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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1026 ماي - خامسالالعدد  

 

 

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 

جاءت الستون املخلدة هلا ، 
فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة 

مبجلة املعارف للبحوث و 
الدراسات التارخيية اليت حازت 

على موافقة اجمللس العلمي 
لكلية العلوم االجتماعية و 

اإلنسانية لتكون فضاء متميزا 
إذ املعرفة هي بال . للمعرفة 

شك الطريق األنسب حملاولة 
االقرتاب أكثر من احلقيقة اليت 

ل السالكني دروب العلم هي أم
على أمل مالمستها يف ظل 

أجواء الفكر اإلنساين احلر و 
الذي ال يلتزم بغري ضوابط 

املوضوعية و احلقيقة املستندة 
 . للوقائع و احلقائق الثابتة

إن جملة املعارف تسعى ألن 
توجد لنفسها مكاننا بني 

الدوريات التارخيية املتخصصة 
لتسهم بفضل جهود األقالم 

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

العلوم و املعار األخرى يف 
صناعة واقع األمة انطالقا من 

فهم واقعها و حماولة لرسم 
و تبقى املعرفة اليت . مستقبلها

ل غيث الوحي جاء هبا أو 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .البشرية يف دروب احلياة 

 

 إدارة اجملــلــة
 

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

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية   الدكتــور عبد الرحمــان تـركـــياألستاذ  

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

 :مـدير المجـلـة  
، نائب عميد الكلية   الدكتور محمــد السعيد عقيب

المكلف بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و  
 .االتصال و التظاهرات العلمية
maguieb@yahoo.fr 

 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

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

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

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

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

 

mailto:-39@hotmail.com
mailto:maguieb@yahoo.fr
mailto:maguieb@yahoo.fr
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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. 
 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 بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا 

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

 الوادي.
د ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 

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

 الجزائر. اهلل ـ
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 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.

 
د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 

 موريتانيا.
د ـ محمد السعيد عقيب ـ جامعة الشهيد حمو 

 لخضر ـ الوادي.
د ـ محمد السعيد قاصري ـ جامعة محمد بوضياف. 

 المسيلة.
د ـ محمد رشدي جراية ـ جامعة الشهيد حمو 

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

 لخضر ـ الوادي.
د ـ محمد فرقاني ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 االسالمية ـ قسنطينة.
 قسنطينة. 2د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة

 
مة ـ الهيئة العامة للتعليم جحد ـ نواف عبد العزيز ال

 ب ـ الكويت.التطبيقي و التدري
 وا عزيز سعيد ـ جامعة السليمانية ـ العراق.يد ـ ى

 
 د ـ يوسف نبي ياسين ـ جامعة قطر ـ قطر. د ـ ودان بوغفالة ـ جامعة معسكر ـ معسكر.

دـ أحمد عبد الدايم محمد حسين ـ جامعة القاىرة ـ 
 مصر.

دـ علي الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة 
 عمان.

 جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.دـ مبارك 
 

دـ نجيب بن خيرة ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات 
 العربية المتحدة.

 جامعة الحاج لخضر. باتنةد ـ ناصر بالحاج ـ 
 EH SS   ismailد ـ اسماعيل وارشيد 

warscheid  .فرنسا 
خوان   Juan Castilla Brazalesأ ـ 

عربية ـ كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات ال
 .اسبانيا

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

 اسبانيا.
 

أوغسطين Augustin Jomierد ـ 
 fondation thiers – cnrs/ceجومييو)
rhio.جامعة لومان ـ فرنسا) 
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 قواعد النشر بالمجلة
مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات 

 باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:  والبحوث التاريخية 

 للنشر في أي جهة أخرى. أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل    -1

صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور وأن ال  22أن ال يتجاوز حجم البحث     -2
 صفحات. 12تقل عن 

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

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف،     -4
بالغة اإلنجلزية على والفاكس والبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة أحدهما بلغة المقال والثاني 

 .أحد الملخصين باللغة العربية أن يكون

نقطة بين  21بمسافة  14مقاسه  simplified Arabicتكتب المادة العلمية العربية بخط نوع     -5
مقاسه  simplified Arabicالعناوين الفرعية  simplified 16 Grasاألسطر، العنوان الرئيسي 

14. 

 1.25ورقة ، أسفل ال21، رأس الورقة  22وأيسر  22وأيمن  22وأسفل  22هوامش الصفحة أعلى     -6
 .(A4حجم الورقة عادي )

 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 -11
 بالموضوع.

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

مع بزوغ فجر ىذا العدد نقف أمام ذكرى مرور مائة عام على تلك 
، فكانت سايكس خيوطها بأنامل فرنسية وبريطانية ادلؤامرة اليت حيكت

بيكو أول مشرحة توزعت فيها أطراف العامل العريب يف تارخيو احلديث ، 
افتقد  و رمباأند نفسو ضحية واقع حضاري أدرك معو حقيقة أين وج

قد أصيب يف مقتل التزال الكثري من  ومناعة ادلقاومة  لو وعرف أن
 جتلياتو بادية ادلالمح يف أرض الشام اجلرحية.

كيان بادلقابل من ذلك يستحضر العامل العريب مآسي انغراس ذاك الو 
استيطان عن ذلك من ما قد اجنر ، و 8491الغريب يف قلبو عام 

، ليجد أىل أرض كنعان أنفسهم بني اتوهتجري ومصادرة ادلمتلك
 النكران .دين يعانون فوق كل ذلك التخاذل و اخلالئق مشر 

كرسوا   نكما مرت باجلزائر ذكرى فقدىا ألحد أبرز أعالمها الذي
رمحة اهلل عليو نو الشيخ البشري االبراىيمي جهدىم خدمة للوطن وأىلو ا

نذر حياتو فداء للوطن وخدمة للعلم واشتغاال هبموم األمة العربية الذي 
 االسالمية يف قضاياىا الكربى
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على الوعي العريب، يتجدد انبعاث  أمام ىاتو الذكريات ادلتزامحة
ورة أن تعمل األمة على الوصول الستعادة أدوارىا األصوات ادلنادية بضر 

ن التاريخ ذلا فيها أن تكون الريادية وتبوء ما كانت حتتلو من مكانة ضم
 من بني أرفع األمم

حقيقية تستشعر مهوم الواقع العريب  بإرادةلكن ذلك لن يكون اال 
وتدرك حجم التحديات اليت تواجهو، و تكون مستعدة بعد فهم الواقع  

بلوغ ما ىو  ملوما حييط بو لتتجو حنو العمل على تغيري الوضع على أ
بية استمرارية االسهام يف الفضاء االنساين أفضل ومبا حيقق لألمة العر 

الذي تنتمي اليو على أساس احرتام احلقوق األساسية جلميع األطراف 
 ادلعنية 

 .ويبقى األمل يلوح يف األفق يضئ سناه مشرقا من بني أعلى القمم

 

 رئيس التحرير:                                            

 األستاذ/ عمار غرايسة
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
               والمناهج التاريخ البدوي في صحراء شنقيط، دراسة في التعليم الديني

جدة. طارق لعجال/ جامعة عفت/جدة/ الملك عبد العزيز/ جامعة  حسنة الغامدي/د 
10 

 ودوافع البرنامج النووي اإليراني قراءة في تاريخ
 03الجزائر /جامعة  شريفة كالع /د 

51 

 "الخطف" كأحد المخاطر التي تواجه الحجاج ببالد المغرب خالل القرون األربعة األولى لإلسالم
 .جامعة عين شمس/ مصرد.خالد حسين محمود د / 

75 

 1847خليفة األمير عبُد القادر إلى السُّلطان المغربِي سنة  ِسفارة ُمحمد الُبوحميدي
المسيلة. –محمد بوضياف جامعة  / محمد السعيد قاصري /د 

98 

 خصوصية امكانية المرأة في حكم الشرق االدنى القديم
  /كلية التربية للعلوم االنسانية/ العراقجامعة ديالى/  /شاكر محمود اسماعيل أ 

145 

 )1960-1956الثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية في إفريقيا السوداء)تأثير 
  باتنة./  جامعة الحاج لخضر/ عيسى ليتيم/أ 

173 

 .المقريزي خلدوني يكتب عن الخطط والملوك
 باحث وخبير في التراث الثقافي –يسري عبد الغني عبد اهلل /د 

198 

ظروفهما وانعكاساتهما على العالقات بين  1791و  1786معاهدتا الجزائر مع إسبانيا 
 البلدين
 عبد القادر فكاير/ جامعة الجياللي بونعامة/ خميس مليانة. /د 

215 

قراءة في مخطوطة للشيخ أبي  القضاء المالكي في الجزائر خالل العهد  العثمانيالفقه و 
 الوقوع ""نظم عجيب في فروع قليل نصها مع كثرة  راس  الناصر المعسكري

  /وهران. /01جامعة أحمد بن بلة وهران  / تقي الدين بوكعبرأ 

242 

 التراث العربي المخطوط قراءة في قواعد التحقيق وثقافة المحقق.
 الوادي./ حمه لخضر جامعة/ عبد الكامل عطية /د 

263 

 الهجرة العلمية للجزائريين نحو تونس خالل الحقبة االستعمارية
 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة/ الجزائرالنوز فتيحةعبد  /أ / 

286 

لحفاظ على هوية المجتمع دور الوعي التاريخي في تشييد ثقافة المقاومة الجزائرية وا
 -قراءة في فلسفة التاريخ ألبي القاسم سعد اهلل-الجزائري 

 سامية مرابطين/ المدرسة العليا لألساتذة/ قسنطينة/ أ 

307 

 



  

 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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 "والمناىج التاريخ البدوي في صحراء شنقيط، دراسة في التعليم الديني"

 الدكتورة: حسنة الغامدي. جامعة اؼبلك عبد العزيز جبدة

 الدكتور: طارؽ لعجاؿ. جامعة عفت جبدة

 اؼبمكلة العربية السعودية

 ملخص 

ظاىرة فريدة وغاضمة يف تاريخ مدارس التعليم الديٍت يف  انيةوريتتعترب احملاظر اؼب
العامل اإلسالمي، حيث تعترب من أقدـ االمباط التعليمية اليت صمدت أماـ تغَتات 
التاريخ واجملتمعات واستطاعت عرب القروف اليت عاشت فيها أف ذبد ؽبا مكاناً بارزا 

العامل اإلسالمي، وعلى الرغم من قدمها غرب ديٍت يف يف صَتورة تطور التعليم ال
ي ػبرهبيها إال أهنا ظلت مغمورة، مالزمٍت واقبازاهتا الكبَتة اؼبتمثلة يف اؼبستوى العل

وؾبهولة يف عند العلماء واؼبؤرخُت اؼبسلمُت والغربيُت، وذلك عبملة أسباب لعل 
طقة اليت نشأت فيها. رباوؿ أبرزىا العزلة اعبغرافية والسياسية واالجتماعية للمن

من خالؿ تتبع مراحل ىذه الورقة الوقوؼ على حقيقة ىذه اؼبؤسسة التعليمية 
ظهورىا تارىبيا وتطورىا، ومناىجها واإلشكاليات اليت تواجو وجودىا وبقائها. 
عرضت الدراسة الكثَت من اغبقائق اؼبتعلقة هبذه اؼبؤسسة من  حيث تعريفها، 

 وتارىبها، وىيكلتها ومناىجها واقبازاهتا وختمت بتصور ؼبستقبلها. 

 

Abstract  

The bedouin Mouritanian schools of Mahdara is a unique 

phenomenon in the history of religious education in the 

Islamic world, it is considered as one of the oldest 
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educational styles that withstood changes of history and 

societies over the centuries, the uniqueness of this insituiton 

comes from deferent espects such as, its old educational 

systems, educational starcture, and curuculam, in addition 

to its preferred isolated geographical ereas. Despite of its 

great achievements which can be traced through the quality 

of its graduates. This paper attempts to determine the truth 

of this institution by tracking historical appearance and 

development stages, the curriculum and problems facing 

their existence and survival. The study seeks to offer an 

academic understanding to this institution, through digging 

in its history, development stages, structured curricula, 

achievements and challenges that face its future. 

 لبداوة وقيمة العلما مقدمة9 . أ

يعود ظهور موريتانيا وقبائلها على مسرح األحداث يف مشاؿ وغرب افريقيا إىل 
وحدة سياسية فكرية بُت ظهور دولة اؼبرابطُت بينهم، واليت قبحت يف بناء أوؿ 

 فراغا ترؾـ 1147سنة  اؼبرابطُت دولة اختفاء أف إالقبائل اؼبنطقة اؼبتناحرة، 
( 1269 -1121)الذين جاؤوا من بعدىم، مل وباوؿ اؼبوحدوف ودينيا سياسيا

ويف غياب القوة . ندل األملئو نظرا لًتكيزىم على مشاؿ اعبزائر واؼبغرب و 
دة، وبداية اندثار النظاـ التعليمي القوي الذي بناه اؼبرابطوف بدأت السياسية اؼبوح  
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يف شنقيط واليت بعض القبائل اؼبوريتانية يف ؿباولة سد الفراغ السياسي والفكري 
عرفت يف أدبيات ما بعد اؼبرابطُت بالبالد السائبة
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 مزدوجة شكلتا قيادة اللتُت 2وقبائل الّزوايا حساف بنو وىو ما تولتو قبائل1
 الروحية والقيادةدور التوجيو الديٍت  الّزوايا حيث مارست. 3الشنقيطي للمجتمع
 حساف بنو مارست قبيلة فيما االقتصادية الشؤوف التجارية و وإدارة والعلمية

 العسكرية، وكنتيجة ؽبذا التحالف الصحراوي، تكرست يف القيادة السياسية و
 .معاً  والسالح العلم شأف والقائمة على سبجيد اؼبزدوجة القيادة ىذه اجملتمع

 اؼبتخصصُت عرؼ يف استقر وبالرغم من الطابع الصحرواي للبيئة اؼبوريتانية اليت
 الفكري لإلنتاج صاغبة قاحلة غَت بيئة أهنا تعترب  يومنا ىذا إىل خلدوف ابن منذ

 االقًتاف االستنباطي ىذا مصدر كاف وإذا 4والثقايف، العلمي االزدىار عن ناىيك
 من و القفر العلمي واعبهل البادية تلقائي بُت أنو طويالً  للدارسُت تراءى الذي
 الًتاكم من مستوى توافر ىو ثانية، جهة والعلم واؼبعرفة من اؼبدينة وبُت جهة،
وشدة  يف معظم األحياف، اؼبدف يف ثقايف بإنتاج والبشري الذي يسمح اؼبادي
 البادية؛ على أف األمر اختلف سباما كما يرى مع حياة اؼبتالـز العيش وشظف

تاريخ التجمعات  يف مرة ددود ولد عبد اهلل يف اغبالة اؼبوريتانية اليت شهدت ألوؿ
 البدو واحتضنت ؾبموعة وتأليفاً، درساً  العاؼبة الثقافة تتعاطى بادية أوؿ االسالمية
مدونة ومكتوبة، يف حُت كانت البوادي األخرى  ثقافية تقاليد سبلك اليت الوحيدة

 5اؼبدف أىل على تعيش عالة

وقد انعكست حالة ارتباط البدو بالعلم والثقافة حالة سباىي غريبة بُت الطرفُت 
وميل شديد للدرس العلمي انعك  على مفردات اللغة اليومية للقبائل اؼبوريتانية 
اليت ساد بينها يف ثقافتها الشعبية اؼبساجالت العميقة بُت قيمة العلم وقيمة اؼباؿ 

، كما سادت 6العلم يفوز فيها على حساب اؼباؿيف اغبياة واليت عادة ما كاف 
االمثاؿ الشعبية اؼبمجدة لقيمة العلم وافضليتو على باقي اؼبفاخر، كقوؽبم "ما 

، كما عكست قيم البادية وفبيزاهتا 7"ربت الركاب أو ربت كتاب إالالعيش 
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 واوصافها لغة الشناطقة الًتبوية منها على سبيل اؼبثاؿ أطلقوا على من مل يكتب
درسًا جديدًا كل يـو لفظ غب، أو غاب، كانعكاس غبالة العطش وقلة اؼباء يف 

، ولعل مقولة مقولة الرامهرمزي من رجاؿ القرف عن الراحلُت يف 8حياة البادية
طلب العلم: " شعث الرؤوس خلقاف الثياب طبص البطوف ذبل الشفاه شحب 

بالعلم دليال ورائدا ال األلواف كبل األبداف قد جعلوا نبهم نبا واحدا ورضوا 
واليت وبفظها كل  9يقطعهم عنو جوع وال ظمأ وال يبلهم منو صيف وال شتاء"

الشناقطة قد مثلت بالنسبة ؽبم إطار فكريا داعما العتقاداهتم وميوؽبم كبو سبجيد 
العلم واؼبعرفة يف بيئة قفراء كبيئتهم. ىذا عن الناحية الشفوية والثقافة الشعبية، أما 

احية العلمية التألفية فقط انعك  الطابع البدوي الصحرواي والرغبة يف من الن
طلب العلم على مؤلفات الكثَت من علماء شنقيط الذين ألفوا الكثَت يف فضل 

 .10الذي يؤس  لفقو البادية "كتاب البادية"البادية واغبياة العلمية فيها مثل 

ه البيئة الصحراوية إىل يعود الفضل إىل ىذا الًتسخ العلمي والثقايف يف ىذ 
مؤسسة  تربوية اشتهرت يف تاريخ شنقيط باسم احملضرة، واليت لعبت الدور األبرز 

كما سنرى، وىي اغبقيقة اليت عرب عنها   11يف التاريخ السياسي والثقايف للمنطقة
 فقد الحظ كامي ـ،1902سنة الرحالة والغزاة الفرنسييوف عندما حلوا باؼبنطقة 

 صحراء سكاف ميزت اليت اػبصوصية ىذه( Camille Douls) دول 
 الثقافة من مظاىر عن اؼبناطق اجملاورة، وربدث سكاف من غَتىم عن شنقيط
 أكاديبيات خيامهم من يتخذوف البيضاف البادية قائال: "إف ىذه يف العاؼبة
 "إف: قائالً  ـ 1887 سنة اؼبنطقة زار الذي الرحالة ىذا ويضيف. 12حقيقية"
 والذكاء "اؼبعرفة أف مؤكداً  ،13العربية" كتابة يتعاطوف تقريباً  البداة ىؤالء صبيع
 اؼبسلمُت يطبع ؼبا مفارقة تعد التطور من درجة يبلغاف البدو ىؤالء يبيزاف اللذين
 René) باسي الفرنسي رين اؼبستشرؽ ، بينما هبـز 14الشمالية" بإفريقيا اؼبقيمُت
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Basset )لدى وأعلى فبا أرقى أدبية ثقافة البدو يف شنقيط البيضاف لدى بأف 
عاقدا مقارنة بينهم وبُت اؼبثقفُت من تون   .15ما يعرؼ باعبزائر سكاف جل

من ىنا تطرح  .16واعبزائر معطيا االفضلية ؼبثقفي البادية اؼبوريتنانية عن نظرائهم
إشكالية ىذه الدراسة نفسها، وىي تدور حوؿ حقيقة ىذه اؼبؤسسة الًتبوية 
البدوية اليت كاف ؽبا األثر األكرب يف صناعة تاريخ موريتانيا الثقايف والسياسي، وكذا 

 نشأهتا وتطورىا وآلياهتا ومناىجها واؼبشاكل اليت تواجو وجودىا. 

ة بالرغم من دورىا بقيت مدفونة يف صحراء ومن الغريب أف ىذه اؼبؤسسة الًتبوي
شنقيط، ومل تتناوؽبا الدراسات والبحوث إال بشكل نادر ومتأخر، فلوال بعض 
الدراسات اليت اقبزىا الباحثوف الفرنسيوف إباف الفًتة االستعمارية والقليل من 
د االعماؿ العلمية اليت كتبها اؼبوريتانيوف انفسهم مل يسمع أحد هبذه اؼبؤسسة غب
. ويعترب ىذا من اىم عوائق البحث يف تاريخ وواقع ىذه اؼبؤسسة، حيث  اليـو
تكاد زبلو الكتابات العربية من أي كتاب متخصص يف حقيقة وتاريخ احملاضر، 
ماعدا كتاب اؼبؤرخ اؼبوريتاين خليل النحوي " شنقيط اؼبنارة والرباط" والذي طبع 

اظر وتارىبها، لكن الكتاب يقف ، والذي خص يف جزء كبَت منو احمل1987سنة 
، ويكاد يكوف 1987عند حدود سنة  ، وال يعطينا واقع احملاظر يف عامل اليـو

ولد عبد اهلل الدراسة العربية اؼبعمقة الوحيدة يف اؼبوضوع، إذا أضفنا إليو دراسة 
الحركة الفكرية في بالد شنقيط خالل القرنين الحادي عشر والثاني  )ددود(
العليا يف التاريخ، من جامعة واليت ناؿ هبا درجة الدراسات (  م18-17  عشر )

-1992 اؼبلك ؿبمد اػبام ، من كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، بالرباط،

أما باللغة الفرنسية فهناؾ ؾبموعة من الباحثُت واليت مل تنشر بعد، ، .1993
 Ghassem Ould el، الباحث اؼبوريتاين الذين تناولوا ىذا اؼبوضوع منهم

Ahmedou  ربت 2012سنة  3اطروحتو للدكتوراه يف جامعة السوربوف يف 
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  Traditional teaching in Mauritania: Theعنواف
17Mahadra or school of camel  وقد أمل الباحث دبوضوع احملضرة

تارىبيا وأجرى صبلة من الدراسات اؼبيدانية، لكن إشكالية غياب الدراسات 
ت اغبديثة كانت العائق األكرب امامو يف الوقوؼ على واقع النظاـ واالحصاءا

احملظري. وقد كتب الباحث نفسو رسالة اؼباجستَت يف جامعة السوربوف سنة 
كما أف ىناؾ دراسة منشورة جملموعة من الباحثُت حوؿ اؼبوضوع نفسو.   2007

 L’enseignement coranique traditionnelاؼبوريتانيُت بعنواف 
ns lesda Mahadras de Nouakchott.18  

، وفيها الكثَت من التفاصيل 2009وىي دراسة مسحية حديثة نشرت سنة 
لكنها مل تتطرؽ إىل النظاـ التعليمي احملضري وتاريخ تطوره، واقتصرت على ايراد 
االحصاءات والبيانات حوؿ عددىا واعداد الطلبة واؼبسائل البيداغوجية، 

ولعل اىم وردت فيها. وسنستفيد منها يف بعض األرقاـ واالحصاءات اغبديثة اليت 
ليو يف تاريخ احملضرة ىي الكتابات الفرنسية وتقارير اغبكومة إمصدر يبكن العودة 

الفرنسية، واليت تطرقت يف الكثَت منها غبقائق كثَتة عن احملضرة لكنها تبقى  
ؿبصورة يف اإلطار التارىبي الذي كتبت فيو، حيث ال يبكن اعتبارىا مصدرا ؼبعرفة 

، ولعل من اىل الدراسات الفرنسية هيف أيامنا ىذ ي تارىبيا واحملضر  حقيقة النظاـ
 Etudeواؼبعنونة  André Lecourtoisدراسة الباحث 

expérimentale sur l'enseignement islamique 
traditionnel en Mauritanie, Entreprises et 

développement 19  وىي دراسة وافية للواقع الثقايف واعبغرايف للمجتمع
اؼبوريتاين وتناولت موضوع احملاضر لكن بشكل ؿبدود، ومربوط باغبدود الزمنية 

، على أف موضوع احملاضر مل وبضى بأي دراسة  1978 -1900للدراسة وىي 
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ر باللغة االقبليزية، ألسباب تبدوا غَت واضحة غبد اآلف، حيث مل نعثر على أث
ثَته الكبَت يف ألدراسة اكاديبية حوؿ ىذا النظاـ التعليمي التقليدي بالرغم من ت

. والشهرة الكبَتة اليت يتمتع البنية الثقافية والسياسية جملتمع غرب افريقيا اؼبوريتاين
هبا خرهبوا ىذه احملاظر يف العامل اإلسالمي، بل وسعي الكثَت من الدعاة 

هنم كما ىو اغباؿ مع كلية الزيتونة اليت أسسها ضبزة واؼبسلمُت لتقليدىا يف بلدا
، وغَتىا. وسنحاوؿ يف ىذه 2009يوسف يف مدينة بَتكلي بكاليفورنيا سنة 

الدراسة أف نركز على اعبانب الوصفي غبقيقة ىذه اؼبؤسسة التعليمية من اعبانب 
 التارىبي واؼبنهج التعليمي واالجتماعي الذي تكرسو، ولن نستغرؽ كثَتا يف

 تفاصيل الدراسات اؼبسحية النوعية تاركُت ذلك لفرصة اخرى.

 اإلطار التاريخي9 . ب

والفرنسيوف مثل  20يكاد اؼبؤرخوف اؼبوريتانيوف مثل اؼبختار و النحوي
21Francis de Chassey هبمعوف على أف تاريخ احملضرة يعود إىل ظهور

 بدأىا دولة اؼبرابطُت البدوية يف منطقتهم وربديدا إىل اغبركة اإلصالحية اليت
واليت اضطر يف بدايتها إىل االنزواء يف الصحراء  22ياسُت بن عبداهلل الشيخ

 اعندى بالقرب من هنر السنغاؿ بعد تصادمو مع نفوذ كبار قبيلة صنهاجة، وأقاـ
، 23ـ  صبع فيها صبلة من مريديو وتالميذه1039ىػ 431رباطًا )مدرسة( سنة 

لتظهر بذلك نواة النظاـ التعليمي احملضري، واليت مكنت عبد اهلل ابن ياسُت بعد 
 سنوات من تأسي  دولة اؼبرابطُت بعد تزايد أعداد طلبتو ومريديو.  مرور عشر

اللمتوين اعبديد أبو بكر بن عمر وبعد وفاة عبد اهلل ابن ياسُت توجو الزعيم 
إىل الصحراء بعد تولية يوسف ابن تاشفُت  (ـ 1087/ ىػ 480. ت)اللمتوين 

وربوؿ اؼبرابطُت من البادية والصحراء إىل اؼبدف يف  (ـ 1106/ ىػ 499. ت)
بكر ؿبمد بن اغبسن  الشماؿ اؼبغريب، وجلب معو من اغمات أربعة فقهاء ىم أبو

http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francis+de+Chassey%22
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األموي، وعبد الرضبن بن أيب بكر الركاز، وعبد اهلل جد اغبضرمي، وابراىيم 
قاموا بتأسي  عدد من األربطة و اؼبدارس البدوية لتعليم البدو  24الزينبيُت

 احملضرية ودعوهتم إىل اإلسالـ، وىو ما يبكن اعتباره الظهور الفعلي للمؤسسات
التوجو أي ربط احملاضر ، وفبا يدعم ىذا 25عرب القروف اؼبوريتاين التاريخ ميزت اليت

باألربطة واؼبدارس اليت تعود إىل الدولة اؼبرابطية ىو اختيارىم للبوادي والصحاري 
 الذي أستاذىم ولقب عيشهم وطريقة احملضرة يف الناس مكانا ؽبا، وطرؽ اجتماع

  .اؼبعلم أو األستاذ لقب بدؿ ىذا يومنا إىل مرابط بلقب احتفظ

التعليمي الصحراوي أف عم يف اؼبدف الصحراوية اليت كانت ومل يلبث ىذا النظاـ 
تقع ربت سيطرة اؼبرابطُت، وباتت مدف والتو وأودغست واوزكي وتيشيت ووداف 

مدينة  عن البكري ، يتحدث27اؼبراكز الكربى للمحاضر 26وشنقيط، و وتينكي
 آىلة عديدة ومساجد جامع هبا آىلة كبَتة مدينة ضخمة و باعتبارىا أودغست

 كما يشَت أضبد بن طوير اعبنة إف أف مدينة واداف .28للقرآف باؼبعلمُت صبيعها يف
 متتالية داراً  عُتأرب إىل أف هبا ويشَت العلم، مراكز من مركزاً  تأسست أساسا لتكوف

 بطوطة وقد لفتت ىذا الظاىرة أنظار الرحالة ابن .29ضليع عامل منها كل يف
وشاىد كثرة مدارس العلم  ـ 1352/ ىػ 753 سنة حُت مر على مدينة والتو
 . 30فيها وكثرة طلبة العلم

 ذبارية كبَتة وؿبطات واحات عن اؼبشار إليها عبارة اؼبدف تلك وقد كاف أغلب
 يف لعبت دورا مهما مهمة؛ ذبارية بأدوار الثقافية، أدوارىا إىل باإلضافة اضطلعت،
 ازدىار اوية فًتاتالصحر  اغبواضر ىذه عرفت وقد. الصحراوية التجارة مسالك
 ثقافة لكل البد إذ هبا، األدبية العلمية بالنهضة صلة من اؼبؤكد أف لو اقتصادي
  .(Braudel) 31اقتصادي ينتج عنها كما يرى بروديل فائض ؿبلية من
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إال أف مرحلة التمدف يف ىذا النظاـ التعليمي مل تدـ طويال، حيث بدأت احملاضر  
إىل البادية ؾبددا بسبب غياب السلطة اؼبركزية  يف القرف العاشر اؽبجري تنتقل

، وبسبب سيطرة 32وانقطاع خطوط ذبارة الصحراء بسبب االكتشافات األروروبية
ـ فبا صعب من  15االتراؾ على مشاؿ افريقيا ودمار مدينة سجلماسة يف القرف 

، ىو األمر الذي دفع إىل نزوح احملاضر إىل 33الوضع االقتصادي للمدف الشنقيطية
البادية بعد كساد اغبياة يف اغبواضر. ليشهد بذلك تاريخ ىذا النظاـ التعليمي 

 عودة جديدة إىل البادية بعد أف استقر قرونا يف اؼبدف واغبواضر. 

 التعريف والتسمية . ت

ي، ا اللغو اشتقاقهو أو احملظرة تتعدد التفسَتات اللغوية ألصل مصطلح احملضرة  
ما   عادةاغبظَتة اليت  وترمز إىلمشتقة من فعل حظر، أي منع.   ولعل أنبها أهنا

طلبتو غبمايتها من  ومساكن احملظرة وعرائشومعلم كانت ربيط خبيمة شيخ 
جديد  وطنحلوؿ اؼبخيم بأي محاؿ اغبيوانات وغَتىا. وتقاـ ىذه اغبظائر عادة 

 فرضوباغبظر الذي ي صل الكلمة إىل معٌتكما يبكن العودة بأ  .34يتم النزوؿ فيو
دبنعو من التجواؿ داخل اغبي واالختالط اؼبنتسب حملظرتو الطالب  ىالشيخ عل

الطلبة والتفرغ  خيموإلزامو باإلقامة يف  يومية وشؤوهناال حياهتمبأىلو واالنغماس يف 
 يتمتع هبا متأت من اؽبيبة واغبماية الروحية اليت كما يبكن رد الكلمة ؼبا ىوللعلم؛  

. وتقتضي ىذه اغبماية حظر 35وحىت طالبو التعليمية شيخ احملظرة ومؤسستو
حـر احملظرة وضباية من عبأ إليها حىت يكوف يف مأمن من يف ارتكاب اؼبخالفات 

القروف  إبافوغَتنبا من اؼبمارسات اليت كانت شائعة يف اؼبنطقة  سرقةالنهب وال
ىو غلبة ىذا التفسَت يف قوامي  اللغة العربية ، وما يرجح الرأي األخَت 36اؼباضية

كما أف طبيعة اغبياة البدوية اليت يغلب فيها السلب وانعداـ . 37للفظ حظر
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آمنا احملظرة منذ نشأهتا ملجأ  األمن والنظاـ يدعم ىذا الرأي. حيث كانت
 .قطاع الطرؽستضعف من غارات النهابُت و ؼبا اخائف ومالذلل

قافية وتربوية ثمؤسسة ذات وظائف متعددة بينما تعرؼ احملظرة اصطالحياً بكوهنا 
منو  احتساباً وماديًا  روحيااجتماعية يشرؼ عليها عامل يتعهد طالهبا علميًا و و 

 بدوية شعبية جامعة ، ويقدـ النحوي تعريفاً موجزاً ؽبا بقولو "أهنا38لوجو اهلل تعاىل
، وىي تقـو أساسًا على وجود 39اؼبمارسة" وطوعية مالتعلي ؾبانية تلقينية مستقلة

شيخ واحد يتجمع حولو صبلة من الطلبة ويتوالىم ىو بالتدري  والعناية 
االجتماعية إىل حُت ربصيلهم كافة العلـو اليت يتقنها. وسبتد مهاـ الشيخ لتشمل 

القريبُت القضاء بُت الطلبة والبدو  الروحية؛ اإلمامة؛ الًتبية إضافة إىل التدري ؛
اضطلع بعض اؼبشايخ دبهاـ سياسية   من مكاف احملضرة؛ واإلفتاء ؽبم، كما

 يف بعض أمراء الدوؿ اليت ظهرت يف اؼبنطقة، ووسطاء لدى كمستشارين
القبيلة، كما  وتوىل بعضهم مهاـ عسكرية ضد النفوذ الفرنسي  واغبروب النزاعات
 .40يف اؼبنطقة

حياً، لذا يقدر عمرىا بفًتة قدرة الشيخ على  وتستمر احملضرة زمنيا ما داـ الشيخ
العطاء والتدري  وىي ما بُت أربعُت إىل ستُت سنة. وعند وفاتو تتفرع عنها 
ؿباضر أخرى لتالميذه، وتبقى احملضرة األـ لَتثها أحد أبناء الشيخ اؼبؤس ، بعد 
ا ربويل اظبها إىل الشيخ اعبديد، على أف الشيخ ال يتقاعد إىل أف يبرض مرض

 .41وبوؿ دونو ودوف مواصلة التدري 
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 المحظرة خصائص . ث

يبكن أف نوجز خصائص نظاـ احملظرة التعليمي بناءاً على التعريف اؼبوجز للنحوي 
 التعليم ؾبانية تلقينية مستقلة بدوية شعبية الذي أوردناه سابقًا فهي: جامعة

 اؼبمارسة. ونورد ىنا معاين ذلك:  وطوعية

تعترب احملظرة مرحلة تعليمية متقدمة، حيث يلتحق هبا الطلبة  جامعة9 -1
اؼبؤىلوف فقط والذين تلقوا تعليمًا مسبقا، وحّصلوا نسبًا معينة من 
، ويدرس يف احملضرة  القرآف، واغبديث، والعقيدة، والتصوؼ،  العلـو
والفقو، وأصولو، والسَتة، والتاريخ، واللغة، واالدب، والنحو، والشعر، 

 .42غة واؼبنطق، وأسرار اغبروؼ واغبسابوالبال
: ال تتبع للحكومة أو أي ىيئة وتستقبل كل من يرد عليها من شعبية -2

صبيع اؼبستويات وال يرد أحد لنقص مقاعد الدراسة، كما ال تغلق لعدـ 
وجود عدد كايف من الطلبة، وال يوجد فيها سجالت للطلبة الذين 

 .   43طالب 400يصل عددىم أحيانا إىل 
: عادة تقاـ احملاظر يف البوادي، ويبارس التدري  يف اػبيمة دوية متنقلةب -3

 النساء تصنعها خيمة سوى احملضرة يف للدراسة قاعات فلي  ىناؾ أي
اؼبوجود يف  الثماـ من الطالب يقيمو عريش أو القش والقماش، من

وتنتقل احملظرة من مكاف إىل آخر حسب  .الطلح اؼبنطقة وشجر
األمطار حُت تنتقل بُت الصيف والشتاء بُت أماكن ـبتلفة حبثا من 

 . 44مراعي للقطيع الذي تعتمد عليو يف إطعاـ الطلبة اؼبغًتبُت
تعتمد الطريقة التقليدية يف اؼبدارس اإلسالمية اليت تقـو على  تلقينية9 -4

التلقُت مباشرة من الشيخ وتلقي العلم عنو مباشرة لذلك تعتمد احملضرة 
  45نظاـ اغبفظ و اإلجازة يف قراءة الكتب



 مجلة دورية دولية محكمة                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 11  54العدد 
 

 يف تعتمد إهنا إذ. رسوًما يتطلب ال احملضرة إىل فاالنتساب: المجانية -5
 واػبتمة، التأبيد،) اجتماعية ابتكرهتا األنظمة على اؼبالية أمورىا تسيَت
 .46االجتماعي التكافل شكال من مراتب ؾبسدة( التالميذ وشاة

تقـو احملضرة على أساس التطوع واؼببادرة اغبرة يف الدراسة  الطواعية9 -6
والتدري  معا، حيث ال يتلقى الشيخ أي مقابل مادي على جهده . 

 احملضرة الطالب يف اختيار اختيار أما من جهة الطالب فتتمثل يف حرية
 اليت واؼبتوف واؼبادة عنده، سيدرس الذي والشيخ إليها، سينتسب اليت
لدراستو، كما لو  الكافية الزمنية والفًتة دراستهما، يف الطالب يرغب

اغبرية اؼبطلقة يف الغياب واغبضور، كما لو اغبرية اؼبطلقة يف ترؾ احملضرة 
ذاتية من الطالب لنفسو، وىي أساسا تقـو على يف أي وقت، فالرقابة 

مبدأ التحفيز الذايت الذي يدفع الطالب إىل التغرب يف البوادي لطلب 
كما هبوز للطالب أف يلتحق باحملضرة ولو يف سن الكهولة   47العلم.
 الطالب هبعل فبا الذات، ربقيق يف خاصة أنبية اغبرية ىذه وتلعب
 . 48.ضرياحمل ؿبيطهم مع وجدانًيا يتعاطفوف

 أنواع المحاظر . ج

 تقسم احملاضر عادة يف موريتانيا إىل ثالث أقساـ وىي:

وعلـو  علـو اآللة بُت تدري  ذبمع اليت : وىيالمحاظر الجامعة -1
 وحساب وبالغة وكبو و ذبويد وحديث وتفسَت من معاً  الغاية
 شيخ إال احملاضر ىذه يف للتدري  ينتصب وال إخل، ومنطق ، وأصوؿ
وبامكانو  واألدبية واللغوية الشرعية العلـو صبيع متمكن يف متبحر

، ويقل عددىا مقارنة باحملاظر 49تدري  كل ىذه الصنوؼ اؼبعرفية
األخرى نظرا لقلة الشيوخ الذين يبكنهم القياـ بتدري   كل فروع 
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ويصل عدد ىذؿ النوع من احملاضر حسب إحصاء   اؼبعرفة دبفردىم.
ؿبضرة، ويدرس فيها ما ؾبموعو  151إىل  1995أجري سنة 
 .50طالب 11130

 بتدري  عدد ؿبدد من العلـو مثل : وزبتصالمحاظر المتخصصة -2
 علـو تدري  على مقتدر فشيخها. والعقيدة والفقو القرآف علـو

ويصل عدد . سواىا دوف الغاية )اللغة النحو، اصوؿ الفقو، اؼبنطق(
ؿبضرة،  246إىل  1995ىذؿ النوع من احملاضر حسب إحصاء 

 51طالب 23781ويدرس فيها ما ؾبموعو 
: وىي اؼبدارس القرآنية اليت تدرس الكتابة وربفيظ المحاضر القرآنية -3

القرآف الكرمي، وال يبكن عّد ىذه اؼبدارس من صبلة اػبصوصية 
 52اؼبوريتانية لكوهنا منتشرة يف ربوع العامل اإلسالمي دوف استثناء.

إىل  1995حسب إحصاء  ويصل عدد ىذا النوع من احملاضر
 53طالب 54009ؿبضرة، ويدرس فيها ما ؾبموعو  1331

 النظام التدريسي في المحظرة9  . ح
 نظام االلتحاق وشروطو -0

واػبامسة  12عادة ما يسمح للطالب باالنضماـ إىل احملضرة يف سن ما بُت 
عشر،  بعد أف يكوف قد أتقن الكتابة والقراءة وأكمل حفظ القرآف الكرمي، 

 عمتو أو خالتو أو أمو كانت سواء قريباتو إحدى اؼبتوف التعليمية، على يدوبعض 
 اغبروؼ بكتابة ويبدأ ،54اؼبهمة ؽبذه تتفرغ من اغبي يف توجد أحيانا و جدتو أو
 شيخ إىل بو ويوصى احملضرة، إىل التلميذ ينتقل بعده. الغرض ؽبذ خصص لوح يف

. وىي بذلك 55والبعد عن األىلاغبي وقد بات قادرا على التغرب  يعٍت الفريك
 زبتلف عن نظاـ الكتاب الذي يسود يف باقي مناطق العامل اإلسالمي، حيث ال
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 ليتعلم ويلتحق منو أجزاء أو الكرمي كامل القرآف حفظ وقد إال الطالب يلتحق هبا
 وعلـو والتفسَت العربية اللغة وعلـو كالفقو والعقيدة العلـو أنواع بقية فيها

وغَتىا. ويشًتؾ يف االنضماـ إىل ىذا النظاـ التعليمي الذكر  والتاريخاغبساب 
 السنة، وتتلقى طواؿ مساء فيها يدرسن للنساء واالنثى حيث زبصص ؿباظر

 ؿبارمو إحدى ترافقو شيخ عن حجاب وراء من احملضرة سرادؽ يف العلم النساء
 ذبعل فإهنا امرأة اؼبّدرسة كانت إذا أما. عنهن بالنيابة عليو األسئلة طرح لتتوىل
 .56عنهم وبجبها ستارًا طالهبا وبُت بينها

 طريقة التدريس ومراحل الدرس -1

 يقـو النظاـ التدري  احملظري على مبدأين ونبا:

: حيث يقـو بالتدري  يف احملضرة شيخ واحد، وتنسب احملضرة مركزية الشيخ -
على التدري  يف احملضرة إليو أو إىل عائلتو، وأحيانًا هبتمع صبلة من الشيوخ 

الواحدة، وعادة ما يقـو الشيخ بتعيُت بعض الطلبة اؼبتفوقُت كمساعدين لو، 
ىبصهم ببعض الطلبة، بينما يتوىل ىو مهمة تدري  البعض اآلخر، وىو نظاـ 
أقرب إىل نظاـ اؼبعيدين يف النظاـ اغبديث، وىي آلية فرضها العدد الكبَت للطلبة 

درس يف  300أو  200ال يبكن للشيخ وحده أف يقدـ يف بعض احملاضر، إذا 
. واحيانا يتوىل اؼبعيدوف مهمة تكرير الدروس ومراجعتها  .57اليـو

، ويعٍت أف لكل طالب يف احملضرة درس خاص بو حسب التعليم الفردي -
مستواه وحسب اختياره، ولي  مقيدا باالنضماـ إىل فصل، حيث يندر تشكيل 

 . 58ؾبموعات للدراسة سوية 
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البدوية  اغبياة عليها بساطة وخبصوص العملية التدريسية اليومية فقد انعكست
 بعدما يبدأ فهو. ثابًتا تعليمًيا أسلوبًا احملضرة دروس تعرؼ مل بوضوح، حيث

يف الضحى بعد الفطور وبعد االنتهاء من ترتيب شؤوف اؼباشية  الشيخ هبل 
احدى  كتبو( نص) دراسية لقطعة يستمع مث حولو الطالب، ورعيها، ويتحلق

 وينقل. بعد فقرة فقرة اؼبقطع ىذا يف شرح الشيخ مث يبدأ مسبًقا، وحفظو الطلبة
 يف تسمى لذلك معدة خاصة أوراؽ يف اؼبهمة األفكار الشواىد و الطلبة

 ينتهي أف بعد آخر لطالب اجملاؿ و يفسح(. الكناش)بػ احملضري اإلصطالح
بدوراف  اليومي الدرس ينتهي أف إىل وىكذا. مقطعو قراءة من الطالب األوؿ

يسمى  واحد دراسي مرجع يف اشًتكت اليت اغبلقة أعضاء اغبلقة على كل الطلبة
العديد من  كافة دروسو يف الشيخ ويستخدـ. 59(الدولة) يف إصطالح احملظريُت

الكتابة والرسم على  ومنها البيئة احمليطة، يف اؼبتوفرة اجملسمة اإليضاح وسائل
 .الرمل

 معهم بكتابة الدرس فيبدأ( الدولة) يف مرجع واحد يشًتؾ الطالب ال وحُت
 بعد يصححو مث اػبشيب الذي ال يفارقو، اللوح على الدراسي لنصو الطالب
 الطالب بعض وقد يتدخل(. الشيخ شرح قبل) األوىل قراءتو إىل الشيخ استماع

 ذوي الطالب من معترباً  عدًدا ربوي احملضرة كانت إذا البعض للتصحيح لبعضهم
 الطالب يراجعها دروس اػبشيب عادة ألربعة اللوح ويتسع. اؼبتفاوتة اؼبستويات
وعند  .60لذلك معد مكاف باؼباء والطُت يف أقدمها غسل حفظًا أتقنها إذا حىت

انقضاء الفًتة الصباحية تتوقف الدراسة وقت الغداء لقيلولة قصَتة مث تستأنف 
 . 61غبُت غروب الشم 
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 مبدأ التعليم9  -2

طور الفكر احملضري البدوي نظاما تدريسيا يقـو على الذاكرة بشكل أساس، نظرا 
على للطبيعة الصحراوية اليت تغلب فيها الثقافة الشفوية، ويعتمد الناس فيها 

الذاكرة واغبفظ، لذا كاف حفظ الدرس اليومي حفظا كامال من أىم خصائص 
 ، وقد ضرب الشناقطة مباذخ غريبة يف اغبفظ مثل الشيخ عبداهللالتدري  احملظري

أجزاء دبا يزيد  9) منظور البن العرب لساف وبفظ الذي كاف اليعقويب عتيق بن
 اؼبختار سيد الشيخ عن يروي و صفحة (كامالً ظهرا على قلب، 8000على 
 من بعًضا قلب ظهر على وبفظ كاف أنو( ىػ1397: ت) ؿبمد سيد الشيخ بن

وصبلة أخرى من الكتب.  ،62ؾبلدا(  12الباري ) كفتح  الكتب أمهات
ملكة   لتعزيز وطرؽ ولًتسيخ ىذه اؼبلكة طور طالب احملاظر الشناطقة وسائل

 :منها اغبفظ للتجاوب مع نظاـ الدراسة

 يف واؼبشهور( األقفاؼ)احملظرة بػ بلغة ويعرؼ :أجزاء إلى الـمتون تقسيم -
 يزيد ال أبيات فقط طبسة اؼبنظـو اؼبنت( القف) أو الدرس متوسط أف احملاضػػر
 تقسيم وفق الطلبة فيجزئها النثرية اؼبتوف وأما. األذكياء الطلبة اؼبتوفقوف إال عليها
 مراجعتو وحفظو، اؼبراد للمنت التقسيم ىذا غاية وفائدة زبفى وال. بينهم شائع
 .63والتكرار اؼبراجعة يف فيحتاطوف والسهولة الصعوبة مػػػواضع الػطػػػػلبة يعرؼ فمنو

 واحد فقط، منت بدراسة الطالب يشتغل وىو أف :المتن وحدة استيفاء  -
 منو إىل غَته حىت ينتقل وال غَته، ىبلط معو وال غبفظو تركيزه ووقتو يستجمع

 قدرة من وبد مًعا بُت متنُت اعبمع نظرا لكوف . كلو دراستو ينهيو ويستويف
 يتقن يكاد ال متوف عدة بُت موزًعا الذىٍت جهده فيظل االستيعاب، على الطالب
 .64منها واحداً 
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 كثَتًا شعرية مرىفة وقد استغلوىا ملكة للشناقطة: نظًما المنثور المتن صياغة -
وقد  الذاكرة، يف والتصاقها ؽبا النف  قبوؿ  وضماف للحفظ، العلـو تيسَت يف

 .65احملضري يف الكثَت من اؼبواد العلمية الدرس على النظمية الصبغة غلبت

 اؼبستمرة واالسًتجاع واؼبراجعة اغبفظ الطلبة على يركز التركيز على التكرار9  -
 من حفظو اؼبراد للقدر اؼبتوسط الطالب تكرار عدد ويبلغ مقدار للنص احملفوظ،

، ألف إىل مئة  طالب هبل  حيث ،(أقباد)بػ احملاضر ويسميو طلبة مرة يف اليـو
 بعد إليو يعود مث الصباح، يف مرتفع بصوت لوحو يف خط ما يعيد و يكرر العلم
. بالتسميع للشيخ يومو يبدأ الالحق اليـو ويف. اؼبغرب ومرة أخرى بعد الظهر
كل  الطالب يراجع األسبوع هناية ويف. جديد درس كل بداية قبل يفعل وىكذا
 . 66اؼبنت كلو من ينتهي حىت وىكذا األسبوع أوؿ من حفظو ما

 على تعُت اليت الطرؽ أىم من وىذه :لشرحو قبل جلوس الشيخ النص حفظ -
 .تعثر وتأخر أو انقطاع دوف اغبفظ متابعة

 هناية عطلة وتتم يف ،واإلنشاد واأللغاز واألحاجي للمذاكرة مجالس عقد -
 ليلة يف السهرة والسمر ؾبال  اؼبنتهوف أو( الدولة) طالب فيعقد األسبوع،
 يف ويتباروف األسبوع خالؿ درس ما فيها يناقشوف ويتذاكروف اعبمعة، أو اػبمي 
 .فيو يتحاجوف كتاب من فصاًل  أو بابًا وبددوف أو ، إتقانو وحفظو ذبويد

الطلبة ىذا الوقت  يستغل :حفظ النصوص في السحر لحظات اغتنام -
 .السحر وقت نائما ااؼبنخرطُت يف احملضرة من طالًبا ذبد تكاد اؼببارؾ للحفظ فال
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 الدراسية المقررات -3

كمادة دراسية، نظرا  كما اشرنا سابقا، يعتمد التعليم احملظري على اؼبتوف العلمية
خالؼ لعدة عوامل منها سهولة حفظ اؼبتوف وربصيل ما فيها من علـو على 

التعامل مع الكتب اليت قد تطوؿ لتصل لعدة أجزاء. وتعتمد يف موريتانيا متوف 
الفقو اؼبالكي فقط يف الفقو، والعقيدة األشعرية يف العقيدة، ومتوف اللغة العربية 

 إىل تسعى تأسيسية مقررات ، وىي67واؼبنطق اؼبشهورة يف العامل اإلسالمي
واللغوية. ويتم  الشرعية العلـو يف احملضرة طالب لدى اؼبعريف التكامل إحداث

 : ىي عمرية، مراحل ثالث على تقسيم ؾبموعة اؼبقررات الدراسية

 وتتم قبل دخوؿ الطفل إىل احملظرة وىو ما بُت9 األولى المرحلة -
 مرحلة وىي العاشرة، ويعرؼ باؼببتدئ، والسنة عمره من اػبامسة السنة
القرآف،  علـو الطالب يدرس القرآف حفظ الكرمي، وبعد القرآف ربفيظ

عن طريق تعليمو صبلة من اؼبتوف اؼبيسرة والبسيطة اليت تناسب قدراتو 
 بري، بن لعلي( نافع اإلماـ مقرأ على اللوامع الدرر) العقلية، منها:

 الضروري على اؼبعُت اؼبرشد)و ،(األخضري ـبتصر) الفقو يف ويدرس
 ،(الشنقيطي ربو عبيد) النحو ويف. عاشر الماـ ابن( الدين علـو من
 لعبدالعزيز األبصار قرة) الطالب يدرس السَتة ويف(. اإلعراب ملحة)و

 . 68للبوصَتي( اؽبمزية)و( اللمطي
سنوات، وىي مرحلة البداية الرظبية  ست ومدهتا 9الثانية المرحلة -

وىي (. الزوايا ولد)بػ اؼبرحلة ىذه الطالب يف للحياة احملظرية، ويعرؼ
 احملضرة طالب يدرس وفيها. النظامي التعليم يف الثانوي اؼبستوى توازي
 ابن مقدمة)و ،(السبع القرءات على الشاطبية) والقراءات التجويد يف

 ـبتصر)و ،(القَتواين زيد أيب ابن رسالة) زبصص الفقو ويف(. اعبزري
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(. األفعاؿ المية) الصرؼ ويف(. مالك ابن ألفية) النحو ويف ،(خليل
 إضاءة) العقيدة ويف ،(غيالف ديواف)و( واؼبمدود اؼبقصور) اللغة ويف

 . 69(الغزوات) السَتة ويف(. بوف بن اؼبختار وسية)و ،(الدجنة
 عمره من عشرة الثامنة الطالب يصل عندما وتبدأ 9الثالثة المرحلة -
 ويعرؼ تنتهي حىت يقرر الطالب التوقف عن الدراسة بنفسو، وال

 يف اعبامعي اؼبستوى وىي توازي (.اؼبنتهي)بػ اؼبرحلة ىذه صاحب
: التفسَت اؼبوسوعية مثل كتب فيها الطالب يدرس. النظامي التعليم
 يدرس اغبديث مصطلح ويف(. كثَت تفسَت ابن)و( تفسَت الطربي)
 ويف. إبراىيم اغباج بن عبداهلل لسيدي( األنوار طلعة)و( العراقي ألفية)

 الفقو ويف(. الستة الصحاح)و ،(مالك اإلماـ موطأ)يدرس  اغبديث
 مراقي)يدرس  األصوؿ ويف(. اغبطاب ؼبختصر خليل شرح)يدرس 
 ويف. السبكي البن( اعبوامع صبع)و ،(اغبرمُت إماـ ورقات)و ،(السعود
 ويف. لألخضري( السلم) اؼبنطق ويف. السنوسي الكبَتة مؤلفات العقيدة
 اللغة ويف(. السيوطي ألفية)و لألخضري،( اعبماف عقود) البالغة
 العروض أما .للمربد( الكامل)و ،(القاموس احمليط)و( اغبريري مقامات)

 اؼبقررات توزيع يبقى أف نشَت إىل أف. 70(اػبزرجية) فيدرس والقافية
 األساتذة من احملاضر رواد بُت عرفًيا معتمد السابق النحو على

 . احملاضر عبميع ملزًما أو متناقاًل  مدونًا لي  لكنو والطالب،

 نظام العطل9  -5

نظرا للطبيعة البدوية والشعبية للمحظرة مل ربدد رزنامة العطل بشكل ؿبدد، لذا 
زبتلف العطل من ؿبظرة إىل أخرى،  إال أف عمـو احملاظر يتعارؼ على أف عطلة 

سبنح معظم احملاظر الطالب  واألربعاء إىل ظهر اعبمعة،  مساء األسبوع تبدأ من
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 والدينية وطبسة أياـ بعدىا ويسمون واؼبناسبات ياـ قبل األعيادأ عطلة من طبسة
"خروج"، مع ضماف حرية الطالب يف العودة للمحظرة، نظرا لكونو غَت مرتبط 

 .   71بفصل دراسي، يلزمو اللحاؽ بو

 التخرج  -6

 ونظامها احملضرة تعتمد احملظرة نظاـ التقومي اؼبستمر، بشكل يتوافق مع بيئة
 والنظاـ شبو العائلي الذي يعيش فيو الطلبة. وىو على نوعُت:البدوي 

 :أشكالو ومن احملظرة، يف السائد اؼبستمر التقومي وىو: التكويني التقويم -1

 أحاجي   شكل وتأخذ احملاظر، هبا تنفرد ظاىرة وىو: الزمري الذاتي التقويم -
 ويشارؾ الشيخ بعضا، بعضهم الطالب هبا ىبترب وسبرينات ومساجالت وألغاز
 .الطلبة مستويات لرصد يف ىذه اعبلسات عادة

للقوافل، أو العلماء والشيوخ الذين  الطالب يتعرض أف وىو 9القافلة اختبار -
ىؤالء  فيمتحنهم العلمية، مستوياهتم اختبار علمائها من ويطلبوا يزوروف احملظرة،

 .مع تقدمي بعض التوجيهات والنصائح

 الشيخ يَبٍت وإمبا اختبار، أو امتحاف شكل يتخذ ال وىو: النهائي التقويم -2
 يف خاضها اليت التقويبات التكوينية سلسلة يف أدائو على للطالب النهائي تقويبو
 واإلجازة. 72التقومي ىذا على بناءاً  اإلجازة دبنح قراره الشيخ ويكلل دراستو، أثناء
 :نوعاف

 فيها ويلـز. اغبديث أو النحو، أو كالفقو، واحد بعلم وزبتص: مقيدة إجازة -
 .عنهم أخذ الذي السند رجاؿ سلسلة إثبات
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 صبيع استكملوا الذين الناهبُت من قليلُت ألفراد إال سبنح وال: مطلقة إجازة -
 ىؤالء يؤس  ما وعادة الشيخ، عند ما كل وأخذوا احملظرة، يف اؼبدروسة العلـو
 .73أحيائهم يف جديدة ؿباظر

 المحضرة  داخل االجتماعي النظام - خ

، ووبرص 74تعتمد احملاضر يف مورادىا على ما يبلكو الشيخ من أبقار ونوؽ
الشيوخ أف يكفلوا حاجة طلبتهم الغذائية  وقد الحظ الكروا أف أحد شيوخ 

طالب على حسابو يف  100احملاضر وىو أضبد يزيد بن حياين كاف يعوؿ 
طالب جديد أف هبلب . لكن عدد زيادة عدد الطلبة  يصبح على كل 75ؿبضرتو

 اؼبعيشي النفع ىذا يف ، ويدخل76معو بقرة أو بدنة ليساىم هبا يف قوت احملضرة
 يبلكوف ال الطلبة الفقراء الذين وىم ،(اؼبؤبدين)بػ الذين يسموف الطالب من كثَت
  .الدراسة مدة طواؿ معيشتهم لضماف يقدمونو ما

ر بدال من اإلبل كمنحة من وقد انعكست البادية على اختار شيوخ احملاضر البق
الطالب لدخولو احملضرة ألسباب تتعلق بسهولة التعامل معها يف حالة ابتعادىا 
عن مكاف احملضرة يف البادية على خالؼ اإلبل اليت يصعب تقصيها، وقد كتب 
الكثَتوف شعرا يف اؼبفاضلة بينهما. كما أف حلب البقر ال وبتاج إىل جهد أـ 

كطريقة لتكري  التعاوف والتكافل بُت طالب احملضرة ،  و 77االبل على العك 
 للرعى أحدىم فيخرج بقر و إبل احملضرة، رعي على احملضرة طالب يتناوب

 وىكذا بعده طالب غَته، ىبرج مث يقرؤه، و يظل( لوحو أو) كتابو مصطحًبا معو
وعادة ما ينقسم الطلبة يف احملضرة يف شؤوف الرزؽ  .صبيًعا عليهم الرعي يدور حىت

إىل ؾبموعات صغَتة تسمى راحلة، تضم أربع افراد يقتسموف ماؽبم سواسية 
ويأكلوف سواسية، وقد ينضم إليهم طالب مؤبد. ويف حالة ازدياد عدد اؼبؤبدين 
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وعجز احملضرة على إعالتهم يتكفل سكاف أقرب قرية أو حي للمحضرة بإعالة 
 .78بدين يومياً اؼبؤ 

 أفراد بُت اجتماعًيا تكافاًل  الصعبة وظروفها القاسية الصحراوية البيئة ولدت وقد 
 :79منها مادية، واستحقاقات ىبات يف ذبلى احملضرة الشنقيطي وطالب اجملتمع

العادة: وىي شاة تقدـ لطالب احملضرة عند كل زواج قريب من  شاة -
 (.العادة شاة) مكاف احملضرة تسمى

 ذبيحة يف اغبي كل عن ظهر منح  -
 اإلبل من ذبيحة كل تقدمي عنق  -
 .اغبي قوافل بو تفد ما كل عن مد -
الغدوة: وىي وجبات خاصة يعدىا سكاف القرية للطلبة إذا اكمل  -

 أحدىم دراسة منت من كربيات اؼبتوف
 (.طالبو أو الشيخ أراد إف) للمحضرة ربعو أو البئر ماء منح ثلث -
 لطلبة احملضرةىدية من كل زائر للحي  -
طالب  لكل احملضرة تفع فيو الذي اغبي يبنحها اؽبدايا من ؾبموعة  -

 .القرآف وبفظ ؿبظري
 كل من القرآف ربع حفظ إهنائو بعد الطالب ويأخذىا( اػبتمة صبع) -

 القرآف من آيات عليها مكتوب لوحة خشبية رافًعا عليو يبر بيت
 الكرمي.

 على سامعيها تدعو و ربث ؿبددة رسالة نص وىي التالميذ: رسالة -
 وما واألحبار واألقالـ األوراؽ من احملضرة حباجات للتكفل التربع

اليت  للمحضرة اجملاورة األسر والعوائل على الطالب يتلوىا شاكلها،
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كما تتكفل نساء اغبي خبياطة وترقيع لباس   .تتربع لسد تلك اغباجات
 الطلبة

احد الطلبة  آذاف خاص إذا تأخرت عودة بقر احملضرة ليال يؤذف  -
 . 80فًتسل كل األسر ما يبكنها من حليب

 وىوية موريتانيا المعاصرة9 لمحاظر ا 

عرب تارىبها الطويل لعبت احملظرة دورا جوىريا بل وأساسيا يف تشكيل ىوية اجملتمع 
ثقافية فيو، وأصولو اإلسالمية العربية، ففي الفًتة لاؼبوريتاين واغبفاظ على البٌت ا

االستعمارية أثبتت احملظرة أماـ السياسات الفرنسية أهنا مؤسسة تعليمية ال يبكن 
ىزيبتها، فالرغم من ؾبموعة القوانُت والتنظيمات الفرنسية اليت أرادت ؿباصرة 

إال أف الفرنسيوف أعلنوا  81وتنظيم احملضرة وإدخاؽبا ربت الرقابة والرعاية الفرنسية
فشل ؿباوالهتم يف فرض سيطرهتم  82ية والسياسيةيف كل مرة يف تقاريرىم اإلدرا

 Andréالثقافية على موريتانيا مرجعُت سبب ذلك للمحظرة، فػ 
Lecourtois83    وPaul Dubie84  وغَتنبا  ربدثوا عن دور احملضرة يف

مواجهة التمدد الفرنسي يف غرب افريقيا، ودورىا فيي اغبفاظ على اؽبوية 
عن دور مشايخ احملظرة يف اغبملة ضد  Lecourtoisاؼبوريتانية، ويتحدث 

، ومل يقتصر 85نظاـ اؼبدارس الفرنسية حيث حرموا البراط األطفاؿ اؼبوريتانيُت فيها
دورىا على اؼبواجهة الثقافية، بل امتد إىل اؼبواجهة السياسية، حيث أفشل شيوخ 

( Vincentنقيب األركاف العامة ىانري فينصاف ) رحلة 1860احملاضر سنة 
 دبوريتانيا( إىل منطقة أدرار Faidherebeاعبنراؿ فيدرب )من طرؼ بعوث اؼب

كما افشلوا رحلة الرحالة     86اليت كانت سبهد للتمدد العسكري يف اؼبنطقة،
يف واستكشافو ( أثناء ذبولو René Cailléالفرنسي رين كايي )واؼبستكشف 

كما أف حرب ،   87ـ 1825و 1824منطقة الرباكنة باعبنوب اؼبوريتاين سنيت 
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كانت بقيادة شيوخ   1892وحرب  1860القبائل اؼبوريتانية ضد الفرنسيُت سنة 
 . 88احملاظر

وقد دفعت اؼبواجهة بُت احملاظر والسلطات الفرنسية العديد من شيوخ وخرهبي 
مر الذي دفع اؼبشارقة إىل اكتشاؼ احملاضر للهجرة إىل اؼبشرؽ العريب، وىو األ

ثراء علمي كبَت، يفوؽ ما عليو اغبياة العلمية يف عواصم ماربتويو موريتانيا مع 
الثقافة يف مصر والشاـ واغبجاز. لقد كاف ؽبجرة بعض تالميذ وخرهبي احملضرة 
دور بارز يف إعادة صياغة اؼبنظومة التعليمية يف كبار اعبامعات اإلسالمية نظرا 

اؼبصري ما بُت للتمكن العلمي العميق للشناقطة،  يرى طو حسُت وزير التعليم 
قبل ؾبيء  ( أف درس اللغة العربية يف األزىر مل يكن مهماً ـ1950-1952)

. الذي استطاع 89ـ( "1904الشيخ ؿبمد ؿبمود ولد التالميد الشنقيطي)ت: 
أف يقدـ لدرس اللغة من القوة واؽبيبة واغبضور ما مل يكن معروفا بو قبلو، حيث 

الدرس العريب يف األزىر، وأطلق يده عينو شيخ األزىر ؿبمد عبده شؤوف تنظيم 
. كما حقق دواوين الشعراء اعباىليُت والقاموس احمليط، 90يف صياغة اؼبناىج

ووضع فهرست اؼبخطوطات العربية يف مكتبة االسكوريا منتدبا يف ذلك من طرؼ 
السلطاف العثماين على الرغم من انو مل يكن من خرهبي جامعات معروفة  

ة أو األزىر، وإمبا ىو خريج ؿبضرة بدوية شنقيطية متوارية يف كالقرويُت أو الزيتون
ـ( دور 1913.كما كاف ألضبد بن األمُت العلوي الشنقيطي )ت:ػ91الصحراء

. و من الغريب 92بارز يف تقومي مناىج األزىر يف الفقو والعلـو اإلسالمية األخرى
نقيطي أعجز  أف أحد شيوخ احملاضر اؼبهاجرين إىل مصر وىو ؿبمد بن ؿبمود الش

كل علماء األزىر يف مناظرتو والتصدي لو يف اللغة والفقو والتوحيد ومل يتصدى لو 
واليزاؿ خرهبوا  93إىل شيخ شنقيطي آخر وىو مواطنو ؿبمد االمُت الشنقيطي،

احملاضر إىل يومنا ىذا يبهروف العامل اإلسالمي بغزارة علمهم، ودقتهم العلمية 
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الذي يرأس اؼبعهد االورويب لالفتاء و وبن بية العجيبة، ولعل ؿبمد ولد الدد
اليزاالف شاىداف على براعة خرهبي احملاضر العلمية مقارنة بغَتىم من خرهبي 

 اعبامعات يف العامل اإلسالمي. 

   البقاء تحديواقع المحاظر و  - د

على الرغم من صمود احملضرة يف اغبقبة االستعمارية إال أهنا مل ربافظ على بريقها 
ة ما بعد االستقالؿ، حيث اقتحم التعليم الرظبي النظامي اغبياة العلمية يف يف فًت 

 موريتنايا، وبات يشكل خطرا وجوديا على احملضرة، وذلك لثالث أسباب ىي: 

بُت أجهزة الدولة واؼبواطنُت، وبُت  االستقالؿ : أصلحاالستقالل -
اؼبدرسة الرظبية واؼبواطن اؼبوريتاين الذي كاف يقاطع اؼبدرسة الفرنسية 
لكوهنا مدرسة فرنسية سبثل ثقافة اؼبستعمر، فبعد أف زاؿ سبب التخوؼ 

، بدأ التعليم الرظبي  94منها بعد خروج الفرنسيُت وقياـ الدولة الوطنية
عادة  ةاػباص ةاالجتماعي الشروبة سعة من يفرض نفسو على شرائح وا

عداد متزايدة من الطالب عن ارتياد ىذه اؼبؤسسة ألباحملضرة مبعدًا 
يف  طفاؿ% من األ80كاف عدد طلبة احملاضر يبثلوف أكثر من فبعد أف  

أقل من  سن الدراسة يف اجملتمع اؼبوريتاين ما قبل االستقالؿ، بات يبثل
سُت اآلف. وبينما كاف خرهبو احملاظر من عدد الطلبة اؼبتمدر  20%
 1977حسب أوؿ إحصاء بعد االستقالؿ وىو احصاء سنة -يبثلوف 
، بات األمر ـبتلفا سباما 95اؼبعلمُت يف اؼبدارس اؼبوريتانية% من 97 –

يف سلك % 17بنسبة  اآلف حيث ال يساىم خرهبوا احملاضر إال
التعليم. وكانت النسبة مقاربة سباما ؼبوظفي قطاع اإلعالـ والقضاء 
واإلدارة العامة واعبيش الذي استوعب كما كبَتا من خرهبي احملاضر 



 مجلة دورية دولية محكمة                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 25  54العدد 
 

وبعد ظهور اعبيل  . 96بعد االستقالؿ الذي كاف شبو حكر عليهم
اعبديد من خرهبي النظاـ التعليمي اغبديث ُوضع خرهبو احملاضر أماـ 

عدـ اعًتاؼ أجهزة الدولة هبم، نظرا لعدـ حصوؽبم على  معضلة
الدولة . وىو ما دفع 97شهادات رظبية مقارنة بغَتىم من اؼبثقفُت

 سنةسست بعد تأخر كبَت للسعي غبل ىذا التحدي، لذلك أاؼبوريتانية 
 للدراسات العايل "اؼبعهد السعودية العربية اؼبملكة من بدعم ـ1978
 يبنحهم حيث احملاظر، خرهبي استيعاب اولةحمل اإلسالمية" والبحوث
 الشهادة تعادؿ شهادات الدراسة من سنوات أربع اسباـ بعد اؼبعهد
 واحملاماة القضاء و التعليم سلك دخوؿ غباملها تتيح و. اعبامعية
 إدارة الدولة أنشئت كما  .جديد من األخرى الوظائف من والعديد
 الشؤوف لوزارة تتبع األصلي والتعليم حملاظرا على تشرؼ خاصة

 دعم ميوتقد احملظرية واؼبؤسسات الدولة بُت الربط وتتوىل اإلسالمية
لكن ىذا الدعم ونظرا لفقر الدولة مل يكن بالقدر و  ،98ؽبا سنوي مايل

وبصل عليو شيخ احملظرة من الدولة اؼبوريتانية اليتجاوز  الذيفالكايف 
ال  مبلغ اليساوى دوالرا للسنة، وىو 15أوقية أي أقل من 3000

أوقية  15000اؼبالية إىل  ، وقد وصلت تلك اؼبساعدات يكفي لشيء
احملاظر اؼبركزية مثل ؿبظرة أوؿ  عن دوالرا، أما 50وىو ما يزيد على 

 150 مبلغ يا الشيخ بداه ولد البوصَتي فتحصل علىنوريتاي ممفتي
ا ، وىو مبالغ دعم ضعيفة جدا إذا مدوالر سنوياً  600ألف أوقية 

إضافة إىل زببط . 99قورنت باؼببالغ اليت تصرؼ على اؼبدراس الرظبية
ضبط  على مستوى حىتسياسات الدولة اذباه احملاظر يربز عجز الدولة 

احصاءات رظبية ىيئات ذات كفاءة الجراء لغياب ، نظرا احملاضر أعداد
نتيجة ضعف بنية الدولة وذلك وتوزعها اعبغرايف،  احملاظر ألعداد
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، 100انية وغياب الكثَت من اؼبؤسسات فيها، وعزلتها عن العاملاؼبوريت
وجودىا أماـ أي  101وتطرح إشكالية نقص االحصاءات وتناقضها

  اإلسالمية الشؤوف وزارة احصاءات تشَت حيثباحث يف اؼبوضوع، 
ؿبظرة يف   6718 وجود إىل الدينية الشؤوف وزير تصروبات حسب
بينما يشَت إحصاء   ،102طالبا. 163912وع البالد دبجموع بكافة ر 

طالباً  88920دبجموع طلبة  1728إىل وجود  1995أجري سنة 
 . 103مقسمُت على األنواع الثالث للمحاظر

يعترب اعبفاؼ من أىم عوامل تراجع دور احملظرة يف اجملتمع الجفاف9  -
اؼبوريتاين، فقد قوض اعبفاؼ أركاف اغبياة البدوية اليت كانت تعيش فيها 

نيا لفًتة طويلة امتدت من هناية السبعينات احيث أصاب موريت احملضرة،
والثمانينات إىل التسعينات واثرت كثَتا يف استقرار البدو وعلى 
االقتصاد الريفي واؼبواشي  يف الصحراء، ودفعتهم ظاىرة التصحر الناذبة 

، ومن مظاىر ذلك تقلص 104عنو إىل االستقرار يف اؼبدف تأمينا غبياهتم
قطعاف البقر اليت يعتمد عليها البدو وتعتمد عليها احملاظر يف اؼبراعي و 

ـ كاف عدد األبقار يف موريتانيا 1969تأمُت قوت طلبتها ففي سنة 
فقط البفض العدد إىل  نواترأس، وبعد ستة س 2400000قرابة 

ـ واستمر يف االلبفاض لينزؿ إىل 1200000النصف سباما 
ربت نصف اؼبليوف يف بداية ىذه  1996سنة  1120000

وفقدت بذلك احملظرة جزءا كبَتا من مواردىا ومن ؾباؽبا  105االلفية.
 اغبيوي.

دفع التحول الدمغرافي من مجتمع بدوي إلى مجتمع حضري9  -
ة الوطنية  اجملتمع اؼبوريتناي البدوي إىل االذباه كبو وظهور الدول اعبفاؼ
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اغبضر واؼبدف الكربى، كنتيجة لالقفار الذي ضرب الصحراء اليت  
كانت اؼبوطن األوؿ للمحاضر، وشهد اجملتمع اؼبوريتاين ربوال 

البفضت نسبة البدو الرحل بعد   دراماتيكيا سريعا يف بنيتو، حيث
% 32إىل   1965% سنة 64طب  سنوات من االستقالؿ من 

 4115إىل نسبة   2011، وتشَت  االحصاءات سنة 1977106سنة 
% كنسبة اغبضر يف عمـو البالد، دبعدؿ  ربضر سنوي يعادؿ 

قرية  40. كما نشأت خالؿ عشرة سنوات فقط 2191%107
، وكدليل على ىذا التحوؿ السريع تكفي اإلشارة إىل أف 108جديدة

ـ تصاعد عدد سكاهنا 1957ة العاصمة نواقشوط اليت تأسست سن
سنة  5807من  109بسبب ىجرة البدو إليها ىربا من اعبفاؼ

، وليصل إىل 110ـ1988سنة  590.532ـ ليصبح 1962
على حجم االكبصار طلعنا . وىو ما ي111ـ2009سنة  881.000

 الذي ضرب اجملاؿ اغبيوي للمحاظر وىو البادية والصحراء. 

الجتماعية والثقافية يف اجملتمع اؼبوريتاين، سارع ىذا التحوؿ الدراماتيكي يف البنية ا
من عملية التحديث والعصرنة يف اؼبتجمع، وبالتايل وضع احملظرة أماـ مشكلة 
وجودية وىي إما مواكبة العصر والتحلل من أىم خصائصها وىي البداوة 

. ىذا الوضع وّلد جدال عميقا يف أوساط العلماء 112أو االندثار والبساطة
الذين ينتموف إىل احملظرة بُت تيار داعي لتطوير وعصرنة احملظرة، ومنتقد  واؼبثقفُت

للطرؽ الكالسكية اليت يصر عليها شيوخ احملاظر. حيث يدعوا  ؿبمد اؼبهدي ولد 
ؿبمد البشَت الذي  يعترب  إحدى التحديثيُت، إىل وجوب اإلسراع يف تطوير 

ب" اليت تعيشها ويعيشها مناىج وآليات احملضرة النقاذىا من حالة "االغًتا
خرهبوىا  بسبب االنفصاـ بُت اؼبعارؼ التقليدية اليت يتلقوهنا وبُت الواقع الذي 
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يعيشونو، ويرى وجوب تطعيم مناىج احملظرة باؼبناىج والعلـو اغبديثة وعدـ 
مثلة عدة منها أاالكتفاء بتقليد اؼبناىج القديبة اليت ذباوزىا الزمن، ويضرب لذلك 

رة يف القانوف اعبنائي اؼبوريتاين من وضع فقهاء احملضرة تعاقب على أف ىناؾ فق
. يف مقابل ىذا التيار التجديدي 113وتفرض "اعبزية على أىل الذمة -التربج 

يقف تيار آخر يرفض أي نوع من انواع التجديد، ويصر على أف سر تفوؽ 
 مستوى طلبة احملظرة راجع أساسا لبداوهتا وتقليدية مناىجها وأطرىا، 

وىو شيخ ؿبضرة  -حد دعاة ىذا التيار وىو  الداه ولد سيدايت أويفتخر 
ريتانيا ال تزاؿ ربافظ على أسلوهبا يف أف احملاضر يف مو  -باغبوض الغريب 

حىت اآلف سوى طريقة اإلضاءة،  التدري ، رغم التكنولوجيا اؼبتاحة وأهنم مل يغَتوا
حيث كانوا قديبًا يستخدموف اػبشب لإلضاءة أما اليـو فالطالب يستخدموف 
وسائل أخرى لإلضاءة، مضيفًا أنو يرى أنو كانت ىناؾ بركة يف اإلضاءة اليت  

. ويصر  الشيخ 114موجودة آنذاؾ ويف الوسائل اؼبستخدمة يف تلك اغبقبكانت 
ف الربكة والفائدة يف ىذه الطرؽ التقليدية أكثر من أباديدي ولد سيد األمُت على 

الطرؽ اغبديثة مستدال دبستوى العلماء الذين زبرجوا من احملاظر بنظرائهم من 
 .115هورة مثل األزىر والزيتونةالعلماء الذين زبرجوا من اعبامعات العاؼبية اؼبش

واالسهامات الكبَتة اليت قدمتها ربدي البقاء الذي تواجهو احملظرة، وبالرغم من 
أماـ  يف اغبضرة مصرة على الربوزاشكالية التحديث  بقىتلشعب موريتانيا 

حيث باتت التكنولوجيا اغبديثة وثورة االتصاالت  اؼبدافعُت عن وجودىا،
ظرة يف باديتها من كل مكاف، خصوصا مع قدـو الكثَت من والتقنيات رباصر احمل

 األوروبيُت واالمريكُت للدراسة يف ىذه احملاظر التقليدية. 

 خاتمة 
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ويفتخر ولد سيدايت أف احملاضر يف موريتانيا ال تزاؿ ربافظ على أسلوهبا يف 
اإلضاءة، حىت اآلف سوى طريقة  التدري ، رغم التكنولوجيا اؼبتاحة وأهنم مل يغَتوا

حيث كانوا قديبًا يستخدموف اػبشب لإلضاءة أما اليـو فالطالب يستخدموف 
وسائل أخرى لإلضاءة، مضيفًا أنو يرى أنو كانت ىناؾ بركة يف اإلضاءة اليت  

 كانت موجودة آنذاؾ ويف الوسائل اؼبستخدمة يف تلك اغبقب

ا ونظمها احملظرة يف الصحراء وعاشت فيها واستطاعت أف تكيف حياهت تولد
التدريسية واالجتماعية وفقا ؼبقتضيات اغبياة البدوية، وبذلك استطاعت اف 
  ، كما ربافظ على وجودىا منذ أياـ اؼبرابطُت وعبد اهلل ابن ياسُت إىل غاية اليـو

استطاعت أف سبيز البنية الفكرية للمجتمع اؼبوريتاين عن غَته من اجملتمعات 
إىل اليـو يتفوقوف على كافة العرب يف مستواىم  العربية، حيث الزاؿ اؼبوريتانيوف

العايل يف علـو اللغة والدين، واشتهروا كنتيجة لذلك ببلد اؼبليوف شاعر، وباتت 
احملظرة على الرغم من فقرىا واغبياة البدائية اليت يعيش فيها طلبتها مقصدا للكثَت 

اتت عدد الطلبة من الطلبة من العامل اإلسالمي واألورويب على حد سواء، حيث ب
،  الذين باتوا يهربوف من  القادموف من امريكا والدوؿ األوروبية يتزايد يـو بعد يـو
حداثة اغبياة الغربية واؼبناىج التعليمية اؼبتطورة إىل بداوة الصحراء وبساطة النظاـ 

بات مهددا بعد ظهور الدولة اغبديثة، والثورة  الطويل احملظرة صمود إفاحملظري.  
مطروحا بشدة  صالة او التجديدالعاؼبية يف التعليم وسبلو، حيث بات سؤاؿ األ

والزاؿ ىذا النقاش حادا يف الساحة  على اؼبهتمُت هبذه اؼبؤسسات التعليمية،
حزاب السياسية والثقافية اؼبوريتانية، وبات وبتل موقعا يف برامج العديد من األ

ولعل الفضل الذي لعبتو  السياسية مثل حزب اإلصالحيوف الوسطيوف اؼبوريتاين.
رات دولة موريتانيا حفظ ؽبا مكانا يف اىذه اؼبؤسسات يف تزويد مؤسسات وإد

جدوؿ اىتمامات الدولة التعليمية حيث باتت اغبكومة مؤخرا هتتم بتطوير شؤوف 
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الت دوف اؼبأموؿ منها نظرا حملدودية احملاظر والعناية هبا، لكن تلك اعبهود الز 
 . قدرات الدولية اؼبالية والبشرية
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 236شنقيط، ص 

http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%88%D9%84%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22
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 65، ص ؿبمد اؼبصطفى الندى، دور احملاظر يف موريتانيا70 

 . 257النحوي، بالد شنقيط، ص   71
72 El Ghassem Ould Ahmedou, Enseignement traditionnel 

en Mauritanie, p 76. 
: العدد التعليم، موريتانيا، نظاـ التقومي يف اؼبدرسة التقليدية، ؾبلة ـبتار، ؿبمد ولد ؿبمد 73
 .31ص  ىػ،2327: السنة ،17

74 Ould Izid indicate that 42% of the food of the 
Mahadaras in Mouritania, is provided by the Shieks. See: 
El Bou Ould Izid Bih el la, L’enseignement coranique 
traditionnel dans les Mahadras de Nouakchott: Etats des 
lieux et perspectives, Réseau Ouest et Centre Africain de 
Recherche en Education, Mauritania, 2009, p 25  
  
75 André Lecourtois, Etude expérimentale sur 
l’enseignement islamique traditionnel, 1978, p. 37 
76 According to Ould Izid, the society contribute by 7% of 
the food supply, see: Ould Izid, Ibid, p 25 

 142ص  بالد شنقيط،اػبليل النحوي،   77

بالد ؛  اػبليل النحوي، 45، ص دور المحاظر في موريتانيا، ؿبمد مصطفى الندي 78
 143ص  شنقيط،

79 According to Ould Izid, the society contribute by 34% of 
the food supply, see: Ould Izid, Ibid, p 25  

بالد ؛  اػبليل النحوي، 45، ص دور المحاظر في موريتانيا، ؿبمد مصطفى الندي 80
 .143ص  شنقيطـ،

 عباف افتتاح أي ؿبضرة جديدة، وأنشئت االستعمارية السلطة منعت ـ1903 سنة يف 81
 16 إىل 6 من أعمارىم تًتاوح الذين العديد من طلبتها وطردت للمحاضر اؼبوجودة، مراقبة
عمدت  الغليظة العصا سياسة تؤت مل مت توجيههم قسرا للمدارس الفرنسية، وؼبا عاًما

 احملضرة جدار اخًتاؽ يف أجدى تكوف أف يف أماًل  الًتغيب، أساليب إىل السلطات الفرنسية
 300 قدرىا تشجيعية منحة بصرؼ يقضي مرسوًما ـ1906 يونيو 12 يف فأصدر اؼبنيع،
 .الفرنسية اللغة لتعلم وقت بتخصيص طالبو يأمر( كتاب أو) ؿبضرة شيخ لكل فرنسي فرنك
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 Francis de Chassey pلكن مع ذلك مل يستجب أي شيخ ؽبذه اؼببادرة. انظر: 

65-72 
Pettigrew, Erin, Colonizing the Mahadra: Language, Identity, 
and Power in Mauritania Under French Control, Ufahamu: A 
Journal of African Studies, 33(2-3), 2007, p 62-89. 

تقرير من اغباكم الفرنسي العاـ لغرب إفريقيا إىل وزير اؼبستعمرات الفرنسي يتعلق دبهمة انظر 82
(، 1902كوبوالين يف منطقة الًتارزة باعبنوب الغريب اؼبوريتاين )ديسمرب/ كانوف األوؿ 

 التعليم مصلحة رئي  Cوتقرير  شينو E 1 /8األرشيف الوطٍت اؼبوريتاين، نواكشوط، اؼبلّف 
، 795تقرير رقم  :1934 سنة أكتوبر غرة بتاريخ تقرير يف شينيو اإلبتدائي
نقالً عن:  .(E2 /44، األرشيف الوطٍت، نواكشوط/ موريتانيا. )ملف 01/10/1934

 اؼبنارة... والرباط، اؼبرجع السابق اػبليل النحوي، بالد شنقيط،
83 André Lecourtois, Etude expérimentale sur 
l’enseignement islamique traditionnel, 1978, p. 32.    
84 des Maures, Mémoires de l’I.F. AN. (Institut Français de 
l’Afrique Noire), n. 23, Dakar, 1953, pp. 111-252, p. 119. 

بػ  2821تيجة سياسة اؼبقاطعة قدرت نسبة التالميذ يف اؼبدارس يف كل موريتانيا سنة ن  85
% من اصبايل عدد األطفاؿ يف سن الدراسة، وكاف عدد ؾبموع الطلبة يف اؼبدارس 2,2

 Francisمدارس فرنسية.  6تلميذا فقط مقسمُت على  327،  2821النظامية سنة 

Dechassey, La Mauritanie 1900-1974, L’etrier, la Houe et 
le Livre Ed. Anthropos, Paris 1977, p 156 

86 Henri Vincent, «Voyage et expédition au Sénégal et dans 
les contrées voisines. Voyages dans l’Adrar et retour Saint-
Louis», Paris, Tour du Monde, 1860, pp. 17-33 et pp. 49-
64. 
87 René Caillé, Voyage Tombouctou, Paris, 1989, Editions 
la Découverte. 
88 sériz D: Affaires militaires (1763-1920): Sous-série 1 D: 
Opérations militaires, Sénégal et Dépendances (1823-
1894), Expédition contre les Maures, 1854-1856. 

 .154ص  ،1ج  ،مصر ،عارؼدار اؼب ،األياـ، طو حسُت 89

http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francis+de+Chassey%22
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، العدد الصادر بتاريخ: 441، ص: 4اجمللد:  –ؾبلة اؼبنار ، ؿبمد رشيد رضا 90
، العدد الصادر بتاريخ: 634، ص: 5اجمللد: :؛ 31/8/1901ىػ / 16/5/1319
  ىػ16/8/1320

 ـ1961ىػ / 1381الصادر بتاريخ:  – 22العدد:  –ؾبلة األزىر  ،أضبد حسن الزيات 
منشورات اؼبنظمة العربية  ـ ،دور المحضرة في بالد شنقيط ،العزيز بن عبد اهلل السنبلعبد  91

، اؼبغرب، دت، ص    11للثقافة والعلـو
جهودىم العلمية  :أعالم الشناقطة في الحجاز و المشرق، دريسي، أبو علي القلقميا 92

دار النشر الدويل . و قضاياىم العامة من القرن الخامس الى القرن الخامس عشر الهجريين
  .211، ص 2009 للنشر و التوزيع،

 ،ابن التالميذ الشنقيطي حياتو وآثاره في النحو واللغة، األمُتماء العنُت ولد ؿبمد  93
 117ص  ·ـ 1984السنة اعبامعية  ،طرابل  ،ماجستَت من جامعة الفاتح

فصول  :ستعمار الفرنسيالزوايا يف بالد شنقيط يف مواجهة اال، ؿبمود، إزيد بيو بن ؿبمد 94
 .76، ص 2001موريتانيا،  اؼبطبعة الوطنية،في التاريخ السياسي الموريتاني الحديث، 

95 André Lecourtois, Etude expérimentale sur 
l’enseignement islamique traditionnel, 1978, p 

 98ص  ،دور المحاظر في موريتانياؿبمد اؼبصطفى الندى،  96 
97 RAMS PROJECT, Rural Assessment and Manpower 
Surveys (Mauritania) (Non-Formal Education), 1981, p 13; 

Lecourtois, Etude expérimentale sur l'enseignement islamique 
traditionnel en Mauritanie, p 63 

، ؾبلة الراية قالع العلم الصامدة يف أعماؽ الصحراء ،اؼبوريتانيةؿبمد عبد الرضبن، احملاظر   98
 .10/09/2010القطرية،

99 Ould Ahmedou, Elghassem et autres. Mise en place de 
passerelles entre les deux systèmes éducatifs moderne et 
traditionnel. Dactylo, p 188 
100 El Ghassem Ould Ahmedou, Enseignement traditionnel 

en Mauritanie, p 187. 

http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A%22
http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A5%D8%B2%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
http://www.google.com.my/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A5%D8%B2%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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، الذي يتسم بعدـ الدقة والتناقضات الكثَتة زيادة 1973يتوفر بُت ايدينا إحصاء سنة  101

 leعلى عدـ تغطيتو لكافة أكباء البالد، ويتعارض ىذا االحصاء مع احصاء الباحث الفرنسي 
Courtois  ـ1978الذي نشره سنة 

 احملظري. صحراء التعليم ؾباؿ يف بالده ذبربة حوؿ ون ت يف وباضر موريتاين أكاديبي 102
 1021 سبتمرب 24 نواكشوط ميديا،

103 El Bou Ould Izid Bih el la, L’enseignement coranique 
traditionnel dans les  
Mahadras de Nouakchott: Etats des lieux et perspectives, 
Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en 
Education, Mauritania, 2009, p 21 
104 Lecourtois, Etude expérimentale sur l'enseignement 
islamique traditionnel en Mauritanie, p 76 

 
105 Source: FAOSTAT 2006; n.r. no record 

 2866االحصاء اؼبوريتاين الوطٍت لسنة  106
107  CIA World Factbook 

، اعبمهورية اإلسالمية اؼبوريتانية، دراسة مسحية شاملة ص  108 اؼبنظمة العربية للثافة والعلـو
663 . 

