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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 ديسمبر – عشر    ثامنلاالعدد  
 

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 
الستون املخلدة هلا ، جاءت 

ة املوسومة فكرة إنشاء هاته اجملل
و  مبجلة املعارف للبحوث

الدراسات التارخيية اليت حازت 
على موافقة اجمللس العلمي لكلية 
العلوم االجتماعية و اإلنسانية 

إذ . لتكون فضاء متميزا للمعرفة 
املعرفة هي بال شك الطريق 
األنسب حملاولة االقرتاب أكثر من 
احلقيقة اليت هي أمل السالكني 
دروب العلم على أمل مالمستها 

إلنساين يف ظل أجواء الفكر ا
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 لتسهم بفضل 
جهود األقالم املتألقة يف فضاءها 
يف الغوص يف جمال البحوث و 

خيية لتخرج هبا حنو الدراسات التار 
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 

و تبقى املعرفة اليت . مستقبلها
جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .ة البشرية يف دروب احليا

 إدارة اجملــلــة
 

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

 
 :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
agheraissa@yahoo.com 

 
 هيئة تحـريـر المجـلـة

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . ـ غانية البشير    د
  الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . رشيد قسيبه  د. 
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . ـ الجباري عثماني    د

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  عالل بن عمر
 عبد الحميد العابد. جامعة الشهيد حمه لخضر. الوادي أ.

 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  2أ 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. . 2أـ دـ بوبو مجاني ـ جامعة قسنطينة

 الجزائر.
 ـ قسنطينة.2د 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. أ.
 المسيلة.

أبو القاسم سعد  2لواتي 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 غنابزية ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ أ.د ـ علي بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا 
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 الوادي. ـ ماليزيا.
د ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 

 األردن.
 

أبو القاسم سعد 2د ـ لزىر بديدة ـ جامعة الجزائر
 ـ الجزائر. اهلل

 
 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.أ.
 

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 
 موريتانيا.

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

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

الشهيد حمو د ـ محمد رشدي جراية ـ جامعة 
 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. 2د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة
 

مة ـ الهيئة العامة للتعليم جحد ـ نواف عبد العزيز ال
 قي و التدريب ـ الكويت.التطبي

 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.
 دـ مبارك جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.

 
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 
ـ المدرسة للدراسات العربية ـ  كاستيو براثالس

 .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) 

عة بشير غانية . قسم العلوم االنسانية. جامالد. 
 الشهيد حمة لخضر. الوادي
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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    -1

 12صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور وأن ال تقل عن  22أن ال يتجاوز حجم البحث     -2
 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  21بمسافة  14مقاسه  simplified Arabicتكتب المادة العلمية العربية بخط نوع     -5
 .14مقاسه  simplified Arabicالعناوين الفرعية  simplified 16 Grasالرئيسي 

حجم الورقة عادي  1.25لورقة ، أسفل ا21، رأس الورقة  22وأيسر  22وأيمن  22وأسفل  22هوامش 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    -12

 يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس بالموضوع.-11

 el-maaref@univ-eloued.dz  :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي  مالحظة:
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 كلمة العدد
 

حتددت ادلأساة ادلقدسية مبا سجلته اإلدارة األمريكية من  مع مئوية الوعد البلفوري    
قرارات باعتبار ادلدينة ادلقدسية عاصمة سياسية للكيان ادلتسلط على البالد الفلسطينية 
وما مثله هذا احلدث التارخيي من اعتداء على جمموع األمة اإلسالمية اليت ما فتأت تعرب 

 يذلك بتجسيد ادلقولة اخلالدة للرئيس اجلزائر  ها يف كلر عن رفضها وعدم اعرتافها واقرا
 . "حنن مع فلسطني ظادلة أو مظلومة" ما قالهواري بومدين عند احلالر 

تأكيدا منه على عدالة القضية اليت حتتاج اليوم ألكثر من جهد ألجل تعبئة الرأي العام 
ية تنمية العادلي الذي أظهر من جانبه نوعا من التعاطف ادلعرب عنه. حيتاج اىل أمه

استغالله خدمة لعدالة القضية وتبقى األمة بكافة أطيافها معنية أكثر من غريها من أي 
وقت مضى الختاذ مجيع األسباب اليت من شأهنا أن حتقق عوامل القوة اعتبارا من الداخل 

 للوصول اىل مستوى الريادة احلضارية.

 

 رئيس التحرير

 أ/ عمار غرايسة
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 1958 -1954تأثير الثورة الجزائرية على طبيعة العالقات الفرنسية التونسية

 1 -جـامعة بـاتنة /التاريخ وعلم اآلثار قـسم /  أ .د /  لمياء بوقريوة - 
10 

 قراءة في تجليات الثورة السورية إعالميا السياسيالتطور التاريخي للتسويق 
 /تبسة/ يجامعة العربي التبس/ رضوان بلخيري د 

38 

- 1956-1931الخارج  جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إرسال البعثات الطالبية إلى
 -جامع القرويين بفاس أنموذجا

  /سكيكدة./ 1955أوت  20بن بوزيان عبد الرحمان / جامعة أ 

55 

 الطرق الصوفية في الجزائر
 /الطارف. /عبد الكريم بليل/ قسم علم االجتماع/ جامعة الشاذلي بن جديدد 

85 

 صحيفة المنار نموذجا. -ايديولوجيا التيار االستقاللي الجزائري من خالل صحافتو 
 3جامعة قسنطينة /اإلعالم واالتصال والسمعي البصريكلية /د. عادل جربوعة                                                                                     

107 

 )أداة للهيمنة و حقل للتنصير ( الطب الفرنسي في الجزائر خالل الفترة االستعمارية
   /(2الجزائر)جامعة  قسم التاريخ // صليحة عالمةد 

138 

قراءة في دور الوسيط في  الوساطة اإلعالمية وإشكالية المعالجة الصحفية لموضوع الثورة التحريرية
 المحافظة على الدالالت والمعاني الرمزية

 جامعة مستغانم/العربي بوعمامة  /د 
 جامعة مستغانم/ عطالو غوثي /د 

156 

م ''البيت 909ه/296البيوتات العربية في المغرب األوسط وإسهاماتها في الدعوة اإلسماعيلية قبيل 
 الحمدوني أنموذجا''

 قسنطينة./جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/محمد بن عربة 
 /قسنطينة./جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/ أسماعيل سامعيد 

176 

 الوجو السياسي و القتالي. م18ىـ/12ركب الحج في القرناآلخر لالوجو   
 /المغربرشيد زين العابدين/جامعة محمد الخامس د/. 

195 

 " االعشاش نموذجا" مظاىر العمران االسالمي الصحراوي بوادي سوف
 /قسم التاريخ واآلثار/-1-جامعة باتنة -/طرطاق الورديأ 

218 

 16القرن  الملياني ودوره في تدعيم الحكم العثماني بالجزائر خاللالشيخ أحمد بن يوسف 
 /أم البواقي/ / جامعة العربي بن مهيديقسم العلوم اإلنسانية /يوسف بن حيدةأ 

237 
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ُلثـَْيِن إلى اإلمام مالك, تاريُخها, وَمْوِقُف الُمَحقِّقِّيَن   منها.نسبُة القوِل بجواِز قـَْتِل الثُـُّلِث الستصالح الثُـّ
 /1جامعة الجزائر  /كلية العلوم اإلسالمية )الخروبة(  /فاتح حب الحمصأ. 

258 

 "معالم خنقة سيدي ناجي نموذجا" المعالم األثرية اإلسالمية في منطقة الزاب الشرقي
  /1/ باتنة جامعة الحاج لخضر  /قسم التاريخ واآلثار/ كريم الطيب  أ 

278 

_ م 1004ىــ/  395السلجوقية من معركة زرفشان إلى معركة قطوان:)العالقات الخانية _ 
 م(:1141ىـ/536
  أ/ شارف خالد/ جامعة االغواط 

295 

 أبو علي المتيجي  التحقيق من عصر الفقيو
  باتنة  جامعة /كلية العلوم اإلسالمية/طيايبة تقي الدين/طالب دكتوراهال 

327 

دراسة لوثيقة بيع  وثائق بيع كتب خزائن المخطوطات وأىميتها التاريخية واالجتماعية واالقتصادية 
 م 1883ىـ/1300مخطوطات الخزانة البكرية بتوات سنة 

  /الجزائر /جامعة أدرار/ عبد اهلل باباأ 

345 



  

 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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 العالقات الفرنسية التونسيةطبيعة تأثير الثورة الجزائرية على 
1954- 1958 

L’impact de la révolution algérienne sur les 
relations franco-tunisiennes 1954-1958  

 - 1 - جـامعة بـاتنة/التاريخ وعلم اآلثار قـسم /  لمياء بوقريوة أ .د / 
lahama123@yahoo.fr 

 ملخص:
ىددأ  ددلثو الاددت ة ا واوسعددت ت توددعاه   ي  ت ا دد  حبالعالقدد ت النسيىددلت اليتيىددلت طددت ت لقددت  

علددا القلددلت اليتيىدددح ت ا  ياهدد  الددد ا يققيددل علدددا ااىدديتو الدددتا لح تا دد   ح  تلقدددت 
 دلثو طبلعدت العالقد ت اليتيىدلت النسيىدلت مدن  دالل من  الل ه ا ااقد ل ا  لعا  أن يت س 

مدن  د  عا الادت ة ا واوسعدت ا،لدتة  تهدح  ته م ةه ه العالق ت  الل فت  الات ة ا واوسعت علا
تفدتة يس دت  دس اد  العالقد ت التتللدت أ   4598إىل ودات  4591ودات ااميتة من النتة 

عطسياهدددد  ااتحمددددت  حمدددد  حمدددد تلج ال   ددددت علددددا عددددتة  ىدددد ؤ ت تهددددح فددددتة ارددددسب البدددد   ة 
 الت اوت 

Resumé: 
    Le développement des relations franco-tunisiennes est 
survenu suite à l'impact de la révolution algérienne, à son 
dépassement au delà du territoire tunisien, et à sa réussite sur le 
niveau intérieur ainsi qu'extérieur. 
     Nous envisageons, par cet article, étudier les relations franco-
tunisiennes à travers l'impact de la révolution algérienne, et ce 
d'une période qui va de 1954 à 1958, période importante de la 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 11 18العدد 
 

révolution algérienne glorieuse, et au cours d'une période 
critique des relations internationales, période de la guerre froide. 
   Ainsi, nous tenterons de répondre à plusieurs interrogations 
que pose le sujet en question. 

 مقدمة:
الىددلط ت النسيىددلت  دد تل   ددتعاهاه   ايدد   م4591مادد  ايددت   ثددت ة الندد    يددتفم      

ثددددت ة فالقدددت ميمددددس عن   اعياهددد   عدددتة يعددددتت مااهددد  أةددد  ثددددت ة ةدددلتعلت تمدددد امسة     لدددت تأةددد 
مضددطسة لعمدد  علددا علددا امقدد  رندد  مدد   ك يدد   لعلاهدد تعصدد ة  متفتعددت مددن ا دد  ج  ت 

  ت ايد   لقدح اللدتم علدا ا د  ة  دتيه ت ملاهد  مىد تللت أمد م الدسأا العد م الدتت  ت اهاه  
ع كددت علددا  -ي وددأ تةددلا  لتعددت ا واوددس –ت اح  دد ش ةددتف لللل   أيددتاث الندد    يددتفم  

    إن اهلدددتن مدددن العمللددد ت ااىدددل ت الدددو أعلاددد  ص أتل يدددتفم   ص مايصددد   قتلدددل   
الللددددد   هلدددددح حم تلدددددت   ددددديل   ادددددتن فدددددا ارصددددد   علدددددا النالقدددددت اات دددددت عن ص اردددددتت  

تلعلددل كدد ن عقصددت  اللمددت فالقددت    (1)اليتيىددلت  تالدد عن عيعسحمددتن لضددل  ا اددسال  ت  ددت  
 د  اتب اليتيىدح ت قلد  ة  4591ما  ودات  يطلق ا   ل ااق تمت اليتيىلت ااىل ت الو 

 ااق تم الالبو الط هس لىت  
ي تلددد  توددد و  العدددالم النسيىدددلت أن   كدددت علدددا اليدددت   ام اددد  تالمدددتا ات لقدددت     

  ص مى عت   لل واوسعج للقلد م  اد ا العمد  ااىدل  حمدت فسيىد ت  صت اليتيىلت ا    لت 
الاددت ة ا واوسعددت ص ع ماهدد    الو دددوا ص كي  دددل الددتكيت  العددسي  تمااهدد  ااقدد ل الدد ا أةدد   إللددل

إ هد ي  تيىدح قد متا    لي د ا  بد ل  955أن الص  فت النسيىلت     ص يلث    امتل
امت اس لياظلت تيتات القي ل  ت ت عأ ا واوسعج علا اوديعم ل الىدالح ت ددتع معددسكت 
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يدتفم   3يدت  النسيىدلت ص عدت ه  الصد    عدتم كم  كيب  صد لنت  لتمت    (2)العص  د ت 
    ت من  قب  يقلقت أيا  أم م  اظلت أ ا  عضت مج ع ت تطالت   4591

تمل  ق  الىلط ت النسيىلت عادت علدا فقد    د  أةد  ا مد   دتيه   لد  علدا لىد ن     
بددت أمدد م ا معلددت النسيىلدددت تعلددا  ي ملدد  الددسوله  ت قل Rene Mayer (3) تين مدد عو

  (4)مى تللت م  حيتث ص ا واوس
كلددد  ك يددد     لااهددد  ال   دددت علدددا عدددتة  ىددد ؤ ت مدددن  مب  تلدددتتمدددن هاددد  ودددتن يقدددتم    

الادددت ة ا واوسعدددت  كل  كددد ن  دددلثوالعالقددد ت النسيىدددلت اليتيىدددلت قبددد  ايدددت   الادددت ة ا واوسعدددت 
مااهددد   كلددد   طدددت ت الادددت ة تكلددد  كددد ن متقددد  ارالتمدددت اليتيىدددلتعلدددا اوددديقالل  دددتيه  
مدد هح العقت دد ت ا قيصدد  عت الددو فسحمددياه  ارالتمددت   ت قلبددت اربلددأ تعلددا  أودداه  الددسوله 

مدد هح ال ددسا ات اليعىددنلت للقددتات النسيىددلت  النسيىددلت علددا  ددتيه  ىددبأ الاددت ة ا واوسعددت 
   ااتقددد  الس دددح اليتيىدددح كددد ن علدددا الدددتاب اليتيىدددح  دددسا  متقناهددد  مدددن الادددت ة  تكلددد   

لددس ت مدن ا يي   دد ت علدا ات  - ع   ددتيه النيلدت عددن طسعده  ولىدداه  تكل  اوديطمااهد  
ااىدددد عتات  مددددنت  عدددد  أن  صدددد  علددددا ااىدددد عتات ا قيصدددد  عت  -النسيىددددلت اايتاصددددلت 

 تكلد  أثدسه ام دوة  اللسب ت  صت الت ع ت ااي تة اممسعاللت  عت  س   ه العىالسعت من
 علا علا العالق ت النسيىلت اليتيىلت  ك 
 : العالقات الفرنسية التونسية قبل اندالع الثورة الجزائريةأوال
مل  ىدديطأ أن نياددأ مدد   عددت عاهددت ارم عددت  اودديقالهل  ادد إن  ددتيه الددو ك يدد   ضددس      

حبلددث كدد ن إحدد   يدد  للقضددلت  ا واوسعددت أمددسا حمت عدد    لاىددبت رالتمياهدد    حيددتث ص ا واوددس
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 ن إقللماهد إع أت لسافلدت  يظدسا  عيبد  ات    ةلدت الو ك ي   يطلأ إىل  اد    تلياهد  ت علدا 
البلدتعن حمعاهمد  مصدو تايدت ت عدن تايدت  تللدت تثق فدت ت ص ا واوس  اميتا  لى يت ااعسكت 

 تايتة؛ تمىيعمس تايت 
 طبلعددددت  -البلددددتعن   ععدددد    ددددجاليتيىددددلت النسيىددددلت  العالقدددد تارددددتعث عددددن لعدددد  ت       
  قب  ايت   ثت ة الي سعس ا واوسعت أة  ك ي  عالق ت طلبت -ار ل
فلقدت ك يدد   دتيه    قددت ص أ مدت ول وددلت عملقدت  لياهدد  أ مدت اقيصدد  عت تا يم علدت كدد ن     

 تقت  دوامن علدا مدأ  دست  يسكدت  س عدت النسيىدحالىبأ فلاه    مو س الاظ م ا وديعم  ا 
حمددل  يضدد  عقددأ عاقصدداه  اليلطو تلعدد   اهددت   ددتا   الالندد ح ااىددل  ص  ددتيه  ددتأت مال

م  دج التفدت اليتيىدح  قلد  ة صد    دن 4594ف   اان تحم ت الو    ص ةداهس  عىدم 
عتوددد  تالتفدددت النسيىدددح  سو ودددت ت عدددس ا    لدددت النسيىدددح  تقدددت  عمدددتت فسيىددد  إىل عدددتم 
اعتافاهد  مببددتأ الىددل  ة ليددتيه إدد  أ و إىل يدتتث مظدد هسات ق مدد  علددا إثسهدد  الىددلط ت 

يق  ت تاوعت مى  أعضد   اردوب التوديت ا ا تعدت مبد  فدلاهت اربلدأ النسيىلت حبملت اع
 ت قلبددت  اممددس الدد ا  ا  ص يددتة ااظدد هسات الددو وددي  ا إىل  بلددت  الالندد ح ااىددل  الدد ا 

   (5)ولاليىح ط  ع  ةعبل   عسفل العتعت من ااتن اليتيىلت تااا طه الا ولت تااعوتلت
 – 4591تعلدددددا  دددددالل الندددددتة كبدددددوة تط ت  حمدددددلكمدددد  تا اهددددد  ارالتمدددددت النسيىدددددلت    

ولتعت ت اهت  ك  من صد   آتعلا  ىبأ احمل ت ت العتعتة لبلتان الاليلت امفست  4591
 دددن عتوددد  تأةدددت  دددت ة تااا دددح ودددللت مدددن أ ددد   فدددأ القضدددلت اليتيىدددلت أمددد م هل دددت اممدددت 

مدن أ د   ااي تة؛ تك لا الضلتط ت التا للدت الصدعبت الدو تا اهياهد  الىدلط ت النسيىدلت
تحمددأ يددت حمل تلددت احمل فظددت علددا اوددييب ب اممددن تا ودديقسا   ا دد  الددتاب اليتيىددح تعلددا 

ايطالقد  لعملل ت العىدالسعت الدو كد ن عقدتم اد    د ل ااق تمدت اليتيىدلت للمق تمت ااىل ت تا
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ص أمددددد كن  يلندددددت مدددددن القلدددددلت  4591إىل ةددددداهس  عىدددددم -4591مدددددن ةددددداهس  ددددد ينح 
  (6)اليتيىح

ص  ق تمدددتص  دددتيه تا  ب طاهددد  حبسكددد ت ااااق تمدددت ن فسيىددد  مدددن  اددد مح يسكدددت تمدددأ  دددت    
 لددتان االددسب العددسي  ت  صددت الاددت ة ا واوسعت ودد  ع  ت  لدد  ص من تحمدد ت مب ةددسة مددأ 

الددد ا  لددد  تالدددته  حممدددت اااصددد    تاةدددتط  فسيىددد  –يالتمدددت البددد ا  حممدددت اممدددج  
 دددتان  3عاددد   ت نددد تع وص اليتصددد  عدددتم  ت عدددت تيدددو  ودددالياه ؛اليتيىدددلت  تقددد  ااق تمدددت 

ا للىدل  ة تلالوديقالل الدتا لح نىدل تفسيىد   دتيهإىل إمضد   ا ن قلدت ع مدت  دج  4599
عد   الددوعلت اربلدأ  ت قلبددت مددن  4599ص معظدت ةدد تن الدبال   تص  ددسة  ددتان  اليتيىدلت
 تأ اهست فسيى  أة  لن  ين تع إ  معل     تيهإىل  فسيى 
مدن ودييع م   ارالتمت النسيىلت من أ د  ا يلد  وعح ص ه ا الصت   حأ الة  ة إىل   

 41معدددل مدددن العا صدددس اليتيىدددلت   ت قلبدددت ااي دددبأ   مفالددد   النسيىدددلت  تالددد ا  أعلدددن ماددد  
ع كددت ايضددم م  ددتيه إىل ا  دد   النسيىددح تلالددن  عددت العددالن عددن   ليددل 4595 عىددم  

عد  ع ا ن قلدت   دن عتود  الد ا صد   ؛ أم (7)اويقالهل  تمأ ا يين ظ حبده ا يىد  ب 
    طددددسا كبددددوا عللاهدددد   يصددددلبل  ددددت ا ودددديقالل اليدددد ما ودددديقالل الددددتا لح  تكدددد ن ع ددددال  

للقددأ  ت عالق  ددل مددأ مصددس الا صددسعت  لددت  لاىددبت ليددتيه ف ىددأ  تإعدد   ملددأ البلددتان اال   
هلدددد   ء قدددد   الدددد ا  عاهددددت  عت اليت ددددل اللددددسي  ا يلددددد  ه  ص ام دددددو  علددددا اربدددددلأ  دددددت قلبت

 معاه  تثلقت  عالق ت اقيص  عت تثق فلت 

                                                 

 
 
 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 15 18العدد 
 

 لادددت وص  النسيىدددح ت عدددت من تحمددد ت مضدددالت تحم  ثددد ت  دددج  ت قلبدددت ت تت عدددس ا    لدددت     
 تن الةدد  ة إىل ا   بدد ال     دد   النسيىددح  ليددتيهقالل اليدد م ا  ندد ا علددا إعددالن ا وددي
مدددأ  تقلدددأ  علدددا ت (8) 4884الدددو  دددتأت ماددد  عددد م   ددد   تتأعلدددن عدددن إللددد   مع هدددتة 

ت ةددا أن هدد ا ا ودديقالل مل .(5) 4591مدد  س  15عددتم ال ت الددتل اليتيىددح النسيىددح 
 عليت ع تاول  لت  ايعال و ت الات ة ا واوسعت الو ايتلع   عت أةاهس من  صسع  قسط ج 

اعتفددد   فسيىددد  مبت دددأ ا  ن قلدددت ا تعدددتة    وددديقالل  دددتيه اليددد م مدددأ إ قددد   ق عدددتة      
   (45)تات النسيىلت تيه إ ق    عد  القتاعدت العىدالسعت علدا ام احمدح اليتيىدلت او ت للق

تفضاًل عن علا يص  ا  ن قلت علا   أن  ت  التتلي ن أت  يم  ص  اوسة ايدتام الىدل  ة 
 دددتا و اليال فددد  الددد ا عي قددده حبسعدددت تعلدددا  ياظدددلت  ع تةمددد  ص االددد  عن الدددو   دددتش فلاهددد  

يت الددتف   تالعالقدد ت ا    لدت تويضددب  ا  ن قلدد ت  ددج فسيىدد  مصد راهم  ت  صددت ص مدد  
 ت ددتيه صددلع الع يددت الددو  قددتماه  فسيىدد  ليددتيه  قصددت  ددللل  ا ددل  الددتط  اليتيىددح   

(44)    
 :وموقف بورقيبة السياسي منها الجزائرية الثورة تطورثانيا
علعدأ  ت  التودل  الا د   مأ  طت  أيتاث الات ة ا واوسعت  ك ن  ت قلبت ملاهمد   دلن      

ص إة واهددد  تإعط واهددد   عدددتا  س لددد    لنددد  للبعدددت العدددسي الا صدددسا  حبلدددث عبقدددا حم فظددد  علدددا 
تص مقدددتمياه   سعط يلددد  ت الت عددد ت  عالقددد ت  لدددتة مدددأ فسيىددد  تمدددن ت اواهددد  البلدددتان اللس لدددت

ة   تلعدددد  علددددا مدددد  عنىددددس تقتفددددل حم عددددتا أثادددد   يدددد  ث ا يطدددد ن طدددد وس ااي دددتة اممسعاللددددت 
الوعمددد   الىددديت للادددت ة ا واوسعدددت  ا ددد  القلدددلت ا دددتا ا واودددسا الدددو ك يددد  ص  يلياهددد  مدددن 
الس دد ال إىل  ددتيه  يلددث يددت ت مجلددأ الددتتل  يلددا القسصددات الددو قدد م ادد  ا ددل  النسيىددح 

  ( ايي   د De Leusseتاويق ل علا إثسه  الىنو النسيىح  يتيه  ستيدت  ا لدله )
اختددد ه   لاىدددبت رددد  ث  قدددت  ينددده ااتقددد كددد ن   ت نددد ه علدددا كا لالدددن  ت قلبدددت مل حيدددسش وددد  
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العددتتان الاالثدددح علددا مصدددس  تلعدد  صدددميل إن  ل علدددا ةددح  فلدددتل علددا  لضدددل ال دددتعت 
  (41)اا فىل ص    ن عتو  تمن ك ن من يلن ول أما ل ا ن  لت تالسوله عبدت الا صدس

اقيددددسح  ت قلبددددت  ددددج واددددو  تللبقدددا حم فظددد  علدددا عالقدددت طلبدددت مدددأ فسيىددد  تمدددأ اللددددسب     
ايضمدد م  ددتيه  علددا امقدد  ص االددتان ا قيصدد  ا  إىل  يلدد   لددتا    4591-4591
 ارلدددد  امطلىددددح   كمددددد  أةددددد   إىل   لددددد   تل الب دددددس ام لددددد  اايتودددد  إىلتكددددد لا 

مشد ل إفسعقدح  –    ص ل  ال  من إعط لل   اودب يل   كمد  أتيدا إىل إي دد   يلدد  فسيىدح 
الددد ا ولىدداه  يدد  القضددلت ا واوسعددت  الددو   علدده كدد  هددد ه  -يىددأ  أعددل-هددت ال ددح  ت 

  (43)الي  لند ت
ص ينددددده التقددددد  كدددد ن  ت قلبددددت يسعصدددد   ددددتا علددددا  ل ددددت مىيقبددددد  العالقددددد ت ا واوسعدددددت  

تعللدددل كدد ن   ددت أن عابدد  للددسأا العدد م اليتيىددح   اليتيىددلت مددأ قدد  ة  باهددت الي سعددس الددتط 
يددددل ت  بددددت ماددددل ص أن حيدددد  اممددددن تا ودددديقسا  ص مشدددد ل إفسعقلدددد   تاقيا عددددل  ددددلن علددددا  إع أ

   (41)اويقدالل  تيده وتن لن عاليم  إ   تحمأ ي  للقضلت ا واوسعت 
ص كدددد  مدددسة عددددن  لكلدددت اليضدددد من اليددد م ليددددتيه مدددأ ال ددددعأ الددددسوله  ت قلبدددت مل عيدددتان     

   باهدت الي سعدس الدتط   دلن  عمد  علدا ا واوسا من أ   تيتة مش ل إفسعقل   و عل  لقا  
إحددد   يدد  ول وددح تالل ددت  إىل اان تحمدد ت مدددأ فسيىدد   ددت  مددن اردد  العىالدددسا   تاييقدددت 
 ت قلبددت ص العتعدددت مدددن ااددسات تيالتميددل  الاظدد م ا ودديعم  ا النسيدددىح ص ا واوددس تارددسب 

اليتيىدددح  اممدددتلددده فندددح  ط  دددل أمددد م ج (15)الدددو ع دددااه  حمدددت ةدددعأ أ ا   قسعددددس مصددددوه
قددد ل    إن  دددتيه ااىددديقلت  يدددلمل مدددن اردددسب الن ةدددلت ااىدددلطت  4591أفسعددد   45 يددد  عا 

ودتن  بد ل كد  مد  ص توددعاه    لةد علدا ال دعأ ا واودسا ال دقله ت صدسح هد ه ارالتمددت 
ليىدد عت علددا إحدد   ارلددتل الىددلملت الددو  ضددمن لل ددعأ ا واوددسا ال ددقله يقتقددل التطالددت 
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م ا ن ك م  أقط   مشد ل  إفسعقلد  تعدوتل آ دس ع مد  عالدت  صدنت العالقد ت  دج للىت  ا ط
  (16)ال عبج اليتيىح تالنسيىح 

تلعدد  هدد ه ااتاقدد  إ ا  القضددلت ا واوسعددت تقندد  ع وقدد  أمدد م ول وددت اليعدد تن الددو أملدد   
 ارالتمت اليتيىلت إق مياه  مأ فسيى   ىبأ  صدلأ ااتقد  النسيىدح  تإصدسا ه علدا حمدست ة
إعق ن مى عتة الاتا  ا واوسعج  تاليوام متقد  ارلد   وصدتل القضدلت ا واوسعدت إد  ودبأ 

الددس ت مددن ا  يالفدد ت الىل ولدددت  ك يدد  الاددت ة علا النسيىددلت ف–فيددت  العالقدد ت اليتيىددلت 
تكددد ن قددد  ة  باهدددت   ا واوسعددت  عيددد   ت قلبددددت يللندد    االدددن ا وددديلا   عاددل مدددن أ ددد  ارسعددت

ا واوددس ص ثت  دد    االددن أن  ىدديل  عددن  تيددده تاالدددسب   ا واوسعددت علددا عقددج أنالي سعددس 
أن  اهتتعلدددا كددد  تايددت مددا  فات  دد  هددح ثددت  ت  تالبلددتان عقددت ان اييصدد   الادددت ة أت ف لاهددد 

 عيلقن من ه ا اليض مدن 
 ل ت ىدددبأ متقعاهددد  ا لدددساص  تالعالقددد ت الي  ةلدددت تا  يم علدددت الدددو  دددس   ةدددعتب مشددد 

عدن ود يت ااعسكدت     نإفسعقل   بعضاه      ىديطلأ أن  الدتن كدال مدن  دتيه تاالدسب  علدت
ل لا ت دتت ارالتمدت اليتيىدلت تكد لا االس لدت ينىداه  ص تحمدأ    ىدت عللدل   دج قدتة 

 ا واوسعت تمساقبدت قتات ا ل  النسيىح هلد  – ل  الي سعس التط  علا ارتت  اليتيىلت 
وجهـــود التونســية  لحكومــةمســاعداتها االقتدـــادية والعســكرية للفرنســا  تعليــ  ثالثــا

  للخروج من المأزقتونس 
القددتات النسيىددلت  دددء سا  عمللدد ت عىددالسعت علدددا وددع   مادد  ايددت   الاددت ة ا واوسعدددت     

  تهلدددد ا اممددددس الي سعددددس ا واوددددساالقلددددلت اليتيىددددح   وددددت  يدددده ااي  عددددت  لتيددددتات  ددددل  
الددتط  تيىددلت علددا علددا تيدد   البدد هح ام  ددت ي وددأ  وددله ا،لدده ايي دد  ارالتمددت الي

ت فعدد   لددا  مددن  لددا الي دد ت ات مبلادد   لةدد   ددت  الىلددد  ة اليتيىددلت علددا  ساا اليتيىددح 
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إىل ارالتمدددت  4591ودددبيم   9ا يي   ددد ت ص  قسعدددس الىدددنو النسيىدددح  يدددتيه  يددد  عا 
    (17)النسيىلت

 دددتيه ينىددداه  متجدددت ص ينددده الادددت ة مدددأ ا واودددسعج ت دددتت تييل دددت لعدددتة اعيبددد  ات    
    عه  ج ت  اه توبأ علا عسقلت ك   ع تن ك ن حميمال  لا

فمددأ  طددت  الاددت ة ا واوسعددت أصددب   ددل  الي سعددس ا واوددسا مساكددو ه مددت  ا دد  الددتاب اليتيىددح  
ت ص )قدددسب الالدددد ن(   مسكددددو  وعادددد   صدددت علددددا ارددددتت  مااهدددد  مسكدددو مالا مسكددددو قددددسن ارلن عدددد 

مسكو ال ع ي  قسب قصدسعن تقنصدت    إو تك يد  تيدتات  دل   مسكو    ستعن  يتايح   لت 
الي سعدددددس  بدددددتأ  ه تم  ددددد  علدددددا العدددددتت ايطالقددددد  مدددددن هددددد ه ااساكو إحمددددد فت إىل علدددددا ةدددددلتت 
معىددالسات   صددت  قلدد  ة الاددت ة   صددت علددا طددتل ارددتت  اليتيىددلت ا واوسعددت تهدد ا اددتن   دد  

 فسع يددت    لددت  الالدد ن  والعدد   باهددت الي سعددس ص كدد  مددن  دد   الددتم    تيددتات  ددل  الي سعددس
ودد قلت وددلتا وددتع   قنصددت  قصددسعن ت قدد    دد  ستعن    اعدد   وددتا لس عدد    عددج الددت اهت 

تمساكددو اوي دن ولت  سيددا  ددل     ده  كمدد  ك يد  أ لددأ هد ه ااساكددو  د  ن أوددل ت تع دوة
يدتات  دل  الي سعدس ا واودسا  لعدتا  ه ولدت علدا ا ا أصب   تا دت ت  ت ( 18)الي سعس ا واوسا
 ددال   طدددسا علددا الىدددل  ة اليتيىددلت تعلدددا يظ ماهدد  مدددن  اهددت تعلدددا متقددد  عالددتاب اليتيىدددح 

  تيه ن ه فسيى  من  اهت ث يلت 
 قتايدددل علدددا ارالتمدددت  4591مددد  س  11تعلدددا الدددس ت مدددن إعدددالن  ت قلبدددت  يددد  عا      

 دأ العد م لل التمدت اليتيىدلت ود  ق  مبد  عىدما  دد  النسيىلت عن طسعده ةد  ل صدتم ين  الال 
 ست تكدتل ارلد      لاىددبت للقضدلت ا واوسعددت مق  د   ددستج القدتات النسيىددلت الب قلدت ص  ددتيه 

 4591مدد ا  15ت  يدد  عا  ارالتمددت النسيىددلت اختدد تإ  أن   (45) عددت مع هددتة ا ودديقالل
ه مبت دأ مد  يصدد  عللدل ا ن قلدت ا ودديقالل ااعتيدت اا للددت الدو ك يد   قددتماه  ليدتي  قدسا   عللده
ملل  فسيددا فسيىددح لصدد   ارالتمددت 1تأ لدد  صددأ  مللدد   فسيددا فسيىددح ودداتع ً  49تالب للددت 
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أن مدددت عه فدددت   علدددا الدددس ت  (20)  4591أفسعددد   15اليتيىدددلت يىدددأ ا  ن قلدددت اا للدددت لدددد 
كد ن عدسو  دلن أيدل   إع ك  أ التتلت لل د تن االس لدت تاليتيىدلت ك يد  لدل يظدسة ملد عسة لد لا

 الددتن م ددستطت حبلدد    ىدديمس لالددن ااىدد عتات النسيىددلت للتتلددت اليتيىددلت الا ةدد ت حددأ أن 
 القضلت ا واوسعت   يل ل تيه 
فمتقد  ارالتمددت النسيىلددت كدد ن صدسحي    عيلدو   فبمد  أن علددتن  ت قلبددت مللقددت عددن       

ات اا للدت لل التمدت اليتيىدلت وديبقا ميتقنددت  سعدأ الىدالح لدتا   ا واوددس  فددءن ااى عددت
    (21)    
تا  ألل  فسيى   لا ااى عتات تقدس ت ختندل  قلمدت النسيدا النسيىدح   فد   ت قلبدت    

يلدث   علا إثس علا ختنل  قلمت التعا   اليتيىدح ت علدل معيمدتا علدا النسيدا النسيىدح
ك مدد   ددساب ا ماهت عددت كعملددت   ميددتات  علددا 4591يددتفم   3أصددب  الددتعا   اليتيىددح ص 

  لددددت تايددددتة  تلالددددن اودددديقالل العملددددت اليتيىددددلت  لددددن حيددددتث إ  وددددستج الباددددا ااسكددددوا 
  (22)4598اليتيىح عن التص عت النسيىلت ص أكيت س 

إن الىلطدد ت النسيىلدددت ك يددد   ددسو أن  ت قلبدددت مل عياد  أا إ ددسا  لعقدد ن عمللدددت  سعددس    
يتيىدددح لصددد   الادددت ة ا واوسعدددت تودددالت ل عددددتل علددددا علدددا  تإن مل الىددددالح عدددد  الدددتاب ال

 ىدديطأ فسيىدد  أن  ايصددس ص معسكياهدد  مددن أ دد  عددول الاددتا  ا واوددسعج عددن الق عددتة اليتيىددلت 
فاه ا عس أ   لت  ت امتىل إىل مى عددتة  دتيه للادت ة ا واوسعدت تإاد ن  ت قلبدت  حبده ال دعأ 

 وسعت  ا واوسا ص يل  اويقاللل  ت لقصا
مددن  اهيددل   ت قلبددت مل عيتقدد  عددن حم تلددت إقادد   ارالتمددت النسيىددلت اا ددل ااىدد عتات       

ص  دددتأ ةليدددل ل دددسح متقندددل ت  عدددسه أمددد م إالدددج  تمل عيدددتاناا للدددت الدددو كددد ن عب دددث عااهددد   
  سعط يلج تأا يلج تإعط للج ص  تيه اى عت ل علا علا أمسعاللج ت   لتم ولج 
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 علل عهب  وتا  إع أن  تلت فيلت كيتيه    لدا أا تودللت للضدل  اد  علدا لالن مى  
  (23)التتل الصتعقت لي   فسيى  علا ايتام الىل  ة اليتيىلت

تعلددا  ددالن  سعط يلدد  تأا يلدد  الليدد ن تقنيدد  إىل   يددأ قددسا ات ارالتمددت النسيىددلت فقددت      
ااىد عتات اا للدت النسيىدلت  تيدد تل    لون  الت عد ت ااي دتة اممسعاللدت عدن قدسا   تقلد 

كسعىيل ن  لات ناأ تود طت الت عد ت ااي دتة إ  أن هدد ه ام دوة ت دتت ينىداه   ا د  
 Quaiهددددد ه ااىدددددللت  ت أو لدددددتعه  دددددتكه الال  دددددأ العددددد م ص الالدددددح  ت وددددد ا )

D'Orsay     لالددن (24) ( أن   تقلد  ااى عدتات النسيىلت ودتن عوعدت مددن الىادد  
 ارالتمت النسيىلت  قدح علدا ي لدل  متق  

أمدد    لاىددبت  للمىدد عتات العىددالسعت فقددت  فضدد  الىددلط ت النسيىددلت  ماددأ تصددتل أعددت    
ةددد ات مدددن الىدددالح إىل ا دددل  اليتيىدددح  أعددد  كددد ن مصدددت ه  مدددد  ة علدددا  دددلن  دددو  مادددل 

 وليىسب  ل  الي سعس ا واوسا 
لت ت  صت مااه  الت عدد ت ااي دتة اممسعاللدت   ت قلبت إىل التتل اللس  ت ل   يل مدن  اه     

تأتحمددد   دددلن اوددديمسا  اردددسب ص ا واودددس وددددتن عىددددبأ أحمدددسا ا ص كددد  الدددتتل ااىددديقلت ص 
الت ع ت ااي تة اممسعاللت علدا أن    ىد عت فسيىد  علددا علدا  طلأ منت   مش ل إفسعقلد 

 للدد   يلددث كدد ن  عظاهددس سيتإ  ودددتن  نقدددت ةددعتب مشدد ل إفسعقلدد  ثقياهدد  ص ااعىددالس اللددد
أن الت عددد ت ااي ددددتة اممسعاللددددت ك يدددد   ددددت   دددتيه اهيم مدددد    صدددد   وددددلم  فلمدددد  عيعلدددده 
مبىددددللت  قددددتا ااىدددد عتات ا قيصدددد  عت تاليقالددددت   من علددددا مددددن ةددددليل أن ععطلاهدددد  فسصددددت 
اليلللدددد  الىددددلمح ص ماطقددددت مشدددد ل إفسعقلدددد  تمددددن ا إ ودددد   أودددده الي دددد ل  الوددددتا ل ح 

 لل لتعلت   ااع  ا
مدددن  14الت عددد ت ااي دددتة اممسعاللدددت ص ص هددد ا الطددد   كددد ن الدددسوله  ت قلبدددت قدددت  ا      

 .Dwight D (19)عوةدد ت يلددث اليقددا مددأ الددسوله إ 4591ةدداهس يددتفم  وددات 
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Eisenhower      ت أهددددددت مددددددت نح ت ا ة ا    لددددددت اممسعاللت ةددددددالس ص هدددددد ا اللقدددددد
  ددددددوةددددد ت  علدددددا ااىددددد عتة ااقتمدددددت لدددددبال ه تااقدددددت ة الدددددسوله  ت قلبدددددت الدددددسوله اممسعالدددددح إع

 -ص ينده اللقد  -طن مدن القم  كمد  ودلل الدسوله اممسعالدح الدسوله  ت قلبدت 555 19
عدددن  طلع  دددل رددد  القضدددلت ا واوسعدددت فل  ب ام دددو  ليدددل عنالدددس ص تحمدددأ  طدددتال ا ن قلدددت 

يددل وددلب ل كدد  ا اهددت  فسيىددلت مددأ ا واوددس  ىدديطلأ ام ددوة مبت باهدد  أن  قدده ا ودديقالل تأ
  (11) الل عتمن أ    قله  لا 

تص إطدددد   علددددا ف  دددد  الىددددن  ة اممسعاللددددت ص  دددد  عه ارالتمددددت النسيىددددلت ص متحمددددت      
إىل  دددتيه لليانلددد  مدددن يدددتة ام مدددت ا قيصددد  عت الدددو ك يددد  مىددد عتة اقيصددد  عت  قدددتا 

ة إىل عددسع ااتحمددت   تا اهاهدد   ددتيه ص  لددا ااددتة  تعبددتت أن الىددبأ الدد ا  فددأ الىددن   
علدا ا  يددأ النسيىدح هددت أن الت عدد ت ااي دتة ك يدد     سعددت إيدساج ارالتمددت النسيىددلت    
تعلا الس ت من متافقت ام وة علا ه ا العسع اممسعالدح مدن يلدث اابدتأ إ  أةد  ك يد  
 دددسو أن علدددا مدددن اامالدددن أن عددد ثس ودددلب ً علدددا متقناهددد  ص اان تحمددد ت الدددو ك يددد  نسعاهددد  

  ن عدن علدا  قدتل ت ن النسيىدلت    تقت ع  ااى تل  لن الات ة ا واوسعت لا اش مأ  تيهي
 ول عستن  لةت عىيطلعتن أن حيصلتا علدا  عدت مد  ا أت مد   ص مالد ن جاليتيىلإن   

   (11)  آ س    

طلبدد   ددتيه   لدد  مددن ال ا ة اممسعاللددت  عدد  ااىدد عتات ا قيصدد  عت تاليقالددت تادد        
 ددتيه أن عالددتن علددا عددن طسعدده الياىددله مددأ ا  يددأ النسيىددح من اةددتط   ممسعاللددت  ا

   س دددددأ ص إيدددددساج متقددددد  الت عددددد ت ااي دددددتة أمددددد م فسيىددددد  تعدددددتم   بياهددددد  ص الحمدددددسا  
تقدددددت كددددد ن    ااىددددد تلج اممدددددسعاللج أةدددددت مدددددن يلدددددث اابدددددتأ    لعالقددددد ت  دددددج الدددددتتليج 

علادددتا أةدددت ودددتن عقتمدددتن  ء وددد ل  عادددت   لدددت  مىددديعتتن  ليقدددتا ماددد   لدددا ااىددد عتة تأ
لي تعدددت اييل  ددد ت  دددتيه   تمدددن  اهدددت ث يلدددت طلبددد  ا    لدددت اممسعاللدددت مدددن ودددنوه  ص 
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 ددددد  عه أن عتحمددددد  للمىددددد تلج النسيىدددددلج أن ال ا ة اممسعاللدددددت    ىددددديطلأ أن  ي  هددددد  
لت   مدأ اليلكلدت  دلن الطلب ت اليتيىلت إىل م    ة عت   تهت أمس قت عضس   اص   اممسعال

 تاةاطن  عتن   لانتع النسيىح ص مش ل إفسعقل  عمتم ً ت تيه علا ت ل ا صتل 
طلبدددددد   تيدددددده   لددددد  مدددددن الت عددددد ت ااي دددددتة اممسعاللدددددت   4591وبيمدددددد   1ص  ت     

الىالح ال ا كدد ي  فسيىدد  قددت  فضدد   لعددل هلد   ىدبأ الدتعت العىدالسا اليتيىدح  باهدت 
لتعدده لتط   إع صدسح صددتتا مقدتم ك  دأ التتلدت للعالقد ت ا    لدت اليتيىدلت الي سعس ال

تهددح -  دددتن الىددنو النسيىددح ص  ددتيه   أيدددل ت عددت ه دددتم القددتات النسيىددلت علددا يلددت ة
أصب  من الضست ا ارصدتل علددا ااىد عتة العىدالسعت  -علا ارتت  ا واوسعت قسعت  تيىلت

        تقدددددت عسحمددددد  هددددد ه ار دددددت مددددن أ دددد  طلددددأ اممسعاللددددت مددددن أ دددد   عوعددددو تيددددتا 
       (18)ااى عتة تارم عت اممسعاللت

تأوددس  الالددح  ت ودد ا حمل تلددت إعقدد ن هدد ه ااىدد عتة  لالددن ك  ددأ التتلددت اممسعاللددت       
فتوت   س ك ن مقياع  حبه  تيه ص ناهلو  ل اه  ارتعث ت اتعدأ مص     تعادل   مدن 

قسة   تقددد ل   م ددد  هددد ا اهلدددتن وياصدددة الت عددد ت ااي دددتة أ ددد   دددتيه قتعدددت تمىدددي
مىدد عتة اقيصدد  عت معيدد ة تتافقدد  علددا   اوددت ااط لددأ اليتيىددلت الددو هلدد  عالقددت   حمل فظددت 

  كيددأ   س لبلاددت ق وددال    أ عدت أن 4591وبيمدد   41علا أمااه  التا لح  تص عددتم 
ت فسيىددددد    لدددددس  علددددا ااط لددددأ اليتيىددددلت أطددددت  ااتحمددددت    لحددددد ب  دددددتتن أن أحممدددددن  عاهددددد

ا  صددت  ي اهلددو  ل دداه     ت  ددت أن يل ددد   عدددج ا عيبددد    ص التقددد  الددساهن ييملدددت    
النعدددد  ااب ةددددس للددددتتل ال ددددلتعلت  إن مل  قبددددد  الدددددتتل اللس لدددددت  ددددد لا  إن مصددددل يا  كمدددد  

  (15)  علمتن حمت ة   لتف   عن العد مل اردس     
أن أمسعالدددد  ك يددد   ددددساتو ااطلدددأ اليتيىددددح  إع أةددد  ك يدددد     سعدددت أن  يددددت    تعبدددتت    

مب ةسة اى عتة  تيه إع ك ي   عيد ه مدن ال د تن النسيىدلت  ت د تل  د لا الضدل  علدا 
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هدد ه ام ددوة فقدد  مددن أ دد  ماددأ اليددت   ال ددلتعح ص اااطقت تالددتلل  علددا علددا   طلاهدد  
ص التقددد  الددد ا أودددسع  فلاهددد    بياهددد   دددتيه مااهددد ص إ وددد ل ااىددد عتة العىدددالسعت الدددو طل

 اتقلدددت  يلدددث قبددد  الدددسوله  ت قلبدددت علدددا كاطدددتة  3555القددد هسة  ء وددد ل هبدددت  قدددت   دددد
لي ملددت ااع  حمددت اللتوددنلت  ت عبددوا عددن اليضدد من العددسي  ال ددح  الدد ا  لادد  اااطدد  

بدد ب لىددت ال اممسعالددح ت فددأ  ددل علددا  ىددللت  ددتيه ت  ددال  فددت ا جمتعددت مددن اموددل ت
  (35)تال لتعلت مع ً  -ااصسعت -علا ااى عتات العس لت

عيض  من كد  علدا أن  ت قلبدت يد تل أن عتحمد  ليمدسعاللج ول وديل التاقعلدت فاهدت  مل     
حمدددت  إودددساول     فضدددالً عدددن   بيدددل ص إحددد   يددد  ةددد وح  -عتتايلدددت– الدددن لتعدددل  طددد  

ا ودديقسا  ص مشدد ل إفسعقلدد   تأ ددوا  للقضددلت ا واوسعددت  تصددناه  مددن العتامدد  اا  عددت إىل عددتم
      إعاليل عن   بيل ص حم   ت ال لتعلت  ماى م ً مأ الىل وت اممسعاللت آي اش

الدسوله اممسعالدح  تاعد  إعوةد ت   هأصدت  الد ا  4591تص إط   مبتأ إعوةد ت  لعد م       
اا دددست  الددد ا ععيددد  صدددت ة مصدددلسة ا دددست      أعوةددد ت اابدددتأ الددد ا عدددسن    دددل   مبدددتأ  

ت  ضددمن عسحمدد ً لوددتا ل لت م  ةدد ل  تهتفددل إ عدد   اااطقددت العس لددت علددا الانددتع الىددتفل يت 
أمسعاللدددت  تعدددتة   صدددت مباطقدددت ال دددسا امتوددد   ت مااهددد  تحمدددأ مددد وو مللدددتن  ت    ددد  

لصددل يت  صددسفل كددح عىددياتماه  ص ال ددسا امتودد  ليلطلددت مىدد عتات اقيصدد  عت  صصددت 
ا ويقالل التط  تليقتا ااى عتات العىالسعت معت  تلت  طلباه   تفضالً عن علدا اقدتح 
الدددددسوله اممسعالدددددح أن   دددددم  ااىددددد عتات اودددددياتام قدددددتات الت عددددد ت ااي دددددتة ااىدددددل ت 
لضدم ن تة عدت تيدتة ام احمددح تا وديقالل الىل ودح للدتتل الددو  طلدأ ماد  علدا العددتن 

  فت الو قت  قتم ا  أعت  تلت   حمعت لل لتعلت التتللتحمت ا عيتا ات ااال ت 
ااد كت  تاودين  ة مببلدع قتميدل ال ا ة اممسعاللدت    يب   تيه   ابدتأ ص إط   علا        

اليتيىدددلت  -كما دددل ليدددتيه تقدددت ه ثالثدددت مللدددتن  ت   أمسعالدددح  كسمدددو للصدددتاقت اممسعاللدددت
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يه أن  ص  علدا ااىد عتات اممسعاللدت تعالتة علا علا أتحم   عي     ايل  ءمال ن  ت 
 إىل طدسا  ت قلبدت  تعت من ال دلتعلت التتللدت  تص معدسع   ه  أتص ي لت يتتث عتتان 

القضددلت ا واوسعددت  تصددناه   دد  ة نعدد  اااطقددت عسحمددت ت  ددال  كبددو للا دد ال ال ددلتعح كمدد  
 دد  س  أن أتحمدد    بيددل للعمدد  مددأ فسيىدد  لحدد   يدد  هلدد   تمددن   يددأ آ ددس طلددأ  ت قلبددت

الت عدد ت ااي ددتة ت سعط يلدد  حمددلتط ً    ت عددت   علددا فسيىدد  رملاهدد  علددا مددا  ا ودديقالل 
مددن العدد م مدد ا مددن 49كمدد  و  تقلددأ ا ندد ا  ددج ارالددتميج اليتيىددلت تاممسعاللددت ص لل واوددس  

ينىدددل عقضدددح مبدددا   دددتيه معتيدددت م للدددت قدددت ه  ىىدددت مالعدددج  ت    قدددتم علدددا ةدددال   ضددد وأ 
  كمدد  أعلددن  ت قلبددت   ا علددا  (34)بلعاهدد  ارالتمددت اليتيىددلت رىدد ا  ا دد ل مددأ فتاوددته أمسعاللددت  

 دددستج  دددال ه مدددن ا  نددد ا  4591ال دددسا ات النسيىدددلت  ص السا دددأ تالع دددسعن مدددن ةددداهس مددد ا 
 (32) 4599ا قيص  ا تاا   تا مسكح ااعقت   ج  تيه تفسيى  ما  ع م 

 اتقلدددت  ددد  و    955 ىدددللت  كددد لا   ا قدددس   انىدددلوةددد ت  هدددت الدددإعتكددد ن الدددسوله      
( ص للبلد   تمل ندت ارالتمدت Wheelus  وت  موا أ  ت من  ون الق عدتة ت لدله  )

النسيىدددلت  دددتا مدددن ت ا  علدددا إ   ىددداهل  عمللدددت   دددتل امودددل ت  إع هدددت  فتودددت  ا س 
ىددد  الىدددالح   إعا مل  ىدددلت فسي4591يدددتفم   41 يانلددد  اااطددد  اممسعالدددح ا يدددتا  مدددن 

  (33)لل التمت اليتيىلت ت  ستال حمت ة من طسن الت ع ت ااي تة اممسعاللت
عبددتت أن الىددبأ الدد ا  فددأ ال ا ة اممسعاللددت إىل تعلددا الددس ت مددن  موعددت هدد ه ااعتيددت     

فقددتان تايددتاً  ت بياهدد  ص ماددأ  ددتيه مددن اليت ددل إىل الاليلددت ال ددسقلت ال ددلتعلت  هت  اه   قددتا
  لج للىل وت اللس لت ص مش ل إفسعقل من ا س  ااتا

يدددتفم   14تاددد   قدددتم الدددسوله  ت قلبدددت مدددأ ودددلط ن االدددسب  مب دددست  التوددد طت   يددد  عا    
   دددج  باهدددت الي سعدددس الدددتط  تفسيىددد  مدددن أ ددد  عقدددت من تحمددد ت  اياهدددح إىل يددد  4591

صددد   عدد  ل ععلدددت إىل ال ددعأ ا واودددسا وددل   ل  طبقددد  ابدد  ئ اممدددت ااي ددتة  تعضدددمن اا
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  اصددطتم فلددل  ت قلبددت   اع  حمددت الي مددت مددن طددسن يالتمددت (34)اا ددستعت لنسيىدد  تمتاطالاهدد  
 4591يتفم   15ع   عتم    

تصددسح  لاددت مددن يلتعددت ش  ددلن   فالددسة ااىدد عح ارملددتة  الددو  دد  ت ادد  كددال مددن  ددتيه 
تلددله مددن  تاالددسب لددن  قبدد  إ      ندد ا مددأ  باهددت الي سعددس الددتط  يددتل  تقلدد  الادد   

أ   يلتل ول ولت  ت لا ي ل فءن كال من  تيه تاالسب    ىيطلأ أن  الدتن تودلطت 
  (35)مة  للى  حم عتة 

 قدف ساقية سيدي يوسف وازدياد حدة توتر العالقات الفرنسية التونسية رابعا 
اليتيىلدددت  ىددبأ – ددت سات تاحمدد ت ص العالقدد ت النسيىلدددت  4591وادددت لقددت عسفدد       

متق   تيه مدن الادت ة ا واوسعدت  يلدث أ ا  الطددسف ن ص ة عدت هد ه الىدات اليقد  ب  ضدل  
من الت ع ت ااي تة اممسعاللت تتاقأ ااصل ت اا تكت  ج البلتعن  إ  أن علا مل عيبلدت  
 عددت علددا أ ع التاقددأ  ىددبأ مدد  أيتثددل قصدد  ودد قلت وددلتا عتودد  الدد ا أ م التحمددأ 

ا ااىددديتو الددددتت  تالدددتط  علدددا يدددت ودددتا  إع أيدددل وددد هت ص تك يددد  لدددل ايعال وددد ت علددد
 وقتال ا ماهت عت السا عدت النسيىلدت 

قلددد  ة ا دددل  النسيىدددح    واوددددس عددددن التعددددت اليتيىددددح للاددددت ة ا واوسعددددت علدددا م  يلددد ع  
 دددس  علدددا العمللدددد ت العىدددالسعت اااطلقددددت مددددن ام احمددددح اليتيىلددددت الددددو  قدددس ت أناردددتت   ت 

     الددد  ق عدددتة  لنلددت  طددوة عدددن طسعقاهدد  عدديت  سعددس امول دددت  تأصددب   مل دددل أصدب
 يصلا  لعتا   ل  الي سعس ا واودسا 

ا واوسعددت  –تعلدا إثدس اةديب ك ت عالندت علدا اردتت  اليتيىدلت  4598 د ينح  1فندح  
  د لقسب مددن ودد قلت وددلتا عتودد   الددن  الهلدد   ددل  الي سعددس ا واوددسا مددن إلقدد   القددب 

فسيىددددلج يقلددددتا إىل ماطقددددت الالدددد ن  قدددد م  وددددله ارالتمددددت   لدددد    (36) علددددا أ  عددددت  اددددت 
 د  اليتود  لرفدساج علدا أ ياللل  ا اسال  ا ة للل  اقد   ود لت إىل الدسوله  ت قلبدت مدن 
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ااى تيج ام  عت  إ  أن  ت قلبت  ف  اويقب لل حب ت أيل ي  ب ااقد تمج اليتيىدلج عد م 
 ا ام دو  دسوله  عدتان   لد    لالدن  ت قلبدت  فضدل مدسة ث يلدت تصددسح   ف وديبتل هد4591

قددد وال   عابلدددح أن  دددت ش فسيىددد  أن علدددا التقددد  الددد ا كددد ن عاللددد  فلدددل ق ودددت  دددل   فدددأ 
تإع مد   تاصدل    ايي  ج م  أت  ء و ل     دت يس لدت لدتعت الىل ودت ا وديعم  عت قدت تىل

ت    عت ااظمت اممت ااي دتة لالييصد ب العملل ت ارس لت فءي  وتن أط لأ  ء و ل قتا
 ال ح  ال ا وبأ هلد ج ارالتمت النسيىلت تهت   (31)علا ارتت  

  ينح من ينه الىات  اةيبال  تيتات  ل  الي سعس ا واوسا   لقتات  44تص   
 اتا ص صنتن ه ه ام وة  فق م  القتات النسيىلت  41النسيىلت أ ت إىل مصس  

و الىلط ت ص    عه  لن  الطوان قت اكي   عص   ت من اااه  سعن    واوس  ء ال
ا واوسعج عع تن ارتت  ايطالق  من ام احمح اليتيىلت تعاي ستن  ا   ااوا   تاا  يت 

  (38)ا واوسعت )   ( تأن عس  ت ارسس التط   سا   علا ارتت  اى عت   
  الي سعس ا واوسا من قب  قتات تك ي  ييل ت ك  علا مي  عت تيتات  ل     

ا ل  النسيىح علا ارتت  اليتيىلت ص ك  مسة   وت  يه ااي  عت  ال ا ك ن قت قب  
 8ص عتم    تال ا أ و (39) 4598  ينح  15  ل  من طسن جله الت  ا  عتم 

تالو ك ي   B26إىل قص  قسعت و قلت ولتا عتو   ط وسات  4598فلنسا 
  (40) سحي  495لال تقي 11ييل ياه  

تقت ك ن لقص  الى قلت يقتا كبوا من طسن الت ع ت ااي تة اممسعاللت تيىت      
النع  الىل وح النسيىح ك ن ما قض   عاله ااتاق  اايا ة عات  تع  الط وسة االس لت 

 الىتعه  قا ة أثا   عمللت ا يل ح ك لا   ت 4591للوعم   ا مه ص أكيت س 
  علا لى ن ك  دأ التتلدت اممسعاللت  تن فتوت  ا س    إن الىل وت تقت       

اايبعت من طسن فسيىد  ص ا واوس وتن نس ارسب إىل التتل ا، ت ة لل واوس  تاعدت مدن 
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 تيه ا االسب تللبل  توي ت فسيى  ينىاه   ا   يسب مأ كد   تل االسب متعمت من 
عو ة عىالسع  تم لل  من طسن ا     الىتفل يت طسن مصس ت  قح التتل العس لت  م

  (41)تال لتعلت الع الت 
اقتفيل   تأكدتت اليق  عس اممسعاللت  دلن عمللدت قص  الى قلت مل  الن  طل عىالدسع  

ك ي     لقتالىلط ت النسيىلدت تإع  يالتمت فللاله  ل   ك ي  علا علت   لا مىبق 
كتو  ااقلدت العد م ص ا واوس  تيىت من عمللت القص  مىمتيت من طسن  ت و   

  (42)ا  ع مدت  طسن ت عس التف   النسيىح   ش ة  تن  لتم  تمدن طدسن جلده الت  
 الموقف الرسمي التونسي من التعسفات الفرنسية:خامسا

تحمأ السوله اليتيىح ص ي لت صعبت إ   فعل إىل  النسيىلت إىل  ا عيتا  لقت أ ت    
يتيه   لاىبت لل ل  النسيىح أت  ل  الي سعس ا واوسا   ال  ق عتة ف  ااواعتة

تالنسيىلتن   عسعتتن أن  الدتن  تيه ق عتة ايطالا  ل  الي سعس ا واوسا   إوتا ل لت
 طتعقاهت  ل لا فبت قلبدت مل  إوتا ل لتتا واوسعتن   عسعدتتن أن  صبد   تيده  دو  من 

لد   تهت ع عس أن  سعس ك م  ول  ة البال  قت أصب  عالن ق   ا علا اختد ع متقد  ار
مس بط   يطت  ارسب ص ا واوس  فلعلن مى   عتم قص  الى قلت عن  تأ معسكت ا ال  
 تطلأ   ل ال  الي م لرقللت اليتيىح من طسن القتات النسيىلدت  تن اويااد    داو ت 

يس لت   تل ملا    او ت     أعلا   تيه عن ماأ أعت ونلات4598فلنسا  41تص  
فلنسا من ينه الىات  ص  ا جله الاتاب مبب   ة من  وله التتلت علا ق يتن  41تص 

اا مت ص عاهت يالتمت فل ح تالو  اة  لن   او ت ملا    4511أللا مع هتة وات 
    (43)فسيىح   ع ال   و  من التاب اليتيىح 

تإ ال  ااوا عج النسيىلج لي احمح ا، ت ة  مال  أ قاصللت 9كم  قس   ت قلبت إلل   
لل تت  )وبلطلت توتا لس ع     (  تقدس   فدأ عسعضت ايي  ج ،له اممن  وياال   
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ه ا اهل تم   تطلدأ من تاةاطن أن  ق    يبل للضل  علا فسيى  للت تل ص 
ده إ ة ت  ل  تن من تحم ت مأ ا واوسعج لتق  ارسب ص ا واوس  إع ق ل اىي    السول

ن ة عت وسععت ردسب ا واوس وي مح مش ل إفسعقل  من فدوتس إمش ل إفسعقل   ت و مت ص   
  (14)ال لتعلدت 

ت  لا فيد  العدتتان علدا الى قلدت ا، ل تاوع  لتاةاطن لليت   ااب ةدس ص يدسب  
أن تاةاطن وتن  بلع ا واوس  فصدسح  دتن فتويدس  ا س ك  دأ التتلدت اممسعالدح  

   عه  لن الت ع ت ااي دتة اممسعاللت ودتن  نع  ك  م   ىيطلأ مدن أ د  احمل فظدت 
  (45)علدا مش ل إفسعقل  من أ   أمدن اللدسب 

يىأ م  اقتيل -ك ي  تاةاطن  اتا لعأ  ت  ه م ص ي  القضلت ا واوسعت  
ا الا   ص ا واوس تفي  اان تحم ت تهت إقا   فسيى   لن  ىي لأ لتق  إطال - ت قلبت 

ص إط   م  س  ت   ضسه ك  من  تيه  االسب  للبل   -مأ  باهت الي سعس التط  
الت ع ت ااي تة اممسعاللت هتفل ما  ا ويقالل التا لح لل واوس  تص ي لت  ف  

 ج  تيه فسيى  فءن أمسعال  وييتق  عن مى عتة فسيى  ص هل ت اممت ااي تة عات ايي 
ول وت ي طت من أ   التعت ا قيص  ا تالعىالسا  وييبىن أمسعال عن ول وياه   كم  

لال  من  تيه تاالسب إ  ولعسع ااص   النسيىلت للاطس ص ه عن البلتعن  سا  
 اليلثو اممسعالح 

 حم عتا ص ه ا الصسا   من تقتص كمد  ةدسح  ت قلبدت متقنل ادت ص ق ودال   إيد  لى  
إىل   يأ الات ة ا واوسعت ول علاه   اوم  قسعبت من اللسب  أم  فلم  عيعله  ت ت  ا ل  

  (46)النسيىدح  يتيه فءي  أطلأ ايى   ل  ال ةستال تص أقسب تقد  
ت عدت لقد   مدت ص مأ  ت قلبت   عث مت ص  سأعلل إىل تاةاطدن يلدث عسو  لن  قبد   

ه مد  عدتا  داو ت من  تا ت القتات النسيىلت علا فسيى   لن  ى أ قتا   من  تي
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التاب اليتيىدح   عيم ةا تول  ة ه ه ام وة  تفسيى     ىيطلأ أن   فد  علا 
   (47) او ت إ  إعا و ب  قتا   من  قلت التاب اليتيىح

تعلا يالتمت فلللاله  ل   أن  قب  مى عح ك  من  سعط يل  تالت ع ت ااي تة    
 Harold Beeley et Robertو االاه  ك  من ه  تلت  للح ت ت و مت ص )تال

Murphy  تالل ان عسعتان أن عي  ةا  ت   تيه إىل جله اممن  كم  اقتي )
  (48)  الل   ات  تللت اساقبت ارتت  ا واوسعت اليتيىلت

ال  حب ت ع  حم  يالتمت فلللاله  ل   اليالح عن متاقأ الطوان ص  اتب الب لقت 
أة   ت ماهمت تهح   ال  قلأ م ال  ااى عتة اليتيىلت  ل  الي سعس ا واوسا  تإعا 
ايى ب  فسيى  من  تيه تمش ل إفسعقل  كال  فىتن عنقت ه ا ام و لص   ااعىالس 

  (49)ال لتعح
تال ا عقتم علا ت ت    ن  اهيل  ف  السوله اليتيىح م       ل  للح تمت صدم   

  بت مت ت ة ص ا واوس  ءمال ة  أن  يتج إىل  تيه ص ي لت ت ت  أا ط  ئ ات مساق
ل عظاهس فلل تاقن  إىل   يأ فسيى  د  حعلدتعلا ميل   عسعت أن عضأ ينىل ص أا متق

   (50)حمت  باهت الي سعس التط 
 أت  تيه للات ة ا واوسعت اا   ل  ا اوتا ل ل  لله فق   ىبد  أن  عدكم     
ال ه ت  عىيطلأ أن دالل  دا معظت يل  ل الات عت من أ   اويقد  قضدت   دتلت لإعتع

 ن ك لا  ل  ا إلا عللل دل كد  أيد     ده ت دأ ةقلدعالتن حم عتا أم م ثت ة ةتحماه  ةع
  دس  د  ات ول ولت  قيا عل  لن اويقالل  تيه  و ك م  م  ام  ا واودسن اعيبدن طدم
  الىل وت النسيىلت  عي  أن ا واوس  و ا   دت إعا ك يد  ص  حدنسيى   الد  ا ويعمد ط

  (51)ن فسيى دعي وأ م
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-إن قص  الى قلت قت وس  تحمعلت اليطت   ت القطلعت ص العالق ت النسيىلت      
ال ح    4598أفسع   49كم  أ و إىل إوق ال يالتمت فلللاله  ل   عتم    اليتيىلت

يىت اى عح ارملتة لال  من الت ع ت ااي تة اممسعاللت ت ال ا أ و  تت ه إىل ف   ا
تتة طا ت يتل  تيلت االسب دكم  أن القسا ات اايا ة ص ي    سعط يل   ج فسيى  ت تيه

ن  تيه تاالسب  علت ج د  مد  كد   تاصدطبع 4598 أفسع  35إىل  11العسي من 
  من تحم ت من أ   ا  ن ا يتل تك ن من  و اامالن إ سا  عن  باهت الي سعس التط 

تلالن ك ي    مو س يتل إي      تدتتل اال   لدج فسيى  تفت اللت الدا   ب ال م   
وبيم   45ارالتمت اا قيت لل ماهت عت ا واوسعت الو اعتف  ا   تيه ما  إي  واه  ص 

  دعتن اتصللت ا عتان ا    ل     ت علا لى ن السوله اليتيىح ال ا ا  4598
    رالتمت ا واوسعت دمصسي  م علح   لقت اعتفا 4595فلنسا  48تم دس ص نح عدص م  

م   ا  من يتة اليت س ص تلع  ه ا   (52) تصناه  إاال لل عأ تللتطن تللتتلت ا واوسعت 
  العالق ت النسيىلت اليتيىلت

  رالتمت أ   أن    تفأ تك ن ةل   ماطقل  أن  عتن ارالتمت اليتيىلت   لا من     
مل خت  ك  من  إىل ا      ص أيض ن عبت الا صس تااعىالس ال لتعح  تاا قيت ا واوسعت 

هت الين تع مأ فسيى     ارالتمت ا واوسعت تيه تاالسب أن الىبأ السولىح ت ا  إي  
من  تيه  تإ ال  القتاعت العىالسعت النسيىلت ص ك   من أ   إعق ن ارسب ص ا واوس

  (53)تاالسب
 خاتمة:ال

تت تت  ضس اويقالهل  أن نياأ م  حيتث ص ا واوس  ك ي    تيه الومل  ىيطأ      
 ان ول وت البط  الو م  وياه   ينىاه  مق مت حممن  طت ات القضلت ا واوسعت   تمل

  نع  إعق ن ااى عتات ا قيص  عت ت العىالسعت النسيىلت ت  القتات النسيىلت 
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عوم ال سا ات اليعىنلت من  الل قص  و قلت ولتا عتو  حب ت ماليقت الاتا  
   اليتيىلج علا  قتا العتن للات ة ا واوسعت

مل عيتان السوله  ت قلبت ص إح   ي  ا اللت  تقل  ااى عتات ا قيص  عت كم  
عن طسعه  تالعىالسعت لبال ه من طسن ارالتمت النسيىلت  ت وعا   هتا إىل إح   ي 

   التتل اللس لت
 يع م  مأ مىللت ااى عتات ليتيه اممسعاللت  الت ع ت ااي تة لقت ك ي  يالتمت 

  لت أن ع ثس علا علا عالق    مأ ةتعتعن  ت ولم  العىالسعت مااه  حب   ت ن  
ص  س لب ت ارسب الب   ة الو ك ي  ص يى  فسيى  تعبتت أن علا عس أ إىل متقأ فس 

آي اش  إع ك ن صا   القسا  ص تاةاطن ة تن من يتتث    صتع ت  ص  أت اه 
 الاليلت اللس لت عمتم ً تص يل  الا  ت علا ت ل ا صتل 

تلع  الىل وت ااعيمتة من طسن السوله  ت قلبت  تااع  عت لالييالل تللمعىالس ال لتعح 
متحمتع  اصل ياه  هح الو  عل   تيه   ال    لاىبت للت ع ت ااي تة اممسعاللت 

 ا  صت تآم   ا   عأ أمسعاللت ص  لتان الع مل الا لث  
 :اإلحاالت والهوامش 

          م  3/41/4591ااق تمت    سعتة - 1
  اا وىت التطالت للالي ب ا واوس  عامها األول الجزائرية فيالثورة حممت العسي الو وا    -2

  55 ل4581
 عضت  4511 عىم  43ت تص ص  4859م ا 1 ب  عه ص      ول وح فسيىح  تلت –3

  روب ا ةتاكح السا عال    عت ارسب الع الت الا يلت   قلت عتة ما صأ من  لااه  ي وأ  ا عال   
 قلت فلاه  ماصأ ت عس اا للت  4591إىل  4511 تص النتة ااميتة من 4511 عم لت قىاطلات ص 

 11ت ت عسا  للتف   التط  من 4518 تعللت   11إىل  4511ت تالعالق ت ا قيص  عت من وا
 4594أتت  44 إىل 4515أكيت س  51 ا ت عس العتل من 4518وبيم   44 تعللت إىل 
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  ينح 15إىل  4594أتت  44 تي وأ  وله ارالتمت ت عس اا للت تالعالق ت ا قيص  عت من 
ي وب  ت  وله الىلطت العلل  ص ا،متعت  4593 تان  18  ينح إىل  8  وله ارالتمت من 4591

  تكلبلتع  ااتوتعت ارسة أنظر 4598إىل وات  4599امت ت لت للن ت تالصلأ من وات 
 La Dépêche de Constantine 3/11/1954      ايظس                -4
العالقات   ال    تقسعتة  أنظراليتيىلت -للينصل  أكاس يتل متحمت  العالق ت ا واوسعلت  -5

 أطستيت  كيت اه ص الي  عا ارتعث تااع صس) و ما ت ة( كللت 1962-1954الجزائرية التونسية 
  1551-1559العلتم اليى يلت ت ارض  ة الوالملت   معت تهسان   ا واوس 

أعمال الملتقى الدولي التاسع تلرطال  أكاس يتل ااتحمت  ط لأ   88 81 ل ينىل  ل-6
  ولىلت    عا 4558( م ا 4511-4591 امطتا  تام ع   ) االستعمار بتونس حول تدفية

  4558   تيه 5ارسكت التطالت  عت  

 ع ع السعه للاليأ   4 البورقيبة سيرة شبه محرمة  الص ص الىعلت -7 
  159ل  1555تالا س  وتت لبا ن 

حممددت الصد  ا علدا مع هددتة  تقعد  فسيىد  مددأ البد ا اليتيىدح 4884ص الاد ين ع دس مدن اعدد     - 8
ب ب الاظد م ييودن  ي  القتات النسيىلت ااساكو الدو  ساهد  صد رت  أالو يص  علا   Bardo    ت 
تقددأ البدد ا اليتيىددح علددا مع هددتة ااسوددح  4883عدد م  ددتان   رددتت  تالىددتاي    تص ةدداهس  تاممددن

ص ارم عدددت النسيىدددلت ااب ةدددسة   الدددو ما ددد  فسيىددد  الىدددلطت الال ملدددت ص  دددتيه تهالددد ا   لددد  ام دددوة
   ا  الاق فددت الحــديو والمعا ــر إفريقيــاتــاريخ عاظددس  عبددت اد عبددت الددس اا إ ددساهلت  تةددتقح ا مدد   

 398(  ل1554للا س تاليت عأ  )الق هسة  
      ص  اتعه  -9

 ا عتان النسيىح   ويقالل  تيه  -4
 إلل   فسيى  مع هتة ارم عت  -1
  ه اى تلل    ص ال  تن ا    لت تاممن تالتف   ت التعن  ل  تط   تيىحمب ةسة  تي-3
 اا وىدت ا  معلدت للت اود ت 4 ال1 ج العالقات الدولية في القرن العشرين ع ع الصمت  -10 

  119  ل4583لبا ن -تالا س تاليت عأ  وتت
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اسة في تاريخه المغرب األقدى در -تونس-المغرب العربي :الجزائرصالح العق     -11

  159( ل4515جنلت مصسعت )مصس  ماليبت ام3 الالحديو وأحواله المعا رة
12- - Samia El Machat, "Les Relations Franco-Tunisiennes dans 
la tourmente Algérienne (1957-1961)", Acte du VIIIe colloque 
international sur histoire Orale et relations Tuniso-Françaises de 
1954 à 1962, la parole aux témoins (tenu le 10 et 11 mais 1996 à 
Tunis), Institue Supérieur d'Histoire du Mouvement Nationale, 
Tunis, 1998, p.p 203, 204. 

 انظر:  -13
 Archives National Tunisiens : Mouvement Nationale, 
Politique Tunisienne, Date 26/04/1956, Carton 68, Dossier1.   

    انظر -14
A.N.T : M.N, Note de renseignements, Date 12/02/1956, 
C68, D1. 

 وكذلك:
A.N.T : M.N -Commentaires sur le discours du président du 
conseil à l'Assemblée nationale constituante, Date 31/05/1956, 
A.N.T, M.N, C68, D1. 
 A.N.T, M.N -Politique franco-tunisienne, Date   وكذلك

07/05/1956, C68, D01. 
15-Gian Polo Calchi Novati, « Le bombardement de sakiat-
sidi-Youssef et les péripéties de la politique tunisienne face a la 
guerre d'Algérie », in .Actes du Ixe colloque international sur 
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processus et enjeux de la décolonisation en Tunisie (1952-
1964), I.S.H.M.V, Tunis, 1999, p61. 

 ةسكت فاتن السوت تالا س 4 ال من أقوال المجاهد األكبر لحبيب بورقيبة اربلأ  ت قلبت -16
 483 ل4581تالص  فت   تيه 

17-El Machat, Op.cit, pp 204-205 
مس أ   ال    تقسعتة اليتيىلت أيظس -أكاس يتل متحمت  العالق ت العىالسعت ا واوسعت للينصل -18

 و  ه 
 418 414ل ل 
  135الص ص  مس أ و  ه  ل  -45

20-El Machat, Op.cit, p 205   
  153الص ص   مس أ و  ه  ل ل - 14

22-El Machat, Op.cit, pp 205-206. 
لسالح،دراسة في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائر تحمل اال لا  وللم ن  –23

 4591وبيم   41فنح      955  ل 1551حممت ي ف  ا م مح ا واوس  تالمسلحة
 1عسع ملا االسب ص   طأ ألق ه ص طا ت يال للم ال  ا واوسا عن طسعه الين تع تص 

  ص اممت ااي تة ص  ل   قتم الب هح ام  ت ي وأ  وله ا،له اليتيىح اقتاي4591أكيت س 
 ت قلبت من أ    ىتعت للقضلت ا واوسعت  عقت يتتة من أ  عت أطسان فسيى    باهت الي سعس التط   

  تيه  االسب 
24 - El Machat, Op.Cit, p206 

 تاع  اعوة ت   السوله السا أ تالاالثتن للت ع ت ااي تة اممسعاللت  تلَت ص ت عت  الى س ع م  -25
  تص أثا   ارسب الع الت الا يلت  قتم ص ولا ا تمت العىالسعت  ىسعت   للت يىت تص  إىل 4855

  عج الق وت امعلا للقتات ارللنت ص أت     عت أن ك ن قت  سش ا ل   4595  بت  اسال  تص ع م 
  4591م ايياأ  ولى ً لل ماهت عت كمسة  لل وب ا ماهت ا ت ت  اييا  ل ص ع  4593تص ع م 
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م ستعل ال ا عسن    ل  م ست  اعوة ت    اويمس ص السو وت إىل ع م  4591طسح ص  ع م 
  4515  ت  تص ع م 4514

ه النتة من  الل أ ةل  لرطال  أكاس يتل متحمت  العالق ت اليتيىلت اممسعاللت ص ه  -11
 تيه تالت ع ت    ت معيتا امم  ةي  ت  ة: أيظس مق ل التكيت  ااا ت   ت ا ة ا    لت اممسعاللت

 العت    ت عت ك ن الي  ةلت  (   اوت ص العالق ت الىل ولت 4598-4591) اممسعاللتااي تة 
 15-41 ل1544 عىم   السا أ ع س 

 ينىل  -27
28-El Machat ,Op.cit. , p207 
29-IBID  p208 
30-IBID 

 ي  ت  ةت معيتا مس أ و  ه -31
 ينىل-32

33- El Machat, Op.cit. pp 208-209 
  134الص ص   مس أ و  ه  ل -34
 ينىل -35
 تع كس الص ص وعلت ص مس عل اا    إللل و  ق  أةت ك يتا ثالثت  ات   -36
  عالم ت للطب عت تالا س  ال سقلت   تيه  )ب لحبيب بورقيبة: سيرة زعيمالط هس  لات ت   -37

 43س ال(  ل
  11ااس أ ينىل  ل –38

39-El Machat, Op.cit.p 210 
ي تث عن قص  الى قلت تمااه   يىأ اليص  ات الو ت تت ص    ااسا أ الو  -40

  11   لات ت  مس أ و  ه  ل
41 - Irwin M. wall, Traduit par ph.E.Roviart,"Les États-Unis la 
Grande Bretagne et l'affaire de Sakiet Sidi youssef" in: Actes du 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 36 18العدد 
 

VIIIe colloque International sur histoire orale et relations 
tuniso-françaises de 1945 à 1962 la parole aux témoins, tenu le 
10 et 11 mais 1996 à Tunis, I.S.H. M. N, Tunis, 1998, p217. 

 قتاعته  حمتا واوسا الي سعس  ل  فسا طسن عتعتة من مت عت حمس  ت النسيىح ا ل   لقا لقت
 الا لات الاليلبت اويط ع  اليتيىلت يلث لي احمح ال سع  ارتت ا ااي  ت علا اات ت ة العىالسعت
 تعبت لعل ةح يتاوالت قل  ة    ال سقلت    لق عتة 1957 اكيت س 20 عتم التط  الي سعس  ل 

 ة ول  تو ياه فسيىلت تيطم عىالسعت قتاعت ثالث علا مياليقت ه م ت ةن الته ب صتارلت من
 ولتا و قلت قسعت ارتت عت الاليلبت   ااطقت أفسا  مجلأ احملي وعن تالي ه ا واوسعج  سعس  الهل 

 :ايظس الين صل  من عتو  للموعت
  يوسف سيدي ساقية حوادث خالل من الجزائري التونسي النضال ملحمة فسج   ن اااص  -

   2002 تيه دددددس  دددللا  االسب
 Henri le Mire, Histoire militaire de la guerre- :أيضا وانظر 22 ل

d’Algérie, Ed, Albin Michel paris, 1982, p195 
42- Irwin M.Wall, Op.cit, p 218 

  .19. لات ت  مس أ و  ه  ل -43
  133 الص ص   مس أ و  ه  ل -44

45 - M.Wall, Op.cit  pp 222-223. 
 133  الص ص   مس أ و  ه  ل -46

47-Irwin M.Wall, Op.cit  p  226 
48-El Machat, Op.cit  p  210 
49-M.Wall, Op.cit, p 227. 
50- El Machat ,Op.cit, p  211 
51-Noureddine Boujellabia , La bataille de Bizerte ,telle que 
je l' ai vécu,Sud Edition,Tunis, 2004, p38 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 37 18العدد 
 

52- El Machat, Op.cit .p212 
53- IBID.  



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                       مجلة دورية دولية محكمة

 38                                                                                                    18العدد  

 

 ي تجليات الثورة السورية إعالمياقراءة ف التطور التاريخي للتسويق السياسي
 تبسة/ يجامعة العربي التبس/ رضوان بلخيري د/

 ملخص:
يعد التسويق السياسي  يف وقتنا احلاضر  ىو احد االجتاىات ادلعاصرة لدراسة التسويق 

و الكتاب و خاصة  احلديث , إال انو دل يلق االىتماـ الالـز من قبل   الباحثُت
ادلتخصصُت يف رلاؿ التسويق , شلا انعكس على قلة األدبيات ادلوضوعة يف ىذا اجملاؿ , 
و عدـ تطور ىذا االجتاه بالشكل الذي يتناسب مع أعليتو دلختلف اجملتمعات و ألنو 
ؽلس حياهتم بشكل مباشر أو غَت مباشر ..و عليو فاف اإلطار ادلفاىيمي ذلذا االجتاه 

امضا و مبهما لدى الكثَتين حىت ادلختصُت منهم, فقد يعتقد البعض باف بقي غ
التسويق السياسي ما ىو إال تقنية من تقنيات التسويق , أو أحد التقنيات ادلستخدمة 
يف العمل السياسي, أو أنو يقع ضمن الفكر االسًتاتيجي ادلعاصر , أو أنو ؽلثل جانبا 

يعد رلموعة من اخلطط والربامج ادلمنهجة وادلبنية مهما من العلـو السلوكية ؛ إال أنو 
وفق  أسس علمية صحيحة, و على الرغم من أف ىذه االعتقادات قد تكوف ذات 
جوانب صحيح لكنها تبقى ناقصة غَت معربة عن العمق الصحيح لإلطار ادلفاىيمي دلا 

 يتضمنو التسويق السياسي.
ة, الثورة, سورية, الشخصنة, الرموز, التسويق, التاريخ, السياس الكلمات المفتاحية:

 السياسية.
Abstract: 
        Political marketing in contemporary times is one of the 
modern trends of modern marketing study, but it has not 
received the attention of researchers and writers, especially 
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specialists in marketing, Which was reflected in the lack of 
literature developed in this area, And the lack of development 
of this trend in a manner commensurate with the importance 
of different communities and because it affects their lives 
directly or indirectly, Thus, the conceptual framework of this 
trend remains ambiguous and vague to many, even specialists, 
some believe that political marketing is only a technique of 
marketing techniques, Or one of the techniques used in 
political action, or that it falls within contemporary strategic 
thinking, Or is an important aspect of behavioral science; 
however, it is a set of plans and programs systematic and built 
on the basis of scientific correct, Although these beliefs may 
have true but incomplete aspects, they do not reflect the 
correct depth of the conceptual framework of political 
marketing. 
Keywords: Marketing, History, Politics, Revolution, Syria, 
Personality, Symbols, Politics. 
 

 : ضبط المفاهيمأوال
 السياسة: –تعريف التسويق  -1
التحليل والتنظيم والتخطيط والسيطرة على نشاطات وعلى  تعريف التسويق: " -

اسًتاتيجيات وعلى موارد ادلشروع اليت تؤثر تأثَتاً مباشراً يف الزبوف, بقصد إشباع رغبات 
 .1"واحتياجات رلموعة الزبائن ادلختارين بشكل مريح 
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السياسة ىي رعاية شؤوف األمة داخليًا وخارجياً, وتكوف من “ يف السياسة:تعر  -
قبل الدولة واألمة, فالدولة ىي اليت تباشر ىذه الرعاية عملياً, واألمة ىي اليت حتاسب 

 “.هبا الدولة
على أهنا رلموعة متناسقة من التقنيات اذلادفة إذل “تعريف الدعاية السياسية: -2

األفكار و ادلشاعر إذل الناخبُت . و ىذا االتصاؿ ؼللق و يقوي , إيصاؿ ادلعلومات و 
  “أو ػلطم بعض اآلراء و ادلعتقدات لدى الناخب.

ىو محل أو تشجيع أكرب عدد شلكن من الناخبُت   “تعريف التسويق االنتخابي: -3
 “على اإلدالء بأصواهتم لصاحل حزب أو مرشح سياسي معُت.

  :2تعريف التسويق السياسي -4
التسويق السياسي ىو استخداـ ادلرشحُت أو احلزب  :Wring رينجتعريف * 

حتقيق  ىألحباث استطالع الرأي وحتليل بيئي إلنتاج وتعزيز عرض تنافسي يساعد عل
 .أىداؼ ادلنظمة وإشباع مجاعات الناخبُت, يف عالقة تبادلية مع أصوات الناخبُت

ادلزج بُت التسويق والسياسة, وعملياً التسويق السياسي ىو نتيجة  * ليز مارشمينت:
" أف كافاناؽلثل اخًتاؽ للمجاؿ السياسي من خالؿ التسويق, .. يف حُت تري "

 األحزاب مثل رجاؿ األعماؿ يبحثوف عن الًتويج دلنتجاهتم.
عادلية يستعرض كافة  أكثرالتسويق السياسي عملية معقدة فهو نتيجة جهد :*ماريك

التسويق السياسي منهج عاـ  أفلسياسيُت , ويؤكد علي عوامل االتصاؿ السياسي ل
 السياسي ومن احدي وسائلو لالتصاؿ

*ويف موضع آخر صلد أف التسويق السياسي يعرؼ كما يلي:" ىو رلموعة من العمليات 
واألنشطة اليت تؤدي إذل صلاح ادلرشح يف االنتخابات السياسية, أو ىو نظاـ متكامل 
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نشطة اليت تعمل فيو هبدؼ ختطيط وتسعَت وتعزيز )حتشيد( تتفاعل فيو رلموعة من األ
 .3ادلرشح من أجل فوزه يف االنتخابات اليت يطمح إليها

ىو رلموعة من األنشطة اليت تستهدؼ تعظيم وتنظيم عدد  :اإلجرائي**التعريف 
ادلؤيدين دلرشح سياسي أو حلزب معُت أو برنامج أو فكرة معينو مبا يف ذلك الدعم 

جلماىَتي باستخداـ كافة وسائل االتصاؿ اجلماىَتي أو أي وسائل أخرى ادلادي ا
 .ضروري

 :األخرىالفرق بين التسويق السياسي و بعض المفاهيم  -5
 الفرق بين التسويق السياسي  و التسويق االنتخابي-أ

 أوجه التشابه -* 
ىذا اجملاؿ ؼللط الكثَت من ادلهتمُت بُت التسويق السياسي والتسويق االنتخايب ويف 

 قد يكوف من ادلفيد بداية القوؿ أف كالعلا يشًتؾ يف اآليت:
 .الهـــدف: 1
من حيث اذلدؼ كالعلا يستهدؼ تقدمي صورة ذىنية جيدة لدى الناخبُت  -

 عن احلزب أو مرشحو.
وكالعلا يسعى إذل إقناع مجهور الناخبُت بالتصويت للحزب أو ادلرشح  -

 للحصوؿ على التأييد اجلماىَتي.
دراسة السوؽ  4وىي متعددة ومتباينة وأعلهػػػػا يتمثل يف : .المتطلبات والوسائل: 2

 االنتخايب دتهيدا لتخطيط احلملة االنتخابية.
 التعرؼ على آماؿ وطروحات الناخبُت. -
 رأي اجلماىَت يف الػحزب. -
 مدى استعداد الناخبُت لإلدالء بأصواهتم يف صناديق االقًتاع. -
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خايب باإلضافة إذل حتديد ادلوضوعات اليت يتم االعتماد عليها إعداد الربنامج االنت -
 جلذب أو احلصوؿ على تأييد اجلماىَت 

حتديد إذا ما كانت احلملة االنتخابية ستعتمد أيديولوجية معينة أـ تتم على أساس  -
 ادلرشح أو احلزب ذاتو.

حف اختيار الوسائل ادلالئمة لالتصاؿ اجلماىَتي )اتصاؿ شخصي, مؤدترات, ص -
 منشورات, وسائل مرئية أو مسموعة...(.

 أوجه االختالف -* 
أما من حيث أوجو االختالؼ فيمكن القوؿ بأف التسويق السياسي أكثر مشوال  - 

واستمرارية عن التسويق  االنتخايب, فبمجرد أف ينجح ادلرشح يف حالة التسويق 
السياسي فإف األمر يتطلب االنتخايب قد تنقطع صلتو جبمهور الناخبُت, أما يف التسويق 

 استمرارية االتصاؿ حىت بعد كسب االنتخابات 
إف التسويق االنتخايب قد يتالءـ مع مرشح فردي, وليس مع مرشح حزيب كما  -

أنو ليس بالضرورة ىنا أف ػلصل ادلرشح على نسبة معينة من عدد الناخبُت, وبالتارل 
لتسويق السياسي واالجتماعي, كما ؽلكن القوؿ بأف التسويق االنتخايب ىو امتداد ل

ؽلكن القوؿ أيضا بأف التسويق االنتخايب يهدؼ إذل محل أو تشجيع أكرب عدد شلكن 
 من الناخبُت على اإلدالء بأصواهتم لصاحل  مرشح سياسي معُت.

  الفرق بين التسويق السياسي و التجاري: -ب
يق التجاري من خالؿ ؽلكننا أف نتلمس خيوط الفرؽ بُت التسويق السياسي والتسو 

 5 :اجلدوؿ التارل
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 التسويق السياسي التسويق التجاري

يتم اختيار ادلنتجات بواسطة 
ادلوزعُت ويتم تسليمها إذل ادلستهلكُت 
 عموما, وكلما زادت ادلبيعات زاد الطلب.

يتم حتويل العمل السياسي من 
قبل رؤساء األحزاب, ويتم الًتكيز على 

 سية.األمور احلزبية والسيا

البيع والتسويق = إغلاد أسواؽ 
دلنتجات, واستعماؿ الدعاية ادلعتمدة على 

 صورة الشركة.

توجيو احلملة االنتخابية بتوجيو 
خارجي من قبل اخلرباء ويتم الًتكيز على 
ادلرشح, وجترى زلاوالت إلغلاد شعور 

 مناسب حوؿ ادلرشح من قبل الناخب.

تشخص الشركات احتياجات 
ن مث تطور ادلنتجات اليت ادلستهلك وم

 تليب تلك االحتياجات.

توجو احلملة بواسطة خرباء 
التسويق السياسي من اخلارج ويتم الًتكيز 
على الناخب, والتصويت ىو الذي ػلدد 

 الرسالة ادلرسلة إذل الناخب.

كل منتوج/ سلعة ذلا خصائص 
 متميزة: اللوف, الشكل, العرض, احلالة

 يقدـ الفاعل السياسي أو
ادلرشح لالنتخابات مظهرا جسديا 

 وسلوكيا معينا.

يرتبط كل منتوج باخلدمات اليت 
 يقدمها بفضل اغلابياتو.

كل مرشح يف االنتخابات 
يعرض بالتسويق كيفية ختطيط ادلستقبل 

 وتقدمي الربنامج.

ادلنتوج وتشجيع  إشهارألجل 
شرائو توظف عمليا رلموعة من الربامج 

يوظف الفاعل السياسي أو ادلرشح 
تقنيات متنوعة وينزذلا على أرض الواقع زلاولة 



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                       مجلة دورية دولية محكمة

 44                                                                                                    18العدد  

 

منو كسب األصوات أو دعوة اآلخرين  أماكن البيع. االشهارية وختفيضات يف
 باالطلراط يف احلزب مثال.

توظيف السلوؾ الفعلي الواقعي 
لغرض تعريف الزبائن والزبائن احملتملُت 
وكذلك النماذج اإلحصائية لعرض تقييم 

 بوف.قيمة كل ز 

يستخدـ الفاعل السياسي أو 
ادلرشح أدوات تواصلية لغرض تعرؼ أين 
وكيف ودلن يصوت األفراد, كما يوجو 

 االتصاؿ إذل الناخب شخصيا.

تسويق جودة ادلنتوج من خالؿ 
 العالمة والسمة.

يتم الًتكيز يف العمل السياسي 
على ادلرشح ويتم التشديد على إغلاد 

أو مرشح أفضل رجل سياسي كاريزمايت 
 مثارل.

 
 التسويق السياسي  ثانيا:

 تطور التاريخي التسويق السياسيال 1

ليس للتسويق السياسي تاريخ والدة. فمنذ أف ظهر اإلنساف وبدأ يتكلم ويرسم 
وتاريخ الدعاية «. الدعاية»ويكتب, بدأ ؽلارس اإلقناع. وىكذا نشأت أوذل أشكاؿ 

زيد من األساليب مع ظهور ادلطبعة طويل وقدمي, لكنها تطورت واعتمدت على ادل
. فقد أتاحت ادلطبعة للدعاية الوصوؿ إذل عدد أكرب من 1436ابتداء من العاـ 

ولكن مع انتشار الصحافة, وخاصة الصحافة الشعبية, والحقًا الراديو  .الناس
والتلفزيوف, اعتمدت الدعاية على أساليب فّنية متنوعة. ومع ظهور االقًتاع الشامل 

شر ظهرت أشكاؿ جديدة يف أساليب الضغط اجلماعي والتأثَت على الناخبُت أو ادلبا
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ادلقًتعُت. وىكذا ظهرت يف الواليات ادلتحدة األمَتكية أوذل االستعراضات الشعبية 
وادلسَتات تأييدًا ذلذا ادلرشح أو ذاؾ. وىكذا كاف األمر بالنسبة ذلتلر مثاًل أو 

العشرين, ساىم تقّدـ التقنيات مبّد التسويق  يف النصف الثاين من القرف.موسوليٍت
السياسي بأدوات جديدة:مثل استطالعات الرأي العاـ, ادلعلوماتية, علم النفس 

 االجتماعي. وأصبحت ىذه التقنيات من أىّم األدوات يف التسويق السياسي.

فالرئيس األمَتكي روزفلت ىو أوؿ من استخدـ أحدث الوسائل الدعائية يف 
 6 ة,العالقات العام»هاز احلكومة قسم لسياسي. فهو أوؿ من أدخل يف جالتسويق ا

إذ كاف « ؛ التسويق )ماركتنغ( السياسي»مبصطلح « الدعاية»وىكذا اسُتبدؿ مصطلح 
مصطلح الدعاية ما زاؿ مرتبطًا يف أذىاف الناس بأساليب التالعب والتحريف اّليت 

 اّليت قادىا غوبلز Propaganda tqafel«بروباغاندا شتافل»مارستها أجهزة 
Gobbels النازي, وبأساليب بافلوؼ بافلوؼ. Iov – pav  اّليت طبَّقها

لكن, وبشكل دقيق, طّبقت أوذل أساليب التسويق السياسي ادلنهجية خالؿ .ستالُت
, وقد صّممت ىذه احلملة 1952احلملة االنتخابية اّليت خاضها إيزهناور يف العاـ 

بعد ذلك, ويف العاـ  .األمَتكية Ted bates «تادبيتز»ف وإدارهتا وكالة األعال
وّظف وألوؿ مرّة, جوف كنيدي يف محلتو تقنيات التحليل االجتماعي ػ  1960

 . السياسي ادلتطورة دلعرفة اجتاىات الرأي العاـ الشعيب
, وبعد دراسة دقيقة ألساليب الدعاية 1972, مث يف العاـ 1968ويف العاـ 

نيكسوف يف محلتو االنتخابية على أسلوب ادلخاطبة عرب الشاشة الصغَتة, ادلتلفزة, رّكز 
 أوَّؿ من طبق أسلوب التسويق السياسي احلديث يف فرنسا, كاف اخلبَت ميشاؿ بنغرافو 

Michel Bongradn يف خدمة ادلرشح جاف لوكانوييوJean lecanuet مث ,
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اؾ سَتفاف شرايرب, إذ صّمم محلة جاف ج Niek Malounian تاله نيك مالونياف
شهدت  1974لكن محلة انتخابات الرئاسة األوذل اّليت جرت يف فرنسا يف العاـ 

تطبيق أساليب التسويق االنتخايب بشكل دقيق وواسع, وعلى يد فريق متكامل لكّل 
من ادلرشحُت فالَتي جيسكار ديستاف, وفرنسوا ميًتاف, وجاؾ شاباف ػ ددلاس. كما 

جي اذلائل يف رلاؿ وسائل االتصاؿ خاصة منها االنًتنت وسلتلف ساىم التطور التكنولو 
دخل ىكذا مزاياىا... و ظهور الشبكات االجتماعية مثل "تويًت و الفبيس بوؾ "و 

التسويق السياسي يف ادلمارسة العادية والضرورية كل احلمالت االنتخابية, خاصة يف 
  .7لداف العربية,وحىت الببلداف أوروبا الغربية ويف أمريكا الشمالية

  *و من عــوامل ظــهور التـــسويق السياسي:
  :اإليديولوجيالعامل (1

يظهر التسويق السياسي يف البيئات اليت حتكمها االختالفات,أي عدـ وجود فوارؽ 
قاطعة فيها,يف غياب التحكم او عدـ مصداقيتها, ؽلكن التمييز بُت  إيديولوجية

 .8قدرهتم على االتصاؿ باآلخرين ادلرشحُت,عرب خصائصهم الشخصية و
  :العامل السياسي(2

يظهر التسويق السياسي,يف األنظمة الدؽلقراطية,و ليس يف األنظمة الدؽلقراطية 
  .السلطوية,أي يف سياقات حتكمها ادلنافسة اليت تعد مقياسا أساسيا للدؽلقراطية

 خصائص التسويق السياسي :-2

تسويق السلعة واخلدمات يف رلاؿ تسويق التسويق السياسي تقنيات  يستخدـ -
  األفكار وبرامج األحزاب وادلرشحُت السياسيُت.
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إف التسويق السياسي أسلوب إدارة حلمالت انتخابية باستخداـ كافة وسائل  -
 االتصاؿ اجلماىَتي 

إف ادلتخصصُت يف التسويق السياسي عادة ما يقدموف خدمات تساعد على تغيَت  -
حوؿ برنامج احلزب ادلرشح, بدرجة أكرب من النصائح اخلاصة بتكوين أو بناء رأي عاـ 

 أو اختاذ القرارات السياسية. 

التسويق السياسي يسعى إذل إحداث استجابة حلاجات حقيقية وليس خللق حاجة  -
  ترتبط بسلعة كما يفعل اإلعالف التجاري .

ختيار, كما أنو ال يعترب التسويق السياسي ال ػلد وال يناؿ من حرية ادلواطن يف اال -
  ِعلًما سياسيا .

 معرفة اجلمهور ادلستهدؼ لدى ذلك ادلرشح سواء كاف شخصاً أو حزباً أو مجاعة.  -

  البعد السياسي )اإليديولوجي( يف الدولة اليت يتم فيها ىذا النوع من التسويق. -

  البعد االجتماعي والثقايف. -

 ة األحزاب والتيارات السياسية األخرى. النظر إذل ادلستهلك ادلضاد من بقي -

  9أنواع التسويق السياسي-4



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                       مجلة دورية دولية محكمة

 48                                                                                                    18العدد  

 

كمنهج وسياسة وإسًتاتيجية تستهدؼ الكياف  :التسويق السياسي الشامل -أ
السياسي كامال, وىذا امتداد للتحوؿ من ظلط احلزب ذو التوجو التسويقي إذل ظلط 

  الدولة ذات التوجو التسويقي.

ا النموذج وإف كاف غلد لو رلاال خصبا وتشجيعا من وىذ :تسويق المؤسسات  -ب
الدوائر الفاعلة يف القرار السياسي بالغرب, فإف حضوره باىت يف الدوؿ العربية حيث 
دل تنجح األحزاب وادلؤسسات واجلماعات احلضرية أو القروية يف ىذا اجملاؿ, ودل تعمل 

 على تطوير أو حتديث أساليبها العتيقة يف ادلمارسة. 

يرتبط يف حالة العادل العريب واإلسالمي بشكل  :تسويق األفكار والسياسات -ج
واضح بػ" ادلبادرات اخلارجية ومبشاريع اإلصالح الدولية وباألجندة الدولية بشكل عاـ, 
وقدـ بشكل بائس من خالؿ مؤسسات اجملتمع ادلدين يف أكثر من مكاف يف العادل 

لالتصاؿ السياسي والقواعد الفنية دلا يسمى مزيج  العريب مفتقدا ألبسط القواعد العلمية
 التسويق السياسي".

  :تسويق األشخاص والرموز السياسية -د

ويتضح ىذا النوع جليا يف الواليات ادلتحدة األمريكية حيث تبٌت الشخصيات 
 السياسية الكاريزماتية لتسوؽ للرأي العاـ احمللي والعادلي. 

وقت الذي أخذ التسويق السياسي يزحف على ؽلكننا القوؿ أخَتا أنو يف ال
اجملاؿ السياسي يف الدوؿ الغربية وبأظلاطو األربعة وعن وعي وإدراؾ ومقاربة مشولية," 
حتوؿ فيها التسويق السياسي من الًتكيز على: " بيع ادلنتجات ادلتواجدة )من خالؿ 
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ـ األوؿ من خالؿ الدعاية لسياسات احلزب وقادتو وصوره( إذل إحالؿ الزبوف يف ادلقا
البحث يف حاجات الناخبُت ورغباهتم, وزلفزاهتم, كما تكشفها االستفتاءات ورلموعة 
الًتكيز", فإننا صلد يف العادل العريب غياب التسويق السياسي الشامل, وتسويق األفكار 
والسياسات يف مقابل وجود تسويق للرموز السياسية من زعماء وحاشية, ؼلدـ النظاـ 

 بقاءه. القائم و 

 :وظائف التسويق السياسي-5

التسويق السياسي من مطالب إدارة التسويق السياسي الناجح , وطبقا لعلماء 
 10:وظائف رئيسية 8نظريات التسويق السياسي فإنو يقـو بػ 

خالؿ شلارسة التسويق السياسي ىناؾ تبادؿ بُت األحزاب :وظيفة اإلنتاج 1-
خايب , فكل حزب يقدـ بعض ادلنتجات وىي الوعد السياسية والناخبُت يف السوؽ االنت

ايدولوجية او  – حبكومة رشيدة , ويف بعض احلاالت ادلنتج قد يكوف صورة ادلرشح
سياسات اجنبية زلددة , لذا فإف عملية التسويق مصممة لتسويق ادلنتج , ويف الواليات 

ع الصورة السياسية ادلتحدة األمريكية وظيفة ادلنتج األساسي للحزب الدؽلقراطي ىي بي
 .التغيَت ىألوباما واحلكم الرشيد ادلعتمد عل

تشَت للظروؼ ادلتعلقة بإتاحة التبادؿ لشريك التبادؿ وىذه  :وظيفة التوزيع 2-
الوظيفة ذلا بعدين توصيل احلملة وتوصيل العرض , وتقـو وظيفة توصيل احلملة بتزويد 

مات ادلناسبة حوؿ ادلنتج السياسي شريك التبادؿ األساسي والناخبُت بإتاحة ادلعلو 



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                       مجلة دورية دولية محكمة

 50                                                                                                    18العدد  

 

ويشمل ذلك بث ادلعلومات ادلتصلة بالسياسات احلزبية والربامج ووضع ادلرشحُت يف 
  .القنوات السليمة والتأكد اف وسيط التوزيع يالئم ايدولوجية احلزب

إدارة ادلعوقات  يف التسويق السياسي تشَت وظيفة التكلفة إذل :وظيفة التكلفة 3-
االجتاىية للناخبُت من خالؿ اسًتاتيجيات محالت مت حساهبا بدقة , حبيث السلوكية و 

 .ذلك ىادلعلومات ادلتصلة بادلنتج بدوف انفاؽ نقود عل ىػلصل الناخب عل

يشمل االتصاؿ وظيفة إبالغ شريك التبادؿ األساسي بالعرض  :وظيفة االتصال 4-
ي , وبالنسبة للحزب السياسي وإتاحتو وغالبا ما ينظر إليو انو صميم التسويق السياس

يتضمن احملتوي السياسي أفكار سياسية وبرامج مستقبلية وتفسَت للواقع السياسي ادلعقد 
 .11, وغالبا ما تشمل وظيفة االتصاؿ تبسيط الرسائل السياسية وادلوقف السياسي

 ترتبط بوظيفة االتصاؿ وتستهدؼ شركاء التبادؿ الثانويُت: وظيفة ادارة األخبار 5- 
فهي إدارة شهرة ادلرشح أو احلزب, ومن أمثلة ذلك أنشطة العالقات العامة ووسائل 
اإلعالـ وإدارة محالت اإلعالف عرب اإلنًتنت وتعد مجيعها وظائف إلدارة األخبار , و 

 .يف عصر ثورة االتصاالت تلعب إدارة األخبار دورا حيويا يف صلاح التسويق السياسي
زيادة  فؽلكن إلدارة التسويق السياسي أف تستمر بدو  ال:وظيفة زيادة التمويل 6-

يعتمد بدرجة كبَتة علي وظيفة زيادة التمويل ,  ىخر التمويل , فنجاح الوظائف األ
رسـو  ىولتزويد ادلرشح السياسي بادلصادر ادلالئمة , لذا يعتمد احلزب السياسي عل

  .التربعات ىالعضوية احلزبية وعل

 ج عن التسويق السياسيالثورة السورية كنموذ  -5



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                       مجلة دورية دولية محكمة

 51                                                                                                    18العدد  

 

الثورة السورية نالحظ ما  ال شك و ضلن نتابع أخبار الثورات العربية و مبا فيها أخبار 
الشعب  يبذلو الشعب السوري يف الداخل من أجل نشر ثورتو يف أوساط طبقات

و كسب ادلزيد من التأييد الشعيب و احمللي و الدورل ذلذه القضية  ادلختلفة لفضح النظاـ
تأيت ىذه اجلهود بعدة وسائل كي حتقق التأثَت ادلرغوب فيو,ويف سوريا تشكل حيث 

بادلفهـو التسويقي أساليب ترويج للدفاع عن فكرة زلددة و ىي: احلق يف احلرية 
 واإلبقاء على الثورة حىت االنتصار.

