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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 سر ما – الحادي عشرالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

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

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

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

من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة 
و يف إطار االحتفاالت بالذكرى 

املخلدة هلا ، جاءت  الستون
فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة 

مبجلة املعارف للبحوث و 
الدراسات التارخيية اليت حازت 

على موافقة اجمللس العلمي 
لكلية العلوم االجتماعية و 

اإلنسانية لتكون فضاء متميزا 
إذ املعرفة هي بال . للمعرفة 

شك الطريق األنسب حملاولة 
قيقة اليت االقرتاب أكثر من احل

هي أمل السالكني دروب العلم 
على أمل مالمستها يف ظل 

أجواء الفكر اإلنساين احلر و 
الذي ال يلتزم بغري ضوابط 

املوضوعية و احلقيقة املستندة 
 . للوقائع و احلقائق الثابتة

إن جملة املعارف تسعى ألن 
توجد لنفسها مكاننا بني 

الدوريات التارخيية املتخصصة 
جهود األقالم  لتسهم بفضل

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

العلوم و املعار األخرى يف 
صناعة واقع األمة انطالقا من 

فهم واقعها و حماولة لرسم 
اليت و تبقى املعرفة . مستقبلها

جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .البشرية يف دروب احلياة 

 

 إدارة اجملــلــة
 

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

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   تـركـــيالدكتــور عبد الرحمــان  األستاذ  

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

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

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  
 .العلمية

maguieb@yahoo.fr 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

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

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

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

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

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

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

 السعودية.
أبو القاسم  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.
أبو القاسم سعد 2د ـ لزىر بديدة ـ جامعة الجزائرد ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 
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 األردن.
 

 الجزائر. اهلل ـ
 

 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.
 

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 
 موريتانيا.

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

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

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

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

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

 قسنطينة. 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) 

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

 العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية: 

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

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

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

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

 ة.العربي

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

حجم الورقة عادي  1.25لورقة ، أسفل ا21، رأس الورقة  22وأيسر  22وأيمن  22وأسفل  22هوامش الصفحة أعلى     -6
(A4). 

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

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

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

 ال تتوفر فيه الشروط ال ينشر مهما كانت قيمته العلمية.كل مقال    -12

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

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

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

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

 ادلتأصلة يف عمق الرتاب الذي كان عنوان االنتساب. 

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

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

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

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

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

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

 وىذه ىي األمانة اليت ستظل عهدا بني جيل الدماء وجيل البناء

 7102الوادي يف: مارس

 رئيس هيئة التحرير

 عمار غرايسه.أ
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 م1108-ىـ501 معركة أُقليش ودورىا في الجهاد اإلسالمي باألندلس

 2قسم التاريخ واآلثار / جامعة محمَّد لمين دباغين سطيف /  خالد حموم /د 
11 

وانعكاساتها على األوضاع العامة للجمهورية الرومانية  المحاوالت اإلصالحية لألخوين جراكوس
 ق م(. 133-121)
  الوادي/ جامعة الشهيد حمو لخضر / عمر بوصبيع  /أ 

50 

 لدوناتيينمع ا وصراعوالقديس أوغسطين 
 /جامعة المسيلة/  التاريخ قسم /عبد الحميد عمران  د 

82 

 الممالك اليمنية القديمة 
 جامعة الشهيد حمو لخضر/ الوادي/ السعيد شاللقو/ د 

109 

 إسالمية وعربية التاريخ عند ابن خلدون وما ضمَّنو من نظريات اجتماعية
 بنَّاءة ومتجددة

 يمينة كباس/ المدرسة العلياء لألساتذة/ بوزريعة/ الجزائر /أ 

126 

 1954/1958التونسية نموذجالجزائرية جريدة الصباح اىتمامات الرأي العام التونسي بقضايا الثورة 
    .جامعة المسيلة /قسم التاريخ/  أحمد مسعود سيدعليد 

169 

 مظاىر الوقف العلمي في الحضارة االسالمية 
 الكاملة فرحات / كلية العلوم االجتماعية واالنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضر/ الوادي/ أ 

190 

 أبي القاسم حاج حمدمحمد  عندودورىا في ترقية اإلنسان. الحرية الدينية
   /قسنطينة /جامعة األمير عبد القادر /قسم العقيدة/ بابزيز محمد األمينأ 

216 

  من خالل مصادر مغربية 1943محمد الخامس ودوره في لقاء أنفا جانفي 
 جامعة أبي بكر بلقايد../تلمسان/قسم التاريخ / آيت بلقاسم فاطمة زىرة /أ 

234 

 المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسة من خالل الشهادات الحيةمساىمة 
 جامعة تلمسان -قسم التاريخ  -أ/ بكرادة جازية 

345 

(ـــــ دراسة تاريخية 1939-1925كتابات أعالم وادي ميزاب في الصحافة اإلصالحية الجزائرية )
 لألدبيات الصحفية ـــــ

 قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمة لخضر/ الوادي / علي غنابزية  /.دأ 
  /قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمة لخضر/ الواديأ / محمد بوسعدة 

277 

     من خالل بعض المراسالت العالقات السياسية بين الدولة النصرية والمماليك
 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  - قسم التـــاريخ -باألعرج عبد الرحمن /د 

308 
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 معركة أُقليش ودورها في الجهاد اإلسالمي باألندلس

 م1108-هـ501

 2 جامعة محمَّد لمين دباغين سطيف /قسم التاريخ واآلثار د. خالد حموم /

yahoo.fr  @2011 khaled_dz 

 الملخص: 

طريق أبيو يوسف بن سلك األمًن علي بن يوسف بعد توليو أمر اٞنرابطٌن 
فيما يتعلق باٛنهاد يف سبيل اهلل وردِّ حركة االسرتداد يف أموره كلها، خاصًة  تاشفٌن

اٞنسيحي لألندلس، وألجل ذلك بادر باٛنواز إىل األندلس مباشرًة بعد توليو شأف 
ـ، فكلَّف أخاه ٕنيم ِنوض معركة فاصلة ضدَّ النَّصارى 1106ىػ/500سنة  اٞنرابطٌن

أسفرت ىذه اٞنعركة على  وقد الصَّليبيٌِّن بشرؽ األندلس حيث توجد مدينة أُقليش،
وىـز  ـ1108ىػ/ماي 501حيث متَّ فتح أُقليش يف شواؿ  انتصار باىر للمرابطٌن،
سانشو االبن الوحيد أللفونسو السَّادس وويل عهده الذي قُتل يف القوَّات القشتاليَّة بقيادة 

 والكثًن من جنده. اٞنعركة مع سبعة من كبار قادتو

، األندلس، أُقليش، حركة االسرتداد اٞنسيحي، علي بن اٞنرابطٌنالكلمات المفتاحية:
 يوسف، ألفونسو السَّادس.
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Résumé: 
 Le prince Ali Ben Youcef qui a succédé son père 
Youcef  Ben Tachfin a régné les Almoravides durant la période 
de 500 ah/1106 ad. Sa gouvernance était la même que son père, 
en particulier le djihad contre les chrétiens d’Andalousie. Son 
premier objectif atteindre l’Andalousie, il a donc chargé son 
frère Temim à mener une bataille décisive contre les croisés 
chrétiens à l’est de l’Andalousie où se situe la ville d’Uclés, cette 
bataille a entrainé l’éclatante victoire des Almoravides et la 
défaite des forces Castillanes dirigées par Sancho le fils unique 
d’Alphonse VI et son prince héritier qui a été tué dans cette 
bataille avec sept de ses hauts dirigeants et de nombreux soldats 
au mois de chawal 501 ah/mai 1108 ad. 

Mots clés: les Almoravides, Andalousie, Uclés, croisade 
chrétiens (La Reconquista), Ali Ben Youcef, Alphonse 
VI. 

Abstract:  

After the death of Youcef ben tachfin the prance of 
Almorabitin, his san Ali ben youcef continue in the Sam strategy 
as his father was doing in all domanins especially fighting the 
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enemies of Islam and protected the Andalusia from Christian 
movement, in the year of 500 ah/1106 ad he decided to 
centralize in Andalusia, whan he give his brother Temim the 
responsibility of fighting agents the Christian in the east of 
Andalusia exactly the town of Uclés they entered it, he made a 
grat victory he killed Sancho the commander of Castilian army, 
the only son of Alphonse VI and his crown prince with seven 
leaders and many of his soldiers’ in chawal 501 ah/may 1108 ad. 

Keywords : Almorabitin, Andalusia, Uclés, Christian 
movement (La Reconquista), Ali Ben Youcef, 
Alphonse VI.       

 مقدمة:

لقيادة اٞنرابطٌن من بعده  1عهد األمًن يوسف بن تاشفٌن يف حياتو لولده علي
، 2ـ ِلما آنس فيو من الورع والنَّباىة واٜنـز1103ىػ/496يف قرطبة باألندلس سنة 

بايعو  3ـ1106ىػ/سبتمرب 500وعندما تويف األمًن يوسف يف مستهل شهر ١نـر سنة 
مثَّ قاؿ للمرابطٌن قوموا فبايعوا أمًن اٞنسلمٌن فبايعو  4يمأواًل أخوه األكرب أبو الطاىر ٕن

والفقهاء وأشياخ القبائل فتمَّت لو البيعة  ٗنيع من حضر من ٞنتونة وسائر قبائل صنهاجة
 .5ّنرَّاكش وىو ابن ثالثة وعشرين سنة

وقد كتب األمًن علي إىل ٗنيع بالد اٞنغرب واألندلس وبالد السوداف الغريب 
 6وت أبيو واستخالفو من بعده ويأمرىم بالبيعة فأتتو البيعة من ٗنيع البالديعلمهم ّن
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إالَّ وفد مدينة فاس حيث مل يبايعو ابن أخيو األمًن  7وأقبلت ٥نوه الوفود للتَّعزيَّة والتَّهنئة
 .  8٪نٍن بن أيب بكر بن يوسف الذي كاف أمًنًا عليها بعهٍد من جده يوسف بن تاشفٌن

، 9بطوف األمًن علي باإلمارة ألنَّو كاف يتوقد ذكاًء ونباًل وفهًماوقد بايع اٞنرا
فملك بذلك ٗنيع بالد اٞنغرب من مدينة َناية إىل بالد السوس األقصى، وملك ٗنيع 

ببالد السوداف الغريب، وملك بالد  11من سجلماسة إىل جبل الذىب 10بالد القبلة
ويابسة، وخطب لو على ألفي ونيف وثالثة مئة يورقة وِمنورقة ة مَ األندلس واٛنزائر الشرقيَّ 

منرب، وملك من البالد ما مل ٬نلكو والده ألنَّو وجد البالد ىادئة واألمواؿ وافدة واٞنػُلك قد 
 .12توطد واألمور قد استقامت

وقد شرع األمًن علي عندما استقامت لو األمور يف تدبًن شؤوف دولتو الواسعة 
، خاصًة فيما يتعلق باٛنهاد يف سبيل 13يف أموره كلهااألرجاء، حيث سلك طريق أبيو 

، وألجل ذلك أخذ يعدُّ الُعدَّة ٝنوض 15وردِّ حركة االسرتداد اٞنسيحي باألندلس 14اهلل
 .16معركة فاصلة ضدَّ النَّصارى الصَّليبيٌِّن خاصة شرؽ األندلس حيث توجد مدينة أُقليش

ة: ىل استطاع اٞنسلموف بقيادة األمًن ومن ىذا اٞننطلق نطرح اإلشكاليَّة التَّاليَّ 
االنتصار يف معركة االسرتداد اٞنسيحي باألندلس و اٞنرابطي علي بن يوسف التَّصدي ٜنركة 

 أُقليش ؟

وقد طرحنا من أجل اإلجابة على ىذه اإلشكاليَّة العديد من التَّساؤالت:ما ىي 
س وإعالنو اٛنهاد ضدَّ ظروؼ وأسباب عبور أمًن اٞنرابطٌن علي بن يوسف إىل األندل

 النَّصارى ؟ كيف كانت وقائع اٞنعركة ؟ وما ىي النَّتائج اليت ٕنخَّضت عنها ؟ 
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لإلجابة على ٠نموعة التَّساؤالت اٞنطروحة اتبعت اٝنطة التَّاليَّة: قسَّمت البحث  
طة إىل مقدمة و٠نموعة مباحث وخإنة، أمَّا اٞنقدمة فعرَّفت فيها باٞنوضوع وإشكاليتو وخ

 العمل واٞننهجيَّة اٞنتبعة يف البحث.

وبالنِّسبة للعرض الذي ٪نوي ٠نموعة مباحث فقد حاولت من خاللو اإلجابة 
على اإلشكاليَّة اليت طرحتها، حيث ٓندثت يف اٞنبحث األوَّؿ عن ظروؼ وأسباب عبور 

 اٞنبحث األمًن علي إىل األندلس وكيف استعد ٝنوض اٞنعركة ضدَّ النَّصارى، وتطرَّقت يف
الثَّاين للحديث عن وقائع وأحداث اٞنعركة، أمَّا اٞنبحث الثَّالث فخصَّصتو للحديث عن 

  النَّتائج اليت أسفرت عنها اٞنعركة.       

وأخًنًا أهنيت اٞنوضوع ِنإنة حوت أىم النَّتائج اٞنتوصل إليها يف البحث، 
أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف رسالة األمًن ٕنيم إىل  وأٜنقتها بنص عبارة عن قسم من

وخريطة تبٌن حدود دولة اٞنرابطٌن باألندلس يف عقب النَّصر الذي أحرزه يف اٞنعركة، 
 عصر علي بن يوسف. 

أمَّا اٞننهجيَّة اليت تناولت هبا اٞنوضوع فتمثلت يف السرد التَّار٫ني لألحداث، 
االستغناء عنو يف الكتابات وكانت عملية السرد اعتماًدا على اٞنصادر وىو منهج ال ٬نكن 

التَّار٫نيَّة، ؤنلَّلت عمليَّة سرد األحداث منهج التَّحليل والنَّقد إلظهار ما أمكن إظهاره 
من اٜنقائق واٛنوانب اٝنفيَّة، وكثَّفت من االستشهاد بالنُّصوص يف اٞننت واٟنامش إمَّا 

ية على أراء اٞنستشرقٌن من دعًما لرأي أو ُمساندة الستنتاج، وحاولت الرَّد وبكل موضوع
أجل توضيح ما طمسوه من حقائق تار٫نية، خاصة اٞنؤرخٌن األٞناين يوسف أشباخ 

(Joseph Aschbach)  واالسباين أمربوسيو ىويثي مًناندا(Abrosio Huici 
Miranda). 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعرف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 16 11العدد 
 

 االستعداد للمعركة:

أرض خصَّ األمًن علي بن يوسف بالد األندلس باىتمامو الشَّخصي واعتربىا 
اليت خاضها أبوه من قبل ضدَّ اٞنسيحيٌِّن يف األندلس عاـ  17جهاد ذلك أفَّ موقعة الزَّالقة

ـ مل تضع حًدا ٜنركة االسرتداد اٞنسيحي بل على الضدَّ من ذلك كانت 1086ىػ/479
 . 18عاماًل رئيسًيا يف إفاقة دوؿ النَّصارى وتوحدىا للعمل يًدا واحدًة ضدَّ اٞنرابطٌن

أفَّ الصراع اإلسالمي اٞنسيحي يف األندلس بلغ ذروتو يف عهد األمًن والواقع 
علي بن يوسف وٓنوَّؿ إىل حروب ضارية اقتضت من اٞنرابطٌن التَّصدي للقوى النَّصرانيَّة 

 . 19ُنشد ٗنيع قواهتم إليقاؼ ىذا اٞند اٛنارؼ وىذه اٜنركة الصَّليبيَّة الضَّخمة

واز إىل األندلس مباشرًة بعد توليو شأف وألجل ذلك بادر األمًن علي باٛن 
ـ، ويذكر ابن عذارى ذلك بقولو 1106ىػ/500اٞنرابطٌن، فكاف العبور األوَّؿ سنة 

"وٓنرؾ أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف من حضرة مرَّاكش مع جيوش اٞنرابطٌن واٞنصامدة 
ادر إليو قضاة ، فب20واٛننود واٜنشود وعرب مدينة سبتة إىل اٛنزيرة اٝنضراء باألندلس"

األندلس وفقهاؤىا وزعماؤىا ورؤساؤىا وأدباؤىا وشعراؤىا فامتدحو الشعراء فأجزؿ ٟنم 
 .21العطاء وقضى لكل ذي مأرب إربو

ومن األسباب اليت جعلت األمًن علي يعرب إىل األندلس ِنالؼ فرض اٛنهاد 
لوالة والقضاة يف ، ولكي يُقرَّ ا22ومقارعة النَّصارى ىو تفقد أحواؿ األندلس عامَّةً 

 .23مناصبهم أو يعٌنِّ بداًل عن اٞنعزولٌن منهم

، 24فوىل أخاه األكرب أبو الطاىر ٕنيم على غرناطة العاصمة اٛنديدة لألندلس 
 26، ووىل أبا عبد اهلل ١نمَّد بن أيب زنغي25وجعلو قائًدا عاًما للقوات اٞنرابطيَّة هبذه البالد

 .28فاس مثَّ نقلو بعد ستة أشهر إىل بلنسيَّة 27قرطبة، ووىل ١نمَّد بن اٜناج
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ويظهر من خالؿ ىذه األعماؿ اإلداريَّة والسِّياسيَّة اليت قاـ هبا األمًن علي 
باألندلس أنَّو كاف يعدُّ الُعدَّة ٝنوض معركة فاصلة ضدَّ النَّصارى الصَّليبيٌِّن، وصدِّ حركة 

ـ خاصًة شرؽ األندلس 1106ػ/ى500االسرتداد اليت تعاظمت بوفاة أبيو يوسف سنة 
حيث توجد مدينة أُقليش، وقد حرص من أجل ٓنقيق ىذا اٟندؼ على تعيٌن خًنة 
القادة الذين كانت ٟنم خربة عسكرية كبًنة يف اٞنعارؾ واٜنروب خاصًة أخاه أبو الطاىر 

 ٕنيم بن يوسف.   

باالستعداد وبعد أف اطمئن أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف على اٛنبهة األندلسيَّة 
اٛنيِّد ٝنوض اٞنعارؾ واٜنروب مع العدوِّ النَّصراين عاد إىل بالد اٞنغرب واستقرَّ بعاصمة 

يتابع منها أحواؿ بالد اٞنغرب واألندلس مًعا، وكاف اىتمامو الكبًن  29دولتو ُمرَّاكش
ـ هتا ويتَّبع أخبارىم ويقدِّ ٟنم  منصًبا على بالد األندلس، حيث كاف يراقب أحواؿ والَّ

 النُّصح واإلرشاد والتَّوجيو.

وقد أعطى األمًن علي إشارة البدء باٛنهاد ألخيو ٕنيم ضدَّ ٣نلكة قشتالة يف  
، وقد بادر إلعالف اٛنهاد مبكرًا لعدة اعتبارات 30ـ1108ىػ/501شهر شعباف عاـ 

 أ٨نها:

ات الداخليَّة  من أف تستغل يف النِّزاع١ناولة صرؼ اٛنهود والطاقات ٥نو اٛنهاد بداًل  -
خاصًة بعد ظهور معارضة من بعض زعماء الدَّولة اٞنرابطيَّة لتويل األمًن علي مقاليد 

، ومن مثَّ فمن 31اُٜنكم فقد عارضو كٌل من ٪ني بن أيب بكر بن يوسف و١نمَّد بن اٜناج
من  اٞنرجَّح أفَّ األمًن علي رأى أفَّ انصراؼ اٞنرابطٌن للجهاد خًن موحِّد لألمَّة بداًل 

 .32الشَّحناء والبغضاء
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، وىذا بسبب ضعف ملكها ألفونسو السَّادس الذي 33ٕنزؽ اٛنبهة الداخليَّة القشتاليَّة -
ـ 1086ىػ/479مل تقم لو قائمة بعد الضَّربة اٞنوجعة اليت تلقاىا يف معركة الزَّالقة سنة 

بآت أغلبها بالفشل الذَّريع فرغم ١ناوالتو اٞنتكرِّرة غزو أراضي اٞنسلمٌن إالَّ أفَّ ١ناوالتو 
  ألفَّ اٞنرابطٌن تصدوا ٟنا ببسالة.   

الذي  34رغبة األمًن علي بن يوسف الرَّد على غارات ملك قشتالة ألفونسو السَّادس -
أخذ يعيث يف أراضي اٞنسلمٌن يف األندلس خاصًة بعدما شاع خرب مرض أمًن اٞنسلمٌن 

ذا التَّاريخ أرسل ألفونسو السَّادس ـ، ففي ى1104ىػ/498يوسف بن تاشفٌن عاـ 
٘نلة مكونة من ثالثة آالؼ وٙنسمائة فارس وصلوا يف غاراهتم إىل أحواز إشبيليَّة فغنموا 

 . 35من القرى اليت مروا منها الغنائم اٞنوفورة واألسالب الكثًنة

 وقائع المعركة:
و َنيش 36عندما أعد األمًن ٕنيم من مدينة  37ضخم الُعدَّة والعتاد الالزمٌن اْنَّ

ىػ اٞنوافق للعشر األوائل من ماي عاـ 501غرناطة يف العشر األواخر من رمضاف عاـ 
لغزو أراضي قشتالة فتوجو إىل مدينة جياف وعسكر فيها أياًما حَّتَّ وفدت  38ـ1108

 . 39عليو اٛنيوش والعساكر من قرطبة بقيادة أبا عبد اهلل ١نمَّد بن أيب زنغي

ينة جياف إىل مدينة بيَّاسة يف الشماؿ الشرقي لألندلس، ومنها مثَّ سار من مد 
تابع مسًنتو مشااًل صوب أراضي قشتالة، ويف الطريق إليها وافتو حشود مرسيَّة بقيادة 

، مثَّ ٜنقت بو قوات بلنسيَّة بقيادة واليها أبو ١نمَّد عبد اهلل بن ١نمَّد ١40نمَّد بن عائشة
 .41بن فاطمة

ن أو ٙنسة وعشرين يوًما وصلت كل تلك القوَّات يـو األربعاء وبعد مسًنة عشري
إىل مدينة أُقليش وهبا  42ـ1108ماي  27ىػ/501الرَّابع عشر من شهر شواؿ سنة 
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، فحاصرت القوَّات اٞنرابطيَّة اٞندينة مثَّ دخلتها عنوًة يف اليـو 43ٗنٌع عظيٌم من الرُّـو
، 45عوف عنها أف يثبتوا طوياًل أماـ شدَّة اٞنهاٗنٌنحيث مل يستطع النَّصارى اٞنداف 44اٞنوايل

وقد التجأ اٞنسلموف الذين كانوا يعيشوف يف اٞندينة ٓنت حكم النَّصارى إىل معسكر 
اٛنيش اٞنرابطي الئذين ُنمايتو، وشرحوا إلخواهنم يف الدِّين أحواؿ اٞندينة وظروؼ 

فبلغ خربىم إىل اٞنلك الشَّيخ  47ة، بينما ٓنصن النَّصارى بقصبة اٞندين46اٞندافعٌن عنها
، 49، فاستعد للخروج إلغاثة قومو وبلده48ألفونسو السَّادس فاشتدَّ بو األمل واٜنزف

عوًضا عنو ألنَّو   51أف يوجو ولده الوحيد وويل العهد سانشو 50فأشارت عليو زوجتو زائدة
 .  52دينوكاف مريًضا وشيًخا كبًنًا ال يقوى على قيادة جيشو حملاربة أعداء 

وكاف ألفونسو السَّادس يرمي من خالؿ إرساؿ ابنو الوحيد سانشو الذي مل يكن  
، 54بداًل عنو ٞنقاتلة اٞنسلمٌن ىو إثارة ٘ناسة جنده ٩53ناوز اٜناديَّة عشر من عمره

وسانشو ابن ملك  55وكذلك ليكوف مقاباًل لألمًن ٕنيم ألفَّ ٕنيًما ابن ملك اٞنسلمٌن
وكذلك ٗنيع القادة  58وألربىانس 57أمر مؤدبو الكونت غرسية أرذونش، وقد 56الرُّـو

 .60أف ٪نرصوا كل اٜنرص على حياة ولده ورفاىتو 59الكبار اٞنشاركٌن يف اٞنعركة
، 61اْنو سانشو ولد ألفونسو السَّادس يف جيوش كثًنة من زعماء الرُّـو وأ٤نادىم 

إىل إغاثة أُقليش  62آالؼ فارسبلغ تعداد ىذا اٛنيش حسب ابن القطاف ٥نو عشرة 
ومدافعة اٞنسلمٌن، وٞنػَّا علم أبو الطاىر ٕنيم قائد جيوش اٞنرابطٌن بقدـو قوَّات العدوِّ أراد 
أف يرفع اٜنصار على اٞندينة وال يلقاىم، فأشار عليو ابن عائشة وابن فاطمة وغًن٨نا من  

حيل، وشجعوه وىونوا عليو أمرىم كبار قادة اٞنرابطٌن ّنواجهة جيوش اٞنسيحيٌِّن وعدـ الرَّ 
ا قدموا يف ثالثة آالؼ فارس وبيننا وبينهم مسافة 63وقالوا لو ال ٔنف  .  64فإ٧نَّ

وىناؾ رواية أخرى ٔنتلف عن الرِّواية السَّابقة يف تصوير موقف األمًن ٕنيم  
ن أيب واٛنيش اٞنرابطي من قدـو اٛنيش القشتايل إىل أُقليش، وقد فندت ما ذىب إليو اب
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، مفاد ىذه 65زرع بقولو أفَّ األمًن ٕنيم كاف يريد فك اٜنصار وعدـ لقاء جيش ألفونسو
الرِّواية واليت ذكرىا األمًن ٕنيم يف رسالتو إىل أخيو أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف واليت 
تصف اٞنوقعة أنَّو شاور قادة قواتو باٝنصوص ابن عائشة وابن فاطمة ألجل التَّوصل 

د اٛنيش القشتايل والتَّصدي لو، واتفقوا بعد ىذه اٞنشاورة على وجوب مالقاة لكيفية ر 
 .        66العدوِّ ورد عدوانو

م اتفقوا أيًضا على كيفية تنظيم القوَّات اٞنرابطيَّة يف اٞنعركة على النحو   ويبدو أهنَّ
بلنسيَّة يف اٛنناحٌن، التَّايل: قوَّات قرطبة بقيادة ابن أيب زنغي يف اٞنقدمة، وأىل مرسيَّة و 

، وهبذا التَّنظيم خرج اٛنيش اٞنرابطي يف فجر 67واألمًن ٕنيم مع قوَّاتو الغرناطيَّة يف القلب
ـ ٞنواجهة القشتاليٌِّن على مسافة 1108ماي  29ىػ اٞنوافق 501شواؿ  16يـو اٛنمعة 

 .  68قريبة من أُقليش
بيل الصِّداـ اٞنسلح أف ٪نصل ومن ١ناسن الصُّدؼ أفَّ اٛنيش اإلسالمي ٕنكن قُ  

على معلومات غايًة يف اٝنطورة عن قوَّات العدوِّ القادمة لقتاٟنم، حيث ٕنكن فَّت مسلًما  
كاف أسًنًا عند القشتاليٌِّن من الفرار من اٞنعسكر اٞنسيحي وأفضى إىل اٞنعسكر 

القشتاليٌِّن،  اإلسالمي وأمدا األمًن ٕنيم بتفاصيل دقيقة عن نقاط الضُّعف والقوَّة لدى
وقد أورد األمًن ٕنيم ىذا األمر يف رسالتو إىل أخيو علي حيث قاؿ "وأرسل اهلل تعاىل من 

أعدىا من عنده،  69جنده فَّت كانوا قد سبوه صغًنًا واقتنوه أسًنًا، وهلل تعاىل فيو ُخَبأَةٌ 
، وكاشًفا هبم الفَّت إلينا من معسكرىم منبًئا هبم دااًل عليهم 70وبعثها من جنده، ونَػزَعَ 

  .71على النبأ العظيم، ومطلًعا منهم على اٞنقعد اٞنقيم"
وعلى ضوء ىذه اٞنعلومات نظَّم اٞنرابطوف جيوشهم واستعدوا للقتاؿ وىم على 

. وبدأ اٟنجـو ووقعت الصَّدمة األوىل حيث ىجم 72بصًنة ُنقيقة عدوِّىم اٞنندفع ٥نوىم
مقدمة اٛنيش اٞنرابطي، و٘نلوا عليو ٘نلًة النَّصارى على معسكر قرطبة الذي كاف يف 

، ويؤكد األمًن ٕنيم يف رسالتو ىذا 73منكرًة، فاهنـز عسكر قرطبة ومشت اٟنز٬نة عليو أميااًل 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعرف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 21 11العدد 
 

األمر حيث ذكر أنَّو يف بداية اٞنعركة انقضت قوات قشتالة على قوات قرطبة بقولو 
، وتراجع غًن ٢نٍل إىل أف 74 ُمَوؿ  "وتقهقر قائد قرطبة أبو عبد اهلل ١نمَّد بن أيب زنغي غًن

 .       77من جيشنا بعود 76، وزَِّحمَ 75اشتدَّ منا بطَّْود
غًن أفَّ بعض الرِّوايات النَّصرانيَّة مل تتحدث عن انقضاض القوَّات القشتاليَّة على 

ًما قوات قرطبة يف بداية اٞنعركة وتقهقر ىذه األخًنة إىل اٝنلف مسافة أمياؿ، وبالعكس ٕنا
فقد ٓندثت عن ىجـو اٞنسلمٌن بشجاعة وتقهقر قوَّات النَّصارى إىل اٝنلف، وقد أكَّد 
ذلك اٞنستشرؽ أشباخ حيث قاؿ بأفَّ اٞنسلمٌن عند الفجر ىجموا على القشتاليٌِّن يف 
فيض من الشَّجاعة والعنف ومل يستطع النَّصارى أف يصمدوا ٟنجـو ٪ندوه اليأس، 

 .78غم شجاعتهم ورباط جأشهمفاضطروا إىل االرتداد ر 
وبالعودة إىل الرِّوايات اإلسالميَّة واليت ذكرت بأنَّو بعدما تراجعت قوَّات قرطبة 
إىل اٝنلف بادر جناحي اٛنيش اٞنرابطي اٞنكونٌن من قوَّات مرسيَّة وبلنسيَّة بقيادة ابن 

اؼ حولو فأثخنوا عائشة وابن فاطمة ّنهاٗنة معسكر النَّصارى بعدما قاموا بعملية االلتف
 . 80، فأعطى الفرصة ألىل قرطبة إلعادة تنظيم صفوفهم من جديد79فيهم قتاًل 

ويف تلك األثناء دخلت قوَّات غرناطة اليت كانت يف قلب اٛنيش اٞنرابطي بقيادة 
األمًن ٕنيم إىل ميداف اٞنعركة، وانضمَّت إليو قوَّات قرطبة بعدما أعادت تنظيم وحداهتا 

 82، وقد كانت معركة حامية الوطيس81ش القشتايل والتحمت اٜنرب بينهمفحاصروا اٛني
قاؿ عنها ابن أيب زرع أنَّو كانت بينهم حروب عظيمة مل يسمع مثلها فهـز اهلل تعاىل 

، وذكر ابن الكردبوس بأفَّ اٛنيشٌن تقاتال، وتضاربا، وْناوال، 83العدوِّ ونصر اٞنسلمٌن
 .84، واهنـز العدوِّ اللَّعٌنوٓناربا فنصر اهلل جيش اٞنسلمٌن

 حقَّقوا نصرًا مؤزرًا وىزموا ٌنوعن ىذا النَّصر يذكر ابن القطاف أفَّ اٞنرابط
، ويؤكد ذلك ٕنيم يف رسالتو ألخيو علي حيث قاؿ "فما 85اٞنسيحيٌِّن وقتلوىم قتاًل ذريًعا

اب"، الغبار حَّتَّ خضعت منهم الرِّقاب، وقبلت رؤ  86وضح النَّهار، وال َمَسخَ  وسهم الرتُّ
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، ومن بٌن ىؤالء القتلى الولد 87وقاؿ أيًضا "ومات جلهم بل كلهم، وما ٤نا إالَّ أقلَّهم"
 .   88الوحيد أللفونسو السَّادس األمًن سانشو

وعن مقتل األمًن سانشو فهناؾ روايتٌن األوىل البن القطاف ذكر فيها أنَّو حاوؿ 
منهم مؤدبو الكونت غرسية أرذونش  89قادتوأف يفلت من اٞنعركة مع ٖنانية من كبار 

القريب من أُقليش فهبَّ اٞنسلموف اٞنتواجدوف فيو عليهم  90وااللتجاء إىل حصن بلشوف
، فُعرؼ مكاف مصرعهم فيما بعد باسم الكونتات السَّبعة، كما ُعرفت 91"وقتلوىم ٗنيًعا

 .92لسَّبعةمعركة أُقليش يف الرِّوايات النَّصرانيَّة ّنعركة الكونتات ا
والرِّواية الثَّانيَّة للمستشرؽ أشباخ حيث قاؿ أنَّو من سوء الطالع أفَّ األمًن 
سانشو دخل إىل ميداف اٞنعركة عندما اشتد القتاؿ بٌن الطرفٌن، فبادر إليو األعداء 
فاع عنو، فلم يغين دفاعو شيًئا  متحمسٌن، وتقدَّـ الكونت غرسية أرذونش مؤدبو للدِّ

 .        93ضحية واجبو، وسقط إىل جانبو وريث ٣نلكة قشتالة األمًن سانشو وسقط الكونت
وىكذا ٕنَّت اٟنز٬نة السَّاحقة على اٛنيش القشتايل وأحرز اٞنسلموف نصرىم 

، وغادر األمًن ٕنيم ساحة اٞنعركة إىل غرناطة، وكتب إىل 94الباىر يف ذلك اليـو اٞنشهود
إىل  96، وترؾ مهمة حصار قصبة أُقليش95لفتحأخيو أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف با

، فلبثا على حصارىا 97قوات مرسيَّة وبلنسيَّة ٓنت إمرة قائديها ابن عائشة وابن فاطمة
فرتًة، وعندما استعصت عليهم تظاىرا باالنسحاب، وبقوا على مقربة من اٞندينة ٢نتبئٌن 

، وٞنػَّا خرج النَّصارى من القصبة ىارب ٌن انقضَّ عليهم اٞنسلموف فقتل من عن أنظار العدوِّ
 .     98قُتل وأسر الباقوف، واحتلوا القصبة وبذلك متَّ استيالءىم على مدينة أُقليش كلها

 نتائج المعركة:
ا مل تنل  تُعدَّ معركة أُقليش واحدة من معارؾ اٞنسلمٌن الكربى يف األندلس إالَّ أهنَّ

انت ال تقل عنهما بطولًة وملحمًة، وقد أكدَّ وإف ك 99نفس ُشهرة معركيت الزَّالقة واألرؾ
ا ثانية الزَّالقةذلك  ، وأكدَّ ذلك أيًضا عناف حيث 100"ابن اٝنطيب حينما قاؿ عنها أهنَّ
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، ويتحدث  101قاؿ أفَّ ىذا النَّصر السَّاحق للمرابطٌن أعاد بروعتو ذكريات موقعة الزَّالقة
بقولو "فكاف ذلك دليل  102الصًنيفنقاًل عن ابن كذلك ابن عذارى عن ىذا النَّصر 

، وقاؿ أشباخ بأفَّ انتصار اٞنرابطٌن 103الُيمن والربكة بوالية علي بن يوسف يف أوَّؿ دولتو"
 . 104يف أُقليش ٬نكن أف نعتربه ذروة سلطاهنم يف األندلس

وىذا النَّصر اٞنؤزر للمرابطٌن واضح من خالؿ النَّتائج اٞنرتتبة عنو كمقتل األمًن 
، وكذلك مقتل سبعة من كبار 105شو االبن الوحيد أللفونسو السَّادس وويل عهدهسان

قادتو يف اٞنعركة، باإلضافة ٞنقتل الكثًن من جنده، حيث يذكر ابن أيب زرع أنَّو قُتل من 
، بينما يقوؿ أشباخ أنَّو قُتل منهم عشروف 106النَّصارى أزيد من ثالثة وعشروف ألًفا

ًن ٕنيم يف رسالتو إىل أخيو علي أنَّو أمر عقب اٞنوقعة َنمع رؤوس ، ويقوؿ األم107ألًفا
فجمعت القريبة منها وتركت البعيدة، فكاف عددىا أكثر من  108القتلى من النَّصارى

وف وفًقا للتَّقليد 109ثالثة آالؼ رأس ، وقد أذَّف من فوقها اٞنؤذِّنوف يوحِّدوف اهلل ويكربِّ
 .  110اٞنأثور عند اٞنسلمٌن

ما عن خسائر اٞنسلمٌن يف اٞنوقعة فال ٧نلك أرقاـ معينة ألفَّ اٞنؤرخٌن مل يذكروا أ
ا كانت ذات شأف ، واكتفى ابن 111عدد قتالىم بالتَّحديد، ويرى اٞنؤرخ عبد اهلل عناف أهنَّ

أيب زرع بذكر عبارة أوردىا يف ختاـ كالمو عن اٞنعركة يقوؿ فيها "واستشهد ٗناعة من 
، بينما قاؿ ابن القطاف أنَّو "استشهد يف ىذه الوقيعة اإلماـ 112اهلل"اٞنسلمٌن ر٘نهم 

، ومل يذكر 114ر٘نهم اهلل تعاىل 113اٛنزويل وكاف رجل صدؽ، وٗناعة من األعياف والعرباف
أشباخ أيًضا عدد قتلى اٞنسلمٌن ولكنو حاوؿ أف يُنقص من قيمة النَّصر الذي أحرزه 

اٞنسلمٌن مل ٪نرزوا النَّصر دوف خسارة فادحة، وىذا ما اٞنرابطوف عندما قاؿ "بيد أفَّ 
يفسر كوهنم مل يتابعوا ظفرىم بالتَّوغل يف والية طليطلة ومل يستولوا إالَّ على بعض اٞندف 

 .    115القريبة من أُقليش"
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وباإلضافة إىل اٝنسائر البشريَّة اٟنائلة للنَّصارى يف ىذه اٞنعركة، فقد ٕنكن 
ستحواذ على الكثًن من الغنائم بعد هناية اٞنعركة، وقد أكدَّ األمًن ٕنيم اٞنرابطوف من اال

ذلك يف رسالتو إىل أخيو األمًن علي حينما قاؿ "وملئت األيدي بنيٍل واىف الكيل، خياًل 
، كما ٕنكنوا أيًضا من االستيالء على الكثًن من 116وبغااًل وسالًحا ومااًل، ودروًعا"

لقشتاليَّة الواقعة على مقربة من أُقليش مثل مدف قونكة، وبذة، اٜنصوف والقالع واٞندف ا
 . 117أمسرت٩نو، أوريوالة، أقونية وقونسو٩نرا

 خاتمة:
استطاع اٞنرابطوف من خالؿ ىذا النَّصر أف يضيفوا ٠نًدا جديًدا إىل سلسلة 

 ، وأف ٪نقَّقوا العديد من األىداؼ أ٨نها:118أ٠نادىم باألندلس
ر إسهاًما فعااًل يف رفع معنويات اٞنسلمٌن باألندلس، ويف إعالء أسهم ىذا النَّص -

فاعيَّة  . 119ٚنعتهم العسكريَّة والدِّ
تدعيم وتثبيت سلطاف اٞنرابطٌن على األندلس بعد أف تعرض لالىتزاز أواخر عصر  -

 . 120األمًن يوسف بن تاشفٌن
بحت ٣نلكة قشتالة يف إيقاؼ حركة االسرتداد اٞنسيحي لفرتة زمنية معتربة، حيث أص -

 . 121حالة اضطراب وفوضى باٝنصوص بعد وفاة ألفونسو السَّادس بنحو عاـ من اٞنعركة
فتح الطَّريق أماـ اٞنرابطٌن إىل سرقسطة ومدف الثغر األعلى لألندلس، ألفَّ أُقليش   -

كانت على الطريق ٓنوؿ بينهم وبٌن القياـ بأي عمل عسكري حاسم يف ىذه 
 . 122النَّاحيَّة

شجَّع ىذا النَّصر اٞنرابطوف على وضع خطة منظمة من الغزوات على أراضي اٞنمالك  -
النَّصرانيَّة، ذلك أنَّو مل ٬نضي عاـ وشهرين على موقعة أُقليش حَّتَّ عرب أمًن اٞنسلمٌن علي 
 بن يوسف البحر إىل األندلس للمرة الثَّانيَّة يف جيوشو اٛنرارة، وكاف عبوره من مدينة سبتة

؛ 123ـ1109ىػ اٞنوافق للثَّالث عشر من شهر أوت 503يف اٝنامس عشر من ١نـر سنة 
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واٞندف اجملاورة ٟنا  124وقد عرب يف تلك اٞنرة بقصد اٛنهاد خاصة، و١ناولة استعادة طليطلة
وغًنىا، وىذا ما يؤكده لنا ابن عذارى بقولو "برسم الغزوِّ  125مثل مدينة طلبًنة

كردبوس بقولو "قاصًدا الغزو، فنزؿ اٛنزيرة َنيوش غزيرة، فقصد ٥نو ، وابن ال126واٛنهاد"
، وصاحب اٜنُلل اٞنوشيَّة بقولو "برسم اٛنهاد، ونصر اٞنلَّة، وإعزاز 127طليطلة ونزؿ باهبا"

، وابن القطاف الذي قاؿ "ٓنرؾ علي بن 128الكلمة، فقصد طليطلة ونزؿ على باهبا"
 .129واٞنلثمٌن وٗناعة اٞنطوعٌن ٥نو طلبًنة" يوسف غازيًا يف حفل عظيم من اٛنند

 الهوامش:
ـ ُيكىن بأيب اٜنسن، توىل 1084ىػ/477ىو علّي بن يوسف بن تاشفٌن اللَّمتوين ولد سنة  -1

ـ وعمره ثالثة وعشروف سنَّة، وكاف ملًكا، فاضاًل،  1106ىػ/500اٝنالفة بعد أبيو بعهد منو سنَّة 
كلها فتح فتوًحا عظيمة يف اٞنغرب واألندلس، واستمر على ذلك إىل كر٬نًا سلك طريقة أبيو يف أموره  

البيان الُمغرب في أخبار األندلس ـ. )انظر: ابن عذارى: 1143ىػػػ/537غاية وفاتو سنَّة 
الُحلل  ؛ ٠نهوؿ:48، ص4، ج5ـ، ط1998، ٓنقيق إحساف عبَّاس، دار الثقافة، بًنوت، والمغرب

، ٓنقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرَّشاد اٜنديثة، اكشيَّةالموشيَّة في ذكر األخبار الُمرَّ 
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرِّجال والنِّساء  ؛ الزَّركلي: 84، ص1ـ، ط1979الدار البيضاء، 

، 5، ج5، مج7ـ، ط1986، دار العلم للماليٌن، بًنوت، من العرب والمستعربين والمستشرقين
  (.33ص

دولة اإلسالم في األندلس، العصر الثَّاني، دول الطَّوائف منذ قيامها  د عبد اهلل:عناف ١نمَّ  -2
 . 372، ص4ـ، ط1997، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، حتَّى الفتح المرابطي

اختلف اٞنؤرخوف يف ٓنديد تاريخ وفاة األمًن يوسف بن تاشفٌن بدقة حيث يذكر ابن خلكاف أنَّو  -3
ـ ويذكر كٌل من ابن عذارى وابن 1106سبتمرب  3ىػ/500لث ١نـر سنة تويف يـو االثنٌن الثَّا

ـ، وىو التَّاريخ الذي ذكره صاحب 1106ىػ/500اٝنطيب أنَّو تويف يـو االثنٌن مستهل ١نـر سنة 
، بينما يرى ابن أيب زرع أنَّو تويف يـو األحد الثَّاين ١نـر سنة  اٜنُلل اٞنوشيَّة ولكنو مل يذكر اليـو

ـ وىذا التَّاريخ 1099ىػ/493ـ، ويرى اٞنػُرَّاكشي أنَّو تويف يف شهور عاـ 1106بتمرب س 2ىػ/500
غًن صحيح بالنَّظر لصًنورة األحداث التَّار٫نيَّة وألفَّ اٞنػُرَّاكشي ينفرد لوحده بذكر ىذا التَّاريخ. )انظر: 

اس، دار صادر، بًنوت، ، ٓنقيق إحساف عبَّ َوفياُت األعياِن وأنباُء أبناِء الزمانِ  ابن خلكاف:
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اإلحاطة ؛ ابن اٝنطيب:  45، ص4جالبيان الُمغرب، ؛ ابن عذارى،  125ص، 7، مجـ1994
، حقَّق نصو ووضع مقدمتو وحواشيو ١نمَّد عبد اهلل عناف، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، في أخبار غرناطة

المطرب بروض  األنيسابن أيب زرع:  ؛ 83، صالُحلل الموشيَّة؛  353، ص4، مج2ـ، ط1974
باعة والورَّاقة، الرِّباط، ، دار اٞننصورة للطِّ القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس

، وضع حواشيو خليل عمراف المغرب الُمعجب في تلخيص أخبار؛ اٞنػُرَّاكشي:  156ـ، ص1972
 (.121، ص1طـ، 1998اٞننصور، منشورات ١نمَّد علي بيضوف، دار الكتب العلميَّة، بًنوت، 

ىػ 500ىو أبو الطاىر ٕنيم بن يوسف بن تاشفٌن، توىل حكم غرناطة بٌن سنيت ) -4
ـ، مثَّ توىل مرًة 1110ىػ/504ـ( مثَّ نُقل إىل حكم تلمساف سنة 1109و 1106(ىػ/)503و

(ـ، وبعدىا نُقل إىل إشبيلية 1122و 1121(ىػ/)516و 515أخرى غرناطة فيما بٌن سنيت )
ـ ويبدو أفَّ 1125ىػ/519ة شهور، مثَّ أصبح عاماًل على قرطبة وغرناطة سنة فحكمها سنة وبضع

ح أنَّو تويف سنة أخاه علًيا قد عزلو عن غرناطة بعد ذلك بقليل، ويف تاريخ وفاتو خالؼ واألرجَّ 
تاريخ األندلس وهو قطعة من كتاب االكتفاء في أخبار ـ. )انظر: ابن الكردبوس: 1126ىػ/520

 114ـ، ص1971ق أ٘ند ٢نتار العبَّادي، مطبعة معهد الدِّراسات اإلسالميَّة، مدريد، ، ٓنقيالخلفاء
درسو وقدَّـ لو وحقَّقو نُُظُم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزَّمان، ؛ ابن القطاف:  1ىامش

؛  5، ىامش66-65، ص6، ج1ـ، ط١1990نمود علي مكّي، دار الغرب اإلسالمي، بًنوت، 
 وما بعدىا(.   48، ص4، جيان المغربالبابن عذارى، 

اإلستقصا ألخبار دول المغرب السَّالويَّ: ؛  157، صروض القرطاسابن أيب زرع،  -5
، ٓنقيق جعفر النَّاصري و١نمَّد النَّاصري، دار الكتاب، الدار األقصى، الدَّولتان المرابطيَّة والموحِّديَّة

فَّ أشباخ يقوؿ بأفَّ األمًن علي عندما بويع )غًن أ. 56-55، ص2جـ، 1954البيضاء، اٞنغرب، 
تاريخ األندلس في عهد : بإمارة اٞنرابطٌن مل يكن قد جاوز الثَّانيَّة والعشرين من عمره(. )انظر

 ،2ط ،ـ1996، ترٗنة وتعليق ١نمَّد عبد اهلل عناف، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، المرابطين والموحِّدين
 (. 121، 1ج

Gaid Mouloud: Les Berbers dans l’histoire en Espagne 
Musulmane à partir de 711, les  éditions Mimouni, Alger, 
2008, tome 4, p135-136 .    
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(ـ وقد 1118-1094(ىػ/)512-487أتتو البيعة أيًضا من اٝنليفة العباسي اٞنستظهر باهلل ) -6
ليفة العباسي لألمًن علي بعثو لو عاـ أورد صاحب اٜنُلل اٞنوشيَّة رسالة عبارة عن جواب من اٝن

ـ يُقرُّه فيو أمًنًا على اٞنرابطٌن واصًفا إياه ّنقيم الدَّولة العباسيَّة وزعيم جيوشها اٞنغربيَّة، 1118ىػ/512
ا غًن  وقد طلب منو االستمرار يف اٛنهاد يف سبيل اهلل، والرِّسالة أوردىا أيًضا حسٌن مؤنس وذكر أهنَّ

ا كتبت يف بداية إمارة علي يف أوائل ١نـر مؤرخة واٞنرجح عن ـ جوابًا 1106ىػ/سبتمرب 500ده أهنَّ
على كتاب أرسلو علي طلًبا للبيعة والتَّقليد كما يفهم من النَّص. )عن نص رسالة اٝنليفة العباسي 

سبع ؛ حسٌن مؤنس: 88-87، صالُحلل الموشيَّةاٞنستظهر باهلل إىل علي بن يوسف(. )انظر: 
ينيَّة للنَّشر والتَّوزيع، دة عن دولة المرابطين وأيامهم في األندلسوثائق جدي ، مكتبة الثقافة الدِّ

وما بعدىا(. )وعن نص رسالة علي بن يوسف إىل اٝنليفة العباسي  12، ص1ـ، ط2000مصر، 
دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن  يف،ر اٞنستظهر باهلل(. )انظر: سالمة ١نمَّد سلماف اٟن

 (.    404-403، صـ1985، دار النَّدوة اٛنديدة، بًنوت، دراسة سياسية وحضارية -فينتاش

 .  56، ص2ج ،اإلستقصا السَّالوّي، ؛ 158، صروض القرطاسابن أيب زرع،  -7
امتنع عن البيعة ألنَّو كاف يرى بأنَّو أوىل وأجدر ِنالفة جده يوسف، ولكنو اضطر إىل الفرار من  -8

أنَّو ال طاقة لو ُنرب األمًن علي الذي اْنو ٥نوه َنيٍش من مرَّاكش فدخل مدينة فاس عندما أدرؾ 
ـ. وىناؾ رواية أخرى 1106ديسمرب  7ىػ/500فاس يـو األربعاء الثَّامن من شهر ربيع اآلخر سنة 

لكيفية فرار األمًن ٪ني مفادىا أفَّ األمًن علي عندما اقرتب من فاس نزؿ ّندينة مغيلة وكتب البن 
خيو ٪ني وأشياخ البلد كتابًا يدعوىم للدخوؿ يف طاعتو، ولكن ٪ني فرَّ إىل َمْزَديل عامل اٞنرابطٌن أ

على تلمساف فلقيو بواد ملوية فضمن لو العفو والُصلح من عمو علي، فعفا عنو وخًنه السكن َنزيرة 
مو فاستأذنو باالستقرار ميورقة أو الصحراء، فانصرؼ إىل الصحراء مثَّ حج بيت اهلل اٜنراـ ورجع إىل ع

ّنرَّاكش فأذف لو، وبعد ذلك اهتمو بالقياـ عليو وبعثو إىل اٛنزيرة اٝنضراء باألندلس فبقي هبا إىل أف 
 (. 159-158، صروض القرطاسمات. )انظر: ابن أيب زرع، 

Coissac De Chavrebière: Histoire du Maroc, librairie dar al 
aman, Rabat, Première édition, 2012, p188 ; Gaid Mouloud: 
Les Berbers dans l’histoire les Mourabitines d’hier et les 
Marabouts  d’aujourd’hui, les éditions Mimouni, Alger, 
tome 7, p30-31 .  

 .  84، صالُحلل الموشيَّة -9
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وطُبِّق فيو، ذلك أفَّ  أىل القبلة أي أىل جنوب الغرب وىو اصطالح شامي ُجلب إىل اٞنغرب -10
 (.72، ىامش 83، صالُحلل الموشيَّةقبلة أىل الشاـ إىل اٛننوب. )انظر: 

ُنثت يف ٢نتلف اٞنصادر اٛنغرافيَّة والتَّار٫نيَّة ولكنِّين مل أوفَّق يف إ٩ناد تعريف لو، ويظهر جليًا  -11
ا ىو معلـو فبالد السوداف الغريب بأنَّو ُٚنِّي هبذا االسم ألنَّو ٪نوي داخلو الكثًن من الذىب، وكم

 معروفة بغناىا هبذا اٞنعدف النَّفيس.  وغًنىا ومدنو اٞنشهورة غانة وتكرور وأودغست

 . 157، صروض القرطاسابن أيب زرع،  -12
تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الثَّالث من كتاب أعمال ابن اٝنطيب:  -13

٢نتار العبَّادي و١نمَّد إبراىيم الكتاين، دار الكتاب، الدار البيضاء، ، ٓنقيق وتعليق أ٘ند األعالم
 . 253ص، ـ1964اٞنغرب، 

يذكر اٞنرَّاكشي بأفَّ األمًن علي بن يوسف جرى على َسنن أبيو يف إيثار اٛنهاد وإخافة العدوِّ  -14
 (.121، صالُمـعجبو٘ناية البالد. )انظر: 

15- (la Reconquistaىي تسمية أطل ) قها اٞنؤرخوف احملدثوف على ٠نموعة العمليات
باألندلس منذ بداية القرف األوَّؿ اٟنجري حَّتَّ هناية القرف  الصَّليبيٌِّن العسكريَّة اليت نفذىا النَّصارى

التَّاسع اٟنجري، وقد برزت ىذه اٜنروب جلًيا يف عهد أمراء الطَّوائف مع مطلع القرف اٝنامس 
تاريخ اٞنرابطٌن واٞنوحِّدين وبين نصر. )انظر: إدوارد بروي وآخروف:  اٟنجري، واستفحلت يف عهد

، نقلو إىل العربيَّة يوسف أسعد داغر، فريد ـ. داغر، عويدات الحضارات العام القرون الوسطى
ظهور حركة االسترداد ؛ علّي أ٘ند:  312-311، ص3ـ، مج2003للنَّشر والطِّباعة، بًنوت، 
، مقاؿ نهايـة القرن التَّاسع الهجري ودور المغاربة في كبح جماحها باألندلس وتطورها حـتَّى

منشور ضمن ٠نلة الدِّراسات التَّار٫نيَّة، ٛننة كتابة تاريخ العرب، جامعة دمشق، السنة السَّادسة، 
 وما بعدىا(. 189ـ، ص2007(، 98-97العدداف )

Ernest Weibel: Occident-Maghreb 13 siècles d’histoire, 
Ellipses édition Marketing S.A, Paris , 2010, p93-94 .  

16- (Uclés) دينة ٟنا حصن يف ثغر األندلس، تقع مشاؿ شرؽ طليطلة وىي من أعماؿ م
شنتربية، ذكرهتا أغلب اٞنصادر اإلسالميَّة باسم أُقليش يف حٌن وردت عند كٌل من ابن أيب زرع وابن 

ا كانت تدعى قد٬نًا سيلتيبًنية مثَّ ُعرفت باسم  اٝنطيب باسم أُقليج، ويذكر اٞنستشرؽ مًناندا أهنَّ
باغوس أوكولينسيس فتحوؿ ىذا االسم إىل أُقليش، بينها وبٌن مدينة وبذة ٖنانية عشر مياًل ومنها إىل 
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شقورة ثالث مراحل، ٟنا أقاليم ومزارع عامرة، ذكر اِٜنمًني أفَّ الذي بناىا من اٞنسلمٌن ىو الفتح بن 
ـ وأنذىا دارًا وقرارًا، وىذا التَّاريخ 776ىػ/160ن ذي النوف وفيها كانت ثورتو وظهوره سنة موسى ب

خطأ ألفَّ ثورة الفتح بن موسى بن ذي النوف حدثت يف مستهل عهد اٝنليفة األموي عبد الرَّ٘ناف 
داية (ـ وبالتَّايل تأسيس أُقليش كاف مع ب962-912(ىػ/)350-300النَّاصر الذي حكم ما بٌن )

القرف الرَّابع اٟنجري، واستمرت أسرة بين ذي النوف يف حكمها إىل أف استوىل عليها ألفونسو السَّادس 
القارَّة اإلفريقية وجزيرة األندلس،  اإلدريسي:ـ. )انظر: 1085ىػ/478بعد سقوط طليطلة سنة 

ل العريب، ديواف ، ٓنقيق وتقدمي وتعليق إٚناعيمقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق األفاق
، أعمال األعالم؛  159، صروض القرطاس؛  287، صـ1983اٞنطبوعات اٛنامعيَّة، اٛنزائر، 

، ٓنقيق إحساف عبَّاس، مكتبة لبناف، الرَّوض المعطار في خبر األقطار :اِٜنمًني ؛ 253ص
ن وقعة أُقليش ومصرع األمير ضو مًناندا أمربوسيو ىويثي: ؛  52-51، ص1، طـ1975بًنوت، 
، مقاؿ منشور ّنجلة تطواف لألُناث اٞنغربية األندلسية، مطبعة كر٬ناديس، تطواف، اٞنغرب، شانجه

 -دولة اإلسالم في األندلسعناف ١نمَّد عبد اهلل: ؛  122-121ـ، ص1957العدد الثَّاين، 
عصر  -القسم األوَّل –عصر المرابطين والموحِّدين في المغرب واألندلس  -العصر الثَّالث

(. )انظر أيًضا: 61ـ، ص1990، 2، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، طمرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّيةال
 (.الخريطة المرفقة بالمقال

ـ 1086أكتوبر  23ىػ/479رجب سنة  12يـو اٛنمعة  (Zalaca)حدثت معركة الزَّالقة  -17
بالد األندلس لنجدة إخوانو اٞنسلمٌن  بقيادة األمًن اٞنرابطي يوسف بن تاشفٌن خالؿ عبوره األوَّؿ إىل

الذين عانوا من زحف الصَّليبيٌِّن على بالدىم بقيادة ألفونسو السَّادس خاصًة بعد سقوط طليطلة سنة 
ـ وقد أسفرت ىذه اٞنعركة على انتصار باىر للمسلمٌن ٕنكنوا من خاللو من دحر 1085ىػ/478

ى األندلس بعد أف كاف ينذرىا باحملو والفناء، وقد عمَّت القوَّات الصَّليبيَّة وإيقاؼ زحفها اٛنارؼ عل
األفراح أرجاء العامل اإلسالمي هبذا النَّصر العظيم وُشبو يـو الزَّالقة بيـو الًنموؾ والقادسيَّة وارتفع شأف 

( Sagrajas)اٞنرابطٌن وأمًنىم يوسف بن تاشفٌن ؛ والزَّالقة يف األصل ىو موضع صغًن يسمى اليـو 
( على ٥نو اثنا عشر كيلومرت مشاؿ مدينة Guerreroد هنًنات واد آنة اٞنسمى هنر جًنيرو )على أح

حقَّقو وعلَّق حواشيو حسٌن مؤنس، دار ، لَّة السِّيراءالحُ )انظر: ابن األبَّار: بطليوس بغرب األندلس. 
ما و  138، ص4جالبيان الُمغرب،  ؛ ابن عذارى،101، ص2ج، 2ـ، ط1985اٞنعارؼ، القاىرة، 

، دار صادر، ُمعجم البلدان اٜنموي: وما بعدىا ؛ 351، ص4، مجاإلحاطةبعدىا ؛ ابن اٝنطيب، 
 .)بعدىاوما  291، صالرَّوض المعطار ؛ اِٜنمًني، 146، ص3مج ـ،1979بًنوت، 
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التَّاريخ السِّياسي والحضاري للمغرب واألندلس في عصر ٘ندي عبد اٞننعم ١نمَّد حسٌن:  -18
 . 153، صـ2008اٞنعرفة اٛنامعيَّة،  ، دارالمرابطين

 .نفسه -19
 . 48، ص4، جالبيان المغرب -20
 . 48، ص4، جالبيان المغرب ؛ 85، صالُحلل الموشيَّة -21
يذكر صاحب اٜنُلل اٞنوشيَّة أفَّ غرض األمًن علي من العبور إىل األندلس ىو تفقد حاٟنا وسدِّ  -22

 .(85، صالُحلل الموشيَّةخللها. )انظر: 
 .  122، ص1ج ،تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين أشباخ، -23
ـ 1106ىػ/500بادر األمًن علي بن يوسف بعد توليو السلطة ّندة يسًنة يف منتصف عاـ  -24

إىل نقل عاصمة األندلس من قرطبة إىل غرناطة ألسباب إسرتاتيجية وأمنية أ٨نها: أفَّ معظم سكاف 
ا من غرناطة كانوا من ا ألمازيغ )الرببر( فهم أكثر انقياًدا وتعاطًفا مع أبناء جلدهتم من األندلسيٌِّن، وأهنَّ

الناحيَّة العسكريَّة أقرب إىل مسرح العمليات اٜنربيَّة اليت كانت تقـو هبا القوات اٞنرابطيَّة يف شرؽ 
ا أقرب إىل بالد اٞنغرب مصدر التَّموين واإلمداد للمر  ابطٌن يف األندلس. )انظر: األندلس، كما أهنَّ

الثغر األعلى األندلسي في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في يد النَّصارى  حسٌن مؤنس:
ينيَّة، مصر، مع أربع وثائق جديدة -م 1118هـ/512سنة  ، ـ1992ىػ/1413، مكتبة الثقافة الدِّ

 (.    189-188ص ،دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف ؛ سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، 19ص
25- Gaid Mouloud : Les Berbers dans l’histoire en Espagne 
Musulmane, p136 .  