109 Catherine Taine-Cheikh, The (R)Urbanization of 
Mauritania, Historical context an contemporary  
developments, Arabic in the City. Issues in dialect contact 
and language variation, C. Miller, E. Al Wer, D. 
Caubet & J. Watson (Ed.) (2007) 35-54" 
110 Ould Cheikh, A. W. (1005) “Nouakchott, capitale 
nomade?”, in Nouakchott capitale de la Mauritanie: 50 
ans de défi, Saint Maur des Fossés: Sépia, pp. 139–148.  
111 Nouakchott Travel Guide. World66. Accessed 25 
December 2013. 
112 Lecourtois, Etude expérimentale sur l'enseignement 
islamique traditionnel en Mauritanie, p 199ز  

113
اؼبهدي ولد البشَت، ال يبكن القضاء على اإلرىاب قبل تغيَت مناىج احملضرة، موقع  ؿبمد"

  2522-52-50اقالـ 
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 البرنامج النووي اإليراني ودوافع قراءة في تاريخ
 شريفة كالع 

 أستاذة زلاضرة "ب"
 3جامعة اجلزائر

 
  الملخص:

للحصوؿ على الطاقة النووية إىل عدة عقود، من خالؿ  تعود اجلهود اإليرانية     

عهدين سلتلفني يف إطار ما يعرؼ بالربنامج النووي، حيث كاف األوؿ يف ظل 

حكم الشاه أما الثاين بعد وقوع الثورة اإلسالمية، وما يزاؿ قائما حىت اآلف. 

اف الدوافع لذلك تسعى دراستنا إىل تتبع تاريخ الربنامج النووي اإليراين، وكذا بي

 اإليرانية الكامنة للحصوؿ  على الطاقة النووية.

 إيراف، تاريخ إيراف، الربنامج النووي. الكلمات المفتاحية:

 

     Abstract: 

     The Iranian efforts to obtain the nuclear power 

get to several decades, through two different eras in 

the context of what is known as the nuclear 

program, the first was period under the rule of the 
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Shah and the second after the Islamic revolution, 

and remains till. Therefore, our study seeks to trace 

the history of Iran's nuclear program, as well as the 

hi den motives behind the Iranian motives for 

nuclear power. 

 مقدمة: 

على حيز كبري من اىتمامات احلكومات استحوذ الربنامج النووي اإليراين       

، والذي مثل اىتمامو بالطاقة "زلمد رضا هبلوي"اإليرانية ادلتعاقبة منذ عهد الشاه 

النووية جزءا من جهوده الرامية إىل ربويل إيراف قوة إقليمية، وتواصل ىذا االىتماـ 

رغم تعثره يف بعض الفًتات ليبقى  1979بعد قياـ الثورة اإلسالمية اإليرانية عاـ 

نحاوؿ وس، بأحقيتها يف امتالؾ الطاقة النوويةطموحا قويا يدفع بإيراف إىل ادلطالبة 

يف تبياف تاريخ الربنامج النووي اإليراين وكذا دوافعو من خالؿ تناوؿ النقاط 

 التالية:

 األول: تطور البرنامج النووي اإليراني حورالم

بعدة مراحل منذ بداياتو حيث استمرت إيراف  مر الربنامج النووي اإليراين       

إدارهتا، إذ كانت فًتة ما  يف مسعاىا المتالؾ التقنية النووية عرب سلتلف مراحل

ربنامج المرحلة اشتد فيها اجلدؿ حوؿ  2003ريكية على العراؽ بعد احلرب األم
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عندما ثبت أف إيراف تستعمل وبشكل سري تقنيات الوقود النووي  النووي اإليراين

 الدورية، وعليو سنحاوؿ بياف تطور الربنامج النووي اإليراين.

كانت بدايات الربنامج النووي اإليراين من خالؿ التعاوف الوثيق مع الواليات 

ادلتحدة منذ منتصف اخلمسينيات، حيث وضعت الواليات ادلتحدة أسس 

عالقات اسًتاتيجية وثيقة مع نظاـ الشاه "زلمد رضا هبلوي" وجاء التعاوف 

امج الذرة من أجل النووي بني إيراف والواليات ادلتحدة األمريكية من خالؿ برن

 8أعلنو يف  السالـ، وىو برنامج كاف الرئيس األمريكي "دوايت إيزهناور" قد

الدورة السنوية للجمعية العامة لألمم ادلتحدة  ، يف كلمتو أماـ1953ديسمرب 

حبيث ديكن  هبدؼ إتاحة الطاقة الذرية أماـ االستخدامات السلمية لدوؿ العامل

يف أغراض التنمية وتوليد الطاقة وغري ذلك من أف تستخدـ ىذه الطاقة كذلك 

  .(1)االستخدامات السلمية

مع الواليات ادلتحدة على  1957وعلى أساس ىذا الربنامج وقعت إيراف يف عاـ 

اتفاقية للتعاوف النووي يف اجملاالت ادلدنية مدهتا عشر سنوات حيث حصلت إيراف 

، وعلى عدة  (2)دلتحدةعلى مساعدات نووية فنية من الواليات ا دبوجبها

، كما تعاوف اجلانباف يف كيلوغرامات من اليورانيـو ادلخصب لألغراض البحثية

البحوث ادلتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة الذرية. ويف نفس العاـ قامت 

الواليات بنقل معهد العلـو النووية من بغداد إىل طهراف وكاف ىذا ادلعهد يتبع 
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)حلف بغداد(، الذي كاف يضم الواليات ادلتحدة والعراؽ منظمة احللف ادلركزي 

وإيراف وتركيا وجرى ىذا النقل ألسباب سياسية يف ظل التوترات الداخلية اليت  

كانت تتزايد آنذاؾ يف العراؽ، وكانت ىذه اخلطوة زلط ترحيب كبري من طرؼ 

وبعد زيارة الشاه  ،(3)الشاه وقد أعرب عن اىتمامو الشخصي بالطاقة النووية

وإطالعو على أحد ادلفاعالت النووية مت  تشكيلو للجنة  1957لفرنسا عاـ 

اخلرباء بعد عودتو مباشرة لدراسة إمكانية بناء مفاعل نووي يف إيراف، وقد كثف 

الشاه االتصاالت مع كل من فرنسا وأدلانيا الغربية لالتفاؽ معها على بناء ادلفاعل 

لى إثر ذلك مت إنشاء مركزين للبحوث النووية األوؿ يف جامعة النووي اإليراين، وع

بعد تزويد الواليات  1958مدينة أصفهاف يف عاـ من طهراف والثاين قريب 

وخالؿ عاـ  ،ميغاواط لألحباث النووية 5ادلتحدة إليراف دبفاعل نووي صغري سعتو 

سرائيل وأطلق مت استحداث برنامج للبحوث النووية ادلشًتكة بني إيراف وإ 1960

عليو اسم برنامج "الزىرة"، وقد بني الشاه سياسة دولتو يف ىذا اجملاؿ من خالؿ  

بضرورة أف تكوف إيراف من الدوؿ ادلعنية  1961كتابو "مهمة لبالدي" عاـ 

تدعم بانضماـ إيراف  يف استخداـ الذرة سلميا، وىذا مابالعلـو النووية ورغبتها 

ومن خالؿ مصادقتها على  1968جواف  1الذرية يف إىل ادلنظمة الدولية للطاقة 
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. لقد 1970فيفري  2( يف NPTمعاىدة عدـ انتشار األسلحة النووية )

سبكنت إيراف من ربقيق أرباح كبرية نتيجة تصدير النفط بعد األزمة الدولية عاـ 

، وىذا ما وفر ذلا التكاليف الباىضة الالزمة لتتحوؿ من رلاؿ األحباث 1973

يف عاـ  ة إىل رلاؿ التطبيق، وعلى إثر ذلك مت االتفاؽ مع أدلانيا الغربيةالنووي

معاملة  على تزويد إيراف بالتقنية الالزمة لتخصيب اليورانيـو وإعادة 1975

البلوتونيـو وبناء مفاعلني األوؿ يف منطقو بوشهر والثاين يف منطقة األىواز، تبلغ 

مت إصلاز بناء  1977 -1976 ميغاواط، وخالؿ عامي 1200طاقة كل منهما 

احملطتني واسترياد األجهزة وادلعدات الالزمة ذلا. وعلى صعيد التعاوف مع فرنسا 

فإنو مت االتفاؽ على بناء أربعة مفاعالت فرنسية يف مدينة "دارخوين" عاـ 

، باإلضافة إىل ذلك أسهمت إيراف يف سبويل مشروعني فرنسيني لتخصيب 1977

من تكاليف  %25و %5.2رديف" بنسبة ا "يورديف وكو اليورانيـو مها رلمع

إنشائهما بغية تأمني القاعدة الالزمة للحصوؿ على الوقود النووي، ويف رلاؿ 

احلصوؿ على الوقود النووي أكدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف أواخر 

يف إحدى الشركات الربيطانية  %10السبعينيات امتالؾ إيراف حلصة تبلغ 

الستخراج اليورانيـو من جنوب إفريقيا وأف إليراف شلثلني يف رللس إدارة ىذه 

                                                           

NPT* للحد من انتشار األسلحة النووية، بدأ التوقيع عليها يف  : ىي اتفاقية
 دولة. 189وقعت على االتفاقية  اآلف، وحىت  01/7/1968
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الشركة، باإلضافة إىل إعالف إيراف عن اكتشاؼ احتياطي كبري من مادة اليورانيـو 

 .(4)يف منطقة "كرماف"

جيا تطوير تكنولو يعمل على زيادة كاف اجلانب اإليراين   ىآخر جهة ويف 

الواليات  التخصيب الليزري، حيث حصلت إيراف على أربعة أجهزة ليزر من

، ومل يكتف الشاه بالتعاوف مع الدوؿ الرئيسية الثالث 1978ادلتحدة يف عاـ 

الواليات ادلتحدة وفرنسا وأدلانيا الغربية، بل اىتمت بالتعاوف يف اجملاالت النووية 

، فقد وقعت اتفاقا الدمنارؾ وجنوب إفريقيامع كل من األرجنتني واذلند واسًتاليا و 

ودبوجب ىذا  1974األرجنتني على التعاوف يف اجملاؿ النووي يف ماي  مع

للجنة الطاقة  االتفاؽ زار طهراف األدمرياؿ "أرماندو كويهالت" الرئيس السابق

، وقدـ إليراف نصائح بشأف برنارلها النووي. 1974الذرية باألرجنتني يف ماي 

للتعاوف النووي  1975وص اذلند فقد وقعت إيراف اتفاقا يف فيفري أما خبص

الشامل مع اذلند، وفيما خيص التعاوف بني إيراف وجنوب إفريقيا فإف التعاوف تركز 

، حيث وافقت جنوب إفريقيا يف عاـ  باألساس يف رلاؿ احلصوؿ على اليورانيـو

يف لكعكة الصفراءمليوف دوالر من ا 700على تزويد إيراف دبا قيمتو  1976

مقابل قياـ إيراف بتمويل عملية بناء زلطة لتخصيب اليورانيـو يف جنوب 

 .(5)إفريقيا
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وعلى إثر صلاح الثورة اإلسالمية يف إيراف تأثر الربنامج النووي اإليراين بعد سقوط 

تأثرا كبريا، فقد توقفت ادلساعدات األمريكية وتوقف العمل  1979الشاه عاـ 

النووية الفرنسية واألدلانية، ومت ذبميد نسبة ادلسامهة اإليرانية يف رلمعي بادلفاعالت 

"يورديف وكورديف". أما على الصعيد الداخلي فقد أعرب "اخلميين" وحكومة 

حاجة إيراف اإلسالمية إىل تكنولوجيا الغرب شلا أدى إىل توقف  ادلاليل بعدـ

اإليرانية شهد الربنامج  –عراقية الربنامج النووي كليا بشكل مؤقت، وإباف احلرب ال

النووي اإليراين انتعاشا من جديد بعد استئناؼ جلنة الطاقة الذرية اإليرانية لعملها 

وكاف آية اهلل "هبشيت" وىو ادلشرؼ األوؿ على تطوير الربنامج النووي يف حينو 

والذي سعى إىل التعاوف رلددا مع أوربا وباكستاف، وىكذا أعيد العمل 

الت النووي اإليرانية بعد طرح ادلوضوع على رللس الشورى واحلصوؿ على بادلفاع

جرى  1981موافقتو، ومت عقد ندوة يف مركز العلـو النووية يف "أصفهاف" عاـ 

خالذلا تقومي عمل منظمة الطاقة الذرية اإليرانية والتأكيد على هنج الدولة يف 

كنولوجيا أنظمة الوقاية مواصلة اجلهد لبناء زلطة نووية يف إيراف وتطوير ت

  .(6)النووية

يف  مل تتسبب احلرب مع العراؽ يف وقف زلاوالت حكومات الثورة اإليرانيةو 

قد ركزت اجلهود اإليرانية على اذباىات زلددة استكماؿ ادلشروعات النووية، ف
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واستكماؿ البنية النووية األساسية سبثلت يف: استكماؿ "زلطة بوشهر للطاقة"

استعادة الكوادر العاملة يف اجملاؿ النووي، والتعاوف مع أكرب عدد  والعمل على

، لقد بدأت إيراف تظهر اىتماما يف فصل (7)شلكن من الدوؿ يف اجملاالت النووية

"النظائر بالليزر" يف منتصف الثمانينيات إذ سعت للحصوؿ على الدعم اخلارجي 

، وبدأ 1987لنووي عاـ من عدة مصادر، ووقعت مع باكستاف اتفاقية للتعاوف ا

سلتصوف من مؤسسة الطاقة الذرية اإليرانية التدرب يف باكستاف وكاف العامل 

الذي قاد جهود باكستاف لتطوير مواد  النووي الباكستاين "عبد القدير خاف"

وجانفي  1986األسلحة النووية، قد قاـ بزيارة طهراف وبوشهر يف فيفري 

يف رلاؿ البحوث النووية مع الصني  ، وقامت إيراف بتقوية صالهتا1987

الشعبية، ووقعت الدولتاف اتفاقية تعاوف رمسية يف رلاؿ البحوث النووية عاـ 

. ويبدو أف اجلهود اإليرانية يف اجملاؿ النووي قد اكتسبت ادلزيد من 1990

اإليرانية حيث اعتمدت إيراف بقوة على كل من  –احلماس بعد احلرب العراقية 

ذكرت تقارير أف الرئيس  1992ية والصني الشعبية، ويف سبتمرب روسيا االرباد

"ىامشي رافسنجاين" أهنى مفاوضات خاصة بشراء مفاعل أو اثنني  السابق اإليراين

ميغاواط من الصني الشعبية خالؿ زيارتو لبكني، وىو ما  330 -300بطاقة 

أفريل  13ويف  .(8)أدى إىل احتجاج الواليات ادلتحدة الفوري لدى الصني
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مليار دوالر إلنشاء أربع زلطات  2.2وافق الربدلاف اإليراين على اعتماد  1993

ميغاواط، وقد سعت إيراف  120نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة إمجالية تبلغ 

إىل ربقيق نوع من االكتفاء الذايت من أجهزة الطرد ادلركزي عن طريق تطوير 

 1995و 1993 الفًتة ادلمتدة بني عامي قدراهتا يف رلاؿ صنعها زلليا، ويف

جهاز طرد مركزي بالتعاوف مع أدلانيا  500حصلت على ما يكفي لتصنيع 

" الباكستاين تبلغ سعة كل منهما حوايل P1وأنشأت أربعة أجهزة مشاهبة جلهاز "

 2002 – 1997ثالث وحدات عمل منفصلة، واستطاعت على امتداد الفًتة 

،أف تصنع مجيع مكونات ال  "سادس فلوريد اليورانيـو"دبا يف ذلك  يورانيـو

(Uranium Hexafluoride ذاتيا مستخدمة ما يراوح بني )20و 15 

ت خالؿ ػػدمػة واستخػػػػكما سبكنت إيراف من اختبار أجهزة الطرد ادلركزي كاف  آلة.

تقارير  دػػق أحػػوف 2007ري ػفيف 17و 2006ر ػنوفمب 2رة ادلمتدة بني ػتػالف

"،   66الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما مقداره  كغ من "سادس فلوريد اليورانيـو

، كما بدأت منذ فيفري %5وصلحت يف زبصيب اليورانيـو عند مستوى يقل عن 

وكانت أزمتها مع الغرب  ،(9)اختبار أجهزة الطرد ادلركزي من اجليل الثاين 2007

إليرانية وجود برنامج سري، حني أعلنت ادلعارضة ا 2002قد بدأت منذ عاـ 

إىل جانب الربنامج ادلعلن تشرؼ عليو ادلؤسسة العسكرية اإليرانية، وبذلك بدأت 

محلة تصعيد أمريكية ضد إيراف تتهمها فيها بالسعي لبناء مفاعلني جديدين للماء 
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" الالـز لصنع األسلحة النووية،  الثقيل الذي ديكن استعمالو لصنع "البلوتونيـو

كما العاـ الذي اشتد فيو اجلدؿ حوؿ الربنامج النووي اإليراين،   2003 وكاف عاـ

زاد القلق الدويل حوؿ األنشطة النووية اإليرانية عندما صرح الرئيس اإليراين 

السابق "خاسبي" يف فيفري من نفس العاـ وللمرة األوىل عن نية البالد تطوير دورة 

معاجلتو الستعمالو يف ادلفاعالت وقود نووي كاملة من تعدين خاـ اليورانيـو و 

  2004ويف عاـ  .(10)الكهربائية النووية إىل إعادة معاجلة الوقود ادلستخدـ

الذي حيوي مقر  "كشفت صور من األقمار االصطناعية أف مفاعل "ناتانز

برنامج الطرد ادلركزي ينتج مواد انشطارية ديكن استخدامها يف تصنيع ما يراوح 

. وقد تزايدت ىذه األزمة مع وصوؿ الرئيس "زلمود (11)سالحا نوويا 30و 25

أمحدي صلاد" إىل السلطة وإعالنو سبسك بالده حبقها يف االستخداـ السلمي 

منع مفتشي الوكالة الدولية من تفتيش مواقع  2006للتقنية النووية، ويف مارس 

انت قد نووية داخل إيراف وأعلن استئناؼ بالده أنشطة زبصيب اليورانيـو اليت ك

علقتها مؤقتا، وىو ما أدى إىل نقل القضية إىل رللس األمن الدويل. وقد قادت 

يف االرباد األورويب  الًتويكا األوروبية شلثلة يف ادلنسق األعلى للسياسة اخلارجية

ووزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وأدلانيا جهودا من أجل التوصل إىل صيغة 

وجبها أنشطة التخصيب إال أف ذلك مل يثن إيراف عن متفق عليها توقف إيراف دب
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واستمر رفض إيراف لوقف زبصيب  .(12)االستمرار يف تطوير قدراهتا النووية

اليورانيـو حىت بعد قياـ الدوؿ دائمة العضوية بتقدمي حزمة مطالب وحوافز 

لطهراف، إضافة إىل هتديد بفرض عقوبات ضدىا يف حالة عدـ االستجابة خالؿ 

سوالنا" يـو  ن وىو ما محلو شلثل السياسة اخلارجية لإلرباد األورويب "خافيريشهري

، وكاف الرد اإليراين عليها أف بعض ىذه ادلطالب جدير 2006جويلية  6

بالقبوؿ وبعضها اآلخر حباجة للدراسة. وقاد الرفض اإليراين ادلتواصل لوقف 

 14وبغالبية  2006 جويلية 31زبصيب اليورانيـو إىل تبين رللس األمن يف 

أوت لتعليق  31صوتا مقابل صوت واحدا قرارا ديهل إيراف شهرا ينتهي يف 

نشاطات زبصيب اليورانيـو ربت طائلة احتماؿ فرض عقوبات عليها يف حاؿ 

عدـ امتثاذلا، وقبل انتهاء ادلهلة جاء الرد اإليراين بأنو من ادلستحيل تعليق زبصيب 

قوى الكربى، كما رفضت إيراف عرض ىذه الدوؿ اليورانيـو الذي تطالب بو ال

وقد  ب رغم التهديد بالعقوبات الدولية،بالتعاوف مقابل تعليق عملية التخصي

أوت  21صرح "زلمد سعيدي" نائب رئيس ادلنظمة اإليرانية للطاقة الذرية بتاريخ 

 أنو "بعد التقدـ الذي حققو العلماء اإليرانيوف ويف الظروؼ الراىنة بات 2006

تعليق عمليات زبصيب اليورانيـو مستحيال"، كما أعلن ادلرشد األعلى للجمهورية 

اإلسالمية آية اهلل "علي خامنئي" أف إيراف ستواصل برنارلها النووي بقوة، وقاؿ 
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"يف ادللف النووي وملفات أخرى تعتـز إيراف مواصلة طريقها بقوة معتمدة على 

  .(13)الثمار" اهلل ومتحلية بالصرب وادلثابرة وستجين

 ةالنووي لطاقةالثاني: الدوافع اإليرانية المتالك ا حورالم

ن ورؤية القيادة اإليرانية للحصوؿ على األم بني مدركات اكبري   اىناؾ ترابط       

 .ةالنووي الدوافع اإليرانية المتالؾ الطاقة، وعليو سنحاوؿ تبياف ةالنووي الطاقة

بعدد من  ةالنووي قدرات صنع المتالؾ الطاقةإيراف يف امتالؾ تنطلق رغبة إذ 

قوى نووية أخرى يف ادلنطقة، ورغبتها يف النزوع  العوامل الثابتة، ومن بينها وجود

إىل تبوء مكانة ىامة، وكذا ضغوط ادلؤسسة النووية داخل القيادتني ادلدنية 

على الرغم من كافة التأكيدات اإليرانية الرمسية بأف  ،(14)والعسكرية يف إيراف

اجلمهورية اإلسالمية ال تسعى المتالؾ سالح نووي وما لديها برنامج للطاقة 

السلمية، فإف ىناؾ مربرات تفسر اىتماـ إيراف بتطوير الربامج  لألغراضالنووية 

 النووية:

النووي اإليراين أضحى  يالحظ أف الربنامج ـــــ على الصعيد اإليراني الداخلي:

مشروعا إيرانيا قوميا ال يعد ضمن قضايا اخلالؼ بني اإلصالحيني واحملافظني، 

 انطالقا من أف امتالؾ ىذا الربنامج يعد ضامنا للمحافظة على ىوية إيراف الثورية. 

أف التحوالت اإلقليمية احمليطة بإيراف تؤكد وجود  ـــــ على الصعيد اإلقليمي:

سلاطر مستقبلية هتدد اجلمهورية اإلسالمية ابتداء باهنيار االرباد السوفيايت وما تركو 
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اليت أطاحت بالنظاـ العراقي السابق  2003من فراغ، ومرورا حبرب العراؽ عاـ 

اإلصالح  ، وانتهاء بدعاويلى وجود أمريكي مستمر يف ادلنطقةوأسفرت ع

مل تكن إيراف مستثناة منها، اليت و  ادلتحدة والدديقراطية اليت تطالب هبا الواليات

بقوى نووية ىي باكستاف واذلند وإسرائيل اليت يثار  إيراف ومن ناحية أخرى رباط

النووية الغموض حوؿ ملفها النووي واليت هتدد بالقياـ بضربة استباقية للمواقع 

  .(15)من طرفها عي إيراف لتطوير تلك الربامج يصبح أمرا مربراس ية، وبالتايلاإليران

كما أف استمرار نشاطها الرامي إىل بناء قدرة نووية كانت لو بعض العوامل 

 ادلساعدة من أمهها:

  ػػػػػ انتشار التكنولوجيا والسهولة النسبية يف احلصوؿ عليها خاصة بعد

تو ذات التسلح تفكك االرباد السوفيايت واستقالؿ بعض مجهوريا

  النووي.

 (16)ػػػػػػ عدـ انضماـ إسرائيل  دلعاىدة منع االنتشار النووي.   

 كما تستند إيراف يف رؤيتها على نص ادلادة الرابعة من معاىدة منع   ػػػػػ

( اليت تشري صراحة إىل "حق الدوؿ األعضاء NPTاالنتشار النووي )

واستخداـ الطاقة النووية غري القابل للتصرؼ يف تنمية حبوث وإنتاج 

واحلق يف التبادؿ الكامل للمعدات وادلواد العلمية  لألغراض السلمية،

والفنية الستخداـ الطاقة النووية يف األغراض السلمية"، وينطبق ىذا 
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النص على كافة األنشطة ادلندرجة يف إطار االستخدامات السلمية 

 . ومن مث تصر إيراف على للطاقة النووية، ومن بينها زبصيب اليورانيـو

أف أنشطتها النووية تندرج بالكامل يف إطار االستخدامات السلمية 

للطاقة النووية وفق ما تسمح بو معاىدة منع انتشار األسلحة النووية، 

 ومن ناحية أخرى تعطي إيراف أولوية لالعتبارات االقتصادية باعتبارىا

، باإلضافة إىل االعتبارات يرانيةدوافع حاكمة لألنشطة النووية اإل

 اإلسًتاتيجية األمنية.

فمن حيث الدوافع االقتصادية يشدد اإليرانيوف على استخداـ الطاقة النووية * 

من شأنو أف يساعد إيراف على مواجهة طلبها ادلتزايد على الطاقة بالرغم من أف 

الحتياطات ال إيراف سبتلك احتياطات كبرية من النفط والغاز، فإهنا تؤكد أف تلك ا

فالربنامج يهدؼ إىل تأمني  .(17)ديكن أف تليب طلبها ادلتزايد على الطاقة عموما

من طاقتها الكهربائية بواسطة ادلواد النووية، وذلك لتخفيض استهالكها  20%

من الغاز والنفط، ولكن ىذه الدوافع ال تبدو منطقية فادلفاعالت النووية تكلف 

على أف إيراف ركزت إنشاء مفاعالهتا النووية يف منطقة مليارات الدوالرات، عالوة 

واحدة بعيدا عن ادلدف اإليرانية وادلنشآت الصناعية يف مشاؿ البالد، وىو ما يقلل 

إمكانية االستفادة من ىذه ادلفاعالت يف توليد الطاقة خلدمة االحتياطات 
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النووية  وادلنشآتويف مايلي خريطة تبني أىم ادلفاعالت  .(18)االستهالكية

 اإليرانية:

 
 des-flash.com/2013/07/iran-http://www.israel-المصدر:

-projet-du-secret-site-nouveau-un-devoilent-opposants

nucleaire/ 

أما من حيث الدوافع اإلسًتاتيجية األمنية فيمكن القوؿ بأف القدرة النووية * 

ي السلمية بشكل عاـ يعد من العوامل ادلعززة دلكانة الدولة على الصعيدين اإلقليم

والدويل، فإيراف تعترب أف امتالكها التقنية النووية اليت تدعي أهنا سلمية وخاصة 

 ،(19)القدرة على زبصيب اليورانيـو ىو أمر يصوف أمنها من خالؿ تعزيز قوهتا

فالفكر االسًتاتيجي اإليراين ركز بشدة على الدروس ادلستفادة من احلرب العراقية 

http://www.israel-flash.com/2013/07/iran-des-opposants-devoilent-un-nouveau-site-secret-du-projet-nucleaire/
http://www.israel-flash.com/2013/07/iran-des-opposants-devoilent-un-nouveau-site-secret-du-projet-nucleaire/
http://www.israel-flash.com/2013/07/iran-des-opposants-devoilent-un-nouveau-site-secret-du-projet-nucleaire/
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األمريكية اإلسرائيلية ذلا، وضرورة أف تستعد آلية اإليرانية والتهديدات  –

احتماالت يف ادلستقبل، كما أف إيراف استنتجت أهنا ال جيب أف تعتمد كثريا على 

القيود الذاتية اليت قد يفرضها اخلصـو على أنفسهم أو على سبسكهم بااللتزامات 

مل للسياسة . كما أف تطور القدرات النووية يندرج يف إطار تصور متكاالدولية

اخلارجية اإليرانية إقليميا ودوليا، حيث تسعى السياسة اخلارجية اإليرانية إىل بناء 

مكانة متميزة على الساحة اإلقليمية، والقياـ بأدوار متعددة تبدأ بادلشاركة يف 

واالستفادة من ترتيبات أمن اخلليج، وربقيق االستقرار يف منطقة مشاؿ غرب آسيا 

ديكن أف يقدـ  ةالنوويالطاقة ة يف النظاـ الدويل، ولذلك فإف التحوالت اذليكلي

ويشدد ادلسؤولني  .1إليراف أداة بالغة األمهية لتعزيز مكانتها اإلقليمية والدولية

اإليرانيوف من خالؿ تصرحياهتم على سبسكهم هبذا احلق، وذلك من خالؿ تصريح 

بأف: "االستفادة  2007الرئيس اإليراين السابق "أمحدي صلاد" يف شهر ماي 

الكاملة من كافة إمكانات الطاقة النووية يعود للشعب اإليراين كلو وليس ألي 

مهما كاف احلق يف محلنا على التخلي عنو، وأعدائنا أعجز من أف يلحقوا 

وأضاؼ أف إيراف: "تقف اليـو على عتبات قفزة نوعية بالشعب أي ضرر"، 

ما يفعلو األعداء ذباه إيراف وما يصفونو من ىائلة، ولن يزعزع إرادهتا األعداء... 

أيضا إىل عراقيل ىدفو منع تطور الشعب اإليراين وتقدمو". كما ديكن اإلشارة 
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 باليـو الوطين للتكنولوجيا االحتفاؿتصرحيات الرئيس السابق "أمحدي صلاد" يف 

، بأف "القوى الكربى سبارس كل أنواع الضغوط 2008النووية خالؿ شهر أفريل 

حلرماف إيراف من حقها الطبيعي يف امتالؾ التكنولوجيا النووية" مضيفا أف 

التكنولوجيا النووية اليت اكتسبتها إيراف "ستحدث ثورة يف مجيع اجملاالت"، 

ال يعارضوف القنبلة الذرية، ألهنم  واعتربىا أيضا أحد أسباب قوة إيراف قائال: "إهنم

لو كانوا يعارضوف ذلك لكانوا دمروا ما ديلكوف من ترسانات، إهنم يعارضوف 

ظهور قوة صاحلة تبحث عن األمل وتعارض اذليمنة"، وأكد أف: "القضية النووية 

السياسي األىم يف العامل ادلعاصر، وأف انتصار إيراف يف  اإليرانية ىي احلدث

سياسي يف العصر الراىن ىو بال شك سبهيد لتطورات كربى يف أعنف صراع 

العالقات الدولية وموازين القوة على الصعيد الدويل". ويف السياؽ ذاتو ديكن 

اإلشارة إىل بعض تصرحيات ادلرشد "علي خامنئي" اليت أطلقها قبل انقطاع 

ليت قدمت إليها للمهلة اليت حددىا اجملتمع الدويل إليراف للرد على حزمة احلوافز ا

، وىي تصرحيات أكد  2008يف جواف  مقابل زبليها عن زبصيب اليورانيـو

خالذلا "خامنئي" أف بالده لن تًتاجع أماـ مطالب القوى الكربى إليقاؼ 

برنارلها النووي، مضيفا قولو: "آف األواف لألمة اإليرانية أف سبضي قدما بوعي، 

 .(20)وأف تعزز قدراهتا"

 اؼ إيراف اإلسًتاتيجية بالسعي ضلو بناء قوة نووية فيما يلي:وعليو تكمن أىد
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تأسيس وبناء حالة من ادلساواة والتوازف اإلقليمي مع القوى النووية اإلقليمية  أوال:

 مثل: إسرائيل وباكستاف واذلند.

  .(21) اإلسالميملتقود دوؿ العا رباوؿ أف تعزيز موقعها كمركز قوة إسالمية ثانيا:

تكريس اذليبة وادلكانة اإلقليمية اإليرانية على اخلليج، يف ظل القناعة اإليرانية  ثالثا:

بفكرة تكريس القومية الفارسية على اخلليج، وإدراكها جململ عناصر قوهتا مقارنة 

، األمر الذي بنظرياهتا الدوؿ اخلليجية وبعض دوؿ اجلوار االسًتاتيجي األخرى

  .(22)نطقة ويف نظم وىياكل األمن يف ادلنطقةيفرض ذلا أف تؤثر يف سياسات ادل

على عدة مستويات تؤثر على  تصاعد السياسات اإلسرائيلية يف ادلنطقة رابعا:

إيراف بشكل أو بآخر، األوؿ خاص بالفصائل الفلسطينية اليت تتهمها  بالتشدد 

يت والدعم من جانب طهراف، والثاين إقليمي سبثل يف تعزيز العالقات مع اذلند وال

هتدؼ إىل ضماف التطويق األمريكي اإلسرائيلي، والثالث يتمثل يف احلملة اليت 

قادهتا إسرائيل سواء داخل الواليات ادلتحدة أو خارجها بشأف ادللف النووي 

 اإليراين، وما تردد من هتديد إسرائيل بتوجيو ضربة وقائية ضد ادلنشآت اإليرانية.

يف منطقة اخلليج بعد اهنيار العراؽ كقوة إقليمية  اختالؿ معادالت القوة خامسا:

كربى، ودخوؿ معظم دوؿ اخلليج يف مظلة احلماية األمريكية من   بشريةعسكرية و 

خالؿ القواعد العسكرية ادلوجودة يف ىذه الدوؿ، وهتميش دور مصر سواء يف 
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الالت  أمن اخلليج أو يف عملية التسوية السلمية بني العرب وإسرائيل، وىذه اإلخت

  .(23)كاف من شأهنا أف تغري إيراف إلمكانية تطوير قدراهتا النووية

ومن ىنا مل يكن من ادلفاجئ سعي إيراف المتالؾ القدرات العسكرية النووية اليت 

تكفل ذلا قوة ردع يف مواجهة القوى اإلقليمية والدولية على حد سواء شلا يفسح 

  .(24)ية دوف أي عوائقذلا اجملاؿ لتحقيق مجيع طموحاهتا اإلقليم

ىناؾ بطبيعة احلاؿ  :مدركات األمن ورؤية القيادة اإليرانية للسالح النووي

مدركات ورؤية القيادة اإليرانية للسالح النووي، بل ورؤيتها لدور  كبري بنيارتباط  

القوة العسكرية يف السياسة اخلارجية اإليرانية ككل، وتركز سياسة األمن القومي 

على رلاهبة التهديدات واالستفادة من الفرص القائمة يف البيئة  اإليراين

اإلسًتاتيجية احمليطة بإيراف، وتركز أىداؼ السياسة الدفاعية اإليرانية على زلورين 

رئيسيني: أوذلما امتالؾ القدرة على الدفاع عن األراضي اإليرانية يف مواجهة 

االحتالؿ األمريكي للعراؽ عاـ  التحرشات األمريكية واإلسرائيلية اليت زادت عقب

، أما احملور الثاين فهو يتمثل يف تعزيز الدور االسًتاتيجي اإلقليمي إليراف 2003

سواء يف منطقة اخلليج أو الشرؽ األوسط أو حبر قزوين أو آسيا الوسطى أو 

جنوب غرب آسيا. ففي ما يتعلق بالتهديدات األمريكية إليراف فمن ادلعروؼ أف 

إليرانية األمريكية تعاين من توتر منذ قياـ الثورة اإلسالمية عاـ العالقات ا

اإليراين الرافض ، وقد تضاعف التوتر بني اجلانبني بفعل بروز ادلوقف 1979
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اإلسرائيلية، باإلضافة إىل القلق  –لوجود إسرائيل، ورفضها لعملية التسوية العربية 

سكرية عموما ومن إصرارىا األمريكي من إصرار إيراف على تطوير قدراهتا الع

بصفة خاصة على تطوير قدراهتا يف اجملاؿ النووي، وىي عملية ترى اإلدارات 

 11األمريكية ادلختلفة أهنا هتدؼ المتالؾ السالح النووي. وعقب ىجمات 

يف الواليات ادلتحدة اذبهت إدارة الرئيس األمريكي السابق  2001سبتمرب 

فها ضد إيراف، وصنفتها كواحدة من دوؿ "جورج بوش االبن" ضلو تصعيد موق

اولت من ػػػػراف حػن أف إيػ، يف حي (25)2002"زلور الشر" منذ بداية عاـ 

دائرة من روج ػا للخػػػات ادلتحدة سعيػػػع الواليػػادي الصداـ مػػػػا تفػػػػهػتػاحيػػػن

اف،  ػػػانستػػػات ادلتحدة يف غزو أفغػػدت إيراف الواليػػاعػػاالستهداؼ األمريكي إذ س

. ويف تعاونت معها تعاونا غري مباشر أثناء حرهبا ضد نظاـ "صداـ حسني" اػػػكم

دأبت احلكومة اإليرانية على نفي حدوث أي احلرب على العراؽ فًتة ما بعد 

تدخل من جانبها يف شؤوف العراؽ الداخلية سعيا لتفادي الصداـ مع الواليات 

دارة األمريكية من اهتاـ إيراف بإثارة القالقل يف ادلتحدة، إال أف ذلك مل دينع اإل

أواسط شيعة العراؽ، وربريضهم ضد الواليات ادلتحدة وتدخلها الدائم يف الشؤوف 

العراقية، كما بات مطروحا بقوة أف الواليات ادلتحدة تعمل على عملية عسكرية 

من أجل واسعة النطاؽ ضد إيراف أو على األقل تكثيف الضغوط السياسية عليها 

الدفع يف اذباه حدوث ربوالت سياسية داخلية فيها. وعلى اجلانب اآلخر فإف 
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تركز على مواجهة ىذه التحديات عرب  السياسة اخلارجية والدفاعية اإليرانية

منظومة متكاملة من اإلجراءات اليت تركز على تطوير قدرات إيراف الشاملة 

دلسلحة، عالوة على تنشيط العمل يف السيما يف رلاؿ القدرات التسليحية لقواهتا ا

برنارلها النووي، وإىل جانب ذلك تسعى إىل بناء شبكة من الروابط والتحالفات 

سياسية احمليطة هبا، السيما يف اخلليج والشرؽ األوسط من  - يف الدوائر اجليو

أجل امتالؾ قدرة أكرب يف مواجهة التهديدات ادلختلفة جنبا إىل جنب مع زيادة 

راف يف تعزيز مكانتها اإلقليمية ومحاية مصاحلها اإلسًتاتيجية. ويف ىذا فرص إي

اإلطار ربتل القدرات النووية مكانة زلورية يف جهود تطوير قدرات إيراف الشاملة 

منذ أواخر الثمانينيات، وذلك كجزء من عملية البناء اليت بدأهتا القيادة اإليرانية 

الغموض ظل زلتدما منذ ذلك احلني بشأف  عقب انتهاء احلرب مع العراؽ. إال أف

، ويف ىذا ما إذا كاف االىتماـ بالقدرات النووية مندرجا فقط يف اإلطار ادلدين

السياؽ ترى القيادة اإليرانية يف األسلحة النووية مصدرا للهيبة وادلكانة وأداة 

لعراؽ، دلضاعفة القوة العسكرية اإليرانية، وىو ما كانت تفتقده أثناء احلرب مع ا

فاألسلحة النووية عموما تؤدي دورا زلوريا يف دعم مكانة الدوؿ ادلالكة ذلا وتعزيز 

    .(26)دورىا يف القضايا اخلارجية، ولتفتيت ربالفات اخلصـو وزبويف الدوؿ اجملاورة

 
 الهوامش:
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وسلاطر الربنامج النووي اإليراين: آفاؽ األزمة بني التسوية الصعبة أمحد إبراىيم زلمود،  - 1
 25(، ص.2005)القاىرية: مركز الدراسات السياسية واإلسًتاتيجية، سبتمرب  التصعيد

 25، ص.مرجع سابقػػػػ أمحد إبراىيم زلمود،  2
 26، ص. نفس ادلرجع  - 3

NPT*  ىي اتفاقية للحد من انتشار األسلحة النووية، بدأ التوقيع عليها يف :
 دولة. 189اقية ، وحىت األف وقعت على االتف 01/7/1968

)القاىرة: كنوز للنشر والتوزيع،  األقطاب الثالثة مصر وإيراف وتركياػػػ أنس الدغيدي،  4
  203-201(، ص ص.2012

  43-42، ص ص. مرجع سابقػػػ أمحد إبراىيم زلمود،  5
 204، ص. مرجع سابقػػػػ أنيس الدغيدي،  6
)بالفارسية: نريوَكاه اسبى بوشهر(، زلطة  : ىي زلطة بوشهر الكهروذريةزلطة بوشهر للطاقة* 

كم  إىل اجلنوب الشرقي من مدينة بوشهر يف إيراف،   17نووية لتوليد الكهرباء تقع على بعد 
حبضور وزير اخلارجية اإليراين السابق "علي أكرب صاحلي"  2011سبتمرب  12افتتحت يف 

ة اإلنتاجية للمحطة ضلو ألف ووزير الطاقة الروسي السابق "سريغي مشاتكو"، وتبلغ القدر 
 ميغاواط.

 60، ص. مرجع سابقػػػػ أمحد إبراىيم زلمود،  7
)عماف: دار احلامد للنشر  تأثري التسلح اإليراين على األمن اخلليجيػػػػ عصاـ نايل اجملايل،  8

 83-81(، ص ص.2012والتوزيع، 
 302، ص. مرجع سابقػػػػ إدياف أمحد رجب،  9

-اإلسرائيلية-أزمة الربنامج النووي اإليراين التحديات ادلتبادلة اإليرانية، ػػػػ زكريا حسني 10
 133-132(، ص ص.2011)اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية ،  األمريكية

" يف 235تستخدـ فيو أجهزة الطرد ادلركزي لزيادة نسبة نظائر "اليورانيـو  مفاعل ناتانز:*
الت ادلاء اخلفيف إلنتاج الكهرباء وتتطلب ىذه اليورانيـو الصلب النقي، وتستخدـ مفاع

 .%3.5إىل  %2.5" إىل ما بني 235العملية أف يصل تركيز "اليورانيـو 
 133، ص.مرجع سابقزكريا حسي،  – 11
  304-303، ص ص. مرجع سابقػػػػػ إدياف أمحد رجب،  12

  90-89، ص ص. مرجع سابقػػػػػ عصاـ نايل اجملايل،  2
، يف "اخلليج ربديات تأثري الربنامج النووي اإليراين يف أمن اخلليجكيمب، ػػػػػ جيفري   13

 236(، ص.2005ادلستقبل" )أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، 
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 27-26، ص ص. مرجع سابقػػػػ زلمد عبد احلليم جاد،  14
القرف احلادي ػػػ أمحد عبد احلكيم، "خريطة القوى النووية يف الشرؽ األوسط يف أوائل  15

 134(، ص.2001، )سبتمرب 271، ع.ادلستقبل العريبوالعشرين"، 
الواليات ادلتحدة األمريكية وأزمة االنتشار النووي احلالة ػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  16

)أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية،  2009 -2001اإليرانية 
 138-135(، ص ص.2010

 217، ص.مرجع سابقػػػ زلمد صادؽ إمساعيل،  17
 138-135، ص ص.مرجع سابقػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  18
 218، ص.مرجع سابقػػػ زلمد صادؽ إمساعيل،  19
 138، ص.مرجع سابقػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  20
 68، ص.مرجع سابقػػػ عصاـ نايل اجملايل،  21
 102ص.، نفس ادلرجعػػػ  22
 220-219، ص ص.مرجع سابقػػػ زلمد صادؽ إمساعيل،  23
 68، ص.مرجع سابقػػػ عصاـ نايل اجملايل،  24
 120، ص.مرجع سابقػػػػ خالد أبو بكر،  25
 120، ص.نفس ادلرجعػػػػ  26
 

 قائمة ادلراجع:
الصعبة وسلاطر الربنامج النووي اإليراين: آفاؽ األزمة بني التسوية أمحد إبراىيم زلمود،  - 1

 (.2005)القاىرية: مركز الدراسات السياسية واإلسًتاتيجية، سبتمرب  التصعيد
الواليات ادلتحدة األمريكية وأزمة االنتشار النووي احلالة ػػػ أشرؼ عبد العزيز عبد القادر،  2

)أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية،  2009 -2001اإليرانية 
2010). 

ػػػ أمحد عبد احلكيم، "خريطة القوى النووية يف الشرؽ األوسط يف أوائل القرف احلادي  3
 (.2001، )سبتمرب 271، ع.ادلستقبل العريبوالعشرين"، 

، يف "اخلليج ربديات تأثري الربنامج النووي اإليراين يف أمن اخلليجػػػػػ جيفري كيمب،  4
 (.2005اسات والبحوث، ادلستقبل" )أبو ظيب: مركز اإلمارات للدر 

)عماف: دار احلامد للنشر  تأثري التسلح اإليراين على األمن اخلليجيػػػػ عصاـ نايل اجملايل،  5
 (.2012والتوزيع، 
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-اإلسرائيلية-أزمة الربنامج النووي اإليراين التحديات ادلتبادلة اإليرانيةػػػػ زكريا حسني،  6
 (.2011لية ، )اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدو  األمريكية

)القاىرة: كنوز للنشر والتوزيع،  األقطاب الثالثة مصر وإيراف وتركياػػػ أنس الدغيدي،  7
2012.)  
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خالل القرون  الحجاج ببالد المغرب " كأحد المخاطر التي تواجهخطف"ال

 لإلسالم األولى األربعة

 د.خالد حسين محمود

 أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد بآداب عين شمس

إن دراساٍت ِعدة تُغين الباحث عن تكرار ما قيل عن قوافل احلج  ادلغرييج           

،وىو ما سيتجاوزه ىجاا البثجث (1)حتوالهتا وأيعادىامساراهتا و يف العصر الوسيط  و 

لالنطججالم مباةججرة ضلججو ادللججاار الججر  انججو تتعججرض ذلججا قوافججل احلجج   ججال  ال جج ة 

 ادلا ور.

ال تعوز الدالئل الكاة   عن انتشار ال وضى وانعدام األمن يبالد ادلغرب          

 ال  ف ة البثث ،فهاا احد رحال  القرن الرايع اذلجري يصف إقليم ادلغجرب مجن 

 ال  مشاىدتو العيني  يأنو " صعب ادلسالك  ثري ادلهالك ... فال فيو راغب وال 

تأ د يشهادة احجد راجاالت ىجاا القجرن مجن  وىو ما،  (2)لو ذاىب وال عنو سائل"

فقهججاا ااياضججي  والجججاي عججل عنججو يقولجججو "  ثججر العججدوان وانتشجججرت ال جج  ... و ثجججر 

،وأرسل ال قيو ادلالكي رياح ين (3)الغدر وقل  الطمأنين  وارت اع األمان  وقل  الثق "

نجججو م( رسججال  يجججام فيهجججا زما 792ىجججج/176يزيججد إن نهجججريه عبجججد اخ يججن فجججروخ) ت 

قائاًل " قد أدر و زماناً ... عز فيجو األةجرار ... وعهجدت يالدنجا ياحلصجار والقتجل 
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ىججججج /  352، ودلججججا أراد احججججد أصججججدقاا ال قيججججو القججججريوا  ااييججججا  ) ت (4)وال سججججاد"

م( زيارتو عاالجو ال قيجو يرسجال  هجاره فيهجا مجن القدوم،ويوصجيو االزمج  داره  963

ىججججج /  402،ووصججججف ال قيججججو الججججداودي )ت (5) شججججي  عليججججو مججججن سلججججاو  الطريجججج 

 . (6)م( عصره يأنو عصر "زلن وف  وىرج" 1011

استوابو تلك الوضعي  ظهجور نهجام حراسجج  القوافججل يف الطجرم ادللوفج  

،والجججر ُعرفججججو يف مصجججججادر ال ججج ة ياسججججم (7)"حراسججج  للمهججج  واألمجججوا  مججججن غوائلجججو"

ن "الرفقج  يسجتأارون علجي عج (9)،وىكجاا سج ل  سجثنون(8)"الهطاا  أو الشناعي "

مججن ه ههججم مججن اللصججوص ويججبلغهم مججن مكججان اخلججو  إن زلججل األمججن"، ويصججورة 

أ ثججر وضججوحاً تججرد نازلجج  أ ججري سجج ل فيهججا ال قيججو القججريوا  ذاتججو عججن أىججل قافلجج  " 

تعرض ذلم اللصوص يريدون أ اىم فيقوم يعض أىل الرفق  فيضجامنهم علجى مجا  

ر سججج ل عنهجججا الجججداودي فيمجججا يتعلججج  يجججبعض سجججكان وىجججي ادلسجججأل  ذاهتجججا الججج  (10) "

ادلغجرب الججاين "تنججز  علجيهم األعججداا وتأ ججا أمجواذلم وأوالدىججم ... فقججالوا للشججناعي  

فقاموا يأمورىم وصدوا عنهم األعداا ... وصارت وظي   عليهم ورثها األيناا عجن 

، وحسجججب نازلججج  أ جججري سججج ل ال قيجججو ذاتجججو عجججن " رفقجججو اسجججتأارت مجججن (11)اايجججاا"

. و ان ىااس اخلو  من ا تطا  األن س ل تواه الصره  يأنجو "إذا (12)هرسها"

ا ججاوا األاججرة علججي ح ججف ادلججارة فعلججي عججدد الججرروس ... ذلججك شلججا عججر  مججن سججن  
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  (13)تلك البالد فان أعطاىم ادلا  خيلصهم ومينثهم.. عن أن سهم وعجن أمجواذلم"

لوضعي  وراا إرسجا  اامجام ،  ما  انو تلك ا(14)ألن "اللصوص يريدون أ اىم"

م "يف اججي. .. ليجججريوا 894ىججج/281االياضججي أيججو اليقهججان اينججو أم حججا  عججام 

 قوافل قد أقبلو من ادلشرم". 

ويف ظل غياب األمن  ان يديهياً أن تتدىور األحوا  االقتصادي  وان ت دي       

، (15)ت  واجليفاألوضاع ادلعيش  حىت وصل األمر يبعض سا ن  البالد إن أ ل ادلي

وواججججد الكثججججريون مججججن أىججججل الشججججدائد والبائسججججون يف قطججججع الطججججرم وامتهججججان العيججججارة 

والشججطارة وسججيل  للثصججو  علججي مججا يسججد رمقهججم، و ججان مججن  لججتهم العبيججد الججاين 

اضطرهتم ريق  العبودي  إن االيام واالندراج يف سلك اللصوصي ،يرصدون القوافجل 

ا وقججو االنت اضججات واحلر ججات االن ائيجج ،إذ خلطججف األن ججس وسججرق  األموا ،السججيم

اجججججرت العجججججادة يف مثجججججل ىجججججاه الهجججججرو  أن يتسجججججرب إن زعمجججججاا الثجججججورات " ذعجججججار 

 .  (16)اللصوص وايام العبيد ... من  ل أوب و ... ف  " 

 مجججا  جججان انعجججدام األمجججن و ي ججج  الطريججج   ومجججا ي تجججب علجججي ذلجججك مجججن  طجججف  

وهنججب مججدعاة السججتنباط ال قهججاا ادلغاريجج  أحكامججاً تتعلجج  يججبعض الت ريعججات ال قهيجج  

ادلرتبطجج  يادلوضججوع، مججن ذلججك مججثاًل اعتبججار قلجج  الججواردين مججن الججبالد لسججكين ال نججادم 

،  (17)باً فيما ا  اه ادلك ي" ادلك اة "من فتن  أو  و   حدث يف الطري  ... عي
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 مججا أصججدر سججثنون ويعججض مججن عاصججره مججن ال قهججاا فتججواىم يسججقوط العججار عججن 

الغائجججججب واحلكجججججم عليجججججو وان قريجججججو غيبتجججججو ألن الطريججججج  "   تكجججججن .. مسجججججلو   وال 

النعجججدام األمجججن و ثجججرة ال ججج ، شلجججا ينجججت  عنجججو غيجججاب األفجججراد وانقطجججاع  (18)مأمونججج " 

طف يال ةجك أحجد مهجاىره ياعتبجاره مصجرياً ابيعيجاً لكثجري أ بارىم،والر ةكل اخل

من ىؤالا الغائبني يف ظل سيادة ال وضى وانتشار اذلرج وتواري األمن السياسجي . 

وىكاا يتوفر لدينا فيض من النواز  عن أناس غايوا و  تعر  أ بارىم، فقد  رج 

، (19)مججره " أحججدىم"يف  راجج  فتنججو...وال يعلمججون لججو  ججلا يعججد ذلججك ... و  ججي أ

،  مجججا تتجججواتر  (20)وغجججاب أ جججر " غيبجججو انقطجججع فيهجججا  جججله وال يعلجججم ... مسجججتقره"

وعمججن " ُفقججد منججا  (21)الت اصججيل النوازليجج  عمججن " غججاب مججن موضججعو ... أعججوام " 

،وعن " غائب (23)،ومن "  رج جبهازه إن الس ر فغاب سنني" (22)سنني  ثرية " 

.وال أد  علي مدي است ثا   ( 24)نيني  ثرية"منقطع الغيب  حبيث ال يعلم منا س

ىاه الهاىرة من ةيوع اة اط النساا يف عقود زوااهن أن يصبح أمرىن يأيديهن 

إذا سججججافر أزوااهججججن إن موضججججع هسججججبهم فيججججو " فتنجججج  أو فسججججاد اريجججج  خيشججججى منججججو 

قني ، حىت يات متداوالً يني ادلوث(26)أو "  رج يريد س راً قريباً فأسر"  (25)األسر" 

إثبجججججات الشجججججرط يف الوثجججججائ  تعميمجججججاً بجججججاه العبجججججارة " إذا غجججججاب الجججججزوج عجججججن امرأتجججججو 

 . (27)مكرىاً"
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ويف زلاول  لت كيك الهرفي  ادلكاني  يادلنطق  تلز أمامنا غارات القبائل العريي ،  

حيث يتوفر لدينا نص غاي  يف الدالل  قد يعد  حقيق  تارخيي  ثايتج  حتجدد أواسجط 

ذلجري زمناً ذلجمات القبائل العريي  وما صاحب ذلجك مجن  جراب القرن اخلامس ا

ودمار، يتثدث النص عن افريقي  قائاًل " و ان سبب  رابا العرب الجاين أرسجلوا 

إليهججا مججدة يزيججد يججن عبججد ادللججك يججن مججروان، وذلججك أنججو دلججا انتقلججو اخلالفجج  إ  يججين 

فلراجججو و  يبججج   العبجججاس وختجججالف األمجججر استقضجججو العجججرب علجججي افريقيججج  ويجججداوهتا

، إهنججا عججودة ارتداديجج  للججوراا يتلججك (28)منهججا ةجج  إال مججا  ججان علججي سججاحل البثججر" 

 الججر اعتمججدت  ثججريا علججي ادلججوان  وريطهمججا يالسياسجج  العباسججي ، األحججداث الثايتجج ،

فكجان التجدمري والتلريجب والسجلب والنهججب  فتضجاا  عنجدىا وزن العجرب السياسجي،

نوعاً من التعبري عن الغضب  العريي ، و انو يالد افريقيج  أحجد مجواان ىجاا التعبجري، 

 حيث قامو الدول  األغلبي  السلط  ادلغريي  ادلعلة عن دول  يين العباس . 

وفضجاًل عجن العجرب ةجار و قبيلج  ىجوارة الليريج  يف عمليجات اخلطجف يادلنطقجج ،  

الجر مججا فت جو تشججن غاراهتجا اخلاا جج  علجي ادلججدن والبجوادي يغيجج  اخلطجف والسججلب، و 

عن أحد األهنار ادلطلج  علجي مدينج  أدنج  القريبج  مجن مدينج   (29)فقد حتدث البكري

"هنججر النسججاا" معلججاًل سججبب التسججمي  ىاتججو يججأن " ىججوارة أغججاروا علججي  االريججس يسججمي

 انجججو تلجججك   (30)ارة ايجججن سجججعيدنسجججاا ادنججج  وذىبجججوا بجججن ... ىنجججا  ".وحسجججب إةججج

أن  (31)القبيل  ترصد اري  احلجاج وتقوم يقنصهم وييعهم، شلجا حجدا يجاين  لجدون
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يسجل  طر تلك القبيل  الزناتي  متثدثاً عن ةهرة رااذلجا يجج "  طجف النجاس مجن 

 (32)العمران واالياي  عن االنقياد للنص   "، وتدعمو تلك ادلقول  يشهادة النويري

ن ىوارة " قد عاثو يف البالد وقطعجو السجبا "، ولنجا أن نقجدر  طجر الاي ذ ر أ

ىجججوارة ومقجججدار سجججطوهتا ومجججدي مجججا احدثتجججو يادلنطقججج  مجججن  جججراب ودمجججار مجججن سجججعي 

اامارة األغلبي  ان موادعتها وعقجد االت اقيجات مجع ررسجائها لضجمان سجالم  وأمجن 

ا واست صجججا  اجججرم القوافجججل واحلججججاج يعجججد أن عججججز األغالبججج  عجججن التصجججدي لغاراهتججج

 .  (33)ةأفتها 

وانطالقجاً مجن غججارات ىجاه القبائجل العرييجج  والليريج  يف ظجل سججيادة ال وضجي ومججا  

امتلكتجججو مجججن سجججطوة، سججججلو ادلصجججادر إةجججارات عجججدة عجججن حجججاالت اخلطجججف بجججاه 

ادلنطقججج  الشجججرقي  مججججن يجججالد ادلغججججرب، فهجججاه نازلججج  ىامجججج  تعجججرض علججججي فقيجججو ادلنطقجججج  

  ومجججا ااورىجججا مجججن أحجججواز ادلنطقججج  الليبيججج  تتعجججرض ختجججص يجججالد افريقيججج (34)سجججثنون 

للثديث عن رلموع  من حراي  ىاه القبائل " قد غلب فسجادىم علجي صجالحهم 

وغلب ةرىم علي  ريىم ... ةجأهنم علجي الجدوام الغجارات علجي ادلسجلمني والغ لج  

يججججالطري  والججججدور ... مججججىت واججججدوا منججججزاًل أو داراً أو دوراً أغججججاروا علججججيهم وأ ججججاوىم 

لقصججر والغلبجج  ... يسججبون النسججاا والصججبيان والعبيججد، وىججاا دأب ىججؤالا القججوم"، يا

وىججو مججا تكججرر يف ةججكاي  أ ججري لججبعض سججكان ادلنطقجج  الججاين تهلمججوا إن القاضججي 

قججائلني فيهججا  " قججوم يكايرونججا يريججدون أن سججنا وأموالنججا وحرمينججا "،  (35)ادلججالكي ذاتججو
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واللتججني عججرض اىلهمججا  صججلة وسوسجج ، ينازلجج  ختججص مججدينر (36)وميججدنا الونشريسججى

نازلجج  علججي سججثنون يكشججف التججدقي  يف ت اصججيلها عججن مججدي معانججاهتم مججن ظججاىرة 

اخلطف حيث اعتاد أن يشن عليهم الغارات رلموع  من السالي  " تبلج   جوعهم 

عشججرة فال  ... يأ ججاون النسججاا يججالقهر والغلبجج  ...والججب سجج   ججوعهم عشججرة 

، (37)القهر والغلب ...والب س  احلرمي أيكارا وثيبات" فال ...يأ اون النساا ي

وتهل الوفرة العديدة للمغريين ةاىداً علي مقدار مجا ميكجن أن حتصجلو أيجديهم مجن 

 ادللطوفني . 

ويهجججل التعويجججل علجججي عالقججج  الجججتالزم يجججني اخلطجججف وانعجججدام األمجججن مجججن ا جججل         

العوامجججل ل هجججم الهجججاىرة، والجججاي ميكجججن مجججن  اللجججو إ ضجججاع عينجججات مجججن النصجججوص 

الكاةججج   عجججن ةجججيوعها بجججاا ادلنطقججج  ادلغرييججج ، فعجججن ادلنطقججج  السجججاحلي  يجججني قجججايس 

ستمسجججكني اجججاىب اخلجججوارج وارايلس،وحتديجججداً عنجججد قريججج  الجججزارات منجججاز  الليجججر ادل

النكاريججج  مجججن أتبجججاع أم يزيجججد ادلسجججتثلني خلطجججف وسجججلب سلجججال يهم  شجججف التججججا  
عجن ىججاه احلقيقجج  قججائاًل " فهجم بججاا ادلججاىب ادلججاموم يتقريجون يبيججع مججن ميججر بججم (38)

من ادلسلمني للروم، فتجد الناس ألال ذلك يتثامون االن راد يف قراىم ويتجنبون 

، وىججو مججا ينطبجج  أيضججا علججي قريجج  زواغجج  الججر   يججز  أىلهججا " يف إيججوااىم وقججراىم "

القججدمي يسججمع عججنهم يبيججع ادلسججلم .... اظهججروا تعججديهم ومججدوا إن ادلرا ججب البثريجج  

والر ائججب الليجج  أيججديهم  ججأهنم حسججدوا أىججل زرارة علججي دتيججزىم يتلججك ال ضججيل  الججر 
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سججلري  الججاي اسججتلدمو ،وغججري  ججا  ابعججاً أسججلوب الججتهكم وال (39)اةججتهروا بججا "

الرحالججج  ادلغجججرم للتشجججهري يأىجججل زارات وزواغججج ، اللهجججم إال إن  جججان يتثجججدث انطججج  

ادلغريين أن سهم،والاين اعتلوا مثل ىاه األعما  نوعاً من ال لر واالعتزاز إظهارا 

 للقوة وااياا والاي تناغي الشعراا يف ااةادة يو .

السجججاحلي    يتمالجججك الرحالججج  ن سجججو عجججن وأمجججام ةجججيوع الهجججاىرة يتلجججك البقعججج   

ااةججادة يأىججل احججد  ادلججواان قججرب اججرايلس والججاين ةججاوا عججن غججريىم مججن سججا ن  

ادلكان فلم " يزالوا يف القدمي مشكورين مكرمني للثججاج علجي الصجد مجن اجرياهنم 

 . (40)و  يكن يسمع عن احدىم منهم يبيع مسلم وال تعرض لو يسوا"

نضجججباط واألمجججن وح هجججاً لان جججس واألمجججوا ، ولتثقيجج  اعلجججي دراجججات اال

ورغبجج  يف غججل أيججدي ىجججاه اجلماعججات عججن االمتجججداد لشجج ون الرعي ،أصججدر ال قهجججاا 

أحكامججاً فقهيجج  للثججد مججن ىججاا النشججاط االرتيججاعي، فقججد حججث سججثنون وغججريه مججن 

فقهاا ادلنطق  أون األمر على القضاا علي ىؤالا السالي  معتلين " اهادىم مجن 

وانججججو ال زججججججوز   (41)د وأعهمججججو أاججججرا ..أحججججب .. مججججن اهججججاد الججججروم" أفضججججل اجلهججججا

 "وادلسججلمون وأىججل الامجج  يف ذلججك سججواا"  (42) لإلمججام" أن يؤمججججن ا ججارب وي  ججو"

 .  (44)ألهنم يأ اون" األموا  والراا  والنساا واألحرار والعبيد  (43)
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ن عر  " يال ساد يف ويف اوايو عن نازل  تتعل  بؤالا ادلغريين من األعراب شل 

 (45)األرض والتسجججليط علجججي ىتجججك احلجججرمي وا جججا األن جججس واألمجججوا  "أفجججر سجججثنون

حبرمجججج  التعامججججل معهججججم يججججالبيع والشججججراا  مججججا حججججاو  سججججد األيججججواب أمججججامهم انججججع " 

احلدادين من ييجع ادلسجامري والصج ائح مجنهم ... والشجعري فجال زجوز ييعجو مجنهم ألنجو 

 . (46)با علي الغارات " يعل ونو  يوذلم الر يتقون 

ويصججر  النهججر عججن ىججاا االسججتعراض،الاي يهججد  عمججل ضججبط م صججلي 

لبالد ادلغرب مكانياً يف  إاار ف ة البثث، فإن القرااة ال احص  جملموع النصوص 

ادلتعلقججج  يادلوضجججوع مجججن سلتلجججف مهاهنجججا تكشجججف عجججن القجججو  يقاعجججدة عامججج  تججججرتبط 

وموا ب احلجاج  انو اةد تعرضاً ذلاه  يهاىرة اخلطف،م ادىا أن قوافل التجارة

العمليات دون غريىا من ادلهاىر األ رى، وال غرو،فقجد أتقجن السجالي  واخلجاا ون 

رصد اجرم القوافجل ياعتبارىجا مرتعجاً  صجباً للتجزود يجالرقي  وشلارسج  احلرفج  ادلامومج ، 

يبتهلجججججون فيهجججججا ال جججججرص لالنقضجججججاض علجججججي سجججججالكيها " انقضجججججاض الصجججججقور علجججججي 

،ويبدو أن است ثا  الهاىرة  ان وراا إ جاع  ثجري مجن فقهجاا ادلغاريج   (47)البغاث"

علي سقوط فريض  احل ، فقد اةج ط فقهجاا ادلالكيج  أمثجا  سجثنون وايجن ام زيجد 

واين رةد وادلغيلي وادلازرى وغريىم  ألداا احل  " امن السبيل حبيث ال خيف علي 

، مث (48)اذلم فججإن احلجج  سججاقط " ن سججو أو مالججو ... فججإن  ججافوا علججي أن سججهم وأمججو 

يسجقواو عججن ادلغاريج " لتعاسججر الطريجج  –اسججتناداً علجي ذلججك–اجاات فتججواىم صجره 
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أن تججنص  يججججل وصجججل األمججر يال قيججو الطرارةججى  (49) وظهججور ال سججاد يف الججل والبثججر

فتواه علي أن " احل  حرام علي أىل ادلغرب، فمن  اار واح فقد سقط فرضو، 

، وظلو مسأل  اخلطجف ودورىجا االرتيجاعي  (50)ولكنو أمث اا ارتكب من الغرور " 

لسججبل احلجججاج ادلغاريجج  تشججغل أذىججان ال قهججاا ادلغاريجج   ولعصججور اويلجج  حججىت ألججف 

فتواىم حو  ادلوضوع مستنداً عليها للقو  احدىم مصن اً  ع فيو أقوا  ال قهاا و 

 . (51)يسقوط احل  عن ادلغاري  

علجججي سجججقوط ىجججاا ال ريضججج  (52)ويادلثجججل ات قجججو عبجججارات فقهجججاا االياضجججي 

استناداً إن ادلنط  ذاتو، فقد نصح ال قيو االياضجي يجن زورسج  الوسجيا  ) الطبقج  

معو يوماً يف قائاًل "ال أري  التاسع ( صديقو أيا يعقوب ين أم عبد اخ وقد تاا ر

وىججو مججا أ ججد  (53)احلجج  إال وقججد سججقط عنججك النقطججاع السججبيل واججور أىججل الزمججان"

عليججو صججاحب الروايجج  حججني عقججب عليهججا قججائاًل "وقججد صججدم ر ججو اخ فججإن فريضجج  

احلجججج  االسجججججتطاع  فجججججإذا انقطجججججع السجججججبيل .... عجججججدمو االسجججججتطاع  وسجججججقط فجججججرض 

م( 9ىججج / 3عجججز ال قيججو زلمججد يججن اخلججري) م (55)،  مججا سجججل الوسججيا (54)احلجج "

عججن أداا ال ريضجج  " لعسججر الطريجج  وانقطاعهججا وا ججاريني الججاين ي سججدون يف األرض 

... و ان يقو  أعوذ ياخ من .... الس ر فانو منقطع "، و  يكن ىااس اخلو  

يجل  من اخلطف أثناا رحل  احل  قاصراً علي ادلغمورين من أيناا األوساط الشعبي ،

مشججججل حججججىت القججججايعني علججججي رأس اذلججججرم السياسججججي، فقججججد اثُججججين اامججججام الرسججججتمي عبججججد 
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الوىججاب يججن عبججد الججر ن عججن احلجج  مججن قبججل فقهججاا ادلججاىب حججني عججزم عليججو  وفججاً 

عليو من اخلطف شلا يتسبب يف تعطيل األمور . إذ نصو فتواىم علي انو " لجيس 

 (56)  ا  يف واجوب احلج "عليو ح ، الن أمان الطري  من الشروط الجر ىجي مشج

 شلا اضطره إن إرسا  من ه  عنو . 

أن ينبجو قججراا رحلتجو إ  سلججاار اريج  احلجج   (57)و  يجنس أيججو عبيجد اخ القيسججى     

وعلججي رأسججها اخلطججف، ملزمججا  ججل مجججن أراد احلجج  أن يكتججب وصججيتو ويسججد دينجججو " 

 وي عل ذلك  ل متيقن يف س ره منيتو".

احلج  مججن ادلغاريجج  أمججام ىجاا اخلطججر إن تو يججل مججن هجج   واضجطر  ثججري مججن راغجج  

عنجو شلجن نصجب ن سججو لجالك خللتجو يجالطري  وقدرتججو علجي ادلنجاورة واافالت،مقايججل 

مبلجججج  مججججن ادلججججا  قججججد يصججججل يف يعججججض األحيججججان إن األريعججججني ديناراً،فيمججججا عججججر  يف 

لد ولججو يف ادلصججن ات ال قهيجج  يججاحل  يالنيايجج ، وىججو مججالقي اججوازاً مججن قبججل ال قهججاا 

،وت ججا  ادلوثقججون يف ضججبط ةججرواو حبيججث يكتججب يف ذلججك عقججد (58)دائججرة الضججرورة 

 . (59)است جار يشهد فيو األاري علي ن سو " ه  عنو ويعتمر ويزور وينثر"

وتتعججدد ااةجججارات ادلصجججدري  الجججر تججنص صجججراح  علجججي  طجججف احلججججاج، 

لع عنججده نصججاً ف ججر يججال  ف ضججاًل عججن إةججارة التجججا  السججايق  عججججن قريجج  زواغجج ، نطججا

الدالل  يتثدث فيو عن قصر وزدر قجرب اجرايلس والجاي اةجتهر أىلجو يف القجدمي " 
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يبيع من زتاز يو من احلجاج وغريىم للنصارى،و  تز  الر وب حت س إذا مرت يو 

 وفاً من أىلو، و وفهم من سرق  الراا  أ ثر من  وفهم من سرق  الرحا ، فإذا 

قججدوا أحججداً شلججن معهججم ىنججأ يعضججهم يعضججاً يججالك، و ججان ىججاا اججازوا علججيهم و  ي 

، وواججد نججص التجججا  دعمججاً مججن قبججل الرحالجج  (60)ال عججل فججيهم ةججائعاً فيمججا تقججدم"

الججاي وصججف مسججالك منطقجج  اججرايلس يأهنججا " ال يسججلكها إال سلججاار  (61)العبججدري

وال يعججدم مججن عرياهنجججا إيججالم  ججاار ... اختجججاوا ا ججا احلججاج  لقجججاً ودينججاً، واعتقجججدوا 

إىال ججو ملجج  ودينججا ... فمججا ميججر يتلججك ادلسججالك سججالك وال خيطججر علججي تلججك ادلعججاير 

"، وىجو مجا أ جد عليجو عاير ... إال انقضوا عليو ... حبيث ال يغجاث مجن اسجتغاث 

حججني ذ جر أن احلججاج زجدون يف تلججك ادلنطقج  مصجاعب  جج   (62)أيضجا ايجن سجعيد

ومشججام  ثجججرية، حججىت عجججر  أىججل تلجججك ادلنطقجج  يجججأهنم " ظلمجج  فتجججا ون اىججل فسجججاد 

 . (63)وغارات " 

مجججا يجججدعم الشجججهادات السجججايق ،حيث وصجججف  (64)ولعجججل فيمجججا أورده ايجججن األثجججري 

  يال ساد وقطع الطري ، ودلل علجي ذلجك يجأهنم تعرضجوا أىل ىاه ادلنطق  الساحلي

م " فسلبوىم وساقوا ضلجوا مجن ةسج  فال  يعجري 882ىج/269لقافل  حجاج عام 

يأ اذلججا وأناسججا  ثججرية "، وقججرب يرقجج  تعججرض احججد موا ججب احلجججاج وقججد نيججف علججي 

سبعمائ  نسم  لغارة  اا ج  مجن يعجض السجالي  الجاين اعتجادوا " ييجع مجن يف تلجك 
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شلا أااش (66)، فلم ين  منهم إال "مائ  أو ضلوىا "(65)ألحياا من األحياا للناس"ا

 قره  احد الشعراا الاين تسامعوا ياخلل فأنشد قائاًل :     

 يشكو ل راقك من علل ...  اراع  ل حا  اججا 

 . (67)لزوا  القدرة والسبل  فشروط احل  قد ارت عو           

ف ججر مججن حجججاج موضججع تججارلروت مججن اخلطججف حججني سججلكوا وعججراً  وصلججا ر ججب 

ابلياً ت ادوا يو مكاناً يسمي"  ن  ادلكتاوة " اتقاا أن يصيبهم مكروه" من اائ   

فلما علوا تلك ادل ازة احلرا  ارتاحو مجنهم " (68)من اللصوص جتتمع فيو غالباً "

جججاج  ججان فيهججا ، وتعرضججو قافلجج  للث(69)الن ججوس وذىججب عججن القلججوب حججداىا " 

م( لللطجججف حجججني" 9ىجججج/ 3ال قيججج  االياضجججي أيجججو ز ريجججا يجججن ام ز ريجججا االياضجججي) م

لوال أهنم دافعوا عن أن سهم وصلوا، وان  ان الشك يراودنا  (70)غشيهم السالي  " 

يف صلججاة  ججل أفججراد القافلجج   اصجج  وان الروايجج    تتعججرض إال لنجججاة ال قيججو ادلججا ور، 

عجججججرض لجججججو ال قيجججججو ادلجججججالكي ايجججججو احلسجججججن اخلجججججوال  )ت وىجججججو ادلوقجججججف ذاتجججججو الجججججاي ت

حيججث اع ضججتو وشلجن معججو مججن احلجججاج غجارة مججن العججرب فجججردهتم  951ىجج/(340

 .  (71)وةدت وثاقهم 

وىكججججاا ت صججججح تلججججك ااةججججارات عججججن وقججججوع  ثججججري مججججن احلجججججاج فريسجججج  يف يججججد  

لسياسجي  ادللتط ني، وىو ما اختا منجو ادلعجز ال جاامي دلجياًل للج وي  يعججز القجوي ا
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ادللال ججججججج  عجججججججن تجججججججأمني السجججججججبل،شلا افجججججججرز وضجججججججعي  م ديججججججج  أدت إن سجججججججقوط ىجججججججاه 

ال ريض ،ورغب  منو يف استقطاب أىان البالد و ع األعوان  تب مرسجوماً سياسجياً 

أمر يإذاعتجو علجي أىجل ادلغجرب يجا ر فيجو رغبتجو يف" إقامج  احلج  الجاي تعطجل وأ جل 

يهم، اذ ال يؤمنججون علججي أن سججهم وال العبججاد فروضجج  وحقوقججو لللججو  ادلسججتون علجج

علي أمواذلم، واذ قد أوقع بم مرة يعد مجرة ...مجع اعتمجاد مجا اجرت يجو عادتجو مجن 

 (72)إصالح الطرقات وقطع عبث العايثني " 

 الص  القو :تدعو ااةارات السايق  عن ةيوع ظاىرة  طف احلجاج        

لإلسالم،نتيج  االضطرايات السياسي  يبالد ادلغرب  ال  القرون األريع  األو  

لهاىرة الرم ااسالمي يأن  (73)وال وضى األمني ،شلا يدحض ختري  احد الباحثني 

اجملتمعات ااسالمي  يف عصورىا الوسطي   تعر  ظاىرة  طف األحرار،إذ ال 

يعدو ىاا القو  إال حكمًا متسرعًا اعتمد يف صياغتو علي حتليل نهري يف 

  من مصن ات العصر ذات الطايع التنهريي،دون معاين  حقيقي  زلتويات عيني

لبني  اجملتمعات شلا هجب  ثريًا من حقائ  التاريخ السااع ، ونزعم أن ما   

استعراضو من نصوص متعددة ادلشارب   يل يالتنبيو علي ىاا ادلنزل  التارخيي، 

ااسالمي  ال   واحلسم يف ىاه ادلسأل  علي األقل فيما يتعل  يبالد ادلغرب

القرون األريع  األو  لإلسالم، ييد أن ذلك ال يعين أن ال قو ااسالمي   ي   

نصوصًا رادع  تتصدي حلوادث اخلطف واس قام األحرار، حيث وقف ال قو 
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للتصدي دلثل ىاه الهاىرة،  –علي األقل من الناحي  النهري   –ااسالمي 

زم علي قوة األحكام علي ةهر السالح وتشديد ال قهاا وادل تني ينوع من احل

 ما سجل   (74)وقطع الطري  واامعان يف التمثيل بم صلبًا وقطعًا لاارا  

ال قهاا فتواىم يإنزا  أقصي العقوي  علي  من ياع حراً حيث ترد فتوى ال قيو أم 

عمران ال اسي "من ياع حرًا زلد ألف الدة ويسجن سن ، فإذا ايس منو أدي 

، وتتدعم تلك ال توى ي توى أ ري نص عليها ال قو ادلالكي (75) أىلو "ديتو إن

ذلك   مينع نشاط  أن إال،(76)ذاتو يان " من سرم حراً قطع فان ياعو غرم ديتو "

 إ  األحيانعصايات اخلطف علي او  مسالك الرفام، يل وحتوذلم يف يعض 

  .حر ات سياسي  منتهم  واسع  النطام

 الهوامش:

على سبيل ادلثا :عبد العزيز ينعبداخ:الرحالت من ادلغرب واليو عل   1
وما يعدىا،احلسن الشاىدي:  45،ص 2001التاريخ،دار نشر ادلعرف ،الرياط،

وما  69،ص1،ج1990أدب الرحل  يادلغرب يف العصر ادلريين،منشورات عكاظ،
، 62، السن  2يعدىا،"رحل  احل  من يالد ادلغرب عل التاريخ"،رلل  احل ،عدد

ىج، لط ي ين ميالد:"قافل  احل  ادلغرم:حتوالهتا وأيعادىا  ال  القرون 1429
، 14-13األ رية يف العصر الوسيط"،يون  للبثوث والدراسات،العددان 

،حبيب وداع  احلسناوي:"احل  وأثره يف دعم 140-121م،ص ص2010
ج السودان األوسط الصالت العريي  اافريقي  ودور فزان يف تسهيل قوافل حجا 
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حىت القرن الثامن"،ندوة التواصل الثقايف واالاتماعي يني األقطار اافريقي  علي 
 .1998اان  الصثراا، 

 .316، ص 1967ادلقدسى: أحسن التقاسيم يف معرف  األقاليم، ط ليدن  2

نقل ىاه الشهادة اللدى: اجلواىر ادلنتقاة ىف إدتام ما أ ل يو  تاب الطبقات  3
ح عرم،  8456 العباس الدراي،ى، سلطط ياذلي   العام  للكتاب، حتو رقم ألىب

 .3، ورق  15843ميكروفيلم 

، حتقي  1ادلالكى: رياض الن وس يف ابقات علماا القريوان وافريقي ، اج 4
 .220، 219، ص 1، اج1951حسني مؤنس، مكتب  النهض  ادلصري ، 

عرف  أعالم ماىب مالك،حتقي  عياض: ترتيب ادلدار  وتقريب ادلسالك،دل 5
، ص 3، اج1967أ د يكري زلمود،ط.منشورات دار مكتب  احلياة، يريوت،

352. 

نقال عن السجلماسى:ةرح نهم العمل ال اسى، سلطوط ياذلي   العام   6
 .256، ورق  3556فقو مالك، ميكروفيلم  97للكتاب حتو رقم 

 .94، 93السجلماسى:  ورق   7

 .  177ورق  ادلصدر الساي ،  8

ادلسائل ادلتعلق   يادلغارس ، سلطوط ار ز اهاد الليبيني، ليبيا، حتو رقم  9
 .34، ورق  1714

  .95السلجماسى: م.س، ورق   10
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،يعث  ادلعهد 144القصري:نجوازلو،سلطوط اعهد ادللطواات العريي ،حتو رقم 11
 .258ا  موريتانيا،ورق  

 .177السلجماسي: م.س، ورق   12

 .95م.س، ورق   13

 ن سو. 14

اين ام زرع : األنيس ادلطرب يروض 262،ص1ادلالكي:م. س،اج    15
القرااس يف أ بار ملو  ادلغرب وتاريخ مدين  فاس،ط. دار ادلنصور للطباع  

 .97،ص 1973والنشر، الرياط 

أيو القاسم البلوي: العطاا اجلزيل ىف  شف غطاا ال سيل، سلطوط اعهد     16
 ،15يعث   ادلعهد األو  إ  ادلغرب ، ورق   154اات العريي  حتو رقم ادللطو 
إمساعيل: ادلهمشون ىف التاريخ االسالمى ، رري  للنشر والتوزيع ، القاىرة ، زلمود 
 .153، ص2004

اين رةد: ال تاوى،  ع وحتقي  ادللتار ين ااىر التليلى، ط.دار الغرب     17
، الونشريسي: ادلعيار ادلعرب 1282 ، ص3، اج1987االسالمى يريوت، 

واجلامع ادلغرب عن فناوي أىل افريقي  واألندلس وادلغرب، حتقي  رلموع  من 
م ، 1981ال قهاا يإةرا  زلمد حجي، ط. دار الغرب ااسالمي، يريوت، 

 . 452، ص 7اج

عياض وولده زلمد: مااىب احلكام يف نواز  األحكام ، حتقي  وتعلي       18
، مث تايع 124، ص 1990ةري  ، دار الغرب االسالمي، يريوت، زلمد ين 
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مناذج من ىاه األحكام علي أناس   تطل غيبتهم يف ادلصدر ن سو، ص ص 
125 – 129 . 

اين سثنون: نجوازلو، سلطوط اعهد ادللطواات العريي ، حتو رقم      19
 . 5فقو مالك، ورق  669

 . 126عياض وولده : م.س، ص     20

 ن سو.    21

اين العطار: الوثائ  والسجالت، حتقي  ةادليتا و ورينطي، رلمع     22
، مث 351، ص 1973ادلوثقني اجملريطي وادلعهد األسبا  العرم للثقاف ، مدريد، 

 . 552، 546، 545تايع عبارات ةبيه  ص، ص 

وترتيب  عبد الوىاب ين عبد الر ن ين رستم:مسائل ن وس ،حتقي     23
 .122،ص1990إيراىيم زلمد االي،غرداي ،

 . 127عياض وولده: م.س، ص    24

اين ىارون التونسي: ا تصار النهاي  والتمام يف معرف  الوثائ      25
فقو مالك، ورق  193واألحكام،سلطوط اعهد ادللطواات العريي ، حتو رقم 

37 . 

ادلوضوع  علي الوثائ  اجملموع  الين فتوح البنر، سلطوط اعهد  الن زي: الطرر26
 .14مالك مصورة االسكولاير، ورق   فقو 44ادللطواات العريي ، حتو رقم 

 ن سو.   27



 مجلة دورية دولية محكمة                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 78  50العدد 
 

رلهو :  تاب يف اجلغرافيا، سلطوط اعهد ادللطواات العريي ، حتو    28
  .98يعث  ادلعهد األون إن ادلغرب ، ورق   46رقم 

 تاب ادلسالك وادلمالك، حتقي  أدريان فان ليوفن واندري فريي،ط. وزارة     29
 . 831، ص 2، اج1992الثقاف ، تونس، 

يسط األرض يف الطو  والعرض، حتقي   وان قرنيط، معهد موالي     30
 .   8، ص 1958احلسن، تطوان، 

لير ومن  تاب العل وديوان ادلبتدأ واخلل يف أيام العرب والعجم  وال    31
، 1992عاصرىم من ذوى السلطان األ ل،ط. دار الكتب العلمي  يريوت،

 . 2، ص7اج

، حتقي  حسني نصار،ط. اذلي   24هناي  األرب يف فنون األدب، اج   32
 ، ص .24.، اج1983ادلصري  للكتاب، القاىرة، 

اين األثري: الكامل يف التاريخ،حتقي  زلمد يوسف الدقام،ط دار     33
  .270، ص 6، اج1998 3ب العلمي  يريوت، طالكت

  72نقالً عن اين سثنون: م.س، ورق      34

 . 3، ص3ادلدون ، اج   35

 . 155، ص 2م.س، اج  36

،سلطوط اعهد 2ادلغيلي ادلاذو : الدرر ادلكنون  يف نواز  ماذون ، اج 37
والاي أورد النازل  ذاهتا  102 فقو،ورق  186ادللطواات العريي   حتو رقم 
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مؤ دًا عي ان ىؤالا السالي  " ليس ذلم حرف  إال ةن الغارات وقطع الطرقات " 
.  

، مث 119الرحل ، دار ال راا  للنشر والتوزيع، ارايلس، ليبيا، )د.ت(.، ص  38
 . 356، ص 1تايع السراج االندلسى: م.س، اج 

 .211م.س، ص 39

  ن سو .    40

رحون: تبصرة احلكام يف أصو  االقضي  ومناى  األحكام،ط. ادلطبع  اين ف  41
 . 186، ص2ىج ، اج1301العامرة الشرفي ، مصر، 

  187م.س، ن س اجلزا، ص  42

  . 186م.س، ن س اجلزا، ص    43

 ن سو .    44

ادلسائل ادلتعلق  يادلغارس ، سلطوط ار ز اهاد الليبيني، ليبيا، حتو رقم   45
  . 16  ، ورق1714

 ن سو . 46

العبدري: الرحل  ادلغريي ، حتقي  زلمد ال اسي، سلسل  الرحالت اامع     47
  . 83زلمد اخلامس ،)د.ت(، ص 

،اجليطان:احل ،سلطوط ار ز 215، 214،ورقات 4اللزن:م.س،اج    48
 . 4،ورق  1254اهاد اللبيني حتو رقم 
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  .216م.س، ن س اجلزا، ورق     49

  .433، ص 1ريسى: م.س، اج الونش   50

احلسيين ال اسي:سؤا  يف احل   رفع  لقضاة اجلماع  ي اس، سلطوط    51
  فقو تيمور 316ياذلي   ادلصري  العام  للكتاب حتو رقم 

اجلناو : تاب الوضع، سلطوط ياذلي   ادلصري  العام  للكتاب، حتو    52
،عبد الوىاب ين رستم:  74، ورق  47361 فقو ادلااىب،ميكروفيلم 117رقم 

، الدرايين: ابقات ادلشائخ يادلغرب، حتقي  ايراىيم االي، 88م.س، ص 
، الشما ي:  تاب اايضاح، عمان، 398، ص 2، اج 1974قسنطين ، 
، يينما   يو  الشيع  ىاه ادلسأل  اىتمامًا الن تأويل 236، ص 8، اج1983

م الزمان . انهر اين حيون: تأويل الدعائم، احل  عندىم  ان يعين معرف  اما
، ص 3حتقي  زلمد حسن األعهمي، ط.دار ادلعار ، مصر، )د . ت(،اج 

148. 

  .398، ص2الدرايين: م.س، اج    53

  م.س، ن س اجلزا والص ث .   54

 . 89م.س، ورق     55

ا د  ، الشما ي: تاب السري،حتقي 66، ص1الدرايين: م.س، اج   56
، 1، اج 1987ين سعود السياىب،ط.وزارة ال اث القومى والثقاف ،عمان،

  . 140ص
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انس الساري والسارب من أقطار ادلغرب إن منتهي اآلما  وادلآرب    57
 . 3، ص1968سيد األعاام واألعارب،حتقي  زلمد ال اسي، فاس، 

، ص 1، اين سهل: م.س، اج236، ص8الشما ي: اايضاح، اج   58
 152، 151ص 

 . 476، 465، 461اين العطار: م.س، ص ص    59

 0 210التجا : م.س، ص     60

  . 83م.س، ص     61

 . 146، ص 1970 تاب اجلغرافيا، حتقي  إمساعيل العرم، يريوت،     62

  412، ص .2الدرايين: م.س، اج    63

 . 286، ص 9، اج329، ص6م.س، اج    64

 192التجا : م.س، ص     65

  .  191م.س، ص     66

 . 193م.س، ص    67

  . 27القيسي: م.س، ص68

  . 41، 40م.س، ص ص    69

ايو ز ريا:  تاب السرية وأ بار األئم ،حتقي  عبد الر ن أيوب،ط.    70
 249، ص1985الدار التونسي  للنشر، 
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 . 37 0، ص3عياض:م.س،اج  71

يف ذ ر األئم  ال ااميني اخلل ا، حتقي   ا   ادلقريزي، اتعاظ احلن ا    72
 0 70 – 67، ص ص 1948الدين الشيا ،ط.دار ال كر العرم،

ABD el Wahed (A): Contribution a une theore 
sociologique de l'esclavage , Paris , 1931, p. 114 . 

، اين سلمون 190 – 184، ص ص 2انهر ىاه اين فرحون: م.س، اج74
: العقد ادلنهم للثكام فيما زري يني أيديهم من العقود واألحكام علي الكنا 

 1301ىام.  تاب تبصرة احلكام الين فرحون، دار الكتب العلمي ، يريوت، 
   . 265، 264، ص ص 2ىج، اج

الناصري: قطع الوتني يف ادلارم من الدين أو الصارم البتار فيمن افر    75
اغرافيا " قائم   85ادللطواات العريي ، حتو رقم يبيع األحرار، سلطوط اعهد 
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لطان المغربِي سنة  ِسفارة ُمحمد الُبوحميدي خليفة األمير عبُد القادر إلى السُّ
7382. 