و ضلن ىنا سنتعرؼ على الوسائل اليت يستعملها الشعب السوري يف دعم الثورة و 
عنها و االبقاء عليها و سنركز على وسائل التسويق ادلستعملة من قبل الثوار اليت الدفاع 

من رغم من بساطتها إال أهنا كانت شليزة و شديدة التأثَت,و أوؿ و أىم الوسائل 
 ادلستخدمة لتسويق ىذه الثورة ىي: 

  12و اليت تتميز بػ:  المظاهرات :-أ

 عة و لذلك ذلا داللة عميقة أهنا ترتبط بالعيد األسبوعي للمسلمُت كل مج
 تتعلق بادلنطلقات الدينية لدى ادلتظاىرين. 

, صربا سورية ...اخل •   لكل مجعة شعار خاص هبا مثل:الشعب السوري ما ينهـز
ىذه ادلظاىرات تتميز بالسلمية لكن يتم مقابلتها بأساليب قمعية شديدة من  •

  النظاـ.
 خترج ىذه ادلظاىرات من مناطق متفرقة.  •

  عال  السوري و الفاائيات العربية:اإل-ب
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بالرغم من التضييق اإلعالمي الشديد على أخبار الثورة السورية و أوضاع الشعب 
كل أخبار الثورة لوسائل   إيصاؿالسوري إذل أف شباب الثورة دل يقصروا يف زلاولة 

  اإلعالـ.

اإلعالـ السوري و فالوسيلة الثانية من الوسائل ادلستعملة لتسويق الثورة السورية ىي 
الفضائيات العربية,حيث يرجع الفضل يف استمرار الثورة إذل نشطاء اإلعالـ و الذين 
عملوا جاىدين على تصديرىا لوسائل اإلعالـ و الفضائيات العربية بالرغم من 

 الصعوبات اليت يتعرضوف ذلا من طرؼ النظاـ السوري.

 الرسو  الكاريكاتيرية: -ج

ادلستخدمة يف تسويق الثورة السورية ىي الرسـو الكاريكاتَتية و أيضا من األساليب 
 األسلوب يتميز بنقل ادلعاين العميقة بصورة و كلمات سلتصرة جدا.  فهذا

  مواقع التواصل االجتماعي: -د

ونقصد هبا الفيسبوؾ و تويًت و أيضا اليوتيوب و غَتىا من برامج احملادثة و  
نت حيث أمجع كثَت من اخلرباء على أف شباب الثورة االتصاؿ والتواصل عن طريق األنًت 

السورية وجد ضالتو يف أدوات التواصل االجتماعي لكي يعرب عن موافقو السياسية و  
 كذا لكي يعرض للعادل ما ػلدث يف سوريا حلظة بلحظة. 

 خــاتــمــة
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لتسويق السياسي أعلية كبَتة وىو  ل أفنستنتج  أفسبق ؽلكن  من خالؿ ما
لو نطاؽ واسع ادلدى ومتعدد األطراؼ وعملياتو ومشكالتو متشابكة كما انو كنشاط 

يهيئ االستقرار السياسي وادلناخ ادلناسب لنمو االقتصاد وجذب االستثمارات إلغلاد 
استقرار سياسي , ويعمل على تبديد ادلخاوؼ وتعريف ادلرشحُت وبرارلهم وتقدمي 

آرائهم عن طريق اإلقناع وطرح األفكار  التطمينات ذلم ودراسة رأي اجلمهور وتسجيل
والطروحات من خالؿ ادلبادئ العامة وادلبسطة إلزالة الضباب وإمكانية الرؤية والعمل 
على تطبيق فلسفة التسويق السياسي وىي تلبية حاجات ورغبات الناخبُت ورضاءىم 
ومعرفة اذلدؼ وذلك عن طريق استخداـ التحليل والتنظيم والتخطيط وضبط 

شاطات واالسًتاتيجيات والطاقات وأيضا لتحسُت وضع احلزب ومساعلاتو ادلالية الن
 .واالنتماءات حلزب معُت أو برنامج سياسي أو مرشح سياسي

ويف ىذا السبيل يستخدـ التسويق السياسي مجيع الوسائل الضرورية والتقنيات 
الف السياسي ادلمكنة لألساليب احلديثة للوصوؿ إذل اذلدؼ على سبيل ادلثاؿ اإلع

واحلمالت الدعائية والسياسية عرب االنًتنت من خالؿ مشاركة االستشاريُت ومديري 
 احلمالت السياسية

 اذلوامش
                                                           

, عادل 1( , التسويق االجتماعي والتخطيط للحمالت اإلعالمية, ط2007دلنعم, فؤاد )عبد ا -1
 .28الكتب, القاىرة, ص 

,مركز البحوث 1(. مشكالت االتصاؿ السياسي يف مصر, ط2002أبو زيد, فاروؽ) -2
 .22والدراسات السياسية,  القاىرة, ص 

 .22نفسو, ص  -3
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   البعثات الطالبية إلى إرسالجهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

 -جامع القرويين بفاس أنموذجا- 1956-1931الخارج

 سكيكدة./ 1955أوت  20جامعة / بن بوزيان عبد الرحمان أ/ 

rahmane1402@hotmail.fr 

 اظتلخص بالعربية:

لقد أسست مدينة فاس باظتغرب األقصى لثقافة اظتقاومة منذ أف احتضنت توقيع      
، وتعد ىذه اظتدينة من اظتدف الرئيسية 1912مارس  30معاىدة اضتماية على اظتغرب يف 

يف استقطاب اصتزائريني قبل وبعد االحتالؿ الفرنسي للجزائر ظتا تتمتع بو من موقع جغرايف 
رىا العاصمة العلمية للبالد، فقط كانت ػتط رحاؿ الكثري ودور حضاري وثقايف باعتبا

من اظتهاجرين اصتزائريني من ؼتتلف اظتدف اصتزائرية ال سيما الغربية منها كتلمساف، 
وقد لعبت دورا حساسا يف تعليم وتكوين ، ومعسكر، ومستغاًل، ووىراف، وندرومة..

 1830مواجهة احملتل منذ سنة  النخب الوطنية اصتزائرية اليت انغمرت يف صراع مرير يف
، سنوات مل هتدأ فيها قوات االحتالؿ الفرنسي عن إذالؿ الشعب 1962وإىل غاية 

 .اصتزائري

بعدما اتسعت حركة التعليم العريب اضتر باصتزائر مع أواخر ثالثينيات القرف اظتاضي،       
قررت رتعية العلماء وأصبح لديها طالب مؤىلوف الستئناؼ دراستهم الثانوية واصتامعية، 

اظتسلمني اصتزائريني توجيو بعثات طالبية إىل فاس باظتغرب األقصى، وإىل "جامع 
القػػػػػرويني" ومعهد "الرصيف" بفاس على وجو اطتصوص، وقد ارتبط اسم فاس  كثريا 
بالثقافة العربية اإلسالمية يف اصتزائر، أين ارتبطت أشتاء العديد من علماء ومشايخ العلم 
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لثقافة يف اصتزائر باسم جامع القرويني، فغص بالعشرات من طلبة العلم، أخذوا منو وا
اظتعارؼ الدينية اظتختلفة، ووجد الطلبة اصتزائريوف فيو السند القوي يف الكفاح، فكاف لو 
الفضل الكبري على اضتركة الوطنية اصتزائرية، حيث أمدىا بالشباب اظتثقف واظتتحمس، 

 ر العربية واإلسالـ لكفاح االستعمار. ليساقتوا هبا يف نش

Abstract: 
          The city of Fez in Morocco had established to the culture 
of resistance since it hold the signature of the treaty of Fez in 30 
March 1912, making Morocco into a French protectorate. This 
city is considered as one of the principal cities attracting 
Algerians before and after the French colonial of Algeria, for 
what it's enjoying of geographical location and cultural and 
civilisational role as the scientific capital of the country. It was 
the destination of a lot of Algerian migrants coming from 
different Algerian cities, especially the western ones, as 
Tlemcen, Mascara, Mustaganem,Oran, and Nedroma. It played 
an important role in educating and forming Algerian national 
elites which were engaged in a strong confrontations with the 
colonialists since 1830 to 1962. In this period the French 
colonial forces didn't cease of humiliating the Algerian people. 

   After that the movement of free Arab education expanded in 
Algeria in late thirties of the last century, and has had students 
who were qualified to began their school and academic studies, 
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the Association of Algerian Muslim Ulama decided to send 
students missions to Fez in Morocco, and especially to the 
university of Al Quarouiyine, and Er-Racif Institute in Fez. 
The name of Fez was too much linked to the Arab and Islamic 
culture in Algeria, where the names of a lot of scientists and 
scholars of science and culture in Algeria were linked to the 
name of the university of Al Quaraouiyine, which was 
overcrowded with tens of students who learned different 
religious knowledge. Algerian students found in it a strong 
support in their struggle, and it has the great merit on the 
Algerian national movement, it supplied it with cultivated and 
enthusiastic youths who will contribute to the propagation of 
Arabic and Islam in the sake of struggling the colonial. 

كاف التعليم العريب اضتر خالؿ مرحلة االحتالؿ الفرنسي للجزائر مقصورا على        
يشبو التعليم االبتدائي، يف الزوايا والكتاتيب يفتقر إىل معاىد أو ثانويات، فكاف ىناؾ ما 

وبعض الزوايا مثل 1التعليم الثانوي اضتر أيضا، وىذا النوع كانت تقـو بو مدرسة مازونة،
زاوية اعتامل وزاوية اليلويل، وزاوية ابن اضتمالوي، ومعهد اضتياة يف ميزاب، ومساجد 
اصتنوب عموما، وىذه اظتؤسسات كانت تعلم العلـو اإلسالمية، والفقو، وعلـو اللغة، 

 2د اظتكملة لثقافة عربية إسالمية متينة.وؼتتلف اظتوا

وجراء السياسة التعليمية الفرنسية اليت حاربت ىذا النوع من التعليم، بإحالؿ مكانو       
بدؿ اصتزائريوف جهد   3تعليم يتناىف ويتعارض مع مقومات الشخصية العربية اإلسالمية،

إىل ثالذتائة مدرسة حرة  1952كبري يف تأسيس اظتدارس اضترة، واليت وصل عددىا سنة 
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مدرسة تشرؼ عليها رتعية العلماء  140لتعليم القرآف واللغة العربية، كاف من بينها 
اصتزائريني، واليت كانت تسري هبا حسب برنامج موحد ومنظم، إال أهنا يف العديد من 
اظترات كانت تتعرض إىل عراقيل، من غلق ومصادرة وسائلها، ومتابعة وسجن معلميها، 

ك ما كاف يؤثر على االستمرارية يف التدريس من قبل الطلبة، الذين كاف شغفهم بالعلم ذل
 4ليس لو حدود.

لذلك اكتفى الطلبة الراغبوف يف مواصلة  5أما التعليم العايل اضتر فال وجود لو،       
إىل أو  6تعليمهم العايل بلغتهم العربية بالتوجو إىل اظتغرب األقصى وإىل جامع القرويني،

تونس إىل جامع الزيتونة لتعلم الدين والثقافة، وىم يتحملوف يف ذلك اظتشقة الشديدة من 
أجل حتصيل العلم ودراسة الًتاث اإلسالمي، كما اجتو بعضهم صوب جامعات اظتشرؽ 
العريب، وىذا اطتلل ىو الذي جعل رتعية العلماء اظتسلمني جتتهد وتسعى إىل إرساؿ 

ويني باظتغرب األقصى، حبكم قربو من العمالة الوىرانية، من أجل بعثات طالبية إىل القر 
تثبيت تواجدىا يف العمالة الوىرانية ومواجهة الطرقية اظتنحرفة، اليت كانت تتخذ من فاس 

 7 الدعامة األساسية عتا.

كما كتب األخذ باالعتبار ذلك االىتماـ اظتتجذر لسالطني اظتغرب بتقريب الطلبة          
ء، الذين وجدوا يف حالة الال استقرار بعد ضعف الدولة الزيانية، وعدـ اىتماـ والعلما

العثمانيني بتقريب العلماء، وما تبعو من غزو صلييب فرنسي، فرصة لالستفادة منهم، 
واستغالعتم لتثبيت ملكهم، وكم من عامل جزائري اشتغل يف بالط ملوؾ اظتغرب، قدنتا 

ن فاس مزارا لكل طالب علم، بعدما ضّيق عليهم وحديثا، فهي كلها عوامل جعلت م
 8التعليم وصودرت موارده يف فًتة االحتالؿ.
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 9لقد حتكمت عوامل عديدة يف ىجرة الطلبة اصتزائريني إىل اظتغرب األقصى،     
وباطتصوص إىل القرويني، فلم تكن كلها أسباب سياسية، فقد كاف طلب العلم أىم 

ياة يف اظتغرب أفضل وأرحب منها يف اصتزائر، فاختاروا مقصد عتم، وقد وجد البعض اضت
اإلقامة ىناؾ، مث عددا منهم كانت عتم جذور تارمتية من أسر وأنساب وجتارة وغري 
ذلك، وقد كاف اصتو العلمي يف اظتغرب أفضل منو يف اصتزائر رغم تقلب األحواؿ السياسية 

اظتكتبات ووجود القرويني، وتقدير والة فيو، فكثرة مراكز التعليم والعواصم العلمية، ووفرة 
اظتغرب ألىل العلم، كل ذلك لعب دورا يف جلب طلبة العلم واىتماـ أوليائهم إىل 

   10ىناؾ.

وىنا نطرح األسئلة التالية: ما ىي طبيعة الثقافة اليت قدمها جامع القرويني كإضافة       
وما ىو  وجو الطلبة اصتزائريني؟للجزائريني؟ وماىي العراقيل والصعوبات اليت وقفت يف 

الدور الذي لعبتو رتعية العلماء يف اإلشراؼ على الطلبة، يف التوجيو والتأطري؟ إىل أي 
 مدى بلغ أثر ىؤالء الطلبة خركتي القرويني داخل اضتركة الوطنية والثورة التحريرية؟

 التعريف بجامع القرويين:-1

رويني بفاس إىل فاطمة بنت ػتمد الفهري يرجع الفضل يف بناء وتأسيس جامع الق     
ـ، وأصبح اصتامع واصتامعة الدينية 859نوفمرب 30ىػ اظتوافق لػ245يف فاتح رمضاف عاـ 

الثقافية اظتلحقة بو مركزا للنشاط الفكري والثقايف والديين قرابة األلف سنة، وبعد أف وسعو 
ويني يف العصر اضتديث ألف مصل، وتعترب جامعة القر 22يعقوب اظتريين صار يستوعب 
يف إيطاليا اليت  Bologneفهي أقدـ من جامعة بولوف  11أقدـ جامعة ثقافية يف العامل،

ـ، 1229ـ، وجامعة أكسفورد الربيطانية اليت تأسست سنة 1119تأسست سنة 
ـ، وكاف يدرس هبا إىل 1257وجامعة السوربوف الفرنسية اليت تأسست يف باريس سنة 
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والتفسري واألحاديث النبوية والفقو، والقانوف العاـ وقوانني اظترياث، جانب علـو القرآف 
 12وعلـو اللغة العربية واظتنطق، وؼتتلف العلـو الطبيعية، كالرياضيات واصتغرافيا والفلك.

يعترب جامع القرويني اظتركز األساسي للحياة العلمية يف تاريخ اظتغرب األقصى، ؽتا       
سياسي كبري ليس يف تاريخ ىذا البلد وحده، وإفتا تاريخ بالد جعلو يلعب دور ديين و 

اظتغرب اإلسالمي وحىت مشرقها، فقد كاف مبثابة معقل أساسي للمذىب اظتالكي، ومكاف 
 13تصدر منو البيعة والفتوى.

ومع أواخر القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين عرؼ جامع القرويني هناية       
م التقليدي، وقياـ نظاـ إصالحي جديد، الذي بدأ حيز التطبيق عقب مرحلة نظاـ التعلي

، أين حددت مدة الدراسة داخل 1933مارس  31و 1931،14مارس  30ظهري 
سنة موزعة على ثالثة مراحل، التعليم االبتدائي، والتعليم الثانوي،  12القرويني يف 

شعبتني أساسيتني، قتا والتعليم العايل، كما حددت اظتقررات الدراسية ووزعت على 
الشعبة الدينية، والشعبة األدبية، وتغري نظاـ االمتحانات من نظاـ اإلجازة التقليدي إىل 
نظاـ االمتحانات، كما أف العامل الذي كاف يتقاضى راتبو عن طريق األحباس حتوؿ إىل 

  15موظف ينتظر راتبو الشهري كغريه من اظتوظفني اإلداريني.

ىكذا اعترب جامع القرويني، فهو اظتهد الذي انفجرت منو الثقافة العربية          
اإلسالمية يف غرب العامل اإلسالمي، فأصبح قبلة لألنظار، ومطمح الزوار، تسارع إليها 

وارتبط اشتو كثريا بالثقافة العربية اإلسالمية يف اصتزائر،  16العلماء والطلبة من كل األقطار،
ت أشتاء العديد من علماء ومشايخ العلم والثقافة يف اصتزائر باسم جامع فقد ارتبط

كما ال كتب أف ننسى دعوة علمائها لتأييد    17القرويني، ال يسعنا اظتقاـ ىنا لذكرىا كلها،
، 1830جويلية  05كفاح اصتزائر اظتسلح ضد االحتالؿ الفرنسي الذي وقع عليها غداة 
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ني ىدفا عتم لتحصيل أنواع العلـو بعدما نضبت فأصبحت مدينة فاس وجامع القروي
  18منابعو يف اصتزائر جراء السياسية الفرنسية اليت قضت عليو.

 فاس في اهتمامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:-2

إف اضتركة اإلصالحية السلفية قدنتة متداخلة يف األقطار اظتغاربية كلها، ما تكاد         
تنتقل وتنتشر يف غريه بواسطة الطالب واظتريدين، والكتب واجملالت، تظهر يف بلد حىت 

وكانت اظتعاىد واظتساجد والزوايا ىي مراكز للتكوين، وتتشابو كثريا العوامل اظتؤثرة يف 
ظهور اضتركة اإلصالحية يف اصتزائر وبالد اظتغرب االقصى، فكاف جمللة "اظتنار" و"العروى 

رىا، ساعدت يف بروز عدة مشايخ زتلوا لواء اضتركة الوثقى" األثر البالغ يف ظهو 
اإلصالحية والسلفية، منهم الشيخ شعيب الدكايل، وقبلو الشيخ ػتمد بن كنوف، وعبداهلل 

  20وغريىم... 19السنوسي، مث ػتمد العريب العلوي،

دخلت بالد اظتغرب األقصى يف اىتمامات رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني        
مبكرا، وعلى اطتصوص مدينة فاس باعتبارىا حاضرة للثقافة العربية اإلسالمية، وتواجد 
منارهتا العلمية العامرة جامع القرويني، وػتاولة منها نشر أفكارىا اإلصالحية، وألف مدينة 

اؾ معقل عبد اضتي الكتاين عميد وكبري مشائخ الطرؽ الصوفية، ال يف فاس كانت وقت ذ
اظتغرب وحده، ولكن يف كامل إفريقيا الشمالية، الذي تصدى لكل احملاوالت النهضوية 
الدينية والسياسية يف اظتغرب، لذلك فقد جند كل الطرؽ الصوفية يف اظتغرب والبعض منها 

اظتغرب األقصى، وإدارة االحتالؿ يف اصتزائر،  يف اصتزائر بدعم من سلطات اضتماية يف
  21حملاولة إفشاؿ ؼتططاهتا اإلصالحية.
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يظهر اىتماـ رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني حباضرة فاس سعيا منها إىل تثبيت      
دعائم اإلصالح فيها، لتأمني إرساؿ البعثات الطالبية إليها فيما بعد، وقد استغلت طبيعة 

ية الذي كاف أقل قيودا من نظاـ االحتالؿ اظتباشر يف اصتزائر، وذلك عن طريق نظاـ اضتما
صحافتها مثل "غتلة الشهاب"، و"اظتنتقد"، و"جريدة الربؽ"، وكاف جمللة الشهاب حبكم 
طوؿ مدة صدورىا األثر األكرب، حيث شارؾ عدد من علماء فاس الكتابة فيها، وتفاعلوا 

وقد أحدثت مقاالهتا ىزة كبرية يف  22حدة بالد اظتغرب،مع قضايا األمة اإلسالمية، وو 
شرؽ اظتغرب، وقد مثلت مدينة وجدة قاعدة ىامة، انطلقت منها األفكار اإلصالحية 
ؿتو األوساط الفاسية، وقد أكد على ذلك األستاذ اظتصلح قدور الورطاسي خريج جامع 

ميد بن باديس ..كانت القرويني بقولو "..كما أف ضتركة اظتغفور لو الشيخ عبد اضت
نتائجها تغزوا مدينة وجدة، أوؿ نقطة مهمة ما وراء غرب اصتزائر.."، وقد وصف أثر 

-صحافة رتعية العلماء اظتسلمني بأنو "..كاف لصحف وغتالت ابن باديس أثرىا الفعاؿ
وعن أثر ىذه الصحافة يذكر: "كنت أقرأ  23"،-يف اضتركة اإلصالحية باظتغرب األقصى

  24ما ينشره يف الصحف واجملالت اصتزائرية".-ابن باديس للشيخ-لو

لقد كاف لعلماء وطلبة تلمساف األثر الكبري يف نشر الفكر اإلصالحي داخل              
اظتغرب األقصى، ويف ذلك يذكر قدور الورطاسي: "وإزاء ما قاـ بو أىل فاس يف ىذا 

ف كذلك ىناؾ من فنوف اضتضارة ونقل اإلقليم، ال ينبغي أف ننسى ما أسهم بو التلمسانيو 
األفكار السلفية من رتعية العلماء باصتزائر. وال يعين ذلك أف أىايل اإلقليم كانوا غترد 
تالميذ عتؤالء، ولكن يعين أف الفاسيني والتلمسانيني بطبيعة حضارهتم وارتباطهم مبساقط 

ني يف فاس واصتزائر، فهم رؤوسهم يسر عتم كل ذلك أف يكونوا جسرا بني اضتركتني السلفيت
 25الذين قاموا مبهمة الربط".
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 البعثات الطالبية إلى المغرب األقصى:-2

عندما اتسعت حركة التعليم اضتر باصتزائر وأصبح لديها طالب مؤىلوف الستئناؼ       
دراستهم الثانوية واصتامعية، قررت رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني وعلى رأسها الشيخ 

وقد بلغ  26ري اإلبراىيمي توجيو بعثات طالبية إىل جامع القػػػػػرويني ومعهد الرصيف،البش
طالب(، 111يف غالبيتهم من عمالة وىراف) 27طالبا، 135حوايل  1951عددىم سنة 
 28.بةندرومة ومغنية، وقامت بتػػػػػأمني منػػػػح دراسية عتؤالء الطل وباألخص من

وإذا ألقينا نظرة عن اظتكانة االجتماعية عتؤالء الطلبة، فإننا ؾتدىم يف غالبيتهم من        
أبناء الفقراء، وىم أبناء أىل الزوايا والفالحني، وبعض العائالت التقليدية، فكانوا 

داخل إدارة االحتالؿ، وأف -التوظيف–يدرسوف غالبا وىم يعرفوف أف ال مكاف عتم 
ا للثقافة العربية اإلسالمية لذاهتا وتعبريا عن االنتماء إليها، فكانت دراستهم كانت حب

الدراسة تعين عتم اعتجرة واالغًتاب من اجل العلم وليس من أجل اطتبز على حد تعبري 
  29اظتؤرخ أبو القاسم سعد اهلل.

الطالب  وتذكر اظتصادر التارمتية أنو تكونػػػت بفاس صتنػػػػػة مهمتهػػػا توجيػػػو         
 اصتزائري ومراقبة أخالقو داخل القرويني وخارجو، وتكونت اعتيئة اظتديرة للجنة من السادة:

جباري عبد القادر رئيس، عمار بيضة نائب أوؿ، ابن رابح مسعود نائب ثاين، غريب - 
 عبد الرزاؽ نائب ثالث. 

 رحاؿ عبد القادر كاتب عاـ، كوجييت ػتمد نائب.-

اظتاؿ، شنيكة ػتمد نائب أوؿ، مساس حناين نائب ثاين، أبو  رحاؿ اصتياليل أمني-
 خدمة ػتمد نائب ثالث.
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  30عبد اضتق بن وطاؼ مستشار فين، قايد زتد مندوب اضتسابات.-

كما وفرت رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني إعانة مالية تدفع للتالميذ على            
النهائي تعطى عتم ألف فرنك لكل تلميذ،  حسب طبقاهتم يف التعليم، فتالمذة التعليم

وتلميذ الثانوي تسعمائة فرنك، وتلميذ االبتدائي ستسمائة، وأوكلت اصتمعية للدكتور عبد 
اهلل منصوري التلمساين مهمة السهر على صحة التالميذ، وكانت ىذه اصتمعية جتتمع 

اصتزائري إلقامة أسبوعيا لالطالع على أوضاع الطلبة، أين قامت بتخصيص دار الطالب 
 31الطلبة بفاس الذين كانت غالبيتهم من عمالة وىراف وخاصة تلمساف وندرومة وىراف.

إعالنا  1947أوت  30بتاريخ  47وقد نشرت جريدة البصائر يف العدد رقم        
ظتدرسة ابن غازي بفاس دعوة لتالميذ اظتغرب العريب، من أجل االلتحاؽ هبا، وىي 

 32تالميذ بشرط أف يتجاوز سن التلميذ اثين عشرة سنة.تستطيع أف تقبل ال

وإىل جانب ذلك ظهرت رتعيات أخرى ساعدت الطلبة اصتزائريني على مواصلة        
تعليمهم خارج مدينة فاس، وعلى اطتصوص يف اظتعهد اإلسالمي مبكناس، ويف الرباط 

 33ووجدة وأبركاف.

ء المسلمين الجزائريين إلى جامع الزيارات التاريخية لشيوخ جمعية العلما-3   
 القرويين:

مل يكن صتامع القرويني بفاس حظ وافر من زيارات شيوخ رتعية العلماء 
اظتسلمني مقارنة جبامع الزيتونة، وقد يكوف ذلك راجع لبعده عن عاصمة النهضة 
بالشرؽ اصتزائري قسنطينة مهد اضتركة اإلصالحية، والتضييق الذي فرضتو 

العلماء بني أقطار سلطات االحتالؿ يف اصتزائر واضتماية يف اظتغرب على حركة 
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للمشاركة  1937وقد حاوؿ ابن باديس زيارة اظتغرب يف أوت اظتغرب العريب، 
يف تأبينية الشيخ أيب شعيب الدكايل وزيارة الشيخ ػتمد بن العريب غري أف السلطة 
االستعمارية اعًتضت سفره، لقطع العالقة بني علماء اظتغرب العريب، وفصل 

بن باديس كثريا عتذا التصرفات القمعية، وعرب بعضهم عن البعض، وقد تأسف ا
عن احتجاجو يف غتلة الشهاب مبقاؿ صريح عنوانو: "االستعمار لتاوؿ قطع 

 34الصلة بني اإلخواف".
غري أف ذلك مل نتنعهم من توجيو إرشاداهتم وتوجيهاهتم عرب صحافة اصتمعية، أو  

 اظتناسبات الدينية أو عن طريق إرساؿ الرسائل إىل الطلبة اصتزائريني، خاصة يف
االحتفاليات التارمتية، وقد وجو الشيخ ػتمد البشري اإلبراىيمي عدة توجيهات للطلبة 
بالقرويني ػتذرا أياىم من الدخوؿ يف األحزاب والتنافس يف االنتخابات وإقتاؿ العلم، 

أحزاب،  وقد وجو رسالة قائال فيها: "العلم.. العلم..أيها الشباب ال يلهينكم عنو شتسار
 35 ينفخ يف ميزاب، وال داعية انتخاب..".

جبولة إىل اظتغرب األقصى دامت أربعني يوما، التقى  36وقد قاـ زتزة بوكوشة 
باظتغرب ػتمد بن العريب  37خالعتا العديد من علماء هنضتها وعلى رأسهم إماـ السلفيني

عن ىذه الزيارة: "وقد  وعدد من الطلبة اصتزائريني اظتتواجدين ىناؾ، ويقوؿ 38العلوي،
وقد زرت مدير اصتامعة ػتمد الفاسي..أين  39زرت جامعة القرويني، وخزانتها العامرة،

أبدى استعداده للمساعدة األدبية لتالمذة معهد ابن باديس إذا ما أرادوا االلتحاؽ 
 40بالقرويني..".

 النشاط الوطني للطلبة الجزائريين بجامع القرويين:-4



مجلة دورية دولية محكمة                                         للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   
 

 66  18العدد 
 

اصتزائريوف يف جامع القرويني السند القوي يف الكفاح، فكاف لو وجد الطلبة   
الفضل الكبري على اضتركة الوطنية اصتزائرية، حيث أمدىا بالشباب اظتثقف اظتتحمس، 
فغصت جامعة القرويني بعشرات من طالب العلم، أخذوا منها اظتعارؼ ليساقتوا هبا ؼ 

 41ي كفاح االستعمار ونشر العربية اإلسالـ.

لقد ساىم الطلبة اصتزائريني يف العديد من اظتناسبات يف إحياء ذكرى وفاة    
الشيخ عبد اضتميد بن باديس، ومثاؿ ذلك االحتفاؿ بالذكرى السابعة لوفاتو بدار غنيم 
بفاس، وقد حضرىا عدد كبري من الطلبة اصتزائريني بفاس، ومن بينهم الدكتور منصوري، 

اصتباري، واألستاذ غنيم ، وبعد افتتاح اضتفلة بآيات من  واألستاذ رابح اطتطاب، واألستاذ
القرآف الكرمي تعاقب على اطتطاب كل ، ػتمد بن قادة الندرومي، وػتمد بن ميلود 

 42معطى اهلل، والطاىر بن ػتمد اظتغنوي، وأبو ىجرة الطيب السيفر، وػتمد اظتصػػػػايفي،
د بوزياف، والسميػػػع بن الشيػػػخ  وػتمود آغا بوعيػػػػاد، وػتمد بن ددوش، وػتمػػػػ

ومن ىيئة إدارة رتعية  43القسنطيين، واضتبيب بن الشيخ ػتمد البوزيدي، وػتمد البجاوي،
العلماء اظتسلمني اصتزائريني البارزين ومن مدرسي معهد ابن باديس كاف األستاذ العباس 

 44 بن الشيخ اضتسني من اظتتخرجني من القرويني.

وقد نقلت جريدة البصائر وصفا شامال ظتظاىر االحتفاؿ بنفس اظتناسبة يف 
الذكرى التاسعة جبامعة القرويني، وجاء فيها "احتفل الطلبة اصتزائريني جبامعة القرويني 
بفاس احتفاال مهيبا بالذكرى التاسعة لوفاة الشيخ عبد اضتميد بن باديس..، فعلى 

رتادى الثانية أخذ الطلبة اصتزائريوف،  21ثاء الساعة السادسة من مساء يـو الثال
..وكانت فرقة الكشافة 45 وعددىم يناىز اظتئتني..ببيت الطالب اصتزائري بالقرووين

اصتزائرية بفاس ضاربة صفوفها بباب الدار، ومشرفة على تنظيم اضتاضرين، افتتحت 
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 الغزوي، مث ألقى اصتلسة بتالوة آيات من الذكر اضتكيم رتلها التلميذ النجيب البشري
رئيس اضتفل السيد ػتمد بن قادة الندرومي قصيدة..يف ذكرى الفقيد، مث قدـ السيد 
ػتمد بن معطى اهلل فألقى كلمتو، مث ألقى السيد ػتمد اليعقويب كلمة عنواهنا 
'الشخصيات الفذة يف تارمتنا'..، وقاـ األستاذ عبد الوىاب بن منصور فارجتل 

طوار اليت مرت هبا اصتزائر بعد االحتالؿ، وعرض للشخصيات خطابا..شرح خاللو األ
الفذة اليت ظهرت على مسرح التاريخ اصتزائري، مث أشار إىل األعماؿ اجمليدة اليت قاـ هبا 
الشيخ ابن باديس"، وقد توالت اطتطب واحملاضرات العلمية، وجاءت كالتايل: ػتمد بن 

اضتميد"، الطاىر بن ػتمد اظتنصوري مدين اظتستغافتي"ىل عرؼ التاريخ مصلحا كعبد
 46"دمعة على غتاىد"، أزتد السطيفي "عبداضتميد بني موجات االستعمار".

وقد امتد نشاط ىؤالء الطلبة إىل ؼتتلف مدف العمالة الوىرانية، خاصة يف العطل 
اظتدرسية، فتنقلوا بني تلمساف ووىراف، وإىل غاية مدينة معسكر، وتذكر الوثائق الفرنسية 

عدة أنشطة ثقافية  47نظم عدد من طلبة القرويني يف فتور 1951أوت  17أنو يف 
احتفالية، أين لقيت جتاوبا من األىايل، أين نظمت عدة مسرحيات اسًتجع اضتاضروف 
من خالعتا أغتاد تارمتهم اإلسالمي، وكانت الفرصة فرصة صتمع التربعات واضتث على 

من خالؿ تشييد اظتدارس واضترص على التكفل  إعادة بعث الثقافة لعربية اإلسالمية
    48بالطلبة الذين يدرسوف باطتارج يف القرويني أو الزيتونة. 

قراءة في اسهامات بعض الطلبة الجزائريين بالقرويين في الحركة الوطنية -5
 الجزائرية والثورة التحريرية:

لقرويني مقارنة بإخواهنم بالرغم من قلة عدد الطلبة اصتزائريني الذين التحقوا جبامع ا
الذين التحقوا بالزيتونة، وذلك لعوامل عديدة سبق ذكرىا، فإف تأثريىم كاف مؤثرا يف 
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اضتركة الوطنية اصتزائرية، من خالؿ تبنيهم للنضاؿ السياسي باالـتراط يف األحزاب 
النتصار الوطنية، أو باإلسهاـ يف حركة التعليم يف مدارس رتعية العلماء اظتسلمني وحركة ا

للحريات الدنتقراطية، والتحاقهم جبيش وجبهة التحرير الوطين واظتشاركة يف التحرير، فكاف 
عتم دور فعاؿ يف إحياء اظتناسبات، واظتشاركة يف اللقاءات واظتؤدترات اظتساندة للقضية 
 اصتزائرية، واإلسهاـ يف األسابيع اليت كانت تقاـ صتمع التربعات لفائدة الثورة، وإلقاء

احملاضرات، وإقامة الندوات بإشراؾ أعياف البلد لتوسيع التعريف بالقضية الوطنية، وإنشاء 
اصترائد اضتائطية، والنشرات واجملالت الثقافية واإلعالمية، واظتشاركة يف الكتابة فيها شعرا 

 عرب شاعر الثورة مفدي زكريا يف إلياذتو عن أثر جامع القرويني واصفا ذلك:  وقد 49ونثرا،

 50دتاَوَج يف فػػاَس رجع الصََّدى *** ِمن الَقرويني يَغػػػزو اظتَدى            

تذكر اظتصادر التارمتية أف عدد الطلبة اصتزائريني يف جامع القرويني عشية الثورة 
وسأحاوؿ ذكر ؽتن دتيزوا يف النضاؿ السياسي أو  51طالب،120التحريرية قد بلغ حوايل 

 الثوري، ال يسع اظتقاـ لذكرىم كلهم. 

 1972-1895 عبد اهلل المنصوري التلمساني

ولد مبدينة تلمساف وتعلم باظتدرسة الرشتية اليت تلقى فيها الثقافتني العربية والفرنسية،       
مدينة ليوف ليتخرج من كليتها الطبية،  حتصل على الباكالوريا مبدينة اصتزائر مث غادر إىل

، وأثناء إقامتو ىنالك إىل 1928انتقل إىل اظتغرب وبالضبط إىل مدينة فاس حوايل سنة 
اغتنم الفرصة واىتم باضتركة االصالحية والفكر اإلسالمي، من مؤلفاتو  1948غاية 

 52"الفكر االسالمي يف انقاد االنساف اظتعاصر". 

 1984-1897: عالم منور
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، تعلم القرآف الكرمي مبسقط رأسو، مث -غليزاف–ولد بعرش العمامرة بلدية زمورة       
ىاجر إىل القرويني، شارؾ يف اضترب العاظتية األوىل، ودرس مبدرسة مازونة وقديل، وعني 
أمراف، وجامع الصفاء مبدينة واد أرىيو، وكاف من بني رجاؿ اإلصالح الذين استقبلوا 

، وأصبح عضوا نشطا يف شعبة اظتدينة، بعد االستقالؿ 1931سنة  الشيخ ابن باديس
 53 تنقل بني مساجد الوالية لإلمامة.

 .1986-1907:محمد بن محمد القباطي

، ىاجر إىل جامع القرويني بفاس، -تلمساف-ولد يف حي أوالد زيري بلدية الغزوات     
، وبعد عودتو إىل 1938أين التحق حبلقات دروسو وحتصل على الشهادة النهائية سنة 

اصتزائر اشتغل يف التعليم واإلرشاد مبغنية، مث انتقل إىل مدرسة الًتبية والتعليم بالغزوات 
عرض ظتضايقات اإلدارة االستعمارية، اليت رأت يف نشاطو الوطين ظتدة سنتني أين ت

وبعدىا نقل إىل مدرسة الًتبية والتعليم بسيدي  54اإلصالحي خطرا على سياستها،
، أين مت اعتقالو وإدخالو 1956وبقي فيها إىل غاية إغالقها سنة  1951بلعباس سنة 

فوؼ جيش التحرير باظتغرب، معتقل ساف لو، ليطلق سراحو ويلتحق قرر االلتحاؽ بص
وخالؿ عملية اجتياز خط شاؿ أصيب جبروح نتيجة انفجار لغم، وقد كلفتو جبهة 

 55 التحرير االلتحاؽ بالعرائش للقياـ بالتعليم والتوجيو فيها.

 1966بعد االستقالؿ اشتغل يف التعليم الثانوي مبدينة سيدي بلعباس، وعني سنة      
األعلى، لو غتموع من اآلثار العلمية أقتها "اقتصاديات الوطن  عضوا يف اجمللس اإلسالمي

 56 .1961العريب" باالشًتاؾ مع سفراء الدوؿ العربية، تطواف، اظتملكة اظتغربية، 

 1966-1911:عبد الحميد بن محمد بن بشير القباطي
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من رجاؿ اإلصالح الديين، ولد بأوالد زيري بلدية الغزوات، تلقى تعليمو األويل على      
يد والده ػتمد بن البشري القباطي مثلو مثل إخوتو ػتمد، واألخضر، أين أخذوا عنو 
اظتبادئ العلمية يف العربية والعبادات، وعلى يده حفظوا القرآف الكرمي، ومنو أخذوا فكرة 

ا رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني، ىاجر إىل فاس والتحق بالقرويني، مث اإلصالح وعرفو 
ليتفرغ   57عاد والتحق باصتامع األخضر ليدرس على يد الشيخ عبداضتميد بن باديس،

إىل ميداف التعليم والتوجيو واإلرشاد، تنقل بني مدارس رتعية العلماء اظتسلمني، مدرسة 
درسة "اإلصالح بوادي رىيو بغليزاف، ومع اندالع الثورة "التوحيد" باظترسى الكبري، وم

، وشارؾ يف معارؾ جيش التحرير جبباؿ الونشريس، 1956التحريرية التحق هبا سنة 
  58 لريسلو جيش التحرير إىل اظتغرب إىل غاية االستقالؿ.

 1971-1913األخضر القباطي: 

إخوتو ىو تعلمو الفرنسية يف ولد حبي أوالد زيري بالغزوات، ما نتيزه عن بقية      
ىاجر إىل القرويني بفاس رفقة أخيو عبد  1933اظتدارس العمومية بالغزوات، ويف سنة 

وبعد مالحقات سلطات اضتماية  1937اضتميد، شارؾ يف مظاىرات فاس سنة 
للمتسببني فيها، قرر العودة إىل اصتزائر، والتحق رفقة أخيو عبد اضتميد باصتامع األخضر 

 59 ينة.بقسنط

، وبعدىا يف 1945اشتغل بالتدريس يف مدرسة "اإلصالح" بعني دتوشنت يف سنة      
نقلتو صتنة التعليم إىل مدرسة "دار التعليم" بأوالد ميموف إىل غاية غلقها  1950سنة 
، أين ألقي عليو القبض وأدخل معتقل "أفلو، أين قضى فيو أكثر من 1956سنة 

 60 تقل بطيوة إىل غاية اإلفراج عنو قبيل االستقالؿ.سنتني، لينقل بعدىا إىل مع
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 1989-1912:العباس بن الشيخ الحسين

ولد يف قرية "أوالد خليفة" من ميلة، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآف بالزاوية اليت       
كانت تشرؼ عليها عائلتو، ىاجر إىل تونس والتحق جبامع الزيتونة، غري أنو مل يطل 
البقاء وتوجو إىل فاس والتحق جبامع القرويني، أين مكث ىناؾ مدة ذتاين سنوات، خالعتا 

ركة الوطنية اظتغربية، وناضل يف صفوفها ما جعل سلطات اضتماية تعجل اـترط يف اضت
، أرسلو الشيخ ابن باديس إىل بين صاؼ أين أسس 1938بإبعاده إىل اصتزائر يف سنة 
أصبح أحد األعضاء اإلداريني يف رتعية العلماء  1947ناديا إصالحيا، ويف سنة 

شارؾ سنة  61دارس رتعية العلماء،اظتسلمني، مث مدرسا مبعهد ابن باديس، ومفتشا ظت
يف اجتماع اللجنة العامة ظتنظمة األمم اظتتحدة يف باريس رفقة الشيخ ػتمد  1951

التحق  62البشري اإلبراىيمي، كاف متعاطفا مع االحتاد الدنتقراطي للبياف اصتزائري،
ؿ يف بصفوؼ جبهة التحرير باطتارج، أين مثلها ثالثة سنوات يف مصر، وبعد االستقال

عني مستشارا لدى رئاسة اصتمهورية اصتزائرية، ويف نفس الوقت رئيسا  1964سنة 
 63 للمجلس اإلسالمي األعلى.

 1996-1920: اظتلقب بػ"التلميذ الصغري" محمد بن ميلود معطى اهلل

التابع لبلدية ندرومة اظتختلطة،  -دوار اظتعاطلة-من مواليد قبيلة بين وارسوس        
اس باظتغرب األقصى، واـترط يف سلك الطلبة النظاميني جبامع القرويني، وبعد ىاجر إىل ف

، وىي أعلى 1951عاما يف الطلب والتحصيل ناؿ الشهادة العاظتية بامتياز عاـ  14
شهادة دتنح يف جامع القرويني إذ ذاؾ، وبعد عودتو إىل اصتزائر انظم إىل رتعية العلماء 

معلما وواعظا وخطيبا، دّرس مبعهد ابن باديس موسم اظتسلمني اصتزائريني، أين عمل 
، لينتقل بعدىا إىل 1953ـ، مث عني إماما مبسجد دار اضتديث عاـ1951-1952
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مدرسة عبد اظتؤمن بن علي بندرومة، ليتوىل إدارهتا بعدما التحق مديرىا عبد الوىاب بن 
تنقل بني سجوف "أفلو" منصور باظتغرب، ومع اندالع الثورة التحريرية ألقي عليو القبض و 

، اين كلف من قبل الثورة باإلصالح بني 1957و"بوسوي"، إىل أف أطلق سراحو سنة 
الناس، ويرجع مرة أخرى إىل اظتغرب إىل غاية االستقالؿ، ليصبح بعده عضوا يف اجمللس 

 64 .1996اإلسالمي األعلى إىل غاية وفاتو سنة 

 2008-1920عبد الوهاب بن منصور: -

، شارؾ يف اضتركة الوطنية اظتغربية خالؿ -من أصوؿ جزائرية-مواليد مدينة فاسمن     
مزاولتو لدراستو جبامع القرويني بفاس، لينتقل بعدىا إىل تلمساف للتدريس مبدرسة دار 

يف آخر األربعينيات أين كاف يلقي ػتاضرات  66مث نقل إىل مدرسة ندرومة، 65اضتديث،
العرب قبل اإلسالـ وكذلك تاريخ إفريقيا الشمالية بالنادي يف التاريخ االسالمي وتاريخ 

اإلسالمي، وكاف متأثرا كثريا بعالؿ الفاسي رئيس حزب االستقالؿ اظتغريب، ومن اظتطالبني 
وقد كانت خطبو وطنية شديدة اللهجة ضد اإلدارة االستعمارية  67بوحدة اظتغرب العريب،

، ومل تدـ إال أشهر 1947ية بتلمساف عاـ وبعض الطرقية اظتنحرفة، أصدر غتلة العبقر 
يعد عبدالوىاب بن منصور من األبرز الذين كتبوا يف اظتقالة التارمتية رفقة ػتمد و  68قليلة، 

 69علي دبوز، واليت كانت جريدة البصائر ميدانا عتا.

وخالؿ الثورة التحػػريرية ىاجر إىل اظتغػػػرب بعد مالحقتو من السلػػطات االستعمػارية     
ليعود بعػػد االستقالؿ إىل الوطن، غري أنو مل كتد توافقا مع التغريات السياسية اليت عرفتها 

لك وقد زار تلمساف رفقة م اصتزائر آنذاؾ، فقرر الرجوع إىل اظتغرب واالستقرار هبا هنائيا،
  70. 1971اظتغرب اضتسن الثاين يف ماي 
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  2005 -1927:محمد بوزيان

ولد بقرية تيانت بضواحي الغزوات، حفظ القرآف، مث انتقل مدينة أبركاف باظتغرب       
أين درس مبادئ الفقو والنحو، ويف آخر األربعينيات سافر إىل فاس والتحق بالقرويني، 

حو، اختار النضاؿ يف صفوؼ حركة االنتصار وقدـ هبا دروسا ىناؾ يف الفقو والن
.  71 للحريات الدنتقراطية، لينتقل بعدىا مباشرة إىل القاىرة والتحق بكلية دار العلـو

  2006-1928:محمود آغا بوعياد    

ولد بتلمساف، دخل الكّتاب يف سن الرابعة من عمره،  ليلتحق فيما بعد باظتدرسة       
وتابع دروسو مبدرسة دار اضتديث بتلمساف، دتكن من اتقاف اللغة االبتدائية مث الثانوية، 

العربية والفرنسية معا، وأضاؼ عتما اللغة اإلسبانية، حصل على شهادات عديدة منها: 
، وديبلـو الدراسات العليا اظتغربية بالرباط 1949ديبلـو جامعة القرويني بفاس عاـ 

ة العليا من جامعة اصتزائر يف ، وديبلـو معهد الدراسات االسالمي1948-1949
 1975، وحتصل على شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة يف التاريخ بتفوؽ سنة 1954

، 1991-1962باصتزائر العاصمة، وقد اشتغل مديرا للمكتبة الوطنية اصتزائرية ما بني 
 72. 2006-1999وبعدىا عني مستشارا لدى رئيس اصتمهورية 

 :1958-1931 شايب الذراع علي:

من مواليد غليزاف، والده كاف متخرجا من مدرسة مازونة، اـترط جبمعية العلماء         
ىاجر إىل فاس  1950اظتسلمني اصتزائريني، وكاف مشاركا يف جريدة البصائر، ويف سنة 

حيث درس جبامع القرويني، لينظم بعدىا إىل الثورة التحريرية اين عرؼ باسم "السي 
 73.-نواحي تيارت–مبدريسة  1958رزتة اهلل عليو سنةنورالدين"، استشهد 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-1929: شايب الذراع محمد

، حفظ القرآف الكرمي وأخذ الفقو على يد -غليزاف-ولد ببين يسعد بلدية منداس        
التحق مبدرسة رتعية العلماء اظتسلمني بتيارت،  1945شيوخ تيارت وغليزاف، ويف سنة 

درس الفقو والنحو والتاريخ واظتنطق على يد الشيخ اظتيسـو بلمشري،  1946ويف سنة 
فاس حيث درس جبامعة القرويني، وبعد عودتو إىل اصتزائر،  إىل مدينة 1947انتقل سنة 

مبعهد  1951-1950انظم إىل رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني، والتحق موسم 
إىل جامع الزيتونة، وعاد منها سنة  1952الشيخ ابن باديس، ليتوجو بعدىا يف سنة 

ل اصتهادي لصاحل الثورة ليشتغل مدرسا مبدرسة "اضتياة" بوىراف، اـترط يف العم 1953
 74 التحريرية إىل غاية االستقالؿ.

 استنتاج:

من خالؿ ىذه الدراسة يتبني لنا أف طلبة عمالة قسنطينة كانوا أكثر حظا  منهم          
من عمالة وىراف، وذلك بقرهبم من عواصم النهضة العربية يف الشرؽ، مثل القاىرة 

لة الوىرانية مل يساعدىم قرب القرويني بفاس ودمشق وحىت الزيتونة، فإف سكاف العما
منهم، والذي مل تقطع فيو الثقافة العربية اضتديثة أشواطا يف اإلصالح والتحديث، كما 
أننا نسجل تأخر يف اىتماـ رتعية العلماء اظتسلمني بطلبة عمالة وىراف يف إرساؿ البعثات 

ها ىو الطابع التقليدي واصتمود الطالبية إىل القرويني، وذلك يفسر بعدة أسباب، لعل أقت
الفكري والثقايف الذي تربع على عرشو رجاؿ من الزوايا الذين تصدوا ألي ػتاولة 

 إصالح.
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، فإنو يالحظ أف أغلب عموما من خالؿ إلقاء نظرة على أرقاـ الطلبة يف اطتارج        
الطلبة اصتزائريني كانوا متمركزين يف تونس حيث كاف فيهم طلبة الزيتونة وطلبة اظتعاىد 
األخرى، ورمبا يأيت اظتغرب بعد تونس من حيث العدد، مث مصر إذا اخدنا اظتشرؽ فقط 

ة طالب جزائري كانوا يف الزيتونة عشية الثور  400بعني االعتبار، وقد قيل إف حوايل 
 75. 1961-1960يف مكناس بني  50وحوايل  186بينما كاف يف القرويني حوايل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   

ـ، واستمرت طيلة أربعة قروف من اإلشعاع العلمي والديين، 16يعود تاريخ تأسيسها إىل القرف  -1
ونتكن مقارنة أياـ إشعاعاىا باظتعاىد العليا يف فاس وتونس، وقد أقبل عليها طلبة علم كثر، كما 

: "مدرسة مازونة: نسجل عدد من طلبة اظتغرب األقصى قد مر عليها. للتفصيل ينظر مي لود ميسـو
، جامعة المجلة المغاربية للدراسات التاريخية واالجتماعيةمسرية علمية تزيد عن أربعة قروف"، 

 .40-29، ص2013، جواف 6اصتياليل اليابس، ع
 .54، ص2007، دار البصائر، اصتزائر، 10، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد اهلل:  -2
سياسة فرنسا حوؿ سياسة فرنسا التعليمية يف اصتزائر ينظر بالتفصيل إىل عبد القادر حلوش:  - 3

 .2010، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اصتزائر، التعليمية في الجزائر
، اظتطبعة العربية، اصتزائر، جغرافية القطر الجزائري للناشئة اإلسالميةأزتد توفيق اظتدين:  - 4

 .91-90، ص1948
ويف ىذا اجملاؿ كتب اإلشارة إىل أف معهد عبد اضتميد بن باديس الذي أسستو رتعية العلماء  - 5

، قد أصبح فرعا من فروع جامع الزيتونة لتتذي حذوه يف الربنامج والشيوخ، 1952بقسنطينة سنة 
جراءات خضع عتا فكانت امتحانات اظتعهد بعد ذلك االلتحاؽ جبامع الزيتونة، إذا أرادوا، ونفس اإل

أيضا اظتعهد الكتاين وطلبتو يف قسنطينة، وقد بلغ الذين كانوا يزاولوف تعليمهم باللغة العربية يف الزوايا 
واظتعاىد ؿتو ثالثة آالؼ طالب، وىو عدد ضئيل بالنسبة لشعب تعداده قرابة تسعة ماليني، ويعترب 
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، ر: كتاب الجزائر ينظر اظتدين أزتد توفيقاللغة العربية إحدى عناصر ىويتو الوطنية. للتفصيل أكث
 .1963، دار الكتاب، البليدة، 2ط
تذكر اظتصادر التارمتية بأف اصتزائر عرفت إنشاء عدة معاىد عليا على شكل جامعات، من حيث  -6

ة الربامج واظتواد اظتدرسة، غري أهنا مل تعرؼ االستمرارية، فعلى سبيل اظتثاؿ كاف ىناؾ اظتدرسة التاشفيني
بتلمساف، اليت بناىا السلطاف الزياين أبو تاشفني، لكن مع دخوؿ العثمانيني تراجع إشعاعها العلمي 
والديين، كما كاف ىناؾ جامع الباي ػتمد الكبري يف معسكر، ويبدو أنو كاف متطط لو ليكوف قاعدة  

 لتقق لو ذلك، بعد كبرية لنشر التعليم يف اظتنطقة ينافس بو القرويني يف فاس، ولكن تطور الزمن مل
انتقاؿ عاصمة بايليك الغرب إىل وىراف بعد حتريريها. للمزيد حوؿ اظتوضوع ينظر أبو القاسم سعد 

 .260، ص1، جالمرجع السابقاهلل: 
مدينة -1935-1931ػتمد القورصو: "الطرقيوف يتصدوف النتشار اإلصالح يف عمالة وىراف  -7

 حوؿ دور الزوايا إباف اظتقاومة والثورة التحريرية، اظتنعقد بدار تلمساف فتوذجا"، اظتلتقى الوطين الثاين
 .208، ص2007، منشورات وزارة اجملاىدين، 2006جواف 04-03، -تلمساف-الثقافة

 .57، ص10، جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهلل:  - 8
حتالؿ، فاعتجرة عرفت عمالة وىراف عدة دفعات من اعتجرات باجتاه اظتغرب بداية من فًتة اال - 9

األوىل خرجت من مدينيت وىراف ومستغاًل واستقرت مبدينة وجدة اظتغربية، أما أىل تلمساف فاستقروا 
، ودتيزت هبجرة قبيليت 1836مبدينة فاس، والدفعة الثانية كانت بعد احتالؿ تلمساف ومعسكر سنة 

صدور قانوف التجنيد  "اضتشم" و"بين عامر"، وتواصلت ىذه اعتجرات إىل أف عرفت أوجها مع
تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين اإلجباري. للتفصيل أكثر ينظر ػتمد القورصو: 

، 1977، رسالة لنيل شهادة الدراسات اظتعمقة يف التاريخ، وىراف، الجزائريين في عمالة وهران
 .16ص
من الشخصيات الوطنية اليت خترجت من القرويني وكاف عتا أثر كبري يف اظتقاومة، ىناؾ الشيخ  - 10

البوزتيدي الوعتاصي الذي خاض اظتقاومة الوطنية العسكرية حتت لواء األمري عبد القادر، وىناؾ 
ب التعليم الشيخ العالمة عبد القادر اجملاوي من كبار علماء اإلصالح يف اصتزائر، وأحد أبرز أقطا
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العريب اإلسالمي، ومن الذين مثلوا االجتاه احملافظ يف مطالب اضتركة الوطنية مع مطلع القرف العشرين. 
للتفصيل أكثر ينظر بلعريب خالد: "دور أبو عبد اهلل البوزتيدي الوعتاصي يف إدارة دولة األمري عبد 

، 723، عجريدة البصائرك . وكذل16-13، اظترجع السابق، ص"، المجلة المغاربية...القادر
 . 2014أكتوبر  05عدد خاص بالذكرى اظتئوية لوفاة الشيخ عبد القادر اجملاوي، 

مالمح من مدينة -1956-1912فاس في عهد االستعمار الفرنسي عبدالرحيم الورديغي:  -11
لرباط، ، مطبعة اظتعارؼ اصتديدة، ا1، ط-فاس أصولها..تغيراتها ..حاالتها االجتماعية والسياسية

 .11، ص1992
، دار 2، جالموسوعة العامة لتاريخ المغرب واألندلسراجع حولو بالتفصيل ؾتيب زبيب:  -21

، بريوت،   .137-134، ص1995األمري للثقافة والعلـو
للتفصيل أكثر عن دور ىذه اصتامعة ينظر إىل ػتمد العبادي: "جامع القرويني وتاريخ اظتغرب  -31

محطات في تاريخ ، -يني يف تكوين الشخصية الثقافية اظتغربية التقليديةدور جامع القرو -الفكري
، سلسلة ندوات -1أعمال مجموعة األبحاث في التاريخ الديني-المغرب الفكري والديني

 .16، ص1996الدار البيضاء، -كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية-، جامعة اضتسن الثاين 8ومناظرات
"، -ػتاولة رصد أويل-قرويني والصراعات السياسية يف مغرب اضتمايةػتمد معروؼ الدفايل: "ال -41

 .85، ص1992، السنة األوىل، 2، عاظتغرب-مجلة أمل
 .23، صالمرجع السابقػتمد العبادي:  -51

جامعة القرويين وآفاق للمزيد أكثر حوؿ األدوار التارمتية اليت لعبها جامع القرويني ينظر إىل  -16
، إشراؼ: فاطمة والثقافي ندوة تكريمية لعميدها عبد الوهاب التازي سعودإشعاعها الديني 

 .1996، -اظتغرب-اصتامعي اضتبايب، مطبعة فضالة، احملمدية
كانت مدينة فاس قبلة للعديد من العلماء وطلبة العلم اصتزائريني على مر العصور، ودتيزت فًتة   -71

ب األوسط للعثمانيني، ودخوؿ تلمساف عاصمة ـ دوف غريىا، أين عاد حكم اظتغر 16ىػ/ 10القرف
الزيانيني يف قلب الصراعات السياسية، فكاف جامع القرويني مبثابة اصتامعة عتم، فتولوا فيو التدريس 
واطتطابة، وتوىل بعضهم أعلى اظتناصب وىو اإلفتاء يف عهد حكم اظترينيني والسعديني، وأذكر منهم 
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ـ، اظتوسوعة اضتية يف الفقو اظتالكي 1509-1430س التلمساين أزتد بن لتىي الونشريسي أبو العبا
صاحب كتاب الفتاوى الذي شتاه "اظتعيار اظتعرب واصتامع اظتغرب عن فتاوى أىل إفريقية واالندلس 

( اظتدرس 1514واظتغرب"، والفقيو العالمة الوىراين أزتد بن أيب رتعة شقروف أبو العباس )اظتتويف سنة 
ـ( فقيو اظتالكية، واظتدرس جبامع 1572يو العقباين أزتد بن ػتمد أبو العباس )اظتتويف بالقرويني، والفق

ـ(،  1592القرويني، والشيخ العالمة ػتمد بن أزتد التلمساين اظتعروؼ بابن الوقاد التلمساين )اظتتويف 
امل أزتد بن ػتمد كاف أديبا وفقيها وعارفا بالتفسري واضتديث، توىل الفتوى واطتطابة بفاس، والفقيو الع

( الذي أخذ العلم عن شيوخ فاس، لو العديد من اظتؤلفات 1631بن لتىي أبو العباس اظتقري )اظتتويف 
مؤلفا، أقتها كتاب "نفح الطيب يف غصاف األندلس  28يف التاريخ واألدب وعلـو الدين بلغت 

تاجهم العلمي جبامع القرويني، الرطيب"، ىذه ما ىي إال عينة قليلة من علماء اصتزائر الذين ارتبط ان
وال يسعنا اظتقاـ ىنا لذكر كلهم. للتفصيل أكثر حوؿ اظتوضوع ينظر ابن مرمي التلمساين أيب عبد اهلل 

، مراجعة: ػتمد ابن أيب شنب، اظتطبعة البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسانػتمد بن ػتمد: 
سلوة األنفاس  ػتمد بن جعفر بن إدريس الكتاين: . وكذلك أيب عبد اهلل1908الثعالبية، اصتزائر، 

، تح: عبد اهلل الكامل الكتاين، 2، جومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس
، -اظتغرب-زتزة بن ػتمد الطيب الكتاين، ػتمد زتزة بن علي الكتاين، دار الثقافة، الدار البيضاء

2004. 
الجزائرية في المغرب األقصى ودورها في الحركة الوطنية وثورة أول الجالية ػتمد يعيش:  -81

 .75، ص2013، دار اعتدى للطباعة والنشر والتوزيع، اصتزائر، 1962-1930نوفمبر 
: عامل مصلح وغتدد، ولد مبراكش واصل الدعوة السلفية اليت بدأىا محمد بن العربي العلوي -91

يخ أبو شعيب الدكايل بالغرب، ويل القضاء مبدينة فاس مث عني من قبلو السيد عبد اهلل السنوسي والش
رئيسا جمللس االستئناؼ الشرعي، واعتلى بعدىا منصب وزارة العدؿ والدين، وكاف لو موقف عظيم يف 
الدفاع عن فكرة استقالؿ اظتغرب األقصى. راجع عنو بالتفصيل عالؿ الفاسي: "علم من أعالـ 

 .7-6، ص1948أفريل  5، 30، عبصائرجريدة الالنهضة اإلسالمية"، 
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-مجلة التراثػتمد الصاحل رمضاف: "أقطاب السلفية يف اصتزائر ورؤيتهم الدينية والوطنية"،  -20
-78، ص1989، ديسمرب 4، رتعية التاريخ والًتاث األثري، والية باتنة، ع-مجلة تاريخية، أثرية

79. 
نة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو باإلمام صراع بين السللتفصيل أكثر ينظر أزتد زتاين:  -21

 .304، ص1984، دار البعث، قسنطينة، 1، ط1، جالرئيس عبد الحميد بن باديس
 .160-158، ص2، جنفسه -22
من عهد الكاهنة داهيا الجراوية الزناتية  -المطرب في تاريخ شرق المغربقدور الورطاسي:  -23

 .251، ص1985، مطبعة الرسالة، الرباط، 1ط ،1956إلى سنة 
 .252، صنفسه -24
 .267، ص نفسه -25
ثابة كلية ؼتتصة يف علـو الدين خالؿ اطتمسينات من القرف العشرين، ونسجل عدد من كاف مب  -26

 الطلبة اصتزائريني ينظر  
Archive de la Wilaya d’Oran: boîte ‘I22’, « Situation des 
Tolbas Algériens au Maroc 1950-1951 », ‘Rapport sur le Tolba 
Algériens au Maroc’, n°1445, 15 Juin 1951. 

طالبا،  19الذي بلغ حوايل  1940قد يبدو ىذا الرقم ضئيل جدا، لكن مقارنة بعددىم سنة  -27
 -Ibidفإف جهد رتعية العلماء اظتسلمني يبدوا واضحا. 

 
- 28 Ibid, Note sur les ‘Tolba’ Algériens du Maroc(Qaraouyine – 

Centre d’études Islamiques de Maknès)1950-1951, P2.    
 .281، ص 10، جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهلل:  -29
، جريدة البصائرللتفصيل أكثر عد إىل زتزة بوكوشة: "اصتمعيات اصتزائرية باظتغرب األقصى"،  -30
 .3، ص1948 أفريل 19، 32ع
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 .2، صنفسه -31
 .6، ص1948أوت  30، 47، عجريدة البصائرراجع ذلك يف -32
، وقد خرجت 1937من ىذه اصتمعيات ىناؾ وحدة اصتمعيات اصتزائرية بالرباط تأسست سنة  -33

المصدر اليت كاف يرأسها اضتاج بوسيف. راجع عن ىذه اصتمعيات  1946عنها رتعية وجدة سنة 
 .نفسه

 .341، ص1937، سبتمرب 7، ج 13، مج الشهابمجلة  -43
أكتوبر  25، 54، عجريدة البصائرػتمد البشري اإلبراىيمي: "ثالث كلمات صرلتة"،  -35

 .2، ص1948
يف الوادي، بعد تعلمو  1907أحد علماء رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني، من مواليد سنة  -36

والتحق جبامع الزيتونة أين خترج منها بشهادة التطويع،  1924مبسقط رأسو ىاجر إىل تونس يف سنة 
ـ بالبليدة، شارؾ يف تأسيس رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني باصتزئر، قدـ دروسا يف نادي التقد

جريدة "اظتغرب" يف وىراف، عينو الشيخ ابن باديس رفقة الفضيل الورتالين لنشر  1937وأصدر سنة 
، وبعد االستقالؿ التحق بوزارة 1956اضتركة اإلصالحية يف فرنسا، اعتقل خالؿ الثورة التحريرية سنة 

. للتفصيل أكثر ينظر 1994ة األوقاؼ ، مث أدمج يف سلك التعليم، اىتم بالشعر والكتابة، تويف سن
-62، ص2000، دار ىومو، اصتزائر، 2، جمن أعالم اإلصالح في الجزائرػتمد اضتسن فضالء: 

65. 
وىي تتشابو مع مثيلتها يف اصتزائر، فهي مل تستهدؼ االستعمار مباشرة، وكاف للشيخ أيب  -37

اظتغرب األقصى، وترجع جدور شعيب الدكايل وػتمد بن العريب العلوي الفضل األكرب لدخوعتا إىل 
دخوؿ السلفية اضتديثة إىل االتصاؿ بعلماء شنقيط الذين كانوا يتواردوف على وجدة، وكما كاف جمللة 
اظتنار والشهاب صدى كبري يف اظتغرب، وقد كاف ضتركة الشيخ ابن باديس آثار كبرية على مدينة وجدة 

اإلسالم والقضايا ظر عبد اظتالك مرتاض: أوؿ نقطة مهمة وراء غرب اصتزائر. للتفصيل أكثر أن
المرجع  . وكذلك الورطاسي:46، ص2003، دار ىومو للطباعة والنشر والتوزيع، اصتزائر، المعاصرة

 .251-250، ص السابق
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حوؿ عالقتو بالعلماء اظتسلمني اصتزائريني ينظر مولود عونتر: "الشيخ ػتمد بن العريب العلوي  -38
 وصلتو باصتزائر"،

http://www.odabasham.net-تراجم/29053-الشيخ-ػتمد-بن-العريب-العلوي/
 .2013-03-31 ,وصلتو-باصتزائر-

كتاب،   2000كانت اظتكتبة حتتل جزءا كبريا من بناية اصتامعة، وكانت حتتوي على حوايل ألفي   -39
المسألة البربرية بوعزة بوضرساية: -ؼتطوط. عن أقتية ىذه اطتزانة أنظر  1600منها ألف وستمائة 

عاصر، ، أطروحة دكتوراه يف التاريخ اضتديث واظت1930-1830في السياسة االستعمارية الفرنسية 
 .326، ص2005-2004جامعة اصتزائر، 

، 1948أفريل  12، 31، عجريدة البصائرزتزة بوكوشة: "أربعوف يوما يف اظتغرب األقصى"،  -40
 .3ص
عن دور جامع القرويني ينظر إؿ كلمة رتعية العلماء اظتسلمني اصتزائريني اليت ألقاىا الشيخ ػتمد  -41

احتفاؿ جامعة القرويني بذكراىا اظتائة بعد األلف. ينظر الكلمة   خري الدين نائب رئيس اصتمعية مبناسبة
-312، اظتؤسسة الوطنية للكتاب، اصتزائر، د.ت، ص1، جمذكراتكاملة يف ػتمد خري الدين: 

317. 
، 1955أفريل  15، 314، عجريدة البصائرنشر مقاال لو بعنواف "ما ذنب األطفاؿ" يف  -42
 . 6ص
 .62-61، ص1947ي ، ما2، عمجلة العبقرية -43
 .3، ص8، ص1949ماي  9، 79: عجريدة البصائر -44
تعرضت دار الطلبة اصتزائريني بفاس إىل فاجعة عظيمة إثر سقوط الدار اليت اختذىا الطلبة مركزا -45

عتم لعقد اجتماعاهتم، وقد راح ضحية ذلك سبعة من العلماء والطلبة والعاملني وجرح حوايل أربعني 
زائرية بفاس. حوؿ طالبا، وكاف من بني الضحايا األستاذ عبد القادر اصتباري اظتشرؼ على اصتالية اصت

جانفي 2، 101، عجريدة البصائراظتوضوع أنظر عبد الوىاب بن منصور: "وفاجعة ثانية"، 
 .2، ص1950

 .8، ص1949ماي  9، 79: عنفسه -46



مجلة دورية دولية محكمة                                         للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   
 

 82  18العدد 
 

ـ خضعت لالحتالؿ 1844يف أواخر سنة حاليا دائرة الغزوات التابعة إداريا لوالية تلمساف،  -74
نسبة للجنراؿ الذي كاف لتكم اظتنطقة مث «فتور»وأخذت اسم  الفرنسي فاختذت مركزا لتموين جيوشو
 شتيت باسم الغزوات بعد االستقالؿ.

- 48 A.W.O: boîte ‘I22’, Op.cit, P9.    
 . 279، ص10، جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهلل:  - 49
 .92ص، 1987، اظتؤسسة الوطنية للكتاب، اصتزائر، 2، طإليادة الجزائرمفدي زكرياء:  -50
يبقى ىذا العدد قليل إذا ما قارناه مع عددىم يف الزيتونة الذي قارب األلف، ويف األزىر وصل  - 51

. 1958طالب مع هناية سنة  300طالب، وقد ارتفع عدد الطلبة يف القرويني ليصل إىل 150إىل 
 .1958نوفمرب  31للتفصيل أكثر ينظر جريدة اجملاىد: 

عمراف: "الفكر االسالمي واإلنساف اظتعاصر يف رأي د. عبد اهلل أنظر يف ذلك: الشيخ أبو  -52
 .196-195، ص1975، 26ع مجلة األصالة،"، 1972-1895اظتنصوري التلمساين 

، 1957-1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مدينة غليزان ػتمد مفالح:  -35
 .52، ص2011، دار قرطبة للنشر والتوزيع، اصتزائر، 1ط

54 -A.W.O: Rapport Mensuel sur les Problèmes Religieux en 
Algérie, Juin 1948, P05. 

 .247، ص4ػتمد اضتسن فضالء: اظترجع السابق، ج -55
 .251-248نفسو، ص -56

 .133، صالمرجع السابقػتمد مفالح:  -75
 .247، ص4ػتمد اضتسن فضالء: اظترجع السابق، ج -58
 .255نفسو، ص -59
 .256صنفسو،  -60

 .72-71، ص1نفسو، ج -16
62 - A.W.O: B.M.Q.I, Janvier 1952, P3. 
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 .75-74، صالمرجع السابقػتمد اضتسن فضالء:  -63
مجلة الشيخ العالمة ػتمد معطال..يف اطتالدين"، !ينظر بالتفصيل ػتمد بري:"رزء عظيم.. -64

 .28، ص1997مارس  15، 5، عالعصر
، مطبعة ابن خلدوف، 1، طالمنتخب النفيس في شعر ابن خميسعبد الوىاب بن منصور:  -65

 .5-4، ص1365تلمساف، 
تعرض للعديد من اظتضايقات من طرؼ اإلدارة االستعمارية خاصة يف ندرومة بسبب خطبو  -66

اظتعادية للطرقييني، وعلى إثر إحتفاؿ أقيم مبدرسة ندرومة استدعي عبدالوىاب من طرؼ رئيس البلدية 
اطتطب اليت ألقيت يف االحتفاؿ رفعت ضده عدة دعاوى قضائية، واهتم يف العديد منها  للتحقيق يف

 بإلقاء دروس بدوف رخصة، أو مهارتة اإلدارة الفرنسي. أنظر مثاؿ ذلك يف 
A.W.O : L’Activité Musulmane dans le Département d’Oran, 
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 الطرؽ الصوفية في الجزائر
 .الطارؼ // قسم علم االجتماع/ جامعة الشاذلي بن جديدعبد الكريم بليلد/

 :ملخص
دتثل الطرؽ الصوفية إحدل سبل نشر الدعوة ك التوعية يف العامل اإلسالمي، ك قد 

شعبوم باصتزائر ك ساقتت يف نشر العلم ك اظتعرفة، ك حافظت على قيمة حظيت بدعم 
إسالمية ك أعراؼ عربية ك أمازيغية باجملتمع؛ ك ىنا نعرؼ بأىم الطرؽ باختصار، مع 

 الًترتة ظتشامتها. 
Summary: 
Sufism is one of the methods of propagating advocacy and 
awareness in the Islamic world, with the support of the populist 
in Algeria, and contributed to the dissemination of knowledge 
and knowledge, and maintained the values of Islamic and Arab 
and Amazigh traditions of society; Here we present the most 
important Sufi methods in short, with the sheikhs. 

 التصوؼ، الصوفية، الطريقة، الزاكية، التعليم.كلمات مفتاحية: 
 مقدمة:

نتثل التصوؼ نزعة إنسانية، تعاقب ظهورىا يف حضارات ؼتتلفة، بصور متفاكتة يف التعبَت 
ركح للتطهر ك الزىد فيما يتسابق عليو الناس من خضرة كنضرة الدنيا، ك رغبة عن شوؽ ال

يف التعايل ف شهوات اظتادة، ك نبذ حطاـ اللذات؛ بغية اإلرتقاء يف سلم الصفاء الركحي، 
 ك التسامي يف مراتب الكماؿ اطتلقي. 

لدنيا، ك ك مل يكن اظتسلموف بدعا يف نزكع طائفة منهم فرادل ك زرافات لنبذ زخرؼ ا
السعي ؿتو زخرؼ الركح، بيد أف لكٍل خصائص دتيزه عن غَته، من اختالؼ كسائل، ك 
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مفارقة يف الغايات، فيصَت لكل حضارة ىويتها يف ابراز تلك النزعة اإلنسانية، بأف 
 تصبغها بلغة ك مفردات ك عقائد تناسب نسقها العاـ الديٍت ك اضتضارم.

اطتالفة العباسية يف القرف الثالث اعتجرم؛   ك التصوؼ كحركة دينية انتشرت عهد
 بني العباسكنػزعات فردية تدعو إىل الزىد، ك إف كاف عتا ارىاصات سابقة. ك عصر 

مبلغ الفتوة للحضارة اإلسالمية، ك فيو بلغت العلـو شأكا عظيما، ك فتحت أبواب الدنيا 
مي؛ أف تولد الفلسفة على اظتسلمُت، ك من سنن اضتضارات إف بلغت الًتؼ اظتادم كالعل

 .يف العلـو
ظهر تيار زاىد يف الدنيا مبا فيها،          كرد فعل مضاد لالنغماس يف الًتؼ اضتضارم، ك   

ك أصحابو قد يكوف بعضهم ؽتن غرؼ من الدنيا حد التخم؛ فعافها بعد أف كاف عتا 
ك آخركف سحقتهم السنوف حىت   سيد، كاظتلوؾ ك األمراء ك كبار التجار ك األثرياء، 

انقطع رجاؤىم من الدنيا؛ فأملوا نصيبا عتم يف الدار اآلخرة، ك ذم طائفة عاملة ناصبة، 
ك ال دتل قليال  ال تألوا جهدا يف كد التعبد؛ ك طوؿ التهجد، ك ال تنوء بنكد العيش؛ 

شرؽ قد عرؼ ىذا التوجو بالتصوؼ؛ ك ما فتئ أف انتشر من م يقيم الصلب ليهب، ك
 العامل اإلسالمي إىل مغربو.

 نشأة الطرؽ الصوفية يف اصتزائر.أكال: 
مل يظهر التصوؼ يف اظتغرب العريب معاصرا للمشرؽ العريب؛ بل تأخر حىت عهد 

ك  المكاشفاتيف أكائل القرف اطتامس اعتجرم، ك مل يكن قد عرؼ علـو  المرابطين
ىدة، فكاف ىنالك اختالط بُت ، بل دتثل يف صور الزىد ك النسك ك اجملاالحقائق

مل يشهدكا الصراع القائم يف  مالصوفية ك الفقهاء، ك مل يتميز كل فريق عن اآلخر، ألهن
اظتشرؽ بُت الفقهاء ك الصوفية، لبعد التصوؼ اظتغاريب عن اظتظاىر اظتخالفة للشريعة، ك 

ُت أف أكثر ك التفريق بُت الشريعة ك اضتقيقة، فكاف ظاىر للباحث ،عن دعاكل الباطن
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اظتشايخ الصوفية باظتغرب العريب من الفقهاء، ك أف أكثر الطرؽ الصوفية كاف عتا اىتماـ 
ك اظتتكلموف ك             بالغ بالعلـو ك الفنوف، فكاف بينهم احملدثوف ك القراء ك الفقهاء 

 اللغويوف ك اظتفسركف.
يف منتصف القرف اطتامس اعتجرم دخلت بعض الكتب الصوفية من اظتشرؽ، ك فوجئ 

، فأنكركا ما فيو، لحجة اإلسالم أبي حامد الغزالي "اإلحياء"علماء اظتغرب مبا يف كتاب 
ك تربؤكا من مقاالت التصوؼ بو، ك عارضو كثَت من الصوفية، ك أفىت القضاة ك على 

" " الشفا بتعريف حقوؽ المصطفىب مصنف صاح عياض المالكيرأسهم القاضي 
 حبرؽ الكتاب ك منع قراءتو.

 يقسم بعض الباحثُت أطوار التصوؼ يف اظتغرب العريب إىل أربعة عصور:
 ، يف القرف اطتامس.أبي مدين: يتمثل يف زمن العصر األول
 .الشاذلي: من القرف السادس إىل السابع زمن العصر الثاني
 .الجزوليمن القرف السابع إىل التاسع، ك ىو عهد  :العصر الثالث
 .(1): من التاسع إىل الرابع عشرالعصر الرابع
يف اصتزائر يف حوايل القرف السادس اعتجرم، ك البعض يؤرخ  الطرؽ الصوفيةك قد ظهرت 
.  فهو كاضع أكؿ طريقة (2)م(1197ه/ 594)ت  أبي مدين الغوثعتا منذ عهد 

ك خترج  ك ضواحيها، بجاية، اليت نشرىا يف المدينيةك ىي الطريقة  بالجزائرعرفت ىنا 
، ك ىو تتلمذ على يد الشيخ (3)على يديو اظتئات بل اآلالؼ من الطلبة ؽتن عتم الوالية 

 .(4)ك ألبسو خرقة الصوفية  عبد القادر الجيالني
 668 - 514)  الموحديك  يعود انتشار التصوؼ السٍت يف بداية العهد  

 المغاربية(  إىل األمن ك االستقرار اللذين حتققا يف ظل الوحدة م 1269 - 1120ه/
ـ أثناء 14ك عرفت تطورىا الكامل يف القرف ، الموحدينك السلطة اظتركزية حتت حكم 
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بني عبد الوادي ك حكم م(،  1464 - 1244هػ/ 869 - 642) المرينيةالفًتة 
 .م( 1554 - 1235هػ/ 962 - 633) )بنو زيان(

ك حازت الطرؽ درجة رفيعة يف اجملتمع اصتزائرم، ظتشاركتها يف اضتياة اليومية للمجتمع         
ك قيامها مبهاـ: اإلرشاد، التعليم، ك القضاء، ك إصالح ذات البُت، ك اإليواء، ك 
اإلطعاـ. فكانت الزكايا نقطة تالقي أطراؼ متنوعة ك مؤسسات عدة اجتماعية ك 

ياسية ك عسكرية ك دينية،  فهي مركز الدائرة ك ػتور اىتماـ السالطُت ك الرعية على س
حد سواء. ك ظلت كسيطا بُت اضتكاـ ك الرعايا، تسعى لقضاء مصاحل الطبقات 
الكادحة احملركمة، ك تعمل على معاصتة أكضاع اظتسلمُت بطريقتها اطتاصة. تنشط يف 

ت بعيدة عن رعاية الدكلة، فسدَّت الفراغ الناشئ عن األرياؼ ك القرل ك اظتداشر اليت كان
 بعد اظتسافات بُت اضتواضر.

باعتبار التعليم ميدانا ضركريا ك حتميا لتطوير اضتركة الفكرية ك العلمية، فقد كاف أحد 
اظتيادين اليت جتلى فيها النشاط اإلكتايب للصوفية، ك برزت فيو الزكايا كمعاىد لتخريج 

يف علـو شىت، ظتا حوتو الزكايا من مشايخ ك مكتبات. ك يعود اىتماـ  الطلبة اظتتخصصُت
 الناس يف تلك اظترحلة بالتعليم بالزكايا إىل رتلة من العوامل:

قصد بلوغ اظتناصب  -علم الظاىر -تسابق األكلياء يف توجيو أبنائهم لتعلم الفقو  -1
رية، فاجتو التعليم يف اظتغرب العليا عند اضتكاـ كالقضاء ك اضتسبة ك ؼتتلف اطتطط اإلدا

 كجهة كظيفية.
غَت أف اظتناىج التعليمية الصوفية يف الزكايا كانت ذات كجهة علمية تربوية أكال ك قبل كل 
شيء، مث كجهة كظيفية الحقا، ظتن تفوؽ ك توسع أكثر، ك تيسر لو االلتحاؽ 

وؼ ينصرفوف عن باظتؤسسات اإلدارية أك القضائية. ك إف كاف الكثَت من مشايخ التص
اظتناصب الرشتية، كما أف من مهاـ الزاكية الفصل يف اطتصومات، مث توسع دكرىا يف 
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القضاء أكثر يف مراحل تطور أدكارىا ألسباب عدة، منها أف الزكايا كانت أكثر انتشارا ك 
قربا من احملاكم ك مراكز القضاء الرشتية اظتوجودة يف اضتواضر  كفقط، ك مشايخ الصوفية  

نت عتم ىيبة ك كقار يف قلوب الناس أكثر من غَتىم، فكاف لفصلهم يف اظتنازعات كا
قبوال أكسع، ك غالب الناس من البسطاء نتيلوف لفصل اظتنازعات بالًتاضي ك الود، 
فيلجؤكف للمشايخ لتحسن النيات ك تطيب األنفس. ك يف اظتنازعات القبلية دتتعت الزكايا 

 أكرب على كرباء القبيلة.  هبيبة أكثر، ك الزاما ركحيا 
اقتصار التعليم على الفئات االجتماعية اظتيسورة، حيث بإمكاهنا اإلنفاؽ على  -2

ق يدفعها الويل. بينما كانت 6أبنائها، ألف أجرة اظتعلم يف سائر أؿتاء اظتغرب حىت القرف 
تمع، مع توفَت الزكايا تقدـ التعليم غتانا، ؽتا ساعد على تعميم التعليم بُت رتيع فئات اجمل

الزاكية للمسكن      ك اظتأكل للطلبة فجعلها قطبا كتذب الطبقات الفقَتة لتدفع بأبنائها 
للدراسة على نفقة الزاكية، فخففت أعباء السفر ك تكاليف العيش ك مصاريف الدراسة، 

و هي من أولى بل كانت الزاكية دتنح للطلب يف العطل مصاريف السفر ألىلهم، 
 .عن " المنح الجامعية" للطلبةاألفكار 

تدخل الدكؿ اظتتعاقبة يف سياسة التعليم ك مناىجو ك مقرراتو، فكانت كل دكلة توجو  -3
اىتموا بفقو الفركع فنظركا لو ك دعموا اظتذىب  فالمرابطيندين الناس على دين ملوكها، 

اضتديث ك  اىتموا بفقو الموحدينأكثر، ك منعوا كتب الفلسفة ك اظتنطق، ك  المالكي
علم الكالـ           ك الفلسفة، فحضوا الطلبة ك مولوا اظتدارس يف إطار ىذا التوجو، ك 

 ىكذا العادة مع من تالىم من اضتكاـ.
أما الزكايا فجعل اظتتصوفة يعملوف فيها على إخراج التعليم من طوؽ الوصاية ك من دائرتو 

ىدفهم يف تعميمو على كل الفئات ألف الوظيفية إىل إطاره الًتبوم ك العلمي، فضال عن 
 ىنالك شرلتة اجتماعية كبَتة عاجزة عن دفع مستحقاتو اظتالية.
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غالب الزكايا الرئيسة كانت تنشأ من مشايخ هنلوا من العلـو قدرا، ك شدكا الرحاؿ  -4
شرقا ك غربا، ك بلغوا من التحصيل ما جعلهم يف حاجة لبذؿ ما عندىم من العلم 

ن طلبة عتم لَتثوا علمهم ك ينشركه بُت الناس، ناىيك عن رغبة اظتشايخ يف للناس، ك تكوي
 ك جتارهبم الًتبوية من خالؿ تلقُت ؼتتلف العلـو النقلية ك العقلية. تطبيق مناىجهم 

فالتصوؼ كدعوة البد لو من نشاط رتاعي ك اقًتاب من اجملتمع مبختلف طبقاتو، 
، ك أكىل ارىاصاتو البارزة التصوؼ الشعبيا برز ليمارس دكره الًتبوم ك اإلرشادم، ك ىن

 انتشار الزكايا يف أرجاء البالد، ك توسع اظتهاـ اظتنوطة هبا.
 ثانيا: أىم الطرؽ الصوفية باصتزائر.

 المرابطينبرزت يف اصتزائر طرؽ صوفية عديدة، بصفتها منطقة اظتغرب األكسط يف عهد 
 668 - 514الموحدين)(، مث  م 1147 - 1056ه/ 541 - 448)

اليت كانت دتثل أكرب اضتواضر كقتها، ك   ببجاية، خاصة م ( 1269 - 1120ه/
( التابعُت أصالة  م 1152 - 1007ه/ 547 - 398) الحماديينكانت عاصمة 

(، ك ازداد علوىا أياـ م 1167 - 972ه/ 563 - 362)بتونس  الزيريةللدكلة 
ألهنا على ختـو حدكدىا،  ( م 1534 - 1227ه/ 941 - 625الحفصية )الدكلة 

 - 1235هػ/ 962 - 633) الزيانيةاليت سطعها ؾتمها أكثر أياـ الدكلة  تلمسانمث 
 باختاذىا عاصمة.م(  1554

، بل كانت إما خاضعة لعواصم الجزائرك مل يكن ىنالك كياف لدكلة ذات حدكد دتثل 
ك بعض الدكؿ اليت  ، أالمغربك  تونس، أك مقسمة بُت بالمغرب، أك أخرل بتونس

الرستميين حاليا، كدكلة  الجزائريةكانت تشغل مساحة معينة من مساحة الدكلة 
 .الزيانيينأك  الحماديينأك  (م 908 - 776ه/ 296 - 160)

القادرية، الشاذلية، الخلوتية الرحمانية، التيجانية، العيساوية، ك أشهر الطرؽ ذتانية: 
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ك امتازت ىذه الطرؽ حبركة علمية ك اجتماعية، فلم تكن الطيبية، السنوسية، العمارية. 
منزكية عن العامة ك اجملتمع السياسي أك الديٍت أك حىت العسكرم، ؽتا أكسبها مكانة يف 

 قلوب الناس،   ك حظوة لدل اضتكاـ، فكانت تتصدر ألدكار عديدة ىامة منها: 
 اإلرشاد ك التوجيو.
 الًتبية ك التعليم .
 القضاء الشرعي.

 إصالح ذات البُت.
 الرعاية االجتماعية لليتامى ك اظتشردين ك طلبة العلم الفقراء ك عابرم السبيل. 

 حتريض الناس على اصتهاد ك القياـ حبراسة اضتدكد يف الرباط.
غَت أف أىم اؾتازات الطرؽ الصوفية؛ يكمن يف االنتشار يف البوادم ك القرل النائية، اليت  

اظتادم ك العلمي، كما سعت لتعميم التعليم جبعلو غتاين، بل كانت تعاين من اإلقتاؿ 
مؤسساهتا اظتتمثلة يف الزكايا، فكاف عتا القدرة كفل الطرؽ بالطلبة عرب مورادىا ك أضافت ت

تباعد ك  على مأل الفراغ الثقايف ك الركحي ك حىت السياسي، الناتج عن اتساع اظتساحة،
الدعاة يف اضتواضر ، كدتركز غالبية العلماء ك ك اظتركزية يف اضتكمالتجمعات السكانية 

حفظ قادرة على رتع اظتسلمُت ك  الكربل. فكانت الطرؽ الصوفية مؤسسة للتأطَت،
النأم بالطلبة عن بعدىا عن القرار السياسي، ك  مصاضتهم ك توجيههم. ك ميزهتا آنذاؾ:

ية، فكانت الطرؽ أك توجيهاهتا الًتبو  لسلطاف، جتنبا للتحكم يف براغتهاؼتالطة أكيل ا
 دتتلك ىيبة ك احًتاما، جعلها حتصل على سلطة مركزية تلتقي عندىا رتيع األطراؼ.

أف: " عدد الطرؽ الصوفية الفاعلة يف اصتزائر بلغ أكثر من  سعد اهلل أبو القاسميذكر 
عشرين طريقة، منها فقط حوايل أربعة أنشئت يف العهد االستعمارم، ك  ستة

 1518ه/ 924العثماني )الباقي كاف موجودا منذ العهد ك ". ويةالعلي"ك "كالسنوسية"
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 كالطيببيةمن ىذا العدد ما ىو مؤسس يف اظتغرب . ك (م 1830هػ /1246م/ 
من أكائل الطرؽ ك   .(5)" كالقادريةما ىو مؤسس يف اظتشرؽ ك  ،الدرقاويةك العيسويةك

 ك أشهرىا ما يلي: الجزائريف 
 :الطريقة اظتدينية

،       م( 1198ه/  594مدين شعيب بن الحسن األندلسي التلمساني )ألبي تنسب 
ـ يف عصره، إماـ العباد ك " الشيخ الفقيو احملقق، الواصل القطب، شيخ مشائخ اإلسال

 .(6)ك خاصة اطتلصاء، من فضالء العباد " الزىاد
 القسنطينيبابن قنفذ الشهَت  أبو العباس أحمد بن الخطيبأفرد ذكره ك بسط أخباره 

 "، ك ترجم لو الكثَت.أنس الفقير و عز الحقيريف كتابو " 
، ك سكن (7)فاس، ك مراكشك  سبتةك  كطنجة، المغرب األقصىنزؿ يف حواضر 

هػ =  595 - 554) السلطان يعقوب المنصورك كثر أتباعو حىت خافو  بجاية
، ك قد قارب الثمانُت أك جتاكزىا. لو " بتلمسان، تويف (8) م( 1199 - 1160

 . (9)" مفاتيح الغيب إلزالة الريب و ستر العيب
، ك أخذ يف (10)أبي عبد اهلل الدقاؽ و أبي الحسن السالويأخذ علم التصوؼ عن  

المربي على يد الصويف  مكناسةجنوب  إيروجاناجملاىدات ك رياضة النفس يف جباؿ 
 إحياء علوم الدين" للغزاليك " للمحاسبيأ الرعاية ، مث قر (11)ه(572) ت  أبي يعزى

 .(12)أبي الحسن علي بن إسماعيل بن حرزهمعلى الصويف 
" "  ىي أكؿ ما عرفت اصتزائر من الطرؽ، ك يعد أبو مدين الغوث، الطريقة المدينية"ك 

اظتغرب، ك أحد  "، ك شيخ مشائخلسان الطريقة الصوفية و محييها ببالد المغرب
أكابر عباده يف كقتو، ك يعد أشهر ؽتثل للتيار الصويف السٍت يف بالد اظتغرب اإلسالمي  

 ككل .
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ك " يبُت لنا كتاب الًتاجم من العرب على أف أبا مدين كاف متفننا يف علـو اإلسالـ 
 اظتختلفة نقليها ك عقليها.

انبعثت فيو مذاىب اظتوحدين يف ك نرل ؽتا تقدـ أف أبا مدين كاف بفاس يف الوقت الذم 
 بالد اظتغرب، ك الذم هنضت فيو العلـو الكالمية ك الفقهية بتأثَت تلك اظتذاىب.

ك لكن يظهر أف الطالب األندلسي اضتديث مل يبد أم ميل ؿتو ىذه األنظار اصتديدة 
ألف ذكقو كجهو إىل التصوؼ بصفة خاصة، ك ساقو يف ىذا الطريق الشيخ أبو يعزل، 

بلغ بو إىل مرتبة الصويف الكامل بالقياـ ك الصالة ك التقشف اظتتواصل الشديد ك مل  الذم
أية صعوبة يف التخلص من ىذا العامل ك من ملذاتو  -لفقره اظتدقع -كتد أبو مدين  

 .   (13)الزائلة، فتنقل متدرجا يف كل مراتب الصوفية حىت بلغ مرتية " القطب" ك " الغوث" 
استوطن أبو مدين مدينة جباية، ك كانت حتت سلطة اظتوحدين، فقضى هبا أكثر من 
ستسة عشر عاما، يدرس هبا بعض كتب التصوؼ، ك ذلك بزاكيػة أيب زكريا الزكاكم حبػومة 
اللؤلؤة. ك منهجيتو ختتلف عما تلقاه  يف اظتدارس الثالث، حيث مزج بُت التصوؼ 

قية ك األندلسية. كثار على أسلوب اجملاىدات النفسية اظتغريب ك النظريات الصوفية الشر 
 .(14)القاسية للمدرسة اظتغربية

فغَت من معٌت الزىد ك التقشف السطحي القائم على التخلي عن ملذات الدنيا ك زينتها، 
 .(15)فلبس الثياب اضتسنة ك تزين برائحة اظتسك ك الطيب حىت شبو اظتلوؾ

َت القلب من حب الدنيا، ك ملئو حبب اهلل تعاىل،     ك حصر معٌت الزىد ك التقشف يف تطه
يف جباية ك  المدينيينك يتم بالذكر. ك ىذا اظتنحى الصويف كاف لو أثر عميق على 

تلمساف، خاصة متصوفة أسرة اظترازقة، ك طريقة أيب اضتسن الشاذيل. كما اختصر نظريات 
 .(16)كنها عميقة التصوؼ اظتشرقي ك األندلسي يف عبارات كاضحة ك بسيطة، ل

 .ك ىو ما اشتهر بالطريقة اظتدينية فيما بعد، ك انتسب إليها العديد من العلماء ك الفقهاء
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ك ظتا اشتهر أمره كشى بو بعض علماء الظاىر عند اطتليفة أبو يوسف يعقوب اظتنصور 
من حوز  "وادي يسر"ىػ(، فبعث إليو للقدـك ليختربه، ك ظتا بلغ 595اظتوحدم )ت 

" قاؿ ألصحابو: " ما أحلى ىذا اظتوضع للرقاد، فتويف رابطة العباد" الحت لو ""تلمسان
 .(17)ىناؾ، ك دفن بالعباد "

 التصوؼ عند أبي مدين: -
كتب لبلوغ ىذه الغاية  تسليم كلك هلل كحده، ك ىو الطريق اظتوصل إىل معرفة اهلل، ك 

القلب بإجالؿ الرب "، " جعل اهلل  قطع كل العالئق. قكاف يقوؿ: " التعظيم إمتالء
قلوب أىل الدنيا ػتال للغفلة ك الوسواس، ك قلوب العارفُت ػتال للذكر ك االستئناس 

"(18). 
ك ىو عنده ال يكوف إال بعد حتصيل العلـو الشرعية.  " ك حىت يًتجم ىذه العلمية إىل  

الصويف. فهو يدرس ملموس، اعتمد اظتسجد ك الرابطة ك بيتو إطارا لنشاطو العلمي ك 
الوعظ بعد صالة الصبح مبسجد أيب زكريا لتي الزكاكم حبومة اللؤلؤة، ينشر من خاللو 

 .(19)طريقتو الصوفية البسيطة "
ك يلقن يف بيتو ك مسجده الثاين العلـو ك اظتعارؼ، كتفسَت القرءاف، ك تدريس اضتديث       

صنفات التصوؼ الشرقية كالرسالة ك الفقو، ك إطالع اظتريدين ك الطلبة على حيثيات م
، ك اظتقصد األسٌت يف شرح أشتاء اهلل اضتسٌت، حىت يوسع من (20)القشَتية  ك اإلحياء

مداركهم ك يرشدىم إىل أصوؿ طريقتو ك منابعها األصلية، ك يراقب اصتانب التطبيقي من 
 .   (21)أكرادىم برابطة ابن الزيات

، مع حتصيلو للحديث؛ فقد أخذ (22)ظتالكيك كاف الشيخ يقرر فتاكيو على اظتذىب ا
 . (23)سنن الًتمذم عن الصويف اضتسن بن علي بن غالب 

ك اشًتط الشيخ يف كل من يريد الولوج إىل رحاب التصوؼ أف تتوفر فيو أربعة شركط 
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 .  (24)ىي: الزىد ك العلم ك التوكل ك اليقُت
ال ينحرؼ إىل البدع، ك ك على كل شيخ مرب أف يكوف عاظتا بالفقو ك التصوؼ، حىت 

أف يكلف تالمذتو فقط باألكراد اليت يعلمها، ك أف يتجاىف عن أخطائهم ك يساػتهم يف 
 .ذلك

ك لعل أبرز عامل جعل طريقة أيب مدين ترقى إىل مستول أخالقي ك فكرم رفيع ىو 
 .                       (25)التزامها بالقرءاف ك السنة 

التوكل، ك قد كصف من قبل الذين تررتوا لو بأنو كاف زاىدا  ك مبٌت طريقتو على الزىد ك
فاضال عارفا باهلل، ك أقاـ مدرستو على ىذا األساس، ك جل من انتسب إليو يعترب من 

 الزىاد.    
على الزىد ك االجتهاد   -أم التصوؼ -ك عرب عن ذلك بقولو: " أسس ىذا الشأف 

"(26). 
ا سليما، الذم يسلم ؽتا سواه، ك ال يكوف يف الوعاء ك قولو: " ال يسموا إال من أكيت قلب

 .                     (27)إال ؽتا جعل فيو مواله، فقلب العارؼ يسرح يف ملكوت بال شك "
ك رتع الشيخ أبو مدين بُت أفكار اظتدارس الصوفية الثالث: التصوؼ اظتغريب، التصوؼ 

  .(28)"ابن العريف اظتشرقي، التصوؼ األندلسي " 
ك استمرت طريقتو قائمة يف جباية ك غَتىا من اظتدف اظتغربية، ؽتثلة يف ػتمد بن علي 

ىػ(، ك ػتمد بن إبراىيم األنصارم أبو علي منصور اظتلياين. 628الصنهاجي القلعي )ت
ك قد أخرج أبو مدين التصوؼ من داخل حواضر اظتغرب األكسط كقلعة بٍت زتاد ك 

بونة أكاخر القرف السادس اعتجرم إىل البوادم ك جباية ك تلمساف   ك قسنطينة ك 
  .األرياؼ، ك هبذا يكوف قد فتح باب التصوؼ الشعيب على مصراعيو أماـ العامة

 يوسف الكومي، عبد السالم بن مشيش، عبد الرزاؽ الجزوليك من أشهر تالمذتو: 
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 .محمد بن علي بن حماد الصنهاجي، محي الدين بن عربيشيخ 
طريقتو إىل ؼتتلف األقطار اليت حلوا هبا مثل اظتغرب ك األندلس ك مصر       ك نقلوا فكره ك 

ك بالد الشاـ، فانتشرت يف مناطق عديدة من العامل اإلسالمي، ك عرفت هنضة كربل يف 
أبي الحسن ىػ( مث ازدادت نشاطا على يد 665)ت  عبد السالم بن مشيشعهد 

 .ت إليو الطريقة فيما بعد، شيخ الطائفة الشاذلية، ك الذم نسبالشاذلي
 الطريقة الزركقية:

تنسب إىل الويل الصاحل العباس أزتد بن أزتد بن ػتمد بن عيسى الربنسي الفاسي 
 ـ(. 1493 - 1442ق/  899 - 846اظتعركؼ بػ " زركؽ " ) 

اإلماـ العامل الفقيو احملدث الصويف الويل الصاحل الزاىد القطب الغوث العارؼ   ك ىو "
باهلل اضتاج الرحالة اظتشهور شرقان ك غربان، ذك التصانيف العديدة ك اظتناقب اضتميدة ك 

 الفوائد العتيدة. 
قد عرؼ بنفسو ك أحوالو ك شيوخو يف كناشتو ك غَتىا، فقاؿ: كلدت يـو اطتميس طلوع 

 س ثامن ك عشرين من احملـر سنة ست ك أربعُت ك ذتافتائة. الشم
مث نقلٍت اهلل بعد بلوغي سادس عشر إىل القراءة، فقرأت الرسالة على الشيخُت علي 
السطي ك عبد اهلل الفخار قراءة حبث ك حتقيق، ك القرآف على رتاعة منهم القورم ك 

الصغَت حبرؼ نافع. ك اشتغلت  الزرىوين، ك كاف رجالن صاضتان، ك اجملاصي، ك األستاذ
بالتصوؼ ك التوحيد، فأخذت الرسالة القدسية ك عقائد الطوسي على الشيخ عبد الرزتن 
اجملدكيل، ك ىو من تالميذ األيب، ك بعض التنوير على الفورم، ك شتعت عليو البخارم  
كثَتان.  ك تفقهت عليو يف كل أحكاـ عبد اضتق الصغرل ك جامع الًتمذم، ك صحبت 
رتاعة من اظتباركُت ال حتصى كثرة بُت فقيو ك فقَت. ك أما تآليفو فكثَتة نتيل فيها إىل 
االختصار مع التحرير، ك ال متلو شيء منها عن فوائد غزيرة ك حتقيقات مفيدة سيما يف 
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التصوؼ، فقد انفرد مبعرفتو كجودة التأليف فيو.. ك ىو آخر أئمة الصوفية احملققُت 
 .(29)قيقة ك الشريعة "اصتامعُت لعلمي اضت

 ك لو تآليف عديدة منها:
 شرحان على الرسالة.

 .شرح إرشاد ابن عسكر
 شرح مختصر خليل .

 شرح الوغليسية.
 شرح القرطبية.
 شرح الغافقية.

 للغزايل. شرح العقيدة القدسية
 نيف ك عشركف شرحان على اضتكم.

 شرحاف على حزب البحر.
 الشاذيل.أليب اضتسن شرح الحزب الكبير  

 للمقريزم. شرح الحقائق و الدقائق
 شرح قطع الششتري.

 شرح األسماء الحسنى.
 لشيخو ابن عقبة. شرح المراصد في التصوؼ

 .النصيحة الكافية لما خصه اهلل بالعافية
 .إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح و التمكين

 .القواعد في التصوؼ
 .لبدع بالسنةالنصح األنفع و الجنة للمعتصم من ا 
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 .عدة المريد الصادؽ من أسباب المقت في بيان الطريق
": كتاب جليل فيو مائة فصل بُت فيو البدع اليت يفعلها فقراء  ذكر حوادث الوقت"  

الصوفية. ك لو تعليق لطيف على البخارم قدر عشرين كراسان اقتصر فيو على ضبط 
ضتديث. ك لو رسائل كثَتة ألصحابو األلفاظ       ك تفسَتىا.  ك جزء صغَت يف علم ا

مشتملة على حكم      ك مواعظ ك آداب ك لطائف التصوؼ مع االختصار، قل أف 
 .(30)توجد لغَته

 .(31)تويف يف تكرين من قرل مسراتة، من أعماؿ طرابلس الغرب 
طريقة صوفية سنية اشتهرت يف اظتغرب اإلسالمي، ك تفرع عنها ثالثة   ك طريقة الزركقية

عشر فرعان تعترب امتدادان عتا، ك انتشرت يف مصر ك اضتجاز ك لبناف ك فلسطُت ك جزيرة 
 .ركدس ك تشاد    ك النيجر

 أصول طريقته خمسة أشياء: 
 تقول اهلل يف السر ك العالنية.

 األفعاؿ.إتباع السنة يف األقواؿ ك 
 اإلعراض عن اطتلق يف اإلقباؿ ك اإلدبار.
 الرضا عن اهلل تعاىل يف القليل ك الكثَت.

 الرجوع إىل اهلل تعاىل يف السراء ك الضراء.
 فتحقيق التقول بالورع ك االستقامة.

 ك حتقيق السنة بالتحفظ ك حسن اطتلق.
 ك حتقيق اإلعراض عن اطتلق بالصرب ك التوكل.

 عن اهلل بالقناعة ك التفويض.ك حتقيق الرضا 
  .ك حتقيق الرجوع إىل اهلل باضتمد ك الشكر يف السراء ك اللجأ إليو يف الضراء
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تفرعت عن الطريقة الزركقية ثالث عشرة طريقة صوفية خالؿ اطتمسة قركف اظتاضية، ك 
 قاكية.من ىذه الطرؽ: البكرية، العيساكية، الراشدية، السهلية، الشيخية، ك الناصرية، الدر 

 الطريقة اليوسفية:
 1521ق /  927تنسب إىل الشيخ الويل الصاحل أبو العباس سيدم أزتػد بن يوسف)

ـ( الراشدم نسبا؛ اظتلياين دارا، " متصوؼ صاحل، من أىل اظتغرب، تنسب إليو الطريقة 
اليوسفية،  قاؿ فيو صاحب لقط الفرائد: الرجل الصاحل ك حاشاه أف يقوؿ ما قيل عنو 

"(32). 
ك ىو من أعياف مشائخ اظتغرب العريب، ك أحد أكتاد التصوؼ اإلسالمي، ك انتهت إليو  

تربية اظتريدين ك رئاسة السالكُت بػ " البالد الراشدية " ك اظتغرب بأسره، ك اشتهر ذكره يف 
كلد بقلعة بٍت راشد اليت تقع بُت غليزاف ك معسكر، تنتمي أسرتو  .اآلفاؽ شرقا ك غربا

أخذ عن علماء تلمساف ك كىراف، مث انتقل إىل جباية أين تتلمذ للشيخ ك  رين. إىل بٍت م
زركؽ، عارض اظتلياين اضتكم اظتريٍت معارضة شديدة، ك ذلك بسبب حتالف اظترينيُت مع 

أسس زاكيتو بػ " رأس  .األسباف، ك اتصل باألتراؾ، ك ساعدىم على مقاكمة األسباف
 اظتػاء" بوادم الشلف، ك كوف فيها اظتريدين. 

