الثـــورة ،مثل الـجانب الصحي 
 الذي يعتبـر من الـمقومات األساسية يف الكفاح ادلسلح.

  ة التحريرية بـمرحلتيـن :وقد عرف القطاع الصحي خالل الثور 

الـمرحلة األولـى بدأت مع اندالع الثورة التحريرية وعرفت بالـمرحلة البدائية استمرت اىل  
،والـمرحلة الثانية اليت عرفت بـمرحلة التطـور والتنظيم ،الذي كانت ثـمرة  1956سنة  

 .1962 وسنة 1956لـمـجموعة من العوامل تغطي الفًتة التاريـخية مابُت سنة 
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أحاول يف ىذا الـمقال تسليط بعض األضواء على قطاع الصحة خالل الثورة التحريرية 
 من حيث نشأتو و أسباب وعوامل تطوره و تنظيمو .

 :                                                     الوضع الصحي في بداية الثورة التحريرية  -1

الصحة بصورة عامة منعدما تـماما وحىت اإلطارات  مع اندالع الثورة التحريرية كان قطاع
، نظـرا للظـروف التـي اندلـع فيها 1الطـبية يف ىذه الـمرحلة كان تكويـنـها يف معظمو بدائيا 

 العمـل ادلسلح.

فمن الـمعلوم أن قادة الثورة الذين أشرفـوا علـى التحضيـر للعـمـل الـمسلـح ،كانــوا يعملـــون 
مة ،وكان شغلـهـــم الشاغـل فـي تلــك الـمرحلــة التحضيــر للكفــاح الـمسلح فـي سريـة تــا

الكفـيلــة بإنـجـــاح عملـيـة االنــطــالق ،األمـــر الـــذي جعــل قـــادة  2،وتوفيــر الوسائــل الـمادية
حــت اخلسائر البشرية الثــورة ال يــولـــون وسائــــل التمــريض األىــمية الكبــرى إال بعـد أن ال

 من جرحى ومرضى جراء العمليات العسكرية .

،لــــم  1956-1954لذلـــك فـــان الـمرحلــة األولـــى من عمـــر الثــــورة والــمـمتــدة ما بـيــن  
ـنــي أن ،وىـــذا ال يع2تسجــل أي تنظيـــم صحـــي وال تـوفــــر للـــوســـائل البشــريـــة والــمـاديـــة

الثـــورة فــي ىذه الـمرحلـــة كانــت بـدون غـــطاء صحــــي وإنـما كان ذلـك متوقفـــا علـــى 
 مـجهـــودات واجتهــــادات كــل منطقـــة فـــي استغـــــالل الوســـــائــــل واإلمكانيات الــمتـــاحة.

الـمشاكل الـجديدة التـي  بقيت الـحاجة الـماسة إلـى تنظيم صحي ،تـؤكـده وتفرضو 
كاألدوية :تطـــورت مـع تطـــور الكـفــاح الــمسلح ،تـخص مستلزمات العناية الصحية 
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والضمـادات ووسـائل الـجراحة البسيطـة وكيفيـة التـــكفل بالـجرحى والـمرضى وطرائق نقلهم 
 وعالجهم وإيوائهم والـحاجة إلـى إطارات متخصصة.

الـمتـردي لـم يكن أمام جبهة التحرير الوطٍت ســــوى االستعــانــة  وأمام الواقع الصحي 
بأطـــباء ومـمرضيـــن متطوعيــن يقومون بإسعاف الـمرضى ،غَت أن الرقابة االستعمارية 
الشديدة زادت من حدة الـمشاكل ،وىناك أمثلة كثيــرة على ذلك منها ما جرى مع 

ل على إسعاف اجلرحى وعالجهم ، وتوفيـــر ، الذي عم3الدكتور "بن عودة بن زرجب"
األدوية والدعم اللوجيستــكي للثورة ،لكن السلطات االستعمارية منعتو من مواصلة عملو 

 .4 1956جانفي  17 يالنضالـي باغتيالـو فــ

وأما ىذه التحديات انصب االىتمام على ضرورة انشاء مصلحة الصحة بدأت تظهر 
 1956معادلها منذ سنة 

 :1956مـــــاي  19إضراب  - 2

، جعل كثيـــرا من طلبـة 1956ماي  19ان االضراب التاريـخي للطلبة اجلزائريُت يف  
الطب والصيدلة يلتحقون بـهذا االضراب ،فكـان الطلبة متحمسون لفكـرة العمل الـمسلح 

 5واالمتحاناتوأرادوا العمل من اجل مساندة الثــــورة ،فقـــــرروا االضـــراب عن الــدروس 
،الـــى أجل غَت مـحدود وطالبـــوا االلتحـــاق بالـمجـاىدين فــي الوعـــار واجلبــــال ،وىكذا 
تركوا الـجامعات والـمعاىد العلمية قريب موعد االمتحانات اليت كانت للعدد الكثَت منهم 

 . 6الـمرحلة األخَتة إلنـهاء دراستهم
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ئريـيـن"عبد الرمحان شريط"  قـائال :"كنا منذ حيـث وصف ذلك أحد الطلبـة اجلزا 
الـمـؤتـمر الثانـي ،نشعر بأن الثورة أصبحت يف حاجة إىل فئات متعلمة، ونـحس بأننا 
بدراستنا يف اجلامعات أصبحنا نعترب بأننا لسنا يف الثورة، ولذلك أصبح لدينا شعورا 

ساس، وأصبحنا نرى بأنو ليس بضرورة مغادرة اجلامعة ، والقيام بعمل يبعد عنا ىذا اإلح
ىناك من جدوى لـمواصلة العمل يف الـجامعات يف الوقت الذي تـحصد فيو فرنسا 

 .7العديد من األرواح..."

قد تـم قرار اإلضراب باإلجـماع ،بعد اجتماع أعضاء اللجنة الـجزائرية لالتـحـاد العام  
عدان الـموجود بالقصبة ،بنادي س 1956ماي  19للطلبة الـمسلمُت اجلزائريُت فـي 

السفلـى وقد صـــوت الـحـاضــرون علــى الئـحـة تـــطــــالـــب باإلضراب العام الالمـحدود 
،وخـرج الطلـبـة مـن  8وتدعوا الطلـبـة لـالنـــخــراط فـي صفوف جبهة التحرير الوطٍت 

عن الدروس اجتماعهم الـمذكور ببيان يعلنون فيو عن الدخول يف اضراب ال مـحدود 
 .1956ماي  19 واالمتحانات ابتداء من

قد استجاب الطلبة فعال ،بـحيث قام الطلبة باإلضراب على ادلستوى الداخلي و  
الـخارجي ،بل تعدى ذلك الـمحيط الـجامعي من خالل التحاق عدد ىائل من تالميذ 

 684حيث تقلص عدد الطلبة اجلزائريُت باجلزائر من ،الثانويات باإلضراب 
( ،وبفرنسا 1957-1956طالب خالل سنة)  276( إلـى 1956-1955سنة)

طالب جزائري مسجل بالـجامعات الفرنسية شارك  700تشَت التقديرات بان ما يقارب 
 .                                          ة الطب والصيدلة، وقد أخذت ىذه األرقام منحٌت واضحا يف طلب9يف اإلضراب
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د كبَت منهم بالثورة نذكر منهم على سبيل الـمثال : وجدي دمرجي، والتحق عد  
، عبو جباوي، عبد الوىاب 10تيجانـي،ومراد طالب ، رابح علواش ، جليل حسن 

، عبد الرحيم كمال، شريف موالي إدريس ، .... إضافة إىل عدد ىائل من 11حسن
الـمالجئ والقواعد  الـممرضُت، فاختلفت مهمتهم فـي الثورة فهناك من مارس عملو يف

وىناك من التحق بالـجـبال ،حيث يقول الدكتور بن سالـم "كان االضراب ذا ،الـخلفية 
 12داللة معتبـرة ،مفـرزا نتائج ثقيلة ،فهمنا أن مهمات عظام بانتظارنا.."

قبل التحاق ىؤوالء الطلبة بعملهم كانوا يـخضعون لتكوين أولـي يف مـجال الطب و 
مهماتـهم بُت عالج الـمرضى والـجرحى والتكفل بـهم و وتقديـم  التمريض ،وتعددت

مـمن أشرف على تكوين و  الـخدمات لسكان ادلناطق الـمعزولة والقرى و الـمداشر،
 13الدكتور مـحـمد الصغَت النقاش. "جند الطلبة 

وبـهذا ساىم الطلبة يف تـحسُت الوضع الصحي ،سواء من حيث التنظيم و الـهيكلة ،أو 
ناحية الـخدمات الـمقدمة من عالج الـمـجاىدين والـمدنيُت بوسائل بسيطة تطورت من 

تدريـجيا ،ليتمكنوا بـهذا من تعزيز النظام الصحي للثورة التحريرية وتدعيمو سواء داخل 
 البالد أم خارجها.

 قرارات مؤتمر الصومام في المجال الصحي :  -  2 

ندالع الثورة التحريرية ،فكانت ىناك عوامل عدة جاء الـمـؤتـمر بعد مرور عامُت من ا  
دفعت القيادة العليا للثورة إىل اخذ قرار عقد مؤتـمر وطٍت تقوم فيو جبهة التحرير الوطٍت 
وجيش التحرير بوضع قاعدة أساسية تقوم عليها إسًتاتيجية العمل الثوري ومن اجل 

وقد  ،عسكريا، وإداريا....(ة )سياسيا، إعطاء الثورة صبغة نظامية على جـميع األصعد
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ظل اختيار الزمان والـمكان لعقد ادلؤتـمر مشكال يطرح نفسـو حتـى استقر األمر يف 
، بقرية افري  195614أوت20األخَت باالستعـداد لعقد أول مؤتـمر وطٍت وذلك يوم 

                                                     .                                      قن غابة أكفادو يف سفوح جبل أزرودوار أوزال
طرحت مـجموعة من القضايا يف ادلؤتـمر ليخرج بـمجموعة من القرارات التنظيمية مست 

 جـميع الـجوانب من أجل إعطاء قوة للـثورة.                 

جاءت قرارات  ما يـهمنا يف ىذا الـموضوع ىو قــرارات الـمؤتـمر يف مـجال الصحة ،فقد 
مؤتـمر الصومام لتنـظيـم ىذا اجلهاز الـخاص ،و تأطيــره وتـحديد مهامو وصالحيات أطره 
،والبحـث عن الدعم لو يف الـــخارج القتـــــناء احتياجاتو وتكوين طاقمو واستقبال الـجرحى 
 والـمرضى وعالجهم، حيث أكد الـمؤتـمر يف قراراتـو على تنظيم اخلدمات الصحية ،
وىيكلة الـمـصالـح الصحية بشريا وماديا، بالتنسيق مع ادلستشفيات ومراكز العالج وتوفيـر 

األدوية ،وعالج الـجرحى والـمرضى ،وتقسيم الـمهام مثلما جعل من مهام الـمسبل  
التموين باألدوية واالعتنـاء بالـجرحى ، كما أكد الـمؤتـمر على ضبط النـظام الصحي 

 و الواجبات . داخليا وسن احلقوق

وبـمقتضى قرارات مؤتـمر الصومام كانت قاعدة الـهرم الصحي موكلة إىل الـمحافظ 
، الذي كان يـجمع بُت وظائف عدة لصالـح الثورة، إضافة إىل جهاز الصحة 15السياسي

ومستلزماتو من أدوات طبية وأدوية، وبعد ذلك قامت قيادات الثورة بالـحرص على نظام 
الـجريح ادلتعلق بالـجروح والعالج والسلوك ونظام الـمعيشة والـخروج  الصحة مثل قانون

،كما خصص الـمؤتـمر رواتـب إلطارات الصحة اذ تـم منح األجور حسب  16والعقوبات
 درجة ومستوى ادلوظف يف ادلصلحة الطبية:
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 فرنك فرنسي قدمي  1500ادلمرضون وادلمرضات مثل العريفون:  1

 فرنك فرنسي قدمي 2500دلالزم:مساعدو األطباء مثل ا 2

 17فرنك فرنسي قدمي .4500أطباء راتبهم مثل الضابط األول : 3

وتطبيقا لقرارات مؤتـمر الصومام تـم تأسيس إدارة حقيقية تعٌت بشؤون الصحة سنة 
ىذا ما أضفى صبغة نظامية للصحة حمد نقاش ،،أوكلت مهمتها للدكتور مـ195718

 ادلستشفيات بالقواعد اخللفية دلساعدة اجملاىدين والالجئُت.يـمكن مالحظتـها فـي تـنظيـم 

فقد أكد ادلؤتـمر على أىـمية جهاز الصحة  وضرورتو ،ما يؤكد ذلك اىتمامو بصحة  
الـمجاىد وتبُت ذلك يف مـحضر الـمؤتـمر بان كل مستوظف جديد سيفحص أن 

وبـهذا                                                                           19أمكن.
استطاع ادلؤتـمر أن يغَت بالوضع الصحي لألحسن ،وىذا ما ظهر على أرض الواقع حيث 
أصبح للثورة تنظيم صحي يشمل مـختلف الـهياكل الطبية وطب األسنان والصيدلة ،ىذه 

دويـة األخيـــرة اليت واجهت فيهـا الثـورة مشـاكل عدة ،فقد كانت ىناك حاجة ماسـة لأل
 التـي كان يتــم شرائـهــا وجـمعها عن طريـق الـمساعدات اخلارجية .

أما بداخل اجلزائر فكان ىناك تنسيق فيما بُت الواليات وادلناطق بطريقة منظمة وموثقة 
من الوالية  3اىل ادلنطقة  7ىذا ما تؤكده بعض الوثائق األرشيفية مثل مساعدة ادلنطقة 

 .20عن طريق رسالة ادارية دوية اليت كانت تحتاجهابـمجموعة من األاخلامسة 

كما دعى الـمؤتـمر اىل تسييـر شؤون السكان من احصاء ،ومجع االشًتاكات والبحث 
عن ينابيع ادلاء ،تأمُت وسائل معيشة الشعب والسهر على صحتهم ،بإيفاد الـممرضُت 
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مراض ،فلم يقتصر عمل والـممرضات اىل كل منزل يف البادية وتوزيع األدوية ومعاجلة األ
ىؤوالء الـممرضُت على اسعاف الـمـجاىدين فقط ،بل حىت ادلدنيُت يسعفون ويتلقون 

 .21منهم كل العناية

 الدعم الـخارجي والـهجرة : -3

 على مستوى القواعد الخلفية :  -أ

ات ال يـمكننا تـجاوز دور الالجئُت اجلزائريُت يف ادلغرب وتونس يف تعزيز وتطوير اخلدم  
الصحية جلبهة التحرير الوطٍت ، فقد كان لطلبة الطب واألطباء ادلهاجرين دور مهم يف 
القواعد اخللفية حيث عملوا على تأسيس مراكز صحية للعالج والنقاىة والتكوين يف 
رلال الصحة، حبيث تبقى أفضل ادلدارس العسكرية للتمريض ىي اليت كانت توجد يف 

، فقد استقبل ادلغرب األقصى عددا ىائال من 22نس أو ادلغربالقواعد اخللفية سواء يف تو 
 الالجئُت ووفر لـهم الدعم يف مـختلف الـمجاالت. 

فقد كان لتعاطف الشعب الـمغربـي مع القضية اجلزائرية ،دفعا قويا مكن من االنـجاز   
لـجزائريُت التدريـجي لقاعدة لوجستيكية جد مهمة ،وفتح الـحدود اجلزائرية الـمغربية أمام ا

من الجئُت ومـجروحُت ومرضى ،حيث تـمكن األطباء والـمجاىدين اجلزائريُت من 
تأسيس العديد من الـمراكز التدريبية والصحية التابعة لـجبهة التحرير الوطٍت )مركز 
العرايش،قاعدة بن مهيدي،مركز زغنغن ،دار الكبداين، مركز بوصايف.....(، ومن األطباء 

القاعدة الغربية جلبهة التحرير الوطٍت : مصطفى عالل، رابح علوش،علي الذين التحقوا ب
باشا بلخروبـي، بن ديـمراد، عبد السالم تيجاين ىدام،مـحـمد أمَت بن عيسى الذي قام 

زيادة على ذلك استقبال مستشفيات ادلغرب  ،23بتأسيس ادلدرسة العسكرية للممرضُت
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ا أكده ملك ادلغرب يف زيارتو اىل وجدة بقولو:  عدد من ادلرضى واجلرحى اجلزائريُت وىذا م
 . 24".. ادلستشفى الرئيسي ...يف وسط ادلرضى اعتٌت بالعديد من اجلرحى اجلزائريُت .."

أما القاعدة الشرقيــة فهـي األخــرى ىاجــر إليـهــا عدد ىــائــل مـن طلــبـة الطــب واألطــبــاء  
لهم ضمن جبهة التحريــر الوطنـي ،وقـد بــلــغ عـــدد الذيــن عمـلـوا عـــلـى مواصلة عم

وتــم تعـيـيـن مـــجمــوعة مــــن األطــــبـــاء  بـتـونـس، 45األطــبــاء وطـلــبـــة الطـب حــوالــي 
الـــجـزائرييـن فــي الـمستشفيات التونسية من بينهـــم الــدكــتـــور عــلي عقبـي، بشيــر منتـــوري، 

ـعـبــاس بــوذراع، مــراد بــيــليـــم، كما تـــم تدعـــيـــــم مـــعـسكــر الـــمالجئ بـمـراكــز للـصحــة بل
"غــارديـــمـاو" ،"تاجورين" ،"تـهاال" إضافة إلــى مراكز صحية مشتـــــركة بيـــــن تونس واجلزائر 

رير الوطٍت بالدواء مثل : يكمن دورىا يف تقديـم العالج الـمناسب وتـمويل جيش التح
 .25مركز احلبيب ثامر، مركز باجة،تربرت، مدنُت، الكاف، القصرين، قابس

الـمراكز الـموجودة يف الـمغرب وتونس على عالج الـجرحى والـمرضى   ولـم تقتصر وظيفة
فقط ،بل فتحت مـجاال لتكوين الـممرضُت والـممرضات،وقد كان لكل مركز برنامج 

 مثلما قام الدكتور مـحـمد أمَت بن عيسى بربنامج خاص للتكوين تكوين خاص بو ،
،فقد كان التكوين الطيب يف ادلدرسة العسكرية يشتمل على مراحل وتقنيات بيداغوجية 
مـحكمة ،كان  ىدفها الـحصول على مـمرضُت ذوي كفاءة عالية يف أقصر مدة زمنية 

 . 26خللتقليص العجز يف الـموارد البشرية الطبية يف الدا

يف إطار الـحديث عن الدعم الـمغاربـي للثورة ال يـمكننا أن نغفل مشاركة أطباء ادلغرب 
وتونس يف الثورة ،ومساندة جبهة التحرير الوطٍت، فهناك العديد من األطباء التونسيُت 
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الذين نلزم أن ننوه بأسـمائهم مثل الدور الكبَت الذي لعبو الدكتور حجري، والدكتور بن 
 زىَت الصايف.قطاف،و 

أما يف الـمغرب فهناك أيضا العديد من إطارات الصحة الذين ساندوا الثورة من بينهم 
 الدكتور عبد الرمحان التازي الذي كان يعاًف اجلرحى يف عيادتو والدكتور أمحد اخلطيب.

 الدعم العربي واألجنبي:   -ب

جال، فقد كان ألطباء البد من احلديث عن الدعم الذي قدمتو بعض الدول يف ىذا الـم
العرب مشاركة يف الثورة التحريرية مثلما حدث مع األطباء السوريُت الستة "نور الدين 
العطاسي، يوسف الزعيم، سفوح العطاسي، صاٌف السيد، رياض برمادة، ابراىيم 

. 27مـخوس"الذين سافروا إىل تونس لاللتحاق بصفوف جيش التحرير الوطٍت كمتطوعُت
م األجنيب ،االسبان من خالل ادلستشفى االسباين بالناظور الذي كان ومن مظاىر الدع

، وأدلانيا اليت بفضلها تـمت عمليات عبور جزء كبَت من 1959يستقبل اجلرحى منذ 
الـمساعدات االشتـراكية األوربية )األدوية،األجهزة الطبية واألغطية(،السويد اليت قدمت 

ربية والتونسية، ونقل أكرب الـمصابُت من جيش العون لالجئيـن على طول الـحدود الـمغ
التحرير الوطٍت ، عرب ميناء طنجة يف سفن نـحو يوغسالفيا وبلغاريا وروسيا من أجل 

، وحسب النقيب الطيب النهاري 28إجراء عمليات جراحية أو وضع أعضاء اصطناعية
طناعية ىي : أن البلدان اليت قبلت بتلقي الـجرحى اجلزائرييـن لًتكيب األعضاء االص

مصر،البلدان الشرقية )يوغسالفيا ،ىنغاريا،تشيكوسلوفاكيا،االتحاد السوفييت،أدلانيا الغربية(  
كوبا،الواليات الـمتحدة األمريكية ،حيث قدر عدد الـجرحى الـمعطوبيـن الذين نقلوا إلـى 
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قبال جريح ،ولـم تشمل مساعدات الدول الغربية است 700الـخارج عرب الدار البيضاء  ب
 .29الـجرحى بل تعدت ذلك الـى ارسال األدوية والعتاد

كما ساندت الـمنظمات العالـمية الثورة الـجزائرية مثل : الـجامعة العربية التـي عملت 
على تقديـم الدعم الـمالـي والـمادي والدبلوماسي ،فقد أولت األمانة العامة كبيـر عنايتها 

ونس والـمغرب نتيجة لعوامل الطبيعة القاسية ونقص لـمأساة الالجئيـن اجلزائرييـن يف ت
التغذية وازدحامهم يف أمكنـة غيـر صحية وقامت بالـمساعي الكفيلة بتقديـم الـمساعدة 

، واللجنة الدولية للصليب األحـمر التـي عملت على زيارة السجون 30الالزمة لـهم
والـمالجئ ،وقد كان مـمثلوا اللجنة مرفقيـن بأطباء حىت يؤكدوا التقارير الـمالحظة ،كانت 
ىذه اللجنة تـخفي حقيقة األوضاع يف بداية األمر لكن بعد الزيارات الـمستمرة للسجون 

، فاستطاعت 31قوانيـن احلرب بعيدة جدا عن االحًتاموالـمخيمات استنتج أعضائها ،أن 
مساعدة الالجئـيـن والسكان الـمدنيُت يف مـخيمات التجميع من خالل مهمات التمريض 

 وتوزيع الـمساعدات االجتماعية.

 تأسيس الهالل األحمر الجزائريين : -4

القاسية  ،والظروف1956بعد أن تـم تنظيم قطاع الصحة جلبهة التحرير الوطٍت منذ  
التـــي كان يعيشهـــا الــجزائريون، والسياسة االستعمارية، وزيادة عدد الالجئُت على مستوى 
الـحدود الشرقية والغربيـة كان البد من ضرورة وجود ىيئة اجتماعية للتكفل بـمشاكل 
 االيواء والسكن والغذاء والصحة ،بـهذا بادرت جبهـــة التحرير الوطنـــي إلـــى تأسيس

الـهالل األحـمـر الـــجزائري فــي مدينــــة طنجة من قبل مـجموعة من إطارات الصحة 
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والصيدلـــي مــــراد عبد اهلل فـــي  32لـجبهة التحـــرير الوطنـــي "الدكتور بومدين بن إســماعيل
 ، واضعـــــة الشروط التالية :33 1956ديسمرب  11

 * عدم تعُت رئس شريف للجمعية       

 * اقتصاره على اجلزائريُت

 * على أن تكون جلساتـها علنية

 انتزاع اجلزائر الستقالذلا ميسرة فور*ضرورة استقالة أعضاء اللجنة الـ

كما كان للهالل األحـمر اجلزائري مكاتب فرعية بالـمغرب حيث أمر بوصوف قائد 
ـحت اشراف الـحاج مكاتب للهالل األحـمر اجلزائري ت 4الوالية الـخامسة بإعادة تنظيم 

واختيار مدينة طنجة مقرا لتأسيس ىيئة الـهـالل 34عبد السالم ومساعدة بن عودة 
األحـمر الـجزائـري لـم يكن مـحض صدفة ،فقـد كان ميناء طنجة مقـرا النطالق الـجرحى 
الـمجاىدين يف السفن باتـجاه يوغسالفيا وبلغاريا وروسيا ،لكي يتم عالجهم وإقامة 

 احية. عمليات جر 

بدأت لـجنة الـهالل األحـمر الـجزائري العمل بإقامة عالقات مع االتـحاديات الـمماثـلة 
لــها يف العالـم مثل: اللجنة الدولية للصليب األحـمر،وذلك من أجل تـحقيق أىدافها اليت 

 9حددت منذ البداية وأعيد التذكَت بـهـا بعد حصول اللجنة على وصل االستالم يف 
،الذي كان يـمثل الـموافقة على إنشاء الـهالل األحـمر الـجزائري و  351957جانفي 

 تـمثلت أىدافها يف:
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  انتزاع االعتـراف الدولـي بـمـعــانــــاة الشعــب الـــجزائــــري وحقـــو فـي الـحرية
 واالستقالل

 العمل على افتكاك اعًتاف اللجنة الدولية للصليب األمحر 
  من ادلنظمات اإلنسانية والدول الشقيقة والصديقة احلصول على مساعدات

 36دلواجهة الوضعية الصعبة اليت كان يعاين منها الشعب اجلزائري
فها إنسانيــة ،بـحيث لعب اشـملت نشاطــــات الــهالل األحـمر برامـــج عدة ،كانـت أىد

جئيــن والـجرحـى دورا أساسيا يف تـحسيس الـدول بـمضاعفـــة العـمـل من أجل إغاثـــة الال
الذيـن فـقدوا أطـرافهــم بسبـب الـحرب وخــطوط األسالك الشائكــة و الـمكهربـة ،وقد 

 هذا النداء.استجابـت العــديد من الــدول األجنبيـة لـ

إعادة ىيكلـــة الـهالل األحـمر اجلزائـري وتــم تعيـن عمر بوكلي حسان  1957فـي سنة 
، ومن األسباب التــي أدت إلــى إعادة الـهيكلة 37أحــمد نائبـا لو رئيسـا لـها ومصطفـى بن

ىـي إعادة النظــر فـي تنظيــم فـروع الـهالل األحـمر الـجزائري والذي كــان أولـها يتمثـــل فـي 
مـصالـح الصحــة لـجيش التحريـر الوطنـي ،وبعـد تأسيــس الـحكومة الـمؤقـتـة الـجزائريـة تـم 

،وتــم تعيـن  1958الـهالل األحـمر الـجزائـري إلـى العاصمة التـونسية يف أكتوبر  نقـل مقر
،لتواصل نشاطات الـهالل األحـمــر فـي كسب التأييد 38الـمحامي بابا أحـمد رئيسا

العالـمي ،وتوفَت الدعم الالزم من أجل صحة جيش التحرير الوطنـي واجلزائرييـن بالداخل 
 واخلارج ...

 :1956تطور وتنظيم الصحة بعد  مظاهر- 5
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تـهيكلت وتوسعت الشبكة الصحية للثورة التحريرية بفعل تظافر عوامل مـختلفة ،انسانية 
ووطنية وتضامنية ،فبدأت تظهر معالــم التنظيم الصحي من خالل انشاء الـمستشفيات 

 والـمراكز الصحية داخل البالد وعلى مستوى القواعد اخللفية بتونس وادلغرب.ـ

أسندت مهام االشراف على السلك الصحي يف البداية الـى الـحكيم مـحـمد الصغَت 
،الذي عرف بـحبو للعمل وروح الـمسؤولية والقدرة العالية على التنظيم 39نقاش بتونس

،مكنـــو ذلك من ارساء تغطية صحية مست كل أشكال االسعاف والعالج من خالل 
 تكوين ادلمرضيــن.

ي أمــــام النقص الفادح من االطـارات التـي عليها القيام بدور التمـريض أصبح من الضـــرور 
ة الصحة عبـــر الواليـــات د،أن يكون جيش التحرير الوطٍت اطـاراتــو بنفســـو ،فـــــباشرت قيا

ا التاريــخية الست بفتح مراكز تكويــــن فـي الـجبال والـمناطـق النائـيـة أو الـبعيدة ،يـتلقى فيه
الـممرضون والـممرضات تكوينــا نــظريــا لـمدة ثالثـــة أشهــر متـبـوع بتـربـص تطـبــيـقــي مدتــــو 
تسعـــون يومـــــا باللغـــة العربيـــة والفرنــسيــة يـخـــص االسعــافـــات األوليـــة والعــالج 

 . 40الضـــــروري

ري ىـو اآلخـر فــي عمليـــة الــتــكويـــن مـن خـــالل طـبــع وقـــد ساىم الـهالل األحـمـر الـــجــزائ
،يتـــضمــن 41(Guide d’infirmeireكتــيــب للممـرضيـن ،عرف بدليــل الـممرض )

 اسـاليـــب الــعــالج الــمختلفة ،ووصفـات األدوية و أنواعها ،وقواعد النظافة والوقاية .

ــي ،بتأسيـــس مـــــــراكز التكوين والتـعـليـم الطـبـي بالـقـواعــد كما قــامت جبـهـة التحريــر الوطن
الــخلفية ،تــــولـى مسـؤولـيتــها أطبــاء الـتـحقــوا بالثـــورة ،مثــــل الـمدرسة الصحية العسكريــة 

،تـحت االشراف الـمباشر للدكتور  "بزغنغن" لــتكوين الـممرضيـن بالـمغرب األقصى
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، والــتـــي يقول عنها :"ليست تـجربتنا ىي األولـى 195942عيسى أميـر يف  مـحـمد بن
فقد سبقنا الدكتور "ىدام عبد السالم" و "علواش " ،بتجربـتهمـــا فــي تكويـــن الــممرضيــن 
فـي وجدة ،وما قمنا بو ىو فقط مـحاولة تكوين مدرسة عسكرية شبو طبية لـجيش 

مبادرة التـي تــم اطالقها من طرف الدكتور "نقاش"، الــمتمثلـة ،والــ 43التحرير الوطٍت .."
فـي تأسيس مراكــــز اعــادة الـتأىيــل لفائـــدة معطوبــي جــيش التحرير الوطٍت فـي "ناسن" 

،وكانت  44وتأسيس مدرسة للتدخل و االسعاف تـحت اسم الزاوية البكرية، بتونس
 .وتطبيقيةلتكوين اىل دروس نظرية تـخضع عملية ا

وفــيمـــا يـــخــص القوانــيــن الصــحيـــة والنــظام الــداخلـــي ،قام كـــل من جبــهـــة الـــتــحريــر 
،بــوضــع قوانـيـــن  1956أوت  20الــوطنــي وجيــش التحرير الوطنــي بعد مؤتــمر الصومام 

ى تشابو الـمنظومة الصحية بُت الواليات ،عدا ونــــظـــم للعمــل العــالجـــي ،ىـذا مــا أدى الـ
 بعض االختالفات فيما يـخص االمكانيات الطبية وبعض االختالفات الـهيكلية القريبة .

كمـا عـمـل الـمــؤتـمـــر علـــــى ضبــــط الـــمسؤوليــــات فـــأصبــــح ىنــاك مســؤول والئــــي للصحة 
 ا مسؤول للقسم الذي يشرف على الوحدة الصحية.،مسؤول منطقة،مسؤول ناحية وأخَت 

اما بالنسبة للمنشآت الصحية ،فقد استطاعت جبهة التحرير انشاء الــمستشفيـــات فــي 
أمـــاكـــن آمنـــة فــي الكهوف والـــمغـارات واألكــواخ وســــط الغــابــات ،كانـت تـحـتـــوي ىــذه 

للطبخ وقـــاعات خاصة بالـــمرضى،علـــى كــازمــة األمـــن السريـــة الـــمستشفيــات عـلــــى قـاعة 
التـــي ال تعـــرف إال مــن طـــرف البعـــض ،تــحـــتـــوي علـى أســـرة استــقبـــال للجــنــود ذوي 

ـجب االصــابـــات الــخطيــرة الــذي لـــم يكن يف وسعهم نقلهم ،وأدوية وأغذيـــة التـــي ال ي
 .45استخدامها إال يف حالة التدخل
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فعـــلــى غـــرار الـمشــافـي قـــامـــت جـــبــهة الــتحريــر الوطنــي بتأسيـــس مـــراكز صحية داخل 
البالد ،مثــــل الــواليــة الثــالثـــة التــي قامــــت بتخصيــــص مركـــــــــــز صحـــي لكــل ناحيـــة ،يسيــــر 

رف طبيــــــب أو مــــجمــوعـــــة من األطبـــاء ومراكز صحية وتـــكوينية بالقواعد الــــخلفية من ط
،كمـــا عــمــلــت الــواليـــة الــرابعــة علــى تأسيس مراكز عدة عبــر مناطقها الست )بٍت رزمان 

 ..(46قرب تابالط ،ولد أنيد بوطالب ،عمرونة ،بيسة ،الصباح

داية التنظيم الصحي بتيسيــــــــــر ايــجاد ما تقــتضيـــو الـــمراكـــز من مستشفيات وقد تـميزت ب
طبيـــة وإطارات طبية ومواقع جغرافية آمنة ،مع سهولـة التحرك ،لكن على الرغم من ذلك  
كانت ىنــــاك رقـابة استعمارية على اماكن صحية مـختلفـة ،وذلك بعـض حصـول 

رية ،على وثائـــق تـــتــــعـلــق بالـجانـب الصحي ،ىذا ما أكد لـها علــى السلطات االستعمــا
أن ىناك عالقــــة بيـن الطب وجبهة التحرير الوطٍت وجيش التحرير الوطٍت ،وتكثيف 

 الـمـراكــز الـحــدوديــة والقواعد الـخلفية ،ىذا ما مكنها من اكتشاف مواقع ىفالـمراقبــة 
الــمستشفــيــــات والــمراكز الصحية ،مثل اكتشاف العديد من الــمواقع العالج العــديــد مـــن 

اندرة ،جرادة ،بركان ، عُت لــجبهة التحرير الوطنـي فـي الــمغرب األقصى )بوعرفة ،ت
 .47(الصفا

أما الفتـرة التـي رافقت قيام الـجمهوريــة الــخامسة ،أصبحت صعبة وعسيـــرة للمصالــح 
،نظرا لتشديد الرقابة وعزل الثورة باألسالك الشائكة والــمكهربـــة فــي الـــحدود  الصحيـة

الغربيــــة والشرقيـــة ،فـــضاق الــخناق على الثورة وزادت مهمة ادلصاٌف الصحية جلبهة 
التحرير الوطٍت ،بازدياد عدد الـمـجروحُت على مستوى ىاتــو الــمشافــي وتعدد االصابات 

 ة )شظايا القنابل ،النبالـم ...( .اخلطَت 
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 خاتـمة :

ومـا استخلصتــو يف األخيـر أن تطـور وتنظيم الصحة جاء متـزامنا مع تنظيـم الثورة  
،مرحلة ثانية مكنت من بلورة سياسة صحية مبنية  1956التحريريـة ،بـحيث كانت سنة 

تبلور النشاط الصحي  على التنظيم الـمـحكم والدقيق ،واحتـرام الـمسؤوليات ،وبذلك
 وأصبح منظما مستنيـــرا داخل الواليات التاريـخية وعلى مستوى القواعد اخللفية.

ورغم كل الصعوبات وقلة الوسائل الطبية ومباغتة قوات االحتالل مراكز العالج وخنق  
 الثورة من خالل األسالك الشائكة ومنع الوصول إىل ادلراكز ادلوجودة يف القواعد اخللفية

،إال أن تصميم األطباء وادلمرضُت على تأدية واجبهم الوطٍت أثناء الثورة التحريرية لـم 
 .يـخمد بل تواصل حىت بعد االستقالل

 : التهميش
                                                           

، منشورات  ، الرويبة خياطي ،مصطفى : ادلآزر البيضاء خالل الثورة التحريرية ، ترمجة نسيمو غريب 1
 .14،ص2013،
،ترمجة :حضرية يوسفي ،طبعة 1962-1954تومي، مـحمد:طبيب يف معاقل الثورة حرب التحرير 2

 .45،ص 2009خاصة بوزارة اجملاىدين،
بتلمسان ،نشأ وترىب وسط عائلة  1921فيفري  9دة بن زرجب: من مواليد الدكتور بن عو 3

،تحصل  de slaneاالبتدائية و االكمالية مبؤسسة مـحافظة ،زاول دراستو االبتدائية مبسقط رأسو 
مكنتو من االلتحاق بكلية الطب باجلزائر  1941على شهادة الباكلوريا شعبة رياضيات سنة 

من ادلمارسات و التصرفات العنصرية من جانب الطلبة األوروبيُت أبناء  العاصمة أين واجو الكثَت
، ليواصل  Montpellierادلستوطنُت ، فقرر السفر إىل فرنسا و التحق بكلية الطب مبونبولييو 

"مشكالت اللوكيميا  بعنوان : 1948بعدىا دراستو بباريس حيث ناقش أطروحتو يف الدكتوراه سنة 
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" و بادلوازاة اخنرط يف العمل النضايل الطاليب حيث شارك  االت الكلوروميالنو األورام من خالل ح
يف مشروع تأسيس االتحاد العام للطلبة ادلسلمُت لشمال إفريقيا ، و أُنتخب أمُت للمال يف االتحاد 

حركة االنتصار حلريات –.كما ينشط ضمن جلنة فلسطُت العربية ، ويف صفوف حزب الشعب 
منذ عودتو إىل تلمسان أين فتح عيادتو الطبية ، بعد اندالع الثورة  PPA-MTLDالدميقراطية 

التحريرية ربط االتصال مع جبهة التحرير فعمل على مد العون من خالل عالج اجلرحى وادلرضى 
وتقدمي ادلساعدات ادلادية، ويف إطار عملو النضايل قام بشراء آلة راألبشع أنواع التعذيب حىت اغتيالو 

 Bellahsene Bali : DR Ben Zerdjeb Cdt. انظر : 1956انفي ج 16يف 
Djaber et Colonel Lotfi ,thala Edition ,p p p (5.6.7) 

4 -l’echo Oran ,Importation CHEF du FLN DE TLEMCEN . 
LE DECTOUR Benzerge abattu prés de sebdou Alors qu’il 
tentait se février1956, N :30439. 
5 1h1560-d1 :Organisation générale de F L N (Ministère des 
affaire scolaire et culturelles U.G.E.M.A en F rance et à 
L’étranger Fichier N : A 47-7.(09-03-1960) 

  .19،ص  1956جريدة اجملاىد ،اجلزء األول ،العدد األول ،تلبية الطلبة لنداء الوطن ،  6
-1955الثورة : االتحاد العام للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت ودوره يف  عقيب، زلمد السعيد 7

 . 91،ص  2012الشاطبية للنشر والتوزيع ،،الطبعة األوىل،1962
 .86خياطي مصطفى: ادلآزر البيضاء خالل الثورة اجلزائرية، ادلرجع السابق،ص  8
  89نفسو ،ص  9
،مذكرة نيل 1990-1926بيب ادلناضل برنو ،توفيق : الدكتور زلمد بن عيسى أمَت الط 10 

،ص 2005/2006ماجستَت يف التاريخ احلديث وادلعاصر،كلية العلوم االنسانية واحلضارة االسالمية،
128  
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11 Khiati ,Mostefa :Dictionnaire Bibliographique du corps de la 
santé(1954/1962),Edition ANEP ,2011, pp 19-17 
12 Djamel Eddine ;Bensalem :Voyez  nos armes ,Voyez nos 
médecine ,Edition Regaia ;ALG ;2009 ;p 15. 

يصف ذلك الطالب "لـمُت خان" كيفية التحاقو بالثورة قائال : "أذكر أننا كنا رلموعة طلبة  13  
،حيث خضعنا  1956ماي 19اجلزائر العاصمة ،قد دخلنا مرحلة السرية منذ بدء سريان اإلضراب 

ًتة تدريبية بأمر ، وتحت إشراف األخ الدكتور زلـمد صغَت النقاش، ودام التدريب أزيد من بعدىا لف
أسبوع يف منزل األخ الدكتور بوضربة زلـمد، وقد تلقينا خالل ذلك تدريبات على استخدام وتقدمي 

 العالج األويل ، مع بعض التوجيهات اليت تدخل يف رلال التوعية والتعبئة ثـم بعدىا التحقنا
    .    106عقيب، زلمد السعيد: ادلرجع السابق،ص باجلبال..أنظر   

أمال،شليب : التنظيم العسكري يف الثورة التحريرية اجلزائرية،رسالة لنيل شهادة ماجسستَت يف التاريخ 14
  394،ص2006-2005احلديث وادلعاصر،باتنة،

رابعة منودجا،أطروحة دكتوراه يف ، الوالية ال1962-1954شتوان ،نظَتة: الثورة التحريرية    15 
التاريخ ادلعاصر،جامعة أبو بكر بلقايد،كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية ، قسم التاريخ، 

336، ص 2007/2008  
16 FR.CAOM :ORAN 299 ;service sanitaire ;règlement de 
blesse. wilaya d’oran. 
17 Etat major l’armée de terre :1h2582 ;FLN/C.N.R.A1956-
1958  

336شتوان ،نظَتة:ادلرجع السابق ،ص  18  
238دحلب،سعد:ادلهمة منجزة من أجل استقالل اجلزائر،منشورات دحلب ،ص  19  

20 Etat major l’armée de terre .service 
historique :1h1594/D1 :wilaya5 :la zone 7.Détail des 
médicaments.29/05/1961. 

 .10،ص   11،عدد-مصلحة الصحة -ش التحرير الوطٍت بُت األمس واليوم اجملاىد ، جي 21
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  .346شتوان، نظَتة: ادلرجع السابق،ص  22 
 . 135برنو،توفيق:ادلرجع السابق: ص  23

24 1h1594-d1 : Maroc. Aïd logistique, Fiche N : A.M 
13(3)/28.09.1956. 

،رسالة مقدمة لنيل 1956/1962يف الثورة عسول،صاٌف:الالجئون اجلزائريون بتونس ودورىم  25   
سانية قسم نشهادة ادلاجستَت يف التاريخ احلديث،جامعة احلاج خلضر باتنة ،كلية اآلداب والعلوم اال

 . 93،ص2009-2008التاريخ وعلم اآلثار،
  .143برنو، توفيق: ادلرجع السابق،ص  26
  .502خياطي،مصطفى: ادلرجع السابق،ص 27 

          .   444نفسو، ص  28
مثل أدلانيا اليت كانت ترسل األدوية ،مثل ارسال الصليب األمحر األدلاين سيارة اسعاف للهالل  29 

 ،انظر:1957األمحر اجلزائري يف ديسمرب
Etat major l’armée de terre:  1 h1586..croissant- rouge D4  fiché 

n° :5(4)5-12-1957 
  .126،ص 2005عة العربية،منشورات تالة ،اجلزائر،أمحد،بشَتي: الثورة اجلزائرية واجلام30
مصطفى،خياطي:حقوق االنسان يف اجلزائر خالل االحتالل الفرنسي، منشورات 31 

 . 445،ص 2013،الرويبة،
يف مسنغاًل،حصل على الباكلوريا  1916جويلية  13الدكتور بومدين بن مساعيل :من مواليد 32 

، فتح 1946جويلية 30رنسا، ناقش مذكرتو يف الطب يف ،وقرر أن يكمل دراستو العليا يف ف1938
عيادتو الطبية يف وىران مث انتقل اىل العمل يف مستغاًل ،انـخرط يف العديد من األحزاب السياسية بداية 

غادر اىل ادلغرب ووضع نفسو يف 1956من جنم مشال افريقيا حىت حزب الشعب اجلزائري،يف سنة 
 . 484ر الوطنيان أنظر: ادلرجع نفسو،ص خدمة تنظيمي جبهة وجيش التحري

  33 .443ادلرجع السابق،ص ادلآزر البيضاء خالل الثورة اجلزائرية، خياطي،مصطفى،
34Ibid.: fichier n° :B.5(1).20/08/1957 
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حفوظ ،عاشور: نشأة اذلالل األمحر اجلزائري ودوره يف قضية األسرى إبان الثورة التحريرية   35
ة للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االجتماعية ،العدد ،األكادميي1957-1962

  109،ص 2015،جانفي ،13
 .109نفسو ،ص  36

37 Ibid. :fichier n° :5.(4)11/04/1957 
 .476خياطي، مصطفى:حقوق اإلنسان يف اجلزائر خالل االحتالل الفرنسي،ادلرجع السابق،ص38

39 Gilbert ;Meynier : Histoire Intérieure Dy FLN 1954-
1962.CASBAH Editions.2003.algre.496. 
40 Gantari ;Mohamed : Organisation politico administrative et 
militaire de la révolution algérienne 1954-1962 ,volume 
1,Alger.2000,p 298. 
41 SHD ; G R1H.1648 ;Croissant Rouge Algérienne ;service de 
la sante. Guide d’infirmiers 

 . 135برنو توفيق : ادلرجع السابق،ص42 
  .135نفسو،ص 43 

  .29خياطي ،مصطفى : ادلآزر البيضاء خالل الثورة اجلزائرية ،ادلرجع السابق،ص  44
  .42ادلرجع السابق ، ص   45

جلزائر صايكي،مـحمد : شهادة ثائر من قلب اجلزائر،مذكرات النقيب زلمد صايكي ،دار األمة ا  46 
 . 159،ص 

47 1h1691.d2Organisation du FLN –ALN. Service sanitaire 
(Note renseignements )Alger le 1 juin 1957. 
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 (1)م( 1081ه/474)تالكتابة التاريخية عند أبي زكرياء يحيى الوارجالني
 / قسم التاريخ/ جامعة غردايةالزرويل صالح.أ

salahistory@gmail.com 
 ملخص المقال:

ومنهجو يف  يتناول البحث حياة الشيخ أيب زكرياء ػلِت بن أيب بكر الوارجبلين
لذي مل يتم تسليط الضوء عليو الكتابة التارؼلية، وىو مؤرخ من مؤرخي العصر الوسيط وا

يف جزء أول، يف حياتو وعصره ألسباب عدة، لذا رأيت من األجدر الكتابة والبحث  بعد
 باضيُت، ىو من أوائل ادلؤرخُت االيف جزء ثان مؤلفاتو ومنهج الكتابة لديومث التطرق إىل 

أدّل على ذلك   يف ببلد ادلغرب اإلسبلمي بشهادة ادلستشرقُت وادلؤرخُت ادلعاصرين وال
عامة  السَتة وأخبار األئمة الذي يعترب من أقدم ما كتب عن إباضية ادلغرب :كتابو

 وىو عمدة الكتابات التارؼلية اإلباضية. .وادلغرب األدىن واألوسط
اليت كانت حلقة وصل -جنوب اجلزائر ورقلة حاليا-وارجبلن إحدى قرىىو من 

 يف ُكّتاهبا ومساجدىا العامرة أين شب وترعرع وتتلمذ ،ارية بُت اانا وتيهرت والقَتوانجت
على يد مشايخ أجبّلء، مث انتقل بعد ذلك إىل ربوع اإلباضية طلبا للعلم، يف وادي ريغ، 

ار واحلركة العلمية يف وسوف وببلد اجلريد ونفوسة واَتىا، عاش الوارجبلين عصر االزدى
أوجها فمنطقة ببلد ادلغرب كانت تعج بادلشايخ والعلماء، الذين جلس بُت أيديهم ومسع 

وأخص بالذكر منهم سلتلف العلوم والفنون كالتاريخ والسَت والفقو وعلم الكبلم، منهم 
 .القابسي ايتأبو الربيع سليمان بن ؼللف ادلز  شيخو:

من ، كما شهد لو بذلك ووسعة فنونو، وازارة علمرعو، وفضلو كان معروفا بو 
الشيخ ابو العباس الدرجيٍت، وقد ترك مؤلفات عدة يف علم الكبلم أخذوا عنو، منهم 

والفقو واَت ذلك، معظمها يف عداد ادلفقود، مل يبق منها سوى مؤلفو التارؼلي: سَت أيب 
 .زكرياء أو كتاب السَتة وأخبار األئمة
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اضية، اىل أن عاد اىل متنقبل بُت القرى والتجمعات اإلبعاش فًتة من حياتو 
 م.1081ه/474يث تويف ودفن ىناك على األرجح سنة مسقط رأسو حوارجبلن 

 
Le résumé 

Cet article traite la vie de cheikh Abou Zakaria Yahia bin 
Abi Bakr Al-ouargelani et ça méthodologie en histoire, 
historien des historiens du Moyen Age et qui n'a pas encore été 
mis en évidence, pour diverses raisons, de sorte que je vis la 
meilleure pour l'écriture et la recherche dans la vie et l'époque 
dans la première partie, puis adressé ses écrits et approche de 
l'écriture a une deuxième partie , il est l'un des historiens 
premiers Ibadites dans le  Maghreb islamique selon le 
témoignage  des orientalistes et des historiens contemporains, 
avec son  livre: Sira wa akhbar el Aimma qui est l'un des plus 
anciens livres sur les  Ibadhias du Maghreb en générale, et le 
Maroc central et Ifriqiya, en particulier, il était la source des 
écrits historiques ibadite. 
            Est l'un des villages et Ouargelan (actuellement Ouargla) 
au sud d'Algérie qui a été l'épisode un lien commercial entre le 
Ghana et Tihart et Kairouan- Où élevé et instruit dans ses 
mosquées sous les mains des anciens Oulamas, puis déplacé à 
toute demande ibadite d'information, dans la vallée du Rig, et 
Souf (sud-est d'Algérie) et Eljarid(au sud de la Tunisie) et 
Nafussa(nord-ouest de la Libye) et d'autres, Al-ouargelani ère de 
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prospérité et de mouvement scientifique vivaient à l'apogée de 
la région du Maghreb grouillait de ses savants et les masheikhs, 
qui étaient assis dans leurs mains, et les entendre diverses 
sciences et des arts tels que l'histoire, Siar, la jurisprudence, la 
théologie et les mentionner Sheikh spéciale: Abu Rabiaa 
Sulaiman bin yakhlouf Almazzati AlGabissi. 
             Il était connu par sa  générosité et sa capacité des arts, et 
l'abondance de ses sciences, et lui si Sheikh Abul Abbas Aldrgeni 
et d'autres a vu, a laissé plusieurs ouvrages sur la théologie et la 
jurisprudence et ainsi de suite, la plupart du temps en perte de 
compteur, seul ouvrage historique: Sir Abu Zakaria ou 
biographes . 
             Il a vécu une grande partie de sa vie à voyager entre les 
villages et les communautés ibadite, à retourner dans sa ville 
natale, où il est mort et il a été enterré probablement  474 
AH / 1081 AD. 