اختلف اٞنؤرخوف يف ذكر اٚنو حيث يسميو األمًن ٕنيم يف رسالتو لألمًن علي عقب فتح أُقليش  -26
حٌن ٚناه صاحب أبو عبد اهلل ١نمَّد بن أيب زنغي، وجاء عند ابن القطاف باسم ابن أيب رنغي يف 

مفاخر الرببر أبو عبد اهلل ١نمَّد بن أيب زنفي، وجاء عند ابن أيب زرع باسم ١نمَّد بن أيب زلفى، وجاء 
عند اٞنستشرؽ مًناندا أمربوسيو ىويثي وبعض اٞنراجع اٜنديثة باسم ابن أيب رنق، واتفقوا ٗنيًعا على 

اعتقادي بالنَّظر إىل ذكر مشاركتو يف اٞنعركة  أنَّو وايل قرطبة بعد ١نمَّد بن اٜناج وىو األصح حسب 
كوايل وقائد جيوش قرطبة، غًن أفَّ ابن عذارى ٫نالفهم الرأي ويقوؿ أفَّ الذي توىل قرطبة بعد ابن 

؛  1، ىامش65، ص6ج: نُظم الجمان اٜناج ىو أبا عبد اهلل ١نمَّد بن أيب بكر اللَّمتوين. )انظر
، 1ق عبد القادر بوباية، دار أيب رقراؽ للطِّباعة والنَّشر، الرباط، ط، دراسة وٓنقيمفاخر البربر ٠نهوؿ:
؛  49-48، ص4، جالبيان المغرب؛  158-157، صروض القرطاس؛  190ـ، ص2005
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عصر المرابطين وبداية الدَّولة  ؛ عناف، 122، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجه
 (.1الملحق رقمانظر: م، األمًن ٕني عن نص رسالة)و  (.64، صالموحِّدِّية

ٚناه صاحب مفاخر الرببر أبو عبد اهلل ١نمَّد بن اٜناج مرًة وٚناه مرًة أخرى بن عبد اهلل بن  -27
أبو عبد اهلل بن اٜناج يف موضٍع ويف موضٍع أخر ١نمَّد بن اٜناج، باسم ابن أيب زرع  ، وجاء عنداٜناج

اٞنوشيَّة يسميو أبا عبد اهلل بن اٜناج واٚنو  وابن عذارى يسميو ١نمَّد بن اٜناج، وصاحب اٜنُلل
الصحيح ىو أبو عبد اهلل ١نمَّد بن اٜناج وىو اٞنشهور بابن اٜناج، يعترب من كبار الوالة والقادة 
العسكريٌِّن يف عهد األمًن يوسف بن تاشفٌن وابنو علي، توىل قرطبة يف أواخر عهد األمًن يوسف 

ـ مدينة فاس وسائر أعماؿ اٞنغرب مدَّة ستة 1108ىػ/501ه سنة وعندما توىل علي عزلو منها و وال
ـ حسب ابن أيب زرع وسنة 1108ىػ/501أشهر، مثَّ نقلو إىل بلنسيَّة يف أواخر سنة 

ـ حسب ابن عذارى وىو األصح بالنَّظر إىل صًنورة األحداث، استشهد يف إحدى 1110ىػ/503
ـ حسب ابن 1115ىػ/509 زرع أو سنة ـ حسب ابن أيب1114ىػ/508سنة غزواتو يف برشلونة 

وما بعدىا عدَّة  157، صروض القرطاس وما بعدىا ؛ 189، صمفاخر البربر)انظر:  عذارى.
 (.   72، صالُحلل الموشيَّةوما بعدىا ؛  48، ص4، جالبيان المغرب صفحات ؛

 .  48، ص4، ج، البيان المغرب؛ ابن عذارى 159، صروض القرطاسابن أيب زرع،  -28
 . 49، ص4، جالبيان المغربابن عذارى،  -29
 . 49، ص4، جالبيان المغربابن عذارى،  -30
ذكر ابن عذارى أفَّ وايل قرطبة ١نمَّد بن اٜناج عندما توىل علي بن يوسف اإلمارة بعد أبيو بقي  -31

من ١ناولة ٕنرده  يف قرطبة ٓنت اٝنموؿ أي أنَّو تلكأ يف بيعتو وأراد القياـ عليو، ولكن بعد مدَّة قصًنة
ـ مدينة فاس وسائر 1108ىػ/501ـ، مثَّ عفا عنو و واله علي سنة 1107ىػ/500قُبض عليو سنة 

ـ حسب ابن أيب 1108ىػ/501أعماؿ اٞنغرب مدَّة ستة أشهر، مثَّ نقلو إىل بلنسيَّة يف أواخر سنة 
روض ؛  49-48، ص4، جالبيان المغربـ حسب ابن عذارى. )انظر: 1110ىػ/503زرع وسنة 
 وما بعدىا(.    157، صالقرطاس

 . 190-189ص دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف، سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، -32
 . 189ص دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف،سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف،  -33
34- Alphonse VI)انًا الُفْنش، وىو ( ُتسميو اٞنصادر اإلسالميَّة األذفنش أو األذفونش وأحي

ـ وكاف َرُجاًل طموًحا قضى على ُملك إخوتو وأعلن 1030ىػ/421بن فرديناند األوَّؿ، ولد سنة ا
نفسو إمرباطورًا على ليوف، قشتالة، جليقية ونافارا، استوىل على مدينة طليطلة سنة 

معركة الزَّالقة سنة ـ، تعرض ٟنز٬نة قاسية من قبل أمًن اٞنرابطٌن يوسف بن تاشفٌن يف 1085ىػػػ/478
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استمر يف حرب اٞنسلمٌن باألندلس إىل غاية وفاتو بطليطلة يف شهر ذي اٜنجة  ـ،1086ىػ/479
ـ وقد مات ٨نًا وحزنًا على أثر مقتل ابنو الوحيد سانشو 1109ىػ اٞنوافق لشهر جويلية 502سنة 

، لبيان المغرباانظر: ابن عذارى، )ـ.1108ىػ/501سنة  (Uclés))شا٤نو( يف معركة أقليش 
، وقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهمًناندا أمربوسيو ىويثي، وما بعدىا ؛  50، ص4ج

، ترٗنة مختصر تاريخ العرب؛ سيد أمًن علّي:  181، ص6مج، األعالمالزَّركلي:  ؛ 115ص
 (. 435، ص2ـ، ط1967عفيف البعلبكي، دار العلم للماليٌِّن، بًنوت، 

 .  45-44، ص4، جن المغربالبياابن عذارى،  -35

األٞناين أشباخ أفَّ ىدؼ األمًن ٕنيم من وراء ىذه الغزوة ضدَّ النَّصارى ىو إظهار  يرى اٞنستشرؽ -36
مدى قدرتو على تويل العرش فهو مل يكن أقل صالحية من أخيو األصغر علي، وأرى أفَّ ىذا األمر 
غًن صحيح فقد ذكر صاحب اٜنُلل اٞنوشيَّة أفَّ األمًن ٕنيم حضر يف قرطبة باألندلس يف شهر ذي 

ـ اجتماع عقده والده يوسف رفقة أمراء وفقهاء اٞنرابطٌن ورؤساء 1103ىػ/سبتمرب 496ٜنجة سنة ا
األندلس ٞنبايعة علي باإلمارة بعد أبيو، وقد بايع ٕنيم مع اٞنبايعٌن ومل يبدي أي اعرتاض، كما ذكر كٌل 

إلمارة عند وفاة أبيو، وأمر من ابن أيب زرع وابن عذارى أفَّ األمًن ٕنيم كاف أوَّؿ من بايع أخيو علي با
باقي اٞنرابطٌن ّنبايعتو، فلم يعارض على اإلطالؽ أمر تولية أخيو علي للعرش ألنَّو مل يرى أنَّو أحق منو 

ـ. 1126ىػ/520باإلمارة، كما أنَّو مل ٫نرج عليو مطلًقا وبقي يعمل ٓنت إمرتو إىل غاية وفاتو سنة 
؛  4/48، البيان المغرب؛  158، صالقرطاس روض؛  78-77، صُحلل الموشيَّةال )أنظر:

 (.1/122، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين
يتحدث األمًن ٕنيم يف رسالتو إىل أخيو علي عن عز٬نة جيشو اٞنتجو لقتاؿ العدوِّ بقولو "جيٌش  -37

لسعد ناطقة". )عن تصم كواىلو، وتطم كواىلو، راياتو خافقة، وعزماتو صادقة، ونرباتو على ألسنة ا
 (.1الملحق رقم انظر: نص الرِّسالة، 

عصر ؛ عناف،  122، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهمًناندا أمربوسيو ىويثي،  -38
 (.1الملحق رقم . )انظر أيًضا: 61، صالمرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية

وقعة أُقليش ومصرع األمير سيو ىويثي، ؛ مًناندا أمربو  4/49، البيان المغربابن عذارى،  -39
 .122، صضون شانجه

ىو األمًن أبو عبد اهلل ١نمَّد بن يوسف بن تاشفٌن، ُنسب إىل أمو عائشة فأصبح يدعى ١نمَّد  -40
وكاف قائًدا مظفرًا ارتبط اٚنو ّنقاتلة النَّصارى يف األندلس،   وأمو امرأة حرة ٟنذا ٘نل اٚنها، بن عائشة،

لى مرسيَّة إثر وفاة أبيو، وتألق ٤نمو كقائد ١ننك يف عهد أخيو علي، حيث شارؾ يف كاف والًيا ع
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ـ، وشارؾ مع ١نمَّد بن اٜناج يف 1108ىػ/501العديد من اٞنعارؾ يف األندلس كمعركة أُقليش سنة 
ـ وأصيب يف بصره، اعتل بعدىا مثَّ مل يلبث أف ُعمي، فاستدعاه 1114ىػ/508غزو برشلونة سنة 

)انظر: ابن مًن اٞنسلمٌن علي إىل مرَّاكش، وعٌن بداًل عنو على مرسيَّة أخاه ابراىيم بن يوسف. أخوه أ
 65، ص6، جنُظم الجمان؛ ابن القطاف،  4ىامش 102- 101، صتاريخ األندلسالكردبوس، 

؛ الصاليب  31، ص، دار الكتاب، الدار البيضاء، د.تابن تاشفين ؛ عبد اٜنق ٘نوش: 2ىامش
، مكتبة الصَّحابة، اإلمارات، مكتب التابعٌن، الجوهر الثَّمين بمعرفة دولة المرابطين د:علي ١نمَّ 

 (.67، صـ2001، 1القاىرة، ط
ىو أحد مشاىًن قادة اٞنرابطٌن يف عهد يوسف بن تاشفٌن وابنو علي، يُعرؼ يف اٞنصادر  -41

د بن فاطمة وأبا ١نمَّد بن فاطمة وأبو التَّار٫نيَّة بابن فاطمة، ورد اٚنو الكامل بصيغ ٢نتلفة منها ١نمَّ 
عبد اهلل ١نمَّد بن فاطمة، وأحيانًا يسمى عبد اهلل بن ١نمَّد بن فاطمة، وتذكره أغلب اٞنراجع اٜنديثة 

د عبد باسم ١نمَّد بن فاطمة، واألرجح أفَّ اٚنو الصَّحيح حسب اٞنؤرخ ١نمود علي مكي ىو أبو ١نمَّ 
يف معارؾ عديدة باألندلس ضدَّ النَّصارى، وتوىل أمر بعض مدنو  شارؾ اهلل بن ١نمَّد بن فاطمة.
ـ، مثَّ انتقل بعد ذلك إىل 503/1109ـ، مث غرناطة سنة 1104ىػ/497اٞنشهورة مثل بلنسيَّة سنة 

ـ عاد إىل األندلس 1115ىػ/509ـ، ويف سنة 1110ىػ/504فاس باٞنغرب عاماًل عليها سنة 
ـ. )انظر: ابن 1118ىػ/جانفي 511 تويف يف رمضاف سنة عاماًل على إشبيليَّة فحكمها حَّتَّ 

 3ىامش 65، ص6ج نُظم الجمان، ؛ ابن القطاف، 2ىامش 112، صتاريخ األندلسالكردبوس، 
وثائق ؛ ١نمود علي مكي:  190، صمفاخر البربر؛  160، صروض القرطاس؛ ابن أيب زرع، 

وما  46، ص1ـ، ط2004ينيَّة، القاىرة، ، مكتبة الثقافة الدِّ تاريخيَّة جديدة عن عصر المرابطين
 بعدىا(. 

ـ 1108ىػ/ماي 501يذكر أغلب اٞنؤرخٌن بأفَّ تاريخ معركة أُقليش كاف يف شهر شواؿ عاـ  -42
األصح حسب اعتقادي منهم ابن الكردبوس وابن القطاف وابن عذارى واٞنستشرؽ مًناندا، وىو الرأي 

يَّة، غًن أفَّ ابن أيب زرع ذكر تار٫نًا ٢نالًفا واعترب أفَّ اٞنعركة حدثت ًنورة األحداث التَّار٫نبالنَّظر إىل س
البيان ؛  63، ص6جنُظم الجمان  ؛ 114، صتاريخ األندلسـ. )انظر: 1109ىػ/502عاـ 

وقعة أُقليش ومصرع األمير ضون ؛  159، صروض القرطاس؛  50-49، ص4، جالمغرب
 (.122، صشانجه

 . 57، ص2ج ،اإلستقصا السَّالوّي، ؛ 160، صطاسروض القر ابن أيب زرع،  -43
يذكر ابن عذارى أفَّ مدينة أُقليش اضطربت احملالت بإزائها وانتشرت اٜنروب عليها إىل أف  -44

 (.50، ص4، جالبيان المغربدخلها اٞنرابطوف عنوًة. )انظر: 
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أُقليش أحرقت كنائسها وجعلت  يذكر اٞنستشرؽ مًناندا أفَّ القوَّات اٞنرابطيَّة ٞنػَّا دخلت مدينة -45
بعضها مساجد بعد أف هنبت ثرواهتا، ويؤكد ذلك اٞنؤرخ عناف حيث قاؿ بأفَّ القوَّات اٞنرابطيَّة قوَّضت 

، وقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهصروح اٞندينة وىدَّمت كنائسها ودكَّت ىياكلها. )انظر: 
 (. 62-61، صدِّيةعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّ ؛  122ص
يةعناف،  -46  (.1الملحق رقم )انظر أيًضا: . 62، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّ
. )ويذكر األمًن 122، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهمًناندا أمربوسيو ىويثي،  -47

عادت بقاياىم بقصبة اٞندينة ٕنيم يف رسالتو إىل أخيو علي فرار النَّصارى إىل قصبة اٞندينة بقولو"و 
فوٛنوىا، كما يلج العصفور، ويقـو العثور، قد غلقوا األبواب، وأسدلوا اٜنجاب" وقاؿ أيًضا 

انظر: "وتضامت تلك العصبة إىل تلك القصبة والقـو يف السِّجن واٜنصر". )عن نص الرِّسالة، 
 (. 1الملحق رقم 

 . 122، ص1ج ،الموحِّدينتاريخ األندلس في عهد المرابطين و  أشباخ، -48
يذكر األمًن ٕنيم يف رسالتو إىل أخيو علي عن استعداد ملك قشتالة ٜنرب اٞنرابطٌن بقولو "وكاف  -49

الطاغية ألفونسو السَّادس زاده اهلل ُذاًل قد حشد أقطاره وحشر أنصاره، وأبعد يف االستصراخ مضماره، 
 (.1الملحق رقم انظر: عن نص الرِّسالة، وعبأ جيًشا قد أسرا إىل ذمر، وانطوى على غمر. )

50- (Zaida La Mora( أو )Ceida ا ابنة اٞنعتمد بن عبَّاد ( ادعت الرِّوايات النَّصرانيَّة أهنَّ
أمًن إشبيليَّة السَّابق واليت أىداىا أللفونسو السَّادس لكي ٫نلصو من اٞنرابطٌن، وىو ادعاء غًن صحيح 

ا الزوجة السَّابقة للفتح بن اٞنعتمد بن عبَّاد اٞنلقب حيث أكد ابن عذارى وغًنه من اٞن ؤرخٌن بأهنَّ
ـ، وقد فرت إىل حصن 1091ىػ/484باٞنأموف حاكم قرطبة عندما استوىل عليها اٞنرابطوف سنة 

اٞندور مثَّ إىل قشتالة فتنصرت وتزوجت ألفونسو السَّادس وأ٤نبت منو ولده الوحيد سانشو 
(Sanchoالذي قتل يف معرك ) 4، جالبيان المغربـ. )انظر: 1108ىػ/501ة أُقليش سنة ،

، قدـ لو ووضع فهارسو ١نمَّد العنايب، قالئد العقيان في محاسن األعيان ؛ ابن خاقاف: 50ص
 ،تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين؛ أشباخ،  22صـ،1966اٞنكتبة العتيقة، تونس، 

 وما بعدىا(. 345صدول الطَّوائف،  ؛ عناف، 123، ص1ج
51- (Sancho ،"سانشو أو شا٤نو كما تذكره اٞنصادر اإلسالميَّة، ويسميو مًناندا "ضوف شا٤نو )

وىو الولد الوحيد ٞنلك قشتالة ألفونسو السَّادس من زوجتو زائدة اٞنسلمة اليت كانت قد فرت إىل 
اٞنأموف على يد اٞنرابطٌن عند قشتالة وتنصرت بعد مقتل زوجها الفتح بن اٞنعتمد بن عبَّاد اٞنلقب ب

؛  3، ىامش114، صتاريخ األندلس ـ. )انظر: ابن الكردبوس،1091ىػ/484دخوٟنم قرطبة عاـ 
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وما  115، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجه ؛ 4/50، البيان المغربابن عذارى، 
 بعدىا(. 

Gaid Mouloud: Les Berbers dans l’histoire les 
Mourabitines d’hier et les Marabouts  d’aujourd’hui, p31.  

)يتفق أشباخ مع ابن أيب زرع يف اعتبار أفَّ زوجة  .160، صروض القرطاس ابن أيب زرع، -52
ألفونسو السَّادس زائدة ىي اليت أشارت على زوجها بأف يبعث ولده الوحيد سانشو لقتاؿ اٞنسلمٌن 

إثارة ٘ناسة اٛنند، غًن أفَّ مًناندا ينفي ىذا األمر ويقوؿ  بداًل عنو، ويقوؿ أفَّ السبب وراء ذلك ىو
بأفَّ ابن أيب زرع يوغل يف ميداف اٝنياؿ عندما يقوؿ أفَّ األمًن سانشو قد انتخب بطلب من أمو 

 ،تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدينليخلف أباه يف قيادة اٛنيش القشتايل(. )انظر: 
 (.122، صقليش ومصرع األمير ضون شانجهوقعة أُ ؛  123-122، ص1ج

حيث ذكر أشباخ وعناف بأنَّو  ،اختلف اٞنؤرخوف يف ٓنديد سن سانشو ولد ألفونسو السَّادس -53
أ٘ند و  (Bernard Lugan)برنارد لوقاف يبلغ من الُعمر حوايل إحدى عشر سنة، بينما يقوؿ 

ي مكي يف ٓنقيقو لكتاب ابن القطاف أنَّو  ٢نتار العبادي يف ٓنقيقو لكتاب ابن الكردبوس و١نمود عل
، 6ج نُظم الجمان،؛  3ىامش، 114، صتاريخ األندلس كاف يف حوايل ٙنسة عشرة سنة. )انظر:

عصر المرابطين ؛ 1/123، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين؛  1، ىامش64ص
 .(62، صوبداية الدَّولة الموحِّدِّية

Bernard Lugan: Histoire du Maroc des origines à nos jours, 
Critérion, Paris, 1992, p73.  

. )يبدو أفَّ 123-122، ص1ج ،تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدينأشباخ،  -54
إثارة ٘ناسة اٛنند تكمن يف أفَّ ألفونسو السَّادس أثار عاطفة جنده بتشجيعهم على القتاؿ بإرسالو 

صغره سنو إىل ميداف اٞنعركة وال ٫نشى فقدانو ألنَّو يدرؾ جيًدا بأفَّ اٛنند لولده الوحيد رغم 
سيستميتوف يف الدِّفاع عنو، وقد أشار إىل ذلك عناف بقولو لكي يثًن منظره الفيت ٘ناسة اٛنند(. 

 .     (62، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية)انظر: 

فَّ األمًن ٕنيم ىو ابن ملك اٞنسلمٌن، واألصح أفَّ األمًن ٕنيم أخطأ ابن أيب زرع يف قولو بأ -55
آنذاؾ كاف أخ ملك اٞنسلمٌن علي بن يوسف وليس ابنو، وٕنيم معروؼ بأنَّو ابن يوسف بن تاشفٌن 

 (.   160، صروض القرطاسـ. )انظر: 1086ىػ/500أمًن اٞنرابطٌن السَّابق الذي تويف سنة 
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. )باإلضافة إىل عجز ألفونسو السَّادس وشيخوختو، 160، صسروض القرطاابن أيب زرع،  -56
وكذلك إثارة ٘ناسة اٛنُند، فمن اٞنرجَّح أنَّو كاف ىناؾ سبب آخر إلرساؿ ألفونسو السَّادس لولده 
الوحيد ٜنرب اٞنرابطٌن يتمثل يف مؤامرة دبرت من بعض عمالء ألفونسو احملارب الذين أقنعوا ألفونسو 

لده للحرب ليتخلصوا منو و٫نلوا اٛنو أللفونسو احملارب فيضمَّ قشتالة إىل ملكو، السَّادس بإرساؿ و 
وإالَّ كيف نفسر سعي أعياف ووجهاء قشتالة بعد فرتة وجيزة من وفاة ألفونسو السَّادس لزواج ابنتو 

 ىػ/سبتمًن503صفر سنة وولية عهده دونيا أوراكا من ألفونسو احملارب، وبعد إٕناـ الزواج يف شهر 
دولة المرابطين في آندت ٣نلكيت قشتالة وأراغوف(. )انظر: سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف،  ـ1109

 (.196، صعهد علي بن يوسف
وٚناه ابن القطاف غرسيا  (Garcia Ordonez)ٚناه ٕنيم يف رسالتو غرسية أرذونش  -57

ه( بينما جاء عند اٞنستشرؽ ردونس اٞندعو بالفم اٞنعوج، وجاء عند أشباخ باسم جارسيا دى كربا )قرب 
مًناندا باسم غرسيا أوردونيث وقاؿ بأنَّو ملقب بالفم األعور، يف حٌن ورد عند عناف يف الصفحة أربعة 
وستوف باسم غرسيو أردوينت كونت دى قربه، ويف الصفحة اٞنواليَّة غرسية أردونيث )أردونش( أو 

ف شا٤نو الثَّاين ملك ليوف، مثَّ أصبح من أتباع الكونت دى قربه، وقد كاف قائًدا قشتالًيا من فرسا
ألفونسو السَّادس ملك قشتالة، وكاف من اٞندافعٌن عن حصن لييط حينما قاـ اٞنرابطوف ُنصاره، 

تاريخ األندلس ؛  2، ىامش64، ص6جنُظم الجمان ولقى مصرعو يف وقعة أُقليش ىذه. )انظر: 
 116، صأُقليش ومصرع األمير ضون شانجه وقعة ؛ 1/123، في عهد المرابطين والموحِّدين

. )وعن نص رسالة ٕنيم إىل (65-64، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية وما بعدىا ؛
 (.1الملحق رقم انظر: أخيو علي. 

58- (Alvarhanes ) أو(Alvar Fanez ورد ) اٚنو باللغة العربيَّة بصيغ ٢نتلفة منها
بارفانييث، وألفار فانييث وىو من أكرب ُقواد ألفونسو السَّادس، وىو ابن أخ ألبارىانس وألربىانش وأل

( شارؾ يف العديد من اٞنعارؾ ضدَّ اٞنسلمٌن  Le Cid El Campeador)السيد القمبيطور 
ـ على يد أىل شقوبية يف اٞنعارؾ الدائرة 1114ىػ/507كالزَّالقة وأُقليش وغًن٨نا، كانت وفاتو سنة 

نُظم )انظر: ابن القطاف:  ارب صاحب أراغوف، وأوراكا صاحبة ليوف وقشتالة.بٌن ألفونسو احمل
؛ مًناندا أمربوسيو  145، صروض القرطاس؛ ابن أيب زرع،  2، ىامش64، ص6جالجمان 
 (.123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهىويثي، 

ونتات السَّبعة أو األكناد السَّبعة أو ُعرفت معركة أُقليش يف الرِّوايات النَّصرانيَّة ّنعركة الك -59
ألنَّو ( Batalla de Los Siete Condes)األقطاب السبعة أو القوامس )األقماط( السَّبعة 

الكونت غرسية أرذونش شارؾ فيها سبعة من كبار فرساف النَّصارى وىلكوا فيها، فباإلضافة إىل 
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من طليطلة وصاحب قلعة النسور وقلعة عبد فقد شارؾ أيًضا الُقمط بقبدره وقادة كبار  وألربىانس
وقعة أُقليش ؛ مًناندا أمربوسيو ىويثي،  2، ىامش64، ص6جنُظم الجمان السَّالـ. )انظر: 

ية ؛ عناف، 123، صومصرع األمير ضون شانجه ، عصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّ
التَّطور السِّياسي لدولة ؛ عبد العزيز شاكي:  20، صالثغر األعلىحسٌن مؤنس،  ؛ 536ص

، رسالة ماجستًن يف (م1143-1106(هـ/)537-500المرابطين في عهد علي بن يوسف )
الملحق )انظر أيًضا: (. 141-140ـ، ص2011، قسم التَّاريخ، 2التَّاريخ الوسيط، جامعة اٛنزائر 

 (.1رقم 
  . 123، ص1ج، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدينأشباخ،  -60
 . 57، ص2ج ،اإلستقصا السَّالوّي، ؛ 160، صروض القرطاسابن أيب زرع،  -61
مل تقدـ الرِّوايات التَّار٫نيَّة بيانات كافية عن عدد اٛنيشٌن اٞنتحاربٌن، فقد سكتت الرِّوايات  -62

هم األوىل النَّصرانيَّة ومل تذكر عدد اٛنيوش القشتاليَّة، و٧نلك روايتٌن إسالميتٌن ٓندداف عدد جيوش
تقدره بعشرة آالؼ وىي البن القطاف والثَّانيَّة تقدره بسبعة آالؼ فارس وىي البن عذارى، ومل يذكر 
ابن أيب زرع عدد اٛنيوش قبل بداية اٞنعركة واكتفى بذكر عدد القتلى بعد هناية اٞنعركة وقاؿ بأنَّو قتل 

لمٌن فلم ٓندده اٞنصادر التَّار٫نيَّة، وقد منهم أكثر من ثالثة وعشروف ألف، وبالنِّسبة لعدد جيش اٞنس
م كانوا يف ٥نو ستة آالؼ فارس. ومن اٞنؤكد أفَّ  اجتهد عناف ١نمَّد عبد اهلل باستنتاج عدده وقاؿ أهنَّ
عدد جيش النَّصارى أكرب بكثًن من جيش اٞنسلمٌن والدليل على ذلك إحجاـ ٕنيم يف البداية عن 

 50، ص4، جالبيان المغرب ؛ 64، ص6جنُظم الجمان انظر: لقائو وتوجسو من تفوقو العددي. )
ية؛  160، صروض القرطاس؛    .        (64-63، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّ

من اٞنؤكد أفَّ األمًن ٕنيم مل يكن خائًفا من ٠ناهبة العدوِّ ألنَّو يفتقد للشَّجاعة، فهذا األمر  -63
نك كاف لو صوالت وجوالت يف حرب النَّصارى يف عهد والده يوسف ُمستبعد من قائد عسكري ١ن

بن تاشفٌن، واألكيد أنَّو كاف يدرؾ خطورة اٞنوقف فمن الضروري اٜنيطة واٜنذر وعدـ االستهانة 
، وألفَّ جيش اٞنسلمٌن كاف قلياًل باٞنقارنة مع جيش ألفونسو السَّادس، وألفَّ مدينة  بقدرات العدوِّ

سبًيا عن مدف اٞنسلمٌن ومراكز اإلمداد وىي قريبة من حصوف وقالع النَّصارى، كما أفَّ أُقليش بعيدة ن
جيوشهم ٓناصر اٞنرابطٌن من كل جانب والدليل على ذلك قوؿ ابن أيب زرع "فلم ٩ند سبياًل للفرار 

س ألنَّو وال للرَّوغ ٢نلًصا" وقوؿ أشباخ وكانت حاؿ اٛنيش اٞنرابطي مع ذلك تدعو إىل التَّوجس واليأ
؛  160، صروض القرطاسإذا مل يوفَّق إىل الظفر فقد ُسدَّت يف وجهو ٗنيع ُسبل الفرار. )انظر: 

  (. 1/123، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين
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ذكر ابن أيب زرع يف ىذا اٞنوضع أفَّ عدد جيوش النَّصارى ىو ثالثة آالؼ فارس، ولكن ىذا  -64
لك نقاًل عن كبار قادة اٞنرابطٌن الذين تعمدوا عدـ ذكر العدد الكبًن للجيش غًن صحيح فقد ذكر ذ

روض القشتايل لكي يهونوا األمر على األمًن ٕنيم ويشجعوه على صدِّ ىذه اٛنيوش. )انظر: 
 (.160، صالقرطاس

 . 160، صروض القرطاس -65
 .(1الملحق رقم انظر: عن نص رسالة األمًن ٕنيم. ) -66
؛ ٘ندي عبد  123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهأمربوسيو ىويثي،  مًناندا -67

، التَّاريخ السِّياسي والحضاري للمغرب واألندلس في عصر المرابطين اٞننعم ١نمَّد حسٌن،
 . 193، صدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف ؛ سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، 161ص
عصر ؛ عناف،  123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهمًناندا أمربوسيو ىويثي،  -68

دولة المرابطين في عهد  سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، ؛ 64، صالمرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية
 .     193، صعلي بن يوسف

Coissac De Chavrebière: op.cit, p189 .  
ْبًأ َأْي َستَػَرُه، واَٝنْبُء: ما ُخِبَئ، وىو ُكلُّ شيٍء غاِئٍب َمْسُتور، ِمْن َخَبَأ، وَخَبَأ الْشيَء ٫َنُْبوُه خَ  -69

ٌر ِمْن ُغالـِ  ٌر ِمْن يَػَفَعِة َسْوٍء، َأْي بِْنٌت تَػْلَزـُ البَػْيَت َٔنَْبُأ نَػْفَسَها ِفيِو، َخيػْ َسْوٍء ال  والعرب تقوؿ: ُخَبأٌَة َخيػْ
َر ِفيِو. )انظر: ابن منظور:  قيق عبد اهلل علي الكبًن وآخروف، دار اٞنعارؼ، ، ٓنلسان العربَخيػْ

، اٟنيئة اٞنصريَّة العامَّة للكتاب، القاموس المحيط؛ الفًنوز ابادي:  1085، ص2القاىرة، د.ت، مج
 (. 13، ص1، ج3ـ، ط1980مصر، 

ـَ، ألفَّ النازع يف االصطالح األ -70 ندلسي لفظ نَػزََع مستعمٌل ىنا استعمااًل خاًصا ويعين جاء أو َقِد
ىو اٛنندي الذي يندس يف جيش األعداء أو يدخل معهم حصنهم متنكرًا يف زيهم حَّتَّ يتعرؼ 
أخبارىم أو يثبط ٨نمهم، مثَّ ينزع إىل قومو ساعة اٜناجة إليو، وكاف يف األنظمة اٜنربيَّة األندلسيَّة 

 (.          4، ىامش39، صالثغر األعلىديواف خاص ٟنؤالء يعرؼ بديواف النِّزاع. )انظر: حسٌن مؤنس، 
 (.1الملحق رقم )انظر: عن نص رسالة األمًن ٕنيم.  -71
 . 194، صدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، -72
. )يقصد بقولو مشت اٟنز٬نة عليو أميااًل أفَّ 65-64، ص6، جنُظم الجمانابن القطاف،  -73

لخلف أميااًل لكي يعيد تنظيم صفوفو، ولكي ٪نصل على الدَّعم من ِقبل جيش قرطبة اضطر للرتاجع ل
 باقي فرؽ اٛنيش اٞنرابطي(.  
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، بل تراجع من أجل إعادة تنظيم  -74 بُػَر، ومل يرتاجع إىل اٝنلف خوفًا من العدوِّ يعين أنَّو مل يويلِّ الدُّ
لتَّويلِّ يـو الزَّْحِف، فالتَّويلِّ يَػْوـَ صفوفو، وللحصوؿ على اٞندد والدَّعم، وبذلك ال يتحقق فيو ُحكم ا

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفال الزَّْحِف ١نرـٌ يف الكتاب والسنة، لقولو تعاىل:))
ْم يَػْوَمِئٍذ ُدبُػَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفً (15)تُػَولُّوُىُم اأْلَْدبَارَ  ا لِِّقَتاٍؿ أَْو ُمَتَحيػِّزًا ِإىَل ِفَئٍة فَػَقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمَن َوَمْن يُػَوٟنِِّ

ويف اٜنديث ىو من أكرب ( 16-15)سورة األَنَفاِل، اآلية ((.(16)اللَِّو َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصًنُ 
 ١نمَّد صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ))اجَتِنُبوا السَّبع اٞنوبقات، فَػَعْن َأيب ُىَريْػَرَة )َرِضَي اهلل َعْنُو( َعِن النَِّبَّ 

يِت السَّْبَع اٞنػُوبَِقاِت((، قالوا: يَا َرُسوَؿ اهلل، وما ُىنَّ ؟ قاَؿ: ))الشِّْرُؾ بِاهلل، والسِّْحُر، َوقَػْتُل النػَّْفِس الَّ 
، َوَأْكُل الرِّبَا، َوَأْكُل َماِؿ اْلَيِتيِم، وا لتػََّويلِّ يَػْوـَ الزَّْحِف، َوَقْذُؼ اٞنػُْحَصَناِت اٞنػُْؤِمَناِت َحرَّـَ اهلل إالَّ بِاٜنَْقِّ

، ٓنقيق ١نمَّد علي القطب، َصِحيُح الُبَخاري، باب َرْمِي المـُْحَصَناتِ اْلَغافاِلِت((. )انظر: البخاري: 
َصِحيُح ُمْسِلم، باب الكبائر ؛ ُمْسِلم:  2139، ص5ـ، ج1991اٞنكتبة العصريَّة، بًنوت، 

، دار اٞنػُغين للنَّشر والتَّوزيع، اٞنملكة العربيَّة السَّعوديَّة، دار ابن حـز للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، برهاوأك
 (.60، ص1ـ، ط1998بًنوت، 

َضَبُة، طَّْوُد: اَٛنْمُع أَْطواٌد، والطَّادي الثَّاِبُت، طَاَد إذا ثَػَبَت، الطَّْوُد: اٛنََبُل الَعِظيُم، والطَّوُد: اٟنَ  -75
وصفت عائشة أباىا أيب بكر الصِّدِّيق رضي اهلل عنهما فقالت "َذاَؾ َطْوٌد ُمِنيٌف، أْي َجَبٌل َعاٍؿ". 

، 1، جالقاموس المحيط؛ الفًنوز ابادي،  2717، ص4، مجلسان العرب)انظر: ابن منظور، 
باعة والنَّشر ، ٓنقيق رياض زكي قاسم، دار اٞنعرفة للطِّ ُمعجم تهذيب اللغة؛ األزىري:  308ص

 (.2229-2228، ص3، مج1ـ،ط2001والتَّوزيع، بًنوت، 
وا: من الزَّْحُم، وىو أَْف يَػْزَحَم الَقْوـُ بَػْعَضُهْم بَػْعًضا ِمْن َكثْػرَِة الزَِّحاـِ ِإذا اْزَدَ٘نُوا، وِاْزَدَ٘نُوا وتَػزَا٘نَُ  -76

 1819، ص3، مجلسان العربُدُه. )انظر: ابن منظور، َتَضايَػُقوا، َوَرجٌل ِمْزَحٌم: َكِثًُن الزَِّحاـِ أو َشِدي
 (.       122، ص4، جالقاموس المحيط؛ الفًنوز ابادي، 

 (.1الملحق رقم )انظر: عن نص رسالة األمًن ٕنيم إىل أخيو علي.  -77
 .  1/123، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين -78
. )على عكس باقي الرِّوايات النَّصرانيَّة يف ىذا الشأف  65، ص6، جنُظم الجمانابن القطاف،  -79

وقعة أُقليش ومصرع األمير  مًناندا موافقة للرِّواية اإلسالميَّة. انظر:فقد جاءت رواية اٞنستشرؽ 
 (.  123، صضون شانجه

سالمة ١نمَّد  ؛ 123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهمًناندا أمربوسيو ىويثي،  -80
 . 194، صدولة المرابطين في عهد علي بن يوسفاٟنريف،  سلماف
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 . 66، ص6، جنُظم الجمانابن القطاف،  -81
يصف لنا األمًن ٕنيم يف رسالتو إىل أخيو أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف، ىوؿ اٞنعركة يف  -82

 عبارات ٘ناسية مضطرمة حيث قاؿ "فعند ذلك اختلطت اٝنيل، بل ساؿ السيل، وأظلم اللَّيل،
واعتنقت الفرساف، واندقَّت اٝنرصاف، ودجا ليل القتاـ، وضاؽ ٠ناؿ اٛنيش اللِّهاـ، واختلط اٜنساـ 
باألجساـ، واألرماح باألشباح، ودارت رحى اٜنرب تغر بنكاٟنا، وثارت ثائرة الطَّعن والضَّرب تفتك 

 (.1الملحق رقم بأبطاٟنا. )عن نص الرِّسالة، انظر: 
 .  160، صروض القرطاس -83
. )واكتفى ابن عذارى بالقوؿ بأنَّو وقعت بٌن اٛنيشٌن حروب يطوؿ 114، صتاريخ األندلس -84

(. )انظر:   (.50، ص4، جالبيان المغربذكرىا كانت الدائرة فيها على الرُّـو
 . 66، ص6، جنُظم الجمان -85
َها، أو َٓنْوِيُل َخْلٍق إىل َمَسَخ الغُبار ّنعىن ا٤ْنََلى، واٞنػَْسُخ ىو َٓنِْويُل ُصوَرٍة إىل صُ  -86 ورٍَة أَقْػَبَح ِمنػْ

؛  4199، ص5، مجلسان العربابن منظور، ُصورٍَة أُْخَرى، ويُػَقاُؿ: وأَْمَسَخ الَوَرـُ َأْي ا٥ْنَلَّ. )انظر: 
، 4، مجُمعجم تهذيب اللغة؛األزىري،  268-267، ص1، جالقاموس المحيطالفًنوز ابادي، 

 (.3393-3392ص
 (.1الملحق رقم الة األمًن ٕنيم. )انظر: عن نص رس -87
؛ ابن  50، ص4، جالبيان المغرب؛ ابن عذارى،  114، صتاريخ األندلسابن الكردبوس،  -88

 . 57، ص2ج ،اإلستقصا السَّالوّي، ؛ 160، صروض القرطاسأيب زرع، 
مع بعض قوَّاتو  مل ينجوا من القادة الكبار أللفونسو السَّادس غًن ألربىانس حيث قاـ بالفرار -89

، دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف،إىل طليطلة. )انظر: 
 (.194ص
ذكره ابن القطاف باسم بلشوف، وكذلك مًناندا، بينما ذكرتو معظم اٞنراجع اٜنديثة باسم  -90

ب مدينة أُقليش. ( وىو حصن يبعد عشرين كيلومرت غر Belinchonبلنشوف، باإلسبانيَّة يكتب )
عناف،  ؛ 123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجه؛  66، ص6، جنُظم الجمان)انظر: 

تاريخ المسلمين في ؛ ١نمَّد سهيل طقُّوش:  65، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية
ـ، 2008وت، ، دار النفائس للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، بًن م1492-710هـ/897-91األندلس 

 (.510، ص2ط
 .  66، ص6، جنُظم الجمان -91
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ية عناف، -92  . 65، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّ
. )يبدو أفَّ غرض اٞنستشرؽ أشباخ 1/123، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين -93

ما غرسية أرذونشنت من ىذه الرِّواية ىو إظهار مدى شجاعة األمًن سانشو ومؤدبو الكو  ، فقاؿ بأهنَّ
دخال إىل ميداف اٞنعركة وقاتال كاألبطاؿ، وأوافق رأي اٞنستشرؽ مًناندا الذي نقد ىذه الرِّواية وقاؿ 

ا صوَّرت الكونت  على أنَّو رجل بلغ الغاية القصوى من النبل والفروسية  غرسية أرذونشبأهنَّ
وقعة ى ٢نجل من العجز واٛننب واٜنسد(. )انظر: والشجاعة، بينما يصفو خصومو بالنزوؿ إىل مستو 

 (.120، صُأقليش ومصرع األمير ضون شانجه
ية عناف، -94  . 65، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّ
الرِّسالة من تأليف الوزير الكاتب ابن شرؼ على لساف األمًن ٕنيم وايل غرناطة بعثها إىل أمًن  -95

عقب انتصار اٞنسلمٌن يف معركة أُقليش، حيث تلخص ىذه الرِّسالة وقائع اٞنسلمٌن علي بن يوسف 
 (.1الملحق رقم )عن نص الرِّسالة، انظر: اٞنعركة، وكيف استطاع اٞنرابطوف ٓنقيق النَّصر. 

يبدو أنَّو عندما انتهى الصِّداـ العنيف بٌن اٞنسلمٌن واٞنسيحيٌِّن وٙندت اٞنعركة، فرَّ بعض  -96
 صنوا بقصبة اٞندينة )قلعة اٞندينة( لكي يسلموا من القتل.   النَّصارى وٓن

يذكر األمًن ٕنيم يف رسالتو أفَّ القائدين ابن عائشة وابن فاطمة بقيا ١ناصرين للنَّصارى يف قصبة  -97
الملحق اٞندينة حصارًا شديًدا، آخذين ّنخنَّقهم، ومستولٌن على رمقهم. )عن نص الرِّسالة، انظر: 

 (.1رقم 
مًناندا أمربوسيو ىويثي أف يُنقص . )حاوؿ اٞنستشرؽ 66، ص6، جنُظم الجمانابن القطاف،  -98

من قيمة النَّصر الذي أحرزه اٞنرابطوف، حيث قاؿ بأفَّ استيالئهم على قصبة أُقليش مل يتم إالَّ بعد أف 
، واستغلوا خروج تظاىرا اٞنسلمٌن باالنسحاب، وبقوا على مقربة من اٞندينة ٢نتبئٌن عن أنظار الع دوِّ

النَّصارى من القصبة ىاربٌن فانقضَّوا عليهم، واحتلوا القصبة. وأرى بأفَّ ىذه عبارة عن خطة ١نكمة 
وضعها القائدين ابن عائشة وابن فاطمة تبٌن حنكتهما وخربهتما العسكريَّة وقد ٕنكنا من خالٟنا 

 (.      124، صاألمير ضون شانجه وقعة أُقليش ومصرعاالستيالء على قصبة اٞندينة(. )انظر: 
99- (la bataille d’Alarcos ) من أشهر معارؾ اٞنوحِّدين باألندلس، قادىا أمًن اٞنؤمنٌن

، وتعترب ىذه ـ1195ىػ/591يعقوب اٞننصور وحقَّق نصرًا باىرًا على النَّصارى يف شهر شعباف سنة 
البيان سلمٌن باألندلس. )انظر: ابن عذارى: اٞنعركة رفقة معركة الزَّالقة من أشهر وأكرب معارؾ اٞن

، ٓنقيق ١نمَّد ابراىيم الكتاين و١نمَّد بن قسم الموحِّدين –الُمغرب في أخبار األندلس والمغرب 
وما بعدىا ؛  218، ص5، ج2ـ، ط1985تاويت، مطبعة النَّجاح اٛنديدة، الدار البيضاء، اٞنغرب، 

 وما بعدىا(.    220، صروض القرطاس؛ ابن أيب زرع،  159، صالُحلل الموشيَّة
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 .  253، صأعمال األعالم -100
 . 65، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية -101
ىو ٪ني بن ١نمَّد بن يوسف األنصاري يكىن بأيب بكر وىو اٞنشهور بابن الصًَّنيف، وىو أحد  -102

ىل اٞنعرفة باألدب والعربية والفقو والتَّاريخ، لو  علماء وكتاب وشعراء غرناطة أياـ اٞنرابطٌن، وكاف من أ
كتاب األنوار اٛنليَّة يف أخبار الدَّولة اٞنرابطيَّة وىو اآلف يف حكم اٞنفقود، وقد نقل من كتابو ىذا 
معظم اٞنؤرخٌن الذين جاءوا بعده مثل صاحب اٜنُلل اٞنوشيَّة وابن عذارى وابن اٝنطيب وغًنىم، ولو 

ـ. )انظر: 1174ىػ/570األنباء يف سياسة الرؤساء، تويف بغرناطة يف حدود سنة  أيًضا كتاب تقصِّي
، 4، مجاإلحاطة؛  50-49، ص4، جالبيان المغرب؛  95، ىامش93، صالُحلل الموشيَّة

 وما بعدىا عدَّة صفحات(.  407ص
 . 50، ص4، جالبيان المغرب -103
 . 1/124، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين -104
مات ألفونسو السَّادس ٨نًا وحزنًا على إثر مقتل يذكر ابن عذارى أنَّو بعد عاـ وشهرين تقريًبا  -105

ابنو الوحيد سانشو وعلى ىالؾ عسكره يف معركة أُقليش، وكانت وفاتو بطليطلة يف شهر ذي اٜنجة 
نَّو تويف بعد عشرين يوًما ـ، يف حٌن أفَّ ابن أيب زرع يقوؿ أ1109ىػ اٞنوافق لشهر جويلية 502سنة 

ـ، وقد ذكرت سابًقا أنَّو أخطأ يف ٓنديد تاريخ اٞنوقعة حينما 1109ىػ/502من موقعة أُقليش سنة 
ا حدثت سنة  ا حدثت قبل ذلك بعاـ أي سنة 1109ىػ/502قاؿ أهنَّ ـ والصَّحيح أهنَّ

 (.160، صروض القرطاس؛  50، ص4، جالبيان المغربانظر: )ـ. 1108ىػ/501
 . 160، صروض القرطاس -106
 . 1/123، تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين -107
وصف األمًن ٕنيم يف رسالتو كثرة اٛنُثث اليت ُٗنعت يف هناية اٞنعركة بقولو "كانت كاٟنضب -108

 (.1الملحق رقماٛنسيم، بل الطَّوِد العظيم". )عن نص الرِّسالة، انظر: 
يف ٓنديد عدد قتلى النَّصارى فًنى ابن أيب زرع أنَّو قُتل منهم أكثر من ثالثة اختلف اٞنؤرخوف  -109

ما ْنانباف الصواب،  وعشروف ألًفا، ويرى أشباخ أنَّو قُتل منهم عشروف ألًفا وىاتٌن الرِّوايتٌن األرجَّح أهنَّ
ى أفَّ عدد قتالىم بينما يقوؿ األمًن ٕنيم يف رسالتو أفَّ عددىم كاف أكثر من ثالثة آالؼ قتيل، وأر 

يكوف ما بٌن سبعة آالؼ وعشرة آالؼ قتيل، وىناؾ أدلة كثًنة تثبت ذلك منها أفَّ عدد اٛنيوش 
حيث ٧نلك روايتٌن إسالميتٌن ٓندداف عدده األوىل تقدره بعشرة آالؼ وىي البن اٞنشاركة يف اٞنعركة، 

قالو األمًن ٕنيم يف رسالتو بالنَّظر ٞنا القطاف والثَّانيَّة تقدره بسبعة آالؼ فارس وىي البن عذارى، و 
عدد قليل، كما أفَّ  ىو دليل على أنَّو مل ينجو منهم إالَّ  ومات جلهم بل كلهم، وما ٤نا إالَّ أقلهم""
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أمر عقب اٞنوقعة َنمع رؤوس القتلى من النَّصارى ُٗنعت القريبة من اٞنكاف الرئيسي األمًن ٕنيم عندما 
بعيدة منها فكاف عددىا أكثر من ثالثة آالؼ رأس، فلو ٗنعت كل الرؤوس للمعركة فقط ومل ْنمع ال

و٬نكن أف نضيف دليل آخر وىو وجود نصارى متحصنٌن  لوصل العدد إىل حوايل سبعة آالؼ قتيل،
بقصبة اٞندينة قبل اندالع اٞنواجهة بٌن اٛنيشٌن، ومعلـو أفَّ اٞنسلمٌن اقتحموا ىذه القصبة وقتلوا عدد 

، البيان المغرب ؛ 64، ص6جنُظم الجمان ؛  160، صروض القرطاس . )انظر:معترب منهم
)وعن نص  (.123، ص1، جتاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين؛   50، ص4ج

 (.1الملحق رقم انظر: رسالة األمًن ٕنيم إىل أخيو علي، 
؛ عناف،  123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجهمًناندا أمربوسيو ىويثي،  -110

 (.1الملحق رقم )انظر أيًضا: . 65، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية
 . 66، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّية -111
 . 160، صروض القرطاس -112
ـ اٞنرابطٌن يبدو أفَّ طائفًة من العرب الذين كانوا يف اٞنغرب إذ ذاؾ جازوا إىل األندلس يف أيا -113

برسم اٛنهاد، وقد شاركوا يف ىذه اٞنعركة واستشهد بعًضا منهم، وقد ٓندث األمًن ٕنيم يف رسالتو عن 
أحد ىؤالء الفرساف العرب اٞنشاركٌن يف اٞنعركة دوف ِذكر اٚنو حيث قاؿ "فربز فارس من العرب، 

، 6جنُظم الجمان  ابن القطاف،فطعن فارًسا منهم فأذراه من مركبو، ورماه بٌن يدي موكبو". )انظر: 
(. )وعن نص رسالة األمًن ٕنيم 2، ىامش41، صالثغر األعلى؛ حسٌن مؤنس،  5، ىامش66ص

 (.1الملحق رقم انظر: إىل أخيو علي، 
  . 66، ص6جنُظم الجمان  -114
ٕنيم  أغلب اٞنؤرخٌن احملدثٌن خاصًة اٞنستشرقٌن منهم مثل أشباخ ومًناندا يعتربوف أفَّ األمًن -115

ارتكب خطًأ فادًحا عندما أحجم عن التَّوغل يف أعماؽ قشتالة ٞنطاردة الفلوؿ اٟناربة إىل طليطلة 
و١ناصرهتا واالستيالء عليها، وقالوا بأفَّ ىذا األمر يثًن االستغراب واٜنًنة يف آٍف واحد، وأكدُّوا أفَّ ىذا 

ذا اٞنوقف بعد انتصارىم يف الزَّالقة يف عهد اٞنوقف مل يكن األوَّؿ يف تاريخ اٞنرابطٌن فقد حدث مثل ى
يوسف بن تاشفٌن، وأرى بأنَّو مل يرتكب ىذا اٝنطأ ألفَّ ىناؾ ظروؼ وأسباب منعتو من فعل ذلك، 
حيث أفَّ معركة أُقليش كانت حامية الوطيس واٞنرابطٌن أيًضا خسروا يف اٞنعركة عدد ال يستهاف بو من 

تنظيم صفوؼ اٛنيش بسرعة فائقة واٟنجـو على مدينة ُنجم  اٞنقاتلٌن، ومن غًن اٞنمكن إعادة
طليطلة، ألفَّ اٟنجـو عليها ٪نتاج إىل وقت كبًن لتحضًن الُعدَّة والعتاد الالزمٌن؛ وقد حدث اٟنجـو 
على طليطلة عندما توفرت الُسبل فقد ذكر ابن أيب زرع ذلك إثر حديثو عن العبور الثَّاين لألمًن علي 

مثَّ أفَّ عملية  ـ.1109أوت  13ىػ/503اٝنامس عشر من ١نـر سنة ندلس يف بن يوسف إىل األ
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مطاردة الفلوؿ اٟناربة قد حدثت بالفعل ألفَّ اٞنرابطٌن استولوا بعد هناية اٞنعركة مباشرًة على ٠نموعة 
روض  ر:من اٞندف القشتاليَّة مثل قونكة ووبذة وغًن٨نا وىذه اٞندف تبعد عن أُقليش أميااًل عديدة. )انظ

؛ 124-123، ص1، جتاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين؛  161، صالقرطاس
عصر المرابطين وبداية الدَّولة  عناف،؛  123، صوقعة أُقليش ومصرع األمير ضون شانجه

 ،دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف ؛ سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، 66، صالموحِّدِّية
        (.    197-196ص

 (.1الملحق رقم انظر: عن نص الرِّسالة، ) -116
 . 124-123، ص1، جتاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين أشباخ، -117
، ترٗنة السيد ١نمود عبد العزيز سامل و١نمَّد اإلسالم في المغرب واألندلس ليفي بروفنساؿ: -118

، ـ1995شباب اٛنامعة، اإلسكندريَّة، مصر، صالح حلمي، مراجعة لطفي عبد البديع، مؤسَّسة 
 . 254ص

 . 67، صعصر المرابطين وبداية الدَّولة الموحِّدِّيةعناف،  -119
التَّاريخ السِّياسي والحضاري للمغرب واألندلس في  ٘ندي عبد اٞننعم ١نمَّد حسٌن، -120

 . 163، صعصر المرابطين
 .نفسه -121
 .   197ص، ولة المرابطين في عهد علي بن يوسفد سالمة ١نمَّد سلماف اٟنريف، -122
 . 59، ص2ج ،اإلستقصا السَّالوّي، ؛ 161، صروض القرطاس ابن أيب زرع، -123
يبدو أفَّ أمًن اٞنسلمٌن علي بن يوسف أراد استغالؿ فرصة وفاة ألفونسو السَّادس يف ذي  -124

أوراكا للحكم، والعبور بنفسو إىل  ـ وتذبذب أركاف دولتو، بتويل ابنتو1109ىػ/جويلية 502اٜنجة 
األندلس بقصد ١ناصرة طليطلة واستعادهتا من أيدي القشتاليٌِّن. وأريد أف أشًن إىل أفَّ بعض اٞنراجع 
اٜنديثة أخطأت يف قوٟنا أفَّ األمًن علي أراد استغالؿ نشوب حرب أىلية بٌن ألفونسو األوَّؿ احملارب 

ملكة قشتالة وليوف وأشتوريش، بقصد استعادة طليطلة، والصَّحيح  ملك أراغوف ونافارا، وزوجتو أوراكا
أنَّو مل يتزوجا قبل ١ناولة استعادهتا، وعبور األمًن علي إىل األندلس الذي حدث يف اٝنامس عشر من 

ـ، والزواج حدث بعد ذلك ُنوايل شهر 1109ىػ اٞنوافق للثَّالث عشر من شهر أوت ١503نـر سنة 
ـ، باإلضافة إىل أفَّ بداية اٜنرب األىليَّة بينهما كانت بعد 1109ػ/سبتمًن ى503أي يف صفر سنة 

؛  4، ىامش116-115، صتاريخ األندلسمرور عدَّة أشهر من زواجهما. )انظر: ابن الكردبوس، 
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؛ سالمة ١نمَّد سلماف  147، ص1، جتاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحِّدين أشباخ،
 (. 201، صن في عهد علي بن يوسفدولة المرابطياٟنريف، 
وىي مدينةكبًنة من أعماؿ  (Talavera de la Reina)اٞنقصود ىنا طََلِبًنَة دي الرينة  -125

طليطلة تقع يف جهتها الغربيَّة وعلى سبعٌن مياًل منها، وىي على ضفة هنر تاجة يف أقصى ثغور 
اآلثار، قلعتها أرفع القالع حصًنا ومدينتها  اٞنسلمٌن وقد كانت حاجزًا بينهم وبٌن اإلفرنج، وىي قد٬نة

أشرؼ البالد ُحسًنا، مزارعها زكية، هبا أسواؽ ٗنيلة الرتتيب حسنة الرتكيب. وْندر اإلشارة إىل أفَّ 
ىناؾ مدينتٌن يف األندلس ٓنمالف أيًضا اسم طََلِبًنَة إحدا٨نا قرية إىل اٛننوب من طََلِبًنَة دي الرينة 

والثَّانية قرية بالقرب من بطليوس بغرب األندلس  (Talavera la Vega)ة اٞنرج يقاؿ ٟنا طََلِبًنَ 
، جغرافية األندلس وأوروبَّا من كتاب المسالك والممالك على ضفة وادي آنو. )انظر: البكري:

 ،1ـ، ط1968ٓنقيق عبد الرَّ٘ناف علي اٜنجي، دار اإلرشاد للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، بًنوت، 
، معجم البلدان؛ اٜنموي، 275-274، صالقارَّة اإلفريقيَّة وجزيرة األندلس اإلدريسي، ؛ 89ص
الخريطة المرفقة (. )انظر أيًضا: 1ىامش 254، صأعمال األعالم؛ ابن اٝنطيب،  37، ص4مج

 (. بالمقال
 . 52، ص4، جالبيان المغرب -126
 . 116، صتاريخ األندلس -127
 . 85، صالُحلل الموشيَّة -128
 . 69، ص6، جنُظم الجمان -129

 المالحق:
من رسالة األمير تميم إلى أمير المسلمين علي بن يوسف  1: قسم1الملحق رقم 

 2عقب فتح ُأقليش
أطاؿ اهلل بقاء أمًن اٞنسلمٌن وناصر الدِّين، عماد األناـ، وعتاد اإلسالـ...  