اتصل بعلماء عصره مثل اطتركيب ك اطتياط ك غَتقتا. ك زار اظتشرؽ ك تعرؼ على علمائو 
 .الكبار، مث عاد إىل كطنو ك راسل العلماء يف تلمساف ك فاس ك القاىرة ك دمشق

ريف الزىار، أزتد بن اظتبارؾ الراشدم، أخذ عنو أزتد بن علي البوعمراين، ػتمد الش
ػتمد الصباغ، ك غَتىم. ك عم نفوذه الصحراء اصتزائرية ك اظتغرب األقصى، ك انتشرت 

و كون عدد من أتباعه جماعة تسمى بالشراقة طريقتو اليوسفية الشاذلية ك اشتهرت، 
ني تبرأ منهم أو اليوسفية، و قد انحرفوا عن الدين فعاب عليه الفقهاء، إال أن المليا

 .و قاومهم
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ـ(، ك دفنو ابنو ػتمد بن مرزكقة 1524ىػ/ 931تويف الشيخ أزتػد بن يوسف يف سنة) 
ك نشر طريقتو اليوسفية كبار تالمذتو كالشيخ أزتػد بن اظتبارؾ الراشدم   يف مدينة مليانة.

ىػ= 1016ـ(، ك الشيخ أزتػد بن موسى اضتسٍت "الكرزازم" )ت 16ىػ/ 10)ؽ 
 ك ػتمد بن عبد اصتبار الفجيجي. ـ(،1608

 الطريقة القادرية:
انتتشرت الطريقة القادرية يف اظتغرب العريب عن طريقُت قتا: مصر ك األندلس، حيث  

" يف " لطائف األنواراستقر يف مصر أحد أبناء الشيخ ك ىو الشيخ عيسى مؤلف كتاب 
 التصوؼ.

براىيم ك عبد العزيز بعد ىجرهتم من أما عن طريق األندلس فقد انتشرت عرب ذرية ابنو إ 
 األندلس لفاس.

ك ىنالك ركايات على أف إبراىيم ابن الشيخ عبد القادر ىاجر مباشر من اظتشرؽ لفاس 
 .(33)مث ظتنطقة األكراس باصتزائر، ك أسس زاكية اظتنعة 

ـ(، ُقدر أتباعها يف هناية القرف 1826من أبرز رجاالهتا: الشيخ اظتختار الكنيت )ت 
كما مثلتها " زاكية القيطنة "    .زاكية 33مقدـ،  558ألف مريد،  24  التاسع عشر:

على كادم اضتماـ اليت أسسها اضتاج مصطفى بن اظتختار الغريسي )جد األمَت عبد 
ـ(، ك توىل أمرىا كالد األمَت عبد القادر الشيخ ػتيي 1784ىػ/ 1200القادر( )ت 

كرب الشيخ ػتمد العيد )أخو األمَت األكرب(. قادت الدين، مث خلفو بعد كفاتو ابنو األ
اظتقاكمة يف بداية االحتالؿ الفرنسي للجزائر بزعامة الشيخ ػتي الدين بن مصطفى 

 رينالغريسي ك ابنو األمَت عبد القادر اصتزائرم، ك تعاكنت معها بقية الطرؽ . أكرد 
زاكية قادرية، ك  29صتزائرـ، حيث بلغ عدد الزكايا يف ا1882إحصاء رشتيا للطريقة سنة 

 .(34)خونيا14574ؽتقدما قادريا، ك بلغ أتباعها 268
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 :الطريقة التيجانية
 - 1150أسسها أيب العباس أزتد بن ػتمد بن اظتختار بن أزتد الشريف التجاين )

 ـ(.1815 - 1737ىػ / 1230
عُت ماضي،      عامل باألصوؿ ك الفركع، ملم باألدب، من فقهاء اظتالكية. كلد يف  ك ىو "

ىػ ك شتع هبا شيئا من اضتديث، مث دخل تلمساف ك درس هبا. 1171ك دخل فاس سنة 
ىػ فمر بتونس ك أقاـ هبا مدة. ك عاد اىل فاس، مث رحل اىل "توات" 1186ك حج سنة 

 .(35)ىػ( إىل أف تويف "1213ك أُخرج منها، فاستقر بفاس )سنة 
َتا، حىت إذا تويف كالده سافر إىل اضتج يف سنة تلقى العلـو ك اـترط يف سلك الصوفية صغ

ق، حيث إلتقى يف مكة بالشيخ أزتد بن عبد اهلل اعتندم، ك اجتمع يف اظتدينة  1186
بالشيخ ػتمد بن عبد الكرمي السماف، فأخذ عنهما كثَتا من األسرار. مث ذىب إىل مصر 

و الشيخ الكردم: أنت فالتقى بالشيخ ػتمود الكردم، ك بعد فًتة من تالقيهما؛ قاؿ ل
ػتبوب من اهلل، فما ىو مطلبك ؟ قاؿ التجاين: القطبانية العظمى. فقاؿ لو: لك أكثر 

 .(36)من ذلك 
ك ألف التيجاين يف آداب ك أسرار الطريقة كتابا دكنو اضتاج علي حراـز بن العريب برادة 

 شتاه
. ك " اتصل أثناء "جواهر المعاني و بلوغ األماني في فيضض أبي العباس التجاني"  

سفره بأيب عبد اهلل ػتمد  بن عبد الرزتن الزكاكم األزىرم مؤسس الطريقة الرزتانية، 
 .(37)فأخذ عنو أكراد الطرقية اطتلوتية "

يف اظتصنف منبثقة عن صوفية ػتي الدين بن عريب يف كتابو "  ك تربز صوفية التجانية 
فصوص اضتكم"، ك من كتاب عبد الكرمي اصتيلي " اإلنساف الكامل"، أم أهنا تقـو على 
نظرية كحدة الوجود، ك االعتقاد باضتقيقة احملمدية ك أف الشيخ التيجاين يتلقى من اضتقيقة 
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مناما"، أم انو يرل النيب ك نتلي عليو النيب أسرار احملمدية ما تلقاه من األسرار "يقظة ال 
 .(38)الطريقة  ك الشريعة مباشرة      ك معاينة 

 "الكبريت األحمر"" ك الدور األعلىمن أكراد الشيخ سيدم أزتد التجاين رضي " 
 .(39)البن عريب

 :الطريقة الدرقاكية
تفرعت عن الطريقة الشاذلية، ك تعد من اإلرث الصويف الركحي أليب مدين الغوث، ك 
شتيت بدرقاكة نسبة لشيخها العريب بن أزتد بن اضتسُت بن ػتمد يوسف اظتلقب " أبو 

 .(40)ـ(1823درقاكل" الشريف اإلدريسي)ت 
لبالد اصتزائرية ك قد كجدت ىذه الطريقة أتباعان كثَتين يف اصتهات الوسطى ك الغربية من ا

اشتهر العريب الدرقاكم باإلستقامة ك الزىد يف متاع بإقليم التيطرم ك الناحية الوىرانية. 
الدنيا ك احتقار السلطاف، ك ذلك ما أكصاه بو شيخو البن عبد الرزتن الفاسي، ك يتميز 
 أتباعو عن غَتىم بإعفاء اللحى الطويلة، ك لبس اطترؽ ك العقد ذم اضتبات اطتشبية

" أم صاحب اطترقة  أبو دربالةالكبَتة ك زتل العصا، ك كاف الواحد منو يسمى " 
 .(41)القدنتة

زكاية  32ـ 1882ك قد بلغ عدد زكايا طريقة درقاكل يف اصتزائر حسب إحصاء عاـ 
مريدا، ك أىم فركعها الكتانية ك اضتراقية ك  14574مقدما، ك  286يشرؼ عليها 

  .(42)اعتربية
 الرزتانية:

تفرعت عن الطريقة اطتلوتية ك نسبت ظتؤسسها الشيخ ػتمد بن عبد الرزتن القشتويل 
ـ يف قبيلة "آيت إشتاعيل"، اليت كانت يف حلف 1720اصترجرم األزىرم، اظتولود عاـ 

 قشتولة بقبائل جرجرة.
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، مث كاصل تعلمو يف اصتزائر زاكؿ دراستو بزاكية  الشيخ "الصديق كاعراب" يف بٍت إيراثن
ـ توجو للحج، ك يف العودة استقر جبامع األزىر لفًتة طويلة، ك 1739العاصمة. ك عاـ 

أصبح مريدا للشيخ الصويف ػتمد بن سامل اضتفناكم، ك دخل بذلك الطريقة اطتلوتية، ك 
 .(43)عهد إليو شيخو بالقياـ بالدعوة يف السوداف ك اعتند؛ فنجح كثَتا

ثُت عاـ من الغياب عن كطنو عاد بأمر من شيخو للقياـ بنشر الطريقة يف ك بعد ثال
اصتزائر. مث أسس زاكية يف مسقط رأسو "آيت إشتاعيل"، ك شرع يف الدعوة، فالتف حولو 
رتوع الناس ك األتباع ك اظتريدكف، ك لقيت دعوتو ؾتاحا كبَتا يف منطقة القبائل اظتستقلة 

 عن حكم العثمانيُت.
ل إىل اضتامة أحد ضواحي العاصمة، ك بعد مشاكل من اضتكاـ العثمانيُت ك مث انتق 

ـ، ك دفن باضتامة 1793بعض مشايخ الطرؽ الصوفية ك ػتنة ك ػتاكمة تويف الشيخ عاـ
 فكثر زكار قربه فنقل القرب ظتسقط رأسو، ك صار يعرؼ الشيخ ب " بوقربين".

خونيا يف عاـ 156214لطريقة ك ازداد أتباع الطريقة بعد كفاتو، فبلغ أتباع ا
، ك من أىم مراكز الطريقة اضتامة ك آيت إشتاعيل ك زاكية صدكؽ بسطيف (44)ـ1898

ك قسنطينة ك طولقة ك أكالد جالؿ. ك قد تزعمت الطريقة الثورات ضد االحتالؿ 
 الفرنسي.

 اطتادتة:
 هبا ظتا ـتلص من العرض أف اصتزائر زخرت بطرؽ صوفية كثَتة، ك ازداد النشاط الصويف

حظيت من علماء ك مشايخ توافدكا عليها من اظتغرب األقصى ك األندلس، ك قد كاف عتا 
بالغ التأثَت يف اجملتمع اصتزائرم باختالؼ طبقاتو، كما تفاعل أىل الطرؽ مع غتريات 
األحداث ك التحوالت السياسية ك االجتماعية ك تداكؿ األياـ ك الدكؿ، فكانوا بُت 

عليو، لكن نشاط الزكايا ك الطرؽ استمر يف تعليم اجملتمع مبادئ مساير ك مغضوب 
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الشريعة ك حتفيظ كتاب اهلل تعاىل، ك الدراسة للتصوؼ اصتزائرم ينبغي عليو إفراد كل 
 طريقة مبا عتا، مث النظر يف اظتتفق بينها ك اظتختلف.

انفراد، ك أف يرزقنا ك نسأؿ اهلل تعاىل يف اطتتاـ تسيَت البحث اظتتوسعة يف كل طريقة على 
 الفائدة من ىذا البحث.

 اعتوامش
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صحيفة المنار  -ايديولوجيا التيار االستقاللي الجزائري من خالل صحافتو 
 نموذجا.

                                                                                     3جامعة قسنطينة /كلية اإلعالم واالتصال والسمعي البصري/د. عادل جربوعة

adjerboua@yahoo.com                                                                     

 ملخص:

يربز التيار االستقاليل يف كل مرة تظهر فيها ظاىرة االستعمار، اليت أصبحت 
مثل الوباء يف العصور، أو ادلوضة يف حياة الناس، واجلزائر مثلها مثل بقية الدول تعّرضت 

يت أتت على  األخضر واليابس، وحاولت طمس ىي األخرى ذلذه الظاىرة ادلدّمرة وال
اذلوية الوطنية من قلوب ادلواطنُت فأىب الوطنيُت ذلك ودفعوا ودافعوا عن األرض والعرض 
بكل ما ميلكون من قوة ودم، منهم من استعمل السالح ومنهم من استعمل القلم تأليفا 

لة لراية التحرر صحيفة وتأرخيا وصحافة، ومن بُت الصحف البارزة يف تلك الفًتة واحلام
صحيفة ادلنار اليت تعد من اجلرائد ادلناىضة لالستعمار وادلقاومة لو بشىت الطرق السلمية 
والعلمية إىل العنيفة، فجازفت كشقيقاهتا يف وقت عصيب بالغايل والنفيس لغرض واحد 

 ىو استقالل اجلزائر.

 حافة الحزبية.الكلمات المفتاحية: ايديولوجيا، التيار االستقاللي، الص

Abstract : 

The independent trend emerges every time the 
phenomenon of colonialism, which has become like an 
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epidemic in the ages or the fashion of people's lives, appears. 
Algeria, like other countries, has also been exposed to this 
destructive phenomenon, which has come to the green and the 
land. And they defended and defended the land and supply with 
all their power and blood, including the use of weapons and 
some of them used the pen and historical history and the press, 
and among the prominent newspapers in that period and 
carrying the banner of freedom newspaper Al-Manar, which is 
anti-colonial newspapers and resistance in various ways The 
Scientific and scientific to violent, Fjaszewt Khqiqatha at a 
difficult Balgali and precious time for the sole purpose of 
Algeria's independence. 

Keywords: Ideology, Independent Current, Party Press. 

 مقدمة:

كااااااااااااااااان مطلااااااااااااااااا القاااااااااااااااارن العشاااااااااااااااارين علااااااااااااااااى اجلزائاااااااااااااااار تنشاااااااااااااااايطا ألبنائهااااااااااااااااا 
اجلزائاااااااااااريُت ودفعهااااااااااام دلوالهاااااااااااة االساااااااااااتدمار الفر ساااااااااااي الاااااااااااذي  ااااااااااازى الااااااااااابالد دو اااااااااااا 

تشاااااااااااكيل أحااااااااااازاب سياساااااااااااية كا ااااااااااات  اعتباااااااااااار لشاااااااااااعبها، لاااااااااااذلك عكاااااااااااف ىااااااااااا الء اىل
مبثاباااااااااااة امطاااااااااااار التنظيماااااااااااي واذليكااااااااااال الر اااااااااااي للحركاااااااااااة الوطنياااااااااااة، فتلاااااااااااك االحااااااااااازاب 
حاولااااااااااااااات لاىااااااااااااااادة تطاااااااااااااااوير  شااااااااااااااااطها وحيويتهاااااااااااااااا و دياااااااااااااااد سلتلاااااااااااااااف التياااااااااااااااارات 
السياساااااااااااية الااااااااااايت ا قسااااااااااامت اىل لاااااااااااالث تياااااااااااارات رئيساااااااااااية باااااااااااارزة احاااااااااااداىا طالاااااااااااب 

خالاااااااااد ورفاقاااااااااو خاااااااااالل احلااااااااارب  بادلسااااااااااواة باااااااااُت اجلزائاااااااااريُت واألوروبياااااااااُت ماااااااااا االماااااااااَت
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العادليااااااااااااااة األوىل ب تطااااااااااااااور مطالبااااااااااااااا بااااااااااااااالتجنيس واالدماااااااااااااااج مااااااااااااااا فرحااااااااااااااات عباااااااااااااااس 
وفشااااااااااال قبياااااااااااال احلاااااااااااارب العادليااااااااااااة الثا ياااااااااااة ليتطااااااااااااور بعاااااااااااادىا اىل اال اااااااااااااد الاااااااااااادميقراطي 
للبياااااااااااااان اجلزائاااااااااااااري طالاااااااااااااب ب قاماااااااااااااة  هورياااااااااااااة مرتبطاااااااااااااة بفر ساااااااااااااا ويعتقاااااااااااااد  ااااااااااااادوى 

ينيااااااااااة، وتياااااااااااار  خاااااااااار اساااااااااااتقاليل زلااااااااااا  " وبرسااااااااااالة فر ساااااااااااا التمدالثووووووووووور  بالقوووووووووووانون"
باااااااااارز بعااااااااااد احلاااااااااارب العادليااااااااااة الثا يااااااااااة يف  ااااااااااكل صلاااااااااام  ااااااااااال إفريقيااااااااااا بااااااااااُت أوساااااااااااط 
العمااااااااااااال الكاااااااااااااادحُت ادلهااااااااااااالرين يف دياااااااااااااار الغرباااااااااااااة بفر سااااااااااااا وأوروباااااااااااااا ويف تعّصاااااااااااااب 
التياااااااااااااااار األورون ادلزيّاااااااااااااااف وكاااااااااااااااان يناااااااااااااااادي باالساااااااااااااااتقالل التاااااااااااااااام للجزائااااااااااااااار و اااااااااااااااال 

لعشااااااااااااااارينيات مااااااااااااااان القااااااااااااااارن العشااااااااااااااارين إىل إفريقياااااااااااااااا ككااااااااااااااال، لينتقااااااااااااااال يف أواخااااااااااااااار ا
"، ومهاااااااااا حوووووووووزل الئوووووووووع  الجزائووووووووورياجلزائااااااااار ويف الثاللينياااااااااات بااااااااارز  ااااااااات اسااااااااام "

عبااااااااارة عاااااااان ولهااااااااان لعملااااااااة واحاااااااادة  ياااااااا   ااااااااّكال تيااااااااارا وطنيااااااااا لوريااااااااا اختلااااااااف يف 
 تولهو عن بقية احلركات الوطنية األخرى. 

ومااااااااااان مبادئاااااااااااو أ اااااااااااو اعتماااااااااااد علاااااااااااى  فساااااااااااو وعلاااااااااااى اجلمااااااااااااىَت وادلنظماااااااااااات 
بية ادلكو ااااااااة لااااااااو، وشلااااااااا مياااااااازه عاااااااان بقيااااااااة التيااااااااارات حااااااااول  لااااااااو لقضااااااااية وطاااااااان الشااااااااع

ولاااااااااااااايس رلاااااااااااااارد ادلطالبااااااااااااااة  قااااااااااااااوق التماعيااااااااااااااة أو لقافيااااااااااااااة أو  قابيااااااااااااااة أو سياسااااااااااااااية. 
وبعاااااااااد احلااااااااارب العادلياااااااااة الثا ياااااااااة حاااااااااّددت  اعاااااااااة ىاااااااااذين احلااااااااازبُت اال طاااااااااالق  ااااااااات 
 لاااااااااااواء حركاااااااااااة اال تصاااااااااااار للحرياااااااااااات الدميقراطياااااااااااة. مااااااااااان ضااااااااااامن تشاااااااااااكيالهتا السااااااااااارية
ىيئاااااااااة عسااااااااااكرية عرفاااااااااات باسااااااااام ادلنظمااااااااااة اخلاصااااااااااة أسسااااااااات خااااااااااالل ادلاااااااااا  ر احلاااااااااازن 

وكّلفااااااااااااااااات بامعاااااااااااااااااداد للثاااااااااااااااااورة ادلسااااااااااااااااالحة، وكاااااااااااااااااان لااااااااااااااااابع   1947األول عاااااااااااااااااام 
. وتياااااااااااااااااار  خااااااااااااااااار 1954أعضاااااااااااااااااائها دورا باااااااااااااااااارزا يف تفجاااااااااااااااااَت لاااااااااااااااااورة أول  اااااااااااااااااوفمرب 

إصااااااااااااااالحي بااااااااااااااادأ علاااااااااااااااى  اااااااااااااااكل  ااااااااااااااادي الًتقاااااااااااااااي وتطاااااااااااااااور إىل  عياااااااااااااااة العلمااااااااااااااااء 
 الثاللينااااااااااااااات ودافااااااااااااااا عاااااااااااااان   صااااااااااااااية اجلزائاااااااااااااار العربيااااااااااااااة ادلساااااااااااااالمُت اجلزائااااااااااااااريُت يف
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ادلسااااااااااااالمة يف إطاااااااااااااار الشاااااااااااااعار اخلالاااااااااااااد  امساااااااااااااالم دياااااااااااااٍت والعربياااااااااااااة لغااااااااااااايت واجلزائااااااااااااار 
وطاااااااااااٍتر. وتيااااااااااااار  خاااااااااااار ىااااااااااااو التيااااااااااااار الشااااااااااايوعي علااااااااااااى الااااااااااااًتاث اجلزائااااااااااااري ادلاااااااااااارتب  
بااااااااااااااااااحلزب الشااااااااااااااااايوعي الفر ساااااااااااااااااي وبااااااااااااااااااألحزاب الشااااااااااااااااايوعية األخااااااااااااااااارى يف أوروباااااااااااااااااا 

 أوساااااااااااااط العمااااااااااااال ماااااااااااان ادلنظمااااااااااااة النقابيااااااااااااة الفر سااااااااااااية الغربيااااااااااااة وروساااااااااااايا وتغلغاااااااااااال يف
 S.G.T.ر 

وكاااااااااااااال ىااااااااااااااذه التيااااااااااااااارات اساااااااااااااات دمت يف كاااااااااااااال القطاعااااااااااااااات ادلولااااااااااااااودة يف  
اجملتماااااااااااا ووساااااااااااائل اختلقتهاااااااااااا لتااااااااااادافا عااااااااااان مطالبهاااااااااااا الااااااااااايت يف بااااااااااادايتها الصاااااااااااحافة. 
لاااااااااذلك ساااااااااتكون دراساااااااااتنا ىاااااااااذه عااااااااان ايديولولياااااااااة التياااااااااار االساااااااااتقاليل مااااااااان خاااااااااالل 

 دلنار  وذلا.صحافتو و أخذ صحيفة ا

 اإلطار النظري: التيار االستقاللي

ىدفااااااااااو االسااااااااااتقالل التااااااااااام وقااااااااااد باااااااااارز بعااااااااااد  التعريووووووووووا بالتيووووووووووار االسووووووووووتقاللي: -1
يتبناااااااااااااه مصااااااااااااايل احلاااااااااااااج الااااااااااااذي كااااااااااااان عضااااااااااااوا يف احلاااااااااااازب 1احلاااااااااااارب العادليااااااااااااة األوىل

الشاااااااااايوعي سااااااااااابقا يف  ااااااااااكل ىيئااااااااااة "صلاااااااااام  ااااااااااال افريقيااااااااااا" بااااااااااُت أوساااااااااااط العمااااااااااال 
يف ديااااااااااااااار الغربااااااااااااااة بفر سااااااااااااااا وأوروبااااااااااااااا ويف كنااااااااااااااف اليسااااااااااااااار الكااااااااااااااادحُت ادلهااااااااااااااالرين 
وكاااااااااااااااااان يناااااااااااااااااادي صاااااااااااااااااراحة دون لاااااااااااااااااّف أو دوران  1926األورون ادلزيّاااااااااااااااااف سااااااااااااااااانة 

باسااااااااااااااااااتقالل اجلزائاااااااااااااااااار والشاااااااااااااااااامال امفريقااااااااااااااااااي وا سااااااااااااااااااحاب القااااااااااااااااااوات الفر سااااااااااااااااااية 
 2وتشكيل حكومة وطنية
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وأعيااااااااااااد  1929ولااااااااااااذلك قلااااااااااااب اليسااااااااااااار األورون ظهااااااااااااره بأوروبااااااااااااا وّ  حلّااااااااااااو ساااااااااااانة 
بعااااااااااااااد رفاااااااااااااا   1937لااااااااااااااا في  26كنااااااااااااااو حااااااااااااااّل ماااااااااااااارتُت  خرىااااااااااااااا يف تنظيمااااااااااااااو ول

مشااااااااااااروت بلااااااااااااوم فيولياااااااااااات ا تقاااااااااااال زعيمااااااااااااو مصااااااااااااايل احلاااااااااااااج إىل اجلزائاااااااااااار يف أواخاااااااااااار 
العشاااااااااااااارينات  تيجااااااااااااااة للضااااااااااااااغوطات الاااااااااااااايت تعااااااااااااااّرض ذلااااااااااااااا ماااااااااااااان قباااااااااااااال الساااااااااااااالطات 
الفر سااااااااااية وواصاااااااااال  ضااااااااااالو  اااااااااات لااااااااااواء لديااااااااااد  اااااااااااه  حاااااااااازب الشااااااااااعب اجلزائااااااااااري 

P.P.A  ز عاااااااااااااان صلاااااااااااااام  ااااااااااااااال افريقيااااااااااااااا يف  ، وامتااااااااااااااا1937مااااااااااااااارس  11ر بتاااااااااااااااري
كو ااااااااااو "ماااااااااال تساااااااااامية "حاااااااااازب" و طاااااااااااق  شاااااااااااطو يف اجلزائاااااااااار، أمااااااااااا التنظاااااااااايم فقااااااااااد 
ظاااااااااّل زلافظاااااااااا علاااااااااى ىيكااااااااال الااااااااانجم ومتاااااااااألر بتنظااااااااايم احلااااااااازب الشااااااااايوعي الفر ساااااااااي، 
ومطالبااااااااااو ركاااااااااازت علااااااااااى اسااااااااااتقالل الااااااااااوطن شلااااااااااا زاد ماااااااااان  ااااااااااعبيتو لكنااااااااااو تساااااااااابب يف 

رب العادلياااااااااة الثا ياااااااااة دلااااااااادة سااااااااانتُت. و اااااااااّدد بعاااااااااد احلااااااااا 1937ساااااااااجن زعيماااااااااو سااااااااانة 
باساااااااااام حركااااااااااة ا تصااااااااااار احلريااااااااااات الدميقراطيااااااااااة الاااااااااايت  ثاااااااااال امتااااااااااداد حلاااااااااازب الشااااااااااعب 
ومااااااااااااان ادل سساااااااااااااُت  اااااااااااااذكر مصاااااااااااااايل احلااااااااااااااج، األماااااااااااااُت دباااااااااااااا ُت، حساااااااااااااُت حلاااااااااااااول، 

 زلمد خيضر، أ د مزرين. 

وتبناااااااااات كاااااااااال أساااااااااااليب الكفاااااااااااح باسااااااااااتثناء ادلسااااااااااّل  منااااااااااو والًتكيااااااااااز علااااااااااى الدعايااااااااااة 
تيطان وتكثيااااااااااااااااااف  شااااااااااااااااااااطها يف أوسااااااااااااااااااااط ماااااااااااااااااان االساااااااااااااااااااتعمار وسياسااااااااااااااااااة االسااااااااااااااااااا

الشاااااااااااعب. لينقسااااااااااام ىاااااااااااذا التياااااااااااار ادلناااااااااااادي باالساااااااااااتقالل فيماااااااااااا بعاااااااااااد إىل مصااااااااااااليُت 
لساااااااااالطة يف يااااااااااد مصااااااااااايل احلاااااااااااج، شلااااااااااا لقااااااااااي ادلعارضااااااااااة ماااااااااان اومركاااااااااازيُت بساااااااااابب تركيز 

قباااااااااااال بعاااااااااااا  مناضاااااااااااالي احلركااااااااااااة الااااااااااااذين طااااااااااااالبوا أيضااااااااااااا بالتعاااااااااااااون مااااااااااااا األحاااااااااااازاب 
ساااااااااالحة بقيااااااااااادة اجلبهااااااااااة وأ شااااااااااأ األخاااااااااارى وقااااااااااد عااااااااااارض مصااااااااااايل احلاااااااااااج احلركااااااااااة ادل

، كمااااااااااا ظهاااااااااار ا اااااااااااه لالاااااااااا   ااااااااااي MNAمااااااااااا يساااااااااامى احلركااااااااااة الوطنيااااااااااة اجلزائريااااااااااة 
بادلنظماااااااااااااة اخلاصاااااااااااااة أسساااااااااااااها بعااااااااااااا  اطاااااااااااااارات احلركاااااااااااااة، اال ااااااااااااااه الاااااااااااااذي اختاااااااااااااار 
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العماااااااااااااااااال العسااااااااااااااااااكري الثااااااااااااااااااوري أ شااااااااااااااااااأ "اللجنااااااااااااااااااة الثوريااااااااااااااااااة للوحاااااااااااااااااادة والعماااااااااااااااااال 
CRUA ظهااااااااااااااااار ماااااااااااااااااا  1954لويلياااااااااااااااااة  25"، وإلااااااااااااااااار االلتماااااااااااااااااات ادلغلااااااااااااااااا  يف

 امعاااااااااااالنيعااااااااااارر  بهاااااااااااة التحريااااااااااار الاااااااااااوطٍت ولاااااااااااي  التحريااااااااااار الاااااااااااوطٍت، الاااااااااااذين   
، حقاااااااااااااااااا  الشااااااااااااااااااعب اجلزائااااااااااااااااااري ماااااااااااااااااان 1954عنهمااااااااااااااااااا يف بيااااااااااااااااااان أول  ااااااااااااااااااوفمرب 

 خالذلما استقاللو واسًتد سيادتو وكرامتو.

 المحطات الكبرى للتيار االستقاللي: -2

زار األماااااااااااااَت خالاااااااااااااد فر ساااااااااااااا  1924يف (: 1926نجوووووووووووووا )ووووووووووووومال افريقيوووووووووووووا   -1
 1926لااااااااااااااوان  20العمااااااااااااااال اجلزائااااااااااااااريُت ا تهااااااااااااااى بتأسيسااااااااااااااو و ااااااااااااااي  عتاااااااااااااو ب

ا تهااااااااااااااى بااااااااااااااامعالن  1925سلساااااااااااااالة التماعااااااااااااااات منهااااااااااااااا: دمشاااااااااااااا  أكتااااااااااااااوبر 
  .عن ميالد حلزب التيار االستقاليل 

اليسااااااااااااري الثاااااااااااوري برئاساااااااااااة األماااااااااااَت خالاااااااااااد  رئااااااااااايس  اااااااااااريفر الرئاساااااااااااة الفعلياااااااااااة  -2
احلاااااااااااااااج علااااااااااااااي عبااااااااااااااد القااااااااااااااادر. األما ااااااااااااااة العامااااااااااااااة: احلاااااااااااااااج أ ااااااااااااااد مصااااااااااااااايل. 
ادلناضاااااااااااااالُت واألعضاااااااااااااااء: زلمااااااااااااااد لفااااااااااااااال، أ ااااااااااااااد بغلااااااااااااااول، علااااااااااااااي عمااااااااااااااي ، 

 الرزقي كمال، راب  موساوي زلمد الطالب.

ماااااااااااان أبرزىااااااااااااا االسااااااااااااتقالل والتغيااااااااااااَت مبشااااااااااااااركة مبووووووووووووادا الحووووووووووووزل وبرنامجووووووووووووو:  -
فيفاااااااااااااااااري  15-10مصاااااااااااااااااايل احلااااااااااااااااااج يف مااااااااااااااااا  ر بروكسااااااااااااااااال ضاااااااااااااااااد االساااااااااااااااااتعمار  

وادلطالاااااااااااااب الوطنياااااااااااااة ر القضاااااااااااااية اجلزائرياااااااااااااة الوطنياااااااااااااة . االساااااااااااااتقالل الاااااااااااااوطٍت 1927
أمااااااااااا الرب ااااااااااامق األساسااااااااااي للحاااااااااازب: االسااااااااااتقالل الكاماااااااااال للجزائاااااااااار، لااااااااااالء قااااااااااوات 
اجلااااااااااااااي  الفر سااااااااااااااي عاااااااااااااان الااااااااااااااًتاب الااااااااااااااوطٍت، إ شاااااااااااااااء لااااااااااااااي  وطااااااااااااااٍت، مصااااااااااااااادرة 
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األماااااااااااااااااال  الزراعياااااااااااااااااة الكباااااااااااااااااَتة الااااااااااااااااايت اساااااااااااااااااتوىل عليهاااااااااااااااااا الكولاااااااااااااااااون والشاااااااااااااااااركات 
االحتكاريااااااااااااااااة، ارلااااااااااااااااات االراضااااااااااااااااي والغابااااااااااااااااات الاااااااااااااااايت اسااااااااااااااااتولت عليهااااااااااااااااا الدولااااااااااااااااة 
الفر سااااااااااااااية إىل اجلزائااااااااااااااريُت، إلغاااااااااااااااء قااااااااااااااا ون األىااااااااااااااايل حريااااااااااااااة الصااااااااااااااحافة واجملتمااااااااااااااا 
والتجمااااااااااااااااا وشلارسااااااااااااااااة احلقااااااااااااااااوق السياسااااااااااااااااية والنقابيااااااااااااااااة، إ شاااااااااااااااااء رللااااااااااااااااس وطااااااااااااااااٍت 

 منت ب، ح  اجلزائريُت يف التمتا  ميا أ وات التعليم.

 أسبال ميالد نجا )مال إفريقيا بفرنسا: -

 اجلزائااار، يف يُتالفر سااا ادلساااتوطنُت ومكائاااد ضاااغ  عااان إبعادىاااا
 مااا وىااذا النشاااط، يف والساارية والتساايَت التنظاايم يف ادلرحليااة منهجيااة تبااٍت
 الفر سااي الشاايوعي احلاازب ماان للحاازب وم سسااُت أعضاااء ولااود يفساار
 احلاازن التنظاايم أساااليب واسااتيعاب النظااامي العماال علااى التمااّرن بغاارض
 شلااا تعماريةاالساا امدارة مااا ادلراو ااة طريقااة إتبااات العصاارية، الطاارق حسااب
 العمااال مطالااب تتبااٌت  قابيااة حركااة أ ااو يعلنااون احلاازب م ّسسااي لعاال

 أن بعااد الااوطٍت بر ارلهااا عاان امعااالن إطااار يف وحقااوقهم وا شااغاالهتم
 ادلغاربااة أعضاااءه فقااد عناادما تااام مخااول مبرحلااة احلاازب وماارّ  عودىااا. يشااتد

 يف صلاحااا وحقاا  لزائااريُت بأعضاااء كلاال دون عملااو ليسااتأ ف والتو ساايُت
 بااُت ماان اخلااارلي الصااعيد علااى خاصااة الااوطٍت والنضااال السياسااي النشاااط

 تنديااادا 1927 ببااااريس مهاااالر 3000 ضااام  ماااا إقاماااة :مطالباااو 
 اجلزائااري، الشااعب ضااد االسااتثنائية والقااوا ُت القمااا وأعمااال باالسااتعمار

 القضاااية طرحاااوا: 1927 بروكسااال مااا  ر يف الااانجم مااان وفااد حضااور
 مااذكرة إرسااال العاارن، العااام قضااايا إفريقيااا،  ااال رأقطااا قضااية اجلزائريااة،
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 األمااة لرياادة إ شاااء  نيااف، األماام عصاابة إىل اجلزائريااة ادلسااألة حااول
 مااا ىااذا. للعااام اجلزائاار صااوت ليااذيا بفر سااا الاانجم أخبااار لنشاار 1930

 واصاال ولكنااو احلاازب، حاال إىل 1929 ساانة الفر سااية  باحلكومااة دفااا
 تسااميتو ب  1933المجيوود  ريقيوواإف )وومال نجووا" اساام  اات  شاااطو
 سلالفاااة و كاام ،"الئوووعبي التجمووو  لجنوووة "ىاااي 1934 سااانة اجلدياادة
 ماادة بالسااجن عليااو "كاام احلاااج مصااايل: الزعماااء متابعااة  اات القااا ون
 أ ااهر  سااتة رالااف بلقاساام عمااي ، عمااار األعضاااءر وبقيااة  افااذة ساانة
  افذة.

 تكاااوين وأعاااد الساااجن ماان احلااااج مصااايل خااارج 1935 ويف 
 أ اااهر ". بعااادافريقيوووا )ووومال لمسووولمي الووووطني االتحوووادباسااام " احلااازب
 للعااادوان ادلضااااد بالنشااااط القياااام بتهماااة اعتقالاااو حااااولوا خرولاااو مااان

 أرسااالن  ااكيب التقااى أياان سويساارا إىل فهاارب احلبشااة، علااى االيطااايل
 امسااالمي ادلاا  ر ا عقاااد مبناساابة امسااالمي العاارن والكفاااح النضااال رائااد

  أفكاااره ماان احلاااج مصااايل وختلاا  ، 1935ساابتمرب نيااف  األورون
 السياساايُت عاان العفااو وقاارار للحكاام الشااعبية اجلبهااة وبوصااول. اليسااارية
 يف قضااائيا الاانجم حاازب حاال ولكاان فر سااا ماان احلاااج مصااايل عاااد وبالتااايل

 الشااعب حاازب تأساايس إىل ورفقااا ه مصااايل دفااا شلااا 26/01/1973
 اجلزائري.

 امتاااااداداىاااااو  : (1939 -1937)الجزائوووووري الئوووووع  حوووووزل -2
  (nanter) اااا تَت يف تأساااس حلاااو، بعاااد إفريقياااا  اااال صلااام حلااازب
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 مناضااال 300: ادلناضاالُت ماااا احلاااج مصاااايل الرئاسااة: بااااريس، بضااواحي
 و قاال ، 1937 مااارس 11 يف رئيسااا احلاااج مصااايل. الاانجم حاازب ماان

 سااابقو مطالااب  فااس مطالبااو ، 1937لااوان 18 يف اجلزائاار إىل  شاااطو
 ا تشااارا، وأكثاار تنظيمااا أكثاار  تااة، وطنيااة  حركااة أو منظمااة مبادئااو: وماان

 واسااعة أصاابحت واتصاااالتو اخلااارلي ادلسااتوى علااى اتساااعا أكثاار اىتمامااو
 مسااتقلة حكومااة عامااة. ا شاااء وامساااالمية والعربيااة ادلغاربياااة احلركااات مااا
 اللغااة احااًتام  اجلزائااري الشااعب احااًتام لزائااري بردلااان ا شاااء فر سااا، عاان

 الثورية". الوطنية "احلركة  ي وقد امسالمي والدين العربية

  ااذكر: سياساايةال القضااايا ماانالتأسووي :  عنوود الئووع  حووزل مطالوو  -
 إعطاااء االسااتثنائية، القااوا ُت وكاال الغابااات قااا ون األىااايل، قااا ون إلغاااء

 النقاااان والعمااال اجلمعياااات وتكاااوين الصاااحافة حرياااة: الدميقراطياااة احلرياااات
 الفر ساايُت بااُت العسااكرية اخلدمااة أداء يف وادلساااواة االلتماعااات وحريااة

 إىل وأوقافاااو  سسااااتوم وإعاااادة امساااالمي بالااادين امعاااًتار واجلزائاااريُت،
 والربوتسااتا ت، الكالوليااك للمساايحيُت تعطااى الاايت ادلاان  إلغاااء ادلساالمُت،
 دون العااام باااالقًتات ينت ااب لزائااري رللااس إىل ادلاليااة اجملااالس  وياال
 الساالطة بااُت الساالطات فصاال واللغااة، الاادين عنصااري االعتبااار بعااُت األخااد

 . والقضائية والتنفذية التشريعية

 عااان الااادفات وطنياااة، قضاااايا: والثقافياااة االلتماعياااة االقضااااي ومااان -
 والفر سااية العربيااة بااالغتُت التعلاايم تطااوير ومنهااا: اجلزائااري الشااعب مقومااات

 وكااال األصاااليُت للساااكان العربياااة باللغاااة االلبااااري التعلااايم تطاااوير.
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 االلتماعيااة القااوا ُت كااال تطاااوير ادلساااتويات،  كااال تطاااوير ادلسااتويات،
 ): إداريااة و اقتصااادية ومطالااب وفر سااا، باااجلزائر ادلساالمُت علااى العماليااة
 ختفااي :  منهااا ادلهضااومة وحقوقااو اجلزائااري  اجملتمااا متطلبااات فيهااا راعااى

 علاااى العمااال الااادخل، اخاااتالر ماااا ختتلاااف الضاااريبة  سااابة الضااارائب،
 الشاارعيُت أصااحا ا إىل ادلغتصاابة األراضااي إعااادة البطالااة،  ساابة ختفااي 
 قاااروض مبااان  وذلاااك الرباااا مناااا اضاااي،األر  اساااتغالل وساااائل وتساااهيل
 ادلصاااا ا "ماااي  ركاااي  ظاااام تأسااايس والتجاااار، للفالحاااُت من فضاااة

 يف اجلزائااريُت كاال قبااول اخلااارلي، اال تاااج منافسااة ماان احملليااة واال تالااات
 إلغاااء الراتااب،  فااس العماال مباادأ  فااس وتطبياا   ييااز دون ماان مهنااة كاال
 امدارة ، إلغااااءسياساااية أو عنصااارية صااافة ذلاااا الااايت التعويضاااات كااال

 . ادل تلفة البلديات الغاء وكذلك العسكرية،  ادلناط  يف العسكرية

"ال ا اااااااااااادماج وال ا فصااااااااااااال ولكاااااااااااان  )ووووووووووووعارات حووووووووووووزل الئووووووووووووع  الجزائووووووووووووري: -
 رياااااااااااااااار"،  إن احلقااااااااااااااااوق ت خااااااااااااااااذ وال تعطااااااااااااااااى"، "إن إرادة الشااااااااااااااااعب ماااااااااااااااان إرادة ا  

 ال تقهر ".

 .األمة، الشعب،  الربدلان اجلزائري : جرائده -

مصاااااااااااايل احلااااااااااااج، حساااااااااااُت حلاااااااااااول، مفااااااااااادي  :الزعموووووووووووام فوووووووووووي ىووووووووووو ه المرحلوووووووووووة -
زكرياااااااااااء، ا ااااااااااد مز نااااااااااة. وأمااااااااااا اتسااااااااااات  طاااااااااااق احلاااااااااازب واكتسااااااااااابو لقاعاااااااااادة  ااااااااااعبية 
زادت معاااااااااااااو حااااااااااااارث احلكوماااااااااااااة والسااااااااااااالطات االساااااااااااااتعمارية لتاااااااااااااأ  الفرصاااااااااااااة قبيااااااااااااال 

سااااااااااابتمرب  26ا ااااااااااادالت احلااااااااااارب العادلياااااااااااة الثا ياااااااااااة أصااااااااااادرت قااااااااااارار  ااااااااااال احلااااااااااازب يف 
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عماااااااااااااء يف السااااااااااااجون وعقوبااااااااااااة طويلااااااااااااة األلاااااااااااال مااااااااااااا األ ااااااااااااغال ووضااااااااااااا الز  1939
 الشاقة على مصايل احلاج.

حوووووووووووووزل وحااااااااااااازب الشاااااااااااااعب امتااااااااااااااز بشاااااااااااااعبية حقيقاااااااااااااة حاااااااااااااىت  اااااااااااااي  باااااااااااااا "
 :" ومبجاااااااااايء احلاااااااااارب العادليااااااااااة الثا يااااااااااة باااااااااادأ احلاااااااااازب ينشاااااااااا  يف الاااااااااارب مثاااااااااالالفقوووووووووورام

الدعاياااااااااااااااة يف أوسااااااااااااااااط الشاااااااااااااااعوب وتعليااااااااااااااا  ادلنا اااااااااااااااَت وادللصاااااااااااااااقات، ومااااااااااااااان أبااااااااااااااارز 
سااااااااااية الوطنيااااااااااة: ظهااااااااااور البياااااااااااان اجلزائااااااااااري، وحركااااااااااة أحباااااااااااب البياااااااااااان  شاااااااااااطاتو السيا

 .1945ماي  8واحلرية  ومظاىرات 

ماااااااااااااااان  :(1947 -1946حركووووووووووووووووة انتصووووووووووووووووار الحريووووووووووووووووات الديمقراطيووووووووووووووووة   -3
 :العواماااااااااااال الاااااااااااايت ساااااااااااااعدت علااااااااااااى  شااااااااااااأة حركااااااااااااة اال تصااااااااااااار احلريااااااااااااات الدمقراطيااااااااااااة

ماااااااااااي  8رفااااااااااا حالااااااااااة احلاااااااااارب الاااااااااايت صلماااااااااات عاااااااااان احلاااااااااارب العادليااااااااااة الثا يااااااااااة، رلااااااااااازر 
الاااااااااااااااايت  ااااااااااااااااكلت منعطااااااااااااااااف يف احلركاااااااااااااااااة الوطنيااااااااااااااااة يف اجلزائاااااااااااااااار، إطاااااااااااااااااالق  1945

، عقاااااااااااااااد التماااااااااااااااات األمااااااااااااااام بقياااااااااااااااادة 1946أكتاااااااااااااااوبر  8سااااااااااااااراح مصاااااااااااااااايل احلااااااااااااااااج 
حاااااااااااااااااااااازب دلناقشااااااااااااااااااااااة إطاااااااااااااااااااااااره وولااااااااااااااااااااااوده القااااااااااااااااااااااا وين والشاااااااااااااااااااااارعي وادلشاااااااااااااااااااااااركة يف 

تسااااااااامية لديااااااااادة حلااااااااازب الشاااااااااعب ىاااااااااي  :اال ت اباااااااااات. مااااااااان  لاااااااااة ماااااااااا وصااااااااال إلياااااااااو
ميقراطيااااااااااااااة مااااااااااااااا بقاااااااااااااااء حاااااااااااااازب الشااااااااااااااعب اجلناااااااااااااااح حركااااااااااااااة ا تصااااااااااااااار احلريااااااااااااااات الد

السياساااااااااااي الساااااااااااري. ىكاااااااااااذا كا ااااااااااات  شاااااااااااأة احلركاااااااااااة كغطااااااااااااء قاااااااااااا وين و ااااااااااارعي ويف 
التمااااااااااااات لااااااااااااان طرحاااااااااااات فكاااااااااااارة ادلشاااااااااااااركة يف اال ت ابااااااااااااات ماااااااااااان مصااااااااااااايل احلاااااااااااااج 

 وكا ت ىنا  معارضة. 

اال ت ابااااااااااااااااات  :فاجلناااااااااااااااااح ادل يااااااااااااااااد لرئاسااااااااااااااااة مصااااااااااااااااايل احلاااااااااااااااااج ومااااااااااااااااربراهتم
ياساااااااااااااااية، اجملاااااااااااااااالس النيابياااااااااااااااة أداة  ال تهاااااااااااااااا  وسااااااااااااااايلة مااااااااااااااان وساااااااااااااااائل ادلقاوماااااااااااااااة الس
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مطالااااااااااب الشااااااااااعب و شاااااااااار الفكاااااااااارة لكسااااااااااب العطااااااااااف والتأييااااااااااد ماااااااااان الاااااااااارأي العااااااااااام 
الفر ساااااااااي،  شااااااااار الاااااااااوعي السياساااااااااي بشاااااااااكل واساااااااااا علاااااااااى ادلساااااااااتوى الاااااااااوطٍت، أماااااااااا 
اجلناااااااااااااااح ادلعااااااااااااااارض الااااااااااااااذي ميثلااااااااااااااو حسااااااااااااااُت حلااااااااااااااول ماااااااااااااان مربراتااااااااااااااو: ادلشاااااااااااااااركة يف 

لااااااااااااة الفاصاااااااااااالة، ادلشاااااااااااااركة يف اال ت ابااااااااااااات تكااااااااااااون علااااااااااااى حساااااااااااااب امعااااااااااااداد للمرح
اجملاااااااااااالس النيابياااااااااااة  عااااااااااال ادلنت باااااااااااُت يتعاااااااااااّودون علاااااااااااى احليااااااااااااة السياساااااااااااية وطبيعتهاااااااااااا، 
خساااااااااااارة ادلناضااااااااااالُت الثاااااااااااوريُت واالبتعااااااااااااد عااااااااااان الًتبياااااااااااة الوطنياااااااااااة الرافضاااااااااااة ل وضاااااااااااات 
االساااااااااااااتعمارية، وا تهااااااااااااات بفاااااااااااااوز ادل يااااااااااااادين للمشااااااااااااااركة يف اال ت اباااااااااااااات شلاااااااااااااا مّهاااااااااااااد 

امعاااااااااااااااالن الر اااااااااااااااي عااااااااااااااان ظهاااااااااااااااور حركااااااااااااااااة  . و 1954-1953ألزماااااااااااااااة عاااااااااااااااامي 
مااااااااااان طااااااااااارر مصاااااااااااايل احلااااااااااااج الااااااااااايت ىيمنااااااااااات  1946 اااااااااااوفمرب  2لال تصاااااااااااار ياااااااااااوم 

علااااااااااااى احلركاااااااااااااات الوطنياااااااااااااة وا تشاااااااااااااار يف األوساااااااااااااط الشاااااااااااااعبية يف ادلااااااااااااادن واألرياااااااااااااار 
مبااااااااااااااا لعلهااااااااااااااا تاااااااااااااانج  يف ترسااااااااااااااي  ر بااااااااااااااة االسااااااااااااااتقالل لاااااااااااااادى معظاااااااااااااام الطبقااااااااااااااات 

فة اإلسوووووووووووووالمية الكئووووووووووووا" :اجلزائريااااااااااااة، وتفاااااااااااارّت منهاااااااااااااا  عيااااااااااااات ومنظمااااااااااااات مثااااااااااااال
" و" عيااااااااااااة الطلبااااااااااااة ادلساااااااااااالمُت اجلزائااااااااااااريُت للشاااااااااااامال امفريقااااااااااااي" وكااااااااااااذا الجزائريووووووووووووة

. ومنااااااااااو  قااااااااااول أن حلركااااااااااة ا تصااااااااااار اللجنووووووووووة الوطنيووووووووووة للعوووووووووواطلين عوووووووووون العموووووووووو  "
احلرياااااااااااااات الدميقراطياااااااااااااة قاااااااااااااادت ضلاااااااااااااو لاااااااااااااورة  ريرياااااااااااااة وطنياااااااااااااة ربّااااااااااااات لااااااااااااايال مااااااااااااان 

 ادلناضلُت الطالئعيُت لتحقي  االستقالل الوطٍت.

الصااااااااااااحافة الاااااااااااايت سااااااااااااّ رهتا حركااااااااااااة ا تصااااااااااااار  :فة التيووووووووووووار االسووووووووووووتقالليصووووووووووووحا -3
احلركااااااااااااات الدميقراطيااااااااااااة لتبليااااااااااااا رسااااااااااااالتها للشااااااااااااعب اجلزائااااااااااااري وإعالمااااااااااااو بكاااااااااااال مااااااااااااا 
جياااااااااااااااري علاااااااااااااااى السااااااااااااااااحة الوطنياااااااااااااااة وحاااااااااااااااىت اخلارلياااااااااااااااة مااااااااااااااان أحاااااااااااااااداث وكشاااااااااااااااف 
ادلمارساااااااااااااااات الال سااااااااااااااااا ية  للساااااااااااااااالطات االساااااااااااااااتعمارية يف اجلزائاااااااااااااااار، لقااااااااااااااااد لعباااااااااااااااات 

ورا ىامااااااااااا وخطااااااااااَتا وكا اااااااااات سااااااااااالحا مشااااااااااهرا يف ولااااااااااو صااااااااااحافة حركااااااااااة اال تصااااااااااار د
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امدارة االسااااااااااااااتعمارية وماااااااااااااان ورائهااااااااااااااا أولئااااااااااااااك ادلسااااااااااااااتفيدين ماااااااااااااان ولودىااااااااااااااا وىاااااااااااااام 
ادلعماااااااااااارون األوروبيااااااااااااون ور اااااااااااام احلصااااااااااااار والتضاااااااااااايي  وأحيا ااااااااااااا التوقيااااااااااااف والقمااااااااااااا إال 
أن ىااااااااااااااذه الصااااااااااااااحف واألقااااااااااااااالم واصاااااااااااااالت رسااااااااااااااالتها النضااااااااااااااالية الوطنيااااااااااااااة و ااااااااااااااَتت 

أحيا اااااااااااا بتعرضاااااااااااها إىل قضاااااااااااايا و شااااااااااارىا دلقااااااااااااالت  ااااااااااارأة مذىلاااااااااااة وخارقاااااااااااة للعاااااااااااادة 
عنيفااااااااااااة يف ذلجتهااااااااااااا وزلتواىااااااااااااا وىااااااااااااو مااااااااااااا لعلهااااااااااااا متمياااااااااااازة عاااااااااااان بقيااااااااااااة الصااااااااااااحافة 
ادلولااااااااااودة   ااااااااااذا  علااااااااااى الساااااااااااحة اجلزائريااااااااااة والاااااااااايت كا اااااااااات مقاالهتااااااااااا  ااااااااااَت واضااااااااااحة 
وال تصاااااااااااايب اذلااااااااااااادر مبا ااااااااااااارة وتساااااااااااااتعمل كثااااااااااااَتا مااااااااااااان االهتاماااااااااااااات والغماااااااااااااوض يف 

لاااااااااادى ادلااااااااااواطن اجلزائااااااااااري مثلمااااااااااا كاااااااااااان   شااااااااااراهتا ولااااااااااذلك م تكاااااااااان تلقااااااااااى صاااااااااادى
احلاااااااااال بالنسااااااااابة لصاااااااااحافة حركاااااااااة اال تصاااااااااار و الااااااااايت ورلااااااااات بعااااااااا  الصاااااااااحف عااااااااان  

 ".صحيفة األمةحزب الشعب و صلم  ال إفريقيا   "

أماااااااااا بالنسااااااااابة للصاااااااااحافة الااااااااايت ظهااااااااارت يف عهاااااااااد حركاااااااااة اال تصاااااااااار فبعضاااااااااها ينشااااااااار 
 ذكر:بطريقااااااااااة ساااااااااارية والاااااااااابع  اةخاااااااااار بصاااااااااافة علنيااااااااااة وماااااااااان الصااااااااااحف الساااااااااارية  اااااااااا

 أماااااااااا الصاااااااااحافة العلنياااااااااة فهااااااااايصووووووووووت األحووووووووورار ، "،  صوووووووووحيفة األموووووووووة الجزائريوووووووووة
 صووووووووووووووووحيفة المفوووووووووووووووورل العربي ، صووووووووووووووووحيفة المنووووووووووووووووار ، الجزائوووووووووووووووور الحوووووووووووووووور  ، 
  صووووووووووووووت الئوووووووووووووع  ،  صوووووووووووووحيفة الئوووووووووووووع  الجزائري ، صوووووووووووووحيفة الووووووووووووووطن .
وبعااااااااااااد ظهااااااااااااور األزمااااااااااااة داخاااااااااااال حركااااااااااااة اال تصااااااااااااار، احااااااااااااتف  ادلصاااااااااااااليون بصااااااااااااحيفة 

اط  باااااااااااا هم بينماااااااااااا أساااااااااااس ادلركزياااااااااااون صاااااااااااحيفة " كلساااااااااااان  اااااااااااالجزائووووووووووور الحووووووووووور "
 3"األمة الجزائرية"
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إن ىاااااااااذا النشااااااااااط امعالماااااااااي اذلائااااااااال للحركاااااااااة يااااااااادل داللاااااااااة عميقاااااااااة علاااااااااى النضااااااااااال 
السياساااااااااااااااااي والياااااااااااااااااومي وادلساااااااااااااااااتمر يف موالهاااااااااااااااااة سياساااااااااااااااااة اساااااااااااااااااتعمارية عنصااااااااااااااااارية 
قمعيااااااااااااااااة. ىااااااااااااااااذا إضااااااااااااااااافة مصاااااااااااااااادار احلركااااااااااااااااة لعشاااااااااااااااارات ادلنا ااااااااااااااااَت والكراسااااااااااااااااات 

وعيااااااااااااة الشااااااااااااعب وادلناضاااااااااااالُت وتبليااااااااااااا رسااااااااااااالتها ومواقفهااااااااااااا وادلكتبااااااااااااات الداخليااااااااااااة لت
ألن امدارة االسااااااااااااااتعمارية م تساااااااااااااام  لااااااااااااااو حااااااااااااااىت بااااااااااااااالتعبَت عاااااااااااااان رأيااااااااااااااو يف إطااااااااااااااار 
قوا ينهااااااااااااااا، وكا ااااااااااااااات ىاااااااااااااااذه الصااااااااااااااحافة تتعااااااااااااااارض يومياااااااااااااااا للمصااااااااااااااادرة مااااااااااااااان قبااااااااااااااال 

 4السلطات الفر سية

" تعاااااااااااااد قوا ينهاااااااااااااا، بأّ اااااااااااااا ساااااااااااااتتابا مساااااااااااااَتة تلاااااااااااااك الجزائووووووووووووور الحووووووووووووور اّن "
ازت بشااااااااااارر الوقاااااااااااوت يف سااااااااااااحة الشااااااااااارر دون فشااااااااااال أو قباااااااااااول اجلرائاااااااااااد الااااااااااايت فااااااااااا

 د اءة.

وكا اااااااااااات  ثّااااااااااااال وحاااااااااااادىا بر ارلاااااااااااااا متكااااااااااااامال للشاااااااااااااعب اجلزائااااااااااااري، عااااااااااااارّبت 
عنااااااااااااو بكاااااااااااال وضااااااااااااوح وكا اااااااااااات بالفعاااااااااااال سااااااااااااالحا وأداة لتوعيااااااااااااة ادلااااااااااااواطن اجلزائااااااااااااري 
واألخاااااااااااذ بياااااااااااده ضلاااااااااااو حريتاااااااااااو واساااااااااااتقاللو ولاااااااااااذلك كاااااااااااان مصاااااااااااَتىا دائماااااااااااا احلجاااااااااااز 

واضاااااااااايعها ومواقفهااااااااااا خطاااااااااارا ال يقااااااااااّل أمهيااااااااااة وتااااااااااألَت ماااااااااان وادلصااااااااااادرة ألّ ااااااااااا مثّلاااااااااات مب
ولااااااااااود احلركاااااااااااة  فساااااااااااها علااااااااااى مصاااااااااااا  االساااااااااااتعمار وامقطاعيااااااااااة األوروبياااااااااااة. ولعاااااااااااّل 
ماااااااااا يثاااااااااَت اال تبااااااااااه ىاااااااااو تلاااااااااك الشااااااااااعارات الوطنياااااااااة اذلادفاااااااااة وادلتميااااااااازة الااااااااايت  لتهااااااااااا 

" خصوصااااااااااااا وصااااااااااااحافة احلركااااااااااااة عمومااااااااااااا إذا كا اااااااااااات الجزائوووووووووووور الحوووووووووووور صااااااااااااحيفة "
دولووووووووووة جزائريووووووووووة " :مبادئهااااااااااا ومطالبهاااااااااا الثابتااااااااااة عال يااااااااااة ومنهاااااااااااتعااااااااارّب حقيقااااااااااة عاااااااااان 
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" الااااااااااااذي سيصااااااااااااب  الشااااااااااااعار موووووووووووون الئووووووووووووع  إلوووووووووووو  الئووووووووووووع " و"ذات سووووووووووووياد 
 الر ي للدولة اجلزائرية ادلستقلة. 

إّن صاااااااااااااحافة حركاااااااااااااة اال تصاااااااااااااار كا ااااااااااااات وطنياااااااااااااة  لااااااااااااات مهاااااااااااااوم اجملتماااااااااااااا 
اجلزائااااااااااااري وواكباااااااااااات مسااااااااااااَتتو  اااااااااااات  ياااااااااااال االسااااااااااااتعمار الطوياااااااااااال وكا اااااااااااات لسااااااااااااا و 

بااااااااااااااو يااااااااااااااتكلم ويعاااااااااااااارب عاااااااااااااان مهومااااااااااااااو و المااااااااااااااو وم ساااااااااااااايو وكااااااااااااااذلك  مالااااااااااااااو  الااااااااااااااذي
وطموحاتاااااااااو، لقاااااااااد كا ااااااااات ىاااااااااذه الصاااااااااحافة حقاااااااااا ادلاااااااااواطن اجلزائاااااااااري، إذ يااااااااارى مااااااااان 
خالذلااااااااااااا  فسااااااااااااو وواقعااااااااااااو كمااااااااااااا أن ىااااااااااااذه الصااااااااااااحافة ماااااااااااان لهااااااااااااة أخاااااااااااارى  ّصاااااااااااابت 
 فسااااااااااها ماااااااااادافعا ضااااااااااد سلتلااااااااااف مظاااااااااااىر التعّسااااااااااف والقمااااااااااا والقهاااااااااار الاااااااااايت يتعاااااااااارض 

ا وادلناضاااااااااالون خصوصااااااااااا. ور اااااااااام مااااااااااا تعّرضاااااااااات لااااااااااو ذلااااااااااا ادلااااااااااواطن اجلزائااااااااااري عموماااااااااا
ماااااااااااااان مالحقااااااااااااااات ومتابعااااااااااااااات ومااااااااااااااا تعااااااااااااااّرض لااااااااااااااو صااااااااااااااحفيوىا ومسااااااااااااااَتوىا ماااااااااااااان 
اضاااااااااطهاد وساااااااااجن وتعاااااااااذيب فقاااااااااد واصاااااااااالت  ضااااااااااذلا الاااااااااوطٍت مبيناااااااااة خااااااااا  احلركااااااااااة 
ومواقفااااااااااااااو، و"صااااااااااااااحيفة ادلنااااااااااااااار "الاااااااااااااايت كا اااااااااااااات صااااااااااااااحيفة  اااااااااااااااملة لكثااااااااااااااَت  ماااااااااااااان 

وماااااااااااااااا  يااااااااااااااا  تبنّااااااااااااااات القضاااااااااااااااايا الوطنياااااااااااااااة والعربياااااااااااااااة وامساااااااااااااااالمية وام ساااااااااااااااا ية عم
مواقاااااااااااف لابتاااااااااااة متعلقاااااااااااة أساساااااااااااا بفلسااااااااااافة احلركاااااااااااة ومبادئهاااااااااااا الراسااااااااااا ة والتزاماهتاااااااااااا 
ساااااااااواء ا ااااااااااه  اااااااااعبها أو ضلاااااااااو القضاااااااااايا الااااااااايت  اضااااااااالت مااااااااان أللهاااااااااا علاااااااااى الصاااااااااعيد 
اخلاااااااااااااارلي خاصاااااااااااااة  يف كااااااااااااال مااااااااااااان تاااااااااااااو س وادلغااااااااااااارب األقصاااااااااااااى حيااااااااااااا  يالحااااااااااااا  

زائااااااااااااار القاااااااااااااار  ذلاااااااااااااذه الصاااااااااااااحفية ولاااااااااااااود مقااااااااااااااالت السياساااااااااااااة االساااااااااااااتعمارية يف اجل
وادلتمياااااااااازة بالعدوا يااااااااااة والظلاااااااااام. كا اااااااااات صااااااااااحافة حركااااااااااة اال تصااااااااااار ادلاااااااااار ة العاكسااااااااااة 
دلشاااااااااااااكل ومتاعااااااااااااب ومعا اااااااااااااة ادلااااااااااااواطن اجلزائااااااااااااري يف موالهااااااااااااة التعسااااااااااااف والقماااااااااااااا 
االساااااااااااااتعماريُت ادلسااااااااااااالطُت علاااااااااااااى رقااااااااااااااب اجلزائاااااااااااااريُت، وخاصاااااااااااااة مناضااااااااااااالي حركاااااااااااااة 
ى اال تصاااااااااااااااار الاااااااااااااااذين قضاااااااااااااااوا معظااااااااااااااام حيااااااااااااااااهتم وادلعاااااااااااااااتقالت والساااااااااااااااجون وادلنفااااااااااااااا
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بسااااااااااااابب  ضااااااااااااااذلم ادلتواصااااااااااااال لتحقيااااااااااااا  أمااااااااااااال اجلزائاااااااااااااريُت يف احلرياااااااااااااة واالساااااااااااااتقالل، 
واحملافظااااااااااااااة علااااااااااااااى الكيااااااااااااااان اجلزائااااااااااااااري والش صااااااااااااااية اجلزائريااااااااااااااة العربيااااااااااااااة امسااااااااااااااالمية 

 ادلعّرضة دوما للتشويو وزلاوالت متكررة للمحو واملغاء.

إيديولوجيوووووووووة التيوووووووووار االسوووووووووتعماري مووووووووون خوووووووووالل صوووووووووحيفة  :الجانووووووووو  التطبيقوووووووووي
 :المنار

    التعريا بصحفية المنار: -1
التماااااااااااااااااااا بعااااااااااااااااااا  األصااااااااااااااااااادقاء ادلنتماااااااااااااااااااُت إىل حركاااااااااااااااااااة ا تصاااااااااااااااااااار احلرياااااااااااااااااااات 
الدميقراطياااااااااااااة مصااااااااااااادار لريااااااااااااادة وطنياااااااااااااة  اااااااااااااَت متحزباااااااااااااة، وىاااااااااااااي  صاااااااااااااف  اااااااااااااهرية 
م قتااااااااااا، تصاااااااااادر باللغااااااااااة العربيااااااااااة والهتهااااااااااا مكتااااااااااوب  عليهااااااااااا "ادلنااااااااااار" وبااااااااااُت النااااااااااون 

ياساااااااااااااية، س واأللاااااااااااااف مناااااااااااااارة علاااااااااااااى رأساااااااااااااها ا اااااااااااااعات ومكتاااااااااااااوب  تهاااااااااااااا لريااااااااااااادة  
 اااااااااااادى الثا ياااااااااااة  21لقافياااااااااااة، دينياااااااااااة، حااااااااااارة. صااااااااااادر عاااااااااااددىا األول ياااااااااااوم اجلمعاااااااااااة 

وعلااااااااااااااى عااااااااااااااُت العنااااااااااااااوان صلااااااااااااااد  يااااااااااااااات  1957مااااااااااااااارس  29ادلوافاااااااااااااا  لااااااااااااااا  1370
" محموووووووووووووود بووووووووووووووزوزو ريرىاااااااااااااا وعنوا اااااااااااااا حيااااااااااااا  كاااااااااااااان ادلااااااااااااادير ادلسااااااااااااا ول ىاااااااااااااو "

 ادلكلف بكتابة االفتتاحية يف الغالب عنوا ا:
ALMNAR:bouzouzou mahmoude. Siege social :28 ; 
rue - alger / directeur général BT3 alger bourse. 

فر ااااااااااااك، امااااااااااااا ا صااااااااااااار ادلنااااااااااااار  500عاااااااااااادد حااااااااااااوايل  25اال ااااااااااااًتاكات خااااااااااااالل 
فر اااااااااااك. ويكتاااااااااااب  ااااااااااان العااااااااااادد يف أعلاااااااااااى الصااااااااااافحة علاااااااااااى  1000فيشاااااااااااًتكون ب 

. وقااااااااااااد صاااااااااااادر 6وأحيا ااااااااااااا  4فر ااااااااااااك وعاااااااااااادد صاااااااااااافحاهتا  20اليسااااااااااااار ويقاااااااااااادر بااااااااااااا 
عوووووووووودد  20 :السوووووووووونة الثانيووووووووووةعاااااااااادد.  19 :نة األولوووووووووو السوووووووووو ساااااااااانوات. 3خااااااااااالل 
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سااااااااااانوات.  3عااااااااااادد علاااااااااااى مااااااااااادار  51 عااااااااااادد. أي مبجماااااااااااوت 12 :السووووووووووونة الثالثوووووووووووة
  
لاااااااااااااء يف العاااااااااااادد األول يف الساااااااااااانة األوىل ساااااااااااانة  :أىووووووووووووداف جريوووووووووووود  المنووووووووووووار -2

علااااااااااااى لسااااااااااااان باااااااااااازوزو ادلاااااااااااادير ادلساااااااااااا ول للجرياااااااااااادة "قااااااااااااد  يّاااااااااااات  ادلنااااااااااااار  1951
ا ماااااااان لد ااااااااو لنقشااااااااا  ااااااااا الظلمااااااااات احلالااااااااة الاااااااايت تفااااااااا ال ورلاااااااااءا أن ي تيهااااااااا ا   ااااااااور 

ختااااااااااايم علاااااااااااى أمتناااااااااااا يف  ياااااااااااا ادلياااااااااااادين وسَتسااااااااااال ادلناااااااااااار أ اااااااااااعتو تطاااااااااااارد الظاااااااااااالم 
الشااااااااااامل وتثااااااااااَت السااااااااااابل للسااااااااااائرين أيااااااااااان كا اااااااااات ولهاااااااااااتهم السياسااااااااااة أو الااااااااااادين أو 
الثقافاااااااااااااة أو احلرياااااااااااااة "فادلناااااااااااااار لريااااااااااااادة سياساااااااااااااية، لقافياااااااااااااة، دينياااااااااااااة حااااااااااااارة. وعلياااااااااااااو  

 :من ىذا االقتباس على النحو التايلكا ت األىدار ا طالقا 
يعماااااااااااااال ادلنااااااااااااااار يف ساااااااااااااابيل حاااااااااااااا  الشااااااااااااااعوب يف تااااااااااااااويل  :أىووووووووووووووداف سياسووووووووووووووية -1

 اااااااااااا و ا بنفسااااااااااااها، ادلنااااااااااااار ياااااااااااارى أّن االسااااااااااااتقالل حااااااااااااّ  طبيعااااااااااااي ل ماااااااااااام وياااااااااااارى أن 
االسااااااااااتقالل احلقيقااااااااااي ىااااااااااو ماااااااااان  األمااااااااااة احلاااااااااا  التااااااااااام يف تقرياااااااااار مصااااااااااَتىا بنفسااااااااااها 

ايلر، ياااااااااااااااارى أّن الدميقراطيااااااااااااااااة دون تقيّااااااااااااااااد   اااااااااااااااارقي أو  اااااااااااااااارن أو لنااااااااااااااااون أو  اااااااااااااااا
احلّقااااااااااة ىااااااااااي  قياااااااااا  ادلسااااااااااااواة يف احلقااااااااااوق  والوالبااااااااااات باااااااااااُت سااااااااااائر أفااااااااااراد األماااااااااااة 
واحاااااااااااااًتام احلرياااااااااااااات األساساااااااااااااية والقااااااااااااايم الروحياااااااااااااة وفااااااااااااات  اجملاااااااااااااال لنماااااااااااااو ادلواىاااااااااااااب 
الفرديااااااااة، ادلناااااااااار ي كاااااااااد أن اجلزائااااااااار لااااااااازء ال يتجااااااااازأ مااااااااان ادلغااااااااارب العااااااااارن الاااااااااذي ىاااااااااو 

مساااااااااااااالمي وبالتاااااااااااااايل يااااااااااااادعو إىل التوحياااااااااااااد لااااااااااااازء طبيعاااااااااااااي مااااااااااااان العاااااااااااااام العااااااااااااارن ا
السياساااااااااااة ادلغربياااااااااااة، توحياااااااااااد أمتناااااااااااا يف األىااااااااااادار والوساااااااااااائل وعلياااااااااااو االىتماااااااااااام مباااااااااااا 

 جيري من حوادث. 
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يعمااااااااااااااال ادلناااااااااااااااار يف سااااااااااااااابيل إحيااااااااااااااااء الاااااااااااااااًتاث الفكاااااااااااااااري  :أىوووووووووووووووداف  قافيوووووووووووووووة -2
ادلغااااااااااااااااارن واسااااااااااااااااتثارة كنااااااااااااااااوز الثقافااااااااااااااااة ادلغاربيااااااااااااااااة، وياااااااااااااااادعو إىل عصاااااااااااااااار و الثقافااااااااااااااااة 

 واالبتكار.
يعماااااااااااال ادلنااااااااااااار يف ساااااااااااابيل  شاااااااااااار التعاااااااااااااليم امسااااااااااااالمية  :األىووووووووووووداف الدينيووووووووووووة -3

 اخلالصة وبيان امسالم يف ولهو الصحي . 
ادلناااااااااار  ااااااااًتم حرياااااااااة الفكااااااااار يعتربىااااااااا حقاااااااااا مقدساااااااااا  :أىووووووووداف المنوووووووووار الحووووووووور  -4

لكاااااااااال إ سااااااااااان، فيتااااااااااي  منااااااااااربا حاااااااااارا للنقااااااااااد والًتبيااااااااااة، ياااااااااادعو إىل تقااااااااااديس ادلباااااااااااد  
ادئهم، تتاااااااااااااااااوخى اال صااااااااااااااااااب أماااااااااااااااااام اذليئاااااااااااااااااات وال اعتباااااااااااااااااار ل  ااااااااااااااااا اص إال مببااااااااااااااااا

اجلزائرياااااااااة ماااااااااا الااااااااادعوة إىل توحياااااااااد األىااااااااادار ووساااااااااائل العمااااااااال،  ااااااااا  علاااااااااى كثااااااااارة 
ادل سساااااااااااااااااات القومياااااااااااااااااة ليتااااااااااااااااادرب الشاااااااااااااااااباب علاااااااااااااااااى تااااااااااااااااادبَت الشااااااااااااااااا ون و مااااااااااااااااال 
ادلسااااااااااا وليات أماااااااااااام وطااااااااااان "تاااااااااااالهم أكثااااااااااار مااااااااااان  اااااااااااَتىم، ويعمااااااااااال ادلناااااااااااار علاااااااااااى 

ت رأي وسااااااااااااااا   قيااااااااااااااا  ىاااااااااااااااذه األىااااااااااااااادار بطريقاااااااااااااااة موضاااااااااااااااوعية بفااااااااااااااات  دراساااااااااااااااا
مشاااااااااااكل كاااااااااال مياااااااااادان بوضااااااااااوح للوصاااااااااااول اىل حلااااااااااول معقولااااااااااة. وقااااااااااد توصااااااااااالوا إىل 

 بع  منها ووصلوا إىل حد مثل ب  الوعي القومي.
أيديولوجيوووووووووووووة التيوووووووووووووار االسوووووووووووووتقاللي مووووووووووووون خوووووووووووووالل صوووووووووووووحافتو  صوووووووووووووحيفة  -3

  المنار  نموذجا(:

: لقاااااااااد كا ااااااااات القضاااااااااية الوطنياااااااااة بالنسااااااااابة موقوووووووووا الحوووووووووزل مووووووووون االسوووووووووتعمار -1
تصااااااااااااااااااار للحريااااااااااااااااااات الدميقراطيااااااااااااااااااة قضااااااااااااااااااية ساااااااااااااااااايادة بالدرلااااااااااااااااااة األوىل حلركااااااااااااااااااة اال 

وليساااااااااات رلاااااااااارد قضااااااااااية إصااااااااااالحات مهمااااااااااا كا اااااااااات ساااااااااا ية، كمااااااااااا كا اااااااااات القضااااااااااية 
بالنسااااااااااابة لاااااااااااو علاااااااااااى حاااااااااااد تعباااااااااااَت أحاااااااااااد الكتااااااااااااب "قضاااااااااااية وطااااااااااان وليسااااااااااات رلااااااااااارد 
مطالاااااااااااااااب التماعياااااااااااااااة أو لقافياااااااااااااااة أو سياساااااااااااااااية". لاااااااااااااااذلك فااااااااااااااا ن احلركاااااااااااااااة كا ااااااااااااااات 
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االسااااااااااااتعمارية عاااااااااااان اجلزائاااااااااااار، إذ أن  تطالااااااااااااب باالسااااااااااااتقالل التااااااااااااام ولااااااااااااالء القااااااااااااوات
االسااااااااااااااااتعمار ىااااااااااااااااو الساااااااااااااااابب يف األوضااااااااااااااااات الساااااااااااااااايئة واألزمااااااااااااااااات الاااااااااااااااايت يعيشااااااااااااااااها 
الشاااااااااااااعب اجلزائاااااااااااااري، لاااااااااااااذلك ف  اااااااااااااو ال يعقااااااااااااال أن ياااااااااااااتم عاااااااااااااالج ادلااااااااااااارض بسااااااااااااابب 

"..  ادلااااااااااارض  فساااااااااااو، وعاااااااااااربت عااااااااااان ذلاااااااااااك لريااااااااااادة "ادلناااااااااااار" يف قوذلاااااااااااا: 
أكااااااااااااارب واالساااااااااااااتعمار مااااااااااااان أكااااااااااااارب العوامااااااااااااال يف تعساااااااااااااكر الصااااااااااااافو باااااااااااااُت األ اااااااااااااام، و 

ساااااااااابب يف التااااااااااأخر واالضلطاااااااااااط يف الاااااااااابالد العربيااااااااااة  اااااااااارقا و ربااااااااااا يف  يااااااااااا ادليااااااااااادين 
السياسااااااااااااااااية واالقتصااااااااااااااااادية وااللتماعيااااااااااااااااة والثقافيااااااااااااااااة، وماااااااااااااااان منتهااااااااااااااااى الرقاعااااااااااااااااة أن 
بعااااااااااااا  الااااااااااااادول االساااااااااااااتعمارية ال تاااااااااااااًتدد يف أن تعياااااااااااااب العااااااااااااارب  اااااااااااااذا االضلطااااااااااااااط 

قسااااااااام البشااااااااار متناسااااااااية أ اااااااااا ىاااااااااي ادلتساااااااااببة فياااااااااو... وكاااااااال مااااااااان تسااااااااابب يف اضلطااااااااااط 
 .5فهو عدو للبشر، عدو للمد ية، عدو للسالم

لااااااااذلك فاااااااا ن احلاااااااال الوحيااااااااد لل ااااااااروج ماااااااان ىااااااااذا الوضااااااااا ادلااااااااًتدي ىااااااااو االسااااااااتقالل، 
وال حالاااااااااااااة ألي اصاااااااااااااالحات لزئياااااااااااااة ترقيعياااااااااااااة، كااااااااااااال ماااااااااااااا تعلماااااااااااااو ىاااااااااااااو تثبيااااااااااااات 
الوضاااااااااااااا وقاااااااااااااد عااااااااااااارب "ادلناااااااااااااار" عااااااااااااان ذلاااااااااااااك يف قولاااااااااااااو: "ياااااااااااااذىب ال وخيلفاااااااااااااو ال، 

كأ اااااااااا أصاااااااااب  مااااااااان ادلعتقاااااااااد لااااااااادى الااااااااادوائر احلكومياااااااااة أساااااااااطوا ة متكاااااااااررة يف اجلزائااااااااار  
العليااااااااااااااا أن األزمااااااااااااااات السياسااااااااااااااية يف ادلسااااااااااااااتعمرات  ا اااااااااااااائة عاااااااااااااان سااااااااااااااوء تصاااااااااااااارر 
الااااااااااااااااوالة، وأن عاللهااااااااااااااااا ينحصاااااااااااااااار يف اسااااااااااااااااتبدال وال بوال...واحلقيقااااااااااااااااة أن منشااااااااااااااااأ 
ىااااااااااااذه األزمااااااااااااات لاااااااااااايس رالعااااااااااااا إىل تصاااااااااااارر األ اااااااااااا اص وإ ااااااااااااا ىااااااااااااو رالاااااااااااا  إىل 

 م. )وووووووووواطينوة وىااااااااااي م تنشااااااااااأ عاااااااااان تصاااااااااارر النظااااااااااام يف ذاتااااااااااو... ويف اجلزائاااااااااار أزماااااااااا
، م. ليونووووووووووووووووواروال يتوقاااااااااااااااااف عاللهاااااااااااااااااا علاااااااااااااااااى  م. نجوووووووووووووووووالنوال عااااااااااااااااان تصااااااااااااااااارر 
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فاألزماااااااااااات قدمياااااااااااة ذلاااااااااااا عاااااااااااروق وأصاااااااااااول وىاااااااااااي تظهااااااااااار دائماااااااااااا يف صاااااااااااورة ارادتاااااااااااُت 
متقااااااااااااااااااااااااااااااابلتُت، إرادة االذالل واالسااااااااااااااااااااااااااااااتغالل وإرادة احلريااااااااااااااااااااااااااااااة واالسااااااااااااااااااااااااااااااتقالل... 

ن ينااااااااااتق عنهااااااااااا إال سااااااااااوء والعالقااااااااااة بااااااااااُت األمتااااااااااُت قائمااااااااااة علااااااااااى قاعاااااااااادة ال ميكاااااااااان أ
العواقااااااااااااااب، إليهااااااااااااااا يرلااااااااااااااا أصاااااااااااااال األزمااااااااااااااة. وىااااااااااااااي مسااااااااااااااتوحاة ماااااااااااااان روح الغلبااااااااااااااة 
واالحاااااااااااااااااتالل وفااااااااااااااااارض سااااااااااااااااايادة وإ كاااااااااااااااااار الكياااااااااااااااااان اجلزائاااااااااااااااااري... إذ أن العالقاااااااااااااااااة 
قامااااااااات علاااااااااى عااااااااادوان مسااااااااال  عقبتاااااااااو حااااااااارب طويلاااااااااة دافعااااااااات فياااااااااو األماااااااااة اجلزائرياااااااااة 

ادهتا عاااااااااااان  فسااااااااااااها بكاااااااااااال قواىااااااااااااا، فلاااااااااااام يقاااااااااااادر ذلااااااااااااا أن  ااااااااااااتف  اسااااااااااااتقالذلا وسااااااااااااي
وعرفاااااااااااات االحااااااااااااتالل والساااااااااااايادة ولكنهااااااااااااا م تقطااااااااااااا األماااااااااااال يف اسااااااااااااًتلات ساااااااااااايادهتا 
ادلفقاااااااااااودة... إذ لااااااااااائن م  اااااااااااد األمااااااااااام ادلساااااااااااتعفة العااااااااااازالء الياااااااااااوم الوساااااااااااائل لتحقيااااااااااا  

 6مطازلها فال بد أن  دىا يوما ما. وويل يومئذ دلن يقف يف طريقها"

يف أحقيتاااااااااااو ويااااااااااارى "ادلناااااااااااار" أن النظاااااااااااام االساااااااااااتعماري قاااااااااااائم علاااااااااااى حجاااااااااااق وىاااااااااااي 
باسااااااااتمرار األوضااااااااات كمااااااااا ىااااااااي يف ادلسااااااااتعمرات، وأ ااااااااو ال حاااااااا  ذلااااااااا  بادلطالبااااااااة

يف تقرياااااااااار مصااااااااااَتىا، احلاااااااااا  الااااااااااذي خيولااااااااااو القااااااااااا ون وادلوالياااااااااا  الدوليااااااااااة ذلااااااااااا، حياااااااااا  
لاااااااااااء: "أن  ظامااااااااااا كهااااااااااذا ال ميكاااااااااان أن يفاااااااااارض  فسااااااااااو علااااااااااى العقااااااااااول، وال ميكاااااااااان 

ر العقااااااااااااالء ذوي أن يثباااااااااااات أمااااااااااااام ادلنطاااااااااااا  النزيااااااااااااو، فااااااااااااال  رابااااااااااااة أن يثااااااااااااَت اسااااااااااااتنكا
البصااااااااااااائر احلاااااااااااارة، وأن يتساااااااااااابب يف أزمااااااااااااة خطااااااااااااَتة ىااااااااااااو الواقااااااااااااا يف اجلزائاااااااااااار. وقااااااااااااد 
حكاااااااااااااام الضاااااااااااااامَت العااااااااااااااادلي بولااااااااااااااوب زوال ىااااااااااااااذا النظااااااااااااااام االسااااااااااااااتعماري دلنافاتااااااااااااااو 
دلباااااااااااااااااد  احااااااااااااااااًتام حريااااااااااااااااة اال سااااااااااااااااان... وقااااااااااااااااررت ادلوالياااااااااااااااا  الدوليااااااااااااااااة االعااااااااااااااااًتار 
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مااااااااااااااااة للشااااااااااااااااعوب  قهااااااااااااااااا يف تقرياااااااااااااااار مصااااااااااااااااَتىا  بنفسااااااااااااااااها، بولااااااااااااااااوب احااااااااااااااااًتام كرا
 7اال سان"

: ياااااااااارى "حاااااااااازب اال تصااااااااااار" أن لاااااااااال األزمااااااااااة ىااااااااااو إعااااااااااادة النظاااااااااار يف   األزمووووووووووةحوووووووووو
العالقاااااااااااة باااااااااااُت األمتاااااااااااُت، وذلاااااااااااك يف حااااااااااادود "حااااااااااا  تقريااااااااااار ادلصاااااااااااَت" الاااااااااااذي أقرتاااااااااااو 
ادلواليااااااااااااا  الدولياااااااااااااة، إذ ألن الولاااااااااااااود االساااااااااااااتعماري ىاااااااااااااو سااااااااااااابب كااااااااااااال األزمات،اااااااااااااا 
وال وأن ماااااااااان حاااااااااا  الشااااااااااعب اجلزائااااااااااري أن يقاااااااااارر مصااااااااااَته بنفسااااااااااو ماااااااااان  ااااااااااَت  اااااااااارط 

"... وىااااااااااذا مااااااااااا تاااااااااادعوا إليااااااااااو قيااااااااااد وقااااااااااد عااااااااااربت "ادلنااااااااااار" عاااااااااان ذلااااااااااك يف قوذلااااااااااا: 
ىااااااااااذه اجلرياااااااااادة وباعتبااااااااااار أىاااااااااادافها الواضااااااااااحة فاااااااااا ن فصاااااااااال الاااااااااادين امسااااااااااالمي عاااااااااان 
احلكومااااااااااااااة الفر سااااااااااااااية والتنظاااااااااااااايم القضااااااااااااااائي امسااااااااااااااالمي و ظااااااااااااااام الًتبيااااااااااااااة والتعلاااااااااااااايم 

القضاااااااااايا ور ياااااااااة اللغاااااااااة العربياااااااااة و شااااااااار الثقافاااااااااة امساااااااااالمية وماااااااااا أ ااااااااابو ذلاااااااااك مااااااااان 
اخلاصاااااااااااة بااااااااااااجلزائر ال تعاااااااااااد إال لزئياااااااااااات  ااااااااااال مشااااااااااااكلها  ااااااااااال ادلشاااااااااااكلة الرئيساااااااااااة 
الاااااااااااايت ىااااااااااااي مصاااااااااااادر  ياااااااااااااا ادلشاااااااااااااكل أال وىااااااااااااي مرالعاااااااااااااة العالقااااااااااااة بااااااااااااُت األماااااااااااااة 
الفر ساااااااااااية واألماااااااااااة اجلزائرياااااااااااة بتطبيااااااااااا  مبااااااااااادأ "حااااااااااا  تقريااااااااااار ادلصاااااااااااَت" وإرلاااااااااااات ىاااااااااااذا 

رر يف احلااااااااا  كااااااااااامال  ااااااااااَت منقااااااااااوص إىل يااااااااااد الشاااااااااعب اجلزائااااااااااري فيكااااااااااون لااااااااااو التصاااااااااا
تنظااااااااااايم  ااااااااااا و و الدينياااااااااااة والد يوياااااااااااة مااااااااااان  اااااااااااَت تااااااااااادخل ياااااااااااد ألنبياااااااااااة يف أي  اااااااااااأن 

 8منها".

: ياااااااارى احلاااااااازب أن احلاااااااال ىااااااااو مرالعااااااااة العالقااااااااة كمااااااااا سااااااااب  كيفيووووووووة حوووووووو  األزمووووووووة-
ذكاااااااااااااره لكااااااااااااان االخاااااااااااااتالر مااااااااااااان حيااااااااااااا  مااااااااااااانهق مرالعاااااااااااااة ىاااااااااااااذه العالقاااااااااااااة فااااااااااااا ن 
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امخااااااااااااااااااتالر يف التصااااااااااااااااااور واذلاااااااااااااااااادر ياااااااااااااااااا دي إىل اخااااااااااااااااااتالر ادلاااااااااااااااااانهق وطريقااااااااااااااااااة 
َت أن احلااااااااااازب حااااااااااادد موقفااااااااااااو بشاااااااااااكل حاسااااااااااام أال وىاااااااااااو االسااااااااااااتقالل التحريااااااااااار  ااااااااااا

وأن تقريااااااااااار ادلصاااااااااااَت الاااااااااااذي تقاااااااااااره ادلواليااااااااااا  الدولياااااااااااة ال يكفاااااااااااي بااااااااااال جياااااااااااب العمااااااااااال 
علاااااااااااااى  قيااااااااااااا  االساااااااااااااتقالل  مياااااااااااااا الوساااااااااااااائل وأوذلاااااااااااااا ولاااااااااااااوب توحياااااااااااااد اجلهاااااااااااااود 

ا ااااااااااااا لبشاااااااااااارى تشاااااااااااارح الصاااااااااااادور إواذلاااااااااااادر وعاااااااااااارّب ادلنااااااااااااار عاااااااااااان ذلااااااااااااك يف قولااااااااااااو: 
لبشاااااااااااارى ىااااااااااااي تكااااااااااااوين "جلنااااااااااااة إ شااااااااااااائية لتأساااااااااااايس وتاااااااااااانع  األعمااااااااااااال... ىااااااااااااذه ا

لبهاااااااااااة لزائرياااااااااااة للااااااااااادفات عااااااااااان احلرياااااااااااة واحًتامهاااااااااااا"  ستبشااااااااااار  اااااااااااذا العمااااااااااال وضلااااااااااان 
 علاااااااااام أ ااااااااااو قلياااااااااال لاااااااااادا بالنساااااااااابة دلااااااااااا  ريااااااااااده ودلااااااااااا "تاااااااااااج إليااااااااااو الشااااااااااعب... فاااااااااا ن 
الااااااااااااذي  ريااااااااااااده ىااااااااااااو توحيااااااااااااد السياسااااااااااااة والعماااااااااااال يف لبهااااااااااااة قوميااااااااااااة تتمثاااااااااااال فيهااااااااااااا 

ار.. والااااااااااااذي وقااااااااااااا ىااااااااااااو اال اااااااااااااد علااااااااااااى مطااااااااااااام  الشااااااااااااعب إىل احلريااااااااااااة واالسااااااااااااتقر 
زلاربااااااااااااة ادلظااااااااااااام واحااااااااااااًتام احلريااااااااااااات األساسااااااااااااية وىااااااااااااو خطااااااااااااوة عظيمااااااااااااة  رلااااااااااااو أن 
يتبعهااااااااااااا توحيااااااااااااد الااااااااااااربامق السياسااااااااااااية يف بر ااااااااااااامق عااااااااااااام واحااااااااااااد يعاااااااااااارب عاااااااااااان أماااااااااااااين 

 9الشعب اجلزائري القومية اليت هتدر اىل اسًتلات سيادهتا واستقالل"

دام  يااااااااااااا الوسااااااااااااائل حااااااااااااىت أن العماااااااااااال ماااااااااااان ألاااااااااااال االسااااااااااااتقالل يتطلااااااااااااب اساااااااااااات 
وإن كا ااااااااااااات ادلشااااااااااااااركة يف اال ت اباااااااااااااات والااااااااااااايت يااااااااااااارى فيهاااااااااااااا اال ااااااااااااااه االساااااااااااااتقاليل 
وسااااااااااايلة ال  اياااااااااااة يف ذاهتاااااااااااا إذ عملااااااااااات "ادلناااااااااااار" علاااااااااااى تربيااااااااااار مشااااااااااااركة احلااااااااااازب يف 
اال ت اباااااااااات ر ااااااااام ادلعارضاااااااااة أو دلاااااااااا ذلاااااااااذه ادلشااااااااااركة مااااااااان ألااااااااار سااااااااال  علاااااااااى  عاااااااااة 

اركة فيهاااااااااااااا  اال ت ابااااااااااااااتر إال احلااااااااااااازب حيااااااااااااا  لااااااااااااااء: "فااااااااااااا  م ال يااااااااااااارون يف ادلشااااااااااااا
وساااااااااااااااااايلة مبااااااااااااااااااالأل مطااااااااااااااااااازلهم وإرسااااااااااااااااااال صااااااااااااااااااوت اجلزائاااااااااااااااااار إىل اخلااااااااااااااااااارج ألن يف 
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الربدلااااااااااان الفر سااااااااااي منصااااااااااة يرلااااااااااوا اجلزائريااااااااااون أن جياااااااااادو فيهااااااااااا احلريااااااااااة للتعبااااااااااَت عاااااااااان 
مطاااااااااااازلهم وادلطالباااااااااااة  قاااااااااااوقهم... وفائااااااااااادة ىاااااااااااذه األعماااااااااااال اطاااااااااااالت الااااااااااارأي العاااااااااااام 

وال اجلزائااااااااااااار وأبطاااااااااااااال الااااااااااااادعايات الفر ساااااااااااااي والااااااااااااارأي العاااااااااااااام العاااااااااااااادلي علاااااااااااااى أحااااااااااااا
االساااااااااااااااتعمارية ادلضاااااااااااااااللة وبياااااااااااااااان احلقيقاااااااااااااااة عساااااااااااااااى أن يهتاااااااااااااااز الضااااااااااااااامَت الفر ساااااااااااااااي 
والضااااااااااامَت العااااااااااااادلي إىل العطااااااااااااف علااااااااااااى القضاااااااااااية القوميااااااااااااة اجلزائريااااااااااااة و ااااااااااااذا الولااااااااااااو 
فقاااااااااااا  ميكاااااااااااان تربياااااااااااار ادلشاااااااااااااركة يف اال ت ابااااااااااااات الربدلا يااااااااااااة و اااااااااااال الشااااااااااااعب علااااااااااااى 

فاااااااااااح القااااااااااومي التحاااااااااارري جيااااااااااب الااااااااااتحمس ذلااااااااااا بصاااااااااافتها سااااااااااالحا ماااااااااان أساااااااااالحة الك
اساااااااااااااااتعمالو لكااااااااااااااان دون االكتفااااااااااااااااء باااااااااااااااو وحاااااااااااااااده ودون االعتقااااااااااااااااد بأ اااااااااااااااو الوسااااااااااااااايلة 
الوحيااااااااااااااادة للتحريااااااااااااااار ألن العطاااااااااااااااف اخلاااااااااااااااارلي ال يتحااااااااااااااار  إال إذا بااااااااااااااارىن الرا اااااااااااااااب 
فياااااااااااااو علاااااااااااااى الاااااااااااااوعي القاااااااااااااومي والنضاااااااااااااق السياساااااااااااااي وذلاااااااااااااك بتوحياااااااااااااد األىااااااااااااادار 

 .10ووسائل العمل والقيام اجلدي إىل أخذ ىذا احل 

إن الوحاااااااااادة العربيااااااااااة وامسااااااااااالمية  ي  الوحوووووووووود  العربيووووووووووة االسووووووووووالمية:فووووووووووي سووووووووووب -
والتضااااااااااامن والتعاااااااااااون كااااااااااان دائمااااااااااا يشااااااااااكل إحاااااااااادى األىاااااااااادار الرئيسااااااااااية دلطالااااااااااب 
اال ااااااااااااااه االساااااااااااااتقاليل، بااااااااااااال واألكثااااااااااااار مااااااااااااان ذلاااااااااااااك أن رئااااااااااااايس حركاااااااااااااة اال تصاااااااااااااار 
ومنضااااااااااااااليها كاااااااااااااا وا يربطاااااااااااااون دائماااااااااااااا باااااااااااااُت النظاااااااااااااام الاااااااااااااوطٍت للشاااااااااااااعب اجلزائاااااااااااااري 

العااااااااارب يف كااااااااال مااااااااان تاااااااااو س وادلغااااااااارب األقصاااااااااى وبقياااااااااة البلااااااااادان و ضاااااااااال األ اااااااااقاء 
العربياااااااااااة ووحااااااااااادة القضاااااااااااية وقاااااااااااد أكااااااااااادت "ادلناااااااااااار" "أ اااااااااااو اساااااااااااتنادا علاااااااااااى احلقاااااااااااائ  
اجلغرافيااااااااااة والتارخييااااااااااة واجلنسااااااااااية، أن اجلزائاااااااااار لاااااااااازء ال يتجاااااااااازأ ماااااااااان ادلغاااااااااارب  العاااااااااارن 
الكبااااااااااَتر الااااااااااذي ىااااااااااو لاااااااااازء طبيعااااااااااي ماااااااااان العااااااااااام العاااااااااارن امسااااااااااالمي ولااااااااااذا جياااااااااااوز 
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امقليمياااااااااااااة إىل الوطنياااااااااااااة العربياااااااااااااة وامساااااااااااااالمية العاماااااااااااااة ولاااااااااااااذا يااااااااااااادعو إىل  الوطنياااااااااااااة
توحيااااااااااااد السياسااااااااااااة ادلغربيااااااااااااة  ادلغاربيااااااااااااةر توحياااااااااااادا متينااااااااااااا يف األىاااااااااااادار والوسااااااااااااائل". 
ودعاااااااااات إىل توحيااااااااااد السياسااااااااااة والعماااااااااال يف كاااااااااال قطاااااااااار "وإ ّنااااااااااا حااااااااااُت  اااااااااارى شلثلااااااااااي 

حياااااااااااد االساااااااااااتعمار الفر ساااااااااااي يف أقطاااااااااااار ادلغااااااااااارب الثاللاااااااااااة يعقااااااااااادون التماعاااااااااااات لتو 
التساااااااااااا ل عااااااااااان رد الفعااااااااااال مااااااااااان  -طبعاااااااااااا –السياسااااااااااة والعمااااااااااال، يتباااااااااااادر اىل ذىنناااااااااااا 

لا اااااااااااااب احلركاااااااااااااات القوميااااااااااااااة التحريرياااااااااااااة يف ادلغااااااااااااارب فناااااااااااااارى أن الفطااااااااااااارة السااااااااااااااليمة 
تقتضااااااااااااي طبعااااااااااااا بتوحيااااااااااااد السياسااااااااااااة والعماااااااااااال يف صاااااااااااافور احلركااااااااااااات ادلغربيااااااااااااة، وال 

لااااااااااااذلك  11يتااااااااااااأتى ذلااااااااااااك طبعااااااااااااا إال بتوحيااااااااااااد السياسااااااااااااة والعماااااااااااال يف كاااااااااااال قطاااااااااااار"
ىااااااااااذا ادلباااااااااادأ فاااااااااا ن "ادلنااااااااااار" اىتماااااااااات بالسياسااااااااااة ادلغربيااااااااااة والسياسااااااااااة العربيااااااااااة  وماااااااااان

وامسااااااااااااالمية عامااااااااااااة، و شاااااااااااارت كاااااااااااال مااااااااااااا يتعلاااااااااااا  باالسااااااااااااتعمار بالبلاااااااااااادان ادلغربيااااااااااااة 
وبتطاااااااااااااااورات األحاااااااااااااااداث يف األقطاااااااااااااااار العربياااااااااااااااة وامساااااااااااااااالمية عاماااااااااااااااة، وخصصااااااااااااااات 
صاااااااااافحات كثاااااااااااَت لشااااااااااارح وعااااااااااارض األحاااااااااااداث ادلتعلقاااااااااااة باألقطاااااااااااار العربياااااااااااة وعااااااااااارّبت 

ا التولاااااااااااو القاااااااااااومي مااااااااااان خاااااااااااالل مقااااااااااااالت كثاااااااااااَتة، ومااااااااااان أمثلتهاااااااااااا: "... عااااااااااان ىاااااااااااذ
السااااااااايما بعاااااااااادما أعلاااااااااان يف العااااااااادد األول ماااااااااان "ادلنااااااااااار" أ ناااااااااا  عتاااااااااارب ادلغاااااااااارب كاااااااااال ال 
يتجااااااااااااازأ ودعو اااااااااااااا إىل توحياااااااااااااد السياساااااااااااااة والعمااااااااااااال يف لبهاااااااااااااة واحااااااااااااادة هتااااااااااااادر إىل 

 12 اية واحدة بوسائل متحدة"

الااااااااااااااايت منيااااااااااااااات  اااااااااااااااا  . وترلاااااااااااااااا أساااااااااااااااباب اال تكاساااااااااااااااات واذلااااااااااااااازائم وامخفاقاااااااااااااااات
األحااااااااااااازاب العربياااااااااااااة ادلغاربياااااااااااااة بأسااااااااااااارىا،  اااااااااااااَت أ اااااااااااااا لاااااااااااااات متفاوتاااااااااااااة يف التعباااااااااااااَت 
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وأسااااااااااالوب التحقيااااااااااا ، ولاااااااااااو ب ذلاااااااااااا اال ساااااااااااجام يف ذلاااااااااااك ال سااااااااااافرت ادل ساااااااااااي عااااااااااان 
 تاااااااااااااائق تقااااااااااااارب األقطاااااااااااااار ادلغاربياااااااااااااة قاطباااااااااااااة مااااااااااااان أىااااااااااااادافها وأ ااااااااااااارت التضاااااااااااااحيات 

وحاااااااااااادة امرادة ال ادلغاربياااااااااااة اجلسااااااااااايمة أطيااااااااااااب الثماااااااااااار يف القرياااااااااااب العالاااااااااااال، فااااااااااا ن 
تغااااااااااااٍت عاااااااااااان وحاااااااااااادة العماااااااااااال للتعجياااااااااااال بتحقيقهااااااااااااا، ولااااااااااااو أن احلركااااااااااااات التحريريااااااااااااة 
ادلغاربياااااااااااة وّحااااااااااادت عملهاااااااااااا داخااااااااااال كااااااااااال قطااااااااااار مغاااااااااااارن لتقااااااااااادمت تقااااااااااادما ساااااااااااريعا 
ضلاااااااااو  ايتهاااااااااا، ولاااااااااو   ىاااااااااذا التوحياااااااااد يف الكفااااااااااح التحرياااااااااري ادلغااااااااارن العاااااااااام لكاااااااااان 

ادلياااااااااااااااادان اليااااااااااااااااوم ألقطااااااااااااااااار ادلغاااااااااااااااارب كلهااااااااااااااااا رأس مرفااااااااااااااااوت وصااااااااااااااااوت مسااااااااااااااااموت يف 
الااااااااااااااادويل... ولاااااااااااااااو ولااااااااااااااادوا  االساااااااااااااااتعماريون أماااااااااااااااامهم كتلاااااااااااااااة مغربياااااااااااااااة منساااااااااااااااجمة 
قائماااااااااة البنياااااااااان تااااااااادافا عااااااااان قضاااااااااية واحااااااااادة بلساااااااااان واحاااااااااد دلاااااااااا اساااااااااتطاعوا أن ميثااااااااال 

 13حكاية الثَتان الثاللة يف بالد ا 

إن اال اااااااااااااه االسااااااااااااتقاليل أوىل اىتمااااااااااااام كبااااااااااااَتا للشااااااااااااباب  :االىتمووووووووووووام بالئووووووووووووبال -
و اااااااااابات الياااااااااوم حياااااااااال ادلوالهاااااااااة وحااااااااارب التحريااااااااار مااااااااان باعتباااااااااارىم رلاااااااااال الغاااااااااد، 

االسااااااااااتعمار وصلااااااااااد ىااااااااااذا االىتمااااااااااام معااااااااااربا عنااااااااااو يف "ادلنااااااااااار" ماااااااااان خااااااااااالل مواضاااااااااايا 
تعتماااااااااااد األمااااااااااام يف بنااااااااااااء " :ومقااااااااااااالت عااااااااااادة، وىاااااااااااذه عيناااااااااااة عااااااااااان تلاااااااااااك ادلقااااااااااااالت

رلااااااااادىا علاااااااااى ساااااااااواعد أبنائهاااااااااا وترفاااااااااا سااااااااارح عزىاااااااااا علاااااااااى كواىااااااااال رلاذلاااااااااا و ساااااااااائها 
ىضاااااااااااااااُت الشااااااااااااااابان، ومااااااااااااااان الكلماااااااااااااااات اجلارياااااااااااااااة علاااااااااااااااى ويف طليعاااااااااااااااة العااااااااااااااااملُت النا
" ألاااااااال أن البنااااااااُت ىاااااااام إن الئووووووووبال ىووووووووا رجووووووووال الفووووووووداأللساااااااانة رلاااااااارى األمثااااااااال "

رلااااااااااااااااال الغااااااااااااااااد، والبنااااااااااااااااات ىاااااااااااااااان  ساااااااااااااااااء الغااااااااااااااااد، فالغااااااااااااااااد ينتظاااااااااااااااارىم بوالبااااااااااااااااات 
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ومساااااااااااااا وليات، ومنهااااااااااااااا مااااااااااااااا  توقعااااااااااااااو ومنهااااااااااااااا مااااااااااااااا ال  توقعااااااااااااااو، فالوالااااااااااااااب علااااااااااااااى 
 14"األمهات وادلربيُت ...

ر دلصااااااااااااااالحة باااااااااااااااالده ال ميكناااااااااااااااو اال فصاااااااااااااااال عااااااااااااااان  إن الشااااااااااااااااب لنااااااااااااااادي مسااااااااااااااا 
 اااااااااعبو وال عااااااااان الكفااااااااااح القاااااااااومي العاااااااااام الاااااااااذي يقاااااااااوم باااااااااو الشاااااااااعب بأساااااااااره موحااااااااادا 
ال ا صاااااااااااادات فيااااااااااااو... ورسااااااااااااالة الشاااااااااااااب ادلغاااااااااااارن أن يكااااااااااااون يف طليعااااااااااااة الكفاااااااااااااح يف 

وا تشاااااااذلا ماااااان باااااارالُت اجلهاااااال والفقاااااار  ساااااابيل  رياااااار بااااااالده ماااااان رقبااااااة االسااااااتعمار،
كنااااااااااا  اااااااااارى أن الشااااااااااباب يف  ضااااااااااة ىاااااااااام  لااااااااااة ولااااااااااذلك  " " واالسااااااااااتغالل...