 د. ؿبمد السعيد قاصرم

 -اؼبسيلة –جامعة ؿبمد بوضياؼ 

 ملخص اؼبقاؿ باللغة العربية

يندرج هذا اؼبقاؿ ضمن التاريخ الدبلوماسي لألمًن عبد القادر، كيتعلق 
أرسله على رأس بعثة دبلوماسية إذل السلطاف األمر هنا دبحمد البوضبيدم الذم 

للتفاكض مع السلطاف حوؿ زبفيف حدة  1847اؼبغريب يف هناية شهر نوفمرب 
القبض على البوضبيدم مث  ألقىالسلطاف  أفالتوتر القائمة بينه كبٌن األمًن ، إال 

،  األشقاء اإلخوةبقتله، فازدادت العالقات تدهورا كفتحت اجملاؿ لصراع  أمر
. ص  راع ال تزاؿ انعكاساته قائمة إذل اليـو

 ملخص اؼبقاؿ باللغة الفرنسية

            Cet article est inclus dans le cadre de 
l'histoire diplomatique de l'Emir Abdelkader, il 
s'agit ici de Mohamed El-Bouhmidi qui l'a envoyé 
en tète d'une délégation diplomatique au Sultan du 
Maroc, à la fin du mois novembre 1847, en vue de 
négocier avec le Sultan à propos de l'allègement de 
l'acuité de l'aigrissement vécue entre lui et l'Emir.  
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              Cependant, le Sultan a capturé  El-
Bouhmidi puis il a ordonné son assassinat, c'est 
pourquoi les relations se sont détériorées davantage 
en s'ouvrant sur une atmosphère d'une lutte 
fratricide des frères germains dont les séquelles 
durent jusqu'à présent.  

 ُمقدمة5

دل تكن سفارة ؿبمد البُوضبيدم الَوؽبَاصِي، خليفة األمًن عبد القادر على ُمقاطعة 
الوحيدة من  1847تلمساف إذل السلطاف اؼبغريب عبد الرضباف بن هشاـ سنة 

نوعها، فقد سبق لألمًن أف بعث ِبعدة ُسفراء ككفود إذل عدة جهات كاف من 
 James Rصل األمريكي "جيمس ر. ليب أبرزها: سفارة ؿبمد بن قّلة إذل القن

Leib"  سفارة اؼبيلود بن 1836كمطلع سنة  1835بطنجة يف موىف سنة ،
، سفارة الكولونيلّ اسكوت 1838عراش إذل اؼبلك الفرنسي "لويس فيليب" سنة 

Scott سفارة ؿبمد الصغًن بن عبد الرضباف إذل دام 1841" إذل بريطانيا سنة ،
، كسفارة البوضبيدم إذل السلطاف اؼبغريب يف 1837ة تونس أضبد باشا بعد سن

 .1847أكاخر سنة 

، كسفارة اؼبيلود بن 1كإذا كانت سفارة ؿبمد بن قّلة قد تطرؽ إليها علي تابليت 
، كسفارة الكلولونيل سكوت إذل بريطانيا تطرؽ 2عراش تطرؽ إليها إظباعيل العريب

الكولونيل اسكوت عن إقامته يف اليها "سكوت" نفسه يف كتابه اؼبوسـو دبذكرات 
، كسفارة ؿبمد الصغًن بن عبد الرضباف إذل 18413زمالة األمًن عبد القادر سنة 



 مجلة دورية دولية محكمة                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 755 50عدد لا

 

،  فإف سفارة ؿبمد البوضبيدم إذل 4دام تونس قد أشار إليها البعض من الباحثٌن
السلطاف اؼبغريب، دل ربظ يف حدكد علمنا بالدراسة، كبناء عليه فإننا سنحاكؿ يف 

قاؿ تسلي  الووء على هذ  السفارة ال ي تُعد دبثابة خخر نشاط دبلوماسي هذا اؼب
لألمًن عبد القادر قبل الّتوقيع على عهد اآلماف مع اعبنراؿ 

 .1847" يف أكاخر شهر ديسمرب Lamoricière"المورسيًن

يعود السبب يف معاعبتنا ؽبذا اؼبوضوع إذل ؿباكلة إبراز اعبوانب اؼبنسية من التاريخ 
ّدبلوماسي لألمًن عبد القادر، كُمعاعبة الّلبس كاالختالؼ اغباصل بٌن اؼبصادر ال

كاؼبراجع ال ي حاكلت اإلشارة إذل هذ  السِّفارة؛ حيث يذهب بعوها إذل أف 
البوضبيدم كدبجرد كصوله إذل اؼبغرب أُلقي عليه القبض بأمر من السلطاف كمت 

وباٍء من الّسلطاف على تناكؿ السُّم الذم اعتقاله، كأثناء ِسْجنه َأْجربُ  الّسجاف بإ
مّزؽ أمعاء  ككاف سببنا يف كفاتِه، كهذا يُعد جريبةن يف تاريخ العالقات الدبلوماسية 

 اؼبغاربية يف العصر اغبديث. 

كيذهُب بعُوها اآلخر إذل أف البوضبيدم أُستقبل حبفاكة كبًنة من طرؼ السلطاف 
ينها البوضبيدم اإلقامة جبوار السلطاف بدال كحوي عند  دبكانة ُمعتربة، ففّول حِ 

من العودة إذل األمًن عبد القادر، كاستقر باؼبغرب َردحنا من الّزمن إذل أْف كافا  
أجله باؼبغرب. كعليه فأّم الطّرفٌن على صواب؟ كما هي الشواهد ال ي يرتكز 

سِّفارة يف ظل عليها كل طرؼ؟ ككيف يُبكننا إعادة بِناء األحداث التارىبية ؽِبذ  ال
ستجدات؟ على الرغم من إصْباع اؼبصادر كاؼبراجع ال ي اطّلعَنا عليها على 

ُ
هذ  اؼب

أّف البوضبيدم قد تُويف ِفعال يف اؼبغرب،  كلكن يبقى السؤاؿ اؼبطركح هو: كيف؟ 
 كؼباذا؟ كمىت؟ كأين؟. هذا من جهة. 
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البسات التارىبية 
ُ
ال ي أحاطت هبذ  كمن جهة ُأخرل يُبكننا أف نتساءؿ عن اؼب

السِّفارة، كهل توّصَل البوضبيدم إذل َعْقد الصُّلح بٌن الطّرفٌن؟ كما هي نتاِئج هذ  
السِّفارة؟ كما هي انعكاَساهتا على العالقات اعبزائرية اؼبغربية على اؼبدل البعيد؟ 
هذا ما َسُنحاكؿ اإلجابة عنه يف هذا اؼبقاؿ. بناءن على هذ  اإلشكالية كغًنها من 

لّتساؤالت ال ي َسَتطرُح نَفَسها يف ُصلب اؼبوضوع ِاْرتأينا ُمعاعبة هذا اؼبقاؿ ِكفق ا
 العناصر التالية:

 الّتعريف بالبوضبيدم. .1

 الظّركؼ التّارىبية ال ي أحاطت بسفارته. .2

 ؾُبرياهتا. .3

 نتائجها. .4

 خاسبة. .5

 الّتعريف بالبوحميدي5 -

-1226ما بٌن سن ي  هو أبو عبد ا ؿبمد البوضبيدم الَوؽْباِصي، كلد
، عاش طُفولته يف َكنف عائلته، فتعّلم 5ـ بوؽباصة1812-1811ق/ 1227

مباِدئ القراءة كالكتابة؛ كِقراءة الُقرخف الكرمي كِحْفظِه كتَفسًنِ ، مُث تدرّج يف رَبِصيل 
ا ِلدرجة أف أصبح ُمتفقِّها يف ُعلـو الّدين  ُعلـو الِفقه كالّشريعة رَبصيالن جيدن

ورا فيها، كإذل جانب ذلك كاف البوضبيدم ُمنذ ِصغر  َشغوفنا بالفركسية كَمشهُ 
كـُبتلف الُفنوف الِقتالية؛ فكاف فارسنا ِمغوارنا كبطالن ِمقداما؛ يتصّرُؼ دبهارة يف 



 مجلة دورية دولية محكمة                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 751 50عدد لا

 

، أما ِصفاتُه اعِبسمية فهو ُمتوس  القامة ككبيف، قوم 6الّسيِف كالبُندقية
ة ظبراء، ككاف أحّب شيٍء إليه ُحبه ِلُكتُبه العوالت، ذك غبية سوداء ككثيفة كُبشر 

 .7كِسالحهِ 

 اْستخاُلفه على تلمسان5 -

بعدما سّبت ُمبايعة األمًن عبد القادر البِّيعة العامة يف شهر فيفرم  
، قاـ بِتعيٌن ؿُبمد البوضبيدم خليفةن له على منطقة الغرب اعبزائرم، كبعد 1833

تِلمساف ُمقاطعة من اؼبقاطعات ال ي أّسسها الّتوقيع على ُمعاهدة الّتافنا باتت 
قاطعة

ُ
، نظرنا 8األمًن عبد القادر، فأبقى على البوضبيدم خليفةن له على هذ  اؼب

لِلخَصاؿ ال ي كاف يتمّتُع هبا، كتوفُّر  على الّشركط ال ي كضعها األمًن يف اختيار 
 تعليق األسًن ُخلفائِه مثل:  الُقدرة، الكفاءة، اإلخالص، العلم، كفبّا جاء يف

" على هذا الّتعيٌن، Johann Carl Berndtاألؼباين "يوهاف كارؿ بًننت 
بعد ما أشار إذل إبعاد ؿبمد بن نُونة الذم كانت لُه َرْغبة يف تورلِّ هذا اؼبنصب: 

، كمن بٌن األعماؿ 9«كإمبا َعٌنن الّنبيل العادل البوضبيدم خليفة ؼبدينة تلمساف»
 ثناء ِخالفتِه:ال ي اْشَتهَر هبا أ

اإلْشراؼ على ترتيب اللِّقاء الذم صبع بٌن األمًن عبد القادر كاعبنراؿ "بيجو -1
Bugeaud ؛ حيث كاف يُقود َكوَكبة من 1837" لِتوقيع ُمعاهدة التّافنا سنة

فارس؛ غايُته يف ذلك إبراز  15.000الُفرساف ؿُبكمة التنظيم كالتدريب ِقواُمها 
حكم، فبّا جعل اعبنراؿ"بيجو" يَعتقُد أّف  ُقوة اعبَيش النِّظامي

ُ
األمًنم كترتيبه اؼب

األمًن ِضمن هذ  الكوكبة، كلكن البوضبيدم الذم اِستفز اعبنراؿ "بيجو" ِمرارا، 
ُسرعاف ما اْقرتب ِمنه على ظهر َجواد  كأْخرب  بِأف األمًن دل يصل بعد، كهو على 
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يف االنتظار ؼبدة طبس ساعات، َمقرُبة من مكاف عقد الّلقاء، كاستمر "بيجو" 
كُهنا تربُز لنا شخصية البوضبيدم كَدهائِه العسكرم يف تَنظيم كترتيب هذا الّلقاء 
الّتارىبي، كلِثقة األمًن يف البوضبيدم كّلفُه برتتيب ِحراسة ُمعسكر  كأشار عليه دبا 

 .                10هبب القياـ به قَبل أف هَبتِمع باعبنراؿ "بيجو"

فطُنه للجاُسوس "ليوف ركش" أثناء إقامته دبدينة تلمساف، فحاكؿ إْعدامه تَ -
بسبب الّشكوؾ ال ي كانت تُراكد البوضبيدم حوله؛ كدْل يسمح لُه بالّسفر إذل 

، كما أنّه دل يَِثق فيه َق  كاعَتربُ  ؾُبرد مسيحي يف صورة 11كهراف دكف إْذف منه
كأثناء إقامة ليوف ركش يف مدينة  «الّتارل:  مسلم ُمزيف، كهذا ما يُوضِّحُه الّشاهد

تلمساف؛ شك فيه اؼبسلموف كاعتربك  جاسوسا فرنسيا، فوضع عليه اػبليفة 
البوضبيدم عيونه، كؼبا أحس "ركش" بذلك حاكؿ الفرار إذل مدينة كهراف؛ كلكنه 
فشل يف األخًن، كؼبا قرر اػبليفة إعدامه بادر  ركش ربت قناع اإلسالـ، بأنه 

م ال هبوز قتله إال بأمر من السلطاف، كأنه ما فر إال لقساكة معاملة اػبليفة مسل
له، فعفا عنه اػبليفة كقرر إرساله إذل األمًن؛ خاصة كأف رأم ؾبلسه ]ؾبلس 

 . 12»البوضبيدم[ كاف يف صاحل ركش

، 1838كما إْف كصل ركش إذل األمًن الذم كاف متواجدا باؼبدية مطلع أفريل 
كبكى أمامه، مث اشتكى له من ظُلم كُجور اػبليفة البوضبيدم كرِجاله،  أخرب  حباله،

كُسوء ُمعاملِتُهم لُه كإهّنم اْعتربُك  كافرا كليس ُمسلما أَتى يف خدمة األمًن لُِنصرة 
اغبّق على الباطل كإظهار الّنور على الّظالـ، كلعب ركش على سذاجة )كذا( 

اعتنق اإلسالـ بإرادته؟ مث بالغ يف التورع  األمًن كقاؿ له: هكذا ُيستقبل َمسيحيا
 .  13فصّدقه األمًن ككعد  أنه سوؼ ال يرتكه يفارقه أبدا
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خاض ُمعظم اؼبعارؾ ال ي جرت يف ُمقاطعته حِبْكمة كثباٍت، بل كاف ُمرافقا -
دائما لألمًن ُكّلما حّل دبُقاطَعِتِه، كُكلما خاض األمًن معركة ِضّد العدك إاّل ككاف 

الرناشدم الشنْقراين يف أضبد يدم من َكرائِه، كالشناهد يف ذلك ما َذهب إليِه البوضب
كالسلطاف ]يقصد األمًن[ يبشي أمامه كخليفة اإليالة الغريب كهو السيد  «قولِه: 

، كمن أهم اؼبعارؾ ال ي خاضها البوضبيدم مع 14»ؿبمد البوضبيدم خلفه جبيوشه
، ال ي أسَر فيها حوارل 1845دم إبراهيم سنة األمًن على سبيل اؼبِثاؿ معركة سي

جندم فرنسي، كفبّا جاء حوؿ ُمساندة البوضبيدم لألمًن يف هذ  اؼبعركة  300
فقبل اؼبعركة بعث األمًن أمامه خليفته البوضبيدم  «حسب ابن ُعودة اؼبزّارم: 

رأل  الوؽباصي لتجسس األخبار بغاية الثبات، فبينما خليفته سائرا جبيشه كإذا به
ؿبلة الدكلة بنواحي سيدم إبراهيم من نواحي زاكية بن مًنة، فبعث رسوال لألمًن 

، كاجتمع بالبوضبيدم كَقسنَم جيشه على ثالثة: مقدمة 15ىبرب  ليخرب  بذلك
كميمنة كميسرة يف القوؿ الشهًن، فجعل يف اؼبيمنة خليفته اغباج مصطفى 

البوضبيدم جبيشه، كبقي هو يف بالتهامي )كذا( جبيشه، كيف اؼبيسرة خليفته 
 .16»اؼبقدمة جبيشه

ُقدرته على َضب  ُشؤكف ُمقاطعته من خالؿ الصنرامة ال ي كاف يَتمّيز هبا، كهذا -
[ 1839كلكن عندما استؤنفت اغبرب ]يعين سنة  «ما جاء على لساف األمًن: 

 دل أستطع أف أمنع الغش، كقد اغتنم العرب يف كل مكاف فرصة انشغارل، كدل
يستطع سول خليفتٌن أف وبافظا على النظاـ الذم أقمته إذل خخر غبظة كنبا: 

، كإذل 17»البوضبيدم كابن عالؿ، كقد كاف الناس ىبشوف كل منهما لصرامته
 . 18جانب هذ  الصنرامة اْشتهر أيوا طيلة مدة ِخالفته بالعدؿ بٌن الناس
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 قيادته لدائرة األمير عبد القادر بالمغرب5-

خصية البوضبيدم مرةن أُخرل يف ِقيادتِه لدائرة األمًن كضِبايتِه ؽبا من ُكل بَرزت ش
َمْكركٍ ، كيربُز َدكرُ   هبذا اػُبصوص بعد َكْقعة سبوشنت ال ي ُأسر فيها َعدد ُمعترب 

 600من اعبنود الفرنسيٌن ُقدِّر عددهم حسب ركاية األمًن ؿبمد باشا حبوارل 
ن اؼبغرب ؾُبددا ؼبقاكمة الفرنسيٌن باعبزائر سنة ، كِعندما عاد األمًن مِ 19جندم

، كّلف البوضبيدم بِقيادة الّدائرة كحراسة األسرل دبساعدة عدد قليل من 1846
باِغت 

ُ
اعبُنود، كهو ما شّكل ُصعوبة كبًنة للبوضبيدم الذم بات ُمهددنا باؽبُجـو اؼب

اعبيش اؼبغريب على الّدائرة  يف أمِّ غبظة سواء من طرؼ اعبيش الفرنسي أك 
إلنقاذ األسرل كَتفكيك الدنائرة، كِفعالن فقد أبلى بالءن حسننا كسَبكنن ِمن صّد كل 
ااكالت العسكرية ال ي قاـ هبا األعداء إلفتكاؾ األسرل، كما عِمل كل يف 

ناصرة لألمًن.  
ُ
 ُكسعِه لِتْأمٌن الُقوت ؽبا، دبساعدة بعض القبائل اؼبغربية اؼب

عوبات ال ي كاجهها األمًن أثناء َتوغُّلِه يف اعبزائر، بعث إذل البوضبيدم كنظرا للصُّ  
ؼبّا عـز  «لِيلتِحق بِه، كاستبدله بابن التهامي، كهبذا اػُبصوص يذكر األمًن ؿبمد: 

األمًن على االذبا  إذل الصحراء كبالد القبائل جبرجرة، كّلف صهر  اغباج مصطفى 
كأمر الدائرة، كأمر  أف يطلب من اػبليفة بن التهامي بأمرهم ]أم األسرل[ 

كصل مصطفى  1846البوضبيدم االلتحاؽ به، كيف العاشر من شهر أفريل سنة 
بن التهامي إذل الدائرة ليتوذل قيادهتا فوجدها سبر بظركؼ صعبة، كالبفاض عدد 
 اؼبقيمٌن هبا باػبركج منها، كمعاناة أهلها من اعبوع كاغبِرماف، كدل َتعْد القبائل

جاكرة ؽبا سُبوِّهنا دبا رَبتاج إليِه إاّل بالّدفع مسبقا
ُ
، رغم ؾَبُهودات 20»اؼبغربية اؼب
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البوضبيدم ال ي بذؽبا يف هذا الشنأف، كهذا ما َسُيَصعِّب من َمسؤكلية ابن التهامي، 
 هذا من جهة. 

ّد  من كمن جهة أخرل اعتقد البوضبيدم أّف أَْمر التحاِقِه باألمًن ُمؤامرة ُمدبّرة ضِ 
طرؼ ابن التهامي، َكْوف أْمر االلتحاؽ باألمًن كاف شفويا، كرغم ذلك سّلم 
الدائرة له، لكنه دل يلتحق باألمًن، كهذا ال يُعد ِعصيانا يف نَظرِنا يف ِظل 
اػبالفات ال ي كانت قائمةن بٌن ابن التهامي كالبوضبيدم، فأخذ هذا األخًن 

شاكل للحاج مصطفى، كأكعز إذل بين عامر يُثًن اؼب»َحسَب رِكاية األمًن ؿبمد 
اؼبوجودين يف الدائرة بأف يعودكا إذل أكطاهنم أك يلتحقوا بسلطاف اؼبغرب يف فاس، 
فهرب يف ليلة كاحدة حوارل مائ ي خيمة كالتجئوا )كذا( إذل القبائل اجملاكرة للدائرة 

يد ، َفغِوب ابن التهامي من ذلك كطلب من كل شخص يُر 21»كتبعهم الناس
ُمغادرة الدائرة أف ُيسلم فرسه إذل من قُتلت َدابته، كهم َشديدكا اغبرص خبيوؽبم، 

 . 22فزادهم ذلك نُفورا كَدفعهم إذل اؽبُركب من الدائرة

يف ظّل هذ  الظّركؼ َتوّصَل ابن التهامي بأخبار َمفاُدها: إّف اعبيش اؼبغريب الذم  
جـو عليها لِتفِكيِكَها كإنقاْذ كاف على َمْقربة من الدائرة، هو على كشك اؽبُ 

األْسرل، كليس البن التهامي الُقوة الكافية ؼبواجهة هذا اػبطر، كلذلك رَاكَدْتُه 
فكرة قتل األسرل الفرنسيٌن كالتنخلص منهم، كُمربر  يف ذلك: إف قتلهم قد يبنع 

دل  الناس من الفرار من الدائرة إذل السلطاف، دبعىن هتديدهم هم أيوا بالقتل إذا
يرتدعوا، كيف نفس الوقت قطع الطريق أماـ أطماع اعبيشٌن الفرنسي كاؼبغريب 

رتبصة به القتحاـ الدائرة كإنقاذ األسرل؛ فقاـ يف ليلة 
ُ
بقتل  1846أفريل  24اؼب
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أسًنا  كأْبقى على حياة أحد عشر أسًن، كهو عدد الوُّباط  187ما ؾَبْموعه 
 .23الفرنسيٌن

يد إذل دائِرتِه باؼبغرب، كقف على حادثة قتل األسرل، كبعد عودة األمًن ِمن جد
فوّبَخ ِصهر  على هذ  الِفعلة الشننعاء، رغم ؿُباكالت ابن التهامي تربير موقفه 
لألمًن الذم رأل يف أّف ِصهر  َضّيع له فُرصة شبينة لتوظيف هُؤالء األسرل كوسيلة 

ء ذُبا  البوضبيدم، كلردّبا ضغ  على الطّرؼ الفرنسي، بينما دل َيصُدر منه أّم شي
يُؤكد لنا هذا مرة أخرل عدـ استدعاء األمًن للبوضبيدم أْصال، كلِتوِضيح َموقفه 
من هذ  اغبادثة كتب األمًن رسالة إذل اؼبلك الفرنسي َيشرح له ِفيها الظّركؼ ال ي 

 .24أحاطْت بِقتلهم

ُتصبح قويتهم  كبقتل األسرل فُتح الباب على ِمصراعيه الحتماالت كثًنة، كدل
تُلقي ِبظالؽبا على ربركات اعبيشٌن الفرنسي كاؼبغريب باؼبنطقة، كعليه باتت عملية 
إلقاء القبض على األمًن كتفكيك دائرته اؽبدؼ الرّئيس ؽبذين اعبيشٌن، كلذلك 
ا،  َعرفت األشهر ال ي أْعقبت هذ  اغبادثة َتطورات عسكرية كسياسية خطًنة جدن

ّتطرؽ إليها إاّل دبقدار ما نراُ  ىَبدـ هذا اؼبقاؿ، كهذا ما َسُندرُجه ال َيسُعنا اجملاؿ لل
 ِضمن الُعنصر اؼبوارل:

فارة الُبوحميدي5 -1  الظُّروف التَّاريخية التي أحاطت بسِّ

جرت هذ  السِّفارة يف ظل ظُركؼ صعبة كاف يبر هبا األمًن كدائرته يف اؼبغرب، 
رؼ الفرنسي كالطّرؼ اؼبغريب لتطويق رَبرُكاته ظُركؼ ساهم يف تَعقِيدها ُكل من الطّ 
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كمعاهدة اللّة َمغنية  1844كؿُباكلة إلقاء القبض عليِه، استنادا إذل اتّفاقية طنجة 
 ، كعليه َفُمعاعبتُنا ؽبذا الُعنصر ستكوف على النحو التارل:1845

متدة من شهر جواف 
ُ
هر إذل ش 1847دل يتواف الّسلطاف اؼبغريب خالؿ الَفرتة اؼب

يف بَذؿ كل ما يف ُكسعِه لتْطويق ربرُكات األمًن ِبطرد  من  1847ديسمرب 
اؼبغرب أك إْلقاء الَقبض عليِه كالّتخلص منه، كمن بٌن اػبُطوات ال ي قاـ هبا يف 
هذ  اؼبرحلة هو تَػْعبئة اعبيش اؼبغريب كإسناد ِقيادته إذل ؿبمد بن سادل اأَلضْبر 

واجهة العسكرية ِلدْفع ، كهو ما فرض 25اؼبالكي العركم
ُ
على األمًن َحْتمية اؼب

اػبطر كالدِّفاع عن النفس، رَيْثَما يْنجلي له اؼبوقف باػبُركج من اؼبغرب، كتربز لنا 
واجهة من خالؿ األحداث التالية:  

ُ
 َمالِمح هذ  اؼب

 واِقعة قلعة تاْفرِيسْت5 -7

قَبائل الرّيف، بينما كاف كاف األمًن ـُبيما بٌن أراضي َبين ُتوزين كاؼبطالسة من 
األضبر ـُبيما بقلعة تَاْفريسْت، فأرسل اعبواسيس الستطالع أْمر الّدائرة، كبعد 
اْنكشاْؼ أْمرُهم من جانب األمًن أخذ ِحذرُ  كاْستعد للدِّفاع، كعندما تَقدنـ 

فاجئ على الدائرة، تبٌنن َلُه أّف األمًن تفطنن لَهُ 
ُ
، كهو على األضبر للقياـ باؽبُجـو اؼب

؟، مثّ !استعداد ِلمواَجهِتِه، فتظاهر بِأننه جاء لِزيارتِه كَمنح لُه فرسنا كُعربوف للمودة
 تراجع إذل َمقرِّ  ُدكف ربقيق هدفه.

كنَتيجة لذلك استدعى األمًن أْنصارُ  من اؼبطالسة، بُنو بُووبي، الْقاليا، كُجزء من 
ـ، 1847جواف  7ك  6بية ليل ي بين ْسناسْن كاقرتب من ـُبيم الُقوات اؼبغر 

فَاْضطربت كاْستعدت لِلقتاؿ، لكن األمًن أبْلغُهم  أنّه جاء لزيارة قائدهم، مث 
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فارسا بِقيادة الُبوضبيدم كأمرُهم بالّتوجه إذل مقر قيادة األضبر للّتعبًن  50ِاختار 
ى يف عن الّنوايا الّسلمية، لكن كصوؿ فُرساف الُبوضبيدم قد أثارت اؽبلع كالفوض

خيم قرب قلعة تَاْفريسْت 
ُ
كعلى إثر  -أين يُقيم األضبر-ُصفوؼ اعبيش اؼبغريب اؼب

ذلك هنض األضبر كحاكؿ إْطالؽ الّنار ُمباشرة على الُبوضبيدم، إاّل أف حرس هذا 
األخًن ردُّكا عليه ِبسرعة فأْردك  قتيالن؟ مث ُسرعاف ما تراجع الُبوضبيدم بفرسانه 

 أّز كثًننا ؼبقتل القائد األضبر.صوب األمًن، الذم اشْ 

خزنية
َ
لِتُعّقب ُفرساف الُبوضبيدم إاّل أهنا ُمنيت  26كعلى اْثر ذلك ربرّكت الُقوات اؼب

كما فاجأنا إاّل كقومه كس  حللنا » بالفشل، كهذا ما ُتشًن إليه ُمذكرات األمًن:
عين اؼبرعى[ ككبن جلوس كخيلنا غائبة كاعبيش على مسافة يـو خبيله يف الربيع  ]ي

فركب أناس قليلوف كتكلم الباركد، فاهنزموا بعوف ا، كمن الغد حصلت ؽبم أنفة 
، كقد ترؾ اعبيش اؼبغريب ؿَبلّته كَقفل 27«فركبوا كركبنا قبالتهم مث رجعوا إذل ؿبلتهم

فارا بِاذّبا  الغرب إاّل أف األمًن عبد القادر دل يَتّعقبه، كبذلك تنتهي هذ  الواقعة 
 . !جرت بٌن الطرفٌن ال ي

 معركة قبيلة قَ ْلِعِية5 -1

جرت كقائعها عرب مرحلتٌن: فاؼبرحلة األكذل تبدأ بالّتزامن مع كاقعة قلعة تَاْفريسْت، 
ففي ِظّل انشغاؿ األمًن هبذ  الواقعة قامت بعض القبائل اؼبغربية باإلغارة على 

تسّوقة من الدائرة كنَػْهب أْمِتَعتهْم، فأمر األمًن
ُ
أفْػرَادَها ِبردِّ ما هَنُبو  ِمنهْم، إالّ  اؼب

ْسلوبة، كهذ  الوقائع جرت 
َ
أهنم رفُووا  ذلك، فأْجربُهم بالقوة على َرّد األمتعة اؼب

، كالّشاهد على ذلك رسالة السلطاف إذل كلد  1847خالؿ شهر جويلية 
، ال ي تطَّرؽ فيها إذل هذ  اغبادثة: 1847جويلية  21سيدم ؿبمد بتاريخ 
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لمنا ما ارتكب الفتاف أهلكه ا من نزكله على قلعية حىت ردكا ما كانوا هنبوا كع»
 .28«ألصحابه ككظف عليهم الّزعًنة زيادة على ذلك

بينما تبدأ اؼبرحلة الثانية بالّتزاُمن مع معركة اغَبْشم كبُنو عامر خالؿ شهرم أكت 
ِلُمالقاة اغَبْشم  ، فاألمًن بعدما عاقب قلعية، توّجه كبو الغرب1847كسبتمرب 

كبُنو عامر العائِدين إذل الدائرة، قامت قبائل قلعية باؽبُجـو على دائرته للمرّة 
الثّانية، كعلى اثِر َعودة األمًن إليها ككُقوفِه على حجم اػبسائر ال ي غبَِقت هبا، 
حيطة به كاألحالؼ كاؼبطالسة كالّسبع كغًنهم 

ُ
بعث إذل قبائل العرب اؼب

م يف َشأف ما حدث، فَأصْبعوا رأيهم على ُمساعدته، فهاجم قبائل قلعية اِلْستَشارهتِ 
كقُتل من الطرفٌن اؼبئات، كتُعترب هذ  الواقعة األليمة هي اغبادثة الثانية ِضمن 

 !. تطورات هذ  اؼبرحلة

  معركة قبائل الَحْشم وبُنو عامر1-5

ا  تعود أسباب هذ  اؼبعركة إذل اكتشاؼ ُخطّة ربرُّؾ قبائل اغبَ  ِشم كبُنو عامر باذبِّ
األمًن كتراُجعها عن قرار ُخركجها من الدائرة  كما سبق كأف ذكرنا، حيث اتّفُقوا 
ا  األمًن،  على اللِّقاء َمعه بِبالد َمْكناسة، كنظرا ػبُطورة ربرُّؾ هاتٌن القبيلتٌن باذبِّ

ِجي ِلمْنعهم فارسا بقيادة القائد فَػرن  3000بعث سيدم ؿبمد بِقوة ـَبزنية ِقوامها 
من هذا الّتحرؾ كإْجبارهم على االنتقاؿ إذل ُمراكش، لكن تَػَوفُّر بُنو عامر على 

راجال؛ قد َمّكنُهم من اْخرتاؽ ُصفوؼ ُقوات فَػرنِجي  1200فارسا ك  800
ا  كاد الّلنب، لكنهم دل يّتمكُنوا من الوصوؿ إذل اؼبكاف الذم  كساُركا ُقدمنا يف اذبِّ

قدر  َتواعدُكا فيه
ُ
مع األمًن، ألّف اعبيش الذم أرسله السلطاف ِلمالَحقتِهم كاؼب

جندم قد غبَِق هبم  بِبالد اغْبيايْنة كَحاصرهم  بالّتعاكف مع ُفرساف  15000بػ
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، كلقد 29قبائل تلك الناحية كَقوى عليهم، كضبُِل ِنساُؤُهم كأْطفاؽبم إذل االْسرتقاؽ
كأضبد  30ـ(1877هػ1294لماسي)تنقل لنا كل من ؿبمد َأْكنُسوس السِّج

تفاصيل هذ  اؼبعركة باؼبزيد من الشرح كالتعليق ؼبن يُريد  31النناصرم السنالكم
 الرُّجوع إليها. 

كنفس الّشيء حصل مع قبائل اغْبشم الذين َرفُووا ُهم أيونا تَنفيْذ األْمر 
جوء إذل ُعزيب يِف السُّلطاين الذم صدر إليهم بالّتوُجه كبو ُمراكش، كَفونلُوا اللُّ 

ُملك زاكية كزّاف حيث طَلُبوا من رئيسها سيدم عبد الكرمي بن علي الّتدخل لدل 
السلطاف لِلُعدُكؿ عن قرار نقلهم إذل ُمراكش، َفدبّر ؽَبُم َمكيدةن كهي اْسِتوافَِتهم 
ة بِاؼببِيت عند ، مُثّ نَػَقَل اػَبرب إذل السلطاف الذم أْرسل يِف إِثرِهم ُقوات َضخم

أْدركتػُْهم يف الّصباح الباكر كأَحاطْت هِبم من كل َحْدب كَصْوب إذل جانب 
ُجاكرة للزاكية، كمَتّ اؽبُجـو على اغَبْشم الذين قُتل أْغلُبهم كأُسر األحياء 

القبائل اؼب
 منهم، كبيعوا َكعبيد يِف أْسواؽ الننخاسة.

ن األمًن من الوُصوؿ إليهما كهكذا كاَجه اغْبشم كبُنو عامر َمصًننبا ُدكف أف يتمكن 
ركر عرب أراِضيهم كأْشهرتا 

ُ
كقَبْدهتما، حيث َمنَعْتُه قَبيل ْي التُّسوؿ كالرَبانس من اؼب

السِّالح يف كجهِه، كيف هذ  األثناء اْضطر األمًن للعودة إذل دائرته ال ي كانت قد 
َها.  أَغارت عليها قَبيلة قَػْلعية كهَنبتػْ

 (5  7382ديسمبر  –نية )أكتوبر الحملة العسكرية المخز -8

واجهات الدنامية على ُمواصلة إْصرار السلطاف اؼبغريب على اغبل 
ُ
أشْبرت هذ  اؼب

العسكرم؛ كِلوماف قباح هذ  اغبملة أْشرؼ بِنفسِه على إْعدادها كذْبهيزها، 
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سبتمرب  29كهذا ما نَػْلمسه من خالؿ رسائله إذل كرّل عهد  سيدم ؿبمد بتاريخ 
فبوصوؿ كتابنا هذا إليك تأهب للنهوض ؽبذا األمر »فبّا جاء فيها: ـ ك 1847

اؼبهم بنفسك كال تظهر النهوض حىت تكوف دبكناسة، كُتوجه لك من الة ال ي 
...كأهل اغبوز 32معنا كتتوجه معك ؿبلة اغبوز كاؼبدد الذم يف اغبياينة كغًن  لتازا

ؽ[ اجعل ؽبم درنبا للفارس يف إف رأيتهم يتشوفوف ألعانته ]يعين ابن عبد الصاد
...بٌّن لنا عدد ما عند أبا ؿبمد خيال كرماتا) كذا( ـبازين كغًنهم كعدد ما  اليـو

 .33«مع أخيك ككم عندؾ بفاس كذلك

 02كلِتْثمٌن هذ  اغبملة توجنه السلطاف كبو فاس، كأثناء ُكصوله إذل مكناس يـو 
ر فيما ترتكب يف تدمًن كالنظ»كتب إذل سيدم ؿبمد ما نصه:   1847أكتوبر 

الفتاف كأنت بفاس، كرتب األمور ال ي ربتاج إليها كزباؼ تراخيها كال تظهر حىت 
كبنفس كصولك إذل تازة يكوف الشركع يف …تُرتب األمور كهتيئ األسباب

مناجزته كمنابذته، كال تطوؿ إقامتك هناؾ إال كبو العشرة أياـ كما قارهبا، ألف 
 .34«كخصوصا مع الغالء كاعبدب الطوؿ يوجب اؼبلل عموما

كيُوصيه كذلك ِبِكْتماف هذا الّتحرؾ العسكرم كباْستخداـ اغبِيلة كالسِّياسة: 
كأكتم أمر هنوضك مع هتيئ األسباب، فهذا اعبيش الفاسي ليس يف أعياهنم »

رجل رئيس يقدـ خدمة فيقـو هبا أك يتوذل خطه فيحسن التصرؼ فيها، فال تعوؿ 
كقد جرّبناهم كاحد بعد كاحد فما …ا هم أجساـ بال عقوؿعلى أحد منهم كإمب

رأينا منهم من يصلح لصاغبة كال من تعود منه فايدة كقبدة...ككبن إمبا قبامل 
كنلبسهم على حاالهتم إذ الوركرة أحوجت …الناس كنقوي هبم على عال هتم

 .35«إليهم فكن من أمرهم على باؿ كاقتفي أثارنا يف معامالهتم هتتد كترشد
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كمقصودنا هو التيقظ كاغبـز »يكتب له مرة أخرل:  1847أكتوبر  18كيف يـو 
ككاف الواجب تقدمي النظر يف أمور اؼبخازنية كإعداد …كالنظر يف عواقب األمور

كأف ال تتكل يف ذلك  …من يتقدـ كمن يتأخر، كاختيار اػبيل الصحيحة للسفر
 .36«على أحد فإنه دل يبق من يتكل عليه

من  15000ُخركج سيدم ؿبمد من فاس على رأس جيش قوامه كبِتاريخ 
الفرساف الرُّماة،  توّجه يف نفس الوقت شقيقه َمْوالم أضْبد كبو تَازة، كهذا ما 

كعند هذا ربققنا أف العقوف كإخوته الثالثة أقاـ ؽبم »ُتشًن إليه ُمذكرات األمًن: 
فمن مقلل كمكثر إذل أف أبوهم جنودا ؾبندة بقصدنا كبعثنا اعبواسيس كاغبواسيس 

اجتمعت ااؿ بالتازة )كذا(، استخربنا على اليقٌن أهنم قّسموا اؼبؤكنة للعلف 
 .37«كتيقنا أف السلطاف دخل فاس…على طبسة كثالثٌن ألف فارس

إفن هذ  التنحركات العسكرية الونخمة َستْلتقِي يف األخًن كتتَجمنع ُكلها ِبقصبة 
ليات العسكرية األخًنة ضد األمًن، الذم دل يُكن معه إالّ َسلواف قبل بَْدِء العم

نفر، غًن أنه كاف يوجد من  20.00عدد قليل من ُقواته ال ي دل تكن تتجاكز 
فارس، ُكهم زهرة الُفركسية اعبزائرية، كُمعظم هؤالء الّرجاؿ   1200بٌن هؤالء 

شاركٌن معه يف صبيع األخ
ُ
الزمٌن له، كاؼب

ُ
طار كاؼبصاعب خالؿ كانوا من أتباعه اؼب

 . 38ُمقاكمته الُبطولية

شُحونة بالّتوتُر الّشديد بٌن األمًن كالسلطاف، كيف ِظلِّ 
َ
يِف ِظْل هذ  الظُّركؼ اؼب

َئونة، كالتنويِيْق عليها من 
الصُّعوبات ال ي باتت تُعاين منها دائرة األمًن، َكُنقص اؼب

يدم لَِتذليل هذ  الّصعاب ، جاءت ِسفارة ؿبمد البوضب39طرؼ القبائل اؼبغربية
كزبفيف ِحّدة التنوتُر بٌن الطنرفٌن؛ كقبل التنطرؽ إذل تفاصيل هذ  الّسفارة 
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الُبوضبيدية، أنكدُّ اإلشارة إذل نُقطة رئيسية َمفاُدها: َمن كاف يَِقُف كراء هذ  
الّسفارة؟ هل األمًن عبد القادر هو من بَادر بِفْكرة إْرساؿ الُبوضبيدم إذل 

ـْ أفن ُهناَؾ أْطراؼ أُخرل اْقرتحت عليِه التنفاُكض مع السلطاف؟ الس لطاف؟ أ
خِبُصوص اإلجابة عن هذا السُّؤاؿ َكقَػْفنا على اْختالؼ حوؿ هذ  القوية بٌن 
اؼبصادر كاؼبراجع ال ي ُعدنا إليها، كهذا ما َسنُػَوضُِّحه حسب الشنواهد الّتارىبية 

 الّتالية: 

رات األمير ع-7 : جاءت ِسفارة الُبوضبيدم ِبطَلٍب من الشنيخ بد القادرُمذكِّ
فبعدما  أخذ األماف للبوضبيدم من السلطاف؛ »ؿبمد بن عبد الرضبن الَكرُّكمي: 

قدـ كبونا كطلب منا أف نأذف له يف إرساؿ سفًن إذل السلطاف من لدنا فاستحيينا 
  .40«منه ك أجبنا  ؼبا طلب من مرافقة البوضبيدم فسرحنا  معه

: بعد أف ُيشًن إذل معركة اغَبْشم كبُنو عامر، يقوؿ ِبشأف شارل ِهنري تّْشرشل-1
كقد قرر ]أم األمًن[ أف يُوّجه نداء أخًنا إذل صديقه القدمي »هذ  السِّفارة: 

كحاميه كاؼبعجب به، فأرسل خليفته البوضبيدم يف مهمة إذل فاس؛ كعبأ اؼببعوث 
ناعا ُمعددا ذكريات اؼباضي اجمليدة، كطالب ]أم البوضبيدم[ إذل أكثر الطرؽ إق

 .41«بتطبيق أقدس شعائر الكـر باسم صبيع عالقات الصداقة كالدين

مث أف كرباء األحالؼ كغًنهم »يَذُكر بشأف هذ  النقطة: ابن ُعودة الَمزاري5 -1
من العرب أتوا لألمًن كحّثوا عليه يف إرساؿ اؽبدية ال ي كاف هُبهزها ؼبوالم عبد 

اف كتوا ى عن إرساؽبا بسبب كاقعة األضبر كقلعية؛ فتشاكر مع خلفائه كأعياف الرضب
، كعٌّن خليفته البوضبيدم ليكوف على 42«دائرته على ذلك فأشاركا عليه بإرساؽبا
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ال ي سنشًن إليها -رأس الوفد الذم سًنسله إذل السلطاف لتبليغ هذ  اؽبدية
 . 43-الحقا

واجهات ال ي كقعت بٌن األمًن كجيش بعدما يشًن إذل ايحي بوعزيز5 -8
ُ
ؼب

كرغم ما يف هذ  األحداث من خالـ كفواجع، كرغم »السلطاف، يذكر لنا ما يلي: 
أف السلطاف قد ذبّرد من كل معاين اإلنسانية، فوال عن األخوة كالقرابة كاعبوار، 
حبيث أصبح التعامل معه غًن ذم موضوع، إاّل أف األمًن رأل أاّل يقطع حبل 

ل، ِحرصا منه على إصالح الوضع كتبصًن  حبقيقة الوضع فأرسل إليه كفدا األم
ىبطر  بأف بالالضبر )كذا( هو الذم اضطر  إذل القتاؿ كأنه قاـ فق  بالدفاع عن 
النفس، كلكن السلطاف رفض االستماع إذل صوت اغبق كأّلف جيشا ضخما من 

مد، ككلفهما دبحاربة حوارل طبسٌن ألف جندم أسند قيادته إذل ابنيه أضبد كؿب
 . 44«عبد القادر

من خالؿ هذ  الّشواهد يُبكننا القوؿ: إفن ِسفارة الُبوضبيدم كإْف سانبت ِفيها 
أطراؼ متعددة، فَػَتطُلعات األمًن إذل رَبسٌن العالقات بَينُه كبٌن السلطاف، كانت 

غرضٌن الذي
ُ
ن وباكلوف دائمنا ُشغله الشناغل لِتْفويت الُفرصة على األعداء كاؼب

َتسميم هذ  العالقات، كالرناجح هو أّف األمًن زَاَد إْعَجابُه بفكرة الّتصاحل مع 
السلطاف عندما طُرحت عليه من هذ  األطراؼ، كبناءن عليه َسًُنسل َمبعوثا عنه 
ماء بٌن اؼبسلمٌن، كالبحث  إذل حورة  السلطاف قصد ذَبنُّب إراقة اؼبزيد من الدِّ

 ٌن حوؿ تواجد األمًن كدائرته باؼبغرب.عن حل يُرضي الطّرف

بعد ما اقتنع األمًن بوركرة إرساؿ هذ  السِّفارة، كَقع اْختيار  على ُمجرياتها5 
خليفته كرفيقه العادل اعبليل ؿبمد البوضبيمي، لِيكُوف على رأس الوفد الذم 
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كؿبمد َسًُنسله إذل السلطاف اؼبغريب، َتشّكلت هذ  السِّفارة من البوضبيدم رئيسا 
بن عبد الرضباف الكرُّكمي، كبعض األعياف من الدائرة كمن العرب اؼبريدين للهدية، 
ْغزل من هذ  السِّفارة، كهذا ما يُبكن 

َ
كبعث معه بكتاب إذل السلطاف َضمننه اؼب

 إهباز  يف النقاط التالية:

ه إقناع السلطاف يف السنماح لألمًن باالنسحاب كبو الصحراء رَيَثما تسمح ل-1
 الظركؼ بذلك.

 عدـ خركج األمًن من األراضي اؼبغربية ال يُفهم منه أنه ربدم للسلطاف.-2

امات حوؿ األطماع يف عرش السلطاف، ما هي إالّ -3 ما ُرمي به األمًن من اهتِّ
 . 45-بيجو، بوؿ أزاف، ليوف ركش-ؾبرد افرتاءات كاذبة رّكجها  العدك الفرنسي

حرس البوضبيدم كاف بطريق اػبطأ، كهو الذم قتل القائد األضبر  من قبل -4
 .46أْكرهه على استعماؿ القوة

 بقاء األمًن عبد القادر على الطّاعة كالوالء للسلطاف...اخل.-5

كما بعث مع هذا الوفد هِبدية شبينة إذل السلطاف، كهذا ما أشار إليه  ابن ُعودة 
تاؽ اػبيل أحدنبا انتخب ]أم األمًن[ من جيشه فرسٌن ذكرين من ع»يف قوله: 

للجيالين كلد السايح، كثانيهما مد كلد العزرم اغبشمي؛ كعندما تبٌّن له أنه به 
عيب مفرط تركه كأخذ فرس السيد أضبد بن الشريف اؼبعسكرم، ككاف كميتا 
كبأرجله األربعة سواد خلقة يقاؿ له البصرم، كجعل عليهما سرجٌن جّيدين من 

، كإضافة إذل هذ  اؽبدية كالكتاب 47«اؽبدية ذهب خالص مع أشياء جليلة يف
كحسب ابن عودة دائما قاـ األمًن بتزكيد البوضبيدم بالرسائل ال ي كتبها له ؿبمد 
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، كأمر  بأنه يف حالة ما إذا دل يتعرض له أحد من الُوشاة بشيء فال 48بن إدريس
 .49يُظهرها للسلطاف؛ مث شّيعه كرجع كقلبه يف فلق من فراقه

غادرة هذا الوفد لألمًن عبد القادر، أْنشد هذا األخًن َقصيدةن شعريةن كأثناء مُ 
. ككأف األمًن كاف يعلم دبصًن خليفته، 50"يوم البينلتوديع الُبوضبيدم ُعرفت بػ "

ألننه كاف ِفعال الوداع األخًن، َفعانق بعوهما بعوا، كأحّس األمًن حِبسرة قاتلة 
 :56صيدةَتعصر قلبه، كفبنا جاء يف هذ  الق

 دررا نظمت عقودها من أدمعي قّلدت يـو البٌن جيد موّدعي     

 قليب كال جلدم كال صربم معي كحدا هبم حادل اؼبطايا، فلم أجد 

 تركت معادل معهدم كالبلقع  كدعتهم مث انثنيت حبسرة     

 رجعت عداؾ اؼببغوضوف ؼبرجعي كرجعت ال أدرم الطريق كال تسل 

 حاشى ؼبثلك أف أقوؿ كال يعي نصت ألخبار اؽبول يا صاِح ِع كأ   

 كعجائب حىت كأين األصمعي  إين أحدث يف اؽبول بغرائب    

 طيب اغبياة ففي البقاء ال تطمعي.  يا نفس قد فارقت يـو فراقهم      

، 1847نوفمرب  27سَبّكنت قافلة الُبوضبيدم من الوصوؿ إذل مدينة فاس يـو 
استقبله السلطاف، فسّلمه البوضبيدم هدية  57شهر ديسمرب كيف اليـو الثالث من

األمًن ككتابه، كمن هنا تبدأ الرِّكايات التارىبية يف االختالؼ فِيما بينها حوؿ إدارة 
هذا اللِّقاء التنارىبي، فَػُهناؾ من يرل بِأننه كاف ِلقاءن ُكدِّينا، من خالؿ االستقباؿ 
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اؾ من يرل َعكس ذلَك سبامنا، حيث دل يِتم الذم َحظَي به الوفد اعبزائرم، كهن
تعارؼ عليها خنذاؾ

ُ
، كلكلِّ طرؼ براِهينه 58اْستقباله ِكفق األعراؼ الدِّبلوماسية اؼب

كُحججه ال ي َيستِنُد إليها، كهذا ما ُسنعاعِبُه ِكفق اؼبنهج الفلسفي اعبدرل على 
 النحو التارل:

هد تارىبية ُتشاِطر ، يُبكن كقفنا خِبُُصوصه على عدة شواالرأي األول5 -7
 حصرها يف ما يلي:

: اكتفى هذا اؼبصدر ِبوضع ُعنواف رئيسي ؽبذ  السِّفارة مصطفى بن التهامي-
فحٌن »على النحو التارل: السُّلطاف يُػَنّكب بالُبوضبيدم يف فاس، كفبّا جاء فيه: 

ربلٌن تأمنوا من جانبنا بوصوؿ البوضبيدم إليهم، كّجهو  ألبيهم كأصبحوا ُمر 
، كدل يوضح لنا هذا اؼبصدر اؼبصًن 59«زائدين كبونا كمن خدعنا با البدعنا له

الذم خَؿ إليه الُبوضبيدم، كدل تَرِد أّم إشارة أخرل لِلبوضبيدم يف هذا اؼبصدر رغم 
 أنبيته.  

بعدما ُيشًن إذل ُكصوؿ البوضبيدم إذل السلطاف،  األمير محمد بن عبد القادر5-
لم وبتفل به السلطاف، مث ألقى القبض عليه، كبعد أياـ قالئل أتلفه ف»يذكر لنا: 

 . 60«بسمٍّ أكرهه ناظر اغببس على شربه، فمّزؽ أمعاء 

جاء يف رِكايتِه بعد ما أشار إذل اْجتماع البوضبيدم  شارل هنري تشرشل5-
 كعبأ اؼببعوث ]أم البوضبيدم[ إذل أكثر الطرؽ إقناعا ُمعددا ذكريات»بالسلطاف: 

اؼباضي اجمليدة، كطالب بتطبيق أقدس شعائر الكـر باسم صبيع عالقات الصداقة 
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كالدين، كلكن أياـ التوامن كاألخوة كالعاطفة قد كّلت بال رجعة...كقد رمى 
 .61«بالبوضبيدم يف السجن حيث مات بعد قليل

من بٌن ما أشار إليه يف بعض ُمؤلّفاته حوؿ مصًن أبو القاسم سعد اهلل5 -
، مُثّ وُباكؿ رب  َكفاته 62«فقد تويف البوضبيدم يف ظركؼ غاموة»يدم: البوضب

كمات كذلك عود األمًن اآلخر، كهو ؿبمد بن »ِبوفاة كل من ؿبمد الرُبكاين: 
، كؿبمد بن 63«عيسى الربكاين يف تازة )اؼبغرب(، كهكذا بقي األمًن كحيدا تقريبا

سّقاط دل يكن األكؿ يف هذا ككبن نعرؼ أف »عبد ا الّسقاط يف اؼبغرب؟!: 
اؼبوت اؼبشبو ، فقد سبقه إليه ؿبمد البوضبيدم الوؽباصي مبعوث األمًن إذل 

يف خخر ؿباكلة لألمًن إلصالح العالقات مع  1847السلطاف أيوا يف نوفمرب 
السلطاف، كلكن البوضبيدم دل يرجع ككاف مصًن  اؼبوت كهو يف ريعاف الفتوة 

 . 64«اكمةكاالستعداد ؼبواصلة اؼبق

ُيشًن سعد ا أيوا إذل عملية  -كالدة األمًن-كيف َمعرض َحديِثه عن اللّة الزُّهرة
بتوقيف  1847كقيل إهنا هي ال ي نصحت ابنها األمًن سنة »قَتل البوضبيدم: 

اغبرب بعد مقتل البوضبيدم يف اؼبغرب كفقداف األمل يف اؽبركب إذل 
شُبو –ة االغتياؿ .  نَفهم ِمن هذا أف َعملي65«الصحراء

َ
وت اؼب

َ
دل َتطاؿ -اؼب

البوضبيدم فحسب، ِبقدر ما َمسنت عناصر جزائرية أخرل كانت على صلة قوية 
 باألمًن؟؟؟.

:  يقوؿ خِبُصوص البوضبيدم بعد ُكصوله إذل السلطاف: إسماعيل العربي-
كاحتفظ السلطاف بالبوضبيدم ربت اغبراسة، مث أدخل السجن حيث أُرغم على »

 . 66«ؿ مشركب مسمـو كمات اثر ذلكتناك 
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ُيشًن إذل ِسفارة البوضبيدم بعد كصوله إذل َقصبة سلواف:  :موالي بالحميسي-
من سلواف ذهب البوضبيدم إذل فاس للتفاكض كتصفية األجواء، فرفض »

السلطاف أف يستقبله كرما  يف السجن مدة مث جرع مشركبا مسموما قوى عليه 
 .67«يف حينه

جاء يف رِكايته حوؿ هذ  السِّفارة بعد دخوؿ البوضبيدم وي5 محمد المهنا-
عندما دخل البوضبيدم على السلطاف كجلس »على السلطاف كاعبلوس بٌن يديه: 

: ماذا تريدكف؟ فقاؿ له البوضبيدم: نريد -يعين السلطاف-بٌن يديه قاؿ له أبو زيد
: اظبع أقوؿ خاطرؾ كرضاؾ عنا كالعفو عما سلف من الذنب، فقاؿ له أبو زيد

لك: إف أحب اغبديث إذل ا أصدقه، كإنين ال أقبل منكم إال إحدل اػبطتٌن: 
إما الدخوؿ لداخل اإليالة فتنزلوف عندنا يف عز كإكراـ، كإما زبرجوا من اإليالة، 

 .68«كتتوجهوا حيث شئتم كال أقبل منكم غًنها

، بعد ُكصوؿ البوضبيدم جاء يف معرض حديثه عن هذ  السِّفارة يحي جالل5-
حيث كجد  يف منتهى الغوب كاالحتداد ، كلقد اهتمه السلطاف »إذل السلطاف: 

بقتل القائد األضبر، كمنعه من الكالـ كأنه لن يعطي األماف لألمًن إال إذا حظر 
بنفسه إذل مدينة فاس، كذكر الذين نقلوا اؼبقابلة لػ" شاستو" أف السلطاف كاف 

، معىن ذلك أفن هذ  الرِّكاية تُفيدنا يف معرفة اغبالة النفسية 69«يزبد كجمل هائج
وطربة ال ي كاف يبر هبا السلطاف، جرناء ما كاف َيصلُه من أنْباء ُمغرضة عن 

ُ
اؼب

األمًن، كما كاف يَتعّرض له من هتديد كَضْغ  فرنسي لتنفيذ ما هو مطلوب منه، 
  .70كالّتخلص منه كهو طرد األمًن من اؼبغرب أك إلقاء القبض عليه
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قدرة  أديب حرب5-
ُ
بعدما ُيشًن إذل االْستعدادات اؼبغربية ِلُمواجهة األمًن كاؼب

كإزاء هذا اػبطر ادؽ » مقاتال، يذكر بشأف هذ  السِّفارة:  30.000حبوارل 
به، انتدب ابن ؿبي الدين خليفته البوضبيدم إذل مراكش إلقناع مسؤكليها السماح 

تشرين األكؿ  27إذل الصحراء، كصل البوضبيدم إذل فاس يف  لألمًن باالنسحاب
كانوف األكؿ يف قصر ،   3]كذا كصوابه تشرين الثاين[ كاستقبله عبد الرضباف يف 

كما إف بدأت اؼبفاكضات بينهما حىت اهتم مبعوث األمًن بقتل ابن األضبر، فألقي 
 .71«القبض عليه كأدخل السجن فمات فيه اثر تناكله الّسم

ن خالؿ ما جاء يف هذ  اؼبرجعيات الّتارىبية الّتسعة، يُبكننا القوؿ م 
بأهنا جاءت ُكلها تصب حوؿ الطّريقة غًن الالّئقة ال ي أُسُتقبَل هبا البوضبيدم يف 
بالط السلطاف، كمن ِخالؽبا يُبكننا أْف مُبيِّز بٌن ؾبموعتٌن منها، اجملموعة األكذل: 

ُمباشرة يِف حَورة السلطاف كهو إلقاء الَقبض عليه  ترل بأف مصًن البوضبيدم تَقرنرَ 
كِسجنه مُثّ قَتِلِه بالسُّم، كيتصدر هذ  اجملموعة كل من األمًن ؿبمد، كشارؿ هنرم 
تشرشل، كمصدرين أساسيٌن، مُث يَليهم كل من إظباعيل العريب، موالم 

وُبّدد لنا بلحميسي، كأديب حرب، كيأيت يف األخًن أبو القاسم سعد ا الذم دل 
ا اكتفى يِف ركايته بِقوله: تُويفِّ يِف ظُركؼ غاموة،  مصًن البوضبيدم بالونب  كإمبن
كيُقارف كفاته بوفاة الرُبكاين كالسنقناط، فبا هبعل من حادثة قتل البوضبيدم ِقصة 
ة كاقعية، كهو ما عاد كذكرها لنا يف ركايته الثانية عندما ربدنث عن اللّة الزُّهرة كالد

األمًن عبد القادر عندما نصحته باػبُركج من اؼبغرب كاؽبركب كبو الصحراء بعد 
 قتل البوضبيدم. 
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أّما اجملموعة الثانية كال ي يَتصدرها ابن التُّهامي كمصدر اكتفى بتوظيف  
ُمصطلح اػبُدعة يف قوله: كمن َخدعنا با الْبدعَنا لُه، فهي إشارة كاضحة تُفيد 

بوضبيدم كالتّنكيل به، كيليه كل من ؿبمد اؼبهناكم كجالؿ وبي  َغدر السلطاف بال
كمرجعيٌن يف َكوهِنَما اتفقا على أف السلطاف طرح َشرطٌن أساسيٌن على 
البوضبيدم، كنبا: ُخركجه من اؼبغرب، أك القدُكـ إذل حورة السلطاف كتفكيك 

 دائرته، بينما دل يشًنا إذل مصًن البوضبيدم. 

مًن فيما بعد هِباتٌن الشنرطٌن من طرؼ بعض ُمرافقي غًَن أفن توصل األ
الُبوضبيدم، يُفيدنا هذا بإلقاء القبض عليه، معىن ذلك أف أنصار الرأم األكؿ 
سواء اجملموعة األكذل أك اجملموعة الثانية هُبمعوف على عملية إلقاء القبض على 

شرطٌن السالفٌن، كمن البوضبيدم كأْسر  َكرهينة رَيثَما يَنجلِي موقف األمًن من ال
ستبعد أف تصاعد حدة الّتوتُر على جبهة القتاؿ فيما بعد دفعت بالسلطاف 

ُ
غًن اؼب

 إذل قتل البوضبيدم كالتخلص منه.  

ُتشاطر  ؾبموعة من اؼبصادر التارىبية، ال ي يبكن اإلشارة إليها الرأي الثاني5 -1
 يف ما يلي: 

هذ  السِّفارة، بعد توديع األمًن  جاء يف معرض حديثه عنابن عودة المزاري5 -
مث جّد البوضبيدم الّسًن بتلك اؽبدية كصحبته »...عبد القادر لِبْعثة الُبوضبيدم: 

أعياف الدائرة كأعياف العرب اؼبريدين للهدية؛ كؼبا كصل إذل فاس اجتمع بالسلطاف 
بالثناء  فدفع له اؽبدية ككقع الكالـ بينهما على األمًن باإلحساف فبالغ البوضبيدم

على األمًن، كزيّنه يف قلب السلطاف فأصغى له غاية اإلصغاء بالتحرير، كيف هذ  
األثناء قاـ الوزير ]ؿبمد بن إدريس[ كبادر السلطاف بالقوؿ: يا سيدنا ال تصغى 
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لكالـ هذا اػبالط الشيطاف، فإنه هو كأمًن  كصبيع اػبلفاء شياطٌن مفسدين يف 
قد أفسدكا اؼبغرب األكس  بفعلهم كقوؽبم كعثوا  األرض كأف كالمه هو البهتاف،

فيه إذل أف فر أهله منهم للفرنسيس فإهنم ألكالد إبليس لصلبه، مث جاءكا ؼبغربنا 
كشرعوا يف الفساد فغزكا األحالؼ مث األضبر كقتلو  كأخذكا ؿبلته مث قلعية كقتلوهم 

كظفرت بواحد كأخذكا أمواؽبم كتصرفوا باغبكم فيهم، فقد كقع هذا كله منهم 
 . 72«منهم كدل تبادر بالفتك به، فعال الغوب على كجه موالم عبد الرضباف

نَفهم من هذ  الّركاية أشياء كثًنة منها: ُشكوؾ األمًن عبد القادر حوؿ  
ؿبمد بن ادريس كانت صادقة، كبالتارل فهو عندما زّكد الُبوضبيدم بتلك الرسائل 

ركحات كالتنفاصيل لدل السلطاف، هذا من جهة، يكوف قد كفّر عليِه َكثًن من الشُّ 
ندسٌن يف بالط السلطاف الذين دل يكن من 

ُ
كمن جهة أخرل نَفهم ُكجود بعض اؼب

مصلحتهم عقد الصُّلح بٌن الطّرفٌن، كلكن يبقى السؤاؿ اؼبطركح ما هي غاية 
زنُه هؤالء اؼبُّندسٌن؟ كمن كاف يقف كرائهم؟ خاصة إذا علمنا بأف ابن ادريس له كَ 

الِفقهِي كالعلمي، فكيف به يفعل ذلك؟ كقبل اإلجابة عن هذا السُّؤاؿ نعود إذل 
 مواصلة اغبديث عن ركاية اؼبزارم حوؿ مقابلة البوضبيدم للسلطاف. 

كعندما َعال الغَوب على َكجه السلطاف، بَادرُ  الُبوضبيدم بالَقوِؿ بعدما كّضح له 
 
ُ
َقِطْع أف هذا الفعل ال َيصدر من األمًن اؼب ْذعن بالِبيعة َكرسائِله ال تَػنػْ

ُ
ِقر بالطّاعة كاؼب

كإمبا الذم جعل » كَهدايا  ال تَتوقْف، كأفن من يقف كراء ذلك هو كزير  : 
اػبالط اعبليل، كأبعد بينك كبٌن الفعل اعبميل، كصار بينكما شيطاف، كأكقد 

هو كزيرؾ هذا للحرب بينكما النًناف، هو الغادر لك كاؼباكر بك فرخ إبليس، ك 
ؿبمد بن إدريس ألنه كاف يكاتب األمًن بغًن قياس، كيقوؿ له يف مكاتبه جّد 
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السًن لتملك اؼبغرب بأسر  كتسكن مدينة فاس، فإف باهبا من كل ناحية لك 
مفتوح، إف شئت فأدخل من باب القيسة كإف شئت من باب الفتوح كاين متفق 

أهل الديواف، على سبليك اؼبغرب لك مع الكرباء من التجار كاألعياف كالعلماء ك 
على حسب ما تريد، كتكوف أنت سلطانه الطود العظيم كالليث الشديد...كإف 
أكذبتين يا سيدنا يف مقال ي كأصدقته يف تغيًن حال ي، فمكاتبه رب ي ُخذها كاقرأها 
مث قل له اقرأ  كتابك ليزكؿ عنك الرّيب كوبل لك االنتقاـ منه ألنه عدك غادر 

 .73«لك كبك يف الشهادة كالغيبماكر 

كإلقامة اغُبّجة على الوزير أْخرَج الُبوضبيدم اؼبكاِتب من َجْيبِه ِبسرعة كقّدمها 
للسلطاف، فلمنا َقرأها اشتدن غوبه على كزير ، ابن إدريس اػبادع اؼباكر، كقاؿ له: 

اقرأ  كتابك يا خادع، لتعرؼ أنك أنت اؼباكر كهو الصدكؽ الذم بأمر  »
ادع، مث أمر موالم عبد الرضباف كل من حور بقتل ابن إدريس بالنعاؿ كال مص

يدعو له بابا للمفر، فاشتغلت الناس بوربه بالنعاؿ، لكل ناحية من جسد  إذل 
أف مات بأشد النكاؿ، كأمر بطبع أبواب ما يبلكه من الدكر، كنزع اؼبلك من يد 

 .74«فقراء كاؼبساكٌناعبسور، فنزعت يف اغبٌن، كصارت كرثته من صبلة ال

كقّرب البوضبيدم كأدنا ، كألحسن الدكر »أّما مصًن الُبوضبيدم فَيذُكر لنا ِبشأنِه: 
بفاس َمّلكه كأعطا ، كزّكجه من ابنة العالمة السيد ؿبمد بن عبد ا سّقاط، 
كتوذل مئونه )كذا( كجعل له راتبا شهريا كأعطا  من ىبدمه من اإليباء فصار يف 

، كال زاؿ كذلك إذل أف سأؿ الزيارة لدار كازاف، كضريح القطب عز كانبساط
موالم عبد السالـ فأذف له السلطاف، كؼبا سبت زيارته كرجع ألهله بفاس قبض 
عليه السلطاف لكوف الوشاة قالوا له: إف جوالنه ليس للزيارة كإمبا هو للتجسس 
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ات مث ندـ السلطاف كاالختالط كاالتفاؽ مع الناس، كسجنه إذل أف سقا  ظبا به م
 . 75«على ذلك، كعلم أف تلك شيطانة حلت به إذل أف ارتكب تلك اؼبهالك

أكـر السلطاف »: يقوؿ بشأف ِسفارة البوضبيدم: عبد الرحمان بن زيدان-
كفادته كاقتبله جبناف أيب اعبنود، كؼبا مثل بٌن يديه كبلغه ما أتى ألجله...فطلب 

 . 76«لرتصبة كأّمنه كأبقا  يف ضيافتهالبوضبيدم اإلمهاؿ فأمهله صاحب ا

كدل يكتف ابن زيداف بذلك بل أَكرَد رِسالة غريبة َكتبها األمًن إذل البوضبيدم، 
هػ، كفبا 1264ذك القعدة  10َيسأؿ فيها عن أحواله، كهي رسالة مؤرخة يف 

من عبد القادر بن ؿبيي الدين كاف ا له كالخوته خمٌن، إذل أخي »جاء فيها: 
ؿبمد بن أضبد البوضبيدم السالـ عليكم كرضبت )كذا( اله كبركاته كبعد  سيدم

فانا نسأؿ عن أحوالك كنرجو أف تكوف يف نعمة مثلنا، كبعد أف ىبرب  حباؿ أبنائه 
الذين تركهم يف اعبزائر، ينتقل إذل اغبديث عن مكانة البوضبيدم عند السلطاف يف 

كفّقه ا للخًن كأعانه عليه قوله: .كقد بلغنا أف لك كجها عند السلطاف 
كأصلحه، كىبتم رسالته بالعبارات التالية: كال تنسانا عند ضريح الدرياؽ اجملرب 

  77«.موالنا إدريس، كعند غًن  من أهل ا أحياء كأمواتا

": يَذكر هذا الّواب  الفرنسي Michaux Bellaire" ميشو بيالر5-
ف ثركة األمًن َتكاد تَنفذ، فاستغل خبصوص سي ؿبمد البوضبيدم، الذم َفِهَم أ

هذ  الفرصة كأراد االنفصاؿ عن ُسلطته، كرغم نصائح األمًن عبد القادر له فقد 
توّجه إذل فاس ربت ذريعة أننه يُريد ؿبادثة موالم عبد الرضباف مباشرة كبصفة 
شخصية، فما كاف من السلطاف إاّل أف استقبله باحتفاء كبًن، كمنح له معونة 
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معتربة، كأسكنه يف منزؿ درب الدُّركج يف العدكة، كحينها يكوف البوضبيدم  يومية
 .78قد تزكج من ابنة الفقيه سي بن عبد ا السقاط

 Dàrكُشهور من بعد ذلك أْكقفه موالم عبد الرضباف كحبسه يف دار بوتالعة "
Bou Dellaha بفاس اعبديد...مث يذكر أف سي ؿبمد البوضبيدم قد مات "

 Siبعد ذلك بوقت قصًن كما يزعموف              ] مسموما
Mohammed El Bou Hàmidi mourut peu de temp 

après, empoisonné, dit-on.] كدل يرتؾ أبناء من اؼبرأة ال ي تزكجها ]
يف فاس، كال ي ماتت هي األخرل بعد  بقليل، أما بقية أطفاله اآلخرين فقد ظلوا 

َتسميم البوضبيدم يَعود مباشرة للحديث عن ، كبعد حديثه عن 79يف تلمساف
مطاردة القوات الفرنسية كجيوش السلطاف اؼبغريب لألمًن عبد القادر، كتوييق 

 اػبناؽ عليه.

كقبل العودة إذل اغبديث عن موقف األمًن من مصًن البوضبيدم، نُسجِّل بعض 
عودة  اؼبالحظات حوؿ موقف أنصار الرأم الثاين الذين يَتصدّرهم كل من ابن

اؼبزارم كميشو بيالر حيث نَفهم من ركاية ابن عودة أف السلطاف قّرب البوضبيدم 
كناؿ عند  ُحووة كَمكانة راقية، فزّكجه كأنعم عليه بالسكن كاؼباؿ، فانبس  يف 
حياته، كأثناء زيارته لوريح موالم عبد السالـ بإذف من السلطاف ُكشي به، 

سمومنا، كلكن تَبٌنن للسلطاف فيما بعد فقبض عليه السلطاف كسجنه مث مات مَ 
خطأ ِفْعلتِه، أّما ركاية "بيالر" فهي تتفق مع ركاية اؼبزارم، يف كوف البوضبيدم بقي 

-بفعل الوشاية-على قيد اغبياة، كلكن شهور من بعد ذلك أُلقي عليه القبض
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 كرمي به يف السجن حيث لقي حتفه كمات َمْسمومنا، لكنه ينفرد بأف البوضبيدم
 ذهب من تلقاء نفسه للسلطاف كهذا غًن صحيح.  

أّما ركاية ابن زيداف فقد أضافت لنا اعبديد من خالؿ رسالة األمًن إذل 
هػ، فاألمًن ِحينها  1264ذك القعدة  10الُبوضبيدم، كمن خالؿ تاريخ الرسالة 

ها كاف يف السِّجن بفرنسا، كإذا ثَػُبَت صحة هذ  الرِّسالة فالبُوضبيدم يكوف ِحين
 ال يزاؿ على قيد اغبياة.  

بعد هذ  اؼبالحظات نَػُعود اآلف إذل اغبديث عن الّتطورات ال ي حصلت بٌن 
األمًن كاعبيش اؼبغريب، َففِي الوقت الذم كانت فيه ِسفارة البوضبيدم رُباكؿ َرْأب 
الصندع كالتنخفيف من ِحّدة الّتوتر بٌن الطرفٌن، ربركت أطراؼ خفية كبسرعة 

ُمهمته، كهذا ما نَػْلمسه من خالؿ ربرؾ اعبيوش اؼبغربية باذبا  قوات إلفشاؿ 
األمًن، ِلدفعِه كبو منطقة التُّخـو الشرقية حيث تُراب  القوات الفرنسية، كيف هذ  

بعدما احتفظ به ربت -األثناء أرسل السلطاف اثنٌن من ُمرافقي البوضبيدم
جرت بينه كبٌن سفًن ، كهذا ما  إلبالغ األمًن بنتيجة اؼبقابلة ال ي -80اغبراسة

إف على عبد القادر إما أف يستسلم شخصيا إذل السلطاف »ذَكر  ِهنرم ْتشرشل: 
عبد الرضباف، كإما أف يعود إذل الصحراء اعبزائرية، كيف حالة الرفض أك التأخًن 

 82،«يزحف اعبيش السلطاين ضد 

 البوضبيدم بقوله: كؼبا رجع كيُعلِّق ابن عودة على موقف األمًن ِعندما َعِلَم دبصًن
أصحاب البوضبيدم اؼبصاحبٌن له لفاس، أعلموا األمًن فتأسف كثًنا كحصلت له 
الندامة على إرساله، كقاؿ:  يا ليتين دل أتركه ذهب )ذهب( عند الظاؼبٌن 

، كبَادر على الفور ِبكتابة رسالة ُمطّولة إذل السلطاف يشرح له فيها 83البخاس
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. ك لكن ال حياة ؼبن تنادم،  فيئس األمًن من 84شرطٌنموقفه من هذين ال
مواصلة السلطاف له، كإعانته على عدك ، كتبَػٌّن له أنه أمسى كحيدا ال نصًن له 

 . 85«غريبا ال كطن له

دل سُبهل القوات اؼبغربية األمًن يف التنواصل مع السلطاف من جديد، إْذ ُسرعاف ما 
ذُبا  دائرته، للظّفر هبا قبل ُعبورها هنر ملوية،  أْعلنت اغبرب ِضّد ، كبدأت َزحفها

كلكي تتمكن الدائرة من عبور هذا النهر، بادر األمًن باؽبُجـو ليال على ُمعسكر 
القوات اؼبغربية إلرباكه، فعمد إذل إحوار صبلٌن كَشّد على ظهر كل منهما حزمة 

، كعندما اقرتب 1847ديسمرب  15من اغبلفاء، كتوّجه كبو اؼبعسكر اؼبغريب ليلة 
منه أشعل النار باغبلفاء كدفع باعبملٌن كبو ، كما أمر ِبقرع الطُّبوؿ إلحداث 
اؼبزيد من الونجيج، كلَِيْدُخل يف ظن كلدم السلطاف بأنّه قادـ ؼبواجهتهما جِبيش  
عسكر اؼبغريب كَتشتنت،  بينما خسر األمًن 

ُ
كبًن، كعلى اثر هذ  اغبِيلة تفّرؽ اؼب

نديا من قواته، مُث تراجع باذبا  دائرته كسبّكن من عبور هنر ملوية ج 150حوارل 
 . 86باذبا  اعبزائر دبُحاذاة الساحل

لقد كانت هذ  اؼبعركة كما يذكر وبي بوعزيز خخر ِمسمار دقُّه السلطاف يف ظهر 
 30.000األمًن، الذم بات ؿُباصرا بٌن القوات اؼبغربية ال ي ترتاكح ما بٌن 

اؼبغربية -، ك القوات الفرنسية اؼبرابطة على التخـو اعبزائريةمقاتل 50.000ك
، ال ي سَبركزت يف النِّقاط اإلسرتاذبية ال ي قد 87جندم 100.000كاؼبقدرة حبوارل 

يسلكها األمًن كممر قَػْربُوس، هذا إذل جانب سَبرُكز ُرؤساء القبائل اؼبغربية يف 
بة من دائرة األمًن، كسبركز قاضي اؼبناطق اغبساسة، كتمركز أكالد سلطاف على مقر 

 كجدة مع قواته يف أراضي بين سناسن. 
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يف هذ  األثناء استدعى األمًن ما بقي من أعواء يف ؾبلسه الشُّورم كابن  
التهامي، كقدكر بن عالؿ، كدرس معهم ُسبل اػبركج من هذ  اغبلقة ال ي باتت 

يه بن عالؿ الذم جاء فيه: َتويق حوله، كبعد أخذ كرد مّت الَقُبوؿ باقرتاح الفق
َسنطُرؽ باب االْسِتْئَماف الزنَمين، أم دبعىن توقيع عهد األماف مع الفرنسيٌن، فوافق 

، كمتن االتصاؿ 88اعبميع على هذا الباب الفقهي، كهو باب َمعركؼ يِف اعبهاد
بالفرنسيٌن حوؿ ُشركط كقف القتاؿ، فأرسل األمًن َمبعُوثٌن عنه إذل اعبنراؿ "ال 

ُمَوقّعة كـَبتومة خبتم  89مورسيًن" كحبوزهتما رسالة ضّمنها شركط هذا االتفاؽ
األمًن، كما إف كصال مبعوثي األمًن إذل ُمعسكر الفرنسيٌن كاطّلع اعبنراؿ 

" على شركط األمًن، رّحب هبا ككافق عليها فورا Lamoricière"المورسيًن
 لعسكرية، مث أرسلها إذل األمًن.كأْدمغها خِبتمه بعد أف تشاكر مع أركاف قيادته ا

عسكر الفرنسي ككانت نُقطة الّلقاء يف سيدم 
ُ
كهكذا ربرّكت دائرة األمًن َصوب اؼب

"، كاعبنراؿ ال Montaubanإبراهيم حيث استقبله كل من العقيد "مونتوباف 
مورسيًن، كعندما كصل إذل َجامع الغزكات ترّجل األمًن عن فرسِه كسّلم سيػَْفه 

" يف َحورة كل من Duc d'Aumaleإذل القائد العاـ "الدكؽ دكماؿ كَفرَسُه 
بعدما أُقيم له عرض عسكرم على َشرفه Beaufort "كافينياؾ، كالعقيد بوفور 

، كبدال من تنفيذ ُشركط األمًن بِنقله إذل اؼبشرؽ تَعّرض 1847ديسمرب  27يـو 
ِه إذل فرنسا على منت إذل ِخيانة عهد كخديعة ُمنقطعة الننظًن، فتّم أْسر  كنقل

 . L'Asmodée"90الباخرة "الظبودا 

يُبكننا ربديد نتائج هذ  السِّفارة دبعرفة مدل ربقيقها لألهداؼ ال ي  نتائجها5-
رغم اآلماؿ  كبناءن على ذلك يُبكننا القوؿ: سطّرها األمًن، كما سبق كأف ذكرناها،
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م فإهنا باءت بالفشل، كمردُّ ال ي علنقها األمًن عبد القادر على ِسفارة البوضبيد
  ذلك صُبلة من األسباب:

ُمسانبة عدة أطراؼ يف إْفشاؿ هذ  السِّفارة، يأيت يف ُمقدمتها الطّرؼ -1
إذل زرع الفتنة 1844الفرنسي الذم كاف يسعى ُمنذ معركة كاد ايسلي سنة 

كالشقاؽ بٌن األمًن كالسلطاف، كما مراسالت اعبنراؿ بيجو إذل كلد السلطاف 
سيدم ؿبمد كمراسالت ليوف ركش إذل السلطاف إال دليال على ذلك، ناهيك عن 

 نشاط البعثات الدِّبلوماسية الفرنسية باؼبغرب.

أُجورة، ػبدمة َمصاغبها الونيقة للُحصوؿ على -2
َ
ْندسة كاؼب

ُ
دكر بعض األطراؼ اؼب

م كاف أكرب قدر من الرِّشوة كلما تعّمق الشرخ بٌن الطنرفٌن، ففي الوقت الذ
البوضبيدم يتفاكض مع السلطاف مَتن تبليغه ُزكرنا كهُبتاننا بأف األمًن هجم على 
عسكر اؼبغريب؟ كهذا لِتشويه ُصورة األمًن من َكونِه َيطُلب الصُّلح كيُعلن اغبرب 

ُ
اؼب

يف خف كاحد، كالظُّركؼ كانت مناسبة لتصديق هذ  اإلشاعات ال ي دل يَتبٌّن منها 
وله تعاذل: ﴿ياَ أَيػَُّها اَلِذيَن َءاَمنُػْوا ِإف َجآءَُكْم فَاِسق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػننُػْوا السلطاف، عمال بق

 . 91َأْف ُتِصيبُػْوا قَػْومنا جِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحْوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمٌَن﴾

َتوتُر كاْضطراب السلطاف أثناء اللِّقاء الذم صبعه بالبوضبيدم، َجرّاء اإلشاعات -3
ال ي كانت َتصله حوؿ خطر األمًن على عرش السلطاف، كالّشاهد يف ذلك ركاية 
"دم شاستو" الذم حور هذا اللقاء، كنقل لنا ملمحا من اغبالة النفسية 
للسلطاف الذم كاف يَزبَد كجمل َهاِئج كاللُّعاب يتطاير من فمه، هذا من جهة، 

إلقاء القبض على  كمن جهة أخرل كحسب ما جاء به ابن عودة، فبعد عملية
البوضبيدم عند ضريح أبو عبد السالـ، كِسجنه مث قتله، نَِدـ السلطاف على ِفْعلتِه، 
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كاعتربها َشْيطنة حلنت به، كهذ  تُعد اؼبرة الثانية ال ي دل يتثّبت فيها السلطاف من 
خرب الُوشاة، كيُؤكد لنا مرة أخرل ما ذهب اليه "دم شاستو"، حوؿ نفسية 

ليه يبكن القوؿ: إف البوضبيدم كاف ضحية للِوشاية كالدِّعاية الكاذبة السلطاف، كع
غرضٌن، كيف نفس الوقت ضحية لَِتُسرُّع السلطاف يف إصدار 

ُ
من طرؼ األعداء كاؼب

 اغبكم بالسِّجن على البوضبيدم كالتنخلص منه. 

اؼبقاؿ من خالؿ ما سبق ذِكرُ  يبكننا طَرح ُخالصة ما توّصلنا إليه يف هذا  خاتمة5
 ِضمن العناصر التالية: 

حوؿ عدـ عودة  -رغم اختالفها-ذُبمع الشنواهد التارىبية ال ي استندنا إليها -
رافقٌن له، بينما زَبتلف 

ُ
البوضبيدم إذل األمًن عبد القادر رُفقة أعواء الوفد اؼب

نجلي حوؿ سبب بَقائِِه، هل ُهو يِف اْعػِتقالِه من طرؼ السلطاف َكرهينة رَيْثما يَ 
ـْ َرّغبُه السلطاف يف الَبقاء جِبانبه كأْنعم عليِه دبا ذكرنا  سابقنا؟.   موقف األمًن، أ

إذا كاف األمًن ُمتخوفنا من مصًن البوضبيدم كّما مّر بنا يف ظل تلك الظُّركؼ -
فَلَماذا أَرسلُه إذَل السلطاف؟، كبالتارل فإرساؿ البوضبيدم للّتفاكض كاف من باب 

ة على السلطاف كتَفنيد اإلشاعات ال ي تُػَرّكج حوله، لكن السلطاف إقامة اغُبجّ 
فّوت فُرصة شبينة على األمًن للخركج من األراضي اؼبغربية كالّتوجه كبو الّصحراء 
اعبزائرية، كليته اكتفى بذلك بل قاـ بأسر سفًن ، كبالتارل أَْغَلَق هنائيا باب 

 الّتفاكض أك الّتصاحل مع األمًن. 

ف األمًن أْبدل رْغبته يف اػبُركج من اؼبغرب رَيَثما َتسمح له الظُّركؼ، كهو إذا كا-
ما توافق مع شرط السلطاف فيما بعد، َفَمْن أْعَطى األكامر بِتحُرؾ اعبُيوش اؼبغربية  
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ِلُمناكشة األمًن؟ كهو ما فّوت فُرصة شبينة على األمًن الذم بدأ ِفْعِليان يف الّتحرؾ 
وؿ إذل اعبزائر من اعبنوب الغريب، كهذا ما يُؤكد مسألة رغبة باذبا  الشرؽ للدخ

 الُقوات اؼبغربية كمن كاف يَقُف كراَئها يف إِْلقاء القْبض على األمًن كالتنخُلص ِمنُه. 

ما يُؤكد الطنرح الّسابق هو يف عدد اعبيوش اؼبغربية الونخمة ال ي مت ذبهيزها -
ائل ال ي أعلنت عن ِعدائها لألمًن، فتمن ذبهيز للقياـ هبذ  اؼبهمة، َفوالن عن القب

جندم إف صّح التعبًن، كهذا فارؽ كبًن جدا  3200جندم مقابل  50.000
( جندم جزائرم 1( جندم مغريب يقابله )16بٌن الطّرفٌن، أم دبقدار كل )

جندم فرنسي ُمرابطة على اغبدكد؟؟؟؟، فلماذا كل هذا  100.000ناهيك عن 
أْقحم السلطاف نفسه بالدُّخوؿ يف مواجهة غًن ُمتكافئة العدة كالعدد العدد؟ كؼباذا 

غاربَة، كهذا ما فتح الباب على مصراعيه 
َ
مع ُمهاجرين الِجئٌن كؿُبْتمٌن بِإْخواهِنم اؼب

إلحداث َفجوة كَشرخ كبًن يف العالقات اعبزائرية اؼبغربية ال تزاؿ خثارها قائمة إذل 
، كهذا ما نَلمُسه يف ا عاصرة، ال ي تنطلق من هذ  الّنقطة اليـو

ُ
لكتابات التارىبية اؼب

كتزيد الّطٌن بلة، فبدال من َرْأب الّصدع كرَْتق اػبِْرؽ قَبُدها َتُصب الزنيت على 
 الننار لتأِجيْج نَار العداكة بَػٌْن أبْناء اعبِيل اغبارِل. 

عُتِقل ُمباشرةن بعد ُهناؾ ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع ذُبمع على أفن البوضبيدم أُ -
ُكصوله إذل السلطاف، مث قُتل مسموما يف ِسْجنِه، فاؼبراجع يف ُمعظمها َأخذت 
عن: رُبفة الزائر لألمًن ؿبمد، كُمذكرات األمًن، كعن هنرم تشرشل، كهي ُكّلها 
َتِقف يف َصف األمًن، كُمقابل ذلك ُهناؾ مصادر كمراجع أخرل ذُبمع على أف 

وضبيدم بِغض الننظر عن َكْونِِه َرهِينةن أك يف كونه قد َرغنَبُه السلطاف احتفظ بالب
أساِكية للُبوضبيدم، كهي ِسجنه كَتسميمِه، 

َ
بالبَػَقاء معَه، كما ذُبمع على النِّهاية اؼب
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دة الزنمنية ال ي قواها 
ُ
كهو ما يُوافق اجملموعة األكذل، كيبقى االختالؼ يف اؼب

ة دل وبددها لنا، أما "ميشو بيالر" فيذكر لفظ: البوضبيدم يف اؼبغرب، فابن عود
كشهور من بعد ذلك دكف ربديدها لنا، بينما ابن زيداف كمن خالؿ رسالة األمًن 
إذل البوضبيدم يكوف هذا األخًن ال يزاؿ على قيد اغبياة تاريخ صدكر الرسالة، 

ستبعد أف تكوف هذ  هي الركاية التارىبية الّصحيحة.
ُ
 كمن َغًِن اؼب

فراد ابن عودة يف رِكايته حِبادثة قتل ابن إدريس بَعدما َفوُحه البوضبيدم؛ كإذا ان-
ستبعد أف َتكوف للسلطاف َمآِخذ ُأخرل 

ُ
ُكنا نُوافق ابن عودة على رأيه َفِمن غًن اؼب

ِضد كزير ، كما الّرسائل ال ي قّدمَها البوضبيدم للسلطاف إاّل ذريعة فق ، أم دبعىن 
ؽ السلطاف ما جاء به البوضبيدم من رسائل تتهم الوزير كيف كيف يُعقل أف ُيّصدِ 

نفس الوقت ُيصدر اغُبكم عليه ُمباشرة كيف نفس اجمللس؟. فاؼبسألة أكثر من هذا 
يف نظرنا كإاّل أهُّتم السلطاف أيونا بالّتسرع كعدـ تقدير الَعواقب، الّلهم إاّل إذا  

 مُه البُوضبيدم. كاف للسلطاف ُحجج قوية تُدين الوزير يف ما قدّ 

 الهوامش5 

يراجع هبذا اػبصوص: علي، تابليت: ))اتصاالت األمًن عبد القادر -1
-71ص-((، ص1836-1835بالقنصلٌن الربيطاين كاألمريكي يف اؼبغرب 

، جامعة اعبزائر، مطبعة دار 1998، أعماؿ ملتقى األمًن عبد القادر، 81
 .81-71ص-اغبكمة، ص

ارة يف مقاله اؼبوسـو بػ: ))سفارة ميلود بن عراش يراجع تفاصيل هذ  السف -2
، اؼبركز الوطين 6لدل اؼبلك لويس فيليب خلفياهتا كنتائجها((، ؾبلة التاريخ، ع.
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. كما يبكن 129-101ص. -، ص1978للدراسات التارىبية، جويلية 
مراجعة تفاصيلها أيوا يف كتابه اؼبوسـو بالعالقات الدبلوماسية اعبزائرية يف عهد 

 .194-167ص. -ألمًن عبد القادر، الفصل السابع، صا

ترصبة كتعليق، إظباعيل العريب، الشركة الوطنية مذكرات الكولونيل اسكوت:  -3
 .1981للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 

يراجع بشأنه: وبي، بوعزيز: عالقة األمًن عبد القادر كخلفائه باؼبملكة  -4
، 1998در، جامعة اعبزائر، دار اغبكمة، التونسية، أعماؿ ملتقى األمًن عبد القا

، اضبيد  عيمراكم: عالقات بايلك الشرؽ اعبزائرم بتونس 112-84ص-ص
 .86-83ص-أكاخر العهد العثماين كبداية االحتالؿ الفرنسي، ص

إحدل أهم دكائر كالية عٌن سبوشنت حاليا، كهي تقع على زبـو جباؿ  -5
رب اعبزائرم مشهورة بكفاحها كنواؽبا طرارة، كهي يف األصل قبيلة من قبائل الغ

 التحررم خالؿ اؼبقاكمات الشعبية كأثناء الثورة التحريرية.  

، دار الغرب 1، ط، 8أبو القاسم، سعد ا: تاريخ اعبزائر الثقايف، ج.  -6
 .207، ص. 1998اإلسالمي، 

، فريدة، قاسي: مفهـو الدكلة يف فكر األمًن عبد القادر، أطركحة ماجستًن -7
 196قسم التاريخ، جامعة األمًن عبد القادر، قسنطينة، ص. 