و اإلسالـ، وغاظ بو واٜنمد هلل الذي أسعد بدولة أمًن اٞنسلمٌن األياـ، ونصر بسيف
الكفار، وجعل عليهم الكرَّة فولوا األدبار، واهلل تعاىل يشفع سعوده، ويضمن مزيده، 

 وينصر جنوده ّننو.
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وٞنػَّا أف وضعين أمًن اٞنسلمٌن، أداـ اهلل نصره، حيث شاء من آلة التَّشريف،  
وأخذت يف  والعزِّ اٞننيف... حفظت تلك اٜنرمة، وشكرت ألستزيد من تلك النِّعمة،

االجتهاد يف اٛنهاد عالًقا سببو، أخًذا ّنذىبو... وسرت عن حاضرة غرناطة حرسها اهلل 
َنيٍش تصم صواىلو، وتطم كواىلو، رياتو  3يف العشر األواخر من شهر رمضاف اٞنعظم

خافقة، وعزماتو صادقة، ونرباتو على ألسنة السعد ناطقة... وا٦ننا بثغر بيَّاسة وقد توافد 
وملىء البصر والسمع... وٜنقنا بطرؼ بالد العدوِّ أعادىا اهلل... وأفضت بنا  اٛنمع،

اٝنًنة إىل اٞندينة اٜنصينة أُقليش... وغدونا يـو األربعاء ألربع عشرة ليلة خلت من 
، فدرنا هبا دور اٜنلقة بنقطها... وجئنا بكل ضرب من اٜنرب... حَّتَّ فض 4شواؿ

 ل اهلل بالنَّصر وفتحها بالقسر.اٝنتاـ، وُعض منو اإلهباـ، وعجَّ 

وٞنػَّا استحر فيهم القتل، واجتث منهم األصل... وعادت بقاياىم بقصبة اٞندينة  
فوٛنوىا، كما يلج العصفور، ويقـو العثور، قد غلقوا األبواب، وأسدلوا اٜنجاب... والذ 

وحرمتها...  بنا من ىنالك من اٞنسلمٌن عائذين بنا، مستسلمٌن لنا، فناشدونا باٞنلَّة
فأوينا شاردىم وأقمنا قاعدىم... فأصبحنا يف عز  وأنس، وأصبحوا ال ترى إالَّ مساكنهم  

 كأف مل يغنوا باألمس.

وتضامت تلك العصبة إىل تلك القصبة والقـو يف السِّجن، واٜنصن يف 
 زاده اهلل ُذاًل قد حشد أقطاره وحشر أنصاره، وأبعد يف أذفونش اٜنصر... وكاف الطاغية

االستصراخ مضماره، وعبأ جيًشا قد أسرا إىل ذمر، وانطوى على غمر... فاستسلمت 
ٗناعتهم على ابن الطاغيَّة أذفونش، وشيخهم وزعيم فرساهنم غرسية أرذونش، وصاحب 
شوكتهم ألربىانس والقمط بقبدره وقواد بالد طليطلة وصاحب قلعة النسور وقلعة عبد 

وواف، أخزى اهلل ٗنيعهم، وطلَّ ٤نيعهم، وال أقاـ السَّالـ، وكل قاص وداف، وعاجل 
 صريعهم.
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وطرقوا من طرؼ ٠نتمعهم يريدوف الغرة... وتقدموا فتندموا... وأرسل اهلل تعاىل 
من جنده فَّت كانوا قد سبوه صغًنًا واقتنوه أسًنًا، وهلل تعاىل فيو ُخَبأٌَة أعدىا من عنده، 

معسكرىم منبًئا هبم دااًل عليهم، وكاشًفا هبم على وبعثها من جنده، ونَػزََع الفَّت إلينا من 
النبأ العظيم، ومطلًعا منهم على اٞنقعد اٞنقيم... وكنت قد استدنيت القائدين اجملربٌن 
ذوى النَّصيحة واآلراء الصَّحيحة أبا عبد اهلل ١نمَّد بن عائشة وأبا ١نمَّد عبد اهلل بن ١نمَّد 

متعاقدين... وعبأنا اٛنيش ٬نناه ويسراه، وصدره  بن فاطمة... فاجتمعنا على كلمة اهلل
وٟناه، وساقتو وأواله، وهنضنا َنملتنا من ١نلتنا... ووصلوا إىل مقدمتنا وكاف ىناؾ القائد 
أبو عبد اهلل ١نمَّد بن أيب زنغي مع ٗناعة، فصدىم العدوِّ بصدور ِغرَّة وقلوب أشرة... 

، و  تراجع غًن ٢نل  إىل أف اشتدَّ منا بطَّْود، وزَِّحَم من وتقهقر القائد أبو عبد اهلل غًن ُمَوؿ 
جيشنا بعود. فرتاءى اٛنمعاف... وبرزت السيوؼ عن األغماد... فربز فارس من العرب، 

فعند ذلك اختلطت اٝنيل، فطعن فارًسا منهم فأذراه من مركبو، ورماه بٌن يدي موكبو... 
، واندقَّت اٝنرصاف، ودجا ليل القتاـ، بل ساؿ السيل، وأظلم اللَّيل، واعتنقت الفرساف

وضاؽ ٠ناؿ اٛنيش اللِّهاـ، واختلط اٜنساـ باألجساـ، واألرماح باألشباح، ودارت رحى 
... فما وضح النَّهار، وال اٜنرب تغر بنكاٟنا، وثارت ثائرة الطَّعن والضَّرب تفتك بأبطاٟنا

اب... ومات جلهم بل  َمَسَخ الغبار حَّتَّ خضعت منهم الرِّقاب، وقبلت رؤوسهم  الرتُّ
كلهم، وما ٤نا إالَّ أقلَّهم... وملئت األيدي بنيل  واىف الكيل، خياًل وبغااًل وسالًحا 
ومااًل، ودروًعا... مثَّ أمرت َنمع الرؤوس، فاحتيزت الدانية وزىد يف ٗنع النائية، فكاف 

د طليطلة وأكابر ثالثة آالؼ منهم غرسية أرذونش والقومط وقواد بالمبلغها نيًفا على 
أذَّف فكانت كاٟنضب اٛنسيم، بل الطَّوِد العظيم، و  منهم مل يكمل اآلف البحث عنهم،

وف ،اٞنؤذِّنوف عليها ، فلما جاء نصر اهلل... شكرنا موىل النِّعم يوحِّدوف اهلل ويكربِّ
صرين ١ناوُمسديها، وُمعيد اٞننن وُمهديها، وصدرت غا٧نًا، وأبت ساٞنػًا، وبقى القائداف 

 .، آخذين ّنخنَّقهم، ومستولٌن على رمقهمٜنصن أُقليش
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فخاطبت أمًن اٞنسلمٌن... معلًما باألمر، مهنًيا بالنَّصر، فلنحمد اهلل عزَّ وجلَّ 
على ما وىب... فهو ويلِّ االمتناف، واٞنلب بالفضل واإلحساف، ال رب غًنه وال معبود 

 سواه.

 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وقعة ُأقليش ومصرع األمير نص الرِّسالة كاماًل. )انظر: مًناندا أمربوسيو ىويثي،  -1

عصر المرابطين وبداية ، ؛ عناف وما بعدىا عدَّة صفحات 125، صضون شانجه
، الثغر األعلى األندلسيوما بعدىا ؛ حسٌن مؤنس،  533، صالدَّولة الموحِّدِّية

 وما بعدىا(.  35ص
الرِّسالة يف األصل من تأليف الوزير الكاتب ابن شرؼ على لساف األمًن ٕنيم بن  -2

ا إىل أمًن اٞنسلمٌن يوسف وايل غرناطة والقائد العاـ للجيوش اٞنرابطيَّة يف األندلس بعثه
علي بن يوسف عقب انتصار اٞنسلمٌن يف معركة أُقليش، حيث تُلخص ىذه الرِّسالة 
وقائع اٞنعركة، وكيف استطاع اٞنرابطوف ٓنقيق النَّصر. وقد جاءت الرِّسالة يف اٞنراجع 
اٜنديثة بعنواف: "رسالة كتب هبا الوزير الكاتب ابن شرؼ عن بعض رؤساء الغرب إىل 

اٞنسلمٌن ر٘نو اهلل يف فتح أُقليش أعادىا اهلل بقدرتو". واخرتت العنواف اٞندوف أعاله أمًن 
 لكي أزيل اللبس وأبٌن اٞنصدر اٜنقيقي للرِّسالة وٞنن أُرسلت، والغرض منها.  

ىػ اٞنوافق للعشر األوائل من شهر ماي 501العشر األواخر من شهر رمضاف عاـ  -3
 ـ.1108عاـ 
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والعشرين من ىػ اٞنوافق للسَّابع 501الرَّابع عشر من شهر شواؿ سنة  يـو األربعاء -4
 ـ.1108شهر  ماي سنة 
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المحاوالت اإلصالحية لألخوين جراكوس وانعكاساتها على األوضاع العامة 
 .ق م( 121-111) للجمهورية الرومانية

 عمر بوصبيع جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي . أ
The Reform Attempts of the brothers  Gracchus 
and their Impacts on  the General circumstances  

of the Roman Republic (133-121 BC). 

P. Amor Bousbia 

 ملخص:

إن استتتتتتتتتتتتتتالرساد اطية تتتتتتتتتتتتتتي اارستتتتتتتتتتتتتتال سا  ي   ر  تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتتي اط  تتتتتتتتتتتتتتس ا   تتتتتتتتتتتتتت ر   
كتتتتتتتتتت ن طتتتتتتتتتتل  أتتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتتاة ي    تتتتتتتتتت ة  اتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتت   اط   تتتتتتتتتت ي ر  تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتري    تتتتتتتتتتي  
 مج تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ك ار ذرتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتري    تتتتتتتتتتتتتتي.    اتتتتتتتتتتتتتت   اتتتتتتتتتتتتتت  ا أتتتتتتتتتتتتتت ر     تتتتتتتتتتتتتت   

 ة تتتتتتتتتتتتتتتك اط   تتتتتتتتتتتتتتتي    كتتتتتتتتتتتتتتت ط  ا  تتتتتتتتتتتتتتتسا طا دال تتتتتتتتتتتتتتت  اطس  تتتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتت ا  رئتتتتتتتتتتتتتت تاط
ستتتتتتتتتا ن التتتتتتتتت ن اي ي ط تتتتتتتتتي اطتتتتتتتتت  ا كتتتتتتتتت ن  ياتتتتتتتتتك  اتتتتتتتتت      تتتتتتتتت  ي اط  تتتتتتتتت     ا ارتتتتتتتتت   
 اطتتتتتتتتتتت  ا ك اتتتتتتتتتتت  ر  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتسا   تتتتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتت ن   ك ر تتتتتتتتتتت   ط  تتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتت ا    
  تتتتتتتتتتتت   ا طاس  تتتتتتتتتتتت ن   ا  تتتتتتتتتتتت   ال ا تتتتتتتتتتتتي.  تتتتتتتتتتتت   اتتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتتا ر تتتتتتتتتتتت    ة تتتتتتتتتتتتي اط تتتتتتتتتتتتة   

ط  تتتتتتتتتن اط تتتتتتتتت    تتتتتتتتتا ار تتتتتتتتت   ت تتتتتتتتتست د تتتتتتتتت ات ي تتتتتتتتت ح رتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتت    تتتتتتتتت   ا
اط تتتتتتتتتتتتتتتسن اط تتتتتتتتتتتتتتت     ب.  تتتتتتتتتتتتتتت    رتتتتتتتتتتتتتتت   ا سكتتتتتتتتتتتتتتتي اي تتتتتتتتتتتتتتت   ي   اطة ا تتتتتتتتتتتتتتتي     تتتتتتتتتتتتتتت س 

  ب اطتتتتتتتتتتت   ااال تتتتتتتتتتت   311ستتتتتتتتتتت ي  Tiberius Gracchusجساكتتتتتتتتتتت س 
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طا   تتتتتتتتتتتتي   رتتتتتتتتتتت   اط تتتتتتتتتتتت ي   كتتتتتتتتتتت ط    تتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتت   س ج اكتتتتتتتتتتتت س  Tribun س   تتتتتتتتتتت  
Caius Gracchus 311اطتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتة ا     تتتتتتتتتتت  اط    ا تتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتت ي 

فتتتتتتتتتتتلن ا  يتتتتتتتتتتت   اط  ا ا تتتتتتتتتتتي    اط ستتتتتتتتتتتال ر ي اطتتتتتتتتتتتك ار اة تتتتتتتتتتت     ب.        تتتتتتتتتتتي ا  تتتتتتتتتتتس
اا تتتتتتتتتتتتتت ان جساكتتتتتتتتتتتتتت س   اطة ا تتتتتتتتتتتتتتي  ااال  ز تتتتتتتتتتتتتتي اطية تتتتتتتتتتتتتتي اط   تتتتتتتتتتتتتتي  كتتتتتتتتتتتتتت ط  ستتتتتتتتتتتتتتا ن 
إ ي ط تتتتتتتتتتتتتت   ج اتتتتتتتتتتتتتتت  ءاتتتتتتتتتتتتتت  اط تتتتتتتتتتتتتتت  خ    طال تتتتتتتتتتتتتت  ن  تتتتتتتتتتتتتتت  اط تتتتتتتتتتتتتتة     أس تتتتتتتتتتتتتتت   ر  تتتتتتتتتتتتتتت  
جي ضتتتتتتتتتتتتتت ن رتتتتتتتتتتتتتت   ا سكتتتتتتتتتتتتتت ت اي تتتتتتتتتتتتتت   ي   ال ا تتتتتتتتتتتتتت ن  تتتتتتتتتتتتتتا ز     تتتتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتتتتتي 

  تتتتتتتتتتتتت     ا    ر تتتتتتتتتتتتتي اطس   ا تتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتس. اال دتتتتتتتتتتتتتي طتتتتتتتتتتتتت ط  ازدادت ا 
 دا   تتتتتتتتتتت  ذطتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتت   اطس  تتتتتتتتتتت ن  س  تتتتتتتتتتت  ف  تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت     سفتتتتتتتتتتت    اطالتتتتتتتتتتت ر   

 اط  مي    س ب ا را ي اطس   ا ي. 

          The abstract: 

       The self-handing despotism of the aristocratic class in 
Rome since the beginning of the republican era has had many 
negative effects on the situation of the capital, in particular, and 
of all its obedience’s in general. These affects illustrated in the 
marginalization of the other categorys of Roman society, 
namely the public class, as well as the Italian city dwellers, who 
were known as Latin or Allies, who are considered by Rome as 
citizens living and not equal of the Romans in civil rights. 
However, from the womb of the noble class itself many reform 
calls had appeared to reform these conditions during the second 
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half of the second century BC. This reform movement was 
initially led by Tiberius Gracchus (133 BC), who was elected as 
a Tribune that year, as well as his brother Caius Gracchus, who 
had reached to tribune ship the year 122 BC. Indeed the legal or 
constitutional errors which were committed by the Brothers 
Gracchus at the outset, and the opportunism of the public class, 
as well as the inhabitants of Italy made the Senate in cooperation 
with the noblemen and the rich of Rome abort these reform 
movements and eventually dislodge their leaders. Consequently, 
the circumstances in the Roman Republic was getting worse 
and worse , leading at the end  to many wars among the 
Romans, which known in ancient history as the civil wars . 

 مـــــقــدمـــة:
ا تتتتتتي    تتتتتتي اط تتتتتتسن اط تتتتتت دس   ب   تتتتتتس ا  ار تتتتتت   ا   تتتتتت  ا تتتتتت  راتتتتتت  اطس  تتتتتت ن  تتتتتتا ال

س  ستتتتتتتت   ج  تتتتتتتت ا  تتتتتتتتسع   ط  تتتتتتتت ب ا   تتتتتتتت ر   استتتتتتتتالي   ا  تتتتتتتتا   طتتتتتتتتل  تتتتتتتتة    تتتتتتتت ر 
د طتتتتتتتتال   اط ا ا تتتتتتتتي  اطال ستتتتتتتت    اتتتتتتتتةل ج  تتتتتتتتسة إ ي ط تتتتتتتت     رج تتتتتتتت     تتتتتتتت ة   تتتتتتتت  ك   

اتتتتتتت    ستتتتتتتا     تتتتتتت   اطةستتتتتتتس الال ستتتتتتت .  تتتتتتت   ن رتتتتتتت   اط د  تتتتتتت ت ا  رج تتتتتتتي     
ا ة تتتتتتي اط ا ا تتتتتتي  اتتتتتت  ا  تتتتتتة إ     تتتتتتي اط اتتتتتت  ا  تتتتتت   تتتتتتا اط تتتتتتسن اط تتتتتت     ب  تتتتتت  
ازداد اط تتتتتتسخ ا  تتتتتت     تتتتتت   ة تتتتتت ت الال تتتتتت  اطس  تتتتتت     ذطتتتتتت   تتتتتتا  تتتتتت    رتتتتتتسد  ة تتتتتتي 

  اطتتتتتتتتك كتتتتتتتت ن  فسادرتتتتتتتت    تتتتتتتت يس ن  اتتتتتتتت  ءاتتتتتتتت  اط تتتتتتتت  خ    اط تتتتتتتت       اارستتتتتتتتال سا   
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 ا تتتتتت   تتتتتتا  تتتتتت   ا الاتتتتتت ر   تتتتتت  ااستتتتتتس اط ة اتتتتتتتي  تتتتتتلدارة اتتتتتتا ن اط  طتتتتتتي  استتتتتتالئ  رر  خ
 ل    اط   ا ي    ا طل ف         .

 ر تتتتت  ااتتتتت ار  ة تتتتتي اطرسستتتتت ن   رتتتتتيف اطية تتتتتي اطتتتتتك  اتتتتتيف اط تتتتتة      اط   تتتتت   تتتتتا         
اتتتتتا ن ا اتتتتت  ك  تتتتت   الاتتتتت ن  تتتتتا رجتتتتت      تتتتت       تتتتت   زاد   أتتتتتسا      اتتتتت ر  لسا تتتتت  

اطتتتتتتتتتك   ي اط   تتتتتتتتتي تاتتتتتتتتت   تتتتتتتتت ا  رتتتتتتتتت   التتتتتتتتت ةإا  ن  ة تتتتتتتتت       تتتتتتتتت   ا تتتتتتتتت    اط  طتتتتتتتتتي
الالضتتتتتتتسر ا كتتتتتتت   تتتتتتتا  تتتتتتت  فئتتتتتتت ت الال تتتتتتت    ا  تتتتتتت   ف  تتتتتتت  ر  تتتتتتتي ا    ر تتتتتتتي اطس   ا تتتتتتتي

اطس  تتتتت  . فتتتتتلذا كتتتتت ن اارستتتتتال سا   ن  اطرسستتتتت ن  تتتتت  استتتتتالر د ا  تتتتتا ا تتتتتس ب  اطال ستتتتت  ت 
ا  رج تتتتتتي  اتتتتتت    تتتتتت ب اط تتتتتت  ب التتتتتت  رة   تتتتتتا  تتتتتت   ااستتتتتتالس اذ  اتتتتتت  ال  تتتتتت   تتتتتتا 

ا  تتتتتتت    فتتتتتتتلن  ة تتتتتتتي اط تتتتتتت اب  تتتتتتتا اطس  تتتتتتت ن  كتتتتتتت ا ستتتتتتتا ن التتتتتتت ن اي ي ط تتتتتتتي ا را تتتتتتتيف   
هلتتتتت   ا تتتتتس ب  أاتتتتتا اط تتتتت     تتتتت   ضتتتتتسر ا  امب الاتتتتتن    تتتتت ف      ا اتتتتت ا ستتتتت ا   تتتتت د

 ذطتتتتتت   تتتتتتا  تتتتتت    تتتتتت ب  تتتتتت ر    اتتتتتت  استتتتتتالئ  ع اط  تتتتتتة        تتتتتت   ك تتتتتتس  تتتتتت  ااالر تتتتتت ا
 اتتتتتت   تتتتتتت      تتتتتت ار     تتتتتت         تتتتتت   تتتتتت د    تتتتتتا جتتتتتتت ات ا تتتتتتسب اطتتتتتتك  تتتتتت  ب    

 الالتتتتتت ط      تتتتتت ط   تتتتتت ر اط تتتتتت اب  تتتتتت   تتتتتت در ا  اتتتتتت  اطالارتتتتتتة مبالياةتتتتتت ت    تتتتتتي ا ر  
 تتتتتت   ضتتتتتتيسر    اطا تتتتتتت   تتتتتتا ا   تتتتتتت ن طة   تتتتتت  ط رستتتتتتال سا     اطال جتتتتتتتل  تتتتتتا ا ر تتتتتتت ع 

 ا  اط    ي ر    ط     ا  ا   د اطةي ط  ف   .

حنتتتتتتتت  ااا  تتتتتتتت ب   إزا  رتتتتتتتت   اط  تتتتتتتت  ي اطتتتتتتتتك ك اتتتتتتتت   تتتتتتتت ف  اطس  تتتتتتتت ن اتتتتتتتت ئ  ف تتتتتتتت ئ       
 اطال تتتتتت دب  ت تتتتتتتس   تتتتتتت  ال تتتتتتت د ا  تتتتتتت طال     تتتتتتتا  س تتتتتتتك  تتتتتتتسح   تتتتتتت ر   إ تتتتتتت   ي ذات 

طا  تتتتتتتت  ا راتتتتتتتت ا  تتتتتتتتا إ تتتتتتتت ف ت س  ستتتتتتتت ي   اط س تتتتتتتت    اا تتتتتتتتس  ن    تتتتتتتتة ي ا ال تتتتتتتت د ي
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 311رتتتتتاا  ال تتتتتاس   سجتتتتت ا  تتتتتا  ة تتتتتي اط تتتتتة   ار تتتتت   فيتتتتتسح ال تتتتتس   ا    ستتتتت ي 
   اط تتتتتتتت   فيس تتتتتتتتل   تتتتتتتت   كتتتتتتتت   س   ب  تتتتتتتتا  تتتتتتتتسع   ة  تتتتتتتت س جساكتتتتتتتت س    تتتتتتتت  ال تتتتتتتتس 

إ   تتتتتسح اطال تتتتت ةات اطال ط تتتتتي5 ف  تتتتت    تتتتتة  ار أ  تتتتت  ر تتتتت    تتتتتا .  ب 311جساكتتتتت س ستتتتت ي 
 ضتتتتتت  ن رتتتتتتت   ال تتتتتتت ر  ي   تتتتتتت  ا يتتتتتتت ات اط  ا ا تتتتتتي اطتتتتتتتك ا ة  تتتتتتت    تتتتتتتس     تتتتتتتا  جتتتتتتتة 
إ ساررتتتتتتت     ة ال تتتتتتت ي   تتتتتتت     تتتتتتتن  ة تتتتتتت ت الال تتتتتتت  اطس  تتتتتتت   ال الارتتتتتتتي    تتتتتتت ي   تتتتتتت  كتتتتتتت ن 

 تتتتتتتتتس    ي ك تتتتتتتتتن   تتتتتتتتتة   تتتتتتتتت   اطس  تتتتتتتتت ن   تتتتتتتتت  فتتتتتتتتت ة  تتتتتتتتت  ات   تتتتتتتتت ر     تتتتتتتتت   
 اي  ح ر  ي 

 تيبيريوس جراكوس ومشروعه اإلصالحي.    

   اتتتا  اتتت  ا   تتت   اطتتتك  طتتت  إط  تتت  ا    ر تتتي  تتتس   طاا تتت   تتتا اطس  تتت ن  تتتا 
اطية تتي اط   تتي   تتة   تتن   تت    تتا  ة تتي اط تتة    ار تت   اطتت  ا  دركتت ا   ة تت ة  تت دة  ن 

 تتتت ر ستتتت اد   ال تتتت      تتتتي اطس   ا تتتتي إ  اطالتتتت ر ر  إ تتتتيساب ا   تتتت    ا تتتتس ب رتتتت ا ال
ا را تتتتتي  رتتتتت   تتتتت    تتتتت  ف تتتتت .   تتتتت ط  اا  تتتتت  اط تتتتتة   إ  فتتتتتس     فس تتتتتك  تتتتتا ا تتتتت ف   

(Optimates)  رتت  اطرس تتك ال  تت     تت ب ا  تت ر   اط تت       اط ا تتن د  تت     جتتل 
س  تتت       تتت    فس تتتك   تتتس  تتتا اط تتت ة      إ تتت ح ط تتت ق اطية تتتي اط   تتتي  اط تتت   اط

(Populares إ  إ  ح ا       ةة إسالرس هل      )1. 

 .ب   تتت   تتتسح   ة  تتت س  311 ت تتتس اط تتتسا  جا تتت   تتت  رتتت  ا اطرتتتس    ستتت ي  
اطت   كت ن   ت ة    ت   2(Tiberius Sempronius Gracchus)جساكت س 
را تتتيف  تتتا  تتت      تتت    تتت  ي اط   تتتي طالاتتت  اط تتت ي   تتتس     تتتة   تتتااي ا  * س  تتت ن
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ا ر  ال ا كتتتتي طاتتتتة اتتتت      ز تتتت  اطرتتتت       تتتت    ا ر تتتت ع اي ي ط تتتتي  اتتتت   تتتت  ر 
اطر  ت    تتس  إ تت دة   تت   اطية تتي اط ستتي  اطتك  ركاتت  جتتسا  ا تتس ب  استتال    التت ر 

 اطاة ر  ا ا رسال سا     ط س ع ا سب       ج ا  كة ة  ا ا ر  ط     .

 ي اطتك استالي     ة  ت س جساكت س   تا   ت ا    تا  ة تي اط تة   اطال  تة إن ا   
إط  تتت  رتتتيف  ن   ا تتت    تتت ر ا أس تتت   كتتت ن طتتتل  أتتت ر ستتتاة ي  اتتت  الال تتت  اطس  تتت    تتتا مج تتت  
اط ت ا يف  ف     ت   إستتال  ا ا    تي  اتت  ا را تيف اط ة ت  كتت     ت   اتت     تأدا  ا   تتي 

ة تت     اتتت  اطة تت     اتت    تتت ب  تت د ا  تتسار اطتتت  ا اط  تتاس ي   كتت ن   ا تتت   تت د اط 
ف تت  ا    ك تت       تت  هلتت     اتت ة   تت   دا  ا   تتي اط  تتاس ي ستت ا اطرتتسا   اطةي طتتي. 
  تتت ط  ك اتتت  اط ال دتتتي رتتتيف  ضتتت ة   تتت د ا  تتتسار اطتتت  ا أ اتتت ن   تتت د ا تتت   اطس  تتت   

 تت كة طاس  تت ن  تت   رتت ا يسا      كتت ط  ز تت دة  تت د اط ة تت  اطتت   ستتة  ف  تت    تت   
 3أ ر ا  ا   س  در    ة     ث     ا ي.

   اتتا   ة  تت س جساكتت س  تت      تتس   ا ر  رتت       تتا اتت دا  تتل  طاتتا  
ر تت ر  تتا ستتة ل إط تتل  تتا اطس  تت ن  فأ  تت ا س   تت   إن   تت  ا تت     جتت  ا  تت    ت   

 ا ا  ت ج  055    س سر ا اط  ا ن اط   أ        ا ا  تا  ات   ر   الدت  ز   ت  ال
ر س  تتا اط تت  ة  ك تت   اتت ب رتت ا  055ر س  تتا اطاةتت ة   355 تت دا  تتا ال اتت ي  رتت   

 (Plutarque).   تتتت   ا  تتتت ر  س 4اط تتت ا ن التتتت ر  لستتتتال      تتت د  تتتت د  تتتتا ا  تتتسار
 تت  ك ستت اة     (Caius Lulius)ف الستت ث  تتا  تت  ع ستت  رت كتت   س ط ط تت س 

(Publius Cornelius Scipion)      ا أ رات   تسدات جتسا  ك تسة  ت د اط ة ت
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إ ي ط تتتت  اطتتتت  ا   تتتتال  ا   ا أس تتتت      تتتت  ع اي يتتتت ط   ا  تتتتسار ا إ تتتت ب ا  اد   فتتتتي 
. طا ل  ا      ة   فلن   ة   س جساك س ك ن  ك س إ تسارا     ت   تا 5 ا ط ن ار ال  

 تتتس  ل  تتتا  س تتتك ستتتة       تتتس  رتتت ا ال تتتس      ن اط تتتس ع  تتت    تتتأت طتتتل طال س تتتس  
اطال تت      التت ط  اط تت ة ي  ن ال تت    تت ر   إ ي ط تت    تتس ا  إ     تت  ا تت  د   تت  
إط تت     ة  تت س جساكتت س  يتت ب   تت ب اط تت    أ تت    رتتة    تت ةل ك   تت ن  طا   تتي ستتت ي 

 .ب    تتت   أتتتك  اتتت  كتتتة اتتت   إ ي ط تتت  اطتتت      تتت   اتتتل  س يتتتل   تتتا ن ر  تتت   311
ا اط      ب     ت ك  ة طاد   اطس      أ    مح  تل اط  تاس ي    ا س  سىب    ن ر 

رت ا اط تت    ت ر   تتةل     ت  ي  تتاس  ت   تتاد   تل إ  اهلتت ر      ت  الل  اتت   تت داد 
 .6س   د ن  ن  سا        ة   تس ع    ا

   التتتت ان جساكتتتت س    ي  تتتتل رتتتت ا      تتتت  اط تتتت ا ن اطتتتت    اتتتت ب كتتتتة  تتتت ا ا  ن 
 تتت ج ة   ا تتتن  اتتت  ال تتت  ي طاتتتة إ تتتا  تتتا      تتتل اتتتس يي  ا  055ا اأاتتت   ك تتتس  تتت

راالتت ر     د تت د  105 تت ج ة  رتت   تت    تت د    تت  ي  3555 الدتت  ز  اا تتي اط   اتتي 
اطسة س اطاة ة اطك أاتا  ن أاا ت      ت ا ا   كت ط  اطتسة س اط ت  ة ك ت  جت  ت   

.    تتتت ع 7اط  تتتت   اا تتتتسار   تتتت ر    تتتتا ستتتتة ل  تتتت  إطتتتت اب التتتت طا   لستتتتال      تتتت د  تتتتا
  ة   س إ  اطال ا  اط  أي  ن أ أي  ا ال ا         ن كة س ي  تا  جتة   ز ت  ا را تيف 

 .8 ا  ال ا          ن إس ج   اط ي  اط ا  ة  ا    ر ا أس    س ارا   اط  ا ن

   ط تتت  إ الاتتتن  ار تتت  س  ستتتي اطس  تتت ن    ا تتتة  يتتت ب   ة  تتت س   تتتا      تتت 
ا   الل  فريف اط    اط     ر      ا س ك  ين إ ي يل  س    ا        ة ي ا  ت د  
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  يتتت    ا  تتت ر  س  تتت رة اطتتت أ   جيف اطتتت    س تتت    تتت   اط   تتتي    تتت  اط   ستتتيف ا  تتتس ن 
(Cicéron)   9ف     ن ر ا ا ي ب   طسا ك  اطس  . 

  اطال تت     ا تتل رتت     اتتا اطيس تتك   ةتت ا طال س سرتت ا اط تت ا ن  فتتأ     ةتتي  اج تت
 (Marcus Octavius)ا  ا  ز  ة   ة   س   اط    ا تي  رت   ت رك س  كالت ف  س 

   ا أا    ا  ب   ة  ر ا اي  ا   اي تسار  ا تل ف  ت ر  تا ذرت  إ   اتل  الستس   
 ر  ر  ا   رد  ن  كال ف  س ار ل ك ن  تا ذ   ا  ت ر   10 ا كة ر   ض   اط        

ف تت   تتت ط      الالضتتسر ا  تتا إ تتت ار رتت ا اط تت ا ن .   تتت   دتت    ة  تتت س  11اطاةتت ة  
جساكتت س  تتا إ  تت   ز  اتتل  تتا اط تت     تتا ا  ا تتل  جتتل   تت    اط ة  تتة إ   اتت  ز  اتتل 
 ا    ةل    كة  تسة  تال  ف  ت    ت    إ ت ا اط ة  تة ا   تي  اط  أت  كت ن جساكت س 

 .12    ا     اة ي  ا   ا ل    د إط ل    ج   اط      ا ر  ل إ   ن

 تتت     كالتتت ف  س  (Quintus Memmius) ُاال تتت  كتتت اال س      تتت س    
  اف تتت    تتت  ذطتتت  ا    تتتي اط ةا تتتي  اتتت    تتتس     ة  تتت س    تتتة    ا اتتت    تتتسع  لستتت  

  تتت ط   تتت   13(.Lex Sempronia agraria   ا تتت س ا تتت ا    را تتتيف )
ايجتتسا  اطتت    تت ب  تتل  ا تت ا خاتت  ز  اتتل  تتا  جساكتت س    س تتس   ا اتتل   تت  اط  تتس  تتا

اط    تي اط ستال ر ي  ف  ت ر  تا ذرت  إ   اتل إجتسا   ت  دستال ر  طات ن اط    تة  ا تت    
 ال ال ةتتتتت  طا تتتتتت  ن    ج تتتتت ز اط  طتتتتتي ا أاتتتتتا   تتتتت   ن   تتتتت هل   تتتتتن ا    تتتتتي اطتتتتتك 

ا طا  طتتي  ن   ستتة     تت  ااال ةتتال     ةتتة ااال تت     تت     إا إذا إستتال  ط ا   ا  تتي    أاتت
 . 14إاال         اط  ا ا ي 
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كتتتت ن   تتتت ب   ة  تتتت س جساكتتتت س   تتتت  إسال تتتت ار اط تتتت ا ن   س تتتتس    ا    تتتتي اط ةا تتتتي 
َ إأ تتت    تتت 5  تتتا   تتت ب  ال ر تتت    اط  تتت ع  اتتت   ية  تتتلي  ك تتتن  تتتال اا  تتتا    تتتة   تتتَ  ِت إ

 تتل ط  ا اتتل  ُ ِضتتَ َل إ  ا  تت ب اطالاتت ط ن ال  ةتتي  تتا  ية  تتلي   طاتتا إ تتسار   ة  تت س    
 Caius) اطالرتت ع اط   تتي  تتا   طتتل ج اتتل   تت ب  ال  تت  ار تتل     تتل كتت   س جساكتت س 

Gracchus)  تتت س     تتت س كا د تتت س  (Appius Claudius)  ضتتت  لا طاد تتتي  
اط  أ تتي ال تت    تت    ر تت    تت د اط تت ا ن  تتا   تت  إاالتت ا  ا را تتيف اط ا تت ة  تتا ال  ارا تت د 

   15      ا    ا ين اطية ي اط   ي .   ز 

  تتت    ط  تتتةي طاالستتت   اط تتت        تتت ب رفتتت  اط تتت         تتتة ال تتتس   كتتت    التتت ر 
اط تت  ر ا تت د   ل اتت ي   تت  مال ج اتتل  تتا  د ات طا را تتي    تت ا ا  ذطتت   تت   تت ت   تت ط س 

  ك اتت    تت الل  ن  تتا   إ   (Pergame ) اتت   س تت ب  (Attalus III)اط  طتت  
  ف سر         ة   س إسال    اطرس ي    ب  لسال  ار  تسار ات   16    ااالل  ك  ز  ر  

  ك  ال     ج    ا ر   اط كي اطك           ت ط س اط  طت  طا ت   اطس  ت   طت    
اطر    اط   ر ر    ن ر ا اط  ة ك ن  ا      ت اط         ت    ت     ت .   ات ن 

 . 17  اياساع  ا     ا  اط  طي  اط ا ن ا  رج ي هل    ط    ة   س       ة 

ط تت   اتتب   ة  تت س جساكتت س ر فتتل  تتا  تت    س تتس اط تت ا ن     تت  اطاد تتي اط  أ تتي 
اطك سال  س  ا   ية  ل  ك ط  اي ال  دات ال ط تي ال   تي طتل  طاتا ست ح اط  ت    

  ا ت ات طتا  الدت  ز اط ت ي   اا      ل ف ت ة  س   ا التل طتا  ت  ب  ت     رتيف      ت
ك تتت  رتتت  اط  تتت ب ال  تتت     ر  تتت  ستتت ا    ط  تتتةي طا    تتتة    اط ا  تتتي.  طتتت ط  ف تتت   تتتسر 
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  ت  ل اطتت  ا     تتالي   ا اط  تت ع  تتسا ل  تت      تت ت اط تت      ر التتل   إ تت ر  تت  
  تتتت    تتتتل اط ستتتتال ر      تتتت ا   تتتتسر   اتتتت   تتتت ب إ تتتت دة ااال   تتتتل  تتتتسة   تتتتسا    تتتتي    ن 

 اطتتت  ا جتتت ة ا  تتتا ا ر تتت ع   تتت   ا  اتتت    ا اتتتل ستتت ا ا ن   تتت  ط    ط  تتتة   التتت ا   
  ب ستالا ن   ف تة اط ت ن  رت  ف تة  311 را       ن اياال    ت ط    ا ي س ي 

ا  تت د  ا أاتتا هلتتاا  اطر  تت  اط تت دة إ  ر  تت   تتا ج  تت   اطال تت    ط تت ق اطالد  تت  
 تتسر  ساتت   ار تتل طالتت يل  اتت  اط ت رتتي أ ا تتي  تتا رتت ا ا  تت  اطتت    18طال ة  تت س جساكتت س.

 جة إسالا      ر   اط  ا ن  ك ط   ا  جة مح  ي ار ل  ا الال   ت ت   ت  إاال ت      تل 
 .19 س    ا   اي   ل 

  ب  311    ت    ت ب   ة  ت س ستت ا الضتيف  ت     تا  جتتة اط رتس      ا تي  تت ب 
إاال تت       تتل  طتت ط  ستت   طتت   ة     تتي ار تتل  تتا     يتتس أاتتا  ن  ال تتس  طتتل   تت  

اط   تي   ر  ت   ا تت ا  ا ت ا  ضت ر ا    تتي ك ت   تتس   ذطت     ت ا س   تت      ت   تت  
طاتا ا    ت   اط ت ز    ات  اط  ت ع    20 اريف   ب اياال  ب     ت اط ة  تة   ت ت  

 ط ال   رت   ج ل إاالا ا  ن اط  اا  ا       أن  الت   ارت  الت ا ا اط    ا تي  تس    الالت
   335اط ت در ست ي  (lex Vallia Annalis)   تس   ت ر مب الضت   ت ا ن ي اا ت س

ب   ر    ال ط    ا الاك   ن ر ا اط ت ا ن كت ن    ت   تل  اط    ا تي إا  اتل   مت ث  ن 
 ساتت    تت  طا    ا تتي  تتس     تت  ز تتا    تت .  ر تت  ذطتت   تت  ا رستتال سا   ن   اطال تت    

  ا  اياال  ب.
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  أجاتتتت  ط تتتت ب اط تتتت      اط تتتت ب  (Capitole) تتتت  ت اط  ا تتتتي    تتتتة اطاتتتت   ال   
اطال يل ِ  َِّس اط ة    ا    ب  سات     ة  ت س ط ر تل  تسة   تسا  ا ت   ت ع  ت   سا  تي 
اط   تتي    تت   تتتا  حنتت ز إطتت      تتتا إحنتت ز إ    ة  تت س.    اتتت  ا أ تت     يتت    ة  تتت س 

    تا التار    ات    ت  ُفَ ِ ت إ  يتأِ  ت     ات   اتل إذن هلت  إا رة إ   ا  ر   مج  اطا
 لستتال  اب اط  تتن   تت   دا إ    تت   اتت   اتت      تتة        اتت ت  تت  دفتت   تتس ب 
  تت   سا  تتي اط   تتي  تتا ا ا تتل   تتك  تت  اط تتة     ااال تتست اتت    ت  ر تت   تتأن   ة  تت س 

 . 21 ايل د ن إاال    ت        يف اط ا  ي     ار ل  س   ا  طا  ب ال

 Le temple deكت ن اط ت      ءال  ت     ات  ا أ ت       ةت  ر تي ايأت ن )  
Fides    اط س تت   تتا اطاتت   ال   اطتت      تت  ف تتل ا  تت اث     تتة إ    تت     ضتت )

اط تت       تت    تت    جا تتي مج  تتي اط ة  تتتة  تت    تت  اطال   تتة  تتا  ن جساكتت س  ي تتت    
 Mucius) تتتتت  ڤ اةتتتتت ا  تتتتتا اط   تتتتتة   ستتتتت  س ستتتتتا      تتتتت   ار تتتتتل     تتتتتي  

Scaevola)    تت   ضتتت   22 ن    تت  اط  طتتي    ضتتتيف  اتت  اطي   تتتي   طا تتل رفتتت     
الاليسفتت ن  تتا رجتت   اط تت        إاتت ف  ا    تت د كةتت   تتا   ةتت       ة تت ر   اتت  ر ستت    

اطاتت را (Cornelius Scipion  Nasica)  23ك ر   طتت س ستتا ة   اتت ز  اتت  
 رت مج ا   ة  ت س  24 اط   ة اط   ك إ  اطا   ال   يا  ذ اط  ا     ز    . ا ك  

  ا تت ر  اطتت  ا فتتس فس تتك  تت     أ تت   اط تت   اطتت     تت   ةتتة ءتتيف    ضتت   اط تت       فس تتك 
  تس فتتس   فت   تتا ررةتتي اطات را ا كتت   ا  ت  اط رتت  اطتت   جت     تتل  ت  ستت ة ط تتا ة   

  تتت س   ا تت ر    تتتس  ر    تتت   تتت ب   ةتتت  جتتت   ال     ا ز اتت    تتتا   تتتل اطال اتتت   اتتت    ة
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 ) 25اطا   ال     ط سب  ا   أ تة  ات ر ر  ت  اط ت         ط ت ا ل ت  اط الات     تس اطالت  
le Tibre) . 

 كايوس جراكوس وإعادة بعث مشاريع االصالح.  

     تتتت  اط تتتت        تتتتا أ اتتتتل  تتتتا اط تتتتة    اط تتتت اب   ر  تتتت  اط  ةتتتت ن اط   تتتت ان   
ال تتتت   اط   ستتتتيف ف تتتت  د تتتتة  اتتتت  ا تتتت  ا ةتتتت ن   تتتتسان    تتتت ن   تتتت  ا ارتتتت   اط  تتتت  
  الال  تت ت اط     تتي ا ا ر تتي  كتت ط   ة تتي اطرسستت ن اطتتك كتت ن هلتت  د ر ف تت     اطرتت ة اطتتك 
 اتتتت   تتتت ت   ة  تتتت س.   تتتت  ا ارتتتت   اط  تتتت  فتتتتلن  تتتت اا  اي تتتت ح اط را تتتتيف اط تتتت ر ي  تتتت  

متتت ز ن  را تتتيف ا ستتت ي  تتت س   إ  رتتت  اطس  تتت ن ط  تتتال ا ر    تتت    ز دتتتال   كتتت    كتتت ا ا
  جال     س  دف  إجي ر     طا  طي اطس   ا ي       إاال  ر اطس   ن  ا   ا  الال  ت ت 
اط     تتتي   تتت س    تتتري ا ارتتت    ستتت ا هلتتت    ل تتت ركي فتتتسادا   استتتال    ا ر  اط   تتتي 

 .26  اي ي ط    ا     ر  ب ا   زة  ا ئ  ف  ئ    ة  اطا    ا ا ار   اط   

 مبتت   ن رتتاا  ا ارتت   كتت ا ا   تت    تتال   ا  تتا     اتتي ر  تت  هلتت  ك  تت  استتال اال   
 طرتتت ات    اتتتي    س  تتت      تتت س    تتتك ال ا  تتتي   اطتتت      تتت    تتتل  تتتك اطال تتت    

 تت  ستت  كة ط  أتتي  اطتتال ا  إذا إ الضتت  ا  تتس.   مبتت   ن   تتس اطالس  تتك   الاا تت ت اطتتك م ز  
 تتا اطس  تت ن   تت  إستتالة ا    ة  تت س جساكتت س   تت س  كا د تت س    تت س  اتتة  تتا  تت رك س 

 كتتتتتت   س  تتتتتت     س كتتتتتت ر    ( M.Fulvius Flaccus)ف اڤتتتتتت س ف كتتتتتت س 
(C.Papirius Carbo)  .تتيف اط ضتت  اط  طتت  كتت   س جساكتت س اتت  ك   ة  تت س   

طيتسح اتا ار   ات  اط ت       رت   اأ ت      ط  رس  اطا    ا ا ار   اط    إ  ر   
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 ا  أ     هل  ك ن ر ا الا   ةس   ا سة  يف ت     تس   اي ت ح ذار   مبت   ن 
   ق اط            ت    ت ق اط تة   فت ط    كت ا ا أ ت ن  ن   الت    ت     را ت    

س تت ن  تتا  تت ر  تت     ت   طا تت ا    اطس  تت ن مب الضتت   تت ا ن جساكتت س    اط تة   كتت ا ا  ة
ُأِِاتتتُ     تتتا   ي تتتة رتتت ا ال تتتس      تتتي    تتت      تتتالي   ا   ي اتتتل ط تتت ب رتتت    اطية تتتي 
اط   تتي   تت    ف اتت    ال ة  تت س   ا تت ر     تت ط   جتت  ا اط ر  تتي  س تت ن اطاد تتي اط  أ تتي  تتا 

  ب  رتتت  كتتت   س    ا تتت س  314ستتتاي    اط ضتتت   ي  إستتت  در  إ    تتت     تتتايف ستتت ي 
اطت    ت  طةت   ن  ت د محاتي  أد ة تي  (C.Sempronius Tuditanus) الت ا س   د

  ب  311    ط    يا  اطاد تي اط  أ تي     ِتتِس اط ت رإ  ست ي  27(Istrie) ا  إس    
 .   28    إاال  ب ك   س جساك س ا  ة  طا   ي

اتي     اطيسع اط ت   اطت   إ ت   ال ت   اط    تيف    ت ة ف ت   ة تي اطرسست ن الا  
 تتتتا  تتتتت ر ا را تتتتتيف ا أس تتتت    رجتتتتت   ا   تتتتت     كتتتتت ن ا تتتت  ا د  ط تتتتتس ة اط ا تتتتت   تتتتت    

  رتت   اطية تتي اطتتتك ك اتت   ي تتت     دا  (Sestertius) **س تت    س 055,555
د ر    ف  ط  ر رج   اط        ا اط ة    اطك تا   ةست   تا فس تي طالال   ت    رتسب 

 311 اتت  اطرس تتي  تت   تت د  تت ك   ا تتي  ستت   ستت ي اط تتايي اطس   ا تتي إ   ن ا تت  هلتت  
  ب      تت   ا تتي د تت ا إ التت از  طاتتا  ا تتي إستت داد ا  تت ا  ال تتااي  تتا  ارتت   تتا 
 ة تتتي اط تتتة    رجتتت   اط تتت      س  تتتل  تتتا اطال  تتتتي ر تتت  أةتتت ت راتتت  ل   ا  تتتس اطتتت   د تتتت  

ط   تتتتا ي ستتتت ي  اطرسستتتت ن إ   أ  تتتت   ساتتتت  ف اڤ تتتت س ف كتتتت س ) ر  تتتت  ك   ة  تتتت س( إ  ا
  ب فا اتتتتت  اياي  تتتتتي  تتتتتا ج  تتتتت  ل  ر تتتتتيف اط تتتتت       اطتتتتت  ا    ال اتتتتت ا  اتتتتت   310
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 ارتتت      تتتا  ة تتتي اطرسستتت ن     تتتة ذطتتت     تتت س    ضتتت  ي  ا تتتي اي التتت از   ااتتت ر   
 . 29ل   اطضسا     اط ا  ت     ذط      زاد  ا   ة  أسا   ا  اطية ي

   ن  اتتسا   اتتل   تت    ضتت   اطاد تتي اط  أ تتي فتت ز ف اڤ تت س ف كتت س   اطتت   ستتةك 
  ب    تتتت ب مب تتتتس   أتتتت    تتتتا   طتتتتل  310طالية تتتتك اط تتتت ا ن اط را تتتتيف    ط   تتتتا ي ستتتت ي 

ا    ي اطس   ا ي   تك ال ا  تي طا  ت   اي يت ط     ت    تا ا  س ت   ت      ايات   ج 
 ت ا س فتلن  تك ال ا  تي   ك اطال ا   ا   ا ب ال      اطس   ن           ات ر إط تل   

ك ن   ط  ةي طاسارت   اط  ت   رت   تا اط يت  ا ر ت ي اطتك كت ا ا أاا  ت     ت    تال   ن 
.  ت   ن ال تس      ِتاإتِك  أ  ت ا  تا  ةتة اط ت      اطت    30طاال  ز           تة رت ا ا تك 

   تتا  ةتتة رفتت   ن  سفتت   ا   تت  كتت ن  تتسار  ر   تت  طتتل إ  درجتتي  تت ا    ر  تت ن   كتت ط
 ة ي اط ت اب اطتك    اتا  س ت  طل يت ط   ا ارت     ت ركال   ف  ت   ات   تا  تك اطال ت    

     س   د  ا     ا  ك  ا  ا را يف.

   اةتتتتتت  ف اڤ تتتتتت س ف كتتتتتت س  ن ر تتتتتتة إ  ج تتتتتت ب   طتتتتتتي طاتتتتتت ف    تتتتتتا   ستتتتتت ا   
(Massilia) ( ا رد  ت  ة  ة اط  ط ييف Salluvi )31 310.  ةة  ن   ال تيف ست ي 

(  Fregellae  ب  تتن ت تتس رد ف تتة ا ارتت   اط  تت  اطتت     تتة   أتت رة يتتسج   )
 ريف إ  ا ال ال  سات اطس   ا ي اطاةت ة  طاتا ر  ت  ستس  ن  ت   ضت   ات  ذطت  اطال تسد 

 .32  مخ  ل 

  ب كتتتتتتت ن  كتتتتتتت   س جساكتتتتتتت س  تتتتتتت   تتتتتتت د  تتتتتتتا    تتتتتتتي  س ك  تتتتتتت   310  ستتتتتتت ي 
(Proquesteur)      ستتتتتسد  (Sardaigne) 33  اطتتتتتتك ذرتتتتتت  إط  تتتتت    تتتتتت  أتتتتتت ث 
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     تتت  ر ا تتتتي  ا  تتت ر  س فتتتلن  اتتتت  (Orestès)ستتت  ات  سف تتتي اط   تتتتة   ر  تتتال س 
اطة  تي    اتتا  تت در ا  تتس  تتس   طاتت   س طا تتل  جتت  ف  تت  فس تتي ط تت ة   ارةتتل اط  تتاس ي 
       ار تل  ات  اط ت  ب  اط ت ا     كت ط  اي ال ت د  تا ا ت  اط ت ًب اطت   كت ن   ت د 

  التتتة    تتتل   ة  تتت س    ك اتتت    ارتتت  اط  تتت  فس تتتي    ا تتتل ا رستتت سا     ر  تتت    تتت 
ي  تت د   تتا ا  تت اث اطتت ا سة   اط   تت ي     تتي   اتتل ا  تت ا   ضتت ا   اطاد تتي اط  أ تتي 
اطتتك    تت  ستت        كتت ط  إ  تت د   تتا  تت  ةل ف اڤ تت س ف كتت س اطتت    تت   اط   تتا ي 

 34   س ا  .  ب  ًب إرس طل ر  ا  س إ  310س ي 

ك ا     ت ست  ا  ك   س جساك س  ةة اطت ر ب إ  ستسد      ت رات  ي   تي   
 ال تت س ڤ ت سرتت     ساف تت ت دافتت   تت   تتا   تت    ل   تت ب  تت ك  اط تت       تتي  تت   ل 

(Vettius)  تتتتت   أتتتتت ر إ دتتتتت ب ا   تتتتت ر  تتتتتل    تتتتت ي ا    تتتتت    تتتتتا  ساتتتتتسل طا    ا تتتتتي 
 . 35 إز  ج    ا ج     

   فتتتلن كتتت   س  تتت  إستتتالر د  تتتا  اتتت  اطس اتتتي ستتت ا   اتتت  اط تتت      اتتت  كتتتة  تتت 
اط   تتيف     اتت  اط تت    اط   ستتيف  ف تت   أةتت  ر تت ر  ر  تت   اتت    سااتتل  تتا اط تتة ب   
اط تتد  ي  اي تت اب  اطال ا تت  لتتا رتت    تتة   تتل  س ةتتي  ف رتتس وتت  ا  تت د اطتت  ا كتت ا   تتا 

 ا  تتتت ن  را  التتتت    اط  تتتت    التتتت ا    اطس  تتتت ن  اط  تتتت . فاتتتت   اتتتتا  تتتتا   طئتتتت  اطتتتت  ا 
 س ب اطس   ن  ف ت   تا  ت    ات  ار تل   ت    د تل  تا ستسد     5وو  ات  اط   ت    
ا    اط   ذر   ج ةل  ايف     د  ج ةل ف ر         ن كة ا  تس ا    ت     فس ت ا 

<<. فتتت ز كتتت   س  تتتا  تتت   رتتت    36 تتت  طتتت      تتت د ا ل تتت ب  ا ئتتتي   طتتت ر   اطرضتتتي 
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    ا   ل اطس   ن  ك ا  ا ك ا ا   تل  تا اي يت ط  اط  ت     ت د إ  ر  ت  د ن اطة  ي و
ر  تتي  تت   س تتل طا س ك تتل   تتت   اتتل إستتالي   اطتت ف    تتتا ار تتل   تتال ا  أاتتل  تتت ب   
 37ا    إأ     س س ي ك  اي   ا  ا   س س  ات  ريف ال ة اطتك  ت    ا  ت  اط ت ا ن 

  . 

ار ل  ا اطال  ي اطك طُِرِ  إ طل  تا  ت   إأت رة ات    ك    ال إسالي   اط ف    ا
فسج   اط     ا  ر      د   كة اطال   ال ج ي إط تل  اط تا ر اطتك   ات   ت    

  ب طا ا  طا    ا ي       ر ل اط ة   طاتا ا  ت   اطتك  310     ب     ا س س ي
  تتتتت  ستتتتت  ي  تتتتت رس جتتتتت  ت  تتتتتا كتتتتتة إ ي ط تتتتت  طال ال ةتتتتتل استتتتتالي      تتتتتسج   كرالتتتتتل    

(Champ de Mars)  ت   كتة  ت  إستالي   اط ت     ف اتل رت  إ ت ن فت ز    الس ةتي 
 .  38اطسا  ي     سا  الي ذط  اط  ب ر    ال ك ن ج  سا   لس ةي ا   

ر      تي  ا تل    اتل إ  اطال ا ت   اطال ت    إا  ن كت   س     تالي   ن    ت  
  التتتتة    تتتتتل   ة  تتتتت س  الاتتتتت  اطيس  تتتتتي اط   تتتتت ي     تتتتتسح    ي  تتتتتل ا      تتتتت  إاال   تتتتتل 
  تتس  يف  تت ا ا ا  ا أاتت ان  تتا ر ح اياال تت ب    تت   ا     اتت   ن كتتة ا  تت  طا   تتي 

 تل  ن   ت ة   تت  ذطت        ت   اتت  يف     ت    تا    تتةل  تا  تسع اط تت   ا أا
  تتت  اط تتت   ف تتت    اتتت   ن كتتتة    تتتة    ا  تتت      تتت   تتت ا ا ر  تتت   د ن إ ي  تتتل  تتتك 
اطتتتال ا    تتت ب  تتت ك  اط تتت   متتت   إ  ا  ك تتتل  كتتت ن    تتت    ط تتت ا ن ا      كالتتت ف  س 

كت ن   اطت   (Popilius)اط     طل   ت     ة  ت س جساكت س    ط ت ا ن اط ت       ا ت س 
 س التتتت را   أ تتتت    س ال ر التتتتل    تتتت   ارتتتتت    تتتت       ة  تتتت س.   د ن إاال تتتت ر ا  ك تتتتي ر تتتتتة 
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    ا تتت س  تتتا إ ي ط تتت      تتت    ط  تتتةي  كالتتت ف  س ف تتت   ساجتتت  كتتت   س  تتتا ذطتتت  اط تتت ا ن 
 تتت ط ر   تتتا  كالتتت ف  س    ةتتتة  (Cornélie) ستتتسةل اتتت  ا   تتت  ر ةتتتي  اط  تتتل كتتت را ا  

 . 39اط     رسح ذط  اط ر   

  ب  تتت ب كتتت   س جساكتتت س  تتتل  اح  ستتتا  تتت ة  تتت اا   311 تتت    س   االتتتل ط تتت ي 
 سك ت          ا    أت ث5 اطال ت  ا  ت ط     اط ت ا ن اط را تيف  إ ت ح اط ضت  . فرتيف 
   أ  اطال   ا  ت ط     ف ت  ذكتس    ت ا س  ن كت   س ستا   ا ات   الا ت  مب جةتل كتة فتسد 

ي اط     ي    ارا  ا اط    ك     ا اهلةتي إ   جتة  ا اط   ي ا س     ا     ب ا    
  تت     تتي ال تت در   تتة  ا  تت ر  س   تت   ف تت   مج تت   اتت   اتتل ستتا   ا اتت   40 تت   تت د.