يغاااااااذو ا بألساااااااامهم  ومااااااان أفئدتاااااااو لاااااااذوهتا الوقاااااااادة، مشااااااااعلها الوىالاااااااة،
الغضااااااااااة وينفحااااااااااون فيهااااااااااا بااااااااااأرواحهم الطاااااااااااىرة ويااااااااااذكرو ا ب ماااااااااااذلم الواسااااااااااعة، فهاااااااااام 
اجلناااااااااود البواسااااااااال لقياااااااااادة توضاااااااااا يف ياااااااااد الكهاااااااااول وىااااااااام األسااااااااالحة ادلاضاااااااااية للااااااااارأي 

 15"الذي يصدر عن حكمة الشيوخ

سااااااااااااعى اال ااااااااااااااه االساااااااااااااتقاليل إىل إصاااااااااااااالح حاااااااااااااال  :اصوووووووووووووالح حوووووووووووووال المووووووووووووورأ  -
ادلاااااااااارأة الااااااااااايت كا ااااااااااات كا اااااااااات تعااااااااااااين اجلهااااااااااال واألمياااااااااااة، كمااااااااااا كا ااااااااااات تعااااااااااااين وطاااااااااااأة 
األعاااااااااارار والتقاليااااااااااد الفاساااااااااادة، الاااااااااايت تعظااااااااااي للرلااااااااااال كاااااااااال احلقااااااااااوق و اااااااااارم ادلاااااااااارأة 

فكا ااااااات تاااااااارى يف تعلااااااايم ادلااااااارأة عيبااااااااا وعاااااااار، ويف عماااااااال  مااااااان أبسااااااا  احلقااااااااوق،
الل وتفسااااااااااااا ا، لاااااااااااااذلك عمااااااااااااال اال ااااااااااااااه االساااااااااااااتقاليل علاااااااااااااى إصاااااااااااااالح ادلااااااااااااارأة اضلااااااااااااا

حاااااااااااال ادلااااااااااارأة، وىاااااااااااذا االىتماااااااااااام إ اااااااااااا ىاااااااااااو تر اااااااااااة دلنطلااااااااااا  األياااااااااااديولولي لال ااااااااااااه 
االسااااااااااتقاليل الااااااااااذي ياااااااااارى ادلاااااااااارأة  صااااااااااف األمااااااااااة، الاااااااااايت ماااااااااان دون ىااااااااااذا ا صااااااااااف م 
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 قااااااااااااا  االساااااااااااااتقالل وال العاااااااااااااي  الكااااااااااااار  وال الرلااااااااااااال الصاااااااااااااا . ولااااااااااااااء ا عكااااااااااااااس 
" ماااااااااان خااااااااااالل مواضاااااااااايا ومقاااااااااااالت كا اااااااااات دعااااااااااوة المنووووووووووارذلااااااااااك علااااااااااى صاااااااااافحة "

إىل االىتمااااااااااااام بااااااااااااادلرأة وترقيتهااااااااااااا وختليصااااااااااااها ماااااااااااان رقبااااااااااااة التقاليااااااااااااد وساااااااااااالطة الرلاااااااااااال 
ن "إ القاسااااااااااي ذلااااااااااك ماااااااااان خااااااااااالل التعلاااااااااايم والًتبيااااااااااة، وىااااااااااذه عينااااااااااة ماااااااااان ادلواضاااااااااايا:

ادلااااااااارأة  ثااااااااال  صاااااااااف األماااااااااة، ولااااااااان يتااااااااااح ألي أماااااااااة أن يكاااااااااون ذلاااااااااا رلتماااااااااا إ سااااااااااين 
التقااااااااااادم والرقاااااااااااي حاااااااااااىت يتااااااااااااح ذلاااااااااااذا اجملتماااااااااااا األمهاااااااااااات  يتمتاااااااااااا بقااااااااااادر كباااااااااااَت مااااااااااان

الصاااااااااااااحلات القااااااااااااادرات علااااااااااااى تربيااااااااااااة النشااااااااااااىء و كااااااااااااُت ادلااااااااااااواطن الصااااااااااااا  القااااااااااااادر 
علاااااااااى النهاااااااااوض بوالباااااااااو ضلاااااااااو  فساااااااااو وضلاااااااااو اجملتماااااااااا الاااااااااذي يعاااااااااي  فياااااااااو، وال يتااااااااااح 
ل ماااااااااااااة مثااااااااااااال ىااااااااااااا الء األمهاااااااااااااات إصاااااااااااااالحات إال إذا تعلمااااااااااااات ادلااااااااااااارأة وأصااااااااااااابحت 

حيحة ماااااااااااااا تعاااااااااااارر بااااااااااااو والباهتاااااااااااااا وحقوقهااااااااااااا علاااااااااااااى ماااااااااااان الثقافااااااااااااة والًتبياااااااااااااة الصاااااااااااا
 16. "السواء

... فقاااااااااد كاااااااااان سااااااااالطان العاااااااااادات والتقالياااااااااد القدمياااااااااة الااااااااايت  ااااااااارم التعلااااااااايم الفتااااااااااة، "
وتباااااااااااااي  للرلااااااااااااال أن يساااااااااااااتبد باااااااااااااالرأي يف كثاااااااااااااَت مااااااااااااان األماااااااااااااور ويسااااااااااااايء اساااااااااااااتعمال 
بعااااااااااااا  حقوقاااااااااااااو يف الااااااااااااازواج والطاااااااااااااالق قوياااااااااااااا راسااااااااااااا ا عميااااااااااااا  اجلاااااااااااااذور.. وكاااااااااااااان 

دات والتقالياااااااااااد سااااااااااالطان  خااااااااااار م يكااااااااااان أقااااااااااال  فاااااااااااود يظهااااااااااار سااااااااااالطان ىاااااااااااذه العاااااااااااا
وإذا كا اااااااااااااااااات  17وساااااااااااااااااايطرة وىااااااااااااااااااو ساااااااااااااااااالطان احلكاااااااااااااااااام االسااااااااااااااااااتعماري األلناااااااااااااااااا "

العقيااااااااااادة الساااااااااااائدة يف ذلاااااااااااك الوقااااااااااات تعتااااااااااارب ادلااااااااااارأة رلااااااااااارد خاااااااااااادم يقتصااااااااااار عملاااااااااااو 
علاااااااااى االىتماااااااااام بًتبياااااااااة األوالد وخدماااااااااة الااااااااازوج فقااااااااا  فااااااااا ن ادلااااااااارأة ادلسااااااااالمة تااااااااارف  
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فااااااااااان  مهمااااااااااا يكاااااااااان ماااااااااان  اااااااااايء فاااااااااا ن  ىااااااااااذه الوضااااااااااعية وجيااااااااااب أن يااااااااااتم تعااااااااااديلها
ادلااااااااااااارأة ادلسااااااااااااالمة تنكااااااااااااار أن تبقاااااااااااااى ساااااااااااااجينة بيااااااااااااات مظلااااااااااااام وخادماااااااااااااة زوج ينكااااااااااااار 
حقهااااااااااااا يف احلياااااااااااااة... إن االسااااااااااااالم الصااااااااااااحي  قااااااااااااد ملكهااااااااااااا ماااااااااااان احلقااااااااااااوق مااااااااااااا ال 
يقاااااااال عاااااااان حقااااااااوق الرلاااااااال وقاااااااارر ذلااااااااا حاااااااا  التمتااااااااا بكفاءاهتااااااااا وعقلهااااااااا وم  يقصاااااااار 

بياااااااااة األطفاااااااااال كماااااااااا يعتقاااااااااد والبهاااااااااا علاااااااااى إدارة  ااااااااا ون ادلنااااااااازل والعناياااااااااة بوالاااااااااب تر 
بعااااااااااا  قصاااااااااااار النظااااااااااار وساااااااااااذج العقااااااااااال بااااااااااال للمااااااااااارأة احلااااااااااا  الكامااااااااااال يف االطاااااااااااالت 
بادلهااااااااااام السياسااااااااااية كااااااااااأن تكااااااااااون لسااااااااااان حاااااااااا  يف بردلااااااااااان  ااااااااااع  إذا كا اااااااااات خاليااااااااااة 
ماااااااااااان األعمااااااااااااال ادلنزليااااااااااااة... إذا فااااااااااااال ولااااااااااااو ميثااااااااااااار الرلاااااااااااال علااااااااااااى ادلاااااااااااارأة يف ىااااااااااااذا 

كفاااااااااااءة تامااااااااااة...ألن ادلضاااااااااامار مااااااااااا دام كاااااااااال ماااااااااان اجلنسااااااااااُت "ماااااااااال عقاااااااااال منااااااااااَت و  
الشاااااااااارط األساسااااااااااي يف  قياااااااااا   مااااااااااال األمااااااااااة أن يكااااااااااون القااااااااااائم  ااااااااااا علااااااااااى لا ااااااااااب 
ماااااااااان ادلعرفاااااااااااة الصاااااااااااحيحة وكيفياااااااااااة الااااااااااادفات عاااااااااان احلااااااااااا  ادلشاااااااااااًت  ادلنشاااااااااااودر وتفااااااااااارق 
ادلناااااااااااار باااااااااااُت أصااااااااااانار النسااااااااااااء إذ ميااااااااااازت باااااااااااُت ادلااااااااااارأة الفاضااااااااااالة وادلااااااااااارأة الفاسااااااااااادة 

ساااااااااااء اللاااااااااااوا  ال ىاااااااااااّم و اااااااااادد علاااااااااااى زلاربااااااااااة وتطهاااااااااااَت اجملتماااااااااااا امسااااااااااالمي مااااااااااان الن
ذلااااااااااان إاّل إ اااااااااااراء الرلاااااااااااال يف حاااااااااااُت أّكاااااااااااد أّن  ادلااااااااااارأة ادلثالياااااااااااة الااااااااااايت  رياااااااااااد حّقاااااااااااا أن 
 18تكاااااااااون  ا اااااااااب الرلااااااااال يف ساااااااااائر مياااااااااادين احليااااااااااة االجيابياااااااااة فهاااااااااي ادلااااااااارأة العادلاااااااااة 

الاااااااااااايت  الاااااااااااات ماااااااااااان علااااااااااااوم الاااااااااااادين والااااااااااااد يا مااااااااااااا م يتيساااااااااااار لكثااااااااااااَت ماااااااااااان الرلااااااااااااال 
وياااااااااارى ادلنااااااااااار الااااااااااذي يعاااااااااارب عاااااااااان واتساااااااااامت بكمااااااااااال األخااااااااااالق و باااااااااال الصاااااااااافاتر 

أيدولولياااااااااااة اال ااااااااااااه االساااااااااااتقاليل أ ّاااااااااااو إذا م يتحقااااااااااا  إصاااااااااااالح حاااااااااااال ادلااااااااااارأة ضلاااااااااااو 
اجلياااااااااد بااااااااااالعًتار للمااااااااارأة  قوقهاااااااااا ادلشاااااااااروعة ف  ّاااااااااو لااااااااان تتحّقااااااااا  مطالاااااااااب اال ااااااااااه 
االسااااااااااااتقاليل، وماااااااااااان بّ مطالااااااااااااب الشااااااااااااعب اجلزائااااااااااااري وىااااااااااااي االسااااااااااااتقالل والعااااااااااااي  
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 ادمااااااااااة علياااااااااو أن يقصااااااااار لهاااااااااوده علاااااااااى رلاااااااااارد الكااااااااار   وماااااااااا دمناااااااااا  عتااااااااارب ادلااااااااارأة ك
الطهاااااااااااااي والكااااااااااااانس والغسااااااااااااايل، وترقياااااااااااااا ماااااااااااااا رث مااااااااااااان الثيااااااااااااااب، واالستساااااااااااااالم يف  
كااااااااال ماااااااااا كاااااااااان جلاااااااااربوت الرلااااااااال وقساااااااااوتو الوحشاااااااااية ولااااااااايس ذلاااااااااذا اخلاااااااااادم احلاااااااااّ  يف 
 اااااااااّ  عصاااااااااا الطاعاااااااااة ف  ّناااااااااا ال ضلقااااااااا  ماااااااااا  صااااااااابوا إلياااااااااو مااااااااان حيااااااااااة ساااااااااعيدة ىادئاااااااااة  

تفااااااااااااعهم بعبقرياااااااااااة امااااااااااارأهتم واساااااااااااتغالل كااااااااااام حققهاااااااااااا  َت اااااااااااا يف عهاااااااااااد ا اجلدياااااااااااد ال 
كفاءهتاااااااااااااا وم "جبوىاااااااااااااا يف ظاااااااااااااالم ادلناااااااااااااازل وباااااااااااااُت لااااااااااااادران البياااااااااااااوت فاااااااااااااال يااااااااااااارى 
الضاااااااااوء وتنسااااااااام اذلاااااااااواء كماااااااااا ساااااااااجناىا يف أظلااااااااام ادلناااااااااازل وأعمااااااااا  البياااااااااوت اعتقاااااااااادا 
مناااااااااااا وال باااااااااااأس ىاااااااااااذا االعتقااااااااااااد أ اااااااااااا خادماااااااااااة أو عباااااااااااد شللاااااااااااو  ولااااااااااايس للعباااااااااااد أن 

 19.يشار  سيده يف األعمال الشريفة"

  : خاتمة

ا طالقا من األفكار ادلطروحة حول احلركة الوطنية اجلزائرية يف عهد الثورة 
وامعالن الذي كان من  بُت الوسائل الدافعة على مقومات األمة والوطن خاصة التيار 
االستقاليل الذي يعد أبو احلركة الوطنية كما صنفو ادل رخون لتاري  اجلزائر وىو الذي 

ولي  التحرير الوطنيُت فيما بعد.  لة من ادلراحل يف ادلسار النضايل ا بثقت منو لبهة 
ذلذا التيار فامعالم الذي ساد يف تلك الفًتة كان ىو اةخر سالح من أسلحة إىل 
لا ب احلركة السياسية ادل يدة للثورة وادلناىضة لالستعمار حي  قاوم من خاللو 

 زلليا وعادليا. وكصورة على امعالم الثوري االستعمار الفر سي ولعلو معدوم فينظر الكثَت
اجلزائري صلد الصحافة اجملسدة يف العديد من الصحف الوطنية ادلدافعة عن حقوق 

" اليت  ت المنارالشعب اجلزائري والناطقة با و داخل الوطن وخارلو. ومنها صحيفة  "
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 تصار احلريات دراستها اليت تصنف ضمن صحافة التيار االستقاليل وبالضب  حركة ا
" فمن خالل ىذا التحليل حملتوى الصحيفة ولد اىا مصالي الحاجالدميقراطية بزعامة "

مطابقة ألىدار التيار اليت منها: رفضها لكل أ كال االستعمار وحرية الشعب اجلزائري 
والشعوب ادلستعمرة وتقرير مصَتىا ووحدة ادلغرب العرن وحرية ادلرأة ادلسلمة يف إطار 

وتربية الشباب اجلزائري تربية سليمة. وىي كلها تصب يف سبيل النضال السياسي  الشرت
من ألل  يل االستقالل التام للجزائر. وىي على مدار لالث سنوات من صدورىا 

عدد تعد لسان حال للتيار االستقاليل عامة وحركة ا تصار احلريات  51مبجموت 
 الدميقراطية خاصة.

 :مراج  البحث وىوامئو

 .4، ص1986بوعزيز: ايديوجلية احلركة الوطنية من خالل ولائ  لزائرية، اجلزائر، و.م.ج،  "ي ر1

ادل سسون: ديدوش مراد، العرن بن مهيدي، مصطفى بن بولعيد، زلمد خصضر، كر  بلقاسم،    ر2
 زلمد بوضيار.

، 3الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، ج :عبد الر ان بن ابراىيم بن عقون ر3
 .90ص: 
 62-54عواطف عبد الر ن: الصحافة الوطنية يف اجلزائر دراسة  ليلية لصحافة الثورة اجلزائرية  ر4

 ر.45-44، ص: 1985 اجلزائر، ادل سسة الوطنية للكتاب، 
 
، 03، ص: 12ادلنار: زلمود  بوزوزو، "مىت يفصل احلكم االستعماري عن اجلزائر؟"، العدد  ر5

 .21/12/1951بتاري : 
، السنة 01، ص: 04ار: زلمود  بوزوزو، " ىل من لديد أيها الوايل اجلديد؟"، العدد ادلن ر6

 .21/05/1951األوىل، 
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 .02: ادلرلا  فسو، ص ر7

 .04، ادلقال الساب ، ص12العدد  ر8

 .30/07/1951، 01زلمد بوزوزو، "بارقة أمل.. خطوة كبَتة يف  قي  اال اد القومي"، ص:  ر9

 .15/06/1951، 02، ص:  05الربدلان اجلزائري؟"، العدد زلمود  بوزوزو، "مىت ينت ب   ر10

 .01/01/1951، 29، ص 01زلمود  بوزوزو، "ادلنار وأىدافو" العدد  ر11

، ص 13زلمود  بوزوزو، "حول التجربة التو سية: قضية ادلغرب واحدة وكفاحو واحد "، العدد  ر12
01 ،31/01/1952. 

، السنة الثا ية: 03، ص: 05 زلمود بوزوزو: "ىل يتحق  الكفاح ادلغرن"، العدد ر13
20/06/1952. 

 .29/03/1951، 02، ص: 01العدد  ر14

، ص: 02ادلنار: "رسالة الشاب ادلغرن، من تقرير ادل  ر االخَت لطلبة افريقيا الشمالية"، العدد  ر15
02 ،20/04/1951. 

، 14، ص: 13ادلنار: الشباب يف عصر النبوة، عن رللة "لواء االسالم"، العدد    ر16
04/01/1952. 

 .20/06/1952، السنة الثا ية: 03، ص: 05ادلنار: " ضة ادلرأة األ دو يسية"، العدد  ر17

 .01/01/1954، 03 :ادلنار: األمُت عبد العزيز، " ضة ادلرأة ادلسلمة"، ص ر18
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 الطب الفرنسي في الجزائر خالل الفترة االستعمارية
 )أداة للهيمنة و حقل للتنصير (

 (2جامعة الجزائر) قسم التاريخ // صليحة عالمةد/
 الملخص باللغة العربية

كانت والزالت وسيلة لتخفيف اآلـ الناس ،   إف شلارسة الطب والعالج مهنة نبيلة        
السياسية خالؿ  األغراضإف خضوعها خلدمة  إال اجملتمع.ومعاناهتم واحلفاظ على صحة 
 أدلهنةذلذه  اإلنساينافقدىا اذلدؼ  (0851-0721الفًتة االستعمارية يف اجلزائر)

و تسريب أفكار  أدلسيحيةيف يد اإلدارة االستعمارية استغلتها يف نشر  أداةلتصبح 
 الطب والعالج  شلا جعل جلزائرياوبسط اذليمنة الفرنسية على اجملتمع  ،احلضارة األوروبية

    . مظهرا من مظاىر االستعمار
  Résumé en anglais 

At all times, providing medical treatment to people was one of 
the most noble activity, in a manner that doctors work on 
curing pain and suffer of  the human being, and promoving the 
health situation of the society. 

However , the french administration, during the colonisation 
era (1830/1962), used the health care policy as a tool to serve the 
objectives of the occupation, which are essentially, the spread of 
christianity among the muslim people, promoving the european 
civilization, and setting the french hegemony all over the 
algérian society.   
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As a consequence the health care became a destructive  aspect of 
the colonialism. 

 المقال   
لتخفيف األدل عن اإلنساف والقضاء على كانت مهنة الطب والزالت وسيلة         

الضرر الذي يلحق جبسده و نفسيتو ، إال إف احلكومة الفرنسية يف اجلزائر خالؿ الفًتة 
منها  لت اذلدؼ النبيلاالستعمارية أخضعت ىذه ادلهنة لسياستها االستعمارية وحو  

وسيلة  الطب والعالج أصبح حيث ،خلدمة أغراضها السياسية ومصاحلها االستعمارية
العمل  كاف  فقد .اجملتمع اجلزائري وفرض ىيمنتو عليو وسطلتسريب احلضارة األوروبية 

أكد  اجلنراؿ  إذ من أولويات احلكومة الفرنسيةاالستعمارية السياسي وفرض اذليمنة 
يف خطاب لضباطو أف العمل اإلنساين مهم ولكن األولوية   (D’Aumale)دوماؿ 

خلدمة أغراض مت إخضاع الطب والعالج  و على ىذا األساس     )1(  .يللعمل السياس
فقد كلفت احلكومة الفرنسية األطباء العسكريُت وادلدنيُت على حد . فرنسا االستعمارية

سواء بأداء ىذه ادلهمة للوصوؿ إذل غايتها، معتمدة يف ذلك مبدأ العالج من اجل 
(. وما يؤكد ذلك ىو تعاليم وزارية، Guérir pour conquérirاالحتالؿ )

وتصرحيات عديدة لرجاؿ السياسة والطب، منها ما تقدـ بو ادلًتجم الفرنسي توستاف دي 
، حُت قاؿ أف اسم الطبيب 0730( سنة Toustain Du Manoir) *مانوار

وعليو فإف شلارسة الطب يف اجلزائر من قبل  مفتاح عمومي مؤكد للتوغل وسط اجلزائريُت .
أناس متعلمُت، وذلم ضمائر حية ، غَت مرتبطُت مبصاحل ، ستكوف رمبا إحدى الوسائل 

 )2(.ادلؤكدة يف صلاح عملية إدخاؿ احلضارة الفرنسية يف أوساطهم
-0786عن سياستو يف مدغشقر) (Lyauteyادلاريشاؿ ليويت)   صرح  كما  

( ، 0801-0815وىراف ) عمالة( و 0815-0812الصفراء )( مث يف عُت 0811
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حُت قاؿ9 انو ليس ىناؾ ما ىو أقوى من فعالية دور الطبيب كعامل توغل وجاذبية 
وسالـ وسط السكاف األصليُت. و يف مايلي النص بلغتو األصلية حىت يكوف أكثر داللة 

 على ادلعٌت. 

  "Il n’est pas de fait plus solidement établis que l’efficacité du 
rôle du médecin comme agent de pénétration, d’attirance et de 
pacification"(3)  

( خالؿ ادلؤمتر Salvandy وزير التكوين العمومي سالفاندي)  إضافة إذل خطاب     
حيث ذكر اعتماد حكومة ادللك بشكل   ،(4)0734الطيب الذي انعقد يف باريس سنة  

كبَت على التفاين ادلهٍت لألطباء ، وتأثَتىم ادلعنوي  يف نشر احلضارة وسط اجلزائريُت ، و 
و أكد ذلك خالؿ زيارتو إذل اجلزائر وإذل مستشفى . إفريقيا يف الفرنسية اذليمنة كيدٲت

يذكرىم فيها ، حيث وجو كلمة لألطباء العسكريُت  0735الداي بالعاصمة سنة 
مبهمتهم األساسية ، وىي إدخاؿ احلضارة الفرنسية وسط القبائل اجلزائرية والتأكيد على 

 . دعم احلكومة ذلم يف ىذا اجملاؿ. و يف مايلي مقتطفات من ىذه الكلمة بلغتها األصلية
"Le gouvernement du roi compte beaucoup sur le dévouement 
professionnel sur   l’influence morale des médecins de l’Algérie 
pour la civilisation des arabes pour l’affermissement de la 
domination française en Afrique( 5) " 

"…vous avez une autre mission aussi important a remplir  c’est 
de concourir pour une grande part a faire pénétrer notre 
civilisation au milieu des tribus arabes et kabyles ….De notre 
coté  nous ferons nos efforts pour vous mettre en  mesure de 
propager parmi les indigènes  l’instruction médicale qui sera 
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utile a la foi a humanité et a l’établissement de notre puissance 
dans ce pays". (6)    

( تقريرا  Agnely)  غنورلٲو مع هناية أربعينات القرف التاسع عشر قدـ الطبيب      
عن عملية التلقيح يف اجلزائر ، قاؿ فيو بصريح العبارة 9 "إف التأثَت السياسي للطب 

  )7(.والتأثَت ادلعنوي للطبيب ، وسيلة للغزو ونشر احلضارة يف اجلزائر"

"Influence politique de la médecine, influence morale du 
médecin comme instrument de conquête et de civilisation en 
Algérie" .  

بعالج اجلزائريُت منذ القرف التاسع عشر   الفرنسية احلكومة اىتماـ ٲبد من ىناو       
بطريقة عنصرية وىدؼ استعماري ،  حيث كلفت األطباء العسكريُت مبهمة الفحص 
وتقدمي العالج ونشر عمليات التلقيح وسط القبائل اجلزائرية ، وىم مطالبوف إذل جانب 

مكن من ذلك مبعرفة أسرار وعادات وتقاليد اجلزائريُت ، وحتديد نقاط ضعفهم حىت تت
 Giscardبسط ىيمنتها عليهم . وكانت البداية مببادرة من الطبيب اجلراح جيسكارد )

( الذي استعمل الطب وسيلة للتغلغل وسط القبائل اجلزائرية منذ السنوات األوذل من 
. ( 8) 0723 جويلية يف بوفاريك سوؽ يف للجزائريُت العالج تقدمي يف ٲاالحتالؿ،  بد

السنة من تكوين عالقات شخصية مع  اجلزائريُت وسط ستة عشرة وقد متكن خالؿ ىذه 
قبيلة ، شلا لفت أنظار الساسة واألطباء الفرنسيُت إذل أف الطبيب ىو العامل األساسي 
والوحيد الذي ميكنو الدخوؿ وسط اجلزائريُت ، والتأثَت عليهم لتثبيت قواعد احلكم 

العالج وسط القبائل البعيدة وادلعزولة، الفرنسي يف ادلنطقة ، خاصة حُت ذكر أف تقدمي 
.   (9)خوؼ ودوف منٲجعلو يكسب ثقة اجلزائريُت ويتنقل يف أوساطهم  بكل حرية ، يف 

ويتبٌت فكرة الفعالية  ،(   طبيب احلاكم العاـ Pouzinوليايت بعده الدكتور بوزاف) 
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ثقة سلتلف السياسة دلهنة الطب ،  وطرح إشكالية متكن الطبيب ادلسيحي من كسب 
رؤساء القبائل وخاصة العلماء وادلرابطُت ذوي التأثَت الكبَت كرجاؿ دين ، من خالؿ 

   (10) .تقدمي العالج اجملاين

خيمة يف  0724وقد باركت احلكومة الفرنسية ىذا الرأي حُت أقاـ يف جانفي        
دوية سوؽ بوفاريك ،على بعد عشروف كلم من العاصمة ، يقدـ فيها العالج واأل

  للجزائريُت باجملاف .  

 ال و الفرنسيُت لدى األطباء بادلعاجلة  للجزائريُت يسمح  أما من الناحية الرمسية فلم  
، رمز القمع واإلرىاب   0733إال بعد إنشاء ادلكاتب العربية سنة  ادلستشفيات، دخوؿ

حيث  . وذلك بعد استفحاؿ ظاىرة تفشي األوبئة ، وانتقاؿ العدوى إذل ادلستوطنُت 
على مضاعفة عدد أفراد سلك ضباط الصحة ، مع تعيُت  0736أكد احلاكم العاـ سنة 

جواف  18. وقرر وزير احلربية يـو لكل عمالة طبيب خلدمة ادلكاتب العربية  ،ثالثة أطباء
اجلوف رلانا من طرؼ ضباط الصحة العسكرية بادلكاتب أف "األىارل" سوؼ يع 0736

 مصلحة إنشاء مت ، احلربية وزارة عن الصادرة 0736 جواف 21  مريةٲب و،  (11)العربية
 كل فيو تدو ف سجل وضع إجبارية مع ، العربية ادلكاتب مستوى على الصحة

 )12(. يوما عشر مخسة كل يتجدد ، اجلزائريُت حبياة ادلتعلقة وادلناخية الطبية ادلالحظات
رئيس ادلكتب العريب  - ( Bertherand) و حسب الطبيب بَتتراند    رغم ذلك .

تؤسس أبدا  فاف  ادلكاتب العربية  دل ، 0744-0737 بعمالة اجلزائر خالؿ الفًتة
و أف سكاف القبائل ، احملرومُت من كل إسعاؼ طيب ، كانوا  مصلحة طبية منتظمة،

مهما كانت نية الطبيب  . الف  يظهروف دائما النفور من ادلراكز اإلستشفائية الفرنسية
  فهو داخل ضمن ىذا الرمز ادلخيف ادلعروؼ بادلكاتب العربية.
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الدكتور فكر  ،االستعماريةوإماـ رفض اجلزائريُت االلتحاؽ بادلؤسسات العالجية         
يف إنشاء مستشفيات خاصة ب"األىارل" ، تسَت بأمواؿ اجلزائريُت  0737سنة بَتتراند 

اليت جتمع من ضريبة العشور السنوية ، لتحقيق اذلدؼ األمسى من ىذه السياسة ، وىو 
   (13).التوغل وسط السكاف األصليُت بعد كسب ثقتهم

 األطباء يتجو فٲأمر الوزير الفرنسي ادلسؤوؿ عن اجلزائر ، ب 0738و يف  سنة       
 ، اجلزائريُت من التقرب هبدؼ اجملاين العالج لتقدمي" األىارل" بيوت إذل الفرنسيُت

وصدر نفس القرار من احلاكم العاـ  (14)الفرنسي. اجملتمع يف ودرلهم
االحتكاؾ باجلزائريُت دعت و لتوسيع عملية  .(15) 0741سنة (Randonراندوف)

احلكومة إذل تعلم لغة "األىارل"، والزيادة يف التسهيالت الطبية ذلم على مستوى 
         (16)البلديات، بعدما لوحظ أف ادلستفيدين من الطب ىم األوروبيوف فقط.

ادلرأة اجلزائرية، العنصر  بالضبط  اجلزائرية و األسرةولتسهيل العملية والوصوؿ اذل        
األساسي يف األسرة،  مت استعماؿ الطبيبات الفرنسيات اللوايت حققن ما دل حيققو األطباء 

، حُت  0784الرجاؿ يف الدخوؿ وسط األسرة اجلزائرية. بدء تطبيق العملية منذ سنة 
،  (Chellier)( الطبيبة شوليي  J.Cambo كلف احلاكم العاـ جوؿ كامبو)

، وكيفية إيصاؿ العالج إليها ، بإرساذلا يف  (17)وضوع الصحة عند ادلرأة اجلزائريةبدراسة م
، كما أرسل بعثات مشاهبة إذل  مناطق   القبائل وبالد وراسٲمهمة طبية إذل منطقيت اؿ

وبعد الدراسة مت توظيف نساء جزائريات قابالت إذل جانب القابالت  . أخرى من البالد
اجلزائرية  ادلرأةالوصوؿ اذل على إف   التأكيدمت رمسية  أرشيفية.  و يف وثيقة (18)الفرنسيات 

إنشاء أماكن للعالج خاصة بالنساء ا  مت كلذل .األطفاؿعلى  والتأثَتيعٍت السيطرة 
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(    Fugénie)اإلمرباطورة فوجيٍت  من جلزائريات تعمل فيها طبيبات، بدعم ومساندة
 نابوليوف الثالث. اإلمرباطورزوجة  ( 19).

جلأت احلكومة الفرنسية يف اجلزائر إذل  تأسيس مصلحة الطب  أخرىو من جهة       
مصلحة طب  ادلدين والسماح لبعض اجلزائريُت بالعمل فيها . حيث مت إنشاء

،  0742جانفي  10مبرسـو  ( médecine de colonisationاالستعمار)
(. حيث كاف من  Saint Arnaud) رنوٲت الصادر عن وزير احلربية ادلاريشاؿ سان

ادلفروض أف يتكفل طبيب االستعمار بعالج ادلستوطنُت ، ويضمن  يف نفس الوقت 
مراقبة طبية للجزائريُت القاطنُت بعُت ادلكاف. إال انو وجو العالج لألوروبيُت فقط، ودل 

حتت ادلراقبة  واعفقد وض يُت،اجلزائر  ضباط الصحةيسمح ذلم بعالج اجلزائريُت أبدا ، حىت 
زلمد  ضابط الصحةما حدث مع مثل العالج للجزائريُت،  وفاإلدارية حىت ال يقدم

 -العريب الصغَت ، الذي شغل منصب طبيب االستعمار، حيث  كتبت ضده شكوى 
، حوؿ استياء ادلستوطنُت منو 0765يف أكتوبر  -من السلطات احمللية إذل احلاكم العاـ

 (20)نتيجة تعاملو مع اجلزائريُت ادلسلمُت وإعطائهم الدواء وتعليمهم طريقة العالج. 
اشي الذي كتبت ضده عدة تقارير  للحاكم العاـ تتهمو وكذالك ضابط الصحة بولوؾ ب

بسبب زيارتو  ، بالغياب ادلتكرر عن العمل، و هتاونو يف أداء واجبو ادلهٍت، وإمهالو دلرضاه
للدواوير وتقدمي العالج يف ادلناطق البعيدة وسط اجلزائريُت مرتُت يف األسبوع وفق مرسـو 

    ( 21). 0772مارس 

باء االستعمار و الشعب اجلزائري أمرا صعبا جدا،  حبكم كاف االتصاؿ بُت أط
 لتسهيل عملية و اللغة وعدـ الثقة ادلوجودة بُت الطرفُت خاصة من الطرؼ اجلزائري. 

اجلزائرية وكسب ثقة السكاف وتقبلهم للحضارة الغربية  األسرةوالتوغل وسط  االتصاؿ  



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                        مجلة دورية دولية محكمة

 145  18العد 
 

    ،0813 سبتمرب 03مبرسـو  زائريمت إنشاء منصب ادلساعد الطيب اجلواذليمنة الفرنسية 
دلساعدة أطباء االستعمار يف عيادات األىارل ، ويف دورات العالج األسبوعية يف القبائل 

عملوا حتت سلطة طبيب االستعمار كمًتمجُت ومنفذين لتعليماهتم ، يوزعوف  اجلزائرية ،
     (22).ادلنطقةاألدوية ويقوموف بتحريات واطالع الطبيب على عادات وتقاليد 

دل تسمح  ،اجلزائريُت إلسعاؼ اذليئة ىذه تٲاليت انش االستعمارية اإلدارةإف تناقضات 
اذل ظهور عدـ الثقة يف الطبيب  أدتبتحقيق اذلدؼ من تقدمي العالج للجزائريُت بل 

   الفرنسي وحىت اجلزائري ادلتخرج من ادلدرسة الفرنسية.

أسس احلاكم العاـ ،  االستعمار يف مهامو السياسيةويف إطار دعم طبيب           
منصب ادلمرضات الزائرات  ،(23)0814أواخر سنة ( Violetteفيوليت)

 طب ( مبصلحةInfirmières Visiteuses Colonialesاالستعماريات )
 خاصة متثل األوذل، بالدرجة اجتماعي دورىن حيث كاف الدواوير، يف األطفاؿ النساء و

 كانت وقد .إلسعاؼ األمهات والرضع الدواوير و القرى يف اجلزائرية بادلرأة االتصاؿ يف
 ادلنطقة مُتٲزيارة الطبيب الفرنسي للدوار ، دائما تسبقها محلة للجيش الفرنسي  لت

 يف فظهوره. الطبيب ليفحصهم مهينة بطريقة الشعب جتهيز و ، الطيب الطاقم وحراسة
ادلسلحُت، شلا حيدث  اجلنود من حشد وسط ، واخلوؼ القلق من جو يف يكوف الدوار

 قلقا وسط السكاف ويهز استقرار ادلنطقة .  

عجز احلكومة الفرنسية  إف ىذا اإلجحاؼ يف عملية عالج اجلزائريُت أدى إذل       
يف حتقيق غايتها يف جعل اجلزائريُت يثقوف  بالطبيب الفرنسي ، حىت يتمكن من أداء 

واحلضارية وبسط قواعد اذليمنة الفرنسية باجلزائر . حيث بقي اغلب مهامو السياسية 
خاصة مع استمرارية ارتباط  ،اجلزائريُت بعيدين عن العالج الفرنسي بسبب عدـ الثقة
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طيلة العالج الفرنسي ادلقدـ للجزائريُت باإلدارة االستعمارية، وبالكنيسة الكاثوليكية 
 الفًتة االستعمارية. 

ادلؤسسات العالجية الفرنسية وسط التجمعات  أحدثتود الفراغ الذي ولس           
أصدرت توصيات بإنشاء بعض ادلستشفيات يف ادلناطق العربية ، السكانية اجلزائرية ، 

 (Richardot الطبيب ريكاردو) خاصة باجلزائريُت، حيث نصحعالج وىي مراكز 
عادات  احًتاـ مع البيض اآلباء وإذل الداخليُت األطباء إذل ادلراكز ىذه إدارة تسند فٲب

ادلستشفيات يف اجلزائر حتت معظم فكاف ذلك حيث وضعت  (24)وتقاليد السكاف.
ادلعروفة باسم ادلستشفيات اخلاصة باجلزائريُت و  أما ،مجاعة رجاؿ الدين الكاثوليك إشراؼ

  .كلية فقد كانت تابعة لرجاؿ الدين ألىارلا مستشفيات

ادلؤسسات العالجية ادلخصصة للجزائريُت حتت إشراؼ رجاؿ وضعت ىذه          
غرض احلكومة الفرنسية انتشرت مجاعات اآلباء البيض لتحقيق ، حيث الدين ادلسيحيُت

وبدا البحث عن اطباء  ،يف نشر ادلسيحية الكاثوليكية وسط اجلزائريُت مقابل العالج
أحيانا ، وأحيانا أخرى يضعوف   (25)للعمل لصاحلهم زلاولة استغالذلم و       جزائريُت 

، كما حدث مع الطبيب زلمد بن  ادلرضى اجلزائريُت عنهم  إلبعاد أمامهم عراقيل مهنية
  (26).مصطفى الذي  وجد منافسة طبية وحتديا لسلطتو من طرؼ رجاؿ الدين الكاثوليك

والتجمعات بالقرب من الدواوير متركزت ادلؤسسات العالجية التابعة لرجاؿ الدين        
السكانية اجلزائرية. و كانت قليال ما حتتوي على طبيب دائم الف ىدفها دل يكن العالج 

مجاعات األخوات  0734حيث استدعت ذلذه ادلهمة سنة  .، وإمنا نشر ادلسيحية
  و وزعن على العماالت الثالث ، منهن أخوات القديس جوزيف بعمالة اجلزائر،  البيض

و بوؿ اللوايت أقمن مستوصف يف بيوهتن بشارع سالوست و أخوات ساف فانسوف د



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                        مجلة دورية دولية محكمة

 147  18العد 
 

 0731، و كن  يسَتف مستشفيات مصطفى باشا منذ  0731مبدينة اجلزائر سنة 
، و الدويرة منذ  0740( سنة Novi ، و سيدي غيالس) 0741والعفروف منذ 

زادت اجلمعيات التبشَتية انتشارا  .0741ط سنة و ومستشفى احلج  (27).0748
اليت استغلها الكارديناؿ  0758-0757عد ظروؼ رلاعة ونشاطا ب

( لنشر ادلسيحية الكاثوليكية يف اجلزائر، مقابل  توفَت الغذاء و Lavigerieالفيجري)
         .ادلأوى للجائعُت

أضف إذل ذلك  مستوصفات سلصصة للجزائريُت يف احملطات التابعة دلبشري 
 -بٍت يٍت  -واغزف  بالد الزواوة )بالعطاؼ ، ويف مناطق  إفريقيا، وىي سانت مونيك

غرداية  ،  و أخرى يف زلطات تابعة  وورقلة  و (بٍت امساعيل  -واضية  -تاقمونت عزوز
بٍت  -واضية  -تاقمونت  عزوز   -ألخوات بعثات إفريقيا يف مناطق اجلمعة نسريج 

نفس ادلناطق لالعتناء بالرجاؿ  انتشار ىذه ادلستوصفات كانت  يف أفامساعيل . نالحظ 
ىذا و  (28)حيث كانوا يقوموف بزيارة ادلرضى يف ادلداشر ويقدموف العالج معا. والنساء

 و القرى.   على مستوى األرياؼ

وادلسيحية احلكومة الفرنسية   لصاحل اجلمعيات ذلذه االجيايب الدور بروز ماـٲو       
 les pères))  بعثات إفريقيا البيض دلؤسسة  اآلباءمجاعة  ، وقع عقد معالكاثوليكية

des Missions d’Afrique أعضاء    ، حيث كلف احلاكم العاـ جوؿ كامبو
ساف "تأسيس مستشفي  لألىارل بالفيجري الكارديناؿ  بعد مبادرة  - ىذه اجلمعية

، بإنشاء و إدارة وتسيَت مستشفيات األىارل، اليت  - 0763  بالعطاؼ سنة  "سيربياف
، و سانت  الزواوة أقيمت يف ما بعد يف كل من سانت اوجيٍت بعُت احلماـ ببالد 

وراس ، و مستشفى الفيجري يف بسكرة،  و سانت ماري االأوغسطُت بٱريس مبنطقة 
 9مايلي منهانذكر  ،و غَتىا مادالف بغرداية ، وساف أندري يف األبيض سيدي الشيخ
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مستشفػى سانت  أوؿ مستشفى لرجاؿ الدين يف عمالة اجلزائر كاف
العطاؼ ب، تأسس بالقرب من مقر ساف سيربياف  ( Sainte-Élisabethاليزابيت)

(Sait-Cyprien-des-attafs )  إشراؼ حتت ،  0763بسهل شلف سنة
(، الذي قاؿ (Wolfرعاية اجلنراؿ وولف  وب،  أسقف اجلزائر (29)الكارديناؿ الفيجري

أهنا الوسيلة الوحيدة لكسب قلوب اجلزائريُت . وقد كاف ىذا ادلستشفى منوذجا ، بنيت 
مدخل ادلستشفى   باب  على عليو باقي مستشفيات األىارل ، وجللب اجلزائريُت كتب

من األخوات البيض، إحداىن   01كانت تسَته   (30).كلمة "بيت اهلل " باللغة العربية
شفى  وأخرى متكفلة بادلرضى والصيدلية ، تعمل حتت سلطتها عدة راىبات مديرة ادلست

، وكاف يستقبل جزائريُت  0765فيفري  4شلرضات ذوات شهادات. فتح ادلستشفى يـو 
    (31).اخل ……و قسنطينة و وىراف و بالد القبائل  من   ثنية احلد

من احلاكم بأمر  تأسس، (Sainte- Eugénie)أوجيٍت  تمستشفى سان أما   
ببالد القبائل بالقرب من قرية واغزف بعُت احلماـ  يف  (32)0782سنة  العاـ جوؿ كامبو

الستقباؿ ادلرضى  أبوابةت وافتتح، بلدية كاملة الصالحيات جرجرة. قبيلة بٍت منقالت،
أنشئ جبواره منزؿ  ،من األخوات البيض 01،  كانت تسَته  0783افريل  01يـو 

كاف   (33)تسكنو القابالت الفرنسيات ادلكلفات بتعليم القابالت اجلزائريات طب التوليد.
 يقصده ادلرضى من جرجرة و لربعة ناث إيراثن و ذراع ادليزاف و صورالغزالف وادلسيلة.  

 Les Missionnaires ) طبقت مجاعة اآلباء و األخوات البيض        
d’Afrique) ،  ياسة التنصَت يف ادلستشفيات اليت أنشاؤىا واشرفوا عليها ، وذلك س

بدعوة ادلرضى العتناؽ ادلسيحية الكاثوليكية مقابل الغذاء )على منواؿ طريقة الفيجري 
ببالد القبائل ،  أوجيٍت تسانيف التنصَت(، وال أدؿ على ذلك شلا حدث يف مستشفى 

مشروطة بعملية التخلي عن اإلسالـ  ، عملية االعتناء بادلرضى وغذائهم حيث كانت
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مساومة ادلرضى اجلزائريُت على )قضية ىذه الطرحت  وقد واعتناؽ ادلسيحية الكاثوليكية،
بعد عدة شكاوى رفعها  طبيب ادلستشفى إذل مستشار احلكومة ( مقابل الغذاء دينهم

لبيض ، يشتكي فيها األخوات ا0812جواف  2ماي و  17العامة يف  اجلزائر ، يومي 
    9ومعاملتهم السيئة للمرضى اجلزائريُت ، ويف  مايلي مقتطفات من تلك الرسالة

" ...Les malades en général maltraités, reçoivent une nourriture 
insuffisante  et mauvaise, a l’exception de ceux qui témoignent 
de leur intention de se convertir a la religion catholique, aux 
quels un régime de faveur est réservé…".(34) 

و السبب كاف عدد ادلرضى اجلزائريُت يف ىذا ادلستشفى  يف اخنفاض مستمر،    
التغذية السيئة وسياسة  إذل عدـ االعتناء بادلرضى،  و طبيب ادلستشفى يعود حسب

ضى اجلزائريُت بُت من ابدوا الرغبة يف اعتناؽ التمييز العنصري اليت كانت تطبق على ادلر 
ادلسيحية الكاثوليكية و من ثبتوا على دينهم اإلسالـ. لذلك فمحاوالت التنصَت ادلتكررة 

ت سكاف بالد القبائل  من االلتحاؽ   بادلستشفى ، ىذا ما أكده ر  فللمرضى ىي اليت ن
د ادلرضى بسبب تقرير طبيب مستشفى سانت أوجيٍت ببٍت منقالت حوؿ نقص عد

سياسة األخوات البيض يف تنصَت ادلرضى. و يف ما يلي مقتطفات من نص الوثيقة بلغتها 
 األصلية حىت تكوف أكثر داللة على ادلعٌت9

"Cet état de choses éloignant de l’hôpital de Beni Menguellet les 
malades musulmans"(35) 

واستمر العدد يف االخنفاض ، بسبب نفور اجلزائريُت من ىذه ادلستشفيات نتيجة عملية   
 وأماـ ىذا الوضع السيئ للمرضى مقابل حياة كرمية يف ادلستشفى) الغذاء(.التنصَت 
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العمل  اإلدارة الفرنسية إذل شكوى تدعو فيهامكو نة من سكاف ادلنطقة  جلنة   رفعت
 (36).اوجيٍت سانت مستشفى على الئكيو 

تأسست عدة دور لألخوات البيض، لزيارة  وتزامنا مع مستشفيات األىارل 
ادلرضى يف البيوت وتقدمي العالج اجملاين ، حيث كاف انتشارىا يف النصف الثاين من القرف 

، حسب ما وردت يف جدوؿ أعماؿ و  0784-0741 التاسع عشر يف الفًتة مابُت
مؤسسات عمالة اجلزائر ، اليت نشرت حتت إشراؼ ادلكتب ادلركزي لألعماؿ اخلَتية  ،  

 وىي كالتارل 9 0785جواف  2ادلعًتؼ بفوائدىا العمومة مبرسـو 

 Les Sœurs Du Bon-Secours Deأخوات النجدة احلميدة لًتويس )*
Troyes   يف مدينة اجلزائر. (9دارا واحدة 

 Les Filles De La Charité De بنات اخلَت دو ساف فانسوف دو بوؿ)*    
Saint-Vincent De Paul9 )10 . دارا منتشرة يف اغلب دوائر عمالة اجلزائر 

 Les sœurs de la doctrine * أخوات ادلذىب ادلسيحي )
Chrétienne9)04 ئر .دارا منتشرة يف اغلب دوائر عمالة اجلزا                      

 Lesأخوات سيدتنا دو ال مَتسي *                                                
Sœurs De Notre Dame De La Merci )  9دارا واحدة بساف اوجُت)

    بالعاصمة.

 Saint-Joseph Les( Des Vans * أخوات ساف جوزيف )دي فانس() )
Sœurs 9)6  ديار 

-Les Sœurs saint   * أخوات ساف جوزيف )دو ساف جوف دو مورياف (
joseph 
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 (Maurienne Saint-Jean les De  de  ) 9 5 .ديار 
 6(Les Sœurs Des Missions d’Afrique9* أخوات البعثات اإلفريقية )

 غرداية و ديار سلصصة للقبائل والعرب ركزت جهودىا على منطقة القبائل و
 )37(العطاؼ.

 

 اجلزائر، رضٲعلى والعالج الثورة العلمية اليت قاـ هبا الفرنسيوف يف رلاؿ الطب  إف       
لسياسة التمييز العنصري  الفرنسيةنتيجة انتهاج احلكومة  ،البالدأبناء منها دل يستفد 
، اذلدؼ اإلنساين والنبيل ذلذه ادلهنة  اأفقدهت استعماريةالطب ألغراض مهنة واستعماؿ 

جعلو مظهرا من مظاىر شلا الطب الفرنسي بالسياسة والدين فيها  طارتبحيث 
األمر  فالطبيب الفرنسي نادرا ما ال يكوف سياسي أو عسكري أو رجل دين.، االستعمار

الذي جعل اجلزائريوف يرفضوف زيارة الطبيب "الرومي"  ألنو من مظاىر االستعمار مثلو 
 هبم . مثل اجليش الفرنسي الذي اضطهد السكاف وبطش

يف الطب والعالج ، اجلزائري و رغم عقيدة الشعب  اجلهود اليت بذلتها فرنسا، رغم كلف  
واحًتاـ ىذه ادلهنة النبيلة ، فقد كاف من الصعب عليو الفصل بُت الطب ومظاىر 

الرتباط الطب  فكرة العداء واخلوؼ كانت ىي ادلسيطرة ، نتيجةاالستعمار األخرى. ف
أفكار احلضارة الغربية  لتسريبوالعالج بالسلطة اإلدارية اليت جعلت من العالج وسيلة 

اليت جعلت منو ىي األخرى الكاثوليكية الكنيسة  وبسط اذليمنة على اجملتمع اجلزائري و 
فلم  ،االستعمار والدين والطب، بُت عناصر ثالثة  اجلزائريوف وسيلة للتنصَت،  فقد ربط

   .الفصل بُت الطب وغَته من مظاىر االستعمارعليهم ن من السهل يك
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 المعالجة الصحفية لموضوع الثورة التحريرية وإشكاليةالوساطة اإلعالمية 
 قراءة في دور الوسيط في المحافظة على الدالالت والمعاني الرمزية

 جامعة مستغانم/العربي بوعمامة  /د

 جامعة مستغانم /غوثي عطاله /أ

 ملخص
تلريريػػلذ ػػلذ ػػ ؿذتعػػ هذهػػلدذاسةراشػػلذة ػػع سةلذاصع يػػلذاسعػػلثةلذصالػػاعذاس ػػار ذاس

اساشػ ط ذاعال  ةػػليذ ةػكذترلػػاذاسةراشػػلذالاػوذذد رذاساشػػة ذىذال الالػلذالاػػوذاسػػة   ذ
ذ.سا ار ذاستلريريلاصا ة ذ اصع ينذاسر ايلذ

اخلطػػ اذاعال  ػػاذاخلػػ صذةػػ س ار ذاستلريريػػلذلاا ػػةذ ػػلذ تسػػعوذاسةراشػػلذةيذ اةػػ ذ
 قةػػلذسالعاا ػػلذاسعػػلثةلذ  ة ػػ ذتاػػ ذصع يػػلذا  يذ ةيذتالػػةأذيةةػػلذااس ااةػػاذاسايةةػػل

 هػػاذ ػػ ذيسػػ ه ذىذ ػػ ذاسةااالػػ  ذاصتعا ػػلذ ػػلدذيذاخل صػػلذةتػػ ريزذايااطػػرذ اس ػػار ذاستلريريػػل
ذ.اصع يلذاسعلثةل

اصع يػػػػلذاسعػػػػلثةليذاس ػػػػار ذاستلريريػػػػليذاساشػػػػة ياسة   يذذالكلمااااات المفتا يااااة:
ذاصع ينذاسر ايل

 Résumé 
Cette étude examine  le problème du traitement 

médiatique de la question de la révolution de la libération à 
travers les médias et s'intéresse au rôle du médiateur dans la 
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préservation des significations symboliques et unifiées de la 
révolution de libération. 

L'étude analyse le discours médiatique de la révolution de 
libération comme l'une des constantes nationales et montre 
l'importance du traitement éthique de l'information de presse, 
notamment sur l'histoire de l'Algérie et la révolution de 
libération qui contribue à résoudre les problèmes qui y sont 
liés. 

Mots-clés: traitement médiatique, la révolution de 
libération, intermédiaire, sémantique, significations 
symboliques. 

 مقدمة:

تعتػػػػاذتااةػػػػاذا  ػػػػلذ ا ػػػػةاذ ػػػػلذاصاالػػػػة ذاسػػػػ ذت ػػػػع ذتااال ػػػػ ذ ػػػػلذ ةػػػػكذاصع يػػػػلذ
اػػوذاصسػػتالذالاػػاذ ةػػكذت ػػع ذالة صػػرذاسػػةيلذاعال  ةػػلذ ػػلذقتػػ ذاسعػػل اللذاسايةةػػلذال

 ر ػػازذاسة سػػلذ اسسػػة د ذ استػػ ريزذ اسػػلالر ذاسايةةػػلذ اياراالةػػ ذ اس   الػػلذ ػػ ذيعػػرؼذة س ااةػػاذ
اسايةةػػػليذ هةػػػ ذتعػػػافذاسامةثػػػلذاعال  ةػػػلذاصتعا ػػػلذةة ػػػ ذاسػػػ ا ذا  تلػػػ الاذتت سػػػةذ ػػػلذ

هػػلدذاس ااةػػاذ ػػلذ ػػ ؿذذ ػػ ؿذال الالػػلذالاػػوذاسعػػار ذاسلهةةػػلذاسػػ ذ لا ػػ ذايل ػػارذالػػل
ااخط ةػ  ذاسػ ذ ػ  ؿذاست ػعة ذ ػلذ  ػلذي ر  استعػة ذاستااالػ ذىذاخلطػ اذ ػلذ  ػلذ
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 ػلذ ػ ؿذد ػةذمػػسذ لشػاذساعة صػرذشػ سثلذاسػللرذي ذي  سػلذت ػػاي ذذىذاهلايػلذي ذاستػ ريز
الػػاذاستث الػػ ذ ػػ ذا  ػػةا ذي ذاستث الػػ ذ ػػ ذاصعػػ ينذ اسػػة   ذاسػػ ذ لا ػػ ذااتلػػ ذالة ػػ ذ

ذهت ذاعال  ةل.ر اي 

ػػػفذاس ذةةفذاستلاةػػػ ذاسسػػػ ة ذيةطتػػػ ذالاػػػوذاس ػػػار ذاستلريريػػػلذايااطريػػػلذةذذ سػػػةل ذظذل   
ذذتث الػػ ذااتلػػ 

 
ػػايااطػػر ذ ػػ ذاخلط ةػػ  ذاص ة ػػع ذمػػسذذاسػػ ذتة  سػػاذة ذي   ػػلةت ذهلذي ذاس ذا ذ  

يػػػةرؾذيفذقػػػػة ذااتلػػػ ذايااطػػػػر ذذي طػػػ ذتػػػار ذدػػػػااللاذي ذ ػػػ ةا ذ ػػػػراذاستلريػػػرذةال  ةػػػػ 
ة ذ ػػلذقػػة ذاس ػػار ذاستلريريػػلذذ  ت ػػلذاستلريػػرذاسػػايفذ ةةػػ فذي ؿذدػػااللاذ مسهػػ ذ ػػلذ سػػتل

اسر ازذاس ذاستػ ذ اهلػ ذاس ػعبذةةػ فذ ػراذاستلريػرذ ػ ذيػازذاللاةػلذاستااصػ ذ د ػ ذاس ػة ذ
اس ذش ه ذالة  ذاعال ـذاس ار ذذز لذاس ار ذ  ػ  ؿذاسعػل اللذاسايةةػلذةاشػ طط  ذاصختاثػلذ

.ال الاللذالاة  ذاسة ذـا

ذالاػػوذمػػرارذاسعػػل اللذالػػاذاسعػػ ملذتعػػرؼذةط ةع ػػ ذاصتعػػةدذ ةفذاسعػػل اللذايااطريػػلذاسةػػـا
اسل ذي  حذالاوذااتل ذ ض  نيذخمتاثلذتتت يلذ سبذاسسة ش  ذاستلريريلذسع ذ شػةالذ

ذ  ريػػػلذاسػػػري ذةال  ةػػلذ ػػػلذهةػػػ ذتػػازذة ػػػع سةلذىذال قػػػلذاستضػػ دذةػػػنيذاستعػػػةدذ ا  ػػت ؼ
صالػػػػاعذتػػػػار ذاستلريػػػػرذلاا ػػػػةذ ػػػػلذاس ااةػػػػاذاسايةةػػػػلذذة سةسػػػػتلذاستااالػػػػ ذىذاخلطػػػػ اةػػػػنيذ ذ

ة علػػػػ اللذةيذة ػػػػع سةلذاصعػػػػةاقةلذ اسػػػػ ذتعػػػػةذياريػػػػلذالةػػػػةذا ػػػػةيكذالػػػػلذد ػػػػ ذا  ػػػػ ط ذ
اعال  ةػلذالػلذ  ػ ذهعػلاذ الػاعيذ  ػ ذيفذااتلػ ذيعػةذالةعػراذيش شػة ذىذال الالػلذالاػػوذ

حنػػاذا دتتػػ دذةيذ مةثػػلذاساشػػ يلذذاسػػلالر ذاسايةةػػلذةيذ  دػػبذاعالػػ ـذال ػػةذق ددػػ ذتثعسدػػ 
ذالاػػػوذت ريػػػبذ   ػػػلذاسةالػػػرذةػػػنيذايل ػػػارذ ا صلشسػػػ  ذاسعػػػلثةنيذ ذاسعػػػلثةلذاسػػػ ذت ػػػـا

يعةةذاسةالرذىذاسرش سلذاعال  ةػلذىذلػا ذاستااالػ ذةػنيذاصرشػ ذذ  ؿذتث ال ذاعال  ةلذ ل
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  دػػػبذ اصتا ػػػاذىذةيػػػ رذا ػػػ اـذاصتػػػ دمذا   قةػػػلذسال ةػػػلذاسعػػػلثةليذ شةسػػػتخةـذةيذ
ذةعضػػػ ذ ػػػلذاصثػػػ هة ذاسػػػ ذدعت ػػػةذيةػػػ ذتسػػػ ه ذىذال ػػػ ذاسالػػػ هر ذاعال  ةػػػلذىذ هػػػلاذاصث ػػػـا

 يتعاػػ ذيايااطػػرذة ػػع ذاػػةـذاستلاةػػ ذاخلػػ صذةع قػػلذاس ػػة ذ  ع دة ػػ ذة سسػػااؾذاعال  ا
اصعػػ فذاسر ػػا ذ اسػػ ذتعػػادذلا ػػ ذعشػػ     ذاسػػػةلتارذذيا  ػػرذ ثػػ هة ذاصخةػػ ؿذاعال  ػػا

ذ دالريت ذا تلةلذاس ةلةلذىذاعال ـ.التةذاسرمحلذالا ذ

إذا كيااااا مساااااطم الوساااااطة اإلعالميااااة فااااي المحافظااااة علااااى موافاااا  الخطااااا  
 اإلعالمي الخاص بالثورة 

 التحريرية كوا د من الثوابت الوطنية؟

  المكان الرمزي:-1

قعةذة صع فذاسر ا ذاصع فذاسل ذتلشس ذ ش ط ذاعال ـذىذاصخة ؿذذ
اصعةعلذ اعال فذ اصض  نيذاصرطةلذ اصسلااللذذاسعار ا  تل الاذ لذ  ؿذ

 ةكذتة  ذ ش ط ذاعال ـذ ا تع ؿذل ستاثايافذ اسسةةل ذ اا  ذي1ا  رل
 اسعل ذ ا د دةاذىذتعايلذيمن طذ لذاسعارذاصع دةلذاس ذتعافذ  رجذداطر ذاسااق ذ

اايةذا رتت طذ لدذاساش ط .ذاصع شذساثردذالتة  ذالاة ذ ع د ذر اي ذ تت الةاذ  أساال ذ  ذت
 تلد ذل ر ذاشتخةاـذ ش ط ذاعال ـذ   صلذاستاثايافذ ا د دةاذةيذداعذ لذ

"ا م ااذ"ذاللذاصع فذاصع يشذ استعا ذة صع فذاصأساؼذايةيةذاسل ذتعرل ذهلدذ
اساش ط ذىذصارذا ال ـذ اصساس  ذ اعال د  ذال  لذ  عىنذآ رذيعتأذاصع فذ
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يةيةذهاذاصع فذا  ة اذالةتة ذ ت    ذتاةبذالة ذاخلعاصةلذاصع دةلذ ذس ذاسر ا ذا
 ا ذ لذاسعاصلذاصع دةلذال صع فذسةاذ ةااذالةاي ة ذاللسبذة ذالض  ذمياذ ىتذجم   ذ
ا ة  ذل س ة ذ"اصع دةل"ذداعذاسع ق  ذا  تل الةلذ  ع ذاسعلرافذ مسه ذال ة ؾذتةا  ذذ

ةلةلذ اس   الةلذ اسةثسةلذ ا  تل الةلذ ا قتع ديلذلتسذةنيذاصع فذ اياادبذاس 
ذ.2 اسسة شةلذ است راةلذ اسعلرادةلذىذااتل ذال  لذ

ذىذ اة ذال قػلذاسثػردذايااطػر ذة صعػ فذاسػل ذلػ فذ سػر  ذذ  يس الةذهلاذاصث ـا
س ار ذاستلريرذ ةكذيفذ ت ؿذا  راسيذ ادذاسعا  ـيذاس ل ؿذاس سةطةفذ  ػ ذ ػ ةدذ ػلذ

تسػػػتتةؿذالاػػػوذاصسػػػتالذاسر ػػػا ذلةلػػػ ذجذةأ ػػػ للذي ػػػرلذذ1955ي  ذذ20ذي ػػػةا ذى
مت ػ ذ ع دػػ ذساعػػةشذاسرمةػػةذ هػػاذ ػ ذتسػػاؽذسػػ ذ شػػ ط ذاعالػػ ـذالػلذقعػػةذ ػػلذ ػػ ؿذالػػةـذ
ا هتل ـذةة رذ ض  نيذةال  ةلذتتعا ذة سلالر ذاسايةةلذي ذاللذمسذقعةذ لذ ػ ؿذةػكذ

رذ لاةػػلذقػػةذتتعاػػ ذىذيشػػػا ذ ضػػ  نيذت  الةػػلذالاػػوذ ػػ سعلذا الػػ ـذاسػػ ذقػػػةذتسػػاؽذسعػػاذ
ا    ذة صستعلرذ  ذجتةبذا ػةيكذالػلذ  لػة ذ ت راػ ذىذ  دتػ ذاسسػالذلللتػ يذ ػ ذ

تتةػػػ عذ ػػػ ذذ)الردسػػػ ذىذهػػػلدذا  سػػػل(يسػػػ ه ذىذةةػػػ  ذصػػػار ذذهةةػػػلذ  لػػػر ذذصعػػػ فذر ػػػا 
 هػػػاذ ػػػ ذيسػػػ  ذىذةلػػػع ؼذاع سػػػ سذ) ايااطػػػر(اسعػػػار ذاست راةػػػلذسالعػػػ فذا صػػػااذ

يذاصعػػػػ فذ ة ستػػػػ لذيلشػػػػاذساتةػػػػ قرذةػػػػنيذاسعػػػػار ذاست راةػػػػلذسا ػػػػار ذاستلريريػػػػلذة  دتلػػػػ  ذة
 اسعػػار ذاست راةػػلذسالسػػتعلريذا  ػػس ذاسػػ ذصتاػػ ذالػػلذاسعػػار ذاصسػػاقلذةال  ةػػ ذي ذ اسػػ ذ

ذتعاذىذي سلذا  ااؿذاللذ اقع ذا  لرذاصختا ذمت   ذاللذت را ذللستعلرذسا ااطر.
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تػػػػػ ذالعػػػػػر ذاصسػػػػػتعلرذي ذالادتػػػػػ ذ ػػػػػ  يذة ذيفذ رمػػػػػ ذالػػػػػةـذ  ػػػػػادذري ذالػػػػػ ـذيت ذ
استساي ذسالع فذاسر ا ذيلترذالاوذالةدذ لذاصتا نيذاسليلذقةذيتتعة فذتةرجية ذالػلذاس ػة ذ
اسػػ ذتػػرةط  ذةػػ يااطرذللعػػ فذ ة ػػار ذاستلريػػرذلر ػػاذ يعػػتأذ ػػلذاسسػػ  ذالاػػة  ذاشػػتتةاهل ذ

ا  ةػػ فيذ ػػة ذذةػػة   ذي ػػرلذتسػػاق  ذ شػػ ط ذةالػػ ـذال صةػػلذي ذ ػػىتذياةػػلذىذةعػػر
هػػػػلاذ ػػػػ  ذ ةةلػػػػ ذتة ػػػػػ ذيتايػػػػ  ذياةػػػػلذالػػػػلذ لػػػػػ   ذا دتػػػػ  ذال صةػػػػلذد فذا دتتػػػػػ دذةيذ
اسسة شػػ  ذاستلريريػػػلذ هػػػاذ ػػ ذقػػػةذيػػػاردذاعةػػ ؿذ ػػػلذ  ػػػلذي ذاس  ػػلذاصثريػػػلذىذ عػػػةاقةلذ
هػػلدذاساشػػ ط ذاصر عةػػلذ ػػلذ  ػػلذي ػػرليذذالة ػػةذيفذسػػلس ذادعع شػػ  ذىذشػػااؾذاسثػػردذ

الػػػػةدذ ػػػػلذاصل ػػػػرا ذ  ة ػػػػ ذالاػػػػوذشػػػػتة ذاص ػػػػ ؿذمػػػػ هر ذ"اهل ػػػػر ذمػػػػسذذايااطػػػػر ذتال ػػػػرذى
اس ػػرالةل"ذةيذي ػػ للذخمتاثػػلذتعػػافذالة ػػ ذاسا  ػػلذىذل ػػسذ ػػلذا  ةػػ فذةيذ ػػلذلػػ فذ تػػ ذ
ايااطػػرذةػػ   ايذللػػ ذقػػةذدالػػاذذسػػ ذىذالتػػ را ذيا ةػػلذسػػةلذةعػػرذاس ػػت اذ اصػػراه نيذ

ذالردس ذة ةاذسعة ذي سلذ   "ذذذ"ذي ذ"ساذيف- هاذي عةذايااطر–   ذ"هلاذسةاذةاةاذ

 لل ذقاة ذالإفذهلدذاصااق ذ ةفذل داذ ذمت  ذريي ذال   ذمػ هراذال ػاذجتسػةذ ػا ذذ
ممػػػػ ذيسػػػػلة ذاسػػػػةلتارذالتػػػػةذاسػػػػرمحلذالػػػػا ذة صخةػػػػ ؿذاعال  ػػػػاذ اسػػػػل ذقػػػػةذيسػػػػ ه ذة ػػػػ ذىذ

ذا  ػػسذ ػػةدذال قػػ لذال الالػػلذالاػػوذاسااقػػ ذي ذتاةػػسدذ ة سةسػػتلذصالػػاالة ذالػػإفذهػػلاذاصث ػػـا
اةتعػػػ داذ اق اةػػػ ذىذلػػػا ذاستػػػأتسذاعال  ػػػاذشػػػات ذي ذذااتلػػػ ذايااطػػػر ذة ػػػة ذتػػػار ذاستلريػػػر

ذ.اجي ة 

  المخيال اإلعالمي: -2
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هػػػاذ  سػػػلذ ػػػلذاص ػػػ الرذاسةثسػػػةلذا  تل الةػػػلذاسػػػ ذتتعػػػافذةثعػػػ ذ ػػػ ذيتعػػػرضذسػػػ ذذ
ط ذايل ار.)الةػػػػةد ذ ىذااتلعػػػػ  ذاسػػػػ ذتت ػػػػ ة ذت  الةػػػػ ذ ا تل الةػػػػ  ذ ػػػػلذيتايػػػػ  ذ شػػػػ 

ا تع ؿذ لذ  لذ ةثع ذ  ذ لا ذهلاذايل ارذ لذخما فذتراتاذ يشػطار ذتتػةا  ذالةػ ذ
اسلالر ذاست راةلذةعار ذ  اهلذةثع ذالعارذا حنطػ طذ اسالػ هر ذا شػتعل ريلذ ػ ذذي  سػلذ
 شػػػ ط ذا تعػػػ ؿذىذااتلعػػػ  ذاسػػػ ذدةتلػػػاذةسة ػػػ ذاس ثػػػاذالػػػاؽذاستػػػ ريزذ الاةػػػ ذالػػػ فذتعتػػػسذ

 ذ ػػلذاستعػػارذاسػػل ذهػػاذىذيػػارذاستعػػايلذ  ػػلذ ذ ذميعػػلذ ةيػػةذ"اصخةػػ ؿ"ذيععػػاذمنطػػ
يتةعتػػػ ذ  را ػػػ ذتطػػػاردذةسػػػ اسلذللػػػ ذيفذاصخةػػػ ؿذاعال  ػػػاذ ذيػػػرتت ذةةسػػػ ذةيػػػةياسا اذذ
ذالاػوذتايػرذاسااقػ ذذةػ ذهػاذدسػةيذ ػلذاس ػة ذا شػطاريلذاسراشػخلذ ل  يةياسا ة ذاسػ ذت ػـا

ارد ذالػػاذ شػػ ط ذا تعػػ ؿ.ذ ملذيتلػػةدذىذ ػػعارذاعدسػػ فذ  ذ ػػعارديذ اس ػػة ذاصعػػةعلذاسػػاذ
ةعػػػػةذ ػػػػع ذتا ػػػػ ذهػػػػلاذاصخةػػػػ ؿيذشػػػػاا ذاجتػػػػ دذال الالػػػػلذالاػػػػوذاسااقػػػػ ذي ذتاةػػػػسدذي ذىذي ذ

ذ3اجت د.

ةذاذال صخةػػػ ؿذاعال  ػػػاذايااطػػػر ذةذاذصػػػأذاستعتػػػسذيت سػػػةذادط قػػػ ذ ػػػلذتث الػػػ ذذ
 شػػػ ط ذذاسثػػػردذايااطػػػر ذ ػػػ ذجمتلعػػػ ذ ػػػلذ ػػػ ؿذاستث الػػػ ذاسةػػػا اذ ػػػ ذيالػػػرادذااتلػػػ ذ  ػػػ 

اعال ـذالاةػلذ اسع صةػليذ خمتاػ ذاسرشػ ط ذاسػ ذيتا  هػ ذيتةػ  ذهػلاذاستث الػ ذتسػ ه ذىذةةػ  ذ
هػػلاذاصخةػػ ؿذ ةػػكذعػػةذيفذالتػػ ر ذ"  سػػلذاص ػػ الرذاسةثسػػةلذ ا  تل الةػػل"ذتعػػاذالػػلذ  سػػلذ
اسثردذىذشة ؽذااتل ذ استاقع  ذاس ذ لا  ذاسثردذاللذتث ال ذااتل ذ  ذاسااق ذاصعػةش/ذ
 اصتخةػػػػ يذاصعػػػػ فذا صػػػػاا/ذ اسر ػػػػا يذاس ػػػػة ذا صػػػػاةل/ذ اس ػػػػة ذاسااالػػػػة يذ تعػػػػافذاس ػػػػار ذ
استلريريػػلذىذهػػلدذا  سػػلذالةعػػراذلػػللذاسة طػػلذا  يذ ػػلذلػػ ذاس ة طةػػ  ذاسسػػ ة لذةذذمت ػػ ذ
ا ص ذ اسااق .ذ االتت رذيفذاصخة ؿذاعال  اذملذيتلةدذاجت ه ذةعػةذيعػفذيفذال قػلذاسثػردذ



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 163 18لعدد ا

 

 ػ ذذا  تلػ الاذ اعال  ػاس ار ذاستلريرذايااطريلذتتة شػبذ  ػةلذاستث الػ ذ ااتل ذة ة ذا
ذ. راال  ذداعذاسرش ط ذاصت لذ اس ذت ع ذة  ذداالل ذهللدذاسع قلذ ة  ذاسععا

 الوساطة اإلعالمية:-3

ذالػػػػػػػلذد رذاساشػػػػػػػة ذاسعػػػػػػػلثاذي ذ ػػػػػػػ ذيعػػػػػػػرؼذييضػػػػػػػ ذ  دتلػػػػػػػة ذىذهػػػػػػػلاذاصث ػػػػػػػـا
لذالاػػػػوذ ػػػػع  لذايل ػػػػارذ يضػػػػللذ صػػػػاهل ذة   تادمسػػػػ فذ اسػػػػل ذيتػػػػايذ"  لػػػػلذاع  ةػػػػ

ذةت ةػػة ذاللػػ ذاسعػػلثةنيذ   عػػةاقةلذ ع يت ػػ ذسااصػػاؿذةيذتسػػايلذ ديػػلذساةااالػػ  يذ ي ػػـا
  FERREIRA  ةػ ذاست   ػلذ4  سةسػ  ذة ػأفذاصسػ ط ذا   قةػلذ اس  دادةػل"

MAIAىذيير  ت ػػػػ ذساػػػػةلتارادذةيذاستعريػػػػ ذاسػػػػل ذقة تػػػػ ذ ةاللػػػػلذ شػػػػط  ذا  تػػػػ رذذ
*ONO ذالة ذيفذاساشة ذهاذاس ػخ ذاسػل ذ"يسػت ت ذ   ػ ذىذ ػع  لذذ اسل   

قػػػرا ذاسعػػػل يذ  سػػػتلعاذاعذاالػػػ  يذ   ػػػ هة ذاس ةػػػاا ذاستاثايادةػػػلذاصتعا ػػػلذة سةقػػػليذ
ذ الػػةـذا حنةػػػ زيذاستػػاازفيذ اسػػػل ؽذىذاستاطةػػػلذاعال  ةػػليذ هػػػاذياصػػاذةػػػإ را ا ذي ذي ػػػـا

ذ5عا ذة سرةارت    "ةإالةادذة  ة  ذتتااال ذ  ذاستعلةأذي ذاستالةأذاصت

 ػػلذ ػػ ؿذاستعريثػػ  ذاسسػػ ة لذدست ػػ ذيفذاساشػػة ذيعلػػ ذالاػػوذةالػػ د ذاستػػاازفذةػػنيذ
اسطػػرحذا  تلػػ الاذ اسطػػرحذاعال  ػػايذ  ػػ ذيفذااػػ ؿذا  تلػػ الاذىذايااطػػرذمي ػػ ذ  لػػة ذ
ساػػػلالر ذاسايةةػػػلذ د  هتػػػ ذالػػػإفذاخلطػػػ اذاعال  ػػػاذاسػػػل ذيتةػػػ  ؿذاس ػػػار ذاستلريريػػػلذ ةػػػةذ

ذا التت رذارآرا ذاصختاثلذاسػ ذي ػة  ذااتلػ ذالػلذا  ة ػلذاست راةػلذاخل صػلذ ػلدذيأ لذةعني
اصر اػػل.ذ يتع  ػػ ذاساشػػة ذىذهػػلدذا  سػػلذ ػػ ذاسعةيػػةذ ػػلذاسرشػػ ط ذاسػػ ذتػػرددذ ػػلذايل ػػارذ
اصتػػػػ ة ذساشػػػػةات ذاعال  ةػػػػلذ قػػػػةذصتاػػػػ ذ عػػػػ دت  ذ  عػػػػرالت  ذة صالػػػػاعيذالة ػػػػةذلػػػػللذ
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اصلشسػػػػلذ ػػػػاؿذاصاالػػػػة ذاصتعا ػػػػلذة ػػػػار ذاستلريػػػػرذ اا هػػػػةيلذا دت ػػػػ دا ذاسػػػػ ذت ػػػػةـذةيذ
 اس  ةا يذ اػة  ذسةارشػنيذستػ ريزذتػار ذاستلريػرذي ذ ػ  دا ذا هػةيلذال  ػااذاصر اػليذ
 قػػػةذجيػػػةذاساشػػػة ذدثسػػػ ذي ػػػ ـذ تػػػ ط ذ  ػػػللرا ذتعػػػلأذ ػػػااذمػػػسذصػػػلةأذي ذرييػػػ ذمػػػسذ

ذذ لشػػاذتعػػافذقػػةذة تػػ ذ شػػةات ذاعال  ةػػليذ هػػاذقتػػ ذيفذيا ػػأ ةيذتعػػلةأذاخلطػػأذي ػػـا
ةعلاةلذاستل ة ذىذاساتػ ط ذ اصعاا ػ  ذاسػ ذتػرددذ ػلذايل ػارذسةعػ ذةيذا  ة ػلذاسةقة ػلذ

ذ يعةةذد ره ذةال  ة .ذ

 د  ظذهة ذاسع قلذةنيذالل ذاسعلثاذ اصلرخذاسل ذيعػادذىذلػ ذ ػر ذةيذاصعاا ػلذ
 ريزذسػػػػةاذة ذصػػػػلةثلذةػػػػ ستة ةأذىذلػػػػا ذاصسػػػػت ةا ذ اساتػػػػ ط ذالعػػػػالذ ةػػػػكذيفذ"استػػػػ

الاػػػوذ ػػػةذتعتػػػسذاسػػػةلتارذزهػػػسذة ػػػةادفذاسػػػل ذيضػػػة ذيف"استػػػ ريزذ اسعػػػل اللذذ6   عػػػل"
يلديػػػػ فذ  لػػػػلذ ا ػػػػة ذ هػػػػاذد ػػػػ ذاخلػػػػاذ ػػػػ ذمةػػػػ ذاس ػػػػر طذاسػػػػ ذتتعاػػػػ ذ ػػػػلدذاسعلاةػػػػليذ
ذ ال سعل اللذهاذ ػرآ ذسالةػ  ذىذااتلػ ذعلةػ ذيد ػطت ذ هػاذشػ  ذسااقػ ط ذيا ػ ذةعػةذيػـا

 رمػػػ ذيفذاستلاةػػػ ذاسػػػل ذي ة ػػػ ذاسػػػةلتارذزهػػػسذذ7اعذي ذمػػػسذذسػػػ "ي ذيشػػػتاال ذةعػػػةذيشػػػت
ة ةادفذيتعاػ ذةأ  ػ ذاست ػ ة ذةػنيذاللػ ذاسعػلثاذة ػع ذالػ ـذ اصػلرخذة ذيدػ ذيػازذ اةػ ذ
ةأفذ مةثلذاساشة ذ لذ  ؿذاسرق ةلذاستعةيلذالاوذالتالذاعال  ػاذاصتػكذ اصة ػارذمت ػ ذ

سػػػػلاسذاصسػػػػتلرذ ةالػػػػ د ذاسةالػػػػرذىذالتػػػػالذذر  ذاست ػػػػ ة ذةػػػػنيذاص ةتػػػػنيذ ػػػػلذ ػػػػ ؿذاسة ػػػػةذا
ذاست رااذ اعال  ا.ذ

 دور الوسيط الصحفي في المعالجة اإلعالمية لموضوع الثورة التحريرية:-4
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رمػػ ذيفذاصلشسػػ  ذاسعػػلثةلذىذايااطػػرذملذتعػػرؼذجتسػػةةاذصةعػػبذاساشػػة ذلل ةػػلذ
الػػلذ  ةػػ ذ ةطري ػػلذل دػػاذةعةػػة ذذEl watanة ذىذاشػػت ة  ا ذدػػ در ذ  ػػ ذصػػلةثلذ

الإدةػػػ ذدعػػػرضذةعػػػرذاسة ػػػ طذاسػػػ ذميعػػػلذ ػػػلذذ*.*يهػػػةاؼذاساشػػػ يلذللػػػ ذ ػػػةدد ه ذشػػػ سث 
  هلػػ ذال ػػ ذلةػػ ذميعػػلذهلػػلدذاسامةثػػلذيفذتسػػ  ذىذال الالػػلذالاػػوذقػػة ذاسػػلالر ذاسايةةػػلذ

ذ تار ذاستلرير.

ي  :ذاساشػ يلذاسعػلثةلذتتلةػاذةأةػ ذت ػع ذآسةػلذساضػت ذاسػلاسذسال لاالػلذاص ةةػػليذ
ذ8يبذةنيذاسعلثةنيذ اس را يذهةئلذتعل ذالاوذاسرال ذ لذ سل سةلذاسعلثةنييدا ذسات رذ

 ػةدذ ريػلذمم رشػلذد ػ طذاعالػ ـذذ12/05الت سرم ذ لذيدة ذعػةذيفذقػ دافذاعالػ ـذ
ىذمػػػ ذا ػػػ اـذ عػػػ يسذيػػػةد ذيػػػللرذ ة ػػػ ذىذ  دتػػػ ذاس  دةػػػلذاهلايػػػلذاسايةةػػػلذ اس ػػػة ذاس   الةػػػلذ

سػػػػ ذتػػػػة ذصػػػػرا لذالاػػػػو:ذا  تةػػػػ عذالػػػػلذاصسػػػػ سذاذ92ة علػػػػ اللذةيذاصػػػػ د ذذ9سال تلػػػػ 
ة ذادػػػػ ذ ػػػػلذاصعػػػػر ؼذيفذاس  الػػػػة ذذ10ة ستػػػػ ريزذاسػػػػايفيذا  تةػػػػ عذالػػػػلذمت ةػػػػةذا شػػػػتعل ر

ةذذ ذتعػػافذ11اس  دادةػػلذ اا ػػلذ هػػاذتػػة  ذىذةيػػ رذ ػػ ذيعػػرؼذةال  ةػػ ذة سضػػت ذاخلػػ ر ا
ضا يذ ة سةسػتلذاصسل سةلذهة ذد ةعلذ لذدا  ذاسعلثاذ ةمن ذت ع ذداال ذ لذاعلرادذ اس

ذ ػػػلذ ػػػ ؿذا ػػػاارذ ػػػ ذاسعػػػلثاذةإالػػػ د ذا رتتػػػ طذةةةػػػ ذ ي ذذ–سػػػة رذاساشػػػة ذال ػػػاذي ػػػـا
 ةػػنيذقػػة ذاس ػػار ذاستلريريػػلذ ي رةػػ ذ ة ػػ ذ ػػلذ ػػ ؿذا ػػاارذ اسة ػػ شذا   قػػاذذ-اسعػػلثا

ذ.اسل ذيعافذ اؿذا ة دذ اصالاالةلذ اصعةاقةلذ اسام ط ذاصتعا لذةا ذاس ل ذ مسه 

أذاسعػػلثاذي ػػعرذدا اةػػ ذة صسػػل سةلذاصا ػػ  ذالاػػوذال ت ػػ ذالةلػػ ذيتعاػػ ذ ة ستػػ لذيعػػتذ
ة  رصذالاػوذاسةقػلذ اصالػاالةلذ  راالػ  ذاس ػعارذااتلعػاذالةػةذتةػ  ؿذا  ػةا ذاست راةػلذ
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اصتعا ػػلذة ػػار ذاستلريػػرذايااطريػػليذ هػػاذ ػػ ذيسػػ ه ذتعايػػاذال قػػلذاسعػػلثاذاصرشػػ ذ ايل ػػارذ
صااذ يا  ذاصخة ؿذاعال  اذايااطر ذحناذا شػتلرارذاصتا اذالاوذ ةذشاا ذة صع فذا 

ىذمت ةػػةذقػػة ذاس ػػار ذاستلريريػػلذ ر ازهػػ .ذ هةػػ ذالػػإفذاللاةػػلذاسضػػت ذاسػػلاسذت ػػع ذدااللػػ ذ
سا  الة ذاس  دادةلذاصاا لذ ػلذ ػ ؿذا ػاارذ اسة ػ شذةػة ذ ػلذا التلػ دذال ػ ذالاػوذاعلػرادذ

مػسذ سػل سلذتعػافذادعع شػ هت ذاسل ذقةذيػلد ذىذةعػرذا  ةػ فذةيذشػاال  ذصػلثةلذ
ذشاتةلذالاوذاسعار ذاسلهةةلذست ريزذايااطرذاللا  ذي ذتار ذاستلريرذالاوذ   ذاخلعاص.ذذذذ

ذت دة :ذاسةقلذىذاساالذاعال  ةل:

ةفذاساشػة ذيتلػرلذيفذيعػافذاسعػلثاذدقة ػ ذالاػوذ سػتالذاصعػطال  ذ اصثػػ هة ذ
ل ػػػػارذي ذاصختعػػػػنيذىذا تةػػػػ رذاسػػػػ ذات رهػػػػ ذ يت سػػػػةذذسػػػػ ذىذا شػػػػت  ةلذصط سػػػػبذاي

التػػ را ذ لالػػ  ذتعػػاذة ػػع ذدقةػػ ذالػػلذاصعػػ ينذاست راةػػلذاسػػ ذال  ػػ  ذاس ػػعبذايااطػػر ذ
  ة ػػػ ذ ػػػ  ذاشػػػتتةاؿذلالػػػلذ" سػػػتعلر"يذةعلاػػػلذ"يتػػػ "ذي ذ" سػػػتة ر"يذ الاػػػوذ سػػػتالذ
ا  تةػػ را ذاستلريريػػلذالػػإفذا شػػاااذاصسػػتخةـذقػػةذيعػػافذ ت ػػةداذي ذسةةػػ ذي ذ ا سةػػ ذي ذ

الة ذتتع ذساسة ش  ذاستلريريليذ ةكذيللرذاسةلتارذالتةذاسرمحلذالا ذىذلت ة ذالاػ ذ الاذ
ا  تل عذاعال  ػاذيفذاسااػلذ اشػطلذ هلػ ذ  ة ت ػ ذاخل صػلذ يفذهػلدذا  ة ةػلذقػةذت ػ اذ
ي ذتتتعػػةذالػػلذاسااقػػ ذ ال ػػ ذع ع دػػ  ذاصرشػػ ذاس   الةػػلذ اس ةلةػػلذ  ػػةلذ     تػػ ذساتاةػػسا ذ

دالريػلذ ػ رسذاستااةػلذ (استلريريػلذ ا ا ػ  ذاسػ ذمتػرذ ػ ذاصعاا ػلذاسػ ذقػةذتثرلػ  ذاسسة شػل
اسػػ ذي ػػ رؾذىذة را  ػػ ذاسعةيػػةذ ػػلذاصرشػػانيذدا ػػ ذاصلشسػػلذ ػػلذاصػػةيرذةيذذ)اعال  ةػػل

 دالاذذس ذىذ نتذالتالذي ذ ػلذذ12رطةاذاستلريرذ صا ذةيذاسعلثاذ اصخرجذاسثف
ذ.  ؿذالةـذتط ة ذاسعة  يلذ  ذاصنت
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ةذىذ اةػػػػ ذاسػػػػةلتارذخلضػػػػرذقػػػػريشذسساسػػػػالذا ػػػػاارا ذاسػػػػ ذد ػػػػرهت ذصػػػػلةثلذ عػػػػذ
اسػػ ذتضػػلةاذ  ػػ ة  ذ ػػ ذاا هػػةذي شػػ ذشػػعة ذذ2014اس ػػر ؽذاسةػػا اذىذ ػػ رسذ

  ػػ  ذةػػ رزاذىذاللاةػػلذتػػة  ذاصع يػػلذاعال  ةػػلذىذت ػػاي ذر ػػازذاس ػػار ذاستلريريػػلذ مةػػ اذ
 ػػسايذ ةػػكذ ػػ  ذىذاسعػػثللذا  يذ ػػلذاسةقػػلذ ا حنةػػ زذةيذ اطةػػ  ذ ػػلذا ػػاارذيعاػػ ذ 

ايرية ذىذة ةلذ ا   ذا اارذاسعةاافذاست ل:"ي شػ ذشػعة ذىذ ػاارذ  ػسذسا ػر ؽ:ذ
 هػاذاسعةػاافذاسػل ذا ػتيذذ13اسعريبذةلذ  ةة ذملذيطا ذرص صلذ ا ة ذلةذا شػتعل ر"

 عػةذالاة ذاا هةذ اسع ةةذي ش ذشعة ذةذذاالتاذيفذل  ػ ذ"قػةذال ػ ذ طػأ"ذ يدػ ذلػ فذي
يفذ  لػػػػػػػػلذاس ػػػػػػػػ ةةذاسعػػػػػػػػريبذةػػػػػػػػلذ  ةػػػػػػػػة ذل دػػػػػػػػاذ"ىذاس ةػػػػػػػػ د ذاسسة شػػػػػػػػةلذ استةالةلةػػػػػػػػلذ

ذ.14 اعال  ةل"

 يعاػػ ذاسػػةلتارذخلضػػرذقػػريشذالاػػوذهػػلدذا  سػػلذة اسػػ ذيفذاسسػػةةذي شػػ ذشػػعة ذلػػ فذ
الضااذىذيةػلذاستةسػة ذ استةثةػلذ ة ستػ لذال ػاذلػ فذيعػرؼذاس ػ ةةذاسعػريبذةػلذ  ةػة ذ ػلذ

ةلػاذاعال  ػايذ يدػ ذة ستػ لذملذيعػلذ ةاال ػ ذة ػأفذ ػ  دت ذ  ؿذ خعةلذاس  طػةذاستةال
 سعلذ  ذيزال  ذهاذاسطري لذاسػ ذي  ػر جذ ػ ذا ػاارذ اسعةػاافذاسػل ذمحاتػ ذاسعػثللذا  ييذ
 ػػػ ذ عاػػػ ذي ػػػةـذرشػػػ سلذةلػػػ الةلذىذ ااراتػػػ ذاس   ػػػلذتػػػازذللػػػ ذ ػػػ  ذشػػػ ة  ذاسع قػػػلذةػػػنيذ

 هػةذي شػ ذشػػعة ذ ةػكذقػػ ؿذىذاس خعػةتنيذ تللػةذالػػةـذ  ػادذدةػلذشػػةئلذ ػلذقتػػ ذاا
ذ15". اارذ   "ملذيقعةذاعش   ذةيذةلذ  ةة ...ذال اذق طة ذ قة سذا ّ ؿ

ةفذ  ذدةادذةسة ذة سةستلذسال  ؿذاسس ة ذهاذيفذد رذاساشػة ذيتل ػ ذىذا شػتث د ذ ػلذ
هػػلدذاسالػػعة  ذ  ايا ػػ ذةيذ عػػ يسذ ةر ػػ دا ذاللاةػػلذي  قةػػلذ ػػةدذ ا ػػبذاسعػػلثاذ
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 ت رحذلةثةػلذتع  اػ ذ ػ ذاسالػعة  ذاص ػ  لذ  ة ػ ذا ػرصذيفذيععػاذاسعةػاافذىذاسةقليذ
ذالتالذاعال  اذ ي ذ ة ذي ذيا اذةيذتأ ي  ذمسذتا ذاس ذيتضلة  ذ ضلاد .ذذ

الػػػلذاستايػػػرا ذاسػػػ ذجتعػػػ ذ ػػػلذاص ػػػ ذذONO تتلػػػة ذ ةاللػػػلذ شػػػط  ذا  تػػػ رذ
ةة ػػػػػػ ذ سػػػػػػنيذ ع يػػػػػػلذاشػػػػػػتلةا ذ ةعػػػػػػبذاساشػػػػػػة ذىذاصلشسػػػػػػ  ذاعال  ةػػػػػػلذ  ػػػػػػلذة

ال ساشػػػة ذىذذ16اصعاا ػػػ  ذ اسسػػػ رذالاػػػوذي ذي ػػػا  ذاحنةػػػ زيذ يفذتعػػػافذدقة ػػػلذ  تاازدػػػل
ذةعلػػػ ذةةػػػةاما اذ ذةتا ةػػػ ذادت  داتػػػ ذ شػػػةة قشذاسعػػػلثاذ شػػػة ـا اص ػػػ ؿذاسسػػػ ة ذشػػػة ـا
يتعاػػػ ذةتا ةػػػ ذاسعػػػلثةنيذاسػػػليلذي تلػػػافذة سعت ةػػػلذىذااػػػ ؿذاستػػػ رااذي ذ الػػػاعذاس ػػػار ذ

ةيذا دتت دذةيذا دا ق  ذا   قةلذاسػ ذقػةذتعاػ ذايريػة ذد ػرذتعػلةل  ذذاستلريريل
قػػػػػةذتضػػػػػرذ عػػػػػةاقةت  يذهػػػػػلاذة علػػػػػ اللذةيذ عػػػػػردذصختاػػػػػ ذرد دذيالعػػػػػ ؿذاس ػػػػػرا ذ ػػػػػاؿذ
اصضػػػلافذاسعػػػلثاذ ا دتتػػػ دذةيذاستػػػأ ي  ذاصختاثػػػلذاسػػػ ذقػػػةذتتتػػػ درذةيذذهػػػلذاس ػػػ رمذ

تػػار ذاستلريػػرذ ةسػػلعلذاسعػػلةثلذالاػػوذ ػػةذذ اسػػ ذقػػةذ ذي عػػةه ذاسعػػلثاذ تضػػرذةر ػػاز
شػػػػػاا .ذلػػػػػ ذهػػػػػلاذيضػػػػػللذييضػػػػػ ذال الالػػػػػلذالاػػػػػوذال قػػػػػلذاس ػػػػػ رمذةعػػػػػلةثت ذللر ػػػػػ ذذ ذ
 عػػػةاقةليذهػػػلاذة علػػػ اللذةيذجتةػػػبذاستػػػأ ي  ذاسػػػ ذقػػػةذجتعػػػ ذاس ػػػ رمذيعػػػة ذاصلشسػػػلذ

ذاعال  ةلذلللذاجت دذي ذتة رذ  ذ ال  ذ الع رذ ست لذد جتلذاللذي ط  ذصلثةل.ذذ

تعػػػرياذاصسػػػل سةلذا  تل الةػػػلذسػػػةلذاسعػػػلثاذىذ ع يػػػلذاصاالػػػة ذاخل صػػػلذت س ػػػ :ذ
ذة س ار ذاستلريريلذذذذذ

يدا ذسضػػػػل فذاصسػػػػل سةلذذ80يعتػػػػاذ ػػػػافذلاػػػػادذةرترادػػػػةذاساشػػػػة ذ ا ػػػػةاذ ػػػػلذ ػػػػ دنيذ
 قػةذmoyens d’assurer la résponsabilité sociale17 ا  تل الةػل
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قةػػػػػلذسالل رشػػػػػلذاعال  ةػػػػػلذ"ا ػػػػػػر ذ ػػػػػةد ذاصسػػػػػل سةلذا  تل الةػػػػػلذ ػػػػػاذ تػػػػػ دمذي  
يذ18 اصسػػػػػل سل"ذ ة ػػػػػ ذاستاطةػػػػػلذا  تااطةػػػػػلذمػػػػػسذا قعػػػػػ طةلذاستعةػػػػػة ذالػػػػػلذاسعػػػػػارذاسةلطةػػػػػل

 ة سةسػػتلذسال ػػ ؿذاسسػػ ة ذ اصتعاػػ ذة صع يػػلذاعال  ةػػلذيريػػة ذاس ػػر ؽذاسةػػا اذس ػػ  دا ذ
ي ػسذاا هةذي ش ذشعة ذ اؿذاس  ةةذاسعريبذةلذ  ةة يذالإفذاسػةلتارذخلضػرذقػريشذ

ةيذيفذ  ذ   ذىذا ػاارا ذاس   ػلذ ػلذيػرؼذاا هػةذي شػ ذشػعة ذتالػةل ذسع  ػ ذ
ػػػػل ث ة ليذ ةمنػػػػ ذ ػػػػ  ذل   ػػػػلذتعػػػػلةلةلذ ملذيعػػػػلذ اجمػػػػ ذلػػػػللذا ػػػػاارذاسػػػػل ذيالةتػػػػ ذاسع 
 االتػػػادذ ػػػلذاصضػػػلرا ذاخلط ةةػػػلذاسػػػ ذ ػػػ  ؿذ ػػػلذ  هلػػػ ذي شػػػ ذشػػػعة ذاستعػػػةي ذ شػػػةذ

يذ  ػػػلذهةػػػ ذتػػػازذيةةػػػلذ  ػػػادذ ػػػخ ذ  ػػػ ذ19اخلثةػػػلاسثػػػراغذ اع  ةػػػلذالاػػػوذيشػػػئالذاس ػػػرا ذ
اساشػػة ذاعال  ػػاذي ػػت ذةتػػأ ي  ذاس ػػرا ذ ػػاؿذالتػػالذاعال  ػػاذ  صػػلذذسػػ ذالتػػالذ
اسػػل ذيتعاػػ ذةتػػ ريزذااتلػػ ذ هايتػػ يذ ذسػػ ذجتةتػػ ذساعػػارذاسةلطةػػلذاسػػ ذميعػػلذيفذتت ػػع ذ

هػلاذ ػ ذا  تثػ ظذذادط ق ذ لذاستث ال ذ  ذالتاي  ذاعال  ةػلذالػلذاس خعػة  ذاس اريػل
 حب ذاسعلةثلذىذد  ذخمتا ذاس   دا ذاللذاساق ط ذاست راةل.

 ػػػػػلذ  دػػػػػبذآ ػػػػػرذ ىذشػػػػػة ؽذاص ػػػػػ ؿذدثسػػػػػ ذالػػػػػإفذد ػػػػػ ذخمتاػػػػػ ذاس ػػػػػ  دا ذ ارآرا ذ
 استع ةتػػػ  ذ ػػػلذاصعػػػ درذاصاتاقػػػلذيعػػػافذ  لػػػ يذةذذيػػػللرذا شػػػت ذذخلضػػػرذقػػػريشذيفذ زيػػػرذ

الاػػوذلػػ ـذز ةاػػ ذي شػػ ذشػػعة ذ ةػػكذذاسةا اةػػلذشػػ ة  ذاا هػػةذد ػػاذ سػػةذق ةاةػػلذقػػةذرد
ذالاػػػػػوذ ػػػػػرسذاسا ةػػػػػ  ذ ةط ػػػػػلذ قػػػػػ ؿ"ةلذ  ةػػػػػة ذ  ػػػػػاذسةثسػػػػػ ذ ةػػػػػااذلتػػػػػساذىذاهل ػػػػػـا

ذ خعػػة ذرال ػػلذال ػػر ذ) ةثػػر( ي ػػخ صذآ ػػريلذ ػػلذذ10 رتثعػػ  ذتالسػػ فذ قػػ دذاهل ػػـا
 ةاػرذاسةالػرذذ20  لذي ادذه ا ػ ذ لػ ذشػ   ذ يطاػ ذدػ را"ذ)...(ةةة  ذيلةذةازية 
يػة ذةة ػ ذاستعػر   ذللػ ذهػاذي ذةتعػرؼذ ػ يذالػإفذي  قةػ  ذاص ةػلذالل ذةذاذق  ػاذايرذ
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تسػػػتا بذاستألػػػةذ ػػػلذاصعاا ػػػلذللػػػ ذيفذاسعػػػلثةنيذيتللاػػػافذييضػػػ ذ سػػػل سةلذتعػػػر   ذ
اسضةاؼذاللسبذمعةػلذاسعػلثةنيذال الػنيذ"يعػ ؼذاسعػلثةافذ سػل سةت  ذالػلذت ػة ذ

اسع  ػػل.ذ هػػ ذي تاػػػافذذ اةػػ ذ اعذ تعاة ػػ  يذ   ػػ   ذري ذالػػلذا  ػػةا ذ اصالػػاال  
ا ستػػػااـذةت ػػػة ذهػػػلدذاصػػػ د ذةااشػػػطلذي ػػػخ صذ  ػػػ ادذهلػػػ ذة سعثػػػ   يذ اخلػػػا يذ ا عػػػ ذ

 يعػػافذ ػػلذاساريػػبذهةػػ ذتتلػػلذس ػرحذاص ػػ ؿذاسسػػ ة ذيفذ لػػ ذصػػثللذاس ػػر ؽذذ21اسسػاة "
اسةا اذاس  دةلذتعاة ػ ذاللػ ذقػ ـذةػ ذي شػ ذشػعة ذ لػ ذىذ ضػلاد ذ"قػ ـذي شػ ذشػعة ذ

يي  ػػػ ذذ22ةت ةيػػػةذاسعػػػلثةلذة ستا ػػػ ذةيذاس ضػػػ  "ذةػػػ ذسر ػػػازذاس ػػػار ذايااطريػػػلاصعػػػر ؼذةتخاي
ذال  ذةعةذة را ذ   ةالذ ع .

 عػػػةذىذايلاػػػلذاسسػػػ ة لذ  ػػػةه ذاسعةيػػػةذ ػػػلذاصػػػارا ذاسػػػ ذجتعػػػ ذ ػػػلذاساشػػػة ذيدا ذ
ذالع سلذىذ  ذ   ذهلدذاع ع سة  ذداخع  ذى:

يفذت  ػةـذة ػع ذيفذد رذاساشة ذهاذاع  ةلذاللذاس ع  لذاس ذميعلذ -
 .23آ رذةيذاسعةاسلذ تتلاؿذةيذدالالذ  عاثل

ذةعلػػ ذةةػػةاما اذيػػةراذالةػػ ذاللاةػػ ذاسعػػلثةنيذالاػػوذ - يفذاساشػػة ذي ػػـا
ذ اصتػػ دمذا   قةػػلذ يعػػافذىذ ػػع ذتعػػايلذ سػػتلرذ ىذاص ػػ ؿذاسسػػ ة ذقػػةذ ذي ػػـا

 اػػػة ذي ذ علػػػ ذشػػػاةل ذالةػػػة  ذيعػػػرؼذيدػػػ ذذـاسعػػلثاذة شتضػػػ اللذ خعػػػةلذ ذت ػػػة
 . سل سةلذاشتض الت  ذ تعر  هت ذيتلل 
يعػػػػػػلأذ ػػػػػػلذاسسػػػػػػااؾذاسعػػػػػػلثاذساللشسػػػػػػلذاسعػػػػػػلثةلذةذذ ذميعػػػػػػلذ -

 .يفذتةت ةذ خعةلذقة ت  ذقت ذيي ـذالاوذية ذ عةرذسال ة لسأل س ذ
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ذ  الظذة ع ذال ـذالاوذتة ش ذاخلط اذاعال  اذ  عةاقةت ذ -

 خاممة

ذاسسػػػػااؾة شػػػػ ذاخلطػػػػ اذاعال  ػػػػاذ الاػػػػوذاساشػػػػة ذ ػػػػ الظذة ػػػػع ذالػػػػ ـذالاػػػػوذتذةف
اسعػػػلثاذا   قػػػاذ ػػػ ذيضػػػللذتعريسػػػ ذالعاةػػػ ذسالع يػػػلذا   قةػػػلذسالعاا ػػػلذاسعػػػلثةلذ

 ػػػ ذاسةااالػػػ  ذسػػػ ه ذىذي  ة ػػػ ذتاػػػ ذاخل صػػػلذةتػػػ ريزذايااطػػػرذ اس ػػػار ذاستلريريػػػلذ هػػػاذ ػػػ ذ
اصتعا ػػلذ ػػلدذاصع يػػلذاسعػػلثةلذ جيةػػبذاصلشسػػلذ اسعػػلثةنيذارتعػػ اذا  طػػ  ذدثسػػ  ذ

 ذ ػػ الظذالاػػوذلةػػ فذاصلشسػػلذاسعػػلثةلذ ػػلذاستتعػػ  ذاس  دادةػػلذللػػ ذيفذاساشػػةي سػػت ت ذ
اسػػ ذقػػةذت اػػ ذ ػػلذ ريت ػػ ذ تػػرالرذالاة ػػ ذمم رشػػلذرق ةػػلذذاتةػػلذجتعا ػػ ذمػػسذال الاػػلذىذجمػػ ؿذ

ستاطةػلذ الػإفذاصسػل سةلذا  تل الةػلذهتػت ذةذ للػ ذ ػ  ذىذآ ػرذالةعػرد ػ ذا  ة ػلذاسع  اػلذ
ةيذل ذارآرا ذ ة سةسػتلذسااشػة ذال ػاذيعػرسذذ ىذاست ريزذحنت جيذا  تااطةلذمسذا قع طةل

تعػػػةدذارآرا ذ ػػػلذ ػػػ ؿذال الالػػػلذالاػػػوذتعػػػةدذاصااالػػػ ذ ا جت هػػػ  ذاسعػػػلثةلذاسػػػ ذتعتػػػبذ
 ػػاؿذاسػػلالر ذاسايةةػػلذ سعةػػ ذيراقػػبذلػػلس ذالػػةـذجتػػ  زذا   قةػػ  ذ ػػلذ ػػ ؿذا دتتػػ دذ

 .ةيذاست   زا ذاسعلثةل

 الهوامش:
اسػػػةارذاصتاشػػػطةلذساة ػػػرياسطتعلذذقيمياااة فاااي اإلعاااال  نظرياااة الحتمياااة الالتػػػةذاسػػػرمحلذالػػػا ذيذ1

ذذ2011 دالا ذةيذال  ا  ييذتادايشاسالذ
ذ48ص
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اإلعال  ومفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية قراءة معرفياة  فاي التةذاسرمحلذالا يذ2
ذذ48صذذ.2009يذتادايذاسةارذاصتاشطةلذساة ري1يطالرواسب الثقافية

يتاداياسػػةارذاصتاشػػطةلذساة ػػريذشاسػػالذ1يطالجتماااع اإلعالماايعلاام االتػػةذاسػػرمحلذالػػا ذيذ3
ذةتعرؼذذ55.ذصذ2010دالا ذةيذال  ي

4Benoît GREVISSE, Déontologie du journalisme : 
enjeux éthiques et identités professionnelles, de boeck, 

1ère édition, 2010 p 237 traduit modifiéذ
*Office Of News Ombudsmenهاذ ةالللذمسذرحبةلذذ1980أشساذشةلذت 

 عادػػػلذ ػػػلذيالضػػػ  ذد سةػػػنيذ ػػػة  ذيالضػػػ  ذالػػػ الاافذ ذيالضػػػ  ذ تعػػػ  دافذ  ػػػ الظذالاػػػوذا تعػػػ ؿذ ػػػ ذ
الاذاسع ملذي تةال ذدة ا ذشةايلذتة قشذاصل رشػ  ذذNews Ombudsmen شط  ذا  ت رذ

 اع ت ريلذ اع ع سة  ذاخل صلذةعل ذاساشط  .ذال ر ذ  مل.ذيدالر:ذ
ono-http://newsombudsmen.org/aboutconsulté le  

18/08/2016 a 19h42 
ذ
5FERREIRA  MAIA  KeniaBeatriz,ذ

 AppApproche comparative de la fonction de 
médiateur de presse dans les quotidiens brésilien 
‘Folha de São Paulo’ et et français ‘Le Monde’, (Thèse de 
3ème cycle pour le doctorat en Sciences de l’Information et de 
la Communication), université de Metz, 2003 p13 traduit 

modifié 
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ايااطػػريذديػػاافذاصطتاالػػ  ذاي  عةػػليذ  د.طالصااحافة الكتوبااة فااي الجزا اار  زهػػسذة ػػةادفيذ6
ذ11صذ2012
ذ11اصر  ذدثس ذصذ7

   اللذال  لذتاصاة ذةسة  ذ لذ  ؿذة را ذاسعةيةذاسا   ا ذ  ذصلثةنيذ رؤش  ذ ريرذىذ*.*
ةي رذحب ة ذىذاسةلتارادذ اؿذ الاع:ذمم رشلذاساش يلذاعال  ةلذذ اس ذمشااذ راطةذصا ذاسارايذ

ذEl Watanيذاس ػػر ؽذاسةػػا ايذاخلػػايذle quotidien d’oran اساصػػ يذايل اريػػلي
 Liberteذ هاذيير  لذدلتارادذمسذ ة ق لذةعة.ذ

8FERREIRA  MAIA  KeniaBeatriz,Op. cit p15 traduit.  
ايل اريػػلذايااطريػػلذاسةمياقرايةػػلذاس ػػعتةليذرط شػػلذايل اريػػليذا   دػػلذاسع  ػػلذسالعا ػػليذقػػ دافذ9

 ذ2صذ2اص د ذذ2012ية يرذ12يتعا ذة عال ـيذذ05-12الضا ذرق ذ
ذ10يذص92دثس ذاص د ذاصر  ذ10
ذذذAutoregulation, hétéroregulationيدالرذاسضت ذاسلاسيذاسضت ذاخل ر اذذ11
 : Benoît GREVISSE, Déontologie du journalismeلتػػ اذ

enjeux éthiques et identités professionnelles, 1ère éd, 
Belgique, éd. de boeck , 2010p 28  

ذةتعرؼذذ23يذصاالجتماع اإلعالميعلم التةذاسرمحلذالا ذيذ12 
يذ4317يذع رية ذاس ر ؽذاسةا ايذياسا سعدي في  وار مثير للشروق رد ذةاماني:ذ13

ذ إبااان الثااورة )المعلومااة التاريخيااة (ساالطة د ػػ ذالػػلذخلضػػرذقػػريشيذ14صذذ2014 ػػ رسذذ16يػػـا
شاروق جريادة ال )السياساي -التااريخي-اإلعالماي( الجزا رياة قاراءة فاي مقطا  مان الخطاا   

ذ31يذص2014يذ ااف01يذاسعةدجمالذا تع ؿذ اسعل اللينموذجا 2114مارس 
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إبااان الثااورة الجزا ريااة قااراءة فااي مقطاا  ماان )المعلومااة التاريخيااة (ساالطة خلضػػرذقػػريشي14
جماػػلذينموذجااا 2114جرياادة الشااروق مااارس  )السياسااي -التاااريخي-اإلعالمااي( الخطااا   

ذةتعرؼذ27ذيذص2014يذ ااف01يذاسعةدا تع ؿذ اسعل الل
ذةتعرؼذ31-30اصر  ذدثس ذص ذذ15

16FERREIRA  MAIA  KeniaBeatriz,Op. cit p14 traduit 
modifié 
17Frédérique BéalMédiateur de presse ou press 
ombudsman la presse en quête de crédibilité a-t-elle 

-http://www.alliancetrouvé son zorro
consulté  journalistes.net/IMG/pdf/mediateur_int_exe_bat.pdf

le 16/12/2014 a 09h53  p 10 traduit modifié 
18 John P. Ferre, « A ShortyHistory of  Media Ethics in 
the United States » in Lee Wilkins and Clifford G.Christians, 
The Handbooks of  Mass Media Ethics, Routledge, New 

York, 2009 p26 translatedmodified      
ذةتعرؼذ32خلضرذقريشذ ر  ذش ة ذص19
د ااو ولااد قابليااة يكتااب  )المااال (ر اايج جمعيااة التسااليال واإل ااال اتمسػػس ذةاعلػػر :ذ20
ذ4324يذع ريػػة ذاس ػػر ؽذاسةػػا ايذللشااروق .ذد ػػ ذالػػلذخلضػػرذ5يذصذ2014 ػػ رسذذ23يذيػػـا

ذ28قريشذ ر  ذش ة ذصذ
يذتػػر.ذللػػ ؿذأخالقيااات الصااحافة : مناقشااة علميااة للقواعااد ا خالقيااة ػػافذؿ.هػػ تاةييذ21

ذ134صذذ1981يذاس  هر يذاسةارذاسعرةةلذساة رذ استازي يذ1التةذاسرؤ ؼيذط



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 175 18لعدد ا

 

يذ4319يذعذر ؽذاسةػا ا ريػة ذاس ػيذياسا ساعدي والرار  العرساساي راصةذاس ر ؽ:ذ22
ذاس  ت  ذ ذ35د  ذاللذخلضرذقريشيذ ر  ذش ة ذصذ2صذذ2014  رسذذ18يـا

23FERREIRA  MAIA  KeniaBeatriz,Op. citP14 traduit 
modifiéذ
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البيوتات العربية في المغرب األوسط وإسهاماتها في الدعوة اإلسماعيلية قبيل 
 م ''البيت الحمدوني أنموذجا''909ه/296

 قسنطينة./جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/محمد بن عربة

benarbamohamed.alfatih@yahoo.com 
 قسنطينة./اإلسالميةجامعة األمير عبد القادر للعلوم / أسماعيل سامعي /د

  عنوان المقال:

 ملخص :

يكتسي موضوع الدعوة اإلظباعيلية كقياـ اػبالفة الفاطمية أنبية كربل يف الدراسات    
، بسبب تداعيات ىذا اغبدث على األحواؿ اؼبتعلقة دبجاؿ اؼبغرب األكسطالتارىبية 

منو على كجو اػبصوص،  يةالسياسية كاؼبذىبية يف اجملاالت اؼبغاربية عامة، كاؼبغرب أكسط
 أاها ال تااؿ قاررة بسبب الفًتة حاليا من اىتمامات الباحثُت، إال ىذهكرغم ما ربظى بو 

مي  جبحباجة إىل تفكيك جائياهتا كالتنقيب كالتعريف  ىي، إذ كطريقة معاعبتهاحجمها 
كربدثت الفواعل فيها، م  الرجوع كمقارنة ـبتلف النصوص اإلخبارية اليت أشارت إليها 

مداخلتنا يف ؿباكلة لتسليط الضوء على العنصر العريب يف الدعوة  أدرجناعنها، كمن ىنا 
 عن ذلك  . ازباذ''البيت اغبمدكين'' كعينة كمدا إسهاماتو فيها م 

اؼبغرب األكسط  -البيوتات العربية  –الدعوة اإلظباعيلية  -: التشي  الكلمات المفتاحية
 .بٍت ضبدكف –
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Abstract 
The subject of the Ismailia da'wa and the establishment of the 
Fatimid Caliphate Is of great importance in the historical studies 
of the central Maghreb, Because of the repercussions of this 
event on political and sectarian conditions In the Maghreb, and 
the central Maghreb in particular, Although this period is 
currently of interest to researchers, But it is still limited due to 
its size, perspective and method of treatment, As it needs to 
dismantle the particles and exploration and the definition of all 
the fruits in them, With reference and comparison of the 
various news texts that I mentioned and talked about, From this 
came our intervention in an attempt to shed light on the Arab 
element in the call and the extent of its contributions to it with 
the adoption of ' the family Al  - Hamdouni' as a sample and a 
model for that . 