، ترصبة كتقدمي أبو 2شارؿ هنرم تشرشل: حياة األمًن عبد القادر، ط.  -8
 .86، ص1982القاسم سعد ا، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اعبزائر،
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هومة،  دار ترصبة أبو العيد دكدك،يوهاف كارؿ، بًننت: األمًن عبد القادر،  -9
 .158، ص2005اعبزائر، 

ا.ؼ. دينيزف: األمًن عبد القادر كالعالقات الفرنسية العربية يف اعبزائر،  -10
 .114، ص2003ترصبة أبو العيد دكدك، دار هومة، اعبزائر، 

 .188يوهاف كارؿ، برنت: اؼبصدر السابق، ص -11

، 1847-1832مناصرية، يوسف: مهمة ليوف ركش يف اعبزائر كاؼبغرب  -12
 .27، ص.1990ـ. ك. ؾ، اعبزائر، 

 .28اؼبرجع نفسه، ص.  -13

أضبد بن عبد الرضباف الشقراين، الراشدم: القوؿ األكس  يف أخبار بعض  -14
، دار الغرب 1من حل باؼبغرب األكس ، ربقيق كتقدمي ناصر الدين سعيدكين، ط

 .40، ص. 1991اإلسالمي، بًنكت، لبناف، 

طلوع سعد السعود يف أخبار كهراف كاعبزائر كاسبانيا  ابن عودة، اؼبزارم: -15
، ربقيق كدراسة الدكتور وبي 1، ط. 2كفرنسا إذل أكاخر القرف التاسع عشر، ج.

 .224، ص. 1990بوعزيز، دار الغرب اإلسالمي، بًنكت، لبناف، 

 .40أضبد بن عبد الرضباف الشقراين، الراشدم: اؼبصدر السابق، ص.  -16

 .144تشرشل: اؼبصدر السابق، ص. شارؿ هنرم  -17
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، اؼبرجع السابق، ص. 8أبو القاسم، سعد ا: تاريخ اعبزائر الثقايف، ج.  -18
207. 

ؿبمد بن عبد القادر، اعبزائرم: ربفة الزائر يف تاريخ اعبزائر كاألمًن عبد  -19
، شرح كتعليق الدكتور فبدكح حقي، دار اليقظة العربية، 2، ط. 1القادر، ج. 

 .453ـ، ص. 1963هػ/ 1384

 .235شارؿ هنرم، تشرشل: اؼبصدر السابق، ص.  -20

 .465ؿبمد بن عبد القادر، اعبزائرم: اؼبصدر السابق، ص.  -21

بوعزيز، وبي، ميكيل دكايبالزا: مراسالت األمًن عبد القادر مع اسبانيا  -22
، ص. 1986كحكامها العسكريٌن دبليلية، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 

. كخبصوص األسرل يذكر بوعزيز بأف البوضبيدم راسل اغبكومة الفرنسية يف 20
شأهنم بأمر من األمًن كعرض مبادلتهم باألسرل اؼبسلمٌن الذين نُػُفوا إذل جزر 
ساف مارقوريت، فلم ذببه كدل تعبأ به؛ ككتب األمًن نفسه رسائل إذل اؼبلك 

 20م جواب، ص. الفرنسي كاغبكومة الفرنسية فلكم يتلق أ

. يرل األمًن 465ؿبمد بن عبد القادر، اعبزائرم: اؼبصدر السابق، ص.  -23
ؿبمد أف ما ارتكبه مصطفى بن التهامي يعود إذل خالؼ بينه كبٌن البوضبيدم من 
جهة كاكلة ردع بين عامر الذين أخذكا يف التوجه إذل اؼبغرب من جهة أخرل، 

يث يعترب هذا اؼبصدر الوحيد الذم يقدر لنا أما عدد األسرل فهو مبالغ فيه ح
جندم، ]كهو اؼبصدر أخذ عنه وبي بوعزيز يف كتابة ثورات  600عدد األسرل بػ

أسًن[ مث أثناء اغبديث عن  600حيث يقدر عددهم ب 31اعبزائر يف الصفحة 
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جندم؟!. دل  403جندم، أم بفارؽ قدر   187قتلهم ينخفض العدد إذل 
مت إطالؽ سراحهم قبل هذ  اغبادثة؟ كهذا غًن مستبعد أـ يشر اذل مصًنهم فهل 

 أف عدد األسرل كاف يقدر هبذا العدد؟ كهذا هو الراجح.

 .237-235ص. -شارؿ هنرم، تشرشل: اؼبصدر السابق، ص -24

ؿبمد، أكنسوس: اعبيش العرمـر اػبماسي يف دكلة موالنا علي  -25
كنسوسي،  اؼبطبعة الوراقية ، تقدمي كربقيق أضبد بن يوسف ال2السجلماسي، ج

 .25الوطنية، اؼبغرب، دكف تاريخ، ص

مقاتل، بينما دل يكن يتوفر األمًن  9000بلغ عدد القوات اؼبخزنية حوارل  -26
 -كجه لوجه-مشاة، كعليه فاؼبعركة دل تتم مباشرة 400فارس ك 1500إال على 

 كمرد اهنزاـ القوات اؼبغربية الفوضى كاالضطراب الذم حل هبا.

ؿبمد السعيد: نبذة عن حياة األمًن عبد القادر كأسرته،  ـبطوط، رقم  -27
 .13، باؼبكتبة الوطنية باغبامة، اعبزائر، ص.09

28---Ismail , HAMET: Le gouvernement 
Marocain Et La Conquête D’Alger. Présenté par: 
Ali, Tablit, Thala Edition. Les Editions CHIHAB , 

n ,d. P.106.. 

 .240شارؿ هنرم، تشرشل: اؼبصدر السابق، ص.  -29
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، اؼبصدر 2اعبيش العرمـر اػبماسي يف دكلة موالنا علي السجلماسي، ج -30
 . 25السابق، ص

الناصرم، أبو العباس أضبد: االستقصاء يف أخبار اؼبغرب األقصى الدكلة  -31
ؿبمد الناصرم، دار ، ربقيق كتعليق كلديه جعفر ك 9العلوية، القسم الثالث، ج. 

كما توجد بعض اإلشارات   56الكتاب، الدار البيواء، اؼبغرب، دكف تاريخ، ص.
 .60، ص5إذل هذ  اؼبعركة يف اإلرباؼ البن زيداف، ج

32-- Ismail, Hamet: op-cit, p.108. 

33- Ibid, p. 110. 

34- Ibid, p. 110-111. 

35- Ibid, p. 111-112. 

36- Ibid, p. 114. 

 .123مًن عبد القادر: اؼبذكرات، اؼبصدر السابق، صاأل 37

 .240شارؿ هنرم، تشرشل: اؼبصدر السابق، ص.  -38

يبكن مراجعة ظركؼ األمًن العسكرية يف سنواته األخًنة من خالؿ اؼبقاؿ  -39
الذم نشر  الدكتور وبي بوعزيز رضبه ا يف كتابه اؼبوسـو بػ: مع تاريخ اعبزائر يف 

 .244-236ص. -نية كالدكلية، صاؼبلتقيات الوط

 .123مذكرات األمًن عبد القادر، اؼبصدر السابق، ص.  -40
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 .240شارؿ هنرم، تشرشل: اؼبصدر السابق، ص.  -41

ابن عودة، اؼبزارم: طلوع سعد السعود يف أخبار كهراف كاعبزائر كاسبانيا  -42
ة وبي بوعزيز، ، ربقيق كدراس1، ط. 2كفرنسا إذل أكاخر القرف التاسع عشر، ج. 

 .244، ص. 1990دار الغر باإلسالمي، 

 .245اؼبصدر نفسه، ص.  -43

، دار 1وبي، بوعزيز: ثورات اعبزائر يف القرنٌن التاسع عشر كالعشرين، ط،  -44
 .32ـ ص. 1980هػ/1400البعث، قسنطينة، اعبزائر، 

 .63علي، تابليت: اؼبرجع السابق، ص -45

، دار 1ايا من تاريخ اعبزائر كالعرب، جوبي، بوعزيز: موضوعات كقو -46
 .431، ص2009اؽبدل، اعبزائر، 

 245.66ابن عودة، اؼبزارم: اؼبصدر السابق، ص.  -47

هو كزير السلطاف اؼبغريب، حيث كاف األمًن يشك يف مراسالته حوؿ تأليبه   -48
 ضد  السلطاف، كتزيينه لفكرة االستيالء على العرش.

 .245اؼبصدر السابق، ص. ابن عودة، اؼبزارم:  -49

يذكر سعد ا أنه كقع خالؼ حوؿ هذ  القصيدة بٌن كاتبٌن فرنسيٌن:  -50
قاؿ "أكغست شًنبونو": إف األمًن قاؽبا يف امرأة فرنسية، أما اؼبستعرب ؼ. 
"باتورين" فقد حصل على نص القصيدة كنشر نصها العريب يف اجمللة اإلفريقية 
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قيلت يف كفد البوضبيدم عائلة ابن رحاؿ )من ، كما يؤكد أف القصيدة 1896
ندركمة( ال ي كانت ربتفظ بنص القصيدة كتَعرؼ ُمناَسبِتها؛ ألف ضبزة بن رحاؿ  
كاف قاضيا يف عهد األمًن مث أصبح خغا لدل الفرنسيٌن، ككاف يَعرؼ أّف قصيدة 

سنة  "يـو البٌن" قاؽبا األمًن يف توديع الوفد الذم أرسله إذل السلطاف اؼبغريب
 .206، ص. 8. يراجع: تاريخ اعبزائر الثقايف، ج. 1847

51- F. PATORNI: Une improvisation de L'emire 
EL-Hadj Abdel-Kader, P280.REVUE 
AFRICAINE, Volume 40. ANNEE 1896. 
OFFICE DES PUBLICATIONS 

UNIVERSITAIRES, Alger 

االحتالؿ الفرنسي للجزائر إبراهيم، ياسٌن: موقف الدكلة اؼبغربية من  -52
، دبلـو الدراسات العليا، إشراؼ أضبد بوطالب، كلية اآلداب 1830-1847

، 1987هػ/ 1407كالعلـو اإلنسانية، جامعة ؿبمد اػبامس، الرباط. اؼبغرب، 
 .417ص. 

يبكن االستناد هنا إذل مدة انتظار الوفد للقاء السلطاف، فوصوله كاف يف  -53
، دبعىن أف الوفد 1847ديسمرب  03يخ استقباؽبم كاف يـو نوفمرب كتار  27يـو 

أياـ يف انتظار استقباله من طرؼ السلطاف، فلماذا كل هذا  08بقي مدة 
االنتظار؟ هذا من جهة. كمن جهة أخرل كللتأكيد على كجود عناصر ُمندسة يف 
تفتيت العالقات بٌن الطرفٌن، ففي نفس الوقت الذم كانت ذبرم فيه 

بٌن الطرفٌن كقعت مناكشات بٌن قوات األمًن عبد القادر كبعض  اؼبفاكضات
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القبائل اؼبغربية مدعومة بعناصر من جيش السلطاف، للتشويش على هذ  السفارة 
 كإفشاؽبا، من خالؿ إعالـ السلطاف بذلك؟.

مصطفى بن التهامي: سًنة األمًن عبد القادر كجهاد ، ربقيق كتقدمي  -54
 .164، ص. 2009البصائر، اعبزائر،  كتعليق وبي بوعزيز، دار

 .493ؿبمد بن عبد القادر، اعبزائرم: اؼبصدر السابق، ص.  -55

 .240شارؿ هنرم تشرشل: اؼبصدر السابق، ص.  -56

-206ص. -، ص8أبو القاسم، سعد ا: تاريخ اعبزائر الثقايف، ج.  -57
207. 

 .207اؼبرجع نفسه، ص.  -58

، اؼبرجع السابق، ص. 7ريخ اعبزائر الثقايف، ج. أبو القاسم، سعد ا: تا -59
42. 

، اؼبرجع السابق، ص. 6أبو القاسم، سعد ا: تاريخ اعبزائر الثقايف، ج.  -60
342. 
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 المرأة امكانية خصوصية 

 القديم الشرق االدنى حكمفي 

 شاكر محمود اسماعيل :الدكتور األستاذ

 / العراقكلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة ديالى

 : ملخص البحث

ئ ة ملك نننة تكيفننن  ذ نسننن سننناوا يف  ذ  نننحث ثربعنننص ثت ننن     ننن     
،ث نَّ ذ ثر نننن  يفث  ننننغ ذ ثر نننن  ثرقننن،  و مة انننة ثتننن جمويفعننن   ثر نننن  ث  ى

يفثرث رثننة ذ ثر ننيف   يفثرنث عننة ذ ث اننة  و ركننص ن نن  ثك ن ننةت اننن ثمك ن ننة ث ننن   
ثرعن  نننة ذ تكنننه جمويفعلننن  و ثرننن  ري نننن  لننن  انننن عا ننن  منننن ثراسننن   ذ ث ويفعننن   

يفنع مله م  ث ن    ثرق،  ثن نبني كحرك ثثن ثقة ث ويف  ثرعنيبث  نغ و يفساع يف  
و ثألمنننن ثرنننحه سننن ا،   ذ ثرة نننة  ثك    اوب ت ننن  اا نننن م اننن  يفملنننه ذ ث ويفننن 

   حه ث ك نة .

 ث يف  يقسننننننه  ننننننحث ثربعننننننص ثك ثت عننننننة م  رنننننن  سنننننناوا يف  ذ ث  لنننننن  
 ( يفثرظننننننيف  .م 0941-0941   ننننن ة ث لكنننننة ث  ننننننية   تننننن   بسنننننة  
   ننن ة سننناوا يف  يفذ ث  لننن  ثرثننن    ثرس  سننن ة ثرننن  يف نننل  م لننن  ثك ث كنننه و

 .م ( يفثرظننننننيف  ثرس  سننننن ة ثرننننن  018 -001ة تثمننننن   ث لكنننننة ثة نننننةتية    ننننن
يفذ ث  لن  ثرث رنص سناوا يف     ن ة ث لكنة و  هت نت  ان  يفيف نل  لن  ثك ث كنه

ث   ان ث لكنة    نة  ن  ثر يفا ة    لق س ( ملكة سبت و ذ تني س كةن ث  ل  ثرن 
( ملكة ن،من و يف  ن، ران  ثن ننحكن  ان  ثن  نحث ثربعنص ث نةنن   يكنن ثن ي  نص 

 ليفننة   ننةت  موك ملننة و ون سنن كةن ثر ك ننن مقنن  النن   ننحه ثر   نن    ث لك ننة ث



 مجلة دورية دولية محكمة                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 541  50لعدد ا
 

ثرقن،   انن نظنن  جمويفن  ثر نن  ث  ى يف ةانَّ ثك ث كنه يفونة     ن ولنَّ م ن ا 
 ا  ريكا  ث ن   ثرعن  ة ثرة ة  ثك  حه ث ك نة .رليفن   ثر  من   

 : ث ق،مة

ثرعن  ة الن  سنةث   منن ثراسن   ذ ث ويفعن   ذ ثرب   رق، نفةو  ث ن    
ثرق،يننة و ذ ث ننح مك نولنن  يفسق ننا تسنن رول  ذ ث  نن   و مقنن،  نن ل  ث ننن   ثرعن  ننة 

ث لن ثر  ك ن  تكنثا ال  ثرنن   ذ ث ويفع   معظه ث ا    يفم تس  معظه 
يفمن  ننة يفننن نن  ث  نننغ و مةننن،ن    ملكننة يفيف يننن  يفك  اننة يفمق نلننة يف ب بننة يف نن ان  

 ثن    .

كنه ثرحه م   يفن ةته ثرف ةثرعن  ثرق،  ذ ثرب   يفيب،يف ثن توص ث ويف   
هتن  منن ثراسن   ذ و و، ماح ث ن   مك نة نفنة  مك ننة مث    ه سةثه من ث ويفع  

النن  ث نن  ن نن    نننغ و مقنن، ا مللنن  جمويفنن  ثر ننن  ث  ى ثرقنن،  ث ويفعنن   ث 
ث ويف  يفماعل  ثقة ا ر ة   لول   تنق   ث ا    ثرع ر ة و يفمال  دم تسة ث كه ذ 

 ث ويف  .

ذ م نننلةتث    نننةنن سنننا  ت ننن    ت ننن  نسننن  سننناوا يف  ذ  نننحث ثربعنننص ث 
ص يفثضننح ذ جمويفعنن هتنَّ و منن  ثن و كنن ن انننَّ  يفت ملكننجمويفنن  ثر ننن  ث  ى ثرقنن،  

و و  ثناننن   ثرعننن،  منننن ث لكننن  ثرقننن،  ت مننن   نننتكثن منننن  نننحث  ةثرعن  نننثرنننب   نننن تي  
تكيفننَّ جمويفعن هتنَّ ذ تقن  ن ت  نة  ث ثربعص ث ةنن ثت   ملكن  ساوا يف  ذ  ح

جمويفن  ثر نةت  موك ملنة انن خمولفنة و ركنص نكنةن و،ية خمولفة يفمن مةثو  ن نثم ة 
ه و يف يف   ننح(1  ةثرق،ينن ه نننن  تئنن س ننن تي  ث ويفعنن    اوبنن ت ثرقنن،   ثر نن  ث  ى
 ثرعنثو ننننة ث لكننننةث لكننننة ث  نننننية  تو بسننننة ( يفث لكننننة ثرث ن ننننة  ننننص ث لكنننن    ننننص 
ثرث رثنننة  نننص  نننا ثمننن س( و يفث لكنننة ( ثيف حمبة نننة ث يفننن م  – ة تثمننن   نننث  نننةتية  
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  نة   ( ملكنة ث لكة ثرسةتية يفث لكة ثرنث عة  ص كة ثر يفا ة  لق س( ملكة سبت وث ل
 .ن،من 

م لن  يف ا  ا ال  نرك س قسه ثربعص ثك ثت عة م  رن  سناةنن ثركن م  
ث ليفة و ون ثنه   يكن را  من      حث ثربعنص  ان  حه ثر       ثراس ئ ة

يفثتنن،  مننالنَّ ن ننلح   نن      ننةت  مف ننلة و مكنن ثر  ث ننةنن ثن نوانن يف   ننحه 
ألن نكةن حبص ثك  يص مسوق  و يفس كةن ننك نن  كيف  نكنن  ال  مسترة ثمك ن ة 

ثرثقنننة ثرننن  ونننة     ننن ول  يف منننن  ننن   ذ تكنننه  نننحه ث ويفعننن   و ث نننن   ثرعن  نننة 
ن نننةت   اننن  ا الننن  ثرو نننةت ث  ننن ته ذ  ك ثرثقنننة ثرننن ماعلننن  ثي  ننن  جمويفعلننن  و نلننن

ويفننن  كننن  يفثتننن،  منننالّن و يفمنننن ة كننن ن رولنننك ثرثقنننة ثثنننن كبنننا الننن     ننن ول  جم
 .  يفنوقل، مج   ث ا    و  تك ذ معظه نةثن  ت    ث ويف  رلول  يف  

 :  .م( 0914 -0904  : ث لكة تو بسة  ث  ل  ث يف 

رقنن، ث  ننن     نن ة ملك ننة مننن ت نن ت  م ننن ثرق،يننة و يفنعنن، ت نن ت   
يفوننن،   و ث  ننن تية   إنو ن هتننن يفث ه ثرا ننن  يفثتننن،  منننن ث  ننن تث  ثرع   نننة ث ليفنننة 

ضننيفن ث  نن تث  ثرع   ننة ثأل نن لة ت انن  كعنن   ث  نن ت  ثرعنثو ننة ثرق،يننة   ن ننا فل
ذ ث     ثرس  س ة ث  نية و يف عض نس ئل  ريكنَّ   يفت يفثضح ليفن  يفو، ك ن ر و(2 

و مث  ث لكة (3 من ثتن،ث  ثرو ج ث ن يفج  ه تكه     م ن ثرسفل  يفم ن ثرعل   
 سننبك نفنننيف( ثرنن   نن تك  ث  لنن  ثمايفعنن   ثرنث نن  ذ ث كننه   يننة ا ننن ث يفلكننة 

 ةيلة  و ركاا  سا و ت ملكة م نية تكيف       م ن   رفع   ،  (4 ثرةس   
 .م( و ثرنن  يف ننل  ثك 0914-0941يفرةتنن،   و يف ننص ث لكننة تو بسننة   

 .م( و يف عننننن، 0141-0851 تكنننننه ثر،يفرنننننة ث  ننننننية ذ ثرع نننننن ث م ث نننننةته 
ن نننك   ث م ث ةتينننة ث  ننننية ذ الننن، يفثرننن،    سنننويفس ث يف  ثيف  نننة يفس ث يف  

ثرالننن   .م( ثرننحه يف نن  ثك  نن   ثر نن م اانن،  ننن ثرفنننث  يف نن ه0858-0948
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 حث ثرفناةن ثرحه مل يكن ر،يه  ثرا   و يفثن ث قلة  ألنه يسا   جت  ه اكس  ن
و  ث اوننه  ننه منن ثرنيفنننة ث لك نة ثأليفك  أل ن  مل نا ن  رنه يفتينص يننا ثرعننل ث 

تو بسة  و رحرك ونت ثرفناةن وب  يفم نه ثن ينيفنل  من ث نن رنه ث نن منن  يفننة 
ي نننيفن ثرعننننل  نننني ث ا ئنننه و يف  رفعننن  ثنوقلننن  و ركنننص  (سنننويفس ثرثننن   ث ن نننة  نننة 
 عنن، يفمنن   يفثرنن،ه و و  ثن ثرسننل ة ثرفعل ننة ك ننن    نن،  (سننويفس ثرثنن   ثرسننل ة ثك 

و م  بعض  (سويفس ثرث   تو بسة    اوب ت   ثرةتيثة ث لك ة من ثةاة و م  ثن 
  منه  بان   ث ايف   مال  ثرق    ال  ثنةت  ذ  ن   ثراة نة  ه ثرسنة ثن ث  ر نة و يفو

معبنن، ذ م،ياننة ثسننا  ث  نننية يفرمنن  ريثنن  ا رةثرنن،ه سننويفس ث يف  و يفكنن ن رلفناننةن 
  ننص ث  نننغ ثرنن  مل نا نن و عننا تو بسننة  سننويفس ثرثنن   ث ننن مننن ثمننن   ث ن ننة 

 (سنويفس ثرث رنص ثسنه  ث لا ال  نرك ث  نن يفو، و و  ث اة يفثت،   ص  نفنيفتع(
م ننن منن  ثن ايفنننه كنن ن  نن اثا ذ ت النن  و و رننحرك مقنن، ن ننبه ملكنن  النن   نن   

رنناا ثرعنننل مننن  عنن،ه النن  ثن يونننيفج ث وننه  نفنننيفتع(  عنن، ثن يبلنن  ث لننه و يف عنن، 
و ثسو ل  ثرفن ة ث لكة تو بسة  يفثالا  نفسل  ثرة  ة  (سويفس ثرث   يفم   
و يفثالاننن  نفسنننل      ننن اث ثرسنننك ننن  يفننن  يفالننن  ث اولنن  أل (سنننويفس ثرث رننص النن  

يفن نبل    رننن   يفربسن  ثرون ج ث نن يفج م ن ثرسفل  يفم نن ثرعل ن  و  ملكة ال 
نرننك   روعنن يفن منن  كلاننة ث رننه  مننةن و ثرنن  كنن ن يف يفثرلع ننة ثر ننا ا ة تمننن ث لننك و 

ثنفق  معله من ثن  ن ينن و نة ثتنق ئلن  ث كنه و انن  نينا سنب  و نة مةرن،   
ذ تكيفلن  رلنب   و  ث اص ث ق،س ركص نا   ثرنض  يفثرقبنة  منن ث ويفن  ث  ننه

يفو، س ل  و ة مةر،   ث اص ال  ن،تثن معب، ثر،ين ثربعنه يفذ مب   معبن، 
سنننويفس   نننحث منننن نلنننة و يفمنننن نلنننة ث ننننغ مقننن، ث اننن  ثن يفثرننن،   ثركنننننك و 

 نحه   ملق، ت   و، ن بل  ال  انل ثرب   يفنعلل  ثرةتيثة ثر نا ة ره و (ث يف 
يف س يف  ث ره  مةن و يفك   ثنه يفن، يفثرن،هت   نيةث   م  ثةاة ث لكة و ة يف  هت 

 (سنننويفس ث يف  يفوننن، نقيفننن   ننننه و  ث يف لنننة   فنننة  ذ و نننن   ث يف ننن  (ثمحنننس 
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و مق   ا  ث ره يف ع،   ثذمب  ث اول  تو بسة  يفالق  ماه  يفض نعل و   يفنل 
منننةن : ثن ث اننن  ثرننن  يفضنننعول  ذ نسنننيفك  نننص تو بسنننة  يفسنننووةك ث كنننه ذ  

  .(5 و يفسوكةن تيفتص تيفتل  يفم لص م لل   ثرب   و  بةا  حه 

ثرننننن  رقنننن، ريكاننننن  ث لكنننننة تو بسننننة    رق ننننن م   رع،يننننن، مننننن ث ايفننننن    
ه  ،رنننة ث لةك نننة  لننن،  نفسنننل  و مقننن، دلنننن  ذ ثتننن،غ ث اعةنننن   يف نننص نننننن،

و يفمعظنننه ثث ت نن  ذ ث عبننن، كيفننن  نكنننن   نننن ثرسننفل  يفم نننن ثرعل نن   يفثرونن ج ث ننن يفج  
خل ص ل  ذ ما قنة ثرن،ين ثربعننه  ن رقن  منن م،يانة   بنة و يفثرنحه يعن، ث لكص ث

و ملننة  انن   مج نن  م نن ،  نن   ن (6 مننن ث ع  نن، ثرفنينن،  يفثر ننلا  ث عنيفمننة ذ م ننن 
ث ننناه ث  ننن ض و ثسنننف  سنننفح ث بننن  يفوننن،  نننت ث عبننن، ل  نننة مننن،ثتج مسنننوا، الننن  

  ثرع،ينن، مننن ثركاننة  و ثرنن  تننة  الننثايفنن،  و يفيةننن،  ث نن  ث بنن  مقنن   ث لكننة 
يفونن، نق ننن   اننن ك و نننة يف  هتننن  ث ا نننة ث ق،سنننة و يفتتلولننن  ثك  ننن   ثربةنننن   ه 
ث ب نننننة و ثرننننن  نلبننننن  مالننننن  ماو ننننن   خمولفنننننة مثننننن  ث  ننننن   ثرعننننن ج يفث  انننننةس 

 . (7 يفث      ث  نغ يفنلة  ثرفل، يفثرح   يفثرب ةت يفثرقن   ث  ة يفعا   

ثك ث ن و ثرنن  نننفنن  ثك يفكن ن مننن ثايف ان  ث  نننغ  نص ث سننلة ثرق ئيفنة  
يننن ت   مكعبنننة منننن ت نننن ثركنثن ننن  و ( 001 وننن،م يفيبلننن  ت يفلننن   4578النننة 
ثر    يفن   رقن  من معب، ثركننك و يفو، يفن، ا  ثثن تثا ا،ين،  (  511   يفيف   

 ه تلفنن  مننن  نن   ذ مانن  ا مننن  ننبه ننيننن  سنن ا   و يفيفننن، انن  معبنن،ثا ث ننن ذ يفث
ثن  حه ث ايفن   ثرعيفنثن نة ث يف نن  انص  ر ن  يفثضنح الن  و  (8 ثراة ة ناة  م ن 

ثرن ننن   ث وو ننن  ه ثرنننحه ا  نننوه م نننن  منننن تكنننه  نننحه ث لكنننة و يف نننة مننن  ي كننن، 
و  ل ولنن  ثرفننح  ذ ث كننه يفوننة     نن ول  ثرنن  ريكانن  مننن   انن  ثن سكننه  نن   

 ث ذمنن  ث  ث وو ر نة و يف نحث كلننه  ف ن  نقنن،ين م نن ثرسنفل  يفثرعل نن  يفثن سقنا  نحه
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يفثت ثمنه انحه ث لكننة يفنع يفننه معلن  و يف نة   رنة منن ن ت ننة  ثرقن،  ث  ننه ث ويفن 
 ا  مك نة ذ نرك ث ويف  . ث نغ ال  ثن ث ن   

  .م(:018 -001:  ث لكة  ةتثم    حمبة ة ث يف م(  ث  ل  ثرث  

رقننن، ن رننن  ث نننن   ذ ث ويفننن  ثرعنثوننننص ثرقننن،  مك ننننة موق،منننة م وننن  م ننننه  
مك نولننن  ذ ث ويفعننن   ث  ننننغ يف سننن يف  ذ ث ةثنننن  ث نويف ا نننة يفثر،يا نننة و مقننن، 

يفثشملنن  ونن نةن محننةتثيب نثئنن  ( 9 ضننيفا  انن   ننحه ث ك نننة ثرقننةثنني ثرعنثو ننة ثرع،ينن،  
 نةن ة ثر  كفل  تا ث ن   يف  ان  ثر    و مق، ك ن   ا ك ثرع،ي، من ث ةث  ثرق

تقةولن  يفيفثنب هتن  ذ ث ويفن  يفثا ولنن  مك ننة مويف نن  و يفونن، ث نبع   نحه ث ك نننة 
ان  ثنويف اص مونةثتا رن،غ ث ويفن  ثرعنثونص ثرقن،  و يفمنن ة ثنوقن   نحث ثروقن،ين 
رليفن   ثك معظه ث ويفع   ثرعن  ة ثر تقة م  يفنة   عض ث سوثا  ث  ذ  عض 

 ثت  ثرو ت  ة .ث ن 

رقنن، ن ننةت  ثمكنن ت ث ويفنن  ثرعنثوننص ثرقنن،  ذ ثرع ننةت ثرو ت  ننة ث وو ر ننة  
يفيف ل  ثك منثت  موق،منة ذ نظنهتن  ثك ث نن   يف يفت ن  ذ ث ويفن  و رنحرك ث نبح 
يف ة  ث ن   ث ن  ثك ث ا    ث ليفة  من مقبة  يفموع ت  ال نه و سنةث  كن ن  نحث 

ص ثيف اسننكنه ثيف ثوو نن  ه و يفثسننويفن   ننحه ثراظننن  ثك ث ا ن   يننت ثيف ثنويفنن ا
ثمك ن ة ث ن   يفم  تكول  ذ مج   نةثن  ث     و نو ةت ذ مج   ثرع ةت ثرو ت  نة 
ثر تقننة ثك ا ننن وبنن  ث سنن م يفكننحرك ذ ثرع ننةت ث سنن م ة ثرنن  يف ننل  م لنن  

، من آي نه ثركنية ث ن   ثك ويفة مك نول  ثرس م ة و مق، تفظ ثرقنآن ثركن    رع،ي
مك ننننة ث نننن   يفتمننن  منننن  نننت   كثننناثا و يفرقننن، ث نننبح ث  مظنننة الننن  ث نننن   يفمك نولننن  
يفتقةولننن  ذ ثرنننن،ين ث سننن مص ينننن،   ضننننيفن ث  مظنننة النننن  ثرننن،ين و يف ننننة ثالنننن  
 تن   ثرسيفة يفثرنمعة ثر  يف ل  ثر ل  ث ن   الن   نة  ن ت لن  ثرقن،  يفث ن،يص 

 . 
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س  سنن ة ذ  نن   ث ننةت يفنرننك اانن،م  ننن   ثرع ننن رقنن، ن ننةت  ث  نن   ثر 
مقنننن،  نننن،   ثرظنننننيف  ثرس  سنننن ة  (10  .م(  400-0811ث  ننننةته ثرةسنننن    

يفث تننةث  ث نويف ا ننة نوبلننةت   جتنن ه دلننةت ث ننةت كقننة  س  سنن ة  نن ت   يف سنن يف  ذ 
ثا يل م   ني ثرالنين و يفو،  ن  ذ  حث ثرع نن ثرع،ين، منن ث لنةك ثرنحين ثسنو  اةث 

ةث كفنن  هته ثرس  سنن ة يفمقنن،تهته ثرعسننكنية ذ تكننه ثرننب   و يفكنن ن ث ننن  ه ثن يثبونن
 .م ( ثرنننحه ك نننن  منننن ث نننن  ثايف رننننه 0599-0559ث لنننك    ليفا نننن ث يف  

ثرعيفنثن ننة  ننة  انن   ا  ننيفة ث ننةتية ن،ينن،   ننص م،ياننة   كنن خلة ( ثرنن  ث لننا ال لنن  
تنننن  ( ورنننه ثركو  نننة ثسنننه ثرايفننننيف  يفنرنننك  سنننب  ثن ث نننن   انننة ث ،يانننة  نننة ث رنننه   ناة 

يفث عنمة و يف ع،  نث  ث ،ياة  ،   ثرقب ئ  ثرعن  ة ثر  سكا  نلك ث ا قة ن لا 
  سننه  سمةتننن (  تنب  ننه   سننه ث رننه  ناةتننن ( يفغنننيفت ثرنننمن ن ننا ث لنن  ثك  سمةتننن ( 
يف وعننة  تننن  ثرونن   ثك  ث  ث ننبح ثسننه ث ،ياننة  سمننةت ث( يفث و ننن  عنن، نرننك ثك 

و يفكنن ن مننن ث لننةك ثربنن ت ين ذ ثر،يفرننة ث  ننةتية ثرةسنن  ة  ننة  (11 (  ثسننه   سمنننيف 
 .م( ثرحه ثنول  غقوله ت رة ث     ت م ل  0151-0008 جت  نبل نت ث يف  

و منن، ل  ثرننب   حب رننة مننن ثر ننع  ثرس  سننص ثك   يننة ثرع ننن ث  ننةته ثرةسنن    
 12). 

-400ننثته ثرث    - يف ع،   ن   ثرعل، ث  ةته ث ،يص م  تكه ث لك  ث 
 .م( ثرحه يع، ثرع ن ث  ن  ذ ن تي  ث  ةتيني يفذ نن تي  ثرعننث  ثرقن،   040

ا مة و يفك ن نرك ث لك من ثر       ثرفح  ثر  ريكا  منن ثان      بنة  ن   
-080ث ةت و كحرك ك ن من ثر       ثرب ت    ة ث لك    ليفا نن ثرث رنص 

كنية ا،ي،  الن  ث يف رنك ثةتثم نة ثرسنةتية ذ  .م( ثرحه ره ثنو  تث  اس059
 .م و يفو،  يف   ال  مسلوه ث عنيفمة    سلة 089معنكة ثرقنو ت ثر  ت،ث  ا م 

ثرسنننة ث  و ثرننن  يفت  م لننن  أليف  منننن  نكنننن ثسنننه ثرعنننن    ننن  ة   تيبنننة( و يفكنننحرك 
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 نننةت  نلنننك ث سنننلة ملنننك يلنننةنث ث ننن،اة  يلنننةث( يف نننة يسننن ، سننن  ثوننن،ثم ث لنننك 
 .  (13 تهِ    ليفا ن ثرث رص(  ثأل ة 

حمبة ة ث يف م (  –رق، هت    دنيف  س  س ة رة ة  ث لكة   ةتثم    
ث  ةتية ثك تكه ثر،يفرة و مق، ت،ا رينن   ث ن  ثرع ئلنة ثأل نةتية ث  كيفنة  منن 
ث لنننننك    ليفا نننننن ثرث رنننننص( وننننن  ه ثتننننن، ث ا ئنننننه و مونننننةك يفيل ثرعلننننن،    نننننص ث   

 حث ثرويفن  و يفو، نةذ ث لك ثثا    نحه ث ضن نث     ثخل مس( مليفة ثرق    ال 
-054و معنننن  حملننننه يفيل ثرعلنننن،    نننننص ث   ثخلنننن مس ( ثرننننحه تكننننه رليفننننن،   

 .م( و يفوننن، يفثننننه ثنسننن م ثرع،يننن، منننن ث يف رنننك ثرننن  ك نننن  ن  عنننة رل،يفرنننة 000
ثأل ةتية و رحرك مقن، و ن  معظنه من،  تكيفنه يف نة ما ن     رق ن   الن   نحه 

،ث  ذ ثونن ر ه خمولفننة مننن  نن   ثر،يفرننة ثأل ننةتية و يفذ ث ننن ثينن م ثرويفننن ث  ثرنن  تنن
تكيفننه نننةذ ث لننك    ننص ث   ثخلنن مس( يفكنن ن ث اننه  ث   ننناثته ثرث رننص( منن  ينننث  

حمبة ننننة  –و يفكننن ن  ننننحث ث نننه دننننن  س  سنننص  ننن،م ث لكننننة   ةتثمننن   (14  ننن اثا 
  ث نننن  ث يفنننن م( رلة ننننة  ثك ث كننننه كة نننن ة النننن  ث النننن  يفروثبنننن   قننننة     نننن ول
 نسو    ثن سكه  حه ثر،يفرة ثر  س   ل  ث    ت من نةثن   ىت .

 –يف ا  ا ال   حث ثرظن  ث لكنص ثرعن ئلص مقن، نةرن  ث لكنة   ةتثمن    
حمبة ة ث يف م( ثر  يعت ث ل    أل ةتية حمبة ة ث يف م و ث كه ذ ثر،يفرة ثأل ةتية 

 -001ا ثرسننن يفتكيفنن  رليفنن،   غث  ننة يف نن ة النن  ثرعنننل  نن، ا اننن ث النن   نن 
 .م( و يف عنن، نةر لنن  ث كننه ثثبونن  ننن،ثت  ذ ث ثت  ثر،يفرننة يفثو مننة ث  نن تي   018

و ث  ثنانن  (15 ثرعيفنثن نة و منن  ثن منن،  تكيفلنن  كة نن ة النن  ثرعنننل مل نكننن  ةيلننة 
ذمنن، ث نن  منن،  تكننه معل ننة مك ننن   نن ت  هت  ك ملننة نننوعكه لنن  ذ ث ثت  ث يفلكننة 

 ذ   ية ث م ث ةتية ث  ةتية ث يفك .ث  ةتية يفنرك 
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يفكنن ن مننن  ننني ثايف انن  ثرنن  م  ثرنن   نن  ،  ال لنن   ننة و  ملنن   بانن   مسننلة ت نيننة 
رو ل نن، نكنث نن  يفثايف اننن  و يفثمننن   إو مولنن  ذ سننن تة ث سنن   ذ معبنن،  ث نننةت( 

 يفو، ن   ذ نلك ث سلة ثرعب تث  ث ن ة :

و ملننك ثرعنن مل و ملننك  نن   ث ننةت و  م   مسننلة  ةتثمنن   سنن ،  و ننن   ننص ث   
ث   ناثته و ملك ثرع مل و ملك     ث ةتو ثم  ث   ناثته ( ملك ثرع مل و ملنك 

 . (16     آ ةت و  يفنة ث ن ث لك   ليفا ن  ثرث رص( ملك ث ل   ث ت   ( 

حمبة ة ث يف م( كة  ة  -يفو، تكيف  ثر،يفرة ثأل ةتية ث لكة   ةتثم   
و يفمن  ث ن  من،  و ننا   (17  .م (  018-001الن  ث الن   ن،  سنس سناةث   

و  ث ننن  مل  نننة  ظننننيف  س  سننن ة و سننن ة ريثلننن   ظلنننةت ثركثنننا منننن تنكننن   ثرويفنننن  
يفث نسننن م انننن نسنننه ثر،يفرنننة ثأل نننةتية و يفثن    نرنننك الننن   نننص  ملنننة   رنننة 

رنن  ثسننو  ا  ثن سكننه ذ دنن   ننحه يفثضننعة النن  وننة   ننحه ثر   نن ة ث لك ننة ث
ثرظننننيف  ثرق سننن ة يفثر نننعبة و يفكة ننن  منننن  نننني ثيف  ثراسننن   ذ ثرعننن مل ثرقننن،  ثرلنننةث  
يف نننلّن ثك  منننة ث ثت   يفرنننة مع انننة و ملنننة   رنننة الننن  ثمك ن نننة ث نننن   يفوننن،تهت  الننن  

   ة  ث ع ك ثرس  سص يفثرة ة  ثك ثال  مننبة م ه .

ثك ثرع،يننن، منننن  يف  ثرعننن مل انننن  نينننا رقننن، يف نننل  ث بننن ت  نننحه ث لكنننة  
ثرقةثمنننن  ثرو  تيننننة يفمالنننن   نننن   ثر ةننننن ن ثرنننن  سةرنننن  ذ نظننننن منننن ت  له ثك   لننننة 
ثس ةتية و يفرحرك م ن ث علةم   ثر  نكن  ان  حه ث لكنة ذ ث  ن  ت ثر ةن ن نة 
ياو ل  ث  ن  ث س ةته و يفو، ث لق  نلك ث    ت ال  نلك ث لكة ثسه   ا 

 ( .ثم س

يفو، نا يف  م ت ص ثر ةن ن ث ب ت  حه ث لكة   ةت  يفثضعة و يفثو،م من  
نانن يف  ث بننن ت  نننحه ث لكننة ث ننن تم ثر ةنننن   ثر نننلا  ننايف يفنس  ثرقننننن ثخلننن مس وبننن  
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م( يفنكن نننننننن  04- .م19ث ننننننن    ( ذ كو  ننننننننه ث يف  و يفكننننننننحرك ث نننننننن تم سنننننننن ث ة 
نيفث ثن ث لكنننة  نننا  ينننة يفتس ثر نننقلص  ماو ننن  ثرقننننن  .م( يفعاشمننن  ويفوننن،  نكننن

ثم س  ص ث اة   ينس  ( واة م،ياة اسقلةن ذ     ثر  م و ثر  ع ب  ال ل  
  ه ال   ينس  ( ث اة  ثمنيف ي ( م لق  م ل  تعبنة ن حمنة رمنة ثتن، ثركلانة 
ثرونن  عني انن  و معيفلنن  ث اننة   ينسنن  ( مننن ننننث  تعبولنن   ننحه ة يفرنن،   فلننة 

 للننن  منننن ثن ننن ا   تتننن، كلانننة معبننن،   و مقننن،   تونننة ث يفننن   و يفركنننن ر ننن،   
ث نننح  ث اولننن  ثك ثر نننعنث  يفننكولننن  الننن   ننن ن   اننن ك يفتمننن   افسنننل  ذ حبنننا  
رأل  ك و م نقلب    ينس  ( الن  ثثنن نرنك ثك  كنة  نن س ثنسن ن و يفمنن  عن، 
نرننك ننن    ث يفنن ئه يفت منن  تننة  ثر فلننة النن  ثر نن ن  يف ننص مع بننة  يف انن  

ة ثر نن ا  و تننىت اثننن ال لنن  كبننا تانن   ث لننك موننةك نن  ولنن  مت ننح  نعوننت   ر فلنن
يفث لا ال ل  ثسه   ا ثم س( و يف   ك      ،     يفن س( يف ة مبعةا ث لك 
ثأل ةته يفت كه     سةتية و مةو  ذ تبلن  ة ننيفنلن  و يفاان،م   نا  ث  نةل 

 ة رننب   ث ننةت و ثأل نةتية ث ننن  النن  ما قننة    كثنينن ( ثرةثوعنة النن  ث نن،يف  ثر نننو
ناكننن   ننا ثمنن س  نننه تننن  يفث نن ك  ثك ن ننن   يفنلنن  ذ ث ننن  ثك ن ننن  
ثة ننةتيني و يفونن، ثنو ننن ثة ننةتيةن ذ  ننحه ث عنكننة و يفكنن ن ثتنن، ث سننب     ةرننة 
 ا ثم س ثر     انن ث ب ت ن  ث لنك ث  نةته  ن انةس( يفمنن ة تآ ن  متا ن  

  و يفرننحرك ثننن   يفنلنن  النن  ثرو لننص االنن  لنن  كثنناث ر نن،  مج انن  يفوننة     نن ول
ر ونيفنلنن   ننة و معنننن  يفنلنن    يفننن س( ال لنن  كثنناثا يفمل يوعيفنن  منثولنن  مقونن  نفسننه 

 18) . 

يفثضنن م  نلنننك ث  ننن  ت ثن  ننا ثمننن س ثذمبننن   عنن،  يفثنلننن  منننن ث لنننك  
ث  ةته  ن اةس( ث ا ا و يف ع، م،  و ا  نةىف ث لك يفث انه من   ث   ن اثا و رنحرك 

 ا ثم س ثرعنل ثأل ةته و يفنقة  ثرنيفثية ثر ةن ن ة ثن  ا ثم س ثسويفن   نةر 
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ذ ث كه م،  ثثا ن يفثت عنةن ا من ا و و من    ان    رع،ين، منن ث  ن تي  ثرعيفنثن نة 
ثشمل   ا   م،ياة      غع  ،   يفو ةت   ثرف يفة يفثت  ول   تسةثت ا ر ة و يفو م  

و (19 جمننننغ ثرالنننن ية ننن   ننننذ ث ،يانننة   ي ننن   باننن   دمنننن مقبننن  منننن ث  نننن سننن 
يفو م  كحرك ث لكة  ا ثم س  فوةت   كثا  يف   م ل  ثك     ثر  م يفم ن 
يف    ث  ،يني ثك ثر ن  من     ث ةت و تىت يف ل  ثك ثاا، و يفنحكن ث    ت 
ثر ةن ن ة ثن  حه ث يفلة ثك ثاا، و، نلنهت  ث لكة  ثاثن سة ث  ضن يفة ث نبع  
ن ننبه ثرف لننة مننن  نن،  ثرنياننة ثرنن  يفضننع  ال لنن  و ثمنن  ث لكننة مقنن، ثتننن،  م  ننس 
يف تيفع حب ص   يكن ري ن   تنن  ثم ثمنن   و يفاان،م  كن  ث الن  يفث نه  م ان س( ثن ت 

( 15ض،   يفركال  مل نق يفمه    سليفوه ث كه و يفث وف  ان ايفن يق ت  من  
ا ثمنن س ونن، سةرنن  ثك مح مننة  عنن، انن م و يفنننحكن ث سنن ةت  ثر ةن ن ننة ثن ث لكننة  نن
 .  (20 مةهت  يف  ت   ع ،ث تىت ث وف  ان ث نظ ت

ثن  نننننحه ث  بننننن ت انننننن ث لكنننننة  ةتثمننننن      نننننا ثمننننن س( ذ ث  ننننن  ت  
ثر ةن ن ة و م  م  م ل  منن ن نن  ثسن ةته كيفن  نكننن  يف  سن يف  ل نةص ثرفونة  

  رننة يفثضننعة النن  وننة   ثرعسننكنية و و  ث نن  ن كنن، النن  يفنننة   ننحه ث لكننة يفننن،ر 
   نننن ول  يفثمك ن ولنننن  ذ تكننننه ثر،يفرننننة ثأل ننننةتية و يفثن نلننننك ث ك نننننة ثرس  سنننن ة 
ثركبننا  ثرنن  يف ننلول  ذ  نن   ث ننةت يفنقننبلله  نن ن سكيفلننه ثمننن   و مل ن ننلل  رننة  
يفننننة  ت رنننة موق،منننة منننن ثرنونننص ث  ننن ته ث نويفننن اص ثرنننحه يف ننن  ثر نننه ث ويفننن  

 قبة  تكه ث ن   ال له .ثرعنثوص ثرق،  و ث ويفث   

 : ث لكة  لق س : ث    ثرث رص

يفنعننن، يفثتننن،  منننن ثر   ننن    ث لك نننة ثرعن  نننة ث عنيفمنننة ذ  ننن   ثرعنننن  
 ا ك منن ينحكن و يف  (21 ث اة  ة و يف ص  لق س  ا   نثت   ثا،     ن  نتب   

و يف نص ملكنة سنبت ثر يف ن نة  (22  نن ون س ث ل  يلقيفة  ا  ثر  ن   ن ث ن تا ثن 
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و ثرننن  ث ننن ت ثر لننن  ثرقننننآن ثركنننن  يفمل يسنننيفل  و ميفلكننن   لقننن س يفك نننن  منننن  (23 
و يفثمل  نا ة ث اة ملك ث ن يفث ل   (24 ثم   ثرا س ذ  م    يفثاقلله يفثتنمله 

و يفكنن ن  ةرنن،    نن  دنينن  نكنننه ثرننيفث  م يفنن  نكننن : ثنننه ن ننةت أل  لنن   (25 تيفثتنة 
ثانن،    ذ  عننض وا ننه ت ونن ن نقوننو ن و ت ننة    نن   يفت ننة سننة ث  و مننتمن  قونن  
ثرسة ث  و يفدلنن رنه  عن، نرنك  ن   مج ن  و منحان مانه و مقن   رنه :    ن  ثنن  

اننن  و معلقننن  مانننه ث  نننة ثرننن  ثذم ونننت و يفوننن،  يفننننه ملنننك ث نننن ث اونننه الننن   ننننيفط 
و يفون، ملكن   (26  لق س و يفاا، نقض ثر نيفط ث نت ةن  ال نه ان  و ع  ن  اانه 

و  نن ت  عيفنن،ثن و منتنن  ( 28 يف يفنن  لنن  نيف ث نانن ت  و(27  لقنن س  عنن، ث  لنن  
يفمننننن ة و   ننن  ا مالننن  يفتتلنننن  مو ف نننة  ننننه ثانننننثيب  ثيف  ثألمنننن و ثر لننن  م  نمننن 
و يفذ  حث   رة يفثضعة ال   (29   ع، نرك مقولوه مال  و ثرونيفيج    وه مق   

ت   ة نت ل  يفوة      ول  يفال  ثر،    ثرحه ثمو     ه و يفك  نرك ريكان  
لكلنن  و يفونن،   ننه ثن  لنن  دملكولنن  يفث للنن  مننن  ننن نه ثألنانن ت و يفسنن مظ النن  مُ 

كنننن   مك نولنننن  كثنننناثا ذ نظننننن ث انننن   جمويفعلنننن  يف نننن، يفث ياظنننننيفن ثر لنننن  نظننننن  ثتنننن ثم 
 .يفنق،يس 

و يفمل ننحكن يف ع،  حه ث   ثة يفر   ث لكة  لق س  من  ن   ثرن يفن كللن  
  نننةت  حمننن،   يفيكنننن راننن  ثن زميفنننن ن ت لننن  ث  ننن  ت نننن تي  تكيفلننن  رنننب   ثرننن يفن 

ة  يفث  ننن ت سننن، منننتت  الننن  ثاوبننن ت ثن نننن تي  يفنننن حبننن،يف  ثرقننننن ثرسننن  س ث ننن   ه
و يفينننحكن    نكننننه ث لكنننة  لقننن س وننن، ايفلننن  ذ  ا ئنننه ثيف  ننن  نوه تسننن  مننن  سننن 

ملكننة سننبت   ننص ث  ت نةن يفث فسنننيفن ثرننحه نانن يفرةث سننا  ت  هتن  و ثن ث لكننة  لقنن س 
 . (30  ذ متت  ك ن  جتلس ال  انل اظ ه   ئ 

يفث   ننن   نن   ثرنن يفن  مننن تكننه ث لكننة  لقنن س يفثسننوقن  ثرننب   يفريونن  
ث ننن  ثرننن يفن   رن ننن   يفثرعيفننننثن يفث ،ن ننننة و يفيف ننن،   لقننن س ثتكننن ن ملكلننن    رعنننن،  
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يفس    وةمل     كيفة يفثت ثم ال نة ثرقنةم و يفان  منن ثرقنة  يفثرسنل ة ثنث نلسن  
مناله ملنك ال  ان ل  يقن   نني ين،يل   رن  تنن  موقلن،يفن ثرسن ة  كن  تنن  

 . (31 ال  وةمه ثيف م،ياوه 

 نص ثرن  ضنن   سن، منتت   ن   ن يفيحكن ث ن ثألثا ثن ث لكنة  لقن س 
يفثرق ت و معقا   ه م   ثرع ةن يفث م  ت يفننك  م ه  نيفو ا ال  و،ت م  حيون نةن 
ثر ننه ذ سنننق له و يفونن، كننن ن ث نن  سنننبت ذ  مننن ث لكنننة  لقنن س يسننن ،يفن رل نننيفس 

 نننننلةت  ذ ثرقننننننآن ثركنننننن  مننننن  نننننن  ث  سنننننل يف ن  نننننن و يفوننننن، يفت   و نننننول  ث (32 
 ثيف  ال ليف  ثرس م( و اا،م  ن     ئن ثا، ،  عحت مقبة  روت نه ان سنل يف ن 
 ال ه ثرس م( و مق   را  ث  :  َ ت ُ  غ  مل سُِ   ِه يفن وَك من سبٍت  ابٍت يقني 

ه ثا، ننننن، :  و  و ثن  ننننن (34 و مقننننن   نننننن  ث  رلل، ننننن،   يفمننننن  نبننننن ك   (  (33 ( 
يفن،ُ  ثمن  ا ريلُكُله يف ُن   من كّ   صٍ  يفا  اننل  اظن ه  ( 
يفالن  ثرننعه  و (35 

دم  ثن  ث  وةم سبت من ثراعه و و  ث ه ك نةث   يعبن،يفن ث  و مكيفن  نكنن ثا، ن، 
و يفك ن  ث لكة  لق س  (36 :   يفن،هُت  يفوةمل  يس ،يفن رل يفس من  يفن ث  ( 

ثا ننة وبنن  ث سنن م و كعنن   ثرنن،ي ن   ثرة (37 يفوةملنن  ينن،ياةن ذ ابنن  هته رل ننيفس 
يفكيفننن   نننة معننننيف  و يفثتث  ثراننن  سنننل يف ن  ال نننه ثرسننن م( ثن يوعننننغ  ننن،  كننن م 

 و(38 ثر  ئن و م،ا   ن  يفكو  م ه   ،ه يف ةثه يف ويفه ل ريه يفمل يكو  م ه ااةثنن ا 
ثن نن   كونن يب  م كاننَ  مننن ثركنن ن ني  ااظن َ  نن،وَ   ة ونن   رلل، نن،:  ونن   سنن

يف ص ذ  و مةثمقل  ثا، ، (39   حث مترقه ور له ةَّ نة  االه م نظن م نث يننعةن (
و نننن   يفثرقننن  ثركوننن   ذ ت ن ننن  و مليفننن  موعننن  ثركوننن   يفت   ثخلننن   ثتنعننن،  
يفمن معل  من ث اة  و مقن    نص ثركون   يفك نن  ان  نة منن ونةم نبن  ث يفناه و 

(و   ثننه منن سنل يف ن يفثننه  سنه ث  ثرننمحن ثرننت ه      نعلنةث 40يفث  هته غ  م ه  
 لقننن س رقةملننن  : ثمونننة      ننن   مننننثا و   و مق رننن  (41 النننصَّ يف ننننة  ُمسنننليفني ( 
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و يفونننت  ثن ننسننن   (42  عننن، ث نن،ث  ثرنننن ه ننكننةث ثألمنننن مةكننة  ور لننن  غ ننةتنكه و يف 
رسننل يف ن  ال ننه ثرسنن م(  ،يننة منن  ث نننث  وةملنن  مق رنن  اننه : منن ن وبللنن  ملننحث 

و يفثن كن ن نب ن ا م ننه   ينضن   يفن  (43 ملك من ملةك ثر،ن   يفثن  ثان ماه يفثوةغ 
و يف ن  يف نل  ثا،ينة ثك نن  ث  سنل يف ن ال ه  (44 ثن نتن ه مسليفني ثيف مقلنةتين 

ثرسنن م( ونن   رلنسنن  :   تننن  ورنن له ملاننتن اله  اننة    وبنن  اننه لنن  يفرا نننناله 
مليف  تنع  ثرنس  ثر لن  و سن ت  ور نه يفث نح  و  (45  مال   نرةا يف ه   عنيفن (

 ال نننه ثرسننن م( ذ   ن  ث  سل يف نو يفو،م  ال  من وةمل  معل   (46 ثألو    
يفو   ثن  معل  ث مث ئة يفثثا  ا ن و  ا م  ك  و  (47 ثخل مسة يفثرع نين من ملكه 

و يفوبننن   (48 و ننن  ا نننن  ث   تنننن  و يفمعلننن  منننن ثراسننن   سنننويف ئة ثمنننن    ننن،مل  
يفونن، ثمننن سننل يف ن  ال ننه ثرسنن م(  نن ن يبنن  انن   نننت ا و  ويف ننةا  نننص   عن ننل  

يفتمعنن  ث  لنن  اننن سنن و ل  يفك ننن     نن   كثننا   (49 يف  لوننه  لقنن س يفتسننبوه  ننة 
ثر عن و مق   ا   تسلص ثة نك م ننه  نن  دمنن  منن ونةثتين و مت تكن  ث ن  يفوةملن   

 رسنن م( ننن  ث  سننل يف ن  ال ننه ث يفمننن ة   لنن  ث سنن م منن كاننةث النن  د رننة و 
و يف ص ثيف  من ايفل  ا  ثراةت    ثرة ثر عن ان نسنيفل  و (50 يفتسن ثس مل  

يفت    ثك و (51 مونيفنل  سل يف ن يفثتبل  يفننر  ماه غانرة مل يانا  ثت، من نس ئه 
ملكل    ر يفن يفك ن ينيفت   ك   لن من  يق ه اان،   ث ثنة ثين م و يفثو من   لقن س 

ثرس م( سب  ساني يفا،  ث لن و يفم ن  وبله ذ ثر ن م م  ن  ث  سل يف ن ال ه 
و يفثن  نننن   ثرانننن  سننننل يف ن  ال ننننه ثرسنننن م(  (52 يفث فنننن  و  نننن   يف مالنننن  ذ ننننن،من

نقبننن  ربلقننن س ذ ث سنننويفنثت حبكنننه ثرننن يفن  عننن، ثسننن مل  انننة   رنننة يفثضنننعة الننن  
يفثت ثم ث ويف  ثرعنيب حبكه ث ن   ثن نةمن  م ل   نيفط ث كه و من ثرعفة يفثركنم 

ثرقننةم يفثر نن  اة يفت   ننة ث ننتل يفوننة  ثر   نن ة يفعا نن  مننن ثر ننف   و يفثن نظننن  
ث ويفنن  رليفننن   يف يفت نن  م ننه ثمننن ملننه ننن،ث ذ يف ننة  ث ننن   اننحه ث ك نننة ثرس  سننن ة 

 ث وق،مة .
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يفيننحكن ثنننه كسننن  نننج مننن ث نننثج م،ياننة ننن،من و مت نن  ةث م ننه ريثنن    مننن   
ني نتثاننن ا مكونننة  النن   نننن  ثرعيف منننة   رنننح   تسننا   ال لننن  ايف منننة  ةانن  مثننن ن

:  سننه ث  ثرنننمحن ثرنننت ه ثننن   لقنن س ملكننة سننبت  يفنننة سننل يف ن  ننن  ثيف  ملكنن  
ملكنن  مننن  مل يلكننه ثتنن، وبلنننص يف  يلكننه ثتننن،  عنن،ه  ننن ت ثرنن،ن   كنن من  يفم مانننة 

و يفنن  ة   لقن س ثنك ن  ذ  (53 م اه ثك ث ة  متو ننيفث ين   ن   ثرن،ن   ( 
 ن اب، ث لك يفال ه كو  ه ن،  ال  و   م ن  ألت،غ يفا نين سناة  ال، ثرةر ،

 ل  من ملنك نن  ث  سنل يف ن  ال نه ثرسن م ( و يفتمن  ع ن   ثرون  ة  من نث  نص 
 (54 ع ة مل يو ا نسل  و منم  نرنك ثك ثرةر ن، و منتمن  ن ك ثرون  ة  ذ مك ننه 
ة ان  ننة ويفثمننن ثن يبنن  ال لنن  يفالنن  ثرونن  ة    ر نن ن و يف كننحث ثنولنن  ت نن   ملكنن

ثر  ثسو  ا  ل  ثن يف     ول  ثرفح  نكن     ر، ذ ثرقنآن ثركن  و م لةت  
  تو  ا  ثرع،ي،  .سكه     ثر يفن 

    :م(559-591 : ث لكة  نة     ث  ل  ثرنث  

 ريكنَّ من ثرة ة  ثك تكه جمويفعل  يفثت،  من ثراس   ثرعن     ثرلةث  
 نن   ثر نن م يف  روع،ينن، ذ دملكننة  ذ ننن تي  ثرعننن  وبنن  ث سنن م ماننه و يف نن  ذميفلنن 

 يفجمويفعل  .يفو، ك ن ا  ثمك ن ة يفثضعة ذ تكه دملكول   و ثرسةتية ن،من

رقن، نا ولن  ث  ن  ت ثرعن  نة ث بن ت ث نني ر   ن وني نسن ئ وني تكيفونن   
  ثرنما ة نثهت  و مق، نكن  ث    ت ثرو ت  ة ثسه ثرن     ا  ايفنيف ث ا قة يفث ، ذ

 (55  ن ثرظن   ن تس ن  ن  نياة  ن ثرسيف ،ع  ن  ة ن ثرعيفل قص و يفث ل  ن ئلة 
و يفونن، نكنهتنن  (56 و يفو نن    نن    رن نن   ر ننة   ننعن   يف ننة ثتنن،   نن ئ  مج انن  

و   ننن  ة   ننن    ننن ه (  ه : ثركو  نن   ثرو،منينننة ثرننن  نسنننو ،م ثأل ،يننة ثةتثم نننة 
يفوننن، نكنهتننن  ث  ننن  ت ثرعن  نننة  ت ننن  ان  نننة ثرلسننن ن تسننناة ثرب ننن ن  و(57  اننن    ننن ه 

يفك ننن   ن،ي،  ث يفنن   ملننه  و(58  ن،ي،  ثرسننل  ن و يف نن،ي،  ثرن ن    ذ ثرنننن   



 مجلة دورية دولية محكمة                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 515  50لعدد ا
 

يكننن ثمجنن  مالنن  ذ نسننن   ا ننن   و يف ننص انننحتث   وننة    ننعنن  ذ ث ننن   يف  ذ 
 . (59 ثرنن   

و يفك ن (60 يفك ن  ثرن    ث اة ملك ث نين  ثيف    ية ث نين      ية ثر  م(  
و يفون، ك نن  مان    ايفننيف يفثرن، ثرن ن       ن ا  (61 نرك ال  ثي م نحينة ثأل ننل 

يف ثت  تن    اه يف ني نحية ثأل ننل يفثنو نن نحينة و (62  ني ثخل  ةت يفونو س    
و يفملكنن   عنن، ايفنننيف م روعقنن   نن رنيفم  ال ننه مقولننه و يف ننن  ث اوننه ثرن نن   ثك ثر نن م
و يفك نن  ان  شمنة ا ر نة ذ ث  نن   (63 ث اوه ثرن ن   يفكن ن ان  منن ثرفننث  ثك نن،من 

ث عيف ته مق،  ا  م،ياوني موق  لوني ال   ن ثرفننث  و م ن  انن و  ملن   نبعض 
 . (64 ث نيف  

يفاا،  حه ثألت،ثا ثرو ت  ة يب،  ث كه ثرفعلص رليفلكة ثرن    ثيف  نة     
و يف انن  يبنن،يف رانن  ثن ث  ننني  ثرن نن   يف نة  نن ( شمنن  ث نن ن ر   نن ة يفثتنن،  ث ولفنن  
   وليف  ذ ث    ت ثرو ت  ة ثرعن  ة يفذ ثركو     ثرو،منية ثرن  ثسنو ،م  ثرل نة 

ثن معظه ث يف رك ثرعن  نة وبن  ث سن م يف   يفثرحه ي ك، نركثةتثم ة كيف  نكنن  و 
س يف  ذ ثرعنث  يف    ثر  م و، ثسو ،م  ثخل  ثةتثمص ثأل ،ه ذ كو  ولن  من  
ث نن  ثوننةثم ان  ننة  ت ننةا  يفا  هتنن  و يفمالنن  دملكننة ث ظننن  ث  ننن( ثرعن  ننة ذ  نن   

لنن  يفثشملننه ثرعنننث  و مقنن، ننن    ث بنن ت ث  نن  ت ثرعن  ننة االنن  يف  سنن يف  ث نن   ملةك
 ثرسنننن  نيفن( و  ولنننن  اننننن منننن  نكننننننه كو   هتنننن  ث اقة ننننة النننن  ننننن،تثن مع  نننن،   

ذ نلنننك ث يفلكنننة   سنننه  يف ا ي هتننن  يف ننن خل  ثةتثمنننص و ثرننن   يفت   ثسنننه ث نننه ملنننك
يفمنننننن ث يفكنننننن  ثن يكنننننةن رلوقننننن ت  ذ رفنننننظ ث  نننننني  ثرن ننننن    و (65  سنننننا نيف  (

 نننن  ت ثرو ت  ننننة و يفالنننن  نرننننك يف نة  نننن ( ثثننننن ذ  ننننحث ث روبنننن س ثرننننحه دلننننن ذ ث 
  ن وني  نة انن ثر   ن ة نثهتن  س كةن ك ما  ذ  حث ثربعص انن  ه منن ثر 
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و أل يف  تس  ت يا  ث وةثض      ة يفثت،  ثو ن      ة ث ني خمولفنني رن س 
 و  .

 يف عننن، ثن ثسنننو يف  رليفلكنننة  نة  ننن  ثألمنننن يفثسنننوعكه ملكلننن  الننن  نننن،من 
ثأل نننننل يفثأل ننننح  ثننننتت ث  لنننن  و يفونننن، كنننن ن و ونننننت  عنننننيف نحيننننة  م(591-559 

رليفلكننننة ث نننن  ننننن،ا      بننننة( يفك ننننن  ا ولننننة سنننن  ثرنننن،    يف  سنننن  ث نننننيف  و 
م تو رن   و (66 مت  ت  ال   نة      ح ثرثتت     لة و متن  ول  ثرن    ثك نرك 

 افسل  يف يف ا  ثخلن   و م  بلن  يفثن  ونه و    نة   ( ال  نحية يفث يفعوهثرن    
يفثننن  (68 و مليف    ن  ال لن  و عن  تيفث  نه (67 تىت يفو  ذ ثرف  يفو،م  ر ل  

يفث  من  يفىّف  منك يف   نّف   مه ثك ثن  لك و مليف  م   و ر  ثرن      نة   ( : 
لكة  حه ث قةرة احه ث  و ثن (69  وولك يفركاه ع ض من م ض ( و ة ثمن   ،ماه

ث  لن  يف     ال  ثأل نح  ثتت ن  منن و نن   ل ت   ة نت  ن،ر    رة يفثضعة ال 
 و يفثن ت   ة ث تل  حه و،   يولكل  كثا من ثرنن   .

يف عنن، ثن وونن  نحيننة ملننك مك نننه ث ننن ث وننه ايفنننيف  ننن انن،ه  ننن ن نننو  
يون     رن،    يف رنه ث نه  و نا(   ا خمل نيف ة مق،م ال ه ع م ك ن يعيف  اا،   ره 

يف نص : هت ت يف  ن    م   رك و مق   رنه ايفننيف : يفك ن  يل لن  و ا و مق   ره 
 ننن،ع ثنفننص يفثضننن  دلنننه يف اننت مقنن   رننه و ننا :  مانن  مننن اقنن   ث ننة   و 

مفع  نرك يف  ت و ا ثك ثرن    و يفمل ين  و ا حيو   ال ل  و  ثن  و(70 يفوي    
افنح ثنوق منه مالن  عن،تثا يفذ من،ياول  و مت  ن  ثا بل  مةثق   ه و رحرك ونت ثن ي

ثك ث ،ياة تن  ا ذ  ا  يا ثرو  ت و ة  ننةث من ثر ا  يا يفث حيفث ث ،ياة ااة ا 
يفركال     ن  ا،يف   و يفثوبل  ثرن    نني، ثخلنيفج (71 يفن  يفث :ي  رثتت ثرقو   ع،تثا 

  ننن، ايفننننيف و  ايفننننيف  نننن اننن،ه م نننن    ننن ا كننن ن ذ   ريلننن  و مق رننن  :   ننن،ه  
 .(72 يفركاه نلق      رس   مقولل  
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 ننحه   يننة ثرن نن    انن  ثرظننن  ثرنن  نعوقنن،    نن   ننص نثهتنن  ث لكننة  نة  نن   
و و  ثن ث  ننن  ت (73 ثر نننه  عنننض ث ننن ت ني ث ننن،ثني  يف نننة مننن  ن ننن   ملكنننة نننن،من

 ثرعن  ننة نب يانن  ذ  عننض ث  بنن ت يفثرنيفثينن   تةايفنن  يفكننحرك نبنن ين ث نن لنَّ  ثرن نن  
يف نة   ( كيف  نكننن  سن  ق و يفذمن، ثن منن  نرنك ثك  عن، ث ن،  ثرو ت  نة  نني ثتن،ثا 
 حه ث لكة يف ني ن تي  نن،يفين  نحه ث  ن  ت ثرن  ثاويفن،  الن  ثرنيفثين   ثر نفةية 

ث  يفث ب ر    و يف ة ثمن معنيف  ذ ن تي  ثرعن  وب  ا ثر  ياو ل  ثركثا من ثرو  
 . ث س م

ثركو  ن    ية ث لكنة  نة  ن  ثرن  نكنهتن   عنضو ة    يفكيف   ة معلةم ثن 
 نن ة يفثتنن،  و ثرو،منيننة يفثر ةن ن ننة و  ولنن  اننن   يننة ثرن نن   منن  ثنانن  ذمنن، ث يفنن    

مقنن، نكننن  ثركو  نن   ثرو،منينننة ثسننه ملكننة ننن،من   سنننه   انن    نن ه( و ثرنن  ننننن  
و رق،   (74 ثيف          ة  نة    ذ ثةتثم ة يف ص    ه ذ ثرعن  ة ثر  نعت ثرن    

ك ن  ا  مق،ت  س  س ة م ئقة ذ ث ثت  ث لنك و يفنقن ن  منن ثألاننث  يفثرونة   ثك 
يفونن،  ثرقب ئنن  ثرعن  ننة مننن ثننن  مجنن  كليفننوله معلنن  يفث اويفنن   النن له ذ ث نننيف  و

و  للننننن  جمويفعلننننن   ننننن  ت ثم يفثروقننننن،ين ثرعننننن ر ني و أل نننننه يفنننننن،يفث م لننننن  ثمنننننن   وةينننننة 
ثر   ننن ة نسنننو    ثن نقنننة  ه ضننن، ثاننن،ثئله ثر ننن معني  نننب   ه و يفرقننن، ك نننن  
ثراظن  ث نويف ا نة رليفنن   ذ منتلنة ثرعنن  وبن  ث سن م ون، ن نةت  كثناثا و ون ثن 

  و رليف ويف  ث بح ثمنثا مقبة ا .  تكه ث ن   ثر  نوةمن م ل   نيفط مع اة

م    ثرنيفم ن من نرك يف س يف   ع، و  ملن    نن  ث  م نة ثرنيفم ن نة ذ 
ن،من يف نم  ثرق ئن، ثرنيفمن     اول نةس( و يفثمون، تكيفلن  منن ثرفننث  ثك ثربعنن 

يفثنو ننن  النن  ث وةسنن  يفمننن  ننعنث  ثرعننن  ثك ثسنن   ثر نن نغ  ننك نن  ث  ر ننة( و 
م   ع ر  نةس و يف ع، نرك و نلل  ث م ث ةت  يفتر  ن م نو ن ال لن  ث م ث ةت ثرنيف 

م 555ذ ثن  ك نننة ذ سنننةتي  و يفت  نننن ث للننن  ذ نننن،من يفثضننن نيفث رلوسنننل ه سننناة 
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يفو، ثجتل  ث لكة  نة     ع،  حه ثخلس ت  ثرف  تة ثك ثرفنث  حم يفرة ثانن  و (75 
مواكنن  الن  ن ونة و و  ثن ثك مك ن ن،ي، تغ   ا    وةهت  منن ن،ين، و يفك نن  

ريكاننةث منن ث مسنن ك لن  و يفمننن ة ون   ث م ث ننةت  يفتر ن ن ملكننة منسن ن ث م ث نةت 
 .(76 ثر ن   نة    ثك مح  يفمال  ثك ثك تيفم  

يف كنننحث ثنولننن  ث  ننن   ثرس  سننن ة انننحه ث لكنننة يفثن ث ولفننن  ث  ننن  ت ذ  
يفنننن   ثرعن  نننة ثرننن  لمثننن  ا تثئعننن ا ر ملقننن، ك نننن  ناننن يف    ينننة ث لكنننة  نة  ننن  ثيف ثرن ننن   و

ث نتل يفونة   ثمو    ان عا   من ثراس    ف  تة ثرلسن ن يفتكيفنة ثرب ن ن يفت   نة
   ثرنن   .ثر    ة ثر  م و  ل

  ثخل رية :

ثمك ن نننة ث نننن   ذ تكنننه  عنن، ثذمننن    نننحث ثربعنننص ث نننةنن انننن   ة ننن ة  
 ثسواو ن   مليفة :نة لا  ثك ا،  ثرق،   جمويف  ثر ن  ث  ى

ريونن   اننن عا نن  مننن نسنن   ثرعنن مل ل نن ئ  نبللنن   ننن ث ننن   ذ ثر ننن  ث  ى ثرقنن، 
ثخل را ال ل  و ملص ريولك مق،ت  ا ر ة نسو    من   ا  ثرةرةج يف ا    كبا و 

 .يفثرظنيف  ث ا سبة ثك  ه ن ن  من نةثن  ت    ث ويف  ثن نةمن  ا  ثرفن ة 

ثرع،ين، منن ثألمثلنة ثرع،ين،  راسن   يفث سن مص ون تي  ثرعننيب ثرقن،  ن رقن، ون،م ران  ثر
ان  ن   سن ننَّ نن ت لنَّ يفنن تي  ثمنولنَّ  نتتن  منن ننةت و مقن،  نن   ث نن   ثرعن  ننة 

مننالنم مننن  نننن نَّ ذ يف و ذ ث نن   ثرس  سننص ما نن، ثركثنننا مننالنَّ يف ننلنَّ ثك ث كنننه 
   يفك  اننننن   و يفمنننننالنَّ ث نننننبعنَّ م  نننننبعنَّ   اننننن   يفثن ننننن    اننننن ث ننننن   ثرننننن،يت

 ثخل نننة  و يفمنننالنَّ ث نننبعنَّ تك يفننن   يفثمونننننَّ نيَّ مقننن ن   حييفلننننَّ ثرسننن ة  يفيو ننن
  رقة  ث تثةتو يفمالنَّ ث بعنَّ   انث  يا مسنَّ ثرنن   ذ ثسةث  ثرعنن  ثر نعنية 
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 و ثرو  ت و يفمالنَّ ث بعنَّ  ب ب   ي يف،نَّ ث نت  ذ ث ع تك و يفمالنَّ  ن ن ذ 
 يفعا نَّ كثا و يف ة م  مل ذم،ه اا، ث ويفع   ث  نغ .

ثرقننن،  ثرع،يننن، مننن ثراسننن   ثرلنننةث  ث نننبعنَّ  ننن رقننن، دلنننن  ذ ننن تي  ثر نننن  ث  ى
يفث  نننن   نننحه تث  اننننَّ معننن  اسنننكنه يفس  سنننص يفمعيفننن ته دم نننن و ة ملكننن   م نننل

ت  ا مننة اننن ثرنن،يفت ثألمثلنة ثرنن   يفت ن  نن  ذ  ننحث ثربعننص و راع ننص منن   انن   ننة 
 ثرق،  . ثرس  سص رليفن   ذ ث ويف 

اظننن  ث ويفنن  ثك ث ننن     اوب ت نن  اا ننن م انن  م ننه و يفثك كة نن  ريثنن  رننن رقنن، ك ننن  
يفرنننحرك يفنننن    ثنننن كبنننا ذ يف نننة  ث نننن   ثك تكنننه جمويفعلننن  و ن ننن  ث ويفننن  و

يفث نن  يف يفنننة  مننن ثننن  ثن يسننويفن ث ويفنن  و منن  ن    م ثت ثملنن  يفثتنن ثم تقةولنن 
و ملنننة  نلنننك ثراظنننن  منننن ث ويفننن  ثك ث نننن    ننن  يف اننن  يفايفنننة يف  رنننة يفنننن،  يفعا ننن  

و منننن  يفنننننة   عننننض ث سننننوثا  ث  ذ ا ننننةت  ما ننننة يفذ  يف ننننل  ثك نلننننك ث ك نننننة
 ما  ا ن نثم ة حم،   .

 ثأليفك ثرسنننةمنية يفثرب  ل نننة و ن ت ننه ص ثرقننن،  ماننح ا نننةتث ويفننن  ثرعنثونن قننن، ث ننوهننن ر
ذ وةثن اننه ثرع،ينن،  ث ،يفنننة ثرنن  ريثنن  ويفننة ثرنوننص ث  نن ته و   يفتفننظ تقةولنن   نن  ن 

 يفثر  ثمو   ل  ان  عاه من ث ويفع   يفتىت ث ويفع   ثرعن  ة ث  نغ .

 ث تنن ثم يفثروقنن،ين رليفننن   ذ مج نن  ثرمنن   جمويفنن  ثر ننن  ث  ىننن رقنن، ننسنن   نظننن  
 ف ننن  ثرو ننننيع   نلنننك ثراظنننن    يفثنو نننن نوه يفعن نننه يف  رنننه يفناة نننه و ثرقننن،    ننن
ك منة و يفرنحرك   ثر  منضول  ثر،يف  ث م ث ةتية ثرعنثو ة ثك ث ا  ا ث ن يفت ثرق نةن ة 

  وننن، ن رننن  مك ننننة مل ناللننن ، ث نننن   ذ معظنننه جمويفعننن   ثر نننن  ث  ى ثرقننن،  وذمننن
 نظاثهت  ذ ث ويفع   ث  نغ .
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و  منن ثرق،  منن وبن  ثمنن    ثر ن  ث  ىث بع  ثمك ن ة تكه ث ويف  ذ ن رق، 
لننن  ثنث مل يكنننن  اننن ك و  شماانن، ننننةمن دننننيف  يف ننننيفط مع اننة  مقبننة   ثئيفننن ا يفنرنننك

ريونن     ر نن  اة يف  مننن ثرع ئلننة ث  كيفننة تننن  ينننا ث كننه و يفثنث ك ننن  نلننك ث ننن  
يفتكيفننة ثرعقنن  يف  نن   ثرفعنن  يفوننة  ثر ننك يفة يفت   ننة يفوننة  ثرب نن ن يفم نن تة ثرلسنن ن 

ثر   ذ ثر ،ثئ، و يفت  جمويفعل  يفثت ثمه و يفثرو نع ة منن ثنلنه و كن  ث تل يف 
 نحه ثرظننيف  يفثر ننف   يفعا ن  ثن نننةمن   نن   مع انة نسننو    ثن سكنه جمويفعلنن  

  ك  ذم   و ألنه س عبل  يفي عص من ثنلل  .

ك ننة ثرن  يف نلول  ث نن   ذ جمويفن  ن مل ن   ث ن   ذ ث ويفع   ث  نغ ثك  حه ث 
و ألن نلننك ث ويفعنن   يفمالنن  ث ويفعنن   ث عنيق ننة يفثر ةن ن ننة   ننن  ث  ى ثرقنن، ثر

يفتىت ث ويفع   ثأليفت  ة و يفثك م،   ما ة ونيبة ك ن  ناظن ثك ث نن   نظنن  ثتوقن ت 
و يفنعن،   سننلعة رنن س انن   ه تقننة  و يفك ننن  ث ننن   ذ نلننك ث ويفعنن   نعنن   ذ 

                                                   ت رة ثرعبة ية  . 

 : اإلحاالت والمصادر 

                                                           
ي لا م  لح  ثر ن  ث  ى ثرق، ( ال  ث ننث  ثر ن  ة من و ت  ثس    - 1

يفث ننث  ثر نو ة من و ت  ثمنيق   و يفي يف  ت  ت  ثرعنث  ثرق،ية يفت  ت  م ن 
ت  ت   به ث نين  ثرعن  ة يفثننث  من     ثرق،ية يفت  ت      ثر  م ثرق،ية يف 

من ث لقه ث سو نوني حبكه كةنه  ثينثن يفثننث  من ثس   ثر  نغ و يفك ن ثيف 
 وني  من     ثيفتيف   .

نقسه ث   تث  ثرع   ة ثك نةاني و ت  تث     لة يفت  تث  منا ة و  - 2
يفث   ت  ثأل  لة  ص ث   ت  ثر  نا ت ذ    ة  ،ثئ ة حمل ة  يفن ث اويف   ال  

ت نو  ة ث   تث  ث  نغ و   ايف  ث   ت  ثرفنا ة  ص ث   ت  ثر  نا 
م  ث   تث  ث  نغ و يفن ا  ت  ت  ثرعنث  ثرق،  يفت  ت  م ن ر توك ك 
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ثرق،ية ضيفن ث   تث  ثأل  لة و يفت  ت      ثر  م ضيفن ث   تث  ثرفنا ة 
و ياظن و سل يف ن و ا من يفثمح، م رك ثرفو  ن : حم ضنث  ذ ثرو تي  ثرق،  و 

  . 00م( و ص0450 ث ة   : م سسة ثركو  رل ب اة يفثرا ن و
3 - -Land Troy:Tha Ancient Egyption 

Queen,(London:Aitamira Press,2003),p.94.            
             

و ة ث   ته يفثرس  سص ذ م ن ثرفناةن و تي  ثرحميف، و نب لة : مع مل  - 4
 .091وص م( 0455 ث سكا،تية: ما ت  ث ع ت  و

تسن و سل ه : خمو ن مةسةاة م ن ثرق،ية و ثا،ث  :اني ن رب   تا  و  - 5
 . 501-514وص 0( و ج5115 ثرق  ن  :ثا  ة ث  نية ثرع مة رلكو   و 

نة لكةت و كنس و  ن  ينيفس : تو بسة   اظيفة يفسعن يفعيفةض( و ننمجة  - 6
م( وص 5118: م  يفة اب،ث  حميفة  و  ثرق  ن  :ث لس ث ال  رلثق مة و

514. 
 . 500وص حم ضنث  ذ ثرو تي  ثرق،  :  و ا من يفثمح، ثرفو  نسل يف ن  - 7
 .500تسن و سل ه : خمو ن مةسةاة م ن ثرق،ية و ص  - 8
يع، ث ويف  ثرعنثوص ثرق،  ث ويف  ثرةت ، ثرحه نظيف  ت  نه ثرقةثنني ث ،يفنة  - 9

ثرع،ي،  و يفنا يفر  ثرع،ي، من مةث  نلك ثرقةثنني تقة  ث ن   يف  ن  مك نول  ذ 
ث ويف  و يفك ن ثو،م  حه ثرقةثنني و نةن ث لك  يفت سمة م سس س رة  يفت ثرث رثة   

 .م ( و يف ة م،يفن   رل ة  5111-5004 ا (  ثرع ن ثرسةمنه ثرث   يفث 
( م    و نةن ة و يفن    ع،ه ث ا وةثنني مليفة يف ص 55ثرسةمنية يفحيوةه ال   

 .م و  يفا  و نةن ث لك رب   0848-5111نعة  ثك ثرع ن ثرب  لص ثرق،    
 .م  0459 -0449ا و ت   مس ملةك س رة ثيسن ثرحه تكه ذ ث ،   

 .م( و(  0549-5105 حه ثرس رة ثكثن من م   ساة   ( يفثسويفن تكه 
( م    و نةن ة و يفيت   ع، نرك 40و  ثنه م،يفن   رل ة ثرسةمنية يفحيوةه ال   

و نةن دملكة ث اُناّ  ثرحه ينن  ثك نلك ث يفلكة ثرةثوعة  ني  نه  نلة يف ي ك 
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روع،ي، ن تي  يفثمو،  ت،يف    ثك م،ياة   ،ث  ث  ر ة و يف  يعن  ال  يفنه ث
( 081( ثيف 511ن،يفياه يفمن  يفنه و و  ثنه يسبا و نةن ث لك محةتثيب حب،يف   
( م    و نةن ة و 11ساة و يفو،  يفن و نةن ث اُناّ    رل ة ث ك،ية يف ة حيوةه ال   

يفنّةن   حه ث يفةاة ثرق نةن ة  ق نةن ث لك محةتثيب ثرحه يع، ثرق نةن ثرةت ، 
ل  مسلة ت نية يف ة مكوة    رل ة ث ك،ية يف حيوةه ث وك م  و مق، يفن، ا

 .م( س  س  0581-0545( م    و نةن ة و يفو،  يفنه محةتثيب  505ال   
 .م( و م   ان  حه ثرقةثنني  0848-0049ملةك س رة      ث يفك  

 ا ك جميفةاة من ث ةث  ثرق نةن ة ث  ةتية و  ني، من ثروف     ياظن و سل يف ن و 
و     ،ث  :  ثت ثر  يفن ثرثق م ة و  5ثرق نةن ذ ثرعنث  ثرق،  و طا من : 
 . 558-044م ( وص 0405

يقسه ثرو تي  ث  ةته ثرس  سص يفث   ته ثك ث ثة ث يفثت   ثرع ن  - 10
ث  ةته ثرق،  ثرحه يب،  من ثرع ةت ثرق،ية ثر  دلن م ل  ث نس ن ذ     

وب  ث     و يفثر،يفت  0811ع ن ثك ت،يف  ث ةت     ثرعنث  و يفيسويفن  حث ثر
 .م ( يفذ  حث ثر،يفت  400 -0811ثرث    ة ثرع ن ث  ةته ثرةس     

 ،   دملكة ث ةت نظلن كقة  س  س ة نا مس ثرقةغ ثرس  س ة ث ةنة   يفنرك 
 ظلةت ث يف رك ثألمةتية ذ     ثرعنث  ثرق،  يف    ثر  م يفثشمل  دملكة      

ل  ثر لا محةتثيب يفكحرك دلةت ث ث ةن ذ ثس   ثر  نغ يفث  و ن ةن ثأليفك يفملك
-400ذ ثا يل م   ني ثرالنين و يفثر،يفت ثرث رص  ة ثرع ن ثأل ةته ث ،يص  

 .م( و  ني، من ثروف     ياظن و   ونو  ه : مق،مة ذ ن تي  ث   تث  105
  .   589و ص  0م( و ج5114ثرق،ية و   ،ث  : ثت ثرةتث  و 

زمبة من ثرب تثني : ن تي  ثرعنث  و،يه يفت،يثه و    ،ث  :  ثت ثرةم   و  - 11
 . 95م ( و ص 0440

سل يف ن و ا من يفثمح، م رك ثرفو  ن : حم ضنث  ذ ثرو تي  ثرق،  و  - 12
 .085م( وص 0450 ث ة   : م سسة ثركو  ثرعليف ة و

  . 495و ص  0  ونو  ه : مق،مة و ج - 13
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 مص سع ، : ث ،   ثك ن تي  ثرعنث  ثرق،  و   ،ث  : م بعة ث مح، و س - 14

 . 50م( و ص 0404ث  معة و 
س كن و   ته : اظيفة      و ننمجة : ا من سل يف ن و  ث ة   :  ثت  - 15

 . 04م ( و ص 0448ثركو  و
16 - - Rivkan Harris:Gender and Aging in 

Mesopotaian,the Gilgamesh Epic and other 
Ancieent Literature,(Oklahoma press,2003),p.115. 

                                                                                  
                   

 . 885و ص 0  ون و ه : مق،مة و ج - 17
 .880ث  ،ت نفسه و ص  - 18
 .90يفت،يثه وص  زمبة من ثرب تثني : ن تي  ثرعنث  و،يه - 19
 ث  ،ت نفسه . 20
ث ن اس كن و ثيب ثرق سه  ن تسن  ن  بة ث   ن اب،ث  ثر  معص     - 21

م( : ن تي  م،ياة  م ا يفنكن م لل  يفنسيف ة من تلل  من 0058 - ن 850
ث م ث  و سق ا : حم  ثر،ين ثيب سع ،  ن عنثمة ثرعيفنهو  ايف  :  ثت ثرفكن و 

 . 15و ص84م( و ج0448
م ( : ن تي  455 - ن 401ثر  ه و ثيب نعفن حميف،  ن ننين     - 22

 . 504و ص 0( و ج ايف  :  ثت ثركو  ثرعليف ة و    ثرنس  يفث لةك و  
سبت  ص  تض   ر يفن م،ياول  متت  و   ال  يف ني  اع   مسا  ث ثة ثي م و  - 23

م( : 05550 - ن 151ياظن و ي وة  ث يفةه و ث ة اب،ث   ن اب،ث     
؛ ث    يفه و اب، ثرنمحن :  مع ه ثربل،ثن و   ايف  :  ثت ثرفكن و    (

م( 5115: ثت ث عنمة و  ثا م ثراس   و ث نث  اب، ث  ،  عيفة تل  و   ايف 
 . 80و ص 
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م( : ث ع ت  و 004 - ن 551ث ن وو بة و ث ة حميف، اب،ث   ن مسله    - 24

 . 150و ص 0سق ا : ثنيف  اك  ةو  ثرق  ن :  ثت ث ع ت  و    ( و ج
ث ن ثألثا و ث ة ث سن الص  ن ثيب ثركنم حميف،  ن حميف، اب، ثركن   - 25

م( : ثرك م  ذ ثرو تي  و سق ا : اب،ث  0545 - ن 141ثر  ب      
 . 051و ص 0م( و ج0449و   ايف  : ثت ثركو  ثرعليف ة و  5ثرق ضص و ط

 . 055و ص  0ث  ،ت نفسه و ج - 26
 - ن 010ث ن  ل،يفن و اب، ثرنمحن  ن حميف،  ن  ل،يفن ث  نمص      - 27

 5م( و ج0409و  ايف  :  ثت ثرقله و  8م( : مق،مة ث ن  ل،يفن و ط0901
 . 84و ص

نيف ث نا ت  ة ايفن  ن ث ن ة نه ث ا ت  ن ث نا ثرنثئ  و ث  ،ت نفسه  - 28
. 