م د س سال    رض ل طا    اط     يت    ت ز   ات  اطر تسا     ُتَسِع ذطت  اط ت ا ن   ت ا ن 
لضتتت ر ي  اطال  تتت  فتتتأراد  اط تتت      تتت   ن ستتت س اط  تتت  كتتت ن  ضتتتيس     ر  تتت    تتتة  ا

كتت   س  ن    تتة  اتت  إستتال سار ستت س اط  تت    اتت  اط تت اد ا   تت   تتا د تت   ر  تت   تتا 
.   ت  إستال     41ا      ا ل   ذط   الاا تن اط  طتي  ت ف  اطرت ر    اط ت س    ت  زاد 

ِ تتتاََّ   تتت    التتت ن اهل ا    تتتال ي اط  أتتتي كأ
ُ
أ  تتت  كتتت   س رتتت   اطراتتتسة  تتتا الةتتت در اط   تتتي ال

(Athènes)   اط تتتسن ا تتتت      ب  ا ستتتتا  ر ي  تتتت   اتتتت  اطةي لتتتتي   تتتت  ك اتتتت  
.  إستتتالا  ا ل تتتس   اط تتت   رتتتت ا  42اط  طتتتي   تتتا طي  تتتا رف ر تتتي اطر تتتسا   تتتا التتت ا    

 تتسا كتت   س  اتت    تت    تت زن  اتت  اتتاة  تت ا   طال تت  ا ا  تت    تتا اط  تت  ف ستتس  
      ا  اط  ا  .اطيس ك طال   ة   د كة   ا اط   ا  طة
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  تتتت  ف  تتتت  أتتتت  اي تتتت ح اط را تتتتيف ف تتتت  إسال تتتت ر   ا اتتتت   ُت إتتتتِك  لا تتتت    تتتت د  تتتتا 
ال ال  سات   إ ي ط      ز    را يف  ا  ال ال  سات اطك ك ات    ت د   ت  طا  طتي  ات  

    تتتا ال تتتتال  سات اطتتتتك  تتتتسج   اتتتتل  تتتت ب 43التتت     اطر تتتتسا  اطتتتت  ا ًب إرستتتت هل  إ  ر تتتت ر 
 (Tarentum)(  تتتتت ط سب  تتتتتا  تتتتت راال ب  Neptuniaأ تتتتت ن  تتتتت  اةال ا تتتتت  ) الأس  تتتتت   إ

ك تت   تُتتِسجَُّ    ضتت    (Scylacium)(  تت ط سب  تتا ستتا  ك  ب Minervia تت  )ڤ    تت 
 اتتل   التت  طال  تت   اتت  ال تتال    ت إ  ج اتت  اطر تتسا   تتا اطس  تت ن   ا  تت ن   تتس ن  تتا 

 . 44ذ   ر س ال   طال     اط    ي  اطالد رة ر  ر 

ال تتتتي طل تتتت ح   التتتت   اط را تتتتيف ف تتتت  إسال تتتت ر كتتتت   س   ا اتتتت    ضتتتتيف  لا تتتت     
اتتتةاي  تتتتا اطيتتتس  اطس ر تتتتي    الاتتتن  حنتتتت   إ ي ط تتت     ي تتتت في إ    تتت  اطيتتتتس  اطس ر تتتتي 
اط  أي.      س    ا   ر  س   اسح  إ ي     ا ر ت  ا  اطيس  اطك   ار  كت   س 

 ط     ت    ت زن اط ت     تن كت   س ا  ت    ات      ي كة ة    ت   إا ت    ات  ال ت
 ال   تتي ا   تت      تت  س     تتاة را تت    كتت ن إ دتت ب اط تت    تت داد  تتل  رتت   تتسا     تت  
  ل تتت  ط   ا تتتسف    اط تتترسا   التتت تر  ا اتتت       تتتن ا  تتت د   رجتتت   ا دب    كتتت ن 

كتت   تت    خيتت ب    اا  تت   تت    د ن  ن  تت    ذطتت   تتا    التتل   اتتيف   رتت  أ  تت 
 .45 ال  س     ال ا     ا ي  ر     ا    

  تتتت  ف  تتتت  أتتتت  ا  اتتتت  اط ضتتتت  يف فتتتت       تتتت ا س  اتتتتل  تتتتا  جتتتتة  استتتتال  طي فئتتتتي 
اطرسس ن    ي ر   ت  ن  ض   ي ك ا  طا ة   اط  ا  س  ا    ا      ال   ي  اط ت   ي 

 دأتي    تي  ت ك   ست    تا     إات رة إ   46 ا     إ ضت    تت  ر   طاة ت   اط تسا  
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  ب ر تتتت   تتتت افس ا دطتتتتي اطتتتتك     تتتتل     تتتت ط    طتتتت  اط تتتتايي  311  تتتتي اطساتتتت ة ستتتت ي 
اط ض   ي اط ا    ا اط تة       ضت   ءات  اط ت  خ ط ت ق اط ت    ط ت ق  ة تي اطرسست ن 
  رتت ا   ي تت في إ   اتتل  تت   فتتساد  ة تتي اطرسستت ن ل تت  اطضتتسا          تتي  ستت   اطتتك 

  تت كس كتت ط   ا  تت ر  س  اتتل   تت ع  47اإَ تتِأتإ إأساط تت رة اطتتك  اتت   فتت ة  اا تت    تت ط س. ُ 
إ    د اط   خ اط  مث  تي اطت  ا   ت ا ن     ت   ضت ة   ا ت ك  اطس   ا  تي  ت دا ُ ِت َأ ل 

    تت ط    تتة  طية تتي اطرسستت ن ك  اتت     تت    تت ف   تتل اط تتة     تت  48 تتا اطرسستت ن اطس  تت ن
   يف اط      ة      اط   خ  سج  .  طر       

  ةتتة  ن ا  ستتة ف  تت   تت ب  تتل كتت   س  تتا    تت    أا  تت   ن ايتتسح   تت ةات  تتا 
اطتتك  تت ب  تت    تت  ِستت َُّل  تتا  تت اا   رتتة ك اتت    تت     تت ق   تت ر  ل   اتت  اي تت زات

 اي    يي  ب  ا  اط ا  ك ا        ك ن  س      ي   إط لي

د ك   س س س     ل      ا    ي ط ت ق اطر تسا   تا  ت ا ين     اط    اط     
ر  تت    اطتت   كتت ن  س تتيف  تتا   طتتل إ    ة تت      تتل  ز تت دة اتت ة الل   تت     تتي ر  تت      

اطتت  ا كتت ن كتتة  ا تت   تت      49ارتت  اط  تت   ضتت ن اط   تتي   تت       تت  ايرستتال سا    
ت     مح  تي  ف ت    رتا كت   س  ت ط   تا  ي     دا  ا اط   ي    ال  ر  س  ا طتل  ِ ِسسل

 تتت ا   اط   تتتي   ف تتت   ةتتت        تتتةس ا  ك تتتس  تتت اك   ك تتت   إستتتال ال را  تتت  اتتتد      تتت  
ذط   ا  إ  اث ال     ا اط     اطر  ت    ر تأ ا  تس طال تة  اط  طتي رتيف اطتك  أ ت  

ر  تت    اتت       تت     تترل كا تتل إ  تت ب مج تت ر ال   تتي . رتت ا   ي تت في إ  ج تتة اط   تت ي
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   تت ا طاا تت  ا اطتت  ا جتت ة ا  تتا اطس تتن فأ تتةس  ا سكتتي  اتت   تت   س تتيف إط تتل   تتس    
 .   50ك   س اط را يف  ك ط    س      ل   ة   س  ا  ةة

  تتت  ف  تتتت  أتتت  اِطإُ َضتتتتيِف    تتت ا ن ا ر    اي تتتت ح اط را تتتيف  تتتتا   تتت  إا تتتت   
   س جساكتتت س كتتت ن ال تتتال    ت   إ ي ط تتت   اتتتك اطيتتتس  اطر   تتتي  فتتت  اتتت     ن كتتت

   ة  ا  جت      س   ءال            ي اطس   ا ي اطك   ات  اطاليت  ا  ت   ة   ت  
 ن   اا تتت    تتت   تتت ا ال تتتس    ة تتتي اط تتت اب اطتتتك ك اتتت    تتتال د  اط  طتتتي اطس   ا تتتي  تتتا 
اطسجتت        ط  تتةي طاتت   س  كتت ط     تتل   ة  تت س فتتلن ا  ف تتي  اتت   اتت  اطية تتي  تتا 

 ين ا  ف ي  ا  اط  طي كاتة  طاتا  ُت إتِ  اط  تس  َ ِ تسُِ  رت   ت     الرتك ف تل كت   س اط  اب  
 تتت   اتتت  اطية تتتي  تتتا  تتت اب ر  تتت     ا    تتت   كتتت ط   تتت   ة تتتي اط تتتة   اطتتتك تاتتت      تتت  
   ة    س اا ن ا ا    ر     فة   كتة  ت     تل كت   س جساكت س طا ت ا    اطس  ت ن 

ستال ي       ت   اتل  ت  إن  ت ب  ت طالا    هلت  مب ت ر    ك تس إ تسا  اط  اب إسالي   اط       ا
 تتتا ال تتتس   اط را تتتيف اطتتت   جتتت    تتتل رتتت    تتتن راتتت ا   تتتل   سكتتت     اجتتتل   تتت    رتتت ا  تتت  

 ِسالُترإَضيف إط ل ا   اث اط  د ي .

  خ ت ا اط ضتت     ة تتي اطرسست ن ف تت   اتتا كتت   س  ات  اطية تتي  تتا ايستتالئ  ر  
  ط  ا رسال سا   اط تة      طا تل   اط  ت  ار تل   تا  ت      ايي اط ض   ط س  س

 اا ن   فساد  ة ي اطرسس ن   ياساع  ا  مج  اطضسا      ريف  ة تي  ا اتي   ت   تا 
رجتتت      تتت   ذ   رة س   تتت ا   فاأاتتتل  تتت ط    تتتاي    اتتت  التتت ر    تتتس ب اطضتتت    

إذا    ت ا    ك تس  تا   ت        ا را يف اط را  ي ي ال ازر     ا أاتا ط تيف   ن  تسدر 
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كتت ن ستتايي اط ضتت     تت ر    رتت   تت    تت  ف تت    تت  ذطتت    تت  إ تتي ب جةتت ة اطضتتسا   
ا  تت    تتا اطرسستت ن  تت  اطتت اة اط تتسف   اطتت  ا    س تت ا  ن   تتال ة رتتاا  ا ةتت ة   جتتي 
  ا رتتتت يل    تتتتا    اتتتت    ال  تتتت   تتتتا اط سا تتتت ت كتتتت    ا   ال تتتت ن إا  لستتتتال   ر   تتتت اهل   
ز  د تت     تت  زاد    رتت    اط  تت  رتت   ن اي تت   ت اط ضتت   ي اطتتك  تت ب  تت  كتت   س  اتت  
  تتتال ا  ا تتتل اي التتت از   تتت   ن أضتتت   ارتتت ا  اتتت  ا ا تتتي اطتتت  ا  تتت ر ا  تتتا اطرسستتت ن 
طا س ك تتي  تتا   تتي اطساتت ة  اطر تت د  ك تت  كتت ن    تت ا  تتل ستت      رتت ا  تت  زاد      تتن 

  ك     ي ئ    ن اط اة طتا جيتسة ا  ات  اطال تس  هلت   إ ت    فتي  إسال    جة ة اطضسا 
   51اي ي اب       ر ةل   اطال ا ا     .

زاد   اك اط     ا   س جساك س   ا       د ا ل    اا  ل إ  ن  س   االل ست ي  
  ب     تتتتتس ا  اتتتتت  إاال   تتتتتل  تتتتتسة   تتتتتسا  كتتتتت ط  إاال تتتتت ب  تتتتتا راتتتتتسل كتتتتت   س   311

  ستت  ي  تت رس  أ اة تتي   (Caius Fannius Strabo)ستت ا    طا   تتا ي فتت ا  س
ِ  اسال  اد   استالي   ا   ت      ت ة  52كة ة   طاا ا  خ ر   اط  ي ك ا ا   ال   ا طل  ِأَّ

إ  جتت اة     س ضتتل  (Livius Drusus)إ تتسا    جتت ب اط   تت ن ط ڤ تت س دراستت س 
    سا تي  تا اتأ    ن   ت    ا     ر ي    ر   ك   س   ة   ك س  تا ذطت   تسح   ت ر 

 . 53اط      ة     ا ك   س جساك س     ر  ل

 تتتتتتسح كتتتتتت   س   تتتتتت ر    تتتتتت اا    ضتتتتتتيف  لا تتتتتت     تتتتتتال   ال    كتتتتتتة  تتتتتتا   راتتتتتت  
(Tarente)      كتت (Capoue)    . تت    تتك ال ا تتي    ا   تت ي طا تت   اط   تتين  

     ت   ت س    تك ك ن ك   س  راس ا     إ ي    ك اطال     اط   يب طاسار   اط
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طال س س  تت ر  ل  طاتتا رتت ا الياتت     تتس  طا تت       ا  54ال ا  تتي    تت  ن اتت ة ي ك ف تتي 
ل ا ين ر     تا اط   تي     ت  اط ت      فات ن ا  تسا ستةة    رفت   تا كت ا ا  ت     ر   ت  

ن  ن طتتتتل إ  درجتتتتي  تتتت ا     ال تتتت   ن   ا  تتتت    تتتت  اطس  تتتت ن      تتتت  اط   تتتتي فاتتتت ا ا  تتتتس  
اط  تت  إذا   تتا ا  اتت   تتك ا   تت ي س  تتةس ن    ف تت  هلتت    ا تت ات  تتا ا را تتيف 
 ال تت ر   اطتتك  يس  تت  كتت   س   تت      ر تت       تت    تت ق  اط تتة    تت    تت ق اط   تتي 

       ان ك   س    اط  اب   ر  ا ئ  ف  ئ  . 

ادا ست      ات    ت ب   ي  في إ      س ل ك   س  ا    ر     اا  فس  إ تس  
ا    تتي اط     تتي     ز تت   را   اتت  اطر تتسا   تتا التت ا     تت  ج تتة اط تت       ال  تتل  ساتت ة 

   ُتتتسَِح كةتتت  ة ل تتت ر   كتتت   س  تتتا  س تتتك ا تتت  يف ط ڤ تتت س دراستتت س اطتتت    55اط تتت    
  تتال   ي   إ ي ط تت      31إ تت    اتت   اتت  ال تت ر       تتس    تت ا ن   ضتتيف  لا تت   

 ة    تت  أ أتتي  اع  تتا ا رتت يل   ك تت   تتسح دراستت س   تتس    تت ا ن   تتس أ تت  كتتة  ا تت
 تتتا   طتتتل  تتتسب ا  تتت د اط  تتت    ط تتت   ن    ضتتت   رتتت   ال تتت ر     ةتتت    تتت    تتتا 
اط        د     تل   كت ط   ت  ت جتت   س   ت  إ   ات ب اط   تي  تا اطس  ت ن اطت  ا  ت   ا 

 ا تتتل اط تتتت        دراستتت س    ةال تتتت  ن  تتتتا   ا  تتت ن  تتتت لا  س  ا ك تتت      اطتتتت   إ رتتتتك
   ر   ك   س اطك  ا      ر ي   ر ي  تا دراست س ز  تة كت   س   اط   ا تي     طالت يل 

 .   56  رت   ةي ال     اطال ر  

ك اتت  اط تت ي اط  ا تتي  تتا  س   ا تتي كتت   س جساكتت س ذات   تت اث  الارتتي    تت   تتا 
 الل  ُتتِ ِر طتتل  ن  ال  تت   تتا ر  تت  ط تت ر اط تت  ي ستت الل ا     فة ي تت في إ   تت    تت   اتت ة
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 رتتتت  ز  تتتتة   (Rubrius)ف ر تتتتي    تتتت ل   ذطتتتت    تتتت  إ تتتت اح   ستتتتا  تتتت ا ن ر  س تتتت س 
كتت   س   اط   ا تتتي    ل  تتت ز   تتتل     ضتتتيف رتتت ا اط تتت ا ن  الأستتت     تتتال   ي    س  جتتتي  

   تتة    ُكاِتتِن كتت   س جساكتت س  ز  اتتل ف اڤ تت س ف كتت س اطتت   ستتةك    ن اتت ة    تت 
  ب   ياتتساع  اتت    ر تت  ال تتس   اطتت   س   تت  طالتت    ستتالي  اع  تتا 310ستت ي 

   57ال ا    اطس   ن.

إسال ة    ب ك   س     ل   ر ج ا   ل ايا   ت  ا راج ن  ال   اتل ف  ت   أاتل 
  تت ع  تت دا  تتا ال تتال      تتا   التت ا    اطس  تت ن ط تتا ن  اتت  ال تتال   ي   كتت ط  

ا تتاب  تت  ة  إفالالتت ح  اتت  ال تتال  سة الا  اتتي   تت    تت ر     ن اطس تت ح ت تت ر إاتت رات ط
اط   تتري اط تت درة  تتا  ضتت  انهلتتي  تت  إاال  تت    تت     تت ت ال تتال   ي   اتت   اطتت   ب 

   58  ض   ا  س. 

  تتت  إن  تتت د كتتت   س إ  ر  تتت    تتت   تتت ايل ستتتة      تتت   تتتن  جتتت  ا   تتت    تتت   
  ب  313   ت  اياال   ت ت اط    ا تي ط ت ي     ت  ا ة الل  ت ا  إ  ا ضت  .  جت  

  ب  جتتت  كتتت   س ار تتتل   ا  تتت   311     تتتالي  كتتت   س اطرتتت ز ف  تتت .   تتت     تتتي ستتت ي 
 (Lucius Opimius)  د تت  ءتتسدا  تتا كتتة   تت اي    اال تت        تت س ط ك تت س 

  ب  اطتت   كتت ن أ تت  كتت   313 رتت    تت  رجتت   ا تت ب ا رستت سا يف  ك   تتة ط تت ي  
 د    اي   يف .     ر  ت ط  اطالست طن  جساك س  ف اڤ  س ف ك س    ا ك   س

 أ       اط         اط   ة        س      ة  اط     سج    ط  ةي طا   س   تا   تل 
 تتتا  ا تتت ر إ  درجتتتي اطالستتتس     تتت    ا   تتت     تتتس  دفتتت  ِ ِ تتت   ط التتتة كتتت   س     التتتة 
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إستتتالر  كتتت   تتتا كتتت   س  ف اڤ تتت س رتتت   ف اڤ تتت س ف كتتت س   كتتت ن ا تتت دث ا  ستتت  اطتتت  
   س تتل   تت  اط  ةتت     ل  تت ز  تتا اط تت      ل تتس     ضتتيف  لط تت    تت ا ن ر  س تت س ا تت ا 

 ك تت   تتس      تت ا س  ن كتت   س  ف كتت س رفضتت  إ   د تت   تتا  59 لا تت     تتال سة  س  جتتي.
ز إطت    ر ا ال س    ا  نب    اد ت   اط ت       تا إات   ت  ت    ات  ال تال   ي   احنت 

اط تتتد  ن  تتتتا اط   تتتتي  ذرةتتت ا إ  اطاتتتت   ال    تتتت  د ا  أستتتاسي  ستتتت  ع   تتتتا ستتتت دال   ن 
 .60 م د ن      ا  ال ال  سة

  تت   ا  تت ر  س ف ضتت ن  اتتل   اط  تت  اطتت   إجال تت  ا   تت    اطاتت   ال     اط تت ب 
 س ال سر يط       ر   ك   س جساك س  ك ن ا     س ا   جتس    ت    ت           ت

 اتت     ةتتي ف اڤ تت س ف كتت س  (Quintus Antyllius) تت    كتت اال س  اال ا تت س 
 ا دتي ُ َ ت ِ ي  ف  ت  إ ال تت ر   إزدرا  طتل  ت  دفت   أا تت ر كت   س إ   الاتل    ات  اطاس تتي  
 رتتتت ا  تتتت    يتتتت  اط ر  تتتتي       تتتت س طارالتتتت     تتتت  ذطتتتت   اتتتتة  تتتتا كتتتت   س  ف كتتتت س 

ب التت ايل  ك اتت   اتت  التتسة ا       تت ر   ا    ر تتي   ا تت ر   . إجال تت  اط تت        اط تت  
اطتتتتتتك   تتتتتت ر ف  تتتتتت  ءاتتتتتت  اط تتتتتت  خ  تتتتتتسار  اطتتتتتت    تتتتتتسع  لستتتتتت   تتتتتتسار اط تتتتتت      اط  تتتتتت  يف 

 اط     ال  مب   تي إ ت ن ط  ات ب  Senatus) (consultum ultimum ا   
 تا ا يتس ا ت    اط سف ي   ر   ر    الاا تن اط   تة   رت ذ  ت   تسا     ستة      تي اط  طتي

   61. 

كتت ن ا  تتس  ا تتس  جا تت    ر ةتتي اط تت       اط   تتة       تت س   اطتتال ا      تت  
 تتا د تت ة اي تت ح  كتت   س جساكتت س  ف اڤ تت س ف كتت س.  سرف ار تت س ال اج تتي  إستتال   
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طاتت ف    تتا ار تتل ج   تت  َ تتاإ   طتتل ك كةتتي   التت ة  تتا اط تت س فال جتتل إ    تت      تتل    تتن 
كأاتتل   د تتل    تتسج   تت  ذطتت  إ    التتل   رتت   تت رع اطتت     أتتسج  ار ستت   تت رة       تتل  

     تتي    ضتت  اطا تت   تتا اطس  تت ن اطا اتتي  تتسب   تت  كتت   س  ضتت       تتل طاتتا د ن  ن 
  تتتة رتتت ا اطالضتتت  ا إ  اطتتت ف     تتتل  ال تتت  سة  تتتا  جاتتتل ر تتت   تتت     تتتل هلتتت   تتتا   تتت ر   

 . 62 إ  زات 

 كتتتتتت س  تتتتتت   ا تتتتتت ر  ال تتتتتتاس  إ   تتتتتتة ايي تتتتتت    اط تتتتتتة ح  تتتتتتسج  ف اڤ تتتتتت س ف
(Mont Aventin)   تتتتا ر تتتت ر   طا تتتتل  رستتتتة  طتتتت      اتتتت  اط تتتتا   تتتت   

      تتت س  اط تتت      طاتتتا  اةتتتل رُفَتتتِ    ُاَتتتِ    تتتل ال اتتت     تتت ب ا  ك تتتي    تتتا   ار تتتل 
 إاال  را ا  اط      ر     ل . ك      ة ار  اطيا  اط      ب  ل كت   س  ت ر  

 طسد  ا اط      .ا

ست ر       ت س   ت د كةتت   تا ال ت ة  اط ة طتي ط التت   ف اڤ ت س ف كت س  ًب  الاتل  تت  
 (Diane)  تت       تتل   تت د  تتا     تتس ل    تت  كتت   س جساكتت س فادتتأ إ    ةتت  د تت ن 

  ال                ل ر  ر   ر ل  طاا          ال ت ا  ا تل  ن  رتس     دت    ر تل  
  ة  ا ا   د اطس   ن  د ال   ف سب ك   س  ت  ج تس س طة  ت  س   سس  ن      ا 
 (Sulbicius)  اتت ة   تتت   ة  ا  تت د   ياتتتالة ر    تت  إ   ن  اَُلاُتتت ا مج  تت  .    اتتتا 

اطتتت   كتتت ن   تتتسةالل  تتت  د تتتة  (Philocratès) تتت  كتتت   س  تتت   ةتتت   ف ا كسا تتت س 
  تت  كتت   س  تت ا     تتل   تتا  (Furrinae)   تتي    ستتي   تت      تتي   ر تت ت ف ر  تت  

 . 63 ا كسا  س  الال ف الال    الة ار ل     ذط  ڤ  طة   ا  ة    
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    التتل  اتت  اطرضتت  ي   تت  رتت ا ا تت   تتة ًب ر تتيف ج تتي كتتة  تتا كتت   س جساكتت س   
ف اڤ تتتتت س ف كتتتتت س    تتتتتس اطال  تتتتت  ج تتتتت  أ أتتتتتي  اع  تتتتتا  ا تتتتت ر   ًب  تتتتتالا    تتتتتأ س ا 

 .64    ب  ل  ا  الة   ا    د ن       ض  يف       س اط   ك ن   ال       س    

 را ا   ست ر    رج   تا  اةتة رج هلت     ت ر   رت اف    ك تسر  اة  ت    ر  ت   
 طا تل  ر تت     تتل إستالي    ن   تت  ال تت   اط   ستيف  طتت  طرتت ة  ج ت ة   تت را  تت  ر    تت    

ستالا  ا ل ت ر    ات     رر  إا       سات اط   . ف ت  إستالي   كت   س جساكت س  إ
   تتل   ة  تت س  ن   اجتتل ستتي ة اط تت         س ا تت  ط تت  ات    تت ة   ك تت  إستتالي    اتتك 
  تت ف   تت   هلتت   تتا  ة تتك اط تت اب   اطرسستت ن    اتتا اطرسستت ن  تتا اط تتايي اط ضتت   ي اطتتك 
  ا تتت  ا رستتتال سا      ز دتتتال   . رتتت ا   ي تتت في إ      تتت  اطر تتتسا   تتت ط     تتتا  تتت   

ر   تتتن    تتتي اط  تتت  ا   تتت ر    كتتت ط  إستتتالر دة  تتت د كةتتت   تتت     تتتا  يتتت  أةتتت ت  ستتت  
 65 ر  ي          ز    ا   .

 

 

 

 الخاتمة:
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   ا  تت    تتا  تت    تت  ستتةك ا تت      تتل  تتا  تت  ات اي تت ح اطتتك      تت  
ا  تتت ان جساكتتت س ط   تتت   اط تتت ئي اطتتتك ستتت دت  تتت    اتتت  اطرتتت ة  تتتا   تتتس ا    ر تتتي 

 أا    ا س ج   اسال ال ج ت اطال ط ي اطس   ا ي 

ا تتت ب ا اتت  اطتتت   ك اتت  أاتتتي  تتا اط تتتة      ط  تتةي لس اتتتي   ة  تت س جساكتتت س فتتلن
   سدفالل    ال ة  ا   طل   ات ا    ر ي ك ن   ف  و   اطتة د  تا ستيف  إ   ست    

د  ات   ا  ضسر  ة ي ك  اي  ا الال   اطس  ت   ك ات  رتيف ذ تس ا ت   اطت    ت    ءت 
ا    ر تتتتتي     طالتتتتت يل فتتتتتلن  استتتتت    اتتتتت   ر  كتتتتت ن ستتتتت اد   ال تتتتت  لال  تتتتت  طا  طتتتتتي كاتتتتتة 

 دركتتل   تت  اط تتة    تتا  تت    تت  ات اي تت ح اطتتك ستتة   جساكتت س   ر ا  ساطتت   
ا تتتسا  اتتت  طاتتتا اط تتت اد ا   تتت   تتت       ر  تتتل ُ ِ ِاةلتتت   س تتت ة  تتت  اطال اتتت   ا ا ا تتتي   

 ال اسي اط    ي.

 اتتتل    اتتت  اط تتتس ع كتتت ن ا تتت   تتتا   ا تتتي إ تتت ح    تتتن  تتتا   هلتتت  اطية تتتي 
الالضسرة  ر     ا دا  ل   ة   س جساك س    طاا ر ا ا أ      ا اط     أال     فتس  
ا  تتت   تتت    جتتتت  ز  ا  تتتساع اط ستتتال ر ي   تتت    يتتت  اطرس تتتي   تتت  ل طا أتتت ب  ا تتتل  إ تتت   

 . فتتأ    اتت  ا  يتت   كتت ن  تت   ز  اتتل  كالتت ف  س  تتا اط    ا تتي  رتتيف ستت   ي     تتة ل   تتس 
إط  تتتت    تتتت   ف   تتتت  اط   تتتتي ا   تتتت    ةتتتتة إاال تتتت       تتتتل  طا تتتتل أاتتتتا  ن م ستتتت    تتتت  
إاال         إن   ة   س   ا      س ل اط ت     ات    ر ت  اط ت ا ن  ت  ار تل     تل  

 ية ك    ج   ف ل  ر       ي  اط ة ي اط   ا تي هلت ا  ك   س    س      س طا   ع  ا 
اط تتت ا ن  ا  ساطتتت   دفتتت  إ  اطال تتتا   ف تتتل  اط  تتتة   تتتل.    تتتن إ  ذطتتت   اتتت  إ تتت دة 
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  ب 335إاال   تتتل  تتتسة   تتتسا طا    ا تتتي  رتتت    تتتس   تتت ر مب الضتتت   تتت ا ن ي اا تتت س ط تتت ي 
كةتتتت   تتتتا اط تتتتسي.  ا تتتت ا  ا أس تتتت    اتتتت   ساتتتت   ار تتتتل كتتتت ن   ا    تتتتي ف تتتتي ج اتتتت   

   س  سرتت     اتتل اط تت رخ   اط   ستتي ال ط تتي  ا  رج تتي طا  طتتي  تتا  تت   ر تت   جتت   
 تتا  سكتتتل الاتتت    تت ط س اط  طتتت  طال   تتتة   ر تت  ال تتتس     اتتت ن  تت ط   تتت   ستتت   طاد   تتتي 

 اط ةا ي       ط     ا إ ال       .

 ةتتتي  تتتا ال تتت   ف   اتتتي    اتتتا ا   ستتت ي  ال  ف تتتي  تتت  ا ستتتس اط ة اتتتي   ر  تتت    
سا ة      اا  ا   ف         اي    ا  س اطتك   ست ر    ت    ة  ت س ر ت     ت ت 
ال تت رسة اطتتك جت   تت .  تت   ن  تت  د   ة  تت س ك   ستتيف  رجتتة إ تت ح  اطإاَلرتت ع اطا تت  
 تتا اطس  تت ن  تتا   طتتل ج تتة ا   تت د   تتال   ا تتل   طتت ط  ك اتت   أةتتي ستتا ة   إأ ا تت ا س 

 ل    ي     ري     ي. ا 

 تتتا   يتتت   ار اة تتت      تتت    ط  تتتةي طاتتت   س جساكتتت س ف  ا  تتت  ا تتت      اطة ا تتتي
ك   س ك   ف ة       ا  ةة  ا كس      ا ال  د   ات  ءات  اط ة  تة اطت   كت ن  ال اةت  
   سارا تتل اتتأال   ذطتت  اتتأن  رتت ا  اط   تتي الال تت ة   تت    تت     رتتيف ا  تتسا  فا تت  

  تتتت       تتتتس  ال    اياال  ز تتتتي   اطال   تتتتة  تتتت  ا   تتتت   اط   ستتتت ي   ت تتتتس   ن طا تتتتة  
ال تت   اط   ستتيف      تتي   تت ة كتت   س إاال  ز تتي  ا تتسي  تتا اط   تتي اطتت  ا مبدتتسد اطالاتت    
هلتت  مب تت ر   كتت ن ت رسرتت   فضتتة  تتا   تت ر   كتت   س  تتن راتت ا   تتل    سكتت   ل تت  . ك تت  

        جات     تا اي يت ط   اط  ت   ت  رفت  كت   س         ا ا  اة  ا ا ي     ي ط
 ك   س   ا    ي    ت   ال ا  تي       ت   ا  ات    تس  ل  التر س ا  ت   اط ت        
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ر   اط  يي   طت ات  اطتك  سترست   ت    تسات اط ت    تا  تس ب إجال    تي ست   ف  ت  
 س   ذط  ا ك ال  در .     الل إا مب   اع اطضس     ا اطس   ن  اي ي ط    
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 لدوناتيينمع ا وصراعوالقديس أوغسطين 
 جامعة المسيلة/ قسم التاريخ / عمران عبد الحميد د.

amrafis@hotmail.com 
 الملخص:  
 

عقد اجملامع الكاثوليكية  الةك نةاف ي ةيه  يرةا ه ا  ة   ساهم القديس"أوغسطٌن" يف       
و وجيرا ةةة ال وت يىنةةةواد يف  قةةةد  الاةةةكاوي  ةةةد الةةةدوطا يٌن ؽترةةةدا  ةةة ل  الطييةةة  لىنةةةد   
السةةة ط  اليم يةةة  يف اطتل ةةةا  الةةةداسيح مةةةا  ةةةٌن اظتسةةةي يٌنال ه ةةةا   لةةة ل  ػتاولةةة  هغةةةيا  مةةة  

لضةةيا اضتينةة  مةة  الةةدا   و الىنةةا  يىنوّسةةم  ةةيرم ال ةةيوق والاةةقاو مةة  الةةدوطا يٌن ن  اولةة  
واسةىنطاع  الك يسةة  الكاثوليكية  أف  ة ام يف امىنوةةاا دةّوح الةدوطا يٌنال و  ىنيةةىنرم    ىنيىنة 
.. 
ويعةة " "أوغسةةطٌن"  ةةالع ر اظت ةةا م  ةةد  وةةوم  وأطةة    ةةم مةة  السةة طا  اليم يةة    

ق مةة  " دةةد يظةةيأكم أف ط ةةي -القضةةا  ع ةةب ال دعةة  الدوطا يةة   ف حللةة  يف :ةةا  اصت يةةع :
 يالقكم أس  ىنرا اضتقيقي ال هف مل يك  حلل    قا ل قةواطٌن   اطتطةاا ع ةب ا دة ." ولعة  
حلل  ما شاع الس طا  اليم ي  ع ب ه:دا      ال ساط  م  القةواطٌن والقةيا ا  الداع ة  
ل طةةةةي" الكةةةةاثوليك ال  وو:ةةةةا  عةةةةدما ودةةةةر الةةةةدوطا يوف ه  :ةةةةر أ  دتةةةةي  أو ثةةةةو ح أو 

 وجد  يف الكاثولي  ح ي ا عتا. عوياف  د الس ط  الك
ول ةةةةةا أف ططةةةةةين هشةةةةةكالي  طأةةةةةيح هةةةةة ه الالوةةةةةي  يف الوةةةةةياق الةةةةة    رةةةةةي د ةةةةة  اتمىنةةةةةدا  
الكةةةاثوليك  يف  ةةةاق ا ييقيةةةا مةةةا  ةةةٌن السةةة ط  اليم يةةة  والةةةدوطا ىنٌن .ونير سةةةاقت  يف هةةة ا 

 الوياق .
 
 

mailto:amrafis@hotmail.com
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Summary  
 
    Saint "Augustine" contributed to hold the Catholic academies 
that had imposed the will and guidance, not hesitate to file 
complaints against Donatism paving the way for the 
intervention of the temporal power in disputes circle between 
Christians, in addition to that attempt to lure Itusm including 
propensity and discord of Donatism attempt to strike movement 
from the inside and thus fragmentation and the Catholic Church 
has been able to succeed in the absorption strength Donatism, 
and Friable them .. 
  Recognizes "Augustine" violence against his opponents and 
that he had asked the authorities time eliminating heresy 
Donatism because that in everyone's interest: - "may Vexes you 
that tend your Corps of real weapons, if not in accordance with 
the laws of the speech at least." Perhaps it is time encouraged the 
authorities on that issue arsenal of laws supporting the Catholic 
Party, resolutions, especially after stopping Donatism to describe 
any rebellion or revolution or rebellion against the authority 
which is found in the Catholic ally. 
And for us to ask such personal look problematic in the conflict, 
who appeared before the Catholic sprawl in North Africa 
between the temporal power and Donatism? .and How  
Contributed to this conflict? 
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 مقدمة

عقد اجملامع الكاثوليكي  الك ناف ي يه  يرا  ساهم القديس"أوغسطٌن" يف         
ه ا    و وجيرا  ال وت يىنواد يف  قد  الاكاوي  د الدوطا يٌن ؽتردا   ل  الطيي  
لىند   الس ط  اليم ي  يف اطتل ا  الداسيح ما  ٌن اظتسي يٌنال ه ا   ل ل  ػتاول  هغيا  

و م  الدوطا يٌن ن  اول  لضيا اضتين  م  الدا   م  يىنوّسم  يرم ال يوق والاقا
واسىنطاع  الك يس  الكاثوليكي  أف   ام يف امىنواا دّوح الدوطا يٌنال  و الىنا    ىنيىن 

و  ىنيىنرم م   لق غتامعرم واطىنلاا "مانسي اف" أسق ا ل ك يس  الدوطا ي  عو ا ع  
أسق ا ومت اضتكم ع ب  310" ينتياطوم" وال    عا ه  عقد غت ع يف " اغا  "حبضو  

"مانسي اف" ن  ا  وُمِ َم مر   ذتاطي  أشري ليعو  ه  الك يس  الدوطا ي ال هت أط  مل 
يسىنام و دأ يف   أيم ن يسىن ال و  م م  أ  اع   يك ا حقا  اظتا ي  ولك   عضرم 

 عا  ه  الك يس  الدوطا ي   ا ضا   م "مانسي ياف" 

الدوطا ي  الك ناط    ىنقد ه   -ل ا  الدوطا ي  وناف ه ا اتطاقاو يف س س   اطت
الك ا ح القيا ي  يف  عض مياح را ؽتا يؤ   ه  طيوق أ يا" ه  اطتيوج ع  الور أو 
  ض الق وق  س ط      القيا ح ود   ه ا اتطاقاو ناف اتطاقاو اليوديا وس  

   أف ي را  أمام  ي ا  دبو يطاطيا القيويي  وال      ػتوو ا يف م طق  "نا  ي او" د
 م.372ثوا  

ويع " "أوغسطٌن"  الع ر اظت ا م  د  ووم  وأط    م م  الس طا  اليم ي    
" دد يظيأكم أف ط يق م  -القضا  ع ب ال دع  الدوطا ي   ف حلل  يف :ا  اصت يع :
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ولع    يالقكم أس  ىنرا اضتقيقي ال هف مل يك  حلل    قا ل قواطٌن   اطتطاا ع ب ا د ."
حلل  ما شاع الس طا  اليم ي  ع ب ه:دا      ال ساط  م  القواطٌن والقيا ا  الداع   

ل طي" الكاثوليك ال  وو:ا  عدما ودر الدوطا يوف ه  :ر أ  دتي  أو ثو ح أو 
عوياف  د الس ط  الك وجد  يف الكاثولي  ح ي ا عتاال وأ:د   داطوطا ضت ايىنرا 

"هوطًنيوم" وج  داطوطا ه  اضتكام ا  ا د  وناه  أ ييقيا ويأري حلل  م  أف اإلمربا و  
م نت م امىنيازا ل ك يس  الكاثوليكي  ويأمي  ىنو ًن 23/03/395"هًنيوم" :ا   يف 

اضت اي  عتا م  ع ر اظت اقٌن. وه ا اتطاقاو هو ال   أ عر اضتين  الدوطا ي    ل 
 ش   مع هناي  القيف اليا ع ل  يل 

 ع المسيحي الروماني:بداية الصرا / 1

وسةةاقت  اضت اسةة  الدي يّةة  م ةة  عوةةي الاةةردا  ا واسةة  وه  شةةردا  دييةة " أ ىني ةةا"يف هثةةا ح   
قوةيي  الو وّ:ةة رم 

ُ
اصت ةاهًن اظتسةي ّي  الالةك أ ةة    ةدعوا ه  القوةاا مةة  اُل ي ةدي  واظت

. وع ةةةةب ُ ةةةةو  حللةةةة  مل يكةةةة  اتطاةةةةقاو مةةةة   يدةةةة  م ىندعةةةة   سةةةةىنرد" جةةةةوهي (1)  الك ةةةةا 
العقيةةةةدح اظتسةةةةي ّي  ال وهفتةةةةا اطاةةةةقاو ػت ةةةةّ   ينةةةةي يف أ ييقيةةةةا ُع ومةةةةا ويف طوميةةةةديا ع ةةةةب وجةةةة  

وعةةدم اتعةة ا"  اةةيعّي   أسةةقر   أساسةة  ات ةةىنل" حةةوق  الىن أةةيم الك سةة  .اطتوةةوا
  ٌ مىنعةةد ح مسةة  اةةوهي العقيةةدح  ع ةةب العكةةس مةة  حللةة   قةةد طاةةأ  ؿِتةةو دي ةةاج اصتديةةد. 

 يف أجيا  ُمىن يد  م  اإلمربا و ي .

(  عدم القد ح  Mansurius) هتم  ي  أسقر دي اج "م وو يوم"أُ يف الود  ال      
ع ب الو و ال وأط  دام  ىنس يم ا واين والكىنم اظتقّدس  ه  الس طا  إلحيادرا ويع ه 
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 ي وا وحدح  أ  اع  ع ب ه ا اتهتام و لتول  ه  الطي" اظتدع   أف القديس أوغسطٌن
. وع ب  و  ه ا اتهتام طاأ   ل ا  حاّ ح يف 2الك يس   ىنرو  وحقد م     اظتيا ح 

  سًن ه ا ال ع  و ربييهال هحل ييي دسم م  اظتسي يٌن أط  م  ا ع اق اظترب ح الك 
 .(3)ي  أط  م  أع اق اطتوط  اظتا دٌن سىنرد" حق  الدما   يف حٌن عّده دسم آ 

 ي  ط هباال  ناط  ن يس  دي اج الك و دأ  الك يس  يف طوميديا ختىن ر مع           
 4م وو يوم"  دعّوح اظتسي ّيٌن ه  اتمىنثاق لألوامي اإلمربا و ي  حقً ا ل دما ال" عد اهتام 

ال وأسقر ولس  خباس ." " أطا مسي  ّ -مع  ا يف ط س الود  ع  دتسك   عقيد   داسل:
يف الود  ال   أع    ي  أه " أ يىن ا "ع   ياف أُعىنرب دبثا   ميثاو ظتسي ّي  اظتظيا 

ن  م  أحتد مع اطتّوط ال ل  يكوف يف :ّ  اال أو مع   أف "-وأهم  قيح  ي  ه :ال القد 
 .(5)مال  الس ا "

واضت اسةةة  هةةة ه هةةة  الةةةك عةةةيز   ون اظتقاومةةة   والىن سةةة   العقيةةةدح ال وأو ةةة            
طووا الةدوطا يٌن ا و  هة ا الىنوجة  مة   ةلق طة  ظتؤلةر غترةوق  عةد أحةدا  "أ ىني ةا" 

"هف  يةال  الةةيا  ىنقةةدم يف اظتعينة   كثةةًن مةة  الاةااع  واضتةةيم ...وهف ا عةةدا   -جةا   يةة  :
لةك يسةقط  يرةا الاةردا  ...هف ا عةدا  يييةدوف ه ةعا" ي ريموف يف ن  اظتعةا ك اجمليةدح  ا

 (6) ج و  اليا ."

ومةة  هةة ه ال أةةيح ؾتةةد أف اتطاةةقاو يف الك يسةة  ا  ييقيةة  غّ  ةة  الةةيون الدي يّةة                
والىن سةة  اةةوهي العقيةةدحال واطتةةل" دةةاسم مةةع " ناسةةي ياطوم" و" ي ةةيكس ا  ىنةةوؾت "ع ب 

اةةةّدح ال واهتام"ناسةةةي ياطوم"حب   السةةةوا  ةةةد اظتىنأةةةاهيي  اهتامر ةةةا  عةةةدم الث ةةةا  ودةةة  ال
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أمام سا  "أ ىني ا"ال ودطع اظتؤوط  ع ب اظتساوطٌن.  اظت اقوف  احوا يوة وف أط سةرم ع ةب 
واظتعا  ةٌن ل لوطة .   -يف هشةا ح ه   ة ايا ات ةطرا  -أهنم" أ  ا  القديسٌن ا  رةا ." 

 .  (7 ) وخبا:  يف طوميديا ونّوطوا   ل  شع ّي  ن ًنحال

 :/ دور القديس اوغسطين في العداء ضد الدوناتيين2

يع " القديس "أوغسطٌن"  اظتواعم الك ناف ي قاها والده " ا ينيوم"            
(Patricius)  ال   نتىن   أ ا   يف " اغس "ال  م  أط  ناف يو ي لق   اظتعيش
  8 سي    وعو  .

يف حٌن ؾتد مو  ٌن ن ا  يف الدول  و يود ا:   وس يا  عتم  يعا  يف              
أ ييقياال  غم أف عد  ن ًن م رم ناف يقيم يف  وما ويكىن    قط اين ا   ان م  

 .9ا  ا   الك نتىن كرا يف أ ييقيا

وناف هؤت  اظتلنٌن الك ا  يسىنلدموف الع يد يف  يعاهتم ا  ييقي ال  عدما            
م "طًنوف" دبوا  ح أ ا   شاسع  م  ا ها  ال ي  حتولوا ه  ع يدال ولك  واعىن ا ا م  دا

 .10أوا ي القيف الثاين ل  يل ال  دأ متىن   ع يد ال لح  م  الضياق ا  ييقي 

وياًن "جياق" ه  أف القديس  "ميلطيا الوظيي" دد أعىنق  آت" الع يد م  أ ا   
 .11م417ق  س    أ ييقيا د   مظا  هتا ل   ط
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هف  ي   ا و اق اتدىنوا ي  يف اظت طق ال أ ي ه  حال  م  اتحىنقاف اتجىن اع  وعدم 
الي ا اسىنظ ىن  و ل ش  اظتسي ي ال الك  ع  ه  نسم اليزو والسع   ج   وػتا    
ات كاق ع ب الظًنال ومل حتا ا الظىن والثيوح      ع  ه  الىنضام   ٌن أ  اعراال ويسد  

" هط  دت   هحلف ال هم وهو أمي -س "أوغسطٌن"   وي   ه  ا غ يا   قول :القدي
حس ال ونتك   أف  و م  واسطىن  :اضتاال أو ع ب ا د  أف  قدم اطتًنال وحلل   ىنقد  

 .  12الودد  وهعطا  ال قيا  لك  ي قب  اس ا"

   لق  الثيوح هحلف ه  وسي   عيش و قيا ه  هلل ت غًنال وط  س حلل  م             
"ت كتم ع ب اظتسي   أف يىن ىن الثيا ال هحلا مل يك  لدي ال وهف ناط  -ط  ل   ياطوم:

لدي  الثيوح و قدهاال ت كتم ع ي  أف لتيف ع ب حلل ال  هنا ػتىنقيح يف جوهيهاال وع ب 
 .13اظتسي يٌن أف ي نوا ل وث يٌن ات   اا هبا  هنا  اظ رم دب  ا  الدطيا"

ه  الق اع   ي ا  ٌن اظتسي يٌن وحثرم ع ب ط     م الظىن هف وه ا ال   يدعو       
مل يك  موجو ا  ف الظىن يييد م  الط ع واصتاع ويد ع ع ب ال رو ع  الدي  وات ىنعا  

 ع  ال هت أط  مل لتا ا الظىن هف ناف موجو ا

( ال والةةةةةةة   جةةةةةةةي ه Nundinariusوأنةةةةةةةد   سةةةةةةةاس  الاةةةةةةة ام "طي ةةةةةةةدي ا يوم")     
.ن ا زت ة   سةاس  أ ةيي موجةةر  ه  (14) الدي ّي  ه ه اتهتاما  م     ىن   "سي  اطيوم"

اإلمربا و " دسط طٌن"ال ه ه اتهتاما   د أسقر سةًن ا "سةي  اطوم"ال  ة  واهت ىنة   أطة  
 ق ةةاس  ولةةّ  وموةة  ّ .ن ا أهتةةم   ىنسةة يم الكىنةةم اظتقدسةة  ه  الةةوث ّيٌن. و ىن قةة  ا مةةوا

 .(15 )ىنلاا "ماجو اطوم"ل" ليساهم يف زت   اط م  "لوسي
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 ي ةةيكس ا  ىنةةوؾت " مةة  الةةىنرم الةةك وجرةة  هليةة ال  عةةد "و اظتقا ةة  دتةة   ربسةة  سةةاح          
مال حبكةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةة  الربود وةةةةةةةةةة  315 ي ةةةةةةةةةةي   15هجةةةةةةةةةةيا  حتقيقةةةةةةةةةةا  حوعتةةةةةةةةةةا وحللةةةةةةةةةة  يف 

هف اظتوةاضت  حسم"أوغسةطٌن"  . (16 )(  عد هجةيا  حتقية  دضةاس Ælianus"هي ياطوم")
اظتسةةةي يٌن  عةةد أف  ةةةيج اتطقسةةام ه  الع ةةة  ولىنكسةةًن الىنق يةةةد القةةةاسم ناطةة   ةةةيو ي  مةةع 

ال  وحللةة  لىنربيةةي سياسةة  17ع ةةب اضت ةةاى ع ةةب ا سةةيا  الةةداسيح مةةا  ةةٌن اجملةةا لٌن يف الك يسةة 
العةةدا  واتطىنقةةاا مةة   و  اضتينةة  الةةك حتامةة  ع يرةةا "موطوةةو" أيضةةا  عةةد ػتةةاوت  الوةة م 

. والةةةةة سم هةةةةةم 18الةةةةة ساا ه  حضةةةةةًنح ال عةةةةةاج""لقةةةةةد أو:ب"دسةةةةةط طٌن" حب ةةةةة  - قولةةةةة :
الةةدوطا يٌن وال عةةاج ه ةةا هةةم الكاثوليةة  نةةدلي  ع ةةب اعتةةدو  والسةةكي   وات ىنعةةا  عةة  الظ ةةو 

 والىنطي"ال واسىن ا  الدوطا يوف م  حلل  يف ال راي   ىن أيم دتاسكرم

غت وع  الس عٌن  (19 )(Saint Augustianusويىنرم"القديس أوغسطٌن" )      
لقد أقر المذنبون محاكمة الغائبين األبرياء ، ألنهم يريدون تغطّية دس  قول :"

جرائمهم بالتشهير بالغير، ونشر اإلشاعات الكاذبة لتحويل األنظار للبحث عن 
 .(20) ."الحقيقة

 غم الا  يف   وي نا   أ  اق الدوطا ي  هحل أف عد  الوث يٌن ناف ن ًنا جدا يف مقا       
 اظتدف اليسيسي  ويف الضيعا  الكربي مع  دا   القيف اليا ع اظتسي يٌن ال ي  وجدوا 

وؽتا يعين أف أ  اق الدوطا ي  مل يكوطوا ن رم طوا ي ؽتا ي ٌن أهنا حتول  ه   21ل  يل .
حين  حلا  مطالم اجىن اعي     ام  يينال ويق ا اع ا" أوغسطٌن م  ه ا الطين ظتا 
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"مانيو يوم" يسىنعٌن دب جم ه  ال وطي    ي ٌن  أف ا سقر الدوطايت يف مدي   هي وف
 . 22ليىن د  ه  الدوا ي  وليؤط رم ع ب ما أحدثوا يف اظتدي   م  ختييم وع ر

 ا القد  مىن سكٌن   ظىنرم ال وطي و ق  السكاف يف ؼتىن ر اظت ا   يف  ل  اظتظي       
والك  عو  ع ب عرد  اصتديدح وال ي ي  ووجد  الكثًن م  ال قوش اظتكىنو    ال وطي  وال وطي 

. ؽتا يعين ا ىنعا هم ع  الثقا   الل ي ي  الك زت   الدياط  23القديس "أوغسطٌن"
اظتسي ي ال وي هم أوغسطٌن ه  أط  ا ىنا  أحد دساوسىن  ال   يىنق  ال وطي   لىنعي   يف 

  .24هحدي القيي اجملاو ح ظتدي   هي وف

 و  ن ًن يف ه غام ع اعتم ع ب اظتسي ي   وناف ظتلك ا  ا   م  الكاثولي       
ويىنا ب حلل  م   لق مياسل  ل قديس أوغسطٌن ه  اظتلك يدعوهم  يرا ه  معي   
 ياط  ميا عيرم ويقي  أف أسقر "ناتما" ان ي  يع  ودام  ىنع يد حوا  ذتاطٌن ميا عا 

حلل  :و يا حىت ت ال وت ش   إط  دد أ  ك  و  هؤت  يف   وًن ع اعتم ولو ناف 25 يرا
 يسىنظ رم الطي" الدوطايت اظت ا س. 

ا   ط السكاف  الدوطا ي   اعىن ا ها اظتعرب ع  مااغ رم أمام الس ط  اليوماطي        
واظتع يي  والي ويٌنال  ا:   لق ال ور ا وق م  القيف اليا عال ؽتا أعطب دّوح ل  ين  

لي ال واسىنلدم  الدعاي  لىني ا  شع يىنرا الدوطا ي  الك أحدث  القطيع  هناسيا مع الكاثو 
وأ:    ه  ال     الوحيدح  26يف اظت طق ال لىنو م ه  ا و     وو:   ه  مو يطاطيا

لقد كانوا "-الساسدحال ويع " "أو طا اظتي  " هب ا ال اان يف اسىنقطاا السكاف  قول :
 .27"حادي البصيرة في إغرائهم
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يف طوميدياال و ين  آثا ا ع يق  يف ط وم م  هي   347لقد ناط  ا طرا ا  س      
( يقوق طتووم  م  Petilianusالدوطا يٌنال وه ا ما جع  أسقر سي ا " ىني ياطوم" )

إن الكتاب المقدس يقول،"ال تقتل أخاك وأنتم " -الكاثولي  يف حلنيي     اضتوا  :
 .28"كمقتلتمونا.. وال تأخذ متاع غيرك، وأنتم نهبتم أمالكنا واعتبرتموىا ملكا ل

لماذا ال ُتجبر " -وحاوق القديس "أوغسطٌن" أف كتد  ربييا لىن   ا ع اق  قول :   
الكنيسة أبنائها على العودة إليها مادام ىؤالء األبناء الظالون يستعملون القّوة 

 .29"لمقاتلة اآلخرين

م  يساس  "ديا وم"  348يف مقا   حلل  اطعقد غت ع ناثوليك   قي اج يف       
(Gratus)   هلل واتمىن اف لإلمربا و  "دسطاطس" ال    د     الاكي ال   ا ىنىن

 واسط  م عوثي  لىنكييس الوحدح الدي ي ال ؽتا ي ٌن  أف الكاثولي  مل مت وا  يحي رم  ىند   
.و يج اجمل ع دبا وع  ديا ا   دي  الدوطا ي  و  ظ  وجو ها  30الس ط  ه  جاط رم

 .31 ح الىنع يد وهعا ح ال أي يف أمي  قديس الاردا وػتان   أساد ىنراال و  ض هعا

ومت  ي  الكثًن م  الكاثولي  م  ن اسسرم و عي وا لألحلي وُعِ َ   ال سا  وأُ ِهم      
والك  اًن ه  أف الدوطا يٌن ناطوا يسىنلدموف   -حبسم اليواي  الكاثوليكي  -ا   اقال

اد   الدوطا يٌن "ناطوا وي هم القديس أوغسطٌن ه  أف ا س 32نل ا يف حلل .
 .33لتك وف  اظتو  جوعا ع ب  وومرم"
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واسىن ا  الدوطا يوف م  الو ع اصتديد  عد أف أعطب جولياطوم حيي  اظتعىنقدال     
وأشا    قا يي حكام اظتقا عا  ا  ييقي  ه  اتغىنيات  وال رم والس م الك دام هبا 

( Atheniusا القيويي  "اثي يوم" )الدوطا يوف يف عرده وم را  قييي ضتانم مو يطاطي
ال   أشا  ه      ا ع اقال ولك  اإلمربا و  مل ي ع  شيئا ليىنوا:  الع ر و الع ر 

 .34اظتضا   عد مو  

(ال Hippo Reguisومت  عيٌن"أوغسطٌن" أسق ا جديدا  سق ي  "هي و  كتيوم" )
ط سراال مال ال   ناف ل   و   اع  يف هحدا  اطاقاو  ا   اضتين  392س   

ذلك  35 اسىنع ال  صت يع الوساس  واإلمكاطيا  دبا يف حلل  الدعوح ه  اسىنلدام القوح 
يف الود   -حسم أوغسطٌن– 36"ألن" الكالم ال ينفع، ويجب ضربهم بالقضبان

ويف  ،37ال   ناط  الك يس  الدوطا ي  دتي  ي   أ طي مياح را  أرو  أ طي اطقسام  يرا
اليوماطي  يف اظت طق   ع   ع ب هستا  الثو ا  اظت ىنر    الود  ال   ناط   ي  اصتيوش

 .38 قيا ح "ثيو وز"

 عقوبات ضد الدوناتييندور القديس اوغسطين في ال:3

ُيا  يف أهنا دتث   ي ظتوا  ح اظت ازق والضيعا  الكأ:د   الس ط  اليوماطي  ا وام    
قضا  ع ب اضتين  الك أضتق  مياني للجىن اعا  الدوطا ي  وأ ا  اإلمربا و "ثيو وز" ال

ال وحلهم    ا مي ه  حِد أف ا:د  داطوطا يف 39الضي   اتحىنلق اليوماين  اظتظيا القد 
( لًنا  حله ي  ع ب 10مال ي   ع ب  يه غيام  مالي   قد   عاي) 392جواف  15

"اوغسطٌن" ع  ه ا القاطوف يف  سالىن  ه  أسقر   ويقوق 40 جاق الك يس  الدوطا ي  
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لقد أجبرناكم على دفع عشرة "-(:Crispinusما "نييس  وم" الدوطايت )نات
ال ؽتا ي ٌّن  و  ه ا ا سقر يف حتيي  الىناييع 41"ليرات ذىبية طبقا ألوامر اإلمبراطور

 اليا ق لوا  الكاثولي .