 
 ومنهجو في الكتابة التاريخية أبو زكرياء يحيى الوارجالني

 حياتو وعصره:
نسبة 1،ىو أبو زكرياء ػلِت بن أيب بكر بن سعيد اليهراسٍت )الَتاسٍت( الوارِجبلين

وىي قبيلة بربرية امتّدت مضارهبا ما بُت جزيرة جربة، و جبل 2اىل بٍت يهراسن أو يراسن،
نفوسة و ببلد اجلريد، ونسبتو إىل ىذه القبيلة، لتدّل على أصلو ولغتو األمازيغية األم، وإن 
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كان ذلك مل يكن لِيؤثر كثَتا على أسلوب كتابتو ولغتها، إذ سنجده يكتب باللغة العربية 
 يد.اليت يبدو أنو أتقنها إىل حد بع

، أو بقرية متاوط على حد تعبَت 3ُولد بوارجبلن 
، كما نستدّل من نسبتو إليها و منها أصلو، TadeuszLewickiتاديوسليفيتسكي

وقد يكون أحد أجداده قد انتقل للعيش فيها يف فًتة ما، وتسكت ادلصادر عن سنة 
ن اخلامس اذلجري/ ميبلده، وؽلكن القول بأنو من مواليد هناية القرن الرابع وبداية القر 

 العاشر واحلادي عشر للميبلد.
أو يف إحدى قراىا العامرة،  4ُُتّدد ادلصادر منشأه يف وارجبلن، اليت عاش فيها،

مدة من الزمن قبل أن ينتقل إىل ببلد أريغ لتلّقي العلم، وال ظللك أّي تاريخ دقيق لو، وال 
يف  الوارجبلين التناويت عبد الكايفوقد ذكر أبو عمار  ىو ذكر أو دلّح إىل ذلك يف سَته،

قائمتو شيخًا عاش يف النصف الثاين من القرن اخلامس اذلجري/ احلادي عشر للميبلد، 
 5وامسو ػلِت بن أيب بكر وىو على األرجح أبو زكرياء.

ويذىب بعض ادلؤرخُت إىل أن تاريخ سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطمُت 
د عن فًتة حياة الوارجبلين إذ أنو من احملتمل أن يكون ، مل يكن ببعيم909/ه296سنة 

وىذا مستبعد بالنظر إىل الفارق الزمٍت الشاسع بُت التاريخ 6قد عاصر آخر أيامها،
 ادلذكور، وتاريخ وفاتو يف أواخر القرن اخلامس اذلجري/ احلادي عشر للميبلد.

د أسرة أيب زكرياء، مل صلد يف بطون ادلصادر وادلراجع سوى النزر اليسَت عن أفرا
اليت كانت مقيمة على األرجح يف وارجبلن، أو يف ضواحيها القريبة، وبالذات قرية متاوط 
اليت ذكرىا ليفيتسكي فالشيخ أبو زكرياء قد طالت مدة ايابو عن مسقط رأسو طيلة 

وتشَت ادلصادر إىل بعض أفراد عائلتو دون ذكر 7سنُت تعّلمو، وىو يف ببلد أريغ،
وىم دار علم وتقى وشهرة يف اخلَت، ومل ، فقد اشتهرت أسرتو بالعلم والعلماء، للتفاصيل

ومن ىؤالء: أخوه أبو ػلِت زكرياء بن أيب بكر بن سعيد الَتاسٍت ينقطع اإلسبلم منهم، 
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وىو عامل فقيو وشيخ تقّي،  -أنو أصغر منو سّناً  الذي يبدو–(م1114/ه508)ت
سكن درجُت بببلد اجلريد التونسي، مث انتقل إىل وارجبلن، وكان معاصراً أليب عّمار عبد 

الوارجبلين، ولو باع طويل يف ادلناظرة، ومأثورات وأقوال خالدة متناثرة يف  الكايف التناويت
عيل، واستشَهد أبوعمرو عثمان السويف بطون الدفاتر والسَت، روى عنو أبو ػلِت إمسا

كان أبو ػلِت  بأقوالو وآرائو، وكان يُقصد للفتوى، فكان من الفضبلء واألبرار األتقياء،
 زكرياء بن أيب بكر وارجبلين ادلولد، وريغي التعّلم، أما وفاتو فكانت يف جزيرة جربة. 

بن إبراىيم بن  ومن أقاربو ادلذكورين يف كتب ادلصادر: خالو أبو محزة إسحاق
ادلزايت،الذي تلقى عنو نصيبا من العلم، وابنو  اليزمايت أيب طاىر إمساعيل بن أيب زكرياء

الوارجبلين، وىو من الطبقة احلادية عشرة  إبراىيم بن ػلِت بن أيب بكر بن سعيد اليهراسٍت
 (، والذي كان من شيوخ وارجبلن.م1155-1106/ه500-550)

ثل أبيو أيب بكر، فبل تطلعنا ادلصادر عليهم، وؽلكن القول أّما باقي أفراد أسرتو م
بأن أسرتو كانت مستقرة، ومتارس حياهتا يف وارجبلن، أو يف إحدى قراىا القريبة، بدليل 

أن ابنو إبراىيم  كان من شيوخها، فبلشّك أنو كان مقيمًا مع عائلتو فيها، وؽلارس حياتو  
ام اإلباضية، يف حُت أن أباه كان يرُتل لدى نظ كعامل، وواعظ يف ادلسجد، كما ىو

للعلم والتعليم، مبتعدا عن شواال األىل، متفراا للتحصيل، تاركا عائلتو يف مسقط 
رأسو، وىذا دأب معظم ادلشايخ، فهم يف رحبلت إما داخلية ضلو ادلراكز العلمية ادلنتشرة 

جهتها إىل ادلشرق رحبلت خارجية، قد متتد و  يف ببلد ادلغرب األوسط واألدىن، أو يف
 حيث البقاع ادلقدسة، واألندلس حيث العلم والعلماء.

كان الوارجبلين مثلو مثل معظم سكان الواحة يشتغل بالزراعة لبلسًتزاق، فلم 
يشغلو العمل العلمي واالجتماعي عن السعي لكسب الرزق، ويبدو أنو كان صاحب 

بأنو كان فبّلحًا كرؽلا وسخياً،  ضيعات زراعية وخَتات كثَتة، بدليل أن ادلصادر وصفتو
ينفق يف سبيل العلم وطلبتو، فهذا أبو عبد اهلل زلمد بن بكر قد امتلك عدة ضيعات، 
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كانت مزارعو يف وارجبلن، أم يف  لكن النعلم فيما إذا 8وأصبح يستضيف العزابة عنده،
ريغ، وادي أريغ، اليت مكث هبا مدة ليست باليسَتة، وعلى األرجح كانت يف وادي أ

ونستشف  ذلك من حلقات العلم اليت كان يعقدىا يف تلك الديار، ولطول فًتة بقائو 
 فيها. 

وىناك إشارة يف سَت الوسياين مفادىا " أّن الشيخ أيب زكرياء ػلِت بن أيب بكر 
وىذا دليل واضح بأن 9حصد عنده العزابة، .......، وىذا يف اابتو ادلنسوبة إليو."

أشجار وابلت ؽللكو، وأنو كان ؽلارس الزراعة فيو بنفسو أو لديو للوارجبلين حقبل ذو 
مستأجرين ؼلدمونو، ويبدو أنو أيضا كان يستضيف العزابة فيو، إىل جانب ذلك فقد كان 

وكان ىذا حال 10لو قطيع من الغنم يطلقها صباحا لًتعى يف ادلزارع وتعود إليو دون أذى،
أالب مشايخ عصره، بُت ِحّل مؤقت، و تِرحال مستمّر بُت القرى وادلدن العامرة 

وحىت جربة، حيث 11باإلباضية وقتذاك، كوارجبلن ووادي أريغ، وببلد اجلريد ونفوسة،
جتدىم مقبلُت على العلم والتعليم والعبادة، مدبرين عن الدنيا ومفاتنها، زّىاداً، مكتفُت 

 .مقهم، منفقُت بأمواذلم يف سبيل اهللمبا يسّد ر 
 الحياة العلمية في عصره:

بتيهرت، حىت عّجت منطقة أسوف، وأريغ،  مل يكد يأفل صلم الدولة الرستمية 
بالعلماء، خاصة بعد اىتمامهم بإنشاء حلقات العلم 13وحىت جربة 12ووارجبلن، واجلريد

لفًتة، قد أثَروا احلياة الثقافية (، فاإلباضية يف ىذه ام13-9/ه7-3والتأليف، ما بُت )ق 
يف ببلد ادلغرب، فازدادت حركة التأليف، إذ أن انتقاذلم من إمامة الظهور إىل إمامة 
الكتمان جعلهم يهتمون بتدوين وتأليف الكتب، يف سلتلف اجملاالت خاصة الفقهية 

اليدىم منها، حفاظا على استمرار مذىبهم وتراثهم الثقايف، فقد ظلوا زلافظُت على تق
وكانوا ْتاجة لكتب الفقو والعقيدة أكثر من  ادلذىبية اليت انعكست على فكرىم التارؼلي،

اليت كانت تدّرس جنبا إىل جنب مع باقي العلوم األخرى  حاجتهم إىل كتب التاريخ؛
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خاصة ما تعّلق بتاريخ مذىبهم وأخبار الدعاة األوائل، وأئمة الدولة الرستمية وسَت 
 14علمائهم.

وأصبحت من بُت مراكز العلم ادلنتشرة آنذاك يف إفريقية، وادلغربُت األقصى  
عن باقي  -وارجبلن–واألوسط، كالقَتوان وفاس وتلمسان، وما امتازت بو ىذه ادلنطقة 

ادلناطق أهّنا كانت أكثر أمنًا و أمانا، فكّلما تَأّزَمت األمور يفّر إليها ادلشايخ، من الظلم 
 15طلباً لبلستقرار والطمأنينة واألمن.واجلور لسبلمتها، 

ولقد شهدت ادلنطقة حركة علمية متميزة، برز فيها علماء أجبّلء يف سلتلف 
الفنون العلمية، نذكر منهم مشايخ الطبقة التاسعة، والعاشرة حسب تصنيف صاحب  

 16كتاب الطبقات أيب العباس الدرجيٍت، وىي ادلوافقة لفًتة البحث:
 (:م1058-1009/ه450-400اسعة )من علماء الطبقة الت

-956/ه440-345النفوسي) أبو عبد اهلل زلمد بن بكر بن أيب بكر الفرسطائي-1
 (م1049

 (م1009/ه440أبو اخلطاب عبد السبلم بن منصور بن أيب وزجون ادلزايت)ت-2
 (م1014/ه405الدّمري )حيّ  الزمريٍت أبوعمران موسى بن زكرياءادلزايت-3
 (م1074/ه467وغلّمن اذلواري)ت أبوزكرياء ػلِت بن-4
 (م1058-1009/ه450-400أبو يعقوب يوسف بن سهلون )-5

 (:م1106-1058/ه500-450من الطبقة العاشرة )
 (م1078/ه471القابسي)ت أبو الربيع سليمان بن ؼللف ادلزايت-6
 (م1097/ه491الوسياين)ت أبو زلمد ماكسن بن اخلَت بن زلمد اجلرامي-7
 (م1124/ه513سجميمان بن سعيد الصاويٍت )ت-8
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ىؤالء ثّلة من مشايخ وارجبلن وقراىا، ووادي ريغ وقراه، والقَتوان، منهم من  
كانت ادلنطقة مسقط رأسو، ومنهم من جاء من نواحي أخرى وتعلم فيها، ومنهم من  

 كانت لو صلة بالوارجبلين إما شيخا لو أومن معاصريو.
العلمية يف وارجبلن واحلواضر اإلباضية األخرى، يف فًتة وبالعودة إىل احلركة  

القرنُت اخلامس والسادس اذلجريُت/ احلادي عشر والثاين عشر للميبلد، صلد  أن ما ؽليزىا  
اليت مل تكن تؤدي دورًا دينيا كإقامة الصلوات، وعقد  17كثرة ادلساجد ودور العبادة،

إلسبلمية فحسب، وإظّلا كان ذلا دور رلالس الذكر، ونشر مبادئ اإلسبلم والثقافة ا
تعليمي، متّثل يف تعلم العلوم الشرعية واللغة العربية، وسائر الفنون والعلوم األخرى، خاصة 
وأن جّل سكاهنا من بربر زناتة واَتىا من القبائل اليت ال جتيد اللغة العربية، وعلومها، 

، والسنة النبوية، وآثار األولُت من فقد دأبوا على تعّلمها وتعليمها، لفهم القرآن وأحكامو
 الصحابة والتابعُت.

فاختذوا من ادلساجد مدارس، حلَِلق العلم بنظام صارم دقيق، غلعل طالب العلم  
وشلا ساىم يف تكريس ىذه  ؼلضع لقوانُت يف ىيأتو، وسلوكو ومعامبلتو، وطريقة ُتصيلو،

( يف اار تينيسلي أو م1018/ه409أو نظام العزابة سنة) 18الطريقة نشأة نظام احللقة
 بأريغ، على يد أيب عبد اهلل زلمد بن بكر بن أيب بكر الفرسطائي الغار التسعي

 النظام الذي مجع بُت التعليم والدين.19النفوسي،
كان من أزىى العصور، فقد عاش يف كنف منطقة ىي   ومبا أن عصر الوارجبلين

وارجبلن وأريغ  قبلة للعلم والعلماء، ويبدو أنو كان واحدا من علماء عصره، الذين ملؤوا
ونفوسة ْتلقات العلم، فمن ىذا الباب غلمل بنا أن نعرّج على ذكر مجلة من ادلشايخ 

ما كزمبلء أو أصدقاء الدراسة، الذين كانوا معاصرين لو، وقد يكون لو اتصال بأالبهم، إ
أو قد مسع شيئا من أخبارىم، منهم ادلذكورون آنفا من الطبقتُت التاسعة والعاشرة حسب 
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وادلصادر وادلراجع اليت بُت أيدينا ال تطلعنا على الكثَت من جوانب تصنيف الدرجيٍت، 
 حياهتم، والًتمجة حلياهتم ببل شك ميدان خصب للبحث والدراسة:

 (ه500-450علي بن أيب علي الياجراين أبو عمران ) موسى بن-1
 (ه500-450جنون بن علي بن أيب علي )-2

 (م11/ه5يعقوب بن أيب القاسم بن يونس بن وزجُت الويليلي )ق-3
 (م11/ه5علي بن منصور الَتاسٍت)ق-4
 إبراىيم بن يوسف أبو إسحاق -5
 الوسياين أبو زلمد ماكسن بن اخلَت اجلرامي-6
 (م11/ه5القاسم يونس بن َأجاج )عاش يف النصف الثاين من القرن أبو -7
 (م1106-1058/ه500-450الويليلي) أبو موسى عيسى بن يرصوكسن -8
 (ه550-500أبو زلمد عبد اهلل بن زلمد اللنثي )-9

النفوسي  أبو العباس أمحد بن زلمد بن بكر بن أيب بكر بن يوسف الفرسطائي-10
 (م1111/ه504)ت:

 ىارون موسى بن عليأبو -11
الوارجبلين )ت  أبو عمار عبد الكايف بن أيب يعقوب التناويت-12

 ( م1174/ه570قبل:
 (م11/ه5)عاش يف النصف الثاين من قادلزايت أو عّبود بن منار اذلزّاين-13

 (م11/ه5معاذ بن أيب علي )ق:-14
 يعقوب بن أيب يعقوب -15
 يعقوب بن يوسف الياجراين-16
 (ه450-400الدرجيٍت) أبو الربيع سليمان بن موسى بن عمر الزلغيٍت-17

 رحلتو في طلب العلم:
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ترعرع أبو زكرياء يف وارجبلن وشّب فيها، حيث كانت ىناك هنضة علمية قوية 
وسلطة روحية، انتقلت إليها إثر سقوط اإلمامة يف تيهرت لكوهنا بعيدة عن التيارات 

السياسية والدول ادلتنافسة، ولكوهنا حلقة وصل جتارية بُت اانا وتيهرت والقَتوان، فقد  
ّمها الناس من شىت اجلهات طالبُت فيها الرخاء كانت وارجبلن مسبكة الذىب، فأ

واألمن واالستقرار، وبذلك مجَعت بُت العلم والتجارة، والشّك يف أن الوارجبلين قد 
أمضى سنُت طفولتو فيها بُت أقرانو، وتدرّج يف مراحل التعليم األوىل من احملضرة إىل 

 الكّتاب فادلسجد، وىذا حال معظم مشايخ اإلباضية. 
ة شبابو انتقل إىل وادي أريغ لتلّقي العلم، على يد طلبة من العلماء ويف فًت 

أبرزىم: أبو الربيع سليمان بن ؼللف ادلزايت، فعلى حّد قول اجلعبَتي فإن ىناك من 
ادلدارس ثبلثة: يف األوىل شيخ من األشياخ يعّلم التبلميذ األدب والسَت، ويف الثانية يتم 

نحو، ويف الثالثة يصلون إىل من يعلمهم الدين والعلم تعليمهم القرآن واإلعراب، وال
ولعّل ىذه الطريقة كانت معروفة آنذاك ومنتشرة يف أالب مواطن اإلباضية، 20واألصول،

 وقد تكون ىناك أسباب أخرى دفعتو للخروج من وارجبلن .
(يف وارجبلن، ويف وادي أريغ ول دراسة التاريخ والّسَت )اآلثاروعلى كلٍّ فقد زا

ويذكر أبو زكرياء يف سَته، أنو قد ترك  يد خالو الشيخ أيب محزة إسحاق بن إبراىيم، على
وكان يف بداية  ، وانتقل اىل ببلد طرابلس،م1067/ه460سنة  -وارجبلن-ىذه الواحة

حيث كان يدّرس الراوي الشهَت 22بببلد اجلريد، 21متولستيسكن  م1068/ه461عام 
دروس ىذا الشيخ دلدة عشر  أبو الربيع سليمان بن ؼللف ادلزايت، وتابع وادلؤرخ االباضي

 سنُت.
 ، أراد ىو ومن معو العودة إىل وارجبلن، وترِك متولستم1078/ه471ويف عام 

ووّصاىم، وقد  واالفًتاق عن معّلمو، فشّيعهم الشيخ أبو الربيع سليمان بن ؼللف ادلزايت
زلّلة قريبة من -، وعِلم بذلك أبو زكرياء يف تُت والتويف بعد ذلك بقليل يف السنة نفسها
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حيث كان قد استقّر لبعض الوقت، واختلط بالعلماء البارزين يف ىذا البلد،  -آجلو
يبدو أن أبا زكرياء كان قد وصل أجلو وىو (2)منهم: الشيخ ماكسن، و الشيخ َمزَين".

و، وادلبلحظ أنو حىت يف يف طريقو، ىو ومن معو إىل وارجبلن دلا جاءه خرب وفاة شيخ
طريق عودتو إىل مسقط رأسو مل يضيع أية فرصة للقاء مشايخ أجلو، وقد يكون احلال  

 كذلك مع جّل مشايخ القرى اليت مر هبا.
ترك وادي ريغ واستقّر يف واحة وارجبلن،  م1082-1081/ه474ويف سنة  

ليفيتسكي صحيحة يف يف قرية متاوط اليت كانت مسقط رأسو ، ومن احملتمل أن روايات 
مسار تنقبلت أيب زكرياء، فكان شيخو أبو الربيع سليمان بن ؼللف ادلزايت قد أخذ العلم 
عنو خلق كثَت الختاذه حلقة متنّقلة بُت مواطن اإلباضية وؼلرج معو من تبلمذتو النجباء 

مولست بدءاً من جربة يف الشرق، ووصواًل إىل وارجبلن يف الغرب، مروراً ّتبل نفوسة، فت
مث متاسُت، مث وارجبلن يف عام الزيارة سنة  مث أسوف، فوابلنة، مث قلعة بٍت علي،

يف بداية -ربوات رملية جبلية تقع شرق وارجبلن –، مث البكرات م1057/ه449
، مث يعود إىل زنزفة، مث اجلبل حيث منزلو بتمولست سنة م1058/ه450
والتعليم غلتمع عليهم أىلها وكثَت  مث بتونُت،ويف كل بلدة يبقى للتعلم م1069/ه462

يُعرف ذلم مستقر، وما إن  وىذا دأب مشايخ عصره يف ترحال دائم ال من طبّلب العلم،
يصل خرب قدوم أحدىم إال وجتد التبلمذة يتسابقون حلضور حلقاتو، واالاًتاف من 

 علمو وأخبلقو.
تنقبلتو، ما بُت ببلد أريغ ومتولست قد تعددت  من ىذا نستخلص أن أبا زكرياء

 وطرابلس، وىو يقّدم لنا مثاال حّياً لظاىرة تنّقل العلماء يف العامل اإلسبلمي الوسيط.
وقد تتلمذ على يد أيب الربيع سليمان بن ؼللف ادلزايت، وال تشَت ادلصادر إىل 

ة وجزيرة مناطق أخرى من احملتمل أن يكون قد زارىا، ولو لفًتة وجيزة، كجبل نفوس
فقد أصبح من ادلألوف أن يعمد ادلؤرخ إىل التجوال، ليس لطلب العلم فحسب يف  جربة،
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وىذا ما ظهر جليا يف سَته  احلواضر الشهَتة، ولكن تلّمساً للحقيقة التارؼلية من منابعها،
 اليت دّوهنا.

أيب أن تبلميذ  -و على لسان أحد تبلميذ أيب الربيع-وشلا يُرَوى عن أيب زكرياء، 
من متولست، دلدارسة الكتب، ومل 23سليمان بن ؼللف أرادوا الطلوع إىل جبل ُدّمرالربيع 

فمضوا على ذلك، فشّيعهم  بكر، يعجب ذلك الشيخ أبا الربيع وال أبا زكريا ػلِت بن أيب
أبو زكرياء فقال : "اعلموا أن سوء الرأي، إظلا ؼلرج منو من دخلو بالرجوع على أثره ال 

،وىذا منو ُتريض على طلب العلم، واالستزادة منو، وعدم التوقف قبل 24يو"بالتمادي ف
إمتام الدراسة، وكان كثَتا ما يوصي ويقول: "إيّاكم وقبول صنائع الناس وىداياىم ومجيلهم 

 فإنو قيل: "كن عبد اهلل و ال تكن عبد الناس"، وأنشد يف ىذا ادلعٌت:
 وأخبلقي رجاء التق                رب ولست وإن قُ رِّبت يوما ببائع        لديٍت

 ويعتاده قوم لقوم جت                       ارة     وؽلنعٍت من ذلك ديٍت وم   نصيب
اشتهر أبو زكرياء بالصفات واألخبلق احلميدة، فهو شيخ داعية قبل أن يكون 

بأخبلقهم شيخ حلقة، والداعية غلب أن يكون قدوة يف ادلقام األول، فالرجال يُعرفون 
قبل أعماذلم، وما جلوس التبلميذ بُت يديو، كبَتىم وصغَتىم، وحىت النساء، إال دليل 
على تواضعو ودماثة أخبلقو، فهذا يسألو عن مسألة فقهية، وذاك عن سَتة شيخ من 
ادلشايخ، وآخر عن تفسَت آية أو حديث نبوي، ورابع عن علم الكبلم الذي كان لو فيو 

 باع طويل.
ٍت يف طبقاتو يصفو ىو وأخوه أبو ػلِت زكرياء قائبل: "كانا من األفاضل، فالدرجي 

وكان معروفا بورعو، وفضلو وسعة فنونو، وازارة 25ادلقتفُت آثار األوائل..."
عيونو....وفضل كتاب الشيخ بفضيلة الشيخ .....وىذا ألطف ما يكون من اإلشارة،  

  26كما عرّب الربادي.

 :آثاره العلمية
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الوارجبلين وأخوه زكرياء من العلماء ادلشهورين يف وارجبلن ويف اَتىا من كان 
مناطق اإلباضية، فالدرجيٍت يقول واصفًا أبا زكرياء ػلِت وأخاه أبا ػلِت زكرياء: " ...مل 

، ]قائمة[يزل نَفسُ  الّديانة ْتياهتما حّياً،...وطلب علوم ادلذىب وِسَت من تنّسك ترىب 
النظر أطول باع، بأدّلة ذات إقناع، وحجج متؤل القلوب واألمساع، وتُغٍت وذلما يف علوم 

فكانا ُمًتاءى الّنارين، على تباعد  عند احملاضرة ما ال تُغٍت ادلشرفية عند الِقراع،
وىو وصف يدل على شهرة األخوين وذيع صيتهما عند إباضية ادلغرب، وما 27الّدارين"،

 واضعهما وىذا من شيم العلماء.شهرهتما إال بأخبلقهما وعلمهما وت
قد مجعها يوما رللس مع  ويروي الشيخ علي ػلِت معمر أن عائشة بنت معاذ

نها يتضح أن أبا زكرياء مل يكن م28أيب زكرياء فناقشتو يف كثَت من مسائل علم الكبلم،
مؤرخا فحسب كما ىو معروف، بل كان من ادلتفّقهُت يف الشريعة اإلسبلمية على 

وقد  اضي، وصاحب فتوى، ولو مسائل كبلمية، ورسائل فقهية متعددة،ادلذىب اإلب
تكون لو مؤلفات يف ىذا اجملال، إما كتبها بنفسو أو أمبلىا على تبلميذه فتلك طريقة 

 شائعة يف زمانو، وىو من ادلتكلمُت، أي ادلتخصصُت يف علوم النظر وىي: علم الكبلم،
ومن جهة أخرى فقد   ُسِئل عنها وأفىت فيها، ودليل ذلك ادلسائل الفقهية ادلتعددة اليت

كانت حلقاتو مفتوحة حىت للنساء، اللوايت ػلضرن لتلقي العلم ومساءلة الشيخ عن 
 مسائل فقهية واَتىا، ويبدو أن الشيخ ؼلصص ذلن وقتا خاصا لذلك.

وقد رّوج الربادي أن أبا زكرياء قد أّلف عدداً من الرسائل يف الفقو وادلسائل، اَت 
إضافة إىل رسائل وبيانات متعلقة بعلم  و )الربادي( مل ػلّددىا، ويبدو أهنا فُِقدت،أن

كان قد أعلن عن مؤلَّف آخر ذي أعلية كربى سوف يبحث يف   كما الكبلم العقائدي،
الِفَرق اليت نشأت ضمن اإلباضية؛ ويبدو لؤلسف أنّو مل يكتب ىذا ادلؤلَّف أبداً، إذ مل 

وقد تكشف األيام عنها أو عن اإلباضية،  يُبِق لو أّي أثٍر، كما مل تذكره اآلثار األدبية
 ة، أو يف أي مكان آخر.بعضها، يف مكتبة عامة أو يف خزانة خاص
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رام اياب وفقدان العديد من ادلؤلفات الفقهية أليب زكرياء، إاّل أن مؤلَّفو 
التارؼلي: سَت أيب زكرياء، يبقى حلّد اآلن أىّم مؤلَّف تركو أبو زكرياء ػلِت بن أيب بكر 

 وادلتخصصُت منهم يف الوارجبلين، وعليو اعتمد كل أصحاب السَت، والطبقات اإلباضية،
التاريخ اإلباضي، الذين جاؤوا من بعده إىل يومنا ىذا، ولو فضل السبق يف ذلك. وما 
ادلسائل الفقهية ادلذكورة فيو إال إشارة إىل ضلوعو يف الفقو، وعلم الكبلم، والظاىر أنو 

الوثيق بُت السَتة والتاريخ والفقو،  باالرتباطأضاف تلك ادلسائل إىل كتابو إؽلانا منو 
ويذكر  وعة يستفيد منها طالب العلم يف سلتلف حواضر ببلد ادلغرب،وليكون موس

الربادي نقبًل عن الدرجيٍت أن سبب تأليف كتاب الطبقات ىو أن مجاعة من ُعمان 
قدموا جربة، يطلبون كتابا يتضمن سَت األوائل، ومناقب األسبلف من أىل ادلغرب، 

صيل قاصرا دون أمد التحصيل، فلم فنظروا يف كتاب أيب زكرياء فوجدوه سلبّل ببعض التف
 يروا أىبل ذلذا التصنيف اَت أيب العباس.                                                          

من ىنا ؽلكن القول بأّن كتاب سَت أيب زكرياء كان يُعتمد للتدريس، وقد تكون 
أخرى، وىو معروف لدى ىناك مصنفات أخرى، إما يف التاريخ والسَت أو يف رلاالت 

طلبة ومشايخ جزيرة جربة، فضبل عن تبلميذ ومشايخ وارجبلن وادلناطق األخرى، فقد 
ذاع صيتو وانتشر يف سلتلف تلك الربوع، ويبدو أنو من بُت الكتب القليلة، إن مل نقل 

 الوحيد يف رلال التاريخ واآلثار والسَت، الذي كان يُتداول بُت التبلميذ وادلشايخ. وىو
للكتاب باضيُت يف ادلغرب اإلسبلمي حىت عصر ادلؤلِّف، و أقدم أثر تارؼلي ذي قيمة لبل

 ترمجة ملخصة إىل الفرنسية.
 :شيوخو وتالميذه

-قد سبقت اإلشارة إىل  بعضهم -تتلمذ أبو زكرياء على يد شيوخ كبار أجبّلء 
ر يف علم الكبلم، ، والذين كان ذلم الفضل يف نبواو وبروزه، وشهرتو كمؤرخ وفقيو ومناظ

 يف مساجد وارجبلن، ووادي أريغ، وببلد اجلريد وطرابلس ومن بُت ىؤالء ادلشايخ نذكر:
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 أبو محزة إسحاق بن إبراىيم بن إمساعيل الزلغيٍت -1
ادلزايت النفطي  القابسيالوسبليت أبو الربيع سليمان بن ؼللف  -2

 م (1078ه/471)ت
 (م11/ه5أبو زكرياء ػلِت بن اخلَت بن أيب اخلَت اجلناوين )ق -3
 (م1106-1058/ه500-450)أبو عبد اهلل مزين بن عبد اهلل الوسياين -4
أبو ػلِت زكرياء بن أيب زكرياء فصيل بن يسجا بن يوجُت الَتاسٍت  -5

 ( م1114/ه508)ت
خ وبُت ىؤالء األعبلم، تتلمذ ونشأ أبو زكرياء، وأخذ عنهم على ىؤالء ادلشاي

علومو مبختلف أنواعها سواء يف وارجبلن، أوببلد أريغ، أونفوسة، وكان ذلم الفضل اجلليل 
لنبواو ىو وأقرانو يف زمانو، وذلؤالء أثرىم البالغ يف تكوينو العلمي ومسوه اخللقي، ومجع يف 

 يزات وخصائص العلم واألخبلق.       شخصو كثَتا شلا تفرق بينهم، من شل
فقد يكون  -أساتذتو–وال ؽلكن القول بأننا أحصينا كل العلماء و ادلشايخ  

ىناك العديد شلن مل نصل إىل التعّرف عليهم، وترمجة حياهتم، ومبا أنو كان تلميذا يتلقى 
كاد العلم منهم، فقد ترقى يف الدرجات، حىت صار ىو كذلك من طينتهم اليت ال ت

 تنطفئ، حىت ختّلف أجياال من العلماء.
قرأ على يد أيب زكرياء مجاعة من التبلمذة فنجبوا، وطلبوا ففازوا مبا طلبوا، وىم 
رلموعة من كبار العلماء والفقهاء، وادلؤرخُت وكاتيب السَت، محلوا مشعل العلم من بعده 

 منهم:وختلقوا بأخبلقو وصفاتو، وصلتنا عنهم روايات يف كتب الًتاث 
التجممي )حّي  ادلزايت أبو نوح صاحل بن إبراىيم بن يوسف الزمريٍت-1

 (م1161/ه557يف:
 (م1161/ه557أبو الربيع سليمان بن عبد السبلم الوسياين)حي يف-2
 (ه550-500ادلاراٍت ) أبو عمرو عثمان بن خليفة السويف-3
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الغرماين)ت قبل  ادلزايت إبراىيم بن أيب إبراىيم مطكوداسن بن ؼللف بن مالك الدمجي-4
 (م1110/ه504

 (م11/ه5سعيد بن عّمار الزوااي)النصف الثاين ق-5

  (م11/ه5عائشة بنت معاذ بن أيب علي)ق-6
 (م1174/ه570الوارجبلين )ت قبل أبو عمار عبد الكايف بن أيب يعقوب التناويت -7
-1155/ه600-550أبوسهل ػلِت بن إبراىيم بن سليمان بن زرقون بن وغلمان)-8

 (م1203
 (م1174/ه570الوارجبلين)ت  أبو يعقوب يوسف بن إبراىيم بن مناد السدرايت-9

من تبلميذ الشيخ أيب زكرياء، قد يكون عددىم أكرب من ذلك بكثَت،  ثلةىؤالء 
فمن ادلؤكد أن رلالسو وحلقو العلمية يف أي منطقة زارىا من مناطق اإلباضية كانت تعج 
بالتبلميذ، بعد مساعهم بقدوم الشيخ الوارجبلين إىل قريتهم، وىم يستعدون لذلك أياما 

لكبار والصغار وحىت النساء من سلتلف األعمار، قبل رليئو، وتلك احللق كان ػلضرىا ا
 وقد ػلضرىا حىت تبلميذ من مدن أخرى رابة يف لقاء الشيخ والنهل من معارفو.   

ىذا وؽلكن القول بأن معظم من عاصر الشيخ أبا زكرياء جتده إما شيخا لو، أو  
أحد تبلميذه، أو التقى بو يف إحدى الزيارات ادلتعددة للمشايخ، اليت كانوا يقومون هبا 
لتفقد أحوال بعضهم بعضًا يف مناطق وجودىم، بُت جربة ونفوسة، وببلد اجلريد إىل 

بُت ادلصادر عن الشيخ وتلميذه،  قد تتضارب األخباروارجبلن، مرورا بأريغ وسوف، و 
د شيخا ومن أخذ عّمن؟، ففي أحيان كثَتة صلأي اجلواب عن السؤال: من عّلم من؟ 

روى عنو  أليب زكرياء، ويف نفس الوقت تلميذا لو، حيث تذكر ادلصادر أنو أخذ عنو، أو
 االت.يف مثل ىذه احل ؟ن التلميذومَ  ؟ن الشيخعلم مَ روايات، فبل ن

  :مكانتو التاريخية-ه
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إن احلديث عن مكانة الشيخ أيب زكرياء ػلِت الوارجبلين التارؼلية غلرّنا إىل ذكر 
صفاتو اخلُلقية، فقد ُعرف بالفضل وسعة العلم، وازارتو وتواضعو، وورعو وصبلحو، وقد 

وال أدّل على ذلك حجم الروايات 29اقتفى آثار األوائل،  فتمتع مبكانة علمية مرمورقة،
اليت نُقلت عنو، وىي تدّل على مدى الثقة اليت اكتساىا عند ادلؤرخُت واإلخباريُت، 
ادلعاصرين لو أو ادلتأخرين عنو، فكبلمو يُعّد من أوثق األخبار، وخَت مثال على ذلك 

أىبًل إلرسالو  الشيخ أبو العباس أمحد بن سعيد الدرجينيالذي مل ير اَت مؤلَّف أيب زكريا
اإلباضية يف ادلشرق، فلم يكّلف نفسو عناء تأليف كتاب جديد، وإظلا اعتمد  إىل إخوانو

 اجلزء األول من كتاب الطبقات على كتاب السَتة بعد هتذيبو وتنقيحو. 
فهذا أبو القاسم الربادي يقول فيو أنا: "متيقن أن ادلاء يطيب بطيب مورده وإن          

وىو َمَثل ُضرب يف كتاب أيب العباس وكتاب أيب زكرياء، ويضيف يف  30كان أجاجا..."،
من ىنا نستدل 31موضع آخر: "وفضل كتاب الشيخ بفضيلة الشيخ ال بفضيلة الكتاب"،

على قيمة الوارجبلين األخبلقية اليت يتمتع هبا بُت علماء عصره، فقد كان ذا فطنة وبصَتة 
 مجعها الدرجيٍت يف طبقاتو منها:وىي من مسات العلماء، ولو مواقف عديدة 

جوابو عن حال أىل وارجبلن دلّا ُسئل عنهم فقال: "أّما أنا ذىب بصري فبل 
أو كما أجاهبم أيضا دلا  32رأيت أحدا، وأّما وارجبلن خلت فما هبا أحد." أرى شيئا، وال

آل إليو أمر  وذلك دلا33طلبوا منو اإلقامة ليتأنسوا بو: "قولوا أقم عندنا قليبل ؽَلُت قلبك"،
 وارجبلن وتغَّت أحواذلا.

وكان نصوحا زلبا للعلم، إذ كان ػلث تبلميذه على عدم االكتفاء بالقليل من  
العلم، فقد قال لتبلميذه يوما، وقد جاؤوا دلوادعتو: "إن مضيتم إىل أىاليكم على ىذه 

 وىذا ذنب عظيم.34احلالة، فأنتم كمن ترك اإلسبلم عمداً"،
 زكرياء مؤرخًا ورعاً، حبسو مذىبو اإلباضي عن االفًتاء، أو وبالفعل كان أبو

 ادلبالغة ألن كل ذلك كذب، والكذب كبَتة ختّلد صاحبها يف النار.
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أما عن مكانة كتاب أيب زكرياء التارؼلية بُت كتب السَتة اإلباضية األخرى، فبلشك يف 
مؤلَّف مكتوب عن إباضية أن لو موقعا خاصا بينها، وىو موقع الصدارة، وأنو أرقى وأوىف 

كيف ال وىو مبثابة أّم كّل كتب السَت وادلناقب اإلباضية خاصة، واليت أُّلفت   35ادلغرب،
والشماخي، فقد ساىم بو الوارجبلين يف إنقاذ  والدرجيٍت والبغطوري من بعده، كالوسياين

شفوية إىل جزء من الًتاث اإلباضي الشفهي يف تلك الفًتة، وإخراجو من حّيز الرواية ال
 36ادلكتوبة، وكتابتو تنم وتعرّب عن معطيات الواقع االجتماعي والسياسي والفكري

 لئلباضية.
 وفاتـــــــــــــــــــــــــــــــو: 

كما كان تاريخ ميبلده اامضا، فقد اختلفت ادلصادر يف ُتديد تاريخ وفاتو، 
-1058/ه500-450يف طبقاتو قد صّنفو ضمن علماء الطبقة العاشرة ) فالدرجيٍت

، يف حُت أّن م1081/ه474(، وذكر الوسياين يف سَته أنو تويف بعد سنة م1106
ىناك بعض ادلراجع اليت ذىبت بعيدا يف ُتديد تاريخ الوفاة إىل بداية القرن السادس 

، أو قبل ذلك م1110/ه504اذلجري / الثاين عشر للميبلد، وبالتحديد بعد سنة 
بكثَت، وقد يكون ىناك خلط يف تاريخ وفاتو بينو وبُت أخيو أبا ػلِت زكرياء بن أيب بكر 

، م1081/ه474، ويبدو أن أقرب تاريخ لوفاتو ىو سنة م1114/ه508سنة وادلتوىف 
 ألنو آخر تاريخ مذكور لو يف كتاب السَتة.