 ن م تس ثر،م قص   ثرنتكلص و  ا ثر،ين  ن حميفة   ن حميف،  ن الص  - 29
ثراس   يفثرنن   من  أل لنم(: ث ا م و و مةس ننثنه 0451 - ن 0419 

م( و 0401:  ثت ثرعله رليف يني و و   ايف   8ث سو ن ني يفث سو نوني وط
 . 59وص 5ج
؛ ث ن كثا و ث  ا    ن  10و ص 14و ج و ن تي   م ا ث ن اس كن - 30

م( و نفسا ثرقنآن ثرعظ ه 0455 - ن 559  ايفن  ن كثا ثرقن ص ث ة ثرف،ث  
 . 410و ص 4م( و ج0401و    ايف  :  ثت ثرفكن و 

 . 50و ص 14جو و ن تي   م اث ن اس كن - 31
 . 054و ص 0ثرك م  ذ ثرو تي  و ج - 32
 . 55سةت  ثرايف  و ثةية  - 33
 . 50و ص14ث ن اس كن : ن تي   م ا و ج - 34
 .54سةت  ثرايف  و ثةية  - 35
 .59سةت  ثرايف  و ثةية  - 36
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م( 0094 - ن 840ثرنخم نه و ث ة ثرق سه حميفة   ن ايفن ثخلةثت مص    - 37

: ثرك    ان تق ئا ثرواني  يفا ةن ثألو يفي  ذ يفنةه ثروتيفي  و سق ا : اب، 
 . 418وص  4ثرن ث  ث ل،ه و   ايف  : ثت ثت    ثر ثا و  .  ( و ج

 . 50وص 14ث ن اس كن : ن تي   م ا وج - 38
 . 50-55سةت  ثرايف  و ثةية  - 39
 - ن 081مق ن  و ث ة ث سن  ن سل يف ن  ن   ا ثأل  ه ثربل ص     - 40

   ايف  :  ثت  م( : نفسا مق ن   ن سل يف ن و سق ا : ثمح، مني، و515
 . 959وص 5م( و ج5114ثركو  ثرعليف ة و

 . 40-41سةت  ثرايف  و ثةية  - 41
 . 414و ص 4ثرنخم نه : ثرك    و ج - 42
 . 541و ص  0ثر  ه : ن تي  ثرنس  يفث لةك و ج - 43
 . 55وص  14ث ن اس كن : ن تي   م ا و ج - 44
 . 45سةت  ثرايف  و ثةية  - 45
يف ة م  ثألو    ملةك ذ ثر يفن و يفمفن ه ثرق   يف ة  يفن ث لك ثألاظه و  - 46

و حميف،  ن مكن ن ماظةت ث منيقص ث  نه   يكةن تئ س ا ال  وةمه و ث ن ماظةت 
 ( و و    ايف  :  ثت    ت و  .  م( : رس ن ثرعن 0400 - ن 500  
  . 851و ص  00ج
م( : 0490 - ن 594ث ن ثرةت ه و  ين ثر،ين ايفن  ن مظفن      - 47

 .59وص 0م( وج0441ن تي  ث ن ثرةت ه و   ايف  :  ثت ثركو  ثرعليف ة و 
 . 541وص 0 تي  ثرنس  يفث لةك و جثر  ه : ن - 48
ين حميفة  و ثألرةسص و ثيب ثرف    ل   ثر، تسبوه  ة : داوه م   كثا - 49

م( : تيف  ث ع   ذ نفسا ثرقنآن 0084 - ن0551ثألرةسص ثرب ،ث ه     
 04ثرعظ ه يفثرسب  ث ث   و    ايف  :  ثت ثت    ثر ثا ثرعنيب و  .  ( و ج

 . 514وص 
 . 545و ص 0ثر  ه : ن تي  ثرنس  يفث لةك و ج - 50
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 .58و ص 14ث ن اس كن : ن تي   م ا و ج - 51
 . 000و ص 0ث ن ثألثا : ثرك م  ذ ثرو تي  و ج  - 52
 . 50و ص  14ث ن اس كن : ن تي   م ا و ج - 53
 . 59و ص  5ا م و جثرنتكلص : ث  - 54
 - ن 845ث ن ث ة ه و اب، ثرنمحن  ن الص  ن حميف، ث ة ثرفنج      - 55

م( 0411م( : ث اوظه ذ ن تي  ث لةك يفثألمه و   ايف  :  ثت    ت و0511
 . 80وص 0؛ ث ن ثرةت ه و ن تي  و ج 81وص 5وج
 . 11وص5ث ن ث ة ه : ث اوظه وج - 56
و  س ا،   5م وطالص ونةث  : ث ف   ذ ن تي  ثرعن  وب  ث س  - 57

 . 015وص 4م( وج0444ن معة   ،ث  ال  ن نه و 
و ثمح،  ن ثيب يعقة   ن ؛ ثر عقةيب  11وص5ث ن ث ة ه : ث اوظه وج - 58

ثر عقةيب و   ايف :  : ن تي  ن ( 045 – 509نعفن  ن يف    ن يفثضح    
 . 510وص 0وج  ثت    ت و . (

 . 10وص 5ث ن ث ة ه : ث اوظه و ج 59
؛ ث ن ثألثا : ثرك م  ذ  191وص 0ث ن وو بة : ث ع ت  و ج - 60

 . 518وص0ثرو تي وج
يف ة نحية  ن م رك  ن مله  ن عاه  ن ان  ثر يفن و يفم رك  ة ثيف   - 61

و يفنحية  ن م رك ملك من ثرعن   تتض ث نين  و يفملك نحية  ع، ايفه ايفنيف 
 نص مسيفص نحية ثأل نل ثيف نحية ثأل نص كا ية ااه و ث ن ثرةت ه :  ك ن م ه
 . 8و ص0ن تي  وج

يف ص  ل،  ال   ن ثخل  ةت يفاا،   م   ثخل  ةت ذ  ن ثرفنث  و ملص  - 62
 . 450وص 9مثلص  ني ثخل  ةت يفثرفنث  و ي وة  ث يفةه : مع ه ثربل،ثن و ج

 . 11وص5ث ن ث ة ه : ث اوظه وج - 63
 . 80وص0 ن ثرةت ه : ن تي  و جث - 64
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  رظ   ث   ثر    تس  ننمجة ث ل  ث اقةل رق، يفت  ثسه م،ياة ث ظن  - 65

ذ كو     ث ،ياة ثر  ننمجل  ث  و ةن   ركو     ثرق،ية و يفر س ث  ن كيف  
ياظن : ثرعب ،ه و  كن حميفة  : دملكة ث  ن   ة   ئ  و  ني، من ثروف     و

 . 44م( و ص5100و    ي ك : م بعة ث  معة ث نكنيةو  ثرعن  ة
 .518وص0ث ن ثألثا : ثرك م  ذ ثرو تي  وج - 66
 . 400وص 5ث ن  ل،يفن : ث ق،مة وج - 67
تيفث  ه  ه ا   ي،يه ويفثرةثت،  تث  ة و يفكحرك ذ ي، ث نس ن  - 68

، من    ن ثرحتثع و ثأل  نه و ث ة ما ةت حميف،  ن ثمحتيفث  ل  يف ص ا بل  
م ( : هتحي  ثرل ة و سق ا : حميف، اةض منا  و   ايف  401 ن ن 451  

  . 85وص  1م( و ج5111:  ثت ثت    ثر ثا ثرعنيب و 
؛ ث ن  ل،يفن : ث ق،مة و  10وص 5ث ن ث ة ه : ث اوظه و ج - 69
 . 400وص5ج
؛ ث ن ثألثا: ثرك م  ذ ثرو تي  و  514وص0ثر عقةيب : ن تي  وج - 70
 . 515و  0ج
 . 514وص  0ثر عقةيب : ن تي  و ج - 71
 . 84وص0؛ ث ن ثرةت ه : ن تي  و ج10وص5ث ن ث ة ه : ث اوظه وج - 72
 .90وص4ثرنتكلص : ث ا م وج - 73
؛  015وص4الص و نةث  : ث ف   ذ ن تي  ثرعن  وب  ث س م وج - 74

 ت  و م ل   يفث نيفن : ن تي  ثرعن  م ة ( و 
 . 44وص0م( و ج0494  ايف :  ثت ثرك    و

 . 90وص4ثرنتكلص :ث ا م وج - 75
 . 054وص4وج الص ونةث  :ث ف   ذ ن تي  ثرعن  وب  ث س م - 76
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-3401)السوداء إفريقياالثورة الجزائرية على السياسة الفرنسية في  تأثير
3415( 

 ليتيم عيسى األستاذ5

 - باتنة -جامعة احلاج خلضر

 ملخص

خبطاهبا القومي التحرري، االستعمار الفرنسي إىل  ة اجلزائريةدفعت الثور 
إدخاؿ إصالحات على   منظومتو السياسية يف إفريقيا السوداء الغربية بداية بسن 
قانوف اإلطار، وزلاولة احتواء التيار الفرنكوفوين عرب ما يسمى بقانوف اجملموعة 

بهة التحرير الوطين ،وىذا لتفادي انتقاؿ مفعوؿ النظرية   التهدديية اليت تبنتها ج
االندفاع الدبلوماسي ادلضاد للمشاريع  أدىة،ومع ذلك يف سياستها اإلفريقي

 األقاليموتسريع عملية حصوؿ ىذه  األفارقةتوعية  إىلالسوداء  إفريقياالفرنسية يف 
 على استقالذلا 

résumé 

A incité la révolution algérienne gorge libération 
nationale, le colonialisme français à introduire des 
réformes à son système de politique dans l Afrique 
de  l'ouest de l'adoption du loi cadre, et essayer de 
contenir le groupe francophone actuelle par la loi 
de la communauté  et ce afin d'éviter l'effet de 
transmission théorie subversion adoptée par le 
Front de libération nationale dans sa politique 
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africaine, mais cette pointe diplomatique mené des 
projets anti-françaises en Afrique pour sensibiliser 
les Africains noirs et d'accélérer le processus pour 
ces régions sur l'indépendance 

 مقدمة

 بأهنا حركة تتجاوز عن باقي ثورات القرف العشرين، لقد سبيزت الثورة اجلزائرية    
لتطرح مفهـو مشويل يقـو على حدودىا احمللية واإلقليمية  أىدافها النضاليةيف 

. ذلذه الظاىرة ادلناىضة ىالقو  مجيعمع  التحالفو  الستعمار جبميع إشكالوارفض 
يف مواثيقها الرمسية  اإلعالفحرصت قيادة الثورة على وربت ىذا اإلطار 

أف ربرير القارة اإلفريقية من  التظاىرات اإلقليمية والدولية فوتصرحياهتا يف سلتل
االستعمار جزء ال يتجزأ من كفاح الشعب اجلزائري، وسعت إىل نشر ىذه 

أجهزهتا السياسية اخلارجية  عربالقناعات يف كل األوساط التحررية اإلفريقية 
لتحقيق ربرير القارة  ادلختلفة، بدفعهم إىل انتهاج النموذج اجلزائري يف الكفاح

 وبناء وحدهتا. اإلفريقية

إف ىذا الطرح دفع االستعمار الفرنسي إىل تبين إسًتاتيجية مضادة هتدؼ إىل  
بتبين   فريقيةثوير الشعوب اإلحرماف الثورة من عمقها اإلفريقي، وتعطيل عملية ت

ة، منها القانوف اإلطار، وزلاوالت إجياد الشرعية القانونية الحتواء يسياسات مرحل
  ما يسمى باجملموعة الفرنسية اإلفريقية.عرب الفرانكفوينالتيار 

إف قوة الكفاح ادلسلح اجلزائري، وصداة يف إفريقيا، وانعكاساتو على الرأي     
، أجرب االستعمار الفرنسي على االعًتاؼ العاـ الفرنسي داخليا وخارجيا 

 باستقالؿ إفريقيا.
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ما وراء البحار قبيل اندالع الثورة  أقاليمالسياسة الفرنسية في         
 :الجزائرية

أفزت احلرب العادلية الثانية نتائج خطرية على وضع فرنسا الدويل، فقد 
 قعليها تقبل حقائتدىورت حالتها االقتصادية واالجتماعية، والعسكرية، فكاف 

بتطلبو ىذا اجلانب من  دباسياسة العظمة غري آهبة  تتابعاجلديد، أو  وضعها
 ومادية وعسكرية. اقتصاديةإمكانيات 

صلد أهنا  -ديكن أف يفيد يف ىذه الدراسة -وبالعودة إىل تاريخ فرنسا
، ومن ة األورويب كدولة أوربي يف اجملاؿ فهي هتتم بدورىا رلالني على تركز اىتمامها
واحمليط تد هبا إىل إفريقيا سب اليت  ًتامية األطراؼادل تهاإمرباطوريدبجاؿ ناحية ثانية 

بعد احلرب العادلية الثانية،  تغريت، لكن حالة فرنسا ياذلادي واذلندي واألطلس
وربت ضغط رجاؿ   ، ورغم ذلكاجملالني فلم يعد دبقدورىا االضطالع بأعباء 

بأنو على  اعتقادساد  19أساطري ومعتقدات القرف  وتأثري األعماؿ الفرنسيني،
سياسة فرنسا ذباه  سممن ىذا الوضع ستًت  و انطالقا ،باجملالني فرنسا االىتماـ

 ( 1).أوربا، وأقاليم ما وراء البحار

 مؤتمر برازافيل وتحديد معالم السياسة الفرنسية في إفريقيا السوداء

سياسة ال مستقبل ، دلناقشة1944لالنعقاد يف عاـ لقد دعي مؤسبر برازافيل      
خاصة يف إفريقيا السوداء، ووضع األسس العلمية اليت يف ادلستعمرات  يةفرنسال

ميع جلادلؤسبر خصص رغم أف ،األقاليم الفرنسية يف إفريقيا   وحدة تؤدي إىل
نسا اليت تتعلق بوضع فر  الصعوبات العملية إال إف  ،يف العامل مستعمرات فرنسا

الدارسني وإف كاف بعض  (2)سوداءقد قصرت رلالو على إفريقيا ال يف ىذه الفًتة
  (3)وأعطيت ذلم صفة مالحظ شلثلني عن مشاؿ إفريقيا حضور واأكد ادلتخصصني 
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 (assimilation)استيعابإف النظرة األولية للمؤسبر تربز رغبة فرنسا          
الثقايف، بل قانونيا وسياسيا، بالشكل عايا ادلستعمرات ليس فقط على ادلستوى ر 

وديكن فهم ىذه ادلسألة أكثر باستعراض  (4)الذي جيعل األفارقة فرنسيني حقيقيني
  أىم النقاط اليت أكد عليها ادلؤسبر. 

اليت تقـو أىداؼ ادلهمة احلضارية  : أكد ادلؤسبر أفففي المجال السياسي       
االستقالؿ، وحىت تتعلق ب  فكرة أية ستبعدت اإلفريقية فرنسا يف ادلستعمرات اهب

أف سلطة فرنسا ستطبق بكل صرامة يف  وأفصحاحلكم الذايت آنيا ومستقبال، 
 مجيع أضلاء اإلمرباطورية.

أيد ادلؤسبر فكرة سبتع ادلستعمرات بقدر كايف من احلرية يف اإلدارة واالقتصاد       
حيث ذكر" لقد مارس سكاف ادلستعمرات حريتهم الشخصية وبدأت سلطتهم 

ىذا ما و تتكوف تدرجييا من خالؿ قدرهتم على التعامل مع اإلدارة والشؤوف العامة 
ديد وأصر ادلؤسبر أيضا على لبناء اجليؤىلهم للتمتع باحلرية السياسية وادلشاركة يف ا

ىذا التمثيل سيتالءـ مع سبثيل ادلستعمرات يف اجلمعية التشريعية القادمة، وأف 
 أمهية ادلستعمرات داخل التكوين الفرنسي ادلقًتح، ومع أمهية اخلدمات اليت قدمتها

بالنسبة فرنسا، ولكن مل يتم ربديد عدد ادلقاعد  ادلستعمرات إلنفاذ تلك 
ماليني من سكاف ادلستعمرات ، عدا أنو وعد بأف تكوف أكثر من تلك اليت  لل

 كانت موجودة أياـ اجلمهورية الثالثة.
وحياة   فقد أعلن ادلؤسبر "أف االحًتاـ والتقدـ أما عن المسائل االجتماعية     

األمة ىي السياسة اجلديدة لفرنسا يف ادلستعمرات، وجيب أف زبضع تلك األمور 
وبشكل حاـز دلنطق الضرورة االستبداد غري موجود، فتح باب الوظائف أماـ 

 لى الفرنسيني.عاستثناء الوظائف العليا اليت تظل مقصورة بريقيني فاإل
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بالرغم من أف   إىل ىذه السياسة إفريقياالفرنسية يف  نظر سكاف ادلستعمرات      
وجود الفرد يف إفريقيا الفرنسية على أهنا طموحة  نعالقوانني السابقة قد انصرفت 

( يف اإلمرباطورية the famous editop caracullaوشبهوىا بالفكرة )
الرومانية، ملخصها أف ادلواطن يف اإلمرباطورية سيحتفظ بكل حقوقو داخل 

 (5) أقاليمها.
ة ىذا التاريخ وحىت قياـ الثورة اجلزائرية مل يتبادر إىل ذىن األفارقة فكر  ذومن      

كانت مطالبهم سياسية ال تتعدى ادلطالبة بادلساواة يف رلاؿ    إذ،االستقالؿ 
العمل وتوسيع نطاؽ االنتخابات، وزيادة األعضاء ادلمثلني لتلك األقاليم يف 

على رجاؿ األحزاب يف فرنسا الضغط اجلمعية الوطنية، وكانت وسيلتهم يف ذلك 
 ( 6.)وقت االنتخابات عن طريق إعطاء أصواهتم أو عدـ إعطائها لذلك احلزب

سياسة فرنسا ذباه أقاليم ما وراء  بشكل هنائي يف  1946فصل دستور        
الذايت لتلك األقاليم،  فكرة االستقالؿ أو منح حىت احلكم ل باستبعاده ،البحار

يف إطار ما أطلق علية "االرباد  يتم التطور السياسي مسالة افوأكد على 
اليت تنص على "تؤلف فرنسا مع  دستورالالفرنسي" الذي حدد فلسفتو مقدمة 

شعوب ما وراء البحار، ارباد يقـو على ادلساواة يف احلقوؽ والواجبات بدوف تفرقة 
واردىا وتبذؿ بسبب اجلنس واللوف...يتكوف االرباد الفرنسي من شعوب تضع م

وإدياف فرنسا برسالتها التقليدية جهودىا مشًتكة يف سبيل احلضارة وزيادة الثروة...
وتضمن لكل  ،شعوب ىذه البالد حىت يديروا شؤوهنم بأنفسهم تقودجيعلها 

  (7.) األفراد احلريات واحلقوؽ ادلعلنة يف الدستور وحق تويل الوظائف.
 :تثوير القارة اإلفريقية جبهة التحرير الوطني وإستراتيجية

الشمايل  بشقيهاجبهة التحرير الوطين أمهية القارة اإلفريقية  اكتشفت           
ثورية تتجاوز  ةلذلك قامت بوضع إسًتاتيجي ،ضد االستعمار نضاذلاواجلنويب يف 
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القارة اإلفريقية  زاءحدودىا اإلقليمية فطرحت مسألة إهناء االستعمار يف كامل أج
باالعتماد على الكفاح ادلسلح، بعيدا عن النضاؿ ادلطليب )الشرعية الربدلانية( 

فشلو يف ادليداف وكاف ىدفها من ىذا الطرح ىو تصدير "النموذج  ثبتالذي أ
اجلزائري" يف الكفاح إىل إفريقيا وجعل األفارقة ينتهجوف نفس النهج، وبذلك 

ىي ربالف عنيف  اإلفريقيةفمفهومها للوحدة  ،قية ككلتحقق ربرير القارة اإلفريي
 لكل احملتلني ضد االستعمار، وبناء يقع تشيده بعد ذلك )بعد االستقالؿ( 

انوف ىذه اإلسًتاتيجية يف مذكراتو" من أجل إفريقيا" حيث ذكر أف فأكد         
ير القارة شعارا لو: التحرير الوطين للجزائر وربر  1954الشعب اجلزائري رفع منذ 

، ودعمتها تصرحيات قادة الثورة يف العديد من اللقاءات اليت جرت (8)اإلفريقية"
على مستوى القارة "إف اجلزائر طابعها إفريقي، وأف كفاحها يدخل ضمن كفاح  
كامل شعوب القارة اإلفريقية. وأف كفاح الشعب اجلزائري من أجل استقاللو ىو 

حركة التحرر اإلفريقية، وأف إفريقيا ىي مقربة جزء من انطالقة ال رجعة فيها وىي 
االستعمار وىي اليـو وقفت على رجليها، وأف ىذه االنطالقة ربمل معها الوعي 

         (9.) وىي قادرة على صنع كل شيء. احلقيقي للعامل احلر وادلوحد

ومن أجل ربقيق ىذا اذلدؼ "تثوير إفريقيا" تطور عمل الثورة اجلزائرية على     
 مها:ماضلا الوحدة االفريقية بعدين   صعيدين

 اإلطار: القانوف  االصالحافالفرنسية اليت جاء هبا -التنديد بالوحدة االفريقية –1
،  مجلة المجاهدخاصة  اإلعالميةعن طريق وسائلها  ،واجلماعة الفرنسية

 )الوحدة السلبية(ويهدؼ ىذا اإلجراء إىل فصل إفريقيا عن فرنسا 

ضم إفريقيا إىل حرب التحرير  عن طريق ادلشاركة كعضو فاعل يف التظاىرات  -2
سواء تلك اليت جرت على مستوى  ،1958اليت عرفتها القارة بداية من عاـ 

 .(10) ة()الوحدة االجيابيالدوؿ أو تلك اليت عقدهتا الشعوب اإلفريقية



 مجلة دورية دولية محكمة               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية     

 324  50لعدد ا
 

 

      السوداء وموقف الثورة الجزائرية منها إفريقيافي  السياسة الفرنسية
(01-15) 

الفرنسي أف الثورة اجلزائرية ىي اخلطر ىذه اإلسًتاتيجية بينت لالستعمار      
الرئيسي الذي جيب مواجهتو، بل جيب التفرغ لو قبل أف تتعاظم الثورة 
وتسري"العدوى" لكامل شعوب ىذه القارة الزاخرة بالثروة واليد العاملة اليت ديكن 
إدماجها ضمن مصادر الثروة بدوف مقابل، كما أف القضاء على الثورة يعترب 

لبقاء يف كامل إفريقيا، ألهنا تعرؼ تارخييا أف احتالؿ اجلزائر كاف ضماف أكيد ل
دبثابة االنطالؽ الفعلي للحملة االستعمارية ضلو إفريقيا ورلموع البقاع اليت 

 خضعت لالستعمار األورويب.
الثورة اجلزائرية إىل طرح نقاش حاد حوؿ مستقبل ادلستعمرات الفرنسية  ادت     

هتز   أفالتخوؼ داخل األوساط السياسية الفرنسية يفأصبح يف إفريقيا لدرجة أف 
يف اجلزائر، ورأت أف أي  الثورة يف إفريقيا العرش االستعماري على شكل ما جيري

البأس يف كامل  يعززخطر يف توجيو الضربة للقضاء على ىذه الثورة من شأنو أف 
تصرحيو  أجزاء العامل احلر الرأمسايل، وىذا ما ذىب إليو رئيس الوزراء الفرنسي يف

عندما قاؿ"إننا نعتقد أف سياستنا  8/5/1956أماـ رللس العمـو الفرنسي يف 
 سوء ىي الوحيدة اليت تستطيع إدامة الوجود الفرنسي يف اجلزائر، وإذا ما قدر لنا

ائر، فإننا سنفقد معها مجيع أجراء اإلمرباطورية، وأننا نعلم الطالع أف نفقد اجلز 
النتائج ادلًتتبة على ذلك يف مجيع األصعدة االقتصادية والسياسية واألدبية لفرنسا 

 ( 11.)والعامل احلر ككل

بني لنا مدى العالقة بني فقداف اجلزائر أي استقالذلا وبني فقداف يت من ىنا وكبداية 
وحيث أف استقالؿ اجلزائر مت  ،اإلمرباطورية الفرنسية يف إفريقيا )استقالذلا(ء اجز ا
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بواسطة احلرب فإف العالقة بني تلك احلرب وبني استقالؿ إفريقيا تصبح قائمة، 
 ويف كلتا احلالتني نتائج وخيمة على فرنسا والعامل الرأمسايل.

إفريقيا وضع فرنسا أماـ  وعلى العمـو إف الكفاح ادلسلح اجلزائري، وصداه يف     
 خيارين ال ثالث ذلما.

: ىو مواجهة عاصفة الثورة على مستوى كامل مستعمراهتا عرب القارة األول
س بعد نمل ت اأهن و ل بنهايتها ويفقدىا كل شيء خصوصايعجاإلفريقية، شلا 

 ىزدية"دياف بياف فو" على يد الشعب الفيتنامي.
اإلفريقية دبا فيها الشعب اجلزائري، مع ما ديكن : ىو تلبية مطالب الشعوب لثانيا

أف ربتفظ بو من ىيمنة عرب أسلوب جديد يبقي سيطرهتا االقتصادية والثقافية 
 (12).وحيافظ على تبعية ىذه القارة، ويبدوا أهنا اختارت اخليار الثاين

لقد سعى االستعمار الفرنسي إىل إجهاض إسًتاتيجية جبهة التحرير الوطين     
ة يتبين عدة سياسات مرحلبفريقية وحرماف الثورة اجلزائرية من عمقها اإلفريقية اإل

منها القانوف اإلطار، وزلاوالت إجياد الشرعية القانونية الحتواء التيار الفرنكفوين 
 عرب ما يسمى "باجملموعة الفرنسية" 

 ( la loi cadreالقانون اإلطاري)-3
( Gaston Defferreغاستوف دوفري )لقد دفعت احلرب يف اجلزائر "     

وأقنعت بضرورة تفادي نكبة مثيلة ذلا يف إفريقيا السوداء، ىذا بتطبيق سياسة 
 ،منح أقاليم ما وراء البحار حقها يف تقرير مصريىاف نصا تؤكد أ واضحة روحا ال

أصبح ضرورة ملحة ديكن من خالذلا تفادي تبعات حرب تضر بادلصاحل الفرنسية 
 السوداء. يف إفريقيا

ربتو السياسية ومعاشرتو للواقع اإلفريقي خاصة ختأكد "دوفري" من خالؿ     
طي األثر عأصبحت متأخرة لت االستيعابسياسة  آف بعد احلرب العادلية الثانية 
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لكن ىذا الفهم مل يصل إىل حد التصريح  ،ادلطلوب يف أذىاف األفارقة
باالستقالؿ، وإمنا حاوؿ تعويض ىذه الفكرة دبطلب ادلساواة داخل أقاليم ما وراء 

 احلاؿ . وىذا بطبيعة1955غو يف عاـ طو تداء دبا حصلت عليو القالبحار، ا
 مرتبط بأسباب صلملها فيما يلي:

 ة ذلذه الفكرة.أف معظم رلموعات الرأي العاـ الفرنسي غري مستعد -

 يو" كانوا ضد الفكرة أصال.نيبوا اتو ف"ى السياسيني األفارقة، وخاصة بعض -

أنو سيكوف من الصعب التعهد باالستقالؿ بدوف ربديد تاريخ لو، وكذلك  -
إعطاء ادلساعدة لإلفريقيني الذين يكوف من احملتم عليهم أف يذىبوا بعيد وسريعا 

 (13.)ن فرنساع

فري العربة من تصرؼ سابقو "منديس فرانس" الذي اعتقد أف و "د اخذ         
البحار سيعود عليو بالنفع احلقيقي، فقد حقق السالـ يف  تفهمو ألوضاع ما وراء 

أدت سقوط  ىذه  بورقيبة" لكن سياستو احلبيبالفيتناـ، وبدأ ادلفاوضات مع "
ضد فكرة ـ ألف الرأي العاـ الفرنسي كاف ما يزاؿ  1955حكومتو يف فيفري 

تسوية قضايا فرنسا يف أقاليم ما وراء البحار متجاىال أثر منو احلركات التحررية يف 
ىذه األقاليم، ومعتقدا أف احلرب يف اجلزائر ستحسم يف صاحل فرنسا يف فًتة 

 قصرية.

بامسو )القانوف عرؼ  انوفقدوفري خالصة افكاره وذباربو يف ترجم        
عرض على اجلمعية الوطنية الفرنسية لدراستو وادلوافقة عليو يف  اإلطاري(

بالطبع جاء بناء على  ذيوال  فيو أسباب اقًتاح ىذا ادلشروعبني .23/6/1956
تطور ادلسألة اجلزائرية وعجز احلكومة الفرنسية على التصدي ذلا شلا تطلب إدخاؿ 
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اديا النتقاؿ "عدوى" إصالحات على النظم ادلسرية ألقاليم ما وراء البحار تف
النموذج اجلزائري إىل ىذه األقاليم، حيث صرح "دوفري دبا يلي" ال جيب أف 

سيطر علينا األحداث، لنستسلم بعدىا للمطالب عندما يعرب عنها تتسبقنا و 
بشكل عنيف.... إنو من ادلهم أف نتخذ اإلجراءات اليت تسمح بتفادي النزاعات 

   (14.)اخلطرية يف الوقت ادلناسب".
نوع النظاـ  وبينتنصت مقدمة القانوف "اإلطاري" على اذلدؼ من القانوف،      

"إنو من أجل توثيق  جاء فيهاالسياسي ادلزمع إتباعو يف أقاليم ما وراء البحار إذا 
 تكرسالصلة بني فرنسا وأقاليم ما وراء البحار، فإف خطوات من الالمركزية سوؼ 

وتكوف اخلدمات ادلركزية من اختصاص وزارة أقاليم ما وراء  ،بواسطة ىذا القانوف
 البحار."

 وحلل القانوف ىذه الصيغة السياسية اجلديدة يف إفريقيا على النحو التايل.        
مجعيات  -ما عدا اجلزائر -تقاـ يف مجيع أقاليم ومديريات ما وراء البحار ػ    

موحدة جلميع االنتخابات بالنسبة  بردلانية على أساس االقًتاع العاـ. وقائمة
للجمعيات احمللية أو اجلمعيات الربدلانية يف باريس، ويكوف من حق ىذه 

 التشريع يف الشؤوف الداخلية. ةاجلمعيات الربدلاني
عن اإلدارة احلكومية يف األقاليم مع  إنشاء رللس تنفيذي يكوف مسؤوال ػ     

 باستمرار.زيادة عدد اإلفريقيني يف وظائف احلكومة 
 وتضمن النظاـ الالمركزي الذي جاء بو القانوف أمرين:

من اختصاص احلكومات اإلقليمية داخل كل تصبح اخلدمات اإلدارية  -1  
ارباد إفريقيا ،اليت كانت موجودة االربادات إقليم، وتنقل إليها السلطة من 

 ( A.O.Fوارباد إفريقيا الفرنسية الغربية) A.E.F)الفرنسية االستوائية )

    (15.)ربويل سلطة التشريع من سلطة باريس إىل الربدلانات اإلقليمية ادلنتخبة  -2 
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من خالؿ ىذا العرض البسيط لفحوى "القانوف اإلطاري" يتضح أف ىذا      
قاليم، وىذا ديكن اعتباره القانوف أوجد تفريقا بني مسائل الدولة ومسائل األ

" شخصية اإلقليم" الذي يتمتع بربدلاف زللي، يناقش ويوافق على ادليزانية تصريح بػ
اجلهاز ، ويشكل اإلقليمكما ينتخب رللس احلكومة الذي ديثل اإلدارية  وادلشاريع 
 ( 16.)رتبة حاكم اإلقليم وديثل اجلمهورية و ، واحلاكم لاحمللي التنفيذي

من  الفيدراليةيد األجهزة ر أدت إىل ذب القانوفىذا غري أف الالمركزية اليت أقرىا     
ذباوزه الزمن،  االقانوين حيمل خطر  شلا جعل ىذا البناء، صالحياهتا، لصاحل األقاليم

أقرمها  فاذلما أنو سبت التوصية بالالمركزية فإف اجلماعة ادلوحدة واالقًتاع العاـ البف
 البحار.ذلك أف وراء اللية أكثر فأكثر ألقاليم ماقالقانوف حيتماف إجياد است

 ثاضلو وضع احلكم الذايت أحد 1957ف اذبها ابتداء من االكامروف اللذالطوغو و 
 (17.)جديدة للمطالبة باالستقالؿ يف أقاليم ما وراء البحار حجة

 (اجملاىد)جريدة اعتربت جبهة التحرير الوطين على لساف ناطقها الرمسي        
سبكن من إدامة اذليمنة الفرنسية يف إفريقيا،  ملتويةأف القانوف اإلطار وسيلة 

وأكدت أف االستقاللية اإلدارية ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف ليست إال أمرا 
كم أف إدارة األقاليم موجهة دوما من قبل حاكم يتلقى أوامره من حبشكليا، 

تبقى و  ، السلطات التنفيذية من حق ادلبادرة بطبيعة احلاؿ  باريس، وىذا ما حيـر
رلرد جلاف استشارية سبارس وظائفها بأمر من احلاكم العاـ الذي لديو الكلمة 
األخرية، ويف النهاية اخلطر األكرب الذي تستنكره جبهة التحرير ىو زلاولة "بلقنة 
إفريقيا" إذ بدال من إعطاء مؤسسات وحدوية يف إطار اجملموعات الكربى" 

((A.E.F) -(A.O.F ) (18.)صيات احمللية" زادت من حدة اخلصو 

ور" غنالفيدراليني اجملتمعني حوؿ" س من طرؼ مت تكرار ىذا النقد           
الذي أنشأ يف مؤسبر داكار"ادلؤسبر اإلفريقي "الذي كاف من بني أىدافو األساسية 

ف لالندماج داخل إرباد كبري اادلدعو  (A.E.F(و)A.O.F)إنشاء إربادين مها
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غور "قانوف اإلطار" واهتمو بأنو يريد نحيث ىاجم س  (19.)إفريقي  ػ فرنسي
( كما مزقت البلقاف إىل كيانات سياسية منفصلة ق إفريقيايز سب"بلقنة" إفريقيا )أي 

 تشتتالبلقنة ليست منطقية ألهنا فيو أوروبا لإلرباد، و  تسعى يف الوقت الذي
وياء يف جرياهنا األق ـادلراكز السياسية يف إفريقيا الفرنسية حبيث ذبعلها ضعيفة أما

التنظيم أو اإلطار الفرنسي اإلفريقي فقد عرض "سنغور"  عن أما ،الربيطانيةإفريقيا 
أحدمها يف العاصمة الفرنسية  رللسنيضم يأنو نوعا من االرباد مع فرنسا، شب

ا يتعلق بادلصلحة مظر يف قضايا ما وراء البحار وفيني ارباديةواآلخر لو صفة 
  (20.) العامة.

ب التجمع الدديقراطي ادلنعقد يف كوتونو ز أكثر يف مؤسبر ح هابرز ىذا االذب      
بأولية مؤكدة لصاحل الفدرالية  فيدراليةألفكار  هبازباذ 1958جويلية  28يـو 

ريد اجملموعة اإلفريقية قبل اجملموعة الفرنسية" نور" غاإلفريقية حيث صرح "سن
قرر ازباذ مجيع تو  ار باالستقالؿ فو وصادؽ ادلؤسبر على الئحة تطالب (21)

الالئحة  ومشلتاإلجراءات الضرورية لتجنيد اجلماىري اإلفريقية حوؿ ىذا القرار، 
االستقاليل بني دوؿ  أيضا إنشاء رللس تأسيسي إفريقي يقرر الوضع الفيدرايل

إفريقيا السوداء وفرنسا وإنشاء رلموعة واسعة لألمم ادلتحدة اإلفريقية تدخل فيها 
      (22.) يع األقطار اإلفريقية ادلستعمرة.مج

 ،مرحلة حامسة يف تاريخ إفريقيا السوداء إف ىذه القرارات تشكل حبق     
"كوتونو" على أنو ديثل نقطة  ؤسبرها جبهة التحرير وحاولت الًتويج دلتاستحسن

إفريقيا، وهبذه ادلناسبة كتبت جريدة اجملاىد مقاال مطوال جاء فيو  ربرير البداية ضلو
مليوف إفريقي على  30 اسبهيد حلرب كبرية حيصل من خالذل"إف كوتونو 

" ثورتنا مستلهم بقدر كبري من اإلفريقيةاالستقالؿ... إف ادلطلب الوطين للشعوب 
وزبتم اجلريدة تعليقها بدعوة األفارقة إىل الثورة ضد االستعمار الفرنسي حيث 
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الستعمار الفرنسي لقالت" أيها األفارقة أيتها اإلفريقيات إىل السالح ادلوت 
"(.23) 

أف القفص الفرنسي ادلسمى "القانوف اإلطار" مل  -كما يبدوا  -يف احلقيقة             
،فقد جاء نصو وروحو بعيدا  (24))*(الضخم اإلفريقييقوى على محل الفيل يعد 

وىذا ما أدركو االستعمار ،عن طموحات الوطنية االفريقية يف الوحدة واالستقالؿ 
ألثر القانوف اإلطار على  تقييموالفرنسي يف هناية ادلطاؼ حيث صرح دفري يف 

دبا  30/01/1957أقاليم ما وراء البحار أماـ اجمللس الوطين الفرنسي يـو 
يلي:"اليـو ليست االعتبارات السياسية ىي اليت تعرقل احلكومة يف إتباع جلنة 

ولكن عندما تكوف دديقراطيني ال نستطيع  األقاليم الفرنسية للطريق الذي سلكتو
كيف تالتحرؾ إال يف اإلطار الذي يسطره الدستور"  وبتحديده ألثر عدـ 

أف يفتح الطريق أماـ أعماؿ العنف الدستور مع مطالب الوطنية اإلفريقية، "ديكن 
 (25)الشعار الذي أطلقتو جبهة التحرير الوطين.  باذباهويسري 

غري الوضع بتعجيلو يف إسقاط  1958ماي  13غري أف انقالب        
اجلمهورية الرابعة وفتح آفاؽ لتطور جديد عرؼ ب"اجملموعة" أو الشكل اجلديد 

 لإلرباد اإلفريقي الفرنسي

 ( la communauté)  المجموعة-1

ذبربتو خالؿ احلرب العادلية الثانية، باخلطر  مكحبس اجلنراؿ ديغوؿ حلقد أ        
الذي يهدد شلتلكات فرنسا يف إفريقيا جنوب الصحراء، إذا تركت خارج خطة 

أخذ بعني االعتبار الوضع العاـ احمليط بإفريقيا، لذلك جعل رلاؿ تفرنسية شاملة 
 إفريقيا السوداء بعد ادلغرب العريب.اىتمامو األساسي 
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ربت ىذا اإلطار أعلن" ديغوؿ" عن سياسة جديدة تطبق يف إفريقيا        
السوداء وضح فيها أف اإلرباد الفرنسي السابق أصبح متأخرا، معلنا عن فكرة 
جديدة ربدد العالقة بني فرنسا وأقاليم ما وراء البحار ىي "اجلماعة" وأبرز ىذا يف 

" إف فرنسا تطلب حقيقة إىل ذوي العالقات القددية أف 1958بتمرب خطابو س
للحصوؿ على حريتهم" وأوضح أنو من غري الالئق اإلبقاء على ما   أشلهميؤسسوا 

كاف يسمى ب "اإلمرباطورية" إف ىذا يعد حلما، ولكن األحالـ ذلا شقني 
 أف تتغري. أيضا سلتلفني لقد تغري العامل وجيب على فرنسا 

السياسة  هكالمو ىذا، تغريت على إثر   يف لقد كاف "ديغوؿ" صادقا         
االستعمارية لفرنسا تغريا واضحا وبدوف إراقة الدماء أو العنف، تغري مباشرة مع 
وضع اجلزائر، ألف "ديغوؿ" يعرؼ أف ادلشاكل يف اجلزائر ويف إفريقيا السوداء ال 

قت أصبح قصري لتسوية ديكن أف تنفصل، وكاف على حق عندما شعر أف الو 
 . (26)مشاكل إفريقيا وكذلك ربقيق دفعة قوية دلستقبل اجلزائر

، الذي 1958أكتوبر  5أفكاره السابقة يف دستور  فلسفة جسد "ديغوؿ"      
وىي إىل حد  ،وضح فيو العالقة اجلديدة اليت تربط فرنسا بأقاليم ما وراء البحار

اإلطار، تراعي التغريات اليت حدثت  ي عن مرحلة القانوفذر ما زبتلف بشكل ج
ستجيب دلتطلبات الوضع الراىن الذي تتحكم فيو الثورة تيف الساحة اإلفريقية، و 

 شكل أساسي ومن أىم ما جاء فيو:باجلزائرية 

تكوين إرباد "فيدرايل" يضم فرنسا ومستعمراهتا اإلفريقية اليت تقبل ىذا - 
 Franco –african )الفرنسية"ة اجلماعة طالدستور ربت اسم "راب

community)  
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تتكوف حكومة اجلماعة من رئيس اجلمهورية الفرنسية، ومندوب عن كل  - 
دولة، تتوىل ىذه احلكومة تصريف الشؤوف اخلارجية، والدفاع والنقد والشؤوف 

 االقتصادية، والتعليم العايل، والنقل وادلخابرات.

واحلكومات األعضاء يف اجلماعة وعدد  اجمللس التنفيذي: ويضم رؤساء الدوؿ -
 من وزراء احلكومة الفرنسية.

يتكوف من مندويب بردلانات احلكومات  :رللس اجلماعة )رللس الشيوخ( - 
بتحديد عدد  ،1959األعضاء، وقد صدر قرار رئيس اجلماعة الفرنسية عاـ 

على ويتم توزيع الباقي  176مقعدا، نصيب فرنسا منها  284مقاعد اجمللس ب 
 احلكومات األعضاء حبد أدىن ثالث مقاعد لكل دولة 

 (27) زلكمة التحكيم: وزبتص بفض ادلنازعات اليت تنشأ بني الدوؿ -

فوؽ فرنسا من تفبقراءة بسيطة دلواد ىذا الدستور ديكن القوؿ أنو كرس   
خالؿ سبتعها بسلطة القرار يف األجهزة السيادية للمجموعة )الدبلوماسية، الدفاع، 

يف  ،(التحكيميالنقد( وأجهزهتا احمللية )اجمللس التنفيذي، رللس الشيوخ، واجمللس 
حني دينح صالحيات قليلة لسلطة األقاليم ال تتعدى األمور الداخلية فهو هبذا 

سابقو، وال يلي طموحات الشعوب اإلفريقية، كما أف الشكل ال خيتلف عن 
وقريب حسب  ،الفيدراليةبعيد كل البعد عن  1958النظاـ الذي جاء بو دستور 

الرئاسية" "أو الدولة الوحدوية  الفيدراليةبعض الباحثني يف القانوف الدستوري إىل "
 (28" )ال مركزية
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منح فيو اجلنراؿ  ،لالستفتاءالفرنسية طرح الدستور  الدديقراطية  تقاليدل فقاو       
إمكانيتني على شكل مأزؽ، االستقالؿ الذي مساه  اإلفريقية ديغوؿ لألقاليم

 االنفصاؿ أو البقاء يف اجملموعة مع كل االمتيازات إلرباد مثمر

حاولت جبهة التحرير القياـ حبملة دعائية مضادة لالستفتاء، حيث        
يق جريدة اجملاىد نداء إىل األفارقة أكدت فيو أف ادلسامهة يف ىذا أطلقت عن طر 

االستفتاء معناه االعًتاؼ الضمين باالنتماء إىل عائلة واحدة يف حني أف الواقع 
خالؼ ذلك ألف كل إفريقي يصوت دبناسبة ىذا االستفتاء سيساعد على شد 

  (29)وثاؽ شعبو وبلده بأحابيل االستعمار الفرنسي 

شعوب إفريقيا من وراء األحزاب لواجلدير بالقوؿ أف ىذا النداء أطلق        
السياسة والزعماء األفارقة وىو نداء يدعوا إىل التمرد والعصياف وادلعارضة اجلذرية 

انطالقا من قناعة ذاتية رأت جبهة التحرير -ذباىل متعمدا  االستعمارية  للسياسة
ب السياسية الوطنية اإلفريقية، ومل يتحفظ األحزا -نفسها مؤىلة لتوجيو ىذا النداء

يف انتقاداتو الضطراب رجاؿ السياسة ادلتواطئني مع االستعمار وتصرحياهتم 
   (30) ودعواهتم بأف يصوتوا لصاحل الدستور

د صدى لو على الساحة السياسية اإلفريقية، فقد أثار جإف ىذا النداء و       
االستفتاء نقاشات حادة داخل األحزاب السياسية اإلفريقية، وادلنظمات النقابية، 

داخل األحزاب االربادية واإلقليمية اإلفريقية،  انشقاقاتوصل إىل حد حدوث 
( تزعم "ىفوات R.D.Aففي داخل حزب التجمع الدديقراطي اإلفريقي )

الدستور، بينما رفض بقبوؿ القائل  رايال ( phouet boigny )نيية" او ب
ينص لالدستور ما مل يتم تعديلو قبل االستفتاء  (skou touré) "سيكوتوري"

يف إفريقيا، ويتم على أساسو االستقالؿ أو االرتباط  الفيدرايلصراحة على التنظيم 
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( طالب P.R.Aمع فرنسا، ويف حزب التجمع اإلفريقي )
 وانشق، الفيدرالية( بقبوؿ الدستور مث إسباـ إجراءات الوحدة Senghorنغور)س

( معارضا الفكرة، Djibo Bakaryكاري)بعنو السكرتري العاـ للحرب ديبو 
يكوف  الفيدرايل( الرأي القائل بالتنظيم swabaويف النيجر تزعم حرب سوابا )

ويف اجملاؿ النقايب عملت  ،متحدا على قدـ ادلساواة مع اجلمهورية الفرنسية
( وإرباد طالب إفريقيا U.G.T.A.Nـ لعماؿ إفريقيا )ااإلرباد الع :النقابتني

(F.E.A.N.Fعلى دفع األفارقة ضلو معارضة االستفتاء ) (31) 

 الدوؿ ت بنيو اتفمع وجود  %95ويف النهاية مت قبوؿ الدستور بأغلبية      
 ملها فيما يلي: جملموعة عوامل صل وىي نتيجة متوقعة نظرا(32) اإلفريقية 

 ربالف الزعماء األفارقة مع اإلدارة الفرنسية -

بعض األفارقة إىل ىذا الدستور على أنو أمل ضلو االستقالؿ أو احلكم  ظرةن -
على إمكانية  صراحة تنص من الدستور 83و73 الفيدرايل خاصة وأف ادلادتني

الشامل  بالتغيريانتقاؿ االختصاص ادلشًتؾ إىل دولة عضو يف اجملموعة وتسمح 
تأيد ىذا القرار يلقانوف الدولة بناء على طلب من رللسها التشريعي بشرط أف 

ولعل ىذا ما ذىب إليو  (33)ري ربت إشراؼ منظمات اجلماعةجيباستفتاء زللي 
عن أسباب اختياره للمجموعة يقولو" لو نعطي للدستور  سئلسنغور عندما 

أي الدستور ينص على إمكانية انتقاؿ  تفسري حكي ستبقى يف اجملموعة ألنو
االختصاصات ادلرتبطة باجملموعة إىل الدولة شلا يعين أف الدولة تستطيع التمتع 

 (34)"حقيقيباستقالؿ تدرجيي.... حىت تصل يف النهاية إىل استقالؿ 

خاصة بعد  وإال أف تطور األحداث أثبتت ىشاشة نظاـ اجلماعة وفشل       
وسبكنت رغم  ،اليت حصلت حينئذ على االستقالؿ لغينيا التصويت السليب 
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الفنية  ادلساعدات بفضل ،حداثة استقالذلا من ذباوز مصاعب الفًتة االنتقالية
واحتضاف  مليوف روبل 140وادلقدرة ب  السوفييتواالقتصادية اليت قدمها االرباد 

 (35) 1958نوفمرب  23اتفاقية االرباد معها يف  بإبراـغانا ذلا 

تالال كبريا على النظاـ خمن غينيا سيدخل ا ؼر صإف ىذا الت احلاؿ بطبيعة     
االستعماري يف إفريقيا السوداء، بالنظر إىل موقعها االسًتاتيجي اليت ذلا حدود 

وساحل العاج، وربولت مع مرور الوقت إىل نقطة مشًتكة مع السوداف والسنغاؿ 
 استقطاب حلركات التحرر اإلفريقية بعد غانا

 استساغتسباشيا مع سياسة التأثري على ادلستعمرات الفرنسية يف إفريقيا         
أهنا ادلثل أو النموذج الذي  ىعل اجبهة التحرير الوطين ادلبادرة الغنية وروجت ذل

جيب أف يقتدي بو حيث كتب جريدة اجملاىد مقاال مطوال بعنواف "ربية لغينيا' شلا 
جاء فيو "إف مجهورية غينيا حية كل احلياة، وارتقاؤىا إىل االستقالؿ يعترب منحى 

ىن على أهنا تستطيع احلياة من دوف ترب ىاـ ضلو وحدة واستقالؿ إفريقيا..... ل
وغريىا من شعوب إفريقيا ادلخدوعة اليـو من قبل قادهتا فستطلب  فرنسا

ومنذ اآلف صلد يف كل األراضي ادلسماة "فرنسية"  .االستقالؿ، وربصل عليو
 (36)قدـ ربية للشعب الغيين" تأصوات ترتفع ل

الغيين وآثاره على دوؿ اجملموعة فإف خطة ديغوؿ  االنشقاؽباإلضافة إىل       
ور فرانكفوين يكوف حليف االستعمار يف إفريقيا، مل تلبث أف اخلاصة خبلق زل

واالرباد  الفيدراليةاىتزت إذ ظهر اخلالؼ بني دوؿ اجملموعة نفسها بني أنصار 
فقد  ،الفرنسي، وىو ما أدى إىل ربوؿ عاـ اذبو تدرجييا ضلو ادلطالبة باالستقالؿ

كل من السنغاؿ إرباد "داكار" الذي حكم   1958جانفي  8أسس "سنغور" يف 
إفريقية  فيدراليةوالسوداف الفرنسي )ادلايل( وفولتا العاليا والداىومي على شكل 
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 الفيدراليةإفريقية ويف اذباه معاكس نشط معارضي –الفرنكو  الفيدراليةضمن 
و" يف السر وسبكنوا دبساعدة فرنسا من إقناع كل من فولتا يبقيادة" ىفوات بواني

النسحاب من االرباد السابق، وقاموا بتشكيل تنظيم العليا والداىومي على ا
أو "ارباد ساحل بنني" الذي ضم كل من ساحل  جديد عرؼ ب"رللس  الوفاؽ

واقتصر ارباد "داكار" على السنغاؿ والسوداف الفرنسي  والنيجر. بننيالعاج 
 1959ديسمرب  13واعًتؼ بو ديغوؿ يف خطابو الذي ألقاه دبدينة "داكار" يف 

 (37) ىاتني الدولتني باالستقالؿ الكامل  ووعد

ىذا اإلخفاؽ دفع ديغوؿ إىل إدخاؿ تعديالت على الدستور بالشكل اف       
الذي يستجيب دلطالب االستقاللية الوطنية اإلفريقية الراىنة، وصدر ىذا التعديل 

تنص على:...جيوز أيضا لمن الدستور   86ادلادة  مسو  1960جواف  14يف 
العضو يف اجلماعة أف تصبح مستقلة بطريق االتفاؽ، دوف أف يًتتب على للدولة 

للدولة ادلستقلة اليت ليست عضو و ىذا االستقالؿ توقف انتمائها إىل اجلماعة" "
   (38)يف اجلماعة أف تنضم إليها بطريق االتفاؽ دوف أف تفقد بذلك استقالذلا"

النظرية بأف اجلماعة الفرنسية قد وطبقا ذلذا التعديل ديكن القوؿ من الناحية      
" يتمتع أعضاؤه بالسيادة الداخلية واخلارجية وذلا كفدرايلربولت إىل ارباد "

الشخصية الدستورية والدولية معا، من حيث قدرهتا على توقيع اتفاقات منحتها 
ها يف معظم احلاالت اتفاقات تعاونية لتنسيق العالقات تليالسيادة الدولية، و 

ة والثقافية وغريىا من العالقات األخرى مع فرنسا، كما أعطت ىذه االقتصادي
 ،اجلماعة احلق يف إنشاء بعثات دبلوماسية يف الدوؿ األجنبية ؿاالتفاقات لدو 

واحلصوؿ على مقعد يف األمم ادلتحدة وارباد نظاـ مجركي خاص وغري ذلك من 
الكثري من الوضع احلقوؽ ادلًتتبة على حق السيادة، ولكنها رغم ذلك احتفظت ب

 معها ذبار( وىو إشراؼ فرنسا على التعليم العايل وحرية االstatu quoالقائم )
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 السري على هنج السياسة اخلارجية الفرنسية، واالشًتاؾ معها يف نظامها النقدي و
ويف عضوية جلنة الدفاع ادلشًتؾ، ويف نظاـ موصالهتا البحرية واجلوية، كما ظلت 

         (.39)ادلعونة االقتصادية من فرنساىذه الدوؿ تتلقى 

عشر  اثينـو دبوجب صدور ىذا التعديل اعًتفت فرنسا باستقالؿ معلى الع      
 ،نفس العاـ يف موريتانيابلدا يف غرب إفريقيا ووسطها، بعد االعًتاؼ باستقالؿ 

مايل، السنغاؿ، فولتا العليا، ساحل العاج، الداىومي،  :ن ضمن ىذه الدوؿمو 
 (40)النيجر، الغابوف، الكونغو برازافيل، الكامروف، إفريقيا الوسطى، تشاد

فصل بىذا االنتقاؿ السريع ضلو االستقالؿ إمنا مت أف جبهة التحرير أكدت       
 هبذه ادلناسبة جريدة اجملاىد توضو الشعب اجلزائري، فقد نشر خيالكفاح الذي 

الذي أحدثتو الثورة اجلزائرية  األثر تعرضت فيو إىل مقاؿ بعنواف" تصدع اجملموعةً 
 إعالفيف دوؿ اجملموعة الفرنسية اليت اضطر بعضها ربت ضغط شعوهبا إىل 

تأييدىا ومساندهتا للثورة رغم ما ديثلو ذلك من تعارض مع مصلحها وعالقاهتا 
 ( 41)بفرنسا"

 إشعاركاف ىدفو   بالذات   صدور ىذا ادلقاؿ يف ىذا التوقيت إفيف رأينا         
الدوؿ اإلفريقية ادلستقلة حديثا، أهنا مدينة أخالقيا حلركات التحرر اإلفريقية ويف 
مقدمتها جبهة التحرير، وبالتايل ىي دعوة لتحمل ادلسؤولية ورد اجلميل للدوؿ 

 مازالت يف معركة التحرير بتشكيل جبهة معادية لالستعمار يف إفريقيا.اليت 

من خالؿ  ىذا االندفاع الدبلوماسي الرافض  أرادت الثورة اجلزائرية       
التأكيد على أف ذبربتها االستعمارية، وىويتها  إفريقياللسياسة الفرنسية يف 

لشعوب اإلفريقية خبطورة االستعمار الفرنسي، ااإلفريقية ربتماف عليها تنوير 
وترقية  وتأثرياتو السلبية على واقع القارة  االقتصادي واإلنساين أنيا ومستقبليا،
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،مث بناء وحدة قومية تستغل القارة دير أوال على إهناء تواجد فرنسا يف إفريقيا
اإلمكانيات ادلتاحة لتحقيق التقدـ واالزدىار إلفريقيا وإنساهنا.تلك ىي قومية 

، وىي بدوف شك (panafricanisme du FLN) اإلفريقيةجبهة التحرير 
سلفسًت وليامس، و مركوس جاريف زبتلف عن بانا افريكانيـز اليت طرحها ىنري 

، وتتعارض مع الطرح االستعماري العنصري الذي يفصل و ديبوا ،وجورج بادمور
مشاؿ القارة اإلفريقية عن جنوهبا، يتجسد ىذا الطرح الثوري جلبهة التحرير بداية 

ويصبح كمبدأ أساسي من مبادئ دبلوماسية اجلزائر بعد 1958من مؤسبر أكرا 
 .(42االستقالؿ)

 الخاتمة                                      

دلفهـو نضايل هتدديي يتجاوز  الثورة طرحو  للجزائراألمهية اجليو سياسية  إف      
 إلهناء األفارقةبني  ليدخل القارية والعادلية،بوجوب التضامن اإلقليميةحدودىا 

 القارة لنهوض بواقعل اإلفريقية، ربقيق الوحدة بني الشعوبو  الظاىرة االستعمارية
على منظومة  إصالحات إدخاؿالسياسة الفرنسية منظرو التنموي ،حتم على 

يف  ةيف ادلستعمرات الفرنسي اجلزائري لتفادي تكرار النموذج ،الفريقيةاسياستهم 
وىذا يف  1960يف عاـ  اإلفريقيةانتهت دبنح االستقالؿ السياسي للدوؿ ،إفريقيا 

 :إىلنظرنا يهدؼ 

 اإلفريقي* حرماف الثورة اجلزائرية من عمقها   

 *التصدي للنظرية التهدديية اليت تبنتها الثورة يف إفريقيا  

ال  استقالؿ إفريقيا يف ظل بقاء اجلزائر مستعمرة أفالفرنسي *إدراؾ االستعمار   
 ءيغري يف واقع إفريقيا يف شي
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 عن الخطط والملوكخلدوني يكتب المقريزي 
 يسري عبد الغني عبد اهلل د . 

 باحث وخبير في التراث الثقافي
 ملخص المقالة

 
ما زلنا يف حاجة ماسة لتفعيل الةحػ  اظتاػارف يف ورػار التػار أل ه   ػ   

ميػػػ اف  دػػػاو  ا وجػػػا اسػػػتامة ا سػػػػة العامػػػة يف اضتقػػػارة ا  دػػػا ية ه  الاػػػػ ف 
  اظتيمدي اظتاافق التاسع اعتا ي تا  ًةا ه من أهػ  العرػار بدػةا مػا اطتامة وش

بػػػ ا فيػػػ  مػػػن وناةػػػ  تاجيؤيػػػة  أحػػػ اث مدذ ػػػة بتاػػػ  أحػػػااؿ الػػػ  ؿ  اصت اوػػػات 
 بالش ؽ  الا ب .

إف قرة اظتدرخني يف مر  خػمؿ الاػ ف اظتشػار إليػ  ن أنػن أف تػت  إن  
النةػ  ه  إىل تمميػذا الػذ ن اجػاا بذك  العممة / ابن خج  ف  ا شارة إىل فقػج  

من منؤا   وج   ه  ق  أخذ ا أ ؿ تمميذا ه   عين ب  اظتدرخ اظتر ي / أزت  بن 
وجي اظتا  زي ه حا لنا أف  ع ؼ ب  ه   جاي القاة الناشػ  وجػا رحجػة حياتػ  ه 
  أه  مدلفاتػ  التارييػة ه  أسػجاب  يف التػ لي  ه  أخمقياتػ  ه  رأي معاةػ    فيػ  ه
ذلك با ضافة إىل الاقاؼ وجا ت ث ا بفن  ابن خج  ف في ا كتة  من آراة  أفنار 

  حتجيمت  رؤى تاريية ه فجعجنا  ناف ق   فانا إىل ذلك .   
Article Summary 
We are still in dire need to activate comparative research in 
periods of history, because the field will help us to elucidate 
general principles in human civilization, and the Horn of 
the fifth century AD, corresponding to almost the ninth 
AH, of the most important times because of what appeared 
to be its guiding elements and events marking the change 
conditions of countries and groups in the Middle and West. 
The story of historians in Egypt during the mentioned 
century can only be done by mentioning the brand / Ibn 



 055 50لعدد ا
 

Khaldun and the reference to the great virtues, and to his 
disciples who are energized by his approach and his 
knowledge, have taken the first disciples, and we mean of 
Egyptian / Ahmed Bin Ali Maqrizi, we tried to know it, 
and take a light detector on the journey of his life, and the 
most important historical writings, and his style of writing, 
and ethics, and the opinion of his contemporaries in which, 
in addition to stand on influenced by the ideas of Ibn 
Khaldun in his books of opinions and ideas and analyzes and 
visions of a historic, Let us we have been successful at it. 

 نص المقالة 
رمبػػػا دؿ الةحػػػ  اظتاػػػارف يف ورػػػار التػػػار أل ه  هػػػا ميػػػ اف كتػػػا وجينػػػػا  

انهت ػػػػاـ بػػػػ  نسػػػػتامة ا سػػػػة العامػػػػة يف اضتقػػػػارة ا  دػػػػا ية ه وجػػػػا أف الاػػػػ ف 
اطتامة وش  اظتيمدي ه أي الاػ ف التاسػع اعتاػ ي تا  ةًػا ه أهػ  العرػار التارييػة 

ن وناةػػ  تاجيؤيػػة  أحػػ اث مدذ ػػة ونػػ  ا قػػمؽ ه  ذلػػك بدػػةا مػػا بػػ ا فيػػ  مػػ
 بتا  أحااؿ ال  ؿ ه  اصت اوات  ا ف اد ه بالا ب  الش ؽ وجا ح  سااة .

 دليجنػػػا وجػػػا ذلػػػك أي وجػػػا ةػػػحة هػػػذا الفػػػ ض التػػػاريي أف ا  ربيػػػني  
مقػػاا جاهػػ  ن أف  رػػجاا مةاشػػ ة إىل بػػمد اعتنػػ   ذاراػػا قػػااؿ هػػذا الاػػ ف ه حػػ  

إىل الشػػااقا اعتن  ػػة ةػػار مرػػ  الشػػ ؽ كجػػ  يف كفػػة إذا  ةػػل الغتاػػالياف مػػنؤ  
حاايل ػ اظتااد   العاججة ه  مل  ا  ا م  ون  هذا اضت  الةعي  ه بل وث  ا  ربياف 

وجػػا أرض أخػػ ى حدػػةاها الناحيػػة الا بيػػة مػػن بػػمد اعتنػػ  ه  شتػػاا ػ ذلػػك الاقػػ  
ب م  نػػػػػا أهجؤػػػػػا اعتنػػػػػاد اضت ػػػػػ  ه س اسػػػػػتا  ا وجػػػػػا تدػػػػػ ية تجػػػػػك ا رض  سػػػػػنااا 

  لػػاا  جػػاهؤ  شػػ  ها ه  شػػ   اعتنػػ  اضتايايػػة يف ونػػ  ن هػػاادة  1 ا مػ  نيني .
ا ةػػػػل إىل الاػػػ ف اطتػػػػامة وشػػػ  اظتػػػػيمدي  يف ع كجػػػ فيػػػ   اػػػ  شػػػػ    ه ؽتػػػا   جػػػػ

   حاادث  .
 لج ػػػدرخني يف مرػػػ  يف ذلػػػك الاػػػػ ف ىػػػاه ة تاجػػػا وجػػػا الةاحػػػػ  أف  

العػػػامل ا سػػػممي يف شػػػية مػػػن   جتفػػػ  إليؤػػػا ه  هػػػي يف الااقػػػع ب هػػػاف وجػػػا بػػػ ة
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الياظة أ  ا فاقة لفؤ  كيا   ه  لال أكػغ دليػل وجػا ذلػك تػار أل وةػ  الػ زتن بػن 
خج  ف ه  اظتد ا كتاب : العغ  د ااف اظتةت أ  اطتغ ه  ن سي ا اصتزة ا  ؿ منػ  
ه  ها اصتػزة اظتعػ  ؼ باسػ  اظتا مػة ه إذ  ػ ى الاػارئ برػفحااا انفتتاحيػة تع  ًفػا 
أخاًذا لجتار أل ب    : " يف ىاه ا ن  ز   وجا إخةار ون ا  اـ  ال  ؿ ه  الداابق 
من الا  ف ا  ىل ... ه  قي باقن   ظ   حتايق ه  تعجيل لجنائنات  مةاد ؤا دقيق 

  2ه  وج  بنيفيات الاقائع  أسةاهبا و يق "
ائج ه بتجػػػك  الااقػػػع أف ابػػػن خجػػػ  ف  شػػػ  إىل العجػػػل  النيفيػػػات  ا سػػػةاب  النتػػػ

الرػػفحات انفتتاحيػػػة إشػػػارات كثػػػ ة ه ؽتػػػا  ػػػ ؿ وجػػػا فاؤػػػ  التػػػاـ لجتػػػار أل بػػػاظتع  
   الػػػذي   ركػػػ  يف زما نػػػا هػػػذا ه ك ػػػا أ ػػػ   شػػػ  إىل مػػػا كتػػػا أف  تػػػ رع بػػػ   اضتػػػ

اظتشتال بالتار أل من اظتػدهمت ه  ذلػك حػني  اػاؿ : إف اظتػدرخ الرػا  ػتتػاج إىل 
ه  حدػػن  ظػػ   تثةػػ   فقػػياف برػػاحةؤ ا إىل مآخػػذ متعػػ دة ه  معػػارؼ متناوػػة 

  ف ا خةار إذا اوت   فيؤا وجػا حتػ ياضتق ه   ننةاف ب  ون اظتزنت  اظتاالط ه 
دة  قااوػػ  الدياسػػة ه  قةيعػػة الع ػػ اف  ا حػػااؿ يف الناػػل ه  مل حتنػػ  أةػػاؿ العػػا

ا مل انجت اع ا  داين ه  ن قية الاائا منؤا الشاه  ه  اضتاض  بالذاها ه ف مب
 3 دمن فيؤا من العثار  مزلة الا ـ ه  اضتي  ون جادة الر ؽ ... 

لاػػػ  كتػػػا ابػػػن خجػػػ  ف تاريػػػ  بعػػػ  تناػػػل يف الػػػةمد الع بيػػػة  ا سػػػممية  
 اظتا ب ه  واش يف بمط سمقينؤا اظتدج ني ه  تاج                    با   لة

ه ك ػا و ػل سػف ًا  حػ   يف خ مة د ا  نؤ  ه أ اخػ  الاػ ف ال ابػع وشػ  اظتػيمدي
أ لئػػك الدػػمقني ه  هػػا ػت ػػ  اطتػػامة سػػج اف س  اقػػة ا   لدػػية ه ونػػ  اظتجػػك 
)بيػػ( ص ةػػاحا قشػػتالة اظتدػػيحية ه  بػػذا شػػؤ  بنفدػػ  أحػػااؿ الع  ػػ  مػػن الػػ  ؿ 
وػػن قػػ ب ه  ظتػػة بيػػ ا واامػػل التػػ هار  انؿت ػػاط الناشػػةة أىفارهػػا بػػني اظتدػػج ني 

  وجػا  جػ  التع ػي  ه  اظتا مػة وجػا  جػ  الت رػي   اظتدج ني ه ؽتا جعػل لنتابػ
 قي ة تاريية ف   ة .

ـ ه  كػاف قػ  ا تؤػا مػن كتابػة  1382ابن خجػ  ف  فػ  إىل مرػ  سػنة  
أ  تػػػ لي  كتابػػػ  قةػػػل ذلػػػك بةقػػػع سػػػنني ه ف قػػػاـ با سػػػنن ر ة  الاػػػاه ة إقامػػػات 

 رحػػاب  ألاػػا ػتاضػػ ات يفمتا عػػة ه  حػػج أكثػػ  مػػن مػػ ة إىل بيػػ  ا  اضتػػ اـ ه 
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اصتػػػػامع ا زهػػػػ  الشػػػػ    ه  اظت رسػػػػة الا حيػػػػة  ماضػػػػعؤا قػػػػ ب جػػػػامع و ػػػػ   بػػػػن 
ه بػل تػاىل منرػا قاضػي ققػاة اظتالنيػة مبرػ  ه ك ػا جناب الااه ة اآلف العاص 

ه  ـ 1401ة هػػا الدػػج اف فػػ ج إىل بػػمد الشػػاـ سػػنرافػػق اضت جػػة اظت جاكيػػة الػػ  قاد
 فػػػ  اظتفا ضػػػات لجرػػػج  بػػػني  ػػػك وػػػن دمشػػػق الدػػػار ة ه  شػػػارؾ يف نلػػ فع تي ار 

 ال  لتني اظت جاكية  اظتاالية .
إف منةػػع ا قتيػػة يف هػػذا التفاةػػيل الػػ  ذك اػػا لػػك  اطتاةػػة  يػػاة ابػػن  

خجػػ  ف ه فؤػػا أاػػا تنةػػا ب ةػػناؼ التاػػارب الػػ  دتػػ س هبػػا ال جػػل  أ دع منؤػػا يف  
ني يف مرػ  كتاب  ه  ك ا أاا ت ؿ وجا اترػال  ال ا ػل بنثػ  مػن العج ػاة  اظتػدرخ

 بمد الشاـ  س قتا من الةمد ه بل ت ؿ اظت اجع ال  بني أ   نا وجا أف اترػانت  
بعج ػػػػاة مرػػػػ   مدرخيؤػػػػا بالػػػػذات أدت إىل تنػػػػا ن م رسػػػػة حالػػػػ  مػػػػن اظتعاةػػػػني 
 اظتتتج ذ ن وجا ق  ات  ه ك ا أدت إىل قياـ فئة من النارهني ل   الاام ني ظتاام  

 ه  اظتن د ن مبا رت  .
دك  هنا وجا أف إذ مل  تدع الةح  يف هذا الد ار  كث  من هػذا    

ا شارة العاب ة ه فإف يف أخةار تمميذا  التابعني ل  بإحداف  س  إحداف ه أكغ 
دليل وجا أف قرػة اظتػدرخني يف مرػ  يف الاػ ف اطتػامة وشػ  اظتػيمدي ن تػت  إن 

 مػ  لشػية سػاى كج ػػات بػذك  ابػن خجػ  ف  ا شػارة إىل فقػج  ه  لػػا مل  تدػع ا
 مع  دة .
 ؿتػػػػا أف  قػػػػي  هنػػػػا إىل أف العممػػػػة / ابػػػػن خجػػػػ  ف جةػػػػل أشػػػػ  يف  

أفنارا  آرائ   حتجيمت   خت كتات  اظتدتشػ فة لج دػتاةل ه  وجيػ  فجػن تنػاؿ منػ  تجػك 
 ف ا دلػػة ال(هػػات الزاو ػػة إفًنػػا  هبتا ًػػا ب  ػػ  أخػػذ أفنػػارا مػػن فػػمف أ  وػػمف ه 

وجػػػا أةػػالة الفنػػػ  اطتجػػ  ين الػػػذي وجػػ  الةشػػػ  ة   اضػػػحة  مدكػػ ةالتارييػػة ثابتػػة   
 بالذات كل من ل  ومقة بالعجـا ا  دا ية ه  مبع  آخ  سيظل هذا الفن  منارة 

 مقيئة مؤ ا م ت ا  اـ  الدناف . 
) أبػػػا العةػػػاس   4أمػػػا أ ؿ أ لئػػػك التمميػػػذ فؤػػػا أزتػػػ  بػػػن وجػػػي اظتا  ػػػزي 

ـ ه  1364ه الػػذي  لػػ  بالاػػاه ة سػػنة دػػيين ص أزتػػ  بػػن وجػػي بػػن وةػػ  الاػػادر اضت
 ارة ب جػااف بادػ  اصت اليػة اضتػايل ه  اظتارػاد باضتػارة هنػا : الفنػ ؽ أ  اطتػاف أ  
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ة ه أ  الع ػارة النةػ ة وجػا الاكالة وجا قاؿ اظتر ج  اظترػ ي يف العرػار الاسػي 
بػاظتع  ح  التعة  اضت    ه  حدا وج  الةاح  فم  زاؿ استع اؿ لفػ  اضتػارة 

 الا مي سائً ا بةمد الشاـ .
جاةت أسػ ة اظتا  ػزي إىل الاػاه ة مػن م  نػة بعجةػك الجةنا يػة إىل الاػاه ة  

يف حيػػاة أبيػػ  وجػػي اظتا  ػػزي ه  أةػػل  دػػةتؤا   جػػع إىل حػػارة اظتاػػارزة بتجػػك اظت  نػػة 
الجةنا يػػػػة الا أػػػػة ه  ن  دػػػػع الةاحػػػػ  هنػػػػا )  فًاػػػػا نقموػػػػ ص أف  شػػػػ  إىل الشػػػػة  

ظتجحػػاظ بػػني هػػذا التدػػ ية  لفػػ  ما  ػػزي ه  هػػي جؤػػة بإ  اليػػا قػػ ب واةػػ تؤا ا
 ر ما.

 مل  دت ع الةاح  أف كت  تع  ًفا عتػذا اصتؤػة مب تجػ  اظت اجػع اصتا افيػة  
 اظتاساوات  اظترادر ال  واد إليؤا ه ما و ا أقجػة )التػاأزص حيػ   رد بفؤ سػ  

 رمبػػا كػػاف مػػن ل يػػ  انتفػػاؽ أف مػػا  رػػ  : أف ما  ػػزي وػػاار أ  وا ػػا ر مػػا ه 
لف  )ما  ديص يف الف  دػية هػا شػ    الشػة  بجفػ  اظتا  ػزي ه  هػا اسػ    اوػة 

 من النةات .
  وجيػ  فإ ػػ  مػػن اأت ػػل أف تجػػك اضتػػارة الةعجةنيػػة الجةنا يػػة كا ػػ  سػػنًنا  

ب صتالية من اصتاليات ا   الية ال   ف ت لجتاارة بةمد الش ؽ الع يب زمن اضتػ   
الرػػػجيةية ه  أف أسػػػ ة مدرخنػػػا اظتا  ػػػزي اكتدػػػة  هػػػذا التدػػػ ية ضتجاعتػػػا أ  سػػػننؤا 
بتجػك اضتػارة بعػػ  خجاهػا مػن سػػنااا ا ةػجيني ه  قػ  اجتؤػػ  الةاحػ  قػ ر قاقتػػ   

ما إذا كا   هذا اضتارة مازال  ماجػادة حػ  اآلف يف بعجةػك الجةنا يػة كي  ع ؼ 
 تجاا إجابة شػافية بشػ ف ماضػعؤا يف أ  منااا بالتح    ه  لنن  مل  دت ع أف 

 بعجةك اآلف .
أواد  قاؿ : مؤ ا  نن ا م  فػاظتع  ؼ اظتا ػاع بػ  أف أزتػ  بػن وجػي  
 شػػػ   شػػػ ة قاه  ػػػة ه بناحيػػػة مػػػن أوظػػػ   ػػػااحي الاػػػاه ة امػػػتمًة بػػػالع  اف اظتا  ػػػزي 

ه  أف ج ا  م  ه  اشت  ابن الرا غ اضتنفي  5 الر ا  ضاضاة اضتياة اليامية .
ه ها الذي كفل تعجي   ه لقيق حاؿ أبي  في ا  ة   قةل أف  رة  من أةحاب 

ه  لػػذا أخػػذ جػػ ا بتنشػػئت  وجػػا أةػػاؿ اظتػػذها اضتنفػػي ه  6ا مػػمؾ  العاػػارات .
 ا نػػػا هػػػا وجػػػا الػػػ رس  التحرػػػيل حتػػػ  إرشػػػاد أسػػػاتذة ورػػػ ا ه  أىؤػػػ  ؾتابػػػة 
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مػذها ا حنػاؼ ه ـ ه ف(ؾ اظتا  ػزي  1384 ما رة ه س تايف ابن الرا غ سنة 
 ا تاػل إىل الشػػافعية ه  درس الفاػ  دراسػػة  اسػػعة ه س أخػذ يف مؤارتػػة اضتنفيػػة يف 

 ون  س  مفؤـا ه ؽتا استاجا لـا معاة    ل  .
التحق مدرخنا باطت مة اضتنامية ه فناف أ ؿ وؤ ا هبا ماىًفا يف د ااف  

ـ ه  1368سػػنة ا  شػػاة بالاجعػػة ه حيػػ  ىػػل  ع ػػل ماقًعػػا )أي كاتةًػػاص ه حػػ  
ه  7 ق  ذك  اظتا  زي أ ػ  ىػل يف  ىيفػة اظتاقػع بػ  ااف ا  شػاة حػ  تجػك الدػنة .

س أةػػػػة  بعػػػػ  ذلػػػػك  ائةًػػػػا مػػػػن  ػػػػااب اضتنػػػػ  )أي قاضػػػػًياص ونػػػػ  قاضػػػػي الاقػػػػاة 
 الشافعية ه فإماًما صتامع اضتاك  ب م  ا  ه  م رًسا لجح    باظت رسة اظتد   ة .

الدػج اف ب قػاؽ ه  كػاف حفيًػا بػ  مشػاًعا ـ ه اختػارا  1398 يف سنة  
إ اا ه لاىيفة ػتتدا الااه ة  الاج  الةح ي ه فتانها س تنحا ونؤػا مػ تني د ف 
أف  ذك  لنا أسةاب ذلك ه  يف تجك ا ثناة تز ج اظتا  ػزي  أؾتػا ه  اظتعػ  ؼ أف 

ظترػ  ة بنًتا لػ  ماتػ  مبػ ض ال ػاواف الػذي اجتػاح الاػاه ة اظت جاكيػة  سػائ  الػةمد ا
 ـ . 1403سنة 

ـ  رػػػ ر الاػػػ ار بناػػػل اظتا  ػػػزي إىل دمشػػػق الدػػػار ة ه  1408 يف سػػػنة  
ليتاىل ا شػ اؼ وجػا أ قػاؼ الام يدػية  اظتارسػتاف النػاري ه  لياػـا بتػ ر ة وجػ  

يف اظت رسػتني ا شػ افية  ا قةاليػة ب مشػق ه س مػا لةػ  أف وينػ  الدػج اف اضت    
اضتن  ب مشق ه استيفاة لش ط الااق  أف  ناف منرا  ائا يف ف ج بن ب قاؽ 

 اظتش فاف وجا أ قافؤا ققاة هبا .
 لنػػن اظتا  ػػزي رفػػ  قةػػاؿ هػػذا الشػػ ؼ ه وجػػا الػػ س  مػػن أف ةػػاحا 
الاػػػ ار هػػػا الدػػػج اف ه   ظؤػػػ  أف مدرخنػػػا قػػػ  سػػػئ  الاىػػػائ  اضتناميػػػة  قتامؤػػػا 

مػػن اوتػػزاؿ  متاوةؤػػا ه  قػػاؼ إىل ذلػػك أ ػػ  أةػػة  يف  ةاحػػة مػػن العػػي  دتننػػ  
الاىػػائ  ه  ن  ندػػا أ ػػ  مجػػك مػػا أسنػػاا وػػن إضػػاوة الاقػػ  يف كدػػا العػػي  ه 

 ون ق  ق اضتنامة  اضتناـ .
تػػ ؾ اظتا  ػػزي دمشػػق الدػػار ة  أو الػػ  اضتناميػػة بعػػ  إقامتػػ  فيؤػػا وشػػ   

سناات تا  ًةا ه  واد إىل الااه ة خالًيا من و ل أ   ىيفة ه ليتف غ لج رس  العج  
 ج   اظتفقل الت ر أل .ه  ن سي ا و



 050 50لعدد ا
 

ـ   حل اظتا  زي  أس ت  إىل منة اظتن مة ه كي  ػددي  1430 يف سنة  
ف  قة اضتج ه  منة ليد  با  ةػة وجيػ  ه فاػ  جػا ر فيؤػا إبػاف قجةػ  العجػ  ه بيػ  

ـ )ستة سنااتص ه  اشتال  1435أ   ىل مايً ا هبا تجك اظت ة الثا ية ح  سنة 
 وج  اضت    ه  بالت لي  يف وج  التار أل .مبنة يف تجك ا ثناة بت ر ة 

ه الػ  مػا   عاد اظتا  زي إىل الااه ة ه لي قي باية حيات   ػارة ب جػااف  
بػػ ح منػػذ شػػةاب   فػػاخ  هبػػا وجػػا سػػائ  اضتػػارات ه   ظؤػػ  لنػػا أ ػػ  جعػػل مػػن منزلػػ  
منا ًػػا نسػػتاةاؿ تمميػػذا  م    ػػ  ه  ةػػامعة  دلػػ  فيؤػػا النثػػ  يف ؼتتجػػ  وجػػـا 

  8. ور ا
بػػػ أ النشػػػاط العج ػػػي لج ا  ػػػزي بع ػػػل ضػػػ   أن  هػػػا تػػػار أل الاػػػاه ة ه  

 الػػذي  ع فػػ  بػػػ )اظتػػااو   انوتةػػار بػػذك  اطت ػػط  اآلثػػارص ه  هػػا كتػػاب وػػين فيػػ  
اظتا  زي ب راسة اطت ط حػ  وػ ؼ هبػذا التدػ ية حػ   قتنػا اضتػايل ه  كػاف ت ليفػ  

 واًماص . 19ـ ) 1436ـ    1417إ اا بني وامي 
وجا أ    ظؤ  أف رججنا اوت   ه إىل ح  كة  ه يف ت لي  هذا النتاب  

الزاخ  ه  الذي  ع   ق ف   مدلفات  ه وجا كتاب ةنف  قةج  اظتدرخ / ا  ح ي 
ه فناػػل منػػ  د ف أف  شػػ  إليػػ  ه أ   عػػ(ؼ ب خػػذا منػػ  ه لػػذلك رمػػاا الدػػ ا ي 

اظتا  ػػزيص ىفػػ  مبدػػادة اظتػػدرخ اظتشػػاكة باالػػ  : كتػػاب اطت ػػط مفيػػ  لنا ػػ  )أي 
 9ا  ح ي ف خذها  زادها ز ائ  س  قائجة .

ك ػػػا  ػػػذك  الدػػػ ا ي أف ا  حػػػ ي كتػػػا مدػػػادة كةػػػ ة طت ػػػط مرػػػ     
 الااه ة ه تعا فيؤا  أفاد  أجاد  بي  بعقؤا ه فةيق  التاي اظتا  زي ه   دةؤا 

 10لنفد  مع ز ادات .

 مل  دػت ع وج ػاة  11ت . اظتا  زي  فد  او(ؼ با تفاو  بتجك اظتدػادا 
ه  اعتاػ ي التار أل من أهػل انستشػ اؽ  الػذ ن ختررػاا يف مػدرخي الاػ ف التاسػع 

ه بل قاؿ بر دها اظتػدرخ مل  دت ع أح ه  أف   يل ب أي حاس  يف هذا اظتد لة 
)اظت اليكص : إ ػ  مػن الف نػة  الرػااب أف / كات ما ن الف  دي يف كتاب  اظتاساوي 

 12ة ه  أف ؿتذر اضتن  فيؤا ب أي قاقع . دن  ون هذا الاقي
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وجا أ   ؽتا  د(وي النظ  أف اظتا  زي  فد  مل  ػ فع هػذا التؤ ػة بػ أي  
قاقع ه  مل  دت ع أف   يل يف سياؽ ال د وجي  ب كث  من قال  : حدا العامل أف 

 ق  أق  اظتا  زي باترػال  بػاظتدرخ ا  حػ ي  13وجي  .        عج  ما قيل ه   ا  
 قػػػي  إىل ذلػػػك أ ػػػ  تاجػػػ  بنتػػػاب اظتػػػااو   انوتةػػػار شػػػااه  داخجيػػػة تػػػددي ه 

بالةاحػػػ  إىل كثػػػػ  مػػػػن الشػػػػك وجػػػػا ا قػػػػل ه  منؤػػػػا خجػػػػا بعػػػػ  كتػػػػا اظتا  ػػػػزي 
مػػن وةػػارات  اردة بنتػػاب اطت ػػط ه مثػػل إدنئػػ  يف  دػػا ا كػػ اد بػػ أي اظتتػػ خ ة 

 مع فػػػػة د ؿ مؤػػػػ  ه  وػػػػ ـ تنػػػػ ارا عتػػػػذا الػػػػ أي وجػػػػا أقتيتػػػػ  يف كتابػػػػ  )الدػػػػجاؾ يف
 اظتجاؾص .
 مػػن ا مػػار ال اويػػة لجشػػك أ ًقػػا : مػػا جػػاة بنتػػاب اظتػػااو   انوتةػػار  

بر د رباط الةا اد ػة لجندػاة بالاػاه ة ه حيػ   رد مػا  رػ  : "  آخػ  مػن أدركنػا 
 714ه تافيػ  يف ذي اضتاػة سػنة  14يف الشػي ة / فاق ػة بنػ  وةػاس الةا اد ػة

الفاضجة / فاق ة بن  وياش ه يف                هػ" ه  ق   رد اس  هذا الدي ة 
اصتزة الثال  مػن كتػاب )الػ رر النامنػةص ه نبػن حاػ  العدػامين ه  هػذا التػار أل 
إف ة  اظتنت  ةح  سنة الافاة  اع قةل مال  اظتا  زي  ا  ح ي كذلك ب كث  

 .سنة !!  من ستدني
حدن ال ةعتني  ق   اج  لك هذا العةارة من ال ةعة النامجة اظتع  دة أ

اظتع  فتني لنتاب )اظتااو   انوتةارص ه وجا كل حاؿ فا م  يف حاجة إىل ت قيق 
 . دتحي  بع  ماابجة الندأل اظت  اقة بعقؤا وجا بع  

ةػػػ ر هػػػذا النتػػػاب النةػػػ  مبا مػػػػة  مؤ ػػػا  نػػػن مػػػن شػػػية فػػػاظتا  زي 
جا افيػػة تارييػػة مدػػؤةة ه  تنػػا ؿ اظتػػ ف  اآلثػػار اظترػػ  ة الا أػػة  الاسػػي ة باةػػ  
دقيق ه مةت ئًا مب  نة ا سنن ر ة ه  وين ونا ة خاةة خب ط الفد اط  الااه ة ه 
فااة اصتزة الثػاين مػن النتػاب ه  هػا  رػ  النتػاب ه ثةتًػا مجيئًػا بػ حااؿ الاػاه ة 

ه فش ح ما حتتا    خةارها ه  ق ؽ اظتعيشة ب رجائؤا الااسعة يف العرار الاس ا أ
الاػػاه ة مػػن اطت ػػط  مػػا  اػػع هبػػا مػػن اآلثػػار ه فاةػػ  اضتػػارات  الػػ ر ب  الػػ  ر 
 اضت امات  الايدار ات ه  ا سػااؽ  ا حنػار  اظتنػاى   الانػاق   الػغؾ  اظتيػاد ن 
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أربػاب  اظتداج  ه  اظتعاب  ه  اظتااب  ه      الاجعة   ما هبا من منشآت ه  اصتاامع
 .  اظتذاها ال  نية اظت تجفة 

إىل مػػا  ػػ تةط بػػ  كػػل أثػػ  مػػن  حػػ ص اظتا  ػػزي وجػػا أف  دػػن  يف  ةػػف  
أساس تاريي ه فاحتاى كل فرل وجا ما  مئ ػ    شػاكج  مػن ا خةػار ه فرػار 

 ػ(دد اظتا  ػزي يف هبذا انوتةار ق  رتع ما ق  تف ؽ   تة د مػن أخةػار مرػ  ه  مل 
تنػػ ار اطتػػغ إذا احتػػاج  إليػػ  ه ب   اػػة  دتحدػػنؤا ا ر ػػا  ن  دػػتؤانؤا الف ػػن 

 . ا د ا 
هػ )غتج افص ون م ةعة  1270 أ ؿ قةعة عتذا النتاب ت جع إىل سنة  

ـ ػ  1887الةحاثة الف  دي / جاستاف فيي  ) بانؽ الااه  ة ه  كت ر بالذك  أف
اب  ش ًا وج ًيا ه ف وػاد قةػع أجػزاة منػ  يف الاػاه ة وػن ـص قاـ بنش  النت 1971

ـص ه ك ػػػا أويػػػ   شػػػ ا  1923ـ ػ  1911م ةعػػػة اظتعؤػػػ  الف  دػػػي   ل ثػػػار )
 هػ . 1425هػ     1324بالااه ة يف أربعة                               أجزاة 

أف اظتدػػػػػيا /  ت  سػػػػػتاذ ا الػػػػػ كتار / مرػػػػػ فا ز ػػػػػادة أذكػػػػػ  أ ػػػػػين قػػػػػ أ 
ف فييػػػ  قػػػ   هػػػا ثجثػػػي و ػػػ ا يف إخػػػ اج خ ػػػط اظتا  ػػػزي ه  هػػػذا ال جػػػل جاسػػػتا 

  دتحق منا ماالة مدؤةة   مل يف إؾتازها أ  يف من  نازها . 
 لي  يف تار أل م  نة الفد اط ه شتاا : س أتةع اظتا  زي كتاب  اطت ط بت 

)وا  جااه  ا سفاط من أخةار م  نة الفد اط ص ه  هػا يف الااقػع تػار أل ظترػ  
 ا سممية يف وؤ  الانة .