وشد   اإلمربا و ي  د ضىنرا ع ب الدياطا  الوث ي ال ودام  هبدم اظتعا د الوث ّي  ؽتا        
وأشا   ال قوش اظتكىنا    لق هناي  القيف اليا ع و داي   42  ر   ايا يف أ ييقيا

القيف اطتامس ه  أف اظت طق  اصت و ي  ل وميديا دد سا       الوياعا  الدموي  يف 
 .43الود  ال   ناط  اضتكوم  م ىن ع  يف   ا  الويون واظت كيا  الواسع 

م أوح  اجملامع اظت عقدح  لق ه ه ال  ح  430و  391ويف ال  ح ما  ٌن س ك       
ال وم   لق 44 إ:دا  س س   م  القواطٌن القاسي  اظتعا ي  ل دوطا ي ال و دمًن  و  ع ا هتا

 سال  وجررا أسقر هي وف ه  الوث يٌن يف "مداو وش" يىن ٌن أف الك يس  اليشتي   ساطد 
هدم اظتدا   وحتوي  اظتعا د الوث ي  الس ط  اليوماطي  يف ه ا اظتسعبال هحل   م م رم  يو ح 

وه ا ما أ ي   45ه  حأاسيال وأما الىن اثي   يام أف  كسي أو حتيو أو  د   أو   ا 
ه      ع  م   ي" الوث يٌن ع ب القيا ا  الوا  حال حيث دام الوث يوف حبيو ن يس  يف 

 .46"ناتما"ال ودىن وا ناه ا وحبثوا ع  أسقر اظتدي   م  أج  دىن  

واظتلحظ ه ا أف الكىناا الكاثولي  ناطوا يسىنلدموف الدعاي  م  أج  ه را       
الطي" اظتعا   دبأري الع ر والدطا ح وعدم القد ح ع ب مساييح ا حدا ال  وو:ا وأف 

 اظتوا   الك   اول  ه ا اصتاطم ناط  ن را ناثوليكي  معا ي .
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 عودة قوة الطرف الكاثوليكيدور القديس اوغسطين في  :4

يف ه ا الود  ال   اطىنأ    ي  الك يس  اليشتي  وطال   عم الس ط ال  سا ع       
ا حدا  مع هناي  القيف اليا ع و داي  القيف اطتامسال  اتجىن اعا  ا سق ي   وال  

جواف  8 -1و 392جاط    6الواحدح   و ا  ييال و  ظ  أدواها يف ال  ح ما  ٌن 
ا  ٌن غت ع عام وغت ع هد ي  ال ناثوليك  غت عا ن سيا م 25م حيث عقد  411

مال ه  غاي  305ما م  5غت عا ن سًيا ما  ٌن  16و وطايت يف حٌن مل ُيسا  سوي 
دبعدق غت ع واحد  47غت عا 16س   مل يعقد سوي  86مال  ع ب مدا   391هناي  س  

غت عا دبعدق  24س   عقد  19لك  ستس س وا  وستس  أشري  قيي اال وع ب مدا 
غت ع لك   سع  أشريال وي دوا أف  كثير اطعقا  اجملامع ناف ليغ   الطي ٌن يف هكتا  

 ا  او  ي ر ا يض   الىنعايش ع ب ا د .            

م ه  ا سقر الدوطايت اظت ا  392ووج  القديس أوغسطٌن  سال  مؤ    يف س      
يدعوه  يرا ليس ه  الىنعايش وحسم    ه  الوحدح  Maximans) "مانسي اطس ")

-مع الكاثولي ال  عد أف تم  ع ب هعا ح  ع يد أحد الكر   الكاثولي ال ؼتا  ا هياه:
إني عازم بعد أن أعطاني الرب السلطة والقوة ألن أقود ىذه القضية األخالقية، "

أترك أدنى شك في الوحدة داخل الكنيسة الكاثوليكية...البد من ترك ىذا  وأن ال
 . 48"االنشقاق

واسىنلدم الكاثولي  يف حلل  الدعاي  وأس وا اظتِّ   هف   ازلوا ع  ش   لوا         
 (Crispinus)الدوطا يٌن ن ا حد  مع أسقر "ناتما الدوطايت ""نييس  وم" 
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هاجم ا سقر الكاثوليك  يف ط س اظتدي  ال ؽتا   ع ال   دا  غت وع  م  الدوا ي  و 
 الكاثولي  ه    ع  عوي  ده لإلمربا و  وال   حكم ع ي   د ع عايح أ  اق حله ي  

. 49أوغسطٌن  د   لدي الس طا  لىنع و ع   مال لك  392لوا  اطتيي   س   
الداسم واسىنظ  ه ا الىند   يف الدعاي   د  ووم  ال ي  :و هم  ىنرديد الكاثولي  

وبعد صدور قرار اإلمبراطور  فإن"كريسبنوس" لم يؤد حتى اآلن الذىب ".. - قول :
إلى الخزينة العامة، ورغم القوانين الجديدة التي تهدد أساقفتكم بالنفي فإنو الزال 

  .50"في ملكيتو يسكن في أمن وأمان

وا يف الضيع وناف الدوطا يوف يسا عوف ه   م ن اسس الكاثولي  هليرم و اطتو     
واظت ا   الك  ق   يرا اضت اي ال ووجد  الكثًن م  اظتعا د يف الايو ال وميد  ويف 
ا و ام ويف  لق ال  اما  واصت وا الظييب م   ي س ال وغًنها م  اظت ا   الك سيطي 

ن يس  ومع د يف اظت طق ال   311ع يرا الدوطا يوفال ولتو  اآلا "مي اج"  أط  م  غت وق 
. وحلل  يف عرد القديس أوغسطٌن وه ا يعين  أف الدوطا ي  دد 51م را  وطا ي  219ؾتد 

حتّول  ه  حين  ػت ّي  ُمي  ط   سكاف اظتظيا القد  ال ي  وجدوا  يرا اطتلا م  
 ا سب ال   يعاطوف م  . 

مال  إف الك يس  ا  ييقي  397م مث غت ع  دي اج س   393و عد غت ع هي وف س      
الدوا  ظتعاصت  ماان را  ا:  وأف الدوطاطيٌن  دأ  عضرم ي اجع ع  م ا س ال  دأ  حتد  

وهو ع ا ح ع  اطاقاو ما  ٌن  اس   مىنساه   مع اظتسي يٌن   52 عد اتطةاقاو الدا   
الكاثولي  ومع ا غ يا ال و ئ  أ يي مىناد ح وزاهدحال دتق  ا غ يا ال و ىنألر  اطتووا 
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 سرا مسؤولي  حتقي  اظتساواح  ٌن ال ام ومينيها مدي   م  الع يد وال ؤسا ال وزتّ   ط
 " ي ودا  ". 

 : تدعيم الكاثوليك للمنشقين الدوناتيين 5

 ي:  لىن يي  الدوطا ي  وج م أ  اعرا  وجد الكاثولي  يف أ  ا  اتطاقاو الدوطايت      
ه  الور الكاثوليك  و اايع عقد اجملامع اظت اوس  ل ك يس  الدوطا ي ال وزت   الوثاس  

م يف "دربسوس " 393"مانسي اف" اظت ا  يف س    عقد غت ع ُمواٍز ل دوطا يٌن م   ي"
ينتاطوم" وأندوا  إد يم "ال واسٌن"ال وحبضو  ماس  م   جاق الدي  و  عوا  عوي  د " 

جواف  د ا سقر اصتديدال وشين احملضي اظت اداا  الك  24 اإلرتاق حك ا سا قا يف
 ا   يف اجمل ع وزت  احملضي  عدا ا لألحكام الوا  ح  د " ينتاطوم" وم را  ي      ع  

  .53 امس   ل وج  ح 

 ن  الك اسس  وأع     ع " يمياطوم" م  ا سق ي  و عث اجملىن عوف  يساس  ه      
 54الدوطا ي   أ ييقيا م  أج  د وق ه ا اضتكمال وهد وا ن  م  يىنعام  مع " ينتاطوم"

وحلل  هبد" عيق " ينتاطوم"  عد اجىن اق ا ساد   ال ي  وا قوا ع ب اضتكم 
  . 55ع ب" ينتاطوم" يف غيا  ال وأع  وا ع   عيٌن "مانس ياطوم"اظت ا   دت م  

عقد اجملامع الكاثوليكي  الك ناف ي يه  يرا ه ا     القديس"أوغسطٌن" يفوساهم      
و وجيرا  ال وت يىنواد يف  قد  الاكاوي  د الدوطا يٌن ؽتردا   ل  الطيي  لىند   

ال ه ا   ل ل  ػتاول  هغيا  م  56الس ط  اليم ي  يف اطتل ا  الداسيح ما  ٌن اظتسي يٌن
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الدوطا يٌن ن  اول  لضيا اضتين  م  الدا   و الىنا   يىنوّسم  يرم ال يوق والاقاو م 
إننا ندعوكم " -م  ا    داسل:392  ىنيىنراال      سالىن  ه  "مانسي اف"الدوطايت" س   

بالشرفاء..وإنك تعلم بأن الرب طلب مّنا أن ننادي بعضنا باألخوة ...أخي العزيز 
يم وعناية من الرب، مما إن موت أحد إخواننا  مؤلم وىذا األلم ىو حمد من الرح

 .57"تحمل أفكار السلم من حالوة تفضَّل اهلل بإلهامكم روح السالم أخي العزيز

وهب ه ال أيح اسىنطاع  الك يس  الكاثوليكي  أف   ام يف امىنواا دّوح الدوطا يٌنال      
و  ىنيىنرم م   لق غتامعرم واطىنلاا "مانسي اف" أسق ا ل ك يس  الدوطا ي  عو ا ع  

أسق ا ومت اضتكم ع ب  310ياطوم" وال    عا ه  عقد غت ع يف " اغا  "حبضو  " ينت
ال هت أط  مل 58"مانسي اف" ن  ا  وُمِ َم مر   ذتاطي  أشري ليعو  ه  الك يس  الدوطا ي 

ولك   59.يسىنام و دأ يف   أيم ن يسىن ال و  م م  أ  اع   يك ا حقا  اظتا ي 
 ا ضا   م "مانسي ياف" ن ا يع "   ل    عضرم عا  ه  الك يس  الدوطا ي 

إلى حظيرة الدوناتية، بعد  60"قبولكم برجوع "الماكسيمانيين سمعنا"-"أوغسطٌن":
 .61"إدانتكم لهم من قبل

الدوطا ي  الك ناط    ىنقد ه   -وناف ه ا اتطاقاو يف س س   اطتل ا  الدوطا ي     
الك ا ح القيا ي  يف  عض مياح را ؽتا يؤ   ه  طيوق أ يا" ه  اطتيوج ع  الور أو 
  ض الق وق  س ط      القيا ح ود   ه ا اتطاقاو ناف اتطاقاو اليوديا وس  

ػتوو ا يف م طق  "نا  ي او" د   أف ي را  أمام  ي ا   دبو يطاطيا القيويي  وال     
 م.372ثوا  
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ويع " "أوغسطٌن"  الع ر اظت ا م  د  ووم  وأط    م م  الس طا  اليم ي    
قد يغيظكم أن ننزع من " -القضا  ع ب ال دع  الدوطا ي   ف حلل  يف :ا  اصت يع :

لقوانين فبالخطاب على فيالقكم أسلحتها الحقيقية، إن لم يكن ذلك طبقا ل
ولع  حلل  ما شاع الس طا  اليم ي  ع ب ه:دا      ال ساط  م  القواطٌن  62."األقل

والقيا ا  الداع   ل طي" الكاثوليك ال  وو:ا  عدما ودر الدوطا يوف ه  :ر أ  
دتي  أو ثو ح أو عوياف  د الس ط  الك وجد  يف الكاثولي  ح ي ا عتاال وأ:د   داطوطا 

را ويأري حلل  م  أف اإلمربا و  "هوطًنيوم" وج  داطوطا ه  اضتكام ا  ا د  ضت ايىن
م نت م امىنيازا ل ك يس  23/03/395:ا   يف  (Hierius)وناه  أ ييقيا "هًنيوم" 

 . 63الكاثوليكي  ويأمي  ىنو ًن اضت اي  عتا م  ع ر اظت اقٌن

ي ي ال مع اإلغيا ا  وناف طىنيا  لضعر القيا ح وسعيرا م  أج  اليعام  ال       
اظت ا س  م   ي" الك يس  اليشتي ال وه ا ال   زت  الىنودق ه  اضتين  الدوطا ي  ليو  

 ه    ج  عقد غتامعال وغتامع مضا ح ما  ٌن اصت ان اظتانسي اين واصت ان الربنتاين.

وه ا اتطاقاو هو ال   أ عر اضتين  الدوطا ي    ل ش   مع هناي  القيف اليا ع  
يل ال يف الود  ال   ناف  ي  الطي" اطتوم يسىنلدم أساليم اإلد اق والدعاي  ل  

م ظت ع هعا ح الىنع يد والعو ح  قوح  28/08/397واطتطا ا ال وعقد غت ع  قي اج يف 
  .64ه  القواعد ا  لدي  السا ق  والد اق ع  ال أام وم ع د وق أساد   أجاطم
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إن الفرع "-م(ال هحل داق:400يكي  )س   و أي "أوغسطٌن" يف حلل  طويا ل كاثول  
الدوناتي الذي كان ُمتهًما في كل العالم، ىاىو في عجزه ينتج ثمار السلم 

 ال وحلل  ندلي    ا وا ىنراج م   ظتا ناف لتد   ا   ال ي  الدوطايت.  65"والمحبة

  (unitate  ا يخ :دو  داطوف"الوحدح الدي ي  " 405 ي ي   12زا  الق ع  عد     
lex66( م  د   الو:  "سىني كوف" وال    أمي ثلث  أساد   م  أج  مىنا ع  الىن  ي ال 

وناف يرد" ه  ه ضاق اظت اقٌن و ط ي  ا وامي  ادح ظت ع هعا ح الىنع يدال وموا  ح 
ال وه ا ما جع  ا ساد   الكاثولي   يوشوف خبوومرم ه  67ا مواقال وط    الدوطا يٌن

ال يف حٌن -حسم اظتؤ خ  جولياف–وطا يٌن يف الكاثوليكي  واـتيا الكثًن م  الد الس ط ال
ال وُمِ عوا م  عقد 68أف الدوا ي  مل يرىن وا  أوامي ا ساد   الدوطا يٌنال وال ي   رب وا م رم

اجىن اعاهتم وُس    م رم ن اسسرم و:و    م ازعتم وؽتىن كاهتم ومت ط   أساد ىنرم 
  .69و اسوهم ط يا  اس ا

مال  ا:  وأف القيا  السا    405جواف  26د   الس ط  يف  و دأ ع ر مضا  م     
مل يىنم  ط يق  هت يف عا:   الربود و ي ال ؽتا   ع  الكاثولي  ه  اسىنظلق حلل  وعقد 

مال و وجي  مياس   ن سي  ه  اإلمربا و  حت    اكيا   405أو   23غت ع يف 
 وجي   ساس  ه  اضتكام  اظتؤدتيي  م  أج   كييس الوحدح يف دي اجال ويف ط س الود  

م  أج     ي  القيا  يف نام  اظتقا عا ال وناف أف اسىنااا اإلمربا و   أمي يف 
م لىنط ي  القواطٌن  الوا  ح  د الدوطا يٌن ال ي   سيوا طىنيا  ل ل   8/12/405

 .70العديد م  ن اسسرم و:و    أمواعتم و عي وا لع ر مق  
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يف ود  ناط  اجملامع الك يس  دتا م  ظطا آ ي  عد ديا  الوحدح م  الس طا       
م و وق ميح   م الدوطا يوف م  الس طا  اليشتي  اتجىن اق 406اليشتي ال     س   

 الكاثولي ال  عد ات طرا ا  الك  عي وا عتا دبوجم اظتياسيم اإلمربا و ي ال وعقد  
م 409مال  408ال407هي وف  لق الس وا  عدح غتامع ناثوليكي  يف دي اج ويف

م أ اط  ن را اضتين  الدوطا ي  واظت اقٌنال ومل ييه الكاثولي   ىنعٌّن السي ا و  410و
ال و  ضوا أ  اق اظتط م الدوطايت الداع  71( ليساس  اظتؤدتيMarcellenus"ما ن  وم" )

طة  السياسي   عد ه  اتجىن اقال هت  عد ما    وا اإلشةيا" ع ةب حللة  مة   ةي" الس 
  .مال و حم   ل  اإلمربا و "هوطو يوم" 410جواف  14غت ع  دي اج يف 

 م و تجريم الطرف الدوناتي 411: مجمع قرطاج 6

مال ػتان   حقيقي  ل  ين   411جواف  8-1ُعد غت ع دي اج اظت عقد يف ال  ح      
  احملان   م    داي  أسق ا  وطا ياال دت 279أسق ا ناثوليكيا و 286حبضو   الدوطا ي 

مال ودضي  اطتّوط  واظتي دي  واتهتاما  اظتوجرة  ظتؤسس  اضتين  ا واس ال 312اتطاقاو يف 
ومت اضتكم  د الدوطا يٌن م   ي" اظت عو  اإلمربا و   واضتكم ع يرم  العو ح ه  

 .72الك يس  الكاثوليكي  

   إ اط  الدوطا ي   الس ط  ويأري م   لق سي  م  اجملامع والقيا ا  اظتىنع ق     
حتك   ه  حد ن ًن يف الو ع وطق   أس وا اإل هاا ه  الطي" اظتعا   ال   

م اسىن ي  الدوطا ي ال  411 دأ  دواه  ضعر ولك   مل يسىنس م  دلي  أط   عد غت ع 
م م   30/01/412وهف ناط   ا ىن  يف  ل  اظتظيا القد ال وزا  ميسوم الوحدح يف 
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ا ييٌن طأيا ل ضياسم الك ًنح اظت يو   ع يرمال وناط  الس ط  يف ن  ميح مىناعم الدوط
 وا   ؽتىن كاهتم و عيه ا ساد   و جاق الدي  ه  ال     ا ج أ ييقيا واسىن ي      
القواطٌن  ود    اعا م  د   اإلمربا و  "هوطًنوم" و  ي ىن  " ال ىنياف الثالث" 

(Valentinien III)ىنط ي  واظتىنا ع  وم را داطوف ال وأ ري  :يام  يف ال
 415طو  رب  06أو  و 25م و 414أو   30جواف و 17م و 21/03/413
ال حلل  أف الدوطا ي  ت زال   اك  دوح يف اظت طق  وتزاق الكاثولي  يوو وف دوهتا 73م

م م  أف ا ساد    417 ساس " أوغسطٌن" اظتؤ    يف س    ويأري حلل  يف هحدي
ناطوا يىنعي وف لىنع يم  أيع م   ي" الدوطا يٌن ال ي  ناطوا   العاسدي  م  الدوطا ي 

  74ي قئوف أعي رم ويقطعوف ألس ىنرم وأ ج رم وأيديرم.

م حيث 420ول ل  ناط  الس ط   يس  ػتا أٌن ل  ىنا ع  ن ا حد  يف س        
ال   ناف و ا   (Dulctius)أ س  ه  طوميديا احملا ظ اإلمربا و  " ي سيىنيوم" 

ه:دا  ديا ي  مىنعاد ٌن  د اظت اقٌن ومت  ط ي  القواطٌن  ويام  ليس  د "اصت ان 
. ن ا :د   دواطٌن 75الدوطايت الربنتياينال وحسمال    و د اصت ان اظتانسي ياين أيضا

 .76م 428ما   30م و  425أو   06جوي ي  و  06أ يي  د اظت اقٌن يف 

القواطٌن هو اسىنئواق ه ه اضتين  م  ج و ها حىت ت ي   واعتد" م      القيا ا  و    
عتا أ  أثي ظتا    ىن  م  ماان  لإلمربا و ي  الك د   موا  ها الي اعي  م  ه ه اظت طق  

 الك  ع ها مط و ح  يو ها  الظ ا  .

 خاتمة:
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عد القديس اوغسطٌن واحدا م  أهم نىناا اللهو  يف العامل اظتسي   و ساهم     
ع ب  ا سق   ظتيدي   هي وف و أثًنهق   أًنا   و أ كا ه و م   لق مودع  م   ل

اظتسىنو  ٌن اظتىن ويي  عقم   وي الس ط  م   ألي رم مع الس ط  اليوماطي   د السكاف 
ال ي  ا ىنا وا الطي" الدوطايت  غم أهنم مل يكوطوا يف غال رم مىن ويي  و لك   ا ها 

اظتسىنو  ٌن اليوماف الكاثولي ..  اتحىنلق اليوماين و  دو ما ك هوأ  هتم زتي   د ع
حين  جدق   س   و  يين ع ي  ناف ل  أثيه اتكتايب يف العامل  أوغسطٌنن ا أوجد 

 اظتسي   يف العوي الوسيط.
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 الممالك اليمنية القديمة

 د. السعيد شاللقة/ قسم العلوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمه لخضر/ الوادي

 الملخص : 

شبو اصتزيرة العربية القدمية مكانة حضارية ،  شعوبالقدًن من أبرز  أىل اليمنيعترب    
قد ساعدهتم  و، القدمية  ىاعصور يف  اظتنطقة اتغتتمعبالسبق اضتضاري عن  وادتيز حيث 

 دتكن من مظاىر ذلكو  ،اظتتنوع اليمٍت ضاري اضتنتاج اإل إبرازعوامل متباينة إلؾتاز و 
تأسيس العديد من اظتمالك القدمية اليت سامهت يف تطوير اضتضارات ن القدامى اليمنيو 
 جنوب شبو اصتزيرة العربية .منطقة  هاتاليت عرفالكثَتة 

Abstract: 

  Old family Yemen considers from produced people 
comparable with of Arabian peninsula old civilized standing , 
where the civilized antecedence about societies of the area in 
her old eras be distinguished in , and helped them different 
laborers to accomplishing and showing of civilized showing the 
production the assorted Yemeni , and from appearances that the 
old Yemeni managed establishment many from the kingdoms 
old which development of the civilizations contributed in many 
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which introduced her area south of comparable with of Arabian 
peninsula  . 

 

I –  : و  ،اصتزيرة العربية  يقع اليمن جنوب شبوعوامل قيام الممالك اليمنية القديمة
ىو أحد األجزاء اضتضارية باظتنطقة ، و دتثل جزء من منطقة النشؤ اضتضاري القدًن 

درجة  45إىل  10درجة شرقا  و خطي عرض  70إىل  10الواقعة بُت خطي طول 
مشاال ، و تشتمل كل من إيران و وادي رافدين و أسيا الصغرى و سوريا و ببلد الشام ، 

، و ببلد اليونان و  يبَتية ) إسبانيا و الربتغال حاليا (و مصر و قرطاجة و شبو اصتزيرة األ
قعة يف البحر األبيض اظتتوسط خاصة جزيرة  الية ، و عدد من اصتزر الواو اصتزيرة اإليطشب

 . 1و بعض مناطق شبو اصتزيرة العربية،  كريت

 شبو اصتزيرة العربية تأسست العديد من اظتمالكمنطقة اليمن الواقعة جنوب  و يف  
 : أمههاالكثَت من العوامل عدهتا ساقد  ، والقدمية  اضتضارية

اظتوقع اصتغرايف : تتمتع منطقة اليمن مبوقع اسًتاتيجي فعال ، حيث تشرف على  - 1
ثبلث مسطحات مائية من الشرق اطتليج العريب ، و من الغرب حبر القلزم ) البحر األزتر 

، و ىي ؽترات طبيعية بُت اصتهة الشمالية و منطقة  ( ، و من اصتنوب احمليط اعتندي
القرن اإلفريقي ، و مهزة وصل بُت افريقيا و آسيا ) باب اظتندب ( و البحر األزتر مبصر 

 . 2و قد ساعدىا موقعها اصتغرايف بالتواصل مع ببلد فارس و الشرق االقصى القدمية 
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يت سامهت يف تواصل منطقة اليمن طرق اظتواصبلت : ؾتد العديد من الطرق الربية ال - 2
القدًن مبختلف مناطق اصتوار اصتغرايف ، حيث جتد الطريق الرابط بُت اليمن و سوريا مرورا 

عن طريق ؾتد و بببلد اضتجاز ) مكة ( ، و الطريق الرابط بُت اليمن و ببلد الرافدين 
قد شكلت اليمن و ة ، اظتنطقة الشمالية الشرقية ، و طريق اليمن اظتتهج ؿتو اصتهة الشرقي

مبوقعها اظتميز معربا بريا يربطها مع دول اصتوار اصتغرايف سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا  و 
 خاصةدينيا و عسكريا ، و غتاال متصبل لعملية التأثَت و التأثر اضتضارية اظتتبادلة ، و 

األخذ التجاري و اإلؾتازات اليت عرفتها حضارات اصتوار اصتغرايف ، األمر الذي ساىم يف 
كما ساىم تقارب الشواطئ اظتطلة على فارس و افريقيا و   ، الربوز اضتضاري لليمن القدًن

يف عملية االحتكاك بالشعوب مصر شرقا و جنوبا  ببلد البونترس غربا و اف، آسيا 
 . 3ساحة اظتائية الشاسعة شكلت طرقا حبرية تصلها بالشرق االقصىتلك اظتو ، القدمية 

األساس االقتصادي ) الزراعة ( : ادت الظروف اظتناخية اظتبلئمة كغزارة األمطار و  - 3
اعتدال اظتناخ إىل انتشار الزراعة يف ؼتتلف اظتناطق اليمنية القدمية ، ؽتا ساىم يف انتاج 

أمهها : اضتبوب ) القمح و الشعَت ( و البقوليات و اطتضر ، الكثَت من احملاصيل الزراعية 
و األشجار اظتثمرة اظتختلفة ، و البساتُت و النخيل و اللبان و التوابل و البخور و 

 . 4لطيوب و اظتر و القرفة و اظتستكةا

ببلد اليمن القدًن على النشأة اضتضارية اظتبكرة ، حيث باظتناخ : ساعد اظتناخ  - 4
البيئة اظتناخية اظتبلئمة لفًتة زمنية طويلة على خلق بيئة مشجعة على االستقرار شكلت 
أن اظتنطقة اليمنية العربية كانت تقع ػتفزة ظتمارسة ؼتتلف األنشطة ، حيث ، و  البشري
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يف وسط الظروف اصتغرافية القاسية سواء بسبب الزحف اصتليدي يف اظتناطق الشمالية أو 
اظتنطقة  تدتتعلؤلمطار الغزيرة يف اظتنطقة االستوائية ، و ىكذا بسبب اعتطول اظتستمر 

و من ىنا وقع اضتوار بُت االنسان و البيئة  تدل نسبيا ال يعيق النشاط البشري ،مبناخ مع
   . 5اليمن القدًن لئلنسانالطبيعية احمليطة بو ، و بدأت اإلؾتازات اضتضارية االوىل 

على ؽتارسة النشاط التجاري  اليمنيون القدامىشجعت وفرة االنتاج الزراعي لقد    
خاصة أن اظتنطقة تشكل ؽترات برية و حبرية متعددة االجتاىات ، االمر الذي انعكس 
باإلجياب على أىل اليمن ، حيث عملوا كوسطاء جتاريُت بُت األمم آنذاك ، ؽتا 

ية القدمية بُت الشمال و اصتنوب و الشرق و التجارة العاظتزمام يف  على التحكمساعدىم 
      لقرون طويلة . الغرب

II -  : شعوب شبو اصتزيرة العربية  أول ون القدامىاليمني يعدالممالك اليمنية القديمة
من تأسيس ؽتاليك  ففي منطقة جنوب ببلد العرب دتكنوا  حتضرا  يف العصور القدمية ،

كربى دتيزت بالتطور اضتضاري على اظتستوى السياسي و االقتصادي و تنظيم االجتماعي 
و الرقي الثقايف و تنوع الديٍت ، و النضج الفكري ؽتا اكسبها مدنية مرموقة بُت الشعوب 

كانت منتشرة يف القرى و اظتدن  ببناء اضتصون و القصور ، و   بدءوا حيث .اجملاورة عتا 
تعرف القصور باسم ) احملافد ( ، و كان صاحب القصر أو احملفد يعرف بـــ : " ذي " ، و 

و إذا جتمع عدد من األذواء أو احملافد يف مقاطعة كبَتة شتي ؼتبلف ، وكانت ؼتاليف 
اليمن كثَتة ، قال اليعقويب:" أهنا ذتانية و أربعون ؼتلفا "  وكان يتوىل شؤون اظتخبلف 
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، و من  6كربى  ؽتالكل لو " قيل " ، و برز عدد ال بأس بو و أنشئوا شيخ أو أمَت يقا
 أبرزىا : 

يسميها البعض باسم ) فوط ( و اليت قامت يف الطرف اصتنويب من  البنط : مملكة - 1
( الذي حكم يف  البحر األزتر و على جانيب باب اظتندب ، و كان من ملوكها ) باريهو

أواسط األلف الثانية قبل اظتيبلد ، و ذكر ىَتدوتس أن اظتلك ) ساحو رع أو ساىوري ( 
ق . م ( قد قاد زتلة حبرية بطريق  2731 –2743ن األسرة اظتصرية اطتامسة ) م

البحر األزتر إىل ببلد تفيض لبانا على ضفيت باب اظتندب يف اصتنوب ، وأن اظتلك 
ق . م ( من األسرة الثانية عشر قد  1935 – 1980ألول ) اظتصري  سنوسرت ا

افتتح األمصار اظتتاستة للخليج العريب ، كما قامت اظتلكة اظتصرية ) حتشبسوت ( من 
األسرة الثامنة عشر حبملة متكونة من ستسة سفن إىل أرض األرواح أي النبط للحصول 

الفيلة و العنرب ، و قد  على أشجار البخور و األعشاب الثمينة و اصتواىر و سنن
استقبلها ملكها ) باريهو ( و زوجتو ) آين ( ، و قد سجلت اظتلكة اظتصرية ىذه البعثة 

 .  7ران " معبد دير البحري " باألقصرعلى جد

 – 1300يرجع معظم اظتؤرخُت أن دولة معُت قامت ما بُت  معين : مملكة - 2
من أقدم الشعوب اليت زتلت لواء اضتضارة يف  قبل اظتيبلد ، و يعترب اظتعينيون 700

جنوب شبع اصتزيرة العربية ، و ىم شعب عريب قدًن سكن جنوب اظتنطقة منذ فجر 
التاريخ . و قد قامت دولة معُت يف منطقة اصتوف بُت حضر موت  و ؾتران نظرا لسهلية 

وفرة مياه  إىلالبساتُت و اظتساحات الرعوية ، باإلضافة اظتكان ، و كثرة األشجار و 
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األودية ، فضبل على اصتبال احمليطة هبا من ثبلث جهات ؽتا الكثَت من األمطار و وجود 
 . 8شكل زتاية طبيعية عتا

و قد جاء ذكر اظتعنيون يف الكتاب اظتقدس ) العهد العتيق ( يف : " اهلل أعان عزيا    
اظتعونيُت ( ، كما جاء ذكرىم على الفلسطنيُت و على العرب اظتقيمُت جبوار بعل و على 

قبل اظتيبلد ، نقش عليو أن ) نرام سُت (  2750يف نصب قدًن يف آثار بابل يعود إىل 
قاد زتلة على معان و قهر ملكها معنيوم ، كما ورد ذكرىم مرة أخرى يف آثار بابل مع 

دولة ، ىذه ال قبل اظتيبلد . و قد اختلف العلماء يف بداية نشأت  2300العماليق عام 
قبل اظتيبلد و  13قبل اظتيبلد ، و البعض للقرن  14فذىبت رتاعة إىل أوائل القرن 

قبل اظتيبلد  14قبل اظتيبلد ، و يرجعها البعض إىل القرن  630أو  650استمرت حىت 
و من مدهنم : نشق حىت منتصف القرن األول قبل اظتيبلد . كانت عاصمتهم ) قرناو ( ، 

 .  9و براقش و كمنا

و قد لقب اظتلوك اظتعنيُت يف بداية عهد الدولة اظتعينية بلقب ) مزود ( أي اظتقدس ، و     
من األلقاب اظتلكية يشع أي اظتنقذ ، و يطوع مبعٌت اظتخلص والصديق أو الصادق و 
العادل و الفخور و السامي . و قد ذكر تيودور الصقلي الذي عاش يف القرن األول 

. و   10م ( و غَتىم أخبارا عن دولة معُت 24 – 66اسًتابون )  اظتيبلدي ، و اصتغرايف
كذلك لقب ) ريام ( أي اظتضئ ، و بلقيس أي الشهَت ، و لقب ياسر مبعٌت  السعيد . 

              ملكا من بينهم :              29و  23و تشَت اآلثار اظتكتشفة أن عدد اظتلوك ما بُت 
 .* اظتلك اليفع وقو 
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 وقو إيل صديق إبنيو  *

                  أبو كرب يثع                                    *

   * أب يدع يثع  

    وقو إيل ريام  *

 يثع إيل صديق                                                            *

 .  11قبل اظتيبلد 630 – 650* يثع إيل ريام  ، و إبنو تبع كرب 

تقع شرق الـيمن علـى سـاحل حبـر العـرب ، عاصـمة دولتهـا "  مملكة حضر موت : - 3
 – 1020شـبوة " ، و كانـت تعاصــر دولـة معــُت و قتبـان و ســبأ يف الفـًتة اظتمتــدة مـا بــُت 

                           قبـــــــــل اظتـــــــــيبلد ، مـــــــــن أىـــــــــم ملوكهـــــــــا : * مؤســـــــــس الدولـــــــــة اظتلـــــــــك صـــــــــويف إيـــــــــل                                                   290
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعش ب *يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر إي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعش                                                                                         * علهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ب
                                                                                          زيلط          لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ا

 * يدع آل بُت  

اليمن إىل ببلد ق . م ( : قامت يف غرب  25 – 1000) مملكة قتبان   - 4
اصتنوب من ؽتلكة سبأ عاصمتها   " دتنع " و ىي كحبلن اضتالية يف وادي بيجان ، 

  من أبرز ملوكها :األسري و عرفت اضتكم 
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 * يدع أب ذبيان من األسرة األوىل بُت القرنُت السابع و اطتامس قبل اظتيبلد   

قبل اظتيبلد من األسرة الثانية                            300شهر جييل حكم  –* أبشييم و إبنو شهر غيبلن 
ثالثة ، و إبنو ورو إيل ق . م ( أول ملوك األسرة ال 25 – 100* ىوف عم بوىنعم ) 

 غيبلن بوىنعم                

 . 12* فرع كرب يوىو دع

ق . م ( : قامـت جنـوب غـرب قتبـان و سـيطرت  115 – 230)  مملكة أوسان - 5
علــى القســم الســاحلي مــن اإلقلــيم اصتنــويب الغــريب مــن شــبو اصتزيــرة العربيــة ، و مــن أشــهر 

 ملوكها :                                          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح                                                                                       * يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق إي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ود ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اظتــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبلد                                                                                                   450* عــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ب قب

             * معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحان بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                                                                
 .   13* عم يثع غيبلن ضتي

يرى بعض اظتؤرخُت أن تأسيسها يعود إىل القرن العاشر قبل اظتيبلد  : مملكة سـبـأ  - 6
 820، و أما الرأي الثاين يرجع تأسيس اظتملكة للقرن التاسع قبل اظتيبلد و بضبط إىل 

شجب بن يعرب بن قبل اظتيبلد ، و تذىب الروايات العربية أن سبأ ىو عبد مشس بن ي
فيما خيص  قحطان ، و أن سبب تسميتو بسبأ أن الرجل أول من سىب من العرب . و

 . P )مسماة بـــــــ : نسبو فقد جاء ذلك يف كتابة حفرت على النحاس يف غتموعة 
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Lamare  و إن كان العلماء مل يقولوا الكلمة النهائية يف نوع الكتابة و زماهنا . و )
و ، و يزعم البعض أنو الرائش ( ألنو كان يعطي الناس األموال من متاع يذكر أنو يسمى )

 . 14أول من توج

ذكرت النصوص اآلشورية السبائيُت و حاكميُت عتم يف ثبلث مناسبات ترجع إىل    
 728 – 745تواريخ ؼتتلفة ، حيث ؾتد نص للملك اآلشوري ) جتبلت ببلسر الثالث 

السبائية من الذىب و اإلبل و التوابل ، و أكد النص  ق . م ( ، حيثتلقى اظتلك اصتزية
ق . م ( أنو تلقى من ) إىن أمر ( السبئ  705 – 722الثاين للملك ) سرجون الثاين 

جزية من الذىب و األحجار الكرمية و األعشاب و اطتيول  ، مث ذكر نص لولده اظتلك ) 
السبئ ) كريىب إيلو (  ق . م ( أنو استقبل مندوبا عن اضتاكم 681 – 705سنحريب 

زتل لو جزاه أو ىدايا من اظتعادن الثمينة واألحجار الكرمية و الطيوب ، و وضع جانبا 
و قد يكون معبدا أو منها بأمر مواله يف أساس اظتبٌت اصتديد اظتسمى ) بيت أكتيو ( 

 .  15حصنا أو قصرا

حيث ذكرت: " أن بٍت  و من اإلشارات القدمية اليت حتدثت سبأ " العهد القدًن " ،   
األحجار اظتواد اظتصدرة إليهما كالذىب و  و ، 16انوا يزودون الشام ومصر بالطيب "سبأ ك

الكرمية ، كما وردت إشارة لكلمة ) سبو ( يف نقش سومري للملك ) أرد ناتر (ملك 
أسرة لكش عاصر آخر ملوك أور ، و عاش يف النصف الثاين نت األلف الثالثة قبل 

و اليت دلت على أرض السبئيُت . و ذكر العامل" ىومل " عن ) سام ( اليت  اظتيبلد ،
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ا سبأ اليت وردت يف العهد قبل اظتيبلد بوصفه 2500ترجع إىل أيام اظتلوك أور بعد سنة 
 .  17القدًن

و قسم اظتؤرخون تاريخ سبأ إىل عصرين بارزين معتمدين يف ذلك على أن لقب حكام    
 سبأ مل يكن ثابتا  إمنا كان يتغَت من عصر آلخر طبقا لظروف الدولة نفسها ، مها : 

ق . م ( : كان حكامهم يلقبون فيو باللقب الدين  650 – 950العصر األول )  – 1
) مكرب ( و تقابلو يف العربية ) مقرب ( ، و ىو أمَت كان يقوم بذبح القرابُت لآلعتة ،  
كما كان يقوم بدور الوساطة بُت اآلعتة و الناس ، و ىي إشارة إىل القداسة اليت يرتكزون 

م للوالء سواءا من الناحية اظتدنية أو الدينية . و كانت عاصمتهم إليها يف ؽتارسة اضتك
 شرق مدينة ) صرواح ( الواقعة بُت مدينيت مأرب و صنعاء   ) مدينة خريبة حاليا (

 .    18صنعاء

ق . م ( : و فيو نال حكام سبأ لقب ) ملك ( ،  115 – 650العصر الثاين )  – 2
إيل وتر ( الذي حول لقبو إىل ملك ، و أصبحت و قد بدأ ىذا العصر باظتكرب ) كرب 

اختاذ قصر )  كلم شــــرق صنعاء ، و 10عاصمتهم مدينة ) مأرب ( الواقعة على بعد 
 رواح ، و ــــن مدينة صـــــسلحُت ( الشهَت قاعدة للسبئيُت بدال م

                                مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأ :                                                        
/ ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األول :                                                                                                1

* شتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى : مؤســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأ                                                                                
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                                                                                 * 
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* يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                                                                                  
                                                                 * يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت                                

* شتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                                                                      
                        * يثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت                                                                      

 * كرب إيل وتر  

/ ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين :                                                                                    2
* كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                                                                                          

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب                                                                                          * شتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
* الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب                                                                                            

                                                   * يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                                       
 .   19* نشأ كرب هبأ من

منطقة مشال شبو  عربيات حكمنا ملكاتكما ذكرت اظتصادر اآلشورية ؿتو ست    
 .  20اصتزيرة العربية

            م ( : تنقســــــم إىل عصـــــــرين مهـــــــا :                           525 –ق . م  115) الحميريـــــــة  مملكــــــةال - 7
م ( : ينســــب اضتمَتيــــون إىل زتــــَت  300 –ق . م  115الدولــــة اضتمَتيــــة األوىل )  – 1

بــن عبــد الشـــمس      ) ســبأ ( بـــن يشــجب بـــن يعــرب بـــن قحطــان ، و ىـــم مــن القبائـــل 
. و ىــو أول مــن وضــع مــن ملــوك الــيمن علــى رأســو  21يــة اظتعروفــة يف العربيــة اصتنوبيــةالعرب

باليـاقوت األزتـر ، و حكـم ستسـُت سـنة و قيـل غـَت ذلـك . و  التاج مـن الـذىب مفصصـا
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استشهد اظتؤرخ ) بلينوس ( بـأقوال القائـد الرومـاين ) إيليـوس جـالوس ( و أكـد أن السـيادة 
يف جنوب شبو اصتزيـرة العربيـة لـدى بـٍت زتـَت حتـت إمـارة ملـوك لقبـوا بلقـب ) ملـوك سـبأ و 

ة سـبأ كانـت علـى أيـام اضتملـة الرومانيـة دي ريدان ( . و يـذكر اسـًتابون أن مكـرب حاضـر 
ـــذي أطلـــق عنـــو  علـــى الـــيمن تابعـــة لـــــــــــ ) إيـــل شـــرح  ضـــب ( ملـــك ســـبأ و ذي ريـــدان ال

عاصـــمة عتـــم ، و كـــان اظتقـــر  اســـًتابون اســـم ) إال زاروش ( ، و قـــد اختـــذ مـــن )  فـــار (
اظتلكــي يــدعى ) ريــدان ( ، و لــذا لقبــوا ببــٍت ريــدان . و توســع اضتمَتيــون علــى اضتضــارمة و 

م قـــوة   70القتبـــانيُت و بســـطوا نفـــوذا واســـعا يف جنـــوب بـــبلد العـــرب ، و أضـــحوا يف عـــام 
كبــــَتة تســــيطر علــــى ســــاحل البحــــر األزتــــر و احملــــيط اعتنــــدي إىل حضــــرموت وصــــوال إىل 

ل ســــبأ ، و جــــزء مــــن الســــاحل اإلفريقــــي ، و اســــتولوا علــــى اظتنــــاطق الداخليــــة التابعــــة ألىــــ
اضتبشة يف القـرن األول للمـيبلد . و يف عهـد      ) كـرب إيـل وتـر يـنعم ( ملـك سـبأ وذي 
ريدان الذي أطلق علية صاحب كتاب) الطـواف حـول البحـر االريـًتي ( اسـم ) شـريئيل ( 

ن أىـــــم اظتلـــــوك :                و مــــ تطــــورت أكثـــــر خــــبلل النصـــــف الثـــــاين مــــن القـــــرن األول للمـــــيبلد ،
                              بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                                                   *يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل 

نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت يرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب                                                                                        *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                                                                                               * وت

                                                           
 -  منطقة خصبة قرب مدينة بريم الحالية ، و حمتها عدة حصون قامت عمى التالل التي

صالح عبد العزيز ،  -انظر :  تحيط بها ، و كان حصن ريدان أكبرها فأصبح حصنها الممكي .
 .  801المرجع السابق ، ص 
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               * ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق                                                                               
 .   22* ذمار علي  ابر

م ( : و يعرف ىذا العصر باسم ) ملك  525 – 300اضتمَتية الثانية )  ملكةاظت – 2
سبأ و ذي ريدان و حضرموت و مينات ( ، و أطلق عليو اظتؤرخُت العرب اسم ) عصر 
التبابعة ( ، و مؤسس ىذا العصر اظتلك ) مشر يهرعش ( اظتعروف عند اإلخباريُت باسم ) 

و قد دتيز  للميبلد . 310إىل  270مشر يرعش بن ناشر النعم ( الذي حكم ما بُت 
ىذا العصر أن لقب اظتلك تغَت فأصبح الواحد منهم يلقب ) ملك سبأ و ذي ريدان و 

ل اليهودية و حضرموت و مينات و أعراهبا يف اظترتفعات و التهائم ( ، و كذلك دخو 
. و من أىم ملوك ىذا العصر اظتلك مشر يهرعش ، و يرًن يرحب  23اظتسيحية إىل اليمن

عهده دتكن النجاشي ) األعميد ( ملك اضتبشة من غزو ؽتاكة  بن مشر يهرعش ، و يف
. لكن الثورات اضتمَتية بقيادة  24اظتيبلدي 340) يرًن يرحب ( عام  زتَت و طرد ملكها

اظتلك ) ملكي كرب هبمن ( اظتعروف باسم ) أبو كرب أسعد ( انتصر على األحباش و 
بلد ، و قد خلفو عن اظتلك ) للمي 387استعاد السيطرة اضتمَتية على الببلد سنة 

للميبلد ، مث ) عبد كبلل ( اظتعروف يف اظتصادر باسم ) عبد  420شرحبيل يعفر ( عام 
اظتيبلدي و اشتو )  525إىل  510كاليل بن نيوف ( ، و آخر ملوك زتَت ) ذو نواس ( 

 .  25( و يف عهذه احتل األحباش اليمن زرعة ذو نواس بن تبان أسعد أب كرب

االحتبلل اضتبشي واجهتو العديد من الثورات اليمنية لكنها فشلت ، إاى أن  لكن   
 هر زعيم وطٍت من قبيلة زتَت اشتو ) سيف بن ذي يزن ( و يكٌت ) أبو مرة ( الذي 
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طلب اظتساعدة من ملك اضتَتة ) النعمان بن اظتنذر ( بالتعاون مع كسرى الفرس الذي 
ملو ) سيف ذي يزن ( إىل فارس ، فقبل ذلك . وافق على طلبهما مقابل خراج سنوي  

فوصلت اضتملة إىل اليمن و انضم إليها أتباع اظتلك اضتمَتي ، و دارت اضترب ضد اظتلك 
اضتبشي ) مسروق بن أبرىة ( و قتل يف اظتعركة و اهنزم ، و طرد ) سيف ( األحباش من 

دخل الفرس بقيادة اليمن . و بعد مقتل ملك زتَت من طرف بعض اطتصوم األحباش ، ت
حىت الفتح اإلسبلمي  شرا على اليمن من قبل كسرىمبا ) وىريز ( و أصبح حاكما

 . 26للميبلد 628

يف جنوب شبو اصتزيرة العربية يف إن البحث يف تأسيس اظتمالك اليمنية  الخاتمة :
 ساعد على الوصول إىل االستنتاجات اآلتية : ىا القدمية يعصور 

عواصمها  اختلفت مواقع، حيث  الطبيعية يف قيام ىذه اظتمالكحتكم العوامل  -
  جغرافيا 

 ىوية اظتمالك اليمنية ػتلية ، ذات صبغة وطنية  -

 الفكر السياسي اليمٍت القدًن يف تطور النضج و الدتثل صورة من  -

 االعتماد الرئيسي على اظتقومات البشرية و اظتادية الداخلية    -

 مسامهة اظتمالك يف تأسيس حضارات كثَتة داخل اليمن  -

 سهر اظتلوك على البناء و االزدىار اضتضاري  -
 انفتاح اظتنطقة على الشعوب االخرى و االستفادة منها  -
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 إسالمية وعربية التاريخ عند ابن خلدون وما ضمَّنه من نظريات اجتماعية
 بنَّاءة ومتجددة

 الجزائر /المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة  /كباس يمينة. أ
 ملخص:
يعترب عبد الرمحان ابن خلدون من أعالم ومشاىَت الفكر العريب  

،أمساه علم االجتماع اإلنساين جديدا لماً ندس من خالل دراستو للتاريخ عِ اإلسالمي،ىَ 
بكل حيثياهتا،يُفضي  احلادثة التارؼلية والعمران البشري،شرح من خاللو كيف أن حتليل

عمَّرت ردحا وحضارات  َوالً دُ ألمم أنشأت ، السابقة للظواىر االجتماعية إىل فهم دقيق
من شأهنا اليت  راىنة،الجتماعية اال نالؤال  نبٍت نظريا ذل احلياة العامةمن الزمن،وقياسا على 

احلفاظ على ىيكلة العمران البشري احلايل،وضمان أعلى قدر شلكن من العيش الكرمي 
 .ألفراده،خاصة يف العامل العريب اإلسالمي

الظواىر االجتماعية،  االجتماع اإلنساين،العمران البشري،،التاريخ: الكلمات المفتاحية
 .النظريات االجتماعية

Abstract : 
    Abd erahman ibn khaldoun was considered one of the very 
well_know icons of the Islamic and Arabic thoughts, thanks to 
his study of history he established a new science named humans 
sociology through his study he managed to analyse the historical 
incident and every aspect of it which led us to the pressiced 
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comprehension of passing communities who founded many 
civillizations that lasted for a very long time, these civllizations 
which we took most of our current sociology theories from 
guarantee a better life for all communities especially for the 
Arabic Islamic world.   
Keywords: the history, the historical incident ,Social 
theories,Social phenomenon, Human Urbanism, Humanitarian 
meeting. 

 : مقدمة

لشخصيات احملورية التعريف بادتردا منا على التقليد الذي  نتهجو معظم الدراسات يف    
ار أينا عدم التطرق إىل التعريف بعبد الرمحان ابن خلدون،دلا ذلذا الرمز العلمي من ذلا،

ذياع صيت يف أرجا  العامل؛لكننا سنحاول عرب ىذه األسطر التلميح إىل جوانب من 
ادلعروفة لدى أ باعو بالنظريات باخللدونية،واليت  رسخت يف عدة علوم  عصارة ذىنيتو،

ة وحديثة،على ررار علمي التاريخ واالجتماع،وما مَحَلو ىذا ادللؤرخ وادلفكر من قدؽل
نظريات اجتماعية عربية إسالمية صرفة،بلغها بنباىة فكره ورجاحة عقلو،الذي كان 
منصرفا وقتها إىل البحث يف كنو ماىية التاريخ،لكنو حترر بطريقة أو بأخرى من ادلتالزمة 

ث وادلر بطة أساسا باإلطار الزمكاين لو،فأسقط ما  وصل إليو عرب التارؼلية التقليدية للحد
مراحل حبثو،يف  اريخ األمم واألقوام العربية اإلسالمية خاصة،على جتربتو االجتماعية 

ليخلص يف األخَت إىل اكتشاف نظريات  لؤسس لعلم جديد،  ،ادلستوحاة من أروار الواقع
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ن قالبها التارؼلي،فكان بذلك ابن خلدون ىو يهتم بدراسة الظاىرة االجتماعية بعيدا ع
دوظلا ختطيط منو -واضع نوا و األوىل ورائده ومهندسو ذي الصبغة العربية اإلسالمية

اإلنساين والعمران   وُعرف ىذا العلم اجلديد أو الفن، بعلم االجتماع -لذلك
ن روص ابن ؛ومل يكن ىذا الفن وحده ما انبثق عو عدة نظريا وعن تالذي انبثق،البشري

خلدون يف ريابة التاريخ، وإظلا جتلى البن خلدون من خالل ذلك عدة نظريات  عاجل 
رفل عنها رَته شلن عاصره وخاض رمار ،و درس اجملتمع العريب اإلسالمي من نواٍح شىت

إن مل نقل  غافلوا عنها مراعاة لطبيعة -أو صنعة التأليف التارؼلي خاصةريخ،التا
انطالقا من كون التاريخ والبحث يف كنهو وفحواه َسَبًبا يف ولوج ؛و وخصوصية ىذا اجملتمع

يف ماىية التاريخ،وما  وصل  وتتبع مراحل حبثابن خلدون إىل علم االجتماع والتنظَت لو،وب
 وحىت  ستشرفتمع العريب اإلسالمي،إليو من نتائج  نطبق على ماضي وحاضر اجمل

ىذا التوسع العلمي  حيثيات الكشف عنولة وجب علينا زلا،انطالقا من  ارؼلومستقبلو 
فكيف ََتَّ لو لدى ابن خلدون،يف مزاوجتو بُت التاريخ واالجتماع والتنظَت لكليهما 

خاصة ما كان منها يف علم  ذلك،مث ما ىي أىم  لك النظريات اليت َخُلَص إليها
-الوسيط العصر سوا  يفا مع الطابع االجتماعي اإلسالمي،،وما مدى  طابقهاالجتماع 

السَتورة التارؼلية و  أو يف عصرنا احلايل إن َتَّ ذلا االمتداد–وىو عصر ابن خلدون
 واالجتماعية يف رلتمعا نا العربية اإلسالمية الراىنة؟

   :البحثصلب 
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ابن خلدون عامل عريب مسلم،ذاد بقلمو عن حوزة اإلسالم ،وقدَّم ألمتو الكثَت من      
أفاد منها حىت رَت ادلسلمُت بعدما  ُرجم  راثو إىل لغاهتم،إذ النظريات االجتماعية،اليت 

أنتج لنا علمًا جديدا مل ُيسبق إليو،ومل يكن فيو مقلِّدا لغَته "..كشف اهلل يل ىذا العلم 
،مبعٌت أنو مل يستعن يف بنا  علمو اجلديد 1دون عون أرسطو أو أي حكيم أعجمي"

ة،وإظلا كان منطقو وفكره نابعا من واقع عريب بآرا  رربية مسيحيمبنطق صوري إرريقي،وال 
إسالمي،اىتدى إليو من نتاج معايشتو جملتمعات ذات إديولوجيات وذىنيات سلتلفة،عربية 

وكان ابن خلدون يف إطار ذلك زللال وناقدا دلختلف الظواىر وبربرية وحدهتا راية اإلسالم،
من سابقيو من ادللؤرخُت،فَقولب آرا ه التارؼلية واالجتماعية،اليت عايشها أو بلغتو أخبارىا 

حول  لك الظواىر ادلختلفة صائغا إياىا يف نسق قانوين،غلعل من لبِّها قاعدة نظرية لعلمو 
اجلديد،القائم على االجتماع اإلنساين والعمران البشري،والذي مل يكشف عنو منفردا 

أخفى  كسب صاحبها عقال"، و  الصنائع"وبشكل مباشر،وإظلا أدرجو ضمن فصل
موضوعو ومسائلو يف شكل مقدمة طويلة لكتاب  ارؼلي ضخم األجزا ،مسَّاه "العرب 
وديوان ادلبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوى السلطان 
األكرب"،ولعل ابن خلدون هنج على ذلك لسببُت اثنُت،أوذلما كونو فقيها عربيا 

أن خشي و ن كل ما يكتبو ؽُلتُّ إىل علوم الفقو بِصلة،إسالمي،لذا فمن ادلتوقع أن يكو 
أما السبب الثاين والعلما ،فجنَّب نفسو ردت فعلهم، ُيسا  فهمو من معاصريو من الفقها 
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فإظلا يرجع إلؽلانو العميق بالتدرج يف  قدمي اجلديد،"وعدم الشذوذ عن ادلألوف 
 .2لعوائد دفعة"وادلعتاد،وإال رُِميَّ باجلنون والوسواس واخلروج من ا

عاجل ابن خلدون سلتلف الظواىر االجتماعية والتارؼلية من منطلق إسالمي زلض كما     
سلف لنا الذكر،لذا فإن التعمق فيما جا  بو يكشف عن أصل قرآين أجاد ابن خلدون 

الجتماع يف حبك أفكاره من خاللو،لذا فإننا صلده يغوص يف عمق سلتلف ظواىر ا
مدا يف ذلك على دقة فهمو تعثياهتا و فاصيلها،وحىت نتائجها مقيق حبينساين عن علم داإل

للنص القرآن فكان بذلك مقتبسا، مث قياسيا يف قياس أحداث التاريخ اإلسالمي حاضرىا 
بغائبها، فهو مثال عندما يتحدث عن العصبية اليت دتثل عصب أي ملك أو سلطان،ونواة 

د بالقرآن الكرمي ومن آيا و يف ه،يستش-أي العصبية-أي دولة على اختالف أنواعها
ذلك قولو  عاىل:'' َوَلْو َدَفَع اللَُّو النَّاَس بَ ْعُضُهْم بِبَ ْعٍض َلَفَسَدِت اأَلْرُض َوَلِكنَّ اللََّو ُذو 

ْئُب َوضَلُْن ُعْصَبٌة ِإنَّا 3َفْضٍل َعَلى الَعادلُِْت'' ِإذاً ،وقولو  عاىل أيضا:'' قَاَُلوا لَِئْن َأَكَلُو الذِّ
،وقد استشهد ىنا باآلية األوىل لبيان فائدة العصبية،وباآلية الثانية لبيان 4         ُِروْن''خَلَاس

،ومن ىنا 5أثرىا أي الرابطة االجتماعية واأللفة اجلامعة،يف قوة اجلماعة واشتداد شوكتها
ة نظرياهتا يتضح لنا أن ابن خلدون إظلا استقى َمعينو يف فهم الظواىر االجتماعية،وصيار

وما جادت بو آيا و،مث من حتليلو لألحداث  حبجج وبراىُت ملؤكدة،من القرآن الكرمي
التارؼلية السابقة لعصره وحىت ادلعاصرة لو،مقتديا يف ذلك بسابقيو من علما  ادلسلمُت 
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الذين استعانوا بالقرآن يف رلال العلوم الطبيعية، مطبقا نفس النهج على الظواىر 
كان يرى أن علم االجتماع اإلنساين والعمران البشري إظلا ىو علم   االجتماعية،إذ

الكشف عن سنن اهلل االجتماعية،أي قوانُت اهلل يف  عامل الناس بعضهم مع بعض،يف  
 كل صورة من صور التجمع البشري.