أن الروايات اإلباضية بوارجبلن تذكر أنو  37T . Lewickiليفيتسكي ويفيدنا
 وذلك اعتمادًا على زيغمونتسمواورفسكي ُدفن إّما بوارجبلن أو بسدراتة،
ZygmuntSmogorzewski ومل يتحّقق من ذلك، كما أشار فيما سبق اىل ،

 مسقط رأسو بقرية متاوط يف ضواحي وارجبلن.
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أجزاء، ادلطبعة  4ه(، قسم ادلغرب، 15-1معجم أعبلم اإلباضية من ق ) ْتاز وآخرون: -1
. أما نسبة الوارجبلين فكّل ادلصادر تذكره بذلك 984، تر4/948، 1999، 1العربية، ارداية، ط

نسبة إىل وارجبلن، أو ب : الوارقلي نسبة إىل ورقلة ينظر: أبوزكرياء ػلِت بن أيب بكر: كتاب سَت األئمة 
. مؤلف رلهول:  13، ص1979تح و تع. إمساعيل العريب، ادلكتبة الوطنية، اجلزائر، وأخبارىم، 

 كتاب ادلعلقات يف أخبار و روايات أىل الدعوة، دراسة وتح احلاج سليمان بن ابراىيم بابزيز
 . 92، ص2009، 1الوارجبلين، وزارة الًتاث والثقافة، مسقط، ط

: ىم من قبائل الرببر اخلارجة عن ُصلب زناتة، و يبدو أهنا  بنو يراسن أو يوراسن أو يهراسن -2
كانت تعيش بُت اجلنوب الشرقي التونسي و الغرب اللييب.وىذا يدلّنا على بربريتو، وقد يكون ِذكر أيب 

أبو القاسم بن حوقل  انظر:. زكرياء  لفضائل الرببر من العجم يف بدايات سَته  تلميح منو إىل نسبو
 .102، ص1992األرض، دار مكتبة احلياة، بَتوت، النصييب: صورة 

عند ابن خلدون يف عدة  أوَورَجالن أو ورقلة أو ورغلة أو ورجلة أو واركال وواركلى وارجالن-3
 مواضع بفتح الواو وبعد األلف راء مفتوحة مث كاف ساكنة وبعد البلم ألف ونون،أو

لعرق األمازيغي القدًن: وركبلن  الذي ؽلاثل تقريبا اUreceliana Manusأوريكليانامانوس
Warjlan ، أوWarglan امسها القدًن ىو: فجوىة، وبنو واركبل ىؤالء إحدى بطون زناتة من ،

 ولد فريٍت بن جانا ) من الرببر ورّلانة(،إضافة إىل مزاتة، وبنو يفرن ومغراوة، ورئيسهم يعرف بالسلطان،
وا ادلصر ادلعروف هبم،  وتقع بُت إفريقية وببلد كانت مواطنهم قبلة الزاب إىل اجلنوب منو، واختط

وىي  -جنوب اجلزائر–اجلريد على مثاين مراحل من بسكرة يف القبلة، وىي مدينة يف طرف الصحراء 
كانت  بلد خصيب كثَت النخل والبساتُت، بنوىا قصورا متقاربة اخلطة وفيها سبعة حصون للربابر،

ها مدينة وبعضها قرية، وأىلها أالبهم من اإلباضية، وىي بلدة بعض 120عاصمة لقرى كثَتة تتجاوز 
بوابة التجارة إىل ادلفازة الصحراوية ادلفضية إىل ببلد السودان. أبو عبيد البكري: ادلغرب يف ذكر ببلد 

. الشريف االدريسي: ادلغرب 182إفريقية وادلغرب، دار الكتاب االسبلمي، القاىرة، ببل ت، ص
ندلس مأخوذة من كتاب نزىة ادلشتاق يف اخًتاق اآلفاق، مطبعة بريل، وأرض السودان ومصر واأل

. شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي: 121، ص1863ليدن، 
 5/371، 1977أجزاء، دار صادر، بَتوت، 5معجم البلدان، 
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.تاديوسليفيتسكي: ادلؤرخون اإلباضيون يف 15ادلصدر السابق، انظر مقدمة احملقق ص أبوزكرياء:-4
، 2000، 1إفريقيا الشمالية، تر.ماىر جرار ورؽلا جرار، دار الغرب االسبلمي، بَتوت، ط

بوعصبانة: معامل احلضارة اإلسبلمية بوارجبلن، دار نزىة  سليمان. عمر 135-134ص
. ينفرد ليفيتسكي بتحديد القرية اليت كانت مسقط رأس 110، ص2،2013االلباب،ارداية،ط

نعلم من أين  الوارجبلين بقولو:" استقّر يف قرية متاوط واليت كانت مسقط رأسو على ما يبدو". وال
 .135استقى ىذه ادلعلومة؟ ليفيتسكي: نفسو، ص

 .134ليفيتسكي: ادلرجع السابق، ص -5
، ووفاة أيب م909/ه296يف أواخر القرن الثالث اذلجري ومعلوم أن سقوط الدولة  الرستمية كان  -6

 م.1081ه/474زكرياء كانت حوايل سنة 
: معناىا السبخة بالرببرية، وتسمى بالزاب األصغر أيضا، تُنَسب إىل  بالد أريغ أو وادي ريغ -7

جاناتن، أي زناتة. قبيلة بٍت ريغة اليت يتصل نسبها ببٍت مغراوة، وجّدىم األّول الديرت يب جانا، أي: 
وواركبل، فاختطوا قرى كثَتة يف عدوة واٍد ينحدر من الغرب إىل  بُت قصور الزاب نزل الكثَت منهم ما

الشرق، و كثر يف قصورىا العمران من ريغة ىؤالء، وهبم تُعرف ذلذا العهد، وىم أكثرىا. وىي اآلن 
.ابن خلدون أبو زيد ويل 3/124،113احلموي: معجم،   تقرت وضواحيها. انظر: الوسياين: مدينة

واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من  ادلبتدأديوان  الدين عبد الرمحن بن زلمد: العربو
، 2000ن األكرب، مراجعة أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية، عّمان، األردن، ذوي السلطا

اصن البان يف تاريخ وارجبلن، دراسة وتح . إبراىيم بن صاحل بابا محو أعزام: 6/132،1827
. 103ص 2، ىامش رقم: 2013، 1إبراىيم ْتاز وسليمان بومعقل، مطبعة العادلية، ارداية، ط

André Rober: Le Souf  monographie, Algérie, 2004, p32 
والفنون، فرحات اجلعبَتي: نظام العزابة عند اإلباضية الوىبية يف جربة، ادلعهد القومي لآلثار  -8

 .45، ص1975تونس، 
الوسياين أبو الربيع سليمان بن عبد السبلم: سَت الوسياين، دراسة وتح. عمر بن لقمان محو - 9

 2009،1/270، 1أجزاء، وزارة الًتاث والثقافة، مسقط، ط 3سليمان بوعصبانة، 
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سعد زالول عبد اجمليد: ىامش على مصادر تاريخ اإلباضية يف ادلغرب)دراسة لكتاب السَت( -10
 .71، ص 1979،اجلامعة التونسية،تونس،1أشغال ادلؤمتر األول لتاريخ ادلغرب العريب وحضارتو،ج

ان طوذلا مسَتة ثبلثة أيام، ببنو وبُت القَتو -ليبيا-: جبال عالية منيعة بادلغرب األدىننفوسة -11
أيام، وىو اسم قبيلة بربرية منسوبة إىل أبناء نفوس بن زحيك بن مادايس األبًت، ضاربة جذورىا يف 6

اجلبل ادلنسوب إليها، وفيو ضلو ثبلمثائة قرية، وعّدة مدن منها: مدينة جادو وىي أم قراه، وشروس، وبو 
وقبائل أخرى منها:  زناتة معشر اإلباضية الوىبية، وىم قوم عجم األلسن، وهبا قبيلة بنو زّمور، 

وزوااة. انظر: أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ابن ُخرداذبة: ادلسالك وادلمالك، مطبعة بريل، ليدن، 
. أمحد بن أيب يعقوب ابن واضح اليعقويب: كتاب البلدان، مطبعة بريل، ليدن، 90، ص1889
كتاب االستبصار  هول:. مؤلف رل93-92. ابن حوقل: ادلرجع السابق، ص ص135، ص1860

، 1985يف عجائب األمصار، تح سعد زالول عبد احلميد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،
ه إىل أواخر 2)من منتصف ق . صاحل معيوف: جبل نفوسة وعبلقتو بالدولة الرستمية144ص

 Jeanوما بعدىا. وانظر أيضا: 21، ص2006ه(، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية، د م ن، 3ق
Despois : Le Djebel Nafoussa (tripolitaine) ; étude 

géographique, édition la rose paris, 1935. P46. 
، 2007، 11: احلياة العلمية مبنطقة أريغ ، دورية احلياة،ع. عمر سليمان بوعصبانة -12

. سامية مقري: التعليم عند اإلباضية يف ببلد ادلغرب من سقوط الدولة الرستمية إىل تأسيس 141ص
م(، ماجستَت إشراف د.بوبة رلاين، جامعة منتوري، 1018-909ه/409-296نظام العزابة )

 .52، ص2006قسنطينة، 
اجلزر يف جنوب شرق تونس، رلاورة لليابسة، كانت آىلة باإلباضية منذ بدايات كربى  :جربة -13

، فقد كانت تابعة إلمامة أيب اخلطاب مث إلمامة الرستميُت، أالب سكاهنا من قبيلة دلاية م8/ه2القرن 
-19الرببرية، برز دورىا يف احلركة الثقافية لببلد ادلغرب االسبلمي. البكري: ادلرجع السابق، ص ص

معجم مصطلحات اإلباضية، جزأين، وزارة األوقاف والشؤون الدينية،  . رلموعة من الباحثُت:85
 . 1/178، 2008ُعمان، 
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، 1996اإلباضية يف ادلغرب األوسط، مجعية الًتاث، القرارة،  مسعود مزىودي: -14
 .248،250ص
(، رسالة ه6-4)ق-ظلوذجاوارجبلن -عمار ارايسية: ادلدينة الدولة يف ادلغرب األوسط  -15

 .52، ص2008عبد العزيز الفيبليل،  ماجستَت، إشراف د.
نكتفي بذكر أمسائهم وللمزيد عن حياة ىؤالء األعبلم ؽلكن العودة إىل سلتلف كتب السَت -16

 والًتاجم اإلباضية.
 .112بوعصبانة: معامل، ادلرجع السابق، ص-17
تح لعباس امحد الدرجيٍت: طبقات ادلشايخ بادلغرب، ينظر: أبو ا عن نظام التعليم وطريقة سَته.-18

. اجلعبَتي: نظام، ادلرجع 184-2،2007،1/168د.ن،ارداية، ط إبراىيم طبّلي، جزأين،
ومابعدىا. سامية مقري: 112. بوعصبانة: معامل، ادلرجع السابق، ص 148-117السابق، ص ص 

 .81-71ادلرجع السابق، ص ص
Brahim Fekhar :les communautés ibadites en Afrique du nord 
depuis les fatimides ; thèse de doctorat d’état, rap .P. Chen, univ 
de Paris, faculté des lettres et des sciences humaines, p.83. 

: جبل نفوسة يف العصر اإلسبلمي . مسعود مزىودي36اجلعبَتي: نظام، ادلرجع السابق، ص -19
، 2010، 1م( ، مكتبة الضامري، ُعمان، ط1053-642ه( )442-21الوسيط )

 ومابعدىا.395ص
 .45-44اجلعبَتي: نظام، ادلرجع السابق، ص ص - 20
: تقع بُت سلسلة جبال متتد من اجلريد التونسي اىل جبال أو تمولسة أو تموسلت تمولست -21

ص 4ّتنوب شرق تونس )منطقة بٍت خداش(. انظر: أبوزكرياء: ادلصدر السابق، ىامش رقم: احلوايب
. بوعصبانة: معامل، ادلرجع السابق، ىامش 187. اجلعبَتي: نظام، ادلرجع السابق،  ص253

 136ص3رقم:
: مسّيت كذلك لكثرة النخيل هبا، وتسمى أيضا بببلد التمر، وىي مدن كثَتة، بالد الجريد-22

ّتنوب ارب اجلمهورية  -نفزاوة ودرجُت  و وأقطار واسعة وعمائر متصلة، منها قابس وقسطيلية
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، وىي آخر ببلد إفريقية على طرف الصحراء كانت آىلة باإلباضية يف العصور الوسطى. -التونسية 
. مشس الدين أبو عبد اهلل 92. ابن حوقل: ادلرجع السابق، ص139البلدان، ص انظر: اليعقويب:

، 217، ص1906، ليدن، 2زلمد ادلقدسي: أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، مطبعة بريل، ط
230 . 
، الواقعة بُت ببلد اجلريد التونسي وجبال زنزفةىي نفسها  بني عليحسب الدرجيٍت: فقلعة  -23

 الشرقي من تونس. دّمر إىل اجلنوب
: قرية من قرى جبل نفوسة، ويبدو أهنا ال تبعد كثَتا عن متولست، أي أهنا تونين أو عيون تونين-   

 يف أقصى اجلزء الغريب جلبل نفوسة، على وادي اللوت أو نالوت احلالية.
خاصة : سلسلة جبلية متتد من جنوب طرابلس إىل جنوب قابس، وتطلق كلمة: ُدمَّر جبل ُدمَّر-  

نفوسة، سكاهنا من بٍت دّمر  على اجلهة الغربية، وىي تقابل جهة بٍت خداش اآلن، وتعترب امتداداً جلبل
 الزناتيُت من ولد ورسيك بن الديرت بن جانا، وذلم بطون كثَتة.

"وإنكم وأما يف ُتقيق إمساعيل العريب فيضيف إليو : ، 372أبو زكرياء: ادلصدر السابق، ص - 24
 إلى أىاليكم على ىذه الحال، فأنتم كمن قصد إماتة الدين"إن عمدتم 

 .2/272الدرجيٍت: ادلصدر السابق،-25
الربادي أبو الفضل أبو القاسم بن إبراىيم: اجلواىر ادلنتقاة فيما أخّل بو كتاب الطبقات، نسخة -26

 .12مصورة، ورقة 
يقصد بالعبارة: )ما ال تغٍت ادلشرفية عند القراع( أي أن . 2/272الدرجيٍت: ادلصدر السابق،  -27

ابن منظور زلمد بن مكّرم بن أدلّتهما تغٍت عن السيوف عند ادلضاربة، كناية عن قوة احلجة والربىان. 
، مادة: ادلشارف، أيب القاسم: لسان العرب، تح رلموعة زلققُت، دار ادلعارف، القاىرة، د ت ن.

 .3597صومادة: الِقراع، 2244ص
يبحث -: ىو علم يعرّب عنو ابن خلدون بأنو يتضّمن احلجاج عن العقائد االؽلانيةعلم الكالم-28

، باألدلّة العقلية والرّد على ادلبتدعة ادلنحرفُت يف االعتقادات، وىو من العلوم -يف ذات اهلل وصفاتو
 .479الشرعية ادلدوَّنة. ابن خلدون: العرب، ص

 .272بق، صالدرجيٍت: ادلصدر السا-29
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 .12الربادي: ادلصدر السابق، ص-30
 .نفسو، نفس الصفحة-31
 .2/272الدرجيٍت: ادلصدر السابق، -32
 نفسو، نفس الصفحة.-33
 .372ابوزكرياء: ادلصدر السابق، ص-34
 .4/188زلمود امساعيل: ادلرجع السابق، -35
 .4/187نفسو، -36

37  - Lewicki Tadeusz: Les historiens, bibliographes et 
traditionnistes ibadites wahbites de l’afrique du nord du 
XIIIème au XVIème s, Foliaorientalia ; vol.3(1961) p.1-134, 
bioth19.p.98 
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 وأبو راس الناصري يؤرخان للعالقات التجارية ابن حمادوش الجزائري

 م18بين إيالتي الجزائر وتونس خالل القرن 

 خنشلة –جامعة عباس لغرور  -مشوشة سمير  أ/

s.mechou@yahoo.com 

 ملخص : 

ـ قرنا ؿبوريا يف تدكين الرحالت اؼبغاربية فال ديكن 18ق/12يعترب القرف       
ىذا التخصص ذباكزىا، فهو حيتوم على رصيد ىاـ منها فهي دبثابة مادة  ألم باحث يف

علمية خاـ لدراسة ـبتلف اعبوانب، فهذا القرف مل يكن نقطة بداية تأليف ككتابة 
الرحالت ال من قبل اؼبغاربة كال من األكربيُت الذين زاركا بالد اؼبغرب، فلو قمنا بعملية 

لوجدنا أف مؤلفات اؼبغاربة يف ىذا اإلطار ال تنافس كال  مقارنة بسيطة بُت ما كتبوه كألفوه
تزاحم أبدا ما ألفو نظرائهم من األكربيُت، خاصة ما تعلق بتاريخ بالد اؼبغارب خالؿ 

ـ( من كتب 17-16ق(/)11-10العهد العثماين، فلو رجعنا إىل ما جاء بو القرنُت )
ػمة يف التعريف بأخبار اؼبدف كالتل لوجدنا أنو كفر للباحثُت مادة تارخيية قي (1)الرحالت

ـ 18ق/12كالصحراء كالطرؽ التجارية كـبتلف القبائل، كمن كتب الرحلة خالؿ القرف 
: " لسان المقال في النبأ عن النسب قبد رحلة ابن ضبادكش اعبزائرم كاؼبوسومة بػػػػػػػػ 

م ك كأيضا رحلة أبو راس الناصرم اعبزائر م( 1743ه/1156والحسب والحال " )
سنة  كاليت ألفهافتح اإللو ومَنتو في التحدث بفضل ربي ونعمتو" كاؼبعنونة بػػػػػػػػ " 
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، فاستطاعا من خالؽبا إيصاؿ مادة تارخيية ىامة تؤرخ ألحداث م(1789ه/1204)
 بالد اؼبغرب كأبرزىا ايالة اعبزائر كعالقاهتا اؼبختلفة خاصة ما تعلق بايالة تونس ذباريا. 

ابن ضبادكش اعبزائرم، أبوراس الناصرم ، العالقات التجارية، الكلمات المفتاحية : 
 ـ .18ق/12ايالة اعبزائر، ايالة تونس، القرف 

Abstract: 

           the century 18th  came a Maghreb flights could not for 
any researcher in this specialisation exceeded, it contains an 
important balance of flights, which considered as important 
sources to study the various aspects, which backpacker was able 
son Algerian Ibn Hamadouche and  Abo RassEnassiri delivery 
of the sources of an important historical chronicles singled out 
and whom the events of socio-cultural and economic. 

 مقدمة : 

مل يًتؾ اإلسالـ أم كسيلة تعود على اإلنساف بالفائدة إال كحثو على فعلها 
كفبارستها فنجد من ىذه األمور الرحلة، كاليت ؽبا فوائد عديدة خاصة كأهنا كردت يف 

قريش إيالفهم رحلة الشتاء  إليالفيف سورة قريش يف قولو تعاىل:" (2)القرآف الكرمي
، (3)"والصيف، فليعبدوا رب ىذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف

"...وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر كقولو تعاىل يف سورة اغبج 
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، كىذه الرحالت مل تكن ذات طابع كاحد فقد كانت (4)يأتين من كل فج عميق..."
ارية، استكاافية، فساتمت كثَتا يف معرفة ككصف اؼبناطق كـبتلف علمية، دينية، ذب

الطرؽ اليت تسلكها القوافل، كال شك أف أمتع كتب الرحالت كأرفعها قيمة علميا كأدبيا 
كتارخييا ىي اليت تأخذ طابع ديٍت هبدؼ اغبج أك علمية هبدؼ طلب العلم أك االثنُت 

ارؽ إىل بالد اؼبغرب كأصب  جزءا من طريقة ، كانتقل ىذا النوع من السفر من اؼب(5)معا
االنتقاؿ من منطقة إىل أخرل كظبيت "بالرحالت اغبجازية"، ككاف سكاف بالد اؼبغرب 
يتبعوف منهج اؼبارقيُت يف الرحلة خاصة ذات البعد الديٍت كىو أداء فريضة اغبج، كقد مت 

، كقد ظهر يف تاريخ (6)ليُتتدكينها يف شكل يوميات ككاف أكثرىم ينتموف إىل العلماء احمل
بالد اؼبغرب كسيلة للتواصل التارخيي على مر القركف متمثلة يف كتب الرحالت دبختلف 
أنواعها، ككاف للجزائريُت كاؼبغربيُت دكر يف كتابتها مع بدايات التواجد العثماين باؼبنطقة، 

ازية(، فنجدىا  لكن اؼبالحظ ىو إبداع اؼبغربيُت يف إنتاج ـبتلفها )حجازية، كغَت حج
كتبت نثرية أك شعرية، كيف ىذا اإلطار برز العديد من الرحالة اؼبغاربة خاصة خالؿ القرف 

ـ كأغلب رحالهتم حجازية، فكاف ؽبم دكر كبَت يف إخراجها كمصادر تارخيية 18ق/12
ىامة اعتمد عليها أغلب الباحثُت يف دراساهتم، كأبرز ىذه الرحالت ذات القيمة التارخيية 

: " لسان المقال في النبأ عن رحلة ابن ضبادكش اعبزائرم كاؼبوسومة بػػػػػػػػ  امة قبداؽب
كرحلة أبوراس  م(1743ه/1156) كاليت دكهنا سنةالنسب والحسب والحال " 
كاليت " فتح اإللو ومَنتو في التحدث بفضل ربي ونعمتو" الناصرم اعبزائرم كاؼبعنونة بػػػػػػػػ 

، فجاءت متوهنا بركايات كإشارات تؤكد كجود (7)م(1789ه/1204)سنة  ألفها
 ـ .18ق/12نااط ذبارم بُت اياليت اعبزائر كتونس خالؿ القرف 
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 / التعريف بصاحب رحلة ابن حمادوش الجزائري :1-أ

جاء يف ربقيق الرحلة الذم قاـ بو األستاذ أبو القاسم سعد اهلل بأنو عبد 
ـ، 18ق/12ادكش اعبزائرم عاش خالؿ القرف الرزاؽ بن ؿبمد اؼبعركؼ تارخييا بابن ضب

ـ، أمت تعليمو األكيل دبسقط رأسو، درس العلـو 1695ق/1107كلد دبدينة اعبزائر سنة 
الارعية كالفقو كالنحو كالتصوؼ كاألدب كبرع يف ؾباؿ العلـو الطبية كأصب  فيما بعد 

ـ 1712ق/1125، قاـ بأداء فريضة اغبج مرتُت األكىل كانت سنة (8)صيدليا كطبيبا
، فقاـ برحلة أخرل إىل اؼبغرب األقصى عاـ (9)ـ1718ق/113كالثانية سنة 

، تويف كعمره حوايل (11)كمكناس كفاس (10)ـ، كتنقل فيها بُت تطواف1743ق/1156
 . (12)تسعُت سنة فلم يعلم تاريخ كفاتو كال مكاف دفنو

 / قراءة في كتاب " رحلة ابن حمادوش الجزائري "2-أ

لسان المقال في النبأ عن يعترب كتاب رحلة ابن ضبادكش اعبزائرم كاؼبسماة " 
ـ من أىم مؤلفات ىذا 1743ق/1156كاليت قاـ هبا سنة  النسب والحسب والحال"

الرحالة، فهي مصنفة ضمن الرحالت غَت اغبجازية لكونو قاـ هبا إىل اؼبغرب األقصى 
، فرغم أدائو لفريضة اغبج مرتُت إال (13)تجارة معامتنقال بُت اؼبدف اؼبغربية هبدؼ العلم كال

أنو مل يدكف رحالتو للمارؽ، لكنو قاـ بكتابة رحلتو إىل اؼبغرب كطبعت كجاءت ىذه 
الرحلة مبتورة من بعض األجزاء، كقد قاـ بتحقيق اؼبخطوطة الوحيدة على مستول اػبزانة 

ء يف كتاب ابن سودة أنو توجد ، ك جا(14)العامة بالرباط األستاذ أبو القاسم سعد اهلل
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، فمن خالؿ القراءة الكاملة (15)نسخة أخرل موجودة على مستول اػبزانة الكتانية بفاس
 كاؼبتأنية للرحلة كالتقدمي للرحالة توصلت إىل ؾبموعة من النتائج :

 –دكف مراعاة األمانة العلمية  -ماكلة النقل اغبريف للنصوص أك تكرار النصوص  - أ
متوف بعض الرحالت اؼبغاربية، كيف اغبقيقة ذلك أمر البد منو لتغطية  ظبة غالبة يف

بعض الفراغات اليت ترد فيها، خاصة يف ظل عدـ معرفة اؼبؤلف لبعض األماكن 
اعبغرافية، لكن يف الواقع حسب رأيي ىذا ليس دباكلة لو سبت اإلشارة إىل اؼبصدر 

قف األمر عند التكرار فقط، اؼبأخوذ عنو كتثبيتو مع النص اؼبقتبس منو كال يتو 
فأحيانا يوجد تناقض ملحوظ إما النص يف حد ذاتو يتناقض مع معطياتو أك يتناقض 
مع غَته من نصوص رحالت أخرل كىذا حسب رأيي يرجع لعدـ تدقيق بعض 

 . اؼبؤلفُت ؼبعلوماهتم ما أكقعهم يف أخطاء جسيمة كاف من اؼبمكن تفاديها
تًتجم غبياة اؼبؤلف خاصة كأف أغلب  أنو ديكن اعتبارىا مصدر ىاـ  - ب

كتب الًتاجم كالسَت اعتمدت عليها للتعريف بو، كإف عثر على األجزاء اؼبفقودة 
من رحلتو فبطبيعة اغباؿ ستسد فراغا كبَتا من التاريخ الثقايف ك السياسي لبالد 

 . (16)اؼبغرب، كىذا انطالقا فبا اعتمد عليو من مصادر جزائرية كمغربية
ـ 18ق/12من نوادر فن الرحلة غَت اغبجازية خالؿ القرف  ىي نادرة - ت

 كىذا نظرا ألتمية النصوص اؼبختلفة اليت جاءت فيها .
أهنا مادة خاـ جيب صقلها كاالعتماد عليها يف دراسة جوانب تاريخ   - ث

اعبزائر خالؿ الفًتة العثمانية كمصدر يعتمد عليو لدراسة كربليل العالقات 
االقتصادية بُت اعبزائر كاؼبغرب األقصى خالؿ القرف االجتماعية كالثقافية ك 
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العلماء اؼبغاربة يف اغبركة العلمية كالثقافية ـ، من خالؿ إبرازىا لدكر 18ق/12
 خالؿ العهد العثماين .

اسًتساؿ ابن ضبادكش اعبزائرم يف بعض األمور الارعية مع بعض اؼباايخ   - ج
ا مع رحالت أخرل سنجدىا كالفقهاء جعل منها مصدر مرجعي ديٍت كإف قارناى

رحلة مغربية ال مارقية خالية من الصنعة األدبية ككثرة القصص اػبرافية كاألسطورية 
. 
الرحلة تتميز بأسلوب لغوم بسيط كسهل قريب من لغة اؼبؤلفُت اغباليُت فرغم أف  - ح

الرحلة ليست حجازية، إال أهنا تضمنت بعض اإلشارات كاإلحياءات حوؿ كجود 
 ـ .18ق/12ُت اعبزائر كتونس خالؿ القرف نااط ذبارم ب

دبقارنة بسيطة بُت رحلة ابن ضبادكش مع رحالت أخرل متزامنة معها مثل رحلة  - خ
كاف مقركنا بتنقل القوافل اؼبختلفة   –مع قلتو  –الدرعي سنجد أف النااط التجارم 

كغَت كاض  يف ىذه الرحالت، فاؼبرج  يف كل ىذا أف النااط التجارم كاف 
 كمل يكن مقصودا يف ذاتو . ىامايا

فما تضمنتو ىذه الرحلة من إحياءات كإشارات نصية تؤرخ للتواصل  التجارم بُت اياليت 
 ـ كجدهتا يف النص التايل  :18ق/12اعبزائر كتونس خالؿ القرف 

 النص :

، ككاف اغباج الطاىر السخسوخ القصرم ىو (1)"...فمكثنا أياما إىل أف بعث لو نائبو 
، كتابا بعدد ما عندنا من السلع كأظبائها، فلما رد لو اعبواب كأمره أف يدفع (2)اؼبكاس 
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لنا، ككاف خامس عار ؿبـر اغبراـ، دفع للناس أرزاقهم . فأكؿ ما دفع القطن ألنو أذاه مث 
يـو الثالثاء أكؿ من أخذ رزقو غَت القطن...ككاف عندم صندكؽ فيو ثالثة كأربعوف تزينة 

كسبعة عار حزاـ حرير كقصاب زبد، فأخذ يف اؼبكس مٍت  (4)شاية تونسي  (3)
يف  (6)، كصبلة سارمييت (5)حزاما حريرا كطبسة كعارين شاشية زكج تزينات ككاحدة 

ذىبا، منها شبانية كعاركف قراضا كاثناف  (7)ىذه السفرة اؼبباركة شبانوف كمائتا سلطاين 
يف بيت مقابلة عُت الاماؿ،   ...كنزلت يف فندؽ السرايرم(8)كطبسوف كمائتاف يل 

، عند (9)كراؤىا ستة عار موزكنة يف كل شهر، فلقيت الايخ اؿبمد البناين الفاسي 
 . (17)باب داره ألين أتيت لو بأمانة من اعبزائر فدفعتها لو كافًتقنا..."

/ يقصد الطاىر سخسوخ القصرم كىو جامع الضرائب )اؼبكاس( كفبثل الباشا يف (1)-
 اؼبرسى .

اسم اؼبكاس على الرجل الذم يقـو على  / اؼبكس: من مسميات الضرائب كيطلق(2)-
باب السوؽ أك يطوؼ بالتجار اؼبوجودين هبا كيلزمهم بدفع مبلغ معُت من اؼباؿ مقابل 

رضي اهلل عنو يسم  كيأذف ألىل الذمة أف  عمرعرض سلعهم، كيف ىذا اإلطار كاف 
يأتوا إىل بالد اؼبسلمُت، كيأخذ منهم العاور حىت يبيعوا ما عندىم من بضائع، فيستفيد 
اؼبسلموف منهم بيع البضائع، كيأخذكف منهم العاور مقابل ما يأخذكف ىم أيضان من 

منو عاره كال مكس كال ضريبة، كإمنا جعل ذبار اؼبسلمُت، أما اؼبسلم فال حيل أف يُؤخذ 
، (18)اهلل تبارؾ كتعاىل يف مالو الزكاة، كفيها الكفاية، كجعل الغنائم كمصادر لبيت اؼباؿ

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=alam&id=1000033
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كقد عرفت كل من اعبزائر كتونس ىذا النظاـ خالؿ العهد العثماين كاعترب دبثابة أحد أىم 
 مواردىا اؼبالية .

، إذف ؾبموع ما عند ابن ضبادكش ىو: (19)= الدزينة كتساكم اثنا عار / تزينة(3)-
 شاشية تونسية . 516=12 43

، (20)اللباس التقليدم التونسيقبعة رجالية، تدخل ضمن / الااشية التونسية: (4)-
عند ىجرة  األندلسـ(، استوردت من 8ق/2)ؽ القَتكافيرجع أصلها إىل مدينة 

، كازدىرت صناعتها فيما بعد كأصبحت من أىم صادرات (21)األندلسيُت إىل تونس
ارجية لتونس من غرهبا ىي األسواؽ ، فأقرب األسواؽ اػب(22)تونس خالؿ العهد العثماين

اؼبنتوجات اليت تصدر إىل اعبزائر بفضل  كانت من أىم، كؽبذا  (23)الارقية اليالة اعبزائر
القوافل، انطالقا من بعض اؼبراكز التجارية يف غرب تونس أتمها: توزر نفطة، قفصة، 

م سوؼ، تبسة، الكاؼ، طربقة مع مراكز ذبارية يف شرؽ اعبزائر أتمها: قسنطينة، كاد
ـ تراجع منتوج الااشية اعبزائرية فبا 18ق/12، كمع بداية القرف (24)سوؽ أىراس كالقالة

، كىنا ذكر األستاذ خليفة ضباش (25)ظب  لنظَتهتا التونسية أف تغزك أسواقها التجارية
ـ يف الصفحة 1765ق/1179لبياف مصركؼ الدكلة عاـ  139ماجاء يف الدفًت رقم 

( أم 24=2 12اعبزيرم ككيل اعبزائر بتونس طزينتُت من الااشية ) : شراء مصطفى5
لاير للااشية الواحدة( أثناء توجهو لألراضي  1رياال ) أم 24شاشية قيمتها  24
، كىو ما يرج  الدكر الفعاؿ الذم لعبتو الااشية التونسية يف تنايط اغبركية (26)الًتكية

 ـ .18ـ/12التجارية بُت اإليالتُت خالؿ القرف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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 شاشية تونسية . 25/ أم أف اؼبكاس )جامع الضرائب( أخذ منو (5)-

 . (27)/ سارمييت: كلمة ؿبلية مغربية متداكلة يف تطواف معناىا رأظبايل(6)-

/ السلطاين: عملة نقدية ذىبية كانت متداكلة يف اعبزائر كتونس كاؼبغرب األقصى (7)-
، كاف ؽبا أنصاؼ (28)"سكوين اعبزائر"خالؿ التواجد العثماين، يف البداية كاف يسمى 

 . (29)كأرباع

، ك لدينا ؾبموع ما ربصل عليو عند بيع 491= 25 - 516/ بعملية بسيطة: (8)-
 0.57=  491   280سلطاين ذىيب معناه  280سلعتو من الااشية التونسية ىو 

 28سلطاين ذىيب كىو سعر الااشية الواحدة، كإذا ما طرحنا ما مت قرضو كاؼبقدر ب: 
سلطاين ذىيب، كىذا دليل  252سلطاين سنجد أف ابن ضبادكش ربصل على ما مقدراه 

 على أهنا ذبارة مرحبة.

سي ىو أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد السالـ بنَّاين، الفا/ من شيوخ ابن ضبادكش ك (9)-
مولدا كمناأ ككفاة، تلقى تعليمو األكيل دبسقط رأسو، جبامع القركيُت كغَته على يد 
شيوخ ذاع صيتهم يف اآلفاؽ أمثاؿ: اغبسن بن مسعود اليوسي 

ـ(، 1699ىػ/1111ـ(، كعبد السالـ بن الطيب القادرم )ت1691ق/1102)ت
بناين بايوخ ـ( كآخركف، فلم يكتف ال1708ىػ/1120كؿبمد بن قاسم ابن زاكور )ت

 (30)ـ1750ق/1163بلده بل رحل إىل اؼبارؽ زيادة يف التحصيل العلمي، تويف سنة 
. 
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 /التعريف بصاحب رحلة " أبوراس الناصري" : 1-ب

، كلد بإحدل (31)ىو ؿبمد أبو راس بن ناصر الراشدم اعبليلي اعبزائرم
استطاع ، عاش يف صغره حياة قاسية لكنو (32)ـ1751ق/1165نواحي معسكر سنة 

أف يأخذ بذكر تعليمو األكىل باؼبغرب األقصى مث دبسقط رأسو، اشتغل دبهنة التدريس 
، بعد سن اػبمسُت (33)فأصب  يف كقت قصَت من أناط كأشهر علماء اعبزائر يف عصره

بدأ رحالتو فزار من خالؽبا أغلب بلداف بالد اؼبغرب كالتقى خالؽبا العديد من العلماء 
م الكثَت منهم: القاضي ؿبمد بن جعدكف كالفقيو اػبطيب ؿبمد بن كاؼباايخ فأخذ عنه

ـ( 1804ق/1219اغبفاؼ كالعامل الفاضل الايخ عبد القادر بن شقركف الفاسي )ت
ـ( كاألديب إبراىيم الرياحي )ت 1827ق/1243ك ؿبمد بن احملجوب  التونسي )ت 

ـ 1789ق/1204، رحل إىل اؼبارؽ ألداء فريضة اغبج سنة (34)ـ(1850ق/ 1266
"فتح اإللو ومنتو كقاـ بتدكين ماشاىده كصادفو من أحداث كؾبالس شيوخ ك عنوهنا ب 

، كلو مؤلفات أخرل كثَتة ذباكزت اؼبائة منها : في التحدث بفضل ربي ونعمتو"
"، تويف أبو راس اعبزائرم كدفن دبسقط (35)"الحلل السندسية"ك  "عجائب األسفار"

 . (36)ـ1823ق/1238رأسو سنة 

/ قراءة في  كتاب الرحلة الموسومة بـــــــــــ "فتح اإللو ومَنتو في التحدث بفضل 2-ب
 ربي ونعمتو" :

" من أىم فتح اإللو ومنتو في التحدث بفضل ربي ونعمتويعترب كتاب "
، قسمها إىل (37)مؤلفات صاحبو أبو راس اعبزائرم كاليت صنفت ضمن الرحالت اغبجازية
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نو خصص لصغره كحالتو األسرية كتعليمو، كالثاين خصو لايوخو طبسة أبواب فاألكؿ م
كالعلماء الذين التقى هبم يف اؼبغرب األقصى كاعبزائر كتونس كمصر كاغبجاز كالااـ، أما 
الباب الثالث فكاف لرحلتو باؼبارؽ كاػبامس خصو لألسئلة كاألجوبة اليت طرحت عليو 

كر فيو مؤلفاتو مرتبة، كقد ذكر أبو القاسم أثناء تنقالتو، كيف الباب اػبامس كاألخَت ذ 
، كأسلوب تأليف ىذه الرحلة (38)سعد اهلل أنو كجد نسختُت ؼبخطوطو باؼبغرب األقصى

من  (39)ـ(1505ق/911يعود إىل تأثر أبو راس بأسلوب عبد الرضبن السيوطي)ت 
اـ خالؿ ما عاشو يف صغره من فقر كحرماف مثلو، كتدكين ىذا الكتاب جاء يف األي

 . (40)األخَتة من حياتو

فبعد قراءات عديدة يف متوف ىذه الرحلة كمقارنتها برحالت مغاربية أخرل توصلت إىل 
 صبلة من النتائج ديكن أف أػبصها يف مايلي:

مع  –يف جل رحالت اؼبغاربة من نصوص، فإف النااط التجارم  من منطلق ماكرد - أ
كاف مقركنا بتنقل القوافل اؼبختلفة كغَت كاض  يف ىذه الرحلة، فاؼبرج  يف    –قلتو 

 كل ىذا أف النااط التجارم كاف ىامايا كمل يكن مقصودا يف ذاتو .
ية الواجب السمة الغالبة يف معظم رحالت اؼبغاربة تطرح ماكلة األمانة العلم - - ب

ازباذىا أماـ ظاىرة انتقاؿ اؼبعارؼ التارخيية بُت اؼبؤرخُت، إذ البد من اإلشارة إىل 
اؼبصادر اؼبنقوؿ عليها أثناء تدكين الرحالت كنقل الركايات، كىذا ما نفتقده إطالقا 

 يف أغلب كتب الرحالت اغبجازية .
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على الركاية صحي  أف قسم ال بأس بو ما قدموه لنا يف كتب الرحالت مبٍت  - ت
الافوية، لكن العيب يف كل ىذا ىو النقل اغبريف لبعضها عن رحالت سابقة فهذا 
ما اعتربه أنا دبثابة إجحاؼ يف حق جهود سابقيو من الرحالة، فلو سبعنا مثال يف 
كصف أغلب اؼبدف كالقرل كاؼبسالك اليت اشًتكوا يف اؼبركر هبا سنجد أف من يأيت 

ورد لنا نفس الوصف سواء أكاف مقتبس حرفيا أك ذك من الرحالة بعد سابقو سي
معٌت توافقي، كؽبذا على الباحثُت يف متوف ىذه اؼبصادر التارخيية أخذ بعض اغبيطة 

 من اؼبعلومات اليت تتوفر عليها .
مهما يكن من شيء فإف رحلة أبو راس الناصرم تعترب مصدر ىاـ لدراسة تاريخ  - ث

كاالقتصادم بُت إياليت اعبزائر كتونس حالؿ بالد اؼبغرب خاصة اإلطار السياسي 
 ـ.18ق/12القرف 

لكن ىل قدم لنا ىذا الرحالة في رحلتو ىذه مادة خبرية توحي بوجود نشاط  -
 م ؟. 18ه/12تجاري بين الجزائر وتونس خالل القرن 

من منطلق أف ىذا الكتاب مصنف ضمن خانة الرحالت اغبجازية كانطالقة رحلتو سنة 
من اعبزائر مركرا بتونس، فاألكيد أهنا ربتوم على إشارات  ـ(1789ق/1204)

 كركايات ذات صبغة ذبارية تربز البعض من ىذا النااط االقتصادم، كاعتمادا على
الطريق الذم سلكو أبوراس الناصرم خاصة مركره باعبزائر كتونس فحتما سًتد بعض 

رم بُت اإليالتُت، اإلشارات القيمة يف نصوص الرحلة حوؿ كجود نااط كتبادؿ ذبا
كالطريقة اليت أكصلتٍت إىل ىذه االستنتاجات ىي عملية استنطاؽ ىذه النصوص 
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كاآلف سأعرض كأناقش ما جاءت بو النصوص الواردة يف الرحلة كاليت توحي كالركايات، 
 ـ :18ق/12بوجود حركية ذبارية بُت اعبزائر كتونس خالؿ القرف 

 النص األول: 

ائم ككأين يف سوؽ، فلقيٍت رجل أزرؽ يف عباءة ك"برنوص" كأحسب "...كإين ليلة صبعة ن
، فيها عنقوداف متاع العنب، أحدتما  ، كيف يديو قفة دـك أف على رأسو "شاشية" دـك

 . (41)حلو، كاآلخر حامض..."

الركاية تتضمن بُت دفتيها إحدل السلع اليت اشتهرت صناعاهتا يف اعبزائر 
ي " الربنوص" ك"الااشية"، كاليت تعترب من ـ، كى18ق/12كتونس خالؿ القرف 

الصناعات النسيجية الصوفية التقليدية، فتطورت صناعاهتا خاصة بعد ؾبيء األندلسيُت، 
كعرفت ذبارهتا ركاجا كبَتا فكانت تدخل ضمن أىم السلع اؼبتبادلة بُت اإليالتُت، كيف 

رىا برانس زمورة ىذا اإلطار انتارت عدة كرشات باعبزائر لصناعة الربانيس كأشه
كمعسكر، نفس الايء عرفتو الااشية باعبزائر، لكن مع بداية النصف الثاين للقرف 

 . (42)الثامن عار تراجعت صناعتها كذبارهتا كىذا مقارنة بالااشية التونسية

 النص الثاني: 

"...كؼبا ظهرت يب عالمات النفع للطلبة تنافس األشياخ يف أخذم، لتدريس أكالدىم، 
كقد اجتمعت  شيخنا الايخ عبد القادر بن عبد اهلل اؼباريف، فذىبت ؿ "قيطنة" فأثرت
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كأعطاين القم  كالاعَت  –على صغرم  -صبوع من الطلبة...كصار الايخ يعظمٍت 
 . (43)كالدراىم كالسمن كالزيت كالكباش. فجزاه اهلل خَتا..."

ت زراعية يف ىذا النص إشارة إىل بعض ما اشتهرت بو اعبزائر من منتوجا
كىي: القم ، الاعَت، كالزيت، كاليت كانت دبثابة ؿباصيل ذات طابع ذبارم، كمن منطلق 
أف اؼبساحات الزراعية اؼبستغلة خالؿ العهد العثماين كانت سبد الدكلة بإنتاج ضخم من 
ىذه احملاصيل فإف جزء منو يوجو لإلستهالؾ احمللي كإف حصل اكتفاء ذايت فيها فاؼبؤكد 

ـ ظب  اإلنتاج 1708ق/1120اعبزء اآلخر للتصدير، فمثال خالؿ سنة  ىو توجيو
ألف شحنة من ـبتلف موانئ  150الوفَت للحبوب خاصة القم  بتصدير أكثر من 

، فحتما جزءا منها كاف يصدر إىل تونس، كباؼبقابل كردت يف النص ثركة (44)اإليالة
العثماين كىي: الكباش، كاليت كاف حيوانية ىامة كانت اعبزائر تتوفر عليها خالؿ العهد 

يستخلص منها كميات كافرة من الصوؼ كاعبلود كبدكرىا تستعمل يف بعض اؼبنسوجات 
...، كقد كاف يصدر جزء منها كبو أكركبا كبلداف اؼبغرب العريب، (45)أتمها الربانس كاػبياـ

 كمن اؼبؤكد أف عائداهتا اؼبالية كبَتة، فهي إذف دبثابة ذبارة مرحبة .

 النص الثالث: 

"...كيف آخر القرف )الثاين عار( أكثرت من تدريس " األلفية" بارح "البهجة اؼبرضية" 
كغَتىا، كيف سنة أربع كمائتُت كألف ذىبت إىل اغبج فقامت يل علماء اؼبارؽ على 

 . (46)ساؽ..."
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ا  حيدثنا أبوراس اعبزائرم عن تاريخ رحلتو إىل اؼبارؽ ألداء فريضة اغبج كقاؿ أهن
 ـ .1789ق/1204كانت سنة 

 النص الرابع: 

...مع ما دتمنا من الطاعوف، الذم هترب منو الواعوف، (1)"...مث عمتنا فتنة "درقاكة" 
فاتصلت علينا صراصر النكبات كالبليات من اػبوؼ كاعبوع كالركع، الذم يف الفؤاد 

 . (47)..."(2)مودكع 

د بن عبد اهلل الدرقاكم اؼبدعو "ابن / فتنة درقاكة: الواض  أنو يقصد ثورة ؿبم(1)
ـ بالارؽ اعبزائرم ضد نظاـ حكم عثماف 1804ق/1219األحرش" كاليت كانت سنة 
، كاليت كانت نتيجتها تردم األكضاع االقتصادية فظهرت (48) بام "حاكم بايلك الارؽ"

كزادت  (49)."اجملاعات "...حىت صاركا يقتاتوف الدـ كاؼبيتة كغَت ذلك فبا ال يباح اقتياتو..
أسعار اغببوب كاليت كانت الغذاء األكؿ للسكاف "...فبيع الصاع الواحد من الرب كقتئذ 

، كل ىذه (50)خبمسة عار أريالة سكة الوقت، كالصاع من الاعَت بسبعة أريالة..."
 األكضاع حتما أثرت كثَتا على التجارة الداخلية كاػبارجية للجزائر .

ف كاجتياح اعبراد للجزائر لسنوات عديدة خالؿ القرنُت / يقصد بو كباء الطاعو (2)
ـ(، فقد شكل مرض الطاعوف أخطر ىذه األمراض خالؿ العهد 18-17ق/11-12)

العثماين كأثر كثَتا على الوضع الصحي للسكاف كاليت ارتبطت بدكرىا بعوامل أخرل أتمها 
فعرفت ظهور العديد من  الزالزؿ كالفيضانات كاعبفاؼ كاجتياح اعبراد لألراضي الزراعية،
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ـ( أتمها سنوات 18-17ق/12-11األكبئة الفتاكة خاصة الطاعوف خالؿ القرنُت )
ـ(، 1728ق/1141ـ(، )1617ق/1026ـ(، )1601ق/1010)
، كما ديكن (51)ـ(1793ق/1207ـ(، )1785ق/1200ـ(، )1749ق/1162)

أف أبوراس سنوات، كاؼبؤكد 10مالحظتو عن ىذه األمراض ىو تكرارىا تقريبا كل 
الناصرم يف ىذا النص يتحدث عن الوباء الذم ضرب مدينة اعبزائر خالؿ سنة 

، كإذا (52)ـ كالذم أتى على أكثر من عارين ألف نسمة من سكاهنا1785ق/1200
ـ مع إيالة 18ق/12ما قارنا ىذا الوضع االجتماعي الذم عاشتو اعبزائر خالؿ القرف 

، فهل كل ىذا سيؤثر على (53)اعهما الصحيةتونس فحتما سنخلص إىل تاابو يف أكض
العالقات التجارية بُت اإليالتُت؟ أكد األستاذ ناصر الدين سعيدكين أف من أسباب ظهور 
ىذه األكبئة بتونس كاعبزائر خالؿ العهد العثماين ىي: "توافد التجار كالبحارة كاغبجاج 

، كىو ما يؤكد أف للتواصل (54)كالطلبة من أقطار الارؽ األكسط إىل اؼبوانئ اعبزائرية"
التجارم بُت تونس كاعبزائر دكر ىاـ يف انتقاؿ ىذه األكبئة، كأف سبب كل ىذه األكبئة 
يف اإليالتُت راجع إىل تردم أكضاعهما االقتصادية خاصة يف اجملاؿ الزراعي، كالذم 

تجارية انعكس سلبا على اجملاالت األخرل، كىذا ما يعلل أكثر تراجع مظاىر اغبركية ال
 بُت اإليالتُت . .