 أتجا اظتا  زي ذلك بنتاب يف د لة الفاق يني مبر  ه  اشتػ  : )اتعػاظ  
أستاذ ا ال كتار / رتاؿ ال  ن الشياؿ بالااه ة  يف    ش ااضتنفا  خةار اطتجفا ص ه 

  15.الا أة قةعة مز  ة ون قةعت  ا  ربية 
 فنػػ  يف تػػ لي  كتػػاب حػػ  إذا فػػ غ اظتا  ػػزي مػػن كتابػػ  وػػن الفػػاق يني 

  نػػاف ت ريًػػا لي ػػابيني  اظت اليػػك ه ليػػت   بػػ  سجدػػجة مدلفاتػػ  يف التػػار أل اظترػػ ي
اظتجاؾ ص ه ه فناف كتاب )الدجاؾ ظتع فة د لة الاسيط ه من الفت  الع يب إىل زمن  

 هػػا النتػػاب الػػذي وػػ ا أساًسػػا رئيدػػًيا لنػػل التػػاار أل اظترػػ  ة يف ورػػ  الػػ  لتني 
النتػػػاب ػ ك ػػػػا                      ه  هػػػػذا ظت جاكيػػػػة ا  ىل  الثا يػػػة ا  ابيػػػة  ا
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أ ضحنا ػ أمت ب  اظتا  زي سجدجة مدلفات  ون التػار أل اظترػ ي الاسػيط ه  قػ  خػ ج 
ـ ػ  1941ـص  اصتػػػزة الثػػػاين ) 1939ـ ػ  1934اصتػػػزة ا  ؿ مػػػن الدػػػجاؾ )

  ػػػ  مرػػػػ فا ز ػػػػادةتاذ ا الػػػػ كتار / ػتـص ه  قتػػػا اصتػػػػزةاف الػػػػذي قػػػاـ أسػػػػ 1958
 .بتحاياؤ ا من أربعة أجزاة 

يف ذك  العرار الداباة   مة قا جة ق  افتت  اظتا  زي كتاب الدجاؾ مبا 
ظتاضاع مدلف  ه ح  ز اؿ ال  لة الفاق ية  ت سية د لة بين أ ػاب مبرػ  ه  مػن 
هنػػػا كػػػاف الةػػػ ة اضتاياػػػي لنتابػػػ  الدػػػجاؾ ه فاسػػػتؤج  بشػػػ ح أةػػػل ةػػػمح الػػػ  ن 

ق  مػػػ  إىل ارض مرػػػ   اسػػػتا ار ا مػػػ  لػػػ  هبػػػا ه س بػػػ أ فاػػػ ة مػػػن سػػػنة ا  ػػػايب   
ـ ه  نتا وجا  ظاـ اضتاليات ه  ارد حاادث كل سنة وجا  1172هػ /  568

ت تيا تاريي تا  ًةا ه س يت ؤا بالافيات ه   قي  إليؤا أحيا ًا ما ق   فات  مػن 
                                      أخةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ه  ا تؤػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ن اصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزئني إىل

 ـ . 1360هػ /  755سنة 
 وجا ال س  من اسػتناد اظتا  ػزي إىل مػا كتةػ  اظتدرخػاف الدػابااف وجيػ  ه  

فإف ما أ ردا من حاائق  إشارات مل حتاها م انت اظتعاة  ن ه إذ أ    ال  أفاد  
 اا يػة مل  ةػق كث ًا منؤ  ه  زاد وجي  أحيا ًا يف م اجع أخ ى ا  ث ت ه أ   ثػائق د

منؤا إن ما حفظ  اظتا  زي يف كتاب  أ  فجنال يف كتة  كجؤا ه  الااض  أف اظتدرخني 
ون  أ  اقتةدػاا مػن كتاباتػ  ه د ف ا شػارة يف كثػ   الذ ن جاة ا بع  اظتا  زي  اجاا

مػػػػن ا حيػػػػاف إىل اظترػػػػ ر أ  اظت جػػػػع ه  كػػػػاف ذلػػػػك أمػػػػ ًا م لافًػػػػا ونػػػػ  اظتػػػػدرخني يف 
 ي ة .العرار الاس
:    مح  أف اظتا  زي كتا اظتدلفات اظتتا مة لتنػاف ذ ػًم وجػا كتػاب 

ه  أ ػػػ  قرػػػ  يف كػػػل منؤػػػا أف  شػػػ ح مػػػا أرتجػػػ  مػػػن أخةػػػار  اظتػػػااو   انوتةػػػار ص) 
ال  لة ا سممية اظترػ  ة الػ  تنا عتػا قػةًم يف أ ؿ مدلفاتػ  ه  مػن أجػل ذلػك شػ ع 

اػت  بػال(اج   الدػ  ه  أ سػل يف مشػ  وني  اظتا  زي أ ًقػا يف كتابػة اظتدلفػات الػ  
كةػػػ  ن مػػػن هػػػذا النػػػاع مػػػن النتابػػػة ه سػػػ  أ ػػػ  مل  ت  ؤ ػػػا لقػػػ امة الايػػػاس أ  

 الت  يط العج ي الذي ب  وجي  كل منؤ ا ه أما هذ ن اظتش  وني : 
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أ عت ا : كتاب ) اظتافا النةػ  ص ه  كػاف اظتارػاد بػ  أف  نػاف معاً ػا 
عتػػا منػػذ أقػػ ـ العرػػار إىل مػػا قةػػل ورػػ ا ه  قػػ ر لػػ  أف لػػ(اج  حنػػاـ مرػػ   رجا

  16 ناف يف ذتا ني غتج  ه  مل  دت ع أف  ناز هها ساى ستة وش  فاط ن س  .
أمػػا ثا يؤ ػػا : كتػػاب )درر العاػػاد الف  ػػ ة يف تػػ اج  ا ويػػاف اظتفيػػ ةص ه  

كذلك   فناف الا ض من  أف  ناف معاً ا ل(اج  معاة    ه س  أف اظتا  زي ت ك 
 17م اجعت  .               د ف أف  ف غ من

 ةػػػ ؼ اظتا  ػػػزي كثػػػ ًا مػػػن  شػػػاق  اصتػػػ  يف التػػػار أل ا سػػػممي العػػػاـ ه  
ف ل  يف الد ة النةا ػة ه  يف قةائػل العػ ب الػ   زلػ  مرػ  منػذ الفػت  ا سػممي 
 عتا ه  يف جا افية حق مات وناب شة  جز  ة الع ب ه  يف ال   مت ا سممية

 باضتةشة .
تار أل انجت اوي ه ك ا أسؤ  بنريا  اف  يف التار أل انقترادي ه  ال 

ل  اظتاا ية  النااد ه  يف تػار أل ا اوػات  ال ػااوني ين  اظتنا از ا حني أل  يف اظت
ه  رمبا كاف أه  مدلفات  هذا كتاب )النزاع  اطتاة  في ا بني بين أمية  بين هاش  

نشػػ  الع ػة ص ه إذ رجػػع اظتا  ػزي ه يف النتػػاب ا  ؿ ص ه  كتػاب )إساثػػة ا مػة ل
وجا اطتمفة بني ا مػا ني  اعتػانييني إىل من هذ ن النتابني ه أم  الف قة  التنافة 

 ة اظتدػػػػت ورػػػػةيات اصتاهجيػػػػة الا أػػػػة ه  أقتػػػػل جا ػػػػا اضتػػػػاادث اظت  ػػػػ ة  اضتػػػػ  ب 
يف احتػػػػ اـ ئػػػػة  الش رػػػػيات اظتتنػػػػاف ة ه الػػػػ  مل تعػػػػ س كجؤػػػػا أف تنػػػػاف أسػػػػةابًا قار 

ه م(شتًػػا يف ذلػػك سػػةيل العممػػة / وةػػ  الػػ زتن بػػن خجػػ  ف  فجدػػفت  يف اطتػػمؼ 
  18اظتا مة .
فتنا ؿ في    ها : )كش  الا ةص أما النتاب الثاين من هذ ن النتابني 
ـ  1405أل ا اوػػات الػػ   زلػػ  مبرػػ  منػػذ أقػػ ـ العرػػار إىل سػػنة  اظتا  ػػزي تػػار 

الدنة ال  أل  فيؤا ذلك النتاب ه  أدى ب  الةح   ه  هيغتاوة تا  ًةا ص  26)
سػػاة    جػػع إىل : أسػػةاب مػػا  نػػزؿ بالنػػاس مػػن غتاوػػات  قػػااوني  سػػمة هأف إىل 

 19مرا  العةاد .          ت ب  الزو اة  اضتناـ ه  سفجتؤ  ون النظ  يف

 سةق ب  مدرخنا / اظتا  زي ور اه  اسجي ً  ااقتراد ً  ا ما سةق  ع  خت كتً  
ه إن أف الةاح  ن  دت يع أف  نن  ت ث  اظتا  زي مبا كتة  العممة / ابن خجػ  ف 
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اصتةا ة  سةا قجتؤا  كث اا ه  ما  جي  من يف ما مت  الشؤ ة ه  بالذات يف فرل 
 20هذا اظتع  .                  الفراؿ اظتتف وة وجا 

النتػاب بالػػذات بػل إف تػػ ث  ابػن خجػػ  ف وجػا اظتا  ػػزي يف تػ لي  هػػذا  
تع ى إىل ق  اة الع ض  ا سجاب  فاات  ا بااب  خااتي ؤا ه فقمً ون الفن ة 

 21العامة .

ذتة ةجة  ة اقة وظي ة بني اظتا  زي  ابن خج  ف ه    دك  هنا وجا أف 
حيػػػػ  أشػػػػار اظتا  ػػػػزي إىل ابػػػػن خجػػػػ  ف إشػػػػارة التج يػػػػذ  سػػػػتاذا ه  مل  تحػػػػ ج أف 

  ةػػ  اظترػػ  ني ه   رػػؤا حدػػا مػػا  رد يف اصتػػزة  دتشػػؤ  بعةػػارة نذوػػة لػػ  يف
ا  ؿ من كتاب : اظتااو   انوتةار ه قاؿ يل شي نا ا ستاذ أبا ز   وة  ال زتن 

  فتا ف ساا من  ـا اضتداب .بن خج  ف )رزت  ا  تعاىلص : أهل مر  ك
 اضتاياػػػػة أف اظتا  ػػػػزي تػػػػ ث  بػػػػابن خجػػػػ  ف  ما متػػػػ  يف هػػػػذ ن النتػػػػابني  
ن مدلفات  تػ ث ًا فػاؽ حػ  ا واػاب ه  آ ػة ذلػك  ةػف  لج ا مػة ب اػا :  س قتا م

مل  ع ل مثاعتا ه  إ   لعز ز أف  ناؿ غتتؤ  مناعتا ه إذ هي زب ة اظتعػارؼ  العجػـا ه 
  تياػػػة العاػػػػاؿ الدػػػػجي ة  الفؤػػػـا ه تاقػػػػ  وجػػػػا كنػػػ  ا شػػػػياة ه  تعػػػػ ؼ حاياػػػػة 

 ا ون أةل كل ماجاد ...اضتاادث  ا  ةاة ه  تعغ ون حاؿ الاجاد ه  تنة
 مػػا سػػػةق  عػػػ   ةػػًفا داًن يف  ضػػػاح وجػػػا دراسػػة اظتا  ػػػزي ظتا مػػػة ابػػػن  

خجػػػػ  ف دراسػػػػة  افيػػػػة ه ك ػػػػا  ػػػػ ؿ وجػػػػا دقػػػػة فؤ ػػػػ  أتا ااػػػػا اظتتناوػػػػة ه  تاػػػػ   ا 
لاي تؤا العج ية بالاياس إىل س ها ؽتا و ف  خػمؿ ق اةاتػ  ال ائةػة الػ   ةػ   أاػا مل 

 ـ . 1442نة تنا ع إن بافات  س
إف اظتا  زي ك ا ت ؿ كل الشػااه  كػاف  اسػع الاػ اةة  اظتع فػة  انقػمع  

ه كث  ال أب  اظتثاب ة ه ك ا شؤ  بذلك معاة  ا ه  ك ا  شؤ  ب  مػا خجفػ  مػن 
مدلفػػػات مل  ػػػ  القػػػاة بعقػػػؤا حػػػػ  اآلف ه  إف  ظػػػ ة  احػػػ ة إىل قائ ػػػة مدلفاتػػػػ  

 ط  التار أل  ال(رتة  ا  زاف  اظتاا ية لنفيجة بإ ااؼ أي باح  وجا إظتام  باطت
 اظتعػػادف  22ه ك ػػا ذك  ػػا لػػك مػػن قةػػل ه  هػػذا فقػػًم وػػن مع فتػػ  بعجػػ  اضتشػػ ات

  ال ا  اظتاسياا ه  وج  النمـ  العاائ   التاحي   اضت    .
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أقػػاؿ لنػػ  : إف أوظػػ  اهت ػػاـ اظتا  ػػزي كػػاف ماجًؤػػا ؿتػػا التػػار أل ه   ػػ    
فعػ ؼ منػ  جػزًةا كةػ ًا مع فػة تامػة ه بتحاياػ   التػ لي  فيػ  ه كاف ػتةًػا لػ  ه معنيًػا 

 حف  من  كث ًا ون ىؤ  قجا ه  أق  بذلك كج  تج يذا الذي و ؼ معاة    من 
اظتدرخني ه  خجيفت  الذي اقتفا أث ا  منؤاج  يف كتابػة التػار أل ه  هػا أبػا اأاسػن 

 ة يف مجػػاؾ مرػػػ     اسػػ  بػػن تاػػػ ي بػػ دي ه حػػػني قػػاؿ يف كتابػػػ  )الناػػـا الزاهػػػ
الاػػاه ة ص :  يف اصت جػػة هػػا أوظػػ  مػػن رأ نػػاا يف وجػػ  التػػار أل  ضػػ ب  ه مػػع معػػ ف  
مبن واة ا من وج ػاة اظتػدرخني ه  الفػ ؽ بيػنؤ  ىػاه  ه  لػية يف التعرػا فائػ ة 

.23 

أمػػا وػػػن أخػػػمؽ اظتا  ػػػزي الش رػػػية ه فاظتعاةػػ  ف لػػػ  أرتعػػػاا وجػػػا أ ػػػ   
ا أمينًػػػػا يف و جػػػػ  ه حػػػػ  إف الدػػػػ ا ي )مدرخنػػػػا وػػػػاش رجػػػػًم فاضػػػػًم د نًػػػػا ه غتػػػػ ً 

اظتشػػاكة ص مػػع شػػ ت  يف  اػػ  كتػػاب )اظتػػااو   انوتةػػار ص ه  اػػاؿ : إف اظتا  ػػزي  
كػاف وجػا جا ػػا وظػي  مػن حسدػػن اطتجػق ه  كػـ  العؤػػ  ه  كثػ ة التااضػع ه  وجػػا 

دػػن اعت ػػة ظتػػن  ارػػ  ه  اأةػػة يف اظتػػذاك ة ه  اظت ا مػػة وجػػا التؤاػػ   ا  راد ه  حس 
ه   24الرمة ه  مز   ال    ينة ه  اظتمزمة لةيتػ  ه  إ ػ  زتػ ت سػ ت  يف مةاشػ ات 
 أي يف الاىائ  ال  تانها قةل أف  نر ؼ إىل حياة ال رس       الت لي  .

 ختاًما ؿتا أف  ش  هنا إىل أف من اظتدرخني الذ ن واة  ا اظتا  زي أ    
رػػػػػاة ظتنؤاػػػػػ  التػػػػػاريي : ابػػػػػن حاػػػػػ  مبعػػػػػ  آخػػػػػ  الػػػػػذ ن كػػػػػا اا مػػػػػن أخجػػػػػ  اطتج

العدامين ه  العيين ه  ابن و ب شاا ه  خجيل بن شاهني ه  هباة ال  ن اطتايل ه 
 ق  و فنا هب  خػمؿ كتابنػا )مدرخػاف مرػ  اف مػن ورػ  اظتاسػاوات ص ه آمجػني ػ 
إف كػػاف يف الع ػػ  بايػػة ػ أف ـترػػؤ  بتحجػػيمت مدػػتاجة ه لنػػي  تعػػ ؼ وجػػيؤ  

 .الاارئ اظتفقاؿ 
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  ما بع ها  3ـه ص  1954
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ظروفهما وانعكاساتهما على  1791و  1786معاهدتا الجزائر مع إسبانيا 
 العالقات بين البلدين

 عبد القادر فكاير د.
 جامعة الجياللي بونعامة/ خميس مليانة

 الملخص:
تناوؿ ىذا البحث  أحد صور العالقات بُت إيالة اصتزائر وإسبانيا خالؿ ي    

اظتعاىدتُت اللتُت مت عقدقتا بُت البلدين األوىل  الفًتة اضتديثة . ويتمثل ذلك قي
، وقد اتصفت العالقات بُت  6<>6و الثانية يف سنة  ;=>6خالؿ سنة  

، وىو تاريخ احتالؿ أوؿ مدينة :6:5البلدين بالتوتر واضتروب ابتداء من سنة 
وقد تبع ذلك قياـ اإلسباف  جزائرية من طرؼ اإلسباف وىي اظترسى الكبَت.

بسلسة من اعتجمات اإلسبانية على العديد اظتدف الساحلية اصتزائرية واحتالؿ 
البعض منها خالؿ القرف السادس عشر مثل وىراف وّتاية ، وىنُت وغَتىا. وقد 
ترتب عن ذلك  قياـ البحارة اصتزائريُت هبجمات على بعض اظتناطق الساحلية 

ار، ما زاد  من جعل منطقة اضتوض الغريب تعرؼ عدـ األمن اإلسبانية وجزر البالي
واالستقرار. وقد استمرت العالقات غَت السلمية بُت البلدين ، خالؿ القرف 
السابع عشر رغم مرورقتا بظروؼ داخلية صعبة ، وقد شهد القرف الثامن عشر يف 

ارىا على ربعو األخَت جتدد اضتمال ت اإلسبانية على مدينة اصتزائر ، قصد إجب
 أونطونيو بارثيليو، وزتليت :>>6التسليم ، وىذا يتمثل يف زتلة أوريللي سنة 

، لكنها فشلت كلها يف إخضاع اصتزائر لسلطة اإلسباف، ورغم 9=>6،  8=>6
ذلك فقد أبـر الطرفاف اظتعاىدتاف اظتذكورتاف. وقد اختلفت ظروؼ عقد كل 

(، 9=>6لة بارثيلو األخَتة )منهما ، فاألوىل انعقدت بعد سنتُت فقط من زت
واقنتاع إسبانيا بضرورة التحوؿ إىل حالة السلم مع اصتزائر ، ودخوؿ البلدين يف 
مفاوضات استمرت ظتدة سنة كاملة . أما اظتعاىدة الثانية فجاءت إثر حترير وىراف 
من الوجود اإلسباين واليت كانت ػتاصرة من طرؼ اصتزائريُت. وقد حتولت 

الطرفُت من حالة اضترب والتوتر إىل حالة السلم والتبادؿ التجاري، العالقات بُت 
سأركز يف ىذه الدراسة على الظروؼ اليت مت فيها انعقاد ىذين اظتعاىدتُت ، كما 
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أتناوؿ بالتحليل ػتتوى كل منهما ، وانعكاساهتما على سَت العالقات بُت البلدين 
اليت ظلت سلمية رغم ما كاف إىل غاية تعرض اصتزائر إىل االحتالؿ الفرنسي، 

 .ر لكنها مل ترتقي إىل حالة اضتربيشوهبا يف بعض األحياف من أحداث تثَت التوت

Abstract : 

     This study focuses on one aspect of the relations between the 
Regency of Algiers and Spain during the modern period. It is 
valuable to the Treaties on which entered into a between the two 
countries in the years 1786 and 1791, which are the only two 
concluded between them. The relationships between them 
dominated by tensions and wars, distinguished Spanish attacks on 
some Algerian coastal towns and occupy some of them during 
the sixteenth century, as Oran and Bejaia. This led the Algerian 
sailors to attack certain areas cô Spanish ts and the Balearic 
Islands. Despite the new Spanish attacks on the city of Algiers, 
which have failed to occupy the city, in the last quarter of the 
eighteenth century, this is SAGIT to O'Reilly campaign in 1775, 
and both attacks Ontonio Barcelo in 1783 and 1784. the two 
countries concluded the mentioned treaties. The circumstances 
of the conclusion of the two treaties are different .The first treaty 
was concluded just two years after the last campagnede Barcelo 
(1784), and after processing of Spain to make peace with the 
Regency of Algiers, and entry of the two countries in the 
negotiations lasted years. The second treaty was concluded after 
the liberalization of Oran the Spanish occupation, which was 
besieged by the Algerians. I will focus in this study on the 
conditions of the two treaties, and the contents of each of them, 
and their impact on the relations between the two countries until 
the year 1830. 
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 مقدمة:

تتعرض ىذه الدراسة إىل اظتعاىدتُت الوحيدتُت اللتُت أبرمتا بُت إيالة اصتزائر      
( ، بعد مرور قرابة ثالثة 6<>6و  ;=>6وإسبانيا يف أواخر القرف الثامن عشر )

عتا، ظروؼ  وأىم احملاور اليت سنتعرضسنة( من العداء بينهما.  6=7قروف )
، وخاصة ما يتعلق باظتفاوضات اليت سبقت إبراـ اظتعاىدة ;=>6انعقاد معاىدة 

سباف لتتلوف وىراف واظترسى توصال إىل ذلك رغم بقاء اإل ، ونشَت إىل أف البلداف
ومن أىم مظاىر ىذا التحوؿ يف العالقات بُت البلدين ىو تعيُت إسبانيا  الكبَت.

تداعيات ىذا السلم مع اصتزائر ومن ر ووىراف وعنابة. قناصل عتا يف مدينة اصتزائ
لتوسط عتا إلبراـ صلح مع تونس، بعدما وأف سبق من إيالة اصتزائر اإسبانيا  طلبت

، والدولة العثمانية سنة  5=>6عتا وأف أبرمت معاىدات مع اظتغرب سنة 
بعد وأتعرض  .;=>6، مث مع اصتزائر سنة  9=>6، وطرابلس سنة  7=>6

، وإىل بنودىا. وقد اؾتر عنها خروج 6<>6إىل ظروؼ انعقاد معاىدة سنة ذلك 
اإلسباف هنائيا من وىراف واظترسى الكبَت، الذي جاء بعد حصار طويل من طرؼ 
القبائل والقوات اإليالة لإلسباف يف اظتدينتُت إىل غاية تعرض وىراف إىل زلزاؿ يف 

ظتدينة. وشجعت ىذه الكارثة أدى إىل تدمَت جزء كبَت من ا 5<>6شهر أكتوبر 
حركة اظتقاومة على جتديد اعتجـو ، فاضطر اظتلك اإلسباين كارلوس الرابع إىل 

 قبوؿ الصلح مع اصتزائر مع ضماف اطتروج من وىراف.
 : 1786بلدين سنة معاهدة الصلح بين ال -1

 أونطونيو بارثيليوبعدما فشلت زتلتا إسبانيا اللتاف شنهما القائد      
(Antonio Barcelo) 9=>6،  8=>6على مدينة اصتزائر سنة  ،

وفشلت كل اظتساعي الديبلوماسية اليت كانت حتمل شروطا مسبقة من قبل 
اإلسباف، اليت يفهم منها فرض السلم على اصتزائر. أدركت إسبانيا أنو ال نتكنها 

، وْتث فرض إرادهتا على اصتزائر، لذا بذؿ ملكها كارلوس الثالث جهودا كبَتة
عن العديد من اظتبادرات اليت تؤدي إىل حالة السلم مع إيالة اصتزائر، كما أنو كاف 
يسعى إىل ربط عالقات جتارية مع اصتزائر تسمح لبالده توظيف قدراهتا يف ىذا 



 غتلة دورية دولية ػتكمة               غتلة اظتعارؼ للبحوث والدراسات التارمتية 

 218  05العدد 
 

. وىكذا اىتدى إىل أسلوب التفاوض ، فتجاوبت  (6)النشاط مع أوربا وأمريكا
 اصتزائر معو. 

إف    « راس الناصري ىذه اظتفاوضات بالعبارات التالية?وقد وصف أبو      
الكفرة أذعتم اهلل ، ظتا علموا من اظتنصور باهلل ما ىو عليو من كثرة جنوده وشدة 
حزبو...فأصبحوا فرائس لو يتوقعوف وثبتو عليهم ، جعلوا للتوصل بالصلح وسائط 

لهاء والرشا حىت أهنم وألزموا أنفيهم عدة أمور وشرائط. بادلُت على ذلك اظتنا ال
توصلوا بسلطاف اصتزائر ػتمد بن عثماف باشا وبعد موتو طلبوا يف ذلك خليفتو 

 ( 7) » حسن دواليت وأضتوا عليو يف اظتراسلة وكذلك توسلوا ّتميع أىل دولتو...
حل مبدينة اصتزائر ، فقد :=>6بدأت اظتفاوضات بُت البلدين يف جواف        

و'' ماثاريـدواألمػَتاؿ '' (d’Espilly) ت ديسـبيليالكونـمندوباف وىػما 
(Mazzaredo)  للتفاوض وتذليل نقاط اطتالؼ بُت البلدين ، وقد لعب

  .(8) (De Kercy)''دي كيرسي''دور الوسيط القنصل الفرنسي 
باىتماـ الواليات اظتتحدة األمريكية  لقد كاف ترقب انعقاد اظتعاىدة لتضى        

 William) ويليام كارميكائيلمن خالؿ مفوضها يف مدريد 
Carmichael) (7)  إىل  ;=>6ماي  <6الذي بعث خطابا مؤرخا يف ،

، متربه أنو  (American commissioners)ىيئة اظتفوضُت األمريكية 
انيُت إىل اصتزائر ، حتتوي تلقى رسالة من الكونت ديسبيللي أحد اظتفاوضيُت اإلسب

أف  (4)على معلومات متعلقة بشؤوف أمريكا يف اصتزائر ، وذكر كارميكائيل
التفاوض بُت اصتزائر وإسبانيا مل يؤد بعد إىل إبراـ اظتعاىدة ، وال يزاؿ ىناؾ 

ألف اصتزائريُت مل يكونوا ليقبلوا أي مشروع يقدـ عتم،  (5)احتماؿ تأخَت عقدىا.
ف، حيث كانوا يف موقف قوة بعد إفشاؿ الغارات اإلسبانية الثالثة فكانوا يتشددو 

 ( على مدينة اصتزائر.     9=>6،  8=>6،  :>>6يف سنوات )
من شعباف  >6وبعد مفاوضات استمرت ظتدة سنة، توصل الطرفاف يف     

إىل إبراـ معاىدة تألفت من ستسة  ;=>6جواف  69ىػ اظتوافق ليـو 6755
وعشرين مادة. تناولت جوانب سياسية واقتصادية وأمنية بُت البلدين. وقد ورد يف 

ىػ. 6755من شعباف  >6اضتمد هلل العلي القدير. يف  «بدايتها ما يلي? 
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انعقدت معاىد سلم وصداقة دائمة بُت إسبانيا واصتزائر، وعليو فقد دتت االتفاقية 
يف االنسجاـ الكامل وباإلرادة اضتسنة، بُت صاحب اصتاللة اظتعظم دوف كارلوس 
الثالث ملك إسبانيا واعتند بفضل اهلل من جهة وصاحب السمو ػتمد باشا داي 

 . »ر وؽتلكتها من جهة أخرى والديواف واالنكشارية مبدينة اصتزائ
تضمنت اظتعاىدة حالة السلم بُت البلدين ومن ينتمي إليهما ، والذين      

نتارسوف التجارة، وأال يقـو طرؼ بأعماؿ تضر الطرؼ اآلخر)البند األوؿ(. 
التعاوف بُت سفن البلدين يف البحر بتقدمي يد اظتساعدة، ويف حالة تعرضها للزوابع 

لسفن البلدين الرسو يف موانئ البلد اآلخر، وقد حددت موانئ البحرية ، كتوز 
ها قصد التجارة أو شراء أليكانت وبرشلونة ومالقة يسمح دخوؿ اصتزائريُت إلي

النزوؿ يف موانئ البلد  ( . وشتحت االتفاقية لتجار البلدين8، 7) البندمؤف 
ب دولة أخرى (. كما تضمنت االتفاقية عدـ تقدمي العوف ظتراك>) البند اآلخر

(. إىل جانب ذلك نصت <تكوف يف حالة حرب مع الدولتُت اظتتصاضتتُت )البند
  .(6)(66على حرية اإلسبانيُت باصتزائر على ؽتارسة شعائر دينهم اظتسيحي )اظتادة

وإذا أخضعنا نص االتفاقية إىل قراءة متأنية لالحظنا أف إسبانيا كانت حريصة     
سفنها يف البحر اظتتوسط، لتدعيم نشاطها التجاري على تأمُت حرية اظتالحة ل

وحتقيق مكاسب أخرى لفائدة الكنيسة . وكاف اإلسباف يشغل أذىاهنم قضية 
القرصنة، حيث وردت اإلشارة إليها يف كثَت من اظتواد، ساعُت إىل منعها . كما 
يستشف منها أف اإلسباف كانوا حريصُت أف لتصلوا على نفس اظتكانة واظتعاملة 
اليت كانت حتظى هبا فرنسا يف اصتزائر، ؽتا كاف لديها من امتيازات جتارية على 
اطتصوص. وأىم ما يؤخذ على ىذه االتفاقية أهنا مل تعاجل السبب الرئيسي الذي 
أبقى اطتصاـ مستمرا بُت اصتزائر وإسبانيا واظتتعلق ببقاء الوجود اإلسباين يف وىراف 

ة الشك وعدـ الثقة بُت البلدين. فقد نصت واظترسى الكبَت، والذي أبقى حال
اظتادة العشروف على بقاء قاعديت وىراف واظترسى على ما كانت عليو ، وأال 
يهارتهما داي اصتزائر وال باي معسكر . كما ألزمت ىذه اظتادة الداي أف يوافق 
على أية اتفاقية حتصل بُت اإلسباف والباي اظتذكور واليت ختص منع االعتداء على 
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القواعد واضتصوف يف اظتوقعُت احملتلُت . وتعد ىذه اظتادة من بُت أطوؿ اظتواد يف 
 ،(7)نسختها باللغة اإلسبانية

إىل جانب اظتادة الرابعة، اليت تتحدث عن زتاية السفن التجارية اإلسبانية 
اظتوجودة يف أحد اظتوانئ اصتزائرية من قبل القوات اصتزائرية يف حالة تعرضها العتداء 

   من طرؼ سفن معادية أخرى .
وقػػد اسػػتغل البػػاي ػتمػػد الكبػػَت ىػػذه اظتفاوضػػات ليوجػػو أنظػػاره إىل إخضػػاع       

   (8):=>6القبائل اظتستقلة يف جنوب بايليك الغرب سنة 
 تعيين إسبانيا قناصلها في الجزائر: -2

إف أىم ما نتج عن معاىدة الصلح بُت البلدين ىو إرساؿ إسبانيا قناصل          
عتا على اصتزائر، وقد مت ذلك من خالؿ رسالة بعثها الوزير األوؿ اإلسباين 

 )(9)) (Conde de Florida Blanca) بالنكا  الكوندي دي فلوريدا
لمو ، أع;=>6أكتوبر  86بتاريخ  عثمان باشاإىل الداي  1808 – 1728

 Manuel) مانويل دي الس هيراسفيها بأنو سَتسل إليو قنصل بالده اشتو 
de las Heras) (10) .  

وقبل استقرار اظتلك اإلسباين على تعيُت ىذا الرجل يف منصب القنصلية يف 
اصتزائر، وقع جدؿ بُت حكاـ اصتزائر والسلطات اإلسبانية، وكذلك بُت اضتكاـ 
اإلسباف أنفسهم حوؿ الشخصية اليت ستتوىل ىذا اظتهمة يف اصتزائر. ففي رسالة 

الكوندي دي فلوريدا ين إىل الوزير األوؿ اإلسبا محمد باشاوجهها الداي 
 Juan)خوان وولف ، اقًتح فيها تعيُت ;=>6مارس  <7مؤرخة يف  بالنكا

Wolf)(11)  
اظتعروؼ باسم  أيها الصديق الكبَت ؿتيطكم علما بأف السيد اظتركانيت « قائال لو ?

خواف وولف اإلنكليزي األصل اظتوجود عندنا رجل خدـو وموفق، وقد تأكد 
بذلك عندما أحضروا إليو خادمكم ووكيلكم السيد الكوندي دي إكسبيي، كما 

 . »(12)رآه مناسبا لالختيار، لذلك نلتمس منكم إعالمنا مبوافقتكم عليو برسالة 
والًتيث على توقيعها ظتدة سنة كاملة، إال  ورغم طوؿ اظتفاوضات بُت البلدين     

أنو سرعاف ما جتددت اطتالفات بُت البلدين حوؿ بعض البنود، استمرت لعدة 
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سنوات، لكنها مل تؤد إىل قطع العالقات بينهما. وتبودلت خالعتا العديد من 
الرسائل بُت قادة البلدين، تناولت وجهات النظر حوؿ االتفاقية ومراجعة بعض 

وغَتىا من القضايا، خاصة اليت كانت هتم أمن إسبانيا يف حرصها على  البنود
وسعيها إلبراـ صلح ؽتاثل مع  (13)منع الغارات على وىراف من قبل باي معسكر

  . (14)تونس
خطابا يف  محمد عثمانأما ما يتعلق بتعديل بعض اظتواد فقد بعث الداي      
، عرض لو فيها قياـ  دي فلوريدا بالنكا الكونديإىل  >=>6أفريل  79

بتغيَت بعض بنود اظتعاىدة ، حيث وجد فيها تعديال  ''دي سبيللي''الكوندي 
اظتتعلقة  >يف ثالث مواد ، وطلب منو التأكد من ذلك التغيَت الذي مس اظتادة 

مت االتفاؽ على أف  « بالتجارة ، وؽتا ورد يف ىذه الرسالة حوؿ ىذا اظتوضوع ?
وا من جتارنا العشر ، مثلما نفعل ؿتن مع جتاركم . وىذا على خالؼ تأخذ

التجار اآلخرين القادمُت من غَت بالدنا كتجار فرنسا مثال الذين نتكنكم أف 
 .(15) »تأخذوا منهم حسب عادتكم 

واظتادة العشرين اليت ختص وىراف واظترسى الكبَت ، واظتادة ستسة وعشرين اليت تعٍت 
 «البابوية يف إيطاليا حيث ذكر الداي للوزير األوؿ اإلسباين?  سواحل اإلمارات

إف حرمة اظتراكب اإلسبانية يف بالدكم والبالد اليت ختضع لكم ... وىذا ما مت 
 االتفاؽ عليو ، وكذلك بالنسبة إليكم جتاىنا . أما غَت بالدكم إىل بونطيفسة

ليست مشمولة بالصلح وىي سواحل اإلمارات البابوية فال مدخل لألسباف فيها و 
«(16) 

وأكد الداي على بالنكا احًتاـ ما جاء يف البنود الثالثة األصلية وليس 
  .(17)احملرفة
ومن تداعيات ىذا الصلح طلب الداي مستحقاتو اظتالية من اظتلك اإلسباين      

 >=>6فيفري  =6، يف رسالة مؤرخة يـو  (Carlos III) كارلوس الثالث
، أجابو فيها عن رسالة سابقة ، وأبلغو فيها عن اظتقدار اظتايل تعويضا عن األضرار 
اليت ضتقت بالبالد من جراء القصف اإلسباين الذي أصاب مدينة اصتزائر وخاصة 

، حدده مبليوف لاير . وكذلك طالبو يف ىذه  9=>6،  8=>6خالؿ سنيت 
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ألف لاير بدال من األسلحة اليت اعتذر اظتلك تقدنتها كشرط  755بلغ الرسالة مب
 .(18)من شروط الصلح اظتذكور سابقا

ومن أىم القضايا اليت شغلت البلدين واليت وردت يف كثَت من الرسائل اليت       
تاريخ جالء  7<>6تبودلت بُت القادة اصتزائريُت والقادة اإلسباف إىل غاية سنة 

وىراف ؛ حركة سفن البلدين يف البحر اظتتوسط ، وما يقع بينها يف اإلسباف عن 
بعض األحياف من مناورات وصدامات ، تؤدي إىل حجز بعضها من ىذا الطرؼ 
أو ذاؾ . ومن األمثلة على ذلك اعتقاؿ البحارة اصتزائريُت مركبا جنويا ال لتمل 

أوت  :6يف  نكاالكوندي بالإىل  محمد عثمانعلما أسبانيا ، وقد أكد الداي 
، أف عمل البحارة اصتزائريُت قانوين وال يتعارض مع بنود الصلح . كما >=>6

ذكره بأف عددا من السفن اإلسبانية يًتاوح عددىا ما بُت العشرة واطتمس عشرة 
، كانت تًتدد على السواحل اصتزائرية ظتدة عشرين يوما ، وىذا ما يوحي بأهنا  

، وذكر الكونت بأنو قد أبلغ ذلك التصرؼ إىل كانت تسعى للقياـ بشن اعتداء 
القنصل اإلسباين باصتزائر، بإبعاد مرورىا قرب السواحل اصتزائرية ، وإال فإف السفن 

 .(19)اصتزائر ستعًتض طريقها
يف نفس الشهر والسنة أف  فلوريدابالنكا من حسنوقد طلب وكيل اضترج      

تلتـز السفن التجارية اإلسبانية العابرة للبحر اظتتوسط ْتمل جوازات سفر ، وإال 
 . (20)فإف اظتراكب اصتزائرية ستعًتض طريقها

ورغم ىذه اظتسائل اطتالفية إال أهنا مل ترؽ إىل تعكَت اصتو بُت البلدين ، بل       
ك فإهنم كانوا يتبادلوف اعتدايا . ونسوؽ يف كاف القادة يتجاوزوهنا ، وأكثر من ذل

إىل  محمد عثمانىذا الصدد فتوذجا على سبيل اظتثاؿ ، حيث بعث الداي 
ىدايا مع القنصل اإلسباين وتتمثل يف ثالثة أحصنة  الكوندي فلوريدا بالنكا

، ، وثالث بنادؽ وثالثة رشاشاتكشةذكور وثالثة أحصنة إناث مزينة بثياب مزر 
 .  (21)وعدد من الطيور وسكُت مذىب

أرادت اطتالفة  ،(22)ونظرا للعداء الذي كاف قائما بُت الدولة العثمانية وروسيا     
استغالؿ الصلح القائم بُت اصتزائر وإسبانيا يف منع سفن عدوهتا من الدخوؿ إىل 
البحر اظتتوسط عرب مضيق جبل طارؽ ، وذلك من خالؿ خطاب بعثو ػتمد 
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ذكره فيها بتوصية الباب  (Carlos IV)(23)  الرابعكارلوس عثماف إىل 
( استجابة للطلب ==>6العايل اظتذكورة ، اليت طبقتها إسبانيا يف السنة الفارطة )

 «الذي أرسل إىل إسبانيا. ودتٌت الداي منها أف تكرر العملية مرة أخرى يف قولو ? 
ن اظتوسكوفية ىذه إف الدولة اإلسبانية العظيمة تستطيع أف تسد الباب على السف

السنة أيضا مثلما قررت ذلك وفعلتو يف السنة اظتاضية ، ودتنعها من اظترور 
. ويف آخر الرسالة قاؿ لو بأنٍت يف » والدخوؿ يف بوغاز سبتة) جبل طارؽ(

 . (92)انتظار إجابة وافية وصرلتة
 (:1787-1786إسبانيا توسط الجزائر إلبرام صلح مع تونس ) -3

ثمانية ع( ، الدولة ال5=>6أبرمت إسبانيا معاىدات مع اظتغرب )بعدما      
( مل تبقى إال تونس مل ترـب ;=>6( ، واصتزائر )9=>6( ، طرابلس )7=>6)

معها أية معاىدة حىت ىذا الوقت . وظتا كاف حكاـ إسبانيا مطمئنُت إىل التوصل 
وا على الداي ػتمد إلبراـ الصلح مع اصتزائر ، وقبل أف يتم ذلك فعليا ، فإهنم أضت

عثماف باشا وعلى بعض وزرائو مثل وكيل اضترج حن ، وخزندار سيد علي برغل 
وغَتىم ، لكي يتوسطوا لدى بايات تونس من أجل إبراـ معاىدة صلح مع 
بالدىم ، وقد سعى ىؤالء القادة إىل حتقيق رغبة اإلسباف ، ويتجلى ذلك يف 

ودلت بُت اضتكاـ اإلسباف ونظرائهم اظتساعي اليت أباحت هبا الرسائل اليت تب
 اصتزائريُت. 

وفيما يلي ذكر حملتويات الرسائل اظتتعلقة بشأف الوساطة اصتزائرية الرامية إىل      
 عقد الصلح بُت إسبانيا وتونس? 

جاء يف نص من رسالة بعثها وكيل اضترج حسن إىل الكونت فلوريدا بالنكا    
وكما ال متفاكم « كتيبو عن انشغالو يف رسالة سابقة ?  :=>6جواف  :7بتاريخ 

وقفنا يف إمرت تونس الذي أمرمت بو خدمكم دسبلي ، وما زلنا واقفُت على ذلك 
   » حىت يقضي إف شاء اهلل ، كما تنبغي وترضى

فلوريدا بالنكا إىل  بعث الكونت :=>6سبتمرب  >6ويف رسالة مؤرخة يف    
إف اظتلك « أحد وزراء اصتزائر لتتمل أف يكوف حسن وكيل اضترج جاء فيها? 

اإلسباين يرجو منك أف تبذؿ جهدؾ وتتصل بباي تونس ، وحتثو على إبراـ صلح 
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اظتلك قولو ، وذلك  مع إسبانيا ...إف دي سيبيي سيحدثك بالتفصيل على ما يرد
 . »(25) عندما لتضر إىل اصتزائر.

من الوزير  ;=>6جانفي  75وتلقى حسن وكيل اضترج رسالة  مؤرخة يف    
 ( 26)األوؿ التونسي اضتاج مصطفى خوجة باشا

أف الباي التونسي زتودة باشا يتمٌت ىو اآلخر من ىذا اظتبعوث أف « ، أبلغو 
وكعربوف ودتهيد لذلك أبلغ اضتاج مصطفى وكيل لتضر إىل تونس لنفس اظتهمة ، 

اضترج حسن بأف الباي قد أعلن ىدنة ظتدة ثالثة أشهر مع إسبانيا ابتداء من أوؿ 
. وأنو انتزع من البحارة التونسيُت جوازات السفر حىت ال يقوموا ;=>6مارس 

  (27) »مبهارتة السفن اإلسبانية يف البحر.
مارس   <6إىل فلوريدا بالنكا خطابا مؤرخا يف  أرسل اطتزندار سيد علي برغل   

، أخربه فيها عن حتادثو مع الداي ػتمد عثماف باشا ، بشأف الوساطة ;=>6
اصتزائرية بُت تونس وإسبانيا، واتفق معو على تشكيل صتنة للوصوؿ إىل حتقيق 

 (28)الصلح بُت تونس وإسبانيا.

 ;7دا بالنكا مؤرخة يف وبعث وكيل اضترج حسن رسالة إىل الكونت فلوري   
... ـتربكم ونعلمكم على أمر تونس ، إعلم ؿتن   «جاء فيها? ;=>6مارس 

كتبنا وبعثنا لوزير الباي اضتاج مصطفى خوجة مع خدمنا ... سليماف بن جلوف 
...يف أمر الصلح ىنا باصتزائر مع وكيلكم الكند دي سبلي ... وكذا ؿتن وصنا 

الباي الذي جاء مع اعتدية اليت تأين إلينا يف  ووكدنا عن واحد الرجل من حضرت 
كل سنة أف ال متالفنا يف كل ما أمرهنم بو يف أمرت صلح أصبينة ، وبعثنا مع 
صاحبنا وصحب الكند دي سبلي الًتؾ شريف أف يبقى ىناؾ ويسكنهم على ما 

   »(29)ارتضى واتفق بو لشندر وسليماف حىت نأمر بأمرؾ. 
مارس  ;7وكيل اضترج إىل فلوريدا بالنكا مؤرخة يف ويف أخرى بعثها حسن     

، جاء فيها أف الوزير األوؿ التونسي اضتاج مصطفى خوجة اتفق مع ;=>6
وسليماف بن جلوؿ (Alexandre Bazillini) اظتفاوضُت الكسندر بازليٍت 

على عقد ىدنة ظتدة أربعة أشهر. وقد عارض صولَت أف يتم تفاوض بالده مع 
ف اظتوفداف من اصتزائر، وأنو ىو األجدر أف يقـو بالتفاوض. تونس عرب الرجال
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  وعتذا نصح الداي ػتمد عثماف باشا الباي التونسي أف يتفاوض مع صولَت. . 
(30)«   

بعث الوزير األوؿ اإلسباين فلوريدا بالنكا رسالتُت إحداقتا إىل حسن وكيل    
،  ;=>6أفريل   :7سيد علي، مؤرختُت يف  اضترج ، والثانية إىل اطتزندار

شكرقتا فيهما على اصتهود اليت يقوماف هبا من أجل حتقيق الصلح بُت تونس 
وإسبانيا ، كما حدثهما عن اظتساعي اليت يقـو هبا الكونت دي سيبيي . وتأسف 

 .  (31) فيهما عن ظهور الصعوبات اليت تعرقل التوصل حالة السلم
عثها الكونت فلوريدا بالنكا حسن وكيل اضترج يف نفس ويف رسالة أخرى ب   

أشهر مع تونس ، كخطوة أوىل من  8التاريخ . ذكر لو فيها أف بالده قبلت ىدنة 
  .(32)أجل التوصل إىل معاىدة الصلح، ودتٌت أف تقبل تونس كذلك

ووجو فلوريدابالنكا رسالة أحد القادة اصتزائريُت ، حث فيو ؼتاطبو بأف يبذؿ      
كل ما يف وسعو ، ويستعمل نفوذه ، وأنو ىو اظتلك اإلسباين يعوالف عليو من 

  . (33)أجل إبراـ الصلح مع تونس.
وجو فلوريدا بالنكا رسالة إىل حسن اطتزناجي ،  ;=>6أكتوبر  86ػ ويف  65

شكرقتا ىو واظتلك اإلسباين على جهودقتا اليت أدت إىل   وعلي آغا وكيل اضترج.
ُت اصتزائر وإسبانيا. وحثاقتا على بذؿ جهود ؽتاثلة لتحقيق الصلح حتقيق الصلح ب

  (34)مع تونس، وذكر أف شروط الصلح مع تونس توجد لدى اصتزائر.
، ;=>6نوفمرب  :6ووجو علي خزندار رسالة إىل فلوريدا بالنكا مؤرخة يف     

سي مصطفى ...أما ما متص تونس فقد كتبنا إىل الوزير األوؿ التون« قاؿ لو فيها?
  »(35) خوجة ، وما زلنا ننتظر حىت يتم إبراـ الصلح بينكم وبينهم.

أرسل حسن اطتزناجي رسالة إىل فلوريدا بالنكا ،  >=>6فيفري  :7ويف     
 (Pedro Sogueta)أعطيت ورقة إىل بيدرو سوقيطا « وحوؿ تونس قاؿ لو?

يح مع ، ونقوؿ إف شاء اهلل كل شيء نتشي مل  إىل تونس مع الربيك
  »(36) تونس
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وجوابا على الرسالة السابقة وجو فلوريدا بالنكا رسالة إىل حسن اطتزناجي     
وكيل اضترج ، طلب منو أف يستعمل نفوذه حىت يتحقق إبراـ الصلح بُت تونس 

  (37)وإسبانيا.
 لتوسط لدى تونس :اختيار اإلسبان للجزائر ل المغزى من -4

ال شك أف اختيار إسبانيا للجزائر وإضتاحها عليها على التوسط بينها وبُت      
تونس، كاف من أجل التوصل إىل إبراـ معاىدة صلح مع ىذا البلد اجملاور 
للجزائر، وىذا جاء نتيجة للمكانة اليت كانت حتظى هبا اصتزائر لدى اإلسباف ، 

ية القرف السادس عشر. فقد كانت رغم فًتة العداء الطويلة اليت ابتدأت منذ بدا
الدعوة للتوسط قبل أف يتم التوصل إىل إبراـ معاىدة الصلح مع اصتزائر ، الذي مت 

. فكما تتبعنا ػتتويات تلك الرسائل اليت تبودلت بُت ;=>6جواف  69يف 
، وقد :=>6الساسة اإلسباف ونظرائهم اصتزائريُت قد ابتدأت على األقل يف سنة 

 ية التوصل إىل إبراـ الصلح بُت البلدين.  استمرت إىل غا
إف ىذا الصلح اظتنتظر حتقيقو بُت إسبانيا وتونس مل يتحقق بسرعة، فإنو      

، أي بعد مرور إحدى عشر سنة من 6<>6جانفي  <6تأخر عقده إىل غاية 
إبراـ الصلح مع اظتغرب األقصى ، وستس سنوات من تاريخ إبراـ الصلح مع 

 اصتزائر.
إىل جانب ىذه الثقة اإلسبانية يف الدبلوماسية اصتزائرية يف ذلك الوقت، و      

بادرت الدولة العثمانية لكي توسط اصتزائر من أجل إقناع اإلسباف على منع 
األسطوؿ الروسي من الدخوؿ إىل البحر اظتتوسط عرب مضيق جبل طارؽ. خالؿ 

ات من القرف الثامن اضتروب الروسية العثمانية يف عقدي السبعينات والثمانين
 عشر. 

 : 1791معاهدة ظروف انعقاد  -5
قد بدأ منذ شهر  5<>6الزلزاؿ الذي ضرب وىراف خالؿ سنة  يذكر أف     

أكتوبر وقعت ىزات عنيفة  <أوت هبزات خفيفة استمرت إىل شهر سبتمرب، ويف 
اليت أدت إىل تدمَت جزء كبَت من مباين مدينة وىراف، وقد ترتب عن الزلزاؿ 

سفينة ، كما اندلعت النَتاف يف الاشتعاؿ حرائق يف أماكن متعددة من اظتدينة 



 غتلة دورية دولية ػتكمة               غتلة اظتعارؼ للبحوث والدراسات التارمتية 

 227  05العدد 
 

. وفر السجناء بَتالنت اليت كانت حتمل على متنها أربعة وسبعُت مدفعا ، خالؿ
من سجوهنم، وقاموا بالسطو وهنب ؽتتلكات الديار الغنية. وقد قتل حوايل ثالثة 

شخص، كانوا حتت قيادة  6:55آالؼ شخص، ومل يبق من اصتنود سوى 
 (Comte de Cumbre Hermosa)االكونت دي كومربي ىَتموس

حاكم وىراف، الذي عمل على التصدي لقوات اظتسلمُت ، حىت قبل وصوؿ 
. استمرت حالة ودتكن فعال من إيقاؼ اعتجـو اإلسالمياإلمدادات اإلسبانية، 

 من شهر أكتوبر.  >6الفوضى حىت 
لقد ساىم الزلزاؿ يف إحداث اعتلع واالضطراب يف نفوس اإلسباف، ومل      

أنفسهم للدفاع عن أنفسهم ضد ىجمات اظتسلمُت.  يسمح عتم الوقت يف جتهيز
فقد انشغلوا مبعاصتة اصترحى ، ودفن اظتوتى الذين سقطوا حتت أنقاض البنايات 
العسكرية واظتدنية. وتأمُت النظاـ الداخلي واألمن. كما كاف انشغاعتم ػتصورا يف 

  (38)ترميم األسوار واضتصوف واألبراج اليت أصاهبا الدمار.
اليت انطلقت من قرطاخنة،  أكتوبر وصلت اإلمدادات اإلسبانية،  ;7ويف     

سبعمائة  خيمة و ذتافتائة رجل، ومواد غذائية وأسلحة. ويف كانت حتتوي على 
من الشهر اضطر ػتمد بك غلى الًتاجع بعدما واجهتو مقاومة عنيفة. لكنو  <7

الطويلة اجمللس ظل ضاربا حصاره على اظتدينة. وقد أرىق ىذا اضتصار واظتعارؾ 
اظتلكي اإلسباين اليت تسببت يف تكاليف باىضة، ولذلك قرر التخلي عن وىراف، 

  (39)ووافق اظتلك شارؿ الرابع على ذلك.
 وقد خلد اضتافظ أبو راس الناصري الواقعة بقصيدة نورد منها األبيات التالية?   

 عنسبعد ما مضى عتا مدة ال       حىت تدراكها اهلل برأفتو  من 
 أضاء مشسو بعد حلك القلس       بتقليد اظتغرب الوسط لعمدتنا
 رصد بأىل وىراف الويل يف النص       ػتمد بن عثماف ؾتم سعدىم

 فاضتمد هلل أمنا عن اعتجس      نصارى وىراف تركوىا عامرة 
 بأيب عثماف وعثماف قد رجعا   إلينا من يسلي عن أرض أندلس

 إثنينو   كاف الدخوؿ بعوف اظتلك القدسيف خامس الفرد ضحى يـو 
 (40)ففتحت عنوة يف تسع عاشرة   من بعد سكٌت ره والدين يف وكس
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رغم ما توصل إليو الطرفاف يف إبراـ اظتعاىدة السابقة ؛ إال أف التوتر ظل       
قائما، وخاصة من الطرؼ اصتزائري الذي مل يهنأ لو باؿ ماداـ اإلسباف لتتلوف 

ى الكبَت ، رغم تلك اجملامالت اليت كانت حتملها رسائل زعماء وىراف واظترس
 البلدين ، ولكنهم ظلوا ساعُت لتحقيق ىذا الغرض . 

تركز كثَت من الدراسات الغربية أف الزلزاؿ الذي تعرضت لو مدينة وىراف        
كاف السبب اظتباشر الذي دفع باألسباف إىل االنسحاب ، ولكنها تتغافل عن 

اليت كانت تقـو القبائل اظتعادية لإلسباف ، اظتدعومُت يف كثَت من األحياف اظتقاومة 
محمد من طرؼ السلطات الرشتية اصتزائرية ، اليت كاف على رأسها يف ىذه األثناء 

. ليس ىناؾ من شك أف حادث الزلزاؿ قد ساعد اصتزائريُت يف فتح عثمان باشا
ازؿ ، واألضرار اليت ضتقت وىراف ، حيث استغلوا ما أحدثو من تدمَت للمن

باضتصوف والقالع اظتنيعة اليت كاف يتحصن وراءىا األسباف . فعلى سبيل اظتثاؿ  
كاف اصتزء العلوي للقصبة مبدينة وىراف الذي لتتوي على أىم اظتراكز الرئيسية 
للقيادة اإلسبانية باظتدينة ، مثل قصر اضتاكم ، والثكنة العسكرية ، ومنشآت 

انب الكنائس قد دمرت بشكل كبَت. وما ترتب عنو من موت العالج، إىل ج
حوايل ثالثة آالؼ من السكاف واصتنود ، وحالة اعتلع اليت عاشها من بقي منهم 
على قيد اضتياة. إىل جانب ىذا تعرضت اظتدينة إىل أعماؿ النهب ، فقد ذكر 

إف بعض الرجاؿ ) من إسبانيي  «قائد اصتيش األسباين يف تقرير لو إىل اظتلك?
وىراف( الذين ال خالؽ عتم ، أصحاب اضتياة السافلة قد اغتنموا فرصة ىذه 
اضتادثة وأمعنوا يف هنب الديار الغنية، بصفة أفضع ؽتا لو كاف العدو ىو الناىب ، 
ومل يبق للمستعمرين البائسُت أي شيء مطلقا . ورغم القسوة اليت قابلنا هبا ىذه 

اللصوصية والعقاب الصاـر الذي أنزلناه مبرتكبيها ، فإف األشقياء مل األعماؿ 
 .(41)»يرتعدوا أصال ، واستمروا يف أعماؿ النهب والسلب 

إف ىذه الكارثة الطبيعية وحالة االضطراب الذي ساد سكاف اظتدينة من      
 حركة اظتقاومة على جتديد اعتجـو ، وكاف األسباف من جهتهم األسباف قد شجع

يستميتوف يف الدفاع عن اظتوقع إىل درجة أهنم أشركوا النساء يف أعماؿ الًتميم ، 
مع الًتكيز على اظتراكز اطتطرة . ومل يتمكن ػتمد عثماف من حتقيق أي تقدـ إىل 
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داخل اظتدينة، خاصة بعد وصوؿ الدعم العسكري من أسبانيا الذي بلغ تعداده 
. ومع مرور األياـ أحس األسباف  سبعة آالؼ جندي. لكنو ظل فارضا اضتصار

بصعوبة اظتوقف ، حيث أرىقت ىذه اظتعارؾ الطويلة البالط اظتلكي األسباين من 
زيادة التكاليف ، وإنفاؽ اظتزيد من األمواؿ عليها وعلى إصالح ما فسد من 
اضتصوف . إىل جانب ىذا كاف األسباف يف وىراف يعانوف من أوضاع اقتصادية 

صار اظتضروب عليهم من قبل السكاف ، حيث منعت مزرية من جراء اضت
 السلطات اضتاكمة يف اصتزائر القبائل اظتوالية مبنع التجارة معهم. 

بعث اظتلك كارلوس الرابع وفدا إىل اصتزائر بقياده الضابط  6<>6ويف أفريل      
لتمل مقًتحاتو للتصاحل والرغبة يف التوصل  (Guinbarda) غوينباردا السامي

الذي كاف عمره يتجاوز محمد عثمان إىل عقد معاىدة سلم . وكاف رد الداي 
  .(74)الثمانُت سنة ويعاين من اظترض ، أنو يريد ضم وىراف دوف شروط

 ( 43)جويلية وتويل حسن منصب الداي 67وبعدما تويف الداي يف      

الذي كاف  (Gravina)غرابينا سباين إىل األمَتاؿ اضتكم ، أرسل اظتلك األ
موجودا يف ىذا األثناء يف وىراف مع أسطولو وكلفو بإبالغ الداي اصتديد موافقتو 

الصلح مع اصتزائر بضماف اطتروج من وىراف ، وقبولو بشروط اصتزائر ، فوافق على 
 الداي اصتديد على عقد معاىدة السلم .

 يلي?ودتثلت ىذه الشروط فيما 
 ػ االنسحاب الكامل والعاجل من اظترسى الكبَت ووىراف. 6
ػ إيصاؿ جرة ماء من عيوف وىراف باإلضافة إىل اظتفتاحُت الذىبيُت لوىراف  7

 واظترسى الكبَت على ظهر سفينة إسبانية وتسليمهم إىل السلطاف العثماين.
 زائرية . فرنك للخزينة اصت 67555ػ تلتـز إسبانيا بدفع مبلغ مايل قدره  8

 وعلى ضوء ىذه الشروط تلتـز اصتزائر مبا يلي?
 ػ اضتق يف استئناؼ اإلسباف صيد اظترجاف يف السواحل الغربية للجزائر. 6
 ػ إنشاء مركز جتاري يف مدينة الغزوات. 7
 ػ يسمح لإلسباف بشراء ثالثة آالؼ زتولة سنوية من القمح. 8
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مضافة إىل الشروط اليت وردت  إف ما يسعي توضيحو ىو أف ىذه الشروط     
يف االتفاقية ، حيث يلتـز اإلسباف بًتؾ كل اظتعدات اضتربية والعتاد داخل 
اظتدينتُت. وبعد مرور ذتانية أياـ من تاريخ التوقيع على مواد الصلح ، أي يف يـو 

 .(44)، يشرع اإلسباف يف اإلنسحاب من وىراف6<>6ديسمرب  >6
 ـ إبرام المعاهدة وبنودها: 6

عقدت معاىدة سلم جديدة بُت الداي حسن  6<>6سبتمرب  67يف يـو      
والوفد األسباين يف اصتزائر، تتألف من ديباجة وتسعة مواد من أقتها اظتادة اليت 

 (45)حتدثت عن جالء األسباف عن وىراف

ء عن وىراف ديسمرب، وبدأ اصتال ;6يف  كارلوس الرابعصادؽ عليها اظتلك 
فيفري  79ديسمرب( وانتهى يف يـو  >6واظترسى الكبَت يف اليـو التايل ) 

 . وفيما يلي ؼتتصر لبنود االتفاؽ ?7<>6
ػ أف تنسحب أسبانيا من قاعدة وىراف واظترسى الكبَت دوف قيد أو شرط   6  

 وتسليمهما إىل إيالة اصتزائر.
 ألف فرنك يف كل سنة طتزينة اصتزائر  675بدفع مبلغ مقداره  ػ تقـو أسبانيا 7  
 ػ يسمح لألسباف بإقامة مؤسسة جتارية بالغزوات. 8  
ػ يسمح لألسباف بشراء ثالثة آالؼ كيال من القمح والشعَت وػتاصيل زراعية  9  

 أخرى سنويا من اصتزائر .
 ػ يسمح عتا بصيد اظترجاف على الساحل الغريب من اصتزائر. :  
ػ أف حتمل سفينة أسبانية إىل اسطنبوؿ مفتاحُت ذىبيُت وجرتُت من ما عيوف  ;  

 وىراف كمركز السًتدادىا.
ػ إخالء اظتدينة من رتيع ما فيها من سالح وذخَتة ، اليت كانت قد غنمتها  >  

ف واظترسى الكبَت ، يـو خروج الباي مصطفى منذ استيالئها على مدينة وىرا
 .87>6بوشالغم منها عاـ 

 .87>6ػ يًتؾ اطتيار إىل األسباف لتهدمي ما بنوه منذ عاـ  =  
ػ يسمح للسكاف األسباف البقاء مبدينة وىراف ظتدة أربعة أشهر ابتداء من يـو  <  

 . (46)إمضاء عقد الصلح
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نيا حيث ألزمتها زيادة عن اصتالء عن كانت ىذه اظتعاىدة مرىقة ألسبا        
ألف فرنك ، إىل  675وىراف واظترسى الكبَت ، أف تدفع ضريبة سنوية قدرىا 

جانب ىدايا ؼتتلفة تتكوف من أسلحة وسفن وعتاد ْتري ، وأف ترجع إىل ىراف 
اظتدافع والقاذفات والذخائر ورتيع اظتعدات اضتربية األخرى اليت ألسبانيا يف مدينة 

نقلتها قبل خروجها إىل قرطاجنة يف أسبانيا . وىناؾ شروط أخرى فرضها  وىراف
تتمثل يف زتل مفتاحُت من ذىب ظتدينة وىراف  كارلوس الرابعالداي حسن على 

سليم وجرتُت من ماء عيوهنا إىل اسطنبوؿ لتقدنتها إىل اطتليفة العثماين 
 . (47)الثالث
، بعد ما  6<>6منتصف ديسمرب بدأ االنسحاب األسباين من وىراف يف       

ترؾ األسلحة والعتاد اظتتفق عليو وتسليم اظتدينة للباي ػتمد الذي دخلها ومعو 
. وقد وصف لنا 7<>6فيفري  79اجملاىدين الذين كانوا لتاصروهنا ، وذلك يف 

ابن سحنوف الذي كاف ضمن اظترافقُت للباي فقاؿ ? >> وكاف أوؿ من دخلها ػ 
ألعالـ وعمروا اظتدافع وبنوا مضرب األمَت ػ العلماء يقدمهم بعد الذين وضعوا ا

صحيح البخاري ، مث تالىم األمَت يف جنده اصترار ويف يده رمح ...فنزؿ داخل 
الربج األزتر مبضربو الفياح ...، فكاف أوؿ ما بدأ بو أف صلى ركعتُت شكرا هلل 

س يهنئونو أفواجا أفواجا تعاىل ، فضربت مدافع التهنئة وطبوعتا ، مث دخل عليو النا
 ، وظتا دتثلت بُت يديو استأذنتو يف اإلنشاد فأذف يل فأنشدت قويل?

 بشرى الوصاؿ لطيفة األخبار        فانػشػػػد حديث لطػػيفة اإلبكار
 (48)عن فرعها الداجي على األشعار   كرر حيث وصاعتا متسػلسال           

     البلدين:انعكاسات المعاهدتين على العالقات بين 
، إال أف ;=>6رغم التوتر الذي ساد العالقات بُت البلدين قبل سنة       

اظتعاىدة اليت أبرمت بينهما يف ىذه السنة قد فتحت اجملاؿ لتحسن العالقات 
الدبلوماسية بُت للبلدين ، فقد التحق العديد من القناصل اإلسباف مبدينة اصتزائر 

وجود القنصلي اإلسباين باصتزائر منعدما من قبل كاف ال  ووىراف وعنابة ، بعدما
فقد استقر يف مدينة بسبب حالة اضترب اليت كانت سائدة بُت البلدين ، وعتذا 

(  Manuel de las Herasاصتزائر القناصل? "مانويل دي الس ىَتاس" )
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 Manuel Asprer y"مانويل أسربير إمتانَت" ( ، ;<>6 – ;=>6)
Janer (65<> – 6<>9، ) ( "ميغويل الريا سالسيدو"Miguel 

Larrea Salcedo( )6<>9 – 6=57) ( "خوسي ألونسو أورتيز"José 
Alonso Ortiz( )6=58 – 6=5>). 

إىل جانب ىؤالء القناصل فقد كاف عتم نواب يساعدوهنم يف مهامهم نذكر     
 >=>6) (Miguel Larrea Salcedo)ميغويل الريا سالسيدو منهم?  

 (José Joaquine Cerain )ي خواكُت سَتاين (، خوس9<>6 –
 Pedro Ortiz de)بيدرو أورتيز دي ثوغاسيت ػػ( ،  - 56=6)

Zugasti) (6=6< – 6=6=  خواف ريثو ، )(Juan Rizo) 6=6> – 
6=77.  

وكاف يف مدينة وىراف قناصل ونواب قناصل نذكر منهم? القنصل خواف    
( ، نائب القنصل خوسي 55=6 -) ػػ  (Juan Garrido )غاريدو
،نائب القنصل أونطونيو  =6<>; – 6=5 (José Higuero)ىيغويرو

 Antonio Higuero (6=6= – 6=77.))ىيغويرو)
ومل ختل مدينة عنابة من الوجود القنصلي ، فقد مثل إسبانيا يف ىذه اظتهمة ?     

( ، <<>6<>8 - 6) (Bartolomé Escudero)بارتولومي إيسكوديرو
أوغسطُت كسيكالنا ( ، >6=55 - 6=5) (Juan Vigo)خواف بيغو 

(Augustin Xiclana) (6=5< - 6=6:)(49). 
اليت أبرمت بينهما إثر حترير وىراف النهائي  7<>6وقد زادت معاىدة سنة       

من الوجود اإلسباين، من وتَتة العالقات التجارية ، اليت بدأت تنشط منذ إبراـ 
(. حيث أقامت العديد من الشركات التجارية ;=>6ابقة الذكر)اظتعاىدة الس

( سنة Campanaاإلسبانية مراكز عتا يف اصتزائر مثل  شركة "كامبانيا" )
وشركة صيد  .(5:)، وكانت اىتماماهتا منصبة على شراء اضتبوب واظتواشي7<>6

على ، فقد حصلت 6<>6اظترجاف اإلسبانية اليت باشرت نشاطها يف اصتزائر سنة 
حق الصيد يف السواحل اصتزائرية وخاصة الغربية منها. وشركة "غاريغو" 

(Garrigo اليت هتتم بشراء اصتلود والصوؼ والشمع وكذلك اضتبوب من )
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اصتزائر. وكانت ىذه الشركة إىل جانب شركة كامبانيا مسموح عتما بتصدير عملة 
. أما من (6:)لع اصتزائرية البياسًت اإلسباين إىل اصتزائر ، وذلك من أجل شراء الس

اصتانب اصتزائري فقد تولت شركة بكري وبوجناح نشاطها مع بعض اظتدف 
من أىم الصادرات اصتزائرية إىل الساحلية اإلسبانية مثل قرطاجنة وأليكانيت. 

إسبانيا ىي اضتبوب واظتواشي واصتلود والصوؼ والشموع ، وأىم الواردات من 
شاط البحري واظتواد الغذائية مثل الشاي والسكر إسبانيا األسلحة وأدوات الن

والنب واألقمشة. وأىم اظتواين اصتزائرية اليت كانت تصدر وتستقبل السلع من 
 أسبانيا ىي وىراف أرزيو واصتزائر وعنابة.

 الهوامش:
 –( مػػػوالي بلحميسػػػػي ، صػػػفحات مػػػػن تػػػاريخ العالقػػػػات اصتزائريػػػة اإلسػػػػبانية 6)

إسػػػبانيا سػػػبب إبرامػػػا ، مضػػػموهنا ، نتائجهػػػا، غتلػػػة بػػػُت اصتزائػػػر و  ;=>6معاىػػػدة 
 .>، ص.9><6، جواف 66تاريخ وحضارة اظتغرب ، العدد 

، تقػدمي وحتقيػق  عجائب األسفار ولطائف األخبار(ػتمد أبو راس الناصري ، 7)
،  ، اصتػػػػػػزء الثػػػػػػاين، =755، وىػػػػػػراف ،  CRASCػتمػػػػػػد غػػػػػػامل ، منشػػػػػػورات 

  .;8ص.
بػوعزيز? مفاوضػػات الصػػلح بػُت اصتزائػػر وأسػػبانيا مػن خػػالؿ مراسػػالت الػػداي  (8)

 <=، العػدد?  :=<6، اصتزائػر،  الثقافػة( >=>6-5=>6ػتمػد عثمػاف باشػا ) 
 .656، ص.

بواليػػػػة  (Round Top)يف راونػػػػد تػػػػوب  <8>6ولػػػػد حػػػػوايل سػػػػنة  4)) 
إيػػػػػػػدنتبورغ ماريالنػػػػػػػد بالواليػػػػػػػات اظتتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة، درس يف أوربػػػػػػػا يف جامعػػػػػػػة 

(Edimbourg)  بإيقوسػػيا اظتملكػػة اظتتحػػدة، تػػوىل مناصػػب إداريػػة ؽتػػثال لػػبالده
ذىػػػػب إىل إسػػػبانيا وشػػػغل منصػػػب سػػػػكرتَت  <>>6يف بػػػاريس وبػػػرلُت، ويف عػػػاـ 

عػػػػُت القػػػائم باألعمػػػاؿ يف مدريػػػػد، وْتكػػػم وجػػػػوده يف 7=>6مفوضػػػية، ويف عػػػاـ 
رى األمػريكيُت ، تػػويف يف إسػبانيا أجػرى مفاوضػات مػػع اصتزائػر تتعلػق بتحريػػر األسػ

 ، ودفن هبا باظتقربة الربوتستانتية(. :<>6فرباير  <مدريد يف 
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مػاي  <6رسالة من ويلياـ كارميمائيل إىل ىيئة اظتفوضُت األمريكية، مدريد ، 5))
6<=;) . 

(6)  A.H.N., Estado, leg.3617. 
 (7)La Plaza de Oran y sus fortalezas y la Plaza de 
Mazalquivir que daran como estaban antes sin 
comunicacion por tierra con el compo de los 
Moros. El Dey de argel ofrece no atacarlar en 
ningun tiempo y encargar al Bey de Mascara que 
no las moleste de modo alguno para mantener la 
buena harmonia y amistad ostablecdad ; asi amo 
S.M.C. prohibira que la garnicion de dichas Plazas 
ataque ni insulte el compo de los moros . para 
asegurar mayormense lo capitulado en este articulo, 
se hara con el Bey de Mascara, Medianse la 
autoridad del Dey De Argel, un convenio sobre el 
arreglo de los parages hasta los quales han 
acostumbrado y puedan llegar los de aquellas 
Plazas, y sobre el de otros puntos que se juzguen 
convenientes para consolidar las mismas buena 
harmonia y amistad entre los espanoles y el campo 
fronterizo. A.H.N., Estado, leg., 3588. 

أنظر التفاصيل يف ? أزتد بن ىطاؿ، رحلة ػتمد الكبَت باي الغرب اصتزائري (8) 
، 6، تقدمي ? ػتمد بن عبد الكرمي، ط:=>6إىل اصتنوب االصحراوي صتزائري 

 .7559اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 Jose Monino)(اشتو األصلي خوسي مونيينو ريدوندو <)

Redondo)،  ولد مبدينة مورسية (Murcia)  وتويف مبدينة  =7>6سنة ،
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، وحصل 7>>6سياسي إسباين، عُت سفَتاً بروما يف سنة  =5=6إشبيلية سنة 
على موافقة البابا على إلغاء طائفة اليسوعيُت، توىل رئاسة الوزارة لدى اظتلك  

كم اظتطلق، ونفذ ورأس الوزارة ، قوي نظاـ اضت >>>6كارلوس الثالث  يف سنة 
 برنامج اإلصالح االقتصادي، وشجع السلم.

لتػػػػػِت بػػػػػوعزيز، اظتراسػػػػػالت اصتزائريػػػػػة اإلسػػػػػبانية يف أرشػػػػػيف التػػػػػاريخ الػػػػػوطٍت (10) 
 .8<، ص. 6<<6(، ديواف اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، 5=>6-=9>6)
ريب ، ىو تاجر بريطاين من ايرلندا لػو خػربة كبػَتة بشػؤوف بلػداف اظتغػرب العػ 11)) 

ولو معرفة بأساليب اظتعامالت مع اصتزائػر. ونظػرا عتػذه اظتكانػة عػرض نفسػو ليكػوف 
قنصال لكل من إسبانيا وانكلًتا يف اصتزائر، لكنو مل يتمكن من الفوز هبذا اظتنصب 
. ومػػػن اظتهػػػاـ الػػػيت قػػػاـ هبػػػا ، أنػػػو اسػػػتقر يف طػػػرابلس الغػػػرب عػػػدة سػػػنوات ظتزاولػػػة 

إىل اصتزائػػػػر، وعػػػػُت قائمػػػػا باألعمػػػػاؿ القنصػػػػلية  انتقػػػػل <>>6التجػػػػارة، ويف عػػػػاـ 
الربيطانية، واشتغل مفاوضا باسم الواليػات اظتتحػدة األمريكيػة الفتػداء أسػراىا قبػل 

، وظػل الػداي متمسػكا هبػذا الرجػل (Jean Lamb)جان المب تعيُت قنصلها 
، حيث طلب من جديػد مػن كػارلوس تعيينػو قنصػال يف اصتزائػر ، ><>6إىل غاية 

 بالتعليالت اليت رددىا ، وىي عدـ انتمائو إىل أسرة اظتلوؾ.  ومنددا
 .>>بوعزيز، اظتراسالت ، ص.(12)

اظتؤرخة يف  فلوريدا بالنكاوىو ما نصت عليو رسالة علي خزندار إىل ( 13) 
 ;=>6نوفمرب :6

وكيل اضترج وعلي  حسن إىل كل من بالنكاوذلك يف الرسائل اليت بعثها  (14)
 .;=>6أكتوبر 86آغا وإىل شخص ثالث وىي مؤرخة يف 

رسالة من الداي ػتمد بن عثماف باشا إىل الكوندي دي فلوريدا بالنكا،  (15)
 .658. بوعزيز ، اظتراسالت ...، ص.>=>6أفريل  79

رسالة الداي ػتمد بن عثماف باشا إىل الكوندي دي فلوريدا بالنكا بتاريخ  (16)
 .658. بوعزيز ، اظتراسالت ...، ص.>=>6فريل أ 79

 .=66 -:66بوعزيز? مفاوضات الصلح ...، مقاؿ سابق ، صص. (17) 
 .;<( بوعزيز? اظتراسالت ...، ص.18)
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رسػػالة ػتمػػد عثمػػػاف باشػػا إىل الكونػػدي دي فلوريػػػدا بالنكػػا ، مؤرخػػػة يف  (19) 
 .669. بوعزيز ? اظتراسالت ص.>=>6أوت  :6

وت  =7( رسالة من وكيل اضترج حسن إىل الكونػدي دي فلوريػدا بالنكػا ? 20)
 .:66، بوعزيز ، مراسالت ، ص.>=>6

 9( رسالة ػتمد عثماف باشا إىل الكوندي دي فلوريدا بالنكػا ، مؤرخػة يف 21) 
 .679-678. بوعزيز ? مراسالت صص.>=>6أكتوبر 

طػػػر الروسػػػي ، وخاصػػػة أهنػػػا  كانػػػت الدولػػػة العثمانيػػػة تعػػػاين الكثػػػَت مػػػن اطت  (22) 
كانت ترغب يف مد نفوذىا إىل البحر اظتتوسط غرب البحر األسود ، وكانت تدعي 
أهنػػا وريثػػة الدولػػة البيزنطيػػة وعتػػا اضتػػق يف زتايػػة اظتسػػيحيُت األرثػػوذكس والػػدفاع عػػن 
السػػػػالؼ يف البلقػػػػاف وشػػػػرؽ أوربػػػػا، وعتػػػػذا بػػػػدأت ىجماهتػػػػا علػػػػى أمػػػػالؾ الدولػػػػة 

ل القػػػرف الثػػػامن عشػػػر تنفيػػػذا لسياسػػػة بطػػػرس األكػػػرب وكػػػاترين العثمانيػػػة منػػػذ أوائػػػ
 الثانية.

مبقاطعػػػة نػػػابويل  (Portici)ابػػػن كػػػارلوس الثالػػػث ولػػػد يف مدينػػػة بورتيشػػػي 23))
، تػػويف برومػػا =5=6-==>6، ملكػػا علػػى إسػػبانيا مػػا بػػُت =9>6بإيطاليػػا سػػنة 

 (<6=6سنة 
 <=>6جػواف  76يف  ( رسالة ػتمد عثماف باشا إىل كارلوس الرابع مؤرخة92) 

  .698-697، بوعزيز? اظتراسالت ، صص. 
 .61(بوعزيز? اظتراسالت ، ص.:7)

( يف عهد الباي علي بػاي 55=6-7=>6زتل منصب وزير أوؿ ما بُت )(26)
 والباي زتودة باشا.

لتي بوعزيز ، إسبانيا توسط اصتزائر إلبراـ صلح مػع تػونس، غتلػة الدراسػات (27)
 .>:.، ص.==<6التاريخ ، جامعة اصتزائر، العدد الرابع ، التارمتية ، معهد 

 .>:نفسو، ص. (28)
 .58نفسو ، ص. <7

 .58نفسو، ص.  (30)
 .59-58( نفسو، صص.86) 
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 59.نفسو،  ص (32) 
 59.نفسو، ص (33) 
 59.نفسو، ص (34) 

 59.( نفسو،  ص:8)
 .60( نفسو،  ص;8)

 .60نفسو، ص (37)
، وىراف وضواحيها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا الباف سيد أزتد بلبوري (38)

ـ ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة يف 7<>6-:6:5االحتالؿ اإلسباين 
التاريخ اضتديث واظتعاصر، جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس ، السنة اصتامعية 

 .8;7ص.،  >755-;755
ريقيا، تررتة? ػتمود علي عزيز سامح الًت، األتراؾ العثمانيوف يف مشاؿ إف(39)

 .<::، دار النهضة العربية ، بَتوت، ص.6عامر، ط?
اظتزاري بن عودة ، طلوع سعد السعود يف أخبار وىراف واصتزائر وإسبانيا (40)

، دار 6وفرنسا إىل أواخر القرف التاسع عشر، حتقيق ودراسة? د.لتِت بوعزيز، ط.
 .266-264، صص. 6الغرب اإلسالمي، ج. 

-7<9أزتد توفيق اظتدين، حرب الػثالذتائة سنة بُت اصتزائر وإسبانيا  (64) 
 .:7:-79:، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اصتزائر، ص.7<>6

 (42)Henri Leon Fey, Histoire d’Oran avant 
pendant après la domination espagnole, Adolphe 
Perrier, Oran, 1858, p.256. 

 .جي سابقاحسن اطتزنا(43)  
 .     =:7بلبوري ، مرجع سابق ، ص. (44)

.  (9:)  Al ingreso del prospero Hassan Baxa nuestro 
senor al mando y gobierno de la Regencia de Argel 
, el Rey de Espana abandona libre y 
voluntaviamente , y restituye a los principios de 
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Muharam de este ano de 1206 la plaza de Oran que 
ahora tine baxo su dominio , y por lo pasado 
pertenecia a la Regencia de Argel. Articulo 1o, 
A.H.N., Estado, leg., 3579.  
(46) A.H.N.: Estado, leg., 3579. 

إىل  يرمػػػػز اظتفتاحػػػػاف إىل اظتفتػػػػاحُت اللػػػػذين أخػػػػذقتا الكاردينػػػػاؿ خيمينػػػػيس (47) 
أسبانيا رمزا إلضتاؽ وىراف بأسبانيا . أما اصترتاف من ماء وىػراف رمػزا إضػافيا ، ألف 

  اظتاء رمز اضتياة حسب تعبَت القرآف الكرمي .
ابن سحنوف الراشدي ، الثغر اصتماين يف ابتساـ الثغر الوىراين عبدؿ حتقيق  (48)

 .<:9، ص.8><6، مطبعة البعث، قسنطينة،  اظتهدي البوي:وتقدمي ،
(49)Jesus Pradells Nadal, La Expansion consular 
espanola en el siglo XVIII, tesis de doctorado, 
Universitat d’Alicant , 1988, pp. 52-53.  
(50) Luis Cara del Aguilla, Les espagnols en 
Afrique. Les relations politiques et commerciales 
avec la Régence d’Alger, thèse de 3o cycle, 1974, 
Bordeaux,  p.69. 

( كانت عملة البياسًت تشهد إقباال عليها من قبل التجار اصتزائريُت نظرا 51)
 ظتادة صنعها من الذىب.
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 ملـحـق
 (1822-1786قائمة القناصل ونوابهم ومستشاريهم في الجزائر )

 

 مدينة الجزائر:ــ القناصل العامون في 1
 
 ــ نواب قناصل إسبانيا في مدينة الجزائر: 2

 الفًتة الزمنية اسم نائب القنصل
 Miguel)ميغويل الريا سالسيدو 
Larrea Salcedo) 

6<=< - 6<>9 

 José )خوسي خواكُت سَتاين 
Jiaquine Cerain) 

 ػػػػػػ (   - 56=6)

 Pedro)بيدرو أورتيز دي ثوغاسيت 
Ortiz de Zugasti) 

6=6< - 6=6= 

 6=6> - 6=77 (Juan Rizo)خواف ريثو  

 الفًتة اإلسم
 Manuel de las)مانويل دي الس ىَتاس 

Heras) 
6<=; - 

6<>; 
 Manuel Asprer مانويل أسربير إمتانَت

y Janer)) 
65<> - 

6<>9 
 Miguel Larrea)ميغويل الريا سالسيدو 

Salcedo) 
6<>9 - 

6=57 
 José Alonso )خوسي ألونسو أورتيز 

Ortiz) 
6=58 - 

6=5> 
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 Francisco )فرانسيسكو أورتيث 
Ortiz) 

 

 
 ــ مستشار القنصل في مدينة الجزائر: 3

 الفًتة الزمنية اسم اظتستشار
 Francisco )فرانسيسكو أورتيث 

Ortiz) 
6<=< - 6<>> 

 
 في مدينة وهران: 

 الفًتة اظتهمة اإلسم
 -) ػػػػػ    قنصل (Juan Garrido )غاريدوخواف 

6=55) 
 José)خوسي ىيغويرو
Higuero) 

 - ;<>6 نائب القنصل
6=5= 

 Antonio)أونطونيو ىيغويرو
Higuero 

 - =6=6 نائب القنصل
6=77 

 
 في مدينة عنابة:

 الفًتة اإلسم
 Bartolomé)بارتولومي إيسكوديرو

Escudero) 
6<>8 - 6<>> 

 >6=55 - 6=5 (Juan Vigo)خواف بيغو 
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 القضاء المالكي في الجزائر خالل العهد  العثمانيالفقه و 
 قراءة في مخطوطة للشيخ أبي راس  الناصر المعسكري

 "نظم عجيب في فروع قليل نصها مع كثرة الوقوع "
 أ تقي الدين بوكعبر

 10كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية جامعة أحمد بن بلة وهران 
 

العثماين باعبزائر كتب الفقو ك فركعو ك حبكم كوف راج خالؿ التواجد 
اعبزائريٌن مالكيٌن فقد شاع اؼبذىب اؼبالكي بٌن عامة الناس ك أصبح ىو اؼبرجع 
ك أصبحت كتب الفقو اؼبالكي من ـبتصر خليل ك رسالة ابن زيد القًنكاين ك 

نهم  برز علماء أجالء ذاع صيتهم يف اؼبشرؽ ك اؼبغرب م ، غًننبا مصدر الفتول
"اؼبعيار" ك العالمة الرماصي صاحب اغباشية  اإلماـ الونشريسي صاحب كتاب

الراشدم اؼبعسكرم  ك أبو راس الناصر على شرح التتائي ؼبختصر سيدم خليل 
 الذم تضلع يف ـبتلف اؼبذاىب حىت صار مسجده يعرؼ بقبة اؼبذاىب األربعة .

م رأيت أف أنشرىا كؼبا كقعت بٌن يدم ـبطوطة فقهية أليب راس الناصر 
 ك ىذا من باب أحياء الرتاث الفقهي اعبزائرم ك التعريف بعلماء اعبزائر.

ال شك أف ىذا العمل يدخل ضمن اغبوار بٌن اؼباضي ك اغباضر ك    
اؼبستقبل ك ىو حوار مستمر ال يتوقف ك بو تكمم أفواه من يدعى أف أجدادنا  
كانوا من اعباىلية دبكاف كأهنم كانوا بعيدين عن أحكاـ الدين بل إف تراث علماء 

صة كشعوب اؼبنطقة اعبزائر الضخم ألقول دليل على عمق انصهار اعبزائريٌن خبا
 بعامة يف اإلسالـ

عبدير بالدراسة ك التحقيق ك النظر ك  -أبا راس الناصر -ٍب إف تراث ىذا الرجل
التدقيق ؼبا حوتو كتبو من مسائل فقهية ك أخبار تارىبية ؾبتمعنا اغبايل حباجة 

 للرجوع إليها . 
 التعريف بالمؤلف: 0
بو راس ؿبمد بن أناـ ـ كمف ي األاؽبماـ ك شيخ اإلسال  ىو اإلماـ اغبافظ    

ك التحقيقات الغزيرة ترجم لنفسو يف كتابو فتح  اضبد  صاحب اؼبصنفات الشهًنة 
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بو راس بن اضبد بن عبد القادر بن ؿبمد بن أإللو فقاؿ :" فأنا عبد ريب ؿبمد ا
بد اعبليل اضبد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم بن معركؼ بن عبد اهلل بن ع

دريس بن عبد اهلل الكامل بن اغبسن إىل عمرك بن إا النسب متصل  كأف  ىذ
ك فاطمة بنت رسوؿ اهلل       يب طالب ألسبط بن علي بن اؼبثىن بن اغبسن ا

 . 1صل  اهلل عليو كالو كسلم"
على ما قيده  3ك ىونت 2كلد بالقرب من معسكر بٌن جبل كرسوط

ـ يف بيت علم  1737اؼبوافق لػ ىػ  1150بنفسو يف اؼبصدر السابق كىذا سنة 
كصالح حيث كاف أبوه اضبد بن عبد القادر من القراء اؼباىرين مشهورا بالتقول ك 

 الصالح كما عرفت أمو زكلة بالسخاء ك الصالح.
أخذ القراف كأحكامو عن كالده ك شيوخ مسقط رأسو ك أتقنهما حىت 

رأت القراف يف لو :" فقح اإلمل يبلغ اغبلم بعد قاؿ يف فتأنو كاف يقرئ الكبار كىو 
حكاـ القراف ك حفظتها على ظهر قلب كاف كانت رحلة أحاؿ صغرم ٍب قرأت 

 ضبلين بعض الطلبة على أكتافو كمع ذلك أين أقرئهم أسلك ؽبم ألواحهم ".
بعد موت أبيو كأمو تكفل بو أخوه األكرب عبد القادر إال انو كاف فقًنا 

سل يف البيوت حىت يأكل ك يلبس كىو صغًن جيدا فبا اضطر أبا راس على التو 
 إال "كقد استمررت عشر سنٌن عريانا ال لباس يل قاؿ عن نفسو يف فتح اإللو:

ىل أف قرب صومي كؼبا قدرت على السعي صرت إخرؽ كالعدـ كما لبست نعال 
 اطلب من البيوت ٍب أبيع ك أكسي ".

ىل اؼبشايخ إ نو مل ينقطع عن العلم ك رحلأرغم ظركفو القاسية إال  
ك شدت إليو الرحاؿ ك صار مرجع       سناد حىت طار صيتو طلبا يف علو  اإل

ك       ـ عسكر يف ي كفق اؼبذاىب األربعة أزمانو ك متويل خطة لقضاء حباضرة 
باؼبذاىب أما الذم كاف يف ي الناس  إليك ما يقولو عن نفسو يف فتح اإللو:"

دسي ... ك سالـ ابن صباعة اؼبقك شيخ اإل   ربعة الشيخ عبد العزيز الدرييناأل
 بو راس" .أمؤلف ىذا الكتاب ؿبمد 

 رحالته العلمية : 2
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خصص أبو راس الناصرم الباب الثالث من كتابو فتح اإللو لرحالتو 
عالـ كما ك غًننبا كلقاء العلماء األ "رحل ي للمشرؽ ك اؼبغرب ك عنوانو العلمية

ك   الـ" امتدت ىذه الرحالت عرب اعبزائرجرل يل معهم من اؼبراجعة ك الك
 اؼبغرب ك تونس كمصر ك الشاـ ك اغبجاز .

يبكن تقسيمها قسمٌن: قسم رحالت داخل اعبزائر ك قسم رحالت 
كيل حيث لق من معسكر باعتبارىا مدرستو األخارجها أما ال ي داخل اعبزائر فتنط

ٍب  4زكنة "ا"ٍب سافرت أكؿ صومي ؼب منها توجو ؼبدرسة مازكنة قاؿ أبو راس:
يعين –"فضيفين عن ىذه الرحلة: يقوؿ  1778سنة  ركسةاحمل اعبزائرتوجو كبو 

كصبع العلماء علي ك سبادكا ك سألوين أسئلة صعاب  -الفقيو ؿبمد بن مالك
. كذلك سافر الشيخ إىل 5عظيمة فتفاكضنا فيها مفاكضة كبًنة إىل قرب الفجر "

حيث التقى بالشيخ عبد الكرمي ؿبمد  -حد تعبًنه قسمطينةأك على  –قسنطينة
 .6فكوف ك أيب العباس الشيخ ؿبمد العباسي

 1801ىل مدينة فاس سنة إتو خارج اعبزائر فكانت بدايتها أما رحال
إماـ أىل اؼبغرب  7حيث اجتمع ببعض علمائها الشيخ منهم الطيب بن كًناف

ؿ عند شيخها اؼبف ي ؿبمد بن األقصى يف زمانو ٍب ذىب إىل تونس حيث نز 
من تونس ركب البحر كبو مصر حيث التقي بشيخو اإلماـ اللغوم ،   8احملجوب

ك احملدث صاحب التصانيف الشهًنة مرتضى الزبيدم فقرأ عليو ك إستجازه 
 فأجازه يف الصحيحٌن ك غًننبا من الكتب.