كان القرآن الكرمي أول مصادر ابن خلدون يف فهم وحتليل الظاىرة االجتماعية،أما       
ادلختلفة، فادلتمعن لتعريف ابن اين فكان األحداث التارؼلية حبيثياهتا الزمكانية مصدره الث

خلدون للتاريخ يعلم أنو إظلا كان يُعرِّف نتاج السابقُت وأخبار ادلاضي مبنظور اجتماعي 
زلض،يطرح يف ثناياه ظروف وكيفيات وكذا نتائج الظاىرة االجتماعية،دون أن يصرِّح 

 عريف عام لعلم التاريخ،إذ يقول يف مقدمتو:"...فإن فن التاريخ من بذلك وإظلا دسَّو يف 
الفنون اليت  تداولو األمم واألجيال،وُ شّد إليو الركايب،والرحال و سمو إىل معرفتو 

،و تساوى يف فهمو العلما  واجُلهَّال،إذ 8فيو ادللوك واألقيال،و تنافس 7واألرفال6السوقة
عن األيام والدول،والسوابق من القرون األول، نمق ذلا  ىو يف ظاىره ال يزيد على أخبار

األقوال و صرف فيها األمثال،و طرف هبا األندية إذا رصَّها االحتفال،و ودى لنا شأن 
اخلليقة كيف  قلَّبت هبا األحوال،وا سع للدول النطاق فيها واجملال،وعمروا األرض حىت 

نظر وحتقيق و عليل للكاينات ومباديها  نادى هبم االرحتال،وحان منهم الزوال،ويف باطنو
دقيق وعلم بكيفيات الوقايع وأسباهبا عميق،فهو لذلك أصل يف احلكمة عريق وجدير 
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ودعوة ل البن خلدون  عريف ظاىر للتاريخ،، يف ىذا القو 10 "9بأن يُعد يف علومو وخليق
عية على اختالف الظاىرة االجتما ْنُو وُلبُّ بغية استكشاف كُ ،مبطنة للتدقيق يف أخباره 

مث اإلفادة من نتائجها وحاصالهتا،ولعلو اذلدف من إنشا  علم ،11من خاللو حيثياهتا
رجتى منو)إصالح اجملتمع والعمل على  نميتو وإزىاره(،فال َنظُنُ َنا ضليد عن االجتماع،مبا يُ 

و كانت سببا يف إطالق  12ما قلنا أن الكتابة التارؼلية عند ابن خلدونجادة الصواب إذا 
لعلم االجتماع اإلنساين والعمران البشري،انطالقا من حبثو يف علل وأسباب األحداث 
التارؼلية،خاصة بادلغرب اإلسالمي الوسيط،وما واكب من ُدَولو اليت كانت  قوم ردحا من 
الزمن لتتداعى بعد ذلك،زلاوال الكشف من خالل ظواىرىا االجتماعية وزللال لظواىرىا 

و من ذلك،بعد حتليلها لعلل ورا  قيامها مث زواذلا وما غلب االعتبار بالتارؼلية،عن أىم ا
وفق قواعد علمية إسالمية  ضمن التخطيط السليم،لتنمية رلتمع إسالمي قومي،و نو  بو 

 عن دواعي الضعف واالضلالل اليت حتتم زوالو كنتيجة منطقية لذلك.

العصبية َقولبة  ارؼلية لتفاصيلها،ن يف من الظواىر االجتماعية اليت عاجلها ابن خلدو     
،و زيد من الدولة اليت  قوم و شتد هبا ركاناألسباب و األىي و ،13... ورَتىاوادللك والدين

سلطاهنا إذا ما َ َدعََّم ادللك بالعصبية الدينية،وىي أنفذ وأقوى أنواع العصبية،ألهنا أمشل 
الواحد داخل الدولة  من أي عصبية عرقية أو جنسية شلكن أن  ربط أفراد اجملتمع

الواحدة،"فنظرية العصبية عند ابن خلدون ىي احملور األساسي الذي يفسر من خاللو 
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قيام الدولة ونشوئها،بل حىت الدعوات الدينية ال  نجح إال بالعصبية كما يذكر،ويقصد 
بالعصبية ذلك التكتل القوي للمطالبة بادللك،ورالبا ما يقوم ىذا التكتل على القبائل 

و القبيلة القوية،وقد يقاس عليو أي  كتل يتحد يف الوجهة ألعشائر ادلتحالفة وا
،وىذه النظرية برىنت مدى صحتها وإجادة ابن خلدون يف صيارتها مبا 14واذلدف"

يتطابق مع الواقع،خاصة إذا ما ربطناىا بتاريخ دول ادلغرب اإلسالمي يف العصر 
حبكم  بن خلدون ىذه الظاىرة مث َنظََّر ذلارس من خالذلا انة اليت دَ الوسيط،وىي العيِّ 

معاصر و لبعض دولو، ادللك وما  علق بو من قوة وضعف وأسباهبما أيضا  طرق ذلما ابن 
عصبية دينية قوية،وإذا  خلدون،فاألمة ادلغلوبة على أمرىا من رَتىا،واليت ال جتمع أفرادىا

مالت إىل الدعة  ،مثبليعلى داعم عرقي ق و مستندامما استقام ذلا ادللك بعد قيا
ستيال  العظيمة ادللك إظلا مات قرب فنا ىا،فالدول العامة االوالًتف،فإن ذلك من عال

أو دعوة حق،"...إن القلوب إذا  داعت إىل أىوا  الباطل  نبوةالدين إما من أصلها 
وادليل إىل الدنيا،حصل التنافس ونشأ اخلالف،فإذا انصرفت إىل احلق ورفضت الدنيا 

باطل،وأقبلت على اهلل احتدت وجهتها فذىب التنافس وقلَّ اخلالف،وحسن التعاون وال
،ولنا يف صفحات التاريخ اليت 15والتعاضد،وا سع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة"

 روي عن الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول صلى اهلل عليو وسلم،مث يف عهد خلفائو 
ن خلدون يف ىذا السياق،فاالجتماع الديٍت كأحد الراشدين خَت مثال على ما جا  بو اب

ا دولة مث اشتدادىا وقوهتا،خاصة إذا ما  أنواع العصبية الوثيق،ىو سبب رئيس يف قيام أؽلُّ
بوازع عرقي قبلي،فإن ذلك يزيد من عمرىا،وإن كان حدد لكل دولة عمراً   دعمت
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رم وقرب الزوال بعد طبيعيا كأعمار البشر،فهي  بدأ بالنمو مث مرحلة القوة مث اذل
ضعفها،لكنو يستثٍت رلددا عامل العصبية كسبب يف زواذلا ليجعل منو سببا يف عالجها 

 وكذا يف احلفاظ عليها. ،وبذلك يكون عامل العصبية مهم يف قيام الدولمن اذلرم

رايتو احلضارة،كما الدولة راية العصبية واحلضارة راية البداوة،لكن أىل  16العمران   
فإهنم بذلك  هبذه احلضارة،وزاد عمراهنم وكثر بذخهمإذا ما حصل ذلم الًتف  العمران

االجتماعية  ةينحتون ذكراىم على صفحات التاريخ ألن زواذلم قد اقًتب،وىي الظاىر 
األخرى اليت بيَّنها ابن خلدون قائال:"...فافهم ذلك واعترب بو أن راية العمران ىي 

و انقلب إىل الفساد وأخذ يف اذلرم كاألعمار الطبيعية احلضارة والًتف،وأنو إذا بلغ رايت
،أما يف أسباب الًتف وأشكال الكسب وادلعايش فقد أفرد ابن خلدون 17للحيوانات"

لذلك بابا خاصا عاجل فيو طرق الكسب،و طرق فيو للظاىرة االجتماعية من زاوية 
رق اكتسابو وأحوالو اقتصادية،ومل يغفل عن التعليم واعتربه إحدى الصنائع،ففصَّل يف ط

لصق ببعض العلوم ما ليس فيها،وعدم وما طالو من  قليد طغى على بعض التآليف فأُ 
أخلَّ مبا جا  بو أىل اجملال فظلمهم وظلم من جا  بعدىم  اجملحف ختصاراالتحقيق و ال

 مبنعو من اإلفادة من  آليف السابقُت.

 19وال وضعها يف نسق قانوينزلا 18نظََّر ابن خلدون ذلذه الظواىر االجتماعية    
، ستفيد منو األجيال ادلوالية،فبدأ مبا أحدثو من علم،أال وىو"فن العمران 20اجتماعي
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،الذي ؽلكن أن نعرفو على أنو احلياة االجتماعية للبشر يف مجيع ظواىرىا،واليت البشري"
حىت حبيث يصبح اجتماعهم ضروري للنوع اإلنساين، ،21قوامها ادلعاشرة بُت بٍت اجلنس

عمارىا،بانتحاذلم لطرق كسب ومعايش كلمة اهلل يف استخالفهم بأرضو إل   تم
من شأهنا  وجيو التاريخ  -إن صح التعبَت-سلتلفة،غلعل منها ابن خلدون قوة مادية

احلاجة الطبيعية لإلنسان يف ادلأكل وادلشرب والعيش اآلمن على أقل البشري،باستحكام 
خاصة ما كان ضروريا ب مقومات احلياة،يشو وسعيو الكتسا قدير،يف طرق ع

وملؤثر فاعل يف الطبيعة ،منها،وبالتايل  صبح احلاجة الطبيعية حافزا لنمو احلياة االقتصادية 
اإلنسانية ذلذا النسيج العمراين البشري،الذي يكون بذلك يف حاجة ماسة إىل ملك 

ظم بُت حاجات وسلطان يكبح جتاوزات الطبيعة البشرية للمجتمع يف إطار معُت،وين
رلتمعو الضرورية والكمالية ويوازن بينها،ألن بعض أفراده قد يتخطون الطرق ادلشروعة 

ر أسلوب احلياة طِّ سَ لذا البد من ملك يُ لكسب القوت وىو احلاجة الضرورية للفرد،
االجتماعية داخل اجملتمع الواحد،وما كانت نظرية ابن خلدون حول احلياة االجتماعية  

ا قوة أساسية خالقة يف اجملتمع، يربط بُت أفرادىا العمل والتعاون ادلشًتك،إال للبشر،وكوهن
بادرة فريدة من نوعها مل يسبقو إليها أحد شلن حدد اجملتمع يف إطاره الكالسيكي  

،وإظلا  22كجماعة سياسية،وال يف إطاره الديٍت الثيولوجي للقرون الوسطى كجماعة دينية
لعمل ادلشًتك لكسب القوت،والسعي للتطور باكتساب كجماعة فاعلة يربط أواصلها ا

 الكمايل بعد الضروري من األمور.
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 ميَّز ابن خلدون يف حديثو عن اجملتمع و طوره ثالث حاالت لو،بداية بالتوحش   
والبدائية القريبة من أسلوب احليوانات،مث يتطور ليصبح يف حالة عمران بدوي،إذ يكون 

مناطق بدوية،صعبة الطبيعة والتضاريس إىل حد ما" وىو  للمجتمع فيها شبو جتمعات يف
،يف 23الذي يكون يف الضواحي ويف اجلبال ويف احللل ادلنتجعة يف القفار وأطراف الرمال"

ادلرحلة الثالثة يكون العمران احلضري،وىو ما يكون باألمصار والقرى وادلدن وادلداشر 
لدون مراحل  التطور العمراين لالعتصام هبا والتحصن جبدراهنا،ىكذا يقسم ابن خ

يف بعض ادلناطق من العامل اإلسالمي  للمجتمع، واليت ال  زال سارية النهج حىت زمننا ىذا
،ويفسر ىذا التقسيم بنظريتو يف التطور التارؼلي للمجتمع،واليت خاصة يف شقو ادلغريب

أسلوهبا يف ،فنشاط أي مجاعة و 24اختالف احلالة وأسلوب حياة اجلماعة البشريةأساسها 
العيش والكسب ىو الذي ػلدد نوع الصنعة اليت ينتحلها الفرد،وحىت البيئة والوسط الذي 
يعيش فيو سوا  بدوي أو حضري،وهبذه الصورة فإن حتول اجملتمع البدوي إىل رلتمع 
حضري إظلا ىو نتيجة  طور معُت يف األساس ادلادي للمجتمع،وىو ما ؽلكن أن نقيسو 

،فالدول اليت ال  عتمد أشكال رزق حضرية و كتفي مبا ىو  قليدي على واقعنا اليوم
معروف منذ زمن،دون البحث عن التجدد يف مواردىا ادلادية  بقى متخلفة وبدائية بشكل 

أما (،)وىو حال معظم دول ادلغرب اإلسالمي واجلزائر خاصة -إن صح التعبَت- ما
 تطور و زيد قاهتا ومنابعها االقتصادية،جدد طافت مقوماهتا ادلختلفةالدول اليت  عتمد على 

فرفاىية اجملتمع و طور احلياة االجتماعية يتحددان بكمية اإلنتاج من حضارهتا،
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آرا  ابن خلدون قد رسم لوحة التاريخ وبذلك يكون التاريخ الوسيط يف االجتماعي،
 .ادلعاصر لواقعنا يف أدق أشكاذلا استشرافا

كان ىذا ادلنطق اخللدوين حول التطور االجتماعي انطالقا من  طور احتياجات أفراد     
اجملتمع،دتهيدا لنظرية أخرى صارها يف علم االجتماع ىي نظرية التطور التقدمي 

،إذ صلد حسب ما جاد بو ابن خلدون من آرا  " التمدن راية البدوي 25للمجتمع
،ويف ىذا الًت يب أو 26إال لضرورة  دعوه إليها"واحلضري ال يتشوف إىل أحوال البادية 

الًتا ب االجتماعي الذي صارو ابن خلدون وضع لنا نظرية التطور التقدمي 
البداوة وصوال إىل احلضارة من للمجتمع،بداية من مراحلو السفلى إىل العليا،

والتحضر،وما يتزامن مع ذلك من  طور يف النسيج العمراين البشري،متخذا من نوع 
جل العمل ادلشًتك واإلنتاج اجلماعي،عامال ألنشاط اإلنساين،وقوة التجمع البشري من ا

،فيكون اجملتمع بذلك ؽللك قوة  طوره وظلوه يف حُلمتو عامىاما وباعثا قويا على التطور ال
البشرية،ولعل الصُت واجملتمع الصيٍت من أىم القوى البشرية اليت برىنت للعامل يف عصرنا 

أعلية العمل اجلماعي واإلنتاج ادلشًتك يف  طور اجملتمع وظلوه على مجيع ىذا عن مدى 
 األصعدة خاصة االقتصادي منها.

وإىل ة يلؤكد ابن خلدون أن التطور يتحدد بطموح الناس وسعيهم إىل احلياة اآلمن    
اجملتمع شروط أولية ب ويظهر يف الوقت نفسو الذي  ظهر فيالًتف،ويعترب أن ىذا السعي 

ية لتوفَت ادلدخرات،وعلى ىذه الصورة يتوقف سعي الناس إىل حياة أفضل من  لك ماد
                                              

 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 

 138  11 العدد

احلالة ادلادية و يتوقف طموحهم،وبذلك يكون ابن خلدون قد بلغ ذروة الفهم ادلمكنة يف 
عصره لقوانُت  طور اجملتمع،و وصل إىل اكتشاف كثَت من القوانُت ادلهمة يف التطور 

و صاحب فضل على العلوم يف  اريخ العصر ،وإىل إيضاح ما جعلاالجتماعي
،وكل ذلك ضمن إطار علمي واضح يصطبغ بالصفة التارؼلية الظاىرة،مع 27احلديث

إبطان دلا ورا  البحث يف علل وأسباب احلوادث التارؼلية،وما  ودي إليو من نتائج ىي 
 ُلبُّ أو ُكنو العلم اجلديد.

العلوم الدينية أو األدبية،لكنو كان بعيدا كان التاريخ يف العصر الوسيط ُيصنَّف ضمن     
محل  واضحة ادلعامل،ما 28نوعا ما عن صفة العلمية،إذ أنو مل يكن ذا قاعدة نظام علمي

،وقد 29ابن خلدون على زلاولة  نظيم و أطَت اخلرب التارؼلي،ليأخذ صفة العلم الوضعي
اريخ من حيث كونو قسَّم عملو ذاك إىل ثالث مراحل،أوذلا نقد التعريف التقليدي للت

أخبار ادلاضُت ال أكثر،  روي مآثرىم يف نسق  سلسلي لألحداث"...اعلم أن فن 
إذ ىو يقفنا على أحوال ادلاضُت  شريف العايدة، التاريخ فن عزيز ادلذىب جم الفائدة،

ىم،وادللوك يف دوذلم وسياستهم،حىت  تم فايدة  من األمم يف أخالقهم،واألنبيا  يف سَتَّ
حيث ركزَّ ابن خلدون يف نقده ،30يف ذلك،دلن يرومو يف أحوال الدين والدنيا..." االقتدا 

، ادلبٍت على ادلالحظة البسيطة الساذجة 31على نبذ رلرد االكتفا  بنقل اخلرب التارؼلي
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السعي للربىنة عن مدى صدق  لك  ادلعٌت،وإظلا وجَّو عناية كل ملؤرخ إىل ضرورة
التايل خلق ار باطات واقعية ذلا مع الوقت الراىن قياسا األخبار،ومدى واقعية أحداثها،وب

على زمنها ادلاضي،"فإن فن التاريخ...يف باطنو نظر وحتقيق،و عليل للكاينات ومباديها 
إضافة إىل ضرورة استخدام بعض العلوم ،32دقيق،وعلم بكيفيات الوقايع وأسباهبا عميق"

ذىا بعُت االعتبار ليكون التعليل منطقيا وادلعارف األخرى يف حتليل احلادثة التارؼلية،وأخ
وأكثر واقعية ورلانبة للخطأ،إذ يقول يف ذلك:"...فهو)أي فن التاريخ( زلتاج إىل مآخذ 
متعددة،ومعارف متنوعة،وحسن نظر و ثبيت،يفضيان بصاحبهما إىل احلق،وينكبان بو 

م أصول العادة وقواعد النقل،ومل حتك عن ادلزالت وادلغالط،ألن األخبار إذا اعتد فيها رلرد
نساين،وال قيس الغايب منها السياسة وطبيعة العمران،واألحوال يف االجتماع اإل

واحليد عن جادة  بالشاىد،واحلاضر بالذاىب،فرمبا مل يلؤمن فيها من العثور ومزلة القدم،
،ىذا النقد الذي قدمو ابن خلدون لتعريف التاريخ يرمي إىل إعادة النظر 33الصدق"
خاصة االجتماعية -ورة حتليل  لك الروابط ادلختلفة للحادثة التارؼلية مع الواقعفيو،وضر 

 وإظهار ذلك ادلكنون اخلفي ذلا. -منها

 تمحور  -إن صح التعبَت-ادلرحلة الثانية يف زلاولة ابن خلدون إلثبات علمية التاريخ    
ديد داخل اجملتمع حول كيفية ربط احلادثة التارؼلية بالواقع،وعن إمكانية وضعها من ج

،واليت  ر كز أساسا على دراسة العمران البشري وىيكلتو،والذي يُعد 34الذي  نتمي إليو
مث كمرحلة أخَتة دراسة أسباب  طور وقوة  االىتمام بو، الواجبُلّب التاريخ وموضوعو 
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عتبار من أحداث االاجملتمع أو ىذا النسيج العمراين الراىن،قياسا على سابقو و 
بفضل نتائجها ؽلكن إثبات اريخ،فاليت غلب من أجلها دراسة الت ىي الغايةادلاضي،و 

العلوم األخرى،بإضفا  صفة الواقعية والتجدد  فِّ صَ علمية التاريخ وقيمتو اجلمة يف مَ 
طبعا دون االستعانة بعلم االجتماع،وىو ما جعل ابن خلدون ينشئ  ذلك عليو،وال يتأ ى

،مث يُ َنظِّر لعدة ظواىر اجتماعية فيو انطالقا من نسقها لنا ىذا العلم،ويضع قواعده األوىل
التارؼلي،مثبتا أصالة ومتانة الرابطة بُت علمي التاريخ وعلم االجتماع،والنتائج القيمة اليت 

ورىا يف إحداث التغيَت العام يف ستفاد من الدراسة العميقة ذلذه ادلتالزمة،ودؽلكن أن  ُ 
ن يصيب ذلك النسق من العمران البشري،يف حال شىت اجملاالت،على ضو  ما ؽلكن أ

دراسة كل من التاريخ وعلم االجتماع منفردا واالكتفا  بسفاسف األحداث دون الذىاب 
 إىل حتليلها واالعتبار منها.

 :خاتمة  

يف األخَت ؽلكننا القول أن ابن خلدون وانطالقا من كونو ملؤرخ،ألَّف كتابا ضخما يف     
فريدا من  واجتماعيا ارؼلياو جزً  ىاما،يكاد يكون لوحده منهال  التاريخ جعل ُررَّ 

ماىية التاريخ،ومدى أعليتو كعلم يدرس أخبار ادلاضي، ويعاجل احلاضر شلا  نوعو،أبرز فيو
 تحليلب إاليتم ذلك ال و  ؽلكنها أن  ودي بو، قد يصيب العمران البشري من مهالك،

قى منو الِعرب و ستخرج منو النظريات اذلامة،اليت ،ُ ست35احلادثة التارؼلية يف نسق اجتماعي
جعلت من الفكر اخللدوين ررم  قادم عهده الزمٍت،يظل فعَّاال ومتجددا يناسب سلتلف 
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اذلياكل العمرانية البشرية الراىنة،وإظلا  أ ى ذلك البن خلدون نتيجة حسن  دبر وحتليل 
حىت  لك اليت استقى معلوماهتا من   للحوادث التارؼلية،اليت عاصرىا أو كان قريبا منها،أو

فاألحداث التارؼلية اليت ميَّزت رلتمعات ادلغرب اإلسالمي كتب التاريخ السابقة لعهده،
يف العصر الوسيط،وما صاحبها من علل وأسباب،جعلت من ابن خلدون بعد حتليلها 

 -نا اليومالذي ىو ماضي بالنسبة ل-ربطا بالواقع،واستشرافا للمستقبل قياسا على احلاضر
يصل إىل نتائج جد مهمة  رسم ىندسة فريدة  ضمن على األقل النأي باجملتمع عن 

االجتماع اإلنساين والعمران "،وىو ما أبدع فيو من خالل علمو اجلديد ادلفنيةهالك ادل
نقده إال لغرض فهم طبائع العمران، وؽلكننا ،وما كانت دراستو للخرب التارؼلي و "البشري

كوهنا نابعة -طللص إىل بعض النتائج حول نظريا و االجتماعية اإلسالميةيف األخَت أن 
من مفكر وعامل مسلم جعل من  اريخ العامل اإلسالمي حقال لتجربة التحليل االجتماعي 

 ا البنَّ  ذات الفحوى -مادة أولية لعلمو اجلديدمتخذا منها ،اليت طبقها على أخباره 
لتنمية اجملتمعات اإلسالمية عامة والعربية خاصة  مبا حتمل من رايات وأىداف وادلتجدد

وأفكاره حول علمو اجلديد    ابن خلدونلعمق آرا نبهناخالل   وكل ذلك من،
وكذا اقتفا  آثاره يف حتليل احلوادث التارؼلية ادلاضية وحىت الراىنة وعدم االكتفا  ومبادئو،

لسالفة الذكر سوى فيض من النظريات ا  لكوما ،هائبقبوذلا وإظلا استنطاقها واستقرا
 .ريض،وجز  يسَت شلا حاولنا التعريج على ذكره يف ىذه األسطر

التاريخ خرب عن االجتماع اإلنساين الذي ىو العمران البشري،ومن مَثَّ فإن  نقيتو من  _
الزيف و صويب أحداثو يشكالن ادلنطلق األول لتصور العمران البشري،ولذلك وضع ابن 
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ح أحداث التاريخ وأخباره يقوم على اجلرح والتعديل والتحليل خلدون منهجا لتصحي
  واستنطاق األحداث للوصول إىل صواب االستنتاج.

اإلنسان مدين بالطبع،ومن مث كان البد من أن يعيش وسط رلتمع يسري يف حدوده _
التعاون على إنتاج القوت،وبالتايل التطور يف أساليب العيش لتصبح أكرم،متخذا يف ذلك 

عمار األرض إالوسائل اليت  ضمن لو الدفاع عن حيا و،واالستمرارية فيما يكفل لو  جل
 واالستخالف هبا.

يتشكل العمران يف أصلو من قسمان، بدوي وحضري،يشكل الثاين راية  _
األول،ويشكل األول أصل الثاين ومنهلو،ؼلتلف كل منهما عن اآلخر يف أساليب العيش 

دلا  فرضو الطبيعة على كل منهما،وإن كانت أقل وطأة ك وعادات وسلوكات أفراده، وذل
ولينا يف اجملتمع احلضري،كونو أكثر قابلية للتغيَت والتطور من اجملتمع البدوي، ما قد 
يلؤدي بو إىل مسالك ادللك والدولية، لكن ذلك سرعان ما يتقلص وينحسر يف أقسى 

  وسعا و،ما قد يشكل قانونا ثابتا لقيام و داعي الدول.

ال يتطور العمران البشري وير قي إال باالعتماد على سلتلف الصنائع،اليت  وفر أكرب قدر _
 من الكسب،خاصة االقتصادية منها،ما ينعكس بالرفا  على اجملتمع.
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العصبية  لؤدي إىل ادلنعة والغلبة،والعصبية  سمو إىل الرياسة،والرياسة  بعث على التطلع _
 يقوم أصال بغَت العصبية،ويظل قويا بقوهتا ويضعف إىل ادللك،ومن مث فإن ادللك ال

 .36بضعفها

القرآن أصل ىام لفهم الظواىر االجتماعية ادلاضية وحىت احلاضرة واستشراف  _
ادلستقبل،انطالقا من حسن  دبر آيا و،والدين اإلسالمي بقواعده األساسية أساس كل 

اصة أن  قوى و شتد إذا ما هنضة وأقوى عصبية ؽلكن للمجتمعات اإلسالمية والعربية خ
وعادت إىل مقوما و و ركت ما دوهنا من عصبيات جنسية وعرقية ال طائل  دتسكت بو،

 منها سوى زيادة اذلوة والفرقة بُت أفراد اجملتمع الواحد ناىيك عن األمة الواحدة. 

 الهوامش:
دار  خليل أمحد خليل،  رمجة: ابن خلدون وماكيافيللي، عبد اهلل العروي، - 1
 .19م،ص:1991، 11ساقي،ط:ال
سامية حسن الساعايت،ابن خلدون مبدعا)قرا ة جديدة لفكره ومنهجو يف علم  -2

.36م،ص:2116مصر، -االجتماع(،اجمللس األعلى للثقافة،القاىرة  
.251سورة البقرة،اآلية: -3   
 .14سورة يوسف،اآلية: -4
 39،ص:نفسوسامية حسن الساعايت،ادلرجع  -5 
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نزلة الرعية اليت  سوسها ادللوك،مُسُّو سوقة ألن ادللوك يسوقوهنم،فينساقون السُّوَقُة: مب -6
ذلم،فُيقال للواحد ُسوقة وللجماعة ُسوَقة.ينظر:ابن منظور،لسان العرب،حتقيق:عبد اهلل 

  .2156مصر،مادة:سوق،ص: -علي الكبَت وآخرون،دار ادلعارف،القاىرة
وال ادلعروف،أي اجملهولون.ينظر: ابن األرفال: ىي مجع ُرْفٍل،أي رَت ادلسمى  -7 

.3278منظور،ادلصدر نفسو،مادة:رفل،ص:   
ملوك باليمن دون ادللك األعظم،واحدىم ِقيٌل،ويكون ملكا على قومو  األقيال: - 8

َلُو من ملوكهم يشبهو، وسِلْالَفُُو،  ومجعو أقيال. وىو ادللك من ملوك احلَتة يَ تَ َقيَُّل من قَ ب ْ
 3798 -3781قول،ص: -مادة: قيل  ادلصدر نفسو، ابن منظور، ينظر:

مادة :  ادلصدر نفسو، ابن منظور، خليق:يُقال َخِلْيٌق لكذا أي جدير بو.ينظر: - 9
 .1247ص: خلق،

، حتقيق: 11عبد الرمحان بن زلمد بن خلدون،مقدمة ابن خلدون ،ج: -11
.12م،ص:1992لبنان، –بَتوت  مكتبة لبنان، أ.م.كا رمَت،   

فللعمران طبايع يف أحوالو يرجع إليها األخبار وحتمل عليها الروايات "... -11
  .14،ص:11،ج:ادلصدر نفسوواآلثار..."،ينظر:عبد الرمحان ابن خلدون،

"...وأنا ادلفلس أحسن السوم فأنشأت يف التاريخ كتابا رفعت فيو عن أحوال  -12
با بابا،وأبديت فيو ألولية الناشئة من األجيال حجابا،وفصلتو يف األخبار واالعتبار با

الدول والعمران علال وأسبابا،وبيَّنتو على أخبار اجليلُت الذين عمروا ادلغرب يف ىذه 
ومللؤا أكناف الضواحي منو واألمصار،وما كان ذلم من الدول الطوال  األعصار،

والقصار،ومن سلف ذلم من ادللوك واألنصار،وعلا العرب والرببر،إذ علا اجليالن الذان 
عرف بادلغرب ماواعلا وطال فيو على األحقاب مثواعلا...".ينظر:عبد الرمحان ابن 

  .15،ص:11خلدون،ادلصدر نفسو،ج:
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"يظهر شلا كتبو ابن خلدون يف ادلقدمة أنو كانت لديو فكرة واضحة عن ا ساع  - 13
إال نطاق الظاىر االجتماعية ومشوذلا جلميع األنواع،وأنو مل يغادر أي قسم من أقسامها 

عرض لو بالدراسة".ينظر:جورج البيكا،السياسة والدين عند ابن خلدون، عريب:موسى 
 .82م،ص:1981، 11لبنان،ط: -وىبة وشوقي الدويهي،دار الفرايب،بَتوت

البداوة واحلضارة نصوص من مقدمة ابن خلدون،ادلنتدى  زلمد العبده، - 14
 .61م،ص:1993، 11بريطانيا،ط: -اإلسالمي،لندن

 .526، ص:12،ج:ادلصدرنفسود الرمحان ابن خلدون،عب - 15
ىو اجملتمع بتعريف بسيط يف حُت يُعرفو ابن خلدون قائال:"العمران ىو التساكن -16

دلا يف طباعهم من التعاون  واقتضا  احلاجات، والتنازل يف مصر أو حلة لألنس بالعشَت،
 .67ص: ،11على ادلعاش".ينظر:عبد الرمحان ابن خلدون،ادلصدر نفسو،ج:

 .892، ص: 12عبد الرمحان ابن خلدون،ادلصدر نفسو،ج: -17
"أما الظواىر االجتماعية يف بٍت اإلنسان فلم بفطن أحد من قبل ابن خلدون إىل - 18

خضوعها لقوانُت كسائر الظواىر األخرى،وبالتايل مل يعن أحد من قبلو بالكشف عن 
 .86:،صنفسوىذه القوانُت".ينظر: جورج البيكا ،ادلرجع 

"  طلق كلمة القوانُت يف العرف العامي على األصول العامة اليت  بُت ار باط  -19
األسباب مبسبباهتا،وادلقدمات بنتائجها الالزمة،أو بعبارة أخرى اليت  نبئ حبدوث نتائج 

او كما يقول  معينة الزمة،إذا حدثت أسباب خاصة،و رجع النتائج احلادثة إىل أسباهبا،
  عرب عن العالقات الضرورية اليت  نجم عن طبيعة األشيا ".ينظر:جورج مونتسكيو:" اليت

 . 84البيكا ،ادلرجع نفسو،ص:
"يرمي ابن خلدون يف مقدمتو من ورا  دراستو للظواىر االجتماعية إىل الكشف عن  -21

 القوانُت اليت ختضع ذلا ىذه الظواىر يف نشأهتا و طورىا وما يعرض ذلا من أحوال".ينظر:
 .84ادلرجع نفسو،ص: البيكا، جورج
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 .47،ص:نفسوسامية حسن الساعايت،ادلرجع  - 21
  بتصرف. 55،ص:نفسوسامية حسن الساعايت،ادلرجع  -22
 .67، ص:11،ج:ادلصدر نفسوعبد الرمحان ابن خلدون، -23
"...اعلم أن اختالف األجيال يف أحواذلم إظلا ىو باختالف ضللهم من ادلعاش،فإن  - 24

ظلا ىو للتعاون وحتصيلو".ينظر:عبد الرمحان ابن خلدون،ادلصدر اجتماعهم إ
 .22،ص:11نفسو،ج:

 77،ص:نفسوسامية حسن الساعايت،ادلرجع  - 25
 .224، ص:11،ج:نفسوعبد الرمحلن ابن خلدون ،ادلصدر  - 26
 .78،ص:نفسوسامية حسن الساعايت،ادلرجع  -27
علم اإلجتماع السياسي عند ابن اإلشكاليات التارؼلية يف  عبد القادر جغلول، - 28

 .31م،ص:1981، 12خلدون،دار احلداثة بالتعاون مع ديوان ادلطبوعات اجلامعية،ط:
"رفل عدد رَت قليل من الدارسُت إىل أن األداة اليت  وسلها ابن خلدون للوصول  - 29

ئة إىل نظريتو اجلديدة أو علمو اجلديد،ىي علم التاريخ بعد جتريده من األخبار اخلاط
األسس اإلسالمية يف فكر ابن خلدون  مصطفى الشكعة، ينظر: واألحداث الزائفة".

 .38، 37م، ص:1992، 13ونظريا و،الدار ادلصرية اللبنانية،ط:
 .18،ص:11،ج:ادلصدر نفسوعبد الرمحان ابن خلدون، -31
ب "إن منهج ابن خلدون يف نقد التاريخ دقيق،مع استفاضة يف البيان وثرا  يف ضر  - 31

األمثال اليت يستقيها من األخبار ادلسطورة يف كتب ادللؤرخُت السابقُت...وال يقف األمر 
بابن خلدون عند نقد الروايات التارؼلية وجترػلها مث رفضها،وإظلا يدلف إىل بعض ما ذكره 

ادلفسرون أيضا،ومل يكتف ابن خلدون بالوقوف عاند أخطا  بعض ادللؤرخُت وإظلا عمد 
ل اليت حتمل عناوين متصلة األسباب بالعمران،مثل الفصل الذي عقده أيضا إىل الفصو 

عن"طبيعة العمران واخلليقة" ليسهب القول عن التاريخ باعتبار أنو خرب عن االجتماع 
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أي أن التاريخ ىو وسيلة كل إنسان للتعرف على اجملتمعات اإلنسانية من  االنساين،
ة من أخبار التاريخ ووقائعها حسبما رواىا خالل دقة اخلرب وصدق الرواية،ويستعرض أمثل

ادلرجع  مصطفى الشكعة، ينظر: بعض ادللؤرخُت وؼلضعها لألسس النقدية اليت وضعها".
 .41، 41نفسو،ص:

 .12،ص:11عبد الرمحان ابن خلدون،ادلصدر نفسو،ج: - 32
 .19، 18،ص:11عبد الرمحان ابن خلدون،ادلصدر نفسو،ج: -33
 .31،ص:نفسودلرجع ا عبد القادر جغلول، -34
" وليس من شك يف أن احملاوالت اجلادة اليت قام هبا ابن خلدون يف ىذا ادليدان قد  -35

جعلت منو صاحب منهج دقيق يف التحليل،ورؤية صادقة يف االستنتاج،ونعٍت بذلك 
استقرا  أحداث التاريخ وحتليلها واستنطاقها،وفرز احلقائق،والتنبو إىل األكاذيب،مث 

العطا  التارؼلي يف النطاق االجتماعي اإلنساين،و وصل ابن خلدون من خالذلا استثمار 
مصطفى  ينظر: وقوانُت ُعزيت إليو". إىل النتائج اليت صارت فيما بعد منهجا اختص بو،

 .51،ص:نفسوادلرجع  الشكعة،
 .77،ص:نفسوادلرجع  مصطفى الشكعة، - 36
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  فرنسوا لويس رحلة بونمان

 ودورها في الكشف التجاري للصحراء. من تڤرت إلى غدامس
 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف / دعاشـــــي سميـــرة /أ

samer_dach@yahoo.fr 
 ملخص:
وفهددأحأبعدد  ححخالهلدد حمدد ذيتحأمهيدد حت لةيدد ح، ددَت  حبومندد فحنسواددويح ددو  ححتعددرحلة دد 
إذحتكشد ح اد حيهجم مهد حبد ال حي ادويل  حح سدس ححةدو حي جاد ل حي ردتسي   ي اي س حي فسوادي ح

تاددعجحه هددر حةعسندد ح،ددلحمدد ح جع ددةحوددتححي جادد ل ح يةجتكمددُتحي سة دد ح،يدد ح، ودداحنسوادد ح
هددددتححةكدددد سحي اددددياس ح  ددددجحإإذلحغ  ددد حح يالتف قيدددد تنيهددد حهلددددراحيسددددجرليههأحب ةع هددددريتح

 .ي جا ل 

Abstract :    ح
Bonman’s Fransoi Lwis trip counted as a great important 

in history, from his trip we understand fransh politic dimentions 
about saharian trade and its sacret interesting to Touareg town, 
the trip detect for us how France was looking for knowing 
every thing related to this trade and its own controlers aiming to 
draw them by alliances and agreements till dominate this trade. 

ح

 ححح
  

mailto:samer_dach@yahoo.fr
mailto:samer_dach@yahoo.fr
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 مقدمة:
  ددددددجححأطي دددددد حتويهددددددرهححمددددددلحيهجم مدددددد تحي فسوادددددديُتح   ي رددددددتسيحي جادددددد ل ظ دددددداح
ح ي ظس احخدال حي قدسفحي ج سدشح شدسحأإذلحأفحهتيأتحهل حيفحي ق   ح  ا ب حي اويةلحيجلزيئس  

ي شدس  فحي سئيادالحي دترح دسب حألهند ححح يجلزيئدسحي درينشحيققيقدالحالةدجال حي جاد ل نك فح  ملح
بددددُتحماددددجعمسيهت حيقجردددد    حمدددد حي  تددددسحيألبددددي حيةجوسدددد حإذلحي ددددي حيألط اددددال ح يفحإطدددد لح

سدددعاحنسواددد ح،مميالهتددد حمددد حي دددر  حيأل ل بيددد حةعسنددد حح يةاددد طةي جاددد ن حيأل ل لح  دددجحهدددتحح
أخدتتححخ    حي رتسيء ح جتو دلحاد ل حيلذم يدزحمد حغد تح غدريم حب اد ححيجلزيئدس ح هكدتي

ح.،لحي وس ئلح   وغحمسي ه  حنك واحي  عم تحي كشفي حأةرح س ئ ه ححتاجغل

ممستحنيددهحهددتححيةيددز  حنك دد حمدد حق ددلحسددج حةدد ح،دد فحي ادديرحبومندد فح  لندد ح  غدد حي   ددرحي ح
 غدددسضحمعسندددد حأسدددع لحماجا هتدددد ح حإذلحغددددريم حمدددد حتقدددستح  قيدددد سحبسة ددد ح ية لشددد  حليودددر ف

تا   اد ححكجشدفه حمد حخدال و أغسيضحأخدس حح يقرل يحأسع لحماجا هتأحأثا ءحي ج    حي جا لر
ححححح.ح  اويوبحي يتح  جلجه حي سة  

ي ديتحقد سحود ححي سة د حبأهدريا تجع دة إشدك  ي حلئيادي  ي  تد  هدتي تدططسح مومد 
مد ح يألسدل  حماهد   مد  جممو د   اهد   تجفدس  جد ل  حيةااقد .ححهدتححي سة د حبومن فح مد حأاد نجه

 مدددد حهددددالحوج ئاهددد ح ،يدددد حسدددد مهاحهددددتححي سة دددد حيفحتممددددُتحح؟هدددالحظددددس اح   ي ددددالحي سة دددد 
ي سة ددد ح جددد ل  حي ددديتحأاددد نجه ح يةعسنيددد ح مددد حي قيمددد حي ج لةيددد حمعددد لاحنسواددد حةدددو حيةااقددد ؟ح

حححيةااق ؟.

 .التعريف بصاحب الرحلةأوال: 
 حس<8?8أ،جدوبسح ?8(ححبجد ل  Aح،ولسديك )حيفحب سدجي   دو  نسواويحبومن فححح  ر

  دجحمد ح  در حح  سجقس يحمبر اد حغدغَت ن ي رحح، فحة ،م ح اكس  ح حوز حب جلزيئسحمشح  ئ جهح
حفوكـــــونهدددددتيحيسدددددجا  يحإذلحمددددد حق  دددددهح حب لدددددسحمدددددسي حلي ددددد حي ويقعددددد حهادددددو حيجلزيئدددددسحي ع غدددددم ح
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(Faucon)نأخدتحةد   ححبشدكلحغس دب حذ،سحأفحبومن فحقدرحهتبجدهحيقيد  حي عسبيد ةُتحح
(ح1)(Birmandreïs) ماددرلي  حيفحمقهددددددددددددجحشعدددددددددددددئحب لدددددددددددددددددسب سددجمسيلحيألهددددددددددددددددددددددددد رلحح

 .(2)تع أح غ حي   رح متك حماه حبشكلحهيرأ  حي ترح عجربحمرلسجهحيأل ذل ح

 ح(3)(Hadjouth)ةاددددوطححنسسدددد فحق ي دددد حجممو دددد حمدددد أتدددداحيفحأةددددرحيأل دددد سح
قدد سححبومندد فحيةعددس اححم عاددكسه   اددرح و هتدد حإذلحهددتيحيةقهددجحأمدد سحححي  شددَتبسئ سدد حي شددي ح

بــن قدد سحبفضددو هح ة ددهحح  مغدد مس ح ححنج ددشحهددتححيخلمو دد حمدد حيلي  دد  ح اددرح غددو هحإذلحهادد  ح
 ماتدهحياد ح خيمجدهحيةاديتالحيفحي شد  هدتيحح سدجق   ب حح (Ben-Allal) (4) عـلل

 حهدتيحيالسدأحي دترحظهدسحيفح،ج بد تحألحي ق سدأحح(Mustapha)حمصـطىى سبي ح هدوح
سعرحيهللحب سأحمرافجحبومن فحيجلزيئسر ح أفحةي تهحتشد هحةيد  حإا  يدلحبوادسب حيفحمهاجدهح

  . تكو اه

يالبدد حي ردد بحح(5)محمــد بــن عــللماددتحذ ددنيحيقددُتحأغدد بحبومندد فحبدداف حماز دد ح
.ح قرح  شحبومند فحظس ند حغدع  حيفحي  ري د  ح كادهحةظدالحنيمد حبعدرحبم اد  حيجلميدشح  شي 

ح فهددددأحَتحأفحآثدددد لحتسبيجددددهحيأل ذلحهع ددداحبومندددد فح حغدددن لسدددد حالح  شدددةح ددددهحغ دددد لحألودددهحأغدددد بح
حيألواددددبهددددوحأوددددهح اددددَتحيفحيالادددد ححيلدددد طلح لأ حأفحطس قددددهح ايددددلح زتددددهح شددددسنهحححب  فعددددل

حيةغ مس .حشخريجه 

حح، ددد ح حخندددسطح،مجادددو حيفحي فسقددد حيأله يددد ح  دددرل حبددد جلزيئسحيحس 1836حيفح  ادددمرب
حرقيـب  مد .حتق درح در حما غدبحماهد ححتادع ح شدس مدسححح ،د فحماد  رح ادكسرحمًتهأ،

 د سحق ئرحي فسقد حي م  مد ح  رد  حيي حسح حمثح?:?8 حإثسح و تهحم حقااايا حيفحنسق حي ر  حيي 
ح=>?8 ح.حم1857عام  الىيلق في ضابطاس ح بعرح و تهحم حلة جهحإذلحغريم ح  ُت 
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خدد لاحيةردد ت ححي دديتح،دد فح عمددلححقائــد الســريةسحمتدداحتسقيجددهحإذلح:=?8يفح دد سح
و  ح ، فحيفح،مَتحم حيألةي فح ك  حب   عم تحي يتحتاج زسحي مق ح يلادول ح حهدتححي  عمد تح

ح.(6)ي يتح ضا شحو ح يئم حإذلحأقرجح له تحياللتي ححيفحقي  هت 

حمد حأقدو حمدشح يةدرح نسسد فحةادوطحويههحمدشح قشحبومن فحيفحمحس<:?8يفح  سح
 ،دددد فحهسحيدددد حنقدددد  ح ددددهحي شددددي ححماددددهحيالسجاددددالس قددددرحط ددددبححي  شددددَتحي شددددي ح هددددوحفسسدددد في 

Aولكـن يجـب أن مثـ  انخـرين يمكن لـي انن قتلـ  ، مصطىى أخي وداعا « ي  شَت 
اسـم  لـي  .عـلل ....  بـن خيمـة معـا تحـ  أكلنـا الـذي  والملـ  الخبز حق تتذكر

 .»(7)أنني لن أستسلم أبدا ألن  تعرف جيدا ابتعد، أن
ق  ئددددلح ححقادددداايا ح،مددددَتحمدددد حيقمددددالتحي دددديتحش ددددااح  ددددجحإق دددديأح،مدددد حشدددد ل حيف 
يفحتڤددست.حح(Desvaux)حديىــو حخ غدد حيةااقدد حي دديتح، ودداحت بعدد ح  كو وودد  حي رددتسيء
 عمد حبح  قيد س(ح8)(Marechal Randon)رانـدون حالمارشـالحٌ، د حمدد حق دلهاد  حح

ح.(9)س=>?8وونمربحح=9يفححي رتسيء س حإذلحغريم ح

هددتيحي سهددلحي ددترححح   ومندد فحشدد ق ي  عمدد تحي  ححيةجويغددلحي كددرمدد ححبعددرحثالثددُتح  مدد 
يفحأنس قيددد ح،مددد ح غدددفهحح  تدددس حٌخ قددداحيالسدددجما ئي حي ددديتححت دددنيحي فلددد تح،ددد فح يةدددريحمددد 

س حبيامدددد ح،دددد فحيفحمهمدددد ح<??8هدددد وفالحح:8حبجدددد ل  Aح(Calle)تددددويفحيفح،دددد  ح.حفوكــــون
حتفجيشي .ح

 ي سمح ويدددد ح  ضددددولححةضددددسحها بتددددهحبعدددد حدمم ددددالحي اددددس حي رددددوني حمدددد حي جيا ويدددد 
حمح دهحإذل متححآخدسحمد ح يةدرحإذلحميسح  جحأ،ج نهأح هوحأ ختحي ج بوت حيةاط  ُتحي فسوايُت

 ح،مدد حذ،ددسحسددعرحيهللحةددو حتشددييشح(10)رددال ح ي اشدديريفحهددوحماادداأحمدد حي حي ز جددوفحخمدديأ
حيةددد ءحي  ددد ل ها بتدددهحبدددأهنأحمح دددويحي ددداععحمثح ادددعوححيفح سبددد حمح جدددهحيفحتددد بوتح قدددرح نددد حيفح
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  ددجحمقسبدد حمدد حح(D’El-Ma-BERD) (11)حخدد لاحقادداايا حةيدد ح، ودداحأمال،دده
حح.(12)حقااايا 

إن وجـود الكنيسـة  «  ها ح شنيحسدعرحيهللحيفحشخردي حمردافجحبومند فحبقو دهAح
ةاددبح. »(13)والتـابوت والعربـة ال يـدل علـى أن مصــطىى بونمـان كـان مـن المسـلمين

ح ندةحمدز    ن ححبور ق مايتالح غَتحهزيئسر ح  شححهتححيةر  لحميك حي قو حبأفحبومن ف
ح.(14)يلسالس ححي ر  حيةايتالحم 

 ثانيا: ظروف ودوافع الرحلة.
يلذم يدددزرححإفحمددد حتعساددداح دددهحنسواددد حمددد حمضددد  ق تحمددد حطدددساحهدددولاح يلوغجدددوف

باددسيب  حهلددراحطددس حي فسوادديُتحمدد حيةااقدد ح يةا نادد حي جا ل دد ح ددربحي رددتسيء حل تح  يددهح
سح<:?8شددك اححجلادد حيالسجكشدد احي ع مددالحبدد جلزيئسح دد سحةيدد حنددولحيةجالهلدد ح  ازيئددس ح

مدد حأهددلح حي قيدد سحبرليسدد حي جادد ل حي رددتسي   حمدد حخددال حمعسندد حية دد  الت حأوددوي حي ادد ش ح
 ح لذمدددد ححي عم يدددد ح(15)ةسي،ددددزحي جا ل دددد ح طددددس حما نددددته حخدددد لاحي رددددتسيء سدددد ئلحي ددددرنش حي

ح،لحي وس ئلح   وغحهرنه  حنك واحي  عم تحي كشفي حأةرح س ئ ه .حح ظفا

 ة ح، واحغريم حم حيةسي،زحي جا ل  حي يتح اياسح  يه حيالذم يز حق مداحبملسد  ح
جتو دلحهدتححي جاد ل حمد ح درح ح ر حبعم تحإذلحت دنيحيةاد طةح رليسد حا لهتد ح ي اد لحي كفي د 

غددريم ح ردد قهأحيفحيجلزيئدس حةيدد حق مدداحب  جوغدلحهاوبدد حإذلحغ  دد حأفحيةج ددويحيلذم يدزحيفح
يألغويط حناع ويحماه حوقا حيلتك بحب  ج  له حبويب حي رتسيءح، ه ح أمالحيفحيسجم   حسدك فح
ي رددتسيء ح مددرحي فسوادديوفحإذلحأسدد و حيالتف قيدد تح مع هددريتحيقم  دد حمم مدد حةددر حمددشح

ح.(16)سحح ي اجيا ح، واحي جوغلحهاوب حةىتحمش لاحتڤستح سوا:>?8بٍتحميزي حسا ح



 مجلة دورية دولية محكمة                                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 153  11لعدد ا
 

بجڤدددست حنقددد سحيقددد ،أحي عددد سحليودددر فحمجويهددريححبومنددد فحيفحهددتححيألثاددد ءح،ددد فحي سة  ددد 
 يقدرل يح غدسضحمعسند حأسدع لحماجا هتد  حبجك يفهحمبهم حإذلح س حي ردتسيءحةيد حغدريم  ح

حمعسنجهح  غ حي   ر.ماجممس  حنيهحأسع لحماجا هتأحأثا ءحي ج    حي جا لرح

سحإذلحغ  ددد Aح=>?8ودددونمربحح=9هدددتححي سة ددد حمتددداحيفحغضدددوفحشدددهس  حمددد ح دددوسAح
ح<7س ح   وددددداحبشدددددكلحهنددددد ئالحمددددد حطدددددساحغددددد ة ه حبددددد  وي رحيفAح<>?8هددددد وفالحح>8

س.حبدرأه حغد ة ه حمد حتڤدستححأ دد ح،د فح قدوسحبشد حمحدالتح ادكس  ح  ددجح<=?8هد وفالح
ي اددددددوين حإذلح ي حسددددددوا حهادددددد  حيوضددددددأحإذلحق ن دددددد حوددددددونمربحح=9مادددددد طةحي رددددددتسيءح ددددددوسAح

(Souafas)حألفحي فسواددديُتح،ددد وويحمهجمدددُتحبادددواحبدددر يلحي وغددد حي دددرقيةحي دددترح(17)ح 
حقرمهحي سة   حةو حتاظيأحقوينلحسواح ي ًت،يزح  جح الق تحغريم حمعهأح ماجا هتأ.

حعصــمان بــاي اددرح غددوهلأحإذلحغددريم حذهددبحبومندد فح ي  جددهحإذلحبيدداحيقدد ،أح
(Osman Bey)حنسةبحوأح حتر حإ يهحي سة   حةو حم حميك حأفحتدونسححغدريم حح 

م حمويل ح جا لحيجلزيئس ح طَ دبحمد حيقد ،أحي درخو حيفح القد تحا ل د حمدشحنسواد  حةيد ح
بدسلح دهحبدأفحهدتيحمد حمرد تجهح مردد ت حنسواد  حألفحي جاد ل حهدالحي دسيب حبدُتحيألمدأح نسوادد ح

حالحتا بحسو حيقرو ح  جح الق حمعهأ.

 لكــن واحتنــا تشــك إن غــدامس إنتاج ــا قليــ  و  «   يددهحيقدد ،أحبقو ددهAحهادد حل  ح
مخـــزن لســـلع الســـودان وت ســـو ق إلـــى تـــونس، صـــرابلس والشـــرق دون  ـــعوبات فـــي 

بعددره حمتحح.»(18)حال تتــوفر لــديناالطريــق، كمــا نمخــذ مــن الجزائــر القمــ  والتمــور التــي 
يسجض نجهأحبأمسحم حيق ،أح ارحأةرحيألثس  ءحيةقيمُتحيفحيةر ا ح بقدويحنيدهحةدىتح دو هتأح ح

 حلمبد ح عدو حذ دنيحإذلحي شد ئع تحي ديتح غد اح(19)ذ نيحي  ياحي ترحشد ههحي سة  د حب  ادا 
يق ،أ حأفحيةقرو حم حلة جهحهالحيسجكش احيةر ا ح  اشحخما حهلد ح  ليسد حإمك وي هتد ح

ح.(20)الءح  يه  السجي
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هتيحم حهعلحي سة  د حيفحي غدرح دتهبحإذلحبيداحيقد ،أح يع مدهحمبهمجدهحح ج ر درح،دلح
يشج  ححبه حنت،سحأوهحأخربحيق ،أحبشأفحي سسد   حي ديتح غد جهحمد ح ي رحسدواحق دلح غدو ه ح
نرددد لةهحبأوددددهحيفحخرمددد حنسوادددد ح قددد  حبأوددددهحوقيددددبحيفحندددواحي ردددد  حيي ح دددر حيقدددد ،أحي عدددد سح

 ثددةحبدددهح ط ددبحماددهحأفح قددوسحبرليسددد ح يسددجاال حةددو حي اس ددةحمددد ح ي رح  ازيئددس حي ددترح
حسواحإذلحغريم ح تفتصح،لحشالءح جع ةحب ةر حلحي جا ل  حيفحغريم .

هادد ح  ددربلحموقدد حنسوادد حمدد حهددتيح، دده ح ادد حأفحي فسوادديُتح عسنددوفحأفحوقددصحيةيدد حح
رددددتسيءحلح ق دددد حلئياددددي حأمدددد سحتاقددددلحي قوينددددلحبأمدددد فح هددددالحتس ددددرحمادددد  ر حشددددعبحي  شددددك ح

نجتدرث ح .(21) غمماح  جحةفسحيآلب لح حإذيح، فحذ نيحدمكا ح ربحيلادوطحيأل،مدسحشدع ي 
حتاددهيلح م يدد جادد ل ح حي  حهلددراحل ياحنويئددرححمدد ح قرم وددهحمدد  دد حهنددسحت مسودد ح  ي رحل دد ح ح

ح جلزيئسبدددححتدددي حيةاددد طةحي ددديتحميجدددر يحإذلح س دددر فحأفحي فسواددديُتبادددس   حمشدددَتيحأفححيةعددد مالت
 ال يى ـم ن الحـاكمإ"حA هدوح جمدجأح  قدو ح يألنس قيد حدمج كد هتأحيف  جتكأححي ق  ر ح جكوف
بعرم حأهنجحي سة  د ح،المدهحأ دس ححيقد ،أح ب  فعلحح "(22)ال يبصر حقيقة م متيو  يكلم

ح  حيلتي ةه.

 بعرحمكوثهحها  حةر حأسد و حح(23)ماتحذ نيحي يوسحأغ تاح القجهم ح ايف حهري
 ح(24)مد حأسد و حيفحغدريم حأ،مدسحب   قد ءح دهحالحتادمبحت ق هد حي ديتح يمدسأليقسلحي عدو  حألفح

إالحأفحإغدددسيلحيقددد ،أحيفحبق ئددددهحةدددر حآاددد ح شددددسح ومددد حآخدددس   حهعددددلح و تدددهحإذلحيجلزيئددددسح
.حخددال ح(26)س=>?8  اددمربحح;9بددرالحمدد Aحح(25)س<>?8هدد وفالحح>8ت اددجأو ح ددوسAحح

يةع ومدد تحح يددشح،ددلحي اقدد طحييددشحيفحيسددجف  حي سة  دد حمدد حمعسندد حأمدد ، حيةيدد ححهددتيحي وقددا
ألفح حلغددأحغددعوب حهددتححيةهمدد ح حو هتدد حمهمجددهحأفحاعددلح  ددر حمدد حيةددسهبحيألس سددي حي دديت

ح.(27)أسل جهح، فح،مَتحيألسل  حمق بلحي س ح  جححي ترحبيلححأل  حمس حي شعب

 ثالثا: أهمية الرحلة ونتائج ا.
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أهند ححتجدورح  دجحإفحهتححي سة  ح،اصحت لةالحه م حهريح حلغأحغغسحةامه حإالح
مددد حيفحهددددلحهويو هددد حي ج لةيددد  حي اي سددددي ح حيالقجرددد     حي مق نيددد ح حي عمسيويدددد حي حمع ومددد تحقدَح

 يالهجم  ي  حغَتحأفحيجل وبحيالقجر  رحقدرحغ دبح  دجحي سة د ححألفحغدسضحي سة د حاد لرح
 يفحيألس س.