 مقدمة:

ربوال   / التاس  ميالدم، شهدت بالد اؼبغرب اإلسالمي م  اهاية القرف الثالث ىجرم   
عن قياـ كتوس  اػبالفة  كىذا ناتج كثورة يف اغبياة اؼبذىبية، كبَتا يف اغبياة السياسية

متخذة من اإلظباعيلية كبلة ؽبا، كمن بالد اؼبغرب شيعية كأكؿ خالفة   ظهورىاك  الفاطمية
مقرا ؽبا، كمن بربر كتامة عصبية ؽبا، كتأتى ؽبا ذلك بعد نضج الدعوة اإلظباعيلية كربوؽبا 

كخركجها من السلمية إىل العمليات العسكرية، حيث بدأت  من السرية إىل العلنية،
األنبية الكربل للبيئة  بالرغم منك  اإلمارات كالدكؿ،اؼبدف كاغبواضر، كمعها تتساقط 

إال أف ىذا ال ينقص من حجم كقيمة  يف الدعوة كالتحضَت لقياـ الدكلةكالًتكيبة الكتامية 
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كاليت كانت سباقة يف نضاؽبا سواء على أرض اؼبغرب األدىن كحىت ، اؼبشاركة العربية فيها
الذين ظهر منهم الدعاة كالقادة ، دكف''كلبص ىنا بالذكر بيت''آؿ ضب، اؼبغرب األكسط

 الدعوة كالدكلة . يف مرحليت امهمكاؼبعركفُت خبدماهتم كإسهكالوالة 

 -األصول المشرقية واإلستقرار في البيئة األندلسية   -أوال :البيت الحمدوني 

من عرب اعبنوب القحطانيُت،  فهم 1تنتسب أسرة بٍت ضبدكف إىل قبيلة جذاـ        
األسرة قد سط  قبمها كعظم دكرىا على أرض اؼبغرب اإلسالمي  ىذهكرغم أف 

 ىذهكبالتحديد اؼبغرب األكسط منو، إال أف اؼبصادر اليت أرخت ؽبا دأبت على كرف 
استقرارىم بالغرب كاف يف األندلس  بداية إىل أفكىذا راج   ،العائلة با ''األندلسية''

أكؿ اؼبقيمُت فيها، كيف ىذا الشأف يقوؿ اؼبؤرخ األندلسي ابن كاف عبد اغبميد  جدىم ك 
أف جعفرا كأخاه ىذين اؽباربُت  ـ نقال عن الوراؽ''971ق/360حياف يف أحداث سنة

 إىل كطن جدنبا باألندلس نبا ابنا علي ابن ضبدكف بن ظبلك بن سعيد بن إبراىيم ...
كعبد اغبميد ىذا ...كاف الداخل إىل بالد األندلس بن أضبد بن عبد اغبميد اعبذامي، 

بالد  األسرة راحب كتاب'' اؼبغرب يف ذكر كما ترجم ؽبذه ،2من الشاـ كأرضو ... ''
على النحو التايل: ''علي بن ضبدكف بن ظباؾ بن مسعود   افريقية كاؼبغرب'' فذكر نسبهم

 ''4د  باألندلس بكورة البَتةجدىم األكؿ عبد اغبمي استقركقد ، 3بن منصور اعبذامي  ''
اؼبصادر التارىبية ىنا ال بد لنا من اإلشارة إىل رمت ، ك 5بقرية... من قرل قلعة وبصب''

م  كىذا  ـ741/ػى123إال أنو وبتمل أاها كانت يف حدكد سنة ، حوؿ تاريخ ىجرتو
كبَتة من قبيلة جذاـ   اأعداد ضم، فمن اؼبعلـو أف ىذا اعبيش قد 6طالعة الشاميُت

كما سكتت اؼبصادر عن حياة أبناءه كأحفاده إىل غاية ضبدكف الذم كاف حيا  العربية،
 ـ كالذم عرفت األسرة بنسبتها إليو .901/ػى 287إىل غاية سنة 
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  أبي عبد اهلل محمد بن حمدون األندلسي صاحب الدعوة ثانيا:

ذكرت اؼبصادر التارىبية اليت أرخت للدعوة اإلظباعيلية يف بالد اؼبغرب كقياـ اػبالفة      
الدعوة ك الدكلة،  لعبتها يف مرحليتعديدة  أدكاراالفاطمية على أنو كاف لألسرة اغبمدكنية 

األسرة فبن أسهموا يف الدعوة، ذه قد كقعت يف خلط كبَت يف أظباء كأعداد ىأاها غَت 
يبكن بفرعيها اؼبغريب كاألندلسي كربليلها كمقارنتها  ماتوفر منهاإىل  جوعالر كمن خالؿ 

، ساىم كل رجح أاهما أخوينذه األسرة يإىل نتيجة مفادىا كجود شخصُت من ى التورل
منهما يف خدمة الدعوة أحدنبا: ىو أبو عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف اؼبعركؼ بأيب  كاحد

/ التاس   أخباره قبيل اهاية القرف الثالث ىجرمكالذم تنتهي ، 7عبد اهلل األندلسي 
يف اغبمدكنية األسرة  أفراد ىو أشهر خوه علي بن ضبدكف كىذا األخَت، كثانيهما أميالدم

كما  اؼبصادر التارىبية كحىت الدراسات اغبديثة بسبب استمرار اقبازاتو إىل مرحلة الدكلة،
 كالفاطميُتيف األندلس األمويُت  يف حركة الصراع بُت كبَت بدكر قامتأنو خلف ذرية 
 . 8 يف بالد اؼبغرب

تعترب ركاية ''افتتاح الدعوة'' لصاحبها القاضي النعماف أكؿ ركاية إظباعيلية رظبية       
ربدثت عن نشاط البيت اغبمدكين كبيت عريب  نشط يف  اؼبغرب األكسط هبدؼ نشر 

 البيت كأكؿ ككبَت دعاتو كىو أبوا التشي  كإقامة دكلة الفواطم، كجاء اغبديث عن ىذ
عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف األندلسي يف معرض حديثو عن دخوؿ الداعية أبا عبد اهلل 

 '' أرض اؼبغرب األكسط دبحاذاة بالد كتامة كالتقى فيها بدعاة من بينهم: 9الشيعي
ا اللقاء ، ككاف ىذ10''موسى أيب اؼبفتش كأبو القاسم الوفرجومي كأبو عبد اهلل األندلسي 

لكنو دقيق عن أحواؿ  اف كرفا موجااكقد أعطى القاضي النعم، ـ893/ػى280سنة 
فهم كحدة  كمؤىالت كمهنة أيب عبد اهلل األندلسي اغبمدكين فقاؿ عنو أنو كاف لو: ''

 . 11كتشي  '' ، كرار إىل درجة العلماء فيوكمعرفة، ككاف معلما باؼبوض ، مث أكطنو
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عبد اهلل األندلسي كاف من   تعد قرائن كدالئل تؤكد على أف أبااؼبعلومات  ىذهإف      
كبار دعاة اإلظباعيلية يف بالد اؼبغرب األكسط، حيث توىل أمور الدعوة يف اجملاالت 

، كانتظم يف مهنة التعليم كاليت من خالؽبا إليها  قبيل دخوؿ أيب عبد اهلل الشيعي  الكتامية
 الذم كاف موجودا12اؼبسجد كمنهان عمر الدعوة نشر التشي  يف مؤسسات تلك الفًتة م

مل تكن يف تلك الفًتة قد ظهرت ؾبالس  إذيف مقر إقامتو كبيتو الذم يسكن فيو، 
، كىذا بعد، أما عن تشيعو كارتباطو باإلظباعيلية فقد سكتت اؼبصادر عن ذلك13اغبكمة

ليس ، الدعوةشائ  خالؿ تلك اؼبرحلة اؼبتقدمة من عمر أمر  الصمت حوؿ الدعاة ىو
فقط يف اؼبغرب اإلسالمي بل يف مشرقو، حيث إف سرية نشاطات الدعاة كاف سببها 

هم، لكننا نرجح أنو كاف تلقى ذلك من قوع أرحاهبا ككتبهم يف أيدم أعدائاػبوؼ من ك 
ن ابن خلدكف حيث قاؿ عنو واين كىذا ما ذىب إليو عبد الرضبالداعية اإلظباعيلي اغبل

 .14اغبلواين كأخذ عنو ''''أدرؾ  أنو:

بتدءا من اين بدأ نشاطو يف بالد اؼبغرب إجل اؼبصادر ذكرت أف الداعية اغبلو  إف      
بالرغم من الراكية  ذهعلى ى أنو يبكن التحفظإال ، فتتاحنقال عن اإلـ 762/ػى145سنة 

 لعدة قرائن كأسباب نذكر منها : ىذاك  العديد من اؼبصادر عليها اعتماد

اؼبرحلة جد متقدمة بالنسبة لدعوة خارة كاإلظباعيلية مل تكن نشأت بعد، أك  ذهإف ى -
 يُتالسليمانغبركة شيعية عامة سرية يف بالد اؼبغرب، إذ أف اؼبتعارؼ عليو ىو أف 

 .15حركات سياسية علوية يف بالد اؼبغرب إىل إقامةىم أكؿ من دعوا اغبسنيُت كاألدارسة 

 إلبرازىو ؿباكلة  16ـ(765/ػى148الصادؽ)ت الدعوة بشخص جعفر ربط ىذه -
غبركة جديدة، كاؼبعركؼ عن جعفر الصادؽ تركو للسياسة كعدـ كإعطاء شرعية مرجعية 
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من كبار قلها إىل تالمذتو الذين أربحوا اليت ن، خركجو على حكاـ عصره كسبسكو بالسنة
 .  17بعدعلماء صباعة أىل السنة 

إذ أنو يذكر  ـ،762/ػى145حوؿ إرساؿ الدعاة سنة  مناقضة القاضي النعماف لراكيتو -
، كمن 18لتقوا بالداعية الصنعاينعن كتاميُت إلتقوا باغبلواين كما ايف مواض  عديدة 

مابُت الدعوة حبكم أف الفًتة  تقبلويبكن عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف، كىذا ماال  العرب أبا
 سنة . 130األكىل كالدعوة الثانية أكثر من 

:'' كرل إىل كذه قد دخل إىل أرض اؼبغرب األكسط اف اغبلواين يف مهمتو ىكك     
كاشًتل عبدا  ، فبٌت مسجدا، كتاكج امرأة،20فناؿ منو موضعا يقاؿ لو الناظور .19سوصبار

فاشتهر بو ذكره، كضرب الناس  م علما يف موضعو، ككاف يف العبادة كالفضل كالعل ،كأمة
.. '' كالنشاطات 21من القبائل إليو، كتشي  كثَت منهم على يده من كتامة، كنفاة، كظباتة

الواسعة كاؽبادفة لو ىي اليت مكنتو من ذبنيد بعض الشخصيات اؼبهمة ذات الثقل يف 
ضاؼ الداعية أبو عبد اهلل الشيعي سنة ستاؼبنطقة على غرار الوفد الذم أ

عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف األندلسي ىو شبار ىذا  اف أبإكبالتايل ف 22ـ893/ػى280
كريثا ككريا على الدعوة بعد كفاة اغبلواين كحافظ على دكره، فكاف ، حيث أربح اعبهد

 ما يدعوا إليوين، كبُت اليت قاـ بنشرىا أبو سفياف كاغبلواالدعوة مرحليت رابطة كرل بُت 
 : عصر التمهيد كعصر التمكُت عبد اهلل الشيعي، كأربح ـبضرما عاش بُت عصرين أيب
 .خرب كفاة الداعيتُت إىل القيادة باليمن  أرسلالذم أنو ىو  رجح، كي

الفًتة  ذهكرغم سكوت اؼبصادر عن العالقة بُت الداعية اغبلواين كالبيت اغبمدكين يف ى   
الالحقة كاليت برزت فيها  اؼبتقدمة من عمر الدعوة، إال أاها تفصل يف أحداث الفًتة

ـ  893/ػى280من سنة ابتداءكتعاظمت  ،ؿ ضبدكف يف الدعوة اإلظباعيليةمكانة آ



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 182 18العدد 

 

 اءلتقا بدليلتاريخ بداية الدعوة اعبديدة أك ''مرحلة البذر''  على أرض اؼبغرب األكسط، 
أيب عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف األندلسي بالداعية أيب عبد اهلل الشيعي أكؿ دخولو أرض 

ككاف مبيت الداعية أيب عبد اهلل الصنعاين عند أيب عبد اهلل األندلسي  ،اؼبغرب األكسط
كىذا من طقوس الدعوة  كشف لو األمرك حدثو الداعي عن مهمتو ، فتلك الليلة

الداعية أيب عبد اهلل الشيعي  يف تلك الليلة قد يكوف أطل كتعاليمها، كمن احملتمل أنو 
كما أعلمو بأحداث اؼبنطقة كتطوراهتا  قبازات الدعوة يف عهد اغبلواين،إما كرلت إليو ع

كما كاف أليب عبد اهلل بن ضبدكف السبق يف اعتناؽ اؼبذىب ، ك كمكاف القوة كالضعف فيها
نو كاف لو السبق أيضا يف إطالع على سره، فكاال ، كمعرفتو كضيافتوكاحتضاف كبَت دعاتو

، حيث أف أبا عبد اهلل مرافقتو فيما بعد كضبل السالح معو ضد أعداءه يف البالد الكتامية
فيها، كرغم أف موطنو رفقة الداعي إىل عمق أراضي كتامة كاستقر معو  األندلسي ىاجر

قيادة الدعوة كؿباطا جبمي  طرؼ  عبد اهلل الشيعي كاف مهيأ هتيئا كبَتا من االداعية أب
حيث أنو كاف ، قاليد الدعوة اإلظباعيليةتاؼبرسل إليها كىذا من  بالدتفاريل كأسرار ال

اؼبرسل إليها أف يكوف:'' عارفا دبذاىب أىلها 23يشًتط يف الداعية أك حجة اعبايرة
كبعلومهم كطباعهم كما يبيلوف إليو كيرغبوف فيو من العمل كبأفهامهم حىت يبكنو اؼبناظرة 

مد بن ضبدكف قد أنو ال يستبعد أف يكوف عبد اهلل ؿب الإ ،24''معهم  كيقبلوف منو العلم 
ريل جديدة عن تطورات الدعوة عبد اهلل الشيعي على تقارير كتفا أطل  الداعية أبو

 -كؾباالهتا كمعامل كطبائ  أىلها، خصورا بعد كفاة أرحاب اغبرث )أبو سفياف 
''أم موض   :قاؿك يل أف الداعي ؼبا دخل البالد سأؿ سؤاال غَت متوق  ، بدل اغبلواين(

اليت كانت معو ذلك ألاها  فاندىشت الصحبة الكتامية 25منكم فج يسمى فج األخيار''
 . أمامو قطمل تتحدث عن ىذا اؼبكاف 
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عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف يف تنشيط حركة الدعوة يف البالد الكتامية  استمركقد   
الكتاميُت خارتها كعوامها، كشارؾ يف اغبركب اليت كانت مشتعلة بُت  كاستقطاب
 ،ـ901ػ /ى289ة يف أحداث سنة لو، كقد برز بقو  اؼبؤيدينك  اعبديدللمشركع  اؼبعارضُت

 ،26حيث تسارعت كتامة اؼبعارضة لدعوة أيب عبد اهلل الشيعي إىل ؿباررة دار اؽبجرة
فكاف على رأس الذين رأكا بإخفاء الداعية الصنعاين خوفا عليو من القتل أثناء النااؿ، 

 أف كبُت و،ئلكن الداعية شكر حررهم كسعيهم كأكد على سباـ أمره كظهوره على أعدا
'' أبو عبد اهلل كو، بعدىا ربرؾ مباشرة ئمتحاف يبيا فيو أرحابو من أعداوبدث ىو ا ما

فقاؿ: لقد ثبت  قائما على قدميو ابتهاجا دبا ظب  من ذلك كرأل من اؼبؤمنُت، األندلسي
كاهلل لو قابلتهم ىذه  ،-كأكمأ إىل أذنو كرأسو  –أمر اهلل فيكم كما ثبتت ىذه يف ىذا 

مث بدأ يف ''ذبهيا اعبيش فبا سبتلكو  27ألنالتموىا '' هبذه النيات ، -كأشار إليها -اعبباؿ
 . 28قبيلة غشماف ''

كاليت قضوا فيها ، كانت تلك اؼبعركة من أىم معارؾ اعبماعة اإلظباعيلية مرحلة الدعوة     
فجرا  على شوكة كتامة اؼبعارضة، كقد أبلى فيها ؿبمد بن ضبدكف األندلسي بالءا كبَتا م

كل طاقاتو القيادية كاغبربية، كمل يتوقف نشاطو عند ىذا اغبد فمن اؼبعلـو أف الداعية أبا 
كسلمت القبائل لو، كتساقطت اؼبدف يف يده بعد عبد اهلل الشيعي ؼبا اتس  ؾباؿ نفوذه 

فمن غَت ، كمن بينهم عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف 29الدعاة تعيُتتلك اؼبعركة بدأ يف 
كإدخاؿ من تبقى من كتامة يف أمره بدعاة  يستنجد الداعي يف شرح دعوتوؿ أف اؼبعقو 

ات من كانت لو سابقة يف الدعوة كيستغٍت عن خدم، جدد حديثي العهد بالتشي 
الشخصية تنقط  أخبارىا سباما  ذهكالعلم كاؼبثابرة، غَت أف ى كاشتهر فيها بالفهم كاؼبصابرة

خر  عبد اهلل ؿبمد بن ضبدكف عنصر آشارؾ م  أيب، لييف مراحل متأخرة من عمر الدعوة
 من األسرة يف خدمة الفاطميُت كىو أخوه علي بن ضبدكف .
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 ثالثا :علي بن حمدون سفير الدعوة وكبير رجال الدولة 

، العائلة رلة بالدعوة اإلظباعيلية ىو علي بن ضبدكفإف الشخصية الثانية يف ىذه    
أكؿ اتصاؿ لو م  الفاطميُت يرج  إىل حدكد سنة  اؼبصادر التارىبية أف كالذم تذكر

بن خلدكف ''بأيب ثعلبة كاؼبسمى عند ا ابنوحيث قاـ ضبدكف رفقة ، ـ901/ػى287
من األندلس بقصد اغبج  باػبركج ،31ظبو فيما بعد إىل علياالذم ربوؿ ، 30عة''يضب
مرأة كتامية تدعى ا من إكىنالك تاكج علي، مضارب كتامةيف بالد اؼبغرب األكسط ك ب كناال

لتقى إ ىذا كاف قد اعلي أف كأكرد راحب كتاب اؼبقتبس، 32ميمونة بنت عالىم اعبيملي
 غَت 33بالداعية أيب عبد اهلل الشيعي'' الذم استهواه كغلب على قلبو كدخل يف مذىبو ''

، كىذا لعدة  الطريقة اليت تقوؿ بتشي  علي بن ضبدكف هبذهالركاية  ذهيف ى مشكوؾ أنو
 أسباب  منها: 

أبو عبد اهلل على رأسهم اؼبغرب األكسط ك يف  عراقتهاالعائلة بالتشي  ك  ذهرلة ى -
اهلل الشيعي  أبا عبدف يباشر الدعوة منذ بدايتها، حيث ناؿ كالذم كاؿبمد بن ضبدكف، 

 كما أنو كاف من بُت اللذين تلقوا التشي  على يد الداعية اغبلواين . يف بيتو
إف اؼبرربل من بالد األندلس إىل اغبج يف مسَته اليبكن أف يهمل مناطق التوارل  -

بسبب كىذا كيتوغل فيها ، ك يدخل يف أعماؽ كتامة اؼبغرب األكسط البحرية يف
 رعوبتها ككعورهتا كبعد اؼبوانئ عنها .

أىلية بُت كتامة اؼبؤيدة للمشركع  االفًتة تعرؼ حرب ذهكانت منطقة كتامة خالؿ ى  -
قد  قبيلة كتامةكانت الشيعي ككتامة اؼبعارضة لو ىذا من جهة، كمن جهة أخرل  

فمن اؼبستحيل أف هبازؼ اغبجاج األندلسيُت ، السلطة األغلبية يف رراع م   دخلت
كاليت بدأت سبيل فيها الكفة تدرهبيا للمشركع اؼبناطق  ذهيف رحلتهم بالدخوؿ إىل ى

 . لشيعيا
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منها كيف ذلك  )كتامة( يف تلك اؼبنطقةف انتقالو إىل بالد اؼبغرب إفكبالتايل 
 من قبل كـبطط لو مل يكن مصادفة بل ىو عمل مدبر ـ(901/ػى287)التاريخ
 :لسببُت

تنامي الدعوة كانتشار أخبارىا كربوؿ بالد كتامة إىل بيئة حاضنة لألفراد األكؿ : 
 . ي التشكاعبماعات الباحثة عن 

كاف دبراسلة من قريبهم أيب عبد اهلل ؾبالت كتامة  إىل  ال يستبعد أف انتقاؽبم الثاين :
كالذم كاف كتدا من أكتاد الدعوة كعنصرا فاعال فيها، كالذم كاف إىل  ،ؿبمد بن ضبدكف

 ـ اليااؿ حيا .901/ػى287غاية 
ضبدكف الذم ىاجر إىل  ىذه األسرةكرغم أف اؼبصادر سكتت عن دكر كبَت          

زر الدعوة منذ كطأت قدماه أرض اؼبغرب آكالذم  ،بنو عليا عنإال أاها ربدثنا  ،اؼبغرب
سندت أيف مرحلة الدكلة، كقد  كالة األقاليم لدل الفاطميُتاألكسط، ككاف أحد كبار 
، خطَتة خارج أرض اؼبغرب األكسط اــ مه909/ػى296إليو قيادة الدعوة قبيل عاـ

، رحلتو إىل بالد اؼبغرب كىركبو من العباسيُتأثناء سفارتو إىل عبيد اهلل اؼبهدم  أبرزىا
ن ابن خلدكف أنو '' اتصل بعبيد اهلل كأيب القاسم باؼبشرؽ كيف ىذا الشأف يذكر عبد الرضب

 كاالنصراؼفأحسن اللقاء  قبل شأف الدعوة، كبعثوه من طرابلس إىل عبيد اهلل الشيعي،
''34. 
اغبظوة كالثقة اليت سبت  هبا علي بن ضبدكف من على مدل السفارة تؤكد  ذهإف ى     

كما أاها تؤكد خربة كاحًتافية علي  طرؼ اػبليفة الفاطمي كداعيتو أبو عبد اهلل الشيعي،
ف لنا راحب كتاب العرب على أنو كاف م  شبن ضبدكف يف عملو ككالءه لسيده، كيك

يصعب قبوؽبا  ن ابن خلدكف ف ركاية عبد الرضب، كرغم أ35عبيد اهلل يف سجنو بسجلماسة
، كال ركاية راحب سَتة جعفر اؼبتقدمة مل تشر إليها اؼبصادر اإلظباعيلية كواها

من أف علي بن ضبدكف كاف رجح نو من اؼب، إال أالذم كاف يف تلك الرحلة 36اغباجب
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ستدؿ بو يا كجاسوسا كناقال لألخبار، كما سفَت ضمن أفراد تلك الرحلة كأشتغل فيها 
أرسل  بعد قياـ دكلتو قربو كاستعملو يف السفارة ك'' 37حوؿ ذلك ىو أف عبيد اهلل اؼبهدم

كقدـ، فازداد حظوة لديو  ترسل اؼبلوؾ فيو، فأحكم لو شأنوبو إىل اؼبشرؽ يف بعض ما 
''38. 

 خاسبة:
أحد أىم اجملاالت  / التاس  ميالدم ىجرماؼبغرب األكسط خالؿ القرف الثالث مثل  -

على  االعتمادكاليت سعت كل منها إىل  اؼبذىبية،ات اعباذبة للحركات السياسية كالدعو 
  رببرية لبناء دكؿ خارة هبا.العصبية ال
ة كبيئة حاضنة للدعو   طأدركت القيادة اإلظباعيلية يف سلمية أنبية اجملاؿ اؼبغرب األكس -

 ها .رساؿ الدعاة إليية منها فعمدت إىل إاؼبذىبية خارة الشيع
كسط تكوين العديد من الدعاة األنشاط الدعاة األكائل يف ؾباؿ اؼبغرب  من نتائج -

 اليت ستلعب دكرا كبَتا يف التأسيس ػبالفة الفواطم . كالقيادات الرببرية كالعربية
أنبية البيوتات العربية يف الدعوة اإلظباعيلية بتويل ؿبمد بن ضبدكف األندلسي  ورظه -

 مهمة اغبفاظ على موركث الدعوة إىل غاية ؾبيء راحب البذر.
كاف لنشاط الداعية العامل ؿبمد بن ضبدكف األندلسي دكرا كبَتا يف تشيي  العديد من   -

 الكربل اليت تنتظرىا. العنارر الكتامية القيادية، كشحنها بفكرة اؼبهمة
ؿ ضبدكف إىل اجملاؿ السياسي للدعوة يف بالد كتامة آخر من أفراد أسرة فرد آ انضماـ -

، كتتحوؿ هااألسرة تتعاظم أدكارىا كإسهام ذهجعل ى، ـ901/ ػى287ابتداء من سنة 
حيث كاف علي ، تدرهبيا من العمل الدعوم احملض إىل التخصص يف ميداف السياسة

على رأس العديد من السفارات يف مرحلة الدعوة، ليشغل بعد قياـ الدكلة بن ضبدكف 
كتسند إليو فيما بعد بناء كحكم حاضرة  سفَتا لعبيد اهلل اؼبهدم يف بالد اؼبشرؽ،

كىذا مكافأة كمكسب سياسي كبَت ربصلت عليو  ، اؼبسيلة على أرض اؼبغرب األكسط
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لتها يف نشر ذَت اعبهود الكربل اليت باألسرة من طرؼ اػبليفة الفاطمي األكؿ نظ ذهى
 .كاستقرارىا الدعوة كاغبفظ على أمن الدكلة 

األسرة  ذهيبكن اعتبار البيت اغبمدكين بيت مغرب أكسطي، ذلك أف ذركة نشاط ى -
 ـ،893ػ/ى280خالؿ العصر الوسيط كاف على أرض اؼبغرب األكسط كىذا قبل سنة 

 سنة . 80ر منأم بأكث ـ873ػ / ى260كاستمر إىل غاية 
 الهوامش:

جذاـ: قبيلة عربية من قبائل اليمن، كىم بنو جذاـ، كىو عمرك بن عدم بن اغبارث ابن مرة بن  1
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالف بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف، كىم 
أكؿ من سكن مصر من العرب، حيث دخلوىا رفقة الصحايب اعبليل الفاتح عمركا بن العاص رضي 

ككاف أكؿ حضور ؽباتو القبيلة يف األندلس عرب اشًتاكها يف حركة الفتوحات اإلسالمية حيث  اهلل عنو،
استقر أفرادىا كبطواها يف كل من: شدكنة، تدمَت، اشبيلية، كورة البَتة . ينظر: علي بن أضبد بن حـا 

رؼ، ، دار اؼبعا5، ط2ت : عبد السالـ ؿبمد ىاركف، ج –األندلسي، صبهرة أنساب العرب، تح 
 . 422 - 419ص:  -، ص 1982القاىرة، مصر، 

، 1أيب مركاف حياف ابن خلف، اؼبقتبس يف أخبار بلد األندلس، شرح: رالح الدين اؽبوارم، ط 2
 .   22، ص: 2006اؼبكتبة العصرية، بَتكت، لبناف، 

تق:  –رم، تح: زينب اؽبكا-اعباء اػباص ببالد اؼبغرب  -عبيد اهلل البكرم، اؼبسالك كاؼبمالك  3
 .  148، ص: 2012أضبد عااكم، السحب، الرباط، اؼبغرب األقصى، 

كتسمى أيضا بيلبَتة، لبَتة، كىي أعظم كور األندلس، ك كانت تدعى يف القدًن بقسطيلية،  البَتة: 4
ناؽبا كعمرىا جند دمشق، ككاف ؽبا من الشهرة كالعمارة، كأىلها من الثركة كالعد، كهبا من الفقهاء 

ء ما ىو مشهور. كفحصها مستطيل، كعدد قراىا مائتُت كسبعوف قرية، كأعظم مداها غرناطة، كالعلما
ت  :  –مر  -ينظر: أيب عبد اهلل ؿبمد لساف الدين ابن اػبطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، تق 

ص:  -،       ص 2009، دار األمل للدراسات كالنشر كالتوزي ، اعباائر، 1بوزياين الدراجي، ج
مؤلف ؾبهوؿ، جغرافية كتاريخ األندلس، تح: عبد القادر بوباية، مؤسسة البالغ  .171-181

علي بن سعيد .  165 - 163ص:  –، ص  2013للنشر كالدراسات كالبحوث، اعباائر، 
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، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، 4ت : شوقي ضيف، ط –اؼبغريب، اؼبغرب يف حلى اؼبغرب، تح 
 .   122 - 91ص:  –، ص 1995

 . 22، اؼبصدر السابق، ص: ابن حياف 5

، ؾبلة 24ؿبمد اليعالكم، بالط بٍت ضبدكف باؼبسيلة من خالؿ شعر ابن ىانئ األندلسي،ع  6
 .  49، ص: 1984األرالة، مطبعة البعث، قسنطينة ، اعباائر، 

ن ابن عبد الرضب نظر:أيسميو عبد الرضبن ابن خلدكف ''دبحمد بن ضبدكف بن ظباؾ األندلسي'' .  7
خلدكف، ديواف اؼببتدأ كاػبرب يف تاريخ العرب كالرببر كمن عاررىم من ذكم الشأف األكرب، ضبط: 

، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزي ، بَتكت، لبناف،  4مر: سهيل زكار ، ج –خليل شحادة 
 . 42، ص: 2000

نظر: أيب مركاف حياف ابن أعن دكر ىاتو األسرة يف حركة الصراع ما بُت األمويُت كالفاطميُت.  8
. اهلة شهاب أضبد، دراسات يف تاريخ اؼبغرب  27 –22ص:  -خلف، اؼبصدر السابق، ص 

 . 138 – 122ص:  –، ص 2009، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، 1كاألندلس، ط
الداعية أبو عبد اهلل الشيعي: ىو أيب عبد اهلل بن اغبسُت بن أضبد بن ؿبمد بن زكريا الشيعي،   9

أشتهر بالصنعاين كما أشتهر باحملتسب كاؼبشرقي، كاف راحب علم كفهم كذكاء، تلقى علـو الدعوة 
ظباعيلية من ابن حوشب يف اليمن، زمن ىناؾ بعثوه إىل أرض كتامة باؼبغرب األكسط  لنشر الدعوة اإل

كالتحضَت لقياـ دكلة الفواطم، كاستطاع أف يقضي على ملك: األغالبة، كبٍت رستم، كبٍت مدرار، تويف 
.  ينظر تقي الدين اؼبقريام، اؼبقفى ـ 911ق/298سنة مقتوال من طرؼ اػبليفة عبيد اهلل اؼبهدم 

.مشس الدين  25، ص: 1987الكبَت، تح: ؿبمد اليعالكم، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت ، لبناف، 
، دار رادر، بَتكت، 2ابن خلكاف، كفيات األعياف كأنباء أبناء الاماف، تح: إحساف عباس، مج

. علي حسٍت اػبربوطلي، أبو عبد اهلل الشيعي مؤسس الدكلة الفاطمية، اؼبطبعة  192لبناف، ص: 
 . 1972الفنية اغبديثة، القاىرة ، مصر،

، الشركة الوطنية 2غريب، افتتاح الدعوة، تح: فرحات الدشراكم، طالنعماف ابن حيوف اؼبالقاضي   10
 . 40، ص:1968للتوزي ، تونس، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعباائر، 

 .  42: ص ،نفسو 11
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كاف اؼبسجد أحد أىم اؼبؤسسات اليت اعتمد عليها دعاة اإلظباعيلية األكائل يف بالد اؼبغرب يف   12
ور ؾبالس الدعوة، ككاف أحد ىاتو اؼبساجد ىو الذم مت بناءه يف اؼبغرب نشر دعوهتم كىذا قبيل ظه

األكسط بالقرب من اغبدكد الشرقية للمجاالت الكتامية بعيدا عن أعُت السلطة األغلبية اؼبتمركاة يف  
 –نظر: القاضي النعماف، نفسو ، ص أكل من ميلة ك سطيف، كىذا اؼبسجد ىو للداعية اغبلواين . 

 .  29 – 26ص: 
ؾبالس اغبكمة: تسمية تطلق على تقليد التعليم الذم كضعو اإلظباعيليوف، كانت ىاتو اجملالس  13

يف رورهتا األكىل تسمى ''دبجالس الدعوة''، ك مؤسسها األكؿ ىو الداعية أيب عبد اهلل الشيعي:'' 
م ، كأمر الدعاة الذم ذبرد بنفسو ؽباتو اجملالس، ككاف هبلس يف كل يـو للمؤمنُت وبدثهم كيشرح ؽب

بذلك ''، ككانت ـبصصة لصاحل اؼبستجيبُت اعبدد، مث تطورت ىاتو اجملالس بعد قياـ الدكلة ، 
كأربحت براؾبها تتعلق ''بعلم الباطن'' حيث زبرج منها كبار الدعاة ، كمن أىم من جلس للتدريس 

لنعماف ابن حيوف اؼبغريب، يف ىاتو اجملالس يف الطور اؼبغاريب من عمر اػبالفة الفاطمية: القاضي ا
كاػبليفة اؼبعا لدين اهلل الفاطمي، أما يف الطور اؼبشرقي فإف ىاتو اجملالس ربولت يف أشكاؽبا، كتعددت 
يف براؾبها كالعلـو اؼبتداكلة فيها، كمن أىم من جلس للتدريس فيها: اػبليفة اغباكم بأمر اهلل، داعي 

نظر:فرىاد دفًتم، معجم التاريخ اإلظباعيلي، تر: سيف أم.  الدعاة اؼبؤيد يف الدين ىبة اهلل الشَتاز 
لندف، بريطانيا،  –معهد الدراسات اإلظباعيلية، بَتكت، لبناف  –،دار الساقي 1الدين القصَت ،ط

. فَتينا كليم، مذكرات رسالة العالمة اإلظباعيلي رجل الدكلة كالشاعر اؼبؤيد يف 252، ص:2016
معهد الدراسات اإلظباعيلية، بَتكت،  –، دار الساقي 1هواف، طالدين الشَتازم، تر: شارؿ ش

. اؼبؤيد يف الدين ىبة اهلل الشَتازم، 162 – 142ص : –، ص 2005لندف ، بريطانيا، -لبناف
تق: مصطفى غالب، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزي ، بَتكت، لبناف،  –اجملالس اؼبؤيدية، تح 

 .    146ف اؼبغريب، اؼبصدر السابق، ص: القاضي النعماف ابن حيو دت . 
.إال أف عبد الرضبن بن خلدكف مل يبيا 42، اؼبصدر السابق، ص: 4عبد الرضبن ابن خلدكف، ج 14

بُت ؿبمد بن ضبدكف كبُت علي بن ضبدكف أخيو ، كعدنبا شخصا كاحد بل إف لو ركاية شاذة يف 
نظر: عبد الرضبن ابن أق . 288ابتدءا من سنة  تاريخ ابتداء دعوة أيب عبد اهلل الشيعي حيث يؤرخ ؽبا

 . 42خلدكف، نفسو، ص: 
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نظر: إظباعيل سامعي، أعن بذكر التشي  كدكر العلويُت يف نشره على أرض اؼبغرب األكسط .   15
، ص 2012، اعباائر، قضايا تارىبية يف تاريخ اؼبغرب اإلسالمي، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبامعية

. موسى لقباؿ ، دكر كتامة يف تاريخ اػبالفة الفاطمية منذ تأسيسها إىل منتصف  60 – 49ص:  –
 .   215 – 205ص:  –القرف اػبامس ىجرم، الشركة الوطنية للنشر كالتوزي  ، اعباائر ، دت، ص 

الب رضي اهلل جعفر الصادؽ: ىو جعفر بن ؿبمد ابن علي بن اغبسُت بن علي بن أيب ط 16
ق باؼبدينة اؼبنورة، كأمو ىي أـ 80عنهما، لقب باإلماـ الصادؽ كبشيخ بٍت ىاشم ، كاف مولده سنة 

فركة ك ترج  بنسبها إىل خليفة اؼبسلمُت أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ، حدث عن أبيو كعن 
باسية، عرؼ عنو حكمتو ؾبموعة من تابعي اؼبدينة ، كاف ـبضرما حيث عارر اػبالفتُت: األموية كالع

كسداد رأيو كابتعاده عن السياسة حيث انو مل يشارؾ يف الثورات العلوية ضد اػبالفتُت بل على 
العكس فقد كاف  مهتما بتدعيم اغبياة العلمية كالرد على الرافضة كالانادقة كقد تتلمذ علي يديو كبار 

نظر :مشس الدين الذىيب، سَت أعالـ أنيفة. علماء األمة من أمثاؿ اإلماـ مالك بن أنس كاإلماـ أيب ح
 1982، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف ،2، ط6حسُت األسد، ج –النبالء، تح: شعيب األرنؤكط 

دراسات إظباعيلية كإسالمية  –. ؾبموعة من اؼبؤلفُت،  قالع العقل  270 – 255ص:  –، ص 
 –ا، تر: سيف الدين القصَت، دار الساقي أكنثاغ –دم  –، ربرير: عمر علي -تكريبا لفرىارد دفًتم 

 ،2014، 1لندف، بريطانيا، ط –معهد الدراسات اإلظباعيلية ، بَتكت، لبناف 
 . 123 – 101ص: –ص 
د اعتربت حديثو قك  ال،ضابن حباف أنو: '' كاف من سادات أىل البيت فقها علما كف عنوقاؿ  17

كمن احملاؿ أف  يء ىبالف حديث األثبات،شمن الثقات عنو، فرأيت أحاديثو مستقيمة ليس فيها 
كترجم لو الذىيب كذكر أف اإلماـ أبو حنيفة الذم درس على يديو سنتُت  يلاؽ بو ما جنت يدا غَته''

ؿبمد بن أنظر:  كقد دخلٍت لو من اؽبيبة مامل يدخلٍت للمنصور'' . قاؿ عنو:''ما رأيت أفقو منو،
ص: ، 2007، دار اؼبعرفة، بَتكت، لبناف، 1سيخا، طخليل بن مأموف  تقريب الثقات، تح: حباف،
ؿبمد عوامة  ت  : –تق  مشس الدين الذىيب، الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة، .310

 مؤسسة علـو القرأف، –دار القبلة للثقافة اإلسالمية  ،1ط ،1تخ: أضبد ؿبمد مبر اػبطيب، ج ،
  .  295ص:  ،1992جدة، اؼبملكة العربية السعودية، 
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ذكر القاضي النعماف العديد من الشخصيات الكتامية كحىت العربية كاليت عاررت كشهدت كل  18
من الدعوتُت نذكر منها: أبو عبد اهلل أبو حيوف اؼبعركؼ بأيب اؼبفتش، أفلح بن ىاركف اؼبلوسي، زكجة 

ر: القاضي النعماف ابن نظأوبي بن يوسف كاؼبعركؼ بابن األرم اإلجاين، أـ موسى بنت اغبلواين، 
 .    132، 131، 30حيوف اؼبغريب، اؼبصدر السابق، ص: 

سوؼ صبار، روؼ ضبار، سوؽ ضباد، سوؽ ضبار،  كردت يف اؼبصادر بالصيغ التالية:سوصبار:   19
موضعا ؽبا،  إال أف اعبغرايف اؼبتأخر ليوف اإلفريقي  أكرد مصطلح سوفغمار اؼبتقدمة مل ربدد اؼبصادر 

أنو أحد األكدية التابعة لقسنطينة، لكن يستبعد ىذا الرأم بسبب أف القاضي النعماف ذكر أف كقاؿ 
سوصبار ىي األرض الكربل اليت حوت الناظور كباعتبار أف الناظور حاليا تتب  كالية قاؼبة فبالتايل فإف 

مد األخضر، ؿب –سوصبار ال تبعد كثَتا عن قاؼبة . اغبسن الوزاف، كرف إفريقيا، تر: ؿبمد حجي 
. القاضي النعماف، اؼبصدر السابق،  55، ص: 1983، دار الغرب اإلسالمي ،بَتكت، لبناف، 2ط

  . 29ص: 
الناظور: أشار إليها اإلدريسي كذكر أاها حصن كجعل موقعو بُت جباية كقلعة بٍت ضباد كىذا أمر  20

ية الصنعاين كانتشرت دعوتو مستبعد بسبب أف ىذا اؼبوق  بعيد كل عن اؼبواض  اليت دخلها الداع
فيها، يف حُت أف دعوة اغبلواين كأيب سفياف كانت بُت حدكد افريقية كمتاطبة للبالد الكتامية غربا، ك 
اؼبرجح ىو ما ذىب إليو موسى لقباؿ  أاها توجد بالقرب من قاؼبة يف اذباه سوؽ أىراس، كىو ما 

القرب من سوؽ أىراس كأنو تواجد هبا قديبا منجم ذىب إليو أيضا ؿبمد الطاليب بأاها  تق  يف قاؼبة ب
، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1ج الشريف اإلدريسي، ناىة اؼبشتاؽ يف اخًتاؽ األفاؽ، .للانك

ؿبمد الطاليب، الدكلة األغلبية  . 221، ص: اؼبرج  السابقموسى لقباؿ،  . 262مصر، دت، ص: 
تد: ضبادم  –مر  –ـ(ت : اؼبنجي الصيادم  909 – 800ق / 296 – 184التاريخ السياسي )

 . 654، ص: 1995، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، 2الساحلي، ط
اؼبغرب ظباتة: قبيلة بربرية من فركع قبيلة نفااكة  كانت مواطنها جنوب افريقية كامتدت إىل أرض  21

كقد سكن الكثَت منها يف قسنطينة، كؽبا فركع يف اؼبغرب األقصى، ككانت الدعوة الشيعية يف  األكسط،
بالد اؼبغرب األكسط أكؿ ما ظهرت كانت يف بالدىم اجملاكرة لكتامة حيث اعتنق الكثَت منهم التشي  

، 1ائل اؼبغرب، ج.عبد الوىاب بن منصور، قب 156. عبيد اهلل البكرم، اؼبصدر السابق، ص: 
.ابن حـا األندلسي، صبهرة أنساب  307، ص: 1968اؼبطبعة اؼبلكية، الرباط، اؼبملكة اؼبغربية، 
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، 1982، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، 5، ط2ت  :عبد السالـ ؿبمد ىاركف، ج –العرب، تح 
 .  497ص: 
ىا على تطور اؼبشركع الشيعي حركة التشي  اإلظباعيلي كأثر  -ؿبمد فياض، قياـ الدكلة الفاطمية 22
 .   126، ص: 2014، دار العامل العريب، القاىرة ، مصر، 1، ط-

حجة اعبايرة: رتبة من مراتب الدعوة اإلظباعيلية اؽبرمية تأيت يف اؼبرتبة الثانية بعد داعي الدعاة  23
اغبكم يف ترتيب )الباب( ، كقد كانت مهمة اغبجة يف جايرتو كاإلقليم العامل عليو  تتمثل يف: ''

اؼبراتب كارتضاء اآلراء كاإلعتقادات على موازنة اػبلق كإظهار تأكيل الكتاب '' ، كقد كاف لبالد 
اؼبغرب أك كما تسمى يف أدبيات الدعوة اإلظباعيلية ''جبايرة الرببر'' كحجتها ىو الداعية أبو عبد اهلل 

شاط اإلظباعيلي يف مرحلة الدعوة، كقد الشيعي،  كالذم كاف عملو يف بالد اؼبغرب يعترب ذركة الن
عارره يف الدعوة ؾبموعة من الدعاة يف باقي األقاليم  اؼبتبقية كىي إحدل عشرة من أرل اثنا عشرة 
نذكر منهم: ابن حوشب: بالد اليمن ، ضبداف قرمط : جنوب العراؽ أبو حامت الرازم: الرم كإقليم 

ر ... .الداعي أضبد ضبيد الكرماين ،راحة العقل، تح اعبباؿ، النسفي: بالد خراساف كما كراء النه
.  252، ص: 1983، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزي ، بَتكت، لبناف، 2:مصطفى غالب، ط

، دار اؼبدل للثقافة كالنشر، 3ظباعيلُت، تر: سيف الدين القصَت، طاإلفرىارد دفًتم، ـبتصر تاريخ 
 . 89 - 84ص:  –، ص 2010بغداد، العراؽ، 

أضبد بن إبراىيم النيسابورم، استتار اإلماـ عليو السالـ كتفرؽ الدعاة يف اعباائر لطلبو، نشر:  24
 .  153، ص: 1936، ؾبلة كلية اآلداب، اعبامعة اؼبصرية، 4إيفانوؼ، ع

، اليعالكم ، تح: ؿبمد-تاريخ اػبلفاء الفاطميُت  –عماد الدين الداعي إدريس، عيوف األخبار  25
 . 88، ص: 1985، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف، 1ط

دار اؽبجرة: تعد أحد أىم حواضر عبماعة اإلظباعيلية ببالد اؼبغرب األكسط مرحلة الدعوة،  26
كتسميتها ىي مدينة تازركت أك تارورت كما عند راحب سَت األئمة كأخبارىم، كمعناىا يف اللساف 

ككانت يف مرحلة الدعوة تق  يف عمق ؾباالت قبيلة غشماف، كقد  الرببرم ''الصخرة الكبَتة '' ،
أكسب الداعي انتقالو إليها كربويلها إىل دار ىجرة استياء كحقد فركع كتامة اؼبعارضة لو كاليت أعدت 
غبملة كربل بغرض تدمَت اؼبدينة كالقضاء على الدعوة إال أف اعبماعة اإلظباعيلية الساكنة فيها 

د استطاعت االنتصار، ىذا األمر أدل  إىل استقرار الداعي فيها ؼبدة حيث بٌت فيها كاؼبتحصنة هبا ق
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ص:  –اؼبصدر السابق، ص  القاضي النعماف ابن حيوف اؼبغريب، قصرا كأقط  ألنصاره للسكن فيها .
ديواف  ،3. أيب زكريا وبي بن أيب بكر، سَت األئمة كأخبارىم، تح: إظباعيل العريب، ط 110 – 86
 .  165،  ص: 1984اعباائر،  بوعات اعبامعية،اؼبط
 .  102: ص القاضي النعماف ابن حيوف اؼبغريب، اؼبصدر السابق، 27

بوبة ؾباين كآخركف، من قضايا التاريخ الفاطمي يف دكره اؼبغريب، دار هباء الدين للنشر كالتوزي ،  28
 .   84: ، ص2007، قسنطينة، اعباائر،1ط

 .   146حيوف اؼبغريب، اؼبصدر السابق، ص:  القاضي النعماف ابن 29

 .   107عبد الرضبن ابن خلدكف، اؼبصدر السابق، ص:  30

ذكر ابن حياف أف إظبو اغبقيقي الذم ظباه بو أبوه ىو ثعلبة، لكن الذم غَت اظبو إىل علي  ىو  31
أقرانو كمن  أبو عبد اهلل الداعي، حيث نشأت بينهما رحبة كمودة، جعلت علي يتقدـ كيرتقي على

 .  23، اؼبصدر السابق، ص: ابن حيافسبقو يف يف أمور الدعوة. 
ميمونة بنت عالىم اعبيملي: تنتسب ميمونة بنت عالىم اعبيملي إىل قبيلة جيملةالكتامية،   32

 كاليت تعد من أكرب بطوف كتامة كاليت تعود يف نسبها إىل فرع غرسن بن كتم، كقد احتضنت جيملة
الدعوة منذ البداية ككانت يف عداد كعلى رأس البطوف اؼبؤيدة سياسيا للمشركع اإلظباعيلي، فالداعية 
أيب عبد اهلل الشيعي استقر يف أحد فركعها كىم بنوا سكتاف إضافة ألف مضارهبا تق  يف عمق البالد 

 نظر:أ. الكتامية ذات الطبيعة اعببلية كاليت تعرقل كروؿ القوات األغلبية اؼبعادية 
دراسات  . بوبة ؾباين ، 196 - 195: ص - ، اؼبصدر السابق، ص6ج عبد الرضبن ابن خلدكف،

 .   151: ، ص 2003مطبوعات جامعة منتورم، قسنطينة، اعباائر،  إظباعيلية،
 .    23: ، اؼبصدر السابق،صابن حياف 33

 . 107، اؼبصدر السابق، ص: 4عبد الرضبن ابن خلدكف، ج 34

 .  107ص:  نفسو، 35
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سَتة اغباجب جعفر بن علي كخركج اؼبهد رلوات اهلل عليو كألو ؿبمد بن ؿبمد اليماين،  36
، ؾبلة كلية اآلداب، 2، ج4الطاىرين من سلمية ككرولو إىل سجلماسة كخركجو منها إىل رقادة، مج

 .  133 –107ص:  –، ص 1936اعبامعة اؼبصرية، مصر، 
عبيد اهلل اؼبهدم: اليااؿ ربديد نسب عبيد اهلل اؼبهدم كاػبلفاء الفاطمُت لغاا ؿبَتا بُت اؼبؤرخُت  37

القدامى كبُت الباحثُت اؼبعاررين ،بُت من ينسبهم إىل ساللة أؿ البيت من نسل اغبسُت بن علي 
اؼبهدم أنو من مواليد رضي اهلل عنهما، كبُت من ينفي ذلك عنهم ،إال أف اؼبتفق عليو حوؿ عبيد اهلل 

ـ،حيث نشأ هبا كتوىل إمامة اإلظباعيلية فيها، كخرج منعا قارد 874ق/260سلمية بسوريا سنة 
 36ـ يف عمر 910ق/297ـ كترب  على عرش اػبالفة برقادة سنة 902ق/ 289بالد اؼبغرب سنة 

الثورات سواء من  ق ، جاهبت فًتة حكمو العديد من300سنة ، بٌت اؼبهدية كازبذىا عارمة لو سنة 
باضية كقد قبح يف القضاء عليها إبطانتو اليت مهدت لقياـ دكلتو أك من رعاياه اؼبتعديُت بُت سنة ك 

كىو يعترب أحد أىم الشخصيات اؼبؤثرة يف التاريخ اإلسالمي . عن  ـ،934ق/322كافتو اؼبنية سنة 
ت  :صباؿ الدين  –لفاطميُت اػبلفا، تح نظر: تقي الدين اؼبقريام، اتعاظ اغبنفا بأخبار اأنسبو كحياتو 
فرىاد دفًتم،  . 128 – 47ص : –، ص 2016، منشورات اعبمل، بَتكت، لبناف، 1الشياؿ، ط

تقي الدين اؼبقريام ،اتعاظ . 268 – 267ص : –معجم التاريخ اإلظباعيلي، اؼبرج  السابق، ص 
، منشورات اعبمل، 1ن الشياؿ، طت : صباؿ الدي –اغبنفا بأخبار األئمة الفاطميُت اػبلفا، تح 

ىاينتس ىامل، إمرباطورية اؼبهدم كرعود  . 128 – 47: ص –، ص 2016لبناف، بَتكت،
.حسن  2013، دار الوراؽ، بغداد، العراؽ، 1ـ(، تر: ؿبمد كبيبو، ط973-875الفاطميُت )

اػبالفة الفاطمية، طو أضبد شرؼ، عبيد اهلل اؼبهدم إماـ الشيعة اإلظباعيلية كمؤسس  –إبراىيم حسن 
 مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة، مصر، دت. 

 . 23، اؼبصدر السابق ، ص: ابن حياف 38
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 الوجو السياسي و القتالي. م18ىـ/12ركب الحج في القرنالوجو اآلخر ل  
 ./المغربرشيد زين العابدين/جامعة محمد الخامس د/

 
 :ملخص      
إىل إبراز أدوار غَت  من خالؿ شهادات حية حلجاج مغاربة، يسعى ىذا البحث       

 - عن قصد أو بدونو-أدائوو تتمثل يف ـ، 18ىػ/12فتقليدية قاـ هبا ركب احلج يف القر 
 .قتالية اأدوار أيضا  أدائو و ،السلطة ادلركزية للبالد اليت انطلق منها خدمتسياسية  اأدوار 
 ذبمعامثل احلج  بالتدليل يف البداية على أف ركبالسياسية قد حاولنا تشخيص األدوار و 

ة تارخيية بأف أمَت ىذا نا أدلإدارة تسَته. مث قدمتعداده باآلالؼ احتاج  اضخم ابشري
ذات وزف   و تصحب معو شخصيات تعينو السلطة ادلركزيةكانت  -الرمسي -الركب
 عرضنا لعدد من الققائ  التارخيية اليت مث. ربمل معها ىدايا شبينة جلهات زلددة سياسي

كاف   ،عقدتوإىل حُت و انطالقتو و حىت وصقلو دلكة ادلكرمة  ذظهر فيها أف الركب من
مثل ربطو  ،ضلق اخلارجالرمسية يؤدي أدوارا شبيهة بأدوار السفارة  هبة الدولة وجيسد أ

ذه ذل السياسية وضاعاألم  حكقمات البلداف األخرى، أو اختباره جسقر التقاصل 
و  ،صعقبة كبَتة يف التدليل عليوصلد فلم  ،الدور القتايل لركب احلج أما خبصقص .البلداف

ذلك ألف ىذا الركب كانت تصحبو كتيبة عسكرية نظامية مسلحة دبئات البنادؽ للدفاع 
عن األرواح و األمقاؿ ادلنضقية ربتو. فقدمنا شقاىد تارخيية لعدد من ادلقاجهات الدامية 

ضد قطاع الطرؽ و ضد القبائل اليت كانت تبتز الركاب و تتخذ من الركب اليت خاضها 
 . سرقة احلجاج ذبارة ذلا

Résumé: 
Cette recherche, à travers les témoignages des pèlerins 
marocains, cherche à mettre en évidence des rôles non 
traditionnels accomplis par la caravane du Hajj au18ème siècle, 
qui sont liés -intentionnellement ou non– à atteindre des rôles 
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politiques en faveur de l'autorité centrale, et atteindre aussi des 
rôles militaires. Nous avons essayé de diagnostiquer les rôles 
politiques en démontrant d'abord que la caravane du Hajj était 
comme un grand rassemblement humain  qui a besoin d'une 
administration. Ensuite, nous avons présenté des preuves que le 
prince de cette caravane a été nommé par l'autorité centrale et 
l'accompagner par des personnes qui ont de poids politique qui 
portent avec eux des cadeaux précieux vers des destinations 
spécifiques. Ensuite, Nous avons présenté un certain nombre de 
faits qui montrent que la caravane, depuis le départ et jusqu'au 
retour, incarne la grandeur de l'État et atteindre des rôles 
similaires aux rôles de l'ambassade officielle vers l'extérieur, tel 
que découvrir et transfert des nouvelles sur la situation politique 
de ces pays. Quant au rôle militaire de la caravane, il est facile à 
le démontrer, parce que cette caravane était accompagnée d'un 
bataillon militaire armé avec des centaines de  fusils pour 
défendre la vie et les fonds. Alors nous avons présenté un certain 
nombre d'affrontements sanglants entre la caravane et les bandits 
qui avaient l'habitude de voler les pèlerins.                                                                            

ـ، 18ىػػ/12يف القػرف (1الركػب اهلذلػي الركػب اممػدي أو )أو احلػج ركػب كػاف
بشػػري ضػػخم يف شػػكل مدينػػة متنقلػػة تضػػم اآلالؼ مػػن النػػاس مػػن  صبػػ عبػػارة عػػن زحػػ  

و  اجلنسُت معا و من كل الفئات العمرية و من أصحاب مهن وطبقػات اجتماعيػة سلتلفػة.
زلددة خلدمة السػلطة ادلركزيػة، كمػا إدارة زللية تؤدي أدوارا  -يف حالة الركب الرمسي -مثل 

 مثل ققة عسكرية رادعة ألعدائو.
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 –عا بشريا كبَتا يسَته أمَت تعينوـ، باعتباره ذبم18ىػ/12سنهتم بركب احلج يف        
السلطة ادلركزية وفق شروط زلددة، فيؤدي أدوارا سياسية يف  -يف حالة الركب الرمسي

ققة عسكرية متسلحة دبئات البنادؽ حلماية األرواح اخل و يف اخلارج، و اعتباره أيضا الد
 القبائل ادلعتدية عليو.تو، بقتاؿ و معاقبة قطاع الطرؽ و واألمقاؿ ادلنضقية رب

دخل مكة ادلكرمة يف بداية أنو كاف يقبل عرض مضامُت ىذا البحث، ننبو       
ـ ركاب متعددة قادمة من سلتل  أقطار العامل اهلسالمي. وقد قدـ لنا 18ىػ/12القرف

ـ الئحة بأمساء 1729ادلزامزي الشاوي دبناسبة أدائو ركن احلج لعاـ  عبد الرضباف الغنامي
ىذه الركاب، وىي الفاسي واجلزائري وادلصري والشامي واليمٍت واالطنبقيل والعراقي 

. أما 2الكقيف والبصري واذلندي والعجمي والكنكي والقرماين والتكروري والقنارجيو 
ـ، فهي ادلغريب واجلزائري وادلصري 1745الركاب اليت صادفت حجة الزبادي لعاـ 

. وتفرد ابن ناصرالدرعي بذكر ركب التقارؾ يف حجتو 3والشامي وادلديٍت واليمٍت والعراقي
و ىق يؤدي حجو عن ركاب ادلصري والشامي والعراقي . وربدث الزياين 4ىػ1121عاـ 

. أما الدرعي فحدثنا يف رحلتو احلجية عن ركاب التقنسي واجلزائري 5والسندي واليمٍت
 .6والشامي
ال ننقي يف ىذه الدراسة تناوؿ صبي  ىذه الركاب ضمن إشكالية البحث، ولكننا       

ا حسب ادلبحث ادلقصقد. و ىذه سنركز على ركاب زلددة، م  تفاوت يف مستقى تناوذل
اجلزائري والتقنسي و الطرابلسي وادلصري ادلغريب) السجلماسي و الفاسي( و  الركاب ىي
 والشامي.

 أوال: ركب الحج مجتمع بشري ضخم يحتاج إدارة تسيره. 
بشري ضخم تعداده باآلالؼ،  ذبم ـ زح  18ىػ/12مثل ركب احلج يف القرف       

أققاؿ حاج مغريب و ىق زلمد بن عبد السالـ الناصري عند دخقلو إىل و ذلك استنادا 
مغريب بققا دبصر  2000ىي أف زىاء ـ، و 1782ىػ/1196 مصر عائدا من حجتو لعاـ

أشار إىل  فأندري راديقند . وال يستغرب من ىذا الرقم،7مل حيجقا ألهنم وصلقا متأخرين
حاجا  60000و 20000ـ كانت تًتاوح ما بُت 18أف أعداد ركب احلاج خالؿ القرف
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. مث ما أشار 8حاجا يف الركب ادلصري 40000و 30000يف الركب الشامي، وبُت 
أف ركب احلاج عبارة عن زح  بشري كبَت من اجلماؿ  إليو زلقق رحلة "إحراز ادلعلى"
 . 9ناساحلاملة دلئات إف مل تكن آالؼ ال

و مل يكن الركب يضم فقط عقاـ الناس، بل ضم أيضا فئة من األعياف، و       
باألخص أفرادا من العائلة احلاكمة يف ركاب احلج الرمسية مثل الركب الفاسي ادلغريب الذي  

ـ الذي ضم األمَت 1690ىػ/1101كاف يذىب ضمنو األمراء كما ىق احلاؿ م  ركب 
ـ الذي سافر فيو أبق 1711ىػ/1123إمساعيل وركب عاـ  ادلعتصم بن السلطاف ادلقىل

ـ الذي ضم والدة 1731-1730ىػ/1143مرواف بن ادلقىل إمساعيل، وركب عاـ 
السلطاف مقالي عبد اهلل السيدة خناتة بنت بكار ادلغافري وابنو سيدي زلمد األمَت. 

ي ومقالي ـ ولديو مقالي عل1768ىػ/1182وأرسل السلطاف سيدي زلمد بن اهلل عاـ 
عبد السالـ للحج م  ىذا الركب. ووجو مرة أخرى ىذا األخَت يف ركب 

وحدثنا الناصري وىق عائد من احلج م  الركب السجلماسي  .10ـ1774ىػ/1188
ـ أف الركب الرمسي ادلغريب الذاىب للحج 1781ىػ/1196دبقض "سيدي خالد"يف ركب
ص ذاتو لسنة . ورحل إىل احلج م  ركب الشخ11ضم اليزيد بن السلطاف

. و انطبق واق  إرساؿ 12ـ كال من ابن السلطاف مقالي سليماف وأخيو1796ىػ/1211
 .13األمراء كذلك على الركب ادلشرقي

 ثانيا: أمير ركب الحج قائد تعينو السلطة المركزية. 
أدرجنا إمارة ركب احلج كقظيفة دنيقية مثل صاحبها عنصرا من عناصر السلطة       

ـ، العتبارات نظرية وعملية. فنظريا 18ن البلداف اهلسالمية خالؿ القرف املية بعدد م
ميز لنا ادلاوردي يف القالية على اجلج بُت نقعُت: القالية على تسيَت احلجيج والقالية على 

. و عمليا كاف تسيَت الركب يتم بطاقم 14إقامة احلج، ووص  األوىل بأهنا والية سياسية
. وعُت 15الركب الرمسي ادلغريب من قبل السلطاف أو باالستشارة معوإداري يعُت أمَته يف 

أمَت الركب الشامي من قبل السلطة ادلركزية باستانبقؿ، و عُت أمَت ركب الباشقية 
 .16العثمانية من قبل الباشا احلاكم
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 ـ، أف قائد18ففيما يتعلق دبسألة التعيُت أخربتنا الرحلة احلجية ادلغربية يف القرف       

ركب احلاج ادلغريب الرمسي كاف يعُت من قبل السلطة ادلركزية و فق شروط و حيمل لقب 
. و استأثرت بإمارة ىذا الركب وتقارثتها 18ويعد من خداـ السلطاف 17أمَت عند إختياره

يف ىذه الفًتة عائالت زلددة، كما ىق احلاؿ م  عائلة عديل مثل ما أخربنا بذلك أضبد 
. 19"الحاج عزوز عديلـ، إذ كاف أمَت الركب الفاسي"ىق 1709بن ناصر يف حقايل 
فما سنة على ذلك أكد لنا اهلسحاقي أف إمارة الركب لعهده"  24وبعد مضي حقايل 

قبلو منذ أربع أو خمس وعشرين سنة في دارىم مع إخوانو من والدىم السيد 
ربنا . وأخ20("1737)والشيخ عبد الخالق أمير الركب ىذا العام .محمد عديل ..

أف شيخ الركب الفاسي القادـ من احلج ىق ولد  1740أبق مدين الدرعي يف عاـ 
. وحىت يف ركب احلج غَت الرمسي وىق الركب الفاليل، فقد كاف ألمَته عالقة 21عديل

بنسب األسرة احلاكمة كما حصل زمن حجة أضبد بن زلمد بن ناصر الثالثة 
أف أمَته يف حجة احلضيكي . و 22"الشريف موالنا عبد الهادي بن دريسأنو"
موالي علي بن محمد الحسني ىق" 1781. وأمَته سنة 23"موالي الشريفىق"

 . 24"العلوي البوعامي
وكاف من شروط تقيل إمارة الركب تقفر األمَت على عدد من ادلقاصفات، منها       
الخلق ولين الجانب مع الحجاج والرفق بالضعيف منهم ومواساة من يحتاج إلى "

 . 25"اساةالمو 
وكاف حيدث أف يدعق سلطاف البالد جلم  ققافل احلج يف الشماؿ واجلنقب لتكقين       

 .26يف اذباه ادلشرؽ قافلة واحدة  تعرب طريق تازة
وحقؿ أمَت الركب ادلشرقي، حدثنا حجاج مغاربة أنو كاف يعُت ىق اآلخر من قبل        

 29، وأنو ضبل لقب "القزير"28اهلياالت ، أو من قبل باشقات27السلطة ادلركزية باستانبقؿ
وحدثقنا أيضا دبناسبة تقاجدىم يف مصر عند خروج اممل  .31أو"الباي" 30أو"األمَت"

. 32أف الباشا ىق من كاف خيل  على أمَت الركب ادلصري اخللعة تعيينا لو يف ىذه ادلهمة



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 200  18العدد 
 

وقو، يده أميره في الوقت ال يد فأف"  ـ1782وحدثقنا عن أمَت الركب الشامي سنة 
ـ ثاين منصب 18و ىذا األمَت عد يف باشقية مصر يف أواخر القرف  .33"عند السلطان

 . 34مهم يف السلطة بعد منصب حاكم القاىرة"شيخ البلد"
ومل يتقحد الرحالة ادلغاربة يف تقصي  أمَت ركب احلج ادلشرقي من ادلنظقر األخالقي       

س واخلطَت. فأمَت الركب الشامي حسب لتقريبنا من مدى صالحو ذلذا ادلنصب احلسا
غَت جدير بادلهمة خبالؼ أمَت  ـ1709ىػ/1121ققؿ اذلشتقكي يف حجتو عاـ 

فإنو رجل صالح متواضع، يحب أىل الخير من العلماء والصالحين ادلصري" 
. وجاء اهلسحاقي من بعده ليصفو بالظامل خالؿ حجتو عاـ 35"والفقراء
ري ربدث عنو بإجياب . لكن الناص36ـ1731-1730ىػ/1143
 . 37ـ1782ىػ/1196عاـ
ومن ادلعلـق أف ىذا ادلنصب الديٍت اعترب يف والية مصر واحدا من أىم       
، واستطاع ادلماليك احتكاره ضمن ىيمنتهم على ادلناصب اذلامة يف ىذه 38القظائ 
ز"أي . وقد أشار الناصري يف حجتو الثانية أف أمَت الركب ادلصري ىق من"الغ39الباشقية
. ولدينا إشارة واحدة فقط من الرحلة ادلغربية تكش  عن االمتيازات اليت  40ادلماليك

كانت سبنح ألمَت الركب ادلصري وىي ادلتعلقة بأخذ الكسقة القددية للكعبة ادلشرفة مناوبة 
 .41م  سلطاف مكة

: ركب الحج تجسيد ألبهة الدولة و تأكيد لحضورىا و سفارة غير رسمية لها ثالثا
 نحو الخارج.

نقصد خبدمة السلطة ادلركزية يف ىذا البحث، األدوار السياسية اليت أداىا ركب        
 احلج الرمسي لسلطة بالده ادلركزية. و ديكننا اختصارىا كاآليت:

 ركب الحج: تجسيد ألبهة الدولة. -
يوم فػكاف"رمز أهبة الدولة وحضقرىا.  18مثل الركب الرمسي ادلغريب يف القرف        

خروج الركب من فاس يوم موعود مشهور قل من يبقى بالمدينة إال خرج ..وكذلك 
. 42"احتفاال كبيرا)فاس(يوم قدوم الحاج ودخولو يحتفل لو أىل المدينة المذكورة 
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من جهة أخرى كانت ترسل ضمن ىذا الركب شخصيات رمسية دلنحو مزيدا من األمهية 
.  43ضقر سلطة الدولة يف ادلناطق اليت دير هبا الركبولإلعالء من شأف احلج ولتمثيل ح

 .44ادلقجهة للحـر ادلكي كما كاف يعُت ضمن ىذا الركب أمُت الصرة
واحدة  46وتعظيمو 45ويف اجلبهة األخرى من الشرؽ شكلت مناسبة خروج اممل      

وصقره ىق  .وهلبراز اعتنائها بالشأف الديٍت 47من ادلناسبات هلظهار ققة الدولة العثمانية
ما نقلتو لنا الرحلة ادلغربية عند تقاجد احلجاج ادلغاربة دبصر قبيل الذىاب إىل احلجاز. 
وميزت يف نقل ادلشاىد بُت اخلروج األوؿ واخلروج الكبَت للمحمل. فاخلروج األوؿ يكقف 

يوم يؤتى بكسوة الكعبة المشرفة من دار الصنعة يف النص  األوؿ من شهر شقاؿ"
فيحضر الصناجق كلهم والوالة  ) قلعة احلكم (على باب القلعة  فتضرب سحابة

واألمراء والحكام والقاضي، كل واحد مع أتباعو. ولكل واحد مجلس معلوم في 
السحابة المضروبة ومجلس الباشا في الوسط وعن يمينو مجلس القاضي، وكلما 

أما اخلروج . 48"أتى واحد من األمراء وأرباب الدولة جلس في مجلسو المعهود لو
من أيام الزينة ويجتمع لو الناس من من شقاؿ ويعد يقما من"26الكبَت فيطابق يـق 

أطراف البلد...ويجتمع األمراء والصناجق والجند جميعا على الهيئة المقدمة في 
الخروج األول إال أن ىذا أتم احتفاال. فإذا تكامل جمع األمراء على الوجو 

في الميدان، كل طائفة لها أمير متقدم عليها من المتقدم...يحضر ذلك جميع من 
الطباخين والفراشين...فإذا مر جميع ذلك بين يدي الباشا جاءت أرباب الطوائف 
... بشيخهم ولوائهم رافعين أصواتهم بالذكر، كالقادرية والرفاعية والبدوية 

عسكر ثم يمر بالمحمل وسائر اإلبل وال ...والسوقية، حتى السعاة يأتون بشيخهم 
وسط المدينة والناس يشرفون من الديار والمساجد..ويتعطل غالب األسواق في 

. ويتضمن خروج اممل كذلك تعُت أمُت الصرة الذي خيرج يف مقدمة 49"ذلك اليوم
معو الوزير واألمراء وأىل المناصب كلها وأعيان الناس وعامتهم، بطبول الركب و" 

 . 50"لهندقةومزامير وطرنبات والخمسة والخمسين وا
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و يدخل ضمن لقاـز اممل يف إطار إظهار أهبة الدولة واىتمامها بالشأف الديٍت       
تكفل الركب ادلصري سنقيا بإعداد كسقة الكعبة ادلشرفة وكسقة مقاـ إبراىيم عليو 
السالـ. ويتكفل الركب الشامي بكسقة احلجرة النبقية مرة واحدة يف والية كل سلطاف 

. وكاف والة مصر خيصصقف لكسقة الكعبة مبالغ مالية 51دىا من يعقبوالعثماين وجيد
بن ناصر الدرعي عن نقيب ىذه الكسقة هبذا البلد  أضبدضخمة حسب ما نقلو لنا 

أل    220ـ أف تكلفتها ىي 1709ىػ/1121السيد عبد الرؤوؼ الذي أخربه سنة 
كإيقاد   53األهبة  . وعلى طقؿ الطريق إىل احلجاز يستمر الركب يف إظهار ىذه52كيس

وإيقادىا حىت باحلـر الشري    54ادلصابيح والشمقع يف كل بندر من البنادر اليت دير هبا
ىػ من أف أمَت الركب ادلصري 1731كما نقل لنا اهلسحاقي أخبارا حقلو سنة 

، فضال عن تفاخر كل ركب دبا لدية 55"إضاءة المشاىد المكرمةالشمقع بو لػ"استكثر 
أماـ القبائل اليت كاف دير هبا وأماـ باقي ركاب الدوؿ  56عسكريةمن أمقاؿ وعدة 

واألقاليم األخرى عند وصقلو احلجاز. فبمكة ادلكرمة كاف الركبُت ادلصري والشامي 
إيقاد المصابيح واتخاذ يققماف يف الليلة الثانية من ليايل "مٌت" باحتفاؿ كبَت يتمثل يف"

إكثار الرمي بالبنادق والمدافع والمحارق المصانع منها وصور األشجار واألخبية و 
وىي ليلة  ،57المرتفعة...وىذا االحتفال شبيو باحتفالهما كذلك بليلة الوقدة ببدر

وصفها الزبادي بدوره بأهنا تشعل فيها الشمقع وادلصابيح ويطلق فيها الركبُت ادلداف  
 .58وامارؽ
 ركب الحج: بعثة سفارية غير رسمية نحو الخارج. -
مناسبة هليصاؿ مساعدات وىبات  -الرمسي ادلغريب-ستغلت مسَتة ركب احلجا      

جلهات وعناصر زلددة متقاجدة على طريقو يف اذباه ادلشرؽ، ألىداؼ قد تكقف إنسانية 
 زلضة وألىداؼ سياسية كذلك.

ليس بإمكاننا احلكم على رلمقع نشاطات أعياف الركب ذات الظاىر اهلنساين أهنا       
ىق إنساين زلض أو سياسي زلض أو نفيو بادلقابل. و عليو سنعرض يف فقرة  تدخل فيما
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أوىل للجزء من ىذه النشطات الذي منيل للققؿ أنو ذا طاب  سياسي واضح، و نعرض يف 
 فقرة أخرى للجزء الذي حيتمل التأويل م  ميلنا ضلن لطابعو اهلنساين. 

كب احلج ادلغريب عن قصد أو بدوف، يف تربز ادلهاـ السياسية القاضحة اليت أداىا ر       
نقل الركب أو إيصالو معلقمات سياسية عن اآلخر أو إليو. ومن أمثلتو ما نقلو القزير 

عندما حل بالبالد اجلريدية واقًتابو من  ـ،1730ىػ/1143اهلسحاقي و ىق ضمن ركب
د مقض "عبد اجمليد ومعو األمَت سيدي زلمد األمَت، من أف األمَت السيد بقزي

 -يققؿ اهلسحاقي -تلقى....لولد سيدنا...فاحتفل الناس...وقلنا لوالعباسي"
السلطان موالي إسماعيل قدس اهلل روحو كان يحبكم بني العباس وكاتبكم كم من 
مرة وكان يحبكم ألجل نسبتكم المباركة إلى سينا العباس بن عبد المطلب...وألجل 

والنا السلطان موالنا عبد اهلل نصره اهلل أنفتكم من أحكام الترك...وقلنا لو سيدنا م
ال علم لو بأنك بهذه البالد الجريدية وإال لكتب لك بتجديد عهد والده معك 

. كما برز الطاب  السياسي 59"ففرح...وأىل ىذه المناطق يسمونو السلطان وينصرونو
ودخلوا تحت للركب يف إخبار اهلسحاقي أف األعراب كلها تألفت يف بلدة بسكرة "

 . 60"طاعة موالنا نصره اهلل، وألسنتهم يودون لو وصلتهم عمالو
ىل الركب الرمسي ادلغريب هبذا ادلعٌت إذف ىق مقفد غَت رمسي للتقاصل م  عرب        

 اهلياالت العربية اليت كانت تعاين سبييز األتراؾ و ربن حلكم عريب؟. 
بد السالـ الناصري و ىق يزكي ىذا االحتماؿ االنطباع الذي كقنو زلمد ابن ع      

أن بالقنادسة اجلزائرية زمن رحلتو احلجية األوىل عند عقدتو. فهق الذي ربقق لو اخلرب"
السلطان أمير المؤمنين سيدي محمد بن اسماعيل بسجلماسة...وقد اىتز ىذا 

 . 61"وما يليو من بالد الظهر ألجلو نصره اهلل ) شرؽ ادلغرب و غرب اجلزائر(الشرق
و ليس بالضرورة أف كل فرح دبقدـ الركب ادلغريب من قبل أىايل اهلياالت ادلغاربية       

، لكن الًتحاب أظهره -و ىق أمر حاصل ال ديكن نكرانو -ىق نكاية يف احلكاـ األتراؾ
أيضا حىت حكاـ أو عماؿ ىذه اهلياالت، شلا يعٍت أف الركب كاف سفَت ود غَت رمسي 

 حلكاـ آخرين.
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و عامل د أرخت لنا الرحالت احلجية لنشقء عالقات ودية بُت احلكاـ ادلغاربة لق      
خرج ...مع أىل البلد لمالقاة بسكرة اجلزائرية عرب وساطة ركب احلج. فهذا العامل" 

مع  -األمَت سيدي زلمد بن عبد اهلل ادلرافق لركب احلج ادلغريب-ولد سيدنا نصره اهلل
. و انطبق شكل ىذه العالقات م  62"ر شيئا كثيراجدتو..وأظهروا من الفرح والسرو 
 كما أفصح عنو  عهد السلطاف مقالي عبد اهلل،حكاـ إيالة طرابلس و خصقصا يف 

يالة اهلسحاقي عند حلقؿ األمَت سيدي زلمد بن عبد اهلل رفقة جدتو السيدة خناتة باهل
لد رجاال باشا في لمة من أصحابو مع أىل الب أحمدخرج صاحب البلد وحاكمو "أنو

ونساء...مظهرين الفرح والسرور بولد سينا نصره اهلل وبوفد الحجاج، وأخرج مدافع  
على عادة أىل البحر في التسليم و...احتفل الباشا في ضيافة ولد سيدنا  كبار..

عليو  )خناتة(فقد كافأتو  وبادلقابل" .63"نصره اهلل مع أمو أعزىا اهلل غاية االحتفال
 ،وأضعفت لو الجزاء على ضيافتو أضعافا مضاعفة ن ضيافتو()باشا طرابلس على حس

السيدة على كما تصدقت . 64"فقد أعطتو عطاء ملوكيا يستغرب في بلده وغيره
. والققائ  اليت حكاىا لنا اهلسحاقي حقؿ سلقؾ الباشا 65الفقراء وادلساكن بزاوية زروؽ

حيث ذكر لنا من جهتو أنو دلا  ،أكدىا لنا إخباري لييب معاصر وىق ابن غلبقف أضبد
أكـر  ـ1731-1730ىػ/1143حلت ىذه السيدة بااليالة يف شهر شعباف من عاـ 

بعَتا عندما مهت باالنصراؼ للحج،  50حاكم البالد مقكبها عند النزوؿ وأعطاىا 
 وكرر سلقكو معها دلا قدمت من حجتها ،وراسل عمالو يف البلداف بتقدمي ما ربتاج إليو

سنة على رحلة اهلسحاقي نرى استقباال  65. وبعد حقايل 66ـ1731ىػ/1144سنة 
الباشا يقس  عندما تعرض لركب احلج ادلغريب يف مدينة  آخرا خيصصو حاكم البالد

فاظهروا من الفرح والسرور و اللمب والخيل... وما قط فارس " 500الزوارات بػ 
السلطاف ادلقىل سليماف  " ترحيبا بالركب الذي يضم ابنأسالفو فعلوا ىذا مع أحد

وضي  . 67وأخيو والناصري. وأمر الباشا من يف إيالتو بضيافة الركب السلطاين كذلك
أمَت تقنس الباشا ضبقدة بن علي باي بدوره الرحالة زلمد بن عبد السالـ الناصري يف 

 .68عقدتو من رحلتو احلجية الثانية
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ا ربتمل التأويل بُت اهلنساين أو أما جزء نشاطات الركب ادلغريب اليت قلنا أهن      
ـ الذي كاف ضمنو 1730ىػ/1143 ما حصل م  ركب احلج لعاـالسياسي، فمنها 

فعند حلقذلا دبصر سيدة من البيت السلطاين و ىي السيدة خناتة بن بكار ادلغافري. 
. و دلا حلت 69تصدقت على الفقراء عند تقاجدىا بالقاىرة دبناسبة عيد ادلقلد النبقي

فرحت بهم وكستهم كساوي احلجاز ودخلت بلدة الينب  والتقت بشرفائو "بأرض 
مليحة من الملف والكتان وحزم وأكرمتهم ودفعت لهم )...( مائين مثقال ذىبا 
مطبوعة، كانت تأتيهم أيام موالنا أمير المؤمنين موالنا اسماعيل رحمو اهلل، وأعطتهم 

ين للشريفات أوالد غيثة )أو مائة مثقال ذىب من عندىا، خمسين للشرفاء وخمس
بثمن يقرب من ألف مثقال ذىب مطبوعة، . واشًتت دلا حلت دبكة دارا "70عيشة؟("

وحبستها على من يقرأ الختمة من القرآن في يوم واحد، وىم جماعة من الطلبة 
. كما اىتمت 71"عينوا لذلك والتزموا القيام بو، وعلى من يدرس صحيح البخاري

السيدة بعلماء ادلدينة ادلنقرة ومكة ادلكرمة، ومنهم الشيخ زلمد الطربي إماـ ادلقاـ 
. 72لقبها فيو بادللكة خناتة ـ1730ىػ/1143اخلليلي، وكاف كتب ذلا كتابا مؤرخا بػعاـ 

ويف ىذا اهلطار نفهم سياؽ قصائد ادلدح اليت خص هبا عدد من العلماء من خارج 
ف سيدي زلمد بن عبد اهلل، ومنها ما أثبتو لنا زلمد بن عبد السالـ ادلغرب السلطا

كما أثبت قصيدة للشيخ . 73ـ1796ىػ/1211الناصري الذي رحل حاجا عاـ 
ادلرتضي احلسٍت احلافظ يعزي فيها مقالي سليماف يف وفاة والده سيدي زلمد بن عبد 

آلخر وىق يف طريقو إىل . وحدثنا الرحالة من جديد أف ىذا السلطاف أرفقو ىق ا74اهلل
للشرفاء والعلماء وادلؤذنُت ، 75احلج بكتاب"يعُت فيو كيفية تفرقة صدقة احلرمُت"

. و كانت معو صدقة أخرى تفرؽ أيضا على العلماء 76والفراشُت وسدنة الكعبة ادلشرفة
. وىذا 77وأرباب الطقائ ، من القفائيُت والبكريُت والعمريُت وطلبة األزىر وغَتىم دبصر

سبق للسلطاف ادلقىل ادلقىل إمساعيل والسلطاف ادلقىل عبد اهلل أف قاما بو م  ىذه سلقؾ ال
الفئة من اجملتم  ادلصري عرب الركب الرمسي ادلغريب كما يفهم ذاؾ من إفادات أحد 
 السائرين ضمنو و ىق اهلسحاقي الذي أخرب أف اهلعانات السلطانية أخذت طريقها إىل
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دتهم الجارية لهم على عهد موالنا إسماعيل قدس اهلل فعا السادات البكريون،"
وجدد  .روحو، فهي عشر سبائك كبيرة من الذىب، مائة مثقال كبيرة في كل سبيكة

لهم رسمها وحكمها أمير المؤمنين موالنا عبد اهلل نصره اهلل. فهي تصلهم كل سنة 
عبد اهلل نصره وبين موالنا موالي ، وأف بينهم" 78"على يد أمير الحاج السيد عديل

اهلل و بين والده موالنا إسماعيل رحمو اهلل المحبة والصداقة والعهد الذي ال 
 . 79"يتحول
ـ. 18سفَت إذف أو مقفد غَت رمسي خارج البالد، ىق ركب احلج ادلغريب يف القرف       

 ما بشأف الدور السياسي للركب ادلشرقي؟.
ركب احلج أعترب أيضا وسيلة للقياـ بعدد شاىد ىذا الدور يف الركب ادلشرقي، أف       

ثائر "لقد كاف الركب الشامي ىق من تكفل بنقل اآللة واخللعة لػ من النشاطات السياسية.
. 80" على ادلناطق الكرديةوزيراالذي ضاؽ حكاـ استانبقؿ بتمرده فنصبقه " "قرطغراو

إداري زلض عاـ وأخربنا الناصري يف حجتو األوىل أف أمَت الركب الشامي قاـ بعمل 
. و كاف ىذا األمَت يتقلد منصبا سياسيا آخرا إىل 81وىق تعيينو حلاكم مكة 1781

  .82جانب منصبو كأمَت الركب وىق منصب حاكم دمشق
ـ وىي 18إىل مهمة خطَتة كاف يقـق الركب ادلشرقي ادلصري يف القرف بقي اهلشارة      

اليت جعلتنا نعترب ركب احلج سلطة صب  ادلكقس يف طريقو. وىذه من اهلشارات الققية 
وشاىد ىذه السلطة اجلبائية ما حدثنا بو الناصري يف رحلتو الصغرى عن أمَت  .زللية

الركب ادلصري، قاسم باي الغزي، الذي كاف يقبض ادلكس يف "بندر العقبة" عند العقدة 
 -ـ1796سنة  -وقد كان قبض من أىل فاس" من احلجاج ادلغاربة وغَتىم.

ص سبعمائة لاير، وبالمدينة المنورة أحد عشر لاير...ظلما وعدوانا، ومكسا بالخصو 
بل سبق أف ربدث اهلسحاقي عن ىذا السلقؾ حبق أمَت ىذا  .83في مدينة الرسول

 .84و إف مل يسمو ـ1731-1730ىػ/1143الركب عاـ 
 : ركب الحج قوة عسكرية رادعة.    رابعا -
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، حلماية 85صحب ركب احلج كتيبة عسكرية وازنة، سقاء يف ادلغرب أو يف ادلشرؽ      
ضباية األمقاؿ اليت كانت بالقناطر ادلقنطرة، كما قاؿ احلضيكي أحد أرواح آالؼ الناس و 
 . 86السائرين م  الركب

 من أوىل اهلشارات اليت وصلتنا من الرحلة يف ىذا الصدد، إشارة للهشتقكي عاـ       
ـ بعدما ذباوز حجاج الركب ادلغريب مقض  "مقرب" يف الذىاب 1709ىػ/1121

اجتمع الركب كلو بمدافعهم وعدتهم وأطلقوا باألراضي الليبية أهنم تعرضقا العتداء، فػ"
. أما اهلسحاقي فتحدث عن جيش الركب 87)أوالد علي("البارود والرصاص فخافوا 

رض ققتو باألراضي الليبية يف صقرة ـ وىق يستع1731-1730ىػ/1143ادلغريب عاـ 
فيمن معو من الوصفان عبيد البخاري..ولعبوا بالبارود لعبا قضوا منو ترك احتفالية "

البلد وغيرىم العجب، ويعترفون أن ال قدرة لهم على ذلك اللعب وال معهم من 
 . وأخربنا ادلؤل  يف اهلطار نفسو أف أمَت الركب ادلصري88"الفروسية ما يقاوم ذلك

لذلك العاـ، وىق زلمد باشا باي، طلب من الركب ادلغريب أف يسَت معو دلا يتقفر عليو 
في االستظهار بو على شياطين العرب أىل القفر بالحجاز من فرساف، وذلك رغبة" 

سنة من رحلة اهلسحاقي ربدث زلمد بن عبد  50. وبعد أكثر من 89"المتلصصين
ركب ادلغريب استعد دلقاجهة األعراب ـ أف ال1782ىػ/1196السالـ الناصري سنة 
. كما ربث عن زبريب أمَت الركب السجلماسي 90بندقية 500يف"تقزر" دبا يني  عن 

. وعاد 91يف وقت سابق السيد احلفياين، مدشر "ادلخيلي" الذي اعتدي فيو على الركب
جقد سنة من رحلتو األوىل، بق  15الناصري ليذكرنا يف حجتو الثانية أي بعد مضي حقايل 

 .92فرساف ترافق الركب ادلغريب
وبالنسػػػبة لركػػػب احلػػػج الرمسػػػي ادلصػػػري أو الشػػػامي، فقػػػد كػػػاف يضػػػم ىػػػق اآلخػػػر قػػػقة       

معـو مـن رمـات عسكرية ذلا أمهيتها. فحقذلػا أخربنػا اذلشػتقكي يف رحلتػو أف الركػب الشػامي"
و . و ىػػذا مػػا أكػػده لنػػا الناصػػري يف رحلتػػ93"المغــرب نحــو خمســمائة ومعــو خيــل كثيــر

 .94احلجية الكربى، وىق علػى الػراجح يقصػد هبػم جنػقدا مػن إيػاالت اجلزائػر وتػقنس وليبيػا
ونكتشػػػ  ذلػػػك أيضػػػا يف وصػػػ  الصػػػميلي للركػػػب ادلصػػػري عنػػػد دخقلػػػو بنػػػدر الينبػػػقع يف 
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دالة على علو القامة ..ونشـر الرايـات واألعـالم مـا ال يحـيط بوصـفو فخامة وضخامة" 
ألســنة األقــالم، وقــدم أمامــو جملــة مــن العســكر وافرة...وأظهــروا مــن الســالح الفــائق 
والمالبــس الفاخرة....وجعــل األميــر حولــو مــن األطبــال مــا حــرك تلــك الجبــال، ومــن 

اىر أخػػػرى ذلػػػذه اهلمكانيػػػات . وأبػػػرزت لنػػػا الرحلػػػة احلجيػػػة مظػػػ95"الغيطـــات واألبـــواق...
العسػػكرية وىػػي تعػػػرض لتنػػافس الػػػركبُت ادلصػػري والشػػػامي يف إظهػػار القػػػقة بػػػ"عرفات مكػػػة 

تقــــدم وزيــــر الشــــام بمحلــــو ادلكرمػػػػة"، كمػػػػا أخربنػػػػا بػػػػذلك ادلكناسػػػػي يف حجتػػػػو عنػػػػدما "
ــــو وكــــذا بــــاي مصــــر بمحملــــو وعســــكره وطبــــولهم تنقــــر والمزاميــــر،  وعســــكره وطبول

 . 96"فع، وكل واحد من الفريقين يجهد في التقدم على اآلخروالعسكر يخرج المدا
ومن صقر استعماؿ الققة العسكرية لركب احلج ادلشرقي، تعدد مقاجهاتو يف أماكن       

ـ، كما أخربنا بذلك اذلشتقكي وىق يتحدث 18ومناسبات سلتلفة م  األعراب يف القرف 
كثيرين  هم وقتل منهم قتلىوىزم )الركب الشامي(كسرىم عن أعراب الشاـ عندما "

. أو ما حصل يف جبل "أحد" عند حجة أيب مدين الدرعي الثانية حُت تعرضت 97"
. 98"فحاربهم وقتل عدة من أكابرىم و أسر عدة منهمبو للركب الشامي"  عراباأل

وىق يقًتب من مقض   -وحدثنا بعدىا الناصري يف رحلتو األوىل عن أمَت الركب ادلصري
. ونقل لنا ادلؤل  كذلك أخبارا 99الذي قط  رؤوس عددا من اماربُت لو -"بندر ادلقيلح"

حقؿ واقعة"واد العقيق" عندما تعرضت أعراب"حرب" باحلجاز للحجاج يف مضيق بُت 
فاجتمعت الركاب المغربية مع المصري بعد أن تولى أمير مصر جمعها جبرا جبلُت،"

والسجلماسي والتونسي  عراب،األ عليها. فقدم الطرابلسي لقوتو ومنعتو وشدتو على
والجزائري، وأما الركب الفاسي فقد دخل وسط المصري. فرتبت الجيوش 

.  100"وأخرجت الرمات وانعزل الركبان من خيل وبغالة وأخذ الناس أىبتهم للقتال
كما أخربنا الرحالة ذاتو يف رحلتو الثانية عن أمَت الركب ادلصري أيقب باي الغزي الذي 

اعة وافرة من اماربُت يف مقض  "السقيفة" بعد بلدة الينب  يف قط  رؤوس صب
 .101الذىاب
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يف طريق  عرابو كاف ركب احلاج يستبق أحيانا ادلقاجهات اليت قد ربصل م  األ      
مثلما حصل  -الذي كاف يرافق الركب الشامي -احلج، كما أخربنا بذلك ادلكناسي

 اذباه مكة على طريق الشاـ ـ بُت مقض  "احلسا"و"بركة عنًت" يف1787سنة
ىذا المكان خشية أن يتمكن بو العرب فال يترك الحجاج  تقدم العسكر إلىعندما"

. وتقدـ إىل مضيق بُت مقض  "معز" ومقض  "األخضر" يف 102"يسيرون حتى يرضونهم
قـق من العسكر خشية االعتداء  -كما يققؿ ادلكناسي  –الطريق من دمشق إىل مكة 

د وصقؿ ىذا األخَت إىل قلعة "ىدية" إلتقاه وزيرا معو جيش كثَت . وعن103على الركب
 . 104عرابوعدة دعما ألمَت الركب عند العقدة من احلجاز إىل الشاـ ليتققى بو على األ

و كاف حكاـ مصر يداومقف على دعم ومساندة ركبهم بالعدة والعتاد وادلؤف يف       
 . 106ومقض "ادلغائر" 105مقاض  عديدة كمقض "الدار احلمراء"

وأخربتنا الرحلة ادلغربية أيضا أف استعراض الققة العسكرية من قبل الركبُت ادلصري      
والشامي وتنافسهما يف ذلك كاف خيلق يف كثَت من األحياف حزازات بينهما، كادت أف 
تؤدي يف بعض منها إىل مقاجهات، مثلما صرح بذلك الصميلي و اهلسحاقي من بعده 

 .107"عرفات"ومها بػ
 

 خالصة:
أال و ىق تشكيل  ،مل يكن مقصد ىذا البحث إزاحة ركب احلج عن ىدفو األصلي     

متضامن يتجو يف جق إدياين صقب أراضي احلرمُت الشريفُت ألداء ركن صب  بشري منظم و 
احلج و استغالؿ ادلناسبة لزيارة قرب النيب )ص( و زيارة مزارات و مشاىد أخرى. ولكن 

ـ، ىق الذي كشفت 12/18لعدد من الركاب احلجية ذىابا و جيئة يف القرفمصاحبتنا 
لنا وجقد أدوار أخرى غَت األدوار التقليدية لركب احلج. فال يستغرب إذف دوره السياسي، 
ألف انطالقتو ضبلت معها ىذا الدور. فالسلطة السياسية ادلركزية ىي من عينت أمَته، و 

لثمينة للحـر ادللكي و تقصيل أعطيات جلهات ىي من أسندت إليو تقصيل الصرة ا
زلددة، و ىي من أرسلت معو كتيبة نظامية من اجليش حلمايتو، و ىي من فرضت يف 
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فًتات زلددة على ركاب البالد التقحد قسرا يف ركب واحد ينطلق بإشارة السلطاف. و قد 
القتايل للركب، فهق  قدمنا بالدليل التارخيي ذبليات ىذا الدور مشرقا و مغربا. أما الدور

ربصيل أمر واق  ماداـ ىذا األخَت يغادر مقاطنو إىل مقاطن أخرى و بصحبتو أمقاؿ طائلة 
تغري قطاع الطرؽ والقبائل اليت تتخذ من سرقت الركاب احلجية أو غَتىا و من خط  

 ادلسافرين ذبارة ذلا.
 ىوامش البحث:

                                                 
، رحلة الهشتوكيأضبد بن زلمد بن داود اجلزويل التملي اذلشتقكي، تعبَتين أوردمها اذلشتقكي: -1

 25ؽ، ص147سلطقط بادلكتبة القطنية للمغرب رقم
احلسنية  ، سلطقط باخلزانةرحلة القاصدين ورغبة الزائرينادلزامزي الشاوي،  عبد الرضبن الغنامي -2

 5ص، 5656بادلغرب ربت رقم 
، سلطقط ادلكتبة القطنية المرام بالرحلة إلى بيت اهلل الحرام بلوغ، عبد اجمليد الزبادي ادلنايل -3

 .89، صؾ398للمغرب رقم 
 147، الطبعة احلجرية، فاس، ص1، جلرحلة الكبرىا  أضبد بن زلمد بن ناصر الدرعي، - 4
، ربقيق عبد الكرمي الفياليل، ، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراأبقالقاسم الزَّياين -5

 .257، ص1991مطبعة ادلعرؼ اجلديدة، الرباط، 
، سلطقط بادلكتبة القطنية للمغرب رقم الرحلة الحجازية أبق مدين بن أضبد الروداين الدرعي، -6

 197ص، 208إىل  20من ؽ ضمن رلمقع 297
، تقدمي وربقيق ادلهدي الغايل، أطروحة  لنيل ، الرحلة الكبرىزلمد بن عبد السالـ الناصري -7
 493، ص2011تقراه)النسخة ادلرققنة(، كلية اآلداب الرباط، الدك

8-André Raymond,  «Les provinces arabes du XVIe-
XVIIIe et Architecture des pays arabes à l'époque ottomane» in 

Histoire de l’empire ottoman, Fayard,1989, pp370-371. 
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و مشاىداتو في استانبول و الشام محمد بن عثمان المكناسي سفارة زلمد بقكبقط، " - 9

، منشقرات كلية اآلداب والعلـق اهلنسانية، سايس، فاس، سلسلة "1789-1786والحجاز 
 194، ص2004رسائل وأطروحات، 

لشرقي . ا41، ص1953، مطبعة ادلخزف، تطقاف، حديث الركب المغربيمن زلمد ادلنقين،  -10
، 3724، سلطقط ادلكتبة القطنية للمغرب، ميكرفيلم رقم رحلة اإلسحاقي، بن زلمد اهلسحاقي

 29ص
 695 ، صالرحلة الكبرى، الناصري -11
ع، 457رقم  ،، سلطقط مؤسسة عالؿ الفاسيالرحلة الصغرى، زلمد بن عبد السالـ الناصري -12
 . 71ص

عباس اجلراري،  و أشار عباس اجلراري أف صلل السلطاف ىق ادلقىل أضبد وشقيقو ىق ادلقىل مقسى:
 51(، ص66-44، مقاؿ )10، عمجلة المناىل، ضمن «مدخل لرحلة احلضيكي احلجازية»

 الزَّياين،: خل ...على أمَت احلج خلعة وعلى أمرائو الذاىبُت معو"يققؿ الزياين أف الباشا"  -13
الرحلة ، . وعند: زلمد بن الطيب الشركي الصميلي210-209، صصالترجمانة الكبرى

 120ص ، ص746، نسخة مصقرة عن سلطقطة خزانة جامعة اليبسك بأدلانيا ربت رقمالحجازية
 . 122إىل 

 أبق احلسن علي بن زلمد بنشروط األوىل عنده أف يكقف مطاعا ذا رأي وشجاع وىيبة وىداية:  -14
ربقيق أضبد مبارؾ البغدادي، دار ابن قتيبة، ، األحكام السلطانية والواليات الدينيةحبيب ادلاوردي، 

 .139ص، 1989الكقيت، الطبعة األوىل، 
يرى ادلنقين أف العادة يف أمَت الركب الفاسي أف خيتار أمَته من علية الناس فضال وأخالقا وثروة وعراقة و 

 30، صالمغربي من حديث الركبادلنقين، بيت: 
زلمد بن ىػ ىق احلاج جسقس، وىي أوؿ إمارتو )1113كاف أمَت الركب الفاسي يف سنة   -15

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الطيب بن عبد السالـ القادري، 
، 1983، دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتوت، م العلقي القامسي، ربقيق ىاشالحادية والثانية عشر
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ىػ ىق احلاج زلمد الفلقس"ألف اعديل ضع  حاذلم ...فذىب أىل 1166وأمَته لسنة  (.285ص
تاريخ زلمد بن أضبد الضعي ، يف شاف الفلقس ادلذكقر، فأذف ذلم فيو ) -السلطاف -فاس فاستأذنقه

 (.156، ص1986ر ادلأثقرات، الرباط، ، ربقيق أضبد العماري، داالدولة السعيدة
 يأيت تقثيقو يف فقرة مقالية. -16
 148، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -17
 28، صنفسو -18
 186، ص2، جالرحلة الكبرىابن ناصر الدرعي،  -19
 28، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -20
ـ.س،  ،المغربيمن حديث الركب . زلمد ادلنقين، 76، صالرحلة الحجازية الروداين الدرعي،-21
 .30 ص
 186، ص1ج ،الرحلة الكبرىابن ناصر الدرعي،  -22
، ضبط وتعليق عبد العايل ادلدبر، مركز الرحلة الحجازية ،زلمد بن أضبد احلضيكي السقسي -23

 83، ص2011الدراسات واألحباث وإحياء الًتاث، الرباط، 
 134ص ،الرحلة الكبرى، الناصري -24
 29، صاإلسحاقي، رحلة اهلسحاقي -25
زلمد جادور، مؤسسة ادلخزف يف تاريخ ادلغرب، مؤسسة ادللك عبد العزيز، سلسلة أحباث،  - 26

 274، ص2011مطبعة منشقرات عكاظ، 
 188، صمحمد بن عثمان المكناسيسفارة بقكبقط،  -27
إىل  120صص  ،، الرحلة الحجازية. الصميلي210-209، صص، الترجمانة الكبرىالزياين -28

122  
إحراز المعلى والرقيب في حج بيت اهلل الحرام وزيارة القدس ، ادلكناسيزلمد بن عثماف  -29

، دراسة وربقيق زلمد بقكبقط، دار السقيدي للنشر والتقزي ، الشريف والخليل والتبرك بقبرالحبيب
  .283ص، 2003أبق ظيب، اهلمارات العربية، وادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، 
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 257..ـ.س، ص، الترجمانة الكبرىأبقالقاسم الزياين -30
 265ص ، رحلة إحراز المعلى،أطلق اللقب على أمَت ركب احلج ادلصري: ادلكناسي -31
، صص ، الرحلة الحجازية. الصميلي210-209، صص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -32

  122اىل 120
 . 376، صالرحلة الكبرى، الناصري -33
دار الشروؽ، القاىرة،  ،المجمل في تاريخ مصر: النظم السياسية و اإلداريةناصر األنصاري،  -34
 193، ص1997، 2ط
 .258-245، صصرحلة الهشتوكيبػ"باي إبراىيم": اذلشتقكي،  يدعى ىذا األمَت و -35
 250-249، صص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -36
 .376، صالرحلة الكبرى، الناصري -37
 204، صتاريخ مصرالمجمل في األنصاري،  -38
 200، صنفسو -39
 104، صالرحلة الصغرى، الناصري -40
 .237ص الرحلة الكبرى،، . الناصري237، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -41
 27، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -42
   .ركب الحج مجتمع بشري ضخم بكل تناقضاتويراج  الفقرة األوىل:  - 43
، إشراؼ زلمد حجي 7ألخبار ادلغرب األقصى، ج االستقصاأضبد بن خالد الناصري،  - 44

 .76ص ، 2001بقطالب وأضبد التقفيق، منشقرات وزارة الثقافة واالتصاؿ، ادلغرب،  وابراىيم
شبابيك ملقنة بأنقاع األصباغ وعليها كسقة من و اممل" قبة من خشب رائق الصنعة خبرط متقن -45

رفي  الديباج ادلخقص بالذىب. ورقبة اجلمل وسائر أعضائو زلالة جبقاىر منظمة أبلغ نظم...ويتبعو 
، الترجمانة الكبرى صبل آخر مثل صفتو، مث الكسقة ادلشرفة ملفقفة قطعا قطعا": الزَّياين،

 132، صلرحلة الحجازية، االصميلي. وإشارات أخرى عند: 205-204صص
 93ص ، الرحلة الحجازية،الروداين الدرعي -46
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 333 ، صالرحلة الكبرى، الناصري -47
 204، صالترجمانة الكبرى الزَّياين، :مالحظاتو أثناء تقاجده دبصر عائدا من احلج -48
من  ، صص، الرحلة الحجازية. الصميلي210-209، صصالترجمانة الكبرى الزَّياين،-49

  122اىل 120
 174، صالترجمانة الكبرى الزَّياين، -50
الرحلة ، كانت ىذه الكسقة من احلرير األسقد وفيها خبط أبيض آيات من كتاب اهلل: الناصري  -51

  237-236، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي. 477، صالكبرى
أل  كيس  227أكياس، أي أف اجلمي  تصل تكلفتو إىل  7قرش وشبن اممل  500والكيس  -52

 129، ص1ج ،الرحلة الكبرىابن ناصر الدرعي، : قرش113500وىق ما يعادؿ 
 139، ص، الرحلة الحجازيةالصميلي -53
 124نفسو، ص-54
 233، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -55
كانت أمقاؿ الركب الشامي و أمقاؿ الركب ادلصري بالقناطر ادلقنطرة كما قاؿ احلضيكي:   -56

     105، صالرحلة الحجازية احلضيكي،
 375 ، صالرحلة الكبرى، الناصري -57
 81، ص، بلوغ المرامالزبادي ادلنايل -58
 47، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -59
 59نفسو، ص -60
 702ص ،الرحلة الكبرى، الناصري -61
 56، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -62
 83نفسو، ص -63
 84، صنفسو -64
 104، صنفسو -65
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، التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من اإلخبارزلمد بن خليل غلبقف الطرابلسي،  -66

 201ىػ، ص1349إشراؼ أضبد الزاوي الطرابلسي، ادلكتبة السلفية، القاىرة، 
 71، صالرحلة الصغرى، الناصري -67
 151نفسو، ص -68
 149و148، صص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -69
 215، صنفسو -70
 311، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -71
، .نفسو. ينظر1143ىق زلمد بن علي بن فضل احلسيٍت الطربي إماـ ادلقاـ اهلبراىيمي سنة -72

 314-313صص
 بيتا، جاء فيها: 60قصيدة  ألديب تقنسي من  -73
 عقال و أكملهم فطنػػػة وأدبػػػػا    وأكـر اخللق أفعاال و أخصبهم  

 ومنو:
 أما ترى كل صلم طال  غربػػا     أـ ادلغارب إذا رمت نيل العال   

 77إىل 73، صصالرحلة الصغرى، ينظر: الناصري
 جاء فيها: -74
 بيت القصيد ادللتجى وادلقصد الصلح    ملك ادللقؾ الصاحلُت وحرزىم    
 32-31، صصنفسو

 36، صالرحلة الصغرى، الناصري -75
 105، صنفسو -76
 99، صنفسو -77
 148، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -78
 147، صنفسو -79
 177، صالترجمانة الكبرى الزَّياين،. 148ص، رحلة إحراز المعلى، ادلكناسي -80
 416، صالرحلة الكبرى، الناصري -81



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 216  18العدد 
 

                                                                                                                        
 . 247ص، رحلة إحراز المعلى، ادلكناسي -82

وحىت  1708أف مسؤولية قيادة الركب السقري كانت تعقد حلاكم دمشق من عاـ  راديقندو عند 
1918 : 

Raymond (A), Les provinces arabes, op.Cit.p371 
 109، صالرحلة الصغرى، الناصري -83
 250-249، صص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -84
 199صمحمد بن عثمان المكناسي، سفارة بقكبقط،  -85
 -56، صص، الرحلة الحجازيةالروداين الدرعي. 105، صالرحلة الحجازية احلضيكي، -86
75- 83.     