 النص الخامس: 

"...كؼبا أردت ذبديد تبيضها كترميمها كتقييضها، ذكرت ذلك للبام...السيد ؿبمد بن 
، قامت أكىف إقامة بًتميمها (1)...فبعث يل مع ساقيو مائة لاير بوجوىها (55)عثماف
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...كؼبا أبت من اغبج سنة سبع كعارين -!رضبو اهلل -كتبيضها، كذلك قبل أف أحج عنو 
 .(56)مقربا ؿببوبا..." -يـو القيامة-، جعلو اهلل (2)أعطاين مائة ؿببوب 

بوجو: عملة نقدية فضية، سكت يف اعبزائر خالؿ العهد العثماين، كيسمى  لاير/ (1)
غ، لو أجزاء أتمها ربع لاير 10.2غ ك8.2أيضا "لاير صغَت الضرب" تراكح كزنو بُت 

 . (57)بوجو لايروجو، شبن ب

/ احملبوب: عملة عثمانية كانت تضرب يف القسطنطينية كالواحد منها يسمى "ؿببوب (2)
سليمي إسالمبويل"، كانت يف بدايتها ساؼبة من الغش يف صنعها، لكن بعد ذلك أنقص 

، كيف أكاخر العهد العثماين أصبحت من العمالت (58)من معيارىا فسميت "زر ؿببوب"
داكلة يف األسواؽ اعبزائرية، كؽبا أجزاء أتمها نصف احملبوب كالذم كاف مفقودا اؼبت

 .(59)باإليالة

 النص السادس: 

"...كلقيت العالمة األمُت مفيت اعبزائر كخطيبها السيد اغباج علي ابن األمَت، فوجدتو 
يدرس يف خطبة االماـ خليل، كقد ذكر فيها لواء اغبمد، فقاؿ: قضيبو من "زمردة 

ليس األمر كما عربت، كإمنا  !خضراء"، ففهم أنو من نوع "العقيق"، فقلت: أيها السيد؟
اؼبراد بو "الزبرجد"، ألف األخضر من "الياقوت". يقاؿ لو :"زبرجد"، كاألضبر يقاؿ لو : 
"الربىاف"، كاألبيض يقاؿ لو : "النميط"، ألف أمور اآلخرة أصبل من نفائس الدنيا، من 

 . (60)ىب كفضة، كسندس..."ياقوت كجوىر، كذ
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يف ىذه الركاية يورد لنا أبوراس حضوره لدرس حوؿ لواء اغبمد ؼبفيت اعبزائر 
اإلماـ علي بن األمَت، فورد فيها بعض من أنواع األحجار الكردية منها: )"العقيق"، 

فهي من اؼبعادف  -كما جاء يف النص-" "كالربىاف"( "الزبرجد"، الياقوت"، "النميط
النفيسة كالغالية الثمن كالسؤاؿ اؼبطركح: ىل معرفة أىل اعبزائر ؽبذه األحجار الكردية 
لدليل على كجودىا ضمن فبتلكاهتم؟ .من اؼبؤكد أف ىذه اؼبعادف الغالية ذبلب من 

ل خاصة ذات الطابع اؼبارؽ يف مواسم اغبج أك من بالد السوداف من طرؼ القواف
التجارم منها، فرغم شبنها الغايل، إال أف أغنيائها كانوا يقتنوهنا كسلعة هبدؼ بيعها يف 
أسواؽ بالد اؼبغرب، فمن اؼبرج  أف ذبارهتا مرحبة جدا، كىذا دليل كبَت على الغٌت 

 . (61)كالرفاىية اؼبالية اليت كاف ديتاز هبا بعض سكاف بالد اؼبغرب خاصة ذبار الذىب

 النص السابع: 

"...مث ذىبت إىل تونس أـ البالد، كمثول الطارؽ كالتالد، ىي اليت على عمل أىلها يف 
القدمي هبذا اإلقليم كاف العمل، كاؼبصر الذم لو يف خطة اؼبعمور الناقة كاعبمل، يقضي 

 .(62)منها نفثو العاكف كالبادم، كالرائ  كالغادم..."

زائرم كصفا لتونس فقيل عنها أهنا من أكرب ىذا النص يظهر فيو أبوراس اعب
، هبا أراضي خصبة كاسعة كثَتة (63)اؼبدف بإفريقية كأىم قواعدىا على ساحل البحر

هبا سور بكامل ؿبيطها، كانت تسمى قدديا "ترشيش" من منتوجاهتا: اللوز،  (64)اؼبياه
( كصفاقس ثالثة كلم3.4الرماف، التُت األسود، السفرجل، بينها كبُت قرطاجنة ميلُت )

 . (65)كلم(168كلم( كالقَتكاف كاؼبهدية مائة ميل )133مراحل )
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 النص الثامن: 

"...مث ركبت البحر إىل مصر، البلد الذم ليس لعمر كال لزيد، كالفرا الذم يف جوفو، كل 
 . (66)الصيد..."

يورد لنا اؼبؤلف يف ىذا النص انتقالو من تونس إىل مصر عرب البحر كىو ما 
 يؤكد أف تونس كانت إحدل ؿبطاتو كبو اؼبارؽ ألداء فريضة اغبج .

 النص التاسع:

"...كسئلت دبجلس علماء اعبزائر باعبامع األعظم اؼبعتاد، يـو اػبميس، كذلك سنة أربعة 
عارة كمائتُت كألف، عن " القهوة " ك" الدخاف "كعما يسف منو أك يام، فأجبت: 

اب أف الاراب اؼبتخذ من قاور " النب " اؼبسمى ذكر الايخ علي األجهورم عن اغبط
ب " القهوة "، اختلف الناس فيو، فمنهم متغاؿ يف اغباؿ يرل أف ذلك قربة كمنهم 
متغاؿ يف التحرمي، يراىا كاػبمر، كاغبق أنو يف ذاتو ال إسكار فيو، كامنا يف تنايط للنفس، 

اد أكل اللحم كحيصل من مداكمتو ضركرة تؤثر يف البدف عند تركو، كاعتي
 . (67)بالزعفراف...كمنها أف بعض بائعيها خيلطها بائ من اؼبفسدات على ما قيل..."

يعاًف أبوراس اعبزائرم يف ىذا النص مسألة فقهية تتمثل يف حكم شرب القهوة 
كتدخُت الدخاف كأحكامها من الناحية الارعية فقاؿ بأف حكمهما ـبتلف فيو العلماء، 

لع اليت ظهرت باعبزائر؟ .من اؼبؤكد أهنا سلع مارقية )ىندية لكن ما مصدر ىذه الس
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 (68)خاصة( أك سودانية جلبتها ـبتلف القوافل التجارية عرب ما يسمى بالتجارة الصحراكية
. 

 النص العاشر:

"...كالنب أصلو يف بالد "زيلغ" ك "اغبباة"، مث ظهر باليمن أكاخر القرف التاسع، مث 
م بن صبعاف: " إذا كاف النب يف بلد، ذىب منو اعباف اؼبختطف انتار، قاؿ الايخ إبراىي

لألكالد...كأما الدخاف كسفو كمشو...كذلك أف أىل السوداف قدموا ؼبراكش على السلطاف 
أضبد الذىيب بالزرافة كالفيل، فجالسوا الناس، فتعاطوا منهم الارب كالام، ففاى ذلك 

 . (69)كانتار كما ىو شأف البع اػببيثة..."

ؿبتول ىذا النص يؤكد أف كل من النب ك الدخاف ىي إحدل السلع اجمللوبة 
 من اؼبارؽ كبالد السوداف كقد سبت مناقاة ذلك سابقا .

 خاتمة:

ابن ضبادكش اعبزائرم   ماسبيزت بو نصوص رحلة فبا سبق عرضو نصل إىل أف        
الناصرم ىو قصورىا عن تصوير اعبانب التجارم الذم يربط اإليالتُت خالؿ  كأبوراس
ـ كىذا لطغياف الطابع الديٍت )اغبج(، االستكاايف )اعبغرافيا(، الثقايف 18ق/12القرف 

ال يتعدل  -يف رأيي  -)العلمي(، كما مت تسجيلو من إتماؿ لبعض التفاصيل التجارية 
ىل عمليات البيع كالاراء يف بعض أسواؽ اإليالتُت، كصف لألماكن اعبغرافية كإشارات إ

كإف اؼبتعامل مع منت ىاتُت الرحلتُت يدرؾ صعوبة ربديد نوعية العالقات االقتصادية 
كخاصة اغبركية التجارية بينهما، خاصة يف ظل التعتيم الابو الكامل الذم سبيزت بو عن 
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ليو ىي اجتهادات كجود تواصل حقيقي ككاض  يف مضموهنا، كما مت التوصل إ
كاستنتاجات، بعد جهد كبَت من خالؿ البحث يف كتب الًتاجم كاعبغرافيا اؼبتوفرة، 
كحقيقة كل ىذا فرض علي الدخوؿ يف مقاربات كترجيحات من أجل رسم صورة عن 

 ـ .18ق/12كجود عالقة اقتصادية فعلية بُت االيالتُت خالؿ القرف 

 الهوامش :

الوزاف )ليوف اإلفريقي( : كصف إفريقيا ، كذلك : مارموؿ كرخباؿ :  حسن -(/ نذكر من بينها : 1)
ـ(، باإلضافة إىل 16ق/10(، ككذلك، رحلة التمقركيت )أكاخر القرف 16ق/10إفريقيا )بداية ؽ 

ـ(، للمزيد أكثر عن ىذه الرحالت ينظر : 17ق/11رحلة العياشي )أكاخر القرف
، الاركة الوطنية 2، طلمغاربة في العهد العثمانيالجزائر من خالل رحالت ا)موالم(، بلحميسي،

 . 17-15ص. -، ص1981للنار كالتوزيع، اعبزائر، 
الرحالت المغربية واألندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز (/ عواطف ؿبمد يوسف نواب، 2)

. ص-، ص1996، مكتبة اؼبلك فهد الوطنية، الرياض، في القرنين السابع والثامن الهجريين
29-32 . 
 . سورة قريش(/ القرآف الكرمي، 3)
 . (27-26سورة الحج )(/ القرآف الكرمي، 4)
 . 38-36ص. -(/ عواطف ؿبمد يوسف نواب، اؼبرجع السابق، ص5)
، تر: صالح 2، جتاريخ األدب الجغرافي العربي(/ إغناطيوس يوليانوڤتش كراتاكوڤسكي، 6)

 765-754ص. -، ص1963صبة كالنار، القاىرة، الدين عثماف ىاشم، مطبعة عبنة التأليف كالًت 
. 
تاريخ (/ ؼبعرفة الرحالت أتميتها كأنواعها خالؿ العهد العثماين ينظر: أبو القاسم سعد اهلل، 7)

ص. -، ص1998، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 2، ج(1800-1500الجزائر الثقافي )
، عامل اؼبعرفة للنار كالتوزيع، 3، ط1، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ككذلك : 381-390

 . 180-177ص. -، ص2009اعبزائر، 
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لسان المقال في ـ(، 18ق/12عبد الرزاؽ بن ؿبمد بن ؿبمد اعبزائرم، ت ؽ  ابن ضبادكش )(/ 8)
، ت  : أبو القاسم النبإ عن النسب والحسب والحال، المسماة :"رحلة ابن حمادوش الجزائري"

 . 10-9ص. -، ص 2007للكتاب، اعبزائر، سعد اهلل، اؼبؤسسة الوطنية 
تاريخ الجزائر .، ككذلك:  223-182ص. -...، مرجع سابق، صأبحاث وآراء(/ سعد اهلل، 9)

 . 426-425ص. -، ص2، مرجع سابق، جالثقافي

الموسوعة الجغرافية للوطن  كماؿ موريس(،شربل )(/ مدينة ساحلية مغربية، للمزيد ينظر : 10)
 . 128، ص.  1998، بَتكت، ، دار اعبيلالعربي

، مؤسسة 2(/ نويهض ) عادؿ( ، معجم أعالـ اعبزائر من صدر االسالـ حىت العصر اغباضر، ط11)
 . 365، ص. 1980نويهض الثقافية للتأليف كالًتصبة كالنار، بَتكت، لبناف، 

 . 10-9ص. -(/ ابن ضبادكش، اؼبصدر السابق، ص12)
 . 229-228ص. -...، اؼبرجع السابق، صأبحاث وأراء(/ للمزيد ينظر : سعد اهلل، 13)
 . 14-13ص. -(/ ابن ضبادكش، اؼبصدر السابق ، ص14)
، ضبط كاستدراؾ: مكتب البحوث ، دليل مؤرخ المغرب األقصى(/ بن سودة ) عبد السالـ(15)

 . 248، ص. 1997كالدراسات، دار الفكر للطباعة كالنار كالتوزيع، بَتكت، 
 . 23-17ص. -ش، اؼبصدر السابق، ص(/ ابن ضبادك 16)
 . 32(/ نفسو، ص. 17)
ص. -، ص1981، دار اعبيل، بَتكت، المعجم االقتصادي اإلسالمي(/ الارباصي ) أضبد(، 18)

436-437 . 
، دار الكتاب اغبديث، عربي(-فرنسي، فرنسي-قاموس نوبل المزدوج )عربي(/ شدياؽ )ؾ(، 19)

 . 340، ص. 2011اعبزائر، 
 
،  2012، تر: ؿبمد فريد الاريف، اؼبطبعة العصرية، تونس، اإليالة التونسيةاف )ىنرم(، (/ دكن20)

 . 63ص. 
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(21) -Jean André Payssonnel, Voyage dans La Régence de 
Tunis (1724), édition annotée: Mohamed Larbi Snoussi, 
Centre de publication Universitaire, Tunis, 2003, p. 63 . 

سياسة حمودة باشا في تونس (/ عن صناعة الااشية كازدىارىا ينظر: اإلماـ )رشاد(، 22)
ص. -، أطركحة دكتوراه، دائرة التاريخ، اعبامعة األمريكية، بَتكت، دت ، ص(1782-1814)

 .ككذلك:  286-288
- Boubaker (Sadek), La Régence de Tunis aux XIIé siécle : 
ses relations commerciales avec les ports de L’Europe 
méditerranéenne, Merseille et Livourne, publications de .la 
R.H.M et de C.E.R.O.M.A, Zaghouan,1987 , p-p. 130-131 . 
 

 التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة مابين(/ الزبَتم )ؿبمد العريب(، 23)
 . 152-151ص. -، ص 1984، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، 2، ط1830و1792

(، م1600-1574إيالة تونس العثمانية على ضوء فتاوى ابن عظوم )(/ قاسم )أضبد(، 24)
 2004تقدمي : عبد اعبليل التميمي، مناورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي كاؼبعلومات، تونس، 

 . 315-313ص. -، ص
، اؼبؤسسة الجزائر في التاريخ، العهد العثماني(/ سعيدكين )ناصر الدين( كالبوعبديل اؼبهدم، 25)

 . 70-69ص. -، ص 1984الوطنية للكتاب، اعبزائر، 
كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد العثماني وأحمد باي واألمير عبد (/ ضباش )خليفة(، 26)

ات جامعة األمَت عبد القادر، قسنطينة، د.ت ، ص. ، مناور القادر في األرشيف الوطني التونسي
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  كيداد بن أبي يزيد مخلد لثورة التأريخ في ومنهجو الصنهاجي حماد بنإ

 "أخبار بني عبيد وسيرتهم" كتابو: خالل من

 مساىمة جزائرية في حفظ الذاكرة الجماعية لمجتمعات بالد المغرب

 1 جامعة باتنة -قسم التاريخ وعلم اآلثار عاشور منصورية  أ/
achour.mansouria@gmail.com 

 1جامعة باتنة -ى رحماني قسم التاريخ وعلم اآلثارموسأ/ 

rahmani-mss@hotmail.com 

 :ملخص
ىذه الدراسة تسليط الضوء على اظتؤرخ اصتزائري ابن زتاد الصنهاجي، الذي 
عمل يف البالط اضتمادي والذي إنفرد دون غَته من مؤرخي اظتغرب األوسط  

بن كيداد، الذي ثار ضد العبيديُت  يف التأريخ لثورة النكار بقيادة أيب يزيد ؼتلد
الشيعة إلعتبارات عديدة )مذىبية وسياسية واقتصادية واجتماعية( متحالفا مع 

 أىل السنة اظتالكية.
 مفاتيح الدراسة: 

 التعريف باظتؤرخ. -
 عرض منهجو يف التاريخ للثائر والثورة. -
 الدراسة رصد ضتراك اجتماعي سياسي مذىيب إنفرد بو اظتؤرخ عن غَته -

  خالل فًتة الدراسة.
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Summary: 

This study highlights the life and the achievements of the 
Algerian historian Ibn Hammad Al-Senhagi, who worked at the 
Hammadi palace and he, alone among the Middle Maghreb 
historians, took care of writing the history of the revolution led 
by Abu Yazid Mokhlad Ben Keddad, whose standed against 
Obidien Shiites for several considerations (ideological, political, 
economic and social) in an alliance with the Maliki Sunnis . 
Keys to study: 
-Definition of the historian . 
-Display his method in writing history of the revolutionary and 
the revolution. 
-The study is a monitoring of  doctrinal socio-political 
movement which the historian was distinguished by, during the 
study period. 

 :  مقدمة

شكلة من غتتمعات قبلية وريفية مناىضة للحكومات مُ  ظلت بالد اظتغرب 
عائق يف عدم إرساء قواعد حضارة وثقافة متميزة عكس ىذا التشكل  كانو قد  اظتركزية، 
؛ خاصة بعد تفكك وحدة العامل اإلسالمي، وظهور (1)اظتشرقيف عليو اضتال ما كان 

ندلس كاألدارسة العلويُت بفأس، واإلباضية بتهرت، دويالت مستقلة ببالد اظتغرب واأل
والصفرية بسجلماسة بٍت مدرار، كان بعضها تابٌع للعباسُت ولو روحيا كاألغالبة 



 مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 312 12العدد 
 

بالقَتوان، والبعض اآلخر إستقل بنفسو يف إدارة شؤونو؛ بل وناصب بٍت العباس العداء 
 السياسي واظتذىيب.

ات األوىل لنشأة الفكر التأرمتي اظتغريب، وظهرت لقد أعطت ىذه اظتناىضة واظتناكفة البداي
إذ استطاع اقليم اظتغرب أن  (2)عتا تقاليدىا يف الرواية اإلقليمية، ويف التأليف التارمتي

يؤسس لنفسو ما يشبو مدرسة اقليمية خاصة، لكون اظتغاربة قد أحسوا بأن لديهم من 
ار اقراهنم اظتشارقة. فكان لكل األخبار، واألحداث ما يستحق التدوين والتسجيل على غر 

وىذا اإلىتمام مرده ( 3)إقليم عجائب يقتصر على علمها أىلو، ويرويها إخباريوه ورواتو
إىل حب اظتؤرخ لوطنو، والتعصب لو، والتفاخر برجالو وبإنتاجو العلمي والثقايف، ومن 

الرغبة يف دتجيد اضتكام اضتاجة اضتياتية ظتعرفة التجارب السياسية احمللية واالستفادة منها ، و 
  .(4)!احملليُت ألجل أغراض سياسية أو نفعية

وقد ال يقتصر اعتدف على تسجيل اضتدث التارمتي الذي جرى يف اإلقليم وتدوينو، بقدر 
ما قد يكون ىذا التدوين وىذا التسجيل ىو بيان ظتوقف ديٍت أو حكم فقهي، أو تسديد 

 .(5)لرأي سياسي، أو إثبات لنسب فاضل شريف

 الدراسة وتساؤالتها: )إشكالية(مشكلة

 لثورة التأريخ يفىو اظتنهج الذي سلكو  وما القلعي الصنهاجي، زتاد ابن ىو من 
 ؟"اضتمار بصاحب اظتعروف" كيداد اليفرين الزنايت ابن ؼتلد يزيد األوراس بقيادة أيب

ما مدى مصداقيتو وما مكانة كتابو بُت اظتصادر اظتغربية اليت أرخت للثورة وصاحبها، و 
نتاوعتا كانت بعيدة زمنيا عن عهده؛ العلمية، على اعتبار أن الفًتة التارمتية اليت كان قد 

و مع ىذا البعد الزماين، كان ىناك تباين و اختالف سياسي و مذىيب وفكري، خاصة 
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كان أحد أركاهنا و رمزا من السلطة اليت كانت تعادي مذىبيا السلطة ليت   بعد زوال
 ىا و أحد أقوى اظتدافعُت عنها؟رموز 

 أىميتها:

إن اإلجابة عن ىذه التساؤالت  ستساعدنا بال شك يف  حتديد أقتية الدراسة من  
 حيث:

التعُرف على شخصية ابن زتاد الصنهاجي ومساره التارمتي، يف بيئتو اظتغربية من  - أ
ما حازه حيث تشبعو بثقافة عصره وإظتامو بنتاج ىذا العصر الفكري و اظتعريف، و 

من مهارات واكتسبو من استعدادات، أىلتو ألن يكون كتابو السالف الذكر 
أىم اظتصادر يف التأريخ اظتذىيب باظتغرب اإلسالمي عموما، واظتغرب األوسط 

 على وجو اطتصوص.
صاحب اضتمار  –الوقوف على بعض اصتوانب اطتفية يف مسار الثائر  - ب

ضد العبيديُت الفواطم  مطالع القرن الرابع  وتأثَت اصتغرافيا التارمتية يف ثورتو –
 اعتجري خاصة ببالد اصتزائر.

 أىدافها:

تسليط الضوء على اظتؤرخ اصتزائري الذي عمل يف البالط اضتمادي، وابراز  - أ
منهجو يف التأريخ للثائر، وانفراده بذكر بعض أحداث الثورة وتقدنتو تفاصيل مل 

 .ترد عند اظتؤرخُت الذين سبقوه
جملد الثقايف اصتزائري وحتريك مياه برك اظتثاقفة يف اظتغرب األوسط احياء ا - ب

بعد ركودىا زمنا طويال، وحىت تسكتمل السلسلة الذىبية ظتِؤرخي القطر 
 اصتزائري عرب تارمتها اظتديد. 
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إبراز أقتية الكتاب كمصدر أساس يف الـتاريخ اظتذىيب للمغرب األوسط  - ت
وحتفيز الدارسُت على إعادة قراءة نصوص الذي يعد ملتقى اضتركات اظتذىبية، 

الكتاب وحتقيقها ومقابلتها بالروايات اإلشتاعلية واإلباضية اليت تؤرخ للثورة 
 والثائر.

 منهج الدراسة: 

رتعت الدراسة بُت اظتنهج الوصفي)اظتسحي( يف سرد األحداث التارمتية، 
 سطورىا، وبيان خلفيات واظتنهج التحليلي يف تفكيك الرواية التارمتية وقراءة ما بُت

األحداث االجتماعية والفكرية والسياسية، واعتمدت اظتنهج اظتقارن والذي تقتضيو 
، ْتسب ما (6)الضرورة بسبب التباين واإلختالف بُت رواية صاحبنا وروايات اطتصوم

تقتضيو طبيعة الدراسة ، ومن أجل إبراز أىم اظتالبسات اليت أحاطت باظتوضوع، خاصة 
اظتذىيب يف ظل الصراع بُت اطتوارج الصفرية والشيعة الفواطم وأىل السنة اظتالكية،  يف شقو

 وما تفضي إليو الدراسة من خالصات ونتائج ستميط اللثام عن شخصية اظتؤرخ  وتأليفو.

 :نسبو وكنيتو  -أوال: أ

ىو أبو عبد اهلل ػتمد بن علي بن زتاد بن عيسى بن أيب بكر الصنهاجي 
القلعة اليت أنارىا العلماء واألدباء واظتفكرون بسبب تشجيع حكامها عتم القلعي، تلك 

فكانت لذلك مقصدا ومستقرا ظتن هتفو نفسو إىل اإلستزادة من فنون العلم اظتختلفة، 
الشيخ األجل الفقيو الرئيس العامل "فهو (7)وفيها تقلب ابن زتاد يف مدارج العلم والعرفان 

وىو كمال قال   (8)"بٍت زتاد من كرباء األئمة وفضالئهم األكمل األوحد، من أىل قلعة
 ( 9)"العالمة اظتؤرخ األديب الضليع"اصتياليل 
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وىي من القبائل الرببرية  أما الصنهاجي فإىل قبيلة صنهاجة اظتغرب األوسط ترجع أصولو؛
اليت كان عتا حضور تارمتي مشهود ببالد اظتغرب، وىو سليل من ساللة بٍت زتاد 

اليت حكمت القلعة العاصمة األوىل للدولة اضتمادية وّتاية الناصرية العاصمة  جيُتالصنها
د حنينو، وهتفو نفسو إىل غتد تالثانية، اليت حتولت إىل قبلة العلماء واظتثقفُت. أفال يش

 (10)أجداده. بعد زوال دولة أجداده واندراس العاصميتُت القلعة وّتاية؟ 

اتفق أغلب من ترجم لو بأن ىذه الكنية تعود إىل العائلة   أما كنيتو بابن زتاد فقد     
اضتمادية اليت أسست الدولة، مع تقاطع اشتو مع اسم مؤرخ صنهاجي ثان مغمور وىو 

 (11)ابو عبداهلل ابن ػتمد الربنسي صاحب كتاب اظتقتبس يف اخبار اظتغرب واالندلس 

 :مولده ونشأتو  -ب

 12م يف عهد األمَت "الناصر بن علناس"1105/ىـ 548سنة ولد إبن زتاد          
 حاليا البويرة) (13)الذي يعد من أعظم ملوك بٍت زتاد وأشهرىم، ولد  بقرية تعرف ْتمزة

وىي من حوز قلعة بٍت زتاد،  وْتسب اإلشارات اظتقتضبة اليت وردت يف اظتصادر اليت  ( 
عصره وفتيان مصره، حيث   تررتت لو فقد كانت  نشأتو نشأة عادية كبقية أقرانو من أبناء

كانت النشأة تعتمد يف اصتملة على حفظ القرآن الكرمي وطرفاّ من السنة النبويّة الشريفة، 
واللغة العربية وعلومها من ؿتو وصرف وبيان، وبعض العلوم العقلية التقليدية، كما درس 

اظتالكي،  بعض كتب الفقو اظتتعارف على تدريسها وتلقينها للناشئة خاصة كتب اظتذىب 
كل ذلك بدأه ابن زتاد بقرية زتزة، وهبا تلقى تعليمو األويل على مشامتها، علما بأن 

للمنطقة اليت يشع هبا علم قلعة بٍت   (14) ىذه القرية ىي عداد يف عداد اضتواضر العلمية
، وما أصابو من علم يف قريتو قليل يف نظره وىذا دأب أصحاب اعتمم العالية (15)زتاد

لكبَتة، فرغب يف االستزادة واستكمال ما نقصو، فما كان منو إال أن تنقل إىل والنفوس ا
 . حاضرة العلم والعلماء ّتاية الناصرية العاصمة اصتديدة للدولة اضتمادية
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بعدىا زتل عصى الًتحال إىل مدينة اصتزائر، مث إىل تلمسان للقاء علمائها وشيوخها، 
تنوع تراثو وآثاره العلمية، وكثرة تالميذتو، وىذا التنوع يف التحصيل قد إنعكس على 

وتعدد رحالتو، وتنوع وظائفو، كما اشتهر بإنتاجو الفكري الغزير، وبتقلده للمناصب 
؛ وظل متنقال بُت (16).اإلدارية خاصة يف القضاء،  وقد كتب عن تاريخ أبائو وأجداده

 د مؤلفاتو ؿتو مئيتمدن وعواصم الغرب اإلسالمي طالبا للعلم ناىال للمعرفة فبلغ عد
 . (17)  مؤلفا منها ما عرف وأشتهر ومنها ما ضاع وفقد

 : مشايخو -ج

من دقة اظتؤرخيُت اظتسلمُت ، وما دتيزوا بو عن أقراهنم يف األمم األخرى إعتنائهم بتفاصيل 
اظتسار العلمي للعلماء من خالل االعتناء بذكر أساتذهتم ومشامتهم ومروياهتم 

ا نتكن الباحث من الوقوف على حجم التحصيل العلمي والثراء وأسانيدىم، وىذا م
يعتٍت اظتًترتون بنشأة العامل من خالل اعتنائهم بذكر الفكري للعامل اظتًتجم لو. لذلك 

شيوخو وبيان مكانتهم ومنزلتهم العلمية ؛ وابن زتاد ال يعزب عن ىذه القاعدة،  فقد 
د ذكر يف برناغتو شيوخو ومقروءاتو من أخذ عن رتلة من العلماء وقذكر مًترتيو أنو 

كتابا مسندة كلها إىل مؤلفيها، وبرناغتو ىذا يعد من  222الكتب والذي يشتمل على 
 ومن ىؤالء العلماء منهم:  (18)أحسن الربناغتات كما يقول الغربيٍت

 يف ذلك كان (19) األندلسي البجائي اإلشبيلي اضتسن بن شعيب مدين أيب لشيخا-1
 اظتقصد"  كتاب عليو شتع أنو برناغتو يف قال ببجاية داره يف م1137/ىـ531 سنة

 ابن جعلو وقد ،(20)تفقو قراءة خادتتو إىل فاحتتو من" اضتسٌت اهلل أشتاء شرح يف األسٌت
 . (21) أيب مدين شعيب وخاصتو  أصحاب من قنفد صاحبنا
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م 1116ىـ/510نة اظتولد س (22)عبد الرزتن بن عبد اهلل ،أبا ػتمد األزدي اإلشبيلي-2
م روى عنو كتبا كثَتة يف الفقو واضتديث  1186ىـ/582بإشبيلية واظتتوىف ببجاية سنة 

 .)23)كاظتوطأ  وكذا يف اللغة 

واظتلقب بأيب " أيب علي اظتسيلي" ـالشيخ اإلمام حسُت بن علي بن ػتمد الشهَت ب-3
النيسابوي حجة حامد الصغَت ألف تأليفا سلك فيو مسلك أيب حامد الغزايل الطوسي 

التفكَت فيما "اإلسالم يف كتابو  اإلحياء قال عنو الغربيٍت: انو اطلع على ىذا الكتاب
وأن كالمو فيو أحسن من كالم أيب " يشتمل من السور واآليات من اظتبادي والغايات

 .)25)، مات ببجاية ودفن عند باب أميسون(24)حامد وأسلم 

استقضي ببلنسية ، مث ببجاية  (26)دتيم الباروديأبا -القاضي الشيخ ميمون بن جبارة -4
 (27)إىل أن استدعي ظتهمة القضاء مبرسية ويف الطريق أدركتو اظتنية بتلمسان

كما تعلم على يد الشيخ يوسف بن ػتمد بن يوسف أبو الفضل  اظتعروف بابن  -5
  صاحب اظتنفرجة اظتشهورة. (28)النحوي

 :مؤلفاتو -د

 حكام" تأليف شيخو عبد اضتق اإلشبيلي.شرح كتاب "اعالم بفوائد األ -1

 شرح مقصورة ابن دريد. -2

 النبذ احملتاجة يف أخبار صنهاجة بافريقية وّتاية. -3

 برنامج لشيوخو وأشتاء مؤلفاهتم . -4

 تلخيص تاريخ الطربي الكبَت.  -5
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 أخبار ملوك بٍت عبيد وسَتهتم.  -6

 .(29)ديوان شعر  -7

 : وفاتو-د 

صب يف الدولة اظتوحدية تشَت اظتصادر بأنو توىل قضاء بعد أن تقلب ابن زتاد يف عدة منا
م ، مث انتقل إىل سال  وتوىل 1216/ىـ613اصتزيرة اطتضراء يف األندلس إىل سنة 

م، وىو يومئذ قد جاوز الثمانُت من العمر 1230/ىـ628قضاءىا إىل غاية وفاتو سنة 
(30). 

 :كتاب أخبار ملوك بٍت عبيد وسَتهتم:  ثانيا

 :كتاب سيرة ال -أ 

من أىم ما ألفو ابن زتاد ومن " يعترب كتاب أخبار ملوك بٍت عبيد وسَتهتم    
اآلثار القليلة اليت وصلت إلينا ، وقد لقي ىذا الكتاب بعض اإلىتمام ، فقد ترجم منو 

م 1869م و1862فصلُت إىل الفرنسية يف اجمللة األسيوية سنة " شربونو " اظتستشرق 
 78ة نشره اظتستشرق الفرنسي نفسو يف اجمللة اإلفريقية العدد ، ويف السنة األخَت  (31)

مث طبع سنة  (33)أبو يزيد نقال عن ابن زتاد ، (32)بعنوان وثائق غَت منشورة عن الزنديق
 (34)"فندر ىيدون" م مع تررتة كاملة إىل الفرنسية وقد قام هبذا العمل اظتستشرق1927

قيق الكتاب والتعليق عليو وطبع بتح" جلول أزتد البدوي "وقد قام األستاذ  
 اضتليم عبد نقرة، و التهامي األستاذين بتحقيق مصر يف طبع م باصتزائر كما1984سنة 

 عويس وصدر عن دار اإلعتصام.
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 :دواعي التأليف -ب

 بٍت َأْخَبار من رتَلة فـََهِذهِ  "::" لقد حدد ابن زتاد يف بداية كتابو دواعي التأليف بقولو
 بِوِ  عرفٍت َوبَعضَها التواليف، مفرقات من التقطتو فبعضها التَّْألِيف َىَذا يف  اقيدهت اهلل عبيد
 أَْمثَالو، ِإىَل  اظتؤرخُت اظتؤلفُت َدَعا َما التَّْألِيف َىَذا ِإىَل  َوَدَعاين  بالتعريف، ِمْنوُ  وثقت من
 ليتا بالصورة تلك األحداث ونسخ ، حقائقها وتسجيل قالبها يف األحداث كتابة وىو

 (35( ظرفو ويف عليها وقعت

 :الموضوعات التي تناولها  الكتاب –ج   

 :تاريخ اطتلفاء الفاطميُت يف بالد اظتغرب، وفيو أربعة خلفائهم وىم: القسم األول -أ 

 .أبوعبيد اهلل اظتهدي -1

 ػتمد القائم  -2

 اشتاعيل اظتنصور  -3

م 910ىـ/297رة وىذه الفًتة دتدة من أبو دتيم اظتعز لدين اهلل قبل انتقالو إىل القاى -4
 .م973/ىـ362إىل 

 : القسم الثاني -ب 

م تاريخ انتقال الفاطميُت إىل مصر إىل غاية 973ىـ/362و يتناول الفًتة اظتمتدة من  
 على يد األيوبيُت.  م1172/ىـ567وفاة اطتليفة العاضد، وهناية دولتهم سنة 

 :دثورة أبو يزيد من خالل ابن حمـا: ثالثا 
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 :أ: ترجمة أبويزيد

ىو أبو يزيد ؼتلد بن كيداد ، من بٍت جعفر من بٍت جانة الذي تقول لو الرببر أحيانا 
كان تاجرا ، وأمو (37)، يف قسطيلية (36)ينتسب لزناتة ، والده كيداد من تيقيوس"أجانا"

امة ، وقد كان أبو يزيد أعرجا بو ش" أبو يزيد""سبيكة" جارية اشًتاىا أبوه وزتلت منو 
يف لسانو ، فذىب بو أبوه إىل عراف، وانبأه ذلك العراف بأن البنو ىذا شأن يف 

، وظتا كرب (39)توزر، وقد نشأ أبو يزيد يف (38)اظتستقتبل. وبعد عودتو تويف أبوه يف تقيوس 
، الذين أنكروا أمامة عبد الوىباب (41)وقيل على مذىب النكار (40)قرأ وَفقو اإلباضية 
أىل » مات أبوه وتركو فقَتا معدما، فكان  (4)بعد أن كان وىبيارستم  بن عبد الرزتن بن

،  (7)«يصلونو بفضل أمواعتم، وكان يعلم صبياهنم القرآن ومذاىب النكارية.(6)قيطون
يزيد و بو  :أو تاخَتت، ولو أربعة أبناء ىم  "تاخَتات"بامرأة على مذىبو تسمى وتزوج

أبو يزيد يقدمهم على اصتيوش ومترجهم يف  كٍت ، ويونس، وأيوب ، والفضل. وقد كان
 .السرايا 

ومن صفاتو أنو كان قصَت القامة، دميم اطتلقة، ولكنو باظتقابل كان سريع  
البديهة  يستحضر اآليات القرآنية  عند احملاورة و مناظرة اطتصوم واظتعارضُت، و عندما 

يل بعد كان يركب عوتب على لبس اضترير، بعد كان يلبس الصوف  الصوف ، وركب اطت
اضتمَت، أجاب من عاتبو باآلية الكرنتة: )َوَأِعدُّوا عَتُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط 

 .(43)كما كان يتمثل بأبيات من الشعر   (42)اطْتَْيِل.(

 :ب: دعوتو و ثورتو 

لخروج عن أيب يف توزر يعلم الصبيان، و ىو يدعو من وثق بو، ل" أبو يزيد"منذ أن كان 
القاسم بن عبيد اهلل، فبلغ عدد أتباعو ما يقارب الثالذتائة رجل، و اتصل بعامل توزر 
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فأنكر عليو و هتدده، و تربأ منو، عندىا انصرف عنو أتباعو و ختلو عنو، " ابن فركان"
فخرج من بلدىا إىل جبل األوراس، عند بنو كمالن، قوم من ىوارة، الذين كانوا على 

قوي هبم، واشتد ساعده وعمره إذ ذاك ستون عاما، وبو علل كثَتة، وصحبو مذىبو، ف
، و شتى أبو يزيد من بايعو باظتؤمنُت، و (44)" أبو عمار بن زتيد اضتجري"رجل أعمى ىو

، وظتا دخل أبو يزيد (46)"أعداد من اظتسلمُت"، و انصرفت عنو(45)"العزابة"أقام معهم بـ
اىدون بٍت عبيد؟ ىا أنا رجل أعرج ، وصاحيب أبو مل ال جت:"قال ألىلها (47)القَتوان

عمار أعمى، وقد عذره اهلل سبحانو وتعاىل ورفع عنو حرج اصتهاد والقتال فلم نذل 
 .(48)"أنفسنا

وكان أبو يزيد يرى اصتمع بُت األختُت، مبلك اليمُت، ويستبيح نساء من خالفو  
،  (49)افريقية كلها إال اظتهديةمن اظتسلمُت ويسفك الدماء، وقد استوىل أبو يزيد على 

، وبعدىا بدأت (50)ودخل القَتوان ووصل إىل مصلى العيدين يف أيام اظتنصور العبيدي
قواتو تًتاجع وبدأت ىزيتمو تلوح يف األفق، بسبب ما أظهره من غلو يف الدين وإسراف 

 يف سفك الدماء وانتهاب األموال.

روا بو من الناس عيثًا وعبثاً، خاصة لقد كان أتباعو من الرببر يقتلون كل من ظف 
ؽتن خرج من اظتهدية عند حصارىم عتا فرارا من اصتوع واضتصار، كانوا يشقون بطوهنم 

 .(51)أحيانا ْتثا عن اظتال، توقتا منهم أهنم ابتلعوه 

 :ج: رد فعل الفاطميين

ية توىل اظتنصور بن اشتاعيل قتال أيب يزيد الذي توالت ىزائمو منذ وصولو اظتهد 
م، متبعا سياسة استمال فيها الناس إليو 945فرباير  15ىـ/333رتادى اآلخر سنة 30

رغبة منو يف تغيَت مساندهتم أليب يزيد، فبقي مع اظتنصور قلة قليلة، وقال عتم صربة فسمى 
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، بعدىا خرج اشتاعيل من (52)م946ىـ/334ذلك اظتوضع بصربة اليت بنيت مدينة سنة 
أعلن العفو عن الناس ما عدا خصومو، ومن سوسة انتقل إىل ف(53)اظتهدية إىل سوسة 

القَتوان، مث توجو إىل اظتغرب ، فنزل بساقية ؽتس ألربع بقُت من شهر ربيع األول من سنة 
ومن اظتشرق يف ألف فارس مث رحل  (54)م، وىناك ضتق بو عسكر من برقة 947ىـ/335

أين خرج لو أىلها فهنؤوه، ودعوا  ،(58)فباغاية (57)، مث مالق( 56)فمرغتنة (55)إىل سبيبة
لو ، وشكرىم ألهنم أغلقوا األبواب يف وجو أيب يزيد، مث واصل سَته إىل أن وصل 

 .(60)، فقام هبا أياما كثَتة(59)طبنة

متربه بقيام ثورة يف األوراس (61)ويف ىذه األثناء وصلو كتاب من عاملو باظتسيلة 
ثائر ، فأمره بالقضاء عليها ، وعند  من قبائل زواوة وصنهاجة وعجيسة، اجتمعت حول

 .(62)غتيئو استقبلو ّتثة الثائر ، وهبدايا أخرى ، فأمر اشتاعيل بالتنكيل بو

بعد أن  -(63)وواصل اشتاعيل سَته وكان ينتقم ويكرم ، فاتنقم من أىل بسكرة  
وصلو السند من أيب خزر الزنايت ، فقامت زناتة باإلغارة على بسكرة ، ويف سدراتو 

،واستمال (64)نطيوس ، ألهنا كانت دتد أبا يزيد بالطعام ، ومن بسكرة انتقل إىل مقرةوب
القبائل بالطعام والكساء ، وازدادت قوة اشتاعيل بانضمام صنهاجة وعجيسة بقيادة زيري 
بن مناد إليو ،ويف نفس الوقت حشد أبو يزيد عددا كبَتا من بٍت برزال وقبائل 

 . (65)ساالت

إشتاعيل أليب يزيد ، فتوجو إىل جبل ساالت، ومل يعثر عليو،  واستمرت مطاردة 
" وقد أصابو وجيشو جوع وعطش فمات الكثَت منهم، وقد أشار عليو بعض أصحابو أن

فأخذ برأيهم، ورجع قاصدا "يا موالنا، أعظم الفتح وأجل الغنيمة التخلص ؽتا ؿتن فيو
 .يف سفح اصتبل  صنهاجة رغم عثورىم عل عالمات ودالئل بوجود أيب يزيد
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ويف صنهاجة التقى بزيري بن مناد وىناك أجزل العطاء صتميع أفراد صنهاجة ،  
مث رحل إىل وادي لعلع ،  أين مرض وبقي يف فراشو مدة شهرين وانقطعت عنو أخبار أيب 

ويف ذلك الوقت ذىب أبو يزيد إىل اظتسيلة، وىذا ما حتم  (66)يزيد مث توجو إىل تاىرت 
الرجوع إليها، وأرسل رسال إىل اظتناطق اجملاورة الستنفارىم فأرسل ميسورا على إشتاعيل 

 .(69)، الستنفار كتامة (68)، وأرسل خفيفا إىل ميلة(67)إىل سطيف 

 :أىم المعارك بين الطرفين ونهاية أبي يزيد -د 

وقعت بُت الطرفُت العديد من اظتعارك منها ما كان لصاحل الفاطميُت ومنها ما  
حل خصومهم، تواصلت ىذه اظتعارك حىت بعد القضاء على أيب يزيد، ومن بُت انتهى لصا

ىذه اظتواقع  ما كان ين جيش أيب يزيد بقيادة ابنو أيوب، وصاحب اظتسيلة علي بن 
 .(70)زتدون، وانتهت بعد قتال شديد باهنزام اصتيش الفاطمي

و يزيد، وافًتق ، وفيها اهنزم أب(71)"عُت السودان"وىناك وقعة أخرى تعرف بوقعة  
بيوم "مع صاحبو أبو عمار وحدثت بُت إشتاعيل، وأيب يزيد معركة أخرى تعرف 

، وانتهت باهنزام أيب يزيد وقتل عشرة أالف  )72((باذنة)، وقد جرت بفحص باتنة"الرؤوس
 .(73)من جيشو 

م من يوم السبت حدثت وقعة 947ىـ/335ويف الثاين من رمضان سنة  
إشتاعيل بيوتا ألنصار أيب يزيد ، وقتل منهم عددا كبَتا ، وسىب حيث أحرق  (74)"اضتريق"

، فلحق بو (75)"كيانة"نساءىم ، وغنم منهم كثَتا ؽتا أدى بأيب يزيد إىل الفرار إىل قلعة 
إشتاعيل، ويف طريقو إىل القلعة حارب بٍت عوسجة ، وحارب قلعة تناكر، مث شدد 

وانتهت ( 76)ىـ كانت معركة كيانة336ة اضتصار على قلعة كيانة ويف يوم األحد من سن
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بعد قتال شديد  باهنزام أيب يزيد، وقبض عليو مثقال ّتراحو، بعد ػتاولة فراره، فأمر 
 .(77)مبداواتو ، غَت أنو توىف بُت يديو وىو ينزف

وقام إشتاعيل بالتنكيل ّتثة أيب يزيد حيث أمر هبا فسلخت وحشيت قطنا وقيل  
قردين يالعباهنا، وزتلت على رتل وطيَف هبا بُت البلدان  تبنا، مث وضعت يف قفص بُت

، وحيثما حل استقبل باألفراح والتهاين، وواصل إشتاعيل حربو ألبناء (78)ليشاىدىا الناس
ولكن الباخرة  (79)أيب يزيد، وىزم  ابنو الفضل، ومثل برأسو، وأرسلو وجثة أبيو إىل صقيلية

ىـ اهنزم يزيد ابن أيب يزيد 337ويف سنة  غرقت، فاختفى رأس الفضل وطفت جثة أبيو،
 .(80)ويف السنة ذاهتا قتل أيوب ابن أيب يزيد 

 :منهجية ابن حماد في سرد ثورة أبي يزيد  - د

إن اظتتمعن يف قراءة كتاب أخبار ملوك بٍت عبيد وسَتهتم، يالحظ أن ابن زتاد  
ا ، فاظتوضع األول أشار إىل ثورة أيب يزيد يف موضعُت اثنُت قبل أن يفصل يف سردى

يذكر، أنو عندما بدأ عبيد اهلل اظتهدي يف اختطاط اظتهدية رمى بسهم من الباب إىل 
وكان يقصد أبا يزيد ؼتلد "!…إىل ىاىنا يبلغ صاحب اضتمار:" موضع اظتصلى ، وقال 

 .(81)بن كيداد الذي خرج عن اإلشتاعيليُت يف فًتة  حكم ابن عبيد اهلل اظتهدي القائم 

ظتوضع الثاين يذكر ابن زتاد أنو يف عهد عبيد اهلل اظتهدي، قام ابنو القاسم ويف ا 
،  " احملمدية" باختطاط مدينة اظتسيلة برػتو، وىو راكب على فرسو، وأمر ببنائها وتسميتها

كما أمر أن تكون ؼتزنا ألنواع اظتأكوالت واألقوات وما ىو ضروري ومل تزل تلك األطعمة 
يزيد، وخرج إشتاعيل حملاربتو أين كانت لو عونا وسندا ومددا للمؤونة، ػتفوظة إىل فتنة أيب 

 .(82)عندما حاصره يف جبل كيانة



 مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 325 12العدد 
 

وعند قراءة لثورة أيب يزيد من خالل كتاب ابن زتاد ، استنتج بعض النقاط  
 :حول منهجو يف سرد ىذه الثورة، ولعل أقتها ما يلي

رجها ضمن حديثو عن اطتليفتُت  مل يفرد للثورة بابا أو فصال ؼتصوصا، وإفتا أد -1
ىـ 334)، وإلشتاعيل اظتنصور ( م946/ىـ334م 934ىـ/322)ػتمد القائم 

 (.م952/ىـ341م946/

ثورة أيب يزيد ضمن موضوع القائم ال تتعدى تررتة لو، وذكرا لدعوتو، وذكر ابن  -2
ي زتاد أن أبا يزيد استوىل على افريقية كلها ما عدا اظتهدية، كما ذكر موقعة عل

 .ابن زتدون مع أيب يزيد عندما ترجم لعلي بن زتدون

أما موضوع اطتليفة اظتنصور، فقد جعل ابن زتاد أىم األعمال اليت قام هبا ىو  -3
 .حربو أليب يزيد، وقد استغرقت أحداث الثورة حيزا كبَتا من  ىذا اطتليفة

قولو مثالوىو التأريخ لثورة أيب يزيد عند كاتبنا جاءت يف إشارات ؼتتلفة اظتواضع ك -4
، عكس (83)....."واستوىل أبو يزيد على افريقية:" يتحدث عن سَت الثورة

اظتقريزي، وابن خلدون الذين اتبعا خط سَت الثورة باستيالء أيب يزيد على اظتدن أو 
 .ػتاصرتو لبعضها، وػتاوالتو  اظتتكررة االستيالء على اظتهدية

إشتاعيل ، على اعتبار أهنا تندرج يف سياق تناول اظتؤرخ الثورة كجزء  من سَتة  -5
حرب بٍت عبيد للثائر أيب يزيد، كما تناولت السياسة اليت اتبعها إشتاعيل يف 
القضاء على الثورة، من خالل التحالفات اليت أقامها، أو اإلمكانات واظتوارد اليت 

، وىذا رصدىا لدعم قدرات اصتيش الفاطمي اظتنهك، وتوظيف القوة الزيرية الناشئة
أمر طبيعي ألن ابن زتاد يؤرخ عتذه األسرة اليت حكمت اظتغرب يف فًتة بروز القوة 

 .الزيرية الصنهاجية
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تناول ابن زتاد عتذه الثورة كان متقطعا، فهو مل يفرد عتا بابا خاصا كما فعل غَته  -6
من اظتؤرخيُت كابن خلدون واظتقريزي مثال الذين أطنبا يف سرد أحداث الثورة 

لة دون انقطاع .. فابن زتاد فكك الثورة وفكك سَتورهتا، فهو كلما مر متسلس
ْتادثة جانبية إال وأبعدتو عن الثورة ألنو كان يتوسع فيها، وكلما صادفو مكان إال 
وشرحو وحدد موضعو. وبالتايل كان ىذا التقطع مشوشا لذىن القارىء، فتختلط 

ر عن الكثَت من اظتؤرخيُت غَت أحداث الثورة باألحداث اصتانبية، وىي حالة تظه
 اضتوليُت.