 الجانب التاريخي والسياسي: . أ

مهمددد حةدددو حمر اددد حغدددريم ححتقدددرسح اددد حهدددتححي سة ددد حمع ومددد تحت لةيددد ح سي سدددي 
غددريم ححسح، وددا=>@8 يأل ادد  حي ادد ئر حآوددتي  حةيدد حأن  تادد حي سة دد حأوددهحخددال حسددا ح

ححيةر اد ةيد حأشد لحي سة  د حإذلحي ضدسيئبحي ديتحتدرنعه حح حتاحةكأحي ر   حي عمم وي حالحتزي 
 حب لادد ن حإذلحذ ددني حح (Lezma)،ددلحثالثدد حأشددهسح    شدد حيفحطددسيب  حتددر جحي  زمدد ح

أح رم فحب رححيرلح  دجحنويئدرحأخدس حممدلحبيدشحي ع يدرح  ادجفيرحأ ضد حمد حادسيئبحيق ،
ح.(28)خس هه حم حيةااق  ح خو حيلبلح

ب  ج ددد لحأفحشدددعبحي ادددويل ح،ددد وويححمدددلحيهجمددد سحي فسواددديُت حنقدددرحيسدددجا  حي سة  ددد ح
حغدددريم يقرددو ح  ددجحبعددد حيةع ومدد تحمدد حخدددال حمشدد هريتهح  دد حطس دددةحل ي دد تحادد لح

ةو حهتيحي شعبحي قور ح وتيحقدرماح اد حي سة د حمع ومد تحمهمد حةدو حأقاد سحي ادويل  ح
 وظددد سحةكمهدددأح مدددر حقدددوهتأح حتكمهدددأحيفحماددد ة تحشددد   حمددد حي ردددتسيء حةيددد حقددد  ح
 دداهأحي سة  دد حبددأهنأحماقاددمُتحإذلحإق يمددُتح، ددَت  حطددويل حي غسيبدد ح طددويل حي شددسيق  ح هددتيفح

 عددُتحح(29)نسقد ححيكمهد حلئدي حمد حي اد الءح يألشدسياحي قادم فحومد حي عر درحمد حي فدس ح ،دل
يفحيخلجمددددشححالقددددًتي  ح قددددو ح دددداهأحي سة  دددد حبددددأفحهددددتححي فلدددد حذيتحمك ودددد ح   يدددد  دددد حطس ددددةحي

ح.(30) جكوووفحم ححم للحي  ر حي سةلح  اكاوفحيهلض  ح ي ج لقال

،مدد حأ ل حي سة  دد حق ئمدد حبأادد ءحأهددأحقدد   حي اددويل  حيفحيجلهدد حي شددسقي حذ،ددسAحسددالح
يق اححممرحخاوخ ح)أقو حم حيجلميش( حسالححممرحبد حسد ا ف ح ممد فحبد حبكدسر ححممدرح
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بد حه ددول حموسدجحبدد ح، ي د  حي رب،دد ح نادر قوف ح مدد حي ا ةيد حي غسبيدد حذمدرAحسددالحيقد احأمحددرح
ح.(31)شي حب حآنوي و  ححممرحب حبيا  حب حبكسرحم حيالهق ل ححممرحب حقي

 الجانب االقتصادي: . ب

 قددرحغ ددبح  ددجحهددتححي سة دد حي ادد بشحي جادد لر حنردد ةبحي سة دد ح،دد فحمك فدد حمدد ح
يق ،أحي ع سح  ازيئس ح يامشح دهحأ،دربحقدرلحدمكد حمد حيةع ومد تحححراندون حالمارشالقَ لحح

ي دديتحهتددأحي فسوادديُتحيفحهددتيحيخلدد  حح هكددتيحب  تادد حهددتححي سة دد حمبع ومدد تحه مدد ح دد حتاظدديأح
حي قوينلح سَته ح يألخا لحي يتحقرحتجعسضحهل ح ،يفي حمويههجه .

قيقد ح،مد ح دوحأهند حنفالحطس قهحإذلحغريم حلينةحق ن  حي اوين ح ق سحبوغفه ح غف ح 
حمددوليحأس سددي حيفحلة جدده حنيددت،سحأهندد حتجكددوفحمدد حلئددي ح ح  يددل حادد لح يدد  ح بعددره حأشدد لح
إذلح ظيف ح،لحم حي سئي ح ي ر يل حي سئي حمك  حبجاو  حي ازي د تح ياد ذحي جدريبَتحي البمد ح
يفحة  ددددد حتعدددددسضحي ق ن ددددد ح  هادددددوسح ي دددددر يلح وهدددددهحطس دددددةحي ق ن ددددد ح   دددددُتحأمددددد ، حي جوقددددد ح

حسًتية . يال

،مدد ح  ددُتح ادد حي سة  دد حوظدد سحسددَتحي قوينددل حنيقددو حأفحي جادد لح اددَت فح  ددجحيألقددريسح
مددشحي ددر يلحأمدد سحيقيويودد تحي م دد حب ألمجعدد ح يلبددلحمتشددالحمدد ح ليء ح  ددجحمادد ن حمدد حهددطالءح
هادد  حي  دد حمدد حيل دد حتسيقددبحيلبددلحي دديتحاددساح دد حي اس ددةح حإادد ن حإذلح هددو حيثاددُتحأ ح

م حمتس ح قية حشعَتح حقوسحيألغا سحيخلفف ح ق يلحمد حي ز داح حلحمز   حب ةطفثالث حم حيلب
  ضددي حأفح كددلحتدد هسحيثاددُتحمدد حقددس حيةدد  زحدم ددوء حب ةدد ءح حأمدد ح دد ح،دد حيلبددلحنجترددلح

ح  يهحم حيةسي الحيفحي اس ة.ح

   حنًتيتحسَتحي قوينلح شَتححإذلحأفحي ق ن  حت رأحسَته حبعرحشدس  حي شدم  حمثح
بحيفحمكدد فحةدديأحنيددهح،ددلحتدد هسحمددشحسدد عهح إب ددهحةو دده حةددىتحي عرددسحتويغددلحسددَته  ححتاددًت 
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 فيرو حوتيحي رر حأفحها  حمدر حيسدًتية حيفحي رد  ححةدويرلحي ع شدس حغد  ة حالحتدر سحح،م 
حأ،مسحم حآ ح  شس  ح قيق .

 د حجم ود حيةخد طس ح دت،سحي سة  د حأودهح دجأحتاد يبحييدشحي سهد  ح يفحة  د حيهلادوسح
ي ق ن دد ححححححححححح تضددشحي  ضدد ئشح يلبددلحةوهلدد ح يألشددخ صحمدد ح ليءحي  ضدد   ح هادد حتجوقد ح

 ددجأحإادددسيسحي ادد لح إطالقهددد .حيفحخجدد سحةر مدددهح دد حي قويندددلحأشدد لحإذلحي ق ن ددد حي دديتحغدددت ه  ح
حأحمـــــد بـــــن التـــــواتيندددددت،سح دددددر ه حي دددددترح جدددددأ  حمددددد حآاددددد ح شدددددس حندددددس يح ق ئدددددرحيادددددهح

(Ahmed Ben Touati)يدلح حآاد حاد لح ي ويد حإبدلح حإاد ن حإذلحآاد حح   
ح.حح(32)  شس  حيالححمم ُتحب   ض ئشح سج ح  ي حماجخرم ح  س،و 

ود نول حوادد  حأتدجحي سة  دد ح  دجحذ،ددسح يفحإطد لحمهمدد حتفقدرحمردد  لحيةيد حح  مااقدد  ح
حتدددددرنقه حمعجدددددرب ح كاهددددد حتكفدددددالح جز  دددددرحيةر اددددد ح ي  اددددد تُتحب ةيددددد ح حنهدددددالححمردددددول حيفحبقعددددد 

 ح(barh) مدددًتح تشدددكلحةواددد ح ادددمجحي دددربححح>8مدددًتح  ساددده حح>9مادددجاي  حطوهلددد ح
 قددوسح  ادد تُت ح يجلددزءحيآلخددسح حيةر ادد ححيفحماهدد حهددزءحقاددويتح رددساتاا ددةحمدد ح،ددلحب ي دد حح

مددًتحمد حلأسحي ادد قي حي دديتحح7>8ةدد لسح قضدالح ومددهحيفح،دوعح قددشح  دجحبعددرحةدويرلحح  يهد 
ةيددد حح حيسسددده  حألودددهحمك ددد حبجوب دددشحيةيددد ححيةخررددد ح  ادددقالح  دددجحأغدددت  حيألليادددال

مبدددر حمجاددد    .ح،مددد ح وهدددرحب ةااقددد حي عر دددرحمددد حيآلبددد لح قدددوسح  يهددد ححيةددد ء ادددجفير فحمددد ح
يأح ومي  حيثاد فحمد حهدتححيآلبد لحتعدو ح  اديرحساجح7>ي او  حةي ح جأح نشحأهولحهلطالءحبدح

ح.(33)ةرحأ ي فحيةر ا أح(hadj Mohammed Mettitan)مجيج فححيق اححممر

تز  وددد حي سة ددد حمبع ومددد تحه مددد ح ددد حتاظيمددد تح قدددويوُتحغدددريم  حإذح دددت،سحهدددتيح حح
ي سة  د حأفحودد حمجاددسيحيفح سدداه ح  ددجحلأسددهحوقيددبحمدد حمه مددهحلغددرحي عمددالتح  بفحي اقددو ح
 غ  لحي تهب حأمهي حغدريم حالحتكمد حيفحماجا هتد حبدلحيفحي ج د   حي جاد لر حةيد حأشد لح

يم حح يةجعدد م ُتحمعهدد حمد حسددوين  حسددو يويُت حإذلحأهدأحي ادد شح ية د  التحي جا ل دد حبددُتحغدر
حتووايُت حطسيب ايُتح نيال يُت.
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 د حي اد شحي ديتحه  هد حي ادونيوفحذ،دسحأهندأحه  دوفحمعهدأحح،دلحمد حي ج د  حي قمددب ح
ي شدددعَت حي ز دددا حي جمدددولحباو يهددد ح ق ددد حودددول حكددد لسح قدددأحي غدددزي ح.ح،مددد حه دددبحي ادددو يويوفح

 حي قاايدددد  حه ددددو حيةدددد  زحي فدددديالرل حي  خددددول حغ دددد لحأسددددا فحي في دددد حبكميدددد تح، ددددَت  حيألقمشدددد
ح ي رم حيألبي .ح (Poudre d’Or) ي تهب

  د حية د  التحي جا ل د ح دت،سحغد ةبحي سة د حمد ححيم دهحي جوواديوفح ي اسيب اديوفح
مددد حأسدددوي حغدددريم حإذلحبدددال حي ادددو يفحمددد حيةسهددد ف حيقس دددسحبكميددد تحه ئ ددد  حي ادددك ،ُتح

يو  حي فا تُت حي ش شي ت حيةرداو  تحي زه هيد ح ي جمدول.ح يألقمش حم ح،لحيأل ويف حي ربح
يجلادو حبدر فح  يدرحح  ئدر حمد حق ن د  شدَتحي سة  د حإذلحأودهحالحتوهدرحأ د ححب لا ن حإذلحذ ني

  هأح    وفح  ًا حيفحأسوي حغريم .ح

،مدد حتفيددرو حي سة دد حيفحمعسندد ح سدد ئلحي ج دد   حي جادد لرحيةاددجعم  ح قجهدد ح ححتددر ح
 كيدددلحيق دددو ح مددد حشددد وه حمددد حيةدددوي حغددد ةبحي سة ددد حح ددد حيةك  يدددلحي ددديتح ددد   حتادددجعملح

ةي حأشد لحإذلحمكيد  ح ادمجحي ي با ح ،تيحيةوي حي ا ئ  حمملحي ز اححححححححححححح ي عال ح
ح ددددًتي حح897 ددددًتي حغدددَتحأوددددهحيفحغددددريم ح ادددد  رحح7=8 رحيفحيجلزيئددددسح ادددد ح(Saâ)ي ر ددد  ح

وفدد ح حسدداجيأحح7>نسوددنيح ح8وفدد حي ردد  حمدد حي فددو حي اددو ي ح ادد  رAح ددت،سحأفحسددعسح
،يدلحي قهددو حح (la Livre)ةدر حيةكيد  حنسودني ح،مدد حح>< اد  رAحي شددعَتحي رد  حمد ح
ح ي اكس.

غ د لحي دتهبح سد  ئنيح دوبفحح (Mitkal) نيدت،سحيةمقد  حح (34)أمد ح د حيأل بيف
حي تهبحيةارهس حأم ح  حي عم  حنت،سحي فسونيح ي ر ل ح دلح شسحما ق ح  مق  ض .

س حأن  ودد حي سة  دد حبشددالءحمدد حي جفردديلح اهدد ح حنجاددس ح=>?8 دد حيألسددع ل حسددا ح
Aحإذلحذ،سحأسع لح،لحي ا شحي يتحترلحغريم حم حي شم  ح،م ح  ال

 السعر المادة السعر المادة
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حنسونيح?>حيألغا سحنسونيح><حم حي قمب ًتحح897غ   ح
حنسونيح97حية  زحنسونيح>;حي شعَتم حح ًتح897غ   ح

حنسونيح>حي غزي حنسونيح>:ح ق  حوولح
حنسونيح77=ح،يلحم حأسا فحي في  ححح7>حنسونيحح7>85حقايا حم حن غو ي حي او يف
حنسونيححح7>5=حممق  ح  تهبحيةارهسححح8حنسونيحح8597حقايا حم حي فو حي او ي 

ح(ح35)نسونيح7>95ح.يجل و حيةربوغ حوو ي حلنيع حنسونيحح8597حم حي اكس َت ح

ح

ح
مددد حخدددال حيجلدددر  ح يةخاددد حي  يددد  حوادددجاج حأفحي اددد شحي ددديتحتردددلحغدددريم حمددد ح
ي شددددم  ح ي ادددددو يفحتكددددوفحغ  يددددد حي ددددمم حوجياددددد حبعددددرحيةاددددد ن  ح،مدددد حأفحبعددددد حيةاجاددددد تح

حمررله حي شم  حمملحيق و حي يتحترلحي رتسيء حيألمسحي ترح فاسحغالءه .ححح
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إذلحمكد فح بدد ألخصححأفحأسدع لحبعدد حي اد شحتجغددَتحمد حمكدد فح،مد حأشد لحي سة  دد 
ح (Dourou)  ل ح=إذلحح>ادد ل حي ع يددر حإذحذ،ددسحأفحسددعسحي شدد  حي قددورححقيمجددهحمدد ح

  ل ح اد بحيقدًتيوأحمد حمويقدشحيةد ء ح،دت نيحح7;-ح>:  ارح غوهلأحإذلحي وية ح رنعوفح
 حيفحةددُتح  ددد  حيفحغددريم حبددددحممقدد  ح8نسوددنيح ددددحح99ماددتو حي ددتهبح  ددد  حيفحقادداايا ح

  ددجحوادد  حي فويئددرحي ك ددَت حي دديتححيرددلح  يهدد حي جادد لحمدد حيألسددوي حنسوددنيح هددتيح ددر حح88
حي غريماي .

،م حتفيرو حي سة  حيفحذ،سه حألهأحيةسي،زحي جا ل د حي ديتح، وداحتجع مدلحمعهد حق  ئدلح
غددريم ح يادداحسددو حغددتسيئا حيجلزيئس دد حممددلحغددريم  حتا كجددو حيةغددس ح غدد تح حغددَتحأفح

حألهندد  أهددأحهددتححيةسي،ددزحهددالحغدد تحح هاوودد  حبددُتحلدد  حإنس قيدد حححححححححح  ادد شححمادد حاددز  
مدد ححقوينددلي حييددشحماجادد تحأ دد ح ددجأحإ ددري حألبعددُتح وًمدد  حي ددترح ددر سحإنس قيدد حأ،ددربحأسددوي 
حيجلاو .حي شم  ح ح

  دددر حأفحغددد ةبحي سة ددد حدلح دددًت حشددديل ح جع دددةحب  جاددد ل حإالح ذ،دددسح حب لاددد ن حإذلح
ذ،سحي ا شحححححححححححح أسع له ح  س ئلحي ج    حي جا لر ححتدر ح د حي ضدسيئبحنيقدو حأفح

 تقدرلحح (Lezma)غريم حترنشحاس   ح،لحثالث حأشهسح    ش حيفحطسيب  حتر جحي  زم ح
حني حيق ،أححيرلح  جحنويئرحأخس حمملAنسونيحب لا ن حإذلحذ ح777.@بدAح

 نسوني حح>:بيشحي زوواحبدAح -

 نسوني حح>يلبلحبدAح -

  ح...إخل.حح(36)نسونيحم حيةااق ح87 خو ح خس احيلبلحبدAح -

حظهددس إفحمد ح فاددسح اد حمح  دد حي ادويل ح  ادد شحيةدد ل حمق بدلحأتدد   حتقدرمه حي قوينددل ح
وقددلحي  ضدد ئشح نقد حةع ومدد تح قددرمه حأسدع لح دد حي سة  دد ححمدد حخدال حمدد حأشدد لحإ يدهح ه يددح اد 

Aحي اقيبحي جا لرحيفحغريم ح  جا لحممل
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 ، أ ححح977نسونيح دحح7;م حغريم حإذلحي وي حبدح -

 نسوني حح7:م حغريم حإذلحغ تحبدAح -

 نسوني ح...يخل.ح7@م حتويتحإذلحتا كجوحبدح -

 يفحيألخَتحأش لحي سة   حإذلحأاد ءحي ق  ئدلحي ديتحتاجمدالحإ يهد حهدتححي قويندلحي جا ل د ح
ي  ميددرحح,(Les Rondjebane( حل ذمدد ب )Les Sinaouneغدداعوفح) هددالAح

(Les Et Mahamidححيقويمددر )(Les El Haouamed)ححي مددو  ُتحح 
(Les O. Mahamoud)حيجلدسهيُت  (Les Djerdje)ح  قد تيُت (Et les 

Degatta)ح.(37)ح

 الجانب العمراني: . ج

ي دددديتح قددددرححتددددر حي سة  دددد حبشددددكلحمفرددددلح دددد حيجل وددددبحي عمددددسي حةر ادددد حغددددريم ح
بددُتحسددتسحي ا يعدد حي رددتسي   ح ي  ايدد ف حنقدد  حمر ادد حغددريم ح، ددَت حهددريححم طدد ححيمجزهددا

ب  اخيددلح ودد حةردد ح جممددلحيفحهددريلحطو ددهحأ،مددسحمدد حثالثدد حأمجدد ل ح ددجأحي ددرخو حإ يهدد حمدد ح
شددكلحوردد حيفححمدد حي سمدد  حتددل ح ددر حأبددوي حأمههدد حي  دد  حي شددسقال حمدد حهددتححيجلهدد حهادد  ح

 يقرد حتوهدرحمقدرب حأ د ححي جدل ححييةر اد  حبدُتحهدتحوادجايشحلؤ د ح،دلحخنيدلح  يئسرحمد حخالهلد
الةظحي سة   حق وله حمز ا حبأو ق حبويسا حبي حي اعد س ح ق دلحاد  بحبد  حي غدسلح  و دواحإذلح

 حث ويدد حأ،مددسحغددعوب حردداًحةهددبح  ددولحي  ادد تُتحي دديتحتشددكلحةددو حغددريم حح يةر ادد حوفادده 
يقرددد ح يةر ادد ح جخ  هدد حي اخيدددلح ب  جدد رلحبددُتححجبددريلححم طددد مدد حيأل   حنكددلحقاعدد حألضح

ح يجلرليف.

سددد ع حأةيددد ءحوددد حتادددع حشدددويل ح ةددد ح خدددلحيةر اددد حذ،دددسحأهنددد حتاقادددأحإذلحح
ح يةددددرلئيادددي  ح  كددددلحةددددالحشدددديخهح ماددددارح حيةاددد هرحتجميددددزحبأهندددد حمقاددددم حإذلحهددددزأ  ح
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 حوددد حشدددويل حبادددق حماددابازئهددد حي ع ددورحمغاددد  ح  اادد ءح يآلخدددسح  سهددد   حأمدد حي  يدددوتحن
 ح  دجحخ نداحي يتح افتحماه حادوءحتل ق حهرحمظ م  حنق حتوهرحبع حي اوين  جحشكلحأ

 سابح،لحبياحها  حسس سحم ٍتح  جحشكلحقربحبزرحإسالمال.

ح

أم ح  حةالحي اويل حنهوحمعز  ح  حب قالحيةر ا ح  قدشح  دجحميدُتحبد  حي درخو  ح
 جكدوفحمد حسد ع حإذلحي ويد حبيدوت ح يد ح،دلحمادك حمعدز  ح د حيةاد ، حيخلد  ل ح دهح،مدد ح

حتداحح عيشدوفحي دت   حهدتيح أشد لحإذلحبيدوتحي ادويل ح(38)يفحبيدوتحلد  حإنس قيد حهوحيقد  
يفح مر وغ حب ألغفسح هالحخيم تحذيتحأشدك  حتشد هحم حه رحي مَتححخي مهأنق  ححيلي س

طدسيب  حهدتيح ادرحه  وهند حمد حتس،يد ح حبدزليلحيي د حح مز اديليمد حمد حي دريخلحيليم حي عسبي  ح
ح.(39)لحأ حه رحي مَتيفوحمز  حجب رحي امحه يألثس  ء حأم حي فقسيءحنريخ 

هادد ح هادد  ح از ددوفحجددونسحودد حنادد    حأمدد حي جادد لحي ددت  ح طموهندد حمدد ح هددتححيةر ادد حالح
ح.(40) ارحبع حيألغرق ء ح نيهأحم حيةا نس  حم ح تهبحإذلح يلحي ضي ا

 الجانب الثقافي واالجتماعي: . د

  ماجمعددددد تحي ردددددتسي    حيهجمددددداححيفحإطددددد لحيةادددددبحيالثادددددوغسييفح يالومسبو دددددوهال
ي ددددسةالتحوددددتيحيجل وددددبحيشددددرحيالهجمدددد سح هددددتيحةددددىتح فهمددددويح ق يدددد حسددددك هن ح معجقددددريهتأح
  دد  يهتأحالسددجرليههأح جق ددلحي اددساحيآلخددس ح هكددتيحهدد ءتحلة دد حبومندد فحيسددجا ب حهلددتيح

تقدد ححأحي عق دد حي ك ددَت حي دديتي غددسض حةيدد حأ ذلحي سة  دد حيهجم مدد حب  غدد حبدد خلجمشحي جدد لقالحألهندد
ححح ع ولحي رتسيء.حأم سحي فسوايُت

ةيدد حأشدد لحإذلحيجل وددبحي جع يمددالحهلددتيحيخلجمددشحنقدد  حأفحسددك فحغددريم ح هجمددوفح
الح جاو دددوفحيفححةدددىتيأل  يددد ءحأباددد ءهأحيفحيةرلسددد حطي ددد حي يدددوسحح دددًت ةيددد ححبجع ددديأحأطفددد هلأ

 عدساحي قدسيء  حأمدد ححمد حترد  احغريمادالي شدويل  ح كد حتدسيحح قدو حمد حه ودبحآخدسحأودهحق  ح
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ةيدد حأط عددهح رددم فحبدد رحح ب  رببس دد حي دديتحهددالح غددجهأح(41)وادد ئه ححيادد حي قددسيء ح ي كج بدد 
حبأفحي ااو ح جع م حيفحيةا هرحي قسآوي .ححح

،م ح شَتحي سة  د حإذلحي ر  ود ح ي اس قد حي ردوني حي ديتح ج عهد حي ادويل حنيقدو ح داهأح
حج دددد ح دددد حي عددددس  ةسدددد و،هأح ح دددد  يهتأحمادددد موفح  اجمددددوفحإذلحي اس قدددد حي جيا ويدددد ح كدددد ح

ي ج لقالح هحب ه ح يةر حشس ي ح  سنضوفحي ر  ل ح الح ق  وفحي اال  ح   اا ءحتدأثَتححح  سهلن
ق ي دددوحيةع شدددس ح  عضدددهأحي ددد ع ح ح،مددد حأفحسدددك هنأح(42)، دددَتح  دددجحي سهددد  حيةخ ردددُتحهلددد 

ح ،لح  ئ  حتعيعحتقس   حيفح ز  ح  حي ع ئالتحيألخس .ححح

 حح يألةدسيلحي سه  حي ع يدر حأم حشويل هأحا وحم حي اا ءح ر حيل  م تحي زذمي تح
 تقجرددسحةس،دد حوادد ئهأحيفححي ادد بةحيأل  حمدد حي  يددوتحأ ح  ددجحي ادداوحح،ميددريفحخمرددصح
هل  حةي ح وهرحسو حيلضسح ي ا شح يةاجا تحيةجاو   حأمد حي سهد  ح جاو دوفحيفحيةر اد ح

قسيسدد حبادد تياهأح خنددي هأ ح حيج ددوفحي ادد بةحيألسددفلحمدد ح قضدد ءحة هيدد هتأحأ حيفحي ددريخلح
ي  يوتح يألل ق حيةظ م  حأم حشويل هأحو ححمالهتأحيةغ ق حألهن حمتملح،مخد بفحهمعدوفحنيهد ح

ح.حح(43)مشحي جا لحي ت  ح فر فحإذلحيةر ا حس عهأحي يتح ج    وهن 

ي هلأحيي  ح قو  حيفحي اد   ح هدتيحح قاع فح، َت حم حها حدمج بحميج نيحي اويل 
 عٍتحأفحيجلم  حي يتحتاجخرسح  س،و حهرحو  ل حيفحيجلزيئس حأم حغدامهأحمد حهدا حسدو ي ح

ي ددد ع حماهددد حبدددهحشدددعسحطو دددلح يألخدددسحشدددعسححقردددَت ح،مددد ح دددر هأحبعددد حح  معدددزهأحخمج اددد 
ي سة  دددد حةاددددبحح ي اددددو يفح قددددو ح اهددددحأةرددددا يألةرددددا حمدددد حي اددددو يفحأ حيةغددددس  حأمدددد ح

 غددد احي ددديتحذ،سهددد ح دددهحاددد لحغدددريم حبأهنددد حذيتحق مددد حقردددَت ح لؤ سددده حغدددغَت ح آذيهنددد حيأل
حقرَت .

نقد  حأفحشدعبححيفحي كدسسح يجلدو  ححخرد  حأهدلحي ادويل ح،م ح ا عا حي سة   ح  
حماد نسحبدر  لهأحنمودهح ادجق لحمد حطدساحأةدرحي اد الء حنيقدوسحهدتيح ي اويل حمضي احإذيحمدس 

  ددت ه ح  جق اهدد حمددشحأهدد رلحي عشددَت  ح الححيددجفظحإالحجبددزءححيألخددَتحب خجيدد لحو قدد حمدد حقايعدده
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غغَتح يهر دهحإذلحاديفهحمدشحي اعد س حهدتيحي اعد سح قدرسحيفحقردع ح، دَت حدم دوء حب  كاكادجح
  عرير ح ة يبحي او ح هوحيةشس  حيةفضلحأثا ءحي وه د ت حأمد حي ادويل حالح دأ، وفح الح

نيمدد حبيدداهأ حالح از ددوفحي  مدد سحي ددترح غاددالح شددسبوفحأمدد سحي ضدديوا ح إمندد ح جادد   وفحطعدد مهأح
حهزءحم ح هوههأح ميسل فحنو حهتيحي  م سحطع مهأح شسيوأ.

هددددتيح ذهدددددبحي سة  دددد حبعيدددددريحبوغددددفهحي دددددرقيةح  مددددسأ حي ج لقيددددد حيفحب اجهدددد ح شدددددك ه ح
    سدده ح حنقدد  حوادد ءحي اددويل ح ضددع ح  ددجحأهادد ه ح أ هههدد حمدد   حي اي دد حي زلقدد ءح   ددجح

ي  ددوفحي ددري،  حأمددد ححتضددفالسيءح أ ددر ه حسددو ي يتحبويسددا حمددد   ح هاجدديه ح ضددع حبقددشحمحددد
شددددك ه حنقدددد  حبددددأفحأ يدددداه ح يسددددع تحسددددو ي يتحح شددددعسه حطو ددددلح اددددز ح  ددددجحل، جدددديه ح
 لؤ سددده حمكشدددون ح قادددم حشدددعسه حاددد حممدددلحي فسسددد ف حأمددد حأذل هددد حطدددوي حمفجوةددد فح

ويفحمجاو د  حميا فحيأللض حأمد ح   سده حنهد ح ستدر  حه  َدبحمد حقمد شحسدو ي ح مادسبحبدأ 
 ندددو حهدددتيحي   ددد سحتستدددررحي ااددد ءحي ًتقيددد تحل يءحمددد حي قاددد حأ حيقس دددسحخماددد حبددد ألبي  ح

يز ره حأو ق  حهزءحم حهتيحي س يءح غاالحيجلاأح يجلزءحيآلخدسحمسندو ح  دجحنيألسو ح يألمحسح
 .(44)ي كج حيأل اسح مقرم حأذل ه حمز ا ح  الحسو يوي حم حذهبح نض 

 خاتمة:
حA ي حهتححي سة  حالحا وحم حنويئرحت لةي حه م حواجاج حأفم حخال حم حتقرسح

 غف ح قيق حةو حتاظيأحي قويندلح يةاد  نيحيةط  د حإذلحههد حغد تحي سة   حقرسح ا ح -
 غدددريم ح حنقدددرحل،دددزح  دددجحيةاددد  نيحيةط  ددد حجبهددد حي ردددتسيءحيجلزيئس ددد ح ي ادددو يف ح

ألهنددد حأ،دددربحأسدددوي حب  ج  لهددد ححمدددلحيهجمددد سحي فسواددديُتح ححمدددر يحيهلدددراح هدددوحغددد تح
ي اددو يفح ح،مدد حأ اددبحبرقدد حأسددع لح،ددلحي ادد شح نرددلحبددُتحسدد شحي شددم  ح سدد شح

 ي او يف.
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هدتححي سة د حأتداحباجد ئ حقي مد  حيألمدسحي دترحةفدزحنسواد ح  دجحبعد حلة   د حآخدس  ح -
  جعدساحبشدكلحح حح(Duveyrier)حدوفيرييإذلحغريم حيفح قاحالةةحمملح

بدر يلحمد ح ل حيفحلة دد ح، مدلح  دجحي  ايد حيالهجم  يد ح ي ر ايدد ح ي افادي ح ادك هن  ح
بومن فحأوهحتأس ح،مَتيحألوهحدلح ادجاشحب د ل ح،دلحي د ال ح متدٌتحأفح ز لهد حأةدرحآخدسح

حذ،سح.حبشكلحمفرلحأ،مسحدم  يقرسحمع وم تح  حهتححي ق  ئلح

ةدددسصحسدددك فح ح،مددد حأفحيةع ومددد تحي ددديتحيعهددد ح ددد حي قددد   حي سئياددديُتح  ادددويل ح -
ا دجحذ دنيحيفحفسوادي  حي حيجلزيئدسحمدشح القد تحا ل د حندجبحغريم ح ة ،مهد ح  دج

 ز دد ل حي ع غددم ح قادداايا حخددال ححعثمــانحالشــي يسددجر  ءحب دديأحي اددويل حي ددر ٍتح
حالــــــدوقحالماريشــــــال مددددددس حأخددددددس حيفحح هددددددرحالمارشــــــال رانــــــدون ةكددددددأحنددددددًت ح

ممضدد ءححيةع هدر حي جا ل دد حيوجهداحب ز د ل حي ع غدم ح بدد ل   ححدومـاالكوف بيســلي
 .وي ب ح  حي ق  ئلحيألخس حالشي  ايخنوخنم حطساح

 ال وامش:
                                                 

 .(Bir-Mourad-Rais)، واحتر جحأوتي حبَتموورلي  ح هوححتس  ح  جامي حي عسبي حبلسحمسي حلي  ح.ح(1)
 (2). Faucon Narcisse , Le livre d’or de L’Algérie, T.1, librairie 
Algérienne et coloniale, Paris,  1889,  p 88.  

مجيا حي غسبي ح ي وساجح ح،م حتاك حق  ئدلحبدٍتحق  ئلحح ح اكاوفيةغ مس  ححهأحخ ي حم حي فسس فحقبائ  حجوط:.ح(3)
 حخددال حي عهددرحي عممدد  ح  اددعويححتدداحأ يمددسحخوهدد حيليددلحي جدد بشح ددريلحي ادد ا فح هددأحق  ئددلح،مددَت حح ددال حمجيادد حي وسدداج

 حأنظر :حللمزيدحي قج  حيفحي فًت حيالسجعم ل  .
- Louis Rinn , le royaume d’Alger sous le Dernier Dey , Imp. 

libraire Editeur, Alger, 1900, p 22 ,27,   
- Faucon Narcisse , Op.cit, p ?>.  
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- Lacène Khelil El Berkani , Au pays des Hadjoutes ou Hadjout, 
tribu et ville (1052-1952), T.1, S.M.E, S.L.E, S.D , p 5. 

ةددر حأ،ددربحي عدد ئالتحي شددس ف  حي دديتحتاتددرلحمدد حسدديررح  ددالحم دد ل حي ددترحيسددجقسحيفحي قددسفحAح اجاددبحلابــن عــلل.ح(4)
حللمزيد أنظر:  حيفح س حمجيا ح ححقس حبي   حي ق يع ح<8

- Louis Rinn , Op.cit , p9>  

سحت قدجحتكو اد ح  ايد حغدوني ح حتدس ح  دجح درح مدهحيقد اححمدالح;A8?8ح  درحةدويرلحسدا حمحمد بن علل بن مبـارك.ح(5)
حسحيفحمعس،دد حبون ل ددنيح هددالحأ  حمويههدد ح، ددَت 9:?8ي ددر  حي رددغَتحسدديررحأم دد ل  حشدد ل حإذلحه وددبح مددهحيفحأ،جددوبسح
س حمتحإ قددد ءحي قدد  ح  يدددهحنيمدد حبعدددرح سدددا حيفح7:?8اددرحيجلددديعحي فسواددالحمادددتحيالسددجيالءح  دددجحي ع غدددم حيفحهو  يدد ح

سحبعدددرحيةع هدددر حي ددديتحَ ق عهددد حيألمدددَتح  دددرحي قددد  لحمدددشحيجلادددسي ح رح;:?8ةدددر ح ددد مُت حمثحأط دددةحسدددسيةهحسدددا ححالعا ـــمة
ح. حادرحي فسواديُتحإذلحه ودبح مدهحيفحسدهو حمجياد ميش  .ح  ك حي ا  أحدلح رسحنش ل ححممرحب ح دال حيفح در حمعد لح

سح خ د ححممدرحبد ح دال ح مدهحيقد اححمدالحي در  حيفح1837متحيسجلا احيقس حبعرح ن  ححمالحي در  حي ردغَتحيفحهو  يد ح
أ ددد  حار دددرحيق ددد حي دددترحيدددشحبدددُتح  ئ جدددهح يألمدددَتح  دددرحي قددد  لحمددد حأهدددلحتاظددديأحيةق  مددد ح أغددد بحبري ددد حمددد ححح م ي وددد 
ح88يسجشددهرحيفحمعس،دد ح ي حيةدد حلحقددس حيقددر  حيةغسبيدد ح  ددجح ددرحيجلدديعحي فسواددالحيفححح.سحخ يفدد حيألمددَتحيفحم ي ودد <:?8
ححأنظر:س.ح:;?8وونمربح

 حد بــن يوســف )دراســة خا ــة بمدينــة متوســطة فــي الجزائــر(مليانــة وولي ــا ســيدي أحمــمط دد حجمهددو  ح -
ح.;;8-:;8 . .ف ح .سحف ح .ت حصح

حح حمق  حب ةوقشحيل كًت  ح   ر  حي ق يع .محمد بن علل -
- www.apcdekolea-dz.comححح حAحح;978  امربحح>9 وسA   ح<; ح99 ح  جحي ا .  

 
(6). faucon , Op.cit,  p 91. 
(7).  Ibid, p 89. 

،ق ئددرحمددالبسح ححسA1841ح مددلحية ل شدد  حليوددر فحيفحمعاددكسح،ق ئددرحيةق طعدد تحي عاددكس  حسددا حرانــدونحالمارشــال.ح(8)
س حمثحمددر سحأ مدد  حبدد  وبيل حيقسبيدد ح  ازيئددسح حيسددجمسحيفحيسددجخريسحمح سددجهح خربتددهحيفحخرمدد حيةاددجعمس ح?;?8 دد سحسددا ح

سح قفلحليهع حإذلحيجلزيئدسحح8>?8ي او يوي  حبفعلحمطهالتهحي ع  ي حمتح فاحيالوج  حح ه حةي حيسجر جهحيل ي حيقسبي حسا ح
س.حمتيزتح?>?8هويفحح;9 ذلحغ   ححإوش ءحإ يل حخ غ ح  ماجعمسيتحب جلزيئسحيفسحإ8>?8  امربح 11،ت ،أح  سح

شتا تح، َت حم حيجليوشحإذلحب بولح ق  ئدلحهسهدس ح ةدىتحيجلادو حالةدجال حيألغدويطح تڤدستح خضدو ححبملس  حةكومجهح
 أنظر:.حس8<?8ه وفالحح 16تويفحيفحهاي حةىتحي رتسيءحي كرب .حبٍتحميزي ح سواح

http://www.apcdekolea-dz.com/
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 ح . 462-461ح Ibid, pح -

السياســـة الىرنســـية فـــي الصـــحراء الجزائريـــة )   مدددَتي رحأمحيدددر ح حآخدددس ف أمحيدددر ح مدددَتي رح آخدددس ف حح -
 .>; حصحح@977 ح ليحهوم  حيجلزيئس ح(1844-1916

(9).Faucon ,Op.cit  p 89-91. 
(10). Ibid , p 95. 

 ح يلحي  رد ئسح  اشدسح ي جوب دش حيجلزيئدسح<احم(،1954-1830تاري  الجزائـر الثقـافي ) أبوحي ق سأحسعرحيهلل ح.ح(11)
 .:=;ح-9=; حصحح<977 ح

(12).faucon, Op.cit, p 95. 
 .:=;ح-9=; حصحالمرجع السابقأبوحي ق سأحسعرحيهلل ح.ح(13)

(14). faucon , Op cit , p 95. 
 حيةطساد حي وطايد ح الترد  ح حي اشدسح حقضايا و دراسات في تاري  الجزائر الحـدي  و المعا ـر.حي  حكا فح ح(15)

 @:8 حصح1994يجلزيئس ح
 .=;->;.حأمحير ح مَتي رح آخس ف حيةسهشحي ا بة حصح(16)

(17). faucon, Op.cit , p 90. 
(18).Bonnemain, « Voyage à R'ADAMÈS », R.A.C, décembre 1859, , 
Imp. de CH.LAHURE et CIE, Paris , 1859, p 118. 
(19).Ibid, p 119. 
(20). faucon, Op.cit,  p 91. 
(21). Bonnemain , Op.cit,  p 120. 
(22).Ibid,p 897. 
(23).Ibid,p 121. 
 .Faucon, Op.cit,  p 91ح .(24)
(25). Bonnemain , Op.cit, p 88>. 
(26). Faucon, Op.cit , p 90. 
(27). Bonnemain , Op.cit , p 132. 
(28). Ibid, p 126-127. 

مفس هد حأجمد غح مطومهد حت م هد ، ح هدالحط قد حي اد الءحأ حح(Imajaghen)حباإليماجـاغن  ارحي ادويل .ح اموفح(29)
يألشسياح حتجلحيةست  حي ع ي حيفحيخلجمش ح هالحيألق ي حياللسجقسيطي ح أغت  حي ا ا حي اي سي حمشك  حم حأو سحيشجهس يح

ححينظر: لح ق ي  حأ ليلفح ارح،يلحيبهس.حب قس  حيفحية اال ح أمهه حق  ئلح،  حغ  حيفح،ووفرلي ي حيألهق
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 حم" 19"جوانب من الحيـاة االجتماعيـة واالقتصـادية لـدا قبائـ  الطـوارق خـلل القـرن إبسيهيأحبجقد  ح -
يجلزيئدسرحخدال ح ،ج  حية جقجحي وطٍتحي م  حةو  حيقيد  حيالهجم  يد ح يالقجرد    حيفحيجلادو  مق  حوشسحيف

 حص ح9789مارددولح حي ددوي ر ح سحمدد حخددال حيةردد  لحي  يدد  حما عدد ي قددسوُتحي مدد م ح شددسح حي ج سددشح شدد
9>8. 

(30). Bonnemain , Op.cit , p 127 
(31). Ibid, p 130-131 
(32). Ibid, p116- 117. 
(33). Ibid, 122-123. 
(34). Ibid, p 125. 
(35). Ibid , p126ح. 
(36). Ibid, p 126-127. 
(37). Ibid, p 125. 
(38). Ibid, p 121- 122. 
(39). Ibid, p 128. 
(40). Ibid, p 122. 

 .ح قررحها ح،ج ب حي جيفيا غ.(41)
(42). Ibid, p 127. 
(43). Ibid, p 123. 
(44). Ibid, p 127-128. 
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لجزائرية جريدة الصباح التونسية الثورة  بقضاياالرأي العام التونسي  اهتمامات
 1954/1958جاذنمو 

 جامعة المسيلة /قسم التاريخ/  أحمد مسعود سيدعلي د.
sidali_280@yahoo.fr 

 ملخص الدراسة باللغة العربية:
 

شكلت الصحافة التونسية كمنرب إعالمي منبعا هنلت منو الثقافة التونسية وبلورهتا يف 
اجتاىات كثرية أمهها االجتاه السياسي حيث كرست الوحدة بني شعوب منطقة ادلغرب 

العريب وبلورة الفكر ادلغاريب،فاىتمامات الصحافة التونسية بالشأف اجلزائري جاءت مبكرة 
زائرةة وبعد ىا ولالذلا ددت بشكل أو بألر الناققة باس  الثورة قبل اندالع الثورة اجل

تسجل يف أحداثها العسكرةة والسياسية وتشهر بسياسة القمع االستعماري اليت قالت 
الشعب اجلزائري،لكن ظلت ىذه ادلنابر ختضع دلشارب سلتلفة كانت تنهل منها ألجل 

ؼ تلك ادلشارب السياسية ذلك،التلفت درجة تفاعلها مع أحداث الثورة بالتال
وادلصاحل الضيقة إلةدةولوجية األحزاب ادلعربة عنها ،وجرةديت الصباح والعمل التونسيتني 
وإف كانت الثانية لساف حاؿ احلزب الدستوري احلر واألوىل مقربة منو إال أف ىذه األلرية  

ورة كانت تعرب بشكل أكثر رادةكالية من العمل عن مواقف حازمة ناصرت فيو الث
اجلزائرةة واعتقدت يف ضرورة ربط كفاح الشعب التونسي قبل االستقالؿ يف 

،باستقالؿ الشعب اجلزائري بل ومنطقة ادلغرب العريب برمتها،فهي كانت 1956مارس
تساةر لط القائد صاحل بن ةوسف وانتهجت فيما بعد هنج اليوسفية اليت التلفت عن 

ي للمنطقة وتسوةة ادللف التونسي مع اإلقامة البورقيبية يف التعامل مع الوضع اإلقليم
 العامة الفرنسية.

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 170  11لعدد ا
 

 ملخص الدراسة باللغة االصلليزةة:
Tunisian press formed as a media outlet fount drank it Tunisian 
culture and fleshed out in many directions the most important 
political trend where devoted unity among the peoples of the 
Maghreb region and the development of the Maghreb thought, 
Vahtmamat Tunisian press the Algerian affairs came early before 
the outbreak of the Algerian revolution and after her and which 
has become more or less a spokeswoman for Revolution sign up 
for military and political events and be declared a policy of 
colonial repression, which affected the Algerian people, but 
these platforms have been subject to different walks were draws 
them to order it, different degree of interaction with the events 
of the revolution according to those political stripes and narrow 
interests to ideological mouthpiece of her parties, and the 
newspapers the morning and work Altoncetin albeit second 
mouthpiece destour and the first close to it, but the latter was 
crossing the more radical than working for the positions 
determined which championed the Algerian revolution and 
believed in the need to link the struggle of the Tunisian people 
before independence in March 1956, the independence of the 
Algerian people and even the Maghreb region as a whole, they 
were keep pace line Salah Ben Youssef commander and later 
pursued Yusufiya differed from Bourguibism in dealing with the 
regional situation of the region and the settlement of the 

Tunisian file with the French public accommodation approach 
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 موقف تونس من دعم الثورة الجزائرية : – 1
إف التوجػػػو ادلغػػػاريب ادلشػػػمؾ يف تعمػػػي  الكفػػػاح ادلسػػػلت سػػػرعاف مػػػا فػػػم إثػػػر تصػػػرةت 
قرقاج ومباشرة احلزب احلر الدسػتوري دلفاوضػاتو مػع فرنسػا، وقػد كانػت العناصػر ادلػ ثرة يف 
احلػػزب صػػرى علػػك أف ةكػػوف إقػػار العمػػل ادلسػػلت زلػػدود اجمػػاؿ والزمػػاف، فهػػورلرد عنصػػر 

احلماةػػة واجللػػوس إىل ادلفاوضػػات، لكػػن ىػػذه السياسػػة مػػا   ضػػغط علػػك فرنسػػا إللغػػاء ن ػػاـ
كانػػػت لتثمػػػر يف رأي الكثػػػريةن  لػػػوال االنعكاسػػػات الػػػيت أفرزهتػػػا الثػػػورة اجلزائرةػػػة، فقػػػد أد  
انػػدالعها بعػػد أشػػهر مػػن تصػػرةت قرقػػاج إىل تسػػرةع فرنسػػا لػػوترية التفػػاو  مػػع التونسػػيني، 

وعػززت موقػف بورقيبػة يف مواجهػػة باالسػتقالؿ الػذايت لتػون ،  1955وسػلمت يف جػواف 
 1.الرافضني ذلذا االتفاؽ والداعني إىل مواصلة الكفاح ومساندة اجلزائر

ويف الوقت الذي كانت فيو الثورة اجلزائرةة متد نفوذىا إىل تون  وتتعاوف مع أنصػار 
صػػػاحل بػػػن ةوسػػػف لتمرةػػػر السػػػالح وشػػػن اذلجمػػػات ادلشػػػمكة علػػػك القػػػوات الفرنسػػػية كػػػاف 

ياسػػي علػػك أشػػده بػػني بورقيبػػة وصػػاحل بػػن ةوسػػف ، إذ كػػاف كػػل  منهمػػا  ػػاوؿ الصػػراع الس
تأكيػػد اجتاىػػو ونفػػوذه ، ولكػػن حػػدة الصػػراع لفػػت إثػػر إعػػالف فرنسػػا اسػػتقالؿ تػػون  يف 

وال اىر أف تطور موقػف السػلطات التونسػية بقيػادة حلبيػب بورقيبػة  جتػاه 2، 1956مارس 
قامػػة قواعػػد للفيػػػة جلػػي  التحرةػػػر الػػوق  علػػػك الػػدع  الفعلػػي للثػػػورة اجلزائرةػػة والسػػػماح ب 

علػك الػػرد  شلػا كػاف سيشػػكلو ىػذا التوجػو مػن سلػػاقر علػك تػون  كمػػا -األراضػي التونسػية 
، كػػاف  رىػػني باتسػػاع حجػػ  التضػػامن الشػػعض ومتسػػك ادلعارضػػة التونسػػية  -سػػنر  الحقػػا

 مبواقفها الداعي إىل ضرورة دع  القضية اجلزائرةة .

عشػػػية اسػػػتقالذلا أف تعلػػػن دعمهػػػا للثػػػورة اجلزائرةػػػة، أو تبػػػدي  مل ةكػػػن بوسػػػع تػػػون 
تأةيػػػػػػدىا ألىػػػػػػداؼ جبهػػػػػػة التحرةػػػػػػر الػػػػػػوق  يف كفاحهػػػػػػا، لاصػػػػػػة وأف النفػػػػػػوذ العسػػػػػػكري 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 172  11لعدد ا
 

واالقتصػػػادي الفرنسػػػي بقػػػي سػػػيد ادلوقػػػف ومل ةتحقػػػم اسػػػتقالؿ تػػػون  التػػػاـ، وذلػػػذا قػػػررت  
القطػري، وقػد قػدمت دعمهػا  تون  مباشرة مفاوضػات التعػاوف النهائيػة  لتعزةػز االسػتقالؿ

لنشاط الثػوار اجلزائػرةني بصػورة لفيػة مػن جهػة، وسػعت مػن لػالؿ بػذؿ اجلهػود السياسػية 
 3إلجياد حلوؿ للقضية اجلزائرةة من جهة ألر .

إف ن رة جبهة التحرةر الوق  الستقالؿ تون  كانت متباةنة، إذ أف مسػ و  الوفػد 
انوا ةفضػلوف اسػتمرار تػون  يف الكفػاح، وةرتػاحوف اخلارجي وثوار ادلناقم ادلتامخة لتون  ك

للتعامل مع أنصار ابن ةوسف يف تزوةد الثورة بالسالح، حيث واصل عبد احلػي األوراسػي 
وزلسػاس التعػػاوف مػػع ادلعارضػػة عػػرب اجلنػػوب التونسػي ، أمػػا مسػػ ولو الػػدالل فػػأدركوا انػػو ال 

يف ذلك بفضل تضػامن الشػعب مناى من التعاوف مع احلكومة اجلدةدة اليت ابدت ردبتها 
التونسػػػي ، وتقػػػرر يف مػػػػ متر الصػػػوماـ بعػػػد دراسػػػػة الوضػػػع بتػػػون  االعتمػػػػاد علػػػك ادلسػػػػعك 
احلكومي وتنسيم العمل مع حكومة بورقيبة يف ادليداف السياسي و التعبوي و لاصة إجيػاد 

 4آلية زلكمة لتمرةر األسلحة

، و ذلػػك  1956ي لقػد تػػدع  نشػػاط جبهػػة التحرةػػر الػوق  بتػػون  منػػذ شػػهر مػػا
ب نشػػػاء الن ػػػاـ السياسػػػي والعسػػػكري للثػػػورة اجلزائرةػػػة صػػػت مسػػػ ولية عبػػػد احلػػػي األوراسػػػي 

حيػػث توقػػد النشػػاط السياسػػي والعسػػكري 6وبعػػدىا ب شػػراؼ زلسػػاس5" الػػدالل" ومجاعػػة
بقاعػػػػدة تػػػػون  وأقػػػػرت اجلاليػػػػة اجلزائرةػػػػة، كمػػػػا ازدادت قػػػػوة التأةيػػػػد الشػػػػعض التونسػػػػي مػػػػع 

ة، وقدمت احلكومة التونسية تسهيالت معتػربة للثػورة اجلزائرةػة، وأصػبت ذلػذه القضية اجلزائرة
 . 1956األلرية نفوذىا اخلاى يف تون  منذ سنة

وكػػاف موقػػف احلكومػػة التونسػػية التضػػام  مػػع اجلزائػػر ةعػػرب عػػن الردبػػة يف احتضػػاف 
رضػػػة ادلوقػػػف الشػػػعض التونسػػػي،  وىػػػو رىػػػاف مهػػػ   لتحقيػػػم االنتصػػػار السياسػػػي علػػػك ادلعا

اليوسػػفية، كمػػا انػػو كػػاف ةهػػدؼ اىل كسػػب اجلزائػػرةني إىل جانبهػػا وتن ػػي  نشػػاقه  بشػػكل 
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 قػػػػم االسػػػػتقرار واألمػػػػن يف تػػػػون ، وذلػػػػذا بػػػػادرت حكومػػػػة بورقيبػػػػة اىل كسػػػػب اجلزائػػػػرةني 
لصػػفها واحلصػػوؿ علػػك اعػػماؼ جبهػػة التحرةػػر الػػوق  بن امهػػا، وصقيػػم االسػػتقرار والن ػػاـ 

ويف إقارىػػا ةسػػػهل  7،قيبػػة إلقامػػة عالقػػػات التعػػاوف مػػع فرنسػػػا يف تػػون  بشػػكل ة ىػػػل بور 
معاجلػػػة مشػػػاكل الشػػػماؿ اإلفرةقػػػي، دػػػرب أف ادلشػػػكل اجلزائػػػري وقػػػف عائقػػػا أمػػػاـ سياسػػػة 
-التعاوف اليت أملت احلكومػة التونسػية إقامتهػا مػع فرنسػا، وتعرضػت ادلفاوضػات التونسػية 

مر نتيجػػػػة تصػػػػلب ادلوقػػػػف الفرنسػػػػي الفرنسػػػػية حػػػػوؿ اتفاقيػػػػة التعػػػػاوف إىل االنقطػػػػاع ادلسػػػػت
وإصػػراره علػػك بقػػاء القػػوات الفرنسػػية يف تػػون  وضػػرورة إةقػػاؼ مسػػاعدة الثػػوار اجلزائػػرةني، 

 8والتزاـ موقف احلياد خبصوى ادلشكل اجلزائري.

وعلػػك الػػرد  مػػن التسػػهيالت ادلدعمػػة لنشػػاط جبهػػة التحرةػػر الػػوق  يف تػػون  فػػ ف 
مل ةػػرؽ إىل مسػػتو  أىػػداؼ ومبػػادئ الثػػورة اجلزائرةػػة، ادلوقػػف السياسػػي للحكومػػة التونسػػية 

وذلػػػك ن ػػػرا اللػػػتالؼ التوجهػػػات السياسػػػية وتبػػػاةن قبيعػػػة القضػػػية اجلزائرةػػػة عػػػن القضػػػية 
التونسػػية، وةتجلػػك لنػػا أف تصػػور ادلشػػكل اجلزائػػري يف ن ػػر بورقيبػػة ةػػن  عػػن جتاىػػل حلقيقػػة 

ةني أدر  خبالفػػػاهت  وأعػػػرؼ  لػػػوؿ الثػػػورة اجلزائرةػػػة، إذ مل ةكػػػن بورقيبػػػة ةسػػػل  بػػػأف اجلزائػػػر 
قضػيته . وبػػالرد  مػػن اعمافػػو أف ادلشػػكل التونسػي شتلػػف عػػن ادلشػػكل اجلزائػػري وتسػػليمو 
بػػػالتالؼ الوضػػػع الدسػػػتوري بينهمػػػا، ف نػػػو كػػػاف ة ػػػن أف فرنسػػػا كمػػػا تنازلػػػت عػػػن تػػػون  

ري وادلغػػرب سػػتلجأ للتفػػاو  مػػع اجلزائػػرةني وأف علػػك ىػػ الء أال ةعولػػوا علػػك احلػػل العسػػك
،ومل تكػػن 9فيقبلػػوا بسياسػػة التفػػاو  مػػع فرنسػػا ولػػو أد  ذلػػك للقبػػوؿ مببػػدأ احلكػػ  الػػذايت

مثل ىػذه االقماحػات لمضػي جبهػة التحرةػر الػوق ، كػوف قبيعػة ادلشػكل التونسػي ختتلػف 
متامػػا عػػن مشػػكل اجلزائػػر ألف فرنسػػا كانػػت مصػػممة علػػك عػػدـ االعػػماؼ باذلوةػػة اجلزائرةػػة، 

جلزائػػري يف االسػػتقالؿ، وقػػد أكػػد أحػػد مسػػ و  جبهػػة التحرةػػر فضػػال عػػن حػػم الشػػعب ا
مشػريا إىل االتفػاؽ الفرنسػي التونسػي :"إننػا نسػتنكر ىػذا االتفػاؽ  1955الوق  يف هناةػة 

 10.ولو عر  علينا اتفاؽ شلاثل يف اجلزائر ف ننا نرفضو" 
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ومل ةكػػػػن ب مكػػػػػاف احلكومػػػػػة التونسػػػػية أف تعػػػػػمؼ بسياسػػػػػة جبهػػػػة التحرةػػػػػر الػػػػػوق  
ومبادئهػػا الكفاحيػػة منػػذ البداةػػة، وحػػددت موقفهػػا بػػاإلعراب عػػن أملهػػا يف إةقػػاؼ احلػػرب 
وحػػػل ادلشػػػكلة بػػػني الطػػػرفني بػػػالطرؽ السػػػلمية، وىػػػذا مػػػا أكػػػده الػػػرئي  بورقيبػػػة ةقولػػػو: "إف 
تػػون  ادلسػػتقلة تتػػأمل مػػن احلػػرب الفاشػػية ادلسػػلطة علػػك الشػػعب اجلزائػػري الشػػقيم وتصػػرح 

بذؿ كل ما يف وسػعها لتسػاعد علػك إجيػاد احللػوؿ السػلمية الػيت ىذه احلكومة بأهنا سوؼ ت
تضػػػمن للشػػػعب اجلزائػػػري الشػػػقيم حقوقػػػو الوقنيػػػة ليسػػػود االقم نػػػاف كامػػػل أقطػػػار  ػػػاؿ 

 11.إفرةقيا وةزوؿ آلر عامل ةكدر صفو العالقات بني الشعبني التونسي والفرنسي" 

 جريدة الصباح:  -2-
،قرةبػة مػن احلػزب 1951ىي جرةدة سياسية إلبارةة صػدرت بداةػة مػن الفػاتت مػن نػوفمرب

اىل 1957أوت21الدسػػتوري احلػػر مػػدةرىا احلبيػػب شػػيف روحػػو،توقفت عػػن الصػػدور مػػن 
 حيث عادت للصدور من جدةد.1958مارس21

شػػػػكل لػػػػط اجلرةػػػػدة األكثػػػػر رادةكاليػػػػة بادلقارنػػػػة مػػػػع  جرةػػػػدة العمػػػػل لسػػػػاف حػػػػاؿ احلػػػػزب 
وري احلػر شػكل ذلػػا ىػذا اخلػط أكثػػر مقروئيػة  بادلقارنػة أةضػا مػػع العمػل لاصػة لػػد  الدسػت

اجلزائػػرةني وعلػػك اخلصػػوى بالشػػرؽ اجلزائػػري،حة أف احلكومػػة العامػػة بػػاجلزائر قػػررت منػػع 
دلوذلػػا اىل اجلزائػػر بػػالن ر دلػػا كانػػت تػػروج لػػو مػػن أفكػػار صررةػػة وبػػذلك صػػدر قػػرار حجزىػػا 

 1951.12جواف09بتارةف
 
 البعد المغاربي في خط الجريدة: -1-2-

لقػػػػد سػػػػامهت جرةػػػػدة الصػػػػباح بشػػػػكل واسػػػػع يف بلػػػػورة الػػػػوعي ادلغػػػػاريب بػػػػني شػػػػعض تػػػػون  
واجلزائر،بػػل وراحػػت تغطػػي مػػا كػػاف ةػػدعو اليػػو األمػػني العػػاـ للحػػزب احلػػر الدسػػتوري صػػاحل 
بػػن ةوسػػف صػػاحب فكػػرة مغربػػة  النضػػاؿ التحػػرري بادلنطقػػة لتخلػػيص ادلنطقػػة مػػن بػػراثني 

 .13الستعمار،يف إقار االنتماء العريب اإلسالميا
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كمػػا نػػدد باسػػتعماؿ اجلنػػود التونسػػيني يف حػػرب اجلزائػػر السػػتعماذل  كػػدروع بشػػرةة لقتػػاؿ   
أشػػقائه  مػػن اجلزائػػرةني بػػل اعتػػربت ىػػ الء مػػن ادلغػػرر اػػ  ،لاصػػة بعػػد أحػػداث الشػػػماؿ 

مػػػػػع الػػػػػذي ،حيػػػػػث  شػػػػػاركوا يف الق1955القسػػػػػنطي  أي ىجومػػػػػات العشػػػػػرةن مػػػػػن أوت 
تعر  اليػو اجلزائرةػوف، القوميػة مػن التونسػيني وادلغػربيني وعػربت اجلرةػدة عػن أسػفها العميػم 

 14وأدلها يف أف ةشارؾ أبناء األمة الواحدة يف قتاؿ ب  جلدهت  مناصرة لالستعمار.
كما احتجت اجلرةدة علك إبعاد الصحفي اجلزائري احلاج زلمد الناصر مراسل جرةدة 

ة ومندوب إذاعة ادلغرب الذي استدعتو مصلحة أعواف أمن احلدود وأبلغتو الرأي ادلغربي
 15بقرار اإلبعاد إىل األراضي اجلزائرةة.