بل   9نبليكما لقي الشيخ عصماف اغبنبلي يف اغبجاز ك قرأ عليو اؼبذىب اغب
كانت لو مناظرات مع بعض شيوخ الوىابية يف اغبرمٌن كىذا يف حجتو الثانية سنة 

لمائها يف قضية اغببس ـ.ٍب رحل كبو الشاـ كناقش بعض ع1811ىػ/1226
ىل رأيو  ٍب رحل كبو الرملة احدم مدف فلسطٌن ك لقي مفتيها ك إحيث رجعوا 

ٍب توجو إىل غزة  10اف ك القهوةعلمائها فاجتمع هبم  ك ناقشهم حوؿ قضية الدخ
حيث زار قرب ىاشم اعبد الثالث لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ك الو كسلم كناظر 

 .11علمائها ك ناقشهم ٍب توجو كبو العريش
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يستشف القارم من ىذه الرحالت قوة علم أيب راس كاعتزازه بو حيث   
صيدا علميا ر  وك أف ىذه الرحالت أكسبتكاف يناظر حيث حل ك نزؿ ك ال ش

 كبًنا .
 شيوخه: 3

بو راس الناصر على عدد كبًن من اؼبشايخ كمن ـبتلف اؼبذاىب أتتلمذ 
"لب أفياخي يف عدة أشياخي" ك  ك اؼبشارب حىت أنو ألف يف ذلك ثبت ظباه

 "من أشهرىم : أشار إىل بعضهم يف كتابو "فتح اإللو
نفي اغب  120512-1145الفيضماـ ؿبمد بن ؿبمد مرتضى الزبيدم أبو أ_ اإل

رباؼ السادة اؼبتقٌن بشرح إحياء علـو الدين إصاحب التأليف الشهًنة منها 
أخذ عنو أبو راس ؼبا فقل من اغبج بعضا ، ككتاب تاج العركس يف شرح القاموس 

من البخارم ك بعضا من مسلم ك بعض الرسالة القشًنية أم ظباعا ك أجازه 
 الزبيدم يف الباقي .

زىرم اؼبشهور باألمًن بن اضبد عبد القادر السنباكم األ مد بن ؿبمدؿب -ب
اؼبالكي صاحب الشركح ك اغبواشي الفقهية ك اللغوية ك  1154-1232

  .13الكتب اعبيدة منها كتاب اجملموع ك شرحو
الشافعي صاحب  1228_1150ج_ عبد اهلل بن حجازم الشرقاكم األزىرم 

 .بشرح ـبتصر الزبيدم"  دم"فتح اؼبب الكتب النافعة منها
ت  صاحب كتاب عنواف اجملد  1290د_ عثماف بن عبد اهلل النجدم اغبنبلي 

 .14يف تاريخ قبد أشار لو أبو راس بقولو عثماف اغبنبلي
كىو  177815 \ 1192بو اؼبكاـر  ت أعبد القادر بن عبد اهلل اؼبشريف ىػ_ 
خبار الداخلٌن أيف  "هبحة الناظر س كىو صاحب كتاب رايبأكبار شيوخ من  

 سباف كبين عامر" .ربت كالية اإل
 تالمذته: 4

ؼبا كاف اغبافظ أبو راس هبذه اؼبثابة يف العلم فال غرابة أف يتلمذ على 
"حىت اجتمع عندم يف بعض  يده عدد ىائل من الطلبة ك إليك ما يقولو بنفسو:
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ك ال ينبغي أف تفوتنا فائدة ذكر بعض منهم  ،16السنٌن سبعمائة ك شبانوف طالبا "
: 

أ_ الشيخ السيد بن عبد اهلل سقاط اؼبشريف حفيد الطاىر اؼبشريف كاف عاؼبا فقيها 
 .17مًن عبد القادركاف فبن كقع على كثيقة مبايعة األك 

بو أن دحو بن زرفة  كىو الذم افرده  ب_ السنوسي بن السنوسي بن عبد اهلل ب
 .18يف حلقة خاصة ؼبا اكتظ اؼبسجد بالطلبة راس بتدريس الفقو

ج_ عبد القادر بن السنوسي بن دحو شقيق اؼبتقدـ فهو تلميذ أيب راس يف 
 .19اؼبنقوؿ ك شيخو يف اؼبعقوؿ

د_ الشيخ ؿبمد اؼبصطفى بن عبد اهلل ابن زرفة الدحاكم كاف كاتبا للبام ؿبمد 
ىل غاية إكعٌن قاضيا عليها  1791ف الثاين الكبًن شارؾ يف فتح كىرا

180120. 
 تأليفه : 5

ىي تأليف الشيخ ك كاف اغبامل لو على اإلعتزاز حىت قاؿ عن  ةكثًن 
. كقاؿ الشيخ 21نفسو أنو ال يعلم أحدا أكثر تأليفا منو إال ما كاف من السيوطي
ك ثالثٌن        ابن بكار اؼبعسكرم:"بلغت مؤلفاتو الفائقة كبو مائة ك اثنٌن 

 22تأليفا

كقد ذكر أبو راس صبلة من تأليفو يف فتح اإللو فبلغت ستٌن كتابا ك نيفا  ك ىذا 
"فتح اإللو" مل يكن من أكاخر ما  إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على أف كتاب

 ألف الشيخ بل الظاىر أنو ألف بعده كتبا أخرم. 
ليها حيث  إ تطرؽ راس يدرؾ تنوع الفنوف ال يالواقف على كتب أيب  

ك الفقو ك اؼبنطق ك اللغة ك التصوؼ ك  تب يف التفسًن ك اغبديث ك األصوؿك
 الكالـ ك التاريخ ك األنساب ك الرسم القرآين ك الطب كغًنىا 

 بي راس الناصر :أمحنة الشيخ  6
أف يتخلف عن سنة اهلل يف الصاغبٌن فامتحن مرتٌن يف  ما كاف للشيخ 

حيث قاؿ:" ٍب عمتنا فتنة  1816 – 1803حياتو األكىل خالؿ حركب درقاكة 
كقد خطبتنا فتنة  ما قاؿ الشيخ عامر الشعيب للحجاجدرقاكة ك أنا مل نكن فيها ك
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ت ك مل نكن فيها أتقياء بررة ك ال أقوياء فجرة فاتصلت علينا أكاصر النكبا
ك قد ناداين ، ك اعبوع ك الورع الذم يف الفؤاد مودكع     البليات من اػبوؼ

لساف اغباؿ بقوؿ دع الدفاتر للزماف الفاتر فطرحت الكتب دبرتكؾ مكاف كاستمر 
 . 23عليها النسياف حىت نسجت عليها عناكب اؽبجراف"

ىل إف ألفو يف النسب حيث نفى النسبة احملنة الثانية كانت بسبب تألي 
اعبانب النبوم الشريف عن بعض أىل اؼبنطقة اؼبعركفٌن بالشرؼ فبا أدم إىل 

كيف ذلك يقوؿ صاحب القوؿ األحوط:"بعد موتو ، غضبهم عليهم ك حرؽ كتبو 
نو ألف كتابا يف النسب ك أو نقمت عند أىل الراشدية ك سببو بأمد حصل ل

 . 24نكار عليو"فيو من ىو شريف من غًنه فحصل اإل صحح
 تولى الشيخ منصب القضاء: 7

ما اصطالحا فًنل ابن خلدكف اف أالقضاء لغة ىو القطع ك الفصل 
لتداعي ك قطعا القضاء ىو " منصب الفصل بٌن الناس يف اػبصومات حسما ل

كعليو ، 25حكاـ الشرعية اؼبتلقاة من الكتاب ك السنة "للتنازع ..... باأل
تطرح فيها القضايا اؼبتعلقة  احملاكم ال ياـ يف فالقاضي ىو حاكم شرعي لو دكر ى

دية زبص اؼبعامالت ك اقتصاأباألىايل يف ـبتلف اؼبيادين سواء كانت مدنية 
كقاؼ األشراؼ على ا يف توجيو الوظائف الدينية ك اإلنو يلعب دكر أالتجارية كما 

نبية يفة القضاء بعد الفتول من حيث األك تأٌب كظ،  26كتعيٌن القائمٌن عليها
ىليتهم ؽبا أماـ خوفا من عدـ إعض الفقهاء عن توىل منصب القضاء ذا اعتذر بل
 .27ك تقديرا ػبطورهتاأ

بوراس الناصر  بنواحي غريس _ معسكر_ مهمة القضاء على أتقلد الشيخ     
عريب يقوؿ ال، مدة عامٌن  28يد الشيخ ؿبمد بن موالم على قاضى معسكر

رباب دكلتهم أم _ العثمانيٌن_ معدكدا من يديهأاؼبشريف :" ككاف قاضيا على 
 . ٍب سرعاف ما عزؿ من منصبو ىذا نتيجة فتنة درقاكة  ،29"

ف الشيخ ؼبا توىل منصب القضاء توقف عن التأليف نتيجة أكيظهر   
إلنشغالو بأمور اغبكم ك الفصل بٌن الناس ك دليل ىذا قولو :" كعدت ؼبا كنت 

 رشد القرطيب التايل : " كنت كالينبن كذكره لقوؿ اإلماـ ا  3قد ىجرت "
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السلطاف على ابن يوسف ابن تاشفٌن القضاء فلم أجد سعة للتأليف لكثرة 
با أمتاعبو كؼبا عزلىن ك كىل مكاين  ك شططو ك         شوائب القضاء ك نوائبو 

  31القاسم بن ضبدين حينئذ تفرغت للشرح العتبية اؼبسمى بالتحصيل ك البياف "
ىذين النصيٌن أف الشيخ  ارتاح من متاعب القضاء بعد عزلو ك تفرغ يظهر من ، 

لعملية التأليف كما ىي عادتو أم أف ما كاف ليعود عليو بالضرر كىو العزؿ من 
 ىذا اؼبنصب اؼبهم عاد عليو باػبًن .

 وفاة الشيخ أبي راس الناصر : 8
 27اؼبوافق لػ  1238شعباف  15تويف الشيخ رضبو اهلل يـو األحد 

ـ كقد ذباكز التسعٌن سنة كدفن قرب داره كمسجده حيث ضروبو 1823أبريل 
كسبب كفاتو كما ذكره مسلم بن عبد القادر ىو مرض  ، 32اؼبعركؼ بو اليـو

 .33الطاعوف الذم انتشر يف تلك السنة
 بي راس :أمن أقوال العلماء في الشيخ  9

كاف شيخنا يب راس الناصر "  أحد تالمذة أقاؿ الشيخ السنوسي كىو 
حافظ عصره ك إماـ قطره الشائع عنو أنو ال يزيد على مرة يف مطالعة الدرس ؼبا 

كقاؿ عنو صاحب القوؿ ،  34منحو اهلل من سيالف الذىن ك سعة اػباطر "
 سوة اؽبماـ اغبافظ الضابط اؼبتقن للركاية ماـ القدكة األستاذ اإلحوط " كىو األاأل

لساف الفصيح اعبامع اؼبانع اػباشي اػباشع ك الضوابط ذك القلم الصحيح ك ال
كقاؿ عنو صاحب  ، 35بوراس"ألنرباس ؾبد الدين القاضي اغبافظ اؼبنفرد بضوء ا

يب راس اؼبذكور اليد الطوىل يف أاألكاخر ما يلي : " ككانت للشيخ خًنة ذكتاب 
يف ية ك آا إىل أخرىا ككاف يف علم الفركع التاريخ العريب ك العجمي من أكؿ الدني

 . 36السًنة النبوية ك التاريخ حافظا كحجة رضبو اهلل "
 قسم دراسة المخطوطة :

 التعريف بالنظم المحقق : 0
ىو عبارة عن نظم فقهي يتعلق ببعض أحكاـ القضاء يقع يف كرقة أك لوحة   

كاحد يف نسخة ك يف النسخة الثانية يقع يف كرقتٌن ، كقد اشتمل ىذا النظم على 
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عبركح ال ي ربدث على مستول الرأس كما يلـز فيها من دية أك تعريف بأنواع ا
 قصاص .

يف فتح اإللو  ظباهالشيخ وطتٌن اسم ؽبذا النظم لكن يرد يف اؼبخط مل
"نظم عجيب يف فركع قليل نصها مع كثرة الوقوع " كنفس ىذا العنواف  فقاؿ:

 قبده يف البيتٌن األكؿ  ك الثاين من اؼبنظومة 
 عن أشياء كثًنة الوقوع        الفركعسألين بعض أكيل 

 جبتو ك حسيب اهلل الوكيل      من ال ي ما نصها غالبا قليل 
عدد أبيات ىذا النظم شبانية كطبسوف بيتا ابتدئها الناظم حبمد اهلل ك 
الثناء عليو كختمها بالصالة على النيب كالو كىذه عادتو كعادة الكتاب ك اؼبؤلفٌن 

 يف تلك الفرتة.
 ف المخطوطتين :_ وص2

ك قريب منو اعتمدت على أخراج ىذا النظم كما كضعو صاحبو إل
النسخة األكىل رمزت ؽبا)أ( كىي  37نسختٌن من خزانو الشيخ البشًن رضبو اهلل

ال ي اعتمدت عليها لوضوحها ك سهولة قرأت ما كتب فيها جاءت يف صفحة 
كاحدة إال أهنا مع اؼبقارنة مع النسخة الثانية ك ال ي رمزت ؽبا )ب( تنقصها 

ساقط  29، كما أف صدر البيت رقم  43ىل البيت إ 33األبيات من البيت 
 مقركء اللهم إال كلمتٌن . فهو غًن 39ككذا البيت رقم 

جاءت النسخة)ب( يف كرقتٌن كىي باؼبقارنة مع حالة النسخة)أ( يف 
ك ؿبو الكلمات ال ي ىي يف اغبواشي من   حالة سيئة حيث بالورقتٌن ثقوب 

 جراء الرطوبة كىذا فبا صعب قرأهتا إال أهنا كانت جد مفيدة لتكملة اؼبنظومة .
 _ نسبة المنظومة ألبي راس :  3

إذ كرد اظبها يف كتابو  بة ىذه اؼبنظومة أليب راس الناصرال شك يف نس
لعارؼ باهلل اؼبؤسس الناظم ؿبمد فتح اإللو ككرد يف بداية النسخة)أ(:"قاؿ الشيخ ا

 دركنا اهلل ما درؾ بفضلو" ك جاء يف افتتاحيةأبو راس أ
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النسخ )ب(:"كبعد يقوؿ الراجي عفو ربو اؼبعرتؼ بتقصًنه ك ذنبو ك فضيح  
عيبو ؿبمد أبو راس بن الناصر كفقو اهلل دبنو أمٌن " ككما يظهر ىذا ىو أسلوب 

 أيب راس الناصر يف افتتاحو لكتبو . 
 موضوع المنظومة و قيمتها : 4

ؤاؿ بعض الطلبة ف سبب تأليفها ىو سإكما يظهر من بداية اؼبنظومة ف
بو راس الناصر أكيل الفركع عن بعض اؼبسائل أك كما ظباىم أاؼبهتمٌن بالفقو 

الفقهية ال ي كصفها الشيخ بأهنا كثًنة الوقوع لكن تأصيلها ك ذكرىا يف كتب 
الفقو قليل باؼبقارنة مع كثرة كقوعها ك ىذا إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ على 

علماء اعبزائر بالفقو بعامة ك الفقو اؼبالكي خباصة اىتماـ أيب راس خباصة كاىتماـ 
. 

نعم قد كاف للفقو اإلسالمي مكانة خاصة لدم علماء اعبزائر يف العهد 
العثماين حيث كاف يعتين بكتب الفقو مثل حواشي الشيخٌن الزرقاين ك اػبرشي 

و بو راس يف كتابأىل ما سطره إذا نبغ فقهاء عدة ك يكفي الرجوع كـبتصر خليل ل
فتح اإللو إلدراؾ ذلك بل كاف يتفاخر الفقهاء فيما بينهم حبفظ اؼبتوف ك الشركح  

ك  -أم مصنف خليل–"كقد طار صي ي دبعرف ي اؼبصنف يقوؿ أبو راس الناصرم:
 . 38ربقيقو يف اؼبشارؽ ك اؼبغارب "

فتاء خاصة كأف اإل باؼبذىب اؼبالكي عند ويظهر من ىذه اؼبنظومة سبسك
 لفقو اؼبستف ي خاصة مالكية ك من ىنا يظهر مدل مراعاة اؼبف ي من استفتاه من

بو راس ىذه اغبقيقة حٌن يقوؿ : أربعة ك يؤكد كاف ملما باؼبذاىب األ  الشيخكأف 
 . 39" ال ذبوز الفتول للناس دبا ال يعتقدكف "

هات كتب كيظهر كذلك من خالؿ ىذه اؼبنظومة إحاطة أيب راس بأم
يب زيد القًنكاين ك بعض أىل نص الكايف ك رسالة ابن إ الفقو اؼبالكي فهو يشًن

شركحها كمدكنة سحنوف ك ابن فرحوف كفتول ابن سهل كفتاكل أيوب يف اػبفيف 
 ك ابن عرفة ك الربزكيل ك صاحب الدرر ك اػبرشي كغًنىا كثًن . 
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ك يظهر من ىذه اؼبنظومة كوف أبو راس الناصر فقيها ؾبتهدا غًن 
باتو على من سبقو من أىل يلوف ك إليك مبوذج من تعقمتحجر عما سطره األك 

 العلم:
 إطالؽ اػبرشي يف باب الرىن      كغًنه ليس خاؿ من كىن

با راس أقل ما أاؼبنظومة أف السائل الذم استفىت كما نستنتج من ىذه 
 الشيخعاديا ؼبا تكلف يقاؿ عنو أنو عارؼ باؼبذىب اؼبالكي ك لو كاف إنسانا 

قواؿ العلماء ك مقابلة النصوص بعضها بعض فمن حكمة اؼبف ي أف أبسرد 
ىباطب اؼبستفىت حسب مستواه العلمي. ك ينتقد أبو راس يف آخر اؼبنظومة 

ك العلماء ك يصفهم بالتساىل يف الفتول كعدـ             أحواؿ العلم      
 التثبت ك التدقيق يف اغبكم حيث يقوؿ :

 لعدـ البحث عن األحكاـ    كثًن فيها غلط اغبكػاـ   
 تساىال عمتنا هبا البلول       كال ذبادلوا عريض الدعوم

إف ىذا االنتقاد من أيب راس لعلماء عصره غًن مربر خاصة كاف ظبت 
ذلك العصر كما أسلفنا الذكر ىي االعتناء بكتب الفقو ك فركعو كلعل الغلط 

قضية اعبركح ك  –لقضية الذم يقصده أبو راس ىو االختالؼ الفقهي يف ىذه ا
ؾ خالؼ يف بعض القضايا فحىت داخل اؼبذىب الواحد اؼبالكي ىنا –القصاص 
 .ليها الناظمإكقد أشار 

ىل قضية التعليم ك اؼبستوم التعليمي خالؿ العهد إف نشًن أ ىناالبد 
العثماين فنقوؿ ك باهلل التوفيق يتفق أغلب من زار اعبزائر خالؿ العهد العثماين 

. رغم دلك 40ثرة اؼبدارس ك انتشار التعليم ك ندرة األمية بٌن السكافعلى ك
يعطينا كل من تيدينا ك أبو راس الناصر كجهة نظر أخرم . فيقوؿ تيدنا كاصفا 
حاؿ العلم ك العلماء يف معسكر يف عهد البام ؿبمد فيقوؿ : " إهنم شعب 

ما أكثر من مئة جاىل إىل حد انو ال يوجد يف معسكر كىي مدينة كبًنة نوعا 
شخص وبسنوف القراءة كىدا اعبهل يعطي احرتاما بسيطا إىل كل من يعرؼ كلو 

ك يقوؿ أبو راس الناصر :" إذ يف زمن عطلت فيو ،  41حرفا كاحدا من القراف."
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ك موارده ك خلت دياره ك         مشاىد العلم ك معاىده ك سدت مصادره  
مواظبو ك عفت أطاللو ك معاؼبو " كإف كاف كال الرأيٌن يظهر انو مبالغ فيو إال أنو 
يبكن توجيو كالمهما بأف التعليم الذم كاف موجودا كاف خاليا من التعمق يف 
اؼبسائل ك تكوين الرأم اؼبستقل مقتصرا على اختصار اؼبطوالت ك شرح 

را على كتب الفقو ك الفركع ك علـو الدين عموما مهملٌن اؼبختصرات. كمقتص
للعلـو الطبيعية ك للطب كغًنىا من العلـو العقيلة الىت بدأت أكربا يف ىذه الفرتة 

 تعمل على تطويرىا نتيجة الثورة الصناعية .

كذلك غياب اغبرص على ربقيق الوحدة التعليمية فكل مدرس يدرس 
ػباصة فاختلفت الدركس من مدرس ألخر كغاب ما شاء من الدركس ك بطريقتو ا

ربقيق اؼبوازنة بٌن ـبتلف العلـو ىذه لفتت إىل أكضاع التعليم خالؿ العهد 
زمانو  –علماء ك قضاة  –العثماين رأيت إدراجها كتوجيو النتقاد أىب راس غبكاـ 

. 

ك من خالؿ ىذه اؼبنظومة تربز شخصية أيب راس الناصر كقاضي فيبٌن 
 حكاـ ال ي يصدرىا فيقوؿ :ىت وبلف اجملىن عليو كاثقا من األعباين كممىت وبلف ا

 خذىا مين إليك نبذة ملفوظة     من كتب بنصها مبسوطة
 ك يقوؿ:

 ك يف العمد القود أك اإلصالح     ككل ىذا يف اػبطا يا صاحي
 تراضيا خػذ صحػة البيػاف    فبا عليو للمجنػى ك اعبػاين

الفقهية اؼبستقلة ترجيحو قوؿ من قاؿ أف لورثة كفبا يدؿ على شخصيتو   
اؼبقتوؿ أك اجملركح عمدا اػبيار بٌن القصاص أك الدية كاىل ىذا ذىب صباعة من 

ن القاسم من علماء اؼبالكية مثل أشهب كابن اؼبسيب ، خالفا ؼبا ذىب إليو اب
 .42ك اعبرح العمد القصاص فقطأأنو يف حالة القتل  



 مجلة دورية دولية محكمة               لدراسات التاريخية  للبحوث وامجلة المعارف 

 202  50لعدد ا
 

ًنة ؽبي دليل على اللقب الذم عرؼ بو أبو راس إف ىذه اؼبنظومة الصغ
أكردىا نستشف قدرتو على حفظ اؼبتوف  راء ال يفمن خالؽبا كمن خالؿ كثرة األ

االنتقاؿ السهل ك السلس فمثل ىذا التنسيق يف األفكار الذم جاء يف اؼبنظومة ك 
 على اغبفظ . تاب دليل على قدرة ىل كإمن كتاب 

شخصيتو  الفقهية القوية اؼبلمة بكل مصادر كما تظهر ىذه اؼبنظومة 
الفقو اؼبالكي ك بالتايل ىذا ما أىلو العتالء ك بلوغ منصب القضاء الذم ىو 
حباجة ألناس أكفاء أمثاؿ الشيخ أيب راس الذين يصدركف أحكامهم الشرعية ك 

 القضائية انطالقا من قواعد متينة ك مؤصلة .
 قحقمالنص ال

الصالة ك السالـ على ؿبمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم اغبمد هلل كحده ك 
بو راس أتقصًنه ك ذنبو ك فضيح عيبو ؿبمد كبعد يقوؿ الراجي عفو ربو اؼبعرتؼ ب

 43  بن الناصر كفقو اهلل دبنو أمٌن

 عن أشيػاء كثيػرة الوقػوع      الفػػركع 44سألنػي بعػض أكيل -1
 ما نصها غالبا قليػل      أجبتو كحسػيب اللػو الوكيل 45من التػي -2
 فليس فيما قبلهػا يا ماجػدا    47طبسوف عسجػدا 46موضحة الرأس -3
 49كصحبػو البػركر 48ؼبالػك      من كػل السػت عوض مشهور -4

 اظبػع ىديت ؼبورد الكػاؼ     51فػي الكػاؼ 50على ما لنمػرم -5
 عن اجتهاد من ذكم اغبكومة     اغبكومػةك كاجػب فػي ذلػك  -6
 52فستػػة ك ربػع يف الدامية      كقيػل بل ؽبػا ديػة ساميػػة -7

 حدم ك عشركف ك للجاين احملاؽإ  53ك يف السمحاؽ كضعفها يف اغبارسة -8
 ك ستة زدىا عليها ناصعػػة    55الباضعة 54ثالثوف يا صاحػي إرش -9

 زد طبسة من ذىب معطػات     للغلطػاتك  56اؼبتالضبػة ىللقتػل-10
 ك وبػي حسبك طريق ناجي     57كقريب من ىػذا مػا للباجػي-11
 ثالثػة عوض تلػك العقرة       كقيل فيمػا رسخػت بصغػره -12
 أك اإلصالح 58كيف العمد القود      ككل ىذا يف اػبطػا يا صاحػي -13
 ػا خػذ صحة البيػافتراضي     فبا عليػو للمجنػى ك اعبػػاين -14
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 يف جراح العمػد ىذا رسالة   59لكػن لبعض شػراح الرسالػة -15
 يف       اػبطأ إف كاف القصاص عدما مضموهنا العقػل كما تقػدـ -16
 كأف منقلتػػو اؼبعلومػػة      كفػي جراح اعبسػد اغبكومػة -17
 فػي كلها إال لعظػم اػبطر     ك عمػدىا فهػو بالقصاص حػر -18
 كأف برا اعبرح من غًن عيب      ال يسقط الطلػب دكف ريػػب -19
 ثابت مقػرر 60إذ ذاؾ ليس       كذا اػبطأ الذم فيػو اؼبقػػدر  -20
 ال أدب فيػػو كال حكومة        ك أما ما منػو فيػو اغبكومػة -21
 د األرش لذاؾ الشيػنفاجتها        إال إذا كاف بػػرا عن شيػن -22
 من قػرح 61حىت أزيل ما بد        فاف مل يؤخػذ قياس للجػرح -23
 ٍب يقػػر حبسب إقػػراره        فيحلف اعبػاين على مقػداره -24
 ذا قوؿ سحنوف اؼبعػوؿ عليو        فاف أىب فيحلف اجملنػي عليػو -25
 اغبلف على من شابكو 62توجو        كاف رد اعبرح تلػو اؼبشابكػة -26
 63كقيػل يؤخذ بػذا أبػدا         ك األدب إف كاف من أىل العدا -27

 إف كاف يف اغبيػن بو تعلػق        كالبن فرحوف يكػن مصدقػا -28
 ضمن يف القوؿ لدل اؼبهذب من ضارب   .……………64كإف -29
 الداعػيسجن اؼبدعى عليػو          كإف دمى الشخص جبرح ظاىر -30
 كما ال يضػر من كبو ركػض       كلكمػة ك ككضػة ك رضى -31
 ال سجػن إال أف دبوت اؼبدعى        بعد قبػاة من عليػو قد دعى -32
 66يف أصح الفتول       ال هبب السجن بنقيص الدعول 65كالبن سهل -33

 حببسػو أيوب قاؿ يف اػبفيػف       دعا بػو عن داع قبل اؼبخيف -34
 هبعل يف اغبديد كي ال هبفػل    68ك البػرزكيل 67كظاىر بن عرفػة -35
 حتػى يود أىلػو لو الردا    69كقالوا كػاف اعباين وببس يػدا -36
 ك ليس يكفػي قولػو جرحنػي    يف اللوث إف مات كمل ينب -37
 حىت يقوؿ ىػو عمػدا أك خطأ     ىذا ىو اغبق ك غًنه خطأ -38
 .........................    70...............للبساطي النقل. -39
 مرضو  كدعوتػو       للموت ك إال حبطت حجتو 71كأف يدـك -40
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 خذىا شركطا عليها طالكة     72كأف  تعػدـ بينهمػا العداكة -41
 افهم كاظبعا       يأٌب هبا تأكيد صدؽ اؼبدعا 73لكن يف الذخًنة -42
 74ففعلو عليهما فقط ظهػر         كاف أصيػب ؾبػاز بٌن نفر -43
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: " جلست يف حلقة شيخنا  42بو راس فقاؿ يف فتح اإللو  ص أكصفو  28

 ـ عسكر ألقرأ الفقو " أالسيد ؿبمد بن موالم على بن سحنوف قاضي 
كؿ فيما ينتظم من أخبار الدكؿ ، ك األكاخر األالعريب اؼبشريف : ذخًنة   29

دراسة ك تعليق عبد اؼبنعم القاظبي اغبسين ، ماجستًن أصوؿ الدين جامعة اعبزائر  
  4ص ،    2001مارس 
 25ص  ،لو فتح اإل: بو راس أ 30
 25ص  ،فتح اإللو :أبو راس الناصر   31
زائر ك االغا بن عودة اؼبازارم : طلوع سعد السعود يف أخبار كىراف ك اعب 32

اسبانيا ك فرنسا إىل أكاخر القرف التاسع عشر ، دراسة كربقيق وبي بوعزيز ، ط 
 349ص  ، 2007، دار البصائر اعبزائر  01، ج  01

 25ص ، نيس الغريب ك اؼبسافر أ ،مسلم بن عبد القادر   33
لبناف : دار الثقافة ،  ، 3ج  ،تاريخ اعبزائر العاـ  :عبد الرضبن اعبياليل   34
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ر ذخًنة األكاخر ك األكؿ فيما ينتظم من أخبا :العريب بن على اؼبشريف   36
 4ص  الدكؿ ،
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جواف  3قدكر بن البشًن ؿبمودم كلد الشيخ بقرية عمراكة ببلدية اؼبناكر يف 
ىل عدة زكايا حيث إحفظ القراف الكرمي يف طفولتو ٍب رحل طلبا للعلم  1906

يبة من ىل قرية قر إبقي بسجرارة مدة طبس سنوات يدرس العلم الشرعي ٍب انتقل 
تلمساف ليتم فيها تعليمو جند يف صفوؼ اعبيش الفرنسي ضمن اػبدمة 

سنوات بتهمة قتل هبائم الكولوف  10جبارية ك تعرض للسجن مدة العسكرية اإل
هنائها تفرغ من جديد للعلم ك بدا يف نسخ اؼبخطوطات يف إشجار  بعد كقطع األ

سول لنسخ اؼبخطوطات  ىل مدف عديدة ال لشيئإميادين ـبتلفة حيث سافر 
فتوجو كبو فاس ك القًنكاف كجامع الزيتونة كمن بٌن النفائس ال ي يعود للشيخ 

 لينا اليـو كاملة نذكر إالبشًن الفضل يف اغبفاظ عليها ك كصوؽبا 
خبار فيما جرم سفار ك لطائف األـبطوط عجائب األ -

ًب نسخو كما ىو أندلس للمسلمٌن مع الكفار حيث بوىراف ك األ
  1962سطر يف اؼبخطوطة يـو طبسة مارس م

ندلس ك مر اؼبغرب ك اغباؿ باألـبطوط اػبرب اؼبعرب عن األ -
 ىػ  1266ثغور اؼبغرب انتهي من نسخو  يف رجب 

 25يب اؼبهدم انتهي من نسخو يف أالدر اؼبهدم لغوثية  -
 1961سبتمرب 
اؼبخطوطة ال ي كبن بصدد دراستها كاف مل يشر ىل نسخو  -

 ؼبهم انو حافظ عليها دبكتبتوىو اما ال ا
 24نيقة يف شرح العقيقة انتهي من نسخو يـو الدرة األ -

  1961جويلية 
يب راس الناصرم ك بالتايل فاف أكما يظهر كل ىذه اؼبخطوطات ىي لشيخ 

للشيخ البشًن ؿبمودم فضل كبًن ك كبًن يف اغبفاظ على اإلرث التارىبي ك 
 يب راس الناصر .الثقايف أل
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 ، 1995مكتبة دار الباز : مكة اؼبكرمة ،  ، 8ج  ،حاديثو: زكريا عمًنات أ ك

 . 295ص 
نسخة )أ( : "اغبمد هلل ك صلى اهلل على سيدنا ؿبمد ك على الو ك   43

 صحبو كسلم
دركنا اهلل ما درؾ أبو راس أقاؿ الشيخ العارؼ باهلل اؼبؤسس الناظم ؿبمد 

 أين اعتمدت عليها يف ربقيق النظم إال ال ي يى (أ)ف النسخة أرغم  ، بفضلو"
ما ما كرد يف أف افتتاحية النسخة )ب( ىي نسج الشيخ ككالمو اؼبعهود أرأيت 

 .نو من كالـ  ناسخ النظم ك اهلل اعلم بالصواب أالنسخة ) أ( فيظهر 
 أ : أكلوا 44
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ماـ دار اؽبجرة ك صاحب اؼبذىب إبو عبد اهلل مالك بن انس بن مالك أ  48

شهر مؤلفاتو  أمن  179ىػ ك تويف سنة  93اؼبالكي الواسع االنتشار كلد سنة 
 كتاب اؼبوطأ انظر
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ص ، مؤسسة الرسالة ،   8عالـ النبالء ج أسًن : الذىيب   -
  135_48ص 

: الديباج اؼبذىب يف معرفة ؼبعرفة سًنة العلماء اؼبالكية يرجى مراجعة   49
عياف كعلماء اؼبذىب البن فرحوف اؼبالكي ككتاب شجرة النور الزكية يف طبقات أ

 اؼبالكية حملمد بن ؿبمد بن عمر بن قاسم ـبلوؼ
بو عمرك النمرم القرطيب اؼبالكي أاغبافظ يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب  50
873-987 
دار ،  2ط  ،ىل اؼبدينة اؼبالكي أالكايف يف فقو  :ابن عبد الرب النمرم  51 

 600ص ، 1992الكتب العلمية بًنكت ، 
 ظهر دمها كمل يسل ك ىي الضربة ال ي 52
 قاربت العظم كبينها كبينو قليل من اللحم  السمحاؽ  ىي الضربة ال ي 53
أَلْرُش : الدَّيَُة َأم ِديَُة اعِبرَاَحاِت ظُبَِّي أَْرشان ؛ ألَنَّو من أْسَباِب النػِّزَاِع كقيل  54

: إف َأْصَلو اؽبَْرُش نقلو ابُن فارس كمنو قوُؿ ابِن اأَلْعرَايبّ : يقوُؿ انتظرين َحىّت 
انان فَنِديَو أَبَدان . كقاؿ أَبو تَػْعِقل فليَس لَك ِعْنَدنا أَْرشه إاّل اأَلسنَّة َأم ال نَػْقُتُل إْنسَ 

َمْنُصور : َأْصُل اأَلْرِش اػبَْدُش ٍّب يُقاُؿ ؼبا يُػْؤَخُذ ِديَةن ؽبا : أَْرشه كأَْىُل اغِبجاز 
 ُيسمُّونَو النَّذْر كقد أََرْشُتو أَْرشان : َخَدْشُتو 

 ىل العظم إبضعت اللحم ك مل تصل أ كىي الضربة ال ي  55
لضربة ال ي تغوص يف اللحم غوصا بالغا ك تقطعو يف عدة اؼبتالضبة ىي ا  56
 مواضع 
ىو القاضي أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن  أبو الوليد الباجي 57

إماـ  اؼبالكي ، الباجي، الذىيب،القرطيب ،األندلسي أيوب بن كارث التجييب،
 474كتويف سنة  403كلد سنة .أشعرل،كصاحب التصانيف

 القصاص القود دبعين  58
يب زيد القًنكاين كقد شرحها الكثًنكف مثل الشيخ أكتب الرسالة البن   59

زىرم ك كتاب الثمر الداين يف تفريب اؼبعاين شرح يب األصاحل عبد السميع األ
يب زيد أيب زيد القًنكاين ككذا كتاب الفواكو الدكاين على رسالة ابن أرسالة ابن 
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زىرم اؼبالكي ت ضبد بن غاًل بن سامل شهاب الدين النفراكم األالقًنكاين أل
يب زيد القًنكاين أىػ ككتاب قطف اعبىن الداين شرح مقدمة رسالة ابن  1126

لعبد احملسن بن ؿبمد كغًنىا من الشركح عموما الشركح كثًنة قديبا كحديثا لكن 
   . كيد ىو انو هبب الرتيث ال العجالة يف شرح الرسالةاأل

 ب : دين  60
 ب: بو  61
 ب: مضمونو 62
 ذا براإب : كقيل يوخذ بو  63
 مقدار ثالث كلمات غًن كاضح يف النسختٌن64
  يف نسخة )ب( ابن فرحوف65  

 من النسخة )ب( كىو غًن موجود يف النسخة )أ( 43 ىلإ 33من 66
ق  716_803التونسي اؼبالكي أبو عبد اهلل )  ؿبمد بن عرفة الورغمي  67

 ـ ( إماـ تونس ك عاؼبها        ك خطيبها يف عصره  1400_1316/ 
الشيخ اإلماـ احملدث اغبافظ الرحاؿ مفيد اعبماعة زكي الدين أبو عبد اهلل  68

اإلشبيلي كلد تقريبا سنة سبع  أيب يداس الربزايل ؿبمد بن يوسف بن ؿبمد بن
ص ،  23عالـ النبالء ج أسًن  ،  الذىيب :انظر ترصبتو  . كسبعٌن كطبسمائة

55 
 ب : مدا  69
 بقية ىذا البيت غًن كاضح يف النسخة )ب( ك ىو غًن موجود يف )أ(  70
 يف نسخة)أ( يدمي 71
 ب : كاف  قـو تقدـ بينهما العداكة72
دريس بن عبد الرضبن إماـ اضبد بن كتاب الذخًنة يف الفقو اؼبالكي لإل   73

 ( 684 -بو العباس شهاب الدين اؼبالكي ) ...أ
 ب : معا ضاىر  74
ف يقتص فبن شاء أذا جرح الرجل صباعة كجهل من جرحو فلو إنو أم أ  75

 :كىذا قوؿ سحنوف يف اؼبدكنة انظر 
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، لإلماـ مالك بن انس ركاية اإلماـ سحنوف  اؼبدكنة الكربم -
 372ص  ،ىػ  1323مطبعة السعادة : مصر ،  ،  9ج 

  1يف النسخة  كلمة غًن مفهومة صورهتا النبغي  
أبو ؿبمد عبد اهلل بن أيب زيد  يب زيد القًنكاين أماـ ىو ابن اؼبقصود باإل  76

اؼبالكي القًنكاين، كاسم أيب زيد ىو عبد الرضبن، سكن القًنكاف، ككاف إماـ 
اؼبالكية يف كقتو كقدكهتم، كجامع مذىب مالك، كشارح أقوالو كانت كفاتو سنة 

 ىػ انظر: 386
 .17/10 ،  سًن أعالـ النبالء  :الذىيب   -

 :يب زيد القًنكاين أعاين شرح رسالة ابن الثمر الداين يف تقرب اؼبراجع   77
 584ص  ،دار الفكر  ،زىرم يب األالشيخ صاحل عبد السميع األ

كؿ من توىل أ 1101-1010ماـ ؿبمد بن عبد اهلل اػبراشي اؼبالكي اإل 78
ك صغًن كما شرح لببة    زىر لو شرحاف على ـبتصر خليل كبًن مشيخة األ

 241 / 6عالـ للزركلي الفكر للحافظ ابن حجر انظر األ
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 التراث العربي المخطوط قراءة في قواعد التحقيق وثقافة المحقق.

 يةــعط عبد الكامل

 الـــــــوادي حمه األخضر جــــامعة

 الملخص:  

يعد الرتاث اضتضاري ألي أمة من األمم األساس الذي تبىن عليو مكانثها،        
وحتدد بو ىويثها ومسريهتا، كما يثعرف من خاللو على مدى عراقثها يف الثاريخ، 

 ونوعية إسهامات رجاعتا يف حركثو، ومدى تأثريىا فيو .

وىو تراث  خطوط،هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز أمهية الرتاث العريب اظت        
وقد   غزير مثنوع وقد اكثسب موقعا ؽتيزا يف اضتضارة اإلنسانية مبا قدمو من اظتعرفة،

كان لو الفضل يف اظتسامهة يف بناء اضتضارة اإلنسانية ، وسنحاول يف ىذه 
الدراسة الثطرق إىل النقاط اآلتية: أمهية الرتاث العريب اظتخطوط و دراسة اظتخطوط 

ليت يثوجب أن تثوفر يف احملقق  ، واىل رتلة من الصعوبات اليت العريب والصفات ا
 تعرتض سبيل احملقق يف  حتقيق اظتخطوط ونشره.

Résumé  

       Le patrimoine culturel d’une nation quelconque est la 
base de sa position et celui qui détermine son identité et son 
parcours. C’est à travers de lui que se connait l’originalité de 
l’histoire des peuples, mais aussi les contributions et les 
influences deleurs hommes sur le mouvement de cette 
histoire. 
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      Cette étude a pour objectif la manifestation de 
l’importance de l’héritage arabe des manuscrits, car c’est un 
patrimoine riche et varié qui avait une place spécifique dans 
la civilisation humaine grâce  aux connaissances à laquelle il 
a procurées. Il avait par ailleurs une importante contribution 
à l’édification de cette civilisation. 

      Dans cette étude, nous allons passer par les points 
suivants : l’importance du patrimoine manuscrit arabe, 
l’étude du manuscrit arabe et les qualités nécessaires pour 
être investigateur, et les difficultés rencontrées dans 
l’authentification et la publication des manuscrits.   

 مقدمة

 األماااااااةفسااااااايحة تثبلاااااااور مااااااان خالعتاااااااا حضاااااااارة  آفااااااااقتراثناااااااا اظتخطاااااااوط          
الاااااذي يطلاااااخ علاااااى تااااااريخ ىاااااذه اضتضاااااارة يقااااا  عااااان ك اااااب  العربياااااة واإلساااااالمية،

ومشوعتاااااااااا صتواناااااااااب مثعاااااااااددة مااااااااان العلاااااااااوم وآداب وفناااااااااون  علاااااااااى ساااااااااعة أفاقهاااااااااا،
فيمااااااا يثصاااااال بااااااالكون واضتياااااااة وابثكااااااارات و ااااااناعات مثنوعااااااة  وعمااااااران وآثااااااار،

وىااااار حضاااااارة مبدعاااااة ج تااااادع جانباااااا مااااان جواناااااب اضتيااااااة إ  وكاااااان  واإلنساااااان،
ؾتياااااال النطاااااار يف عطا هااااااا  أن أردناااااااوإذا  ،وغتااااااال رحااااااب عتااااااا فيهااااااا سااااااهم وافاااااار،

 الااااايتحشااااد ىا ااااال مااااان الكثاااااب واظتصااااانفات  أماااااامالعلماااار وال قاااااايف ؾتاااااد أنفسااااانا 
ي اااااري  يقااااا  علاااااى ماااااا علااااام واظتعرفاااااةدوهناااااا العلمااااااء الساااااابقون يف  ااااا   ااااانوف ال

الثاااااااااااااألي  عناااااااااااااد العلمااااااااااااااء العااااااااااااارب  واتسااااااااااااااعالعجاااااااااااااب والدىشاااااااااااااة لشااااااااااااامول 
 .(1)واظتسلمني
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كاااااوا علماااااا مااااان العلاااااوم إ  وكثباااااوا ؼتطو اااااات يف واضتقيقااااة فاااااملن العااااارب ج يرت      
ضاااااارات يف موضاااااوعاتو اياااااا باتاااااة اضتضاااااارة العربياااااة واإلساااااالمية مااااان أغاااااىن اضت

فقااااااااااااد بل ااااااااااااة عاااااااااااادد  وال قااااااااااااايف،العاااااااااااااج يف غتااااااااااااال الاااااااااااارتاث العلماااااااااااار واألديب 
منهااااااا قااااااد احاااااارق  اآل فاظتخطو ااااااات العربيااااااة اظتاليااااااني بااااااالرغم ماااااان أن م ااااااات 

ضتااااااااااروب والفاااااااااا  الداخليااااااااااة ابطااااااااااروف تثعلااااااااااق  ألسااااااااااباباناااااااااادثر  أوأغاااااااااارق  أو
 اااازو ال اااازو اظت ااااو  وال أثناااااءحاااادث  وموجااااات ال اااازوات اطتارجيااااة علااااى غاااارار مااااا

 .(3) األوريب لألمصار العربية واإلسالمية

ماااااا ال اااااارق اظت ااااااول ظتكثباااااة اضتكمااااااة ثم ويكفاااااى أن نعطااااار اوذجااااااا واحااااادا      
ماااااان اظتخطو ااااااات  اآل فوإلقاااااااء م ااااااات  بب ااااااداد الزاخاااااارة يف العهااااااد العباساااااار،

 ،لاااااون اضتااااار إىلأن هنااااار دجلاااااة قاااااد حتاااااول لوناااااو  :وقاااااد قيااااال واألهنااااااريف الشاااااوارع 
 .(2) اظت ول فيو لقاهأ اليتبسبب ك رة اظتخطو ات 

إن اإلحساااااااس برتاثنااااااا اظتخطااااااوط ىااااااو إحساااااااس  بيعاااااار باظتاضاااااار وحاجااااااة      
  اااااعورنا، أعمااااااقإذا كالمهاااااا يساااااثحوذان علاااااى  اضتاضااااار إلياااااو فاظتاضااااار واضتاضااااار

 األ ااااااااولعلااااااااى  اسااااااااث مارهوالعماااااااال علااااااااى  واإلحساااااااااس بقيمااااااااة ىااااااااذا الاااااااارتاث،
جياااااا  منهااااااا الواقااااااخ أزكااااااى ال مااااااار وأ ااااااهاىا ىااااااو بعينااااااو  الاااااايتالعلميااااااة  واألساااااا 

 .(2)الرؤية الصحيحة للثجديد

التـــــراث العربـــــي المخطـــــوط  :اظتثواضاااااعة اظتوساااااومة باااااا ىاااااذه الورقاااااة تاااااأي        
كمسااااامهة منااااا يف إحياااااء ىااااذا  قــــراءة فــــي قواعــــد التحقيــــق وثقافــــة المحقــــق.

 :اآلتية العنا ر  وتثضمن.الذي  كان  لو الفضل يف بناء اضتضارة الرتاث 

 .اظتخطوطالعريب أمهية الرتاث  -
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  )فن الثحقيق (دراسة اظتخطوط العريب -
 .  فات احملقق -

 المخطوطالعربي أهمية التراث أوال: 

حتثااااااااج  الاااااايتمنهاااااااا انااااااو: ذاكاااااارة األمااااااة  الاااااارتاث لفااااااي لااااااو د  ت عدياااااادة،     
اناااااااو يشاااااااري  د  ت اللفااااااي، أىااااااامالرتمااااااايم والثعااااااديل والثطاااااااوير وماااااان  إىلدا مااااااا 

 اظترياث ال قايف الذي يرتكو السل  للخل . إىل

وقااااااد وردت يف القاااااارآن الكاااااار  جامعااااااة بااااااني  اظتاااااارياث. وكلمااااااة تااااااراث تعاااااا :    
كمااااااا يف قولاااااااو تعاااااااىل يف دعاااااااء زكريااااااا عليااااااو الساااااااالم  اظتاااااارياث الاااااادي  وال قااااااايف،

 ،وراثااااااة النبااااااوة إىلوىااااااذه إ ااااااارة  ،(6وياااااارث ماااااان آل يعقااااااوب   ماااااار / ياااااارثىن﴿
لكثاااااب واإلمياااااان با ،ا عثقاااااادوىنااااااك إ اااااارات قرآنياااااة لوراثاااااة  والفضااااايلة. والعلااااام،

الااااارتاث العاااااريب اإلساااااالمر ىاااااو ماااااا  أنيثضااااا  لناااااا  ،ومااااان م اظتنزلاااااة قبااااال القااااارآن.
 نسااااط خيااااوط اظتااااوروث مااااخ خيااااوط ورثناااااه عاااان آبا نااااا لكاااار يكااااون عونااااا لنااااا يف

العاااااااااريب والفا ااااااااادة اظترجاااااااااوة مااااااااان ذلااااااااا  ىاااااااااو اضتفااااااااااظ علاااااااااى كيانناااااااااا  ،العصااااااااار
 .(0)واإلسالمر

ماااااااة يف العااااااااج األسااااااااس الاااااااذي تباااااااىن علياااااااو أ ألييعاااااااد الااااااارتاث اضتضااااااااري      
كمااااا يثعاااارف ماااان خاللااااو ماااادى عراقثهااااا  وحتاااادد بااااو ىويثهااااا ومسااااريهتا، مكانثهااااا،

 وتأثرىاااااا ونوعياااااة إساااااهامات رجاعتاااااا يف حركثاااااو، ومااااادى تأثريىاااااا فياااااو، يف الثااااااريخ،
أ اااااااالها ثابااااااااة وفرعهااااااااا يف يكااااااااون كشااااااااجرة  يبااااااااة  أنإمااااااااا  فهااااااااو  ااااااااذا، بااااااااو،

ماعتاااااا مااااان  األرضيكاااااون كشاااااجرة خبي اااااة اجث اااااة مااااان فاااااوق  أنوإماااااا  الساااااماء،
 .(6)قرار

الاااااذي ثباااااة أ ااااالو يف  األولامثناااااا مااااان الناااااوع  أنخيثلااااا  فياااااو اثناااااان  وؽتاااااا      
لثمسااااااها  اظتخثلفاااااة، األمااااااموامثاااااادت فاااااروع حضااااااارتو يف آفااااااق  الثااااااريخ، أعمااااااق
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يكااااااون لااااااو  تلاااااا  اضتركااااااة الواسااااااعة للعلماااااااء  أنومااااااا كااااااان عتااااااذا  ،بنااااااور علومهااااااا
اإلسااااااااااالمية وغااااااااااري  اظتخثلفااااااااااة، واألمصااااااااااارواظتخطو ااااااااااات يف رتيااااااااااخ األ ااااااااااقاع 

يب ااااااون يف  ااااااادور أبنا هاااااااا ماااااااا آتااااااااىم ا   بعيااااااادة، أمقريباااااااة كاناااااااة  اإلسااااااالمية،
 .(2)نطريا عتا يدركوا أنكنوزا أعية اضتذاق   أىلهاويورثون  من علمو،

وتراثناااااااا العاااااااريب اظتخطاااااااوط يشاااااااكل جااااااازءا مهماااااااا مااااااان تاااااااراث األماااااااة العربياااااااة    
وىاااااو تااااراث غزيااااار مثنااااوع فقاااااد أمثااااد عااااار حقبااااة  ويلاااااة ماااان الااااازمن  واإلسااااالمية،

واكثسااااب موقعااااا ؽتياااازا يف اضتضااااارة اإلنسااااانية مبااااا  ىاااار ستسااااة عشاااارا قرنااااا ىجريااااا،
يف بنااااااء  حوهتاااااا اظتخطو اااااات العربياااااة وكاااااان عتاااااا الفضااااال الااااايتقدماااااو مااااان اظتعرفاااااة 

 .اضتضارة والثقدم البشري يف العاج

الااااارتاث العاااااريب اإلساااااالمر مااااان اظتخطو اااااات فأسساااااة  أمهياااااة إىلتنباااااو العااااااج    
يف اصتامعااااااات لدراسااااااة ىااااااذا الاااااارتاث وأثااااااره علااااااى  األسااااااثاذيةيف ال اااااارب كراساااااار 

الل اااااااة العربياااااااة اضتضاااااااارة العاظتياااااااة. ومااااااان ىاااااااذه الكراسااااااار ماااااااا خصااااااا  لدراساااااااة 
 .(8) أو لدراسة العلوم العربية واآلثار الفكرية ،وآدا ا بصفة خا ة

فااااااادرس بعااااااا   وج يااااااادرس أي تاااااااراث م لماااااااا درس الااااااارتاث العاااااااريب الكباااااااري،    
ومااااااانهم علاااااااى ساااااااابيل  فااااااارتات تارخيياااااااة معيناااااااة، اظتسثشااااااارقني جواناااااااب ػتاااااااددة أو

فهاااااو يف  ليعااااااة الباااااااح ني  "خااااااوان فرينياااااة خياااااان "اظت اااااال اظتسثشاااااارق اإلسااااابا  
كماااااااا أناااااااو عاااااااىن  ،باألنااااااادل يف تااااااااريخ الااااااارتاث العاااااااريب وخا اااااااة يف ماااااااا يثعلاااااااق 

ومااااان احااااادث  م،1952لل اااااة اإلسااااابانية سااااانة ا إىلالكااااار   القااااارانبرترتاااااة معاااااا  
اىاااااااثم فيهاااااااا باااااااالرتاث العاااااااريب اظتخطاااااااوط كثاباااااااو الاااااااذي  ااااااادر يف  الااااااايتمؤلفاتاااااااو 

ـــــداد  «بعناااااوان  1996بر ااااالونة سااااانة  ـــــ مـــــا ب  ـــــا  برشـــــلو ة  إل أفكـــــار  ا تق
 علميــــة فــــي ميــــداق العلــــور الدقيقــــة بــــيا م،ــــرق العــــال  ا ســــ مي وم ربــــه 

 .»  برشلو ة إل  في القروق الوسط  
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علاااااى ثقافاااااة  األنااااادل العربياااااة بعناااااوان: فضااااال  إىلوكاااااان كثاباااااو الاااااذي تااااارجم    
علااااااااى العلااااااااوم العربيااااااااة  اىثمامااااااااوركااااااااز فيهااااااااا  الاااااااايتال اااااااارب، ماااااااان بااااااااني دراساااااااااتو 

ال ااااااااارب وفضااااااااالها علاااااااااى الثقااااااااادم ال اااااااااريب يف ا اااااااااال  إىل وانثقاعتااااااااااواإلساااااااااالمية 
 .(9)العلمر

الك ااااااري ماااااان العلماااااااء واظتسثشاااااارقني ال ااااااربيني بعطمااااااة الاااااارتاث  أعجاااااابوقااااااد      
العاااااااااريب اظتخطاااااااااوط وأثاااااااااره يف ال قافاااااااااة العاظتياااااااااة فااااااااااهنمكوا يف إعاااااااااداد البحاااااااااوث 

قدمااااااو العاااااارب للحضااااااارة واعرتافااااااا ماااااانهم مبااااااا  والدراسااااااات إلبااااااراز ىااااااذا الاااااارتاث.
يف ىاااااااااذا الصااااااااادد: وماااااااااا  "رينولاااااااااد نيكلساااااااااون"ويقاااااااااول اظتسثشااااااااارق  اإلنساااااااااانية.

ؿتاااااان ماااااادينون بااااااو للاااااارواد العاااااارب  اظتااااااذكور لااااااو  مااااااا وم بالشاااااارءاظتكثشاااااافات الياااااا
 روباااااااا. ووجااااااادالاااااااذين كاااااااانوا مشاااااااعال وضااااااااء يف القااااااارون الوساااااااطى اظتطلماااااااة يف أو 

ال ااااااارب رتاىااااااال لفااااااارتة مااااااان الفااااااارتات مااااااادى  أن "باااااااالك ماكدونالاااااااد  دونكاااااااان"
 تقااااادم العلاااااوم العربياااااة اإلساااااالمية ورأى أناااااو ج يقااااادرىا الثقااااادير الاااااذي تساااااثحقو،

قدماااااو الااااارتاث العاااااريب للفكااااار اإلنساااااا  بصااااافة عاماااااة ولثااااااريخ اضتضاااااارة  رغااااام ماااااا
 .والثطور العلمر

يف مؤلفو الكبري  ر ( 1906 - 1882)   "جورج سارتون"وقد أنص  اظتسثشرق     
عن دور اضتضارة العربية يف الثقدم  وحتدث عرب واإلسالم،ال» تاريخ العلم«

ختصصة يف نشر دراسات  isisأس   غتلة يف بلجيكا تدعىقد العلمر. و 
 .(15)ومقا ت تثصل بثاريخ العلوم واضتضارة اإلنسانية

 وقااااااااد فااااااااث  الاااااااارتاث العااااااااريب ماااااااان اظتخطو ااااااااات آفاقااااااااا ظتزيااااااااد ماااااااان البحااااااااا    
والدراسااااااة فألفااااااة حولااااااو كثااااااب عدياااااادة يف الااااااو ن العااااااريب إلبااااااراز فضاااااالو علااااااى 

 عمااااااق ىااااااذا الااااااارتاث، إىلننفااااااذ بفكرنااااااا ونطرناااااااا  أنوإذا أردناااااااا  .ال قافااااااة العاظتيااااااة
 :اآلتيةسبيل لنا إ  من خالل واحد من اظتسال  ال الثة  فملنو  
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 ااااااىدة علاااااى  تنثصاااااب الااااايتثلاااااة للعياااااان، ااظت اآلثاااااارمااااان خاااااالل  -﴾1﴿      
 عصرىا وحضارة أىلها.

 مااااان خاااااال سااااالوك ا ثماااااخ وعاداتاااااو وتقالياااااده وتصااااارفاتو اظتثنوعاااااة، -﴾3﴿      
 حيا يسهم الدين والل ة بقسط كبري يف تشكلها.

مشااااااارب  واخااااااثالف ماااااان خااااااالل اظتاااااادونات علااااااى تنااااااوع علومهااااااا، -﴾2﴿     
 يطلق عليو اسم اظتخطو ات. وىو ما مصنفيها،

 وأفضااااااال دلااااااايال، ألناااااااو أىااااااادى سااااااابيال ، أوىل مااااااان غاااااااريه  ،األخاااااااريويعاااااااد ىاااااااذا 
 وأحسن تأويال. وأك ر تفصيال،

واضتاقاااادين علااااى  ومااان ىنااااا كاااان الاااارتب  باااو  ااااديدا ماااان قبااال أعااااداء األماااة،     
جانااااااب اصتاااااااىلني بقيمثااااااو ومكانثااااااو ؽتااااااا زاد يف اصتنايااااااة  إىل تراثهااااااا ماااااان أبنا هااااااا،

الطبيعيااااة علااااى تنااااوع  ااااورىا عملثااااو الطااااروف  ىااااذا كلااااو مااااا إىلويضاااااف  عليااااو،
 .(11) وأحواعتا

بقاااااى مااااان ىاااااذا الااااارتاث وو ااااال إليناااااا يعاااااد  وعلاااااى الااااارغم مااااان ذلااااا  فاااااان ماااااا    
 إىلوؿتااااااان أماااااااة عتاااااااا تاااااااراث خالاااااااد ومنجااااااازات حضاااااااارية تااااااادعو  مفخااااااارة ألمثناااااااا،

نسااااااوق  أن إىلأثبثهااااااا الثاااااااريخ ولساااااانا ااجااااااة  وتلاااااا  حقيقااااااة ،وا عثاااااازازالفخاااااار 
 أنىااااذا الاااارتاث  بااااد  إحياااااءالااااوعر بااااان  إىلولكننااااا ااجااااة  علااااى ذلاااا ، األدلااااة

يكااااااااون مبعااااااااا فخاااااااار واعثزازنااااااااا مبنجاااااااازات اظتاضاااااااار ودورنااااااااا الفعااااااااال يف مساااااااارية 
 اضتضارة اإلنسانية.

 «رزتاااااو ا  "عباااااد الساااااالم ػتماااااد ىاااااارون"األساااااثاذ  يقاااااول الساااااياقويف ىاااااذا      
ىاااااذا الااااارتاث الضاااااخم الاااااذي آل إليناااااا مااااان أساااااالفنا  اااااانعر ال قافاااااة اإلساااااالمية 

 برؤوسااااانام نسااااامو  العربياااااة جااااادير باااااأن نقااااا  أماماااااو وقفاااااة اإلكباااااار واإلجاااااالل،
إن ىاااااااذه الصااااااايحات  .والكريااااااااءو اااااااعور  اااااااادق باااااااالفخر وال بطاااااااة  اعثااااااازازيف 
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و حاااااث ونطر ننبااااذ ىااااذا الاااارت  أنال قااااايف يب ااااون  ااااا  ا سااااثعماريرددىااااا دعاااااة  الاااايت
ورا ناااااا  هرياااااا  ااااايحة يف واد وكااااام عتااااام مااااان ػتااااااو ت يا ساااااة يااااادورون  اااااا ذات 

ولكاااااان تلاااااا  احملاااااااو ت ج  وذات الشاااااامال كاااااار يهاااااادموا ىااااااذا الصاااااارح، اليمااااااني،
 ا سااااثعباد اااال  أنفسااااهمعلااااى  يضاااافوارتااااد عتااااا  اااادى إ  عنااااد ماااان أمكاااانهم أن 
 .(13)ال قايف من ضعاف القلوب وأرقاء الثفكري

 علينا أن نعر الرتاث وعيا موضوعيا علميا، ونثمكن من قراءةجيب  ،إذاوعليو     
عن حقيقة تكوين العقلية العربية الرتاث قراءة جيدة و حيحة تكش  

 إىليركن  وىكذا نثلم  مالم   خصيثنا اضتضارية على ؿتو دقيق   اإلسالمية،
فيسعى الوعر اظتعا ر   وقا خ جز ية إىلاسثنادا  اإل القية العامة األحكامإ دار 

فيكون وعيو ىذا مقدمة لفهم اضتاضر  اظتاضر على ؿتو مثكامل،  كثشاف رؤية
 .(12)وقاعدة  سثشراف اظتسثقبل

وىااااااااو عنااااااااد يوساااااااا  زياااااااادان  وتراثناااااااا اظتخطااااااااوط ثااااااااري بثنوعااااااااو وكمااااااااو وكيفاااااااو،  
 : يشكل ىرما جبوانبو األربعة

 اصتانب األول ىو تناول قضايا وإ كا ت الرتاث. -
اصتاناااااااااب ال اااااااااا  ىاااااااااو فهرساااااااااة الااااااااارتاث اظتخطاااااااااوط وتصااااااااانيفو ضتفطاااااااااو  -

 و يانثو.
اصتانااااااااب ال الااااااااا ىااااااااو عاااااااارض مااااااااا يف تراثنااااااااا ا هااااااااول ماااااااان األفكااااااااار  -

 والفنون ح  نثلم  الثعرف عليو، والثقرب منو.
 .(12)ىو حتقيق ونشر الرتاث اظتخطوط اظتهم، اصتانب األخري، -

لاااااذا فاااااان حتقياااااق  وظتاااااا كاااااان اظتخطاااااوط يعثااااار مااااان اظتصاااااادر اعتاماااااة للااااارتاث،     
اظتخطو ااااااات ضااااااامن منهجياااااااة  ااااااحيحة وقواعاااااااد مثفاااااااق عليهااااااا ياااااااؤدي خدماااااااة 

 جليلة لل قافة. 
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  )فا التحقيق (دراسة المخطوط العربي.ثا يا: 

وحققااو حتقيقااا  ،والثحقااق ىااو الثاايقن، يف الل ااة ىااو إحكااام الشاارء الثحقيااق    
، واحملقاااق مااان الكاااالم الر اااني وحتقاااق اطتااار  ااا  .والثحقياااق يف اساااثخدمنا  ااادقو

إذن فثحقياااااق الكثاااااب ىاااااو  العاااااادي  ىاااااو البحاااااا  ااااادف الو اااااول إىل اضتقيقاااااة.
إ اادارىا علاااى الصاااورة الاايت أرادىاااا عتاااا أو بعباااارة أخااارى  إ اادارىا علاااى حقيقثهااا،

 .(10) مؤلفوىا

نااااو ج خياااال إ «احملااااق، فقااااال :العاااااج اظتاااادقق اساااام وقااااد أ لااااق اصتاااااحي علااااى     
 ،ن الذاىبااااة ،إ  وفيااااو علماااااء ػتقاااااونمضااااى مااااان القاااارو  زماااان ماااان األزمااااان يف مااااا

مااااان  األخباااااار. فاااااالثحقيق تصاااااحي   أىلهاااااا، ودارساااااوا كثاااااب مااااان تقااااادمهم  قااااارءوا
ولااااااذل  شتااااااى  اااااااحب  ،ات اظتسااااااا ل  بأدلثهااااااا ماااااان جهااااااة أخاااااارىوإثباااااا ،جهااااااة

 ىذا اظتنهط  من العلماء ػتقا وػتققا .

نااااااو واساااااام اظتعا اااااار ىااااااو الااااااذي  اااااا  عنوا ا  ااااااطالحلكثاااااااب احملقااااااق يف وا     
الاااااايت الصااااااورة  إىليكااااااون  ، وكااااااان مثنااااااو أقاااااارب مااااااامؤلفااااااو ونساااااابة الكثاااااااب إليااااااو

وىكاااااااااذا فقاااااااااد ا ااااااااارتك اظتعاااااااااىن الل اااااااااوي للثحقياااااااااق ماااااااااخ اظتعاااااااااىن  ،تركهاااااااااا مؤلفاااااااااو
القااااااااااااااااد   واضتاااااااااااااااديا ماااااااااااااااان جهاااااااااااااااة اإلثبااااااااااااااااات والثصااااااااااااااااحي   ا  اااااااااااااااطالحر

 .(16)واإلحكام

كاناااااااااة  واطتطاااااااااوات اظتثعلقاااااااااة بالنصاااااااااوص إثباتاااااااااا وتصاااااااااحيحا وإحكاماااااااااا،      
فكاااااااان عتااااااام الفضااااااال باااااااذل  يف وضاااااااخ  غتاااااااال عمااااااال أ ماااااااة اضتاااااااديا وعلوماااااااو،

م انثقااااال عااااانهم ىاااااذا  ،الفااااان، مااااان اجااااال الو اااااول إىل نااااا  ػتقاااااقضاااااوابط ىاااااذا 
فكاااااانوا قااااادوة  اظتااااانهط إىل علمااااااء اضتضاااااارة العربياااااة اإلساااااالمية مبخثلااااا  فروعهاااااا،

 .(12)اظتيدانل ريىم يف ىذا 
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 النصااوص وازدياااد اظتخطو ااات بثحقيااق اظتشااث لني ك اارة أدت وقااد     
 ثقاات علمااء أيادي علاى لاو معيناة قواعاد وضاخ إىل أماكنهاا وتعادد احملققاة
 الشخصاية  مرتاار  خال اة وقادموا العاريب، الاو ن أقطاار ؼتثلا  مان مارزين

 مان ا اثهر وقاد .اظتسثشارقون كثباو ؽتاا بعضاهم اساثفاد و الثحقياق، يف
اظتنجااد  الاادين  ااالح ود (مصاار   ىااارون السااالم عبااد األسااثاذ احملققااني

 احملققاني مان بعادىم جااء مان  ان  (العاراق جاواد  مصاطفى. ود (ساوريا 
 .(18)ومناىجو النصوص حتقيق قواعد يف مقا ت ونشروا كثبا

 أمهياااااة كااااارى، ،خصو اااااا يف ماااااادة الثااااااريخ اظتخطو اااااات،ويكثساااااب حتقياااااق     
 اظتخطاااااااوط دثاااااااوى عاااااااادة علاااااااى ماااااااادة أ ااااااايلة تصااااااال  للبحاااااااا الثاااااااارخير.ن أل

 بااال يعثااار أىااام منااااو، ويقاااوم حتقياااق الااان  الثاااارخير القاااد  مقاااام الثاااألي  نفساااو،
وألن الثاااااريخ نفسااااو عمليااااة  ن الاااان  ىااااو األساااااس الااااذي يبااااىن عليااااو الثاااااريخ،أل

 .(19)ضمن قواعد معينة مت ا تفاق عليها ،ونقد وفح  حتقيق وتدقيق،

مااااان ىناااااا فاناااااو   يصااااا  أن يكاااااون اظتخطاااااوط  ااااااضتا للحصاااااول علاااااى درجاااااة و   
 ىر :  أربعةج تثوفر فيو  روط  علمية عليا ما

ج دقااااااااق أ ااااااااال أو ج يااااااااثم حتقيقااااااااو ( أن   يكااااااااون ػتققااااااااا ماااااااان قباااااااال -﴾1﴿
 .)علميا

أن تكااااون مادتاااااو العلمياااااة ؽتاااااا يساااااثحق الثحقياااااق ومااااان م النشااااار يف ماااااا  -﴾3﴿
 بعد.

اياااااااااا يكااااااااون الااااااااان  اظتخطاااااااااوط ماااااااااخ  ،حجماااااااااو مناساااااااااباون كااااااااي أن -﴾2﴿
 .ؽتا يسهل على القارئ مطالعثو ذييالتو، روحو وت

 حااااا  ميكااااان إجاااااراء اظتقابلاااااة بينهماااااا أن يكاااااون لاااااو أك ااااار مااااان نساااااخة، -﴾2﴿

(35). 
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قاااااااد أرتعاااااااة  ،بثنااااااااول بقواعاااااااد حتقياااااااق النصاااااااوصثماااااااة واظتؤلفاااااااات الااااااايت اى    
 ىو ما يلر: على أن واجب احملقق،

ــــــة  والم اخــــــلة بي  مــــــا الختيــــــار أفضــــــل ا جمــــــ  – 1      األصــــــو  الخطي
وعنااااااد  )قاااااارأت عليااااااو، نسااااااخة يف عهااااااده أو عهااااااد قريااااااب منااااااو ،خباااااط اظتؤلاااااا (

عليااااااو  أنكماااااا  عااااادة، أمااااااور إىلاحملقاااااق ظتخطاااااوط معااااااني علياااااو أن يثنباااااو  اخثياااااار
 :(31)منها بأمورزم ثيل أن

وذلااااااااا   أن يأخاااااااااذ حاااااااااذره مااااااااان أن يكاااااااااون اظتخطاااااااااوط نشااااااااارا مسااااااااابقا،   -   
 بااااااالرجوع إىل اظتصااااااادر والببليوغرافيااااااات الاااااايت تساااااااعده يف الد لااااااة علااااااى ذلاااااا .
وللثعاااااارف علااااااى مكااااااان وجااااااود نسااااااخ ماااااان اظتخطااااااوط يف مكثبااااااات العاااااااج عليااااااو 

 : ا سثعانة

 أنشاااااااأىا الااااااايتبقاعااااااادة معلوماااااااات اظتخطو اااااااات العربياااااااة  يف العااااااااج  -          
اظتخطو اااااااات العربياااااااة  ومعهاااااااد "خزاناااااااة الااااااارتاث"مركاااااااز اظتلااااااا  فيصااااااال اظتساااااااماة 

 الذي قام بثصوير آ ف من اظتخطو ات حول العاج. بالقاىرة

مركاااااااز رتعاااااااة اظتاجاااااااد لل قافاااااااة والااااااارتاث باااااااديب حياااااااا يثواجاااااااد  -                
 ؼتطوط مصور. 30000يف اظتركز ؿتو 

 فهارس اظتخطو ات. -                 

سااااااؤال اظتثخصصااااااني ماااااان أىاااااال العلاااااام الااااااذين ماااااان اظتمكاااااان  -                  
 .(33)أن يعطوا إجابات وافية  افية قد   تعطي  إياىا اظتصادر السابقة

تكااااااون ثقافااااااة احملقااااااق تقااااااخ ضاااااامن دا اااااارة موضااااااوع اظتخطااااااوط الااااااذي  أن   -    
 يود العمل فيو.
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أن يثأكااااااد أن للكثاااااااب نسااااااخا أو نسااااااخة علااااااى األقاااااال ؼتطو ااااااة مثااااااوافرة   -   
وان يأخااااااذ فكاااااارة  وأ  يكااااااون ماااااان الكثااااااب اظتفقااااااودة، اضتصااااااول عليهااااااا، يسااااااهل

 .(32)ذكرتوأو  عنو من الكثب اليت أ ارت إليو

 :دراسة ال سخ – 3    

 تقاااااااوم ىاااااااذه الدراساااااااة علاااااااى معرفاااااااة ماااااااا يف النساااااااخ مااااااان تبااااااااين يف اطتاااااااط،     
 ظتعرفة تباينها واخثالفها. وتوثيق ىذه النسخ، والعصر الذي كثبة فيو،

فقااااااد ؾتاااااااد لك ااااااري مااااااان النساااااااخ مطااااااااىر مثمياااااازة يف إ هاااااااار اضتاااااارف العاااااااريب     
ولعاااال أؾتااااخ الوسااااا ل يف معرفااااة قواعااااد إمااااالء ذلاااا  الناسااااخ ىااااو  اااانخ  وكثابثااااو،

معجااااام مااااان قبااااال احملقاااااق يقاااااوم فياااااو بوضاااااخ ماااااا يااااارادف رسااااام اضتااااارف مااااان إماااااالء 
وىاااااذا ؽتاااااا يساااااهل علاااااى احملقاااااق فااااا    الناساااااخ مباااااا يقابلاااااو مااااان اإلماااااالء اضتاااااديا.

 .(32)من اضتروف اليت دتر بو إثناء عملوك ري 

فقاااااااد كاااااااان  وظتاااااااا كاناااااااة اضتاااااااروف غاااااااري منقو اااااااة يف أ ااااااال الكثاباااااااة العربياااااااة،   
ومنعاااااااااا للثصاااااااااحي  والثحريااااااااا  جااااااااارى النسااااااااااخ  دااااااااادث الثبااااااااااس يف قراءهتاااااااااا.

أن يضاااااااعوا بعااااااا   مااااااان القااااااارن ال الاااااااا حااااااا  الساااااااادس، والعلمااااااااء األقااااااادمون،
 .(30)فيهاإ ارات على اضتروف ل ال يقخ الثباس 

فماااااا ال كااااااانوا يضااااااعون حاااااارف حاااااااء  اااااا رية فااااااوق حاااااارف اضتاااااااء يف الكلمااااااة     
 لااااا ال يقااااارأ خااااااء .أو يضاااااعون عيناااااا  ااااا رية حتاااااة حااااارف العاااااني لااااا ال يقااااارأ غيناااااا.

وقااااااااد يضااااااااعون  وكااااااااذل  يفعلااااااااون يف حاااااااارف الصاااااااااد و الطاااااااااد والاااااااادال والااااااااراء.
 ن نقاااااااط الشاااااااني مااااااان  حااااااارف السااااااني لااااااا ال تقاااااارا  اااااااينا، ثااااااالث نقااااااااط حتااااااة

 .(36)فوق

 ترتيب النسخ: – 2    
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بعااااد أن يقااااوم احملقااااق جبمااااخ النسااااخ اطتطيااااة ودراسااااثها يقااااوم بعمليااااة ترتيااااب      
 وذل  حسب الرتتيب الثا : أفضلر للنسخ،

إذا ع اااااار علااااااى نسااااااخة كثبااااااة خبااااااط اظتؤلاااااا  اعثاااااارت ىااااااذه  -1
وجياااااااب  النساااااااخة ىااااااار األ ااااااال الاااااااذي يعثماااااااد علاااااااى نشااااااار كثاباااااااو،

م  فقاااااد يكثاااااب اظتؤلااااا  كثاباااااو اعثمااااااد أخااااار نساااااخة كثبهاااااا اظتؤلااااا ،
 يضاااااي  إلياااااو مااااان خاااااالل قراءاتاااااو لاااااو وتدريساااااو لاااااو ومراجعثاااااو إيااااااه 

ىاااااار الاااااايت  «اإلباااااارازة األخاااااارية » لااااااذل  فااااااملن مااااااا ميكاااااان أن نسااااااميو 
  باااااان عساااااااكر لااااااو نسااااااخثان  )فثاااااااريخ دمشااااااق(، جيااااااب أن تعثمااااااد

ولكثاااااااااب  وقدميااااااااة يف ساااااااابخ وستسااااااااني، جدياااااااادة يف ذتااااااااانني غتلاااااااادة،
أليب  )الروضاااااااااثني(ولكثاااااااااب  ثان أيضااااااااا،نسااااااااخ )وفيااااااااات األعيااااااااان(

 .(32)وجديدة ىر اظتعثرة  امة نسخثان :قدمية،
 أماااااار قر ااااااة عليااااااو و أوقرأىااااااا اظتؤلاااااا   الاااااايتتليهااااااا النسااااااخة  -3

 بملجازهتا
نقلااااااااة عاااااااان نسااااااااخة  الاااااااايتبعااااااااد ذلاااااااا  النسااااااااخة  تااااااااأتىم  -2

 اظتؤل .
 كثبة يف عصر اظتؤل .  اليتم النسخة  -2
يقاااااااادم  كثبااااااااة بعااااااااد ذلاااااااا ،  الاااااااايتالنسااااااااخ  تااااااااأتىوبعاااااااادىا  -0

ألنااااو كلمااااا بعاااادت النسااااخ عاااان عصاااار اظتؤلاااا  كلمااااا  قاااادم،األقاااادم فاأل
 .(38)وك ر الثحري  األخطاءزادت 

 

 

 المخطوط:وع واق مؤلف  –2    
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 :أمههايف ىذه اظترحلة  إتباعهاميكن  اليتمن اطتطوات          

 ااااااااحبو الاااااااذي  إىلالباحاااااااا مااااااان  اااااااحة نسااااااابة الكثااااااااب  يثأكاااااااد أن -1
 .(39)أيضا ا سموضخ اشتو عليو ومن  حة 

وعنااااادما يقاااااخ خلاااااط يف  اااااحة نسااااابة اظتخطاااااوط ظتؤلفاااااو فاناااااو علاااااى احملقاااااق        
أن يساااااال  الطاااااارق الثاليااااااة الاااااايت ماااااان اظتمكاااااان أن تساااااااعده علااااااى معرفااااااة مؤلاااااا  

 اظتخطوط:

ىااااااو م بااااااة ماااااان علااااااى  سااااااواء عاااااان  ريااااااق مااااااا معرفااااااة تاااااااريخ النسااااااخ، -
ذلااااا  الباحاااااا علاااااى معرفاااااة اظتخطاااااوط أو مااااان خاااااالل اطتاااااط إذ يعاااااني 

 عاش فيها.أو تلة حياة اظتؤل   اليتالفرتة 
تيسااااااار لاااااااو  إنمعرفاااااااة ناااااااوع الاااااااورق واضتااااااار اظتساااااااثخدمني يف اظتخطاااااااوط  -

 معاينة اظتخطوط ماديا.
للوقااااوف علااااى الشااااواىد وقاااارا ن تساااااعد  مثأنيااااةقااااراءة اظتخطااااوط قااااراءة  -

 احملقق على معرف اظتؤل .
ل اااااة وموضاااااوع الكثااااااب أمااااار مهااااام جااااادا  يف معرفاااااة عصااااار اظتؤلااااا   إن -

 ا سااااثعانة ساااايما عنااااد  اظتؤلاااا  ذاتااااو، رمبااااا و فيااااو كثابااااو، ألاااا الااااذي 
 .(25)بكثايب بروكلمان وسزكني وكثب الطبقات

وان كااااااان اخااااااذ  إن كااااااان الاااااان  ماااااان وضااااااخ اظتؤلاااااا   تركااااااو كمااااااا ىااااااو، -2
كنهاااااااا يف أما ودل علاااااااى  ليهاااااااا يف اعتاااااااام ،إ أ اااااااارنصو اااااااا مااااااان غاااااااريه 

 .(21)أخذ منها اليتاظتصادر 
و  يثصاااارف  ،ضااااعو مؤلفااااوعلااااى احملقااااق ي بااااة عنااااوان اظتخطااااوط كمااااا و  -3

فقااااااد يعمااااااد بعاااااا  احملققااااااني إىل وضااااااخ  ماااااان العنااااااوان، يف ت يااااااري  اااااارء
 عنوان ر ي  م يذكرون أسفلو العنوان األ لر .
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مباااااا وضاااااعو مااااان  وا كثفااااااء العناااااوان الااااار ي ، إمهاااااال إىلوقاااااد يعماااااد بعضاااااهم 
 األسااااااثاذوحسااااااب  اساااااام ؼتثلااااااق للكثاااااااب رأى بنطااااااره انااااااو أليااااااق بالكثاااااااب،

 ماااان ىااااذا العماااال اصتلياااال، اقرتبااااواا فعاااال  اااار الااااذين ذىاااا أياااااد خالااااد الطباااااع،
 .(23)فادعوا الثحقيق ونشر الرتاث

ويف ىاااااذه اضتالاااااة  للكثااااااب أك ااااار مااااان عناااااوان، احملقاااااق أنوقاااااد يصاااااادف     
 الااااايتعليااااو الث باااااة مااااان العنااااوان مااااان خاااااالل مقارنثاااااو ومفاضاااالثو باااااني النساااااخ 

اعثماااااد عليهاااااا يف حتقياااااق الكثااااااب، وماااااا ورد للمؤلااااا  يف تررتثاااااو مااااان كثاااااب 
 .(22)الطبقات والرتاجم وكش  الطنون وذيولو

 ال وامش وال  ارس: –0

مااااااان اظتااااااا   اساااااااثبعدت الااااااايتالنساااااااخ واأللفااااااااظ  اخثالفااااااااتاعتااااااوام  تضااااااام      
 القرآنيااااااة و اآلياااااااتكمااااااا دثااااااوي اعتااااااام  علااااااى ختااااااريط  عنااااااد مااااااا يااااااثم اللفااااااي،

الثعريااااااااااا  بااااااااااااألعالم  إىلباإلضاااااااااااافة  الشاااااااااااريفة الاااااااااااواردة يف اظتااااااااااا ، األحادياااااااااااا
 .(22)والثعليقات الضرورية، والثعري  باظتصطلحات اظتذكورين فيو،

س فهاااااااار  الثحقيااااااااق فهاااااااار تشاااااااامل: فهاااااااارس اآليااااااااات القرآنيااااااااة، فهااااااااارس أمااااااااا    
يف افهاااااااارس قااااااااو  فهااااااارس األعااااااااالم، فهاااااااارس اظتصاااااااطلحات، األحادياااااااا الشااااااااريفة،

وميكااااااااان وضاااااااااخ فهااااااااارس لالمااااااااااكن والبلااااااااادان إذ كاااااااااان ىنااااااااااك ضااااااااارورة  الشاااااااااعر،
 .(20)لذل 

 مقدمة التحقيق: –6

، أمهيثااااااو و حياااااا ياااااذكر  ااااااا قيمثاااااو، كباااااارية،  أمهياااااةمقدماااااة الثحقياااااق عتااااااا  إن    
وتناااااااااااااول مؤلااااااااااا  الكثاااااااااااااب،  وساااااااااااابب حتقيقاااااااااااو ونشاااااااااااره، اظتعرفياااااااااااة والعلمياااااااااااة،



 ةمجلة دورية دولية محكم                    يةلدراسات التاريخللبحوث وامجلة المعارف 
 

 328  50لعدد ا
 

، واظتاااااااانهط اظتسااااااااثخدم يف اعثمااااااااد عليهااااااااا يف حتقيااااااااق الاااااااان  الاااااااايتواظتخطو ااااااااات 
 .(26)الثحقيق

 ثبت المصادر والمراج : –2

 مصاااااادر ومراجاااااخ ك ااااارية إىلقاااااد رجاااااخ يف حتقيقاااااو للكثااااااب  احملقاااااقوظتاااااا كاااااان     
أو قليلااااااة، ورد ذكرىااااااا يف اظتقدمااااااة أو يف اعتاااااااوام  اظتوجااااااودة يف الكثاااااااب، فمااااااان 
 الواجاااااااب وضاااااااعها رتيعاااااااا يف مسااااااارد يعااااااارف يعااااااارف مبسااااااارد اظتصاااااااادر واظتراجاااااااخ،
ويوضااااااااااخ يف هنايااااااااااة الكثاااااااااااب .وبعاااااااااا  ىااااااااااذه اظتراجااااااااااخ يثعلااااااااااق بفاااااااااان حتقيااااااااااق 

بينمااااااااا خيااااااااث   وبعضااااااااها اآلخاااااااار حااااااااول فهااااااااارس اظتخطو ااااااااات، اظتخطو ااااااااات،
 .(22)اظتساعدة اليت اسثخدمها احملقق إلؾتاز حتقيق ؼتطو و غريىا بالعلوم

 ص ات المحقق :ثالثا: 

 باااااد أن تثاااااوفر يف احملقاااااق  الصااااافات اطتلقياااااة والفكرياااااة الااااايتمااااان  ىنااااااك رتلاااااة   
 :ما يلرأن نذكر من أمهها ميكن  الناج 

وػتبااااااااة موضااااااااوع اظتخطااااااااوط ألن ذلاااااااا  جيعاااااااال  الرغبااااااااة بااااااااالثحقيق، -1
فثساااااهل  اظتخطااااوط بكااااال ػتبااااة ورغبااااة،الباحااااا يقباااال علاااااى حتقيااااق 

سااااعيا  ويهااااون عليااااو السااااهر والثعااااب، تواجهااااو، الاااايتعليااااو الصااااعاب 
 تدقيق رتلة. أو وراء تفسري كلمة،

مالحطاااااة دقيقاااااة يف  إىلدقاااااة اظتالحطاااااة واطتااااارة لاااااذا فااااااحملقق ااجاااااة  -2
كماااااا اناااااو  ويف تصاااااحي  األخطااااااء، معرفاااااة الثصاااااحي  والثحريااااا ،

جاااااااال العصااااااار وواقاااااااخ اضتيااااااااة يف خااااااارة واساااااااعة بأشتااااااااء ر  إىلااجاااااااة 
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 وكااااااااذل  بثاااااااااريخ اطتااااااااط، العصاااااااار الااااااااذي كثااااااااب فيااااااااو اظتخطااااااااوط،
 .(28)أمكنو روف كثابة اظتخطوط إذا 

اإلحساااااااس بقيمااااااة الاااااارتاث العلماااااار والفكااااااري إحساسااااااا ينبااااااخ ماااااان  -3
اإلمياااااان العمياااااق بااااادوره الفعاااااال يف بنااااااء حضاااااارة األماااااة عااااان  رياااااق 

ثكاااااااون اظتشااااااارق لورباااااااط ماضااااااايها العرياااااااق ااضااااااارىا  إحيااااااااء تراثهاااااااا،
 وميادين العلم واظتعرفة. اضتياة،    غتا تتألقا وتفوقا يف 

فاااااملذا كاااااان  أن يكاااااون احملقاااااق علاااااى علااااام ودراياااااة مبوضاااااوع الكثااااااب، -4
يكاااااون للمحقاااااق إظتاااااام ودراياااااة  اااااذا  أنفالباااااد  الكثااااااب يف اضتاااااديا

 .(29)وكذل  الشأن يف سا ر العلوم العلم،
 الاااااااااااان  وتصااااااااااااحيحو،األمانااااااااااااة العلميااااااااااااة الاااااااااااايت تقثضاااااااااااار حترياااااااااااار  -5

وا جثهاااااااد يف إخراجااااااو علااااااى الصااااااورة الاااااايت دتااااااة علااااااى يااااااد مؤلفااااااو 
أو تقااااااو  باااااانق  أو زيااااااادة دون أساااااااس علماااااار  دون أي تصاااااارف،

 يعثمد على أ ول الثحقيق اظتعثمدة عند  يوخ ىذا العلم.
 اإلظتااااام الواسااااخ بالل ااااة العربيااااة وأساااااليبها ومفرداهتااااا وسااااا ر علومهااااا، -6

الااااايت قاااااد تواجاااااو احملقاااااق يف أسااااااليب  ؽتاااااا ياااااذلل ك اااااري مااااان الصاااااعاب
حيااااااا جيااااااد ماااااان اضتصاااااايلة الل ويااااااة مااااااا ميكنااااااو  اظتخطو ااااااة ول ثهااااااا،
 .(25)والو ول إىل الوجو الصحي  من تدقيق النطر،

الدراياااااااااة بفااااااااان الثحقياااااااااق حياااااااااا   جياااااااااوز للباحاااااااااا أن يشااااااااارع يف  -7
ماااااااااا ج يكااااااااان علاااااااااى دراياااااااااة بفااااااااان حتقيااااااااااق  حتقياااااااااق ؼتطاااااااااوط ماااااااااا،

،كااااااااار يضااااااااامن اؾتااااااااااز جياااااااااد ،وكاااااااااذل   اظتخطو اااااااااات ومنهجيثاااااااااو
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إذا ماااااااااااااا الثااااااااااااازم بثلااااااااااااا  القواعاااااااااااااد  اخثصاااااااااااااار اصتهاااااااااااااد والوقاااااااااااااة،
 .(21)واأل ول

نااااااااااة وساااااااااعة الصااااااااادر فاظتخطو اااااااااات ،بسااااااااابب قااااااااادم األ الصااااااااار و -8
مااااان  أك اااااروتنااااااوب  وتاااااداوعتا باااااني أيااااادي ماااااالك ك اااااريين، عهااااادىا،

مطموساااااااااة يف بعااااااااا  كلماهتاااااااااا  ناساااااااااخ عليها،قاااااااااد تكاااااااااون غالباااااااااا،
ناقصاااااااة يف أوعتاااااااا  أو ،أوراقهااااااااؽتزقاااااااة يف بعااااااا   مثهر اااااااة أو ورتلهاااااااا،

وكااااااال ىاااااااذا يثطلاااااااب مااااااان  فقاااااااد بعااااااا   ااااااافحاهتا،أو  ،آخرىاااااااا أو
 أنوىااااااو داااااااول  الثحلاااااار بالصاااااار واصتلااااااد وسااااااعة الصاااااادر، احملقااااااق،

 يسااااااااعى لثفسااااااااري عبااااااااارة م لقااااااااة ،  أوجيااااااااد الكلمااااااااات الضااااااااا عة ،
وقاااااد ميضااااار وراء ذلااااا   إليهاااااا، الااااايت يلجاااااأيف اظتراجاااااخ  أثاااااراجياااااد عتاااااا 

 .قريب منو أوه مبث ا إىلما  ويلة ح  يصل أيا
ألن  و اااااااااول الااااااااانف ، األنااااااااااةومااااااااان مساااااااااثلزمات الصااااااااار أيضاااااااااا   

ااجاااااااااة إىل تااااااااادقيق  والثحقياااااااااق ،واطتطاااااااااأالعجلاااااااااة تاااااااااورث الساااااااااهو 
واظتقارنااااة واظتقابلااااة ،حاااا  يشااااعر احملقااااق انااااو و اااال  وإعااااادة الثاااادقيق،

 .(23) أو ىو أقرب إىل الكمال إىل الكمال،

العمااااااااال يف ميااااااااادان حتقياااااااااق اظتخطاااااااااوط  أن إىلننباااااااااو  أنميكااااااااان  األخااااااااارييف      
احملقااااق  ساااابيل تعاااارتض الاااايتالسااااهل فهناااااك الك ااااري ماااان الصااااعوبات  باااااألمرلااااي  
وناااااذكر مااااان ىاااااذه الصاااااعوبات علاااااى سااااابيل اظت اااااال ،حتقياااااق اظتخطاااااوط ونشاااااره  يف 

   اضتصر:

رداءة اظتخطاااااوط مااااان حياااااا ناااااوع اطتاااااط الاااااذي كثاااااب بو.فقاااااد يكاااااون  -
مكثوبااااا خبااااط تثصاااال فيااااو أو واضاااا  الاااانقط واإلعجااااام،  أوغااااري مثميااااز 
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واخاااااااااااا  بالااااااااااااذكر ماااااااااااان ذلاااااااااااا   اضتااااااااااااروف اتصااااااااااااا  مبال ااااااااااااا فيااااااااااااو.
 .األندلسر أواظتخطو ات ذات اطتط اظت ريب 

رداءة اظتخطااااااوط ماااااان حيااااااا الثصااااااحي  والثحرياااااا  الااااااذي يقااااااخ فيااااااو   -
حتيااااااال فهااااااام الااااااان   الااااااايتمااااااان حياااااااا األساااااااقاط الك ااااااارية  أوكاتباااااااو، 
 مسثعصيا.، أو رتعلو عسريا أحيانا

والثآكاااااال، أو عواماااااال البلااااااى  إىلرداءة اظتخطااااااوط ماااااان حيااااااا تعرضااااااو  -
انطمااااااس بعااااا  كالماتاااااو، أو انااااادثار بعضاااااها بساااااب جهااااال القاااااا مني 

 بصناعة الثجليد.
 .(22)غرابة اظتخطوط يف موضوعو ول ثو -

تواجاااااااااو ػتقاااااااااق الااااااااان  وميكااااااااان  الااااااااايتز الصاااااااااعوبات ر ىاااااااااذه مااااااااان أبااااااااا
 يلر: مواجهثها مبا

عااااااادد ماااااااان  نساااااااخ الكثااااااااب الاااااااذي يعاصتااااااااو كااااااار أأن جيماااااااخ احملقاااااااق  -
 ويقابل بعضها ببع  مقابلة دقيقة كاملة مسثوعبة.