لعل ما نتيز ابن زتاد عن غَته من اظتؤرخيُت للثورة ىو ذكره لبعض اظتواقع الفاصلة  -7
يف الثورة، كموقعة عُت السودان، ووقعة اضتريق، وموقعة آذنة، وحدد مواضع بعض 

 .ىذا اظتواقع وتسميتها بلغة أىل اظتنطقة

بأن لو كتاب حتت ( ابن زتادة)ويسميو أيضا  ابن زتاد (84)يذكر إحسان عباس -8
بأنو من اظتؤرخُت وىو كتاب يعطي أفضل انطباع عن اظتؤلف،  "القبس"عنوان 

السنة، نظر إىل ثورة أيب يزيد واطتالفة الفاطمية نظرة مقارنة وموازنة، فأبو يزيد 
قتل عقوبة من اهلل للشيعة الذين أمروا بسب الغار والعباءة واقًتفوا ال"عنده 

فرجوا فيو اطتَت والقيام "وأن من اتبع أيب يزيد مل يكن يعلم مبذىبو  (85)"والتعذيب
وىو مبوقفو ىذا يشذ عن مواقف علماء وفقهاء أىل السنة الذين   (86)"بالسنة

 نظروا إىل الفاطميُت نظرة تشكيك يف حقيقة انتساهبم آلل البيت.

 نرى لو مسوغا للتعاطف مع وظتا كان صاحبا قاضيا يف عهد اظتوحدين، فإننا ال -9
الشيع الفاطميُت الذي يبديو يف كتابو، وىو القاضي السٍت اظتالكي، ؽتا جعل 
األستاذ إحسان عباس يرى أن ىذا اظتوقف ليس موقفو؛ بل ىو موقف نسب إليو، 

 .(87)ورمبا زيد يف الكتاب من بعض من نسخو  
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 اظترحلة اظتغربية للدولة الكتاب موجز يف غتملو، وىو وإن كانت مصادره وفَتة يف -11
م، إال أن مصادره يف 972ىـ/362الفاطمية وقبل انتقال دولتهم إىل مصر سنة 

اظترجلة اظتصرية قليلة خاصة بعد فًتة اظتستنصر، فهو يعتمد على الرقيق القَتواين  
والقضاعي وابن حيان، وبعد عهد اظتستنصر يعتمد  على الرواية الشفوية عن أيب 

، وقد ضمِّن ذلك يف مقدمة (88)اهلل اظتصري وأحد الطلبة من اضتجاج اظتكارم ىبة
الكتاب فقال بأنو قيد ىذا التأليف، فبعضو التقطو من مفرقات التواليف، وبعضها 

 (89)عرفٍت من وثقت منو بالتعريف

تعد القطعة اليت ألفها عن أيب يزيد مفصلة نسبيا، مبا حوتو من معلومات عن  -11
عالن الثورة، ويبدو أنو تأثر ببعض اظتصادر اإلباضية، أو نقل أحوال أيب يزيد قبل إ

أن من بايع أبا يزيد وأٌقام معو "، فهو ينفرد عن من أرخ للثورة  بذكر  (90)عنها
 . (91)"عدة اظتسلمُت"عرف بالعزابة ، ومن بايعو و انصرف عنو عرف بـ

ر، ولكنو باظتقابل باظترحلة األخَتة من الصراع مع أيب يزيد واظتنصو " اظتؤلف"اىتم  -12
خالل فصول كتابو ولو مرة واحدة أليب يزيد مبا نعت  شرفهو مل ي .أغفل ما قبلو

" رغم أنو ذكره أكثر من ستسُت مرة، ومل صاحب الحماربو وما عرف بو من أنو "
، كما أنو بالملعون أو الدجالينعتو أيضا مبا نعتتو بو اظتصادر الشيعية االشتاعيلية 

 (92)العلمية فذكر أنو وقف على القصر الفالين وىو باق إىل اآلناعتمد االمانة 
،كما عمد أيضا إىل (93)بعض كتب الشيعة أن أبا يزيد قد أخربو  ى يفوقد رأ

تسمية بعض اظتناطق كما تنطقها الرببر كقولو قاعة "تناكر" وتقول الرببر للموضع 
وتررتها "باظترآة" وىي  كما شتتها الرببر (95)"اظتري"، وقبلو قلعة (94)"شيكر"اآلن 

 .اليوم بنواحي البويرة يف الطريق إىل مدينة اصتزائر
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 :خاتمة

نصل يف األخَت ومن خالل تطوافنا يف الفضاء الذي رشتناه من التقييد عتذا  
العامل واظتؤرخ، ومن خالل تتبعنا إلنتاجو الفكري: أن الساللة الصنهاجية مل تتخلص من 

وال من العصبية القبلية، بالرغم من أن اإلمارة اضتمادية مل اظتوروث الشيعي الفاطمي، 
تكن دتلك تقاليد اضتكم بسبب بداوهتا، وافتقارىا ظتؤرخُت يدونون تارمتها ظتا كانت القلعة 
ىي عاصمة الدولة، وىو خالف الوضع الذي آلت إليو يف ّتاية بسبب االحتكاك 

ضتكم واإلدارة، وبعد هناية اإلمارة صتأ باألندلسيُت، واـتراط بعض الكفاءات يف دواليب ا
بعضهعم كابن زتاد إىل العمل على إحياء مآثر األجداد، يدفعو اضتنُت إىل القبيلة اليت 

النبذة " خدمت الدولة اإلشتاعيلية فراح يؤرخ لدولتها ومن مّث يؤرخ لقبيلتو، لذلك ألف
شتغال بالقضاء يف العهد وىو ال يزال م" المحتاجة في أخبار صنهاجة بإفريقية وببجاية

 اظتوحدي.

و الكتاب يف عمومو يتسم بالبساطة والسَت على النمط التقليدي الذي درج 
عليو من سبقو من اظتؤرخُت، غَت أنو رسم لنا خريطة األحداث والوقائع  من خالل تتبعنا 
طتط سَت ثورة صاحب اضتمار ورصد بعض اظتناطق اليت مل تذكر من قبل، بل ذكرت 

مرة وجتلت حىت يف األشتاء اليت ما زالت إىل اليوم تذكر رغم ىامشيتها كفحص ألول 
،ولكن (97)الذي يوجد يف الطريق الرابط بُت  بغاية بلزمة ،طاقة ،نقاوس طبنة  (96)"طاقة

التصحيف أوقع احملقق يف اطتلط فعندما ذكر باتنة )وىي أم حواضر منطقة األوراس اليوم 
سيلة إال إثنا عشر ميال، وما ىي إال آذنة اليت تتواجد على تبعد عن اظت (  قال أهنا ال

  .(98)وادي سهر بالزاب

اظتغرب األوسط  تاريخ  يعد مرجعا مهما لدارسعلى صغر حجمو واضتقيقة أن الكتاب 
ليوم نافذة مهمة يف البحث وكتابة خاصة من ناحية اصتغرافية التارمتية اليت أصبحت ا
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ُت اإلنسان وبيئتو الطبيعية واالجتماعية، وأن اظتغرب األوسط التاريخ مبا يبُت العالقة ب
  ونشرىا بُت األقطار وحفظها على امتداد الزمن.ساىم يف انتاج اظتعرفة التارمتية 
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 .598-597،ص118،ج1985، مؤسسة الرسالة، بَتوت3شعيب األرناؤوط وآخرون، ط

نزعتا وبناىا زتزة بن اضتسن بن سليمان بن اضتسُت بن اليت قريبة من القلعة وىي  مدينة زتزة  13
علّي بن اضتسن ابن علّي بن أيب طالب وأبوه اضتسن بن سليمان ىو الذي دخل اظتغرب،ياقوت 

 .302،ص2، ج 1995 ، دار صادر، بَتوت3معجم البلدان، تح: احسان عباس،طاضتموي 
 192نفسو، ص: - 14

يف ذكر العلماء واألولياء  بتلمسان ، د، م، ج، اصتزائر ص: ابن مرمي اظتديوين: البستان  - 15
 100، وكذا الغربيٍت ، اظتصدر السابق، ص: 300

عالوة عمارة: ابن شداد الصنهاجي : جامع أخبار اظتغرب الوسيط، غتلة التاريخ العريب، ع  - 16
 67، اظتملكة اظتغربية ، ص: 2002، 21

 .102صالغربيٍت، اظتصدر السابق،  - 17

 نفس اظتصدر والصفحة. - 18

الفقيو القطب احملقق شيخ مشايخ اإلسالم من ناحية اشبيلية  نزيل ّتاية وناشر العلم والورع  - 19
ىـ 594والزىد هبا طلبو اظتوحدون ظتراكش وسار إىل تلمسان وىناك كانت منيتو يف موضع االعبادسنة

 السابق، اظتصدر :لذىيبا الدين مشس ، سابق ،مصدر الدراية عنوان: ،يراجع : يراجع
 .22-21 اضتقَت وعز الفقَت انس  القسنطيٍت قنفد ابن ؛219-218،ص21ج

 اظتالكية، طبقات يف الزكية النور شجرة :ؼتلوف بن ػتمد ؛، 192الغربيٍت ،اظتصدر السابق،ص - 20
 .236،ص1ج ،2003بَتوت العلمية، الكتب دار ،1ط خيايل، اجمليد عبد :تح
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طيٍت :أبو العباس أزتد بن اضتسُت القسنطيٍت  : أنس الفقَت وعز اضتقَت يف ابن قنفد القسن - 21
التعريف بالشيخ أيب مدين شعيب وأصحابو، حتقيق :أبو سهل ؾتاح عوض صيام، تقدمي علي طو 

 .137،ص: 2002، 1رتعة، دار اظتقطم القاىرة ، ط
 مشهور ػتدث فقيو اطتطيب ػتمد أبو اإلشبيلي األزدي اهلل عبد بن الرزتن عبد بن اضتق عبد 22

 اهلل رزتو - وكان أكثرىا وناولٍت بعضها عليو قرأت حسان تواليف لو شاعر، أديب فاضل زاىد حافظ
 وقت إىل أقرأ اصتامع يف الصبح صلى إذا كان أقسام، على هناره قسم الدنيا من مثقالً  متواضعاً  -

 الظهر صلى فإن الظهر، صالة إىل لتأليفبا واشتغل منزلو إىل وهنض ركعات ذتان فركع قام مث الضحى
 وكان .الناس حوائج يف مشى العصر صلى فإن العصر، إىل ذلك أثناء يف عليو وقرئ الشهادات أدى

 يدخل ال وكان عليو، يقدر مبا وآنسو إليو ومشى عنو سأل إال الطلبة من أحد ّتانة يدخل ال
 :الضيب لتِت بن أزتد  .عليو يقدر مبا وآنسو إليو ومشى عنو سأل إال الطلبة من أحد (ّتاية)ّتانة
 ..391ص ،1967 القاىرة العريب، الكتاب دار ،1ط األندلس، أىل رجال تاريخ يف اظتلتمس بغية
فقيو ػتدث مشهور حافظ زاىد فاضل أديب شاعر، لو )ّتاية( أبو ػتمد اطتطيب ببجانة -23

متواضعاً مثقالً من الدنيا قسم  -و اهلل رزت -تواليف حسان قرأت عليو بعضها وناولٍت أكثرىا وكان 
هناره على أقسام، كان إذا صلى الصبح يف اصتامع أقرأ إىل وقت الضحى مث قام فركع ذتان ركعات 

وهنض إىل منزلو واشتغل بالتأليف إىل صالة الظهر، فإن صلى الظهر أدى الشهادات وقرئ عليو يف 
، وأنظر أيضا 391نفس اظتصدر، ص حوائج الناس.أثناء ذلك إىل العصر، فإن صلى العصر مشى يف 

 .224،ص 1: اظترجع السابق،جؼتلوف بن ػتمد
 15-14-13الغَتيٍت : اظتصدر السابق، ص: - 24

 بن سليمان فواله األندلس إىل رحل اظتسيلة، أىل من العلوم، بعض يف مشارك مالكي، فقيو 25
 ال وكان اظتسائل يف عليو نوظر وقد التفقو، حسن كان :بشكوال ابن قال بقرطبة، الشورى حكم
 أعالم ُمعَجمُ  :نويهض عادل .العباس مبقربة ودفن بقرطبة مات " متواضعا عفيفا وكان سواىا، لتسن
 والًترتة للتأليف الثقافية نويهض مؤسسة ،2ط اضتَاِضر، الَعصر َحىّت  اإلسالم َصدر ِمن - اصتزائِر

 ..300ص ،1980 بَتوت والنشر،
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 قضاء وُويّل  األندلس دخل ىـ 584 :اظتتوىف .الفرداويّ  دتيم أَبُو َخْلُفون، ْبن ُجَبارة ْبن ميمون  26
 كرمي الرؤساء، يف  معدوًدا العلماء، كبار من وكان .ّتاية قضاء وويل .ُصرف مُثَّ  مدة، بـََلْنِسية

 قضاة لتويل َمرّاُكش إىل مَ استُـْقدِ  .وتفّقهوا واستقاموا بـََلْنِسية، أَْىل انتفع وبو اضتُْرمة، عظيم األخالق،
َمام وفاة بعد ُمْرِسَية  :الذىيب الدين مشس .بِتلمسان إليها طريقو يِف  فُتويفّ  ُحبيش، ْبن القاسم َأيب  اإْلِ
 بَتوت اإلسالمي، الغرب ،دار1معروف،ط عّواد بشار :تح َواألعالم، اظتشاىَت َوَوفيات اإلسالم تاريخ

 ..792ص ،12ج ،2003

 12، ص:، مصدر سابقابن زتاد - 27

 اإِلمام زتاد أيب قلعة من أصلو التوزري النحوي بابن اظتعروف :ػتمَّد بن يوسف الفضل أبو - 28
 الصاحل السلف ىدى على والدين العلم أىل من كان الفاضل، القدوة العمدة احملقق العامل العامل
 :أوعتا اظتشهورة اظتنفرجة ناظم وىو الدعوة غتاب

 بالبلج ليلك آذن قد ... يتنفرج أزمة اشتدي

 إىل وكتب حامد أليب ىذا الفضل أبو انتصر الغزايل حامد أيب أحياء بإحراق اظتغرب علماء أفىت وظتا
 بالذكي اظتعروف اظتازري ػتمد اهلل عبد وأيب اللخمي اضتسن أيب عن أخذ ذلك، شأن يف اظتسلمُت أمَت
 موسى عمران أبو منهم وفاس إفريقية أىل من اعةرت وعنو الربعي، اصتليل وعبد الشقراطشي زكريا وأيب
 مىت الفضل أيب يد أقّبل أن أيب أوصاين :حرزىم ابن اضتافظ قال .فاس مفيت الصنهاجي زتاد بن

 بٍت بقلعة سنة ذتانُت عن تويف .بركتو يل وحصلت يل ودعا :قال .مرة مائة اليوم يف لقيتو ولو لقيتو
 تاريخ :الذىيب .اآلن حىت يزار هبا قربهو  م1119]ىـ 513 سنة احملرم يف ّتاية سهول ّتنويب زتاد

ابن مرمي : اظتصدر ، 300ص السابق، اظتصدر : مرمي ابن ؛360 ،ص35ج سابق، مصدر اإلسالم،
 .185 ،ص1سابق،ج مرجع ؼتلوف، بن ، ػتمد 300السابق، ص:

د اإلسالمي" م و ك ، موسى لقبال وعبد اضتميد حاجيات وآخرون : اصتزائر يف التاريخ "العه - 29
 346، ص: 1984اصتزائر 

 نفس اظترجع والصفحة. - 30
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 39السابق، ص:  صدر السابقالبستاين، اظت - 31

ىذا ديدن اظتشتشرقُت واظتستعربُت خاصة ؽتن ينتمون إىل اظتدرسة الفرنسية الكولونيالية، فهم  32
ا بالتايل على تشويو اظتصادر يعمدون دوما إىل إطالق النعوت ، وحتريف الكلم عن مواضعو، فعملو 

 العربية اإلسالمية اليت نشروىا. خاصة ما تعلق بتاريخ اظتغرب اإلسالمي عامة واظتغرب األوسط خاصة.

33 - A-CHERBONNEAU:Revue africaine-13ANNèE-N:78. 
NOVEMBRE 1869,PAGES;DE;425 A453   

 39، وكذا اصتياليل ، اظترجع السابق، ص: 474نفسو ، ص:  - 34

 .17ابن زتاد: اظتصدر السابق، ص 35

، دار صادر بَتوت 2،ط2مدينة بإفريقية قريبة من توزر ، ياقوت اضتموي: معجم البلدان ج - 36
 37،ص: 1995لبنان 

مدينة كبَتة ، هبا دتر كتلب إىل افريقية من مدهنا توزر اليت ىي أكرب مدهنا، واضتمة ونفطة،  - 37
 348/ص:4اضتموي ، اظتصدر نفسو، ج

 29،30، ص:، مصدر سابقابن زتاد - 38

توزر مدينة بأقصى أفريقية ، من نواحي الزاب، من أعمال اصتريد هبا ـتل كثَت ، يراجع  - 39
 57،ص:2اضتموي ، اظتصدر السابق ، ج

بن زتاد بـأن أبـا يزيـد كـان إباضـيا، ومل يـزد علـى ايذكر . 30ابن زتاد ، اظتصدر السابق ، ص: - 40
اتعــاظ  اظتقريــزي: تقــي الــدينك نكاريــا، تــذىب إىل القــول بأنــو كــان صــادر الــيت ذلــك ،عكــس بعــض اظت

ـــــدين الشـــــيال،دار الفكـــــر العـــــريب ، القـــــاىرة،  ـــــار األئمـــــة الفـــــاطميُت اطتلفـــــاء،تح رتـــــال ال اضتنفـــــا بأخب
دار الكتـب العلميـة ، بـَتوت ،  ، وعبد الرزتان بن خلدون : تاريخ بـن خلـدون ،109،ص:1948،

القاضــي عيــاض يــرى بأنــو كــان يــبطن رأي الصــفرية ويتمــذىب مبــذىب  أن إال ؛16، ص 7، جلبنــان
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ترتيــــب اظتــــدارك وتقريــــب اظتســــالك ظتعرفــــة أعــــالم مــــذىب مالــــك، تــــح: أزتــــد بكــــَت ػتمــــود   اطتــــوارج.
 . 495،ص2،منشورات دار مكتبة اضتياة، بَتوت بآلتا،ج

غبية؛ وىم خوارج اظتغرب واألندلس النّكار أو النكارية، ويقال عتم أيضا النجوية والشعبية، والش 41
من اإلباضية ، أو كانوا الغالبُت على خوارج اظتغرب واألندلس، وىم رتاعة يزيد بن فندين الذين 
أنكروا إمامة عبد الوىاب بن عبد الرزتن ، ألنو مل يكن اإلمام باإلرتاع ، وكان فيهم من يبزّه علما، 

فقيل عتم النّكاث، وكانوا يف اجتماعاهتم يكثرون النجوى فاعتربوه مغتصبا لإلمامة ، ونكثوا بيعتو، 
فقيل ىم النجوية، وأحدثوا يف اصتماعة الشعب مبعٌت الُفرقة، أو الشغب مبعٌت العصيان والفوضى فقيل 

، مكتبة 2ىم الشعبية أو الشغبية .عبد اظتنعم اضتنفي : موسوعة الفرق واصتماعات واظتذاىب ،ط
 .653-652، ص1999مدبويل، القاىرة 

( ، الوىبية: ىم الذين أيدوا إمامة عبد الوىاب بن عبد الرزتن بن رستم ، وصوبوا إمامتو ، وىم 4)
كتاب سَت األئمة وأخبارىم ، تح: اشتاعيل العريب، ديوان رتهور إباضية اظتغرب،. أبو زكرياء:  

 .176ص،1984اظتطبوعات اصتامعية ، اصتزائر 

و بلدة بإفريقية بينها وبُت قفصة ثالث مراحل وبينها وبُت نفطة ( قيطون بفتح أولو وسكون ثاني6)
 .423ص:  4مرحلة ، ياقوت اضتموي: اظتصدر السابق، ج،

 .16ص، 7(  إبن خلدون : كتاب العرب ،ج7)

 .60سورة األنفال، اآلية  42

 32-31ص ابن زتاد : اظتصدر السابق،- 43

انظر : ابن زتاد ومنظر الثورة، يزيد  حد شيوخ أيبأأبو عمار األعمى :إمام إباضي،وىو - 44
،ابن عذارى اظتراكشي،البيان اظتغرب يف أخبار األندلس و 30اظتصدر السابق،ص

 .217( ،ص1980،بَتوت.دار الثقافة،2،)ط1اظتغرب،تح.ج.س.كوالن و ليفي بروفنسال ج
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عند العزابة:مفردىا عزايب، و ىو العازب اظتبتعد عن مباىج اضتياة الدنيا، و يعٌت - 45
 .ديٍت اطتاص يف كل مدينةاإلباضية،اجمللس ال

 . 32،ص30ابن زتاد، اظتصدر السابق،ص- 46

ىـ،وىي" مدينة عظيمة 50اول حواضر اظتغرب اإلسالمي ، بناىا عقبة بن نافع الفهري عام  - 47
ها بإفريقية وليس باظتغرب مدينة أجل منها ، إىل أن قدمت العرب بإفرقية وخربت البلدان فانتقل أىل

 420، ص:4عنها" اضتموي، اظتصدر السابق، ج

إشارة ابن زتاد إىل مشاركة علماء السنة يف اصتهاد ضد الشيعة ، وقد شارك منهم الكثَت  - 48
ورفعوا شعارات تأييد أليب يزيد ومناىضة للشيعة، وقد استشهد منهم الكثَت ، يراجع ابن عذارى 

هلل اظتالكي: رياض النفوس ، تح بشَت البكوش ،وكذا عبد ا217اظتراكشي ، اظتصدر السابق، ص:
 344-292ص:1981واظتطوي العروسي، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت لبنان ، 

ىـ، وانتهى منها بعد ستس سنوات وانتقل 300تنسب إىل عبيد اهلل اظتهدي اختطها بنفسهسنة - 49
وت اضتوي ، اظتصدر ىـ تقع على الساحل  داخلة يف ْتر الروم ، ياق308إليها يف شوال سنة 

 230،231، ص:5السابق،ج

يتفق ابن زتاد مع ابن عذارى، يف حُت يقع االختالف يف سَت اظتعارك مع اظتقريزي وابن  - 50
، والقريزي ، اظتصدر 218خلدون يف توضيحات عديدة ، يراجع ابن عذارى ، اظتصدر السابق، ص:

 43-41، وابن خلدون ن اظتصدر السابق، ص:120-111السابق، ص:

 31ابن زتاد اظتصدر السابق،ص: - 51

 33، ص: نفسو - 52

مدينة صغَتة بنواحي افريقية بينها  وبُت اظتهدية ثالثة أيام ، وتبعد عن القَتوان وثالث وثالثُت  - 53
ألف رجل ، 80ميال لتيط هبا البحر من جهات الشمال واضتنوب والشرق ن حاصرىا أبو يزيد يف 

  282، ص:3، ياقوت اضتموي، اظتصدر السابق، ج وأهنزم عنها لشدة حصانتها
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اسم صقع كبَت يشتمل على مدن وقرى بُت اإلسكندرية وإفريقية ، ومدينتها أنطابلس ، وتعٍت  - 54
ىـ، وىي مدسنة أىلها ذوو وداعة وامن 21اظتدن اطتمس ، افتتحها عمرو بن العاص سلما سنة 

 389-338،ص:2وسالم ، نفسو،ج

 186،ص:3افريقية، نفسو،ج ناحية من أعماق - 55

 109،ص:5قرية بافريقية عتوارة، تبعد عن األربس مبرحلة مبرحلة، نفسو،ج - 56

، 9،ىامش ، طبعة اصتزائراسم وادي بتونس قريب من حدود اصتزائر وتونس ، ابن زتاد م س  - 57
 35ص:

، وىي على مقربة مدينة بإفريقية أولية جليلة بقرب مسكيانة ذات أهنار وذتار ومزارع ومسارح - 58
على  ي الزنايت النكار ينفز يمن جبل أوراس اظتتصل بالسوس، وهبذا اصتبل قام أبو يزيد ؼتلد بن كيداد ال

، عبد اظتنعم اضتمَتي: الروض اظتعطار يف خرب أيب القاسم بن عبيد اهلل الشيعي وبو كان مستقر الكاىنة
  .76، ص 1980بَتوت  ،مؤسسة ناصر للثقافة  ، 2، ط إحسان عباساألقطار، تح:

بلدة يف طرف إفريقية ؽتا يلي اظتغرب على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصَت فبلغ سبيلها  - 59
عشرين ألفا وىرب ملكهم كسيلة، وسورىا مبٍت بالطوب، وهبا قصر وأرباض، وليس بُت القَتوان إىل 

 ، ىـ454حدود سنة سجلماسة مدينة أكرب منها، استجدىا عمر بن حفص ىزار مرد اظتهليب يف 

.ياقوت األندلسنزيل لغوّي الديب األشاعر الأبو مروان عبد اظتلك بن زيادة اهلل الطبٍت إليها ينسب 
 .21،ص4اضتموي، مصدر سابق،ج

 36-35ابن زتاد ، اظتصدر السابق، ص: - 60

صدر ىـ، اضتموي  اظت315مدينة باظتغرب تسمى احملمدية ، اختطها أبو القاسم بن اظتهدي سنة - 61
 130ص:  5السابق،ج 

 37ابن زتاد اظتصدر السابق، ص: - 62
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بلدة من نواحي الزاب  فيها ـتل وشجر وتعرف ببسكرة النخيل ، اضتموي  اظتصدر السابق،  - 63
 422، ص:1ج

، 5مدينة باظتغرب قريبة من قلعة بٍت زتاد ، تبعد عن طبنة بثالث فراسخ ، نفسو ،ج - 64
 175ص،:

 41ر السابق، ص:ابن زتاد ، اظتصد- 65

اسم ظتدينُت متقابلتُت ، يقال ألحدقتا تاىرت القدنتة ، واألخرى تاىرت اضتديثة ، بينها وبُت   - 66
 7،ص:2اظتسيلة ست مراحل وىي بُت تلمسان وقلعة بٍت زتاد ، اضتموي ،اظتصدر السابق ، ج

 220،ص:3فسو، جمدينة من نواحي  من جبال كتامة ، بُت القَتوان وتاىرت ، اضتموي ، ن - 67

مدينة بأقصى  افريقية من أصل الزاب ، تبعد  عن قسنطينة بيوم واحد ، نفسو، ج  - 68
 . 244،ص:5

 40-39ابن زتاد اظتصدر السابق، ص: - 69

أنو وقعت بُت القائدين أكثر من واقعة واضتروب بينهما  ابن خلدون ، يذكر 31، ص: نفسو - 70
 . سجاالكانت 

 .اد فقطينفرد بذكرىا ابن زت - 71

ىي مدينة قدنتة تسمى )أدنة( وتسمى أيضا )أذنة( وتسمى أيضا )باذنة(أو )باتنة(، أنظر ابن  72
. ولسنا ندري اليوم أىي باتنة أم حواضر األوراس واليت 71زتاد: اظتصدر السابق، طبعة القاىرة، ص 

سنطينة إىل الزاب، أم ذكرىا النمَتي يف فيض العباب ، يف رحلتو مع السلطان اظتريٍت أيب عنان من ق
 اليت تقع قريبا من مدينة اظتسيلة.؟
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، وينفرد ابن زتاد بذكر اسم  مكان الواقعة، وغَته يرى بأن 41-38ابن زتاد نفسو، ص:  - 73
، 122األطفال أخذوا من رؤوس القتلى عشرة أالف رأس ، ينظر اظتقريزي ، اظتصدر السابق، ص:

  43وابن خلدون اظتصدر السابق، ص:

 ينفرد ابن زتاد بذكر ىذه الواقعة   - 74

، وكذلك اظتقريزي، اظتصدر السابق ، 44جبل  كتامة عند ابن خلدون ، اظتصدر السابق،ص: - 75
 . يذكر ّتبل كتامة124ص:
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 416ص:
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 لملخص: ا
يزخر وادي سوؼ كغَته من الوطن اجلزائري مبوروث حضاري مادي مهم، متمثل يف 

من ىذا ادلوروث ادلادي ادلخطوطات الكامنة يف زوايا ادلكتبات ورفوؼ اخلزائن العتيقة، و 
 توجد ادلعامل التارخيية، اليت كانت دتثل منارات علمية أو إدارية مهمة يف ىذه ادلنطقة.

إف بلدة قمار تعترب من البلدات األوؿ من حيث النشأة على تراب سوؼ، إف مقر  
، إف أكرب دليل على ادلوروث األثري السويف اجلزائري -ديواف القائد  -احلكم ذلذه البلدة 

تاريخ إنشاء ىذا ادلقر قدمي جدا ال يعرؼ بالتحديد ولكن كيف ىي احلالية العمرانية ذلذا 
ادلنشأ؟ وما ىي أىم ادلشاكل اإلنشائية اليت تعاين منها؟ وىل من سبل الستغالذلا من 

 جديد يف إطار خيدـ الوجهة االجتماعية على مجيع األصعدة؟
د جبسية سلتلفة استغلت من طرؼ السكاف يف لقد دتيزت منطقة وادي سوؼ بوجود موا 

بناء ما حيتاجونو من عمارة ألغراضهم ادلختلفة، و قد عانت ىذه ادلواد بعد مرور السنُت 
و األعواـ من الفتور و اإلعياء ، فهل من آليات و وسائل زللية تستطيع رد االعتبار ذلذه 

 ديكن اها تقوية البناء و العمارة ، العمارة ، بطرؽ حديثة تستغل ادلواد احمللية األخرى اليت
مثل الأللياؼ النباتية اخلاصة بادلنطقة ، ذلذا ومست ىذه ادلداخلة بػػ " ادلعامل األثرية 

 اجلبسية بُت االهنيار و الًتميم " 
إف سلتلف ادلعاينات و الدراسات اليت قمنا اها أثبتت يف رلملها أف ادلنشآت اجلبسية 

اء شأهنا شأف ادلنشآت اخلرسانية و غَتىا و أنو بإمكاننا معرضة للتشققات و اإلعي
 اها ، و اهذا ديكننا بعثها و استغالذلا من جديد . تترميمها مبواد زللية شبيهة باليت بني
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 الكلمات ادلفتاحية: ادلعامل األثرية، الًتميم، التشققات، اجلبس، ألياؼ النخيل. 
Abstract: 
Oued souf, like other regions in the Algerian homeland, is 
replete with an important cultural heritage, exemplified by the 
manuscripts that lie in the corners of the libraries and the shelves 
of the antique safes, historical monuments are located within 
this heritage, which were used to represent important scientific 
or administrative beacons in this region. 
Guemar is one of the towns that was first founded in Souf, and 
the office of authority -the Commander’s Office/Deewan 
elkayed- is indeed the greatest evidence of the ancient Soufi 
heritage, the date of creation of this office is too old to be 
defined, but how is the current physical state of this structure? 
What are the most important structural problems that it suffers 
from? Are there any ways of exploiting them again in a socially 
oriented framework? 

 Oued souf has been marked by various gypsum materials 
that, for various purposes, have been used by the population to 
build what they needed. Over the last years, these substances 
have suffered from apathy and weariness. The question is: are 
there Any local mechanisms and means that can rehabilitate this 
kind of architecture in a modern way by exploiting other local 
materials that can strengthen the building? For instance, the 
region's own botanical fibers, for this reason, this intervention is 
called "gypsy monuments; collapse and restoration." 
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 The various previews and studies we have conducted 
have shown in their entirety that gypsum establishments are 
prone to cracks and weariness, exactly like concrete structures 
and others, we can restore them with local materials similar to 
those they were built in, thus, they can be exploited anew. 

 Keywords: monuments, restoration, cracks, gypsum, 
palm fibers 

 
 المقدمة :

يعترب وادي سوؼ من ادلناطق العريقة قددية النشأة يف الصحراء اجلزائرية ، و ما يدلل     
على ذلك و جود آثار و بنايات و قرى إف صح التعبَت قد طمرت حتت الرماؿ  أو 

، و منها ما غَت ذلك تكسبت القددية و جلهمة و القدائم و  ىدمت ، مثل سندروس و
الظارب يف القدـ و ال احلديث القريب ، و من مناطق  ىو متوسط العمري ليس بالقدمي

سوؼ بلدة قمار اليت حتوي رلموعة من ادلعامل األثرية منها الزاوية التجانية و منها برج 
 و منها مدرسة البنُت و غَت ذلك .  -ادلعروفة بالديواف  -القائد  ديوافالدخاف و منها 

إذا بإمكاننا أف نسأؿ عن تاريخ إنشاء كل من ىذه ادلعامل من جهة و ما ىي      
من جديد ؟ و ما ىي  استغالذلالًتميمها و  إمكانيةالوضعية العمرانية ذلا اليـو و ىل من 

بالدراسة على ثالث عينات أو اماكن سلتلفة يف الوضعية ادلواد الكفيلة بذلك ؟ لقد قمنا  
 ديوافالبلدة ادلذكورة ، و ىي الزاوية التجانية و برج الدخاف و  و ىذه األماكن كلها يف

الدراسة ثالثة مباحث ، األوؿ ىو التعريف بتاريخ و القائد القدمي ، و قد مشلت ىذه 
مكاف و الدور  الذي كاف يؤديو كل معلم من ىذه ادلعامل ، أما الثاين فقد تطرقنا فيو إىل 

و الوضعية العمرانية احلالية و رلمل الًتميمات  عامل األثريةادلواد ادلستعملة يف بناء ىذه ادل
و ادلبحث الثالث فقد مشل دراسة ترميم رلمل ىذه اليت مست جوانب ىذه ادلنشآت ، 
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ادلعامل األثرية مبواد زللية متمثلة يف اجلبس و الياؼ النخيل ، و قد خلصنا إىل رلموعة من 
 التوصيات حوؿ ىذه ادلعامل األثرية . 

 -الديوان  -وان القائد دي
اليـو حيده من الشرؽ الشارع  1962جويلية  05يقع باب الغرب أي حي المكان : 

ادلعروؼ بشارع " القائد " و من الغرب منازؿ خاصة و من الشماؿ منزؿ كاف تابع إلدارة 
 القائد و من اجلنوب ادلسكن القدمي للقائد و السجن . 

تأكد أنو كاف  القرائنال نعرؼ إىل اليـو تاريخ التأسيس بالضبط إال أف  تاريخ النشأة :
منتصف القرف التاسع عشر ، فحاكم البلدة سي عمار بن السا كاف حيكم يف يف موجودا 

 1 .1888مارس  10ىذا ادلكاف و قد توىل زماـ احلكم يف 

ـ على  20، بواجهة مًت مربع  430تقدر مساحتها اإلمجالية حوايل المساحة : 
 ـ . 21.5

 :كانت تضم عدة مرافق أمهها المرافق :
و فيها جيتمع القائد و مشائخ العروش ، كما يستقبل فيها الوفود و  دار احلكم :

 الضيوؼ ، و حاكم ادللحقة .
 و ىو مسكن القائد مع أىلو . بيت القائد :

الشرعية مكاف حبس الناس حىت احلكم عليهم من طرؼ قاضي زلكمة قمار  السجن :
  ، أو احلبس حىت احالتهم على مكتب ادللحقة بالوادي .

 التوسعة :
أوؿ ما بنية دار احلكم " الديواف " مث اضيف إليها السجن مث منزؿ القائد الذي       

، كأوؿ حاكم حيكم 2ـ  1907حل بالبلدة معُت من طرؼ السلطة الفرنسية سنة 
 ادلنطقة من غَت أىلها . 
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 1959و قد شهدت الدار و مرافقها إصالحات كبَتة ضممن مشروع ديكوؿ سنة      
، و مازلت الذاكرة الشعبية حتتفظ بكثَت من القصص و احلكايات حوؿ إعادة البناء و 3

 الًتميم .
 قامت ىذه الدار بعدة أدوار عبر السنين أىمها :الدور الذي كانت تقوم بو : 

أهنا كانت مقر حكم قائد البلدة و مشائخ العروش ، منها تصدر القرارات و تتخذ  -
 ادلواقف ، و تعاجل القضايا اخلاصة بالبلدة .

مكاف الستقباؿ الوفود من قادة سياسيُت و عسكريُت ، و لعل أكرب دليل ما جاء يف  -
 وثيقيت تركات صادرتُت عن زلكمة قمار الشرعية .

 أو قبلها مقر بلدية قمار . 1962أصبحت و منذ  -
بعد االستقالؿ كانت مقر أوؿ بلدية يف ظل الدولة اجلزائرية ادلستقلة ، و رئيسها و  -

 أعضاء رللسها من اجملاىدي و مناضل البلدة .
كاف جزء منها مكاف حلبس ادلعتدين على القانوف ، كما حبس فيها بعض اجملاىدين    -
. 
 بلدة قمار يف سبعينات القرف ادلاضي ، شغلت عدة ادوار بعد فتح البلدية اجلديدة يف -

 منها :
 دار للكشافة ، و نادي للشباب . -
 تعاونية للمكفوفُت . حىت مطلع التسعينات . -
 مكاف لتعليم الشباب و لدروس الدعم . -
 مكاف لنشاط بعض اجلمعيات ، مثل مجعية الراعم للطرب . -

 الوضعية الحالية : 
تعرض ىذا ادلعلم إىل زلاولة ترميمو ، و بدأ بإزالة  2007إىل  2004ت ايف سنو       

و تعرية األماكن ادلتضررة ، ولكن دوف أف يتم الًتميم ، أغلقت و بقيت على تلك احلاؿ 
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مهشمة و معظم الشقوؽ مفتوحة ، تنذر بالسقوط لوال تدارؾ األمر ، بادلسارعة بًتميمها 
 . 

 األىمية :
الذي حتتلو فهي تقع يف حي شعيب كبَت ، حي الباب  االسًتاجتيتكمن أمهيتها يف ادلوقع 

باإلضافة إىل أف بناءىا مزاؿ حسن غريب ، الذي ال يتوفر على كثَت مرافق عمومية ، 
    ديكن ترميمو و استغاله يف سلتلف النشاطات .

 المدلول الحضاري : 
ـ حاكمها كثَت من العلماء ناصحُت أو كوهنا كانت دار حكم ، و قد وقف اما  -

 مهددين من طرؼ ىذا احلاكم .
 ما حتتويو من زخارؼ على قبتها لو بعد حضاري و إسالمي . -
 قل من مل يقف من اآلباء و األجداد داخل ىذا ادلبٌت ، زلاكما أو مستحكما .  -
 أف سجالت احلالة ادلدنية و ىذه األلقاب شكلت يف ىذا ادلكاف .  -

 
 
 زخرفة القبة الكبيرة بديوان القائد 
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 مواد البناء المحلية 
 مواد البناء المستعملة :

و يوجد داخل األرض على شكل و يسميها البعض " وردة الرماؿ "  اللوس : -1
طبقات خيتلف عمقها و بعدىا عن سطح األرض كما خيتلف مسكها من منطقة إىل 
أخرى ، و ىي نوع من الصخور الرسوبية يتكوف من اجلبس و الرمل لو صالبة عالية شلا 
أكسبو خصائص ميكانيكية قوية خاصة يف الضغط و االحنناء ، و مقاومة تسرب ادلياه . 

سلتلفة كذلك ،  استعماالتجمها يطلق عليها أمساء سلتلفة و تكوف ذلا و حبسب ح
 فأمسائها حسب احلجم ىي :

، فما فوؽ . و تستعمل يف البناء كلبنات ديسك  3دسم 20كوف حبجم ت :  ةاللوس
 . اجلبس بعضها إىل بعض

 ديوان القائد من الداخل
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حجمو اليد أو يزيد عن ذلك بقليل أو ينقص  اللوس الصغَت ، الذي ديالء يى الًتشو : 
اليت ال حنتاج فيها إىل أو األدماس ، و يستعمل يف البناء عموما ، و خاصة القباب 

 احلجارة الكبَتة . 
و ىو أيضا نوع من اللوس أصغر من الًتش إىل اف يصبح حصى صغَت و  احلرش :

 لكي ال تزحزحها الرياح .   يستعمل يف تغطية الكثباف الرملية كي تنقص من حركتها و 
  الجبس :

حب اهلل ىذه ادلنطقة مبخزوف ىائل من ىذه ادلادة اخلاـ ادلتواجدة تقريبا على سطح       
األرض أو بأعماؽ ليست بالبعيدة ، فقد اكتشفو الرجل السويف منذ حل اهذه األرض 

مثل قرية تكسبت القددية و كذلك جلهمة و فبٌت لو و ذريتو الدور و ادلساكن اهذه ادلادة 
، و قد انتشر ذلك بعد غور الوادي الذي  القدائم الذيٍت مازالت بعض آثارىم إىل اليـو 

 حجارةكاف جيري على سطح األرض ، حيث بدأ الناس يف حفر الغيطاف فصادفتهم 
ي خليفة اجلبس يف غَت ما موضع ، و أىم مناطق تواجده يف الوالية اليـو ىي جهة حاس

اجلبس ادلنتشرة يف الوطن  أنواعو اجلديدة و الفولية و غَتىم ، و ىي من أىم و أجود 
اجلزائري ، و يستعملو السكاف بطرؽ سلتلفة بدائية و ذلك باحلرؽ البسيط ، و يستعمل 

عالية ، و  ميكانيكيةمؤخرا  بواسطة حرقو بأفراف عالية احلرارة شلا يكسبو خصائص 
ناجتة عن حتويل و حرؽ نوع من الصخور ، أصلها طبيعي  كيميائيةمادة  عبارة عن  اجلبس

ىو "   الكيميائيالعلمي  امسوالرسوبية ذات الًتكيبات البلورية ادلختلفة األشكاؿ ، و 
 .  CaSO42H2Oفهي  الكيمائيةكربيتات الكالسيـو ادلائية " ، أما صيغتو 

 خصائص اجلبس : 
على اساسها اعتمد أىل سوؼ ىذه ادلادة يف البناء للجبس رلموعة من اخلصائص      

: 
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العزؿ احلراري اجليد : و ىي أىم شليزاتو ، إذ لو ناقلية للحرارة منخفضة ، و ىذا ما  -
 حتتاجو منطقتنا ذات اجلو احلراري ادلرتفع يف الصيف و البارد يف الشتاء . 

. باإلضافة  لالحًتاؽغَت قابلة الكيميائية فاجلبس مادة  لًتكيبتومقاومة احلريق : نظرا  -
 إىل أنو حتت درجات حرارة عالية ال يطلق أي غازات سامة .

 العزؿ الصويت اجلديد : فلو من العزؿ الصويت ما يضاىي أو يفوؽ جدراف الطوب .  -
 :و من خصائصو ما يوضحو اجلدوؿ التايل 

 :4جدوؿ يوضح بعض خصائص اجلبس
  3كلغ / ـ  915 -840 الكتلة احلجمية الظاىرية 

 3كلغ / ـ  1300-1100 الكتلة احلجمية ادلطلقة
 Mpa 4أياـ حوايل  7بعد  لشد ا مقاومة

 Mpa 10.10أياـ حوايل  7بعد  مقاومة الضغط 
 ليف النخيل : 

من أكثر النبتات شيوعا يف أرض سوؼ أشجار النخيل و لوالىا ما كاف ألىل     
سوؼ اثر يف ىذه ادلنطقة ، حتتوي ىذه النبتات على جزء زليط باجلذع يسمى الليف ، 

و السيليلوز عبارة عن نوع  و تنتمي ألياؼ النخيل ىذه إىل رلموعة األلياؼ السليلوزية
من خالؿ نزعها من النخيل و غسلها مث إعادة  و بعد حتضَت األلياؼ من السكريات .