 226، صرحلة الهشتوكياذلشتقكي،  -87
 84، ص، رحلة اإلسحاقياهلسحاقي -88
 206-205صص نفسو، -89
 689، صالرحلة الكبرى، الناصري -90
 194صنفسو،  -91
 . 60، صالرحلة الصغرى، الناصري -92

نعرؼ كذلك وجقد ىذا السالح الناري من خالؿ إشارات اذلاليل وىق يتحدث عن سرقة بندقية من 
، خزانة سيدي الرحلة الحجازية، الركب يف أحد ادلقاض : أضبد بن عبد العزيز اذلاليل السجلماسي

 27عبد اهلل البلباين، كقساـ، اجلزائر، ص
 258، صرحلة الهشتوكياذلشتقكي،  -93
 376 ، صالرحلة الكبرى، الناصري -94
 132، ص، الرحلة الحجازيةالصميلي -95
 265ص، رحلة إحراز المعلى، ادلكناسي -96
 258، صرحلة الهشتوكياذلشتقكي،  -97
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 ، الرحلة الحجازية،كالـ الدرعي وىق دبقض  "البقي " يف حجتو الثانية: الروداين الدرعي  -98
 202ص
 492 ، صالرحلة الكبرى، الناصري -99

 463ص ،نفسو -100
 104، صالرحلة الصغرى، الناصري -101
 253ص، رحلة إحراز المعلى، ادلكناسي -102
 253ص نفسو، -103
 283ص ،نفسو -104
 110، صالرحلة الصغرى، الناصري -105
 492، صالرحلة الكبرى، الناصري -106
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 مظاهر العمران االسالمي الصحراوي بوادي سوف
 " االعشاش نموذجا"

 قسم التاريخ واآلثار/-1-جامعة باتنة -/طرطاق الورديأ/
tertag1974@gmail.com 

 الملخص 
إف فن تنظيم ادلدف ظهر كازدىر إثناء احلكم اإلسالمي ، كخيضع ختطيطها إىل قوانٌن 

 ادلختلفة حيث يستجيب فيو الشكل للمضموف.ضعية اجملتمع كأنظمة بوكأنظمة مرتبطة 
كعمراف مدينة كادم سوؼ العتيقة بين انطالقا من معطيات حتكمت يف شكل 

 الشبكة العمرانية كتوسعاهتا زلددة منط النسيج العمراين.
فالرتكيب العمراين دلدينة كادم سوؼ العتيقة يغلب عليو الطابع اإلسالمي فكاف 

 اخلاةة.فتكوف انانطالقة من الساحة العامة ،اجملاؿ اوأكسع يتدرج من البيئة العامة إىل
الذم ديثل مركز التجمع السكاف يف ادلناسبات الكربل كالذم يظم سلتلف ادلباين الدينية"  
كادلسجد" كاناقتصادية كاناجتماعية كاوأسواؽ كالساحات العامة ،كمنها تنطلق الشوارع 

 كالدركب ضلو اوأحياء كاىل خارج القصر.
 –ادلسجد  –الساحة  –التخطيط العمراين  –لكلمات ادلفتاحية: ادلدف إنا سالمية ا

 الشوارع.  –السوؽ 
Résumé 
L'art de l'urbanisme a émergé et a prospéré sous la domination 

islamique, et sa planification est soumise à des lois et règlements 
liés au statut de la société et aux différents systèmes dans lesquels 
la forme répond au contenu. 
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L'ancienne ville de Ouadi Souf a été construite sur la base de 
données déterminées sous la forme du réseau urbain et de ses 
extensions spécifiques au tissu urbain. 

La structure urbaine de l'ancienne ville de Ouadi Souf  est 
principalement islamique, allant de l'environnement général au 
spécial. Le point de départ de l'espace public est le centre de la 
population qui organise des événements religieux majeurs tels 
que «  la mosquée », les marchés économiques et sociaux et les 
places publiques. Et les routes vers les quartiers et à l'extérieur 
du Elkser. 

Mots-clés: 
 Villes islamiques - Urbanisme - Place - Mosquée - Marché – 

Rues 
 تمهيد

وأمهية  مبكاف إنا كىو اشرتكت رلمل ادلدف الصحراكية العتيقة  يف عامل حضارم لو  ا
الدين اإلسالمي ىذا العامل الذم كاف لو الدكر الفعاؿ يف حتديد اوأشكاؿ الرئيسية دلعامل 

 تكوف ادلدينة ، حيث أهنا أبرزت ادلساجد ك حددت نوعية الساحات اليت حتيط هبا

فادلدف العتيقة الصحراكية دتيزت بتوجهها ضلو الداخل من خالؿ عناةرىا العمرانية 
دلختلفة اليت تكاد تكوف ثابتة، حيث أظهرت ىذه العناةر التعبًن الفطرم بعفوية ا

كةدؽ عن اجملتمع ك احتياجاتو  ك ىي : ادلسجد ، اخلدمات العامة ، ادلناطق السكنية 
 ، شبكة الشوارع. 
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يف مفهومو كتلة كاحدة رغم دتيز عناةره بوظائف سلتلفة ، ترتبط  يعترب القصر السويف
ىيكلتو ارتباطا كثيقا بالتوزيع اجملايل دلكوناتو البنائية ، كدتوقعها الذم حتدده كظيفتها 
ككذلك احلاجات اناجتماعية كاناقتصادية لسكاف القصر، ادلتميزة باسلوهبم الثقايف 

 كالفكرم اخلاص هبم. 

كادم سوؼ عموما حوؿ مركبات عمرانية عديدة "نقدمها من خالؿ كتتشكل قصور 
 حي اناعشاش " تتمثل فيما يلي

ناخيتلف حي اناعشاش عن بقية القصور الصحراكية من حيث اخلصائص العامة، 
كيتكوف القصر من حيٌن مندرلٌن مها حي اوأعشاش كادلصاعبة، كىو ديثل النواة اوأساسية 

كنا تزاؿ اغلب مبانيو  منوذجا أةيال للعمارة السوفية القددية، دلدينة الوادم ، لذلك ديثل
ع العمراين على حساب ديا يتوسط الغيطاف اليت زالت بالتوسمأىولة بالسكاف ، كاف قد

 النخيل. مساحات زراعة

 المسجد:
 ادلسجد من أىم ادلنشآت العامة يف ادلدينة اناسالمية دلا لو من دكر أساسي يف حياة

،ىناؾ كظائف 1اجملتمعات اذ يعترب زيادة على الوظيفة التعبدية "مكاف ناقامة الصالة "
 بدكر ادلسجد حيث ارتبط لعدة كظائف نذكر منها اوأيت : ذات انارتباط اخرل

مركز ديين ك اجتماعي تقاـ فيو الصالة ك يفسر فيو تعاليم الدين ك دراستو ك ملتقى 
. لالجتماع الناس بساحتو مخس مرات  يف اليـو

مركز سياسي نالتقاء اخلطب ك إذاعة اوأخبار ك ساحة للعدؿ ك احلكم بٌن الناس  -
 ك إقامة احلدكد 
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مركز ثقايف ك تعليمي تقاـ بو ادلناظرات ك احللقات العلمية بٌن العلماء ك عليو - 
ذاف ك فادلساحة اليت ختدمها ادلساجد تتوقف على البعد بٌن ادلسجد كادلدة الزمنية بٌن اآل
 اإلقامة أم اف ىناؾ حد أقصى للمساحة اليت خيدمها ادلسجد أثناء التخطيط للمدينة

ك عليو فإف إحياء دكر ادلسجد بادلدف العتيقة ليس فقط إحياء للقيم ك ادلعايًن 
التخطيطية للمجتمع بل إنو إحدل مقومات اليت سيتم التأةيل من خدمها للقيم 

 .احلضارية يف بناء ادلدينة 

كحكمت ىذه انامهية للمسجد اجلامع موضعو يف ادلدينة باعتباره النواه اناساسية يف 
ختطيطها حيث كاف اكؿ ما خيتط ، كمن حولو كانت ختطط اخلطط" اناحياء" كتنتهي 
اليها شوارعها كدركهبا ف حيث يقع موقعو مباشرة بعد اختيار موقع ادلدينة أك القصر ، 

وأخرل، كىي ليست قاعدة كسطية ادلسجد اجلامع ، فقد قبل أف تنطلق أشغاؿ البناء ا
حيتل موقعا خارج منشأة القصر ، يف مكاف تقاـ حولو السوؽ اوأسبوعية ، كىذا راجع 

 .2إىل إتاحة الفرةة للقادمٌن اوأجانب الفرةة للصالة كعدـ اناختالط بالسكاف 

تقريبػا بااػاه  3حيتوم القصر على مسجد يعرؼ باسم السجد العتيػق، كالػذم يقػع     
اجلنػػوب الشػػرقي للمدينػػة العتيقػػة"حي ادلصػػاعبة كحػػي اناعشػػاش"  متوسػػطا حػػي اناعشػػاش  
كموقػػع أساسػػي نظػػرا للػػدكر الػػذم يلعبػػو كنقطػػة اسػػتقطاب كتوحيػػد وأطػػراؼ القصػػر فهػػو 

 زلاط بالبناءات السكنية كالسوؽ .
ـ الػذم  9597تأسس ىذا ادلسجد على يد السيد ادلسعود بن زلمد بػن الشػاس سػنة 

قػػدـ مػػن اجلريػػد إىل سػػوؼ ،كدلػػا  ػػع علػػى أىػػل سػػوؼ يتبينػػوف علػػى كػػل مػػا رأكه أك  عػػوه 
 قرر الذىاب 
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إليهم كحٌن كةل أرض سوؼ مث اللجة مث الزقم كما قارهبا ،أضافو سػيدم أدػد بػالزقم 
ثالثػػة أيػػاـ كبعػػدىا اتصػػل بسػػيدم عمػػر الػػذم كػػاف كفيػػف البصػػر .فأكرمػػو النػػاس كمكػػث 

علػػم النػاس أمػػور الػدين مث ارحتػل البػػوادم مث نػزؿ موضػػع تكسػبت اوأكىل فنكػػره ىنػاؾ شػيئا ي
الػػبعم مػػػن أىلهػػػا حػػش أبػػػاه العػػػحم بػػن سػػػليماف ابػػػن زلمػػد الًنبػػػوعي كاعتػػػرب مػػن بعػػػد عػػػن 
تقصػػػًنه يف بػػػادئ اوأمػػػر .مث مكػػػث سػػػيدم ادلسػػػعود مػػػدة فعلػػػم النػػػاس كدعػػػاىم لبنػػػاء ىػػػذا 

جد يف الػػػوادم مث ذىػػػب إىل تغػػػزكت ليعػػػود إىل ادلسػػػجد كأن بنػػػاءه أبنػػػاءه  ليعتػػػرب أكؿ مسػػػ
 .4اللجة أقاـ هبا زمنا لًنجع إىل اجلريد 

ـ  لكنها مل تغًن من مالزلو 9951-ىػ9551شهد ادلسجد ترميما  تعود إىل سنة 
 اوأكىل كظل يف ةورتو احلالية امتدادا دلا كاف عليو يف ادلاضي

  األسواق
احلياة اناقتصادية كاناجتماعية للمسلمٌن على تلعب اوأسواؽ دكرا كبًنا يف انتعاش 

سلتلف مستوياهتم اناجتماعية ، كتؤكد الكتابات التارخيية أف اناسواؽ يف ادلدينة 
اناسالمية كانت تتميز بالتنظيم ادلتقن كتصنيف سلتلف السلع يف أماكن ختتص بكل 

. 5ك اناسواؽةنف منها ، كتزخر العديد من العواةم العربية حش الوقت احلايل بتل
كيضع ادلاكردم شركطا تشمل حتقيق كل احلاجات ادلتجددة اليت حيتاجها انانساف  

 ، كىي متعلقة بالتجارة كالسوؽ. 6كالكسب كادلعاش كالرفاىية كادلاؿ
يقػػػػع سػػػػوؽ اوأعشػػػػاش يف الشػػػػرقية للقصػػػػر تتوسػػػػط ادلسػػػػجد كالزاكيػػػػة تقريبػػػػا عبػػػػارة عػػػػن 

ـ إىل 5.11عرضػػػػػها يػػػػػرتاكح مػػػػػا بػػػػػٌن  زلػػػػػالت ااريػػػػػة كدكػػػػػاكٌن ذات  مسػػػػػاحات ةػػػػػغًنة
 ـ .0.11ـ كبطوؿ يقدر بػ 0.11

تعػػرض يف ىػػذه السػػوؽ منتجػػات سلتلفػػة بػػاختالؼ حاجيػػات السػػكاف :مػػن منتجػػػات 
فالحيػػػػػو كمػػػػػواد غذائيػػػػػة ، كةػػػػػناعات تقليديػػػػػة مثػػػػػل كاحلػػػػػدادة كالنجػػػػػارة الػػػػػزراس كالػػػػػربانس 
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ليػػة كػػاوأكاين ادلنزليػػة ، كمػػواد كاوأقمشػػة كاوأسػػلحة كمػػواد الزينػػة احللػػي ،إىل جانػػب مػػواد منز 
 البناء . 

ـ إىل 9.51كما دييز ىذه السوؽ أف شوارعها دتتاز بالضيق يف بعم اوأحيػاف لتتجػاكز 
ـ ، يصػػعب علػػى مركبػػة ااريػػة الػػدخوؿ إىل السػػوؽ، لػػذلك كانػػت كسػػيلة النقػػل يف 0.51

ملػػػػة ىػػػػذا الوسػػػػط يف أغلػػػػب احلػػػػانات ت عػػػػن طػػػػرؽ احليوانػػػػات " عربػػػػات ارىػػػػا أدػػػػرة زل
 بالبضائع يف حانات البيع كالشراء 

كمػػػا تتميػػػز ىػػػذه السػػػوؽ بػػػالتنظيم كالتقسػػػيم للبضػػػائع ادلعركضػػػة للبيػػػع فكػػػل قسػػػم منػػػو 
خيػتص يف عػػرض بضػاعة معينػػو ، جػػزء تبػاع فيػػو ادلػواد الغذائيػػة كجػػزء  خػر سلصػػص للخضػػر 

 كالفواكو ك خر لألقمشة كسوؽ لألكاين ادلنزلية.
 الشوارع

ادلسلك الذم يستعملو ادلارة لبلوغ اذلدؼ ادلنشود داخل الشبكة دلا كاف الطريق ىو 
العمرانية وأف كظيفتها نا تتجاكز ادلركر كالعبور ، فهي مبثابة قنوات اتصاؿ بٌن سلتلف 

 .7ادلكونات اجملالية للقصر، كإنشاؤىا كختطيطها ديثل امهية يف بناء كىيكلة القصر عامة
تميزا داية كحفظا حلياة اجلماعة كاجلًنة كالتقارب لذا جاء ختطيط ادلدينة اناسالمية م

اناسرم فاوأزقة الضيقة دليل على مواجهة اوأبواب بعضها لبعم كقرهبا كشلا حييي حق 
اجلار كيقوم رابطة التآلف اليت قواىا اناسالـ بالزيارات كالدعوات ،كيوفر ىذا النوع من 

 لالستخداـ اخلاص باوأحياء. اخلطط لألزقة ظال كافرا أما الشوارع ادلتفرعة فهي
كيضع ابن الربيع شركطا لتخطيط موضع ادلدينة انو على احلاكم أف يقدر طرقها  

 .8كشوارعها حش تتناسب كنا تضيق
اعتمد يف ادلدف العتيقة الصحراكية على معايًن جد دقيقة ك مفصلة حبيث نا ديكن 

لشوارع .حيث أف اتساع حصرىا مجيعها لكوهنا تتشعب لتصل حش سلوؾ اوأفراد يف ا
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الشارع سيتم حتديده من خالؿ ضركرة احلاجة للشارع كأمهيتو ك دكره.فمن بٌن أمهية 
 ادلعايًن اخلاةة بالشوارع اوأيت:    

 انارتفاؽ بالشوارع النافذة حق للجميع ك نا جيوز أخذ تعويم عن ىذا انارتفاؽ  -
يفتح لو بابا سواء كاف للمنزؿ أك حيق دلن ديلك على ىذه الشوارع بيتا أك أرضا أف  -

 لدكاف .
حيق دلالؾ اوأراضي حوار الشارع النافذ انارتفاع مببانيهم دكف قيد أك شركط ،  -

كالبناء حتت مستول السطح اوأرض بأم أعماؽ يوردكهنا  باستثناء القاعدة الشاملة نا 
 ضرر كنا فرار .

ارم إنا يف حالة  حفر بئر دينع استعماؿ الشارع  يف حفر بئر خاةة أك حفر رل -
 للعامة لتحقيق حق ادلركر دكف عوائق بالشارع للمارة ك كذا الراكنٌن .

نا يسمح بإقامة سقف يف الشوارع النافذة بٌن الرةيفٌن حش ك إف كانت اوأرض  -
 ادلقابلة ملك لنفس ادلالك ك مهما كاف ارتفاع السقف.

رط أف تكوف ىذه الشرفات يرخص بإصلاز بركزات تتعدل ىواء الشارع ، ش -
)الربكزات ( مرتفعة بالقدر الذم يسمح للمارة بالولوج دكف ضرر أم بقدر فارس مع 
رزلو منصوبا ، عند كجود شارع أك طريق خاص يتم حتديد ، بعرض أربع أذرع ك نا جيوز 
انارتفاؽ بو إنا وأىلو كحدىم ، حيث نا حيق وأحد فتح باب عقاره ضلوه إنا ذلم دكف 

 . 9م ك أخذ اإلذف منهمسواى
 ك من أىم ادلالمح التخطيطية اليت امتازت هبا شوارع ادلدف العتيقة اآلتية:

استخداـ شوارع ضيقة غًن مستقيمة لتوفًن أماكن مظلمة كضع الرياح الضارة ك  -
 تأكيد اجلوار ك الرتابط 

 تدرج الشوارع ك تكاملها  -
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بعد ك حتقيق التالقي كعدـ  التقسيم إىل مقاطع بصرية تسمح بالرؤية عن -
 اإلحساس بادللل ك حتقيق ادلتعة البصرية 

 الظهور ك الوضوح ك الرؤية من بعد.  -
اناستمرارية ك اإلحساس باحلركة كذلك عن طريق استمرار الشخصية الوظيفية  -

 ك كذا الطابع  الواحد -الواحدة 
 اناعتماد عن الشوارع ادلسدكدة  -
ادلدينػة تنتهي لطريق داخل السور كيوازيػو ) حيث يقع  الطرؽ القادمة من كسط -

 حوؿ السور خندؽ ليعمل يف اوأغراض الدفاعية ( 
احلارات تنتهي ببوابات لغلق ادلناطق السكنية ك ذلك لألغراض اوأمنية ك حتقيق  -

 اخلصوةية.
د كتدرجت الشوارع حسب أبعادىا من العناةر العمرانية العامة اليت حتكم فيها ادلسج

 اجلامع اىل حد كبًن باعتباره مقصدا السكاف من كل ارجاء ادلدينة.
تنتشر حبي اناعشاش رلموعة من ادلسالك اليت تسمح بالتنقل بٌن ارجائو كتعطيو 

مع ذلك الصفة الغالبة  نظرا لكثرة الشوارع كانازقة كانتظامها، درجة عالية من ادلوةولية،
ادلسالك ادلغطاة فهي قليلة ، دتس اجزاء من ادلسالك ذلذه الشوارع الضيق كانالتواء.، اما 

كاحيانا توجد عقود دعم فقط على ادلسالك دكف تغطية كاملة،.  كادلمرات الصغًنة،
 كديكن تقسيمها اىل : كتتوزع ادلسالك عادة كفق تدرج رلايل كظيفي.

 شوارع محورية-
ياء اناخرل ،تتميز تربط شوارع احلي بٌن سلتلف اضلائو ،كذلا امتدادات داخل اناح

بنوع من اناستقامة ،كتتبع زلورين اساسيٌن ،احملور العرضي مشاؿ جنوب كزلور طويل 
مرت ،كشارع يفصل بٌن حي اناعشاش  5اىل 0شرؽ غرب ،كعرض ىذه الشوارع من 
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كىي ضوارع لتنقل  امتار. 6كادلصاعبة من الشماؿ اىل اجلنوب بعرض يزيد عن
ة على زليط احلي كمن كل اجلهات ، كاسعة كنشيطة منا توجد شوارع مهم اناشخاص.
 احلركة .
 شوارع نافذة-

شوارع للعامة تسمح بالتنقل داخل احلي كىي اقل اتساعا من سابقتها ، تتميز 
 بالتعرج .

 شوارع محدودة-
عبارة عن مسالك ذات استعماؿ خاص اك شبو خاص ، ام ذات استعماؿ زللي 

نازؿ، كتاخذ اشكانا سلتلفة ، خطية مستقيمة اك دتتد داخل احلي حيث تربط بٌن ادل
 ملتوية كمتفرعة.
 الساحات

مل تكتفي ادلدينة اناسالمية بتحديد شبكة الطرقات يف الشوارع كانازقة فقط بل 
حددت ايضا الرحبات اليت تلعب دكرا ىاما يف شحن احلياة اناجتماعية كاناقتصادية 

 للمسلمٌن كاليت دتثل 
من الشوارع شلا ييسر احلركة ناتساع ابعادىا مقارنة بالشوارع نقطة التقاء رلموعة 

كيسمح ذلك للباعة اجلوالٌن مبمارسة نشاطهم هبا، كما كانت حتتوم على بعم ادلرافق 
 العامة

كتقع ىذه الساحات "الرحبة " حبي اناعشاش كسط رلموعات ادلساكن حيث تشكل 
ة ،مع كجود ساحات اكسع على رلانا مركزيا عند تقاطع الشوارع، كىي ساحات ةغًن 

اطراؼ احلي تستغل لالحتفانات كاناجتماعات .كتاخذ غالبا شكل مستطيل اك شبو 
 منحرؼ.
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 االحياء السكنية
يتكوف احلي من حارات اليت تتشكل يف رلموعها من سكنات مرتاةة فيما بينها ، 

كمبدا اناستغالؿ اشكانا سلتلفة تفرضها شبكة الشوارع كانازقة اليت تفصلها ، تأخذاليت 
كتظم كل حارة رلموعة من العائالت اليت تربط بينها اكاةر القرابة  الكامل للمساحة.

لذلك كثًنا ما صلد بٌن بيوهتا بوابات خاةة تربط بينها مباشرة للتنقل دكف ادلركر 
بالشارع، كتاخذ احلارات اشكانا سلتلفة من حيث التصميم ،اما منتظمة  مربعة الشكل 

اك غًن منتظمة فتأخذ اشكانا كيفية منتظمة ، كتتميز عن  لة اك شبو منحرؼ،اك مستطي
كاقل التحاما ،لذلك فاف الفراغات بينها  العديد من القصور الصحراكية باهنا اكثر تنظيما

 .10اكثر اتساعا
 التحصينات

يعين حتصٌن ادلدينة ، كدايتها من اناخطار كاذلجمات ادلباغتة من اناعداء ، حيث  
اناسوار كانابراج كاخلنادؽ تؤدم دكرا مهما يف الدفاع عن ادلدينة أك القصر ،  كانت

 .كتأمٌن أىلها
ارة مث الطابية ادلقاكمة كمنو نبع حرةهم الشديد على احاطتها بسور ضخم يبىن باحلج

انب جبالقوية ، مث دعموا أسوارىم باوأبراج الدائرة كادلربعة كادلضلعة احيانا ف اىل  للضربات
 .11داخل الضخمةادل

إف العناةر اليت تالف دفاع ادلدينة القددية تتشكل يف اوأسوار اجملهزة بقالع للمراقبة 
 12ككما حييط بادلدينة خندؽ يدعا "البحر" 

كانابواب ،اليت كانت حتيط  كاوأسوارمل يبق ام اثر للتحصينات   كلألسفلكن 
ـ 97-ق  90ق ك99فخالؿ القرنٌن " بالوادم القددية مبا يف ذلك حي اناعشاش،
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ـ" كانت ادلدينة تتمتع بتحصٌن منظم من اسوار كابواب زلركسة ،لكنها اندثرت  98ك
 13ـ 9909ق 9568مع مركر الوقت ك خر بقاياىا ازيل سنة 

 المنزل
أمػور منهػا الظػركؼ ادلناخيػة، كالػدين كالعػادات  منػذ القػدـ راعػى مشػيدك ادلسػاكن عػدة

اجلوانػػػػب الصػػػػحية  ادلػػػػرأة مػػػػن اوأنظػػػػار، إضػػػػافة إىل كاحليػػػػاء لصػػػػيانةكاوأعػػػراؼ كاحلشػػػػمة 
 .14ادلناسبة
ادلنػزؿ، كىػو عبػارة  نسبة إىل الفضاء الواسػع يف كسػط  "احلوش" كادلنزؿ السويف يدعى  

عػػػن مسػػػاحة مكشػػػوفة تتوسػػػػط ادلنػػػزؿ يػػػأيت مباشػػػرة بعػػػػد السػػػقيفة ، كىػػػو القلػػػب النػػػػابم 
ظمػػػػة للنشػػػػاطات اليوميػػػػة ذلػػػػم ، منػػػػو ينتقلػػػػوف خركجػػػػا باحلركػػػػة الداخليػػػػة وأفػػػػراد اوأسػػػػرة ادلن

كدخػػػونا جملمػػػوع الغػػػرؼ أك الفضػػػاءات اوأخػػػرل، كمػػػا تسػػػاعد علػػػى إمػػػداد رلمػػػوع الغػػػرؼ 
بالضوء حيػث حتػافع علػى اناتصػاؿ ادلباشػر بالفضػاء اخلػارجي ، كتعمػل علػى اديػد اذلػواء 

كاناسػػػتقالؿ كأكاةػػػر النقػػي ةػػػيانة لصػػػحة السػػكاف ، كمػػػا تػػػوفر للعائلػػػة الراحػػة كالطمأنينػػػة 
الوحػػػدة كاوألفػػػة بػػػٌن مجيػػػع أفػػػراد اوأسػػػرة ، كيف ىػػػذا الصػػػحن تفػػػتح كػػػل ادلرافػػػق الػػػيت كانػػػت 
أرضها رملية، كنا ديكن للسويف العػيحم يف منػزؿ بػدكف حػوش،وأف أغلػب أيػاـ السػنة حػارة، 
كحتتػػػاج إىل اذلػػػواء الطلػػػق، حػػػش يػػػربد الرمػػػل فيسػػػتلقي فوقػػػو لػػػيال كخاةػػػة يف ليلػػػي الصػػػيف 

كيوجػد يف احلػوش بئػر ، السػرير  يف كسطو كىي مبثابة " السدة" الناس يقيم ارة ، كبعماحل
  يف اجلهة الشرقية ، كديكن حتديد مرافق البيت السويف كما يلي:

  :السقيفة-
 –حػػش نا ينكشػػف لألجانػػب البيػػت كنسػػائو  -كىػػي مػػدخل البيػػت، كتكػػوف مسػػتورة 

حبػػائط يكمػػن دكرىػػا يف حجػػب الرؤيػػة علػػى مػػن يكػػوف يف اخلػػارج دلػػن ىػػم يف الػػداخل مػػن 
أىػػػػل البيػػػػت لتأكيػػػػد حرمػػػػة اوأسػػػػرة كةػػػػيانة اوأعػػػػراؼ ، حػػػػش نا يػػػػتمكن أم غريػػػػب مػػػػن 
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ذلندسػػػي ذلػػػا ذا شػػػكل مسػػػتطيل نا اكتشػػػاؼ أسػػػرار أفرادىػػػا ،كغالبػػػا مػػػا يكػػػوف التخطػػػيط ا
شػػػيدت  ـ. ديكػػػن اسػػػتغالذلا جللػػػوس الضػػػيوؼ العػػػاديٌن، كمػػػاx 4ـ 2يتجػػػاكز قياسػػػها 

يػت جبانبها  كىػي عبػارة عػن غرفػة اسػتقباؿ للضػيوؼ يف احلػانات  "دار السػقيفة" حجػرة  ي
 .15الر ية اذلامة اليت تتطلب احرتامهم كاناعتناء هبم يف ظركؼ حسنة

  :دار اخلزين-
تتوفر ادلنازؿ على غرؼ تراعى فيها شركط معينة دلػا ذلػا مػن أمهيػة كخصوةػيات تؤىلهػا 
علػى مػا كضػعت مػن أجلػو ، حتتػل موقعػا مػػن الػدار بعيػدا عػن النظػار ، كيكػوف أبػرد مكػػاف 

 فيها ، كأقل عرضة للشمس كأف يكوف يف اجلهة الشمالية أك الغربية  . 
كخاةػػػة التمػػػر الػػػذم تعلػػػق عراجينػػػو علػػػى كتسػػػتعمل لتخػػػزين ادلؤكنػػػة مػػػن مػػػواد غذائيػػػة 

أعمدة من خشب ، كغالبا ما خيصص لو مكاف ييدعى "اخلابية" كىي دائرية الشػكل مبنيػة 
باجلبس يف أحد نواحي احلجرة كيف أسفل اخلابية قصبة خيرج منها عسل التمػر ادلضػغوط مث 

كىػػو مربػػع  "احلػػد" ، كمػػا يشػػيد بػػالقرب مػػن اخلابيػػة16قلػػة أك زيػػر جيمػػع ىػػذا العسػػل يف
كمػػػا تسػػػتعمل "  الشػػػكل كيوضػػػع فيػػػو دتػػػر النهػػػوش ، أك احلبػػػوب مػػػن القمػػػح كالشػػػعًن،

السبالة" " قلة كبًنة حلفع احلبوب ، أما الزير كالقلة فيحفع فيهما الزيػت كالشػحم ، ك يف 
 .ركن من أركاهنا الصوؼ كالوبر كاخلشب

 ادلطبخ:-
وجػودة يف ادلنػازؿ كتكػوف يف حجػرة كىي ادلطبخ كالذم يعترب كاحػد مػن ادلرافػق العامػة ادل

كالوقػود ادلسػتعمل ىػو احلػط  ."الشػميين" خاةة أك يف كسط الساباط ، كتكوف هبا مدخنػة
 الذم 

جيمعػو احلطػػاب مػػن الصػػحراء ، أك احلطػػب اجمللػوب مػػن الغيطػػاف ،كحيتػػوم ادلطػػبخ علػػى 
لطػػاكة ،كىػػي كادلهػػراس كقصػػعة العػػود كا أدكات بسػػيطة مثػػل القػػدر كالغربػػاؿ كالطبػػق اخلشػػي



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 822  18العدد 
 

ةػػػػفيحة حديديػػػػة تتخػػػػذ لصػػػػنع اخلبػػػػز ، كالرحػػػػى كىػػػػي مطحنػػػػة ةػػػػخرية لطحػػػػن احلبػػػػوب 
 17ادلختلفة 
  :دار النـو-

صػػص غػػرؼ للنػػـو حجرتػػاف أك ثػػالث أك أكثػػر حسػػب مسػػتول العائلػػة  كيف احلػػوش ختي
ككربىػػػػػػػا كتعػػػػػػػدد اوأسػػػػػػػر فيهػػػػػػػا، تأخػػػػػػػذ شػػػػػػػكال مسػػػػػػػتطيال أك مربعػػػػػػػا مسػػػػػػػاحتها تػػػػػػػرتاكح نا 

كيف بعػػم اوأحيػػاف تنجػػز ادلقصػػورة، كىػػي بيػػت  ـ،  2.5ارتفػػاعك ,ـ، 3xـ3.5تتجػػاكز
ىػذه احلجػرة دكانػة مػن اجلػبس كىػي مبثابػة  قبػة  ةػغًن داخػل احلجػرة ، تشػيد يف جهػة مػن

السػػػػرير، كقػػػػد زكدت جػػػػدراهنا بكػػػػوات أغلبهػػػػا يأخػػػػذ شػػػػكل مثلػػػػث متسػػػػاكم اوأضػػػػالع ، 
بالنسػػػبة للمػػػرأة ،  أعػػدت خصيصػػػا لوضػػػع كسػػػائل اإلنػػػارة أك أدكات الزينػػة كمػػػا شػػػابو ذلػػػك

كبعم الفتحػات الصػغًنة ادلتواجػدة علػى جػدراهنا ، كنا تكػوف بالضػركرة كػل الغػرؼ مػزكدة 
 هبذه الفتحات ، ىناؾ غرؼ نا تتوفر عليها  

 السباط :-
، كيف البيػػػت عػػػادة كىػػػي غرفػػػة مفتوحػػػة للحػػػوش كهبػػػا أقػػػواس يػػػدخل إليهػػػا اذلػػػواء بكثػػػرة 

صػػػيف ، ك خػػػر يف اجلهػػػة الشػػػمالية كخيصػػػص سػػػباط يف اجلهػػػة اجلنوبيػػػة خيصػػػص لفصػػػل ال
،كللسػػاباط أمهيػػة يف البيػػت السػػويف فهػػو مكػػاف للراحػػة كاجتمػػاع اوأسػػرة ، 18لفصػػل الشػػتاء 

كمكػػاف لعمػػل النسػػوة يقػػاـ بػػو ادلنسػػج كيػػتم طحػػن القمػػح كالشػػعًن ف كمػػا تقػػاـ فيػػو احلمػػارة 
 .19اليت حتمل قربة ادلاء أثناء النهار

  :اناةطبل-
، مجعهػػػػػا اةػػػػػاطبل  20رك: اإلةػػػػػطبل لػػػػػيس مػػػػػن كػػػػالـ العػػػػػرب للػػػػدكاب قػػػػػاؿ أبػػػػػو عمػػػػ

 .21كاةطبالت كأةابل ، مصغرة اةطب



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 821  18العدد 
 

تػػردد يف لسػػاف العػػرب بالصػػاد مػػع اإلشػػارة إىل أنػػو لػػيس مػػن كػػالـ العػػرب ، كيف ادلنجػػد 
بالصػػػاد كالسػػػٌن ،مػػػع اإلشػػػارة إىل أهنػػػا ناتينيػػػة أك يونانيػػػة ، فهػػػي زريبػػػة الػػػدكاب أك موقػػػف 

 الدابة .
اىتم أىل القصر بإنشاء اةطبالت كادلعركفػة باسػم الكػورم ، كذلػك حلمايػة حيوانػاهتم  
كػػاحلمًن كالبغػػاؿ كادلػػاعز كالػػدكاجن كالػػدجاج كاحلمػػاـ... كتػػأميمهم ذلػػا دلػػا ذلػػا مػػن أمهيػػة يف 

 حياهتم
بينهمػػا ثقػػب   كىػػي عبػػارة عػػن حجػرين "خربػػة"للخػػالء تقليػػدم كمػا يكػػوف فيػػو بيػػت
كغػًنه. كيكػوف  تيستعمل بعد ذلك يف تسميد ادلزركعػات كالنخيػلكبًن، كامع الفضالت ل

كقػد تشػيد زريبػة يف  22.الشػمس الكػورم يف اجلهػة الشػرقية مػن احلػوش لتعريضػو إىل أشػعة
 .23بعم ادلنازؿ ختصص للحيوانات

  :البئر
كالغسيل، كجيلب ادلػاء  كيكوف غالبا يف بيوت اوأغنياء، كيستعمل ماؤىا للطهي        
الصػػغًنات بواسػػطة   بػػار القريػػة اخلارجيػػة أك مػػن الغيطػػاف مػػن طػػرؼ الفتيػػات العػػذب مػػن

 .     24الِقرب
 السالمل :           

ىي عنصر معمارم ىاـ من عناةر البناء الداخليػة ، يف ادلصػطلح اوأثػرم السػلم مبعنػاه 
مية العػػاـ ىػػو رلموعػػة مػػن الػػدرجات ادلوةػػلة بػػٌن أدكار ادلبػػىن ،كقيػػل أنػػو  يسػػمى هبػػذه التسػػ

، جػاءت معظػم السػالمل يف أركػاف ادلنػازؿ كتكػوف إمػا يف ااػاه 25وأنػو يسػلمك حيػث تريػد 
كاحػػػد أك أكثػػػر  ، كىنػػػاؾ بعػػػم ادلنػػػازؿ الضػػػيقة الػػػيت نا تتػػػوفر علػػػى مسػػػاحة كافيػػػة إلصلػػػاز 
السػػػلم فيلجػػػأ أةػػػحاهبا إىل جػػػذكع النخػػػل فيقسػػػموهنا علػػػى نصػػػفٌن كيثقػػػب جػػػدار اجلػػػذع 
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فلو إىل أعػػاله لتسػػتعمل كسػػلم للصػػعود ، تبتعػػد كػػل فتحػػة علػػى طولػػو بثقػػوب دتتػػد مػػن أسػػ
 ـ .   0.30عن اوأخرل بػ 

كضعت ىذه السالمل بعنايػة لتػتمكن مػن تسػهيل الصػعود كحتمػل الثقػل ، كنا يكػاد أم 
 منزؿ من منازؿ قصر اوأعشاش خيلو من ىذا العنصر .

 اإلنارة يف البيوت :-
يف الليل يطبق الظالـ الدامس كينتشر يف القرل كادلدف كالبيوت ، ماعدا الضوء 

ىذه اخلافت الذم ينبعث من اخلارج خصوةا، كعند ادليسورين بصفة أساسية ، كمن 
، أك   " الفتيلة " ، كالشمع الذم يوضع فوؽ اوأرض ، أك  26مصابيح الزيتالوسائل ،

 يثبت يف اجلدراف ، 
انكي الفينار" كىو غطاء زجاجي توضع بداخلو الشػمعة أك فتيلػة ككذلك يستخدـ " ك

الزيػت حلمايتهػا مػن اذلػواء حػش تسػتمر يف اناشػتعاؿ عنػدما تسػتعمل لخلضػاءة يف اخلػػارج ، 
.كسػػائل اإلنػػارة الػػيت تسػػتعمل يومئػػذ بشػػكل زلػػدكد أثنػػاء  27إضػػافة إىل الفػػوانيس الصػػغًنة 

 اوأكل
 السطح 

ـ فما فوؽ يتم الصػعود إليػو بواسػطة سػلم  60عو مابٌن حياط سطح ادلنازؿ بسور ارتفا
، يأخػػػػػذ مسػػػػػاحة ادلنػػػػػزؿ ، كىػػػػػو فضػػػػػاء شاسػػػػػع يسػػػػػتعمل للنػػػػػـو لػػػػػيال يف فصػػػػػل الصػػػػػيف 
كاناستفادة من النسيم كتقـو النساء بتجفيف ادلالبس كادلػواد الغذائيػة اخلاةػة بأىػل البيػت 

أك مػػػا يعػػػرؼ  ، كمكانػػػا للعػػػب اوأطفػػػاؿ لكػػػن معظػػػم سػػػطوح سػػػكاف كادم سػػػوؼ مقببػػػة
 باوأدماس لذا يعوض ىذا الفضاء بصحن ادلنزؿ. 

شلا سبق يتضح اف ادلدينة العتيقة بوادم سوؼ قد خضعت للمعايًن التخطيطية 
للمدينة اناسالمية ختطيطا حيقق غايات اجملتمع الفردية كاجلماعية كادلادية كالركحية 
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بنيوم للمدينة الذم حتكمو مبادئ ،انطالقا من القيم كادلبادئ اناسالمية فربز الرتكيب ال
 اسالمية كاليت نراىا يف مجيع ادلدف اناسالمية .

فالرتكيب العمراين يغلب عليو الطابع اناسالمي ، فكاف يتدرج من البيئة العامة اىل 
اخلاةة ، كتكوف انانطالقة من من الساحة العامة "الرحبة اجملاؿ اناكسع ، الذم ديثل 

دلناسبات الكربل ، كيظم سلتلف ادلباين ذات الطابع الديين مركز لتجمع السكاف يف ا
"كادلسجد" كاناقتصادم كاناجتماعي كاناسواؽ كالساحات العامة" ، كمنها تنطلق 

 الشوارع كالدركب ضلو اناحياء كخارج ادلدينة .

 الهوامش
كقاؼ سلسلة كتاب انامة ، كزارة انا،  تخطيط وعمارة المدن االسالميةخالد زلمد عزب ،  1

 09، ص9997، الدكحة ، كالفنوف اناسالمية
 دار كحضارتو، اإلسالمي ادلغرب ك ثار تاريخ يف كدراسات أحباثيوسف بن قربة ، ةاحل  2
   2011 اجلزائر، مليلة، عٌن اذلدل،

 060، ص 
التصميم العمراين للقصر ينسجم مع طبيعة ادلدينة اإلسالمية اليت يتمحور نسيجها العمراين  3

 حوؿ ادلركز الذم ديثلو ادلسجد،كمل خيرج عن أسلوب التخطيط العمراين لبناء ادلدينة اإلسالمية
، 995مياسي ،إبراىيم: من تاريخ  كادم سوؼ مدينة اوألف قبة، رللة الثقافة  ، العدد 4
 960،ص 9996زائر،اجل

 55خالد زلمد عزب ، ختطيط كعمارة ادلدف اناسالمية ،ادلرجع السابق، ص5
ادلاكردم ، تسهيل النظر كتعجيل الظفر يف أخالؽ ادللك كسياسة ادللك ،حتقيق زلي ىالؿ  6

 960، ص 9989السرحاف كحسن الساعايت ، دار النهضة العربية ، الطبعة اوأكىل ، لبناف 
 059، ص ادلرجع نفسو 7
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بن الربيع ، سلوؾ ادلالك يف تدبًن ادلمالك ،حتقيق ناجي التكرييت ،مطبعة اذلدؼ ،بًنكت 8
 990، ص 9978،

 قيقحت ،األرضين أصول و القسمةالنفوسي، بكر بن زلمد بن ادد العباس ابو الفرسطائي، 9
 ص، 1999 ، غرداية ، الرتاث مجعية نشر ،2 ط ، ناةر ةاحل زلمد بلحاج، الشيخ زلمد بن بكًن
 988،999 ص

10 Largeau"v". Le pays de righa,ouargla,voyage a Rhadamès 
hachette, paris,1879 p153 

 069ص .. ادلرجع السابق بحاث ودراساتةاحل يوسف بن قربة ، أ11
مستاكة" ادللتقى التارخيي الثالث، مقر متحف   – تدهور المدينة التاريخيةفؤاد حاج، "  12

  67،68ص 9998اجملاىد ،تقرت ،
  Largeau"v".op,cit; p15395 
14Ahmed   Nadjah, leS ouf des Oasis, Edition la maison des 

Livres- Alger, 1971 , p92            
le commandant Cauvet, notes sure le Souf et le souafa, in 

B.S.G. d'alger n=137,1934, 95 
 p66  

,op , cit , p 114 Andrei Voisin96 
17Mohammed Rochd,IsabelleUne Maghrebien d'adoptation, 
o p u , Alger ,1992 ,p192         

92   18   Ahmed   Nadjah,op , cit , p 
19Isabelle Eberhardt , Victor Barrucand-Dans l'ombre 

Choude de l'Islam- Imprimerie p,et   A Diary , paris ,1926  , 
p251  
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، القاىرة ، مصر،  9الشيخ اإماـ زلمد ابن أس بكر عبد القادر الرازم ، سلتار الصحاح ، ط20
 28، ص 1962
 55عبد الرحيم غالب ، ادلرجع السابق ، ص 09

22Ahmed   Nadjah,op , cit , p92 
 ,op , cit , p 114 Andrei Voisin05 
 Isabelle Eberhardt, op cit , p232 00 

 150عاةم زلمد رزؽ ، ادلرجع السابق ، ص  05
,op ,cit , p191   Mohammed Rochd06 

27Isabelle Eberhardt , op , cit , p 222  
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 خاللالشيخ أحمد بن يوسف الملياني ودوره في تدعيم الحكم العثماني بالجزائر 
 16قرن لا

 جامعة العربي بن مهيدي /قسم العلوم اإلنسانية /بن حيدة يوسفأ/ 
 أم البواقي

benhidasf1@gmail.com 
 ملخص:ال

دكر يف ظهور كسط ،كاحتالؿ اإلسبانيُت للسواحل كاف لألكضاع اليت عرفها ادلغرب األ      
ـ،كقيامهم بوظيفة اجلهاد شلا ساىم يف قياـ  تقارب بُت 1512ق/918اإلخوة بربركس عاـ 

اإلخوة عركج كخَت الدين كأضبد بن يوسف ادللياين ،حيث كاف العثمانيوف يبحثوف عن 
مساف، فكانت بداية التقارب بُت الطرفُت عندما التقى عركج حليف للسيطرة على تل

،كأشبر ىذا التحالف بالتعاكف يف مواجهة اخلطر  1517بالشيخ أضبد بن يوسف سنة 
اإلسباين الزياين ،كمن نتائحو أف اعًتؼ العثمانيوف بفضل الشيخ أضبد بن يوسف يف 

قة توّطدا بُت الزاكية الراشدية مساعدهتم ضد الزيانيُت كحلفائهم اإلسباف فازدادت العال
،حيث قاـ خَت الدين سنة  كالسلطة العثمانية، كقاـ العثمانيوف بدعم زاكيتو كاحًتاـ أتباعو

بإرساؿ ىدايا شبينة إىل الشيخ ادللياين كاعًتاؼ لو جبميلو ،كما خصص لو جزءا من  1518
ة الراشدية كالسلطة العثمانية اجلزية ادلفركضة على اليهود ، كقد استمرت العالقة بُت  الطريق

 على ما يراـ حىت حىت بداية اإلحتالؿ الفرنسي للجزائر.
 الزاكية  . –احلكم العثماين  –: الشيخ ، الطريقة ، التصوؼ  الكلمات المفتاحية



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 738  18العدد 
 

Abstract: 
   Sheikh Ahmed ben youcef el Miliani and this Role in 
Suppating the Othmanian governing  in Algeria. 
Ward the period that Middle meghrab,and the conlisation of the 
spanish in the costes ,great role apeared in the Barbaros brothers 
emergence ,during 918h/1512.The st that trining hey did ,when 
they tried leberate the coron  from spanish clonolization ,after 
Algerien inhabitants asked that from surrial ,wher the other 
minians looked for Alliant to govern Tlemcen ,then they found 
(Sheikh ) Ahmed Ben youcef the tarika Rashedia ,when it was a 
closely relation between the two parts meanuhile ,Aroj met 
Ahmed,1517,that great miance was resulted out to defend from 
Spanish thrat ziani. 
 Rentls of that Allionle Othomanians dectamed Acknowledgb 
in this  aida gains zianians their aliances ,After the relation 
between ,Rashidia zawiya Othmanian authority,Othmanins 
supported the Zawiya of Rashidia streasm And respert his 
fdbwers . 
   Where kheir edin 1518 sent  precians prents to sheikh Mliani 
to Aduit in his Facburitvravard and he Speufiad part of the task 
(foriffs) àn jews,The relation between Rashidiab way and 
othmanian authority au good conditiens fill the Stort French 
condzatia.  
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yekword  sheikh – confrére – sufism- ottoman - zawia 
 
ـ العثمانيوف إىل اجلزائر هبدؼ مواجهة اخلطر اإلسباين فوجدكا حلفاء ذلم د  ق          

يف (1) شيوخ القادرية فاعتمدكا علىكالزكايا،  كمساعدين من رجاؿ الدين كشيوخ الطرؽ،
، فأدركوا حجم تأثَت شيوخها على األتباع (2)استندكا كذلك إىل الشاذليةحكمهم ،كما 

 .(3)كقدرهتم يف التأثَت على العامة ،رغم زبوفهم من ربالفها مع سالطُت ادلغرب 
كنفوذ الشاذلية ارتبط بكثرة فركعها كزكاياىا ككثرة أتباعها ،حيث كانت تتمتع        

تأثَت الربكة باحلكاـ ك  بنفوذ ركحي على العامة نتيجة اإلعتقاد السائد من طرؼ السكاف
من الشيوخ ، كمن ىذا ادلنطلق عمل اإلخوة بربركس على كسب مساعدة من السلطة 

لى زيارة ادلرابطُت كشيوخ الزكايا ،كخاصة الزكايا الساحلية الدينية ،فعمل خَت الدين ع
 .  (4)دبنطقة القبائل 

كلعل من أبرز العلماء كادلرابطُت الذين كاف يتبعوف الطريقة الشاذلية خالؿ العهد       
تلقى فيها العلـو كأخذ نت لو رحلة إىل ادلغرب كادلشرؽ ،العثماين الشيخ الثعاليب الذم كا

، كنادل باجلهاد ضد (5)اجلزائريُت بُتن شيوخها ،شلا ساىم يف انتشارىا الشاذلية ع
الذم دعا إىل اجلهاد ككانت زاكيتو  اإلسباف يف مدينة جباية كاجلزائر ،كالشيخ زلمد التوايت

مركزا متقدما دلواجهة العدك، كمأكل للحكاـ العثمانيُت ، كمنهم بَتم رايس كابن عّمو  
 .(6)كماؿ رايس الذم كجدا األماف كاإلستقباؿ من الشيخ التوايت 

ىا ككاف معظم ادلرابطُت قبل العهد العثماين من أتباع الطريقة الشاذلية،ككاف أثر          
كاضحا ببالد ادلغرب، حيث انتشرت عن طريق ىجرة ادلرابطُت لطلب العلم يف ادلغرب 
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األقصى كتونس ،كالزيارات ادلتبادلة بُت العلماء كشيوخ الطرؽ ،إضافة إىل ما سبيزت بو 
شلا فتح اجملاؿ كاسعا  تعاليم الشاذلية اليت ال تنكر التمتع بالدنيا كالسماح بامتالؾ الثركة،

 .(7)تباع ،كعلى حد تعبَت سعد اهلل فإف ادلتصوفة اجلزائريُت كاف أغلبهم ماديُت أماـ األ
ىذا كلعل من أبرز العلماء كادلرابطُت الذين كاف يتبعوف الطريقة الشاذلية خالؿ          

الطريقة الراشدية ،الذم كاف يتمتع بنفوذ  مؤسسالشيخ أضبد بن يوسف ادللياين  العهد
اهلل  كأفّ كتأثَت دعوتو ككراماتو ،عتقاد يف كاليتو اإل نتيجةصويف كلو مكانة مرموقة بُت األىايل 

و كما ىو احلاؿ يف سقوط كىراف كادلرسى الكبَت كربط ذلك ينزؿ غضبو على من أغضب كليّ 
 .  (8)بدعوة الشيخ ادللياين على حد تعبَت الصباغ 

دكر كبَت يف  كيرتبط نشاط الشيخ أضبد بن يوسف بدكره الصويف كزاكيتو اليت كاف ذلا       
نفوذه بادلنطقة ككثرة عدد أتباعو ،كللتعرؼ على نشاط أضبد بن يوسف اجلهادم كعالقتو 

 .سَتتو كدكر زاكيتو كأتباعو يف انتشار الطريقة الراشديةنشأتو ك على  نعرجبالعثمانيُت 
 : الصوفي الشيخ أحمد بن يوسف وتكوينوالتعريف ب( 1 

: " أضبد  اشتهر أضبد بن يوسف بادللياين كالراشدم كامسو الكامل حسب التعاريف        
بن عبد اهلل الرضى بن حسن  بن زلمد بن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اجلليل بن ديداس

ادلرتضى بن جعفر الصادؽ بن زلمد الناطق بن أضبد بن زين العابدين بن ضبود بن علي 
بن إدريس األصغر بن إدريس األكرب بن عبد الكامل بن احلسن السبط بن اإلماـ علي بن 

 مناقبو باعتبارهيف الصباغ  امل يتطرؽ ذل النبوم  تكلكن ىذه النسبة إىل البي ،(9)أيب طالب 
َت كأقرهبا من حيث الزماف إىل ادلعلومات الواردة ،كمن خالؿ عنواف التأليف أف أقدـ الس  

مؤلف تعريف اخللف برجاؿ  هكضلا ضلو ،  (10)أضبد بن يوسف راشدم النسب كالدار
ل السالك و الشيخ الويل الصاحل القطب الغوث الزاىد العارؼ العامل احملصّ :" بأنّ السلف 
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اسك ادلقرئ بالقراءة السبعة احلجة أبو العباس أضبد بن يوسف الراشدم نسبا كدارا الن
"(11). 

نتساب إليو،كقد ذىب الذم اشتهر باإل (تمت الركايات ادلتأخرة بأمر)يوسفكما اى       
ة إىل أنو ليس كالده مباشرة كلكنو من مع ذىاب بعض اخلاصكالده بالتبٍت ،رلملها بأنو 

 كلعل ىذا اإلرتباط غَت ادلباشر، ،(12)األقدمُت حيث يتصل بو يف سلسلة النسبآبائو 
للشيخ أضبد قد تكوف لو دالالت كأىداؼ مرجوة من ىذا  قصيّ  كاعتبار يوسف جدّ 

 لو دالالت يف اإلرتباطالشريف سب أمهية النّ  الًتتيب أك اإلتصاؿ النسيب ،خاصة كأفّ 
يف سلسلة  ارتباط بالبيت النبوم الطرقي حيث يشًتط يف مؤسس الطريقة أف يكوف لو 

حد الركائز أمن األتباع ،كما أف النسب الشريف يعترب  احىت يستطيع أف جيمع عددمتصلة 
صلده يف بعض مناقب  لعل ىذا ماك  كاألسس اليت تبٌت عليها مشركعية الطريقة الصوفية

 .(13) احلسٍت نسبا ،الراشدم دارا كمنشأ ادللياين
ككتب ادلناقب رمزا من بسَتة ادللياين  ادلهتموفلبسها أاليت  الشريفة السلسلةكسبثل         

،يف األخرل الطرؽ الصوفية كساركا مسار  ،األتباع كالعامةىا اليت أقرّ رموز التواصل الصويف 
حبثا عن نفوذ ك ، لتدعيم نشاطها كانتشارىاالنبوم بالبيت اتصاؿ شيوخها على التأكيد 

كنا كبَتا ر ككسب ىيبة على األتباع دبا حيفظونو من شجرة النسب الشريف اليت أصبحت 
 .من أركاف التصوؼ ك تأسيس الطريقة

مل تتناكؿ األدبيات اليت أّرخت للشيخ أضبد بن يوسف مىت كلد بالضبط ،كلكن ك         
ـ،كتنسج 15ق/09بعض الباحثُت ترجيحو يف منتصف القرف التاريخ التقرييب الذم حاكؿ 

حوؿ ميالده قصص كركايات متقاربة مع قصص األنبياء ،شلا يطبعها بطابع الغلو يف تقدير 
كتؤخذ يف أغلبها من  مكانة الشيخ كجعلها ضمن سلسلة الوسائط بُت اهلل كاإلنساف،

ا حوؿ مكاف ميالد الشيخ أمّ ،(14)ـ عليو السال ة النيب إبراىيمقصص األنبياء على طريقة قصّ 
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د مولده بقلعة بٍت راش فمنهم من ذىب إىل أفّ  فتتضارب الركايات حوؿ مسقط رأسو،
غَت مضبوط فًتجعو إىل  مناطق يف الصحراء بتوات أك ،كتذىب أخرل إىل أف مسقط رأسو 

 ،حوؿ مشاىَت التصوؼ كلعل ىذا قد يرجع إىل التنازع ادلوجود ،قورارة كأيضا إقليم ميزاب
الدارسوف أصبعوا على أنو  كزلاكلة كل منطقة احلصوؿ على شرؼ اإلنتساب إليها ،إال أفّ 

  (.15)كلد بقلعة بٍت راشد
كهبذه ادلنطقة كاف مستقر الشيخ أضبد بن يوسف كبالضبط بدكار رأس ادلاء من         

ل ىذا اإلطار الطبيعي كالبشرم اجملاؿ الذم نشأ فيو كترعرع كبو حيث مثّ قلعة بٍت راشد ،
قبل أف يغادر مسقط رأسو  يف طلب العلم ليستقر بو ادلقاـ قضى أطوار حياتو ادلتنوعة ، 

خذ عنو أك  (16)ـ(1492ىػ/ 899ت )يف جباية حيث تتلمذ على الشيخ أضبد زركؽ
 راحيث أصبح حسب الركايات مصد يكساىم يف تكوينو العلم مبادئ الطريقة الزركقية،

نيا لد   كشكل مصدرا الفقهية كالصوفية اليت اكتسبها ،كما ذاع صيتو يف الكرامات ،للعلـو 
 .(17) فقَت عليو حىت زركؽ نفسو ة فيو لفقيو أكمنّ  ال
 : لنشاط الصوفي للشيخ أحمد بن يوسفا( 7

بعد أف تتلمذ الشيخ أضبد بن يوسف على الشيخ أضبد زركؽ كأخذ عنو العهد ،مل        
 يدعى أبا القاسم البسكرم،آخر ،كلكن اإلذف كاف من شيخ  ويغادر جباية إال بعد إذف من

الشريعة كنشر الطريقة كالقياـ ادلهتمة ب الوظيفة التعليميةس ادلاء للقياـ بأر نطلق ضلو دكاره اك 
 .(18)ينتفع الناس بعلمو كعملو بدكر ادلعلم ل

ىذا الدكار الذم سيكوف دبثابة نقطة  كقد كصل أضبد بن يوسف إىل "راس ادلاء"       
حيث أسس بو زاكيتو  ادلركز للدائرة الواسعة اليت ستشمل مناطق النفوذ ادلتعددة األكجو،

منطقة ذبارية تعرؼ كىل اإلصالحية بسوؽ أـ العساكر باعتبارىا خطواتو األ األكىل ،ككانت
كىكذا قـو بدكر اإلماـ كالواعظ كادلرشد، ذبمعا صباىَتيا من سلتلف ادلناطق ،كاستطاع أف ي
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كىذا ما تكشفو ركحو العلمية كادلوىبة ، بيد من طرؼ األتباع أصلح يف كسب شهرة كت
 .(19) التنظيمية اليت بدأ يتميز هبا شيخ الطريقة الراشدية

 أمهية يف تكوين الشيخ ادلؤسس ،دباكقد اكتست الرحلة الصوفية اليت قاـ هبا الراشدم       
السفر دبا فيو  مساره التكويٍت ،ألفّ يف سامهت بو من تنشئة صوفية ،كمثلت عنصرا ىاما 

من شدائد كذبارب كربصيل معارؼ ،ديثل مدرسة تكوينية يتعلم فيها ادلريد كينّمي فيها 
 .استعداداتو اخل لقية، كيطّور مواىبو من خالؿ العثور على شيخ يوجهو يف مسَتتو الركحية

تكوينو الصويف ساعده على تأسيس طريقة صوفية ضبلت اسم  كشلا جيدر ذكره أفّ          
تنتمي يف منظومتها الفكرية كسندىا الصويف إىل فهي  ،راشدية نسبة إىل قلعة بٍت راشدال

عن الشيخ أضبد  طريقتُت الشاذلية كالّزركقية، فقد تلقى الشيخ ادلؤسس أصوؿ الزركقية
زركؽ بطريق التلقُت دبعهد سبقرا نواحي جباية ،حيث أخذ عنو الطريق بسنده إىل أيب 

( 20)احلسن الشاذيل كطريق التربؾ بسندىا يف لباس اخلرقة إىل عبد القادر اجليالين 

،كاتصاؿ الطريقة الراشدية بالشاذلية عن طريق اتصاؿ زركؽ دبحمد السخاكم كىو ما 
تصالو أيضا بأضبد بن عقبة عن أبو زكريا القدير عن علي كما كاف ال،صباغ الانفرد بو 

عن زلمد بن كفا عن داككد الياخلي عن ابن عطاء اهلل عن أبو العباس ادلرسي عن  بن كفا
كهبذا حاكؿ أضبد بن يوسف أف ديزج طريقتو بعدة مشارب  ،(21)أبو احلسن الشاذيل 

ستقالؿ عنها دبسحتو الراشدية زلاكال اإلكالغزايل  يةكالزركقصوفية فنهل من التيار الشاذيل 
 يل كفقا لنظاـ سلوكي كطقوسي خاص.يف الًتبية كالتأى

ا يف سَتة الشيخ أضبد بن جليّ يظهر َت الشاذيل يف الطريقة الراشدية كيبدكا أف التأث        
ي عن الزىد يف الدنيا كالتمتع دبلذاهتا ،فلم حيث أخذ من مبادئها التخلّ ،يوسف ادللياين 

ميلة كيركب يكن يوجو مريديو بضركرة لبس اخلرقة الصوفية ،كما كاف يلبس الثياب اجل
الفرس كديلك األراضي ، حيث يذكر الصباغ يف ىذا اجلانب بأف الشيخ أضبد بن يوسف 
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راىم اقتٌت هبا فرسا دلا أهنى تكوينو على يد الشيخ زركؽ منحو ىذا األخَت حفنة من الد
 .(22)بقعاء كسرجا كدراكية )خنجر ( 

قامت طريقتو على أساس اختالؼ ادلشارب الصوفية كالتيارات الفكرية كما         
، فقد كّظف الشيخ خربتو الظاىرم كالباطٍت ازلاكال اجلمع بُت اجلانب كادلنهاج العرفاين 

كل مريد من السلوؾ، ككاف يناكؿ كعلمو كأسرار اخللق كطباعهم يف زبصيص ما يلـز  
تالميذه األذكار كيشّكلوف دائرة للذكر اجلماعي مع استعماؿ الغناء كادلوسيقى كاألناشيد 

  لألتباع كغَتىم  كثَت التلقُتالراشدم  كاف ، ك (23) سمى أتباعو بالفقراءت،ك  كاآلالت
: " أىنت احلكمة يف تلقينك األمساء للعامة حىت  فقاؿ لو الشيخ أبو عبد اهلل اخلركيب،

النساء " ،فقاؿ لو :" قد دعونا اخللق إىل اهلل ،فأبوا فقنعنا منهم بأف نشغل جارحة من 
 ( .24)جوارحهم بالذكر فقاؿ الشيخ اخلركيب " فوجدتو أكسع مٍت دائرة " 

كانتشار تعاليمو الصوفية فقد تفرعت طريقتو را للمكانة اليت سبتع هبا ادلؤسس نظك             
اليت غالت يف اإلعتقاد يف ( 25)  إىل فرعُت: الطريقة الراشدية الزركقية، كالطريقة اليوسفية

،كفشا توغلها على يد رجل يدعى ابن حىت نسبو بعضهم للنبوة الشيخ أضبد بن يوسف 
الكثَت من الغوغاء  كذىب مذىبا باطال عن ماحكي عنو ،كتبعو الذم تزنذؽعبد اهلل،

حلة ظهرت يف حياة الشيخ فلما ،كتذكر الركايات أف ىذه النّ كأىل األىواء من احلواضر 
بلغو ذلك قاؿ :"من قاؿ عّنا ما مل نقل يبتليو اهلل بالعّلة كالقّلة كادلوت على غَت ادلّلة 

)26).  
 الشيخ أحمد بن يوسف : ةزواينشاط ( 3

كغَتىا من تنوعت الوظائف كاألدكار اليت قامت هبا زكايا الشيخ أضبد بن يوسف  
كظيفة التعليم حيث قاـ الشيخ أضبد  ت هباكلعل من األدكار اليت اختصّ ،الزكايا الصوفية 

طريقة بعقد رلالس للدرس كأخرل للذكر كتالكة الورد،  شيخبن يوسف بدكره كفقيو ك 
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تباع كالعلماء كالفقهاء كمنهم عبد اجلبار الفجيجي الزاكية استقطابا كبَتا لألكعرفت 
بوظيفيت اإليواء كاإلطعاـ ،كما قامت زاكيتو  بن علي اخلركيب ،كعبد اهلل اخلياط كزلمد

أفرادا كصباعات، ككانت  ىذا اجملاؿ ككانت مقصد الزّكار تعترب رائدة يفكالعالج، حيث 
، ككانت  (27) األتباع ادلستقرين بالزاكية بأنواع الفواكو كاألطعمةتطعم عددا كبَت من 

و يرجع إىل الثركة ادلالية اليت  سبتلك مئة خيمة خّصصت بعضها إليواء الضيوؼ، كىذا كلّ 
كاف ديتلكها الشيخ أضبد بن يوسف من حقوؿ كقطعاف من األبقار كاألغناـ كشلا يقدمو 

إضافة إىل شليزات الفًتة كما عرفو اجملتمع من ، إعاناتالزائركف كغَتىم من ىدايا كزيارات ك 
مشاكل الفقر كقساكة ادلعيشة اليت تطلبت من الزاكية بزعامة شيخها أف تكوف بديال عن 

 ىذا اجلانب .السلطة يف 
دبعاجلة األمراض كاألكبئة  كيف ىذا اجملاؿ اشتهر الشيخ أضبد بن يوسف ادللياين      

ادلنتشرة يف ادلغرب األكسط نظرا دلا سبّيز بو من صالح فقد كاف يلجأ إليو ادلرضى 
كادلوبوؤكف كيلتمسوف عنده الشفاء ككاف يالمس ادلرضى كال خيشى انتقاؿ الداء عن طريق 

 . (28)العدكل
مواجهة األمراض كاإلطعاـ ،ك الشيخ كزاكيتو يف اإليواء بو  كىذا الدكر الذم اضطلع       

ت الدكلة الزيانية أك العثمانية على مواجهتو، كمل لل ادلنتشرة يف ادلغرب األكسط عجز كالع
تستطع التكفل بادلرضى الذين قتلتهم األكبئة خاصة من العدكل، ككقفت موقف ادلتفرج 

ـو هبذه كغلقت أبواب العالج أماـ ادلصابُت، شلا جعل زكايا الشيخ أضبد بن يوسف تق
كمل تستثٍت شرحية معنية دكف سبييز أك ،ادلهمة كتصبح مراكز للعالج كلكل أفراد اجملتمع 

 .(29)مفاضلة فاستقطبت العاـ كاخلاص كادلستقر كعابر السبيل كالتابع كادلنكر
واجهة األزمات دلزاكيتو يف تنويع نشاط الشيخ أضبد بن يوسف  صلح كىكذا       

تباع كتعدد عن السلطة أك منافسا ذلا ،أماـ تزايد األ بديال كأصبحت،اإلقتصادية 
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كاجملاعة كاألمراض ىتماـ باجملتمع كما حلق بو من مشاكل  اإلالوظائف اإلجتماعية ك 
عجز أماـ  كإمكانات قدرات أتيح لو من األزمات كالّنوائب دبا مواجهة ادلختلفة، ك 

كىذا ما جعل اجملتمع ادلغاريب يعتمد  ،التكفل دبن أصابتهم األزمات  يف اغياهبالسلطة ك 
اإلجتماعية  تبالفئا لللتكفعلى شيوخ الطرؽ كرجاؿ التصوؼ أماـ غياب السلطة 

 .  أتيح ذلا للتخفيف من آالـ البؤساء دبا  اجملاؿ اإلجتماعي يف الزكايا الصوفية كبرز دكر،
 عالقة الشيخ باألمراء الزيانيين:( 4
القرب من بكاف استقرار الشيخ أضبد بن يوسف ادللياين برأس ادلاء كإنشاء زاكيتو        

على العالقة بينو كبُت األمراء الزيانيُت ،ففي البداية نظرت السلطة  مقر السلطة أثر كبَت
،كسامهت يف دعم الزاكية كسبكينها  هكدّ بعُت الرضا كعملت على كسب إىل الشيخ الزيانية 

تع بسلطة موازية للسلطة احلاكمة تتم جعلهاا ية ىامة مثل األراضي شلّ من موارد اقتصاد
 بكثرة األتباع كادلوارد.

بسبب توترا كبَتا كلكن العالقة مل تستقر على التوافق إذ سرعاف ما بدأت تعرؼ         
،كيكتنف الغموض بداية ظهور الصراع بسبب راء الزيانيُت خالفات بُت الشيخ كاألم

كمل يقتصر الصراع على هبا حكم األمراء الزيانيُت  ت الزمنية اليت مرّ احوؿ الفًت  ختالؼاإل
 األمَتعهد رجع إىل تلراشدم الزياين االصراع  ظهور تعرفرحلة اليت ،كلعل ادلمرحلة معينة 

ـ( 1475-1462/  ق880-866أبو عبد اهلل زلمد ادللقب بادلتوكل حكم مابُت )
(30 ). 

 يكن على كفاؽ كمل، يف عهده عديدةقد كاجو الشيخ أضبد بن يوسف مشاكل ف       
معها ككاف كثَت النقد لألسرة احلاكمة منتظرا الفرج على يد قوة إسالمية تنقذ البالد من 

،شلا جعلو يغادر ادلنطقة حوايل سنة (31)القوة ادلسيحية اليت سبثلها إسبانيا 
اكرة حيث نزؿ يف يلل ببٍت كغدمن اماؿ القلعة ـ(،متنقال بُت ادلناطق اجمل1505ق/911)
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،كانتقل إىل مصراتة ،مث تانصرت ، إىل أف استقر بو ادلقاـ يف سهل الشلف، ككاف يؤسس 
 .(32)الزكايا يف سلتلف ادلناطق اليت يستقر هبا للقياـ بوظيفتو الدعوية الصوفية 

، ت إىل نشوب اخلالؼ بُت الطرفُت قد اختلفت الركايات حوؿ األسباب اليت أدّ ك        
مساح احلكاـ الزيانيُت لليهود بتسيَت الشؤكف ادلالية  ض ذلك إىلعحيث يرجع الب

ؼ الزيانيُت من تزايد نفوذ الشيخ أضبد بن يوسف ككثرة عدد إضافة إىل زبوّ ،(33)للدكلة
قو كلكن أتباعو كزلاكلتهم احلد من نشاطو ككضعو ربت سلطتهم فدعا عليهم ،كحاكلوا حر 

جعل  ، كلعل ىذا التوتر يف العالقة ىو(34)ذكره مًتصبوه حسب ما النار مل تلتهمو على 
وار األمراء الزيانيُت    .  ككطن بٍت راشد زاكية رأس ادلاء منأضبد بن يوسف يغادر ج 

 أيب ضبوأما اشتداد النزاع الراشدم الزياين فقد عرؼ تطورا يف عهد األمَت الزياين       
عرؼ عهده ظهور ـ( ك 1516ق/922الزيانية حوايل سنة )كالذم توىل عرش الدكلة 

 صراع اإلسباين العثماين يف ادلغرب األكسط كتراجع السلطة الزيانية أماـ األطراؼ اجلديدة،ال
أثر ذلك ك ،ذلم  قياـ األمَت الزياين بربط عالقتو مع اإلسبانيُت كاعًتافو بسلطتهم كالتبعيةك 

  (35)د بن يوسف ادللياين الذم تعرض للسجن يف عهد حكم ىذا األخَت على الشيخ أضب
.  
 التقارب العثماني الراشدي :( 5

لألكضاع اليت عرفها ادلغرب األكسط ،كاحتالؿ اإلسبانيُت للسواحل ،دكر يف كاف            
ـ،كقيامهم بوظيفة اجلهاد اليت عجز عنها 1512ق/918ظهور اإلخوة بربركس عاـ 

اإلخوة عركج كخَت الدين ت اليت حققها نتصاراكنتيجة لإل ،ف مع اإلسبافو ادلتحالفف و الزياني
 .يف مناطق سلتلفة 

بداية  (ـ1517ق/ 923 )كلعل احلديث عن ىذه العالقة يرجع إىل تاريخ سنة      
ات رغم اختالؼ الركايات عند طريقة التقارب ، كيف إطار التحرك التواجد العثماين بادلنطقة



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 748  18العدد 
 

من  انتقل إىل منطقة تلمساف رغبة منو يف نصرة سكاف تلمسافاليت كاف يقـو هبا عركج 
متبعا طريق اذلضاب كمتجها إىل قلعة بٍت راشد كجهتو  اخلطر اإلسباين كحليفو احلكم الزياين

كال نعلم إف كانت ىناؾ اتصاالت سابقة ال يصطدـ باإلسباف ،  بعيدا عن الساحل حىت
بُت شيخ الطريقة الراشدية ، كىل كاف اذباه عركج يف مساره يسعى للوصوؿ إىل الشيخ أضبد 
بن يوسف ،حيث تؤكد الركاية على معرفة سابقة بُت الطرفُت فأثناء توغل عركج بوطن ىوارة 

قة حيث عمل ادللياين على أثار ذلك ىلع سكاف ادلنطكبَت كيف طريقو إىل القلعة يف جيش  
، شلا قد يشَت إىل بداية التقارب بُت عركج كشيخ الطريقة الراشدية ، كما أف تسكُت ركعهم 

كف أجعل سكاف تلمساف يلجنتصارات ادلتتالية ز هبا جيش عركج كاإلالقوة العسكرية اليت سبيّ 
بدايات مشاركة  تككان منهم ،دة جطلب النبالتوجو إىل اإلخوة لمساين لكفد ت إليهم ،فقاـ

 كشارؾ،لتو ىاتو على القلعة مث تلمساف ضمن جيش عركج يف ضبالشيخ أضبد بن يوسف 
 . (36)ضد احلكاـ الزيانيُت  سلطتهم تدعيممشاركة فعالة يف 

أف بداية التقارب بُت األتراؾ كالشيخ أضبد بن يوسف عندما قاـ أخرل  كيف ركاية       
على شاطئ البحر غرب 1517الشيخ أضبد بن يوسف ادللياين سنة اإلخوة بربركس بزيارة 

تصاؿ برجل من ذكم النفوذ م أسَت مغريب إىل ذلك ، كنصحهم باإلمدينة كىراف ،حيث دذلّ 
الركحي، كقد قاؿ لو عركج أنو سيصدؽ كالية ككرامة الشيخ إذا استطاع أف يطلعو عن 

لصاحل ،كدلا كصل إىل الشيخ قاؿ لو مقاصده ،كإف كفق سيقبل رجليو كيطلب منو الدعاء ا
"عزمت إذف كأصحابك على اذلجـو على العدك "فجثى عركج عند قدميو "  :ىذا األخَت

 .                       (37) حسب ركاية الصباغ 
إىل ظهور العثمانيُت يف التقارب بُت الطرفُت ترجع أكال  كلعل أىم مظاىر أسباب       

بالوظيفة اجلهادية ضد اخلطر اإلسباين ،فكاف موقف الشيخ أضبد بن اجلزائر كقيامهم 
ـ( دلواجهة اخلطر ادلسيحي، 1517ىػ، 923ابتداء من سنة ) هميوسف يتمثل يف تدعيم



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 749  18العدد 
 

كبذلك أصبح توحيد القوات كالتعاكف للدفاع عن البالد كاجبا على ادلسلمُت كافة ،إضافة 
عتماد على العلماء  الزعامات احمللية ،كاإلإىل أسلوب احلكاـ العثمانيُت يف التقرب إىل

كادلرابطُت كشيوخ الطرؽ يف كقت الشدة باعتبارىم ديثلوف الرأم العاـ ،كيؤثركف بالنصح 
 .(38) كادلوعظة كالنفوذ الركحي على العامة

كقاـ التحالف على أساس أف ال يتدخل العثمانيوف يف شؤكف أتباع أضبد بن         
رت بأكثر من أربعة آالؼ دينار كحصوذلم دبوجب ذلك على ىدايا قدّ يوسف كذريتو 

كج للقضاء على سلطة األمَت الزياىن رّ قاـ أضبد بن يوسف دبساعدة ع كيف ادلقابل،
 . (39)  ادلتحالف مع اإلسباف هبدؼ احملافظة على العرش

دبساعدة إسحاؽ كمن  كدافع الشيخ أضبد بن يوسف كأتباعو عن قلعة بٍت راشد       
ضبو كمن معو من األعراب كا األمَت أبو كاستشهد أغلبهم كاستطاعوا أف يردّ معو من األتراؾ 

، ككاصل السلطاف أبو ضبو كمن معو من اإلسباف اذلجـو على تلمساف (40) كاإلسبانيُت
)ت ستشهد فيها عركج اكاحتالذلا بعد معركة عنيفة من ربطيم أسوار ادلدينة  واكسبكن

اعتقاؿ الشيخ أضبد بن يوسف، مث أ فرج عنو بعد تويل مسعود ـ(،كمت 1518ق/925
 .                                                                                      (41) حكم الزيانيُت

 كقد اعًتؼ العثمانيوف بفضل الشيخ أضبد بن يوسف يف مساعدهتم ضد الزيانيُت      
كحلفائهم اإلسباف فازدادت العالقة توّطدا بُت الزاكية الراشدية كالسلطة العثمانية، كقاـ 

بإرساؿ ىدايا  1518،حيث قاـ خَت الدين سنة  العثمانيوف بدعم زاكيتو كاحًتاـ أتباعو
دينار مكافأة 4000شبينة إىل الشيخ ادللياين كاعًتاؼ لو جبميلو كقدـ لو مبلغ مايل قدره 

عمو ذلم يف حركهبم ضد الزيانيُت ،كما خصص لو جزءا من اجلزية ادلفركضة لو على د
 .                                                                     (42)على اليهود  كادلقدرة بثمانية صيعاف ،عند ذىاب احلجاج إىل احلرمُت 
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الشيخ أضبد بن يوسف كاف متحفظا من  كرغم التحالف ادلوجود بُت الطرفُت إىل أفّ      
،كلعل  43)إفساد بعد دخوذلم إليها بيف تلمساف  قيامهمالعثمانيُت كحكمهم  خاصة بعد 

رسالتو اليت كجهها إىل خَت الدين ادللياين يضمن ؼ ىو الذم جعل الشيخ ىذا التصرّ 
جيرم "إف حكمك ال : ستقاللية عنهم كعدـ التقيد حبكمهم حيث يقوؿ نوعا من اإل

على من تعلق بنا كال على نسلهم فإف رىبتم أحسنتم كإف  علينا كال على نسلنا كال
 . (44)خالفتم عوقبتم "

ر الشيخ أضبد بن يوسف طويال بعد الػأحداث اليت عرفتها تلمساف ككفاه مل يعمّ        
نعشو على  و أكصى يف حياتو أف يشدّ نّ أ س َت،كتذكر ال(ـ 1524ق/931 )األجل سنة

يدفن إال يف ادلوضع الذم تقف بو فكاف اذباه الدابة إىل مليانة حيث أقيم  ظهر بغلة كال
ديد مكاف كردبا يكوف خلَت الدين دكر يف رب ،لألتباعمزارا  أصبح الذم، (45)ىناؾ ضرحيو

     .(46)الدفن حىت يسهل على السلطة العثمانية مراقبة نشاطو
كانتقلت أسرة الشيخ أضبد بن يوسف كأتباعو من تلمساف إىل مليانة األقرب إىل 

 زىادييّ  السلطة العثمانية ُتنها كبيحيث ضريح الشيخ ،كاستمرت العالقة ب العاصمة
حيث ظل أتباع الشيخ متبعُت  ،حىت بداية اإلحتالؿ الفرنسي للجزائر تقديرالحًتاـ ك اإل

نية مقابل زلافظة العثمانيُت على شرط الشيخ ادللياين لنهجو يف دعمهم للسلطة العثما
بتكرًن ابن الشيخ  يقـو  خَت الدينستمرارية ىي اليت جعلت كلعل ىذه اإلكدعمهم لو ، 

قدـ إىل اجلزائر كأىداه ىدايا تليق دبقامو كاعًتؼ بو خليفة  حُت ادللياين زلمد بن مرزكقة
نو أمَتا على ركب احلجيج إىل كعيّ ،(47)لوالده يف رئاسة الطريقة الشاذلية كنشر دعوهتا 

حيث يذكر الورتالين يف رحلتو  أنو  احلرمُت ،كاستمرت ىذه ادلهمة يف أحفاده من بعده 
أضبد بن طيبة يف سنة  بن يوسف ادلعركؼ بػ: خ أضبداّتصل يف حجتو األكىل حبفيد الشي

 .(48)ـ 1740ق/ 1153
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قد فالعالقة التحالفية بُت الطريقة الراشدية كالسلطة العثمانية  كتواصلت ىذه      
بن شعاعة " الذم كاف يقـو خبدمة العثمانيُت مقابل ا"أتباعو كىو  أيضا أحدجسدىا 
 كإعفائو من الضرائب  كمنحو كقفا سبثل يف أرض زراعية ، كما يذكر   متيازاتبعض اإل
Bodin  ّالسلطة العثمانية قد حافظت على ىذا التحالف حيث قاـ  يف ىذا اجلانب أف

 . (49)الدام حسُت باشا دبصاىرة الشيخ كتزكج من إحدل حفيداتو 
استفاد العثمانيوف يف توطيد أركاف حكمهم كتدعيم نفوذىم من الشيخ أضبد بن ك        

يف تنافسهم مع الدكلة السعدية الناشئة اليت دخلت  كحىت خارجيا،داخليا يوسف كأتباعو 
ثمانية ضلو عمربطورية المعها يف صراع حوؿ تلمساف ،كهبدؼ استكماؿ مشركع توسيع اإل

  تأثَت التصوؼ كاعتقاد بعض احلكاـ يف األكلياء كتأثَت كما أفّ  ،(50)ادلغرب األقصى 
هم نظرة تعظيم ،كحيضوف منهم يكراماهتم جعلهم خيشوف من تأثَت دعواهتم ،كينظركف إل

بنعوت سامية تشَت إىل نظرة التفضيل كالتربؾ كالذم ينظر هبا الناس إىل من ارتقوا يف 
 .نظرىم إىل درجة األكلياء

ىذا التأثَت الركحي قد انعكس على تعامل احلكاـ مع شيوخ الزكايا  كيبدكا أفّ        
كغالبا يف احتفاالت الزكايا ادلومسية من خالؿ اإلفراط ، ،فكانوا يقوموف بتقديسهم إىل حدّ 

كالرعاية ادلادية ، حيث كاف البايات يتنقلوف إىل األضرحة كادلزارات كالزكايا اليت  "الزيارة "
  .(51)الدينية ،شلا أعطاىا طابعا رمسيا كتشريفيا من السلطة احلاكمة  تقاـ هبا اإلحتفاالت

الصلحاء جعلت العثمانيُت يدفنوف احلكاـ إىل جانب األكلياء ك كادلكانة اليت احتلها      
ـ( كدفن 1697ق/1109األضرحة كقبور األكلياء مثل احلاج أضبد دام الذم قتل سنة )

،ككانت األضرحة كادلزارات كالزكايا أماكن مقدسة (52)جبانب ضريح عبد الرضباف الثعاليب
كمالجئ ال ديكن انتهاكها ،حيث يستمد ادلرابط أك مقدـ الزاكية سلطتو من نفوذ زاكيتو 
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،كشلثال ألتباعو لدل السلطة ادلركزية ،كناطقا رمسيا بامسهم يف عالقتو مع موظفي البايليك 
(53). 
الزكايا كادلرابطُت كشيوخ  اذباهكاف ذلذه السياسة ادلتبعة من طرؼ السلطة العثمانية ك        

يف مواجهة كخاصة العالقة ادلتميزة بُت الطريقة الراشدية كالدكلة العثمانية على أثر  الطرؽ
لطرده من السواحل اجلزائرية ،كيظهر دكر اجلهاد يف توحيد القول  اإلحتالؿ اإلسباين

 ارتمالة السكاف إىل جانب العثمانيُت يف مواجهة اخلطر اخلارجي ،كاستمر الدينية ،كاس
على أساس جهاد العدك ادلشًتؾ كضماف  التعاكف بُت ادلرابطُت كالعثمانيُت يف ىذه ادلرحلة

،كشاع يف اجلزائر  ادلساعدة يف استتباب األمن داخل األيّالة مقابل امتيازات زلددة
ساعد على إقباؿ الناس على الطرؽ الصوفية  انيُت،شلاالتحالف بُت ادلرابطُت كالعثم

كتكاثر عددىا كأصبحت تتمتع بنفوذ موازم للسلطة من خالؿ اإلمكانيات ادلتعددة 
 ككثرة األتباع. 

 :الهوامش   
نشأت يف بغداد ـ( ت1166ىػ/561تنتسب القادرية  إىل الشيخ عبد القادر اجليالين )ت -(1) 

برنامج تربوم ، يقـو على  قواعد سلوكية  ،تقـو على  ،كانتشرت يف سلتلف مناطق العامل اإلسالمي 
يف العالقة بُت الشيخ  ادلؤدب ك ادلريد ، كعلى أساس طريقة تربوية تتضمن النصيحة كاألخذ بيد ادلريد 

ىل الصعب إىل غَت ذلك من كفق مراحل خالؿ عملية التكوين الصويف كالتدرج بو من السهل إ
كما بنيت الطريقة على زبصيص أكراد كأحزاب كأدعية تتضمن رلموعة من األدعية مثل    ،ادلبادئ

دعاء التوسل كالدعاء الشريف ،ك األحزاب مثل حزب اإلشراؽ ،كاحلزب ادلبارؾ ، كحزب احلفظ ، 
مرة ،كقراءة الفاربة بعد الصلوات كاإلستغفار مئة مرة كالتسبيح مئة مرة، كذكر ال إلو إال اهلل مئة 

،للتفاصيل عن القادرية راجع :  مرة 121بعدد صلى اهلل عليو كسلم اخلمس كالصالة على النيب 
إمساعيل بن السيد زلمد سعيد القادرم، الفيوضات الرّبانية يف ادلآثر كاألكراد القادرية، هتذيب كمراجعة 
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عبد القادر اجليالين ، األكراد القادرية ،  ؛12ص  ،2004عبد اذلادم قطش، دار اذلدل ، اجلزائر،
.أيضا ؛ أبو 20-14ص ص  ،1992،ضبط كتوثيق زلمد سامل بواب ، دار األلباب ، بَتكت

 .43ص ،  4،2007جالقاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف  ،دار البصائر اجلزائر،
عركؼ بالشاذيل ، ادلولود بغمارة من كتنتسب إىل مؤسسها علي بن عبد اهلل بن عبد اجلبار ادل -(2)

ق/ 622 تتلمذ على الشيخ عبد السالـ بن مشيش  ـ (1196ق /593جباؿ الريف عاـ )
ككانت انطالقة الشاذلية من مصر،بعد أف استوطن الشيخ مع أتباعو باإلسكندرية حوايل ـ(1225

تالميذه ، كمنهم الشيخ  صوفية أشرؼ عليها مع أبرز ـ( ،كقاـ بتكوين مدرسة642/1244سنة )
ق 709ـ(، كابن عطاء اهلل السكندرم )ت 1287ق/686 –ـ 1219ق/616أبو العباس ادلرسي)

، للتفاصيل راجع : أضبد  ـ( الذين كاف ذلم دكر كبَت يف  نشر تراث الشاذلية كصبع أكرادىا1309/
بو عاصم إبراىيم الكيايل،  ادلفاخر العلية يف ادلآثر الشاذلية، إعتٌت 2004بن زلمد بن عياد الشافعي،

؛ زلمد اعبيدك ، الشيخ موالم عبد السالـ بن 16، 14، بَتكت،  ص 1الكتب العلمية، طدار 
 .11- 4ص  ،ص 2013مشيش ، دار أيب الرقراؽ للطباعة كالنشر ، الرباط ،

ص  ،1،2007ج(،دار البصائر ،اجلزائر،1830-1500) سعد اهلل،تاريخ اجلزائر الثقايف، -(3) 
192. 

 (4)- FILALI(K) ,saintete Marabotique et 
Mysticisme ,Contribution A L etude du mouvement 
Marabotique en ALgerie sous La Domination  Turque,in 

Insanyyat,N°3 ,P121. 
 .495ص ،1جسعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،  -(5)
منحهم رمزا يتمثل يف عصا صلبة  لكماؿ رايس داللة عن قرب  يشَت سعد اهلل أف الشيخ التوايت -(6)

زبليو عن منصبو ، أما بَتم رايس منحو عصا طرية داللة على ادلستقبل الزاىر ، كىذا االعتقاد كاف لو 
أثر يف احلكاـ العثمانيُت  كادلرتبطُت بشيوخ التصوؼ : أنظر : سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف 

. 466،ص 1،ج  
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 .492،ص  نفسو -  (7)
بستاف العارفُت ىار يف ـ ،1727ىػ،1140أبو عبد اهلل زلمد بن أضبد بن علي الّصباغ،  -(8) 

مناقب زمـز األخيار كمعدف األنوار سيدم أضبد بن يوسف الراشدم النسب كالدار، سلطوط بادلكتبة 
 . 117ص، 1707الوطنية، اجلزائر، رقم 

(9 )  -  Bodin (M) , Note et question sur sidi Ahmed ben Yousef, 
Rev Afr  N°66, 1925, OPU, Alger, 1986 ,pp169,175.                

عبد اهلل صلمي،التصوؼ -(10)                                                                       
منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ،1طـ،17-16ؽ كالبدعة بادلغرب طائفة العكاكزة

 . 63ص ،2000،الرباط،
 فونتانة الشرقية ، اجلزائر ، زلمد احلفناكم ،تعريف اخللف برجاؿ السلف ، مطبعة بيَت -(11) 

 .100 ، 97ص ص ،1979
ن يوسف ب رلهوؿ ادلؤلف ،مناقب أضبد نسبة إىل احلسُت بن علي رضي اهلل عنو :أنظر :  -(12)

الراشدم ادللياين ،دفُت مليانة اجلزائرية ،سلطوط ،مكتبة مؤسسة ادللك عبد العزيز ،الدار البيضاء 
 .1،ص

براز كونو راشدم النسب ، إضبد بن سللوؼ بقدر ما اكتفى بأباغ اىتماما بنسب مل يويل الصّ  -(13)
، كعن سلسلة النسب ادلذكورة 1،ص  الصباغ ،ادلصدر السابقكانتمائو اذلوارم ادلريٍت الزنايت  ،أنظر : 

 Emile Dermenhem , Le culte des saints dans LIslamراجع : 
Maghreben Paris,1954, p 223.  . 

  Ibid.p245.  (14) 

   
  Bodine ,op ,cit,p135- (15). 

الفاسي كادلعركؼ بزركؽ نسبة إىل  بن أضبد بن زلمد بن عيسى الربنسي امسو الكامل أضبد -(16) 
كىو فقيو مالكي ،كيعترب من بالقرب من تازة بادلغرب األقصى  ـ(1442ق /846جده ، كلد سنة )

الشيوخ الذين كضعوا قواعد للتصوؼ ترؾ مؤلفات عديدة مثل " قواعد التصوؼ " ك"عدة ادلريد 
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عبد الرضباف بن زلمد العياشي ، األنوار ، للتفاصيل أنظر عنو : رب ليبيا (الصادؽ" ، تويف دبصراتة )غ
أضبد بابا ؛  أيضا السابق 2، ص  157السنية على الوظيفة الزركقية ، اخلزانة العامة للرباط ، رقم 

نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج، تعليق عبد احلميد عبد اهلل اذلرامة، منشورات كلية الدعوة  ،التمبكيت
زلمد بن عسكر احلسٍت ؛ أيضا : 133- 130 ص،ص ،1989، طرابلس،1اإلسالمية ، ط

الشفشاكين ، دكحة الناشر حملاسن من كاف بادلغرب من مشايخ القرف العاشر ، ربقيق زلمد حجي ، 
 .48،ص 1977مطبوعات دار ادلغرب للتأليف كالنشر كالًتصبة ،الرباط ، 

 .63صلمي ،ادلرجع السابق ،ص - (17) 
 .86-85صص باغ ،ادلخطوط السابق ،الصّ  - (18) 
 .85-84ص  صلمي ،ادلرجع السابق،ص - (19) 
إىل جانب مشركعية سند اإلتصاؿ فإف صبيع الطرؽ الفرعية عن الزركقية تتنظم يف سلك  -(20) 

 الشاذلية ،حيث ذبعل للشيخ سند جديد يف الشاذلية عن طريق زلمد السخاكم ،عن أيب زيد القبايب
عن علي بن عبد الكايف ،عن ابن عطاء اهلل أخص تالميذ الشيخ أيب العباس ادلرسي مريد اإلماـ أيب 

، أيضا : الطاىر بونايب : طريقة أضبد بن 176اجلسن الشاذيل  أنظر: خشيم ، ادلرجع السابق ، ص 
-ق9الحية ،من) يوسف ادللياين ،الراشدم بُت ثنائية التصوؼ العرفاين السٍت كالطريقة الصوفية اإلص

ـ( ،رللة ادلواقف ، العدد السادس ،كلية اآلداب كاللغات كالعلـو اإلجتماعية 16-15ق/ 10
،ص  ادلرجع السابق؛ النجمي ، 397 -396،ص ص 2011كاإلنسانية ، معسكر ، ديسمرب 

115 
اهلل كينسب إىل أضبد بن يوسف قولو يف سنده "طريقتنا ىذه من كاحد إىل كاحد إىل رسوؿ - (21)

 .130صلى اهلل عليو كسلم "  أنظر : الصباغ ،ادلصدر السابق ،ص 
، ص ص 1سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ؛397أنظر :بونايب ، ادلرجع السابق ، ص - (22)

494- 496. 
 .398بونايب ،ادلرجع السابق ،ص ؛ 243ادلصدر السابق ،ص ، الصباغ -(23)
 .115، ص  ادلرجع السابقالنجمي ، - (24)
(25). Rinn,op –cit ,pp 271,273 
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 .125، صادلصدرالسابقالشفشاكين ،  - (26) 
  .90، 64ص ص نفسو  -(27) 
  26باغ ،ادلصدر السابق ،صالصّ -(28) 
  .27نفسو ص  -(29)
 ـ ( ، مابُت1505-911/1475-880حكمو مابُت )  ات حوؿ فًتةيتعددت الركا-(03) 
 Bodin , op,cit ,ppللتفاصيل أنظر :  ـ ( 1516 -1505/ 922-ق 911)

 .98صلمي ،ادلرجع السابق ،ص  ؛  .166,170
أبو القاسم سعد اهلل ، السلطة السياسية كالطرؽ الصوفية يف ادلغرب العريب أثناء العهد العثماين -(31)

ص  ،2009.1،اجلزائر ،ط،ضمن كتاب على خطى ادلسلمُت ،حراؾ يف التناقض ،عامل ادلعرفة 
183.  

 .89صلمي ،ادلرجع السابق،ص -(32) 
(33)              Marcel. Bodin,op,cit , PP 173, 174  
 .464،ص1سعد اهلل،تاريخ اجلزائر الثقايف،ج -(34)
 .99صلمي ،ادلرجع السابق،ص -  (35)
بالسجن  تنفيذا للحكم ادلؤجل الذم  ادللياين ىينفي صلمي  العالقة بُت حكم ابو ضبو عل - (36)

صلمي ،ادلرجع  :نظر أأصدره قبلو األمَت أبو عبد اهلل ، مرجعا ذلك إىل السياؽ ادلختلف بُت ادلرحلتُت  
 .99صالسابق ، 

. 11الصباغ ،ادلصدر السابق ،ص- (37 )  
ذبارب يف األدب كالرحلة ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر  ،أبو القاسم سعد اهلل- (38) 
 .45ص،1983،
  .102، ص ادلرجع السابقصلمي،  -(39)
 .13باغ ،ادلصدر السابق ،صالصّ -  (40)
  .103ادلرجع السابق، ص صلمي، -(41)
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صادكؽ زلمد احلاج ،مليانة ككليها سيدم أضبد بن يوسف ، ديواف ادلطبوعات .(. 42)
 .104،105ص ص،1964،اجلامعية

(43) .Bodin, op-cit, p.185.                                                              
                                             

 .105صادكؽ، ادلرجع السابق ،ص  -(44) 
 .125باغ ،ادلصدر السابق ،صالصّ - (45) 
 .198،ص ..سعد اهلل ،السلطة السياسية  -(46) 
 .465،ص1سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج- (47) 
نزىة األنظار يف علم التاريخ كاألخبار، ربقيق زلمد بن الورتالين ، السعيد احلسُت بن زلمد - (48) 

              . 107ص  ،1908أيب شنب ، مطبعة فونتانا ،اجلزائر ،
(49) . Bodin, op-cit, p.18 
(50)  Auguste,Cour ,Letablissment  des dynasties des cherifsdu 

maroc et leur rivalite regence dAlger(1509- 1830),Paris,1954,pp 
79,127.  de la          

عبد اهلل ضبودم ،الشيخ كادلريد ،النسق الثقايف للسلطة يف اجملتمعات العربية احلديثة  - (51(
 110ص ص  ،2014ترصبة عبد احلميد جحفة ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،،4ط،
،112. 
،تقييدات ابن ادلفيت يف تاريخ باشوات اجلزائر كعلمائها بن ادلفيت حسُت بن رجب شاكش  - (52)
 .32ص،2009دراسة كربقيق : فارس كعواف ، بيت احلكمة ،العلمة اجلزائر ، 1ط،
ناصر الدين سعيدكين ،اإلدارة العثمانية يف األرياؼ اجلزائرية "منوذج مقاطعة دار السلطاف "  (53)

،أعماؿ ادلؤسبر الرابع للدراسات العثمانية حوؿ : احلياة اإلدارية كبركز القوميات كدكر األقليات يف 
تميمي ،منشورات مركز الواليات العربية أثناء العهد العثماين ، صبع كمراجعة كتقدًن :عبد اجلليل ال

 .263ص ،1992لتوثيق كادلعلومات بزغواف ،تونس ،الدراسات كالبحوث العثمانية كادلوريسكية كا
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ها, تاريخُ إلى اإلمام مالك,  نِ يْ ث َ لُ نسبُة القوِل بجواِز قَ ْتِل الث ُُّلِث الستصالح الث ُّ 
 .منها ينَ ق  ق  حَ المُ  فُ قِ وْ ومَ 

 .1جامعة الجزائر  /كلية العلوم اإلسالمية )الخروبة(  /فاتح حب الحمصأ/
habelhames.info@gmail.com 

 الملخص:
ـي  بى سى نى القرف اطتامس اعتجرم  يف إىل اإلماـ مالك القوؿى ّتواز  اضترمُت اصتويٍت إما

, فرىدَّ عليهم الفقهاءمن  على ىذه النسبة رتاعةه  وي عى قتل الثلث الستصالح الثلثُت, كتابػى 
و إىل اإلماـ مالك, كمل يقيٍلوي أحده من تي علماءي اظتالكية, كبػىيػَّنيوا أف ىذا القوؿ ال تصح نسبى 

 ذَّ يف مسألة السفينة, كىو من اجتهاداتو اطتاصة اليت شى  ي  مً خٍ اظتالكية, سول ما أفىت بو اللَّ 
إىل اإلماـ  ىذا القوؿي  أف يػيٍنسىبى  -تارخييا- يصحال فإنو  فيها عن مذىبو اظتالكي؛ كعليو

 .اللخمي وقً فٍ كً على كإف أفىت  ,مالك
Summary: 
The imam of Al-Haramain al-Juwaini has attributed to 

Imam Malik the saying that it is permissible to kill one-third to 
reclaim the two-thirds, and this was followed by a group of 
fundamentalists, The scholars of the Maalikis responded to this, 
and clarified that this view is not valid for Imam Malik, Or any 
one from maalikis, except what was said by lakhmi in The issue 
of the ship, which is one of his own insights, which is a 
deviation from the doctrine of Maliki; and therefore it is not 
permissible to attribute to the Imam Malik this statement based 
on the fatwa of the lakhmi. 

ك, اصتويٍت, اللخمي, الثلث, الثلثُت, استصالح, : مالً الكلمات المفتاحية
 السفينة.

َمة    ُمَقد 
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تأليفيا كاسعا,  نشاطا منذ قركنو األكىل كإىل يومنا ىذا لقد عرؼ التاريخ اإلسالمي
 يف ؼتتلف اجملاالت كالتخصصات. اظتصنفاتأفرز لنا ثركة ىائلة من 

فصار  ,اآلراء اظتذاىب كاختالؼي  ظهوري  يف العلـو الشرعية التأليف حركةى  قد رافقك 
أك  أشخاصمنسوبةن إىل  األقواؿ كعرضي  اطتالؼ بسطي اظتصنفُت  كثَت من  من اىتمامات

, كاإلنصاؼ كىي ظاىرة إجيابية إذا ما اٍلتيًزـى فيها التحرم يف النقل طوائف؛ بغرض التقييم,
 .يف النقد
و؛ ألنو يكوف إىل إماـ مذىبو أك أصحابً  في غالبا فيما ينسبو اظتصن   دي رً اطتطأ ال يى ك 

على دراية تامة بآرائهم, كؽتارسة طويلة ظتؤلفاهتم, كاطالع كاؼ على ما تصح نسبتيو 
 إليهم.

ا  في حيصل كثَتا فيما ينسبو اظتصن   كلكن اطتطأ إىل غَت إماًمو كأصحابًو؛ معتمدن
قوؿ بصلة كثيقة إىل مىٍن يػيٍنسىب إليو ىذا الرأم, أك متكئنا على  ت  على كسائط قد ال دتىي 

ـي مذىبال يصح أف حييىمَّل  عالـاألألحد  شاذ  .كأصحابيو تىًبعىتىو وإما
قواعد التحرم كأصوؿ التحقيق,  كيتفاقم الوضع إذا تغافل ىذا اظتصنف عن

فيها مذىبيو  فى منساقنا مع الرد, حريصنا على النقد, خاصة إذا كانت اظتسألة ؽتا خالى 
 اظتذىبى اظتردكد عليو.