أو الااااايت  أن يلجاااااأ إىل اظتراجاااااخ الااااايت يطااااان أن اظتخطاااااوط اساااااثقى منهاااااا، -
ياااااارج  أهنااااااا قااااااد اسااااااثقة منااااااو ،ويسااااااثعني يف الثحقيااااااق مبقابلااااااة ىااااااذه 

 ومراجعة كل منها على األخرى. على تل ،
اسااااة أساااالوب اظتؤلاااا  يف تاااارك ماااان أن يكااااون للمحقااااق  اااالة تامااااة بدر  -

فاااااااملن  وان يكاااااااون ذا معرفاااااااة وثيقاااااااة بعصااااااار اظتخطاااااااوط، آثاااااااار أخااااااارى.
يثضاااااااااامنها  الااااااااايتذلااااااااا  يلقاااااااااى ضااااااااااوءا كباااااااااريا علااااااااااى فهااااااااام اظتعااااااااااارف 

 .(22)اظتخطوط

 ال ـــوامش:
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حتقيااااااااق اظتخطو اااااااات بااااااااني الواقااااااااخ  عباااااااد ا  عبااااااااد الااااااارحيم عساااااااايالن: -﴾1﴿
 .29ص ،1994 السعودية ، مطبوعات اظتل  فهد، ،األم لواظتنهط 

منااااااىط الفكااااار والبحاااااا الثاااااارخير والعلاااااوم اظتسااااااعدة  حساااااان حاااااالق: -﴾3﴿
 ،2004 باااااااريوت ،لبنااااااااان، دار النهضاااااااة العربياااااااة، ،4ط وحتقياااااااق اظتخطو اااااااات،

 .120ص

 نفسو. -﴾2﴿

 .32ص اظترجخ السابق، عبد ا  عبد الرحيم عسيالن: -﴾2﴿

 عا ااااااق اظتخطو ااااااات، كاااااارم وحااااااامت الساااااايد مصاااااالحر:أبااااااو   أماااااانيكاااااارم   -﴾0﴿
 .7ص ،2001 مصر، للنشر والثوزيخ، األمنيدار  ،1ط

مركااااااز ، اإلسااااااالمرحملااااااة تارخييااااااة عاااااان الاااااارتاث  عااااااز الاااااادين باااااان زغيبااااااة: -﴾6﴿
 .6ص ديب، رتعة اظتاجد لل قافة والرتاث،

 .7-6ص ص نفسو، -﴾2﴿

مكثبااااااة فهااااااد  دراسااااااات يف اظتخطو ااااااات العربيااااااة، شتاااااااء زكاااااار ػتاساااااان: -﴾8﴿
 .9ص ،1999 الرياض، الو نية،

 .14 -13ص ص  نفسو، -﴾9﴿

 .14 ص نفسو، -﴾15﴿

 .7ص عز الدين بن زغيبة: اظترجخ السابق، -﴾11﴿

 31ص اظترجخ السابق، عبد ا  عبد الرحيم عسيالن: -﴾13﴿
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ص  كااااارم وحاااااامت السااااايد مصااااالحر: اظترجاااااخ الساااااابق، أباااااو أمااااانيكااااارم   -﴾12﴿
 .17 -16 ص 

 .17ص  نفسو، -﴾12﴿

 مكثبااااااة مصااااااباح، ،2ط عبااااااد السااااااثار اضتلااااااوجر: اظتخطااااااوط العااااااريب، -﴾10﴿
 .273ص ،1989 السعودية،

ػتمااااااااود مصااااااااري: تأ اااااااايل قواعااااااااد حتقيااااااااق النصااااااااوص عنااااااااد العلماااااااااء  -﴾16﴿
 ،2و1،ج39العاااااااارب اظتساااااااالمني، يف غتلااااااااة معهااااااااد اظتخطو ااااااااات العربيااااااااة ،مااااااااط

 .36ص ،2005 مصر، القاىرة،

 نفسو. -﴾12﴿

 وراقياة الثحقياق قا ماة منااىط يف أُلّا    ماا :اصتاراخ ىاا  عبااس -﴾18﴿
 .1 ودراسة، ص توثيق حتليلية

 ،2ط مقدمااااااااة لدراسااااااااة الثاااااااااريخ اإلسااااااااالمر، عبااااااااد اظتاااااااانعم ماجااااااااد: -﴾19﴿
 .53ص ،1964 مصر، القاىرة،

حتقيااااااق اظتخطو ااااااات بااااااني النطريااااااة  فهماااااار سااااااعد و ااااااالل غتااااااذوب: -﴾35﴿
 .20ص ،1993 لبنان، عاج الكثب، ،1ط والثطبيق،

كاااااااااااااارم وحااااااااااااااامت الساااااااااااااايد مصاااااااااااااالحر: اظترجااااااااااااااخ أبااااااااااااااو   أماااااااااااااانيكاااااااااااااارم   -﴾31﴿
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 االستعماريةالهجرة العلمية للجزائريين نحو تونس خالل الحقبة 

 األستاذة: عبد النوز فتيحة

 الجزائر –المدرسة العليا لألساتذة  بوزريعة 

 مقدمة:

منذ البدايات األوىل لالحتالل الفرنسي للجزائر ظهرت موجة من 

جرات أقبب  رحل  البوات انانشاارية إىل اذل ىذهضلو تونس زائريُت اجلىجرات 

تركلا، بعد ذبريدىا من السالح، وتالىا خروج الداي حسُت وحاشلتو وأقلان 

ذه اذلجرات ىو ذل الدافع الرئلسي وكانم، 1830العاصمة وادلدن الشربى سنة 

غاية  ذا مل تشن اذلجرةاألرض ادلسلم، لصاحب  قلى ت  الشافرالرفض لسلادة احمل

وسللة جلأ إللها اجلزائريون نتلجة األوضاع السلئة اليت يف حد ذاهتا، لشنها كان  

، قلى السشانادلستعمر الفرنسي  مارسوي ذالبهر ال بسببالبالد  إللها  آل

اللتحاق لاغادرة اجلزائر دلو والعائالت إىل اذلجرة،  فرادبالعديد من األ وىذا ما دفع

وقد تعددت أسباب ذلك، فمنهم من  قموما  بتونس خصوصا وادلارق العريب

 ةاقتصادي ة، إضافة إىل أسبابقلملو ة ومنهم من كان  دوافعدينل كان  دوافعو

ة، ويف ىذا ادلبال سنتناول اذلجرات الدينلة والعلملة للجزائريُت وسلاسل ةواجتماقل

 .اناستعماريةخالل احلببة 
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  تونسهجرة الجزائريين نحو ل الدوافع العلمية - 1

العام  الديٍت سببا وجلها ورئلسلا يف ىجرة اجلزائريُت، وذلك بسبب  ديع

مراقبة ادلؤسسات الدينلة ومصادرة األوقاف، وإدارة الاؤون الدينلة من طرف 

فرنسا، من قدل وتعلُت البضاة ادلسلمُت وتسملة األئمة وإقالن ادلواسم الدينلة 

 1907ديان يف اجلزائر إىل سنة إىل غَت ذلك، استمرت يف التسلط قلى ك  األ

م، حلث أقلن  فص  الدين قن الدولة وسحب  سلطتها قن ادلسلحلة واللهودية 

واحتفظ  هبا خبصوص اإلسالم، ىذا التملز أثار سخط اجلزائريُت ورأوا وتأكدوا 

 1.أنو نا مستبب  ذلم يف بالدىم لذا ذىبوا ينادون ملجأ ذلم يف اخلارج

ألهنم أصبحوا  ،تونس وادلارق اإلسالمي دون غَتهىاجر اجلزائريون إىل 

ياعرون بعدم األمن قلى دينهم فبعضهم توجو إىل تونس والبعض األخر إىل دول 

ولعب  الطرق الصوفلة دورا فاقال حلركة اذلجرة. فنجد "الالخ  ،ادلارق اإلسالمي

ونصح ادلسلمُت دباغادرة ىذه  م1847ادلهدي" يف بالد الزواوة الذي أفىت سنة 

اإلسالملة للحافظوا قلى دينهم  األرض ادلضطهدة، وأن يهاجروا إىل األراضي

قائلة من بالد الببائ  إىل دنلاىم، وترتب قن ىذا احلراك انتبال أكثر من ألفي و 

م سشان الببائ  إىل 1852الالخ " سي احلاج قمار" سنة ، كما دقا سوريا

   2س والبالد اإلسالملة يف منطبة سور الاغزنان وذراع ادللزان.اذلجرة إىل ك  من تون

كما كان  اجلامعة اإلسالملة سببا آخر ىاما من أسباب اذلجرة اجلزائرية، وذلك 
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من خالل دقاية السلطان " قبد احلملد الثاين " إىل اذلجرة إىل الارق األدىن، 

قبده" يف نفوس اجلزائريُت وتأثَت زقماء اجلامعة اإلسالملة مث  " األفاغاين وزلمد 

، كما كان للشتب اليت هترب من الارق األدىن قرب 3ودقوتو لإلصالح الديٍت

تونس إىل اجلزائر دورا ىاما يف الدقاية للجامعة اإلسالملة إضافة إىل اجلرائد اليت 

،  4دق  اجلزائريُت إىل أرض احلريات والوقود مث  جريديت "ادلؤيد" و "ادلهاجر"

ذلك الرسائ  اليت كان يبعث هبا ادلهاجرون اجلزائريُت يف البرن التاسع  وإضافة إىل

  5قار إىل ذويهم يف اجلزائر واليت كان  تصف احلرية واألخوة يف الارق األدىن.

وياَت "فرحات قباس" إىل أن صدى اجلامعة اإلسالملة يف اجلزائر كان 

الل ادلراسالت اليت  سببا كافلا إىل ىجرهتم إىل تونس ودول أخرى، وذلك من خ

كان  بُت ادلهاجرين األوائ  وذويهم يف الداخ  أو حىت يف قودة بعضهم، 

فنسج  يف أذىاهنم أساطَت كثَتة قن الوضعلة الطلبة وادلعلاة الرغدة اليت 

ادلاغامرين األوائ  أن يبف قلى أثر  إناا للخماس حلنئذ  ، فلم يبقيعلاها ذويهم

  6ة".يهاجر ىو أيضا ادلهانة والفاقو 

من جهة أخرى يذكر "كامبون" بأن تصوير احللاة يف تونس أو يف الاام 

جع  ادلهاجرين يعمدون إىل التوجو ىناك، وقد جاء يف  ماقلى أهنا رغدة ىو 

تعالوا واقضوا ببلة حلاتشم يف بالد غنلة باخلَتات والصلوات  إحدى ادلراسالت: "

  يف اآلخرة " ويذكر أيضا أن بعض واناحًتام، وقد وقد اهلل ادلهاجرين مشانا أفض
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الذين ىاجروا من قب  من زواوة رجعوا إىل دواويرىم األصللة للناشدوا إخواهنم يف 

 7الدين وانالتحاق هبم يف تلك األراضي ادلباركة.

أما فلما خيص دوافع اذلجرات العلملة فهي متنوقة، فشان  زيارة البباع 

أخوية وقلملة مع بعض ادلفشرين ادلبدسة باحلجاز، ينتج قنها ربط صالت 

. كما فع  "ابن باديس" أثناء قودتو اواألدباء أو انالتحاق دبعاىدىا وجوامعه

واتص  خالذلا  مصرللجزائر من رحلتو إىل احلجاز حلث قرج قلى سوريا ولبنان و 

ببعض رجال العلم واإلصالح، فشانوا يهاجرون إىل البالد الابلبة للنهلوا من 

 8ادلعارف.ظمأىم للعلوم و  ومراكز العلم هبا ما يروي معُت جامعاهتا

كان  تونس ادلبصد األول لطالب العلم من اجلزائريُت وبالتحديد 

اجلامعة الزيتونلة ومدارسها حلث استبطب  إللها العديد من الطلبة من جهات 

يبول  9قديدة من تبسة وقُت البلضاء وقسنطلنة وغَتىا من مدن الارق اجلزائري.

" إن دافعنا إىل  :قبد اهلل الركليب قن سبب ىجرة اجلزائريُت العلملة إىل تونس

اذلجرة ىو دافع جل  كام  ب  أجلانا قبلنا هتدف إىل أن نتثبف ثبافة قربلة 

إسالملة أصللة، خاصة وأن التعللم ادلتوسط والثانوي مل يشن بالعربلة ولشنو كان 

يعلش منا يف الريف أو البرية نا فرصة لو بالفرنسلة، وضلن أبناء الاعب من 

للواص  تعللمو بعد انابتدائي فشان  الزيتونة ملجـأ دلن حرم من ثبافتو وتراثو 



 مجلة دورية دولية محكمة                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 625  50لعدد ا
 

البومي، ومل يشن للجاغرافلة دخ  يف ىذه اذلجرة اىل تونس فهناك التبلنا بأمثالنا 

 10من شىت أضلاء الوطن".

رن الثالث قار اذلجري بدأ سفر الطالب اجلزائريُت إىل تونس يف آخر الب

وىو النصف الثاين من البرن التاسع قار، كانوا أفرادا قلللُت منهم الالخ " 

 -ىـ  1287احلاج سعلد بن يوسف اللسبٍت" الذي رجع من تونس حوايل 

م، توىل التدريس يف ملزاب وكان شلن أنعش النهضة ادللزابلة احلديثة ودفعها 1871

ىل تونس تشثر يف العبد األول من البرن العارين إىل األمام، مث بدأت اذلجرة إ

ألن الشثَت من العائالت اجلزائرية ادللسورة وادلتوسطة منها فضل  إرسال أبنائها 

، وشلن ىاجر إللها 11دلزاولة التعللم يف اجلامعة اإلسالملة وبالضبط جامع الزيتونة

م، 1909سنة يف ذلك العهد صلد قائلة "بوحلال" اليت أرسل  ابنها للزيتونة 

وقائلة بن باديس اليت أرسل  "قبد احلملد بن باديس " للدراسة يف اجلامعة 

م بعد حصولو قلى شهادة التطويع، وىاجر 1912اليت قاد منها سنة الزيتونلة و 

" وغَتىم، ويف النصف الناصر كروش" وابنو " الالخ محو أيضا الالخ " احلاج

بو اللبظان" و "احلاج قمر العنق" وتعد الثاين من البرن العارين ىاجر الالخ "أ

بعثتهما أول بعثة ملزابلة اجتازت تبسة إىل تونس وكان  يف شهر ماي 

، وكان وادي ملزاب أسبق النواحي اجلزائرية كلها يف إرسال البعثات 12م1914

العلملة ادلنظمة إىل تونس، حلث بلغ قددىم بعد احلرب العادللة األوىل مئات. 
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كبَتة لسشٌت التالملذ برؤسائها احلازمُت ادلربُت وبنظامها وكان  ذلم ديار  

 تربلتو.  للتلملذ راحتو وقملو و اإلسالمي الذي يشف

ويرجع الفض  الشبَت يف إرسال الرقل  األول للبعثات الطالبلة إىل الزيتونة 

إىل الالخ قبد احلملد بن باديس فبعد قودتو إىل اجلزائر بسنة واحدة فبط، 

م، حسب 1913لع منو وصل  أول بعثة طالبلة إىل تونس سنة تاجبرقاية و و 

تبدير زلمد الصاحل اجلابري. أما زلمد قلي دبوز فلو رأي آخر حلث يرى أن 

 م. 1917أول بعثة طالبلة كان  سنة 

دلا وضع  احلرب العادللة األوىل أوزارىا مل يتمشن الطلبة من البباء يف  

أن انته  احلرب لتستأنف ىذه البعثات  تونس واضطروا للعودة إىل ديارىم إىل

طريبها إىل تونس، وكثرت اذلجرة وتدفب  أفواج كثَتة من الطلبة اجلزائريُت، 

ومن بُت طالب  13.وصارت تونس ىي مبصد ك  من يريد الثبافة العربلة الواسعة

العلم الذين توافدوا قلى مؤسسات التعللم بتونس بعد احلرب العادللة األوىل، 

م نذكر: زلمد اللباين ابن السائح والالخ زلمد 1924داية من سنة زبرج  بو 

خَت الدين وزلمد العلد آل خللفة والسعلد الزاىري ورمضان محود ومبارك ادلللي 

ومفدي زكريا ومحزة بوكوشة وأمحد توفلق ادلدين وغَتىم شلن قادوا إىل اجلزائر 

والًتبوي والشفاح  والنضال العلمي ىم لًتبلة األجلالووظفوا قلمهم وجهود

 14الثبايف بصفة قامة.
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فبط يف استلعاب  اىام الجامع األقظم بالعاصمة التونسلة دور لمل يشن 

ب  توسع  البعثات إىل فروقو ادلنتارة دبعظم أضلاء البالد وخباصة  ،ادلوفدين إللو

 بدءا من مدينة توزر باجلنوب التونسي ،ادلعاىد الزيتونلة ادلنتصبة قلى طول احلدود

إىل مدينة بنزرت يف أقصى مشال البالد، إذ استوقب  ىذه الفروع آناف الطلبة 

اجلزائريُت الذين يأتوهنا من ك  ادلدن خيتصرون الطريق وادلصاريف الباىظة اليت  

 15كانوا يتشبدوهنا.

لمُت اجلزائريُت يف تتابع  البعثات العلملة منذ ملالد مجعلة العلماء ادلس

اىتم  بالتعللم والًتبلة كمبوم أساسي يف دقوهتا م، اليت 1931ماي  5

اإلصالحلة والًتبلة كمبوم أساسي يف دقوهتا اإلصالحلة واىتمامها أكثر بالبعثات 

م، ما 1936الطالبلة إىل العامل اإلسالمي، إذ استببل  تونس لوحدىا سنة 

وديشن أن ناَت إىل بعض خرجيي اجلامعة الزيتونلة  16.طالب 200يبارب 

دىا والذين كان ذلم دور مؤثر يف احللاة الفشرية والثبافلة والسلاسلة يف ومعاى

وىم: أبو الباسم سعد اهلل  وصاحل خريف وقبد اهلل الركليب  ،اجلزائر بعد اناستبالل

وأبو العلد دودو واجلنلدي خللفة واألخضر السائحي وقبد احلملد بن ىدوقة 

فات واناختصاصات وادللول والطاىر وطار، فضال قن اآلناف من ذوي الثبا

األخرى من مهندسُت وأطباء وقادة قسشريُت شلن تشونوا يف رحاب اجلامعة وأدوا 

 17رسالتها احلضارية قلى أكم  وجو.
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ىذا العطاء الذي قدمتو الزيتونة للجزائر والعروبة واإلسالم ىو الذي مح   

ومن  ك  خرجيلها لالقًتاف بفضلها وتبديرىا ودروىا كمعلم قلمي جلل ،

" الذي كتب مبانا صلد الالخ "قبد احلملد بن باديس ،شواىد ذلك اناقًتاف

بعنوان " يف تونس العزيزة " يعًتف جبمل  تونس يف تشوينو قائال : " ... حبا إنا 

لتونس ىوى روحلا ببليب نا يضارقو إنا ىوى تلمسان، أقرف ذلك من اناراح 

 أحد مثلهما إنا يف ربوقهما، يف الصد، ونااط يف الفشر، وغبطة يف البلب نا

ومن نعم اهلل قليا يف العهد البريب أن يسار يل الًتدد بُت )اخلضراء( و )البهجة(، 

وقد كان  أخرمها يف تونس ذات مظهر شلتاز وماغزى سام " وكان  تلك آخر 

 18زيارة لتونس من قبد احلملد بن باديس.

من ديوان احلماسة  : " .. وإن أنسى فال أنسى دروسا قرأهتابول أيضاوي

فبد حببتٍت يف األدب والتفبو بشالم العرب ، قلى األستاذ بن قاشور )...(

 19وأحسس  من الاعور بعز العروبة واناقتزاز هبا كما اقتززنا باإلسالم ".

أما زلمد السعلد الزاىري فبد أظهر شىت قواطف الوناء والتبدير 

: " إن جامع الزيتونة  أبنائها قائالالاخصي والوطٍت دلا قدمتو الزيتونة للجزائر و 

كان أشبو خبللة النح  يف ذلك العهد الزاىر، ياتهر بأكثر من شخصلة قلملة 

، وكان  أمهات الشتب العربلة ىي ادلورد لة تاد الرحال إللها من األقاصيوأدب

الذي تلتبي حولو احللبات، فشان اجلامع بذلك التفاتة وفلة للتاريخ وللًتاث 
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 أقطار ثالثة تعاين من غزو دخل  ومن قدو ماًتك، كما كان اجلامع العربلُت يف

مهزة وص  للنهضة األدبلة احلديثة يف ادلارق والدقوة اإلصالحلة ادلتجاوبة يف 

أرجائو، وأنا مدين لشللة جامع الزيتونة بتونس فبد زبرج  منها وأحرزت قلى 

ة العلم واألدب واإلصالح شهادهتا )شهادة التطويع(، وما تراه يف اجلزائر من حرك

الديٍت ىذه أيضا مدينة جلامع الزيتونة فشثَت من رجال ىذه احلركة قد زبرجوا يف 

 20الزيتونة وأحرزوا قلى شهادهتا العلملة".

  «وبنفس ادلااقر كتب الالخ زلمد خَت الدين يف مذكراتو قائال : 

صبة م فًتة خ1925-م 1918قاش  تونس خالل مبامي هبا ما بُت قامي 

قامرة باللبظة والنهضة، رأي  فلها ما مل أشاىده من قب  يف حلايت األوىل 

باجلزائر، فأثر ذلك يف تشويٍت وىلأين للعم  قلى هنضة اجلزائر يف رلالُت متوازيُت 

مها: اإلصالح الديٍت، واإلصالح الوطٍت، وىشذا استفدت من اقاميت بتونس، 

قي ثري ورجع  إىل اجلزائر مؤمنا بأن زيادة قلى العلم بزاد آخر سلاسي واجتما

هنضتنا تتحبق بالعم  يف اجملالُت الساببُت إحلاء الدين، وإذكاء روح النهضة بُت 

  21.»ادلواطنُت

  «أما ادلرحوم أبو الباسم سعد اهلل الذي قرب قن تبديره للزيتونة قائال: 

لوملة ونا أكتمشم أين قا  ىذه الوحدة بش  جوارحي قاتها يف ادلمارسة ال

م وقا  بآمايل منذ أصبح  طالبا 1947ذ دخل  تونس تلملذا سنة من
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جامعلا مث أستاذا، قا  يف معاىد تونس وديارىا وأحلاءىا كما يعلش التونسلون 

أخوة مطلبة يف السراء والضراء. أشاع أساتذتنا بلننا أخوة العلم والوطنلة وانتظمنا  

وحُت رجع  إىل بالدي اجلزائر  األحزاب ...ظاىرات السلاسلة و كطالب يف ادل

أحسس  حبضوة كبَتة فلها وشوق جارف إىل تونس سجلتها  م1954سنة 

 قندئذ يف شعري ومذكرايت، تذكرت قند ذلك قول ادلتنيب: 

خلب  ألوفا لو رجع  إىل الصبا            لفارق  شليب موجع البلب "

 22.»باكلا

اليت مثل  سلتلف وقد سرت روح ادلعرفة إىل ك  األجلال األخرى 

صلد الااب الطالب البعثات فضل  تعرب قن ىذا الوفاء يف ك  ادلناسبات، و 

" احلبلب بناسي" الذي درس يف فًتة اخلمسلنات وساىم يف الشتابة يف بالزيتونة 

الصحافة التونسلة، حلث كتب مبال بعنوان "فض  الزيتونة قلى اجلزائر" ويبول 

فض  قلى اجلزائر يف ادللدان الثبايف، إذ نا ينسى  " للزيتونة واحلق يبال :يف ذلك

الناس أن اجلزائر زلرومة من التعللم العريب كللة، ب  اللاغة العربلة غَت معًتف هبا، 

  23وىي تعام  معاملة سلئة والتعللم جردية يعاقب قللها بأباع العبوبات ".

ُت يف م كان قدد الطلبة اجلزائري1954دلا قام  الثورة اجلزائرية سنة 

اجلامعة الزيتونلة وحدىا أكثر من ألف تلملذ، ودلا رأى اناستعمار الفرنسي إقبال 
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اجلزائريُت قلى تونس، وبطولة العلماء الذين زبرجوا منها، أغلق باب تونس قلى 

الطلبة وجع  السفر إللها برخصة خاصة صعبة وكان  نا تعطى للتالملذ، لشن 

م من الزيتونة وفروقها، فبد كان الطلبة ذلك مل دينعهم من اذلجرة لطلب العل

يبطعون احلدود سَتا قلى األقدام من جهة اجلبال الصعبة اليت نا حيرسها 

: " أنو يذكر زلمد قلي دبوزالفرنسلون لصعوبة الطرق فلها وبعدىا والتوائها، و 

م سلك 1942ى رخصة الذىاب إىل تونس سنة قندما يئس من احلصول قل

  24لشها إخوانو الطلبة ".الطرق الصعبة اليت س

قلى الرغم من غلق فرنسا أبواب تونس يف وجو طلبة العلم إىل أن جبهة 

ب  كلف  شلثلُت يف انارباد العام للطلبة  ،التحرير الوطٍت مل تبق مشتوفة األيدي

ادلسلمُت اجلزائريُت بأن يسعوا  قلى األق  لفتح أبواب معاىد وجامعات بلدان 

ماي  19اصة بعد إقالن إضراب خ ،و الطلبة اجلزائريُتأوروبا وأمريشا يف وج

م. وصلح  يف ذلك لتشون ىذه النخبة النواة األساسلة حلركة الًتبلة 1956

  25م.1962 والتعللم يف اجلزائر غداة ربررىا هنائلا سنة

قادة ما تشون الرحلة إىل تونس انطالقا من بسشرة ومنها دير قلى قدة 

لنة وسوق أىراس وقنابة وتونس. فمثال كان قلى طلبة باتنة وقسنط :ونايات منها

وادي سوف لشي يسافروا اىل تونس قن طريق البطار ديتطون أي مطلة باذباه 

، محَت...( ويذكر الالخ زلمد خَت الدين الظروف اليت بسشرة ) سلارة، قربة
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: "أمضل  العطلة الصلفلة يف مسبط راسي بفرفار اىل تونس قائال سافر فلها

)بسشرة( دون أن أخرب أحدا دبا قزم  قللو، وما أن جاء اخلريف حىت تزودت 

، كأنٍت ذاىب اىل قسنطلنة وأنا قاصد تونس، ركب  البطار انطلب  للسفرو 

وحلل  هبا للال قضل  للليت األوىل يف أحد األسواق اليت تبل  ساىرة، ويف 

شؤوين اخلاصة مث  الصباح توجه  إىل جامع الزيتونة واكًتي  بو سشنا، ونظم 

دخل  اجلامع فهالٍت ما رأي  من فروق بُت احللاة العلملة يف ىذا ادلسجد العامر 

 26.لاة العلملة يف مدينة قسنطلنة "واحل

  م( فلبول قن رحلتو:"1992-م1927أما مولود قاسم ناي  بلباسم )

ين دلواصلة الدراسة باجلامع األقظم وأذكر أ م1946سافرت إىل تونس يف جانفي 

قطع  احلدود بُت تبسة وتالة يف تونس للال قلى الباغال مع ذبار السوق 

السوداء". ويؤكد ذلك األستاذ "زلمد الاريف بن الالخ " الذي كان رفلق دربو 

قطعنا ادلسافات بُت احلدود اجلزائرية  والتونسلة  " :تونس قائال حُت سافرا إىل

قوع يف أيدي ادلراقبة الفرنسلة ....  قلى األقدام قرب اجلبال والاعاب خوفا من الو 

كان  ادلاغامرة خَت وسللة لتحبلق ىذا الطموح مهما كان  الصعاب وادلااك  

  27فاحتملنا وصربنا".

 معابر الهجرة ومناطق االستقرار  - 6
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  معابر الهجرة -أ 

قرف  مسارات ىجرة الطلبة اجلزائريُت إىل تونس ثالثة اذباىات شرق 

ووسط وجنوب اجلزائر، مث تللها منطبة الاغرب وإن كان  غالبلة الراغبُت يف اذلجرة 

فلها قد اذبهوا ضلو ادلاغرب األقصى لعوام  جاغرافلة واجتماقلة، بالنسبة دلسار 

واجلنوبلة الارقلة واجلنوبلة اذلجرة الطالبلة اىل تونس من الناحلة الاماللة 

الصحراوية يبودان اىل اجلامع الزيتونة بصفة مباشرة وأىم ادلباطعات هبا قسنلطنة  

 28وقنابة وسوق أىراس والبالة.

أما اجلنوب فشان يعرف دبساراتو ومعابره وأمهها وادي سوف وتوقرت 

منذ  وبسشرة وكان  ىناك قالقة وطلدة بُت سشان ىذه األقاللم وسشان تونس

البدم قن طريق الصحراء وذلم دراية دبسالك الطرق وأوىل اذلجرات الشبَتة من 

م واليت ضم  1874الصحراء رب  ظروف سلاسلة كان  ابتداء من سنة 

جزائري قطعوا اجلنوب مرورا باجلريد التونسي وىجرات سشان وادي سوف  300

جرت من فرد ىا 12000فرد و 2000وتوقرت وبسشرة واليت قدرت حبوايل 

  29ملزاب.

كما توافدت اذلجرات اجلزائرية إىل الشاف سواء يف شش  قائلي أو 

أىلي غادروا بدون إذن، وأقلن  اإلدارة قن  63قروش، فمن بلدية سطلف 
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نفرا، ومن قُت  17تنب  ثالث قائالت أصللي دوار بن ضلاف، ومن تبسة 

ة ادلنطبة لشنو مت قائلة غادرة خلس 25يد أنفار ومن بلدة ادلعار  07لبلضاء ا

 30إيبافهم أثناء امتطائهم البطار باذباه تونس.

أما ادلسار الثالث الذي كان يبتصر قلى ارتلاد الزوايا والشتاتلب وادلدارس 

الواقعة قلى مبربة من احلدود اجلزائرية التونسي، وىو مسار الوسط الذي سبثلو 

ورلموع مدن اجلنوب بسشرة مدينة تبسة دبوقعها اجلاغرايف بُت قسنطلنة يف الامال 

ووادي ملزاب ووادي سوف، كان ىذا ادلسار يتخذ كمنفذ لعبور ادلدن التونسلة،  

كما كان يستبطب يف نفس الوق  مناذج من ادلتعلمُت الذين ينزحون إللها من 

 31.البرى التونسلة وينتصبون للتعللم أو اإلرشاد

كان  ترح  من يف ىذا السلاق يصف مالك بن نيب نوع البعثات اليت  

 الطالب الذين كانوا كما أشار إىل  *طةتبسة يف اذباه مراكز التعللم بنف مدينة

بولو: بطة لتباشر لونا من التثبلف واإلرشاد اجلماىَتي يف العارينات يأتون من نف

كان يف تبسة فوران من األفشار حبا، حيفظو ويرقاه ويصونو العلماء الذين   «

شرق اجلزائر وىو تونس ( ونا يفوتنا أن نذكر أهنم   أخذوا يعودون من الارق )

اليت كان  حلنذاك يف احلدود  ،كانوا حيفظون سنة من تبسة سنها شلخ من نفطة

اجلزائرية التونسلة ادلركز الثبايف الذي يؤمو طالب العلم الذين كانوا قد حفظوا 

د الرمحن البرآن قلى ظهر قلب يف زاوية سلدي أيب سعلد، أو يف زاوية سلدي قب
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والذين مل يشونوا قادرين قلى البلام بدراساهتم العللا يف الزيتونة يف تونس. وبذلك 

ادلركز كان  الثبافة اإلسالملة تاع يف اجلنوب البسنطلٍت كلو ويف بداية ىذا البرن  

كان ادلركز يديره شلخ خلل  يسمى الالخ سي زلمد بن إبراىلم الذي كان يأيت 

فص  الصلف أي فًتة العطلة يف تبسة لدى صديبو بصورة  منتظمة للبضي 

 32».البائد الصديق 

 مناطق االستقرار  -ب 

مل يبتصر استبرار ادلهاجرين قلى منطبة بعلنها داخ  البالد التونسلة، ب   

كان تفرقهم يف شىت ادلناطق بدءا من اجلنوب حىت الامال، وكانوا يف بداية 

آخر حبثا قن اناستبرار والعلش، وكان  ىجرهتم شبو رح  ينتبلون من مشان إىل 

منطبة اجلنوب الاغريب أكثر ادلناطق يف تونس ارتباطا بادلهاجرين اجلزائريُت، إذ  

كان  منطبة العبور ألغلبلة ادلهاجرين، مع العلم أنو مل يستبروا ىناك يف بداية 

م ىجراهتم سوى أقداد بسلطة، نتلجة الظروف ادلناخلة الصعبة وندرة ادللاه وقد

توفر فرص العم ، استبرت يف مناطق "جريش وقبلي وقابس وقفصة وجربة  

  33للعم  يف خدمة الزوايا.

يف ادلنطبة  "يف أواخر البرن التاسع قار استبرهبا "أوناد سلدي قبلد

احملاذية دلنطبة سلدي يوسف وسشان جبال ورغة الذين ششلوا النواة األوىل 
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بداية البرن العارين شهد اجلنوب لتشوين بلدة ساقلة سلدي يوسف وخالل 

التونسي حركلة اقتصادية مهمة سبثل  يف الاركات ادلنجملة يف ك  من " أم 

العرش" و"ادلتلوي" و" الرديف" و" ادلضللة " وهبذا أتلح للجزائريُت فرصا للااغ  

مبارنة % من رلموع العمال 10م 1936حىت بلاغ  نسبتهم يف ىذا اجملال سنة 

%. وبالرغم من طبلعلة ادلنطبة الزراقلة إىل أنو  50الللبلُت و % 40بالتونسلُت 

  34كان للمهاجرين نصلبا من التجارة والنااطات العرفلة فلها.

أما استبرار ادلهاجرين يف ادلناطق الوسطى والاماللة لتونس فتعود إىل  

م وذلك نظرا لصباغتها الزراقلة وشهرهتا يف إنتاج احلبوب، 1830بداية اناحتالل 

م استبر أغلبهم يف 1871وبعد إمخاد ثورة  35،مثل  ىذه ادلناطق "بنزرت"و 

يف هناية و  الامال مث  جندوبة وماطر وباجة وبنزرت وباخلصوص تونس العاصمة.

البرن التاسع قار ىاجر سشان الببائ  إىل ادلنطبة الاماللة والوسطى وقدروا بـ 

، أما شخص 500لبسنطلٍت الذين قدروا بـ شخص وسشان البطاع ا 1000

  36السشان العاصمة اذبهوا يف الامال الاغريب وبالضبط يف طربقة والشاف وباجة.

البرن العارين توجه  إىل تونس أقداد ىائلة من اجلزائريُت  مطلع مع 

نتلجة البوانُت اناضطهادية اليت قام هبا اناستعمار الفرنسي ضدىم مث  قانون 

، استبروا كذلك يف البَتوان وصفاقس وسوسة وناب  التجنلد اإلجبارياألىايل و 

وقللبلة وقرنباللة وخنبة احلجاج وزغوان ووادي الرم  والفحص وبئر ماارقة 
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مهاجر  1500واحملمودية وحجاز الباب وباجة والشاف لوحدىا كان يعلش هبا 

  37.م 1946جزائري سنة 

ىل نااطهما تعود كثرة اذلجرة اجلزائرية ضلو منطبيت الامال والوسط إ

ووجود فرص العم  وادلعاملة احلسنة اليت يعام  هبا التونسي اجلزائري،  ألفالحي

. وتركز يعرفون بالبضلة اجلزائريةويااركوهنم زلن أىاللهم ويادون من أزرىم و 

اجملال األرحب  ألفالحينااط ادلهاجرين اجلزائريُت يف البالد التونسلة قلى العم  

لة من األيدي العاملة اجلزائرية باإلضافة إىل قم  الذي استوقب أقدادا ىائ

ادلناجم وأقمال البناء وادلصانع ومهن خاصة، ومع بداية فرض احلماية الفرنسلة 

قلى تونس مل يعد للجزائريُت قملهم اخلاص هبم ب  أصبحوا خيضعون ذللمنة 

ى سببا يف سبرد بعض العروش قل اقتبادناوىذا يف  38.ادلراقب ادلدين الفرنسي

ثبة يف األرشلف الوطٍت التونسي و احلدود اجلزائرية التونسلة، وصلد ادلصادر ادل

ANT  تاَت إىل أحداث شهدهتا ادلناطق احلدودية من خالل تبرير حرر يف

قلى احلدود من قب  الوزير األول  اناضطراباتحول  م1880أكتوبر  16

جاء فلو أن بعض وقد التونسي مصطفى بن إمساقل  إىل الوزير األول الفرنسي 

قلى احلدود أحدث  ىرجا ومرجا وشب  قصا الطاقة وسبب  حرجا العروش 

 39.للحشومة وقللة وجب معاقبتهم قلى جرائمهم وسباديهم
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ادلهاجرون اجلزائريون، فإهنم مل  الباسلة اليت قاشهاع ا ضو بالرغم من األ 

 ،اناستعمار الفرنسيحاولوا أن يتبنوا أساللب جديدة يف مباومة و  ،األم  يفبدوا

انضموا ف ،احلركات الوطنلة التونسلةيف دبااركة إخواهنم التونسلُت يف األحزاب و 

األجهزة  يفوتتابع تاغلاغلهم ب   ،جزائريا –رب  لوائها وأكسبوىا طابعا  تونسلا 

أنا  ،لتحبلق ىدفهم البعلد ذاى ، ك الصحفو  يف األحزاباإلدارية والتنفلذية و 

 .الل الفرنسياناحتوىو مشافحة 
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دور الوعي التاريخي في بناء  المقاومة الثقافية للمجتمع الجزائري :قراءة في 
 -رحمو اهلل-فلسفة التاريخ ألبي القاسم سعد اهلل

 سامية مرابطين / المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة. .أ

ذ ػػػلا  ػػػاعرػػػاادلعايػػػلا يسػػػ يالا ػػػ  يسػػػت  ؼا ػػػت اا يعتػػػل اػػػرا تػػػ ري 
زا ػاا   اه ػ قيييػالا عت ػ تأحػ اثادل يػوقي ا  ػ قيسػااا  زلػ قاإ ػاا

ا   ئمػػػل اه  اي ػػػ ف ػػػ  لا ػػػ الاةا  يراػػػل ا ػػػادقالتمػػػ  اػػػ حػػػ  ػػػيا اق ا
هػػ اا  امػػػلإادػػ ي  رػػػتياسػػ لا تػػ ري رػػػا ػػاا ةلااػػػلقا اػػليسػػػته  يتأ ػػ 

ادلعػػمرػػاااػػلااحػػ اثا ت رؼلاػػلاد ئاػػل تيلػػ دقرا ػػي وا تػػ رؼلو ي ػػاي 
التمػػ قأ ػػ ق ػػيداقي ػػتلا مايػػتأر رػػتا ت ػػااؼادلسػػت   قي اػػتثيا ػػ 

ا ت  ـقا ا و.
ي ػاا قيظااذل اااعلالمليغ  ريرخياد ائػايألاػ دقرا ػي وا تػ رؼلو 

ي ػػػػػاي راي ػػػػػ اتادل  قرػػػػػلا ة  ياػػػػػلاا  يػػػػػرادل  قرػػػػػلا عسػػػػػ ايلقادلسػػػػػا لق
اقرا ػػػػالهػػػػيا شػػػػا ادلػػػػيرخالاد ائػػػػايال ائػػػػا قر ير يػػػػتشخصػػػػالالتمػػػػ اد

ا ػػػ  رػػ يتديػػػادد لت   يػػػت(3109-0391)أبوووو القاسوووم سوووعد اهللا ػػ لتير
قأحب ثتياقرةي ري ري اد ائاقأخ ا علرهتاقه ا ايتر يظااإا   ي و

  تتيغػ ا ير ػلا   ةاػل ػ  تهػ ادلع دله اه اا  ضالا   ايلقا ت رؼلوا
كيوووووه يسووووواىم الووووووعي أ مػػػػػ ؽياسػػػػػ لا تػػػػػ ري  ه اا ػػػػػ اي  شػػػػػ  ؿادلمػػػػػاقح 

أبي القاسم سوعد اهلل ووأيون  منظورتشكيل المقاومة الثقافية من التاريخي في 
؟سفة التاريخ عنده في فلمظاىر المقاومة  تتجلى
يخ مفهوم المقاومة الثقافية والوعي التاريخي وتجلياتها في كتابات ش أوال:

.المؤرخين الجزائريين

ؽلا ا يس ف اغرياراا   ئه تهيذ لا ي و ت رؼلتا  اؿ أفر 

ق  ريػػت اػػ يسػػاا ااحػػ اثا ت رؼلاػػلقراا عت ػػ  تيوا  ػػ ح يػػااقاا ػػت  دة
يس   ي  ا إدراؾره  رست  تقهه    ت  ي يه  ف ه أعلالا ت ري  أيت
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ت رؼلالقي ر متحض ريه قأرتهػ قاا ػت  دةرػاهػ ا اػه اايضػ ر هاته ا 
قاار  .

إا عػػػػ ي ػػػػ  ااحػػػػ اثق احل ا ػػػػلاؽل ػػػػااا ػػػػت  دةرػػػػاهػػػػ اااعلاػػػػل
ر ػػػي لق  ذ ػػػل اع ػػػ ا يسػػػ عق   ةػػػل اػػػي وا تػػػ رؼلوا ت رؼلاػػػل اػػػيرةلااػػػل

ي اا تم عراختذل ا  ت  لي ػريتاس راختذل رع مليظايلياس ال ات ر
احل يػػػػاقا ت ػػػػااؼادلسػػػػت    اػػػػ يػػػػي ادل يواي ػػػػ  هػػػػ ايي ػػػػ رػػػػاا سػػػػه 

تاػػ قزسلتاػػفا عاا اػػ ا ػػدا ػػ اايسػػ ف قادل  قرػػلا ة  ياػػلا ػػديسػػته إ ا   ػػا 
ييا  ت احلا ة.

ا صػػاا  تقإذاشػػ ع ػػالا  ةػػريرهػػ أفادل  قرػػلاقػػاج ػػايمػػ ؽاحلػػاقبق
ا عسػػػػ ايليػػػػمفادل  قرػػػػلا ة  ياػػػػلأ ظػػػػرشػػػػأي قألةػػػػايع  اػػػػلرػػػػااايػػػػياعا   ائاػػػػل
ااخاىاليهن ياي   ا ا ي وا يس عقا   رة ا ييوافا سه اتا ة  يال

ادلختا لا ػػػ ايػػػمفادلػػػيرخادلتماػػػ هػػػيا ػػػ  ػلسػػػاي ػػػ   ػػػاا ةياسػػػ القا ت رؼلاػػػل
 اػػ  أليػػاادقالتمعػػ تم ػػيرحيذلػػ ا ػػي وا تػػ رؼلواحػػ اثا تػػ ري ادل يػػاليت

ح  يا .
ق   ي ماا ع يػ رػاا  ػ حةالاعلاػلا ػي و   تػ ري  إذلػ  يتاػ ادل  قرػل

ا ة  يالدليا  لسل طااا ت ر را ة   قي ي تا غ قا ة   ا   ر يتديهخا
دل  ػػػػااد ائػػػػا قشػػػػا ادلػػػػيرخال هييػػػػلا  ػػػػادقالتمػػػػ اقرا ػػػػالهػػػػيا صلػػػػ ا

(ا   ر يي ػف 3109_0391)-رمحتاهلل-اد ائايالأ  ا    ر ع اهلل
ر ػػػاق تا   ػػػا ا ضػػػخرياػػػل اػػػ يػػػاقرةاا ػػػت  دةرػػػاا تػػػ ري قييوا ػػػت 

 ػػ ظ اػػ ر يرػػ تا  خصػػالا يطهالايهاػػ اي تػػتللت  ػػت حبػػيث ا تػػ ري احل
ا ػػديير ػػتل  حػػر ا تػػ ري   ئت  إهنػػ حبػػيثا عػػاااا ػػترو قااػػ   اذلمػػـي

يم علير ي ضرضػا ل ي  ػ اقهيػلػ قؿي ػرر لػ ف ااػتا عػابقادلسػاميف
راا ت  حلقيعفقخ اف .1 رارهعلق يةقيأثرياقر هرياتا اـي

اهللق ػر ااهػ ق   ا تيغػ   ػاضيااػ تا ػي وا تػ رؼلو لت  ػ ت ػع 
 أيػػت ا ت صػػاا ػػ ائراإذيعػػاؼهػػ اااخػػري صػػيد ػػ  ي وا تػػ رؼلو تي ػػفأرػػ ـادلا
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   ت ري ا  ايػرقا  عاػ ا ػ ااقادلييػي واحل اػ أ ا ت صػارػاخػتؿا تيغػ 
ادلال   اا ةا   تا تا ربا   ايلا  ةريةقادلتهي لقي ص  قي  اأ ع ده 

 ػػػػػػ عل   عة ػػػػػػ قإغل دهػػػػػػ  صػػػػػػ ا تػػػػػػ قدقخا ا هت اقالت ػػػػػػ ؼادلػػػػػػيثااتا ػػػػػػد
ايػػػػػ دلتح إذفأفااهتمػػػػػ ـ  را ػػػػػلا تػػػػػ ري قا ت ػػػػػها ا  ت  ػػػػػل2قاا ت ػػػػػ ر 

ا ت رؼلاػػػػليسػػػػ   اف ح ػػػػ اارػػػػلرػػػػااا ػػػػتتبقا تت ػػػػرد يرػػػػ تهييت ػػػػ 
ا يطهال.

راحا03ق   و اا ي وا ت رؼلوداحالح مسل ي ري ا   ايل ا  اف
و ػػات هػػػ اا  ػػافا  ق ػػػلادلع اػػػاةد ير هتػػ اا   ػػػالقر  ر ػػ اد يػػػ ةا ػػػد

اقي ارار ظليهػ ايضما هب قااه اؼاا   الا دح دهت  تمييارلتمع هت 
 ا ػػي ويغاػػري اػػ ا  ت  ػػلا ت رؼلاػػلق اػػ يػػاا تػػأري ا ػػ  غػػ ارػػا ػػالا عاػػـي

ررتما ة.ه  قريييعقأدقاتحبداايس يالا
قيتاا  املا ي وا ت رؼلوإاليفا تػ ري رعايػلقيا لاي  تاا ػلا يسػ يال

رتيااػػالقرتصػػػالاحلا ػػػ تاقيعل ػػػاأحػػػ ر يرػػػ تا  خصػػػالاحارأفا   ػػػر
ا ص اللاي تقأح اثا ت ري يعال ا  ه  ا  خصالا سييلقق  يت ػ رػا

 يراػػػلاقاارػػػلا ػػػدايػػػ ري ذلػػػ أرػػػليػػػ ئعل ا ػػػ ق  فاي  تػػػ ري هػػػيا ػػػ الاةا 
راحالاااعق  ـا ت اارقهه يه ينادل  قرلا ة  يالا ت رؼلال.

ادلػػيرخالاد ائػػايال اػػ لت  ػػلا تػػ ري ا ػػيطيناق اػػ ق  ػػ  مػػ ا  ةػػريرػػا
هررأسهيا ا  ػا ر ػ رؾادلااواقأمحػ ييياػتادل عاق  ػ ا ػامحاادػات قغػري

ق  ػػ محػػ اقل يػػ لت  ػػ هترذرقةيمػػيرا ػػي و   تػػ ري اد ائػػا  ياػػلادلاحال.
ا  لتير ع اهللادل ع  ه اادلاحاػلادلع اػاةريلػ ا اػ يػاقرةا الاػ  اػ 
لت  ػػػليػػػ ري اد ائػػػا  ػػػ ي اهػػػلقرييػػػي الايخ  ػػػ  لرعػػػ ملر ر ػػػلي رؼلاػػػل

إ ترالرغ اة يطهاػلأاػاالا ت ػف   ائايلده   صا ق س ف ااقرقح
ق ت ياافادل   ال ا يح ةا ت رؼلالقاذلييػلا يطهاػلقيػلااري ػ طا يثاػت

                                                 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   مجلة 

 311                                                                             05لعدد ا
 

دخا ػػ تااحػػتتؿا  ايسػػوقسلممػػ تادلسػػت را ا ضػػ   اػػ يػػ ري ا ػػيطاإذ
ي يؿ 
 ....يأللتػػػػػػفههػػػػػػ  ػػػػػػ  يةادلػػػػػػيرخالقا ػػػػػػام طػػػػػػتبا تػػػػػػ ري  ادلع هػػػػػػ 
قإاإ  دةا هظارع تإاااهتم ـ ت ري اارلا عا الاا ترال مشي اتتقاد 

 ادلعماػػػ تا ت رؼلاػػػلا ػػػدي ػػػ ر  اىلخػػػاقف هػػػ اقإاا تسػػػال  دلهػػػ ه ا عاماػػػل
ا   ل ي ه اد يةرااػ حرلتػ ب رسػ ر اػر 3دليا  لي ي تادلاحال 

ئػاقيػ ري اارػلاا ػترال صػ ل  رػل  ػ إاياقرةااهتم ـ  ت  لي ري اد ا
إفمل–أفيتعاض ات ييتقا ت يافاقهود يةر يتئػ يت ػار رعظػرري   يػت

لا   تعل اذ لاذلرا   لػ فػلماػترمحػتاهللخييػ رػايػا عيػ ري -ي  
اد ائػػػاإذي ػػػيؿ إفاهتم رهػػػ   ضػػػ ي ا تػػػ ري  ػػػ اي ػػػيفهػػػيي ػػػ اهتم رػػػ ت

ة  ػػال ادل ػػاؽايا ػػ ذ ػػلإاأفيػػ ري اد ائػػا ػػ يعػػاضإاي ػػييتيظاػػ ادل
اقحػػال اػػ أيػػ  لتػػ ب ادل ر ػػلاا ػػتعم ريل  غاػػ بر ر ػػلقطهاػػلريازيػػل

حصاه  ا ا ت ت ه ل ف ااهػ أفيصػ وي رؼلهػ رػارقحاا ػتعم رقأفيااػأ
ريرخواا تعم ر  ا تعماياااخاىااف ذ لإاا عارقادله االقا اغ ت

.4ل ذ لي ي  
  ػػ أراد ػػع اهلل ر ػػاق تا   ػػا أفيي ػػ  هظايػػلياسػػ ال ا تػػ ري 

 اػػػ راي ػػػ ياأ   ػػػاال أقذل  ي ػػػايلح  ػػػلااضلػػػتؿقا تػػػ هيرا ػػػديم ػػػ  ي ػػػـي
يػػػػػػ ري قطههػػػػػػ قأرتهػػػػػػ  اػػػػػػ حػػػػػػ  ػػػػػػيا قهػػػػػػيرػػػػػػ ي ػػػػػػ دلا هنػػػػػػ قغلعا ػػػػػػ  ايػػػػػػل

 تؿقا ػػػػػ قاؿيألػػػػػ  ألةػػػػػارػػػػػاره  ػػػػػ لأفر  قرػػػػػلسلا ػػػػػ تاحلالػػػػػل تيػػػػػم
اا ػػتعم ريل ا تػػ ري  ػػاي ػػيفإا ػػلقزطل ػػلرػػاادلة  ػػالقادل  ػػايااد ائػػايال
ا ػػ ياي ػػاحيفاحل ػػػ ئتا ت رؼلاػػل  ػػػ رييػػي ال ػػ  الا  اػػػ ا تػػ ري ادمػػػ  و

اأرػ ادلاي ػ ا ةػ عي ػ ئرأ ػاةر قاا تع د اا تعظارقا ت خار  ادأقح بأق
 ا ادلست   ايماأجب ي تياس لا ت ري أفادلست   راي  -رمحتاهلل-  ا ت

  دل يػػو ػػاطايػػتاحل يػػااري  طػػ  ضػػيي قاؽل ػػا اتػػ ري أفيصػػ إاراي ػػل
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قيتااػ ادقفق و  دلست   اقه ا  قرايةػريادػ ع اػ ادلصػريا ي وا  اس و
احلضػػػػ ر ادػػػػ  هػػػػ ا   ي ػػػػت رااالاػػػػ أفا ػػػػ  ايت ػػػػ ـيتػػػػأخا ػػػػ دل  ـي

اق ػػيؼضلتػػ جإذامليغػػري أي سػػه إايػػيعتخػػارػػااا ػػتعم رقردػػ أشػػ  ه ػػ 
قر    ا  اي    را ص ا لقا تع قفي رةق   را عيدللقا ت عال

الشل ي ػ دق يديػ إذقل فرمحتاهللرست  راقي ا  ت  لا ت رؼل5ي رةأخاى .
ي ػػػػيؿ قاد ائايػػػػيفرػػػػاا  ػػػػعيبا ػػػػد  يػػػػ  ػػػػاا  ت  ػػػػلل يايػػػػلاقرػػػػا ػػػػلمل
ػلػػ  يه اػػهعلا...ي اهمػػ صلػػ ذلػػرريا ػػف ػػ رزة ا  مي ػػلقا ػػ ي ع ػػاا ػػه  
قأدقارا احلضػػػ رةايػػػمهنرملي ييػػػياي تمػػػيف تسػػػاا ذ ػػػلاح ػػػ دهرياضػػػا 

لر ااػػتا ضػػ  بقيعمػػ ياػػتيػػ ادلسػػ قا ت ػػييترػػاخػػلهرقي رلػػتا هسػػا ييياا
6طاؼأ  ائت 

إذي ػػيؿ إف إفهػ اا  اػت اػ ادلسػػت   هػيا ػ   ػل هػػت ػع اهلل ػ ذلمـي
هوا ػدا ػت  تا  اػرا ػ  لتػرا   ػيثقهػوا ػدحالػ يػ ض ه ااذلمـي

ا اػػأسقالػػ حػػاؼيا  اي   ػػاي ا ػػ  ي ػػ ه ارهػػ  ػػ ة  ػػيدقايػػ رعإا
ي يدإاإاا ح  طاقرغرذ ليمفل يػرهػ اا   ػيثملي ػاأ ػ ارت ػ ئم 

.7ا عااا  ترو  يظايتإاادلست   
يظ ا هػ رػاهػ ااارةاػلقغريهػ أفشػا ادلػيرخالاد ائػاياللػ في ػ ؼإا

 ت  ػلا ت رؼلاػليع ي ا ي وا ت رؼلو ذهال   ائا را  ػلقا الاػ  اػ ا 
اقه اادل ملاييل إاادلػيرخي ػ  ػ إالػ رػياطاادلييي الرا  لث يال

يػػػػ   يؿأفلت  ػػػػلا تػػػػ ري رػػػػا مػػػػ ادلػػػػيرخالرعتػػػػ   يتم ئػػػػتققطهاتػػػػتإذي ػػػػيؿ 
قحػػػ هرهػػػي ػػػيؿخػػػ طد يظػػػا اإفا  ت  ػػػلا ت رؼلاػػػل ػػػ رر ػػػاؾ ػػػالااػػػ 

 دقرهػػ قي سػػريه قري   ػػ رػػاااح اثاقهػػ ااق  ػػالػػ يئػػلرػػه رذلػػادلػػياطهال
.8هيا  اؽ الادليرخقغريا 

                                                 

 

 

 
 

 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   مجلة 

 313                                                                             05لعدد ا
 

 لتاريخي عند أبي القاسم سعد اهلل:ثانيا:تحليل معالم الوعي ا
مليي ػػػػػ أ ػػػػػيا    ػػػػػر ػػػػػع اهلليظايػػػػػل ياسػػػػػ لا تػػػػػ ري ل ػػػػػ  وا هظايػػػػػ ت

الا ػػػي وأفرع دل ػػػ  ػػػ تقايػػػ ل ااػػػلرػػػاخػػػتؿطاحػػػت شػػػ   ادلعاقيػػػلاإا
ا تػػػ رؼلو لػػػ اراةاايػػػتلػػػ فيػػػيراأيػػػتا ػػػ ا دل  قرػػػلاا ػػػت ر رقادلخػػػ طا
ادلع ااةإا   تع ئلا ت رؼلالقادل  قرلا ة  يال اػ حػ  ػيا اق حػيار ػتي ػايت

  اي ةاحل  ئتاا  ي الحا  ع اهللقا  ا ة  يلا ت رؼلال اد ائا  ئت
ا  ياه قادلع ي لقهيأفاد ائا ؽلػاداحاػلالت ػ ؼ  مت    شعيري

ي ػػيمليػػ رسيػػ ري اد ائػػاا  ػػ ر اقايػػ ري ا عػػابقا  ػػتـقايػػ ري ا ػػ ات
ا ع ملاقي  درعاير تادا احل لراىلف اا ت ري يه صايام در تأقمسعػت

دابقا  هػػيفقهػػياىلف ػايػػ ري يايسػ ق عػػضرريزهػ  ا سا  ػػلقاحلػاقبقاىل
ي  في سػتدقفأفي ػعاأيػتيهتمػوإاقطػااػغريامسػتاد ائػاااإاإ اػار
امستادلغابا عااأقا  اؽااق  قاإاأرلإ ترالراارالااطػااؼقلةػرية
ا سػػػػػ  ف....ق  ؿاهتمػػػػػ ـاد ائػػػػػا دػػػػػ  قطهػػػػػترػػػػػاقحػػػػػ ةقيهػػػػػيعارػػػػػاثػػػػػيرة

ق  ػػرييتق ايتػػػتقر يهتت...هػػ ااضااػػلا ضػػػا ليػػت  ه ػػػ ق يةاأخػػ ي ػػتر عاشػػػت
9   أقي ه  آلخاياقا ت ي  ا  اا. 

فادلتأر  ه اا  يؿغل أفا ي وا ت رؼلوي  دي  قيا   ه ادلياطاإ
  ديهع ـقإفق  تيمهن  ت يفزلاالحل  ئتا ت رؼلاليرعايلاقأفاد ائا ا
 ا عصػػػ القا   ااػػػلقهػػػيرػػػ يػػػيد إاا ت ػػػت قا ت ػػػاذـ ػػػ ؿا يحػػػ ة  ئمػػػل اػػػ

يس   ا ا ع قأي ل فية ا رع قؿقااي  ؽ ق   ا يح ةا يطهالقهير 
اذلػػػػ ـقا تخايػػػػرقإاػػػػ ديػػػػ رادل  قرػػػػلرػػػػاخػػػػتؿا  ضػػػػ   اػػػػ ر يػػػػاه قيااثهػػػػ 

 ػػػع ي ػػػيؿ–ااػػػ  صػػػيرا ا تػػػ رؼلوا إفأقؿادلتصػػػ ريا  ت  ػػػليػػػ ري اد ائػػػا
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هػػػػرا  ايسػػػػايفاحب را ػػػػتعم رهر  تديػػػػ قرعػػػػايت ر ت  اػػػػااه قطمع ػػػػر -اهلل
.10ا      ا ا تأثري ااه قاض يظل ااه  يا  ر 

ق   يت  اغا به اا ي وا ت رؼلو ه   حةاه قطا تهػ قشػ   ه ا ؽلػ ف
رػػاأخمػػاسلا ػػ تاا ػػت ر را  ايسػػوحب ػػ ئتر ي ػػلقر ػػيهلا تلهػػ  ػػع اهلل

 11قرا ا ا تاحلاللا  ي ييا  الا ت رؼلالره   ا   ا ا  لاااحلصا
 ي وا يح ةا يطهال االتم اد ائا اي د ائاي    يظاهررهم ل

يػػ اق   اا ػ سلتاػػفا  ػػيبقاق ػػيد  ػػعرأق غااياػلرػػاا عػػ مل
رتم  لاقإظل هه ؾ   ئ رته ياةرته   ةقيضأقرلتم أرلأقلا ف

قضع  إاا  يىل  اقر فقاايااؾقا  ايساال.حاق  رستماةقا
 ر قا دا لت  ػػػػ هتر اػػػػ ا تػػػػ ري اا تصػػػػ د يالاػػػػ هػػػػيا ادلػػػػيرخال

قا عس ا  اي قرا اا تعم رقا دارةقيال تاداشق يادا.
 (0391-0391اع ػػػػػ )   تػػػػأري إا سػػػػػايفا  ايادليرخػػػػيفي ػػػػترمل

حل ير تا  ايسالق ػااذلاػااتااقرق اػلقلت يا ا ا  ت رقيغاريا
ي  و    اغ رض حس  ر.أر ي ري ا عابقادلسامال

إفه اا سا ا تقغريه ر زا  يه رمسير  إاييره احل   ت  اهػ يػ 
 ام تػػػ  عػػػ رػػػاقرألةػػػايصػػػف ػػػاف اػػػ اا ػػػت تؿا ت عاػػػلا ة  ياػػػلقا ت رؼلاػػػل

ا سا  واقيس ته اا ت عاػلرػةت  ػ قؼا  ةػريرػااد ائػايال ػايػ قيا
يػػػػ رؼل ر ي ػػػػ ق ػػػػ ي اد ائػػػػايال    اػػػػ سإاشػػػػعيبأخػػػػاىر اػػػػال يسػػػػاا 
حيادث رقأخ  رهرا....ي اهم ي تر عضا  عيبااخاى ااحل دثلا صغرية

دق اػػػػلأق ضػػػػالإيسػػػػ يالادهػػػ يتضػػػػخم  قيعظم ػػػػ حػػػػ يصػػػػ لح دثػػػػل  ت
يهسػػػ اصل ااحػػػ اثادسػػػ ـ اد ائػػػاهتمػػػ يتتضػػػ  ؿحػػػ يضػػػا رػػػاذالػػػاة

 ػػ إفغاػػ ب عػػضاحل ػػ ئت ػػايػػ ري اد ائػػا عا ػػ .12ا  ػػعرا ػػداػػهعت   
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 ػرغػريرػاي ماللم ي يؿ  تد تريرخالاقا  يايه ق ياي رؼل ػ لػ ييا ا غ 
.13هب ي رؼلا   ل يياأ  ا ذل  ا  ا قث  يا  

ق ت  د رة ه اااخم  رست  تقا  ض   ا خ   تتا تأري ا  ايسو
 اد ائاد  ريرخهػ إايػاقرةا تهظػري تػ ري اد ائػاقيػ ري ا ةػيرةخصياػ  

دل  قرػػػلا عسػػػػ ايل امسػػػػتعماألةػػػارػػػػارييػػػ قره  ػػػػ لار ػػػػا ا  امػػػلقأعلاػػػػلا
ا  ه  ي   ره يال وػ غاػ بادل  قرػلا ت رؼلاػلاإذي ػيؿ ؽل اا  ػيؿق ػت

 ػػأفا ةػػيرةاد ائايػػلهػػوأ ظػػرثػػيرة ػػ ـهبػػ إيسػػ فا عػػ ملا ة  ػػراقهو ر   غػػل
راأ ظرثيراتا عصااحل يراق  اه اا  يؿ اظ رلاداد   ي  ا ي  
.14ا يث ئتقا ي  ئ اقراهه يلزأعلالي قياي ري ا ةيرة إذاملي  مت

قيتااػػػ  هػػػػ ايع   ػػػػ تا ت عاػػػلا ت رؼلاػػػػلحسػػػػ ت ا ع يػػػ رػػػػاادلظػػػػ هاا ػػػػد
يأ فذل لةرياراا تم د اغلا  ايسال  ؿ غلا ض دقا ت  را  ػتـاحػتتا
 اا ائاقث  يلدخاال اا  قل ا زل ق ػلي قيػاا  ةػريرػاح ػ ئتا ةػيرةا ػدا
رغا ػػػل ي ام ذلػػػاتاد ائػػػاي ػػػ درإاذهػػػاادلت ػػػ ثأقا سػػػ ر  يػػػ اؿإاا اػػػـي
يغاػػرا اغػػلا  ايسػػالقا ة  يػػلا  ايسػػال اا  اق ػػ يعت ػػ ا ػػ عضأفث  يػػلاد ائػػا

ا ػ عضرػاذ ػلاحل ػريػاظاأهنػ ي ػ يػ أا   لا ػ يايسػالاق  ؼل ػف
اقيعتأفقا عه ا ة   اي اؿرت ايسػ  غػلقي ػااقرػا15ا ة  يلا  ايسال. يأثري

أيه ضلاادا احل يايهعاؼ-لم ي يؿ ع اهلل حيارايتادلختا ل-اا ف
 اػػ اضتػػ ق  ههػػ ي عػػ ح  اػػ رةاػػتأ قألةػػا دػػ حػػ ثذلييتهػػ قيا ػػو ػػ  اـي

يػػ رريهييتهػػ  أي سػػه ايه اطلػػاابهييتهػػ  أيػػ يه ا أيػػ  اا ػػتعم راقر دخػػ 
يتسػػػػػػ  ؿ ػػػػػػع اهللحػػػػػػاليت ػػػػػػ ىيػػػػػػ را ع اػػػػػػملأ ػػػػػػ ادهر اا ػػػػػػتعم را اػػػػػػـي
قرػػػياطها ريا ت ػػػيف هػػػ قيازلتهتػػػرا تا ريػػػل    ايسػػػال...أ ػػػا ذ ػػػليمامػػػ 

ةػػػػريةقلةػػػػػريةاؽل ػػػػػاحصػػػػػاه قا..قاارةاػػػػػلل16 ا ييل؟قايسػػػػتخ  ػػػػػاا ػػػػػ ات؟
ذلاه .
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قرػػ ي يػػ اارػػايع اػػ اقخمػػيرةاي ػػغ ؿريرخاهػػ ق  حةاهػػ  تػػ ري أ ػػياـاخػػاى
يا تػتا ت رؼلاػل  ايػلقيت  ثا حرلهػ بأحبػ ثقترا  يػ ري اد ائػا ػا

أقرق ػ  يأ ػ ي الػ يياي ر ػيف يػ ري ا اييػ فقا اقر فاقيػ ري   ئت   راارة
قهنضػت  قثيراهتػ ا عامالاقا سا  ػػالاقا  يراػلقاا تصػ ديلا  لػػ فؼلاػ إ أهنػػر

دل ذالػػػػػ يياي ر ػػػػػػيف لػػػػػػ  اػػػػػػ رػػػػػػ  ػػػػػ ااد ائااقلهػػػػػػ أيسػػػػػػ  ؿرػػػػػػ ي سػػػػػػو 
.17ذ ل؟أ ا  اا ائاي ري يست تا  لا؟ 

ا عيدةقرال ه اا  ياه قاارةالي ارشا ادليرخالاد ائايال ضاقرة
اايألا أعلالا ت ري  اا ةقلت  ل ذهال   ائا غاير اػ قطهاتػتقذ ػل

ا ت ااػ ادلخػ    رييي القي اهل اماػل عاػ ا ػا غػلا ت ػ ي ادل ػ  أياػتأق
أا   يتييا ا طل ل  املااح اثا ت رؼلالإذي يؿ إفاد رع تاد ائايل

اادلاػػػ افاقأف ػػػاترػػػاطػػػتبا  را ػػػ تا عااػػػ أخػػػ طا ػػػلرػػػاا  ػػػ حةال هػػػ 
يتخاجل   ـاقاا هيا  ػ حةالقطت ػ رمػ   يف    ت  ػل ػايػ ري  تدهػر
 سلتافا عصيراقإذاق ػ قااػعي ل ا اػ اع ػ  اأ ياا  ػياترا هػرزل يوػل

.18ر تي ل  ويما  اا  ادا ا تحت 


 .لى فلسفة التاريخ ودور الوعي التاريخيالتاريخ إأىمية من ثالثا:
ايستما أح أفيه اي ئ ةا ي وا ت رؼلو احل  ظ اػ أاػ  لا  ػعيب  

قذالاهت  و ه يبري حا عيدلػلقا تغاػريقيػ قحت اػ تا غػ قا ة ػ  ضلػي ػتع
ة  يالا ت رؼلالا  يرالقا يطهالاي  ف  ار  ااه ا هتم ـهب اا هيعراادل  قرلا 

 زرامليعػ يعػاؼ ػ   يةا عسػ ايلقااا ػتعم ريل  ػ ررػ يسػا خ يػع 
ا ت عاػػلا ة  ياػػلقا سػػاماةا  تراػػلا ػػديهت ا ػػ ق ػػ ئ ا  ػػتـاا ه اػػلذلامهػػل

 اسػػاماة اػػ   ػػيؿشػػ   ه قأ ه ئهػػ حػػ يهسػػاخيا ػػاقطػػه رقيػػ رؼل رق غػػت ر
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ا-لمػػػ ي ػػػيؿ ػػػع اهلل-را سا  ػػػو.ي   يرالاحل ا اػػػلقديػػػه رقحػػػ ايتمػػػ ئ 
.19يظ اياأة  يهمي   رظليا  عرق ا قث  يلقييح ا ا  ا 

قيتاا  املادل  قرلا ت رؼلالرةت قا  ا  ا فا ص ايعرةتقا   يعري
 شػػػ اري سػػػ يتا ا ييػػػلقاد رعاػػػلدقرال ػػػريا تػػػ رؼل رادل يػػػفقذ ػػػلرػػػاأ ػػػ

  ػػػػػيؿا تتراػػػػػ قا ما ػػػػػل   تعصػػػػػر ػػػػػألرضقا ػػػػػيطاقاحل ػػػػػ ظ اػػػػػ ر   ػػػػػ هتر
قشلتا  هترايس هرذ ل يأ ا ي راحل   ي ي  رقا غرية ا قطه ر.

  ػػػ تفااقاف   هسػػػ ل اماتمعػػػ تا عا اػػػلدػػػ يا ػػػ اد ائػػػا تهتمػػػ ـهبػػػ ا
حػتتؿا  ايسػوإذي ػيؿ ح يةػتا هيعراادل  قرلا   و ػات ػ قرارهػ اا

 ا    تادل  قرل 
 إفا ت   ا   أ  ااا غ اةا  ايسايف اا ائايال  يي  ت هػتردقديعػ 

سلتا ػػػػلار ياػػػػلق سػػػػ ايلاي  عهفقا تعصػػػػرا ػػػػ يينقا تػػػػ الا  ػػػػ رغ  حلضػػػػ رة
ادلياثاتقاا ت ا قا  ارااخت القخا يلا  تروقاا ت ت ر    ياقا يس يال

أدىإاأشػ  ؿسلتا ػلرػاادل  قرػل ا اارتؾا  خصػالقا  يهاػلالػ ذ ػل
ل حبسرط  تتاقل فذ لر   ة ا  ػر ػاق ػ ئ ا يحػ ةقاػ ا صػ يؼ
قا عمػػػ ادل ػػػاؾيػػػػ ا عػػػ قادل ػػػاؾقسل ط ػػػػلادل ػػػ  اا عااػػػ ا ػػػػديػػػاؾادماػػػػ 

.20  ضمريا يطين ل   ياقا يطااقذ لهير يعاؼ 
ر ي ػػلا عااػػل ايمػػتؽيتاػػ ادل  قرػػلاااهػػ هػػ اا  ػػيؿيسػػتخاجرػػاخػػتؿي

قا ػػػديتااػػػ  ا غػػػ رة اػػػ ر يرػػػ تا  خصػػػالا يطهاػػػلرػػػاطػػػاؼادلسػػػت را
ا  ايسور  ػ    اػ  ػاقزا ضػمريا ػيطينادل ػاؾا ػ  يظػاياسػ ا ايػ اع

ثيراتا ت ار ا ع مل.حابا ت اياادلي اةلغريه را
ا    ر ع اهلل احل ػ أ ي     عل ادل ر لا ت رؼلالا دخ رع دل  

ا ت عاػلقا ػ ق  فقيتااػ  هػ ذ ػل  ػ ةا ػ  ار ا هػ اا ضػمرياحلػودر ا
 21 يايرره  
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 إ  دةا ته  ضقإحا  ا ااثاد ائا ا  تروقإ ػاازرسػ عللاد ائػا
 ػ ىأ هػ  اداػ رػاخػتؿا   ا اػلا ة  يلا عا القي ا ادل ػ درات 

(اره ير0339(ارحالا امح دقش)0339ري   ت ح  يلا ع  ؽ)
...اخلا(0331اذل ايل ا  يف)

 ق  ػػلا هظػااا ػػتعم ريليصػاةا  ضػ ي ا يطهاػػلاد ائايػل ا ػػ رػايػأثري
تا  ـدرقسا تػػػ ري لمػػػ هػػػيقشػػػ  ا تػػػ ازاا اػػػ ؿجب ػػػ داىل ػػػ  قا ػػػ

احلػػػ ؿ  احلالػػػلا يطهاػػػلاد ائايػػػل  أ  ائػػػتا ةتثػػػلقلػػػ الت  ػػػت أحبػػػ ث
قترا  ي ري اد ائا  أ  ائتا ةتثل.

 لت  ػػػػلري ػػػػي لا تػػػػ ري ا ة ػػػػػ   تسػػػػاا خا اػػػػ تااحػػػػ اثا   طهػػػػػل
قدر ق يارػػػػ ا تغاػػػػريا عما ػػػػلاقر  اد ائػػػػاد ام ػػػػ ا عػػػػاااا ػػػػترو

.يا راتاا تتبا ه  خلقا ه   تاايع ا الاذل ارل
 اهتمػػػ ـ ت ااػػػ ا  ضػػػ ي ادلع اػػػاة ا   ػػػاقالتمػػػ قا سا  ػػػلقا ػػػػدا

ياػػػػ   ػػػػ  قايػػػػل لت  ػػػػت رهما ػػػػ تي ايػػػػلاأي  ر  زللا ضػػػػ ي 
حض ريلا....اخل. ش ئ لاعلـي

ماػػلا  ػػعير   يطهاػػلقا  يراػػلقرةيهأ ػػيا    ػػر ػػع اهلل اػػ يػػاق  ػػ أح
قي ػاؾ ا تػ ري قادلصػرياقا ديعين يظااا  عيرادل اؾ الا  ػلرعاهػل

ق ه   ا ادلعمااخريايمفاد ائايال   ي يلإااشػاال ر ا ضػمريا ػيطين
 يػػلقادلصػػريالػػ يياقرػػ زا ياييرهػػيف  ارػػلا عا اػػلا ػػديت ػػ مسيفرع ػػ ا تػػ ري قا ة 

قاحل قدادغاايالاأ أف  ىاد ائايالشػعيرا يراػ يػا م ر تاػلاارػلاري  طػ 
اقهػ اختيػ دلػ يػيرا ػتاحلالػلا  ي ييا  اػلا ػدي ػ ق ػيد33   ئ ي را خ  

ي اةا  ماا ياح قا ضمريا يطين اا ائايال   ااحتتؿا  ايسو.
قرةيييػػػػ ا ةػػػيرةقإصل زاهتػػػػ ااااػػػلرػػػػاادل ػػػػ دئلمػػػ د ػػػػ  ػػػع اهللإايػػػػا

قا هظايػػػ تا  اسػػػ الحػػػ يسػػػ هر إ هػػػ عسلتاػػػفشػػػاائلالتمػػػ  أ  صػػػا
  أعلالأه اي  إذي يؿ

     لتا ةيرةاد ائايلح اىلف اتر ؿاايس فادلضم   ل ر  ف
ققيع  ه س  ر  دئرستيح ةراا ت ري اد  ائا قرايض ؿا يس فاي ػـي
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 ا ا ت ايا اطايتا  يةقا ع ا ةرع قا  ا دةادل ػاللاقا ت ػيؿاا تمػ  و
ادل د دقفا تض ال   عيار ا اقحالقي اتا ع ا لاا تم  الدقفا  خيؿ 
رت هػػ تا صػػااعا م  ػػواق ا اهػػ اادل ػػ دئر زا ػػ زلااػػلخ اػػل هػػ اقمليصػػ ل

يسػػتا م  قي تػػ  هبػػ غريي اقأ ت ػػ أفصلػػ حا ةػػيرةهػػيا   اػػ  ت ييػػ يظايػػ ت
إا ػػ ـقادل ػػ دئإايظايػػ تاق ا ا ةػػيرةأيت هػػ ا  تػػ بقأر ػػ با   ػػااخلػػ ص

 أعلالر  دئ  قيع  ات  قإيس يات  أيض اذ لأهنرهرا  يايصهعيهن   يا ر
لتػ بياسػػ و ػػ ؼاأق ر ػػ  ليظايػلخ  ػػ ة ػػيا  ديػيافشػػعاحػػ ملأق 

.39 ا  الث ئاة 
اذفي  ق ه راخػتؿهػ اا مػاحد ػيةااا    ػرإايػاقرةي اػتا تػيازف

ااػلقادل  ياػلإ الا عم قا هظاح يترإخااجاحل ثا ت رؼلورا ي عػلا  ر ي
   عػػػلرػػػاقا  ااػػػلياسػػػت ا ره ػػػ لػػػ دارس عػػػ ملا   ػػػا لػػػاػػػ ىا ع دلاػػػل

ا ع ملاقهػػػػ ا ػػػػايتػػػػأي إا ت  اػػػػتا ت  رػػػػ  ػػػػاليا ػػػػلادله يػػػػ ق ػػػػ رةادلة ػػػػف
قادل  ػػػا إفههػػػ ؾ ػػػاتاػػػ   احسػػػر ػػػع اهللرػػػاادلة  ػػػال ػػػ درا اػػػ  ةػػػ 
ا تاا لا ةيريل امه ي قا تع ري ه   ماا قيظاي اق ا راا ضاقر أفي يف

مةاتقيصيغت....ي  ت ري احلتهػيا ػ  ادلة ف    شاحل ث سما   ويت
ي ت ػػػػػتاا اػػػػػ ؿا تح ػػػػػلق ػػػػػا ذ ػػػػػلا ػػػػػ  ي ت ػػػػػت عػػػػػضادلع اػػػػػاياادلتػػػػػأثايا

.قهبػػ ايت ػػػارا ػػيا    ػػررػػػا31   عت ػػ تا  خصػػالقااي يي ي اػػػلقاحل  اػػل 
ا ماحا ت رؼلوإاا تهظريا  اس و.

  ػػػاا ة  دلاػػػل تساسػػػ يػػػمذالػػػ فيااسػػػيؼا تػػػ ري هػػػيا ػػػ  يسػػػتما ي ػػػ 
أحػػ اثا تػػ ري قإ م ئ ػػ رعػػملااػػ  عاػػ ا ػػارلػػ ـااحػػ اثاد ئاػػللمػػ ي ػػيؿ

ااإذاي ميي تريايميت اي يف اةيرةا ىقا ات ري ا ت  ر يظا ع اهلل
ادلة فأقادل  اه اااح اثاقهه يهييػت ػ قرا  ااسػيؼقادلة ػف احل ػ ظ

وا تػػ رؼلوقغا ػػت   ػػيؿ  رػػلا  ػػعررػػا  ػػلق ػػيناايسػػ فرػػا اػػ ا ػػي 
  ػػلأخػػاىإذي ػػيؿ إفي ػػينادلة ػػف اةػػيرةهػػيا ػػ   ػػااعات ػػ درا اػػ رػػ  
ا  ااغا ػ  يعػ عرهػتيػ ري ا ةػيرةا ا اا ػ ا  ػعمرهػتالم غلعاػت ػ درا اػ 
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 ػػػػ ي ػػػػيفأ   ػػػػ هضػػػػرادل ػػػػ دئاا   ػػػػال اةػػػػيرةقاػػػػا غت    يا ػػػػريظايػػػػل
.39ايمت لي ايل  ي ة اةيرة

 خاتمة
طلاػػيف هن يػػػلهػػ اا ير ػػػلا   ةاػػلإايألاػػػ رام ػػالأ   ػػػال ي ػػػاأا

ا    ر ع اهلل 
  يتعاػػػػت ػػػػ قرادل  قرػػػػلا ة  ياػػػػلقي يػػػػ اا ت رؼلاػػػػلره ػػػػ  أولهمووووا

ا تصػػػػػػ   ألخمػػػػػػ راض  ػػػػػػل ػػػػػػ  ي يدا  ػػػػػػيروقا ػػػػػػيطين ا ػػػػػػعيب
قالتمعػػػػ تقاايػػػػااد اػػػػ حػػػػ  ػػػػيا اقلم  ػػػػ ؿا ػػػػا ػػػػ دي ذات
يـي أرل  قفي ري ي وأرلا ػ قرذل  اذلػ اأح مػرادل ر ػل

ا ت ري  ا عصػااحلػ  إايػاقرةااهتمػ ـا ت رؼلالاد ائايلقرائ 
   ت ري لت  لق اا ةرا  لقأعلالا تع ئلا ت رؼلال احل  ظ ا 

 يوادل اؾق ي را يا  ادلع شقا ت ااؼادلست   قاحل  ظادل
 اػ ادلصػػريا وػ يهػػ روادلخػػ طاادل ػ دةرػػاطػاؼا غػػابقا ػػد
 ػػػ أر ػػػ رع دلػػػترهػػػ ااحػػػتتؿا  ايسػػػو اا ائػػػاقايػػػ اؿي عػػػ 
زل ق ػػلي ػػييتي رؼلهػػ قيايػػف  ػػيؿشػػ   ه قرسػػ  يعا ػػ إاا اػػـي

اػػلرػػا غػػل ا اػػلقديػػاإ ػػتروقيػػ ري ح يػػ ر يرػػ تاذلييػػلا يطه
   ارل دقا  ميات.

 :يأ ا أاا    ر ع اهللدلع مليظايػلياسػ الأاػاال ثانيهما
ا ت ري قإفملي  قرل ئ ه قايػ ل اعاػ فإاأيػت  ئمػل سلتاػف
رضػػ رالري   هتػػ اقيلياذ ػػليتااػػ  هػػ رػػاخػػتؿق ػػيدر ػػي د

ي  ر اق تقعلػ  ا عااػلقا  ااػلاحار  ػار  ايػ ياس لا ت ر
رػػػاي يػػػ أ ػػػ  بيأ ػػػا ا ػػػي وا تػػػ رؼلوقهػػػييأاػػػا ا   ػػػر
ا ت رؼلوقيم ريارال شيائرادل ر لا  ي ييا  الا د ا   ت
ره ااحتتؿاإؽل ي رهت  قرا ت ري  يهمالا ػي وا يسػ عقهػي

ايػػ تياسػػ لا تػػ ري ادل ػػ يرةرةػػ ي ػػ ا تمةػػ ا ػػ  صلػػ ا يظ
يظايلا ت  ـأقيظايلا ػي و هػ هااػ قغريه اأرػ ر ي ػلا عاماػل
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يام اا ت ااؤه  د ييتادليرخالقا   حةال ا ت ري إاياقرة
اخلاقجرػااضااػلقا  مايػلقا  ر ياػلإاا ع دلاػلقاايسػ يالقاا تعػ د

ت ػػػػ   تمااػػػػ ا  مػػػػياتقاايػػػػػااد ػػػػاا ت ي ػػػػ  اػػػػ ا ػػػػ اتقاال
قا  خصػػػػا تا  اا تػػػػ اـ  دلييػػػػي القا ه اهػػػػل ا   ػػػػر اصػػػػ ل
ي ري اد ائال  يااث   دلا يض هوي ري أقرق  أقيػ ري ا اييػ ف

 قغريهر.
أ ػػ ا    ػػػر ػػع اهلللػػػ فحبػػتقح ا ػػػل   ق ااخػػريؽل ػػػاأفي ػػيؿأفادلاحػػػـي

  ػ ا   ح قؿا ته ارقا   ف ااحل ا لا ت رؼلالشا ادليرخالاد ائايال
ر ارتالرػا ػيةق عػ يظػاقأيػترسػت  اوغػريزلػ قدادلػ ىالم ؽل ػاا ت ػ را
يااسػػيؼادلػػػيرخالاد ائػػػايالدقفرهػػػ زعاػػػ  ر ػػػاق ت ػػػالا ضػػػمريقاايتمػػػ  

ا  ػمي الا عاماػلا يطينقا  ات اػ يػ ري قرسػت   اد ائػاق ػالا هػ قع ا ػاا ة
 تػ ري اد ائػػار ػا ا  امػػلا ػي وا تػػ رؼلو ي ػاا ادل  قرػػلا ة  ياػلقا تصػػ  

 ا عيدللقا ت عالا  ي ييا  الاافا تػ ري دل  ري اذلامهلقاادر جقا  ق  ف ق  
لم ي يؿلاقي ت ل ا ت ري ي ري رع اا .

تة ريقرهت ا  ر يال  يؿا    ا قراقي   ا ت ري دة  لذالاةا  عيب
راايعوا ت ري  ا رافقا     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا  ميس
ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقراق  أحياؿرا  رض أي ؼأ م راإا م
 وامشاله
أ يا    ر ع اهلل حبيث ا ت ري ا عااا  ترو دارا غاب-1

.19اص3119ا0ا  تروا ريقتاط
ي رسلعياف ادليرخيفاد ائاييفقظليا ي وا ت رؼلو رس علل ا ت ري ا ة   -2

ا  رعلا  لتيراة(ار لاةر  رل ها ش  دة0393-0391قا   ا )
.19(اص3100-3101سهلاد رعال)اا - سهماهل-رهتير 

ادار0أ يا    ر ع اهلل أحب ثقترا  ي ري اد ائااج-3
ا3111ا  ص ئاااد ائاا

.11ص
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.19ادلص ري ستاص-4
أ يا    ر ع اهلل حبيث ا ت ري ا عااا  تروارص ر   تاص-5

11.
ارلالا ة  يلاا  اللا يطهال اه اأ يا    ر ع اهلل  اا  ت  لا ت رؼلال-6

.19صا0330ا99قا تيزي اا ع د
أ يا    ر ع اهلل حبيث ا ت ري ا عااا  تروارص ر   تاص-7

19.
 .11أ يا    ر ع اهلل  اا  ت  لا ت رؼلالارص ر   تاص-8
.3111ار رس30 اي ةاحل  ئتاا  ي الاا ع د-9

ا  مل0ر ع اهلل احلاللا يطهالاد ائايلاجأ يا    -10
.13اص3113ادلعايلااد ائاا

أ يا    ر ع اهلل أحب ثقترا  ي ري اد ائاارص ر   تاص-11
.91ا99ص
.19أ يا    ر ع اهلل  اا  ت  لا ت رؼلالارص ر   تاص-12
.99ئاارص ر   تاصأ يا    ر ع اهلل أحب ثقترا  ي ري اد ا-13
.19ادلص را س  تاص-14
أ يا    ر ع اهلل حبيث ا ت ري ا عااا  تروارص ر   ت-15
.01اص
حيارر أاا    ر ع اهللا اي ةاحل  ئتاا  ي الارا     ت.-16
.93أ يا    ر ع اهلل أحب ثقترا  ي ري اد ائاارص ر   تاص-17
.13أ يا    ر ع اهلل  اا  ت  لا ت رؼلالارص ر   تاص-18
.010أ يا    ر ع اهلل احلاللا يطهالاد ائايلارا     تاص-19
ادلص را س  تاا ص  لي س  .-20
اؽل ا30  ريرتح رس ر ارأ يا    ر ع اهللارلال يدا ه اا ع د-21

www.oudnad.net يص     ا ادلي  اا  اقع
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.93أ يا    ر ع اهلل أحب ثقترا  ي ري اد ائاارص ر   تاص-22
.13ادلص را س  تاص-23
.13ادلص را س  تي ستاص-24
.13أ يا    ر ع اهلل أحب ثقترا  ي ري اد ائاارص ر   تاص-25
 

 

 

 

 

 

 



 