بعض اخلصائص  الستخالصجتفيفها طبيعيا . نقـو عليها مبجموعة من التجارب  ، 
 نبينها يف اجلدوؿ التايل : 

 :5جدوؿ يوضح بعض خصائص الياؼ النخيل
  3كلغ / ـ  512-1088 الكتلة احلجمية الظاىرية 

 3/ ـ كلغ  1450/1300 الكتلة احلجمية ادلطلقة
 ف . 85ؽ ش = محولة اإلهنيار للشد ) من أجل ألياؼ 
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 سم ( 0.8بقطر 
 % 10-9.5 نسبة الرطوبة 

 % 96.83 - 202.64 ساعة 24نسبة اإلمتصاص بعد 
 ملم 10-0.2 قطر األلياؼ ادلستعملة

 
 -و بعد التجارب اجملرات على العديد من أنواع النخيل و جد أف ألياؼ النخيل الذكري 

و صدؽ اهلل حُت قاؿ )  . -خنيل التمر  -أقوى من ألياؼ النخيل األنثوي   -الذكار 
 و ليس الذكر كاألنثى ( .

 

 
 
 
 

 : األخشاب

 الياف النخيل
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ختار من أغلب األخشاب ادلستعملة إلنشاء البنايات يف ادلنطقة ىي جذوع النخيل ادل    
و يف الغالب تكوف جذوع " الغرس " و " التفازوين " . نوع النخيل ادلمتاز و الصلب ، 

كبَتة مقارنة مع غَتىا من انواع النخيل األخرى ، و   االحنناءاليت دتتلك مقاومة للضغط و 
الدور  تؤديأما أماكن استعماذلا فهي تستعمل للتسقيف يف أغلب األحياف ، و لكي 

 ادلنوط اها و جب حتضَتىا من عدة نواحي أمهها : 
 -على حسب مسك و قطر اجلذع  -بعد قسمة اجلذع طوليا إىل ثالث أو أربعة قطع  -
. 
 و الغبار العالق .التنظيف من بقايا الأللياؼ  -
جعل جزء اجلذع ادلقطوع على شكل ىندسي ارتفاعو أكرب من قاعدتيو و القاعدة  -

سم شلا جيعلو السفلية أكرب من العلوية ، و تفسَتىا العلمي زيادة عـز عطالة ىذا اجل
 مقاـو للضغط و االحنناء ادلعرض ذلما .

يـو داخل ماء شللح ، و غالبا ما يأخذ  360إىل  90يغمس مدة تًتاوح مابُت  -
 للشطوط القريبة لتشريبو بتلك األمالح كي ال يصلو السوس . 

 إعادة جتفيفو ، قبل االستعماؿ .  -
 ترميم  و معالجة المعالم األثرية

األثرية ادلوجودة يف منطقة وادي سوؼ و من بينها ادلعامل سابقة الذكر ،   معظم ادلعامل
 . كلها مبنية من ادلواد احمللية و ىي اجلبس و اللوس

 اصابة المنشآت الجبسية :
فراغ بُت شقي اجلسم اجلبسي الواحد و أو قصود اها وجود تباعد و ادلبالتشققات :  -1

قد يأخذ ىذا التشقق عدة وضعيات و أشكاؿ ، حبسب ادلشكل ادلسبب ذلذه الظاىرة 
 فمنها األفقي و العمودي و ادلائل ... اخل . 
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و ىذه بعض األسباب ألنو يصعب حصرىا مجيعا يف ختتلف من * اسباب التشققات : 
 منشأ ألخر ، و الشائع منها .

 نذكر منها : ألسباب عديدة ومختلفة عموماتحدث التشققات      
مثل ىبوط دراسة الًتبة غَت ادلستوفية لكل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية الالزمة . -

 األرض أو ما يسمى يف مكانيك الًتبة بػػ " االخنساؼ " .
  أخطاء يف دراسة ادلبٌت من الناحية اإلنشائية . -
  للمخططات ادلدروسة .التنفيذ غَت اجليد  -
  العوامل الطبيعية و الكيميائية ادلؤثرة على ادلنشأ. -
  مثل الصدمات والزالزؿ . ادلفاجئةاألحداث  -
 ىناؾ أسباب خارجية ككثرة األمحاؿ و جتاوزىا ادلقدار احملدد .  -
ادلدى احلراري الكبَت بُت الليل و النهار خاصة يف فصل الصيف فدرجة احلرارة يف  -

فقط . درجة  20يل قد تصل إىل لدرجة بينما يف ال 50النهار تفوؽ حتت اشعة الشمس 
درجة بينما يف  0كذلك بُت الشتاء و الصيف فدرجة احلرارة يف ليايل الشتاء تقل عن 

درجة كما ذكرنا ، و ىذا ادلدى احلراري الكبَت ال شك أنو  50قيلولة الصيف تفوؽ 
 ة التمدد و التقلص يف ادلنشأة . مبرور الزمن سيسبب تشققات نتيج

و ادلقصود بو هتري و ذوباف ادلادة اجلبسية سواءا يف التلبيس أو يف ادلونة : بالتآكل  -2
و يف الغالب يكوف نتيجة تفاعالت كيميائية سببها ادلاء و الرطوبة الرابطة بُت احلجارة . 

 كما ىو موضح يف الصورة .  الزائدة .
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 كيفية الترميم : 
 حبسب اإلصابة تكوف كيفية الًتميم : 

 عند اإلصابة بالتشققات : نتبع الخطوات التالية :  -
ننظر سبب التشقق ، إلزالتو إف أمكن ، كأف يكوف احلمل ادلؤثر كبَت أو ىناؾ  -1

 ىبوط يف األرض اليت مت عليها البناء .  
 ننظر عمق ىذا الشق و طولو ليتسٌت لنا كيفية معاجلتو .  -2
 إف كاف الشق غَت عميق أي مل يصل إىل احلجارة ديكن أف نتبع ما يلي :  -3

 فتح الشق و توسيعو . -        
 احضار كمية من ألياؼ النخيل النظيفة . -        
 غسل و تنظيف ادلكاف بادلاء . -        
ليف داخل الشق ، و جعل شبكة منو عرضية تشمل الشق و جوانبو حشو ال  -       

. 

لمدرسة رضا حوحو قمار تآكل طبقة التلبيس  
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 خلط اجلبس بطريقة جيدة و صبها داخل الشق . -       
 إذا كاف الشق عميق أي وصل إىل احلجارة ديكن أف نتبع ما يلي :    -4

 احضار كمية من ألياؼ النخيل النظيفة . -        
يف حالة جيدة مل يصبها الصدأ . يكوف طوذلا احضار كمية من قضباف احلديد  -       

 أكرب بقليل من عرض الشق . 
 تعكف ىذه القضباف من أطرافها  . -       
 غسل و تنظيف ادلكاف بادلاء . -        
حشو الليف داخل الشق ، و جعل شبكة منو عرضية تشمل الشق و جوانبو   -       

. 
 .بوضعية عمودية على الشق ليف جعل قضباف احلديد فوؽ طبقة ال -       
 خيلط اجلبس بطريقة جيدة و يصب داخل الشق . -       
 مكاف الشق . يصقليغط الليف و القضباف باجلبس و يلبس و  -      

 عند اإلصابة بالتآكل : -
 يف ىذه احلالة جيب  : 

 تنظيف و إزالة كل الطبق اجلبسية ادلتآكل . -      
 إحضار نوعية من اجلبس جيدة بإمكاهنا مقاومة الرطوبة بقدر معُت . -      
 خيلط اجلبس و ديأل بو مكاف اجلبس السابق . -      
وضع شبكة من ألياؼ النخيل على كل ادلساحة ادلتضررة و نقـو بالتلبس عليها  -      

 .، و حاليا تستعمل شبكة من احلديد 
 مالحظات : 
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إذا كانت ىناؾ رلموعة من التشققات متجاورة فإننا نلجأ أيضا إىل غسل و تنظيف  -
كما ىو تلك ادلنطقة بكاملها و جعل شبكة من األلياؼ و نقـو بالتلبيس عليها .   

 موضح يف الصورة .
 

 
  

 

 
 
 

المتآكلة طبقاتالعملية التنظيف الشقوق و إزالة   

 

المتآكلة طبقاتعملية التنظيف الشقوق و إزالة ال  

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 355  12العدد 
 

 
 
 
 

 كيفية انشآ شبكة من األلياف :
طولية  بعد مجع الليف ينظف و ينشف ليكوف مادة شبيهة بالصوؼ مث يظفر ظفائر

حبسب احلاجة إليها ، أما السمك فيتحكم فيو من خالؿ نوعية الليف و كيفية الظفر . 
و قد كاف آباؤنا األولوف من أىل واد سوؼ يصنعوف من ىذه ادلادة حباؿ يستعملوهنا 
يف أعماذلم اليومية ، فًتقق ىذه احلباؿ ، و جتعل على شكل شبكة كما ىو احلاؿ يف " 

سم ، حبسب  20إىل  15بُت كل ظفَتة و أخرى مسافة بُت  الشبكات احلديدية "
 احلاجة ، أما الطوؿ و العرض اإلمجايل فيتحكم فيو مقاس العنصر ادلراد ترميمو .  

 :األخطاء في الترميم 
يف الغالب ما يلجأ بعض العامة من الناس عند الًتميم إىل أمور تزيد من تدىور و تلف 

 ادلنشآت اجلبسية منها : 

 التقوية باستعمال الشبكة الحديدية والحجارة لزيادة التماسك
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مادة للًتميم سلالفة دلادة البناء األصلية كالًتميم باإلمسنت للمنشآت اجلبسية  استعماؿ -
خللق تنافر بُت تركيبة ادلادتُت و بالتايل إجياد تصدعات داخلية غَت مرئية بُت دي ؤ ، شلا ي

 .  لالهنياربادلبٌت  تؤديادلادتُت بإمكاهنا أف 
 ادلطلوبة .اخلصائص الًتميم جببس ليس لو ادلقومات و  -
 استعماؿ حجارة من اللوس غَت نظيفة عليها غبار . -
 ق اجلبس اجلديد بالقدمي .صعدـ التنظيف اجليد ألماكن ل -
 

 
 
 

 التحضير لخلط الجبس و عجنو
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 العامة حول ىذه المنشآت التوصيات
 اإلسراع يف ترميم ديواف القائد قبل االهنيار . -

 2003مدخل الزاوية التجانية قبل ترميمها سنة 

 2003مدخل الزاوية التجانية بعد ترميمها سنة 
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مث استغاللو و عدـ تركو فارغ ، و ذلك من خالؿ جعلو فضاء للجمعيات و سلتلف  -
 النشطات الشبانية .

 عدـ اإلسراع يف اذلدـ كما حصل للربج ماخرا  أو للسوؽ القدمي داخل البلدة .  -
مز و لو داللة على عظم ىذه ادلنطقة و أىلها للتدليل على عظم تثمُت كل ما ىو ر  -

 ىذا الوطن الغايل اجلزائر ، من خالؿ تصنيفو ضمن ادلوروث األثري الوطٍت أو العادلي .
 ما كتبو أبو القاسم سعد اهلل عن الهدم :

و قد كتب الدكتور أبو القاسم سعد اهلل عن ذلك يف كتابو حصاد اخلريف فقاؿ )       
... أما البلدة القددية فقد طاؼ اها طائف خرقها وسلخ جلدىا وكشف سرىا وأزاؿ 
معلما من معادلها اليت ترجع رمبا إىل بضع مئات من السنُت. فرحبة السوؽ القددية كاف 

ىذه "القصبة"  - يف الصيف ويتدثروف بدفئها يف الشتاءالناس يتفيأوف ظل أقواسها 
العتيقة قد ىدمت وفتحت للشمس واذلواء وأصبح مكاهنا ال خيتلف عن أية ساحة 
عمومية أو مفًتؽ طرؽ. واحلارات واألزقة الضيقة اليت كانت مبنية باجلبس واحلجر احمللي 

قوات األمن وعبور  قد اخًتقت وفتحت ىي أيضا حبجة هتوية ادلنازؿ وتسهيل مرور
السيارات، بدؿ مرور الناس اها راجلُت أو على ظهور احليوانات. وإذا صحت الرواية اليت 
مسعناىا فإف عملية االخًتاؽ والسلخ وىتك أسرار البلدة قد دتت مبساعدة جزئية قدمتها 

 6( .منظمة اليونسكو للمحافظة على الًتاث القدمي للبلدة قمار
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 ديوان القائد اليوم 

 ديوان القائد اليوم 
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 المراجع : 
إبراىيم مياسي ،  الصحراء اجلزائرية يف ضالؿ وادي سوؼ ، دار ىومة ، اجلزائر ،   -1

  161. ص  2014
 . 3، ج  2009احباث و آراء ، عامل ادلعرفة ، أبو اقاسم سعد اهلل ،   -2
 . 2011اخلريف ، عامل ادلعرفة ، حصاد أبو اقاسم سعد اهلل ،   -3
 .  07/01/2011، تاريخ  48التجاين عقوف ، جريدة احلوراء ، عدد  -4
 .  1959أو  1958بن عيشة الطاىر ، مقاؿ يف جريدة احملقق سنة  -5
،  حفصي فؤاد ، ادلسامهة يف دراسة العزؿ احلراري للبناءات يف ادلناطق الصحراوية  -6

 . 2010جامعة قاصدي مرباح ورقلة مذكرة ماجيستَت ، 
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 مناهج التحقيق و تأثير المدارس الفكرية و العلمية .

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف / قسم التاريخ/  رحمة يسعد شريف/ أ

 ملخص:

هتتم جلاف الًتاث العريب و اجملامع العلمية إىل صياغة قواعد ومناىج لتحقيق     

ادلخطوطات ،ىذا العلم الذي يسعى إىل احلفاظ على تراثنا ،ىذا الًتاث الضخم، رغم أف 

 ما ضاع منو كاف أضخم شلا وصل إلينا .

َت من الًتاث حيث تتجو األنظار اليـو  إىل إحياء تراثنا العلمي خاصة بعد نشر الكث

 األديب و التارؼلي .

ويأيت السؤاؿ ادلهم: ىل ضلن يف حاجة إىل سلطوطات جديدة، تكشف عن تراثنا 

وذبلوه بعد ىذا القدر اذلائل من ادلطبوعات، منذ ظهور ادلطبعة يف القرف اخلامس عشر 

 ادليالدي؟ 

 لغايتُت:وأقوؿ: نعم، ضلن يف حاجة ال تنقطع إىل ادلخطوطات، وحاجتنا ىذه 
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البحث عن تلك ادلخطوطات اليت تًتدد يف كتب الًتاجم  : الغاية األوىل  

والببليوجرافيا، لعلمائنا، ويكثر النقل عنها واإلحالة عليها يف كتب الالحقُت، وال نرى ذلا 

  وجودا يف فهارس ادلكتبات، مطبوعة أو سلطوطة.

رلهولة ، وقد كاف ىنا يف  أف بعض مطبوعاتنا نشرت عن أصوؿ : والغاية الثانية  

مراحل الطبع األوىل ، قبل أف يستقر علم ربقيق ادلخطوطات. وقد يسأؿ سائل : كيف  

كانت ىذه األصوؿ ادلخطوطة رلهػولة ؟ واجلواب: أف ناشري الكتب يف تلك ادلراحل 

األوىل من الطباعة مل يكونوا يغنوف بذكر وصف ادلخطوط الذي ينشروف عنو، بل إف 

ف يتخلص من ادلخطوط نفسو بعد الفراغ من طبعو، فإف العماؿ أحيانا كانوا بعضهم كا

  غلمعوف من ادلخطوط نفسو .

مل يكتف العرب باحلفاظ على تراثهم ،بل كاف ذلم الفضل الكبَت يف احلفاظ على 

تراث األمم األخرى ،الذي نقلو العرب إىل حضارهتم األخرى و ضاعت أصولو لدى تلك 

 رس و اذلنود و الروماف و اإلغريق.األمم كًتاث الف

و ألف نسخ الكتب كانت تتعرض للزيادة والنقصاف ، ظهرت احلاجة إىل التحقيق و 

 نسبة النص إىل مؤلفو أو نسبة ادلؤلف إىل النص .
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إف الذين يشتغلوف اليـو بادلخطوطات يستحقوف كل تقدير ،يقدموف من طاقاهتم ذلذا 

 العلم خدمة لألجياؿ القادمة.

غاية ىذا العلم ىو تقدمي ادلخطوط صحيحا كما وضعو مؤلفو دوف شرحو ،ووضع  إف

بعض الدارسُت و اجملتهدين أسسا لتحقيق ادلخطوط من صبع نسخو و إخراج النص مث 

مرحلة اإلخراج و النشر كأسس ضرورية لعملية التحقيق. ولعلو وإف اختلف البعض يف 

ا حوؿ ىذه األسس كأسس ضرورية يقتدي نقاط حوؿ ربقيق الكتاب ادلخطوط فقد اتفقو 

هبا الطالب كما عليو أف يربز يف ىذا العمل قيمة ادلخطوط العلمية ومرتبتو بالنسبة إىل غَته 

من ادلصنفات اليت ألفت قبلو وبعده يف ادلوضوع نفسو . ىذه القواعد ينبغي إتباعها يف 

 ض و فقداف ادلنهج . نشر النصوص ال ىي تقليد أعمى للمستشرقُت و ليس فيها الغمو 

إف عمل التحقيق ىو رغبة يف إعداد جيل مثقف أصيل يقدر البحث العلمي و يدرؾ 

 مناىجو و يتحلى بصفات العامل و األديب.

Abstract: 

    Strict rules and methods in codilogy were formed thanks to 

the Arabic heritage and the scientific societies . The latter was 

very great and huge , but what was lost was even greater. After 



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 365  12العدد 
 

the revelation of a considerable amount among the Arabic 

legacy , tendecies appeared to  revival our  scientific heritage 

mainly in history and literature . 

  Our ancestors were really experts in the field of codilogy . 

They used to verify the texts’ true writers , and compare its 

different forms to choose the closest to the truth .Due to their 

practical approach and to the quality and diversity of their 

codilogy studies , the Arabs could preserve the human heritage , 

and transmit it to their civilization such as that of  Rome , Persia, 

Greece , and India . 

The manuscript represents a full historical unit holds between 

envisages the lives of earlier generations represented in the quality 

of his papers and Ohbarh and arts Tjalida and other characteristics 

of the era of writing. 

     Codilogy ’s main aim is to provide correct manuscripts as 

they were written without explanations . For that reason, many 

strict rules and precise bases were created such as : Gathering 
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different copies of manuscripts , and extracting a text . The 

matter that led to the creation scientific methodology . And that 

methodology should be followed , not blindly as Orientalists did ; 

but with the willingness to get well- educated generations , 

armed with the true charecteristics of scientists and researchers . 

 هيد :سب
اجلاىلي ،ىذا  بقرػلتهم منذ العصر العرب منذ القدـ بتفوقهم على األمم صبعاء يفخر

،و بعده جاء دور صبع الروايات و  ػى1العصر الذي كانت فيو الرواية اليت استمرت حىت القرف 
و قد أطنب السلف يف مدح الكتابة ،حىت قاؿ أحدىم "ال  1.ػى3تدوينها حىت مطلع القرف 

 .23دية دلن ال يكتب "
و قدمت صبع القرآف و نسخو و توزيعو على األمصار يف عهد عثماف بن عفاف رضي اهلل  

عنو و كتابة احلديث و السنة النبوية يف عهد عمر بن عبد العزيز ،و مع اتساع الدولة اإلسالمية  
علمية و الدواوين و حرص الناس على تناقلها يف اآلفاؽ و جاءت صناعة كثرت التأليف ال

 .5. ىذه الصناعة اليت انتشرت و أصبحت دكاكينها رلالس يرتادىا العلماء و األدباء4الوراقُت
و كاف من أىم ادلصادر اليت اعتمدت عليها احلضارة العربية اإلسالمية نقل علـو األمم  

،و بذلك كاف حلركة الًتصبة و نقل الكتب القدؽلة دورا أساسيا يف  القدؽلة إىل اللغة العربية
التأليف و يعد خالد بن يزيد بن معاوية "حكيم آؿ مرواف" أوؿ من اىتم بالصنعة و فكر يف 

 .6نقل الكتب القدؽلة يف موضوعات شىت
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عصر ولكن حركة الًتصبة مل تبدأ إال مع بيت احلكمة الذي أنشأه العباسيوف يف بغداد يف 
 .7ىاروف الرشيد ،مث ازدىرت حركة الًتصبة و النقل يف عصر اخلليفة ادلأموف 

و بذلك سرعاف ما توجو ادلؤلفوف وخاصة األدباء ضلو التخصص و ادلنهجية الدقيقة ،مثل  
كتب القرآف الكرمي و احلديث مثل كتاب ادلطر أليب زيد األنصاري و كتايب اإلبل و أمساء 

 8معي و النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري كذلك.الوحوش و صفاهتا لألص
فكاف التخصص يف الكتابة يف ادلواضيع الدقيقة جدا و ىي تشبو إىل حد كبَت موضوعات 

 .9العرب احلديثة يف أدؽ حبوثهم العلمية 
مث برز موضوع النقد العاـ ،و يعد ابن سالـ يف طبقات فحوؿ الشعراء " من أبرز النقاد 

ك برزت شخصيات تنفرد عن غَتىا يف مناىجها التأليفية ،فشخصية اجلاحظ العرب ،و بذل
النادرة زبتلف يف منهجها عن ابن قتيبة ،بل إف االختالؼ منهجيا بُت كتاب و كتاب مثل  

 .10كتاب " البياف و التبيُت " و"كتاب احليواف " للجاحظ
و العلـو اإلنسانية و قد  لقد ألف العرب ادلاليُت من ادلصنفات يف سلتلف ميادين الثقافة 

كاف نتاج العلماء و احملدثُت و الفقهاء و اللغويُت و الشعراء والكتاب و الفالسفة و احلكماء 
    ،  11ماليُت تقديرا 3فزاد ادلخطوط العريب بأكثر من 

إذف كاف الوراقوف يقوموف دبا تقـو بو ادلطابع ىذه األياـ و ىو إصدار النسخ الالزمة للسوؽ 
كتاب فيتعرض للزيادة والنقصاف و بذلك ظهرت احلاجة إىل التحقيق و نسبة النص إىل من كل  

مؤلفو أو نسبة ادلؤلف إىل النص ،و كثَتا ما يتساءؿ األدباء : ىل التحقيق يف مستوى التأليف 
 ؟و ىل ينظر إليو من الناحية العلمية دبنظار األعلية ؟

 ادلخطوط:
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يتطلب التحقيق وقتا أطوؿ من التأليف ،كما أف  و احلق أف التحقيق جهد علمي ،و قد
خدمة الكتاب الًتاث و إلباسو اللبوس العلمي اجلديد أمر ال يقل حباؿ عن التأليف ،بل إف 

 12التحقيق جهد قومي ،ينَت ثقافة األمة و ينَت ادلعرفة اليت اشتهر هبا العلماء ادلسلموف .
ره حياة أجياؿ سابقة شلثلة يف نوعية ادلخطوط ؽلثل وحدة تارؼلية كاملة ػلمل بُت سطو 

 .13أوراقو و أحباره و فنوف ذبليده و غَتىا من خصائص عصر كتابتو 
و ادلخطوطات كناية عن كتب أو رسائل مل تطبع بعد ،و ال تزاؿ خبط مؤلفيها األصليُت و 
 النساخ،و العلم الذي يهتم بدراسة ىذه ادلخطوطات و ربقيقها يسمى علم دراسة ادلخطوطات

و التحقيق يف اللغة ىو إحكاـ الشيء.و التحقق ىو التيقن و حققو ربقيقا صدقو ،و احملقق 14
 .15من الكالـ الرصُت و ربقق اخلرب صح 

و التحقيق يف استخدامنا العادي ىو البحث هبدؼ الوصوؿ إىل احلقيقة ،إذف ىو إصدار 
،و ىو هبذا ادلعٌت أمر ال 16ا الكتب على حقيقتها أو إصدارىا على الصورة اليت أراد ذلا صاحبه

غٌت عنو يف نشر تراثنا ادلخطوط ألف نسخة ادلؤلف غالبا ما تكوف مفقودة و غالبا ما يتجمع 
لدينا من الكتاب الواحد نسخ متعددة تتفاوت فيما بينها تفاوتا شديدا ، و ألف لكل نسخة 

النص أو نقصو  خصائصها و تارؼلها و نصيبها من الدقة و صحة النسخ و سالمتو و اكتماؿ
 .17أو زيادتو 

و لفظ ادلخطوط ظهر مع ظهور الكتاب ادلطبوع أما قبل ذلك فكاف العرب يسمونو تأليف 
 .18،كتاب األصوؿ ،الكتب األمهات ألهنا كانت ربوي أساسيات العلم 

فسره قاموس كوليَت  و ىو لفظ التيٍت Codex أما لفظ العرب فقد تناولوه بلفظ
Collier Dictionary  بأنو الكتابة األثرية القدؽلة و الكتابة األثرية على على األلواح .و
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أي   Codeciersأي سلطوط و اجلمع بأهنا تعٍت كتاب  Codexقد ترصبت كلمة 
  .19سلطوطات

 .20و تعٍت الكتاب و الوثيقة و أهنا تعٍت ادلخطوط  Manuscriptو كذلك لفظ 
ـ ىم أوؿ من عنوا بوضع األصوؿ و القواعد ادلتعلقة 19و لعل ادلستشرقُت يف القرف 

بتحقيق ادلخطوطات و أخرجوا بعضها ككتاب الفهرست البن الندمي الذي حققو فلوجل سنة 
و احلق أف ـ ،1868ـ ،و معجم البلداف لياقوت احلموي الذي حققو فستنفلد سنة 1871

و ما ضاع و اندثر كاف أضخم و خاصة حُت تتوفر  ما وصل إلينا من تراثنا ضخما
الظروؼ ادلناسبة لطبع ادلخطوطات كلها أو الثمُت منها منها على األقل .و تتجو األنظار 
اليـو إىل إحياء تراثنا العلمي بعد نشر الكثَت من الًتاث األديب و التارؼلي و ىذا ما يؤكد 

 21ا ثقافيا على عملية اإلبداع يف العلـو على مكانة العرب العلمية يف مرحلة سيطروا فيه
و مل يكتف العرب باحلفاظ على تراثهم ،بل كاف ذلم الفضل الكبَت يف احلفاظ على تراث 
األمم األخرى ،الذي نقلو العرب إىل حضارهتم األخرى و ضاعت أصولو لدى تلك 

 .22األمم كًتاث الفرس و اذلنود و الروماف و اإلغريق
ف اليـو بادلخطوطات يستحقوف كل تقدير ،يقدموف من طاقاهتم ذلذا إف الذين يشتغلو     

،خاصة و أف نشر ادلخطوطات العربية بعد ظهور 23العلم خدمة لألجياؿ القادمة 
الطباعة كانت تتجو ضلو مغزى ذباري وىو طبع أحد نسخ الكتاب دوف زلاولة لدراستها 

وقت إال ميزة إتاحة النص يف أو مقابلتها بالنسخ األخرى و مل يكن للنشر يف ذلك ال
 . 24عدد أكرب من النسخ حىت يستفيد بو أكرب عدد من القراء و الباحثُت 
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وقد بدأ نشر ادلخطوطات يتحوؿ من الناشرين التجاريُت إىل الباحثُت ادلتخصصُت و 
يصبح عمال علميا يقـو على الدراسة اجلادة دلختلف أصوؿ الكتاب للوصوؿ إىل نص 

و إف مل يكن النص الذي تركو ادلؤلف ،فهو أقرب ما يكوف إىل ىذا يطمأف إليو و أن
 25األصل الذي قلما يعثر عليو.

و قد كاف من نتيجة ذلك أف اعًتفت اجلامعات بتحقيق الًتاث و اعتربتو عمال علميا 
 . 26سبنح عليو الدرجات العلمية

ـ بو احملققوف و إظلا  و مع بداية االشتغاؿ بادلخطوط مل يكن شبة منهج معلـو ؽلكن أف يلتز 
كاف لكل واحد طريقتو و منهجو ،وقد استمرت بعض ىذه الطرؽ من مناىج العلماء 
ادلسلمُت يف توثيق النصوص الشرعية و بعضها استمدت من مناىج ادلستشرقُت يف نشر 

.و ألف ىذا الفن حديث و ادلشتغلوف بو يفتقروف إىل التجربة و ال 27الًتاث القدمي 
يسَتوف على قواعد مرسومة و ال شروط مقننة ،فإف ضرورة توجيو احملققُت الناشرين 

 .28ضرورة ملحة ووضع أبرز النقاط اليت يشًتط هبم أف ينتهجوىا 
وط ادلنهج و من خالؿ ادلقاالت اليت نشرت يف نقد بعض الكتب احملققة ،بدأت خي

تتجمع ،مث مل تلبث أف نشرت بعض الكتب اليت رباوؿ أف تضع أصوؿ ىذا العلم منها 
 .29:مؤلف أصوؿ نقد النصوص للمستشرؽ األدلاين برجسًتاسر 

 غاية التحقيق و منهجو :
إف غاية التحقيق ىو تقدمي ادلخطوط صحيحا كما وضعو ادلؤلف دوف شرحو ،فال سبأل 

 30ادات بصورة واسعة شللة قد تشغل القارئ عن النص نفسو احلواشي بالشروح و الزي
 مبادئ أساسية للمخطوط :
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رلموعة من ادلبادئ العامة اليت غلب على احملقق أو  -أي سلطوط  -لتحقيق ادلخطوط 
،و غلب إخراج الكتاب كما  31الطالب أف يتقيد هبا حىت يكوف العمل متقونا و مقبوال 

قدمي النص مقروءا و مشكوال وموثقا و إثبات صحة أراد لو صاحبو لو كاف حيا و ت
النص و عنوانو إىل مؤلفو بدليل علمي قاطع ،مع العناية بضبط الكلمات اليت ربمل أكثر 
من قراءة ،إذ أوؿ أساس ىو عملية إحياء نص قدمي و عرضو عرضا علميا دقيقا و ىذا 

 .32ىو األصل
 و بذلك فإف األسس الثالث لعمل التحقيق ىي :

 صبع النسخ و ادلقاربة بينها و ربديد منازذلا  -أ -   
إخراج النص و ىو لب التحقيق سواء كاف ربقيقا السم ادلؤلف أو لعنواف -ب  -  

 الكتاب أو لنسبة الكتاب إىل مؤلفو أو للنص نفسو .
 اإلخراج و النشر . -ج -  

 طوط:و قبل أف طلوض يف ىذه األسس ،نتطرؽ إىل الشروط الواجبة لتحقيق سل
أف ال يكوف ادلوضوع حقق من قبل أو مل ػلقق ربقيقا علميا أو نشر بدوف ربقيق أو  -

تصحيح و فيو كثَت من التصحيف و التحريف و ىو يستحق منو اجلهد الذي سيبذلو 
 .33فيو إلخراجو إىل النور 

 أف يكوف على علم و بينة من قيمة ادلخطوط العلمية يف اجملاؿ الذي ينتمي إليو و -  
ذلك لوجود سلطوطات مقتبسة و مضموف ادلخطوط مستهلك و ىذا يفقد ادلخطوط 

 .  34الفائدة و األعلية العلمية 
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أف ينتفع بالعمل احملقق من خالؿ النشر إذ ال فائدة ترجى من عمل حقق بعد جهد -
 . 35يسَت و كاف صعبا نشره 
 أسس ربقيق ادلخطوط :

 صبع نسخ ادلخطوط : -1 -         
ع نسخ ادلخطوط ادلراد ربقيقو ويكوف ذلك بالرجوع إىل الفهارس و األعماؿ يتم صب

،مثل تاريخ األدب 36البيبليوغرافية من ادلكتبات ادلختلفة و ادلنتشرة يف أرجاء العامل 
لربوكلماف و تاريخ الًتاث العريب لفؤاد سزكُت و كذلك فهارس ادلخطوطات العربية يف 

مثل مكتبة جامعة ادللك سعود يف الرياض و مكتبة جامع  37ادلكتبات العربية و األجنبية
الزيتونة يف تونس و ادلكتبة العامة يف الرباط ومكتبة معهد ادلخطوطات العربية بالقاىرة و 

 . 38كذلك ادلكتبة العامة يف اسطنبوؿ و مكتبة اإلسكولاير يف مدريد 
 بالشكل اآليت :و بعد صبع النسخ يأيت دور ترتيبها من حيث ادلنزلة و األعلية 

 ادلخطوط األصلي أو ادلخطوط األـ  -
 مث النسخة ادلصدقة  -
 النسخة طبق األصل-
 .39النسخةادلوثقة  -
 40النسخة ادلسموعة  -
 النسخة ادلنسوبة  -
 41النسخة السقيمة  -
 .42النسخة ادلعيبة  -
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و بذلك ليست كل سلطوطات الكتاب سواء يف أقدارىا ففيها الكامل و الناقص و 
القدمي و ادلتأخر و الواضح و الغامض و ادلوثق بإجازاتو و مقابالتو و غَت ادلوثق ،و ىنا 

 . 43تأيت أعلية دراسة اخلط و الورؽ و استبياف األشخاص الذين ورد ذكرىم
 قواعد ادلفاضلة بُت نسخ ادلخطوط حسب ادلستشرؽ األدلاين برجسًتاسر:

القواعد للمفاضلة بُت نسخ ادلخطوط  و قد أورد ادلستشرؽ األدلاين برجسًتاسر بعض
 الواحد إذا كانت كثَتة و ىي : 

 النسخ الكاملة أفضل من النسخ الناقصة .-1
 النسخ الواضحة أحسن من النسخ غَت الواضحة .-2
 النسخ القدؽلة أفضل من النسخ احلديثة .-3
 .44النسخ اليت قوبلت بغَتىا أفضل من النسخ اليت مل تقابل -4

ع على النسخ ادلطلوبة و امتالؾ النسخة األـ و الفروع يعمل احملقق حسب و بعد االطال
 القواعد اآلتية :

* يقرأ ادلخطوط قراءة رلدية عدة مرات ليفهم اذلدؼ و ادلضموف وليفك الرموز اليت 
 استخدمها ادلؤلف.

 * ينسخ ادلخطوط بقلم رصاص ) مبدئيا ( ،حىت يسهل عليو التصليح .
ـ على ورؽ كبَت مسطر ويًتؾ لعملية احلواشي و كذلك لعالمات * يبيض النسخة األ

الًتقيم و اخلط الواضح و الكتابة على وجو واحد و ربديد أوؿ الورقة خبط متباين و ذكر 
 رقم الورقة .

 * يراجع التبييض على ادلخطوط خوفا من اخلطأ
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 * يضع الرموز ادلتباينة للنسخ الفرعية .
 ة بواحدة*يباشر دبقابلة النسخ واحد
 .45*يضبط الكلمات الصعبة 

 إخراج النص: -2 -
 عملية إخراج النص تعتمد على عدة قواعد :

*التحقق من عنواف الكتاب و اسم مؤلفو و يستعُت إذا التبس احد ىذين األمرين 
بالرجوع إىل كتب الفارس مثل "أمساء ادلؤلفُت و آثار ادلصنفُت إلمساعيل البغدادي و غَت 

.و غلب التثبت من صحة ادلؤلف ،إذ يوجد كثَت من الكتب اليت 46 ذلك من الكتب
ربمل عنوانا واحدا لكن لكل منها مؤلف ؼلتلف عن اآلخر مثل "كتاب األنواء الذي 

 47أورده ابن الندمي و قد ورد ىذا العنواف نفسو يف ستة مؤلفات سلتلفة .
 مراعاة النقاط اآلتية :،مع 48إذف غلب أف نقًتب من النص الذي تركو ادلؤلف و افتقدناه

 * أف احملقق ليس من مهمتو تقومي النص أو تصحيح ادلعلومات الواردة بو .
*ليس مهمتو استكماؿ النقص ادلوجود يف النص ،إال إذا كاف ال يستقيم دوف اضافة و 

 .49يكوف ذلك باستخداـ معقوفتُت 
و يرى البعض أف احملقق غلب عليو تصحيح اخلطأ إما يف ادلنت و إما يف احلاشية و أف 

 . 50ىذا األخَت أفضل ،كوف النص يعرب سباما عن شخصية صاحبو العلمية و اللغوية 
بينما يرى التوصلي أف الواجب أف يبقى النص كما ىو حىت يسهل على الباحثُت دراسة 

يتعرؼ إىل فكره و تفكَت عصره يف ادلنت ،أما  أسلوب ادلؤلف و أسلوب عصره ،و
 .51ادلطالعوف فيعرفوف احملقق من حواشيو 
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،و إثبات 52* أف يستخدـ اذلوامش يف إثبات اخلالؼ بُت النسخ و زبريج النصوص 
التعليقات و الشروح و التنبيو إىل األخطاء العلمية اليت وردت يف النص ،و أما األخطاء 

صوب يف مواضعها ما مل تكن النسخة اليت تنشر يف أصل ادلؤلف اإلمالئية و اللغوية فت
53 . 

و يرى أحدىم أف تقتصر على إثبات اخلالؼ بُت النسخ و أف ذبمع التعليقات يف أواخر 
.و ال  54الفصل ،و ىذا الرأي يهتم بالناحية الشكلية على حساب اجلانب ادلوضوعي 

ص احملقق على عدـ اإلسراؼ شك أف األفضل أف يذكر كل شيء يف موضعو و أف ػلر 
،و يتفق التوصلي يف ذلك و يرى أف ىذا األمر يرىق القارئ بعناء 55يف التعليق و الشرح 

القراءة ادلتواترة بُت النص و احلاشية خاصة و أف الثقافة يـو تصنيف الكتاب زبتلف عما 
تكوف  ،ذلذا لـز التحقيق بعض اإلشارات التوضيحية  الالزمة على أف56ىي عليو اآلف

 57غاية اإلغلاز مع اإلكثار من استخداـ الرموز للضغط على حجم احلواشي ما أمكن .
 . 58وكذلك تستخدـ اذلوامش لتعريف ادلواقع و أمساء األشخاص و أمساء ادلدف 

و احلواشي مل يكن ذلا نظاـ عند األقدمُت ،إذ كانت توضع أحيانا بُت األسطر أو يف 
 اتبعوا يف ذلك طرقا : جوانب الصفحة ،أما احملدثوف ف

 * األوىل : أف تعزؿ احلواشي يف أسفل الصفحة حبرؼ سلالف. 
* الثانية :تلحق صبيعها بنهاية الكتاب ،أما اإلشارة إىل اختالؼ النسخ فتدرج يف  

 حواشي صلب الكتاب .
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* الثالثة :أف يلحق اختالؼ النسخ و التعليقات بنهاية الكتاب .و حجة الذين  
ريقتُت الثانية و الثالثة ،أف ال يشغل القارئ بغَت نص الكتاب لئال يتأثر برأي يعتمدوف الط

 .59احملقق ووجهة نظره
أما ىاروف فَتى أف يكوف كل ذلك يف أسفل كل صفحة تيسَتا للدارس الذي ينبغي أف 
يكوف ناقدا ال متأثرا برأي غَته أو وجهة نظره ،ذلك أف أغلب قراء الكتب احملققة على 

 يلدرجة عا
 . 60ة من التبصر و ربرر الفكر

و احلق أف كثَتا من علماء الشرؽ و الغرب يهتموف باحلواشي و يعدوف استخدامها فنا 
 وبراعة و فائدة صبة للقارئ و ىم يتبعوف يف ترتيب احلواشي  طبقا دلا يلي: 

 جعل احلواشي طبقتُت : -   
 -أ  -

خ والروايات و ىذه خاصة بالباحثُت األوىل ترقم بأرقاـ غربية تصب فيها اختالؼ النس
 احملققُت .

 الثانية ترقم بأرقاـ مشرقية تشرح فيها التعليقات العامة و ىذه خاصة بادلطالعُت . 
 -ب -
جعل احلواشي طبقة واحدة،حبيث يدمج احملقق الطبقيتُت يف حاشية واحدة و ىذه  - 

 ىي الطريقة السائدة .
النسخ و يشرح ادلعاين الغامضة ،فيما ينقل  ىناؾ من يضع يف احلواشي اختالؼ -  

التعريفات ادلوسعة إىل قسم مستدرؾ يف خاسبة الكتاب ،و حسب التوصلي ىذه طريقة 
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مناسبة ألف العلم قد ؽلر عدة مرات و ال ؽلكن شرحو شرحا مكررا فاحلاشية ضرورية 
 .61لشرح الغموض و توضيح الصعب و إال تكوف غَت ذات نفع 

يدرس اإلجازات ادلسجلة على الورقة األوىل إىل جانب العنواف ليبُت يف  *على احملقق أف
 .62ادلقدمة قيمة النسخة و أعليتها 

 . 63* بط أجزاء ادلخطوط بعضها ببعض
 مرحلة اإلخراج و النشر : -3 -

 و يتبع يف ذلك ضرورات :       
 أ* ادلقدمة : و تشمل :

 أدراسة مفصلة عن صاحب ادلخطوط :  -أ       
و ىذه ادلرحلة تتطلب أف يكوف النص معدا إعدادا جيدا من حيث تنظيم الفقرات و 
ترقيم احلواشي و استخداـ عالمات الًتقيم و ضبط األلفاظ اليت قد تلتبس على القارئ و 

 . 64خاصة أمساء األشخاص و األماكن 
اليت اعتمد و يف ادلقدمة يتحدث احملقق عن الكتاب مبيننا أعليتو و عدد نسخ ادلخطوط 

عليها و مصادرىا و ما فيها من فوارؽ و ذكر السبب الذي جعل إحداىم أما و البقية 
،مع دراسة مفصلة عن  65تتمات و كذلك ذكر ادلنهج الذي اتبعو يف عملو يف التحقيق

 . 66صاحب ادلخطوط و نشاطو العلمي
 دراسة ربليلية للمخطوط : -ب-أ 

ط العلمية و مرتبتو بالنسبة إىل غَته من ادلصنفات يتم يف ىذه ادلرحلة مدى قيمة ادلخطو 
 .67اليت ألفت قبلو و بعده يف ادلوضوع نفسو 
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 وصف دقيق للمخطوط : ويتناوؿ ما يلي:
 ذكر اسم ادلخطوط و اسم مؤلفو كما ىو يف ادلخطوط . -
 ذكر أمساء النسخ ادلعتمدة يف التحقيق . -
أوراؽ ادلخطوط األصل وكل نسخة ذكر نوع الورؽ الذي كتب بو ادلخطوط و عدد  -

عنو و طوذلا و عرضها و عدد األسطر يف كل و رقة و الكلمات يف كل سطر و ذكر 
 حالة ادلخطوط  ما إذا كانت متآكلة أو غامضة ... . 

 نوع اخلط الذي استخدـ يف ادلخطوط األصل و كذلك نسخو . -
 نوع ادلداد و اختالؼ ألوانو. -
 افات و احلواشي يف ادلخطوط األصل و نسخو .ماىية الشروحات و اإلض -

 ادلؤلفوف و الناسخوف يف نسخهم.ادلختصرات اليت استخدمها 
ادلصادر و ادلراجع اليت اعتمد عليها ادلؤلف ومدى أمانتو العلمية ودقتو يف اقتباس  -

 النصوص و األفكار .
 . 68األسباب اليت دفعت احملقق اعتماد نسخ دوف أخرى كأساس للتحقيق -

 تقسيم ادلخطوط :-* ب    
حيث يقسم ادلخطوط إىل أبواب وفصوؿ و مباحث وتستقى من مضموف الكالـ 

 . 69نفسو
 فهارس ادلخطوط :-*ج   

حيث يتم فهرس للمخطوط منها على سبيل الذكر فهرس ادلوضوعات و فهرس األعالـ 
 .70و األماكن و فهرس اآليات و األحاديث و غَته 
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 ادلصادر و ادلراجع : -*د  
 .71تثبت ادلصادر و ادلراجع بقائمة اعتمد عليها احملقق يف دراستو 

 طبع ادلخطوط :-5*
يف ىده ادلرحلة غلب أف يتصف العمل باإلتقاف و الدقة و الوضوح و التنسيق الكامل .و 

طوط يستحسن تصوير الورقة األوىل و األخَتة من ادلخطوط و جعلها يف بداية نص ادلخ
،شرط أف 72احملقق ادلطبوع و اإلشارة إىل ذيل كل ورقة يف مكاهنا من ادلخطوط ادلطبوع 

و أف يتجنب  73يكوف العمل مستوفيا لعالمات الًتقيم و منظم الفقرات و احلواشي
 .74الناشر التعقيدات الطباعية 

 خاسبة :
كبَت يف احلفاظ  على إف أسالفنا مل يكتفوا باحلفاظ على تراثنا ،بل كاف ذلم الفضل ال    

تراث األمم األخرى  و عملوا على نقلو إىل حضارهتم وضاعت أصولو لدى تلك األمم  
  كًتاث الفرس و اذلنود و الروماف و اإلغريق .

إف الذين يشتغلوف اليـو بادلخطوطات يستحقوف كل تقدير ،يقدموف من طاقاهتم ذلذا العلم 
 خدمة لألجياؿ القادمة.

العلم ىو تقدمي ادلخطوط صحيحا كما وضعو مؤلفو دوف شرحو ،ووضع بعض إف غاية ىذا 
الدارسُت و اجملتهدين أسسا لتحقيق ادلخطوط من صبع نسخو و إخراج النص مث مرحلة اإلخراج 

 و النشر كأسس ضرورية لعملية التحقيق.



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 380  12العدد 
 

ولعلو وإف اختلف البعض يف نقاط حوؿ ربقيق الكتاب ادلخطوط فقد اتفقوا حوؿ ىذه 
األسس كأسس ضرورية يقتدي هبا الطالب كما عليو أف يربز يف ىذا العمل قيمة ادلخطوط 

 العلمية ومرتبتو بالنسبة إىل غَته من ادلصنفات اليت ألفت قبلو وبعده يف ادلوضوع نفسو .
ىذه القواعد ينبغي إتباعها يف نشر النصوص ال ىي تقليد أعمى للمستشرقُت و ليس فيها 

 ادلنهج .الغموض و فقداف 
إف عمل التحقيق ىو رغبة يف إعداد جيل مثقف أصيل يقدر البحث العلمي و يدرؾ 

 مناىجو و يتحلى بصفات العامل و األديب.
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 .األشعرية .. مرجعية فكريةالعقيدة 
 - خالل العصر الوسيط الحضور في فكر وذهنية إنسان المغرب األوسط -

 جامعة محمد بوضياف المسيلة –قسم التاريخ  - نذير بـرزاقأ/ 
 جامعة محمد بوضياف المسيلة –قسم التاريخ  -خلفات مفتاحأ/ 

 
 : الملخص

ظتغرب األكسط كجعلوىا اختيارىم حظيت العقيدة األشعرية باىتماـ غتتمع ا 
العقدم جبانب الفقو اظتالكي كالطريقة اصتنيدية يف التصوؼ، حيث انعكست يف تفكَتىم 

ق( يف البداية، مث شهدت مرحلة إبداعية 505بفضل شخصية اإلماـ الغزايل ) ت
ق( حُت صاغ مؤلفات عقدية مع 895جتديدية تكّفل هبا ػتمد بن يوسف السنوسي)ت

لية عتا بُغية إرساء اجملتمع على ساحل األماف العقدم كرفع الغشاكة عن شركح تفصي
 القالقل العقدية كبسط السكينة اظتعرفية يف فكرىم.