, ىذه الظاىرة من خالؿ منوذج حيٌ تتناكؿ أصولية فقهية  تارخيية دراسةه  كفيما يلي
ؿ كغَتًىا من القوؿ ّتواز قتل يتمثل فيما نيًسب إىل اإلماـ مالك يف بعض كتب األصو 

 الثلث الستصالح الثلثُت.
التثبت من صحة ىذه النسبة, بعد الكشف عن تارخيها,  ىو منو أساسا كالغرض

 ., كموقف احملققُت منهاكأصحاهبا, كأصلها
 االستصالحالمطلب األول: اإلمام مالك و 

 : تعريف موجز باإلمام مالكأوال
األصبحي  بن أيب عامر أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك ,ىو إماـ دار اعتجرة

 اظتدين.
 األزدية. بن عبد الرزتن عالية بنت شريكال ىي: كأمو
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 .نشأ يف صوف كرفاىيةك  ,ق(93) للهجرة كلد سنة ثالث كتسعُت
: أيوب بن أيب دتيمة علماء عصره, منهم كبار  رتاعة من عنالعلم  أخذ
الزناد عبد اهلل بن ذكواف,  , كأبوكداكد بن اضتصُت, كربيعة بن أيب عبد الرزتن السختياين,

, كىشاـ بن بن مالك , كنافعبن شهاب الزىرم, كموسى بن عقبةػتمد بن مسلم ك 
 ., كغَتىمن سعيد األنصارم, كيزيد بن ركمافعركة, كحيِت ب

العلم من قصده طلبة ف ؛, كجلس لإلفادةكلو إحدل كعشركف سنة تأىل للفتيا
 كازدزتوا عليو. ,اآلفاؽ

 كاف غتلسو غتلس كقار كحلم, ليس فيو شيء من اظتراء كاللغط؛ ككاف رجال مهيبا.
, كعبد : زتاد بن زيد, كسفياف بن عيينةرتاعة من األفاضل, منهم العلم أخذ عنو

ن , كعبد الرزتن بن القاسم, كعبد الرزتن باهلل بن اظتبارؾ, كػتمد بن اضتسن الشيباين
, كعبد الشافعيػتمد بن إدريس كعبد اهلل بن كىب, كأشهب بن عبد العزيز, ك  مهدم,

 .كحيِت بن حيِت الليثي, كمطرؼ بن عبد اهللاهلل بن عبد اضتكم, 
, كجاكز عدد الركاة عنو ألفا كثالذتئة كحدث عنو رتاعة من شيوخو كأقرانو

(1300). 
ب بالسياط رً فضي  ه,الوالة؛ بسبب فتواه بعدـ كقوع طالؽ اظتكرى  و بعضي امتحن
 ا., فلم يزده ذلك إال رفعة كعلو  من كتفو تٍ عى لً ه حىت خي كجبذت يدي 

من قدمي, كشرحو رتاعة  , كقد اعتٌت بو العلماءأعظم مؤلفاتو كتاب "اظتوطأ"
 .هممن

األقضية, كرسالة يف ر, كرسالة يف دى , منها: رسالة يف القى غَتيه كلو مؤلفات أخرل
كبار نقلها عنو   كثَتة  , إضافة فتاكل كمسائلإرتاع أىل اظتدينة, كجزء يف التفسَت

 ."اظتدكنة"أصحابو, كمن أعظمها 
كىو أكؿ من انتقى الرجاؿ من الفقهاء باظتدينة, كأعرض عمن ليس بثقة يف 

 اضتديث؛ فلم يكن يركم إال ما صح, كال حيدث إال عن ثقة.
 .كدفن بالبقيع, ق(179) للهجرة كسبعُت كمئة مات سنة تسع

مأل مذىبيو اظتغرب, كاألندلس, ككثَتا من بالد مصر, كبعض الشاـ, كاليمن, 
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 كالسوداف, كالبصرة, كبغداد, كالكوفة, كبعض خراساف.
صلى اهلل عليو  وقولى سفياف بن عيينة, كابن جريج, ك  األئمةكقد تأكؿ رتاعة من 

ا أىٍعلىمى ًمٍن ييوًشكي أىٍف : »كسلم ديكفى أىحىدن يىٍضًربى النَّاسي أىٍكبىادى اإًلًبًل يىٍطليبيوفى الًعٍلمى فىالى جيًى
 ii.على أف اظتراد ىو اإلماـ مالك .i«عىاملًً اٍلمىًدينىةً 

مل يكن باظتدينة عامل من بعد التابعُت يشبو مالكا يف العلم كالفقو »قاؿ الذىيب: 
 .iii«اضتفظك كاصتاللة 

منهم: القاضي أبو عبد اهلل من العلماء  رتاعةه  مناقبو كأخباره يف كقد ألف
كأبو بكر كأبو اضتسن بن اظتنتاب, كأبو إسحاؽ بن شعباف, كالزبَت بن بكار,  التسًتم,
, كأبو عمر بن عبد الرب, كأبو عبد اهلل القَتكاين كأبو ػتمد عبد اهلل بن أيب زيداألهبرم, 

 iv.الباجي كأبو الوليداضتاكم النيسابورم, 
 عند اإلمام مالك وضوابطو االستصالحثانيا: 

 .v«نقيض االستفساد»االستصالح يف اللغة: 
 .vi«اتػ بىاعي اظتصلحة اظترسلة»كىو يف االصطالح: 
إف اظتصاحل اظترسلة اليت تسمى عند »ػتمد األمُت الشنقيطي: كيوضح معناه قوؿ 

ىي: الوصف اظتناسب الذم يتضمن األصوليُت هبذا االسم, كباالستصالح, كباظترسل, 
ترتب اضتكم عليو مصلحة, كاضتاؿ أنو مل يرد نص من الشارع على اعتبار نفس ذلك 

 .vii«الوصف يف نفس ذلك اضتكم, كال على عدـ اعتباره فيو
 :ضركب ثالثةعلى  -من حيث رتبتها-كاظتصلحة اظترسلة 

الشارع االلتفات : ما يقع يف رتبة الضركريات, كىو ما عرؼ من الضرب األكؿ
 إليها, كىي ستسة: أف حيفظ عليهم دينهم, كأنفسهم, كعقلهم, كنسبهم, كماعتم.

كمثالو: قضاءي الشارع بقتًل الكافر اظتضل, كعقوبًة اظتبتدع الداعي إىل البدع؛ صيانة 
لدينهم, كقضاؤيه بالقصاص؛ إذ بو حفظ النفوس, كإجيابو حد الشرب؛ إذ بو حفظ 

 د الزنا؛ حفظا للنسل كاألنساب, كإجيابو زجر السارؽ؛ حفظا لألمواؿ.العقوؿ, كإجيابو ح
كالثاين: ما يقع يف مرتبة اضتاجات, كتسليط الويل على تزكيج الصغَتة, فذلك ال 
ضركرة إليو, لكنو ػتتاج إليو لتحصيل الكفء؛ خيفة من الفوات, كاستقباال للصالح 
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 اظتنتظر يف اظتآؿ.
سُت كالتزيُت, كرعاية أحسن اظتناىج يف العبادات كالثالث: ما يقع موقع التح

كاظتعامالت, كاعتبار الويل يف النكاح, صيانة للمرأة عن مباشرة العقد؛ لكونو مشعرا 
بتوقاف نفسها إىل الرجاؿ, كال يليق ذلك باظتركءة, ففوض ذلك إىل الويل؛ زتال للخلق 

 viiiعلى أحسن اظتناىج.
الواقعة يف رتبة  اظترسلة لمصاحلل اإلماـ مالك اعتبار يف بُت اظتالكية كال خالؼ

للمصاحل اظترسلة الواقعة يف بينهم يف اعتباره , كلكن كقع اطتالؼ كاضتاجيات الضركريات
 .لتحسينياترتبة ا

من مذىب اإلماـ مالك مراعاة اظتصلحة اظترسلة إذا كانت  مى هً فى  مثال فالشاطيب
كىو يعدد « االعتصاـ»سينية؛ فقاؿ يف ضركرية أك حاجية, كعدـ مراعاهتا إذا كانت حت

 الضوابط اليت دتيز اظتصلحة اظترسلة عن البدعة:
كالثالث: أف حاصل اظتصاحل اظترسلة يرجع إىل حفظ أمر ضركرم أك رفع حرج »

الـز يف الدين... أما رجوعها إىل ضركرم فظاىر من األمثلة اظتذكورة, ككذلك رجوعها 
, كىو إما الح فليس ق بالضركرم, كإما من اضتاجي. كعلى كل تقدير إىل رفع حرج الـز

, فإف جاء من ذلك شيء, فإما من باب التحسين والتزيين البتة منها ما يرجع إلى
, كإما من قبيل البدع اليت -حسبما تقدـ-آخر ال منها, كقياـ رمضاف يف اظتساجد رتاعة 

ىو من قبيل ما ال أنكرىا السلف الصاحل, كزخرفة اظتساجد, كالتثويب بالصالة, ك 
 .ix«يالئم

ككافق الشاطيبَّ على ىذا الفهم الشيخي ػتمد األمُت الشنقيطي؛ حيث قاؿ يف 
 :«مذكرتو األصولية»

كاعلم أف مالكا يراعي اظتصلحة اظترسلة يف اضتاجيات كالضركريات, كما قرره »
كعرفت أف علماء مذىبو... فقد عرفت أنواع اظتصاحل, كعرفت اظترسل منها كغَت اظترسل, 

 .x«مالكا يراعيها يف اضتاجيات كالضركريات
من مذىب اإلماـ مالك اعتبار اظتصاحل  مى هً فى  فإنو قدالقرايف  الدين شهابي  أما

؛ حيث قاؿ بعد سرده جملموعة من الوقائع اليت اعتمد فيها مبراتبها الثالث مطلقا اظترسلة
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 الصحابة على مطلق اظتصلحة:
 صلى اهلل عليو كسلمكال حتصى, مل يكن يف زمن الرسوؿ  د  عى كأمور كثَتة ال تػي »

, سواء تقدـ عتا نظَت أـ ال, مطلقاشيء منها, بل اعتمد الصحابة فيها على اظتصاحل 
 أك ,الضرورات, كانت يف مواطن مطلقاباعتبار اظتصاحل اظترسلة  كىذا يفيدنا القطعى 

 .xi«التتمات , أكالحاجات
شرحو », فنقل يف xiiحلولوأزتدي بن عبد الرزتن م ككافق القرايفَّ على ىذا الفه

 xiiiعن اإلماـ مالك اعتبارى اظتناسب اظترسل مطلقا.« للتنقيح
 من غَت اظتالكية عن اإلماـ مالك. كىذا عينو ما نقلو رتاعةه 

 «: اظتنهاج»قاؿ البيضاكم يف 
اطتامس: اظتناسب اظترسل. إف كانت اظتصلحة ضركرية قطعية كلية, كتًتس »

؛ ألف اعتبار وأما مالك, فقد اعتبره مطلقاالكفار الصائلُت بأسارل اظتسلمُت؛ اعترب. 
قنعوا مبعرفة  رضي اهلل عنهمجنس اظتصاحل يوجب ظن اعتباره, كألف الصحابة 

 .xiv«اظتصاحل
 رضي اهلل عنوكذىب مالك «: »ظتنهاجمعراج ا»يف  xvكقاؿ مشس الدين اصتزرم

 .xvi«إىل اعتبار اظتصلحة كيف كانت, يف ػتل ضركرة, أك حاجة, أك تتمة
كالذم صح عن مالك أنو اعترب جنس «: »رفع اضتاجب»كقاؿ التاج السبكي يف 

 .xvii«اظتصاحل مطلقا
اظتصلحة اظترسلة إال يف  ال يراعي فنقل عن اإلماـ مالك أنوقدامة  ابني  كشذَّ 
 xviii.الضركريات

أصال من أصوؿ  اإلماـ مالك يعتربىاىذا عن ضوابط اظتصلحة اظترسلة اليت 
 مذىبو.

 كثَت من فهو اعتماد الصحابة رضي اهلل عنهم عليها يف أما دليلو على اعتبارىا
 .السابق يف كالمو القرايف بو صرح؛ كما الوقائع اظتنقولة عنهم

 :حيث قاؿانعقاد إرتاع الصحابة على ذلك؛ نص الشنقيطي على كقد 
كدليل مالك على مراعاهتا إرتاع الصحابة عليها, كتولية أيب بكر لعمر, كاختاذ »
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عمر سجنا, ككتبو أشتاء اصتند يف ديواف, كإحداث عثماف ألذاف آخر يف اصتمعة, كأمثاؿ 
 .xix«ذلك كثَتة جدا

 وموقف المحققين منها تاريخ ىذه النسبةالمطلب الثاني: 
 تاريخ ىذه النسبة: أوال

يف سياؽ الكالـ عن اظتصاحل اظترسلة, كإبطاؿ التمسك هبا, كبياف سلبيات بناء 
األحكاـ عليها؛ نىسىبى بعضي العلماء إىل اإلماـ مالك القوؿى ّتواز قتل الثلث الستصالح 

 )أك استبقاء( الثلثُت.
من أظهر ىذه النسبة كأشاعها ىو: إماـ اضترمُت اصتويٍت, كقد كررىا يف وأول 

يف تعليق األحكاـ  -على حد تعبَته-عدد من مصنفاتو؛ بغرض بياف إفراط اإلماـ مالك 
 xxباظتصاحل.

 «:الربىاف»كمن ذلك قولو يف 
األىٍنًف  فلو قيد رى كقوعي كاقعة حسبت نادرة ال عهد مبثلها, فلو رأل ذيك نىظىرو جىٍدعى »

؛ صائرا إىل أف العقوبات مشركعة  xxiأك اصطالـى  الشفة, كأبدل رأيا ال تنكره العقوؿي
رضي اهلل ضتسم الفواحش, كىذه العقوبة الئقةه هبذه النادرة, فمثل ىذا مردكده, كمالك 

القتل يف التهم العظيمة, حىت نقل عنو  xxiiالتـز مثل ىذا يف جتويزه ألىل اإلياالت عنو
 .xxiii«نو قاؿ: أنا أقتلي ثلثى األمة الستبقاء ثلثيهاالثقاتي أ

كبصدد الثناء على الشافعي كترجيًح مذىبو, كبعدما عاب أبا حنيفة بعدـ االعتناء 
 أيضا:« الربىاف»ّتمع األخبار كاآلثار, قاؿ يف 

كأما اإلماـ مالك فال ييشىق  غباريه يف ضبط ما يصح من األخبار كاآلثار... »
بعض االؿتالؿ يف األمور الكلية, حىت يكاد أف يػيٍثًبت يف اإلياالت  كلكنو يػىٍنحىل  

كالسياسات أمورا ال تناظر قواعد الشريعة, ككاف يأخذىا من كقائع كأقضية عتا ػتامل على 
موافقة األصوؿ بضرب من التأكيل, فكاف يتمسك هبا كيتخذىا أصوال, كيبٍت عليها أمورا 

من ضتيتو,  xxivقاؿ للمغَتة ككاف قد أخذ قذاةن  نورضي اهلل ععظيمة كما ركم أف عمر 
", كنيًقل عنو مشاطرة خالد  فظن عمر بو استهانة فقاؿ: "أىًبٍن مىا أىبػىٍنتى كىًإالَّ أىبػىٍنتي يىدىؾى
, كأخذ أمواؿ بًتػيهىمو من  كعمرك بن العاص على أمواعتما. فاختذ ذلك أصال, فرأل إراقة دىـو
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انتهى إىل أف قاؿ: أقتلي ثلث اطتلق يف استبقاء  غَت استحقاؽ؛ ظتصاحل إيالية, حىت
 .xxv«ثلثيهم

 كقاؿ فيو أيضا:
كبياف ذلك باظتثاؿ أف مالكا ظتا زىؿَّ نظريه, كاف أثري ذلك جتويز قتل ثلث األمة, »

مع القطع بتحرز األكلُت عن إراقة ػتجمة دـو من غَت سبب متأصل يف الشريعة, كمنو 
الدكلة كإقامة السياسة, كىذا إف عيًهدى فهو من عادة جتويزيه التأديب بالقتل يف ضبط 

 .xxvi«اصتبابرة, كإمنا حدثت ىذه األمور بعد انقراض عصر الصحابة
أنو جيب على كافة العاقلُت, كعامة »الذم ادعى فيو « مغيث اطتلق»كيف كتابو 

, ذكرى اظتانع من xxvii«اظتسلمُت, شرقنا كغربا, بعدا كقربا؛ انتحاؿي مذىب الشافعي
 قتداء مبذىب اإلماـ مالك, بعد اعًتافو بأنو مالئم لألصوؿ, فقاؿ:اال

كلكنو رزتو اهلل أفرطى يف مالحظة الكتاب كقطع الذرائع, حىت أفضى بو األمر »
إىل أف قتل ثلث األمة يف إصالح ثلثيها, كتعليق العقوبات بالتهم كغَت ذلك, حىت ريًكمى 

عليو السرقةي, فظهر عليو القلق كالوجل,  عنو أف سارقا لو حضر غتلس القاضي كاد ًعيى 
كازترت كجنتاه كاصفرت خداه, قاؿ: تػيٍقطىع يديه من غَت الشهود؛ ألف القرائن 

 .xxix«تقـو مقاـ الشهود كالدالئل, ككذا يف سائر العقوبات xxviiiكاظتخايل
 «:الغياثي»كقاؿ يف كتابو 

ال تبلغ مبلغ اضتدكد على ما فصَّلو الفقهاء. كما يتعُت االعتناء بو  مث التعزيرات»
أف أبناء الزماف ذىبوا إىل أف منصب السلطنة كالوالية ال  -كىو مقصود الفصل-اآلف 

, ككاف يرل االزدياد على مبالغ اضتدكد يف رضي اهلل عنوتىٍستىد  إال على رأم مالك 
ل يف التعزير, كنػىقىلى النػَّقىلىة عنو أنو قاؿ: لإلماـ أف يقتل التعزيرات, كيسو غي للوايل أف يقتي 
 .xxx«ثلثى األمة يف استصالح ثلثيها

 ىذا بعض كالـ اصتويٍت من بعض كتبو, كؽتا يالحظ عليو فيو:
جتاكزيه النسبةى اظتذكورة إىل دعاكل أخرل عريضة يػىٍنًسب فيها إىل اإلماـ مالك • 

أخذى األمواؿ, كقطعى األيدم؛ مبجرد التػ هىم, كاالزديادى على أيضا أنو أباح للوالة: القتلى, ك 
 مبالغ اضتدكد يف التعزير!
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ًعينا أهنا من نػىٍقل النقلة, •  جزميو بنسبة ىذه األقواؿ الفظيعة إىل اإلماـ مالك, ميدَّ
 كأهنم ثقات! من غَت أف يفصح عن أعياهنم!

ـى مالكا كغَتىه! كاليت جرأتيو الشديدة, كعباراتو الغليظة اظتنف رة, اليت•   طالت اإلما
 «:إيضاح احملصوؿ»اظتازرم يعرب عن استيائو إزاءىا بقولو يف  أبا عبد اهلل جعلت

كما أستثقل منو الرمز إىل: )ؼتالفة مالك كأصحابو للسلف(! ك)استيطائهم »
مركب العقوؽ يف اضتقوؽ(! ك)خرقهم حجاب اعتيبة(! إىل غَت ذلك من ألفاظو اليت ىي 

صىي حىةه, كليست معانيها صحيحةن, كال معٌت للعقوؽ ىهنا كذًٍكرًه, كىو كاطتارؽ يف مي 
يٍَّب أبا حنيفةى كال مالكا رضي اهلل عنهما  .xxxi«مقدـ نفسو حجاب اعتيبة؛ إذ مل يػىتػىهى

.  كاظتؤسف أف بعض العلماء تابع اصتويٍتَّ على ىذه النسبة ًمٍن غَت تػىثىب تو
 «:اظتنخوؿ»لميذيه الكبَت؛ حيث قاؿ يف أبو حامد الغزايل, ت منهم

على اظتصاحل؛ حىت رأل قػىٍتلى ثلث األمة  رضي اهلل عنوفاسًتسل مالك »
 .xxxii«الستصالح ثلثيها, كقتل يف التعزير, كقطع اللساف يف اعتذر

 كقاؿ فيو أيضا: 
, حيث انتهى رضي اهلل عنوفإف قيل: ما الفىٍرؽي بُت مذىبكم كمذىب مالك »

اتباع اظتصاحل إىل القتل يف التعزير, كالضرب جملرد التهمة, كقتل ثلث األمة األمر بو يف 
الستصالح ثلثيها, كمصادرة األغنياء عند اظتصلحة ...؟ قلنا: الفرؽ بيننا أننا تػىنىبػٍَّهنىا 
ٍمنىا إرتاع الصحابة على قضية اظتصلحة...  ألصل عظيم مل يىٍكًتىًٍث مالكه بو, كىو أننا قىدَّ

 .xxxiii«ينتبو عتذا األصلكمالك مل 
 كقاؿ فيو أيضا:

فأما مالك رزتو اهلل فقد اسًتسل على اظتصاحل اسًتساال جىرَّهي إىل قتل ثلث األمة »
 .xxxiv«الستصالح ثلثيها, كإىل القتل يف التعزير, كالضرب مبجرد التهم

 «:شفاء الغليل»كقاؿ يف 
قتلي ثلث األمة الستبقاء ثلثيها؛ من طريق  رضي اهلل عنوكقد نيًقلى عن مالك »

 .xxxv«اظتصاحل
 .اصتويٍت   شيخيو امن اصترأة كالدعاكل اليت كقع فيه مٍ لى سٍ مل يى  كاظتالحظ أف الغزايلَّ 
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 «:ركضة الناظر»ابني قدامة اظتقدسي؛ حيث قاؿ يف  ومنهم
لك فإذا أثبت حكما ظتصلحة من ىذه اظتصاحل مل يػيٍعلىم أف الشرع حافظ على ت»

ا بالعقل اجملرد, كما  اظتصلحة بإثبات ذلك اضتكم, كاف كىٍضعنا للشرع بالرأم, كحيٍكمن
حيًكيى أف مالكا قاؿ: "جيوز قتل الثلث من اطتلق الستصالح الثلثُت", كال نعلم أف 

 .xxxvi«الشرع حافظ على مصلحتهم هبذه الطريق, فال ييٍشرىعي مثلو. كاهلل أعلم
 ورع اظتفتقىد يف عبارات اصتويٍت كالغزايل.حيمل بعض ال« حيًكيى »كقوليو 

 ر  قً كالغريب أف بعض اظتالكية اظتتأخرين نػىقىلى مقالة اصتويٍت كسكت عنها؛ كأنو مي 
 xxxviiبصحتها.

 xxxviiiعتا بعض التفصيل كالتقييد. فى لَّ كى كأغرب منو أف بعضهم قىًبلىها, كتى 
 موقف المحققين من ىذه النسبة: اثاني

ـي مالك قد أنكر رتاعة من ػتققي  اظتالكية كاظتنصفُت ًمٍن غَتىم أف يكوف اإلما
أجاز قتل الثلث الستصالح )أك استبقاء( الثلثُت؛ معتمدين يف ذلك على استقراء كالمو 

 ككالـ أصحابو.
 حلولو قولىو: الشيخي ؛ حيث نقل عنو xxxixأبو اضتسن األبيارم منهم

ـي اضترمُت إىل مالك من جواز قتل ثلث األ» مة الستصالح ثلثيها قد كما نسبو إما
أنكره اظتالكية, كال يوجد ذلك يف كتبهم, كإمنا ىو يف كتب اظتخالفُت عتم, ككذلك ما 
ذكر من أف مالكا يبيح يف العقوبات قطع األعضاء ليس بصحيح؛ ألف ىذا ؽتا دؿ 

 .xl«الدليل على إىداره
نفائس »يف شهاب الدين القرايف؛ الذم رىدَّ على اصتويٍت دعواه, بقولو  ومنهم

 «:األصوؿ
من أف مالكا جييز قتل ثلث األمة « الربىاف»ككذلك ما نقلو عن اإلماـ يف »

لصالح الثلثُت, اظتالكية ينكركف ذلك إنكارا شديدا, كمل يوجد ذلك يف كتبهم, إمنا ىو 
 .xli«يف كتب اظتخالف عتم ينقلو عنهم, كىم ال جيدكنو أصال

مل أجد »«: شرح ؼتتصر الركضة»حيث قاؿ يف  ؛اضتنبلي ؾتم الدين الطويف ومنهم
ىذا منقوال فيما كقفتي عليو من كتب اظتالكية, كسألتي عنو رتاعة من فضالئهم فقالوا: 
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 .xlii«ال نعرفو
, xliv, الذم نػىقىلى عن أيب عبد اهلل اضتطابxliiiػتمد بن اضتسن البناين ومنهم

إنكارىىم ظتا نسبو اصتويٍت إىل ؛ xlvi, كأيب العباس الشماعxlvكػتمد بن عبد القادر الفاسي
أشبع الكالـ على ىذه اظتسألة يف  xlviiاإلماـ مالك, كذىكىرى أف أبا عبد اهلل العريب الفاسي

 xlviiiجواب لو طويل.
 «:اظتصاحل اظترسلة»ػتمد األمُت الشنقيطي؛ حيث قاؿ يف ػتاضرتو  ومنهم

نو جييز قطع أما دعواىم على مالك أنو جييز قتل ثلث األمة إلصالح الثلثُت, كأ»
األعضاء يف التعزيرات, فهي دعول باطلة مل يقلها مالك, كمل يركىا عنو أحد من 
أصحابو, كال توجد يف شيء من كتب مذىبو, كما حققو القرايف كػتمد بن اضتسن البناين 

 .xlix«كغَتيمها, كقد دىرىٍسنىا مذىبى مالك زمنا طويال كعرفنا أف تلك الدعول باطلة
 ألصولية على ابن قدامة كأسالًفو إطالقهم عتذه النسبة, بقولو:كأنكر يف مذكرتو ا

كما ذكره اظتؤلف رزتو اهلل من أف مالكا رزتو اهلل أجاز قتل الثلث الستصالح »
الثلثُت ذكره اصتويٍت  كغَتيه عن مالك, كىو غَت صحيح, كمل يركه عن مالك أحد من 

اضتسن البناين يف حاشيتو على  أصحابو, كمل يقلو مالك, كما حققو العالمة ػتمد بن
 .li«ظتختصر خليل lشرح عبد الباقي الزرقاين

 بهذه النسبة وعالقتهاالمطلب الثالث: مسألة السفينة 
 أوال: صورة المسألة

 «:شفاء الغليل»قاؿ الغزايل يف 
فإف قاؿ قائل: لو اجتمع رتاعة يف سفينة, كأشرفت على الغرؽ, كعيًلمى أنو لو »

يف البحر لنجا الكل, كلو امتنعوا من ذلك لعمهم اعتالؾ؟ فال شك يف  أيٍلًقيى أحديىم
اقتضاء اظتصلحة أف يػيٍلقىى كاحده يف البحر بالقرعة؛ ألف فيو استبقاءى الباقُت, كيف االمتناع 
عن ذلك إىالؾ اصتميع, كإبقاء النفوس كتقليل اإلىالؾ كاجب, كقد نقل عن مالك 

 .lii«ستبقاء ثلثيها؛ من طريق اظتصاحل. فما رأيكم فيو؟: قتلي ثلث األمة الرضي اهلل عنو
كقد تضمن كالـ الغزايل ىذا تصويرنا للمسألة, مع ربطها مبا نيًسبى إىل اإلماـ 

 مالك, ككاف ذلك منو يف معرض التمثيل ظتا كاف من اظتصاحل غريبا عن تصرفات الشرع.
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 هاثانيا: فتوى اللخمي في مسألة السفينة, وموقُف المالكية من
من اظتالكية بأىٍف أفىت ًبطىرًٍح بعض أىل السفينة  liiiانفرد أبو اضتسن اللخمي
 livبالقرعة؛ إذا ًخيفى غرؽي رتيًعهم.

 كمل يكن ذلك منو نقالن ظتذىب مالك, بل كاف من اجتهاداتو اطتاصة.
 كقد قيوبًلىٍت ىذه الفتول باإلنكار كالرَّد  من طرؼ اظتالكية.

 البناين:قاؿ ػتمد بن اضتسن 
كظتا ذكر اللخمي  أف اظتركب إذا ثػىقيلى بالناس كخيف عليو الغرؽ فإهنم يقًتعوف »

يػيٍرمىى, كالرجاؿ كالنساء كالعبيد كأىل الذمة يف ذلك سواء, قاؿ ابني عرفة نٍ على مى 
lv 

لنجاة غَته, كرمبا  -فضال عن اظتسلم-عىًقبىو: تػىعىقَّبى غَتي كاحدو نقل اللخمي طرح الذمي 
بىوي بعضيهم طترؽ اإلرتاع, كقاؿ بعضهم: ال يػيٍرمىى اآلدمي  لنجاة الباقُت, كلو كاف نىسى 

 .lvi«ذميا
 ثالثا: حكم مسألة السفينة عند غير اللخمي

ال جيوز عند غَت اللخمي طرحي بعض أىل السفينة لنجاة أكثرىم؛ ألف مصلحة 
 ظائر ىذه اظتسألة.تقليل اعتلكى بتلك الطريقة ؽتا عيًهدى من الشرع إلغاؤيه يف ن

 ًإثٍػرى تصويرًه السابق ظتسألة السفينة:« شفاء الغليل»قاؿ الغزايل  يف 
قلنا: ىذه بدعةه ال جيوز القوؿ هبا, كالوجوي التوكلي على اهلل تعاىل, كارتقاب نفوذ »

؛ ألف فيو قتلى من ليس جانيا  قضائو, فأما اإلقراع كالتخصيص باإلىالؾ بو فمحاؿه
ا, كال عه د يف الشرع بتجريد القصد إىل قػىٍتًل مىٍن ليس جانيا ظتصلحة غَته, فمصلحةي قصدن

القتيل فاتت, كمصلحةي غَتًه ليست أىمَّ من مصلحتو يف حقو, كال تغَت مصلحة يف حقو 
بالكثرة, ففي قػىٍتًلو تفويتي كل أمرًه, ككيف ال؟ كلو أىٍكرىهى ظىامًله شخصُت على قتل شخص 

, أك عامله تقي  كاحد, مل يػيبىٍح عتما  القتل لتكثَت اإلبقاء, كلو أيٍكرًهى مسلمه على قتل ًذم يٍّ
لَّ لو قتليو ظتصلحة إحياء النفس كإبقائها, ال بطريق التقدمي  على قتل فاسقو غىيبٍّ, مل حيًى
بالفضل, كال بطريق التقدمي بالكثرة؛ ألف اظتكرىه على قتلو ال جناية من جهتو, كحق وي 

تو يف نفسو, فال جيوز تفويتيو باظتصلحة. فهذه مصلحة غريبة غَت مالئمة مرعي من عصم
ا ظتصلحة غَتًه  .lvii«لتصرؼ الشرع, فليس يف تصرفات الشرع قتل غَت اصتاين قصدن
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 مسألة السفينة بما نسب إلى اإلمام مالك عالقةرابعا: 
 ىناؾ عالقة ظاىرة بُت )طرح بعض أىل السفينة؛ لنجاة أكثرىم(, ك)قتل ثلث

ا إىل إىالؾ األقل؛ الستبقاء األكثر,  اطتلق؛ الستبقاء ثلثيهم(, كىي أف يف كليهما قىٍصدن
ا الغزايل ببعضهما يف كالمو السابق عند مى هي نػى رى فهما فرعاف عتذه القاعدة اظتصلحية, كعتذا قػى 

إحدامها الزمةن عن األخرل مع التصريح « اظتستصفى»تصوير مسألة السفينة, كجىعىلى يف 
 امع بينهما, حيث قاؿ:باصت

ا  يلزم منوكيػىتىأىيَّدي مبسألة السفينة, كأنو » قتلي ثلث األمة الستصالح ثلثيها؛ ترجيحن
 .lviii«للكثرة

ميبػىيػ ننا أف الشرع قد ألغى ىذه اظتصلحة )ترجيح الكثرة يف اإلىالؾ(؛ بانعقاد 
؛ ال حيل عتما  قتليو, كأنو ال حيل اإلرتاع على أنو لو أيٍكرًهى شخصاف على قتًل شخصو

 lixظتسلمىٍُتً أكلي ميٍسًلمو يف اجملاعة.
 َخاتَِمة  
 ؿى وَّ قى أف يػي  ينً على التاريخ كالد  اطتطأ الفادح  من أف من خالؿ ىذه الدراسةتبُت 

من غَت  كثَتاحيصل   قد, كإف كاف ىذا عنو ما ىو برمء منو لى اقى نى تػى , كيػي لٍ قي ما مل يػى  الشخصي 
 .أخرل التقليد كاظتتابعة تارة كأالتحرم كالتثبت تارة,  صقن قصد؛ بسبب

كمىٍن تابعو من العلماء ىو  كاف ؼتطئا أف اصتويٍت اي  لً جى  تبُت كعلى كجو اطتصوص
مل يأتوا  كأهنم يف نسبتهم القوؿى ّتواز قتل الثلث الستصالح الثلثُت إىل اإلماـ مالك؛

 .ما نقلوابأثارة من علم تشهد عتم بصحة 
احملققوف من اظتالكية كاظتنصفوف ًمٍن غَتًىم يف تػىرٍبًئىًتًو منها؛ مستندين إىل  كأصاب

 .أىلي مكة أدرل بشعاهباك  ,استقراء كالمو ككالـ أصحابو
ا؛ بأف آنفن  السفينة اظتذكورةي  أف يكوف أصلي ىذا اطتطأ يف النسبة مسألةي  دي عي بػٍ كال يػى 

 إماـً اضترمُت رًهاصً عى اللخمي فيها إىل مي  أيب اضتسن يكوف بعض الناس قد نػىقىلى فتول
يزي قػىٍتلى  اصتويٍت, فظىنَّها ىذا األخَتي مذىبنا لإلماـ مالك, كاستنتج منها بطريق اللزـك أنو جيًي
ثلث األمة الستبقاء ثلثيها, فصار يػىنػٍقيل عنو ىذا القوؿى الالـز اظتستنتىج؛ اتكاء على تلك 

 الفتول الشاذة.
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طأ يف النسبة كثَتا ما كاف حيدث يف أتباع اظتذاىب, كقد نبو كىذا النوع من اطت
و إىل اإلماـ أزتد؛ بى سى يف معرض رىد ه على الغزايل فيما نى  على مناذج منو اإلماـ ابن تيمية

 حيث قاؿ:
ذكر قوؿى ىؤالء اظتتأكلُت من الفالسفة, كقاؿ: "إهنم  "اإلحياء"كأبو حامد يف »

 وي لٍ قي نابلة يف اصتمود", كذكر عن أزتد بن حنبل كالما مل يػى أسرفوا يف التأكيل, كأسرفت اضت
أزتد, فإنو مل يكن يعرؼ ما قالو أزتد, كال ما قالو غَتيه من السلف يف ىذا الباب, كال 

عى  ما يقوليو طائفة منهم كمن  -مضافا إىل اضتنابلة-ما جاء بو القرآف كاضتديث, كقد شتًى
غَتىم, من اظتالكية كالشافعية كغَتًىم, يف اضترؼ كالصوت كبعض الصفات, مثل قوعتم: 
"إف األصوات اظتسموعة من القراء قددية أزلية"! ك"إف اضتركؼ اظتتعاقبة قددية األعياف"! 

و كبعضها ك"أنو ينزؿ إىل شتاء الدنيا كخيلو منو العرش حىت يبقى بعض اظتخلوقات فوق
حتتو"! إىل غَت ذلك من اظتنكرات, فإنو ما من طائفة إال كيف بعضهم من يقوؿ أقواال 
ظاىرىا الفساد, كىي اليت حيفظها مىٍن يػينػىف ري عنهم كيشنع هبا عليهم, كإف كاف أكثريىم 
ينكرىا كيدفعها, كما يف ىذه اظتسائل اظتنكرة اليت يقوعتا بعض أصحاب أزتد كمالك 

فإف رتاىَت ىذه الطوائف ينكرىا, كأزتد كرتهور أصحابو منكركف عتا,  كالشافعي,
 .lx«ككالمهم يف إنكارىا كرىد ىىا كثَت جدا

بالتقدـ  ؼى رً عي  نٍ حىت عند مى  ل انتشار ىذه الظاىرة كاستفحاعتا,مد كىو يدؿ على
 كالسعي يف تنقية الًتاث اإلسالمي من شوائبها.اضتذر منها,  يستدعي ؽتا يف العلم؛

 كاهلل أعلم, كصلى اهللي كسلمى كبارؾى على نبينا ػتمد, كعلى آًلو كصحًبو أرتعُت.
 
 لهوامش:  

                                    
i حتقيق شعيب األرنؤكط كآخرين, بَتكت: مؤسسة 1ركاه أزتد بن ػتمد بن حنبل يف اظتسند )ط ,
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 المعالم األثرية اإلسالمية في منطقة الزاب الشرقي

 "معالم خنقة سيدي ناجي نموذجا"

 8/ باتنة جامعة الحاج لخضر  /قسم التاريخ واآلثار/ كريم الطيب  أ/

krimtayeb@gmail.com 

abstract 
 The study of Islamic architecture in our time was associated 
with the Islamic archeology, which was created by orientalists 
and Western archeologists. Hence, this science was 
influenced by their methods and their way of thinking. This 
was reflected in the way of dealing with the remaining 
Islamic buildings. The study aims at studying some of the 
Islamic monuments in the eastern Zab, a historical 
archaeological study. Models in this study focused on the Sidi 
Al-Mubarak Mosque and the house of the Bin Hussein 
family, known as Saraya in the Municipality of Khanaqah Sidi 
Naji. The sites dedicated to the above study are of 
archaeological significance , As it is really valuable 
archaeological evidence, because of resistance to the harsh 
natural conditions prevailing in the region, which is 
characterized by its desert climate, as well as the historical 
situation and political changes experienced by the region over 
the historical periods. It has also contributed to the region in 
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terms of scientific, cultural, religious, and even social and has 
gone beyond to the areas adjacent to the homeland, and the 
nature of the architectural and decorative of these sites, still 
maintain its form despite the long time of establishment 

 ملخص البحث3

يد  ارتبطت دراسة العمارة اإلسالمية يف عصرنا بعلم اآلثار اإلسالمية، الذي نشأ على
اؼبستشرقني وىواة اآلثار الغربيني ومن مث تأثر ىذا العلم دبناىجهم وأسلوهبم يف التفكري 

والتحليل. وانعكس ذلك على طريقة تناول العمائر اإلسالمية الباقية، بالوصف 
دراسة بعض اؼبعادل األثرية اإلسالمية يف الزاب الشرقي دراسة أثرية  إذليهدف البحث 

تارىبية.وكنماذج ركزنا يف ىذه الدراسة على مسجد سيدي اؼببارك ومنزل أسرة بن 
أو ما يعرف بالسرايا يف بلدية خنقة سيدي ناجي.ال شك أن اؼبواقع  ،حسني

كر ؽبا أنبية أثرية، إذ تعد حبق شواىد أثرية ىامة، اؼبخصصة للدراسة السالفة الذ 
بسبب مقاومتها الظروف الطبيعية القاسية اليت تسود اؼبنطقة، واليت تتميز دبناخها 
الصحراوي، وكذا الظرف التارىبية والتحوالت السياسية اليت شهدهتا اؼبنطقة على مر 

والدينية، وحىت  علمية، الثقافيةالسانبت يف اؼبنطقة من الناحية الفًتات التارىبية. كما 
 والعمراين  أن الطابع ، كمااؼبناطق اجملاورة للوطن إذلقد ذباوز ذلك  و االجتماعية
طويل على إنشائها رغم مرور زمن  واف  على شكلوباؼبواقع، مازال  الزخريف ؽبذه

 إشكالية التسمية3 و الموقع الجغرافي
وىي  بسكرة،الزاب الشرقي أقصي شرق تقع بلدية خنقة سيدي ناجي يف منطقة  

تتوضع يف أقدام سلسلة االوراس بالضبط يف أقدام جبال النمامشة، وتبعد عن مقر 
و يعد  83كلم، وترتبط هبا بواسطة الطريق الوطين رقم  100الوالية "بسكرة" حبوارل 
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كلم عن مقر 25احملور الرئيسي يف ىيكلة ؾبال البلدية ويف اغبركة واالتصال، ودبسافة 
 شرقا.الدائرة زريبة الوادي 

 أن اػبانق الشعب الضيق والزقاق 1: جاء يف القاموس احمليطاسم الخنقة "
اؼبضيق وـبتنق الشعب مضيقو واػبانق مضيق يف الوادي واػبانق شعب  اؼبختنق:

كما أن اسم اػبوانق ارتبط .2ضيق يف اعببل، وأىل اليمن يسمون الزقاق خانقا
"وأما الزوايا فكثرية، وىم يسموهنا اػبوانق 3بالزوايا يف اؼبشرق، حيث يذكر ابن بطوطة

يف بالد اؼبغرب، رغم أن بلدة خنقو  واحدهتا خانقو".ودبا أن ىذا اؼبصطلح غري شائع
سيدي ناجي بدايتها األورل كانت عبارة عن زاوية للتصوف والعبادة، إال أننا نرجح 

جبلني، و كثريا ما يضاف  واؼبضيق بنيأن تسمية اػبنقة تسمية جغرافية تعين الفج 
إرل اسم آخر، فيقال خنقة كذا و كذا، ومن شبة أضيفت اػبنقة إرل اعبد األول 

 لألسرة سيدي ناجي.
 مسجد سيدي المبارك3 8

يعد " مسجد سيدي اؼببارك " اؼبعروف كذلك، " باعبامع الكبري  ظرفية التأسيس3 - أ
كما سلف   –" و " جامع اعبمعة " من أىم اؼبراكز العلمية باؼبنطقة، يعود تأسيسو 

م، ذلك ما تدل عليو كتابة موجودة على يسار 1734ىـ /1147إذل سنة  –الذكر
بأن " ؿبمد بن ؿبمد الطيب "ىو الذي بين اؼبسجد يف أواسط صفر  احملراب تذكر
ىـ. وىي كتابة تأسيسية زبلد ذكرى بناء اؼبسجد، نفذت خبط مغريب 1147من سنة 

بأسلوب اغبفر البارز، يتميز ىذا اػبط كغريه من كتابات ىذا اؼبسجد، بعدم اإلتقان 
قرآين، وىو ما نلمسو يف كلمة الفقرا واعبودة ورسم بعض الكلمات وفق الرسم ال

بدون نبزة. فقد تضمنت الكتابة اسم باين ىذا اؼبسجد، وىو الشيخ ؿبمد بن ؿبمد 
 من اؽبجرة النبوية.1147بن الطيب بن اضبد بن اؼببارك يف التاريخ اؼبذكور وىو سنة 
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ديد ال نعلم على وجو التحديد، فيما إذا كانت عملية البناء ىذه ؾبرد عملية ذب 
وتوسعة للمسجد الذي بناه جده، أم ىي إعادة بنائو كلية من طرف ىذا اغبفيد 

إال أننا نرجح أن ىذا التاريخ يدل على إعادة بناء  ،الشيخ ؿبمد بن ؿبمد الطيب
للمسجد وتوسعة الذي كان قائما، والذي كان يف األساس زاوية أسسها الشيخ 

لية، وتلقني الطريقة الناصرية الشاذلية، واليت سيدي اؼببارك لتعليم العلوم النقلية والعق
أصبحت وجهة لطالب العلم والتصوف من كل مكان ودفن جبوارىا حيث ضروبو 

م، وأصبحت 1622ىـ / 1031اآلن يف الركن الغريب الشمارل للمسجد اغبارل  سنة 
 شيئا فشيئا ربمل اسم مسجد سيدي اؼببارك.

 الوصف العـــام للمسجــد3ب 
م يتكون من بيت 2613سيدي اؼببارك بن ناجي شكال مستطيال،  يأخذ جامع

الصالة، واؼبدرسة الناصرية اؼبالصقة لبيت الصالة من الناحية الشمالية، وكذا 
الناحية الغربية ضريح سيدي اؼببارك وربديدا الركن الشمارل  (، ومناؼبيضأة)اؼبطهرة

الشيخ بن حسني ؿبمد، إضافة الغريب منو، أما الركن اعبنويب الغريب، فيوجد ضريح 
لذلك صحن ملحق باؼبسجد غري مغطى يستعمل للصالة يف فصل الصيف مبلط 
باآلجر األضبر. تأخذ بيت الصالة يف جامع سيدي اؼببارك شكال غري منتظم، طول 

م، على 210,80م وبذلك يبلغ جوفو 13,60م، أما العرض فيبلغ 17,50ضلعها
واؼبسجد الرباىن 4بتونس والقرويني بفاس غرار مسجد سيدي عقبة، ومسجد سوس

.ربتوي بيت الصالة، على طبس أساكيب موازية عبدار القبلة 5دبدينة اعبزائر للقصبة
جدار القبلة)احملراب(، ويبلغ عرض البالطة  علىوسبع بالطات عمودية 

م، أي تقريبا اؼبسافة اؼبوجودة يف بالطات مسجد عقبة بن نافع، 2,30الواحدة
تلف من حيث الطول. فبالطة احملراب والثالثة اليت على يبينها يعادل طوؽبا ولكنها زب
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م. و 11,20عمق بيت الصالة، أما البالطات الثالث اليت على يبني احملراب فطوؽبا
يرجع ىذا االختالف يف اؼبقاسات إرل وجود الضريح"أضبد بن ناصر" يف الركن 

 الشمارل الغريب لبيت الصالة.
احملراب إذ يبلغ عرض أسكوب ،فهي زبتلف من حيث اؼبقاسات ،أما األساكيب

عرضو  و األسكوب األخريم، أما طوؽبا فيعادل طول ضلع بيت الصالة. 2,30
م. وتنحصر صبيع األساكيب بني طبس صفوف من 15م، أما طولو فيبلغ 2,30

سم، 60األعمدة وبمل كل صف منها بائكة من العقود، أما اعبدران فيبلغ ظبكها 
 ي تقريبا ظبك جدران مسجد سيدي عقبة.  وبتوي مسجد سيدي اؼببارك علىوى

يقع يف اعبهة الغربية من اؼبسجد وىو أيضا غري منتظم الشكل طول ضلعو  صحن
م أما طول ضلع الصحن 9,70م أما على يساره فيبلغ طولو 7,15على يبني احملراب 

م ؿبمول على 1,20م بو رواق عرضو 7,10على جدار القبلة"احملراب" فيبلغ 
دعامات)أعمدة( يبلغ عددىا عشرة دعامة مصنوعة من اغبجارة ومبلط باآلجر 

يتميز مسجد سيدي اؼببارك دبيزة منفردة عن  األضبر جلب من تونس أيام أضبد باشا.
بقية مساجد اعبزائر، وىي تعدد األضرحة فيو، واليت تعد كمزارات تضم شيوخ الزاوية 

شيوخ اػبنقة البارزين، والذين أرتقوا إرل مصاف األولياء الذين ىم يف نفس الوقت 
الصاغبني. وقبد ما يشابو ذلك يف العمارة السلجوقية أين يتم إغباق اؼبدرسة باؼبدفن، 

. 6م(1308م /1077لـ ) ىـ( اؼبوافق708ىـ/470وىي قاعدة العمارة السلجوقية)
درويش باشا وارل  ، يف ىذا اجملال وعلى سبيل اؼبثال تربة7ؼبعي ويورد صاحل

م، وىي تقع ضمن ؾبموعة معمارية تتألف من 1574ىـ اؼبوافق لـ 982دمشق(
 جامع ومدفن ومكتبة)كتاب(، والقبة ؽبا طنبور من طابقني.

 اؼبالحظات اليت يبكن أن لبرج هبا من خالل دراستنا ؼبعادل اػبنقة مايلي:
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تدل على تواجد بشري  اؼبنطقة دل تكن مهجورة من قبل، فبقايا القرية الرببرية .1
 سابق.

الواحة كانت فبر رئيسيا للقوافل اؼبتنقلة من الصحراء كبو الشمال، أو من اعبزائر  .2
 اغبج.اغبجاز يف مواسم  إذل األقصىوحىت اؼبغرب 

اجملاورة اليت ال تبعد عنها إال دبسافة  مساحة الواحة ضيقة، عكس مدينة بادس .3
قليلة واليت توجد يف منبسط، وىذا ما جعلها عامل طرد للسكان يف العهد الروماين 

 وأتربة ترسبتعن طمي  وىو عبارةذلك وجودىا يف منخفض،  إذلوالبيزنطي. ضف 
 تستوعب العدد الكبري من السكان.  وبذلك المن وادي العرب، 

فبا آخر،  إذللفيضانات وادي العرب اجملاور ؽبا من حني الواحة كانت عرضة  .4
 للسكان.عامل طرد  جعلها

موقعها احملصن جعلها ملجأ للفارين واؼبالحقني سواء من األفراد أو القبائل على  .6
 مر اغبقبات التارىبية، خاصة وأن اؼبنطقة شهدت صراعات كبرية.

الف والتضارب، خاصة كانت دائما مثار االخت  وىي إشكاليةإشكالية النسب،  .7
وان تأسيس اػبنقة جاء يف وقت اهنيار أخر اإلمارات اإلسالمية يف اؼبغرب العريب. 
حيث أصبح النسب الشريفي مطلب اعبميع. وىذا ما جعلنا قبد نسبني ألسرة 

االدارسة  إذلسيدي اؼببارك: األول ينتهي إرل عثمان بن عفان رضي اهلل عنو، والثاين 
 وسلم.صلي اهلل عليو ومنو إرل الرسول 
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ارتباط تأسيس خنقة سيدي ناجي بالرؤية اليت رآىا يف اؼبنام مؤسس البلدة عن   .8
جده األول "سيدي ناجي"، وىذه ميزة قبدىا يف تأسيس أغلب القرى والبلدات 

 .واألسطورةوىو قيام التأسيس على أساس الرؤية 

التونسي ىو نفسو من رمم مسجد  وىو عمرأن من رمم مسجد سيدي اؼببارك  .9
 .ذلك ىو وجود نفس اسم اؼبرمم يف اؼبسجدين علىسيدي عقبة والدليل 

 اؼبسجد كان يف بدايتو عبارة عن زاوية ليتحول مع مرور الزمن إرل جامع (10
 ومدرسة

اؼبالح  أيضا، ىو توفر شروط العمارة اإلسالمية يف تأسيس اػبنقة، من  (11
، وىذا ما تكلم عنو وواديجبل  سبوضعها بني وإحاطتها بصور بغرض اغبماية، 

 ابن خلدون، وابن األزرق، وابن الربيع.

 وىو مادقة وتنظيم البلدة من حيث تقسيم سكاهنا قبليا على أحياء وحارات  (12
يشبو اؼبدن األوذل اليت أسسها اؼبسلمني كالكوفة والبصرة والقريوان والفسطاط وؽبذا 

 س حارات وطبس سواقي وطبس أبواب.عرفت البلدة ذات اػبمس مساجد وطب

 نادرة قاما قبدىا يف مساجد اعبزائر.  وىي ظاىرةظاىرة تعدد األضرحة باؼبسجد  (13

الزخرفة اليت تزين اؼبسجد وىي زخرفة ذات مبط متطور عما وجدناه يف مساجد.  (14
 نباتية، ىندسية، فلكية غاية يف اإلتقان. ، زخارفاألخرىالزاب 

تضم شيوخ وأبناء األسرة  حسني واليتبأسرة بن  د اػباصةباؼبسجاؼبقربة اؼبلحقة  (15
 ملحقة باؼبسجد منفصلة عن مقربة العامة من سكان اػبنقة.
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طريقة بناء القبور والشواىد وىي داللة عن التأثري العثماين يف اؼبنطقة كما تبني  (16
 اغبظوة واؼبكانة اليت كانت ألسرة بن حسني. 

اؼبدرسة الناصرية واليت تعد مبوذجا فريدا من نوعها يف الزاب من حيث التصميم  (17
 والبناء والوظيفة عكس مسجد سيدي عقبة.

 الصحن اؼبلحق باؼبسجد والذي يتميز باإلتقان والزخرفة واالتساع. (18

عال عكس  والتيجان بإتقاناستعمال اغبجارة يف صناعة األعمدة )السواري( (19
استعملت فيو أعمدة وتيجان جلبت من خرائب هتودة  مسجد سيدي عقبة الذي

 الرومانية وكذا استعمال جذوع النخيل.

، يف أعمال الزخرفة من تونس ربديدا واليت جلبتاالستعانة باليد الفنية اػبارجية  (20
 .والبناء

التحكم يف تقنيات الري حيث استغل شيوخها ما وجدوه من قنوات رومانية  (21
 ؽبا قنوات جديدة الستصالح أراضي اػبنقة.  قديبة يف اؼبنطقة وأضافوا

(: تعد السرايا معلما تارىبيا وأثريا بارزا يف خنقة أو )منزل أسرة بن حسينالسرايــا
سيدي ناجي، ؼبا تتميز بو من مكانة وىندسة معمارية وزخرفة. إال أن ىذا اؼبنزل 
زالت أغلب معاؼبو نتيجة عدم مقاومتو للظروف الطبيعية، كاألمطار والفيضانات اليت  

نيو وعدم االىتمام بو كانت تضرب اؼبنطقة بني الفينة و االخري، ونتيجة ؽبجرة ساك
إال يف السنوات األخرية أين أجريت عليو ترميمات وإصالحات سبت دون دراسة 
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علمية مدروسة.كما انو دل يتم بنائو مرة واحدة، بل كان ىبضع إرل إضافات بني 
 الفينة واألخرى حسب حاجة العائلة وعدد األفراد.

، وأكمل بنائو أضبد بناصر 8م1732قام بتأسيس اؼبنزل، ؿبمد بن ؿبمد الطيب يف  
أثناء عمليات الزيادة اليت أضافها علي مسجد سيدي اؼببارك)اؼبدرسة، والدمس، 

م. حيث أنفق من مالو 1758ىـ اؼبوافق لـ 1171والقبة وكذا بناء القلعة( يف سنة
اػباص حوارل شبانية آالف سلطاين ذىيب، ىذه اإلضافات والزيادات تدل على الرخاء 

كانت تعيشو بلدة اػبنقة، ويعد ىذا اؼبسكن من اؼبساكن اؼبتعددة   اؼبادي الذي
الوظائف، فباإلضافة إرل كونو مسكن العائلة فهو أيضا مقر للحكم وإدارة شؤون 
اػبنقة، خاصة وأن البلدة كان ؽبا اغبظوة الكبرية يف العهد العثماين كما سبق ذكره يف 

االوراس والزاب الشرقي" يف صبع اؼبدخل التارىبي، حيث كانت تسمي "دار إمارة 
العشور والزكاة، ضف إرل ذلك أهنا كانت مقصد لبعض البايات سواء من قسنطينة 
أو تونس كزائرين أو ىاربني لالحتماء وطلب الدعم.وؽبذا كان التفكري يف بناء مسكن 

 يليق بأسرة بناصر.

 الوصف العام للسرايا)المنزل(3

حسني( بطابع الًتبيع والتكعيب تقريبا مثل  أو منزل عائلة بنالسرايا )سبتاز 
تصميمات قصور مدينة اعبزائر، اليت تعود للفًتة العثمانية شأهنا شأن التصميمات 

حيث يبلغ طول  ،9اليت سبتاز هبا العمارة اإلسالمية اؼبعروفة يف العادل اإلسالمي
دبدينة م. وبذلك ال زبتلف عن مبط القصور العثمانية 12م، أما العرض 16ضلعها

 .10م(، وقصر حسني باشا20×م 25عزيزة )اعبزائر العاصمة، مثل قصر 
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دل ىبرج منزل عائلة بن حسني عن ىذا النمط اؼبعماري، فهو وبتوي على طابق أرضي 
يشتمل علي اؼبرافق الصحية واؼبعيشية، وكذلك علي غرف خاصة للضيوف بينما 

يف زبطيط القصور األموية وقبد شبيهها 11الطابق العلوي وبتوي على غرف للنوم
ذي تدور حولو األورل يف بادية الشام وقد مت علي أساس الفناء اؼبركزي اؼبكشوف ال

وما يسًتعي االنتباه يف السرايا أن واجهتها تقع يف زقاق 12وحدات اؼبسكن الكبري
ضيق بعيد عن مواجهة الشوارع الكربى والعامة اؼبتميزة بكثرة اغبركة النشطة كما أهنا 

ع يف غري مواجهة مراكز اعبذب العامة كاألسواق واؼبرافق العامة. يبكن تقسيم اؼبنزل تق
إرل عدة طوابق، واؼبالح  أنو يبثل حبق ناطحة السحاب يف منطقة صحراوية تتميز 
ببساطة مساكنها. نظرا الرتفاعو اؼبلحوظ مقارنة بباقي منازل اػبنقة خصوصا، والنمط 

الزاب عموما، حيث يبلغ ارتفاعو ارتفاع مئذنة مسجد العمراين اؼبعروف يف منطقة 
 سيدي ؼببارك اؼبالصقة لو.

ألىم اؼبعادل األثرية اإلسالمية  من خالل دراستنا النظرية والوصفية، وكذا التحليلية
ػبنقة سيدي ناجي، واؼبتمثلة يف مسجد سيدي اؼببارك وكذا السرايا. يبكن اػبروج 

 ا:بعدة مالحظات واستنتاجات أبرزى

سيدي ـ تأسيس خنقة سيدي ناجي جاء كحتمية دفاعية بدرجة أساسية بعد فرار  (1
 الصحراء.من مطاردة الشابية لو يف  اؼببارك

ـ ارتباط تأسيسها بالرؤية اليت رآىا يف اؼبنام مؤسس البلدة عن جده األول "سيدي  (2
على  ناجي"، وىذه ميزة قبدىا يف تأسيس أغلب القرى والبلدات وىو قيام التأسيس

 .واألسطورةأساس الرؤية 
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كانت دائما مثار االختالف والتضارب، خاصة   وىي إشكاليةـ إشكالية النسب،  (3
وان تأسيس اػبنقة جاء يف وقت اهنيار أخر اإلمارات اإلسالمية يف اؼبغرب العريب. 
حيث أصبح النسب الشريفي مطلب اعبميع. وىذا ما جعلنا قبد نسبني ألسرة 

ل ينتهي إرل عثمان بن عفان،والثاين إرل االدارسة ومنو إرل سيدي اؼببارك األو 
 الرسول صلي اهلل عليو وسلم .

ـ أن خنقة سيدي ناجي اكتسبت مكانة مرموقة علميا واقتصاديا يف مدة وجيزة يف  (4
رغم وجود قرى ؽبا أسبقية الظهور يف اؼبنطقة كسيدي عقبة،  ،منطقة الزاب الشرقي

اليت كانت مركزا عمرانيا كبري منذ العهد الروماين، ورغم ذلك دل ربقق  ،ليانةوبادس
فهل ىذا يعود فقط للمكانة العلمية اليت كان يتمتع .ما حققتو خنقة سيدي ناجي

 هبا مؤسس اػبنقة والزاوية وىو سيدي اؼببارك؟

ا أم أن ىذه األسرة جلبت معها موارد مالية كبرية أثناء تنقلها من تونس، وىذا م  .5
جعلها تصبح مركز استقطاب لالستقرار السكاين واالزدىار االقتصادي )للحرفيني 

 والتجار(.

ـ اؼبنطقة ورغم بعدىا عن مقر اغبكم العثماين إال أهنا دل تكن بعيدة عن ؾبريات  (6
اؼبكانة اليت حظيت هبا يف العهد العثماين من  والثقافية، بسبباألحداث السياسية 

لدن اغبكام العثمانيني دون اؼبناطق األخرى، والذي ذبلي يف حصول شيوخها على 
حق جباية الزكاة والعشر يف الزاب الشرقي وجبل ششار، وىي حظوة ال يبكن 

 اغبصول عليها ؾبانا خاصة وان العثمانيني كانوا ال يعطوهنا ألي كان.
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نقة سيدي ناجي، وىو طريق القوافل بني الصحراء والتل بالنسبة للقبائل ـ موقع خ (7
الرحل يف رحلة اؼبصيف، وكذا طريق اغبج الذي كان يبر هبا، والذي ينطلق من 

 وموريتانيا، وىذا ما شجع حركة التجارة والتبادل التجاري يف اؼبنطقة  األقصىاؼبغرب 

مالذا للبعض منهم أثناء صراعهم  ـ العالقات الطيبة مع دايات تونس حيث كانت (8
السلطة واستضافتهم، وىذا ما يسمي يف لغة اليوم الدبلوماسية "باللجوء  على

يالتني التونسية واعبزائرية عند السياسي"، ىذه اؼبكانة جعلتهم حلقة وصل بني اال
 حدوث األزمات.

م إال انو من جهة أخرى، كانت ىذه اؼبكانة مثار شكوك بايات قسنطينة وعد (9
الثقة يف شيوخ اػبنقة، وبذلك كانت خنقة سيدي ناجي منطقة ذباذب بني 

 االيالتني.

بني أسرة سيدي ناجي و األيالة التونسية،  وحىت األسريةـ الروابط الثقافية  (10
استفادت اػبنقة من دون جعلت اؼبنطقة تتأثر بالنمط العمراين والثقايف التونسي، فقد 

نية من تونس نظرا للتقارب الكبري الذي كان بينهما. شك ببعض اؼبظاىر الثقافية والف
فقد استعان شيوخها يف تزيني مسجد سيدي اؼببارك بصناع تونسيني ماىرين أمثال: 
أضبد بن عمر التونسي الذي نقش احملراب و االصطا حسني الذي نقش القبة وعلي 
 بن ؿبمد التونسي وعمر الصفا قسي ...إخل، وقد وجدت خطوطهم على مسجد
ومدرسة اػبنقة، فنقش مثال على الباب الغريب للمسجد ما يلي:"ركب ىذا الباب يوم 

ومائة وألف علي يد صانعو أصطا  46األحد الثامن من شهر اهلل اؼبعظم شوال سنة 
أضبد بن عمر الشريف اعببايلي النقاش وباين ىذا اؼبسجد اغباج ؿبمد السعد بن عمر 

 ".الصفا قسي رضبو اهلل
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العثمانية البارزة يف معادل اػبنقة يف اؼبسجد والسرايا، واليت تدل بشكل  ـ الزخرفة (11
 ال يدعوا للشك أن اؼبنطقة كانت تعيش يف رخاء اقتصادي ومارل كبريين.

ـ ظاىرة استعمال العقود النصف دائرية، واليت قبدىا يف اغلب اؼبنازل يف خنقة  (12
سيدي ناجي إرل يومنا ىذا، وىذا يدل أن اؼبعماري يف اؼبنطقة أصبح يتحكم يف 
تقنيات البناء بدرجة كبرية. حيث أصبح يكيف عمران البلدة حسب متطلبات البناء 

 والظروف الزمنية اليت تعيشها. 

ستعمال العقود الربميلية على شكل العقود الرومانية واليت استعملت يف ـ ظاىرة ا (13
 .اؼبدرسة الناصرية والسرايا

ـ عمليات الًتميم العشوائية اليت سبت عليها دون دراسة علمية، شوىت ىذا  (14
 .حوارل أربعة قرون خلت إذلاؼبعلم الًتاثي وأفقدتو زخرفتو وىندستو اليت تعود 

يبكن القول يف األخري، أن مكانة شيوخ خنقة سيدي ناجي الدينية والعلمية  (15
جعلت تأثريىم ينتشر بسرعة يف ناحية الزاب الشرقي، وكذا حنكتهم السياسية منذ 
تورل أضبد بن ناصر اؼبشيخة يف البلدة جعلتهم وبتلون ىذه اؼبكانة مع مرور الزمن. إال 

ت الراىن، بعدما أنبلت وتعرضت للموت أن البلدة فقدت ىذه اؼبكانة يف الوق
 .للسقوطالبطيئي بعد ىجرة سكاهنا، وبذلك تعرضت السرايا 

 الخاتمــــــــــة
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لقد تبني لنا من الدراسة اؼبيدانية اؼبتعلقة باؼبعادل األثرية اؼبوجودة يف منطقة الزاب 
سط يف الشرقي، استخالص بعض خصوصيات العمارة اإلسالمية احمللية باؼبغرب األو 

 :والعهد العثماين للفتح اإلسالميالقرون األورل 

أهنا عمارة ؿبلية يف طابعها ونسقها العمراين يف بدايتها األوذل، إال أهنا تأثرت فيما  .1
بعد باؼبؤثرات اػبارجية اآلتية من منطقة األناضول وبالتحديد تركيا بسبب الوجود 

ة سيدي ناجي وبالتحديد يف العثماين باعبزائر، وىذا ما نالحظو يف عمارة خنق
 السرايا.

عمارة الزاب الشرقي، اعتمدت يف بدايتها على اؼبواد احمللية الصنع يف عملية البناء  .2
اعبص، ومع مرور الزمن تطورت أساليب البناء  والزخرفة، مثل جذوع النخيل واللنب و

وتقنياتو، حيث استعمل البناء تقنيات ـبتلفة عن التقنيات اؼبستعملة ؿبليا ومزجها 
بتقنيات خارجية، مستعينا خبربات خارجية من اؼبناطق اجملاورة للجزائر، كتونس 

اد اليت كانت مستغال الروابط التارىبية بني ىذه األخرية وتونس، كذلك استعان باؼبو 
 .ىالعهد العثماين من دول أخر  للجزائر يفذبلب 

أن اؼبعماري دل يهتم باعبانب اعبمارل بشكل كبري، بقدر اىتمامو واحًتامو ألسس  .3
البناء وقواعده، وىذا ما وجد يف مسجد سيدي عقبة. أما يف معادل خنقة سيدي 

حية اعبمالية حقها من وتقنياتو، وبدأ يعطي النا يطور مهاراتوناجي فنجده قد بدا 
حيث استعمال اآلجر واؼبزج بني عدة مواد وتقنيات يف اؼببين الواحد، دون اإلخالل 

ذلك اىتمامو بالعنصر الزخريف يف اؼببين إلضفاء  إذل بالنسق العام للمبين، ضف
 إذلاعبص بل تعداه  ىالناحية اعبمالية عليو، حيث دل يكتفي بالزخرفة البسيطة عل
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اغبجر ومواد أخرى، كذا تنويع مواضيع الزخرفة، سواء النباتية أو  الزخرفة على
 العثمانية.اؽبندسية وحىت الرموز الفلكية، كالنجوم واألىلة ربت تأثري العمارة 

استعمال األسس  إذلفيما يتعلق بعمر البناء وسالمتو، فقد عبأ معماريو اؼبنطقة .4
ث راعي تضاريس اؼبنطقة وطبق النوع الالئق األنبية البالغة، حبيالبناء اليت كان يعطيها 

 هبا.

يبكن اػبروج هبا من ىذه الدراسة أن عمارة الزاب عموما والزاب  واػبالصة اليت.5
 الشرقي خصوصا ضبلت الصفات العامة للعمارة اإلسالمية يبكن حصرىا كالتارل:

 3من حيث الهندسة والتخطيط - أ

أو األروقة كعنصر أساسي يف زبطيط  استخدام الصحن أو الفناء احملاط باألواوين •
 العمائر بكل أنواعها تقريبا.

االعتماد على العقود ذات األقواس اؼبختلفة والعمد أو العضائد كعناصر أساسية  •
 قوفالسغبمل 

 العناية بالواجهات وأسوار اؼبباين واالىتمام بالبوابات بشكل خاص. •

والتخطيط، وإهباد اغبلول للتكيف مراعاة التقاليد االجتماعية والدينية يف اؽبندسة  •
 مع البيئة الطبيعية وأحوال اعبو.

االعتماد يف التسقيف على القباب والسقوف اؼبعقودة وتكاد تكون القبة العنصر  •
 الشائع الذي ال يستغين عنو يف العمائر الدينية، واؼبدنية أحيانا.
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 من حيث المظهر العام3ب 

التنويع يف استعمال العناصر،  إذل اؼبيل واإلكثار من الزخرفة والعناية بالتجميل  •
 واالعتماد على التكرار يف بعضها اآلخر.

 التكرار يف بعضها اآلخر. واالعتماد علىتوخي التناظر يف توزيع العناصر،  •

تية، ع اؽبندسية والنبايذبنب سبثيل الكائنات اغبية، والًتكيز على استعمال اؼبواض •
 والعمل على إغناء ىذه اؼبواضيع وتطويرىا.

 متعددة زخرفيةو يره وذبميلو، يف أغراض فنية و تسخري اػبط العريب،بعد تط •
                                                           

 الهوامش3
 .1138الفريوز آبادي: القاموس احمليط، ص 1
 . 325لسان العرب: باب اػباء، اجمللد الثاين، ص 2
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من معركة زرفشان إلى معركة  العالقات الخانية _ السلجوقية
 م(:1141هـ/536_  م 1004هــ/  395:)قطوان

 / جامعة االغواطشارف خالد أ/
Summary: 

The state is Qarakhanid first Muslim Turkish state appeared in 
history, the mid-tenth century AD, was extracted Transoxiana 
of Samanids, and ruled until the beginning of the third century 
AD, and is characterized by information about these state scarce 
and disperse, it is rare that the two opinions agree in the case of 
issues related to Qarakhanid state, and the most important issues 
relating to this state is the relationship with the Seljuk, the 
address on the political relations between the Islamic forces in 
Central Asia at the time where there was volatility between 
loyalty and enmity and alliance and conflict, coup and the 
political roles of subordination to the anti-dependency. 

There are a lot of aspects of the great similarities that combine 
the two, such as synchronized they had converted to Islam and 
the similarity of circumstances and causes, as well as the 
complexity of the political and military ties and even family 
between them, to stop the search when common the fact that 
the Seljuk opinion seized the Transoxiana as a complete and 
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comprehensive, and is thereby detracting from Qarakhanid 
historical role of the state and falls under thick curtain of 
mystery, because of the famous Seljuk rulers and the absence of 
state governors Qarakhanid by ancient sources and even recent 
studies, have tried to search correct this opinion based on 
available sources and references. 

He also highlighted the research of political and military 
relations and cases of political affinity between the two parties, 
and follow the phases of the relationship between them and 
changes them. 

  

رت يف التاريخ أواسط القرن تعترب الدولة اخلانية )القراخانية( أول دولة تركية إسالمية ظه
العاشر ادليالدي، وقد انتزعت بالد ما وراء النهر من السامانيني، وحكمت حىت بداية 
القرن الثالث عشر ادليالدي، وتتميز ادلعلومات اخلاصة هبذه الدولة بالشح واالجتزاء 

راخانية، ومن والتفرق، ومن النادر أن يتفق رأيان يف قضية من القضايا ادلتعلقة بالدولة الق
أىم القضايا ادلتعلقة هبذه الدولة ىو عالقتها بالسالجقة، وىي عنوان على العالقات 

يف آسيا الوسطى آنذاك حيث ساد التقلب بني الوالء  اإلسالميةالسياسية بني القوى 
 والعداء والتحالف والتنازع، وانقالب األدوار السياسية من التبعية إىل التبعية ادلضادة.  

ويعود سبب اختياري ذلاتني الدولتني إىل أوجو التشابو الكبرية اليت ذبمعهما مثل تزامن 
اعتناقهما لإلسالم وتشابو ظروفو وأسبابو، إضافة تشابك العالقات السياسية والعسكرية 
وحىت العائلية بينهما، دون أن أننسى ىنا التحدي العلمي الذي يطرحو الرأي الشائع 
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استولوا على بالد ما وراء النهر بصفة كاملة وشاملة، شلا يغمط يف بكون السالجقة قد 
دور القراخانيني التارخيي ويسدل عليهم ستارا كثيفا من الغموض، بسبب شهرة 
السالجقة وحكامهم وتغييب القراخانيني وحكامهم من قبل ادلصادر القددية وحىت 

 الدراسات احلديثة.

ال التوقف بنوع من التطويل عند أصول الدولة ومن ىنا فقد فضلت يف ثنايا ىذا ادلق
اخلانية ونشأهتا، وذلك لتعريف الباحثني هبذه الدولة، يف حني تعد الدولة السلجوقية وما 

 اإلسالميمن األمور ادلشهورة وادلعلومة بالنسبة للباحثني يف التاريخ  ونشأهتايتعلق بأصوذلا 
 الوسيط.

زمين لبداية ىذه الدراسة وىي سبثل أول  كمعلم  م 1004هــ/  395وقد اخًتت سنة 
احتكاك عسكري مباشر بني اخلانيني والسالجقة يف معركة زرفشان قرب مسرقند واليت 
انتصر فيها السالجقة بقيادة سلجوق بن دقاق وحليفو ادلنتصر الساماين على اجليوش 

كمعلم   م1141هـ/536القراخانية ادلستولية على بالد ما وراء النهر، بينما وضعت سنة 
لنهاية الدراسة، وىي السنة اليت وقعت فيها معركة قطوان، وقد شهدت ىزدية التحالف 
السلجوقي _ القراخاين أما اجليوش القراخطائية وبذلك انتهت السيطرة السلجوقية على 

 بالد ما وراء النهر وانتقلت إىل اخلطا.

 أوال: الدولة السلجوقية أصولها ونشأتها:

ينحدر السالجقة من قبيلة قنق الًتكمانية اليت تعترب واحدة من القبائل األربع والعشرين 
وقد  وقد كانوا يسكنون السهوب الواقعة مشايل حبر قزوين وآرال 1،اليت سبثل اجملموعة الغزية
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يف الغرب حيث سيطروا على الوادي األدىن لنهر سيحون  اإلسالميةاذبهوا إىل األراضي 
وىو ينتمي أصاًل إىل أسرة من أسر كن أحد زعمائهم وامسو سلجوق بن دقاق إىل أن سب
من توحيد تلك القبائل وازباذ مدينة جند يف بالد ما وراء النهر منطلقا لتحركاهتم األمراء 

اليت ستشهدىا ادلنطقة، وال بد من اإلشارة إىل أن الرجل كانت تربطو بادلسلمني عالقات 
 2فيما بعد. سالماإلجيدة أدت إىل اعتناقو 

بعد اعتناق السالجقة الدين اإلسالمي على ادلذىب السين ، هناية القرن العاشر ادليالدي 
، دخلوا بلدان العامل اإلسالمي يف خوارزم وما وراء النهر بالطريقة نفسها اليت دخل فيها 

خدمة العديد من األقوام الًتكية  الوافدة أي يف صورة قوات عسكرية مساندة تعمل يف 
 القوى ادلتنازعة يف تلك البلدان.

مل يكن السالجقة كغريىم من قبائل الغز اليت كانت تعتمد الغارات على الدولة البيزنطية 
بغرض السلب والنهب بل كانوا على غاية من التنظيم والتخطيط،  اإلسالميةواألراضي 

يهم يف بداية ادلطاف على عكس غريىم من القبائل الًتكية، ورغم غلبة النزعة القبلية عل
 اإلسالميةولكنهم سبكنوا يف فًتة وجيزة من التموقع وأخذ مكاهنم الالزم يف خريطة القوى 

فبعد اليت كان ذلا تأثري كبري يف رسم مالمح مستقبل القوة االسالمية يف العصر الوسيط، 
 والغزنوية السامانيةأن عربوا خراسان توسعوا بادلنطقة مستغلني الصراع القائم بني القوات 

والقراخانية ، ليتمكنوا وبعد انضمامهم للسامانيني، الذين اهناروا أواخر القرن الرابع 
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اذلجري أمام الغزنويني والقراخانيني من االستيالء على أجزاء من بالد ما وراء النهر كانت 
 3دبثابة منطلق ذلم ضلو إنشاء كيان سياسي مستقل.

، اإلسالميالناشئة استعادة الوحدة السياسية ألغلب العامل  استطاعت القوة السلجوقية
بعدما كان يعاين من مشاكل داخلية كثرية وأخطار خارجية متعددة خالل القرن اخلامس 
اذلجري سبثلت يف تسلط البويهيني وضعف العباسيني والتهديد الكبري الذي كانت سبثلو 

حيث سبكنوا  اإلسالميةحساب الدولة  اخلالفة الفاطمية إىل جانب التوسع البيزنطي على
دماء جديدة ستساىم يف رفد القوة  اإلسالميمن إحداث التوازن ومنح العامل 

 4االسالمية.

 

 ثانيا: الدولة القراخانية أصولها ونشأتها:

على حكم ىذه الدولة  1874" يف الشرق ويف أوروبا منذ عام أطلقت لفظة "القراخانية
 V.V Grigrerف. ف غريغوريف -اإلسالمية الًتكية حني نشر ادلؤرخ ادلستشرق

فشاع بعد ذلك ىذا االسم  5مقالتو حول القراخانية فيما وراء النهر،
(Karachanidem يف أوساط الباحثني كما عرفت ىذه الدولة كذلك باسم ودولة )
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انات تركستان" أو "خاقانات تركستان" وذلك لوجود لقب "خاقان" ضمن ألقاب "خ
 6األسرة، ومساىا األوربيون كذلك "اإليلكخانية".

أو أما ادلصادر العربية اإلسالمية ادلعاصرة ذلذه الدولة فتسمي ىذه الساللة بـــ: "اخلاقانية" 
 7فراسياب"."اخلانية"، كما يرد لدى ىذه ادلصادر تعبري: "آل أ

يتعذر ربديد األصول الدقيقة للقراخانيني، وقد كانت ىذه األصول زلط شك وتساؤل 
دائم، واختلفت اآلراء وتضاربت حول األصول احلقيقية للقراخانيني،وتعددت اآلراء بني 

 ، أو األصل القارلوقي، أو غريمها، ودبا أنين أرجح األصل القارلوقي8األصل اإلويغوري
فإنين سأكتفي بذكر أىم الدالئل عليو مع ترك النقاش يف ىذه القضية للقراخانيني 

 دلقاالت أخرى.

تعيش على حدود البالد اإلسالمية إىل الشرق من مدينة طراز،  القارلوق فقد كانت قبائل
وىم من األتراك الشرقيني على ما ذكره اجلغرافيون العرب يف القرن اخلامس اذلجري/ 
العاشر ادليالدي، وىم يشغلون ادلنطقة بني الغز والتغزغز، وحكموا منطقة سيمرييتشي 

وقد وصفهم  9م(،760ه/143ام ))يين صو( أو: بالد األهنار السبعة ابتداء من ع
 .10الكاشغري بأهنم أىل وبر ويعين أهنم قبائل بدوية
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خانيني ىي أن احلاكم للقرا د أن الدليل األقرب إىل حقيقة األصل القارلوقيلويذكر بارتو 
م، ذلك  12ه/  7دينة "بالساغون" كان يسمى "توركمان" وذلك يف القرن القراخاين دل

نتماء القارلوق إىل الًتكمان بقولو: "... قرلق وىم جيل من أن الكاشغري كان يصرح با
بارتولد إىل الوضع اخلاص الذي سبتع بو القارلوق يف ظل الدولة شري ، كما ي11الًتكمان.."

 12القراخانية وىو يشابو إىل حد كبري وضع الغز يف الدولة السلجوقية.

االسالمي  حركة الفتحواجو القطوري بأن القارلوق ىم من  ويضيف األستاذ الصفصايف
اضطروا إىل  طراز، ولكنهميف بداياتو وظهرت بصمتهم احلربية يف معارك كثرية مثل معركة 

االنسحاب إىل طارًن وصارت بالساغون عاصمة ذلم، كما تسموا باسم سياسي ىو 
 13"الًتكمان"، ولكنهم مع انتشار االسالم سارعوا بالدخول فيو.

م قراخاين اكلنشأة الدولة القراخانية، ولكن أول ذكر حل يكتنف الغموض البدايات األوىل
م، وحارب السامانيني وحاول توسيع  819وقد حكم منذ  14ىو "بيلكو كول قدرخان"
بينما يعطينا أوقطاي أصالن امسا آخر ألول ملك قراخاين  15رقعة بالده على حساهبم،

اإليغورية يف منغوليا ليعلن وىو" يابغو"الذي كان زعيما للقارلوق واستغل سقوط ادلملكة 
 16نفسو أمريا على القبائل الًتكية متخذا لنفسو لقب "قره خان".
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 القرنني وطوال ادليالدي، السابع القرن أواخر منذ اإلسالمي بالدين األتراك بدأاحتكاك
 من عدد يف ورد مجاعية، فقد وبصفة كبرية بأعداد لو األتراك تناقعا تتابع الالحقني
 أسرة خركاه )أي ألف 200ضلو  أعلن م 960ه/  349سنة  يف أنو التارخيية ادلصادر

 17.احلنفي ادلذىب واتبعوا لإلسالم اعتناقهم القراخانيني خيمة( من أو

والسامانيني العسكرية والسلمية قد نتج عنها  القراخانيني بني إن تعدد صور االحتكاك
 طراز الساماين"باحتالل مدينة محدأ بن قام "إمساعيل فقد حاالت االسالم اجلماعية،

 أمريادلؤمنني "ادلعتضد باسم اخلطبة فيو قرأت مسجد ببناء القراخانية و قام الدولة عاصمة
 من وضلوا احلاكمة األسرة من أفرادا أسران ىذا األمري  إىل الطربي ويشري منربه، باهلل"على

 ويف ظهرانيهم بني ساماين ألمري القراخانيني إيواء أن كما  18قراخاين، جندي آالف عشرة
 ىذه إىل ادلسلمني الدعاة وصول من ذلك تبع وما احلاكمة، القراخانية األسرة أفراد وسط

 19.لإلسالم القراخانيني من ادلزيد اعتناق يف كثريا ساىم قد ادلنطقة

وكان للتجارة بني ادلسلمني واألتراك _واليت ساعدت الدولة السامانية على ازدىارىا_ 
بني القراخانيني من خالل تعامالهتم مع الشعوب البدوية اليت  اإلسالمدور كبري يف نشر 

خصوصا وأن التفوق احلضاري كان  اإلسالميأعجبت بالتعاليم البسيطة الواضحة للدين 
 20دلسيحية والبوذية وغريمها من الديانات.على ا اإلسالميللدين 
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 من ملك أول اعتناق ىو باإلسالم القراخانيني عالقة على طرأ الذي اجللل ولكن احلادث
 بـــ "عبدالكرًن" وقد تلقب الذي بغراخان ساتوق وىو أال لإلسالم، الدولة ىذه ملوك
 من نزل رجال كأن منامو يف رأى أنو ىو  ساتوق إسالم سبب أن إىل األثري ابن أشار

 فلما منامو يف فأسلم واآلخرة، الدنيا يف تسلم معناه: أسلم ما بالًتكية لو فقال السماء
م، بينما كان إسالمو 955ه/344اإلسالم، وقد تويف ىذا األمري سنة  أظهر أصبح

سابقا لوفاتو بسنة، وكانت عاصمتو غداة وفاتو ىي كاشغر وأصبحت ربت حكمو مدينة 
 21إسالمية.

 قضى أنو على إليو يشار موسى ) وحيمل امسا تركيا ىو: بايتاش( الذي ابنو وقد خلفو
خان، وأعلن سنة  أرسالن للملك ىزديتو بعد القراخانية لألسرة الشرقي الفرع على

 .22دينا رمسيا لدولتو اإلسالمه 349

 لو كان الذي احلسن علي أبو وخلفو م 992ه/  382سنة  ساتوق بن موسى تويف
 من القراخانية للدولة اجملاورة الوثنية الًتكية القبائل ضد اجلهاد حركة تنشيط يف كبري دور

 بن احلسن بغراخان أخيو ابن احلكم يف معو أشرك وقد23واجلنوبية، الشرقية الناحيتني
 اإلسالم نشر يف ساىم وقد والعلماء للفقهاء مكرم عادل كملك عرف الذي سليمان

 إحدى يف م 998ه/  388سنة  علي احلسن أبو تويف ودلا والنصارى البوذيني بني
 أبنائو أكرب احلكم الشهيد" توىل لقب "احلريق عليو أطلق حيث الوثنيني، الًتك مع حروبو

 من خان إيلك احلكم: نصر يف شريكو و أخوه سبكن بينما خان، طغان أمحد نصر أبو
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 األسرة حكم بذلك منهيا م 999 ه/ 389سنة  النهر وراء ما بالد على االستيالء
 24السامانية.

باستيالء القراخانيني على بالد ما وراء النهر سيبدأ فصل جديد يف تاريخ آسيا الوسطى 
الدولة دورا كبريا يف العالقات الدولية يف وسط آسيا،  ىذهاإلسالمي، حيث ستلعب 

السالجقة، ولكنين ادلعاصرة مثل الغزنويني والعباسيني و  اإلسالميةخصوصا مع القوى 
سأقتصر على العالقات القراخانية السلجوقية التزاما دبوضوع ادلقال، كما أنين سأضرب 

 . لدولتني إال دبا خيدم فكرة البحثصفحا عن التطورات السياسية يف ا

 ثالثا: مراحل تطور العالقات بين القراخانيين والسالجقة:

م( : الصالت األولى بين 1037هــ/  429م _ 1004هــ/  395المرحلة األولى)
القراخانيين والسالجقة قبل تأسيس السالجقة لدولتهم أو مرحلة العالقات 

 المتذبذبة بين تبعية السالجقة للقراخانيين والعداء بينهما:

نسبة للسالجقة، حيث سبثل ىذه ادلرحلة فًتة القوة بالنسبة للقراخانيني وفًتة الصعود بال
سنجد أن اخلانيني سيستعملون السالجقة يف حروهبم مع الغزنويني أو يف حروهبم مع 

 بعضهم البعض.

السلجوقية تعود إىل فًتة متقدمة مل يكن فيها السالجقة قد  -ولكن العالقات القراخانية 
ب والتحالف، وكان أسسوا دولة قائمة بذاهتا وقد سبايزت ىذه العالقات بني السلم واحلر 

حيكمها يف الغالب تبادل ادلصاحل السياسية حيث قدم السالجقة ادلساعدة لألمري 
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الساماين ادلنتصر أبو إبراىيم بن نوح الذي كان بصدد رلموعة من احملاوالت األخرية 
الستعادة ملك آبائو حيث ىرب إىل السالجقة وطلب ادلساعدة سلجوق بن دقاق، 

 394ني يف معركة قرب زرفشانويف معركة أخرى قرب مسرقند سنة حيث ىزموا القراخاني
ولكنهم سرعان ما زبلوا عن األمري الساماين مدركني هنايتو الوشيكة، ويعترب  1003ىـ/ 

ىذا االحتكاك العسكري أول لقاء مسلح بني الطرفني بعد دخوذلم لإلسالم، وظهور 
 25لنهر.القراخانيني كدولة واستيالئهم على بالد ما وراء ا

قام السالجقة باستغالل اخلالفات الداخلية يف الدولة القراخانية واالستفادة من ذلك 
التوسع على حساهبم، وأصبحت سلاوف القراخانيني من السالجقة جدية بسبب اذباه 

 أنظارىم إىل مناطق سيطرة القراخانيني يف آسيا الوسطى.

ين مصاىرا إلسرائيل بن سلجوق القراخا 26فقد كان أمري خبارى ادلتمرد "علي تكني"
وزلالفا لو، وقد كان إسرائيل قائدا لقبائل السالجقة فيما وراء النهر وقد واجها معا محلة 
اإليلك خان نصر لتقويض ىذا االتفاق، مث محلة السلطان زلمود الغزنوي واليت نتج عنها 

 27م(. 1026ىــ/  416سقوط إسرائيل بن سلجوق يف األسر وذلك سنة )

م  1030ىــ/  422حاول األمري القراخاين ناصر احلق مشس الدين إيلك خان سنة  وقد
إيقاد اخلالفات بني أفراد األسرة السلجوقية، مث قام بإرسال محلة عسكرية اشتبكت مع  
السالجقة يف معارك طاحنة نتج عنها ىزدية احلملة، بينما ربالف األمري ىارون شهاب 
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لسلجوقي طغرلبك وأخيو داوود مؤقتا، حيث ألقى األمري الدولة بغراخان مع السلطان ا
ىارون القبض علي طغرلبك وأخذه أسريا، ما أثار غضب أخيو فجرد محلو سار على 

 رأسها وسبكن من ىزدية القراخانيني وإنقاذ أخيو من األسر.

عمل علي تكني على االستفادة من السالجقة يف حروبو ضد جريانو حيث قام باالتصال 
ددا بالسالجقة بعدما أسر حليفو السابق )إسرائيل بن سلجوق(، حيث ربالف مع رل

يوسف بن موسى بن سلجوق، وأواله عطفا خاصا سبثل يف تقدديو على رجالو وتلقيبو 
 28بيغو( ومنحو إقطاعات كثرية. باألمري )إينانغ

وقد ىدف األمري علي تكني من تقريب يوسف إىل ربصيل عدة مكاسب من بينها: 
ضمان قوة سلجوقية مهمة إىل جانبو يف حروبو الطويلة مع الغزنويني وأبناء عمو 
القراخانيني، ومن جانب آخر ىدف علي تكني إىل إبعاد األمري يوسف عن أبناء عمو 

وجغري بك( وبذلك ضمان تفريق كلمة البيت السلجوقي، ولكن  السالجقة )طغرلبك
يبتعد عنو، شلا جلب عليو سخط علي  األمري يوسف فطن دلقاصد علي تكني ما جعلو

 29م(. 1030ىــ/  421تكني الذي قتلو يف النهاية سنة )

حاول السالجقة الثأر دلصرع ىذا األمري وخاضوا حربا شرسة ضد األمري علي تكني 
تداول فيها الطرفان اذلزدية والنصر، ولكن اخلسائر الفادحة اليت تكبدىا السالجقة 
جعلتهم يدركون خطورة بقائهم يف بالد ما وراء النهر، فقاموا بعبور هنر جيحون 
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كن قائدىم طغرلبك من تأسيس دول للسالجقة واالستقرار يف نواحي خراسان، حيث سب
 1037.30ىــ/  429يف خراسان وذلك سنة 

م( : العالقات المتكافئة  1089هـ/  482م _1037هــ/  429المرحلة الثانية )
 بين الدولتين القراخانية والسلجوقية:

لسلجوقية، وسبثل ىذه ادلرحلة فًتة الندية والعالقات ادلباشرة بني الدولتني القراخانية وا
 خصوصا بني ضعف وانتهاء العامل الغزنوي واضلساره عن خراسان وما وراء النهر.

بعد انتقال السالجقة إىل خراسان بدأت العالقات بني الطرفني بالتحسن حيث عمل 
الثالث على دعم السالجقة مع ربريضهم ضد السلطان  األمري القراخاين زلمود بغراخان

مسعود الغزنوي، لكن ىذا األخري عمل على عدم السماح حبصول ىذا التحالف ومنع 
وصول إمدادات بغراخان إىل السالجقة عرب اتفاق مع أخ األمري بغراخان وىو األمري 

 31شرف الدولة سليمان أبو شجاع أرسالن خان الثاين.

م(  1067ىــ/  460ة القراخانية الغربية إبراىيم طفغاج خان )ادلتويف حاول خان الدول
بسط سيطرتو على قلعة ترمذ )وىي جزء من خراسان( ولكن القائد السلجوقي ألب 
أرسالن ابن أخ طغرلبك تصدى لو ومن مث جنح الطرفان إىل الصلح، ومت التوقيع على 

اج خان إبراىيم إىل ربسني بينما سعى طفغ 32م،1049ىـ/441وثيقة ادلصاحلة سنة 
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العالقة بينو وبني السالجقة عرب عقد مصاىرة بني الطرفني، حيث تزوج  ملكشاه ابن 
 33السلطان ألب أرسالن من ابنة األمري طفغاجإبراىيم خان.

وحىت عندما ساءت العالقة بني طرفني مؤقتا بسبب ىجوم ألب أرسالن على أراضي 
طفغاج خان حبل  م )مسرقند وفرغانة( مل يقم 1061ىــ/  458القراخانيني يف سنة 

ادلشكلة بالوسائل العسكرية، بل قام بإرسال رسالة إىل اخلليفة العباسي القائم بأمر اهلل 
يطلب فيها من اخلليفة التدخل لوقف اعتداءات السلطان ألب أرسالن على أمالكو، 

 34وقد بعث اخلليفة لألمري اخللع ومنحو األلقاب الفخمة.

م قام  1067ىـ/  460ويل مشس ادللك احلكم عقب وفاة أبيو طفغاج خان سنة عند ت
بعقد رلموعة من ادلصاىرات بني األسرتني القراخانية والسلجوقية، حيث تزوج السلطان 
ألب أرسالن بابنة قدر خان أرملة السلطان مسعود الغزنوي، بينما تزوج السلطان مشس 

دون أن ننسى ادلصاىرة اليت سبقت حيث أن  ادللك خان بابنة السلطان ألب أرسالن
أخت مشس ادللك )تركان خاتون ابنة إبراىيم طفغاج خان( تزوجت من ملكشاه بن ألب 

 35وىي والدة السلطان زلمود السلجوقي. أرسالن

ساعدت ادلصاىرات اليت عقدت بني الطرفني على استقرار العالقات السياسية بني 
 سببت يف تدىور العالقات بينهما.الدولتني حىت وقعت حادثة ت
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م بني اخلان مشس ادللك ووايل خوارزم إياز  1072ىــ/  465حيث نشب خالف سنة 
بن ألب أرسالن السلجوقي، ومن مث اهتم مشس ادللك زوجتو أخت األمري إياز بالتجسس 
عليو، وقام بضرهبا حىت ادلوت، وكرد فعل  شن السلطان ألب أرسالن محلة عسكرية على 

الد ما وراء النهر ثأرا البنتو ودخل خبارى وتوقفت محلتو بسبب وفاتو جراء طعنة تلقاىا ب
 36من أحد أسراه.

تطلع إىل  أوصى ألب أرسالن بالسلطة البنو ملكشاه ولكن عمو قاورد بن جغري
وقد  37االستيالء على والية الري ما جعل ملكشاه يعود غربا دلنعو من السيطرة عليها،

حداث اخلان مشس ادللك، بالتوسع على حساب السالجقة،فحرك قواتو أغرت ىذه األ
م(  مث استوىل على 1072ىـ/465ضلو ترمذ وسبكن من االستيالء عليها يف نفس السنة)

بلخ، وبذلك امتدت الدولة القراخانية ألول مرة يف تارخيها إىل مناطق خارج بالد ما وراء 
 38النهر.

يف نفس السنة ولكن استعادهتم دلدينة ترمذ تأخرت  استعاد السالجقة سيطرهتم على بلخ
للسنة ادلوالية حيث خرج ملكشاه حبملة استهدفت مدينة ترمذ حيث استوىل عليها 

 39وقبض على واليها وىو أخ مشس ادللك فأكرمو ملكشاه وخلع عليو.
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 بعد استعادة ترمذ من طرف السالجقة سيواصل ملكشاه زحفو اىل مسرقند، واليت كادت
تصلها اجليوش السلجوقية لوال تدخل الوزير نظام ادللك الذي أقنع السلطان ملكشاه 

 40بسحب قواتو، وذلك بناء على رجاء من اخلان مشس ادللك للوزير نظام ادللك،
وسيسود السالم بني الطرفني دلدة مخس سنوات تبقت من حكم اخلان لشمس ادللك 

ربية أخوه خضر خان الذي توطدت عالقتو الذي خلفو على عرش الدولة القراخانية الغ
بالسالجقة واستمرت العهود وادلواثيق بينهما مصونة زلفوظة وعند وفاتو توىل مكانو ابنو 

 41م(. 1095 -1089ىـ/  488 -482أمحد خان )

: وقوع القراخانيون  م(1141هـ/536م _  1089هـ/  482المرحلة الثالثة )
 تحت النفوذ السلجوقي: 

وسبثل ىذه الفًتة عهد النفوذ السلجوقي على احلكام القراخانيني، وىو ديثل السيطرة غري 
 ادلباشرة على بالد ما وراء النهر.

فقد أساء أمحد خان السرية يف الرعية فكاتب أىل مسرقند وأعياهنا السلطان ملكشاه لغزو 
ذلم وربرك جبيشو بالد ما وراء النهر، وبعد عدة مكاتبات ومراسالت استجاب ملكشاه 

ضلو خبارى حيث استوىل عليها، مث إىل مسرقند عاصمة ملك أمحد خان وسبكن من 
االستيالء عليها بعد زلاصرهتا، وىرب اخلان سلتفيا وسبكن أعوان السلطان من القبض 
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عليو ولكن السلطان ملكشاه أطلق سراحو وأرسلو مكرما إىل أصفهان بعد شفاعة تركان 
 42وعمة أمحد خان . خاتون زوجة ملكشاه

م( ربت نفوذ السلطان  1089ىـ/  482وهبذا سقطت الدولة القراخانية الغربية سنة )
السلجوقي ملكشاه الذي مل يكتف بذلك بل امتدت سلطتو إىل الدولة القراخانية 
الشرقية حيث فرض سلطتو أوال على مدينة أوزكند مث مدينة كاشغر عاصمة القراخانيني 

ىــ/  496 -467م وكان على رأسها ىارون بغراخان ) 1089ىـ/  482الشرقيني سنة 
1075- 1104.)43 

وقد دخل ملكشاه كاشغر بدون قتال حيث فضل اخلان الشرقي الرضوخ لطلب  
السلطان بإقامة اخلطبة وضرب السكة بامسو، بل واقًتح عقد مصاىرة بني الطرفني، 

كاشغر أسوة بنظريهتا الغربية، ومل وبذلك خضعت الدولة القراخانية الشرقية وعاصمتها  
 44يبق مستقال من إمارات القراخانيني سوى بالساغون وفرغانة.

مل تستقر األوضاع هنائيا لصاحل السالجقة إذا أعقبت ىذه التغيريات اضطرابات   
شاركت فيها أطراف متعددة، فقد ثار أىايل مسرقند على واليهم السلجوقي وقاموا 

مراء القراخانيني وىو يعقوب تكني أخ ملك كاشغر، ما اضطر باستدعاء أحد األ
ملكشاه إىل قيادة محلة أهنت التمرد يف مسرقند ومضى يف تعقب يعقوب تكني الذي 
احتمى بأخيو يف أوزكند، األمر الذي جعل ملكشاه بطلب من ىارون بغراخان صاحب 
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مري السلجوقي طغرل أوزكند )بصفتو أحد أتباعو( بتسليم يعقوب تكني، ولكن سبرد األ
ينال صاحب قلعة كاسان واستيالؤه على كاشغر، أخلط حسابات ملكشاه وأجربه على 

 اتباع سياسة جديدة سبثلت كاآليت: 

عفى ملكشاه عن يعقوب تكني وقام بإعادتو إىل طاعة السلطان مث أذن لو بالعودة إىل  -
 قلعتو يف بالد ما وراء النهر.

)الغريب( أمحد خان بن خضر خان إىل مقر ملكو يف مسرقند يف إعادة ادللك القراخاين  -
 م.1092ه/ 485سنة 

ويعين انتهاج ىذه السياسة ىو زلاولة ملكشاه إعادة سبكني لألسرة القراخانية بفرعيها 
الشرقي والغريب يف تركستان وما وراء النهر خلدمة أىدافو وضرب خصومو من السالجقة 

 45ادلتمردين.

د بن خضر خان طويال حيث اهتمو العلماء باإلحلاد وسوء السرية مل يستمر حكم أمح
/ 488وأفىت فقهاء وقضاة مسرقند بإعدامو بعد زلاكمتو، ومث بالفعل تنفيذ احلكم سنة )

، وقد 46( وأجلسوا مكانو يف حكم مسرقند مسعود قدر خان )جربيل بن عمر(1095
ناء ملكشاه الستعادة أرلاد الدولة حاول ىذا األمري استغالل اخلالفات اليت نشبت بني أب

م،  1103ىـ/  497القراخانية، حيث سار جبيوشو إىل ترمذ وقام باالستيالء عليها سنة 
وقد سار إليو السلطان سنجر، وسبكن من القبض عليو قبل نشوب القتال، حيث استغل 
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أرسالن ، وأرسل إىل ابن أختو األمري القراخاين زلمد 47خروجو للصيد، مث قام بإعدامو
 48م(. 1130 -1102/ 524 -ىـ 495خان الذي كان يف مرو وواله مسرقند )

وقد عملت قرابتو من السلطان سنجر على دعم مركزه يف بالد ما وراء النهر حيث 
استعان بقوة خالو على ضرب ادلتمردين على سلطتو، بل وخالف وصايا خالو باإلحسان 

مالك بعضهم، ما جلب عليو غضب السلطان إىل الرعيو، حيث تطاول عليهم وصادر أ
م، وقد حضر اخلان إىل السلطان وترجل أمامو  1113ىــ/  507فعزم على تأديبو سنة 

 .49طالب عفوه وبذلك انتهت الفتنة بينهما

م( وواجو سبردا أدى  1130ىـ/  524ولكن زلمد أرسالن خان أصيب دبرض الفاجل )
السلطان سنجر على التدخل لقمع الثورة، ولكن إىل اغتيال ابنو نصر خان  شلا أجرب 

الثائرين تفرقوا ومن مث زعم سنجر بأن اخلان قد حاول قتلو عرب رلموعة من اخليالة، ولكن 
اخلان خرج إليو زلموال بسبب كرب سنو ومرض الفاجل، فعفى عنو السلطان ونقلو إىل قصره 

 50يف بلخ حيث أهنى ما تبقى لو من أيام.

جر باحلكم إىل اخلان حسن تكني حيث حكم  سنتني وتويف سنة عهد السلطان سن
ىـ/  536 -526م فوىل مكانو زلمود بن زلمد أرسالن خان ) 1132ىـ/  526

م( وقد حرص على إقامة عالقات جيدة مع السلطان وقد عملت  1141 -1132
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 الزوجة القراخانية للسلطان سنجر تركان خان على أن حيظى زلمود على رعاية سنجر
 51مستخدمة يف ذلك نفوذىا ومستغلة زلبة السلطان سنجر ذلا.

 معركة قطوان ونهاية الهيمنة السلجوقية على القراخانيين في بالد ما وراء النهر:

تتابعت ىجمات اخلطا الوثنيني )وىم من مشال الصني( على القراخانيني وازدادت يف 
ألخري دعوتو، قصد مسرقند عهد زلمود خان الذي استنجد بالسلطان سنجر فلىب ا

م وقد سار معو جيوش الكثري من األمراء ادلسلمني مثل  1141ىــ/  535جبيوشو سنة 
ومازندان إضافة إىل جيوش القراخانيني، وقد وصلو كتاب من   سجستان والغور وغزنة

كورخان ملك اخلطأ يطلب منو العفو عن األتراك القارغلية )القارلوق احملتمني دبلك اخلطا 
( ولكن السلطان سنجر مل يرض بذلك وأرسل كتابا إىل كورخان يدعوه إىل اعتناق 
اإلسالم ويهدده إن مل يستجب، رفض كورخان هتديد السلطان سنجر والتقى اجلمعان 

وكانت اذلزدية ساحقة على ربالف القوات اإلسالمية حيث أبيدت  52يف سهل قطوان
السلطان سنجر تركان خاتون وزوجة  غالبية اجليش أو أسرت، وسقط يف األسر زوجة

زلمود خان وىي حفيدة سنجر، ومعهما آالف من كبار القادة واجلنود وبذلك انتهت 
السيطرة السلجوقية على بالد ما وراء النهر، حيث رحل زلمود خان إىل خراسان حيث 

 .53م 1162ىـ/  557ظل تابعا للسلطان سنجر حىت وفاتو سنة 

 بحث إىل رلموعة من النتائج:وقد خلصت يف ختام ىذا ال
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_ يعترب القراخانيون والسالجقة من أكرب القبائل الًتكية اجملاورة للوجود االسالمي يف آسيا 
الوسطى، وقد واجها الزحف االسالمي العسكري يف البداية مث ما لبثوا إىل اخلضوع للمد 

 احلضاري ادلتفوق للعامل االسالمي

القراخانيني والسالجقة حدثا كبريا يف التاريخ الًتكي  _ يعترب اإلسالم اجلماعي لكل من
من جهة ويف التاريخ االسالمي من جهة أخرى، حيث نتج عنو دخول أقوام عديدة 
وقوية ومتمرسة على القتال ويقودىا رجال ذوو طموح سياسي إىل الساحة االسالمية اليت 

سندا سياسيا وعسكريا أهنكت من جراء احلالفات ادلذىبية والسياسية، وبذلك شكلوا 
 لالسالم السين يف ادلشرق عموما وللخالفة العباسية باخلصوص.

_ كان السامانيون نقطة االلتقاء االوىل بني القراخانيني والسالجقة بعد إسالمهم، حيث 
شكل السامانيون أحد العوامل بالغة األمهية يف إسالم القبيلتني وزلاولة االستفادة من 

ف القراخانيني ضلو بالد ما وراء النهر حتم على السامانيني االستعانة قدراهتما، ولكن زح
 بالسالجقة ضد القراخانيني، شلا اعترب أول صدام مسلح بني الطرفني.

_ سبكنت الدولة القراخانية من وراثة السامانيني على حكم بالد ما وراء النهر، وخاضت 
لتثبيت ىذه السيادة واستعانوا أحيانا بالسالجقة، وقد   معارك عديدة مع الغزنويني

استفاد السالجقة من ىذه اخلالفات يف توسيع نفوذىم شيئا فشيئا رغم اذلزائم اليت حلت 
هبم جراء التحالف الغزنوي_ القراخاين يف عهد السلطان زلمود الغزنوي، وفقداهنم بعض 

 قادهتم قتال أو أسرا.

دولة القراخانية ومن أمهها فتنة األمري علي تكني يف خبارى _ ظهرت اخلالفات داخل ال
 ومسرقند الذي استعان بالسالجقة ضد أبناء عمو القراخانيني يف الشرق والغزنويني، وحاول 
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تقريبهم واالستفادة من قوهتم العسكرية، وتشتيت جهودىم، إال أن اخلالف سرعان ما 
لرحيل عن بالد ما وراء النهر والسري إىل ظهر بني الفريقني ونتج عنو قرار السالجقة با

 خراسان بعد ىزائمهم ادلتكررة.

_ وجد السالجقة يف خراسان متسعا وفضاء جديدا لتحركاهتم اليت أهنت النفوذ الغزنوي 
ىناك، كما وجدوا يف األمري القراخاين إبراىيم بوري تكني حليفا جديدا، حيث استوىل 

اء علي تكني، وفصل الدولة القراخانية الغربية عن على بالد ما وراء النهر من يد أبن
نظريهتا الشرقية اليت حيكمها أبناء يوسف قدرخان، وهبذا يبدأ طور جديد من العالقات 

 بني الطرفني قائم على الندية بني دولتني قويتني. 

والسالجقة دورا يف ربديد  _ يف ىذا ادلرحلة ستلعب ادلصاىرات السياسية بني القراخانيني
مدى حسن أو سوء العالقات بني الطرفني، وستمر العالقات بفًتة ىدوء  نسبيا طيلة 
حكم اخلان إبراىيم طفغاج خان ومشس ادللك وخضر خان من جهة اخلانيني وألب 
ارسالن وجزء من فًتة حكم ملكشاه من جهة السالجقة، حيث سامهت ىذه 

ة بني الطرفني، واذبو كال الطرفني إىل تثبيت حكمهما وإىل ادلصاىرات يف توطيد العالق
 رعاية العمران والثقافة يف أقطارمها.

_ مع أمحد خان إىل احلكم وسوء سريتو، سيقوم ملكشاه بدعوة من علماء مسرقند بغزو 
ما وراء النهر وإخضاع القراخانيني الغربيني، والسري إىل نظرائهم حكام الدولة القراخانية 

قية، ولكن سياسة االخضاع والضم ستصطدم بالقالئل اليت أثارىا ىذا التغيري شلا الشر 
حيتم عليو اإلبقاء على القراخانيني كحكام تابعني للحكم السلجوقي ولكن مستقلني 
ضمن أمالكهم مقابل تقدًن فروض الطاعة كاخلطبة يف ادلنابر وتقدًن ضرائب سنوية، مع 
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 الطرفني، وقد لعب الوزير القدير نظام ادللك دورا  عقد بعض ادلصاىرات السياسية بني
 كبريا يف الوصول إىل ىذه التفامهات.