كما سعينا النتقاء بعض األفكار اليت ختص ىذه العقيدة كتُعّد بنودا فيها تعكس  
ت خافتة عن فكره حقيقة االنتماء إىل ىذا الفكر، كلعّل األفتوذج الذم قّدمنا عنو إضاءا

 ق(.808كطرحو عبد الرزتن ابن خلدكف )ت
 -اإلماـ أبو حامد الغزايل -اظتغرب األكسط -العقيدة األشعرية الكلمات المفتاحية:

 عبد الرزتن ابن خلدكف. -اإلماـ ػتمد بن يوسف السنوسي
Summary : 
 The dogma of « Al-Achariya » was of great importance to the 
community of the Middle Maghreb to the point that it was their 
preferred belief beside their « fiqh Al Maliky » and beheavour of 
« junidy » in the soufisme. 
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At first, this dogma was reflected in the thinking via the 
personality of Al Ghazali ( died 505 H) . Then, Mohamed Ben 
Youcef Al Sanoussi (died 895H) renovated this dogma by the 
books he published. He was aiming at securing the dogma of 
the community. 
I did my best to select they ideas witch illustrate the principles of 
the Achariya dogma. 
Ibn khaldoun was one of the modales witch adopted the ideas of 
this dogma. 
Keyword: Achaariya dogma – Middle Maghreb- Al Ghazali- 
Al Sanoussi- Ibn khaldoun. 
 

 مقدمة: 
العقيدة األشعرية إحدل ثوابت اظترجعية الفكرية اليت تبناىا غتتمع اظتغرب  عّدت 

عقدم يف سبيل الوعي اظتعريف ألفكارىم كسلوكياهتم، األكسط، كجعلوىا مبثابة اظتأكل ال
كلعّل الزكبعة التومرتية أحدثت نقلة نوعية يف فكر غتتمع اظتغرب اإلسالمي كامتد تأثَتىا 
إىل مابعد اظتوحدين أين تبوأت العقيدة األشعرية مكانة مرموقة، كأضحت مشجبا 

 يدية.للخاصة كالعامة إىل جانب اظتذىب اظتالكي كالطريقة اصتن
كلعل اضتدث السنوسي ىو الذم أعاد إحيائها كبّثها حُت مّكنها يف فكر اجملتمع  

بتآليفو اليت صاغها على منواؿ الرؤية األشعرية مراعيا مستويات الفهم؛ فأعطى بذلك 
م نَػَفسنا جديدا للعقيدة ككقف عند اعتواجس كاضتواجز اليت ظّلت تُؤرؽ اجملتمع كتُػَولِّد عت

منة عقديا بداخلهم، فأحكم الطوؽ على إحدل مقومات تركيبة اظتنظومة مساحات غَت آ
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الفكرية كساىم يف تقدمي إضاءات كإيضاحات بسطت سكينة معرفية صتعلها مرجعية ثابتة 
 مستمرة يف أداء الوظيفة التارمتية.

 ما دكاعي تبٍت غتتمع اظتغرب األكسط للعقيدة األشعرية؟ -
    اإلبداؿ العقدم األشعرم؟فيما تتجلى البصمة السنوسية يف  -

 الفكري: س  العقيدة األشعرية .. األأ  -1
بصوتو  وظهرت ؿتل يف ملل، كل يعلك اظتعتقدات ك اآلراء ك تعددت اظتذاىب 

بدلوه يف الذب عن العقيدة باعتبارىا أس اجملتمعات، فصالح اظتعتقد استقامة  ويدلك 
لعل أبرز معتقد ظهر يف الفكر ك ، كالقيم للوجود فساد اظتعتقد ترّىلك  كالسلوؾ للحياة

 د ؼتاض عسَت العقيدة األشعرية اإلسالمي بع
ُ
 .1اضتسن األشعرم عتا من قبل أيب رَنظ  اظت

ىذا األخَت استطاع تأسيس مذىب كالمي جديد كتعل من النص الشرعي 
، 2مذاىب السلف مبناىج االعتزاؿ رَ صَ نَ أين الربىانية، ك يعضده باألدلة العقلية ك منطلقا 

نتمائية يف صناعة مرحلة ائتمانية للفكر العقدم إلنساف لت ذترة مراحلو السابقة االجتك 
انتقل من  حيثاصتماعة، ك تطور مذىب أىل السنة  ما بعده، فكاف نتاجك العصر الوسيط 

إىل مرحلة الدفاع عن العقيدة مرحلة جتنب اطتوض يف دقائق علم العقيدة كالذات اإلعتية 
الفكرم يف اجملتمعات ك اىُت اليت تناسب طبيعة التحدم العقدم الرب ك الصحيحة باألدلة 

 .3اإلسالمية
لة ظلت ػتل قبوؿ نحأسس بذلك لك نو نّ سَ ك فاستطاع االنفراد مبعتقد جديد قعده 

 .4أشخاصك انتقاد ألفكار ك  همن بعدك تباين آراء حوؿ مؤسسها ك رفض ك 
 :بعد الموحدين  األشعرية في معتقد إنسان ما -2

على طوؿ خط حضورىا التارمتي استطاعت أف تساىم يف شتة األشعرية 
اظتبادئ ك اضِتجاج عن الثوابت ك السجاؿ ك اصتداؿ ك ذلك بالدفاع ك ، التمكُت للمعتقد القومي
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النحل اظتخالفة عتا ك األىواء ك الرئيسية للمعتقدات اإلسالمية يف غتاهبة حتديات اظتلل 
 ناقض عتا.رؤية يف غتاؿ أكسع امتد إىل فكر اآلخر اظتك منهجا 

متناىية من ال دقة ب ذاؾ النسق العقدم الذم تتحرؾ فيو وىتميز بو تما ك 
يف إطار دقائق مفاىيمو الذم حتكمو رؤية منهجية ك جزئياتو ك االنسجاـ بُت جوانبو 

العقل إىل جانب األخذ بأدلة النقل من يف األخذ بأدلة  اظتتجليةكسطيتو الفكرية ك ، 5معينة
 .6اصتماعةك فكاف حبق ؽتثال ظتذىب أىل السنة ال تطرؼ، ك غَت تعسف 

ألمة اإلسالمية للداللة على عمق االنتماء اضتضارم إىل ااختيار اظتغاربة عتا فجاء 
منظومتها العقدية الفكرية يف األصوؿ ألف لكل أمة  ؛7العقائدية حرصهم على كحدهتاك 
اظتقدس ك  –اظتغريب اإلسالمي تداخال بُت اجملاؿ ك ، فوّلد ركابط 8اظتسالكك اظتناىج ك الفركع ك 

احتضن كل كاحد اآلخر أين ساقتت العقيدة يف ىندسة ك العقيدة األشعرية،  –اإلسالمي 
 .9ساىم اجملاؿ يف احتواء الفكرك اجملاؿ 

جعلتو يتجاكز  اعتجريُت اطتامسك سياسية يف القرنُت الرابع ك إال أف حتوالت فكرية 
سياسية ػتورية يف مذاىب ك بعاد ثقافية يتحوؿ إىل قضية ذات أك كضعو كمذىب كالمي 

 االعتزاؿ.ك خاصة يف عالقتها بكل من التشيع ك أىل السنة 
مذىب كالمي جديد كجتديدم ك األشعرية عنواف لتوجو عقدم كما تُػَعّد العقيدة 

الن تغلي جَ التكاثر العقائدم، أين كانت الساحة آنذاؾ ِمرْ ك كلد من رحم أزمة التوسع 
 والغلك اظترحلة التارمتية آنذاؾ على صفيح ساخن من التطرؼ ك العقائد، ك باظتذاىب 

مقارعة ك مواتية للظهور ك النفسية كانت مشجعة ك الفكرية ك اضتضارية  الفكرم، فالبيئة
 النحل األخرل.

مكانة باظتغرب تبوأ بلعقيدة األشعرية يف التمكُت لما الظركؼ اظتؤثرة  -
 ؟مياإلسال



 
 مجلة دورية دولية محكمة                                  مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 390 12العدد 
 

خت بعد طوؿ ترسّ ة األشعرية كاف عن قناعة عقيدتبٍت غتتمع اظتغرب اإلسالمي لل
بنوا ك م هت، فكانت حبق مرجعية فكرانية لعقيد10ثل عندىم قاعدة حياة ظتعتقدىمدتك أمد، 

تغَت األحواؿ ك اظتكاف ك كاكبوا مستجداهتا اظتتجددة بتجدد الزماف ك مسائلهم على مقاسها 
 .11اظتقتضياتك 

إلسالمي كانت يف كقت مبكر، اظتغرب ا لكن اضتركة االنتقالية للعقيدة األشعرية إىل
إلماـ أبو التأثَت الكبَت كالعميق ألفكار كطركحات ا من خالؿ كشهدت ذيوعا كصيتا

عليو ؽتا كلد نتيجة   زتلة اظترابطُت بالتزامن مع ـ( 1111/  ق 505حامد الغزايل )ت 
بفكر ثرة مشبعة ؤ ظهرت بعده شخصيات مغاربية مك  ،اإلقناعك عكسية جبدلية القمع 

على غرار أيب بكر العريب حاملة لتجربتو الصوفية اظتمزكجة بعقيدتو األشعرية ك الغزايل 
كانت تتمتع ىذه الكوكبة مبركزية التأثَت يف ك  ،12أيب مدين شعيبك ابن تومرت ك م ر فاظتعا

 اظتغرب األكسط خصوصا.ك سلوؾ غتتمع اظتغرب اإلسالمي عموما ك فكر ك ذىنية 
قتومها اصتماعية كذلك ساىم ك ية در جهودىا الفك العلماء  إضافة إىل تلك الثلة من

فكاف مأكاه العقدم  ؛اضتفاظ عليوك التمسك بو ك فرد العامة يف تقبل اظتعتقد األشعرم 
القبلي حتت ك ت العقيدة مشل اجملتمع اضتضرم م  ، فلَ مالذه الفكرم حىت باجملتمع القبليك 

بدكرىا – ىيك لقبائل بالعقيدة األشعرية غتموع ادانت ؛ فاألشعرية وىك ة معتقد كاحد ءعبا
 .13ت عن طريق مفهـو اعتناؽ القبيلة ظتعتقد مشًتؾوّ قَ تػَ  -

اعتناؽ عامة اظتغرب اإلسالمي يف ك رتلة من الدكاعي رّغبت خاصة  إىلإضافة 
الوسطية  دتثل منهجأهنا العقيدة األشعرية لعلة أهنا عقيدة التوحيد، باإلضافة إىل 

من العلماء عتا باعتبارىا الوحيدة اليت رتعت بُت اظتالكي  عدد كبَتء انتماك االعتداؿ، ك 
 .14اضتنبليك الشافعي ك 

السَت على هنجها ك غتتمع اظتغرب اإلسالمي هبذه اظتنظومة الفكرية العقدية  التزاـك 
عذار بعضهم البعض فيما إك ا اتفقوا عليو مَ ثراء لِ اإلك االختالؼ بالتعاكف ك جبدلية االئتالؼ 
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 كن يف التصور نتيجة التطور أتبايُ لِ حيث اختالفهم يف بعض التفاصيل إما  ،ا فيواختلفو 
التصورات ألهنا قابلة للتغَت بتغَت الزماف ك األفكار ك األحواؿ ك اختالؼ العوارض  بداعي

 .15األحواؿك اظتكاف ك 
االـتراط الفكرم يف اظتعتقد األشعرم كاف مبيزة أف  وما كتب التأكيد عليو ىك 
ًتار كالـ جمراعاة األحواؿ، فالناظر يف تأليف العلماء للدرس العقدم بنظرة اك  اطتصوصية

ألف خاصة اظتغرب اإلسالمي كانوا مواكبُت  ؛16متخيلك السلف من اظتشارقة كاىم 
مراعاة االختالؼ، فكانوا يف جدلية انتماء لإلطار العاـ ك التغَتات ك لسياقات التحوالت 

مبراعاة اطتصوصية الذاتية يف سياؽ  رحالطك وا يف التصنيف حاعتم، فأبدعك ائتماف لواقعهم ك 
 ة اصتماعية.صَ يصِّ اطتِ 

ا عتا من عالقة متينة مع مَ كما أف ثبات اظتغاربة على عقيدة أيب اضتسن األشعرم لِ 
لعقيدة األشعرية  انتماء أصحاهبا إىل ا سُ ر  دَ الفقو اظتالكي، فالكتب الفقهية اليت كانت تُ 

، فانضافت خصوصية التكتل بُت العقيدة 17ابن عاشرك ابن اضتاجب ك  كأيب زيد القَتكاين
أضحت هبذا العقيدة األشعرية قاعدة حيوية فكرانية الفقو إىل خصوصية اإلبداع، ك ك 

 إنساف اظتغرب اإلسالمي.ثوابت ك عقلية ك ذىنية ك ارتكازية لضبط اظترجعية 
قطعت مسافات ك  التمكُت ظتعتقدىارحلة البحث عن  يف استمرت األشعريةكما 

إكتاد مكانة ضمن البناء الفكرم ك  معرفية ألداء كظيفة تارمتية تضمن االستمرارية لوجودىا
ض بنسج خيوط وِّ لعل اطتبط العشواء لواقعها زمن اظترابطُت عُ ك ظترجعية إنساف اجملاؿ ىذا، 

فكرم، جديدة ألفكارىا عصر اظتوحدين ػتولُت إكتاد مصوّغ معريف عتا حتت شتاء النظاـ ال
إال أف حالة من االستقرار العقدم ظهرت مالػتو خالؿ فًتة اظتوحدين ستنعكس على ما 

 بعدىم بتمهيدىم لسبل التمكُت عتذا اظتعتقد يف نفوس إنساف ما بعد اظتوحدين.
-مع أفوؿ ؾتم اظتوحدين  -اظترجعية العقدية األشعرية أف تكوف حيث استطاعت 

اظتعرفة اليت ك ؼتصوصة من حيث آليات إنتاجها اظتعريف  معرفيةمنظومة ؽتيزة عتا مقومات 
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أف عرؼ ؽ  هدبعا م تداعياتو على الفًتةك لعل ما يربز ذاؾ التأثَت اظتوحدم ك ، 18تكرسها
باألخص يف العلـو الدينية بفضل اإلصالح ك اآلداب ك ـ تطورا يف العلـو 14/ق8

تب األشاعرة خاصة  اظتوحدم يف بالد اظتغرب أين انعكس بشكل الفت على انتشار ك
تغَتت اظتعامل من قدنتة إىل جديدة ك  ،19تدريساك ظهر االىتماـ هبا دراسة ك كتب الغزايل 

انتقلت إىل طور عقائدم أكثر ك العقل ك أين خرجت العلـو الدينية من طور منابذة الرأم 
 .20اعتداالك توازنا 

 هدتكش عرفت ـ حينما15ق/9اية ؽامتدت سهاـ اإلصالح اظتوحدم إىل غبل 
القناعة العلمية  وظهر االجتاه ؿتك حتوالت عقائدية كانت من تداعيات الفًتة اظتوحدية 

تفضيل علـو ك العلمية ك التغاضي عن العلـو العقلية ك اظتعرفة ك الرضا بالقليل من الفقو ك 
ـ 15ىػ/9اعتندسة، فما أشبو حاؿ ؽك الفركع الفقهية على علـو الطب ك التصوؼ ك الدين 

 .21حدمحباؿ العصر اظتو 
استطاعت فرض  صامتة التغلغل،ك األشعرية ظلت صامدة التمكُت  ةلكن العقيد
الزيانيُت ك انتشرت زمن اضتفصيُت ك معتقد إنساف ما بعد اظتوحدين ك سيادهتا على ذىنية 

يُت، فقد اعتمدت الدكلة اضتفصية يف اجملاؿ العقدم على التأكيل كما يذىب إىل اظترينك 
برعاية سالطُت بٍت زياف ك ألشعرية سائدة يف اظتغرب األكسط اك األشاعرة، كما ظلت ذل

 .22اإلمامةك اظتهدكية ك حوىا ؽتا شاهبا من أفكار كالعصمة لكنهم نق
-6أف مرحلة ؽ  على الرغم من بسط نفوذىا خالؿ القرف التاسع اعتجرم إال

 دة األشعرية باظتغرب اإلسالمي حُتقمة اعتـر يف تطور العقي مثّػَلت ـ14-12/ق8
الشرح ك التحليل ك أبانت كتابات أقطاب الفكر األشعرم عن مستول رفيع يف اظتناقشة 

 .23سندا لعلم الكالـ األشعرم فيما بعدك ظلت إىل فًتة متأخرة مرجعية أساسية 
 :بالمغرب األوسطالفكري العقدي  بديلال -3
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 يظل اإلنساف دائماك الفكرية باألخص، ك زمنية عتا خصائصها التارمتية  كل مرحلة
يتعطش لسرب أغوار أفكار جديدة علها ك سلوكو ك الصواب يف معتقده ك ينشد اضتقيقة 
 مالذه الفكرم.

التأليف لدل العلماء يف ؼتتلف موضوعات العلم كاف موضوع العقيدة يأخذ  أُ دْ بَ 
ؽتا يعد  ،أساليب التصنيفك مناىج ك تباين مدارس ك الصدارة يف أكؿ أحباثهم مع اختالؼ 

نظرتو اطتاصة ك اء ركافد البحث فيها حبيث يتناكعتا كل من زاكيتو أحد أىم أسباب إثر 
 .24مبناىج متعددة تدؿ على اتساع األفق اظتعريف عتذه الكوكبة اظتبدعة الفذة

ال متفى على أحد جهودىم يف خدمة العقيدة األشعرية أين جتسد ذلك يف ك  
لخيص مراعية أصناؼ تك شرح ك شعر ك اظتصنفات الكثَتة اظتتنوعة اصتامعة ما بُت نثر 

قدرهتم على فهم اطتطاب اطتاص هبذه ك الفكرية ك مسايرة ظتستوياهتم العلمية ك اظتتلقُت 
من الفرؽ ، فَصبُّ االىتماـ بالعقيدة األشعرية يقينا منهم أهنا السالح العاصم 25العقيدة

ية وف العقدية إلزامية يف التعليم تلخيصية للعقيدة األشعر الضالة؛ ما جعل بعض اظتت
إلماـ ػتمد بن ل " أـ الرباىُت"  :وفأبرز ىذه اظتتك العامة ك بأسلوب يستوعبو اطتاصة 

استطاعت أف حتقق مقاصد جليلة ليس فقط على ىػ( اليت 895لسنوسي )تيوسف ا
مستول تعريف الناس بأشعريتهم تعريفا صحيحا بل أيضا على مستول حتصينهم مبا 

 .26يهدد عقيدهتم
قائد السنوسي على الساحة الفكرية، التـز غتتمع اظتغرب قبل ظهور ع للعلم أنو

 " العقيدة الربىانية يف علم األلوىية" بأصوؿ  عموما كاظتغرب األكسط خصوصا اإلسالمي
أضحت مصدرا ك حيث بسطت ىيمنتها  ؛(ق574عثماف السالصتي )ت كأليب عمر 

يدة الرشتية هنا العقمع ألاصتواك أين ظلت تُدر ُس يف اظتدارس  ،للمرجعية العقدية األشعرية
لتمثيلها ك كانت ضركرية لعامة اظتتلقُت نظرا لبساطتها ك ، 27ـ15/ق9للمجاؿ إىل غاية ؽ
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، فأضحى هبذا السالصتي لبنة من إسهامات نقاكتوك جملموع اظتعتقد األشعرم يف صفائو 
 .28مفكرم األشاعرة األكائل يف ترسيم اظتعتقد األشعرم يف أكساط اظتغرب اإلسالمي

صوت كنداء الرؤية: يا ترل  مع اضتفاظإبداؿ فكرم عقدم يف اظتنهج طرأ لكن 
 ؟من تعاىل

( دخلت العقيدة األشعرية طورا جديدا دتثل يف ظهور ق574بعد السالصتي )ت
األمور الوقوؼ عند دقائق ك مناقشة اصتزئيات ك فكر أشعرم يتميز بالتوسع يف التحليل 

طرؽ ك ظهور تفنن منهجي ك غزيرة اظتادة كبَتة اضتجم فاسحا اجملاؿ لظهور مؤلفات عقدية 
عبد  و، ىذه اظترحلة ىي تلك اليت دشنها اظتفكر التلمساين أب29جديدة يف عرض األفكار

صتميع فئات اجملتمع:  - ددة( بعقائده اظتتعق895ت  اهلل ػتمد بن يوسف السنوسي )
اليت صبغت الساحة  - الكربل كالوسطى كالصغرل كاظتفيدة كاضتفيدة مع الشركح عتا

مل ك اجتهد يف إطارىا ىي األشعرية، ك ك ر أفكاره داخل العقيدة الواحدة طوّ العقدية، ف
َنَحَت السنوسي فػَ  ،ؼتتلفك اظتنهج متباين ك موحدة  ينفصل عنها فكانت الرؤية مشًتكة

 لوحة عقائدية جديدة يف العقيدة األشعرية ظلت ألمد طويل مرجعية ثابتة يف اظتعتقد.
جتلية ة بالغة حظي هبا الدرس العقدم منذ تلك النقلة السنوسية، كأعلن عن عناي

تقريبها للناس بأسلوب ميّسر ال ينفك يف أصولو ك معاين العقيدة السنية األشعرية 
اـ أفهك االرتكاز على عقوؿ ك السنة ك مستنداتو عن االرتباط بأبرز مصادر اظتعرفة الكتاب ك 

ُعّدت الوحيدة من بل  ،ها خاصة باظتغرب األكسط، أين ساقتوا يف ترسيخ30العلماء
تدخل مرحلة جديدة دتيزت بالًتاكم اظتعريف الكبَت يف كس، 31التعليمك حيث التأليف 

اليت دتثلها مصنفات  ؛32اظتؤلفات العقدية جتعل من اظترحلة توصف بػ: اظترحلة السنوسية
اظتراحل  متمما ،(ق895التلمساين )ت عبد اهلل ػتمد بن يوسف السنوسي واإلماـ أب

من التمثل الفردم للعقيدة األشعرية مث التكريس اظتوحدم عتا   االسابقة ضتضورىا بدء
 .33مرحلتوتليها ك كعقيدة رشتية 
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التجديد من اظتغرب األكسط بفضل السنوسي الذم استطاع ك فكاف اإلبداع  
صتانب العقدم بتفتق عقلو أف كتيب من خالؿ مؤلفاتو عن كثَت من القضايا اليت هتم ا

يبعث فيو حياة جديدة ك إنساف اظتغرب اإلسالمي  أف يرسخ العقيدة األشعرية يف فكرك 
دتارس ىيمنتها على الرغم من اظتعارضة ك سَتهتا ضخ دماء جديدة لتواصل العقيدة ب

( ق899تلتلمساين )االعباس أزتد بن زكريا  وأب وىك الشديدة من قبل أحد معاصريو 
 .34رؤية اظتعدـكك قلد بسبب مسألة إنتاف اظت

دشن هبا السنوسي مرحلتو على ك  ايا اصتديدة اليت تناكعتاغَت ذلك من القضك 
إحياء االجتهاد يف علـو النظر بعد ظهور الفساد يف عقائد الطلبة ك غرار ػتاربة التقليد 

التعلم ك االجتهاد  وىك الفقهاء أين أكجب على اصتميع حتصيل العلـو من طريقها اظتألوؼ ك 
 .35الرحلة يف طلب الفوائدك  التزاـ التعب يف الدرسك العلماء  من

غَتىا استطاع السنوسي تأسيس مرحلة جديدة يف تاريخ الفكر األشعرم ك هبذا 
 .36السند ظتن بعدهك تكوف فيها عقائده اظترجع ك باظتغرب اإلسالمي 

 أشخاص:و أفكار  تجليات المعتقد األشعري .. -4
فاألشاعرة يتنزلوف بُت طريقتُت  ؛من ناحية األفكارا تظهر مالػته ةتبٍّت ىذه العقيد

كذا الرازم من بعده أكؿ من كتب ك طريقة اظتتأخرين، حيث يعترب الغزايل ك طريقة اظتتقدمُت 
العالمة اظتميزة بينهما ىي قوؿ اظتتقدمُت ببطالف اظتدلوؿ ك ، 37على طريقة اظتتأخرين

ف أنو ليس من بطالف اظتدلوؿ بطالف على العكس من ذلك يرل اظتتأخرك ك لبطالف الدليل 
 .38دليلو

عامة مبعيار اظتعرفة، لكن ك كما يتنزؿ الناس يف النظاـ اظتعريف األشعرم إىل خاصة 
كاجبات لكل طرؼ مع الًتكيز على مبدأ العمل اظتقركف بالعلم، فال مكاف لعلم ك حبقوؽ 

لدل اطتاصة يف اظتنظومة األشعرية إف مل يكن متصال  ال معٌت للعملك ال ينتج عنو عمل 
، ألف خطاب 39سبل ؾتاهتاك مل يكن متعلقا بطرؽ عدة بأمور العامة ك  بشؤكف اظتدينة
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اظتعرفة كحدىا ألهنا ك خطاب النظر من  ية نتّكن الباحث ؽتا ال نتّكنوالعمل عند األشعر 
بُت ما يعلنو من قوؿ ك األشعرم ظهر التناقض بُت كاقع اظتمارسة النظرية عند اظتفكر تُ 
 .40قوانينهاك شركطها ك قصد، فخطاهبا خطاب تشريع عملي ألحكاـ اظتمارسة ك 

البند الذم اصتانب السياسي،  بارزة يف اظتعتقد األشعرم يفمن التجليات الك  
ىذه إحدل صور الرضوخ األشعرم للواقع ك ، 41الطاعة ألئمة اظتسلمُتك وجب السمع ي

 .42إف أساؤكاك كيل األمر حىت االلتزاـ بطاعة أ
النظر العقلي يف العقائد  إكتابك نبذ التقليد  وىك باإلضافة إىل الثابت األشعرم 

اعتبار ك خاصتهم ك تعميم اظتعرفة الكالمية على غتموع أفراد اجملتمع عامتهم ك على العمـو 
 .43يا يف اإلنتافسذلك شرطا أسا

زتن بن ة بالعقيدة األشعرية عبد الر ت حياهتم الفكريعلماء الذين صبغمن أبرز الك 
اظتسائل اظتتعلقة هبا ك تفكَته يف سائر العلـو كتوؿ ب وفه ؛(ـ1405ق/808خلدكف )ت

مل مترج عن اظتنظومة األشعرية يف شكلها النمطي ك اظتدار الفكرم السٍت األشعرم،  داخل
كتمع الًتاث ، ففي شخصيتو العلمية ما 44عند النظر إىل سائر اجملاالت اليت كتب فيها

قد يكوف ظتذىب ك النزعة األشعرية ىي الغالبة  إال أف اإلسالمي بتعدد مذاىبو مهما كانت
جتاكزىا،  كأتفكَته مل يكن مترج عن اظترجعية األشعرية ك ، 45ابن تومرت األثر غَت اظتباشر

يف  اظتنهجية، لذلك جاءت مقارباتو النقديةك بل كاف مؤطرا هبا منتجا يف حدكدىا اظتعرفية 
رؤيتو الصادرة عن الًتاث األشعرم جتلت يف إبطالو ك ، 46سائر اضتقوؿ اظتعرفية تررتة عنها

فمضموف  التوجو غَت األشعرم، كرفض آراء الفالسفة كاظتتكلمُت ذك ك منتحليها ك الفلسفة 
، فتميز 47ركحاينك يؤمن بعاظتُت: ػتسوس  ونظرية ابن خلدكف مضموف نظرم أشعرم فه

القدرة على توظيف آليات الفكر السٍت األشعرم ك اتساع التغطية ك لية ابن خلدكف بالشمو 
يف اجتاه االرتقاء هبا إىل درجة التحكم الكلي يف عمليات اإلنتاج اظتعريف سواء ما تعلق 

 .48بفهم الوجود كبالعمراف أ
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عتذا البعد ك لذا انتصار ابن خلدكف لألشعرية مشهور إذ يعتربىم من أىل السنة، 
يهمل ذكر اظتعتزلة يف كاساتو على البعد اظتوضوعي يف العرض التارمتي، فنراه العقدم انع

تطوره ؽتا كتعل من ال دراية لو بتاريخ ىذا ك تسميتو ك فصل علم الكالـ يف نشأة ىذا العلم 
يف  -، لكن أشعرية ابن خلدكف كانت 49الفن يتوىم أف علم الكالـ بدأ من األشعرم

با من بعث اضتركة داخل الفكر السٍت بإعادة توظيف ضر  -اصتمود ك مرحلة االؿتطاط 
 .50آلياتو حىت يتمكن من االستمرار

ترجم ك فما ابن خلدكف إال أفتوذج من متبٍت العقيدة األشعرية باظتغرب اإلسالمي 
 سلوكهم.ك ذىنيتهم ك رسم عمراف غتتمعو ك يف صناعة أفكاره ك آرائو ك ذلك يف تآليفو 
  خاتمة:

ة، ما بُت العصر اظتوحدم إىل اظترحلة السنوسي نتجتو النخبةلباحث اظتنقب فيما أا
، إال أهنا كالركاج يف األفكار كالتآليفجدلية الرج عرؼ األشعرم  كتد أف معامل اظتعتقد

 مكونا من مكونات ىويتوك  ا من ثوابت غتتمع اظتغرب األكسطلت يف هناية األمر ثابتشكّ 
 .كمرجعا فكرانيا ظتعتقده اريةاضتضك الثقافية  معلما من معاظتوك الدينية 

بل كاف كجودىا ضركرة  يف تراث ىذا اجملاؿ، حضورىا كتغلغلها عشوائياكن مل يك  
لبنة يف شبكة ك ثابتا يف الثالثية اظترجعية ك الفكرية  مقاصدية، ؽتا جعلها مقوما من مقوماتو

 :51( يف منظومتوق1040عنها عبد الواحد بن عاشر )ت عرب يتنظومة الاظت
 يف طريقة اصتنيد السالك.ك   فقو مالكك عقد األشعرم  يف 

 
 الهوامش:

أطنبت اظتصادر كباألخص كتب الًتاجم يف التطرؽ لًترتة شخصية أيب اضتسن األشعرم  -1
اإلفصاح  كتصانيفو، فكفتنا اظتصادر ىذه مؤكنة إعادة تدكين تررتة تذكَتية للشخصية كما يهمنا ىو

كالظركؼ التارمتية اظتنتجة عتذا اظتعتقد، فيكفينا التلميح  سياؽ العنصرلتوضيح مبا لو عالقة بكإعادة ا
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إىل أف أبا اضتسن األشعرم كاف معتزليا مث أعلن اعتزالو االعتزاؿ كتأسيس عقيدة جديدة ىي العقيدة 
 األشعرية اليت ال زالت ثابتا عقديا إىل اليـو مشرقا كمغربا.

الكالـ األشعرم عند اظتغاربة "، ضمن كتاب: جهود  " مستويات اإلبداع يف علم خالد زىرم، -2
اظتغاربة يف خدمة اظتذىب األشعرم، جملموعة باحثُت، تنسيق: رتاؿ عالؿ البخيت، دار أيب رقراؽ، 

 .67ص ،2012، الرباط، 1ط
"السلطة ك قبائل الرببر ك إسهامها يف حفظ الفكر  ك بوركبة ػتمد،ػتمد األمُت بوحلوفة  -3

 .257- 256، ص2015، اصتزائر، 27غرب األكسط"، غتلة اضتضارة اإلسالمية، عاألشعرم يف اظت
تباينت كجهات العلماء يف اضتكم على اظتعتقد األشعرم بُت قابل آلرائو كدالئلو كمواضيعو كبُت  -4

 رافض ظتضمونو كرؤيتو كمنهجو، كقد رصدت اظتصادر ىذه اصتدلية بُت الوالء كالرباء للمعتقد األشعرم.
، اظتغرب، 51" عناية اظتغاربة بالعقيدة األشعرية "، غتلة التاريخ العريب، ع عبد اطتالق أزتدكف، -5

 .276ص ، 2010
جدؿ العقل ك النقل يف مناىج التفكَت اإلسالمي يف القدمي ك اضتديث، دار  ػتمد الكتاين، -6

 .2/169 ،1992الثقافة، الدار البيضاء، 
 .90ص ،2012ك العقيدة ك السلوؾ، دار أيب رقراؽ، الرباط،  تقريب اظتذىب عبد اهلل معصر، -7

قدم األشعرم جاء بعد أمد طويل من اظتراحل اليت سبقت حضوره كدتكنو يف اختيار اظتغاربة للثابت الع
عقوعتم كإرضاءه ألنفسهم معتقد مرجعي يستندكف إليو يف عقائدىم اإلنتانية، لكن الباحث ػتمد 

عتقادية كاألشعرية قد أضر هبم أكثر ؽتا أضر هبم ذاىب اإللمُت على اظتالكتاين اعترب رتود اظتس
اصتمود يف الفقو، كلقبوؿ ىذا أك رفض ىذا الطرح يتطلب مزيد تنقيب عن حجم الضرر الذم أضتقو 
اصتمود على ذىنية إنساف اظتغرب اإلسالمي باطتصوص ضمن السياؽ العاـ للضرر العقدم للمجتمع 

 .2/185اظترجع السابق،  ػتمد الكتاين،. اإلسالمي عموما حسبو
"، -الواقع ك اآلفاؽ -ػتمد االدريسي التمسماين:" العقيدة األشعرية مادة يف التعليم ك الًتبية -8

ضمن كتاب: جهود اظتغاربة يف خدمة اظتذىب األشعرم، جملموعة باحثُت، تنسيق: رتاؿ عالؿ 
 .33، ص 2012، الرباط، 1البخيت، دار أيب رقراؽ، ط

يتداكؿ داخل اظتنظومة العقدية مصطلح غتايل كىو الدار باعتباره لتوم عناصر قدسية كِلما  -9
حتتضن من عناصر الوحدة كالتوحيد، كهبذا جاء ذكر ىذا اجملاؿ يف ػتتول ىذه اظتنظومة نظرا 
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نور للخصوصيات اليت لتملها ككذا اإلمكانية يف تشخيص اطتاصيات اصتوىرية للمنظومة العقائدية. 
 .33، ص2005 دار توبقاؿ للنشر، الدار البيضاء، اظتقدس اإلسالمي، الدين الزاىي،

ال تعد العقيدة األشعرية لوحدىا ركيزة قاعدة فكر غتتمع اظتغرب اإلسالمي، إفتا ىناؾ ركائز  -10
م، أخرل كسواكن معرفية إضافية استند إليها اجملتمع لصناعة منظومة فكرية حتصينية لفكرىم كسلوكه

 اظتذىب الفقهي اظتالكي كالسلوؾ الصويف اصتنيدم.  كقتا:
ػتاكلة إلبراز بعض مالمح اإلبداع الكالمي ك  -الفقو اظتالكي ك الكالـ األشعرم  خالد زىرم، -11

 .31، ص2011،بَتكت، 1، اظتكتبة العصرية، ط-الصويف عند فقهاء اظتغرب 
ـ ك التصوؼ"، ضمن كتاب: ابن " موقف ابن خلدكف من علمي الكال، ساعد ستيسي -12

، ص 2008، اجملمع التونسي للعلـو ك اآلداب ك الفنوف، قرطاج، 2خلدكف ك منابع اضتداثة، ج
شعرية للمغرب . ىناؾ شذرات تارمتية تعطي ملمحا عاما على كقت دخوؿ األ108-109

العلمية بُت ـ تؤكد على كجودىا قبل ىذا بفضل عائد الصالت كالرحالت 12/ق6اإلسالمي قبل ؽ 
 التهامي،انظر إبراىيم  .اظتشرؽ كاظتغرب كترصد انتقاؿ اظتضامُت كاظتؤثرات كاظتصادر، كظتزيد اطالع

، 2006، دار قرطبة، اصتزائر، -دخوعتا، رجاعتا، تطورىا، كموقف الناس منها  –األشعرية يف اظتغرب 
 حدكد العصر اظترابطي"، " تطور اظتذىب األشعرم باظتغرب األقصى إىل، ػتمد اظتغراكم. 05ص 

ضمن كتاب:" التاريخ ك الفقو"، تنسيق :ػتمد حجي، مطبعة النجاح اصتديدة، الدار البيضاء، 
 .134، ص2002

خاصة إذا حتدثنا عن دكر القبيلة كالفرد فيها أين نتنع من استقاللية الشخصية يف التسيَت فهو  -13
الفكرة انطلقت رحلة احملافظة على العقيدة  حتت طاعة اصتماعة اليت حتدد لو معتقده، كمن ىذه

 .262اظترجع السابق، ص وفة،.بوحل األشعرية باظتغرب األكسط
يف عّد ىذا السبب األخَت من دكاعي تبٍت  .91 – 90اظترجع السابق، ص  عبد اهلل معصر، -14

ذاىب، ُحّق لنا أىل اظتغرب اإلسالمي للعقيدة األشعرية اـتراط كوكبة من العلماء فيها من ؼتتلف اظت
أف نتساءؿ عن سر غياب اضتنفية يف سياؽ الذكر للمذاىب األخرل كعن مكمن خلل التقارب بُت 

أين ؾتد اضتنفية منتشرة كمتداكلة يف فضاء طغى  ؛األشعرية كاضتنفية، كلعل العلة تعود إىل غتاؿ االنتشار
ا يف مناطق تتميز بسالمة اظتعتقد عليو االعتزاؿ كالتشيع بعكس اظتذاىب األخرل اليت انشطر مفعوعت

 ككانت أقرب إىل األشعرية كالتحالف معها كااللتحاؼ بردائها.
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"، -الواقع ك اآلفاؽ -" العقيدة األشعرية مادة يف التعليم ك الًتبية، ػتمد االدريسي التمسماين -15
اؿ عالؿ ضمن كتاب: جهود اظتغاربة يف خدمة اظتذىب األشعرم، جملموعة باحثُت، تنسيق: رت

 .37ص ،2012، الرباط، 1البخيت، دار أيب رقراؽ، ط
، منشورات كزارة األكقاؼ ك 2تطور اظتذىب األشعرم يف الغرب اإلسالمي، ط يوسف احنانة، -16

يف اصتانب  كأبدع علماء اظتغرب األكسطاجتهد . 186ص ،2007الشؤكف اإلسالمية، اظتغرب، 
اكؿ كاالنفتاح كاالنتشار ظتصنفاهتم كآرائهم أفقيا كعموديا يف التد درسا كتأليفا، كما يؤكد ىذا العقدم

رائد التصنيف اإلبداعي الفكرم العقدم ػتمد بن يوسف  تآليف اضتركة التارمتية زمانا كمكانا خاصة
 ق(. 895السنوسي )ت

ت ، منشورا-عصره كحياتو دراسة تارمتية حتليلية كتوثيقية  -اإلماـ اظتغيلي ،عبد القادر باجي -17
 .93، ص 2012كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، اصتزائر، 

ناجية الورنتّي بوعجيلة، "اظترجعية األشعرية يف تفكَت إبن خلدكف"، ضمن كتاب: مرجعيات  -18
 .359ص ،2007إبن خلدكف كمصادر تفكَته، اظتعهد العايل للغات، تونس، 

ـ"، رسالة 15-14ق/9-8ؿ ؽ"تطور العلـو ببالد اظتغرب األكسط خال ،بوشقيفػتمد  -19
 .21-20، ص 2011دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد، قسم التاريخ، تلمساف، 

، 26عبد اضتميد حاجيات،" اضتياة الفكرية بتلمساف يف عهد بن زياف"، غتلة األصالة، ع  -20
 .139ص ،1975اصتزائر، 

، 1981ية للنشر ك التوزيع، اصتزائر، تاريخ اصتزائر الثقايف، الشركة الوطن القاسم سعد اهلل،أبو  -21
1/129. 

"دكر علماء تلمساف يف اضتياة السياسية ك االجتماعية ك العلمية يف بالد اظتغرب  ،نبيل شرمتي -22
ـ"، رسالة ماجستَت، جامعة اصتزائر، قسم التاريخ 15-14ق/9-8اإلسالمي خالؿ القرنُت 

يف  التلمساين السيوطي ابن زكرماإلماـ ؿ ادمن النماذج ج. 36، ص 2010كاصتغرافيا، اصتزائر، 
" اصتدؿ الكالمي يف عصر إبن خلدكف"، ضمن كتاب البوسكالكم،مسألة كقضية اإلمامة . سعيد 

األبنية الفكرية يف اظتغرب اإلسالمي زمن إبن خلدكف، جملموعة باحثُت، تنسيق :بناصر البعزايت، مطبعة 
. كما عمل بنو زياف على تنقيح اظتوركث اظتوحدم 141، ص2007النجاح اصتديدة، الدار البيضاء، 

كمراجعات على مضموف معلمهم القدنتة فقضوا على خرافة العصمة كاظتهدكية كاإلمامية كنقحت يف 
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حبوث  فياليل،عهودىم العقيدة األشعرية ؽتا شاهبا من أفكار تلفيقية من اظتعتزلة كالشيعة. عبد العزيز 
 .98، ص 2014اصتزائر،  -العصر الوسيط، دار اعتدل، عُت مليلةيف تاريخ اظتغرب األكسط يف 

 .291اظترجع السابق، ص عبد اطتالق أزتدكف، -23
 .39اظترجع السابق، ص التمسماين، -24
، "مقدمة كتاب: جهود اظتغاربة يف خدمة اظتذىب األشعرم"، جملموعة باحثُت، أزتد عبادم -25

مراعاة أصناؼ اظتتلقُت  .05ص ،2012، الرباط، 1اؽ، طتنسيق: رتاؿ عالؿ البخيت، دار أيب رقر 
شتة بارزة يف تآليف ػتمد بن يوسف السنوسي العقدية حيث استطاع تصنيف عقائد صتميع فئات 

 تراتبية اجملتمع بتسهيل كتبسيط العبارات كالتخفيف من اظتضامُت.
لة ىامة عند غتتمع اظتغرب تبوأ منت " أـ الرباىُت " منز . 173اظترجع السابق، ص خالد زىرم، -26
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 ي بروفنسالفمنهجية تحقيق تراث المغرب اإلسالمي المخطوط عند لي
 كتاب "البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب انموذجا"

جامعة  - كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  –قسم التاريخ  - حساين عبد الكريم/ أ
 سيدي بلعباس

 
 الملخص باللغة العربية:

حتاول ىذه الدراسة التطرق إىل ادلدرسة اإلستشراقية السباقة ودورىا يف الكشف يف تراث 
ادلغرب اإلسالمي، و رغم االنتقادات الكثَتة اليت ظلت موجهة إليها، فقد كان ذلذه 
ادلدرسة الدور الفعال يف نفض الغبار عن ىذا الًتاث. و ىو ماجعل الباحثُت يف احلقل 

 لكثَت من ىذا الًتاث احملقق يف إصلاز حبوثهم و دراستهم.التارخيي يستفيدون ا

و على الرغم من أن ادلدرسة اإلستشراقية قد متكنت من اسداء خدمات جليلة يف ىذا  
فشوىوا الكثَت من  اجلانب، إال أن ذلك مل دينعهم من اجلروج عن ادلوضوعية التارخيية، 

احلقائق أثناء التحقيق و ألصقوا هتما باطلة بو،  وىو ماجعل الكثَت  منهم  يبتعدون عن 
القواعد و ادلبادئ األولية للمنهج العلمي يف التحقيق ، من أمثال دوزي و غَتىم من 

ندلس البيان ادلغرب يف أخبار األ" ادلستشرقُت و قد أثرنا ضلن يف ىذا ادلقال اختيار كتاب
و ادلغرب للمستشرق "ليفي بروفنسال"  كنموذج لغياب أسس  و قواعد التحقيق العلمي 

 الرصُت  والسكوت عن الكثَت من القضايا دون مناقشتها مبوضوعية.

ادلغرب  -حتقيق ادلخطوط -ادلستشرقُت -: ليفي بروفنسالالكلمات المفتاحية
 اإلسالمي.
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Abstract. 

No one could argue that the school Orientalist outlook was the 
first to digging in the heritage of Islamic Maghreb and the 
unmasking of some of its features, and that despite the many 
criticisms that have been addressed to it, has contributed to the 
school Orientalist outlook effective contribution in the dusting 
off the heritage of Islamic Maghreb. And therefore provided 
researchers in the historic field very important information, 
which enabled them to accomplish their research and studies. 
And whether the school Orientalist outlook had advised the 
good service to dust this heritage dissemination, it could not in 
any way be overlooked the speech ambushes orientalist, some 
orientalists who have reputations and their fame like Dosi, 
Miranda, was fully aware of the inherent their hatred of the 
Arabs and Muslims, and leaving the historic substantive, which 
sometimes lead to a distortion of the landmarks of the heritage 
of the Islamic Maghreb and false charges and before this quantity 
of European Studies, which dealt with this heritage were and an 
investigation, the researcher found himself before a real 
dilemma, perhaps including absence of the initial principles 
scientific curriculum in the investigation of these Orientalists, 
then the distortion of many of the issues contained in the 
manuscripts through condoned without discussion scientific 
vision Fair. 
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 مقدمة:

اقة إىل احلفر يف تراث ادلغرب بال أحد جيادل يف أن ادلدرسة اإلستشراقية كانت س 
ليت اإلسالمي، و إماطة اللثام عن بعض معادلو، و ذلك بالرغم من اإلنتقادات الكثَتة ا

ظلت موجهة إليها، لقد سامهت ادلدرسة اإلستشراقية مسامهة فعالة يف نفض الغبار عن 
تراث ادلغرب اإلسالمي. و بالتايل وفرت للباحثُت يف احلقل التارخيي معلومات يف غاية 

 1األمهية، مّكنتهم من إصلاز حبوثهم و دراستهم.