وقد سامهت ىذه ادلصاىرات يف توثيق العالقة بني الطرفني واستفاد منها القراخانيون يف 
إبقاء نفوذىم، بل إن النساء القراخانيات يف قصور السالجقة سيلعنب أدورا سياسية 

ها ما قامت بو تركان خاتون زوجة ملكشاه من دسائس ومؤامرات ضد مهمة لعل من أمه
نظام ادللك مث دعمها حلق ابنها زلمود يف تويل احلكم بعد أبيو، رغم انتهاء آماذلا بوفاهتا 
ووفاة ابنها، بينما استفاد السالجقة من ضمان سيطرهتم على احلكام القراخانيني وعلى 

  وجود عسكري دائم يف ادلنطقة.بالد ما وراء النهر دون احلاجة إىل

_ تظهر ىذه االستفادة ادلتبادلة أكثر يف عهد السلطان سنجر الذي واجو أعداء كثر 
وخاض معارك كثرية بعضها يف بالد ما وراء النهر، ولكن بسبب صلتو العائلية مع حكام 

مو، مع الدولة القراخانية الغربية يف مسرقند وخبارى، فقد ضمن والء ىذه ادلناطق حلك
 تدخلو أحيانا لصاحل ىؤالء احلكام ضد أعدائهم.

_ بوصول القراخطائيني )اخلطا( إىل بالد ما وراء النهر وإهنائهم لدولة القراخانيني 
الشرقيني، سيظهر ربد كبري أمام التحالف القراخاين _ السلجوقي، والذي ترجم عمليا يف 

خانيني والسالجقة، حيث أهنت احلكم معركة قطوان واليت كانت كارثة على الطرفني القرا
االسالمي على بالد ما وراء النهر ومكنت اخلطا الوثنيني من السيطرة على أجزاء مهمة 
من بالد االسالم، يف حني أهنت النفوذ السلجوقي يف ادلنطقة وتسببت يف اهنيار صورة 

ة من السلطان سنجر القوي وتفكك دولتو، بينما سيدخل القراخانيون مرحلة جديد
 مراحل حياة دولتهم وىي فًتة النفوذ القراخطائي.



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 318  18العدد 
 

 الهوامش:
. صدر الدين بن  28_27دار اخلالفة العلية، أنقرة، ص ديوان لغات الترك، الكاشغري،  (1

. زبيدة عطا، 3ص، م1984، بريوت 1طأخبار الدولة السلجوقية، احلسيين،  علي
، دار الفكر العريب، ب مانيونالترك في العصور الوسطى بيزنطة وسالجقة الروم والعث

 .38ت، ص

راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة الراوندي،  زلمد بن علي بن سليمان (2
م، 1960ترمجة إبراىيم الشواريب وعبد النعيم حسنني وفؤاد الصياد، القاىرة السلجوقية، 

، 9، ج1982، بريوت، الكامل في التاريخ. عز الدين علي بن األثري، 145ص
 .39_38. زبيدة عطا، مرجع سابق، ص474ص

 .39زبيدة عطا، مرجع سابق، ص (3

 .42ادلرجع نفسو، ص (4

" بالنص العثماين مع ترمجة ومالحظات أعمال القسم تاريخ منجم باشيمعتمدا على " (5
، رللة الدولة القراخانيةحسني علي الداقوقي، الشرقي لدى مجعية اآلثار الروسية. أنظر: 

أنظر .139، جامعة بغداد، العراق، ص1990، 16، س42_41ادلؤرخ العريب، ع
العرب واإلسالم في أوزبكستان تاريخ آسيا بوريبوريأمحدوف وزاىد اهلل منوروف، أيضا:

، شركة ادلطبوعات للنشر والتوزيع، لبنان، الوسطى من أيام األسر الحاكمة حتى اليوم
 . 110، ص 1999، 2ط

زلمد صبحي فرزات و زلمد أمحد دمهان، مكتب  ، تر:الدول االسالميةستانلي لني بول،  (6
. أمحد السعيد سليمان، 272، ص1، ج1973الدراسات اإلسالمية، دمشق، سوريا، 

، 1، ج1972، دار ادلعارف، مصر، تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسرات الحاكمة



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 319  18العدد 
 

الًتكستانية، ، اجلمعية اخلريية تركستان قلب آسيا. عبد العزيز جنكيز خان، 279ص
 .48، ص1945

فراسياب وتعين: جناح الطاحونة وكان ىذا ادللك أ نسبة إىل ملكهم األولآل أفراسياب:  (7
وقد صلح يف فرض السيطرة على بالد فارس ومعظم البالد خاقان الخواقين، يلقب ب: 

مصدر الًتكيةوقد خاض عدة حروب ضدالفرس ولقي حتفهفي إحداىا. أنظر: الراوندي، 
، ترمجة وربقيق: تاريخ بخارىأبو بكر زلمد بن جعفر النرخشي، . 453_452صسابق،

تاريخ ، . فاسيليفالدديريوفتشبارتولد33، ص1965أمني بدوي ونصراهلل الطرازي، مصر، 
، تر: أمحد السعيد سليمان، مكتبة األصللو مصرية، ب ت، ص الترك في آسيا الوسطى

، تر: عبد اهلل أمحد إبراىيم الغرب، ادلركز كيتاريخ األدب التر زلمد فؤاد كوبريلي، . 85
 .84، ص2010القومي للًتمجة، القاىرة، 

يرى بعض ادلؤرخني أن القراخانيني ينتمون إىل اإليغور األتراك، الذين توطنوا يف مشال جبال  (8
"تيان شان" وجنوبيها، مث اندفعوا ضلو الغرب وشلن يؤيد ىذا الرأي: دوكينيوكالبروث وفراىن 

وفامربيورادولوفوماركوارت و الباحث يف ادلسكوكات الربوفيسور عاطف منصور زلمد  ورينو
، تر: أمحد زلمود السادايت، القاىرة، تاريخ بخارىأرمينوس فامربي،  رمضان. أنظر:

. 280، ص1. أمحد سعيد سليمان، مرجع سابق، ج120، ص 1965
دائرة ادلعارف اإلسالمية يصدرىا ، حبث منشور يف اإليلكخانيةفاسيليفالدديريوفتشبارتولد، 

. 205، ب ت، ص3بالعربية أمحد الشنتاوي وإبراىيم زكي وعبد احلميد يونس، مج
نقود عاطف منصور زلمد رمضان،  .139مرجع سابق، ص ،الدولة..الداقوقي، 

القراخانيين في آسيا الوسطى دراسة جديدة لتاريخ دولة إيلك خانات التركستان في 
 . 28، ص2015، 1مكتبة زىراء الشرق، مصر، ط، ضوء مسكوكاتها

. زلمد فؤاد كوبريلي، تاريخ، مرجع 90، 73، 68بارتولد، تاريخ الًتك، مرجع سابق، ص  (9
 .137سابق، ص



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 320  18العدد 
 

 .393، ص1الكاشغري، مصدر سابق، ج (10

. 76_75. بارتولد، تاريخ، مرجع سابق، ص220، ص2الكاشغري، مصدر سابق، ج (11
، اذليئة سيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركياالسالم في آزلمود ،  ن أمحدحس

 .18، ، ص1972ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، 

، ترمجة صالح الدين عثمان ىاشم، تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغوليبارتولد،  (12
 .388م، ص1981الكويت 

، مطبعة النصر إطاللة على ثقافة الترك وحضارتهم القديمةالصفصايف أمحد القطوري،  (13
 .80ص، 2006الذىيب، القاىرة، مصر، 

 وىو جد صاتوقبغراخان أول خان مسلم من اخلانات القراخانيني. (14

التفاعل التاريخي بين . ألكسندر بريزين، 141مرجع سابق، ص  الدولة..،الداقوقي،  (15
ذية، ،  أرشيف د بريزين البو الثقافتين البوذية واالسالمية قبل االمبراطورية المنغولية

studybuddhism com .www   ،01/12/2015 22:30، الساعة. 

: أمحد زلمد عيسى، مركز األحباث للتاريخ  ، ترفنون الترك وعمائرهمأوقطاي أصالن أبا،  (16
 .10، ص1987فة اإلسالمية، استانبول، اوالفنون والثق

، ية والنهايةالبدا. أبو الفدا احلافظ إمساعيل بن كثري، 258، ص7، جالكاملابن األثري،  (17
، مرجع تركستان. بارتولد، 236، ص11، ج2، ط1977بريوت،  ،مكتبة ادلعارف

دور التصوف في نشر االسالم في آسيا . ىدى درويش ، 391سابق، ص
، 2004، عني للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، مصر، الوسطىوالقوقاز

 .36. زبيدة عطا، مرجع سابق، ص55ص



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 321  18العدد 
 

ابن  607، ص5مج1988، بريوت، 2، طتاريخ األمم والملوكزلمد بن جرير الطربي،  (18
.  43، ص6ه، ج1357، حيدر آباد، 1، طالمنتظم في تاريخ الملوك واألمماجلوزي، 

الحياة عبد الناصر إبراىيم عبد احلكم، . . 229كوبريلي، تاريخ..، مرجع سابق، ص
، مكتبة 45اجمللة التارخيية ادلصرية، مج ،السياسية في بخارى في عهد الدولة الخانية

. حسن أمحد زلمود، مرجع 308_307ص ، القاىرة، مصر، 2007الدار العربية، 
 .172سابق، ص

ىو األمري نصر بن نوح بن نصر الساماين ويبدو أنو فر إىل القراخانيني وسبكن من نشر  (19
دور .  ىدى درويش ،االسالم يف البالط القراخاين أنظر: ألكسندر بريزين، مرجع سابق

. عبد الناصر إبراىيم عبد احلكم، مرجع 70، ص2004، مرجع سابق، التصوف..
 .306سابق، ص

القراخانيون في تركستان . زياد زلمد ىواش، 230كوبريلي، تاريخ..، مرجع سابق، ص (20
. ىدى درويش ، دور 13، ص2008، دار عمار، األردن، تاريخ منسي وحضارة باقية

. عبد الناصر إبراىيم عبد احلكم، مرجع سابق، 76، ص54سابق، صالتصوف..، مرجع 
 .175_174. حسن أمحد زلمود، االسالم...، مرجع سابق، ص309ص

، 4. ستانلي بول، مرجع سابق، ج82، ص11ابن األثري، الكامل، مرجع سابق، ج (21
. عبد الناصر إبراىيم عبد 252، ص237. كوبريلي، تاريخ..، مرجع سابق، ص521ص

 .310_309مرجع سابق، ص احلكم،

. 142مرجع سابق، ص الدولة..،. الداقوقي، 76مرجع سابق، ص تاريخ ..،بارتولد،  (22
 .28عاطف منصور رمضان، مرجع سابق، ص

. 143مرجع سابق، ص الدولة..،. الداقوقي، 275، ص1ستانلي بول، مرجع سابق، ج (23
 .29_28عاطف منصور رمضان، مرجع سابق، ص



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 322  18العدد 
 

، مرجع تركستان. بارتولد، 100، ص95، ص9صدر سابق، ج، مالكاملابن األثري،  (24
 .394_393سابق، ص

. 233، ص8، مصدر سابق،جالمنتظم. ابن اجلوزي، 475، ص9،جالكاملابن األثري،  (25
تر: عالء الدين منصور، دار الثقافة للنشر تاريخ ايران بعد اإلسالم، عباس إقبال ، 

الدول المستقلة في د الرؤوف ، عصام الدين عب. 227، ص1990والتوزيع، القاىرة، 
 .139ص م،1980،  2، دار الفكر العريب ، القاىرة ، ط الشرق

علي بن احلسن، يلقب ببهاء الدولة، وقطب الدولة، ونصر ادللة، وعضد  علي تكين: (26
الدين، كان مسجونًا لدى شرف الدولة أرسالن خان )منصور بن علي( لكنو سبكن من 

م أصبح 1027 - 1026ىـ / 417فاستوىل عليها. وابتداًء من سنة  اذلرب إىل خبارى
ىـ / 426حاكمًا مستقاًل دلا وراء النهر )اجلزء الغريب من الدولة القراخانية( حىت وفاتو سنة 

م، وبعد ذلك توىل ابنو يوسف حكم ىذه البالد. ابن األثري، الكامل، مصدر 1034
  475، ص9سابق، ج

 .139عصام الدين عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص. 40صزبيدة عطا، مرجع سابق،  (27

 .476، ص9ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (28

 .476، ص9ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (29

سبكن السالجقة من ىزدية جيش علي تكني القراخاين وقتل ألف من جنده مع قتل قائده  (30
لي تكني رد الكرة عليم ألب قرا الذي قتل أمريىم يوسف بن موسى بن سلجوق، ولكن ع

، 9وىزمهم وأحلق هبم خسائر فادحة. أنظر: ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج
م، 1980، بريوت 3، طتاريخ دولة آل سلجوقالفتح بن علي البنداري، . 477ص
. عصام الدين عبد الرؤوف، مرجع سابق، 131. فامربي، مرجع سابق، ص8ص
 .142ص



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 323  18العدد 
 

ن بن قدرخان يوسف مرشحا للزواج من أخت السلطان كان األمري يغان تكني بغراخا (31
مسعود، بناء على اتفاق سابق مع السلطان زلمود، وبالفعل فقد وافق مسعود على إرسال 
أختو اىل زوجها، ولكن تناىى إىل مسعو حديث من بغراخان عن حق زوجتو ادلستقبلية يف 

سبام الزواج وأرسل إىل جزء من مرياث والدىا السلطان زلمود، فغضب مسعود وعدل عن إ
أرسالن خان شاكيا تصرف أخيو، شلا جعل بغراخان يتصرف بغضب ذباه أخيو والسلطان 
مسعود معا، بل وعقد ربالفا مع السلطان السلجوقي طغرلبك ضد االثنني، وبعد استشارة 
السلطان مسعود خلواصو تقرر حل ادلشكلة عن طريق إرسال وفد إىل أرسالن خان وأخيو 

أبو ن، وبالفعل فقد سبكن ىذا الوفد من حل ادلشكلة بعد مفاوضات عسرية. أنظر: بغراخا
، ترمجة حيىي اخلشاب وصادق نشأت، تاريخ البيهقيالبيهقي،  الفضل زلمد بن حسني

. 445-444، مرجع سابق، صتركستان. بارتولد، 574-571صم.1956القاىرة 
ه/ 609ه_315انية )المصاهرات السياسية في الدولة الخزلمد سيد كامل، 

 .1457، صم(1212م_927

 . 558، ص9. ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج28ص، احلسيين، مصدر سابق (32

 .1459. زلمد سيد كامل، مرجع سابق، ص245عباس إقبال، مرجع سابق، ص (33

 .300، ص9ابن األثري، الكامل، مصدر سابق،ج (34

المصاهرات يف، . فتحي أبو س207الراوندي، راحة الصدور، مصدر سابق، ص (35
 ، 1986مكتبة األصللو مصرية، القاىرة، السياسية في العصرين الغزنوي والسلجوقي، 

 .1460_1459زلمد سيد كامل، مرجع سابق، ص .152ص

. ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، 207، راحة الصدور، مصدر سابق، صالراوندي (36
. 135-134. نظام ادللك، مصدر سابق، مصدر سابق، ص76-75، ص10ج



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 324  18العدد 
 

عصام الدين . 152. فتحي أبو سيف، مرجع سابق، ص54احلسيين، مصدر سابق، ص
 .248. عباس إقبال، مرجع سابق، ص150عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص

. ابن 277، ص8. ابن اجلوزي، ادلنتظم، مصدر سابق، ج48صدر سابق، صالبنداري، م (37
 .76، ص10األثري، الكامل، مصدر سابق، ج

عصام الدين عبد الرؤوف، مرجع  .77، ص10ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (38
 .151سابق، ص

 .61-59. احلسيين، مرجع سابق،ص77، ص10ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (39
 .252عباس إقبال، مرجع سابق، ص

 .61. احلسيين، مصدر سابق، ص92، ص10ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (40

. ابن االثري، الكامل، مصدر سابق، 41، ص9ابن اجلوزي، ادلنتظم، مصدر سابق، ج (41
 . 54 -53. النظامي العروضي السمرقندي، مصدر سابق،ص300، ص9ج

. نظام ادللك، مصدر سابق، 172-171،ص10ابن االثري، الكامل، مصدر سابق،ج (42
.  عصام الدين عبد الرؤوف، مرجع سابق، 202. الراوندي، مصدر سابق، ص169ص
. زلمد سيد كامل، مرجع سابق، 252. عباس إقبال، مرجع سابق، ص153ص
 .1460ص

، 1.ستانلي بول، مرجع سابق، ج172،ص10ابن االثري، الكامل، مصدر سابق،ج (43
. عصام الدين عبد الرؤوف، مرجع سابق، 252مرجع سابق، ص . عباس إقبال، 277ص
 .153ص



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 325  18العدد 
 

. 66. احلسيين، مرجع سابق، ص203-202الراوندي، راحة الصدور، مصدر سابق، ص (44
. زلمد سيد كامل، مرجع سابق، 172، ص10ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج

 .1461ص

، 10ابق، ج. ابن األثري، الكامل، مصدر س73-72احلسيين، مرجع سابق، ص (45
. 207. الراوندي، مصدر سابق، ص71. البنداري، مصدر سابق، ص175-172ص

 .253عباس إقبال، مرجع سابق، ص

 . 244-243، ص10ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (46

-347،ص10.ابن األثري، الكامل، مصدر سابق،ج90، 78احلسيين، مرجع سابق، ص (47
 .277. عباس إقبال، مرجع سابق، ص349،365

 . 277عباس إقبال، مرجع سابق، ص. 350،ص10ن األثري، الكامل، مصدر سابق،جاب (48

 . 498-497، ص367، ص10ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (49

. فامربي، مرجع 91،92. احلسيين، ص83، ص11ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، ج (50
 .281. عباس إقبال، مرجع سابق، ص142سابق، ص

. عباس إقبال، مرجع سابق، 273-272، ص11ر سابق، جابن األثري، الكامل، مصد (51
 .1462. زلمد سيد كامل، مرجع سابق، ص282ص

. ابن األثري مصدر سابق، 94احلسيين، مصدر سابق، ص للمزيد عن معركة قطوان. أنظر: (52
، 10. ابن اجلوزي، مصدر سابق، ج262.الراوندي، مصدر سابق، ص86، ص11ج

 97ص



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 326  18العدد 
 

. ابن األثري، الكامل، مصدر سابق، 261سابق، ص الراوندي، راحة الصدور، مصدر (53
، 10. ابن اجلوزي، ادلنتظم، مصدر سابق، ج222، ص183، ص85، ص11ج

 .285_284.  عباس إقبال، مرجع سابق، ص97ص



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 327  18العدد
 

 أبو علي المتيجي  التحقيق من عصر الفقيو
 1باتنة  جامعة /كلية العلوم اإلسالمية/طيايبة تقي الدين/طالب دكتوراهال

 الملخص:
 

أحد فقهاء  جيييطرح البحث إشكالية مهمة حول العصر الذي عاش فيو أبو علي ادلت   
وليست لو  ،ىذا الفقيو لو ترمجة مقتضبة جدا ولعلّ  ،وبالضبط من متيجة اجلزائرية ادلغاربة
وىناك بعض التحقيقات اليت ، كبقية الفقهاء ادلالكية يف كتب الًتاجم والطبقاتشهرة  

لكن ىذا التحقيق غَت  توصلت أّن ىذا الفقيو عاش يف القرن احلادي عشر ميبلدي
العصر الذي عاش  والتحقق من  ضبطالوغَت مؤسس، فوددت يف ىذه الدراسة مضبوط 

فمن ىو  مع استنباط األدلة اليت استخدمها يف دحض قبلة ادلغاربة، فيو أبو علي ادلتيجي،
؟ وكيف عاجل قبلة ادلغاربة من خبلل أبو علي ادلتيجي؟ وما ىي الفًتة اليت عاش فيها 

 سلطوطو؟
فيهدف إىل دراسة أحد أعبلم الفقو ادلالكي الذين كان ذلم  وأما عن أىداف البحث   
حىت كتب الًتاجم والطبقات،   ل شهرة كبَتة يفر يف تصحيح القبلة غَت أنو مل يندو ال

للفقهاء ادلالكية، مثل ما قام بو  الدراسات ادلعاصرة اليت اىتمت بالتاريخ الكرنولوجي
التدقيق يف  يهدف أيضا إىل و زلمد العلمي ادلغريب، يغفلون ىذا الفقيو وال يتعرضون لو، 

 فيو. العصر الذي عاش
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 الكلمات المفتاحية:
 ادلتيجي . عصره . القبلة.. أبوعلي 

Abstract: 
   The research raises an important problem about the era in 
which. Abu Ali al-Meteji, one of the Moroccan jurists and the 
monotheist of the Algerian Metijah, lived. Perhaps this faqih has 
a very short translation and is not as famous as other Muslim 
scholars in the books of translations and classes. There are some 
investigations that concluded that this jurist lived in the century 
But this investigation is not correct and not established, and in 
this study, the investigation and verification of the era in which 
Abu Ali al-Meteji lived, with the extraction of the evidence he 
used in refuting the Moroccans Qibla, who is Abu Ali al-Mitiji? 
How long did he live? How did he treat the Moroccans' kiss 
through his manuscript? 
  As for the objectives of the research, it aims to study one of the 
scholars of fiqh al-Maliki, who had the role of correcting the 
qibla, but he did not receive great fame in the books of 
key words: 
Abu Ali . Metegy. His era. El-Qibla 
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  :مقدمة
يعد علم اذليئة ركيزة أساسية يف حياة الفرد ادلسلم، لتفاعلو مع اجملتمع اإلسبلمي    

والدينية اليت فرضتها البيئة االجتماعية وبنية احلضارة اإلسبلمية وادلتطلبات االجتماعية 
تزايد الطلب عليو وعلى تطبيقاتو اليت تراعي ضرورات اجملتمع اإلسبلمي كاستخدام آالت 
فلكية جديدة تساير التطور احلاصل يف علم الفلك النظري، واستخدمت على نطاق 

بية فقيو جزائري برز لنا يف الساحة ادلغار  ا الصددواسع خاصة يف الشعائر الدينية، يف ىذ
القبلة، يعد   و ادلوسوم بدالئل سلطوطوىذا ما يربزه  أبو علي ادلتيجي اىتم بعلم ادليقات

من أىم الكتب اليت جيب أن توفر ذلا العناية سواء دراسة وربليبل وسواء بالتحقيق،ولعل 
سوري سعيد الشبيب، وما قامت أشهر التحقيقات اليت أجريت عليو ما قام بو الباحث ال

بالتحقيق بو الدكتورة نصَتة عزرودي، ولكن انطبلقا من ىذه التحقيقات قمت 
من أىم ما ركزت عليو يف ىذا الكتاب والتمحيص يف الزمن كان يعيش فيو ىذا الفقيو، و 
قواعده اجلديدة يف التدليل على القبلة التحقق من ترمجة ادلؤلف وبيان عصره وما ىي 

 هها .وتوج
 المتيجي  يترجمة للفقيو أبي عل المبحث األول:

ادلتيجي ىل عاش  لقد وقع خبلف كبَت حول العصر الذي عاشو الفقيو أبو على      
لعل ما  خبلل القرن اخلامس اذلجري ومنهم من قال أنو عاش خبلل القرن العاشر،لكن

ىو أقرب للصحة ىو القرن اخلامس اذلجري ولعل ىذا االستنتاج مت من خبلل ربقيق 
واعتمدت على إحدى  ،أحد ادلخطوطات وما قامت بو الدكتورة نصَتة عزرودي
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س وذكرت أنو عاش يف القرن اخلامس، لكّنها مل تعتمد على كل األدلة ادلخطوطات بباري
، غَت أن الرأي اليت الًتاجم فقط على كتابُت من كتبما أهنا اقتصرت ك  ،اليت تثبت ذلك

توصلت إليو يف عصره ىو األصح، ودعمت رأيها ببعض كتب الطبقات والًتاجم اليت 
الغنية دلا  كتاب   ذلك ما ذكره القاضي عياض يفأغفلتهم احملققة ومل تنتبو إليهم ، ومن 

با علي ادلتيجي يثٍت عليو قال مسعت الفقيو أ ذكر ترمجة عبد اهلل بن أمحد بن خلوف،
وكان ال يداىن فتياه وال يصانع أحدا وكان أمَت ادلسلمُت يصفو بذلك  بذلك كثَتا،

ويعرف حقو ويكرمو وديازحو، وتويف بأغمات سنة سبع وثبلثُت ومخسمائة عن عمر قارب 
 .1الثمانُت سنة

ذكره ابن حجر وشلا دل على أن أبا يعلى ادلتيجي كان يف عهد دولة ادلرابطُت ما    
العسقبلين يف كتابو تبصَت ادلنتبو دلا ذكر متيجة وعدد علماءىا ذكر من بينهم أبو يعلى 
قال ومنهم أبو يعلى ادلتيجي من فقهاء أغمات يف عهد يوسف بن تاشفُت عاش إىل 

 . 2عشر الثبلثُت ومخسمائة
شتبو يف ضبط وأيضا من كتب الًتاجم اليت ذكرت الفقيو أيب يعلى كتاب توضيح ادل   

أمساء الرواة البن ناصر الدين ادلشقي فقد ذكر أنو عاش يف القرن اخلامس اذلجري حيث 
قلت ومنها أيضًا أبو علي ادلتيجي من فقهاء أغمات بادلغرب قال دلا ذكر علماء متيجة: 

و ) ) معجم السفر ( ( قال       ومفتيهم كان يف العشرين ومخس مئة ذكره السلفي يف 
تيج

َ
يحة بالغوطة قلت ىي بفتح ادليم وكسر النون تليها مثناة ساكنة مث ي من قرية ادلتادل

حاء مهملة مفتوحة مث ىاء وهبا مسجد عنده قرب ينسب إىل سعد بن عبادة قالو أبو 
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فيما وجدتو خبطو وقال ادلصنف فيما وجدتو خبطو ادلنيحة القرية اليت هبا  زلمد ابن الربزايل
قرب سعد انتهى قال أبو العباس الوليد بن عبد ادللك بن خالد ادلنيحي عن أيب خليل عتبة 
بن محاد وعنو أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي قلت ُمَنخَّل بضم أولو وفتح النون واخلاء 

م منخل بن عياذ يف بٍت سامة بن لؤي من ولده عطاء بن جعفر ادلعجمة ادلشددة تليها ال
 .3بن عمرو بن منخل وسيف بن عبيد اهلل بن كعب بن منخل

وىناك من الباحثُت  من بينيهم الباحث  السوري عمار سعيد الشبيب من رأى أن أبو    
ا أن تارخيو علي ادلتيجي يرجع تارخيو إىل القرن العاشر واعتمد على أدلة تبُت لو من خبلذل

يرجع إىل القرن العاشر اذلجري، ويستند يف ذلك إىل سلطوط يف القبلة دلؤلف رلهول 
حيث ذكر بقولو فأجاب عليو الفقيو علي ادلتيجي أدام اهلل توفيقو وىذا دليل على أن 
ادلتيجي ال زال حيا عند كتابة مقالة يف اجملموع ما أفىت بو علماء مصر من الفقهاء 

 .4وحُت سئلوا سنة أربع وثبلثُت وتسع مائة عن نصب زلاريبوادليقاتية 
كما استند إىل أحد ادلخطوطات ربفة األكابر يف مناقب الشيخ عبد القادر الذي    

يقول فيو كتب العامل أبو زيد عبد الرمحن التاجوري اإلفريقي ادلالكي حُت وجو سؤاال 
ن نصب زلاريبو بأرض ادلغرب، وجهو إىل مصر واحلجاز سنة أربع وثبلثُت وتسعمائة ع

ليثبت أن أبا زيد عبد الرمحن التاجوري اإلفريقي ىو نفسو الذي وجو سؤاال إىل الفقيو أيب 
 .5علي ادلتيجي

لكن الدالئل اليت توصل إليها الباحث السوري سعيد الشبيب كلها ساقطة أمام ما    
ياض يف كتابو الغنية وكتاب ورد يف ادلصادر كل من ابن حجر يف كتابو التنبيو والقاضي ع
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السفر للطاىر السلفي وما جاء يف رحلة العبدري كل ىذا اعًتاض على ما قرره الباحث 
 .6السوري

 المبحث الثاني:عصر الفقيو أبو علي المتيجي:
ولعل ىذا الكبلم  ،ىناك إشارة دالة على أن الفقيو أبو علي ادلتيجي يف عصر ادلرابطُت   

ادلنوين يف كتابو ادلصادر العربية لتاريخ ادلغرب من الفتح اإلسبلمي دلا ذكر أشار إليو زلمد 
معلومات عن األنظمة اإلدارية باألندلس يف عصر ادلرابطُت ذكر من بينها رسالة يف ربقيق 
اذباه قبلة الصبلة يف ادلغرب يسمى مؤلفها أبو علي ادلتيجي وىو ينثر يف رسالتو إفادات 

ابطُت العصر الذي عاش فيو ادلؤلف، وىي سلطوطة بدار البيضاء عن ادلغرب أيام ادلر 
 .43،78،774، 35، 34بادلغرب حيث تتناثر يف ىذه النسخة معلومات مغربية ص

والعصر الذي عاش فيو الفقيو كان قد مر بعدة مراحل النشأة والسيطرة على الصحراء    
وىو الدور ادلغريب والدور ويسمى الدور الصحراوي ودور العظمة والتوسع ضلو الشمال 

 األخَت ىو الذي متيز بصد اذلجمات الصليبية ويسمى الدور األندلسي.
وقد حظي الفقهاء ادلالكية فيها دبوقع مؤثر ونفوذ متسع فلم يكن مستغربا أن يفضل    

ويعظم أمَت ادلسلمُت يوسف بن تاشفُت شأهنم ويصرف األمور إليهم ويأخذ فيها 
 .8برأيهم

ولعل ادلنطقة اليت كان الفقيو أبو علي ادلتيجي ينتمي إليها وىي أغمات اليت أصبح ذلا    
دور كبَت يف عهد األمَت يوسف بن تاشفُت والسر يف ذلك ىو اجلانب االقتصادي الذي 
أكسبها قوة، فقد اشًتى أرض مراكش من أىل أغمات بعد أن وجدىا خالية من ادلياه 
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طى أوامره حبفر اآلبار وجلب ادلياه إليها بعد أن كانت تفتقر إذ ال ينابيع فيها لذلك أع
عبد اهلل بن  واختار يف ذلك من أشهر ادلخططُت وادلهندسُت ىو  9إىل ادلياه واخلضرة

فانتشرت  ىندسية،راج ادلياه لسقي البساتُت بطريقة يونس الذي عمل على استخ
ىا، كما نشطت أسواقها وانتشرت العمارة دبراكش وحسن منظر  البساتُت واجلنات،

وتطورت وتعددت فهناك أسواق خاصة تباع فيها احملصوالت الزراعية واخلضر والفواكو 
بل حىت األرحاء طورت وانتشرت هبا احلمامات واحلانات  واحلبوب وأسواق لبيع األلبان،

 .10والرياض والبساتُت والثمار
ُت مراكز السوس حيث كانت أما بالنسبة ألغمات فقد أعطاىا موقعها مكانة ىامة ب   

تتوسط تلك ادلراكز شلا أدى إىل استقرار رلموعات كبَتة من التجار هبا فكانت أسواقها 
حافلة بكل أنواع السلع ادلختلفة وأعداد التجار من كل اجلهات خاصة إىل ببلد 
السودان، كانوا حيملون إليها بأعداد اجلمال زلملة بالنحاس األمحر واألكيسة وثياب 

 .11صوف والعطر واآلالتال
بل كانت أغمات من أكثر مراكز دولة ادلرابطُت أمواال وأوسعهم أحواال وأبواب منزذلم    

تدل على مقادير أمواذلم، وذلك أن الرجل منهم إذا ملك أربع ة آالف دينار ديسكها مع 
 أقام على ديُت بابو وعلى يساره عرضتُت من نفسو وأربعة آالف يصرفها يف ذبارتو،

فإذا مر اخلاطر بدار ونظر  األرض إىل األعلى، وبنياهنم من اآلجر والطوب والطُت أكثر،
 .12إىل تلك الغرض من األبواب قائمة عّدىا فيعلم من عددىا كم مبلغ صاحب الدار
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ووصفها اإلدريسي أي أغمات بأهنا مدينة تكنفها جبل درن فإذا كان زمن الشتاء    
ربللت الثلوج النازلة جببل درن فيسيل ذوباهنا إىل هنر أغمات وأغمات أىلها ىوارة من 
قبائل الربر وىم أملياء ذبار مياسَت يدخلون إىل ببلد السودان وبأغمات ضروب من 

 .يء من ادلأكول هبا رخيص شلكنالفواكو وأنواع من النعم وكل ش
  المبحث الثالث: أشهر تحقيقات مخطوط دالئل القبلة ألبي علي المتيجي

إن أشهر من قام بتحقيق سلطوط دالئل القبلة ما قام بو الباحث السوري سعيد    
الشبيب غَت أن ىذا التحقيق قد عرف تقصَتا خاصة من ناحية ضبط  الفًتة الزمنية، 
وعدم ضبط تراجم األعبلم وفقدانو لتخريج األحاديث، لكن من أحسن األعمال يف 

كتورة نصَتة عزرودي واستخدمت ىذه جانب التحقيق ذلذا ادلخطوط ما قامت بو الد 
األخَت ة على سلطوطة بادلكتبة الوطنية بباريس وبينت نسبة الكتاب إىل مؤلفو واعتمدت 
على أدلة اليت رجحت أن ىذا الكتاب يرجع إىل مؤلفو اعتمدت على ما ذكره صاحل بن 

إىل النزاع أيب صاحل ادلصمودي يف كتابو القبلة يف األندلس وادلغرب األقصى باإلضافة 
الذي طرأ على القبلة بُت الفقيهُت الشيخ التونسي والفقيو الطيب القافٍت ىذا النزاع 
عايشو الفقيو أبو علي ادلتيجي مع رجل من أىل الدين والفضل دلا بُت لو أن القبلة 
ليست إىل خط الزوال بالنسبة للمغرب فجادلو وأقنعو بغلطو فاعًتف قائبل واهلل ال أتكلم 

ذكر اخلبلف الصائر حول القبلة بقولو  ا اليوم أبدا يف القبلة وأتكلم دبا ثبت وقدبعد ىذ
وشكوت ما ثار عندكم يف مدينة أغمات وما حوذلا من اخلبلف فيها والنزاع  يف أمرىا 

 .13اذلابنا أن الصواب قد خفي عليكم يف حقيقة استقيورأ
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ادلخطوط مل يتم ذكر فيو  و ذكرت أن كما بينت الدكتورة نسبة العنوان للكتاب،   
العنوان وإمنا ذكر فيو اسم ادلؤلف فقط واعتمدت على قرائن تبُت ذلا من خبلذلا نسبة 

العبدري وصفو بصاحب  العنوان للمؤلف ما ذكره ادلؤلف اجملهول صاحب كتاب القلبة و
وتؤكد  ،الرسالة يف القبلة وزلمد ادلنوين مساىا رسالة يف ربقيق اذباه قبلة الصبلة ادلغرب

 .14الباحثة االسبانية مونيكا ريوس أن العنوان الصحيح دالئل القبلة
 في دراسة القبلة منهجو  المبحث الرابع:

 أ/منهجو:
 اعتمد الفقيو ادلتيجي يف كتابو على مجلة من الفقهاء ادلالكية وىم كالتايل:   

ىـــــ،سحنون 238حبيب ت ىـــــــ،ابن 197ىـــــ،وابن وىب ت 179مالك بن أنس ت
ىــــ،أمحد بن خالد 240ىــــ،ابراىيم بن احلسُت أبو إسحاق،ت240ت
 ىـــ،عيسى بن مسكُت268ىـــــ،زلمد بن عبد احلكم ت243ىـــــ،احملاسيب ت240ت
ىــــ،أبو احلسن بن القصار 388ىــــ،اخلطايب،ت368ىـــــ،ابن أيب زيد القَتواين ت315ت
ىـــــ،أبو عبد اهلل بن سفيان ت 403ن النصر الداودي تىـــ،أبو جعفر ب398ت

ىـــــ،موسى ابن عيسى بن أيب عمران الفاسي 422ىـــــ،عبد الوىاب ت415ـ
ىــــ،عبد ادلؤمن 435ىــــ،أو ذر اذلروي ت434ىـــــ،أبو بكر بن عبد الرمحن ت430ت

ــــ،أبو احلسن ى463ىـــــ،ابن عبد الرب ت460ىــــ،السيوري القروي ت435القروي ت
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ىـــــ،أبو 445الزلوان اللمطي كان حيا يف ابن ،485ىــــ،الشيخ التونسي ت478اللخمي 
 ىــــ.522ىـــ،أبو عبد ابن يونس ادلالكي تويف حوايل 513الفضل النحوي ت

كما اعتمد على كتب يف ربديد القبلة منها كتابُت ىامُت أوالمها أليب جعفر بن    
دي ادلسيلي مولدا والطرابلسي نشأة، والكتاب الثاين أليب الفضل النصر الداودي األس

يوسف بن زلمد بن يوسف ادلعروف بابن النحوي التوزري يف كيفية استخراج القبلة يف 
 .15ادلغرب األقصى

 ب/ منزلة كتاب المتيجي بين كتب علم التوقيت:
سهم ألقوالو لبلحتجاج للداللة على قيمة كتاب ادلتيجي يكفي إشادة العلماء بو واقتبا   

هبا ومن بينهم أو علي صاحل ادلصمودي دلا اقتبس قول ادلتيجي قال قال ادلتيجي واعلم 
ألن   أن من أراد أن جيعل للمغرب كلو  قبلة واحة من مصر إىل أقاصي ادلغرب فقد أخطأ

ألن ذلك ببلد كثَتة وأقطار واسعة طوال وعرضا ال  أىل ادلشرق يسمون مصر بادلغرب،
 .16صردبيصّح أن تكون واحدة بدليل الذين نصبوا قبلة الفسطاط 

فكان اإلمام  قال أبو علي ادلتيجي: وكذلك رأيت جامع سبتة يف بعض التغريب،   
 ينحرف فيو ويقول أىل العلم فيها دلن يصلي فيها اضلرفوا يسَتا إىل ادلشرق فإن االمام

 قال أبو علي: شاىدت ذلك منهم مرارا، قال الشيخ: ينحرف وينحرف أىل الصفوف،
وإن كان ادلسجد كثَت االضلراف عن القبلة ىدم ذلك إن مل خيف الفتنة على ىدمو فإن 

وأما إن امتنع ىدمو من كثرة النفقة يف  مل يتفق الناس على ىدمو صلى الناس فيو واضلرفوا،
 .17غرفة يف تبديل زلرابو إىل القبلةىدمو وبنيانو نظر أىل ادل
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نصب الرجل الصاحل عقبة بن نافع زلراب جامع  وروى ادلتيجي عن سحنون أنو قال:   
القَتوان ىو ومجاعة من التابعُت ومخسة عشر رجبل من الصحابة بعد اجتهاد يف طلب 

الشمس عند  قبلتها واستدالل على مستها بالنجوم وادلطالع حىت اتفقوا فنصبوىا إىل مطالع
 .18منصرفها يف الشتاء

بينو وبُت القَتوان ضلو مسَتة شهرين لكنو  انظر إىل ادلغرب األقصى، قال ادلتيجي:   
قريب من الّسمت ألن ادلصلي بادلغرب األقصى على الكتف اليمٌت للمصلي بالقَتوان 

مواضع فأوجب ذلك أن ترتفع قبلة ادلغرب األقصى عن قبلة القَتوان يف ادلشارق إىل 
 االعتدال.

 :لقبلة المغاربة  معالجتو  المبحث الخامس:
كتابو أي دالئل القبلة إىل ثبلثة أبواب الباب األول جعلو   لقد قسم أبو علي ادلتيجي   

يف بيان وجوب استقبال وبيان ضروب األدلة ادلوصلة إليها وضروب ادلصّلُت إليها وقسم 
الباب األول إىل فصول الفصل األول جعلو يف بيان استقبال ادلسجد احلرام على كل 

ة الصبلة ال تتم هبا وال تقبل مصل وبُت يف ىذا الفصل أن الصبلة شرط من شروط صح
بدوهنا واستدل بآية من القرءان ) حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وقوموا هلل 
قانتُت(وحبديث للنيب صلى اهلل عليو وسلم)  استقيموا ولن ربصوا واعلموا فإن خَت 

ا اهلل عز أعمالكم الصبلة، والحيافظ على الوضوء إال مؤمن(، وقدم تفسَتا لآلية اليت قاذل
 . 19وجل ) وحيث ما كنتم فولوا وجوىكم شطره( وبُت كلمة الشطر ماذا تعٍت يف اللغة
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أما الفصل الثاين فقد جعلو ادلؤلف يف ذكر ضروب الطرق ادلوصلة إىل معرفة القبلة،    
وبُت أن طرق معرفة القبلة مخس منها رؤية الكعبة بالعُت، والثاين من عاينها إذا كان ثقة 

لث االستدالل عليها باألدلة ادلنصوبة عليها والرابع تقليد العامي عادلا رلتهدا والثا
واخلامس تقليد من عدم ىذه األربعة وىو ادلًتدد يف اجلهات، وبُت أن ىذه الطرق تبقى 
على ىذا الًتتيب ال تتقدم عن بعضها البعض  وأما الفصل الثالث والرابع فقد جعلو يف 

بلة ووصف ىذا بأنو يأيت بعد رِؤية العُت ويكون ىذا عن طريق اخلرب من طرق معرفة الق
التواتر قرنا عن قرن عن قرن أما االجتهاد فبعد عدم رؤيتها بالعُت دلا نصبو اهلل من صلوم 
وغَته فكلها دالئل تدل عليها واعتمد على الفقيو ابن حبيب يف تفسَته لآلية )وبالنجم 

تدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر إىل معرفة قبلة ىم يهتدون( قال يريد اهلل تعاىل لته
 .20صبلتكم

ويف الفصل الذي يليو تكلم عن أقسام القبلة وذكر بأهنا على عشرة أضرب قبلة    
معاينة، وقبلة استكشاف، وقبلة يقُت، وقبلة إمجاع، وقبلة خرب، وقبلة اجتهاد، وقبلة 

 .21تقليد، وقبلة ظن، وقبلة ضرورة، وقبلة تردد
ة من ىذه القببلت معتمدا على نصوص من  أخذ الشيخ رمحو اهلل يشرح كل قبلمث    

كتاب اهلل وسنة نبيو ومعتمدا آراء الفقهاء ادلالكية، فأما قبلة ادلعاينة فقد استعان فيها 
الشيخ ادلتيجي على قول الشيخ اللخمي يف كتابو التبصرة بقولو من عاين الكعة لزمو 

ينتهم ايئا مل ذبزه صبلتو وهبذا ناقش ادلتيجي ادلغاربة يف معاستقباذلا فإن اضلرف عنها ش
 للقبلة مع أهنم يستقبلون خط الزوال.
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بينما قبلة االستكشاف وىي دلن كان دبكة وغابت عنو القبلة جبدار أو جبل فهذا    
فرضو االستكشاف نظرا للعذر الذي نزل بو واستدل الشيخ رمحو اهلل بقول جربيل  عليو 

نبينا صلى اهلل عليو وسلم أشار لو يف ادلدينة إىل مست مكة فنصب قبلة  السبلم مع
مسجده إليها، وهبذا الشيخ رمحو اهلل ناقض قول ادلغاربة يف ادعائهم بأن قبلتهم إىل خط 

 الزوال ىي قبلة استكشاف وأن حجاجهم قد استكشفوا قبلة مكة.
ما جاء عن جربيل عليو السبلم دلا مث تكلم الشيخ عن قبلة اليقُت عن خرب يقُت وىذا    

أخرب الرسول صلى اهلل عليو وسلم دلا أشار لو للقبلة فكان خرب جربيل عليو السبلم خرب 
يقُت، واستنتج الشيخ رمحو اهلل أن من صفة خرب التواتر أال يناقض اخلرب وادلشاىدة فإنو 

اس احلجاج وادلسافرين قد ثبت عنده باخلرب وادلشاىدة من األعداد اليت ال تنحصر من الن
أن مكة دلغربنا ليست يف خط الزوال فإنو قد اجتمع أن يف كون مكة منا يف ادلشرق 

 باخلرب والنظر فبطل تواتر حجاجكم .
ى هبم يف الدين فهذه قبلة ال جيوز دأما قبلة االمجاع وىي  كل قبلة نصبها األئمة ادلقت   

 نصبها سبعون رجبل من الصحابة وأبطل ألحد االجتهاد فيها كقبلة جامع الفسطاط اليت
أقوال ادلغاربة بأن قبلتهم قبلة إمجاع بأن مساجدىم اليت بنوىا إمنا بنوىا باجتهاد فنصبوىا 

 إىل خط الزوال، وإمنا ىم مقلدون يف القبلة وتقليدىم مبٍت على التأويل اخلطأ.
دلوصلة دلعرفة القبلة وبُت أن أما قبلة اخلرب واالستخبار فقبلة اخلرب ىي الطرق الثابتة ا   

اخرب ضربان تواتر وأحاد وأما قبلة االستخبار تكون دلن كان غائب عن مكة يلزمو 
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بالضرورة االستخبار من ناحية مكة يف األرض واالستخبار مقدم على االستدالل عليها 
 فعلى العامي تلقي الركبان ويسأل ادلنصرفُت ويستخرب احلجاج .

بلة االجتهاد وذكر بأهنا الطريق الثالث دلعرفة القبلة وال جيوز مث ربدث الشيخ عن ق
االجتهاد فيها إال بعد عدم اخلرب عنها مث ناقش قول ادلغاربة إن قالوا بأن قبلتهم إىل خط 
الزوال ىي قبلة اجتهاد فهذا باطل ألن علماءىم اجتهدوا وقالو بأن قبلتهم ىي خلط 

تهاد مفاده اصابة احلق إصابة قرينة منو فبطل الزوال باالجتهاد فهذا بطل الن االج
 .22إدعاءىم

مث تكلم الشيخ عن قبلة الضرورة وقبلة الظن والًتدد وقال الشيخ رمحو اهلل أن قبلة    
الضرورة تكون ألصحاب األعذار كادلسافر، وادلريض، واخلائف، وادلكتوف، وادلربوط، 

لقبلة  بظلمة أو مطر والظنون يف وادلهدوم، وأما قبلة الظن تكون للذي أغميت عنو ا
 القبلة تتصور على وجوه منها بأن يرى ضوءا يستدل بو على القبلة.

أما قبلة الًتدد فقد ققال الشيخ شلن أغميت عليو القبلة وفقد دالئلها وفقد ظنوهنا    
فذكر الشيخ بأن ىناك قوالن يف ادلذىب بأن خيتار جهة للصبلة أو أن يصلي للجهات 

 األربعة.
أما الباب الثاين فقد جعلو أبو علي ادلتيجي يف ذكر الروايات الواردة بوجوب االجتهاد    

يف طلب القبلة ووجوب الرجوع إليها على من أخطأىا وانقسام الناس يف فرض االجتهاد 
 والطلب وما مطلوهبم ىل ىو عُت أو اجلهة؟ وكيفية استعمال االجتهاد يف الطلب.
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واستخدم رمحو اهلل يف بيان االجتهاد فيها وربقيق مستها من الفروض الواجبة على نص    
 للفقيو اللخمي من غاب )عن مكة كان فرضو االجتهاد واستند لئلمجاع(. 

اعتمد أبو علي ادلتيجي يف التدليل على وجوب الرجوع إىل القبلة من أخطأىا على    
لصبلة إىل غَت القبلة وىو ال يعلم مث علم بذلك )من ابتدأ ا مدونة اإلمام مالك بقولو:

وىو يف الصبلة فإن استدبرىا أو شرق عنها أو غرب قطع وابتدأ الصبلة باإلقامة من أوذلا 
 .23وال يدور إىل القبلة(

وتبُت لو من قول اإلمام مالك يف أن االضلراف الكثَت عن القبلة يبطل الصبلة فأسقط    
ىل خط الزوال، وتركهم دلكة يف ادلشرق، كما بُت حكم من احلكم  على مساجد ادلغرب إ

أدرك اضلراف مسجده عن القبلة واعتمد على قول الفقيو أبو الطيب عبد ادلنعم القروي 
وقع يف كثَت من ادلساجد القَتوان، مث قال الشيخ ورأيت ىذا أنا بادلغرب دبدينة سبتة، قال 

عثر على ادلسجد منحرفا اضلرافا كثَتا ىدم ورأيت ذلك معاينة ومشاىدة منهم مرارا، فإن 
 بنيانو إن كان ذلك ليست فيو مشقة بكثرة تعبو وكثرة نفقتو.

ويف آخر الباب تكلم عن بعض األحكام اخلاصة بقبلة ادلساجد األربعة،فقبلة رسول    
اهلل صلى اهلل عليو وسلم بادلدينة منصوبة نصب ربقيق خبرب جربيل خرب يقُت فهي منصوبة 

 خط الزوال وىو الوسط مابُت ادلشرق وادلغرب تكون مكة منها يف ذلك السمت إىل
فمكة يف اجلنوب للمدينة وادلدينة يف اجلنوب لبيت ادلقدس، وىي ثبلثتها على خط واحد 
وثبت ىذا الًتتيب حبديث النيب صلى اهلل عليو وسلم) ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا 

 .24بوا (وال لغائط ولكن شروا أو غر 
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بُت الشيخ رمحو اهلل حكم قبلة ادلساجد بادلغرب األقصى وأثبت بأن الذين نصبوا مث    
قبلة ادلغرب لؤلقصى إىل خط الزوال بعدما تبُت ذلم أن مكة يف ادلشرق مل يكونوا أىل 
اجتهاد يف طلب القبلة وال عارفُت بشيء من وجوه االستدالل وإمنا نصبوا قبلتهم إىل 

 .25بالتقليد وبتأويل خاطئخط الزوال 
أما الباب الثالث والذي ختم بو أبو علي ادلتيجي سلطوطو فقد جعلو يف ذكر أصناف    

الغالطُت يف القبلة وذكر تآويلهم الفاسدة يف عبلمة القبلة، وذكر اآلالت اليت هبا 
الشيخ  تستخرج القبلة عندىم، وما يع فيها من الغلط وبيان ادلعاين والشبو ادلغلطة وتكلم

يف ىذا الباب عن ثبلثة أصناف فالصنف األول أىل سوء يف التأويل والثاين مجلة حجاج 
 .26ادلغاربة والثالث األىواء وطلب ادلنازل يف الدنيا

وبُت الشيخ رمحو اهلل أن الصنف األول من الغالطُت يف القبلة من أىل ادلغاربة ىم أىل    
عليو وسلم ) بُت ادلشرق وادلغرب قبلة ( فقد  سوء أساؤوا لتأويل حديث النيب صلى اهلل

أساؤوا فهم احلديث دلا محلوه على العموم فقال من ادعى هبذا االدعاء فهذا من أعظم 
الفرية على اهلل وعلى رسول اهلل صلى اهلل وسلم، وبُت أن صدق ما يبطل  ىذا االدعاء 

 .27ىو قول اهلل تعاىل )فولوا وجوىكم شطر ادلسجد احلرام (
 خاتمة:ال

يعد أبو علي ادلتيجي من الفقهاء ادلغاربة الذين عاشوا يف عهد ادلرابطُت الذين ذلم يد    
طولة يف الفقو والذين أعادوا قبلة ادلغاربة إىل منبعها الصحيح معتمدا يف ذلك على أدلة 
وحجج وبراىُت،بل ناقش أبو علي ادلتيجي فقهاء كثر يف ذلك الزمن وأقنعهم بأن القبلة 
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يت كان عليها ادلغاربة إىل خط الزوال غَت مؤسسة مل يقم ذلا دليل من الدالئل اليت تثبت ال
 ذلك.

 قائمة التهميش: 
                                                           

القاضي عياض، الغنية شيوخ القاضي عياض، ربقيق زىَت جرار،دار الغرب اإلسبلمي، بَتوت،  1
 .155، ص1982

العسقبلين أمحد بن علي ابن حجر تبضَت ادلنتبو بتحرير ادلشتبو،ربقيق علي زلمد البيجاوي،ادلكتبة  2
 .1394العلمية، بَتوت، القسم الرابع،ص

ابن ناصر الدين الدمشقي زلمد بن عبد اهلل بن زلمد القيسي، توضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء الرواة  3
 .161/ص8، 1993وأنساهبم وألقاهبم، مؤسسة الرسالة،بَتوت،

 ظهر.150مؤلف رلهول، يف القبلة، ورقة رقم  4
ام  الشيخ عبد منشورات مؤسسة اإلم أبو علي ادلتيجي، دالئل القبلة، ربقيق نصَتة عزرودي، 5

 .18،ص2017احلميد بن باديس،
، دار سعد الدين 2أبو عبد اهلل العبدري، رحلة العبدري، ربقيق علي إبراىيم الكردي،ط 6

 .337،ص2005للطباعة،دمشق،
زلمد ادلنوين، ادلصادر العربية لتاريخ ادلغرب من الفتح اإلسبلمي إىل هناية العصر الوسيط، منشورات   7

 .1/32م،1983والعلوم اإلنسانية، الرباط،كلية اآلداب 
 .4/46ابن عذاري ادلراكشي، البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب،  8
 
 .223شريف اإلدريسي نزىة ادلشتاق يف اخًتاق اآلفاق،ص 9

دار الغرب  أضواء جديدة على ادلرابطُت دراسة اجتماعية اقتصادية، عصمت عبد اللطيف، 10
 .104صبَتوت،  اإلسبلمي،

 .235اإلدريسي، نزىة ادلشتاق، ص 11
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 .232، صادلصدر نفسواإلدريسي،  12
 اإلدريسي، نفس ادلصدر ونفس الصفحة. 13
 .25ص دالئل القبلة،ربقيق نصَتة عزرودي، أبو علي ادلتيجي، 14
 .1/32ادلصادر العربية لتاريخ ادلغرب، ،زلمد ادلنوين،27نفس ادلرجع السابق،ص 15
 .33-32نفس ادلصدر،صتيجي، ادلأبو علي  16
 .36نفس ادلصدر،ص يجي،تأبو علي ادل 17
 .15كتاب القبلة،ص أبو علي ادلصمودي، 18
 .27-26كتاب القبلة،ص أبو علي ادلصمودي، 19
 .49دالئل القبلة،ص أبو علي ادلتيجي، 20
 .52دالئل القبلة،ص أبو علي ادلتيجي، 21
 .63نفس ادلصدر السابق،ص أبو علي ادلتيجي، 22
 .77-70-66نفس ادلصدر السابق،ص أبو علي ادلتيجي، 23
 .83نفس ادلصدر،ص أبو علي ادلتيجي، 24
 .87،89،91،105نفس ادلصدر،ص أبو علي ادلتيجي، 25
 .113نفس ادلصدر،ص أبو علي ادلتيجي، 26
 131،132نفس ادلصدر،ص أبو علي ادلتيجي، 27
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 واالجتماعية واالقتصادية  وأهميتها التاريخية خزائن المخطوطات كتبوثائق بيع  

 م 8115هـ/8511سنة  بيع مخطوطات الخزانة البكرية بتوات وثيقةل دراسة
 الجزائر /ة أدرارعجام/ عبد اهلل باباأ/

Babaabd99@yahoo.com 

   اؼبلخص:

بالعديد من الوثائق اؽبامة كعقود بيع الكتب أك رببيسها أك  ربتفظ اػبزائن التواتية      
نستنتج من خالؽبا   كضع دراسات أكادديية،يف استثمارىاإقراضها، كاليت ديكن 

كثيقة بيع كتب -كالوثيقة اليت بني أيدينا اليـو ، رخيية كاقتصادية كاجتماعيةتامؤشرات 
 ىي كاحدة من الوثائق اليت من خالؽبا ديكن أف نسلط الضوء -البكرية بتوات اػبزانة
 ،كانتقاؿ ملكيتو، عرهخزائن اؼبخطوطات بتوات من حيث موضوع اؼبخطوط كس على
اػبزائن داخل  كاجهتوُ ا كاضح عمّ  دليلاػبزانة البكرية إال بىذه الوثيقة اػباصة كما 
حيث أصبحت دية، دىا اؼبار يف ظل تراجع موا، من صعوبات كربديات الزاكيا

لدفع الديوف اؼبًتتبة على عاتق  ،كقت اغباجة اآمنا ديكن استغالؽب ان مالذاؼبخطوطات 
 .االجتماعيةك  العلمية نتيجة األعباء شيخ الزاكية

Résumé: 
      les armoires de Touat conserve de nombreux documents 
importants tels que les contrats librairie ou Tahbis ou de prêts, 
qui peuvent être investis dans le développement des études 
universitaires, nous concluons à partir de laquelle les 
indicateurs scientifiques, historiques et économiques, sociaux, 
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et le document que nous avons aujourd'hui, "le document de 
vente des œuvres de l’armoire du Zaouïa de Sid El’Bekri à 
Touat " est l'un des documents qui pourraient faire la lumière 
sur les armoires manuscrits à Touat en termes de l'objet du 
manuscrit et son prix, et le transfert de propriété, et ce 
document particulier de l’armoire du Zaouïa de Sid El’Bekri 
seule preuve claire de ce que la confronter ces armoires à 
l'intérieur des Zaouïas de difficultés et de défis, compte tenu de 
la diminution des ressources matérielles, où les manuscrits sont 
devenus un refuge peut être exploitée en cas de besoin, pour 
payer des dettes repose le Sheikh la Zaouïa en raison des 
charges scientifiques et sociales.                                                  
               

 مقدمة:

زائن اؼبخطوطات معلومات تتضمن عقود البيع اؼبخطوطة اليت حفظتها لنا خ       
ىامة كأصلية، ديكن استثمارىا يف كضع دراسات لتتبع أثر اؼبخطوطات هبا، كذلك ؼبا 

مصدران صافيا  تشكل كاجتماعيةترصده لنا ىذه العقود من معلومات علمية كاقتصادية 
كموضوعية، ديكن االعتماد عليها يف  معّّبةحقائق  يستمد منو الباحثوف كاؼبختصوف

 دراسات ـبتلفة، لتفسري بعض الظواىر ككشف جوانب مهمة يف تراثنا اؼبخطوط.

كمن اػبزائن اليت حفظت لنا مثل ىذه الوثائق اػبزانة البكرية بتوات، إذ تعد من       
أقدـ اػبزائن باؼبنطقة احتضانان للمخطوط تأليفا كنسخان منذ تأسيسها سنة 

احملرر  1كحيفظ لنا عقد بيع جزء من كتب خزانة الزاكية البكرية .ـ1406ىػ/809
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ـ، أظباء الكتب اؼبخطوطة اليت بيعت من 1883ىػ/1300بتاريخ صبادل األكىل 
طرؼ السيدة عائشة بنت ؿبمد زكجة شيخ الزاكية اؼبتوىف اغبسن بن سعيد، لتسديد 

 ديوف مًتتبة عليو، كاألطراؼ اؼبستفيدة من الكتب.

كيأخذ ىذا اؼبوضوع قيمتو كأمهيتو من خالؿ اعبوانب اليت ديكن استنباطها              
من ىذه الوثيقة، اليت ربمل معلوماٍت ِبكران، تُلقي الضوء على جوانب ىامة تتعلق 
بأسعار اؼبخطوطات، كموضوعاهتا، كاغبالة اؼبادية ألرباب اػبزائن، كانتقاؿ ملكية 

وط كحالتو. كعليو رباكؿ ىذه اؼبداخلة استجالء بعض اؼبخطوط، كمكونات اؼبخط
اغبقائق اليت ال زالت ؾبهولة يف ؾباؿ الكتب اؼبخطوطة. كلتوضيح أبعاد البحث أكثر 
ديكن طرح األسئلة اآلتية: ما ىي موضوعات الكتب اليت بيعت؟ كما ىو شبنها؟ ما 

فعت دبالكها إىل اؼبستول العلمي لكل من البائع كاؼبشًتم؟ ما ىي الظركؼ اليت د
بيعها؟ كىل ىناؾ عالقة بني بيع الكتب كتراجع موارد الزاكية اؼبذكورة؟ كما مصري 

 اػبزانة بعد بيع ُجل ـبطوطاهتا؟.

  تأسيس الخزانة البكرية:

تعتّب اػبزانة البكرية من أىم اػبزائن احتضانان للمخطوط تأليفا كنسخان، حيث          
ـ(، كيف عهد الشيخ سيد 1406ىػ/809وف بن عمرك)يعود تأسيسها إىل الشيخ ميم

ـ( بلغ عدد ـبطوطاهتا ما يقارب 1721ىػ/1133)ت 2البكرم بن عبد الكرمي
ـبطوط، كجاءت كصيتو بشأهنا حسبما جاء يف الكواكب الّبية "...ككل  3600

الكتب حبس مبتل على األكالد كاألحفاد من الذكور حىت يرث اهلل األرض، لكل 
، كقاؿ صاحب القوؿ  3كاهنم، ال دُينع منها منتِفع كال دُيَكَُّن مبتدِع..."االنتفاع دب

يف كصفو للخزانة البكرية "...كعندىم خزائن كتب تكررت فيها اغبطاطب  4البسيط
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كالقواميس كالتفاسري..." ، ككانت كتب اػبزانة كلها بدار سيد البكرم مث يف كفالة ابنو 
القاضي عبد اغبق بن عبد الكرمي، كيف سنة  القاضي عبد الكرمي مث عند حفيده

، كذلك عندما 5ـ اتفق حفدة الشيخ سيد البكرم على تقسيمها1818ىػ/1233
طالب اغبسن بن سعيد البكرم بأحقيتو العلمية يف اإلشراؼ على خزانة جده سيد 
البكرم، كىو آنذاؾ مقيم بالزاكية كليس بتمنطيط، ككاف شرط احملبس االنتفاع بالكتب 

مكاهنا، لكن آؿ األمر يف النهاية بني حفدة الشيخ سيد البكرم إىل أْف حيفظ كل  يف
. فكانت يف سبنطيط خزانة الشيخ سيد أضبد ديدم، كخزانة أكالد 6فرع ما نابَُو منها

 القاضي، كخزانة ؿبمد الصاحل، كاػبزانة البكرية بزاكية سيد البكرم.

يغلب على ىذه اؼبخطوطات الطابع الديين من فقو كتفسري كحديث ككبو،             
باإلضافة إىل التصوؼ كالتاريخ كالًتاجم كالسري كعلم الفلك كالرياضيات، كمن نفائس  

اؼبنسوخ من مصحف أمري اؼبؤمنني عثماف بن  7كتب اػبزانة البكرية اؼبصحف الكرمي
ـ، كتبو شيخ الشيوخ بالديار 1326يسمّب د 23ىػ/727ؿبـر 27عفاف بتاريخ 

. كمن أشهر 8األندلسية أبو العباس سيد أضبد علي بن أضبد العبدرم )ابن خليفة(
العلماء البكريني الذين سامهوا يف إثراء خزانة اؼبخطوطات البكرية تأليفا نذكر منهم 

كرمي بن سيد على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر: الشيخ عبد الكرمي بن أؿبمد كالقاضي عبد ال
البكرم كابنو القاضي عبد اغبق كالشيخ اغبسن بن سعيد البكرم كالشيخ علي بن عبد 

  القادر بن البكرم كالشيخ ؿبمد بن عبد الكرمي بن عبد اغبق.

 وصف الوثيقة:

 25جاءت كثيقة بيع كتب اػبزانة يف صفحة كاحدة، مسطرهتا تتكوف من          
اؼبتوسط، خطها مغريب رقيق. كقد عثرت على ىذه  كلمة يف  18سطران، كيف كل سطر 
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فقمت بأخذ صورة  -شيخ الزاكية البكرية-النسخة بيد الشيخ اغباج عبد اهلل بكراكم 
 ؽبا أثناء إقباز حبث حوؿ الزاكية.

كجاء يف مقدمة الوثيقة سبهيد تضّمن اغبمدلة كالصالة على رسوؿ اهلل، مث انتقل يف      
ح سبب انتقاؿ ملكية كتب خزانة اغبسن بن سعيد بعد كفاتو السطر الثاين إىل توضي

اىل زكجتو السيدة عائشة بنت سيدم ؿبمد، مث انتقاؿ اؼبلكية إىل اؼبشًتم، ككل ذلك 
بسب الديوف اؼبًتتبة عليهم سواء كاف اغبسن أك أبناؤه أك زكجتو، كما أكضحت الوثيقة 

)موقوفة(، كاألخرل مكتسبة إما كجود صنفني من الكتب داخل اػبزانة، كاحدة ؿبّبسة 
 نسخا أك شراء أك تأليفا.

كعرّج بعد ذلك كاتب العقد إىل ربديد الطرؼ الثاين يف العقد، كالذم يظهر        
من خالؿ صيغة الكتابة بأنو كاف فقيها عاؼبا ينتمي إىل العائلة البكرية ذاهِتا، كفبا جاء 

اىل كحسن توفيقو اعبميل الّبكة الفقيو فيو قولُو"... فاشًتل منها على بركة اهلل تع
 العالمة سيد أضبد قبل الّبكة سيد البكرم...".

مث بعد ربديد األطراؼ كاألسباب الدافعة إىل ذلك، جاءت الوثيقة بأظباء        
الكتب اؼببتاعة كشبن كل كتاب، سواء كاف السعر يشمل ؾبموعة من اؼبخطوطات يف 

قة بتحديد الثمن الكلي للكتب كتاريخ ربرير الوثيقة، سفر أك بدكف سفر. كتنتهي الوثي
ـ، كجاء تذييل 1883ق اؼبوافق مارس 1300كالتاريخ يوافق أكائل صبادل األكىل سنة 

الوثيقة ليؤكد ما جاء يف أكؽبا بأف ؿبرر الوثيقة ىو العالمة البكرم بن عبد الرضبن 
...ؼبا صريت كتب خزانة الفقيو التنالين، كقد كردْت اإلشارة إليو يف اؼبقدمة بالقوؿ "

العالمة خالنا كشيخنا سيدم ؿبمد اغبسن قبل الّبكة اؼبرحـو جدنا سيدم سعيد..." 
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كجاء يف هنايتها "...ككتب مذيال اظبو أعاله ؿبمد البكرم بن ؿبمد عبد الرضبن كاف 
 اهلل لو".

  م(:8133هـ/8813التعريف بصاحب الخزانة الحسن بن سعيد البكري )ت 

، 9ـ1796ىػ/1210كلد اغبسن بن سعيد البكرم بالزاكية البكرية سنة               
درس حباضرة العلم آنذاؾ ملوكة على يد الشيخ عبد العزيز البلبايل، كحصل منو على 

  .10إجازة يف صبيع الفنوف اليت أخذىا عنو

بعد رجوعو إىل الزاكية البكرية جلس للتدريس كاإلفتاء، حيث كاف لو ؾبلس           
علم زبرج على يده شيوخ كفقهاء، منهم: ابنو الشيخ ؿبمد، كالقاضي اغباج ؿبمد بن 

، ككاف يقسم السنة القمرية إىل 11عبد الرضباف، كالشيخ البكرم بن عبد الرضبن التنالين
أشهر للتدريس بالزاكية، مث ينتقل ثالثة أشهر أخرل  طبسة أزمنة، فيجلس ثالثة

للتدريس يف بأقبلي يف تيدكلت، مث ينتقل للتدريس ثالثة أشهر أخرل بأكقركت من 
إقليم قورارة، كديكث شهرين بالزاكية ػبدمة بساتينها، كخيّصص شهر رمضاف لإلقامة 

ني بالد التكركر كتوات عند شيخو عبد العزيز البلبايل دبلوكة، كقد كاف كثري التنقل ب
 ، كتذكر اؼبصادر البكرية كثرة نسخو للكتب ليزكد هبا خزانتو. 12للتدريس كاإلفتاء

 لو عدة مؤلفات كىي: 

 .   13غاية اؼبنتظر كفتح اعبليل يف أصوؿ بعض فركع ـبتصر خليل -
 .14ـبطوط يف تراجم العائلة البكرية -
عبد العزيز البلبايل  قصائد متعددة األغراض، منها قصيدة ديدح فيها شيخو -

 يقوؿ يف مطلعها:
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 كؼبا غدت سلمى تُرّشق بالقنا      فؤادَم مل أسلو هبند كزينب                     

بالزاكية البكرية، كقد  15ـ1869ىػ/1286سنة  توىف الشيخ اغبسن بن سعيد البكرم
 رثاه تلميذه كابن أختو الشيخ البكرم بن عبد الرضبن بقصيدة جاء يف أبيات منها:

 ما ِلُسعدل رمْت فؤادم بِلحٍظ      كَكَوتين بناِر َىجٍر جهاران                      

 دراسة الوثيقة:

لبكرم، جيب قبل اغبديث عن الكتب اؼبباعة من خزانة اغبسن بن سعيد ا       
التوضيح من خالؿ الوثيقة بأف اػبزانة كانت تضم  كتبا ؿببسة، ال ديكن للورثة بيعها 
كال التصرؼ هبا، ألف شرط احملبس سيد البكرم بن عبد الكرمي حسب الوثيقة أْف 
تكوف الكتب ربت تصرؼ من قرأ من حفدتو، كبالرجوع إىل اؼبصادر البكرية قبد يف 

د ىذا الكالـ "...ككل الكتب حبس مبتل على األكالد الكواكب الّبية ما يسن
كاألحفاد من الذكور حىت يرث اهلل األرض، لكل االنتفاع دبكاهنم، ال دينع منها منتفع 

لكن نظرا لعدـ التفاىم بني حفدة الشيخ حوؿ شرط احملبس،  .16كال ديّكن مبتدع..."
ه اؼبرحلة أعلم حفدة مع علمهم بأحقية اغبسن ين سعيد بالتصرؼ هبا، كونو يف ىذ

سيد البكرم. كيبقى السؤاؿ اؼبطركح أين ذىبت الكتب احملبسة بعد كفاة اغبسن بن 
سعيد؟ كما مصري الكتب اليت اشًتاىا العالمة أضبد بن البكرم؟ خاصة إذا علمنا بأف 

  ىذا األخري تويف دبتليلي، كأف الذم تسلم الكتب نيابة عنو كاف كالده البكرم.

خالؿ تسليط الضوء على قائمة الكتب اليت بني أيدينا نالحظ بأف  كمن        
الكتب مل زبرج عن اجملاؿ الديين كاللغوم من فقو كحديث كتفسري كتصوؼ كمديح 
كعركض، أما من حيث االنتماء اعبغرايف ألصحاهبا فنجد اؼبؤلفات التواتية اقتصرت 
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د الكرمي بن أؿْبمد كنوازؿ على أربعة منها، ثالثة يف النوازؿ كالقضاء )نوازؿ عب
الزجالكم كمعونة الغرمي للجنتورم( ككاحد يف اللغة البن أب اؼبزمرم، كمعظم اؼبؤلفات 
األخرل تنتمي إما للمغرب بصفة عامة كفاس بصفة خاصة، كإما لالندلس، كالبعض 
منها للمشرؽ. أما من حيث اؼبرجعيات الفقهية كاؼبذىبية فهي مالكية، ما عدا كتاب 

األصوؿ البن الُسبكي "صبع اعبوامع" الشافعي، ككتاب األمشوين يف اللغة، ككتاب يف 
آخر البن حجر يف شرح اؽبمزية، كما قبد ضمن الكتب موضوعات زبتص بعلم 
التنجيم، كىو يف اغبقيقة على عالقة بعلم الفلك، الذم يهتم حبركة الكواكب كالشمس 

 كاػبسوؼ كالكسوؼ.

اؼبخطوط غاية يف األمهية، إذ أف تسفري الكتب حيفظها من  تعتّب عملية تسفري      
األضرار اليت ديكن أف تلحق هبا عّب الزمن، كما أف الغالؼ حيفظ لنا معلومات عن 
تاريخ كمكاف صناعتو، غري أف الوثيقة أشارت فقط اىل كوف اؼبخطوط بسفر أك ال، 

اؼبادية كعالقتها بالسفر  ككونو يضم عنوانا كاحدا أك عنوانني، كخبصوص قيمة اؼبخطوط
فهي غري كاضحة، إذ قبد اؼبواؽ يف سفر بثمانية مثاقيل، كحاشية بن غازم على خليل 
بسفر دبثقاؿ كاحد، كىذا األمر يدفع بنا إىل القوؿ أف ربديد شبن الكتب يرجع أساسا 
إىل عاملني اثنني: األمر األكؿ يتعلق حبجم اؼبخطوط كعدد صفحاتو، كاألمر الثاين 

 تعلق بالقيمة العلمية للكتب.ي

 قائمة الكتب المباعة:

اسم الكتاب كما كرد يف  الرقم
 الوثيقة

 الثمن اسم اؼبؤلف

 مثاقيل 8  ق(1163ؿبمد بن اغبسن بناين الفاسي )ت حاشية سيدم ؿبمد بناين  .1
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ؿَبمد العامل بن أضبد الزجالكم التوايت )كاف  17نوازؿ الزجالكم  .2
 ق(1174حيان سنة 

النصف الثاين من  صبيع  .3
 اغبطاب

د بن ؿبمد بن عبد الرضبن الرعيين اؼبغريب أضب
 ىػ(954الشهري باغبطاب )ت

 مثاقيل 8

 مثاقيل5 /           18ابن النجيب  .4

إبراىيم بن ىالؿ أبو إسحاؽ الفاليل  نوازؿ بن ىالؿ   .5
 ى(903السجلماسي )ت

بعض من نوازؿ سيدم عبد   .6
 19الكرمي

التمنطيطي عبد الكرمي بن اؿبمد 
 ق( 104األمريين)ت

ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن علي بن غازم  حاشية بن غازم   .7
 ق(919اؼبكناسي)

 مثقاؿ 1

 مثاقيل4  حاشية بن ؾبلة  .8

ؿبمد بن يوسف العبدرم الغرناطي اؼبالكي  اؼبواؽ   .9
 ق(897اؼبعركؼ باؼبواؽ )ت

 مثاقيل8

 مثقاؿ1.5 عبد الرضبن بن إبراىيم اعبنتورم التوايت  20معونة الغرمي للجنتورم  .10

نصف بن الناظم على بن   .11
 عاصم

ابن الناظم أيب حيي ؿبمد بن عاصم األندلسي 
 ق(857اؼبالكي )ت 

أضبد بن عبد الرضبن الزليطين القريكاين   نوازؿ حلولو   .12
 ىػ(898اؼبعركؼ حبلولو )تػ

 مثقاؿ1.5

 ق(709اهلل السكندرم )تبن عطاء ا حكم ابن عطاء اهلل   .13

ؿبمد بن أضبد ميارة الفاسي اؼبالكي   ميارة الصغري على ابن عاصم   .14
 ىػ(1072)ت

 مثقاؿ1
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ؿبمد بن اغبسن بن دريد بن عتاىية األزدم   21اؼبقصور كاؼبمدكد  .15
 (ىػ321البصرم )ت

 مثقاؿ2.5

ضيف اهلل بن ؿبمد بن أب اؼبزمرم  22رحلة ضيف اهلل  .16
 ق(1128التوايت)

 /         شيء من نسب الشرفاء  .17

 ؽبا عدة شراح شرح اػبزرجية  .18

ابن غالب عبد السالـ بن غالب القريكاين  اختصار زىر االنيق  .19
 ق(646اؼبالكي)ت

شرح التلمسانية على   .20
  23الفرائض

 مثقاؿ1.5 ؽبا عدة شراح

علي بن ؿبمد بن علي القلصادم الغرناطي  شرح القلصادم  .21
 ق(891)ت

 

عبد الواحد بن ؿبمد بن علي ابن أيب السداد   الدر النثري  .22
 ىػ(705اؼبالقي األندلسي)

 مثقاؿ 2.5

 عبد القادر اعبيالين(-)الشاذيل شرح اغبزب الكبري   .23

  بعض من النوازؿ  .24

القاسم بن سعيد الَعِمريم الفاسي أبو  بعض من العمريم  .25
 ق(1178)ت

علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن خلف بن جّبيل  شواىد األجركمية   .26
 ق 939اؼبنويف اؼبالكي 

 مثقاؿ 1

 كجود عدد من اؼبؤلفات هبذا العنواف     معني اغبكاـ  .27
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 اؼبباحث األصلية   .28

كمعها أكراؽ داخلوف يف  
 االشًتاء

التجييب اؼبعركؼ أضبد بن ؿبمد بن يوسف 
 ق(721بابن البنَّا السرقسطي)ت

 مثقاؿ1

أضبد بن علي بن عبد الّلو الفاسي اؼبعركؼ  اؼبنجور   .29
 ق(995باؼبنجور )ت

 مثاقيل3

 ق(1072ؿبمد بن أضبد ميارة الفاسي )ت تكملة اؼبنجور  .30

علي بن قاسم بن ؿبمد التُّجييب، اؼبعركؼ  قواعد اؼبذىب  .31
 ىػ( 912بالزقاؽ الفاسي )ت

على  24شرح ابن أب  .32
 25اؽبمزية

 ق(1160ؿبمد بن أب اؼبزمرم التوايت )ت

الونشريسي   أبو العباس أضبد بن حيي اؼبنهاج الفائق   .33
 ق(914اؼبالكي)ت

 مثقاؿ2

إبراىيم بن علي بن ؿبمد، ابن فرحوف، برىاف  26بعض من الديباج  .34
 ق(799الدين اليعمرم )ت

اهلل بن مالك األندلسي ؿبمد بن عبد  ألفية بن مالك   .35
 ق(672)ت

 مثقاؿ 1.5

 /       بن سعيد  .36

العمليات للفاسي كطرر   .37
 عليها كأكراؽ

عبد الرضبن بن عبد القادر بن علي بن يوسف 
 ق(1096الفاسي )ت

داكد بن علي بن ؿبمد الغلطاكم األزىرم  الشيخ داكد على الرسالة   .38
 ق(902اؼبالكي )ت

 مثقاؿ 1

قواعد ربفة اغبطاب يف   .39
 27االعراب

        / 
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علي بن ؿبمد بن عيسى، أبو اغبسن، نور  بعض من األمشوين  .40
 ق(900الدين اأُلمْشُوين اؼبصرم الشافعي )ت

عبيد اهلل بن اغبسني بن اغبسن أبو القاسم  بن اعبالب   .41
ب اؼبالكي )ت   ق(378ابن اعَبالَّ

 مثقاؿ 1

 /        28شرحاف على المية اعبمل  .42

أضبد بن ؿبمد بن علي بن حجر اؽبيتمي   شرح بن حجر على اؽبمزية   .43
 ق(974الشافعي)ت

 مثقاؿ 1

خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن ؿبمد  االزىرم على الّبدة  .44
اعبرجاكّم األزىرم اؼبعركؼ 

 ق(904بالوقاد)ت
 / شرح على اآلجركمية  .45

النصف الثاين من جواىر   .46
 اغبساف 

بن ـبلوؼ أبو زيد عبد الرضبن بن ؿبمد 
 الثعاليب اعبزائرم

 مثاقيل3

ثالثة أجزاء من البياف   .47
 كالتحصيل 

ؿبمد بن أضبد بن رشد القرطيب اؼبالكي  
 ق(520)ت

 مثاقيل10

حاشية ابن ناجي على   .48
 الرسالة 

قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريكاين 
 ق( 837)

 مثقاؿ1.5

النصف الثاين من جواىر بن   .49
 شاس 

ؿبمد جالؿ الدين عبد اهلل بن قبم بن أبو 
 ق(616شاس )

 مثاقيل 3

شرح دالئل اػبريات كاغباشية   .50
اليت على دالئل اػبريات 

 لسيدم عبد الرضبن الفاسي

عبد الرضبن بن أيب عبد اهلل الفاسي 
 ق(1036)

 مثقاؿ 1.5

 مثاقيل3عبد الوىاب بن علي السبكي تاج الدين  صبع اعبوامع البن الُسبكي   .51
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 ق(771)تالشافعي 
 ىػ(792سعد الدين التفتزاين )ت  شرح التفتزاين  .52

سعيد بن إبراىيم قدكرة اعبزائرم  شرح السلم  .53
 ق(1041)ت

عبد الرضبن بن أيب بكر، جالؿ الدين  اعبامع الصغري للسيوطي   .54
 ىػ(911)ت السيوطي

 مثقاؿ 2

ؿبمد بن أضبد بن ىشاـ اللخمي )ت  شرح مقصورة بن دريد   .55
 ق(577

 مثقاؿ 1.5

 ق(776لساف الدين بن اػبطيب)ت رسائل بن اػبطيب  .56

شرح تصلية موالم عبد   .57
 السالـ بن مشيش

 ؽبا عدة شراح

 /        شيئان من علـو التنجيم  .58

شرح على الدرر اللوامع البن   .59
 برم 

علي بن ؿبمد بن علي بن ؿبمد بن اغبسني، 
 ق(730الشهري)ابن بَػرِّم()ت

 مثقاؿ 1

ربفظ لنا الوثيقة يف الشق االجتماعي العديد من اؼبعلومات، من بينها كجود زكجة      
كاحدة حرة ملك ديني شيخ الزاكية اغبسن بن سعيد بن عبد الكرمي ، كىو ما استنتجتو 
من قولو "...زكجة حياتو اغبرة اعبليلة..." كزكجة شيخ الزاكية اؼبسماة عائشة بنت 

ؿبمد البكرم ىي كحيدة أبيها، تلتقي مع زكجو)ابن عمها(  أؿبمد بن عبد الكرمي بن
 يف جدمها عبد الكرمي.
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كديكن مالحظة أيضا اؼبكانة اليت كصلت إليها اؼبرأة كاغبقوؽ اؼبكتسبة داخل          
اجملتمع التوايت بصفة عامة كداخل الزاكيا بصفة خاصة، فمن خالؿ الوثيقة ؿبل الدراسة 

عينا -اؼبرأة التواتية، على غرار حقها يف سبّلك األمواؿ  قبد إشارات كاضحة غبقوؽ
كالتصرؼ فيها بالبيع كالشراء كاإلقراض كاالقًتاض كىذا ما نلمسو يف قولو  –كنقدا 

"...كصارت الكتب بذلك التصيري اؼبذكور ملكا ؽبا" كأيضا"... فظهر اآلف للمالكة 
ة قبلها اؼبذكور كبذمتها..."، كيف اؼبذكورة أف تبيع منها ما تستويف بو بعض الديوف بذم

قولو"...فاشًتل منها على بركة اهلل تعاىل..." كأيضا يف"...فيما قضت عنو من 
الديوف"..." كيف قولو"...تولت البائعة قبض الثمن..."، كمن صور التضامن العائلى 

اكلة الوارد يف العقد بني الزكجة كزكجها من جهة كبني األـ كابنها من جهة ثانية ىو ؿب
التخفيف من الديوف اؼبًتتبة على الزكج أكؿ األمر، مث  -كاألـ يف نفس الوقت-الزكجة 

على االبن بعد كفاة الزكج، كفبا يعضد ىذا ما جاء يف العقد "...فيما قضت 
عنو]الزكج[ من الديوف لبعض غرمائو..." أما ما كاف خبصوص االبن فقد كرد يف نص 

 الديوف بذمة قبلها اؼبذكور، كبذمتها...".الوثيقة"...ما تستويف بو بعض 

أما األمهية التارخيية كالعلمية للوثيقة تظهر من خالؿ ربديد بعض الشخصيات         
العلمية اليت يصفها كاتب العقد بصيغة "الفقيو كالعالمة"، كىو ما كقفنا عليو يف 

يخنا سيدم ؿبمد موضعني األكؿ: عندما ذكر خالو بقولو"...الفقيو العالمة خالنا كش
اغبسن قبل الّبكة اؼبرحـو جدنا سيدم سعيد..." ، كاؼبوضع الثاين: يف ربديد طرؼ 
الثاين للعقد )اؼبشًتم( بقولو"...الّبكة الفقيو العالمة سيد اضبد قبل الّبكة سيد 
البكرم..."، كقد ترصبنا لألكؿ يف ذكر صاحب اػبزانة، أما الثاين: فهو الشيخ أضبد بن 

ن اؼبّبكؾ بن ؿبمد الصاحل بن ؿبمد البكرم، تتلمذ بالزاكية البكرية على يد البكرم ب
ابن عمو  الشيخ اغبسن بن سعيد إىل جانب سيد البكرم بن عبد الرضبن، انتقل إىل 
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متليلي بنواحي غرداية كأسس ىناؾ زاكية جلس هبا للتدريس. كما اشًتاه من الكتب 
لى نبوغو العلمي، كيف آخر عمره أصيب دبرض بواسطة كالده كىو يف الغربة إال دليل ع

أقعده الفراش، كأثناء مرضو ىذا أرسل لوالده البكرم رسالة يصف حالو مع اؼبرض، 
 .29ـ20تويف يف بداية القرف 

كمن الشخصيات البارزة يف الوثيقة الشيخ البكرم بن عبد الرضبن        
اكية، كلد كعاش بالزاكية ىو ابن أخت شيخ الز  -ؿبرر الوثيقة-ق( 1339التنالين)ت

يف بيئة علمية صاغبة حيث تعلم على يد كالده مث عند خالو الشيخ اغبسن بن سعيد، 
الذم كاف يعد أفقو شيوخ العائلة البكرية يف تلك الفًتة، حيث درس عنده ؼبدة سنتني، 

بتيميموف عند الشيخ موالم عبد اغباكم بن عبد  30مث انتقل بعدىا إىل بلدة كايل
 بن ؿبمد كالزمو إىل غاية كفاتو، جلس الشيخ البكرم بن عبد الرضبن للتدريس العايل

بالزاكية البكرية خلفا ػبالو الشيخ اغبسن بن سعيد كما خلف الشيخ البكرم بن عبد 
الرضبن تراثان متنوعان كضخمان من الكتابات اؼبتعددة األغراض، صبعت يف ديواف من أربعة 

 .31ادة نسخ عديد الوثائق اػباصة بالزاكيةأجزاء، يعود لو الفضل يف إع

أما قضية الديوف اؼبًتتبة على شيخ الزاكية مث على ابنو متويل األمر من بعده،         
فمن خالؿ الوثائق احمللية اليت اطلعت عليها، ديكن حصر أسباهبا يف األعباء 

اخيل الزاكية من االجتماعية اليت كاف يتحملها متويل مشيخة الزاكية، كيف ظل تراجع مد
أكقافها، نتيجة الظركؼ الطبيعية أك اهنيار الفقارة، أك بسب أمواج اعبراد اؼبتعاقبة، مع 
كجود سبب مباشر سبثل يف ىجمات األعراب )العرب البدك الرحل( على الزاكية 
كاالستيالء على مدخراهتا، فشهدت ضائقة مالية خانقة يف النصف الثاين من القرف 

جرم، ككل ىذا نقف عليو يف ـبطوط الكوكب الدرم  للشيخ سيد الثالث عشر اؽب
حيدد بعض من ىذه األسباب" قولو:"... كقد صدؽ الويل  32البكرم بن عبد الرضبن
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الصاحل سيدم عبد القادر اؼبذكور]شيخ زاكية سيدم عبد القادر بفنوغيل[ فيما يلحق 
ات من البوادم كاغبواضر كانوا أىل الزكايا من العمـو التواتية فإف أىل األصقاع سول تو 

يكرموف أىل الزكايا كيعظموف حرمتهم كيدافعوف عنهم كلو بالنفس كاؼباؿ كجيعلوف ؽبم 
الضرائب يف أمواؽبم كيهادكهنم دبا قدركا عليو، كقصدىم من الزكايا الّبكة كأما عمـو 

كلفوهنم يف توات فإهنم ال يدافعوف عن زكاياىم...فًتل أنوفهم شاـبة على اؼبرابطني، ي
اإلطعاـ دبا ال يطيقوف عليو، كمنهم من يضرب أىل الزكايا كمنهم من ينهبهم كال يأتوف 

 الزكاية إال بسبعة  أمعاء مفتوحة...حىت أكقفوىا على التالشي..." . 

كىذه النظرة دليل كاضح على األسباب اليت سامهت بقسط كافر يف تراجع          
بقاء نفس األعباء االجتماعية)إطعاـ الطعاـ كالصلح بني مداخيل الزاكية البكرية، مع 

اؼبتخاصمني كمساعدة احملتاجني( اليت يتحملها شيخ الزاكية، كفبا زاد الطني بلة ما 
شهدتو توات من ىجمات األعراب، فلم تسلم منو الزاكية البكرية كحاؿ بقية زكايا 

  33زاكية تنالف ـ أغار األعراب على1859ىػ/1275ففي سنة الصقع التوايت، 
نفسان، منهم عبيد كموايل، كانتقلوا منها إىل الزاكية البكرية فأخذكا ما ديكن  22كأخذكا 

. كديكن اعتبار ىذه األسباب الدافع اؼبباشر لشيخ الزاكية من 34ضبلو من أمواؿ كطعاـ
 أجل االقًتاض لتلبية جزء من األعباء االجتماعية للزاكية.

كيف اعبانب االقتصادم جاءت الوثيقة موضع الدراسة لتحدد لنا منط         
اؼبعامالت التجارية اػباصة بالبيع كالشراء، حيث كمن خالؿ دراسة ىذا العقد يتضح 

كاف العمل جاريا بو خالؿ ىذه اؼبرحلة، لكن يبقى السؤاؿ اؼبطركح ما   35بأف اؼبثقاؿ
؟ كما العمالت األخرل اليت كانت إىل جانبو بتوات؟ كمن خالؿ  36ىي قيمة اؼبثقاؿ

اإلطالع على بعض النوازؿ كالتقييد احمللية قبد بأف اؼبثقاؿ الذىيب كالفضي بتوات كاف 
عملة متعارفا عليها، تتم بو معظم اؼبعامالت، حيث جاء يف مراسلة بعث هبا تاجر 
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ألت عن أرضنا كما كاف فيها غاليا أك توايت إىل آخر من تافياللت جاء فيها"...فإف س
رخيصا، فإف سألت عن اػبدمي رخيصا، كالذىب مثقالني ]الفضة[ كأربعة عشرة موزكنة 

، كإىل جانب اؼبثقاؿ كانت ىناؾ عمالت أخرل جيرم  37للمثقاؿ]الذىيب[..."
،  38الدرىم كالفلس كالرياؿ كاؼبوزكنة التعامل هبا يف توات كردت يف كتب النوازؿ منها:

كيف شرح اعبنتورم ؼبعونة الغرمي ذكر نقود كباسية كاف يتم التعامل هبا يف منطقة قورارة 
دكف سواىا من البالد التواتية تسمى بػ"الفرافر"، كفبا جاء يف قولو:"...كىو كل يف 
ذبورارين، كىم اؼببتلوف هبذه الفرافر، كأما أىل توات فهم براء من ذلك، كالفرافر دراىم 

 . 39ة بنحاس كاؼبوزكنة االظباعلية طيبة..."صغار مغشوش

كيف اؼبغرب أطلق اؼبثقاؿ كالدينار معا على القطعة النقدية الذىبية، لكن منذ         
ـ الذم قاـ بو السلطاف اؼبغريب ؿبمد بن عبد اهلل، مت 1766اإلصالح النقدم سنة 

لى القطعة الفضية ضبط اؼبصطلحني حيث أطلق الدينار على القطعة الذىبية كاؼبثقاؿ ع
أكقية ككل أكقية تساكم أربع موزكنات،  10من عشرة دراىم. كاؼبثقاؿ الفضي يساكم 

 .40ـ19كىذا ىو ما كاف متعارؼ عليو يف اؼبغرب خالؿ القرف 

أف أسعار الكتب ب ت اؼبالية اؼبذكورة آنفا ديكن استنتاجكمن خالؿ التعامال         
دراىم كما جاء يف هناية الوثيقة ما نصو"...حددت باؼبثقاؿ الفضي، سكة الوقت  

 موزكنة 14سكة تارخيو..."، كعليو ديكن اعتبار أف كل مثقاؿ ذىيب يساكم مثقالني ك
كبعملية  ،مثقاؿ 84.5، كأف ؾبموع شبن الكتب كصل إىل بناء على الوثيقة السابقة

لكتب لالكلي ثمن العلى اؼبعطيات السابقة ديكن ربديد  معتمدينحسابية بسيطة 
، كحسب عملية غ من الذىب153ما يعادؿ  كىو ،مثقاال 36 بػ باؼبثقاؿ الذىيب

اؼبالية  كاألمهيةالقيمة  دلصرؼ العمالت حاليا فاؼببلغ الذم حدد للكتب يبني م
 .مالت التجارية كاؼباليةاتوظف يف اؼبع  من حيث اعتبارىا سلعة شبني للكتب آنذاؾ
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 الخاتمة:

من خالؿ دراسة ىذه الوثيقة اػباصة ببيع كتب خزانة الزاكية البكرية، يتضح لنا        
كإمنا بسبب توزيع  ،بأف خزانة البكرية تالشت ليس بفعل العوامل الطبيعية فقط

بني فركع العائلة البكرية، إضافة إىل استعماؽبا كسلعة ذات قيمة مادية  ـبطوطاهتا
عاتق شيخ الزاكية، أما من حيث األمهية العلمية التارخيية  الديوف اؼبًتتبة على لتسديد

للوثيقة فقد حفظت لنا أظباء شخصيات علمية سامهت يف اغبركة العلمية خارج توات 
الزالت مغمورة كالعالمة أضبد بن سيد البكرم، كحفظت لنا أيضا عناكين الكتب 

الشق االجتماعي فهو األخر كاؼبستول العلمي لكل من البائع كاؼبشًتم، كإذا أتينا إىل 
األمر خالؿ معاناة شيخ الزاكية من األعباء االجتماعية للزاكية نلمسو يف الوثيقة من 

 بو إىل االقًتاض كتسوية تلك الديوف ببيع كتبو لعدـ كجود سلعة ذات قيمة الذم دفع
 ىرةاليت تعكسها الوثيقة ظا االجتماعيةديكن أف ربل ؿبل الكتب، كمن القيم  ديتلكها

دفع ديوف زكجها كابنها ة بتكفل الزكج حيث التكافل االجتماعي داخل األسرة من
، كخبصوص زكج يستعملو كقت اغباجة، كجعل أمواؽبا صندكقا ماليا احتياطيا للمعان 

اؼبستعملة يف البيع  العملةك  األمهية االقتصادية فإف الوثيقة رصدت لنا أسعار الكتب
 . بتوات كالشراء
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  01رقم:اؼبلحق 

 

 

 

 

 

 

 

 كثيقة )عقد( بيع كتب خزانة اغبسن بن سعيد البكرم

 اؽبوامش:

                                       
ق علي يد مؤسسها سيد البكرم بن عبد 1112تأسست الزاكية البكرية سنة 1

، كبعدما أمت عقد الشراء كالتحبيس أمر ابنو ق( بن ؿَبمد التمنطيطي بتمنطيط1133الكرمي)ت
ؿبمد ببناء الزاكية يف االرض اؼبذكورة كالسكن هبا كإطعاـ الطعاـ هبا يف سبيل اهلل كذلك سنة 

ىػ. للمزيد حوؿ الزاكية أنظر: عبد اهلل بابا: الزاكية البكرية كدكرىا الثقايف كاالجتماعي باقليم 1117
، معظم 2013جامعة أدرار، اعبزائر: ـ، 2000-ـ1700ق/1421-1112توات 

  الصفحات.
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رمضاف  12ىو سيد البكرم بن عبد الكرمي بن ؿَبمد األمريين التمنطيطي كلد بتمنطيط يف تاريخ 2

ىػ، كذلك بعد كفاة كالده بأربعني يوما، أخذ العلم عن ؿبمد بن علي النحوم الوجركيت 1042
راىيم قدكرة اعبزائرم كأخذ طريقة القـو يف كالشيخ بن معركؼ اؽببالكم، كالشيخ سعيد بن إب

ىػ ، كجلس 1092التصوؼ عن الشيخ ؿبمد بن عمر البداكم، توىل قضاء اعبماعة التواتية 
للتدريس كاالفتاء بتمنطيط، كما أسس زكايا عديدة داخل توات كخارجها، يف آخر عهده ماؿ إىل 

مي بن عبد اغبق :الكواكب الّبية يف ؿبمد بن عبد الكر  ق. للمزيد انظر:1133التصوؼ، تويف سنة
.كينظر  24اؼبناقب البكرية ،ـبطوط)مل حيقق( ، خزانة أكالد القاضي، سبنطيط ، ادرار، اعبزائر: ص

أيضا لنفس اؼبؤلف : جوىرة اؼبعاين فيما ثبت لدم من علماء األلف الثاين)مل حيقق(، خزانة أكالد 
ذلك :ؿبمد العامل بكراكم: الدرة البهية يف .كينظر ك11القاضي،سبنطيط، أدرار، اعبزائر: ص

 كما بعدىا. 50الشجرة البكرية ، ـبطوط)مل حيقق(، اػبزانة البكرية، سبنطيط، ادرار، اعبزائر: ص
 .27، اؼبصدر نفسو، صالكواكب الّبيةؿبمد بن عبد الكرمي:  3
، تح: فرج سبنطيطالقوؿ البسيط يف أخبار ابن بابا حيدة ؿبمد الطيب بن اغباج عبد الرحيم:  4

 .17، ص1977ؿبمود فرج، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية كاؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر: 
، 21/09/2016مقابلة شخصية مع الشيخ اغباج عبد الرضبن بكراكم، بتمنطيط، يـو األربعاء  5

 مساء.17على الساعة 
 .27، اؼبصدر السابق، صالكواكب الّبيةؿبمد بن عبد الكرمي:  6
يتميز ىذا اؼبصحف هبندسة إنشائية بديعة، كل آية مشكولة بشكل مثلث، ككل طبس آيات  7

مشكولة بشكل اؽباء الواقفة، ككل عشر آيات مشكولة بشكل خامت مدكر، كقد مّت توظيف ألواف 
ضبراء كخضراء  كصفراء تسر الناظرين، كقد أحضره الشيخ عمرك بن ؿبمد معو من مدينة فاس إىل 

ندما سافر إىل بالد الساحل خّلفو عند كلديو ميموف كالتهامي بتمنطيط. انظر: ؿبمد بن توات، كع
 عبد الكرمي: اؼبكاف نفسو.

 اؼبكاف نفسو. 8
 تقييد بيد اغباج عبد اهلل بكراكم، قصر غوزم، أدرار. 9
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اعبزائر،  ترصبة كجيزة لبعض علماء إقليم توات، خزانة ؿبمد العامل، اؼبنيعة،: ؿبمد العامل بكراكم 10
 .48ص
 .اؼبكاف نفسو 11
، ديواف إقليم توات خالؿ القرنني الثامن عشر كالتاسع عشر اؼبيالديني فرج ؿبمود فرج: 12

 .105، ص 1977اؼبطبوعات اعبامعية كاؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر: 
 توجد نسخة منو بيد اغباج عبد اهلل بكراكم، قصر غوزم، أدرار. 13
 زانة سيد أضبد ديدم البكرم بتمنطيط.توجد نسخة منو خب 14
. غري أف تقييد بيد اغباج عبد اهلل 113، اؼبصدر السابق، صالدرة البهيةؿبمد العامل بكراكم:  15

 ـ.1875ىػ/1292بكراكم يرجع كفاتو إىل 
 .27، اؼبصدر السابق، صالكواكب الّبيةؿبمد بن عبد الكرمي:  16
ىو الشيخ ؿَبمد العامل بن أضبد بن ؿبمد بن أيب بكر الزجالكم من آؿ علي بن حنيين )كاف  17

ق(، أخذ العلم عن كالده كعن شيوخ عدة خارج توات منهم: أضبد بن ناصر 1174حيان سنة
الدرعي، ؿبمد بوكلخ التلمساين، كاعبياليل بن اضبيد اؼبزغراين، لو تعليقات على شرح السنهورم 

صر، كأجوبتو اؼبعركفة بػ  "نوازؿ الزجالكم" كىي ؿبققة يف إطار رسالة دكتوراه جامعة على اؼبخت
نوازؿ األمري بقسنطينة، من طرؼ الدكتور ؿبمد جرادم. انظر ترصبتو: ؿَبمد العامل الزجلوم: 

: تح كدرا: ؿبمد جرادم، رسالة دكتوراه، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، اعبزائر: الزجلوم
 .92-78ـ، ص ص2010-2011

مل أعثر على ترصبة البن النجيب لكن عثرت على ربقيق على أعمالو بعنواف: ربفة اللبيب يف  18
 صبع الطرر اؼبعلقة على شرح ابن النجيب، ربقيق اغباج ابن عبد الرضباف البلبايل

تمنطيط سنة بن أؿبمد بن أيب ؿبمد بن أضبد بن ميموف بن عمرك األمريين. كلد ب ىو عبد الكرمي 19
ىػ، لقبو الرحالة أبو سامل العياشي يف رحلتو بػ "عامل توات، لو تآليف 1002ىػ كقيل سنة 994

، اؼبصدر السابق، جوىرة اؼبعاينىػ. أنظر ترصبتو: ؿبمد بن عبد الكرمي: 1042عديدة، تويف سنة 
 .22ص
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عبد العايل مث على يد  ىو أبو زيد عبد الرضبن بن إبراىيم اعبنتورم، أخذ العلم على يد الشيخ 20

الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين، من تالمذتو عبد الرضباف بن عمر التنالين. كاف يقوؿ ال نفيت 
بني اػبصماء إذا حضركا لدم إال بالنص الصريح، من مؤلفاتو نوازؿ اعبنتورم كمعونة الغرمي يف 

ىػ، تويف يـو 1150ج سنة بعض أحكاـ قضاء الدَّْين، توجو ألرض اغبجاز ألداء فريضة اغب
ـ . عبد الرضبن بن عمر التوايت: فهرسة عبد الرضبن بن 1747ىػ/1160صبادل األكىل سنة 05

عمر التنالين التوايت، دراسة كربقيق: عبد الرضبن بعثماف، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف التاريخ 
، ص 2008/2009عبزائر:اغبديث، كلية اآلداب كاللغات كالعلـو اإلنسانية، جامعة بشار، ا

 .49-48ص
 

 كضع عليها ابن أب اؼبزمرم التوايت شرحان. 21
ـ، أخذ 1716ق/1128ىو ضيف اهلل بن ؿبمد بن أب اؼبزمرم التوايت اعبزائرم، كلد سنة  22

العلم عن كالده العامل اؼبشهور، خلف عدة مؤلفات منها: رحليت لزيارة قّب الوالد، كقد كضع 
قيقا كدراسة ؽبذه الرحلة، كما لو قصائد شعرية عدة، تويف سنة أكاخر القرف الدكتور أضبد جعفرم رب

، دار السبيل، معجم أعالـ تواتق. انظر ترصبتو: عبداهلل مقاليت كمبارؾ جعفرم: 12
 .173، ص2013اعبزائر:

 ق. 1212كضع عليها شرحا ؿبمد بن ؿَبمد العامل الزجلوم اؼبتوىف سنة   23
زمرم  24

ُ
ـ، كاف  رضبو اهلل فقيها، أديبا، كبوياَ، 1747ىػ /1160التوايت اؼبتوىف ؿبمد بن ُأب اؼب

لغويان، تصريفينا، عركضينا، أخذ عن علماء عدة داخل توات كخارجها، لو مؤلفات عدة منها: نظم 
على األجركمية، كشرح على المية ابن اجملراد يف اعبمل، انظر ترصبتو: عبد الرضبن بن عمر: اؼبصدر 

 .141-136ص  السابق ، ص
كضع ؽبا الطالب أؿبمد مزايين ربقيقا يف إطار نيل شهادة اؼباجستري من جامعة الشلف باعبزائر  25

 ـ.2007/2008سنة 
ق( نيل اإلبتهاج بتطريز 1036ديكن أف يقصد بالديباج ىنا كتاب أضبد بابا التمبكيت)ت 26

 الديباج.
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 مل أعثر على اؼبعلومات اػباصة بالكتاب. 27
 ق( كابن أب اؼبزمرم التوايت شرحا لالمية..1042كضع كل من عبد الكرمي بن ؿَبمد التوايت )ت 28
عبد اهلل بن عبد السالـ بكراكم: مقابلة شفهية، بالزاكية البكرية، يـو األربعاء  29

 مساء. 17، على الساعة 22/09/2016
 كلم ناحية الشماؿ.    30كتبعد عنها ب  كايل إحدل قرل مقاطعة أكالد سعيد بتيميموف  30
 عبد اهلل بكراكم: اؼبصدر السابق. 31
البكرم بن عبد الرضبن التنالين : الكوكب الدرم يف مناقب سيدم ؿبمد بن البكرم، اػبزانة  32

 .02البكرية، سبنطيط، ادرار، اعبزائر، ص
، كظباىا "رزؽ ـ1648ىػ/1058تأسست زاكية تنالف على يد الشيخ أضبد بن يوسف سنة  33

الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض اهلل الواسع كالنور الساطع" . انظر: ؿبمد بام بلعامل: 
 .33، ص1، جاألعالـ كاآلثار كاؼبخطوطات كالعادات كما يربط توات من اعبهات

اضي، ،ـبطوط)مل حيقق(، خزانة أكالد القتقييد حوؿ تاريخ توات كسبنطيطؿبمد بن عبد الكرمي:  34
 .8-7سبنطيط، أدرار، اعبزائر، ص ص

اؼبثقاؿ كما عرفو اؼبقريزم بقولو: "...كاؼبثقاؿ: اسم ؼبا لو ثقل كّب، أك صغر، كغلب عرفو على   35
الصغري، كصار يف عرؼ الناس اظبان للدينار، كاهلل أعلم". أنظر : تقي الدين أضبد بن علي اؼبقريزم:  

، 2007اف بن ىليل اؼبسمار، دار البشائر، بريكت، لبناف: ، سلطكتاب األكزاف كاألكياؿ الشرعية
 .62ص
حبة شعري لوزف الذىب، كيقابل شبانية عشر  72كجاء يف الغنية أف اؼبثقاؿ عند أىل توات زنة   36

نوازؿ الغنية البلبالية )غنية اؼبقتصد السائل فيما كقع يف قرياط . انظر ؿبمد بن عبد العزيز البلبايل: 
، صبع عبد العزيز البلبايل ػ ـبطوط خبزانة سيد أضبد ديدم ، سبنطيط ، ايا كاؼبسائل(توات من القض

 .68أدرار، ص
 كثيقة بيد اإلماـ أضبد بن ؿبمد بن حساف، عرياف الرأس، تسابيت، أدرار ، اعبزائر 37
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اؽبجريني من خالؿ كتب  12ك 11اغبالة االقتصادية إلقليم توات يف القرنني  ؿبمد جرادم: 38

، 2009ابريل 15-14، أعماؿ اؼبلتقػػى الوطين األكؿ اؼبشًتؾ بني جامعيت أدرار كتيارت ،النوازؿ
 .366ص
، ـبطوط خبزانة اغباج أضبد الشيخ، انزصبري، شرح معونة الغرميعبد الرضبن بن إبراىيم اعبنتورم:  39

 .13ادرار اعبزائر، ص
، منشورات كلية اآلداب بالرباط، ظمتها كأكزاهناالنقود اؼبغربية يف القرف الثامن عشر أنعمر أفا:   40

 .170، ص1993اؼبغرب: 



 