نفض الغبار عن ىذا الًتاث لة يبة اإلستشراقية قد أسدت خدمة طو إذا كانت ادلدرس
، فإنو ال ديكن بأي حال من األحوال إغفال كمائن اخلطاب اإلستشراقي، فالدارس ونشره

و مَتاندا،  3و أشباخ، 2لبعض ادلستشرقُت الذين ذلم مسعتهم و شهرهتم من أمثال دوزي،
ة يدرك متام اإلدراك كراىيتهم ادلتأصلة للعرب و ادلسلمُت، و خروجهم عن ادلوضوعي

معامل تراث ادلغرب اإلسالمي  وويشاألمر الذي يؤدي يف بعض األحيان إىل ت 4التارخيية، 
و إلفاق هتما باطلة بو، و أمام ىذا الكم من الدراسات األوروبية اليت تعاملت مع ىذا 
الًتاث تأليفا و حتقيقا، جيد الباحث نفسو أمام معضلة حقيقية لعل من بينها غياب 

لمنهج العلمي يف التحقيق عند ىؤالء ادلستشرقُت، مث حتريف الكثَت من ادلبادئ األولية ل
القضايا اليت وردت يف ادلخطوطات عن طريق السكوت عنها دون مناقشتها برؤية علمية 

 5نزيهة.

و للوقوف على ذلك، يسعى ىذا البحث إىل تبٍت منوذج حتقيق األستاذ ليقي 
من كتاب البيان ادلغرب يف أخبار األندلس و ادلغرب دلؤلفو ابن  األولبروفنسال للجزء 

عذاري أمحد بن زلمد ادلراكشي، فمن خالل ىذا النموذج سنحاول الوقوف على 
منهجية األستاذ يف التحقيق، أو بكلمة أخرى الطريقة اليت اتبعها األستاذ ليقي بروفنسال 

 يف حتقيق ىذا الكتاب.
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داية هبذا الكتاب، حيث يهتم ابن عذاري فيو بأخبار ال بد من التنويو منذ الب
ىـ فيما يتعلق بأخبار األندلس، و 478ادلغرب واألندلس منذ الفتح اإلسالمي حىت سنة 

  .ىـ667فيما يتعلق بأخبار ادلغرب حىت سنة 

 1848اجلزء األول و اجلزء الثاين زلققُت بُت عامي  نشر ادلستشرق دوزي
، مث 1930، مث نشر األستاذ ليقي بروفنسال اجلزء الثالث من الكتاب عام 1851و

نشر اجلزء األول و اجلزء الثاين  و ليفي بروفنسال (Colin) ادلستشرق دي كوالن أعاد
. و كان 1967وت سنة ، مث نشر الكتاب يف أربعة أجزاء يف دار الثقافة بَت 1948عام 

ي فاجلزءان األول و الثاين مصورين عن طبعة دوزي، و الثالث كان مصورا عن طبعة لي
بروفنسال، و الرابع بتحقيق احسان عباس، و مل يذكر يف ىذه الطبعة اجلزء الذي نشره 
ادلستشرق مَتاندا و مساه القسم الثالث، مث ظهر "البيان ادلغرب" )قسم ادلوحدين( بتحقيق 

 م.1985ىـ/1406مجاعة من الباحثُت يف بَتوت سنة 

زلقق اجلزء األول من كتاب "البيان  –و ال مراء يف أن األستاذ ليفي بروفنسال 
أمضى سنوات طويلة منكبا على دراسة تراث ادلغرب اإلسالمي تأليفا  –ادلغرب" 

رب وحتقيقا، استحق أن حيتل مكانة خاصة على خريطة ادلتخصصُت يف تاريخ ادلغ
فال ديكن للباحث يف التاريخ إنكار جهوده يف نشر عدد ىام من ذخائر  6اإلسالمي 

إلبن مرزوق،  المسند الصحيح الحسن في مآثر موالنا الحسنككتاب   الفكر ادلغريب
 أخبار المهدي بن تومرت و بداية دولة الموحدينم، و 1925نشره يف باريس عام 

دلؤلفو  معرفة األصحاب المعروف بالمقتبسنبذ من مختصر كتاب األنساب في مع 
ي بروفنسال يف باريس عام فبالبيدق، و قد نشره لي أيب بكر علي الصنهاجي ادلكٌت

م، و للوقوف على مدى صلاح احملقق يف إلتزام القواعد العلمية يف التحقيق، و 1928
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من   األولاجلزء الضوابط العلمية يف منهجيتو، سأورد منوذج ألعمالو، يتعلق األمر ب إتباع
 م.1930كتاب البيان ادلغرب الذي نشره عام 

ي بروفنسال رغم علو كعبو يف حقل تاريخ ادلغرب فجيب أن نربز يف البداية أن لي
اإلسالمي، إاّل أنو مل يتعمق كثَتا يف دراسة ادلصادر التارخيية اليت حققها. إذ أن ىذه 

التحقيق، فأعمالو تبقى رلرد نشر فقط،  تطلبها قواعدتادلصادر غَت زلققة بالكيفية اليت 
ي بروفنسال أنو اصطدم مبشكل اللغة فويف اآلن نفسو، يستنتج كل متفحص لعمل لي

 7العربية، فهو و إن كان قادرا على قراءهتا و فهمها، فإنو مل يكن مؤىال إلستيعاهبا،
 نبّينو الحقا.س( مليئا باألخطاء اللغوية و ىو ما 1لذلك جاء حتقيقو للكتاب )البيان ج

 إن إلقاء نظرة فاحصة للكتاب الذي حققو جتعلنا نالحظ ما يلي :

مل يورد احملقق سَتة ابن عذارى أمحد بن زلمد ادلراكشي مؤلف الكتاب و ثقافتو وىي  -
من مستلزمات قواعد التحقيق. كما مل يتعرض إىل عصره، فمن ادلتفق عليو عند 

هيديا بتعرض فيو إىل التعريف بادلؤلف، و مدارس التحقيق أن خيصص احملقق فصال مت
و بأساتذتو الذين أخذ عليهم، كما  ،ادلعارف اليت تلقاىا، و بادلناصب اليت شغلها

يتمحور على البيئة اليت عاش فيها صاحب ادلخطوط و مكانتو داخلها، وكذلك 
رغم أمهيتها يف أي  ي بروفنسالفو ىي كلها أمور أغفلها لي 8ادلصادر اليت ترمجت لو،

حتقيق، ناىيك عدم تعرضو للتعريف بادلخطوط احملقق، عنوانو، وصحة نسبو إىل 
مؤلفو، كما أمهل احملقق التعرض دلنهج ادلؤلف يف حتقيقو من حيث دواعي حتقيق 
ادلخطوط، و ادلنهج الذي اتبعو فيو، و النسخ اليت عاد إليها، واحلاصل أن قارئ النص 

دلبتورة ال جيد أجوبة شافية عن مثل ىذه اإلشكاليات اليت ال جيوز على ىذه الصورة ا
 إغفاذلا، ذلك أهنا تقدم للقارئ معلومات ىامة حول ادلخطوط و أمهيتو.
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ي بروفنسال اكتفى يف فطي قيمة علمية للبحث، إاّل أن ليتعرغم أن احلواشي  -
ادلعتمدين و ذكر ما  بتقنية ال تزيد عن مقارنة النسختُتاحلواشي اليت ذيل هبا ادلنت 

فمثال  B، و للثانية حبرف Aتزيد أو تنقص إحدامها عن األخرى، رمز لألوىل حبرف 
 ,Manque dans Aيكتب يف احلواشي عند مقارنتو للنسختُت ادلعتمدتُت )

blanc dans B كما أنو مل يتعرض إىل ادلصادر و ادلراجع اليت ساعدتو يف إصلاز )
عريف بالشخصيات الواردة يف نص ادلخطوط، و أمساء عملو، و كذلك مل يقم بالت

ادلدن، و ادلواقع، و كل ذلك يعترب إخالل بادلنهج العلمي للتحقيق الذي يتطلب 
 10الصرامة يف كذلك.

بُت يديو مبخطوط  اذين كانلما يالحظ أيضا على احملقق أنو مل يقارن ادلخطوطُت ال -
فقد إعتمد  11 .336الرباط حتت رقم آخر كان موجود باخلزانة احلسنية )ادللكية( ب

ورقة و ىي ناقصة و  232يف  200ىو على سلطوط اخلزانة العامة بالرباط حتت رقم 
سلطوطة باريس و ىي مبتورة من األول و اآلخر، و ىو ما أثر شكل واضح يف عملو 
التحقيقي فاحملقق النزيو مطالب بأن جتتمع لو كل نسخ ادلخطوط إلستكمال عملو 

 12علمية.خراج النص بطريقة هبدف إ
حينما تسقط كلمات أو حىت فقرة بكاملها يف النسختُت ادلعتمدين، فإن بروفنسال ال  -

يستدرك ما سقط من كلمات باإلشارة إىل ذلك يف اذلامش و ىذا خيالف قواعد 
ستنتاج ما االتحقيق، فادلتعارف عليو يف عملية حتقيق ادلخطوط أن احملقق مطالب ب

 كلمات بوضع ىامش ذلا.سقط من  
ينقص كتاب البيان ادلغرب احملقق من قبل ليقي بروفنسال بعض الفهارس مثل فهرس  -

أمساء األعالم، و فهرس أمساء األماكن، و فهرس األشعار، اليت يتضمنها الكتاب، 
فالفهارس تعترب من ادلكمالت يف عملية التحقيق، فإذا كان ادلخطوط مثل اخلزانة 

ارس ىي ادلفاتيح اليت جتعل القارئ يستخرج من تلك اخلزانة كنوزىا، و ادلقفلة، فالفه
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و بالتايل فلو وضع احملقق ىذه الفهارس  13يستفيد منها إىل أقصى حدود اإلفادة، 
التحقيق دقة و ضبطا و تسهيال للمطلع على الكتاب و ما حيتاجو من البحث لزادت 

 بكل سهولة.
ي بروفنسال مل يذكر يف فنص احملقق، أن األستاذ ليمن األمور ادللفتة لإلنتباه يف ال -

ختام عملو ادلصادر و ادلراجع اليت اعتمد عليها أثناء عملية التحقيق، فاحملقق النزيو 
ىو الذي يعتمد يف عملية حتقيق النص على رلموعة من ادلصادر تساعده يف إماطة 

أو إضافتو إىل الفراغات  اللثام عن الكثَت من القضايا متهيدا لتعديل ما ديكن تعديلو
كما أن اإلعتماد على ادلراجع يزيد من توسيع مدارك   14ادلوجودة يف النص األصلي، 

 احملقق، و ىذه كلها جوانب أمهلها بروفنسال يف عملية التحقيق رغم أمهيتها العلمية.
إن قارئ النص احملقق لألستاذ بروفنسال يالحظ أنو جاء مليئا باألخطاء سواء  -

ء اإلمالئية و اللغوية أو األخطاء العلمية، و قد أضر ذلك كثَتا بالتحقيق األخطا
ىذه األخطاء، و من بُت األخطاء يف النص احملقق نذكر الذي يتطلب جتنب مثل 

 على سبيل ادلثال ال احلصر : 
  ( "مل تزل الشيعة منذ أن 134مل تزل الشيعة منذ مات علي بن أيب طالب )ص

 طالب."مات علي بن أيب 
  ( "فلما وصل أبو عبد اهلل إىل 163فلما توصل أبو عبد اهلل إىل مدينة رقادة )ص

 مدينة رقادة".
  ( و دارت بُت ابن أيب 200و دارت بُت أبن أيب العيش و بُت أبن أيب العافية ")ص

  العيش و بُت أيب العافية".
ادلعاين بسبب و قد وقع األستاذ بروفنسال يف مزالق خطَتة أدت إىل تشويو بعض  -

سوق يف ذلك منوذجا واحدا: "مث وصلو اخلرب أنو توجو إىل نقراءة خاطئة لأللفاظ، و 
َت" و اللفظة يف الواقع ىي شذلك رجع نصَت الدولة إىل تيهرت وأ فبعدناحية فاس 
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و ادلالحظ أنو بإحالل اللفظة األوىل مكان الثانية  15ذلك وليس فبعد ذلك، فعند
ر الذي يؤدي إىل ظهور حتليالت خاطئة ألهنا مقروءة خطأ. إن يتغَت ادلعٌت، األم

عمل احملقق النزيو يتطلب منو مراجعة النص عدة مرات حىت يبتعد عن التحريف يف 
األلفاظ. و حىت و إن أورد ادلؤلف ىذه األخطاء و ىي كثَتة احلدوث يف النصوص 

ة العلمية للعمل ا يف احلواشي إلعطاء القيمهاألصلية، وجب على احملقق تصحيح
 الذي يقوم بو.

شلا يالحظ كذلك على حتقيق األستاذ بروفنسال أنو مل يلتزم يف مواضع إستعمال  -
رحمه "   الفواصل و اإلشارات، و كمثال على ذلك يضع عالمة التعجب عند كلمة 

 من عالمة إستفهاماألمر الذي يطرح أكثر  17" بسم اهلل الرحمن الرحيم" 16 "اهلل
خاصة أن عالمات التعجب كما جرت األعراف توضح يف ختام الفكرة يف حالة إذا 
كان صاحب النص يبدي إستغرابو من فكرة معينة. و مبا أن ادلؤلف مل يضع ىذه 

 العالمات، فادلسؤولية كلها تقع على احملقق.
" يف شكلها ادلختزل رضي اهلل عنهعبارة " استخدممن ادلالحظ كذلك أن بروفنسال  -

و ىذا خيالف قواعد التحقيق اليت تتطلب ترك العبارة كما ىي يف النص  18)رضو(
 لف.ؤ فكتابتها هبذه الصورة يف ادلنت يعترب تشويها لعمل ادل

يف عملية التحقيق عدم إفادة القارئ  ي بروفنسالفمن الثغرات اليت حتسب على لي -
ادلطلع على الرسم احلريف الذي اعتمده يف التحقيق، و الطريقة اليت اعتمدىا لتبديل 

يف ضبط  ذلك الرسم، ذلك أن للنص حرمتو و أمانتو، كما أن ادلنهج احلديث يعٌت
يف  و لعل غياب ذلك ساىم بقسط كبَت 19الّرسم عناية كبَتة أثناء عملية التحقيق.

 التنقيص من حتقيق كتاب "البيان ادلغرب" بشكل ظاىر للعيان.
األبيات الشعرية مل يسعى األستاذ بروفنسال إىل بذل جهود من أجل معرفة أصحاب  -

الواردة يف التحقيق و ىي كثَتة، إذ أن من الصرامة العلمية يف ىذه احلالة تقتضي من 
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 مصدره، إىل أصلو مث توثيقو، و احملقق أن يرجع كل نص نقلو ادلؤلف و مل حيل إىل
ىذا ما يعرف بضبط النص و تقوديو، و لدينا مناذج كثَتة من األبيات الشعرية اليت 

 20ا.هبجيهل القارئ أمساء أصحا
و فقط، نظرا لعدم قيامو  21النشريبقى أن نقول أن عمل بروفنسال يندرج يف خانة  -

بتحقيق تراث لبالد ادلغرب اإلسالمي حتقيقا علميا، و ىذا ينطبق على معظم 
التحقيقات اإلستشراقية اليت سارت يف ىذا االجتاه، لذا فإن مهمة الباحثُت والدارسُت 

تجو إىل تطهَت تراث ادلغرب اإلسالمي بإعادة النظر فيما نشره ىؤالء، تذلذا الًتاث أن 
ال يأيت ذلك إاّل عن طريق إعادة حتقيق ىذه األعمال ادلنشورة للمستشرقُت، حتقيقا و 

والواجب اإلسالمي يقتضينا "، 22ينا أو بتعبَت األستاذ زلمود محدي زقزوقصعلميا ر 
 قبلتو وإزالة الغيوم اليت حتجب عنا إشراغر أن نعمل على تنقية ىذا الًتاث العظيم و 

 مشسو.

 : الهوامش

ي بروفنسال فعبد القادر بوباية، ادلستشرقون و كتابة التاريخ اإلسالمي، لي -1
، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، 2، العدد عصوررللة أمنوذجا، 

 .86، ص 2002اجلزائر ديسمرب 
على سبيل ادلثال حتاملو على  ينظريتضح ذلك من خالل الكثَت من إنتاجاتو  -2

ادلرابطُت، فقد جعل قدومهم إىل األندلس نذيرا بإنقالب بعيد ادلدى، فقد زالت 
 Recherches surدولة احلضارة، و قامت على أنقاضها اذلمجية، 

l’histoire et la littérature de l’Espagne 
pendant le moyen âge. Maisonneuve-leiden. 

J. Bill     (3ème édition 1981) P. 
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يذىب أشباح يف كتابو تاريخ األندلس يف عهد ادلرابطُت و ادلوحدين إىل أن  -3
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: عصر ادلرابطُت و  ينظر، األندلس يف عهد الدولة األموية و ملوك الطوائف
 .434، ص 1964التأليف و الًتمجة و النشر ، مطبعة جلنة 1ادلوحدين ج

رللة احلضارة سلطاين اجلياليل، احلركة الثقافية و الفكرية يف عصر ادلرابطُت،  -4
، عدد خاص بأعمال ادللتقى الدويل حول ادلراكز الثقافية يف ادلغرب اإلسالمية

 .292اإلسالمي، بقسم احلضارة اإلسالمية وىران، ص 
إضاءات حول تراث الغريب اإلسالمي و تارخيو ابراىيم القادري بوتشيش،  -5

 .9، ص 2002، مارس 1، دار الطليعة، بَتوت طاإلقتصادي و اإلجتماعي
 .93عبد القادر بوباية، ادلقال السابق، ص  -6
 .10إبراىيم القادري بوتشيش، ادلرجع السابق، ص  -7
رللة اآلداب و العلوم اإلنسانية عبد احلق زريوح، منهج حتقيق ادلخطوط،  -8
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 .45 – 44، ص ص 1977
ي سعد و طالل رلذوب، حتقيق ادلخطوطات بُت النظرية و التطبيق، دراسة مفه  -10

 .48م، ص 1993ىـ/1413، 1وحتقيق، دار عامل الكتب، بَتوت لبنان، ط
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 حركـــــــــة المجتمـــــــــع اإلسالمـــي

 من نظرية التحدي واالستجابة إلى مقاربة الوعد والوعيد

Islamic society movement 

Theory of challenge-response approach to the promises and 
warnings 

 1نبيلة شاليب ػػػ كلية العلـو اإلسالمية ػػػػ جامعة باتنةأ/  

nabilachala90@gmail.com 

 ملخص:

لقد اىتم توينيب بتفسًن احلركة التارخيية للمجتمع اإلسالمي من خالؿ نظريتو التحدي      
واالستجابة اليت تشرتط على اجملتمع ادلتحرؾ ضلو بناء حضارة أف يتحدى العوامل الطبيعية 

ره يف التاريخ، وجاء والبشرية ويقابل ربدياتو باستجابات مناسبة ناجحة ليضمن استمرا
مالك بن نيب على أثره فأخذ تفسًنه حلركة اجملتمع اإلسالمي وأعاد صياغتو يف ضوء القراف 

الكرًن، حيث وجد أف القراف الكرًن قد وضع الضمًن ادلسلم بٌن حدين متوازيٌن مها "الوعد 
تحدي والوعيد" أي أنو قد وضعو يف أنسب الظروؼ اليت من شأهنا أف ربدث استجابة ل

ىو يف أساسو روحي وبذلك تكوف احلركة تارخيية للمجتمع ادلسلم ىي حركة تنزع ضلو 
 السمو اىل أعلى بفضل استناد العمل ادلثمر على القوة الروحية.
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: توينيب ػ مالك بن نيب ػ التحدي واالستجابة ػ الوعد والوعيد ػػ تفسًن الكلمات الدالة
 التاريخ

Abstract: 

 Interested Toynbee's interpretation of the historical movement of 
Islamic society through his theory of challenge and response that 
requires moving society towards building a culture that defies the 
natural and human factors offset challenges responses appropriate 
successful to ensure continuity in history, came Malik bin Nabi 
on the impact he took his interpretation of Islamic society and re-
formulated in the light of Koran, where he found that the Koran 
has put the Muslim conscience between edged parallel are the 
"promise and intimidation" which he had placed in the most 
appropriate conditions that would respond to the challenge is 
fundamentally a spiritual occur and thus the historical movement 
the Muslim community is a movement tend toward Highness to 
higher thanks to the fruitful work based on spiritual strength.  

Key words: Toynbee Malik bin Nabi challenge-response promises 
and warnings interpretation of history  
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 مقدمة

 إف احلديث عن حركة اجملتمعات ىو حديث حركة التاريخ ككل، وبالتايل الغوص يف   

فلسفة التاريخ، وىذه األخًنة ربوي يف جعبتها الكثًن من األمور ادلتعلقة بالتاريخ  
البشري، ومن بٌن تلك األمور النظريات ادلفسرة حلركة التاريخ؛ إذ أّف ُمهّمة الّنظريّة 
التارخيية أف تفّسر األحداث وتُعقلن التطّورات التارخيّية، وما من نظريّة إاّل وذلا وجهاف؛ 

صاحلة مادامت أداة للمعقولّية، وىي فاسدة حينما تّدعي اإلطالؽ والتسلُّط على كّل أهّنا 
نظريّات رباوؿ تفسًن احلركة التارخيّية منذ حوايل القرف الرابع  ةعصر،  ولقد ظهرت عدّ 

فّسرين أمثاؿ القّديس أوغسطٌن من الغرب، وابن 
ُ
عشر ميالدي، واليت مشلت عمالقة ادل

سلمٌن
ُ
أهنا تقّدـ لنا تفسًنا معقوال  وغًنمها كثًن، وتكمن أمهّية النظريات يف خلدوف من ادل

للتاريخ دُيكن أف يُزيل الضبابّية اليت حجبت الُسنن التارخيّية، وقوانينها اليت يسًن وفقها 
التاريخ الذي كاف منذ زمن طويل يُلقى إلقاًء سرديا وصفيا ويُنظر إليو ظاىرا وليس باطنا، 

ي بصدد تناوؿ نظريتٌن كانتا متأثرتٌن بابن خلدوف أديا تأثر مع انفرادمها وىذه الدراسة ى
خباصيتهما ظهرتا يف القرف العشرين ميالدي، ونعين بالنظريتٌن :  األوىل نظرية توينيب " 
التحدي واالستجابة" والثانية ليست نظرية بقدر ما ىي إعادة صياغة لسابقتها ) مقاربة( 

 د" واليت قاؿ هبا مالك بن نيب.ربت مسمى "الوعد والوعي

وتتمحور إشكالية ىذه الدراسة حوؿ حركة اجملتمع اإلسالمي من التحدي واالستجابة 
 إىل مقاربة الوعد والوعيد، وديكننا طرح اإلشكالية بالصيغة التالية :
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إلى أي مدى وفق مالك بن نبي في إعادة صياغتو لنظرية التحدي واالستجابة   
ينبي في ضوء القرآن الكريم في تطبيقها على حركة المجتمع التي قال بها تو 

 اإلسالمي؟ 

 ودلعاجلة ىذه اإلشكالية قسمنا ىذه الدراسة إىل :

 : حركة اجملتمع اإلسالمي يف ضوء نظرية التحدي واالستجابةالمحور األول  

 وحيتوي ىذا احملور على العناصر التالية:

 تحدي واالستجابة"أرنولد توينيب ونظريتو احلضارية "ال -

 احلضارة اإلسالمية ) حركة اجملتمع اإلسالمي ( يف ضوء نظرية التحدي واالستجابة -

: "الوعد والوعيد" صياغة قرآنية جديدة لنظرية التحدي واالستجابة المحور الثاني  
 وحيتوي ىذا احملور على العناصر التالية:

 مالك بن نيب ورؤيتو للمجتمع -

حركة اجملتمع ادلسلم وفق مبدأ"الوعد والوعيد" صياغة قرآنية لنظرية التحدي  -
 واالستجابة

 المحور األول : حركة المجتمع اإلسالمي في ضوء نظرية التحدي واالستجابة
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قبل احلديث عن اجملتمع أو احلضارة اإلسالمية يف ضوء نظرية التحدي واالستجابة      
 النظرية وصاحبها بشيء من اإلجياز.البد أوال التعرؼ على ىذه 

 أوال :  أرنولد توينبي ونظريتو الحضارية "التحدي واالستجابة"
ـ 1889ىو جوف أرنولد توينيب مؤرخ إصلليزي عاش ما بٌن أرنولد توينبي :  -2
ـ، وقد شهد تطورات خطًنة يف العامل يف تلك الفرتة ) الثورة الصناعية، 1975و

حلربٌن العادليتٌن األوىل والثانية...(، فانفعل باألحداث ادلعاصرة، األطماع االستعمارية، ا
وشعر بالقلق على مصًن احلضارة الغربية من الزواؿ، فانكب يدرس احلضارات القددية 
دلعرفة أسباب تدىورىا وفنائها...، ترؾ أرنولد توينيب عدة مؤلفات تارخيية كاف أشهرىا 

 (1)مؤلفو الضخم "دراسة التاريخ"
 نظرية التحدي واالستجابة عند توينبي _1 

يطلق الدارسوف على نظرية توينيب يف قياـ وسقوط احلضارات اإلنسانية بنظرية      
التحدي واالستجابة، فهي يف نظر توينيب العامل احلقيقي ادلتحكم يف قياـ احلضارات 

 .(2) وارتقائها مث سقوطها واندثارىا
يث اللفظ؛ التحدي يشًن إىل وجود خطر أو فمن حمعنى التحدي واالستجابة :   

هتديد أو مشكلة، وغًنىا من ادلعاين ادلتقاربة، أما لفظ االستجابة فيشًن إىل الرد واجلواب 
والتجاوز...، أما من حيث ادلعىن فالتحدي ىو وجود ظروؼ صعبة تواجو اإلنساف أو 

لك الشدائد والظروؼ اجملتمع يف طريق بنائو للحضارة،  واالستجابة ىي التغلب على ت
 .(3)الصعبة
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فتوينيب يرى أف ربدي البيئة وحوافز سلتلفة كحافز الضربات وحافز الضغوط وغًنىا        
من احلوافز كلها تفرض استجابة فيقوؿ: "ىل شبة ربد أشد من أف يستثًن استجابة"، وىو 

لدرجة أهنا تتحدى  يعين بذلك أف البناء التارخيي إمنا ىو وليد حالة نفسية تتوتر بدورىا
صبيع العوائق، وعلى اخلصوص منها العائق الطبيعي؛ إذ أف أي ربد للطبيعة يف نظره إمنا 

، وبالتايل استمرار حركتو ضلو (4)يربىن على أف ىذا الشعب أو ذاؾ قادر على صنع تارخيو
 بناء احلضارة.

 المجتمع ودراسة التاريخ عند توينبي - 3 
تاريخ ىو إحدى النوافذ اليت ال ربصى، اليت تطل على احلقيقة فهو يرى توينيب أّف ال      

يُعرّفو أنّو: "إصلاز للخطّة اإلذلية، وىو إبداع اهلل يف حركتو؛ من اهلل منبعو وإىل اهلل 
، وقد حاوؿ أف يدرس تاريخ البشرية بصورة ذبريبية، ليتوصل إىل مبادئ وقوانٌن (5)غايتو"

د أف جُيّرب تناوؿ الشؤوف االجتماعية البشرية باألسلوب َتصدؽ على التاريخ ككل، وأرا
العلمي، لذا بدأ بالبحث عن وحدة تكوف حقال مفهوما للدراسة، فوجدىا يف احلضارة 
اليت تنتظم عدة أُمم وانطلق من مبدأ أّف مادة التاريخ ىي حياة أقساـ ُموحدة من البشرية 

 . (6)مسّاىا اجملتمعات

 قسماف : رلتمعات بدائية ورلتمعات متحضرة واجملتمعات عند توينيب 

: ىي رلتمعات راكدة ألحد احتمالٌن: إما أّف الَتحّدي مل  البدائية المجتمعات - 
 يكن كافيا، وإّما أّف ىذه اجلماعات قد عمدت إىل الفرار من طريقو.
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: ويطلق عليها اسم حضارات أي اجملتمعات اليت   تسًن يف  المتحضرة المجتمعات -
 .(7)طريق احلضارة، وىي اليت ربولت من الركود إىل احلركة

ثانيا : الحضارة اإلسالمية ) حركة المجتمع اإلسالمي ( في ضوء نظرية التحدي 
 واالستجابة

نوف التحدي يرى توينيب أف األمة اإلسالمية كغًنىا من األمم ينطبق عليها قا     
واالستجابة، فهو يعترب أف رليء اإلسالـ كاف استجابة ناجحة قاـ هبا اجملتمع السرياين 

يف مساره  -حسب توينيب-، وقد مر اجملتمع اإلسالمي (8)ردا على ربدي اذليلينية
احلضاري بسلسلة من التحديات تبعتها سلسلة من االستجابات استطاع معها التغلب 

ومن تلك التحديات مثال: من خالفة أيب بكر إىل هناية فرتة على تلك التحديات، 
عثماف رضي اهلل عنهما، كاف التحدي ىو كيفية تأمٌن قلب الدولة وعمقها 
االسرتاتيجي، وكانت االستجابة حروب الردة والفتوحات اإلسالمية، وبعد سقوط اخلالفة 

لف واستعادة الوحدة، العثمانية كاف التحدي كيفية االنتقاؿ والنهوض من حالة التخ
 .(9)فكانت االستجابة بظهور الصحوة اإلسالمية

ولقد شكلت احلضارة اإلسالمية بدورىا ربديّا للحضارة ادلسيحية األوروبية يف امتدادىا 
إىل إسبانيا من جهة، مث أجزاء من شرؽ أوروبا على أيدي العثمانيٌن من جهة أخرى، 

الوسطى من احلضارة األوروبية حلضارة وكذلك حدثت ربديات عنيفة خالؿ العصور 
اإلسالـ سبثلت يف احلروب الصليبية، وقد كاف أعمق وأخطر وأبعد التحديات أثرا على 
العامل اإلسالمي، ىو احلضارة األوروبية احلديثة، فهي أىّم ظاىرة يف العصر احلديث، أّما 

 :(10)عن استجابة حضارة اإلسالـ للتحّدي الغريب فتمثل يف مظهرين
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ربت اسم السلفية اليت واجهت ربدي احلضارة الغربية ) بتفوقها  _ مظهر التزمت:
العسكري والتكنولوجي واالقتصادي( بتقوقعها على نفسها، متخذة من الدين درعا من 
العدواف اخلارجي بقيادة الوىابية ) احلجاز(، والسنوسية )ادلغرب(، وادلهدية 

ألهنا مل تقدـ طاقات خالّقة صادرة عن روح  )السوداف(...، فكانت استجابتها فاشلة
 أصلية.

حيث وجد ادلتشكل أف أفضل وسيلة حلماية نفسو من اخلطر  _ مظهر التشكل:
)الغريب( أف يتعرؼ على سر تفّوؽ عدوه فيطرح جانبا وسائل احلرب التقليدية وتراثو 

ر مثلتو حركة ادلاضي ليقتبس مظاىر احلضارة ادلتحدية، وحاوؿ التشكل هبا، ىذا ادلظه
زلمد علي دبصر، وحركة كماؿ أتاتورؾ يف تركيا...، لكن ىذه األخرى كانت استجابة 

، يف (11)فاشلة ألهنا مل تقدـ إسهاما إبداعيا يف تيار احلضارة القائمة فهي عملية تقليد
 نظر توينيب.

نظر ورغم االستجابات الفاشلة للحضارة اإلسالمية إال أهنا ستبقى حضارة حية يف    
توينيب رغم النكبات اليت حلت هبا لوقوع معظم أقطارىا فريسة لالستعمار يف القرف 
التاسع عشر، إذ تكمن يف احلضارة اإلسالمية طاقات غًن قائمة يف احلضارات الغربية ما 

 ،(12)يرشحها أف تكوف حضارة ادلستقبل
 مجتمعات.وىنا تظهر نظرة توينيب التفاؤلية يف تفسًنه للحركة التارخيية لل

 
 المحور الثاني : "الوعد والوعيد" صياغة قرآنية جديدة لنظرية التحدي واالستجابة
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إشارة ظرية التحدي واالستجابة البد من قبل احلديث عن ىذه الصياغة اجلديدة لن  
 موجزة لواضعها ) مالك بن نيب( ورؤيتو للمجتمع.

 أوال : مالك بن نبي ورؤيتو للمجتمع
يعد مالك بن نيب ظاىرة بارزة يف خريطة الفكر العريب اإلسالمي  مالك بن نبي : -2

ادلعاصر؛ فقد أعطى الفكر اإلسالمي عصارة أفكاره وخالصة ذباربو، وقدـ األنظمة 
اإلسالمية يف قالب حضاري وأسلوب معاصر فكاف صاحب مدرسة نقلت إىل العامل 

 . (13)جوىر اإلسالـ وبدائلو
ـ يف مدينة 1905جانفي  01ىو احلاج بن خلضر بن مصطفى بن نيب ولد يف   

قسنطينة باجلزائر،  وقد امتدت حياتو مابٌن أوائل القرف العشرين وثلثو األخًن) تويف يف 
ـ( يف بالد مزقتها األىواء، وعقَّها األبناء، فاستضعفها األعداء، 1973أكتوبر  31

هبا يف زلاولة دلسخ شخصيتها، وتزوير حضارهتا، واستبداؿ استاليف هنبها و  وراحوا يتفّننوف
عقيدهتا ولغتها يف غفلة من أبنائها، الذين زبلَّو عن دورىم يف الدعوة، والتحضًن، 

) اجلزائر(، عاىن من ذبربة  والشهادة على كل الشعوب؛ فهو ينتمي إىل بلد عريب إسالمي
اإلسالمي ما مل يعانو بلد آخر. فكاف ذلذه  الصداـ بٌن اجملتمع األورويب ادلادي، واجملتمع

الظروؼ إضافة إىل عدة مؤثرات أخرى ) العائلة،  احمليط، ادلدرسة، القراءات، ادلختلفة 
ضلو ادلشكلة اجلوىرية للمجتمعات  (14)العربية منها والغربية...( أثرا كبًنا يف توجيو فكره

شروط النهضة، ميالد رلتمع،  وىي احلضارة واليت سبحورت حوذلا جل مؤلفاتو منها :
 مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي،  الظاىرة القرآنية، وغًنىا من ادلؤلفات وىي كثًنة.
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   حركة المجتمع عند مالك بن نبي  -1
يقوؿ مالك بن نيب: "إّف الطبيعة توجد النوع لكن التاريخ يصنع اجملتمع، وىدؼ   

بينما غاية التاريخ أف يسًن بركب التقدـ ضلو شكل  الطبيعة ىو رلرد احملافظة على البقاء
نفهم من ىذا الكالـ أف   (15)من أشكاؿ احلياة الراقية، ىو ما نطلق عليو اسم حضارة "

 سر حركة التاريخ عند ابن نيب ىي حركة اجملتمع ضلو بناء احلضارة .

خصائصها  وانطالقا من مبدأ احلركة فاجملتمع عنده ىو اجلماعة اليت تغًن دائما 
االجتماعية بإنتاج وسائل التغيًن مع عملها باذلدؼ الذي تسعى إليو من وراء ىذا 

 .(16)التغيًن

 واجملتمع عند مالك بن نيب نوعاف: 

: وىو العامل الساكن ذي ادلعامل الثابتة كالقبيلة العربية  أ_ المجتمع البدائي) الطبيعي(
 يف العصر اجلاىلي.

وىو اجملتمع ادلتحرؾ الذي خيضع لقانوف التغيًن والذي يعدؿ  ب_ المجتمع التاريخي:
 معادلو من جذورىا وىو نوعاف: 

 : والذي يكوف ميالده إجابة عن الظروؼ الطبيعية.المجتمع الجغرافي -

 : والذي يكوف ميالده تلبية لنداء فكرة.   المجتمع الفكري) اإليديولوجي( -
ص : حركة، وإنتاج ألسباب ىذه احلركة، وللمجتمع  حسب مالك بن نيب ثالث خصائ

، وبذلك تكسب اجلماعة اإلنسانية صفة اجملتمع عندما (17)وربديد الذباه ىذه احلركة
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 تشرع يف احلركة، أي عندما تبدأ يف تغيًن نفسها من أجل الوصوؿ إىل غايتها ) احلضارة(

(18). 
غة قرآنية لنظرية ثانيا :  حركة المجتمع المسلم وفق مبدأ"الوعد والوعيد" صيا

 التحدي واالستجابة
يرى مالك بن نيب أنو بإمكاف أي رلتمع الدخوؿ يف دورة حضاريّة جديدة إذا أراد     

ذلك وخطط لو، ذلك أّف التطّور االجتماعي زلكـو بعوامل نفسّية ومعنويّة غًن ماديّة، 
، لذلك (19)صل إىل غاياتوشلّا دُيّكن اجملتمع من التحّكم يف قوانينها لُيعّدؿ من حياتو، وي

ِإنَّ اللََّو اَل يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروْا َما بِأَنُفِسِهْم }  فهو يستشهد مرارا باآلية الكردية :
 تأكيدا منو دلفهومٌن يف فكره:، (11) سورة الرعد، اآلية :          {
ستوى النفسي، واالجتماعي، والتارخيي،   ـــــ 

ُ
ُوجود العامل الغييب يف أي تغيًن حيُصل على ادل

كما يقوؿ:"ىناؾ خلف األسباب القريبة أسباب بعيدة زبلع على تفسًن التاريخ طابعا 
 .(20)ميتافيزيقيا أو كونّيا"

، وادلاديّة، إمكاف الّدخوؿ يف دورة حضارية جديدة عن طريق تنظيم الثروة البشرية ـــــ
كّونة 

ُ
وإعادة تأىيلها، وىو ما يشرتط التخطيط ادلنّظم لتفعيل العناصر األساسية الثالثة ادل

 .(21) ألّي دورة حضارية) اإلنساف،والرتاب، والوقت(
وعلى ىذه اخللفّية اىتّم مالك بن نيب بنظريّة التحدي واالستجابة اليت قاؿ هبا توينيب،     

أفوؿ أي حضارة يف التاريخ إمنا ىو نتيجة اإلخفاؽ ادلتتايل الذي ُمنيت واليت ُتشًن إىل أّف 
 كما يؤّكد توينيبػػػػػ   بو استجابة رلتمع ما لتحّد معٌّن، فاالستجابات الناجحة تكوف دائما
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متناسبة مع التحّدي الذي تواجهو حضارة ما، وكّلما كاف التحدي عظيما كانت  ػػػػػ
ن بشرط أف ال يكوف ذلك التحّدي شديد الصعوبة، وأال االستجابة عظيمة أيضاً، ولك

ناسب القادر على 
ُ
يكوف كذلك شديد الُسهولة، وإمنا جيب أف يكوف يف درجة التحّدي ادل

 .(22)إحداث االستجابة اليت من شأهنا أف تؤدي إىل النتيجة ادلطلوبة
صياغتها يف ضوء  فقد اطّلع مالك بن نيب على آراء توينيب فوجدىا ُمقنعة، لذلك أعاد  

القرآف الكرًن إذ يقوؿ:"وضلن دُيكننا إىل حّد ما أف نصوغ ىذا الرأي الذي ذىب إليو 
مادمنا مل  -صياغة جديدة يف ضوء القرآف الكرًن، فقد نستطيع ػػػػ يعين توينيب ػػػػػ ادلؤرخ

يتو نصل هبذه الطريقة إىل تفسًن واضح دلنشأ احلركة اليت ولدت اجملتمع اإلسالمي وغا
أف نفّسر ىذه احلركة بالعوامل الّنفسّية اليت حّفزت القّوة الروحية يف ىذا اجملتمع  -التارخيية

 .(23)وشروط حركتو عرب القروف"
فقد وجد ابن نيب أّف القرآف الكرًن قد وضع الضمًن ادلسلم بٌن حّدين متوازيٌن مها:     

 من شأهنا أف رُبدث استجابة الوعد والوعيد؛ أي أنّو قد وضعو يف أنسب الظروؼ اليت
 .(24)لتحّد ىو يف أساسو روحي

فالوعيد ىو احلّد األدىن الذي ال يوجد دونو جهد مؤثّر، وقد أعطى لو مالك بن نيب  
مثاال بقصة ادلرأة الزانية اليت أتت إىل النيّب صّلى اهلل عليو وسلم إلقامة حّد الزنا عليها، 

 . (25)و الطاقات النفسية يف حالة معينةوىذا ما يربز قيمة الوعيد يف توجي
والوعد ىو احلّد األعلى الذي ُيصبح فيو اجُلهد من ورائو مستحياًل، حٌن تطغى قساوة 
التحدي على القوة الروحية اليت منحت لإلنساف، ويعطي ابن نيب مثاال لذلك حبالة بالؿ 

يكرر إجابتو على ربدي احلبشي رضي اهلل عنو الروحية أثناء تعذيبو على يد قريش ، وىو 
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قريش ) أحد.. أحد.. (، ففي تلك اللحظة التعذيبية القاسية كانت روح بالؿ منغمرة يف 
فيض نوراين ىو وعد اهلل احلق، لذلك مل تستطع أي قوة يف األرض أف زبفض 

 .(26)إصبعو
يتٌن فالضمًن ادلسلم وضع بٌن حّدي العمل ادلؤثر؛ احلّداف اللذاف ينطبقاف على مفهـو اآل

 الكرديتٌن : 
 (14} فال يأمن مكر اهلل إال القوُم الخاسرون{، ) سورة األعراف، اآلية :  -  
 (44} إنّو ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون{، ) سورة يوسف، اآلية :  -  
 

وبٌن ىذين احلّدين تقف القوة الروحية متناسبة مع اجلهد الفعاؿ الذي يبدلو رلتمع يعمل 
 .(27)لغايتو طبقا

و حركة اجملتمع ادلسلم اليت تقع بٌن حّدي الوعد والوعيد ىي يف احلقيقة حركة تنزُع ضلو 
ثمر على القّوة الّروحّية، 

ُ
الُسُمّو إىل أعلى وربلق فوؽ ما ىو أدىن بفضل استناد العمل ادل

ن مّنا } ولئن أذقنا اإلنساوالقرآف الكرًن يعرض صورة ذلذين احلّدين يف قولو تعاىل: 
رحمًة ثّم نزعناىا منو إنّو ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضّراء مّستو ليقولّن 

 (.22،24ذىب السيئات عّني إنّو لفرح فخور{، ) سورة ىود، اآليتين
تقع بٌن حالٌن  -حسب ابن نيب -فالقوة الروحية اليت تتطابق مع العمل ادلثمر الفعاؿ  

ا إال اخلموؿ والرخاوة يف جانب، واليأس والعجز يف من أحواؿ النفس ال يوجد وراءمه
 .(28)جانب آخر
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 خالصة :
من خالؿ ما تقّدـ عرضو صلد أّف مالك بن نيب أعاد صياغة نظريّة توينيب يف تفسًنه    

إف حلركة اجملتمع اإلسالمي يف ضوء القرآف الكرًن، لكن ىذا ال يعين أنو مل يتجاوزه، ف
وء القرآف يُؤكّد نزعة بن نيب الفكريّة والفلسفّية إىل البحث عن نظريّة توينيب يف ضل وفهم

سند علمّي من داخل العقيدة، فوجد يف القرآف ويف عناصر الّدين األخرى مصدرا غنّيا 
يستمّد منو ُرؤاه، وتفسًناتو للظواىر االجتماعّية ادلختلفة، خاّصة ما يّتصل منها بقضّية 

ابن نيب آراءه يف احلراؾ االجتماعي والتارخيّي ليخُلص احلضارة، فمن ىذا ادلصدر استمّد 
إىل أف الدين ىو الُعنصر األوؿ الذي كاف والزاؿ لو تأثًن بالغ يف التطّورات التارخيّية ألي 
ات اليت ربدث يف تاريخ أّي أّمة إىل عوامل  رلتمع يف العامل، أّما توينيب فقد أرجع التغًنُّ

عجب من توينيب إىل طبيعّية بالّدرجة األوىل، وبال
ُ
رغم من أف مالك بن نيب وقف موقف ادل

حّد ما، إذ اعترب تفسًنه مهّم جّدا يف مراحل التاريخ اإلنساين، ولذلك أعاد صياغة 
تفسًنه إال أنو ذباوزه حٌن اعترب أف التفسًن الطبيعي غًن كاؼ لتفسًن منشأ احلركة اليت 

جتمع اإلسالمي وغايتو التارخيّية،
ُ
وأعطى بديال لتفسًن ىذه احلركة بالعوامل  وّلدت ادل

 ، ضلو ما ىو أمسى.(29)النفسية اليت حّفزت القّوة الّروحية يف ىذا اجملتمع
 يرد سر حركة اجملتمع اإلسالمي إىل العوامل النفسية. فمالك بن نيب إذف

 خاتمة

ن توينيب بدراسة احلضارات وركز على اخلصائص اليت ميزت احلضارات ع لقد اىتم   
بعضها البعض مؤكدا على أف قانوف التحدي واالستجابة ينطبق على صبيع احلضارات؛ 
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فراح يطبقو على احلضارة اإلسالمية متتبعا مراحل حركة اجملتمع اإلسالمي من ظهوره 
ناجحة لتحدي اذليلينية، مث مروره عرب مراحلو   -حسب نظريتو -الذي كاف استجابة 

ات إىل أف يصل اجملتمع اإلسالمي إىل هناية مساره بعدة ربديات تلتها عدة استجاب
التارخيي وأفوؿ حضارتو، عندما فشلت استجابتو للتحدي األكرب وىو احلضارة الغربية 
احلديثة، ولكن يبقى األمل يف عودة احلضارة اإلسالمية يف ادلستقبل حسب نظرة توينيب 

 التفاؤلية.  

فأقنعتو إىل حد ما فراح يبحث ذلا عن سند  وقد اطلع مالك بن نيب على نظرية  توينيب  
يف مرجعيات اإلسالـ فوجد أف القرآف الكرًن قد وضع ضمًن ادلسلم بٌن حّدي الوعد 
والوعيد؛ أي يف أنسب الظروؼ اليت من شأهنا أف ربدث استجابة لتحد روحي يف 

قيقة أساسو، فتوصل إىل أف حركة اجملتمع اإلسالمي بٌن حدي الوعد والوعيد ىو يف ح
األمر راجع إىل رلموع العوامل النفسية الذي يعد ناذبا عن بعض القوى الروحية ىي اليت 

 ذبعل من النفس احملرؾ اجلوىري للتاريخ اإلنساين. 

وبذلك يكوف ابن نيب ُمتجاوزًا لتوينيب رغم أنو أعاد صياغة نظريّتو، حٌن أرجع  منشأ   
جتمع اإلسالمي وغاي

ُ
تو التارخيّية إىل العوامل النفسية اليت حّفزت احلركة اليت وّلدت ادل

 القّوة الّروحية يف ىذا اجملتمع بدؿ العوامل الطبيعية اليت يركز عليها توينيب يف نظريتو.
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