وشهرت اجلرةدة اذه اإلجراءات التعسفية وسياسة الكيل بادلكيالني يف حم الالج ني  
 16اجلزائرةني بتون  من لالؿ القضاء حيث كانوا شضعوف حملاكمات لاصة.

اجلرةدة علك محالت التوعية اليت قادىا صاحل بن ةوسف ضد اتفاقية  ركزت أةضا
االستقالؿ الذايت اليت انتهجها بورقيبة مع اإلقامة العامة الفرنسية واعتربىا ختليا صارلا 
للفكر التحرري ادلغاريب واعتربىا م امرة ختدـ الدوائر االستعمارةة لتتفرغ فرنسا للجزائر 

،أشرؼ صاحل بن 1955بن نافع،ففي أكتوبر من سنة وتركز قواىا علك أر  عقب
ةوسف علك اجتماع مجاىريي جبامع الزةتونة ندد فيو باتفاقية االستقالؿ الذايت،واعتربه 
صفقة سياسية لاسرة كما أشاد بنضاؿ اجلزائرةني ضد االحتالؿ الفرنسي ونوه بضرورة 

نطقي أف  قم شعب من م ازرة ثوار جي  التحرةر الوق  ومناصرهت ،ألنو من دري ادل
شعوب منطقة ادلغرب العريب الكبري االستقالؿ يف الوقت الذي ة ل فيو شقيقو ة ن صت 

 17نري االستعمار،ذلك أف مستقبل ادلنطقة ومصريىا واحد.
لقد نوىت اجلرةدة لقضية لطرية أشار إليها صاحل بن ةوسف وىي أف االستقالؿ الذايت 

احلقيقة علك حساب الثورة اجلزائرةة وعلك حساب الذي ستتحصل عليو تون  كاف يف 
سيادة تون  ذاهتا اليت انتقصت ومل تتحقم كاملة بقبوؿ وفد األمانة العامة للحزب احلر 
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الدستوري بقيادة بورقيبة الدلوؿ يف مفاوضات ،دري آبو مبواقف ادلكتب السياسي وبقية 
ل ذلك أكدت اجلرةدة علك البعد القو  الوقنية األلر  واحلركات التحررةة ادلغاربية،ألج

ادلغاريب يف النضاؿ من أجل صقيم االستقالؿ الكامل والذي ال ةكوف إال باستقالؿ كافة 
 شعوب ادلنطقة.

لقد اقتفت اجلرةدة أثر صاحل بن ةوسف االةدةولوجي وانتهجت هنجو بتبنيها ألفكاره 
ايت الذي كاف ةروج لو فهي كانت صذر من مغبة االخنداع وراء أسطورة االستقالؿ الذ

البورقيبيوف وكانت تنبو اجلزائرةني من  زلاولة التفرقة اليت كانت تروج ذلا باجلزائر إدارة 
االحتالؿ من أف قبائل ميزاب ى  ضد الثورة وىو ما أشار اليو صاحل بن ةوسف يف أد  

التجمعات اليت عقدىا جبامع الزةتونة حيث  دعا إىل رى الصفوؼ  ومواصلة 
  18اؿ،لتحقيم االستقالؿ الكامل لشعوب ادلنطقة.النض

من جهتها رصدت جرةدة الصباح ادلواقف اخلارجية اليت تبناىا صاحل بن ةوسف لصاحل 
القضية اجلزائرةة،فبعد توجيهو لربقية إىل شلثل الكتلة األفروآسيوةة اي ة األم  ادلتحدة علك 

عب التونسي مع الثورة اجلزائرةة يف اثر تسجيل القضية اجلزائرةة عرب عن كامل تضامن الش
كفاحو ضد االحتالؿ الفرنسي،كما سجلت اجلرةدة امتناف الفودةن ادلغريب واجلزائري 
ادلنضوةني ضمن كتلة الدوؿ األفروآسيوةة امتناهنما علك الربقية اليت أرسل اا صاحل بن 

يم ةوسف واعتربىا م شر لري ةرموا اىل صقيم وحدة شعوب ادلنطقة بعد صق
 19االستقالؿ.

إف ىذه ادلواقف ىي اليت ألذت تعطي للثورة اجلزائرةة زمخا قارةا بعد أف حققت التالح  
االقليمي مع شعوب ادلغرب العريب لتتجو صوب الدوؿ اإلفرةقية واألسيوةة ضمن كتلة  
كانت صضر إلنشاء تكتل عادلي جدةد ةقف يف وجو ال اىرة االستعمارةة لن ترتس  

بعد أف تتعزز قوة الثورة يف ادليداف مبواجهتها جحافل جي  االحتالؿ الفرنسي مالزلو إال 
وتولز الدبلوماسية الفرنسية يف ادلنابر العادلية،ىذه ادلواقف ىي أةضا اليت قرقت للثورة 
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اجلزائرةة أفاقا واعدة ولصبة خلرؽ الستار الفرنسي ادلضروب علك اجلزائر 
ة لطرح القضية اجلزائرةة،ألجل ذلك ف ف مواقف ،وولوج أروقة األم  ادلتحد1830منذ

رادةكالية كتلك اليت عرب صاحل بن ةوسف كانت تثلج صدر مبعوثي جبهة التحرةر الوق  
باخلارج وت كد ذل  تضامن الشعب التونسي مع الثورة اجلزائرةة،وىو ما عرب عنو السيد 

دلواقف التقدمية لصاحل بن زلمد ليضر شلثل جبهة التحرةر الوق  بالقاىرة،الذي أشاد با
ةوسف سواء جتاه الثورة اجلزائرةة أو خبصوى ادلسألة التونسية وموقفو من قضية 

 االستقالؿ الذايت اليت كاف بورقيبة ةعتـز إمتامها مع اجلانب الفرنسي.
كاف صاحل بن ةوسف علك حد ةتعبري جرةدة الصباح مدركا لدسائ  االستعمار 

أدىل  وار جلرةدة لوفيقارو الفرنسية ،نفك فيو الدعاةة ادلغرضة الفرنسي ،ويف ىذا السياؽ 
اليت كانت تروج ذلا سلطات االقامة العامة بتون  ومفادىا أف اتفاقية االستقالؿ كانت 
جتري علك قدـ وساؽ بني كافة تيارات احلركة الوقنية التونسية،وأف ما جيري من أحداث 

أحداث باجلزائر ،بل راح ة كد علك رفض الشعب ىي معزولة وال عالقة ذلا مبا جيري من 
التونسي التفاقية االستقالؿ الذايت وةعلن تبنيو للمقاومة العسكرةة وجهود التنسيم بني 

 .20جي  صرةر تون  وجي  التحرةر الوق  لاصة علك احلدود الشرقية
 

رنسية اليت  كاف للجرةدة مواقف جد مشرفة من الثورة اجلزائرةة وحازمة جتاه احلكومة الف
كانت تعتربىا دولة استعمارةة تنتهك يف ادلواثيم الدولية،ك  أشادت اجلرةدة مبساندة 
التونسيني ألشقائه  اجلزائرةني واعتربت ىذه ادلساندة روح ادلغرب العريب الكبري،بل 

وشكلت اجلرةدة يف بالكثري من األحياف لساف حاؿ الثورة إذ مل تقتصر علك نشر ألبار 
 21أعمدهتا بل راحت ختصص صفحات لتتبع مسار الثورة. الثورة يف

كما كانت اجلرةدة تقـو بالدعاةة اإلعالمية والسياسية لصاحل جبهة التحرةر الوق ،من 
مثل نقلها للندوات وادل مترات الصحفية اليت كاف ةعقدىا قادة الثورة بتون ،كتلك اليت 
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س وزلمد ألمني دبادني ،من جهة عقدىا مبعوثي الثورة من الدالل السيدةن فرحات عبا
ومبعوثي الثورة باخلارج آةت أمحد وأمحد زلساس،وقد ض  ىذا اللقاء  أةضا الرشيد بن 
عبد العزةز الكاتب العاـ الصاد العاـ للعماؿ اجلزائرةني وعمر أوعمراف وابراىي  مزىودي 

من الثورة ومصطفك بن عودة،ويف أثناء ىذا اللقاء أشاد المني دبادني مبوقف تون  
 22وأعرب عن امتنانو الحتضاف الشعب التونسي للثورة اجلزائرةة.

لقد ظل لط جرةد العاـ ةنتتبع يف  تطورت القضية اجلزائرةة عرب الكفاح ادلسلت الذي  
شنتو وحدات جي  التحرةر الوق  والنضاؿ الذي لاضو قادة جبهة التحرةر الوق  إف 

لتدوةل القضية اجلزائرةة واخلروج من العزلة االستعمارةة  علك ادلستو  احمللي أو االاقليمي
اليت فرضتها جل احلكومات الفرنسية بذرةعة أف ما كاف  دث يف اجلزائر ىو شأف داللي 
،لكن ادلتتبع ألعداد اجلرةدة ومد  تغطيتها للحدث عرب اىتمامات الرأي العاـ التونسي 

ؿ ادلغاريب لد  الرأي العاـ التونسي ومنو ةدرؾ كيف متكنت  ىذه األلرية من بلورة النضا
لد  لشعوب ادلنطقة  برمتها وميكن تتبع عينات من ىذا الرأي الذي رصدت جرةدة 

 الصباح سلتلف مواقفو من تطورات الثورة اجلزائرةة يف:
 
 الحركة الزيتونية:-1

ثالث للهجرة الزةتونيوف ى  تلك الف ة ادلتخرجة من جامعة الزةتونة الذي ددا منذ القرف ال
فضاء للتعلي  مث منارة علمية يف عهد الدولة احلفصية،وبالرد  من حالة المدي اليت 
أصابت ىذه ادلنارة لالؿ العهد االستعماري إال أهنا حاف ت علك فاعليتها ضمن 

استحدثها الزةتونيوف أنفسه ،سامهت يف  -مثل ىي ة صوت الطالب ادلسل  –ىي ات 
 توين علك الساحة التونسية و اإلقليميةبلورة رأي عاـ تونسي زة

لقد تفاعل الزةتونيوف مع الثورة اجلزائرةة وعربوا عن تأةيدى  ادلطلم لنصرة الشعب اجلزائري 
بل راحوا ةسعوف الجياد أليات لتجنيد التونسيوف يف صفوؼ وحدات جي  التحرةر 
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،أصدر ادل متر 1955ةف يف لر 23الوق  ادلقاتلة باجلزائر،ولالؿ انعقاد ادل متر الزةتوين 
الئحة سياسية خبصوى القضية اجلزائرةة،عار  فيو جتنيد التونسيني ضمن الفيالم 

 األجنبية اليت كانت تعب ه  فرنسا دلقاتلة وحدات جي  التحرةر الوق  .
كما اجتمعت ىي ة صوت الطالب ادلسل  ونددت يف تطورات القضية اجلزائرةة واألعماؿ 

الوحشية اليت كاف ميارسها جي  االحتالؿ بالقر  وادلداشر اجلزائرةة،كما أةدت ىي ة 
صوت الطالب ادلسل  مطالب االصاد العاـ للطلبة ادلسلمني اجلزائرةني بعد اإلعالف عن 

اللتحاؽ بالثورة ،واعلنت اذلي ة تضماهنا الكامل مع إلواهنا الطلبة اإلضراب بفرنسا أوال وا
اجلزائرةيني ادلضربني عن الطعاـ بفرنسا وكربت فيو روح النضاؿ من أجل احلرةة،وأكدت 
اذلي ة زلاولة قمأنت اجلانب اجلزائري من شر ة الطلبة علك اخلصوى أنو بالرد  من 

متارسها السلطات الفرنسية ف ف الزةتونيني مصمموف  البعد اجلغرايف وزلاوالت التفرقة اليت
 24علك مواصلة دع  أشقائه  اجلزائرةني.

،أبرزت فيو 1956مارس29من جهتها أعلنت ىي ة التدرة  جبامع الزةتونة بياف بتارةف
بوضوح موقف النخبة التونسية من القضية اجلزائرةة وامياهنا العميم بضرورة اسمجاع اجلزائر 

صرهتا لكفاح وحدات جي  التحرةر الوق   ونددت بالعمليات القمعية اليت  لسيادهتا ون
كانت تطاؿ األبرةاء جراء تطبيم سياسة العقاب اجلماعي اليت كاف ميارسها جنراالت 

اجلي  الفرنسي،كما ناشدت اذلي ة احلكومة الفرنسية شلثلة يف رئي  الوزراء ورئي  الربدلاف 
مة وتوقيف العمليات احلربية باجلزائر،واالعماؼ باستقالؿ للعودة اىل منطم احلوار واحلك

اجلزائر والدلوؿ مع شلثليو الشرعيني يف مفاوضات جادة ترفع اللب  حة عن احلكومة 
 25الفرنسية وعالقتها مع الدوؿ الغربية فضال عن العامل االسالمي.

 موقف اللجنة التونسية للحرية والسلم: -2
، علك ةد علي البلهواف مث للفو الدكتور 1949مارس13ىذه اللجنة تأسست منذ 

سليماف بن سليماف وكانت ىذه اللجنة من ادلناصرةن األوائل للثورة اجلزائرةة اثر اندالعها 
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وذات عنها لالؿ ادل مترات اليت كانت تعقدىا دالل ولرج وتون  وددت الثورة من 
قضية الشعب التونسي،ولتحسي  الرأي العاـ ادلغاريب والرأي اىتماماهتا األولية واعتربهتا 

العاـ العادلي امـو القضية اجلزائرةة كانت ترسل برسائل إىل رؤساء وزراء الدوؿ الكرب  
تعرب فيها عن احساس الشعب التونسي وتضامنو العميم مع ما جيري يف اجلزائر من 

ومة الفرنسية اليت كانت ترسل وحشية ةرتكبها جي  االحتالؿ،كما احتجت علك احلك
 .26بوحدات من اجمندةني التونسيني اىل اجلزائر دلقاتلة أشقائه  اجلزائرةيني

كما عملت اللجنة علك التعب ة ادلستدمية للشعب التونسي مبا جيري يف اجلزائر من تقتيل 
وتشرةد لألبرةاء،عرب بياف أصدرتو نددت فيو بشدة بسياسة القمع األعمك اليت كاف 
ميارسها جي  االحتالؿ واقمحت تن ي  ةـو وق  للجزائر وتوجهت بنداء للنقابات 

العماؿ التونسيني لألسلحة يف ادلوانئ التونسية واليت كاف  إنزاؿالتونسية للن ر يف قضية 
اللجوء للحلوؿ السلمية حلل القضية اجلزائرةة  إىلةقتل اا اجلزائرةوف،وعربت عن دعوهتا 

 27عماؼ  م الشعب اجلزائري يف تقرةر مصريه.حقن للدماء واال
 
 موقف الجامعة التونسية للقدماء المحاربيين:-3

تتشكل ىذه اجلامعة من قدماء احلنود التونسيوف الذةن حاربوا اىل جانب اجلي  الفرنسي 
،اثر سياسة التجنيد 1939/1945والثانية-/1914/1918يف احلربني العادليتني األوىل

كانت متارسها سلطات االحتالؿ الفرنسية يف مستعمراهتا،رلندوف شاركوا االجباري اليت  
اىل جانب اجلي  الفرنسي يف آسيا وافرةقيا وأمرةكا،وقد أسست ىذه الف ة من شرائت 

اجمتمع التونسي مجعية تدافع عن مصاحلها،وألهنا شاركت يف احلروب الكرب  فقد ذاقت 
عوب ادلستعمرة اليت كانت تطالب باحلرةة وةالت احلروب و أدركت حقيقة معانات الش

والكرامة،األمر الذي جعل منها تندد منذ الوىلة النطالؽ الثورة بردود الفعل اجلهنمية اليت 
مارسها جي  االحتالؿ يف منطقة األوراس بفرضو حالة الطوارئ واستعماؿ النبامل لضرب 
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ها جي  االحتالؿ يف القر  وادلداشر،كما استنكرت كل أساليب التعذةب اليت مارس
حم ادلعتقلني اجلزائرةني لاصة أوالئك الذةن نقلوا من اجلزائر و اقتيدوا إىل سجن منوبة 

بالماب التونسي،لقد استنكر أعضاء ىذه اجلامعة ىذه التصرفات واعتربوىا مساسا 
بالسيادة التونسية اليت كانت حدةثة النشأة حينها بعد صقيم االستقالؿ الذايت يف 

، كما نددوا بشدة بأساليب االعتقاؿ اليت قالت حة اجلزائرةات 1956سمار 
ادلناضالت يف جي  التحرةر الوق  و اللوايت مت نقلهن إىل سجن منوبة حيث مورس يف 

حقهن التعذةب وقالب أعضاء اجلعمية بسرعة اقالؽ سراحهن وتسليمهن اىل 
 28السلطات التونسية.

كما نددت اجلامعة  ادثة التطاؼ قائرة اليت كانت تقل زعماء جبهة التحرةر الوق  
،واعتربت احلادثة سابقة ال مثيل ذلا  ولرقا للمواثيم الدولية 222/10/1956يف 

واعتربت ىذا العمل اعتداء علك تون  ودعت مناضلي اجلمعية لالستعداد للدفاع علك 
 29الثورة علك فرنسا لتحرةر كافة الشماؿ االفرةقي. إعالفتون  ثانية إف تطلب األمر 

 موقف حركة التعاون الحر التونسي الفرنسي: -4
تأسست ىذه احلركة من قبل رلموعة من الشخصيات التونسية والفرنسية اثر اندالع 
الثورة اجلزائرةة ،ودعت عقب اندالع الثورة إىل ضرورة  االستجابة دلطالب ثوار جبهة 

واجللوس علك قاولة  ادلفاوضات،ألجل ذلك نددت بشدة  ادثة  التحرةر الوق 
،واعتربت احلادث مساس 22/10/1956التطاؼ زعماء جبهة التحرةر الوق  يف 

بادلواثيم الدولية وانتهاؾ للسيادة التونسية ألهنا كانت الراعي الشخصي للمفاوضات اليت  
نب الفرنسي بواسطة مغربية كاف قادة جبهة التحرةر الوق  ةعتزموف لوضها مع اجلا

تونسية،كما نشرت احلركة بيانا استنكرت بشدة احلادث وعربت عن استيائها ذلذا النوع 
من العمل الذي م  بسيادة الدولة التونسية وادلغربية علك حد سواء وحط من صورة 
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قل فرنسا كما حذرت من عواقبو واعتربهتا ال تنبأ بأي حل سلمي للقضية اجلزائرةة علك األ
 30يف اآلجاؿ القرةبة. 

ىذا وقد أرسلت احلركة وفد عنها إىل احلكومة الفرنسية ببارة   وشرحت للمس ولني 
الفرنسيني انعكاسات ىذه احلادثة علك مسار العالقات التونسية الفرنسية وتأثرياهتا علك 

اجلالية الفرنسية بتون ،كما أرسلت احلركة بربقية إىل رئي  الوزراء الفرنسي دي 
مو ،استنكرت فيها حادث االلتطاؼ،واعتربتو مساسا مببدأ الضيافة التونسي والذي ىو 
مقدس لد  اجمتمع التونسي ومن شأنو أف شل بالعالقات التونسية الفرنسية،كما دعتو 

إىل ضرورة إقالؽ صراح زعماء اجلبهة والعودة إىل  تب  احللوؿ السلمية حلل القضية 
 31اجلزائرةة.

 دائرة اإلفتاء:موقف -5
لقد أسست ىذه اذلي ة جلنة دةنية ضمت علماء وفقهاء تونسيني للدفاع عن ادلدنيني 

، وتوىل رئاستها مفيت الدةار التونسية الشيف عبد العزةز 1957سبتمرب17اجلزائرةني يف 
جعيط وباشرت عملها بتوجيو نداء إىل شعوب العامل ادلتمدف وحكوماهت  للدفاع عن 

 32زائرةني.ادلدنيني اجل
كما استنكر شيوخ وعلماء دائرة اإلفتاء األعماؿ اإلجرامية اليت كاف ةرتكبها جي  

االحتالؿ الفرنسي يف حم اجلزائرةني وشجب سياسة القمع االستعماري شلثلة يف  إقامة 
ادلناقم ادلمنوعة واحملرمة لاصة علك  ادلناقم احلدود اليت تضرر كثريا منها سكاهنا الذةن 

 . 33ددوا يف تعداد الالج نيشردوا و 
 :موقف المجلس القومي التأسيسي التونسي -6

، وقد ألذت اس  1907فيفري23ىذه اجلمعية تأسست بقرار من اإلقامة العامة يف 
رلل  الشور  حينها ،مث صوؿ اىل اجمل  التأسيسي التونسي،وقد اىت  ىذا اجمل  

حل ادلسألة اجلزائرةة من صمي  استتباب بقضاةا الثورة اجلزائرةة منذ اندالعها واعترب 
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الوضع يف تون ،كما كاف اجمل  ةستنكر األعماؿ اإلجرامية اليت كاف ميارسها جي  
االحتالؿ الفرنسي باجلزائر، وعرب عن تأةيده للكفاح البطو  الذي كانت ختوضو وحدات 

اسمجاع  جي  التحرةر الوق  وأعرب عن تضامن تون  مع الشعب اجلزائري  وحقو يف
 34سيادتو ادلغتصبة.

كما ساى  اجمل  يف تدوةل القضية اجلزائرةة مبشاركتو  يف ادل مترات العادلية اليت كاف 
ةعقدىا مع الربدلانيني العادليني،مثلما كاف األمر اثر مشاركتو يف الندوة  الثامنة واألربعني 

حيث توىل عبد الرمحاف النض اليت عقدىا االصاد  الربدلاين الدو  الذي انعقد بفرصوفيا 
تالوة الالئحة اليت صادها اجمل  التأسيسي التونسي يف حم ادلسألة اجلزائرةة واعترب من 

 .35لالذلا حرب اجلزائر حرب إبادة  ضد الشعب اجلزائري
كما أشاد اجمل  التأسيسي التونسي بادلوقف الذي اختذه السناتور األمرةكي جوف  

 36زائرةة فبعث لو بربقية عرب فيها عن امتنانو  ذلذا ادلوقف.كيندي خبصوى القضية اجل
كما عرب اجمل  عن صادؽ ارتياحو للجوء كل من الطرؼ الفرنسي واجلزائري اىل لو  

،واعترب ىذا السبيل اخليار األمثل حلل ادلسألة 1960دمار ادلفاوضات بداةة من جواف 
 37مصريه.اجلزائرةة علك أساس حم الشعب اجلزائري يف تقرةر 

 :1958العدوان على الساقية فيفري-3

دطت جرةدة الصباح الفاجعة اليت حلت مبنطقة ساقية سيدي ةوسػف اثػر العػدواف 
الغاشػػ  الػػذي قػػاؿ ادلنطقػػة مػػن قػػرؼ جػػي  االحػػتالؿ ،ىػػذا األلػػري الػػذي احػػتج  جػػة 
متابعػػػػة فلػػػػوؿ وحػػػػدات جػػػػي  التحرةػػػػر الػػػػوق  الػػػػيت كبدتػػػػو لسػػػػائر كػػػػرب  جببػػػػاؿ الكوشػػػػة 

،فالتػػػارت قػػػوات االحػػػتالؿ الفرنسػػػي ةػػػـو السػػػبت الػػػذي ميتلػػػئ فيػػػو 11/01/1958ةػػػـو
 سوؽ قرةة ساقية سيدي ةوسف لتنفذ انتقامها.
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صػػػورت اجلرةػػػدة  أةضػػػا حػػػدة ادلأسػػػاة بعػػػدد أسػػػراب الطػػػائرات الفرنسػػػية العسػػػكرةة 
و الػػيت حامػػت فػػوؽ سػػاء السػػاقية  -عشػػرة قاذفػػات وأربػػع مطػػاردات -ادلشػػاركة يف العػػدواف
يف العػػزؿ وتطػػاردى   - جػػة تعقػػب ثػػوار جػػي  التحرةػػر الػػوق  اجلزائػػري-وجعلػػت تقصػػف

بغػػػارات متكػػػررة يف سػػػاء القرةػػػة ومنجمهػػػا الػػػذي جلػػػأ اليػػػو الكثػػػريةن لالحتماء،كمػػػا دامػػػت 
قتيػػػل مػػػن 68العمليػػػات مػػػن احلادةػػػة عشػػػرة صػػػباحا اىل منتصػػػف النهار،وانتهػػػت بسػػػقوط 

قيػػة مػػن الرجاؿ،كمػػا مت العثػػور علػػك سػػبع ومخسػػني بيػػنه  تسػػع نسػػاء واثنػػا عشػػر قفػػال والب
 جثة ىامدة وعشرة جرحك استشهدوا بعد نقله  اىل ادلشايف.

أمػػا اجلرحػػك فقػػد قػػدرة اجلرةػػدة  عػػددى  بسػػبعة و ػػانني جػػرةت،عالوة عػػن اخلسػػائر 
ادلادةػػػػة متمثلػػػػػة يف صطػػػػػي  مخػػػػػ  سػػػػػيارات عسػػػػكرةة ومخػػػػػ  ألػػػػػر  مدنيػػػػػة واحػػػػػدة تابعػػػػػة 

 و ألر  للهالؿ األمحر،وهتد م دار ادلندوبيػة وثالثػة وأربعػني مسػكنا للصليب األمحر الدو 
وأربعػػػػػة و ػػػػػانني متجػػػػػر ومركػػػػػز اجلمػػػػػارؾ واردة الربةػػػػػد ومدرسػػػػػة ابتدائيػػػػػة ومركػػػػػزةن للحػػػػػرس 

 38الوق .

يف حػػػني شػػػكلت اخلسػػػائر مبنطقػػػة ادلػػػنج  التػػػابع للسػػػاقية، فاجعػػػة  حيػػػث مت تػػػدمري 
 ناج  ومركز احلرس الوق .ستة وتسعوف مسكن وإدارة الغابات وادل

كمػػػا نوىػػػت اجلرةػػػدة بطبيعػػػة األسػػػلحة الػػػيت اسػػػتعملها جػػػي  االحػػػتالؿ الفرنسػػػي   
لػػالؿ عمليػػات القصػػف مػػن قنابػػل حارقػػة والقنابػػل ادلػػدمرة ونػػرياف الرشاشػػات شلػػا أد  إىل 

 39إضراـ النرياف يف العدةد من ادلناقم.

اسػػػػػػػة االسػػػػػػػتعمارةة لقػػػػػػػد علقػػػػػػػت اجلرةػػػػػػػدة بطرةقػػػػػػػة تنمػػػػػػػو عػػػػػػػن إدراكهػػػػػػػا كنػػػػػػػو السي
الفرنسػػػية،اليت راحػػػت تتعػػػذر وختتلػػػم يف احلجػػػج الػػػيت دفعتهػػػا إىل تنفيػػػذ عملياهتػػػا اإلجراميػػػة 
 جة مالحقة فلوؿ وحدات جػي  التحرةػر الػوق  الػيت كانػت تنفػذ يف عمليػات عسػكرةة 
ضػػػػػػد الطػػػػػػرياف الفرنسػػػػػػي انطالقػػػػػػا مػػػػػػن األراضػػػػػػي التونسػػػػػػية.وتتبعت تصػػػػػػر ات ادلسػػػػػػ ولني 
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فرنسػػػيني خبصػػػوى مػػػربرات العػػػدواف  يػػػث اعتػػػربوا احلػػػدود مبثابػػػة منفػػػذ لثػػػوار العسػػػكرةني ال
 40جبهة التحرةر الوق ،وأف الثوار القادمني من تون  ميدوف الثورة بالدالل بالسالح.

كمػػا صػػرح وزةػػر الػػدفاع الفرنسػػي جػػاؾ شػػاباف ددلػػاس أف الطػػرياف الفرنسػػي مل ةقػػ  
 41عدا بتطبيم حقو الشرعي يف الدفاع.

ت اجلرةدة سلتلف ادلواقف اليت اختذهتا احلكومة التونسػية اثػر العػدواف والػيت كما دط
 دعوة السفري التونسي ببارة  لاللتحاؽ بتون  لالستفسار. -ميكن أف نوجزىا يف :

 إحاقة سفري تون  باألم  ادلتحدة الختاذ اإلجراءات القانونية. -

مػن مغػادرة ثكناهتػا  حجر علك الوحػدات الفرنسػية ادلتواجػد باألراضػي التونسػية -
 إال برلصة.

 .42التأكيد علك ضرورة جالء القوات الفرنسية من بنزرت -

كمػػػا تقػػػدمت تػػػون  بشػػػكو  رسيػػػة إىل رللػػػ  األمػػػن الػػػدو  مطالبػػػة باختػػػاذ قػػػرار 
حاس  لصاحلها وم كدة " أف حرب اجلزائر ونتائجها ال هتدد تون  فقػط بػل هتػدد السػالـ 

ة برفع شكو  شلاثلة ضد تون  عنونتها كالتا  " ادلوقػف العادلي" ،وردت احلكومة الفرنسي
النػػػاج  مػػػػن العػػػوف الػػػػذي تقدمػػػو تػػػػون  إىل الثػػػػوار لتمكيػػػنه  مػػػػن متابعػػػة عمليػػػػاهت  علػػػػك 

 43.األراضي التونسية موجهة ضد وحدة األراضي الفرنسية"

الفرنسػػػي مبجلػػػ  األمػػػن إىل إعطػػػاء -أدت حادثػػة السػػػاقية وإثػػػارة ادلشػػػكل التونسػػي
ي وتعبوي لصاحل تدوةل القضية اجلزائرةة، ألف تػون  أصػرت علػك ربػط اخلػالؼ بعد سياس

بادلشػػكل اجلزائػػري وقبلػػت االحتكػػاـ إىل القػػرارات الدوليػػة قصػػد فػػر  ضػػغوط دوليػػة علػػك 
احلكومػػػة الفرنسػػػية، ولوفػػػا مػػػن التػػػدلل السػػػوفيايت يف قضػػػاةا الشػػػماؿ اإلفرةقػػػي سػػػارعت 

لعر  وساقتها علك فرنسا وتون  يف إقار ادلسػاعي الوالةات ادلتحدة األمرةكية وبرةطانيا 
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احلميػػدة الػػيت قبػػل اػػا الطػػرفني، ومتسػػك كػػل منهمػػا بشػػروقو إلصلاحهػػا، فقػػد أرادت فرنسػػا 
تقييػػد ادلسػػػاعي احلميػػدة وحصػػػرىا يف ادلشػػػكل التونسػػي والتمسػػػك ببقػػاء القػػػوات الفرنسػػػية 

عػػػامل الغػػػريب أف ةغتػػػن  بتػػػون ،  يف حػػػني كػػػاف ادلوقػػػف التونسػػػي ة كػػػد صػػػراحة " أف علػػػك ال
الفرصػػة حلػػل ادلشػػكل اجلزائػػري كضػػماف وحيػػد للحفػػامل علػػك السػػل  بادلنطقػػة، وقػػد عولػػت 
احلكومػػػة التونسػػػية كثػػػريا علػػػك ادلسػػػاعي احلميػػػدة األمرةكيػػػة الربةطانيػػػة لوضػػػع حػػػد لتواجػػػد 
القػػوات الفرنسػػػية بػػالبالد، وصسػػػي  العػػامل الغػػػريب خبطػػورة ادلشػػػكلة اجلزائرةػػة علػػػك مصػػػاحلو 
بالشػػماؿ اإلفرةقػػي، وأنػػذر الػػرئي  بورقيبػػة الػػرأي العػػاـ الػػدو  واألوسػػاط األمرةكيػػة خبطػػورة 
الوضػػػػػػع يف الشػػػػػػماؿ اإلفرةقػػػػػػي إذا مل تػػػػػػت  االسػػػػػػتجابة" إىل نػػػػػػدائي بشػػػػػػأف إهنػػػػػػاء احلػػػػػػرب 

،وأكد إثر اجتماعو برجلي ادلساعي احلميدة ) األمرةكي روبػري مػورفيي والربةطػاين .اجلزائرةة"
الفرنسػػية مػػع قضػػية اجلزائػػر قػػائال: " إف مهمتكمػػا -تػػدالل األزمػػة التونسػػية  ىانولػػد بيلػػي 

، وتأكػد .سيكوف زلكومػا عليهػا بالفشػل إذا مل تعػاجلوا جػوىر ادلشػكل وىػو حػرب اجلزائػر"
فشل جهود الوساقة ن را اللتالؼ مواقف الطػرفني الفرنسػي والتونسػي، وردػ  ذلػك فػ ف 

ت ادلتحػػدة األمرةكيػػػة لتعػػػرب عػػن موقفهػػػا بضػػػرورة ادلسػػاعي احلميػػػدة أثػػارت تػػػدلل الوالةػػػا
حػػل القضػػية اجلزائرةػػة يف إقػػار العػػامل احلػػر وأثػػار ىػػذا التػػدلل مشػػاكل سياسػػية للحكومػػة 

 .  .الفرنسية أضعفت من موقفها بالشماؿ اإلفرةقي

ا سبم ةتضت لنا أف تضػامن الػرأي العػاـ التونسػي مػع الثػورة اجلزائرةػة أعطػك دعمػا شل
سياسػػيا مهمػػا لكفػػاح الشػػعب اجلزائػػري، وقػػدـ ضػػروبا سلتلفػػة مػػن الػػدع  وادلػػ ازرة، وذلػػك 
بالشكل  الذي  جعل السياسة الفرنسية تفشػل يف عػزؿ اجلزائػر عػن عمقهػا التونسػي، وإف  

ك تػػػون  زادهتػػػا    تأكيػػػدا علػػػك ضػػػرورة وضػػػع حػػػد حلػػػرب ضػػػغوط فرنسػػػا  واعتػػػداءاهتا علػػػ
اجلزائػػر، وتعزةػػز مواقػػف جبهػػة التحرةػػر الػػوق  بالػػدع  العسػػكري والسياسػػي الػػذي كػػاف لػػو 
تأثريه علك  تػدوةل القضػية اجلزائرةػة وتوسػيع نشػاط الثػورة التحرةرةػة، وإف كػل ىػذه ادلواقػف 
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لػػػة ادلدروسػػػة صسػػػنا ملحوظػػػا لػػػدـ أضػػػفت علػػػك  العالقػػػات اجلزائرةػػػة ػ التونسػػػية يف ادلرح
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 اإلسالميةمظاهر الوقف العلمي في الحضارة 
جامعة الشهيد حّمه  -واالجتماعية  اإلنسانيةكلية العلوم - الكاملة فرحاتأ/ 

 لخضر
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 ملخص
 دالشريعة اإلسالمية، كبالتحديُب  فالوقيتلخص مضموف ْتثنا ُب اٟتديث عن 

فقد   ضضارننا اإلسالمية ع ر نارخياا ُب مراضلو ا١تختلةة، الوقف العلمي ُب مظاىر على
ُب نشر العلم كالثقافة، كننوير العقل ا١تسلم، ْتيث ساعد  كاف للوقف العلمي دكر فٌعاال

ُب القضاء على ظاىرة األمية ُب اجملتمعات اإلسالمية على مر العصور، كما أنو ساعد 
فأدل كل ذلك الزدىار اٟتركة العلمية ا١تعوزين ُب التحاقام با١تدارس كالكتانيب، 

كالكتانيب  بناء ا١تساجد كا١تدارسكالثقافية، كقد ٘تثلت مظاىر ىذا الوقف العلمي ُب 
، كغَتىا من األماكن كإنشاء الربط كا٠توانق كالزكايا كا٠تالكم ا١تكتباتكقف الكتب ك ك 

كاألشياء اليت ٗتدـ طلبة العلم كا١تتعلمُت ُب ٥تتلف ٗتصصاهتم كأعما٢تم، كنساعد ُب 
ج لنا اآلالؼ من ذات الوقت األسانذة كالباضثُت ُب ْتوثام كإبداعاهتم ا١تختلةة ما أنت

 الكتب ُب الةنوف ا١تختلةة.
Abstract :  

The research's content is summed up to tackle the endowment 
in the Islamic law (Shari'a) and more precisely the endowment's 
aspect in our Islamic civilization throughout its different historic 
periods, Scientific endowment had a crucial role in spreading 
knowledge and culture and enlightening the Muslim psyche in 
the sense that it helped to eradicate illiteracy in Islamic societies 



 مجلة دورية دولية محكمة                                مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 191 11لعدد ا
 

throughout history as well as helping the less fortunate to join 
schools and madras which lead the flourishing of the scientific 
and cultural movement. The scientific endowment's aspects 
were seen in the erection of mosques, schools and koranic 
schools and the endowment of books and libraries and the 
establishment of ribat, khankahs, zawiyahs and khalwa and other 
places that help scholars in their specialties and works in one 
hand and teachers and researchers in their researches and 
creations in the other hand, Thus, we have thousands of books 
in a variety of arts.       
 

 مقدمة
إف شريعة اإلسالـ خا٘تة الشرائع، كأفضلاا كأ٘تاا كأكملاا، فقد جاءت كافية 
ْتاجات الناس كمتطلباهتم ُب شىت أمورىم، فشرعت ٢تم فعل الطاعات كنرؾ ا١تنايات، 
نقربان إذل ا كابتغاء مرضانو، كدل يقتصر ٖتصيل األعماؿ الصاٟتة ُب ظلاا على اٟتياة 

شمل اٟتياة األخركية، ضيث شرعت من األسباب ما حيقق الدنيوية فحسب، بل أمتد لي
نلك الغاية بعد الوفاة، كىي الصدقات اٞتارية، كاليت من أمهاا الوقف، كمن ا١تعلـو أف 
األكقاؼ الشرعية ُب شىت أصنافاا كانت رافدان عظيمان الستمرار ضركة العلم كالتعليم 

 العصور اإلسالمية ا١تختلةة. كالتنمية، من عاد الصحابة إذل عصرنا اٟتاضر، كع ر
نةردت ، فقد ُب ناريخ البشرية قيان ري  اٟتضارات أك رمن  اإلسالميةنعد اٟتضارة ك٢تذا 

و ركح ظاىرة الوقف كشاىد عياف على ٝتي  ف رزت ،عن غَتىا من اٟتضارات بعديد ا١تزايا
اليت  الشرعيةنصوص لل امتثااللباب ما ديلك ُب سبيل العلم كننوير األ ا١تسلم كبذلو أعز  

األكقاؼ، الذين لق كالًتغيب فيو بالثواب اٞتزيل للمحسنُت ذكم ا٠تي  ذلكعلى ٖتث 
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عد الوقف اإلسالمية كبذلك يي  اجملتمعاتبةضلام ازدىرت اٟتركة العلمية كالثقافية ُب 
كبالتارل   ،اإلسالميةُب األمة ساسي كالعمود الةقرم ُب ضياة اٟتركة العلمية العصب األ

 ىذا البحث بعنواف: "مظاىر الوقف العلمي ُب اٟتضارة اإلسالمية". كاف
الوقف العلمي ُب ضضارننا اإلسالمية أصالة ُب الوقوؼ على : كقد ٘تثلت إشكاليتو

ع ر نارخياا الطويل كالعريض، كبياف أشكالو كمظاىره ا١تختلةة، كديكن أف نصوغ ذلك ُب 
  .؟اإلسالميةمظاىر الوقف العلمي ُب اٟتضارة  ما ىيالسؤاؿ اآلٌب: 

مظاىر ياف نب ىي ا١تقالةمن خالؿ ىذه اليت نود ٖتقيقاا  األىداؼكلعل من أىم 
، كبياف نتائجاا االقتباس منااكيةية ك  اإلسالميةالوقف ُب اٞتانب العلمي ُب اٟتضارة 

 ، لى ما نقوؿ، كال يسع كالتاريخ اإلسالمي خَت شاىد عكفوائدىا كاالستةادة مناا اليـو
ا١تتأمل ١تسَتة ناريخ الوقف اإلسالمي ع ر العصور اإلسالمية ا١تاضية، إال أف يقدر ٢تؤالء 

 الكراـ جادىم كأف يدعوا ٢تم بالرٛتة كا١تغةرة.
مطالب،  ستةقسمو بعد ا١تقدمة إذل نأف كمن كل ىذا فإف طبيعة البحث اقتضت 

ٗتتص ، كباقي ا١تطالب كمشركعيتو كاصطالضالغة العلمي أك٢تا يتعلق بتعريف الوقف 
  ىي:الوقف ا١تختلةة ُب نارخينا اإلسالمي، كاليت  ٔتظاىر

 .العلمي نعريف الوقفا١تطلب األكؿ: 
 ا١تساجد ا١تطلب الثاين: 

 ا١تدارس ا١تطلب الثالث: 
 ا١تكتبات ا١تطلب الرابع: 

 الكتانيب ا١تطلب ا٠تامس: 
 كالزكايا كا٠تالكم كا٠توانقالربط ا١تطلب السادس: 

اليت ٨توصل فياا أىم النتائج ا١تتوصل إلياا من خالؿ ىذا  ا٠تا٘تةٍب ُب األخَت 
 البحث.
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 كاآلف نشرع ُب نةصيل ىذه العناصر على النحو التارل:
 تمهيد: 

يعت ر الوقف ضيث  ؛اإلسالميةُب ناريخ اٟتضارة بالغة أمهية يكتسي الوقف العلمي 
الرقي كالتقدـ ُب منظور اإلسالـ، ١تا حيققو من مظاىر من أىم  ةاإلسالميُب ا١تنظومة 

ك١تا يقـو بو من  ك١تا يغطيو من عجز كنقائص داخل اجملتمع ا١تسلم، ،نكافل اجتماعي
، كج ر األمة ىويٌةاٟتةاظ على  الوقف ف من مقاصدكذلك ألمعاٞتات لقضايا ٥تتلةة، 

فالعلم ىو الركيزة الك رل لناوض  ئاا،النقائص فياا، لتكوف قوية بذاهتا كبأمواؿ أبنا
الوقف على مدارس العلم األمم، كاٗتاذ مكانة ٢تا بُت األمم كالدكؿ، كىذا ما جيعل 

من األكلوية ٔتكاف، نظرا ١تا حيققو من مقاصد كثَتة، مناا اٟتةاظ  اكالباضثُت فيا اكطلبتا
ٖتريك ضركة اإلنتاج فياا كنقوية نسيجاا الداخلي، كإناضة الةرص لكل على األمة، ك 

أبنائاا من االستةادة من الةرص ا١تتاضة ُب نيل العلم، كفتح الباب أماـ الباضثُت 
ا١تسلم كما أف من مقاصده اٟتةاظ على العقل كا١تبدعُت ليدلوا بدلوىم ُب النتاج العلمي،  

كمبادئ، يكوف هبا رٛتة على العا١تُت، كىذا ما  ٔتا حيملو من خصائص ك٦تيزات، كقيم
نوجو فكر ا١تسلم العلمية ا١تختلةة ألهنا كتب جعل العلماء كالباضثُت يتوجاوف لوقف ال

  ، ككاجبو ٨توه ٣تتمعو كاإلنسانية ٚتعاء.٨1تو معرفة خالقو كمعرفة ضدكد شريعتو
 ومشروعيته العلمي المطلب األول: تعريف الوقف

 الوقف لغة -أ 
. كىو من أصل مادة )ك ؽ ؼ(، يقوؿ ابن 3ككقوؼ ،2الوقف مةرد كٚتعو أكقاؼ

 . 4«ُب شيء ٍب يقاس عليو نالواك كالقاؼ كالةاء: أصل كاضد يدؿ على ٘تك»فارس: 
 اسم بو ، كىذا ا١تصدر يراد5مصدر الوقف بأف الشريعة كعلماء اللٌغويوف كقد انةق

 . 6ا١توقوؼ ٔتعٌت الشيء ا١تةعوؿ،
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، كالتسبيل، ككلاا ٔتعٌت كاضد. 7يدكر ضوؿ معاين، ىي: التحبيس عندىم كالوقف
كُب اٟتديث: ذلك ضىبيسه ُب سبيل ا؛ أم موقوؼ »فةي لساف العرب البن منظور: 

على الغزاة يركبونو ُب اٞتااد، كاٟتبيس فعيل ٔتعٌت مةعوؿ. ككل ما ضبس بوجو من الوجوه 
 .8« ...ضبيس

 الوقف اصطالحا: –ب 
نقف مع أقواؿ الةقااء ضوؿ نعريف الوقف ٧تدىا اختلةت، كىذا راجع  عندما

 الختالفام ُب شركط كأركاف الوقف، كإليك نعريةاهتم:
ةىعىةً »فعند اٟتنةية:  - نػٍ  . 9«ضىٍبسي اٍلعىٍُتً عىلىى ضيٍكًم ًمٍلًك اٍلوىاًقًف كىالت صىدُّؽي بًاٍلمى
ٍليوؾو »كعند ا١تالكية:  - ةىعىًة ٦تى كىلىٍو بًأيٍجرىةو أىٍك غىل ًتًو ًلميٍستىًحقٍّ ًبًصيغىةو ميد ةى مىا  جىٍعلي مىنػٍ

  .10«يػىرىاهي اٍلميحىبِّسي 
ضىٍبسي مىاؿو دييًٍكني ااًلنًٍتةىاعي بًًو مىعى بػىقىاًء عىٍيًنًو بًقىٍطًع الت صىرًُّؼ ُب »أما الشافعية:  -

 . 11«رىقػىبىًتًو عىلىى مىٍصًرؼو ميبىاحو مىٍوجيودو 
 .12«ٖتىًٍبيسي اأٍلىٍصًل، كىنىٍسًبيلي الث مىرىةً »اٟتنابلة: كعند  -

فةي األكؿ ضبس عُت، كالثاين ضبس منةعة، كالثالث ضبس ماؿ، كالرابع ضبس 
أصل، كىذا االختالؼ ُب نعريف الوقف نكمن ٙترنو ُب استثماره ُب نوسيع دائرة الوقف 

صور بركح الشريعة الغراء كضاجة الناس لذلك ُب كل زماف، ك٘تاشيا مع مستلزمات الع
الصاٟتة لكل زماف كمكاف، كىذا ينةعنا ُب ٣تاؿ الوقف العلمي ُب ىذا العصر الذم 
نعددت فيو كسائل ا١تعرفة، كنكاثرت فيو أدكاهتا، كنعددت فيو ٣تاالهتا، كخاصة مع فرض 
 التخصصات نةساا، فلم يعد األمر متوقةا على علـو اللغة كالقرآف كالشريعة، كال على

الوسائل التقليدية القددية فنحن ُب عصر التطور كالتقدـ التكنولوجي، كىذا حيتم علينا 
 النظر لعصرنا برؤية أشد كضوضا كأمشل ٦تا كانت عليو ُب السابق.

 الوقف العلمي:   –ج 
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فمن خالؿ ما سبق ديكن أف ٨تدد مةاـو الوقف العلمي بأنو: ضبس عُت أك أصل 
 مية.أك منةعة أك ماؿ ألغراض عل

 مشروعية الوقف العلمي -د 
ُب فعل ا٠تَتات، فقاؿ نعاذل: ﴿كىافٍػعىليوا ا٠تٍىيػٍرى لىعىل كيٍم  لقد رغ ب اإلسالـ

كأثٌت على  14، كقاؿ نعاذل: ﴿كىًلكيلٍّ ًكٍجاىةه ىيوى ميوىلِّياىا فىاٍستىًبقيوا ا٠تٍىيػٍرىاًت﴾13نػيٍةًلحيوفى﴾
نىا إًلىٍيًاٍم ًفٍعلى ا٠تٍىيػٍرىاًت﴾ يػٍ  . 15رسلو فقاؿ: ﴿كىجىعىٍلنىاىيٍم أىًئم ةن يػىٍاديكفى بًأىٍمرًنىا كىأىٍكضى

كألجل ٖتقيق ىذا الغرض الكبَت نتابع نزكؿ اآليات الدالة على فعل ا٠تَتات، كمن 
لو جزءان متميزان ال  -ا نعاذل  – فقد جعل ىذه ا٠تَتات اليت رغب فياا الشرع؛ الوقف،

 نةعو، فجاء ذلك ٖتت عمـو اإلنةاؽ ُب كدكاـ أثره كذلك لبقاء ٔتوت صاضبو؛ ينقطع
 – قاؿ ا؛ ُب سبيل كاإلنةاؽ البذؿ ندعو إذل اليت الكتاب كالسن ة من نصوص عديدة،

بُّوفى كىمىا نػي  -نعاذل  ٍنًةقيوا ًمٍن شىٍيءو فىًإف  الل وى ًبًو : ﴿لىٍن نػىنىاليوا اٍل ر  ضىىت  نػيٍنًةقيوا ٦ت ا ٖتًي
 . 16عىًليمه﴾

 الربانية التوجياات ىذه ١تثل العظيمة، ا١تعاين ىذه األكٌلوف ا١تسلموف ك٢تذا ٍأدرؾ
 كيتخَتكف أفضل النةقات، ُب ا٠تَتات، كيستبقوف ُب فراضوا يسيارعوف اٟتكيمة،

ككل ما ينةع الدين  ا١ترافق، كسائر ا١تساجد بناء فتعاكنوا ُب األعطيات، كأنةع الصدقات،
صلى  -اي  الوقف ا٠تَتم؛ مناا قوؿ رسوؿ إذل الداعية كاألمة، استجابة لدعوة اإلسالـ

ا عىًلمىوي : » -ا عليو كسلم  ًلًو كىضىسىنىانًًو بػىٍعدى مىٍونًًو ًعٍلمن ًإف  ٦ت ا يػىٍلحىقي اٍلميٍؤًمني ًمٍن عىمى
ا صى  ا بػىنىاهي، أىٍك بػىٍيتنا اًلٍبًن الس ًبيًل بػىنىاهي، أىٍك نػىاىرنا كىرىاهي، أىٍك كىنىشىرىهي، أىٍك كىلىدن اٟتًنا نػىرىكىوي، أىٍك مىٍسًجدن

يىانًًو، نػىٍلحىقيوي ًمٍن بػىٍعًد مىٍونًوً  ًتًو كىضى قىةن أىٍخرىجىاىا ًمٍن مىاًلًو ُب ًصح   . 17«صىدى
فقد ذكر أف من األعماؿ اليت نلحق صاضباا بعد مونو؛ العمل العلمي فاو من 
األعماؿ الصاٟتة اليت يوقةاا اإلنساف ُب ضيانو كنبقى ندر عليو ُب األجر بعد مونو، ١تا 

 –صلى ا عليو كسلم  -فياا من نةع لغَته بعد رضيلو، كما جاء ُب صحيح مسلم، أنو 
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ٍنسى »قاؿ:  ارًيىةو، أىٍك ًعٍلمو ًإذىا مىاتى اإٍلً قىةو جى ثىةو: ًإال  ًمٍن صىدى افي انٍػقىطىعى عىٍنوي عىمىليوي ًإال  ًمٍن ثىالى
  .18«يػيٍنتػىةىعي بًًو، أىٍك كىلىدو صىاًلحو يىٍدعيو لىوي 

قاؿ ف ؛19كلقد فسرت الصدقة اٞتارية بالوقف الستمرار منةعتاا للناس كثواهبا
ينقطع ٔتونو، كينقطع ٕتدد اٞتواب لو، إال ُب  معٌت اٟتديث أف عمل ا١تيت»العلماء: 

ىذه األشياء الثالثة؛ لكونو كاف سبباا؛ فإف الولد من كسبو، ككذلك العلم الذم خلةو 
 . 20«من نعليم أك نصنيف، ككذلك الصدقة اٞتارية، كىي الوقف

ٍونىى ًإن ا ٨تىٍني ٨تيًٍي ككل ىذه نعت ر من اآلثار اليت جاء ذكرىا ُب قولو نعاذل: ﴿ اٍلمى
نىاهي ُب ًإمىاـو ميًبُتو  فمن آثارىم كعلم . 21﴾كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كىآثىارىىيٍم كىكيل  شىٍيءو أىٍضصىيػٍ

 . 22علموه، أك كتاب صنةوه، أك مسجد بنوه...اخل
فىكاف من بذرة الوقف العلمي أف أكٌقف بنو النجار أرضام على مسجد رسوؿ ا 

فكاف ا١تسجد ىو النواة األكذل للمدرسة ُب ضضارننا، فلم  –صلى ا عليو كسلم  -
يكن مكاف عبادة فحسب؛ بل كاف مدرسة يتعلم فياا ا١تسلموف القراءة كالكتابة كالقرآف 
كعلـو الشريعة كاللغة كفركع العلـو ا١تختلةة، ٍب أقيم ّتانب ا١تسجد الكتاب كخصص 

  .. .23عربية كالرياضةلتعليم القراءة كالكتابة كالقرآف كشيء من علـو ال
كىكذا فام ا١تسلموف مشركعية الوقف العلمي بشىت صوره كأشكالو، فاستمد ىذا 

من عمل األمة، ضيث فاستمرت على العمل  -كذلك   -النوع من الوقف مشركعيتو 
هبذه ا٠تصلة السٌنية، الرفيعة العلية، جيال بعد جيل طيلة دىور عديدة كأزمنة مديدة، 

الكتانيب  من العلم من ا١تدارس كدكير كنشييد العديد العلمي ة، اٟتركةنوجيو  على فقامت
؛ ليتسٌت  لًطالي ب العلم 24للكتب كا١تكتبات ا٠تازنة لىلط لبة كإنشاء مساكنً  كغَتىا،

كا١تؤدِّبُت كالعرفاء،  بالعلماء كا١تعلِّمُت، االىتماـ ذلك من أناضو كما عيلياا، االطِّالع
 .كغَتىم
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 ا١توقوؼ كأنواع كمنافعاا، األكقاؼ العلمية بأخبار مليئة كالًتاجم يخالتار  ككتب
كأخرل للمحدثُت، كقد   القرآف، كأكقاؼ ٟتملة ،مدارس كمكتبات ككتانيب من عليو؛

 نسخ كتبو أك ا١تذىب، فقااء يتنافس أثرياؤىم للوقف على كاف أرباب ا١تذاىب الةقاية
 كالوقف إال كصلتنا اليت العلـو الشرعية ككتباا من الًتاث الضخم ىذا كما ذلك، غَت أك

 . ا١تؤثرة أسباهبا من سبب
كمن ىذا الذم ذكرناه عن بعض أشكاؿ الوقف نبدأ ُب ا١تطالب التالية ُب اٟتديث 

 عن بعض نلك ا١تظاىر للوقف العلمي ُب ضضارننا اإلسالمية.
  المساجد :الثانيالمطلب 

كنعليم ا١تسلمُت أمور دينام  اإلسالميةكاف للوقف دكر ىاـ كمؤثر ُب نشر الدعوة 
اليت ليست أماكن  كدنياىم، كذلك من خالؿ عدة مؤسسات كاف ُب مقدمتاا ا١تساجد

كإمنا ىي أماكن نناض برسالة التثقيف كالتنوير كنشر  ،اإلسالـللعبادة فقط ُب نظر 
وقف ا٠تَتم دكر فعاؿ ُب دعم ا١تساجد ألداء ىذه الوعي الديٍت السليم، كلقد كاف لل

 الرسالة كاستمرارىا.
أك الصرؼ على  إنشائولقد كاف ا١تسجد ىو ٤تور سياسة الوقف سواء من ضيث 
الناس ُب الصالة  بإمامةمصاٟتو كمامانو كعمارنو، أك من ضيث نرنيب من يقوموف 

كلذا فقد ناؿ  ،كاإلضاءةكاالىتماـ بنظافة ا١تسجد كنوفَت ا١تياه الالزمة لو  كاألذافكا٠تطابة 
علياا اىتماـ ا١تسلمُت منذ عاد النبوة بأكؿ كقف  كاإلنةاؽا١تساجد  إنشاءالوقف على 

كىو مسجد قباء الذم أسسو النيب صلى ا عليو كسلم ضُت كصولو ا١تدينة  :اإلسالـُب 
بناء ا١تساجد  انتشرللاجرة، كمن ٙتة  األكذله ُب السنة ٍب ا١تسجد النبوم الذم بنا

كالوقف علياا ُب عاد ا٠تلةاء الراشدين كُب عاد بٍت أمية كبٍت العباس، كانسع نطاؽ 
كالزنكية ُب بالد  األيوبيةالوقف على ا١تساجد ك٦تن اشتار بذلك الةاطميوف كالدكلة 

 .25كُب عاد ا١تماليك كالعثمانيُت الشاـ كمصر
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على بناء ا١تساجد ُب كل  كاألغنياءكالوزراء كالوالة كرجاؿ االقتصاد  األمراءس كنناف
 .26علياا أمواال طائلة لعمارهتا كرعايتاا ككقةوا اإلسالميمدينة كقرية ُب شىت ربوع العادل 

فعلى سبيل  ،اإلسالمية كىكذا ساىم الوقف ُب زيادة انتشار ا١تساجد ُب ٥تتلف البالد
مسجد، كما  ألف كٜتسمائةللاجرة ٨تو  الثالثا١تثاؿ بلغ عدد مساجد دمشق ُب القرف 

كمصاضف ككتب  كأثاثساىم الوقف ُب نقدمي التمويل الالـز للمساجد من أفرشة 
كانت ندفع للعلماء اليت  ا١تكافأة كالتخصيصات ا١تالية كالركانب  إذلضافة إلاكغَتىا، ب

يقوموف ٔتالزمة ا١تساجد كاالىتماـ هبا  نكغَتىم ٦تكالةقااء كالقراء كطالب العلم 
كالصيانة كالنظافة كالًتبية كالتعليم كا٠تطابة  كاألذاف اإلمامةكأىم نلك الوظائف  ،كخدمتاا
ككل ىذه الوظائف دامت  ،كقراءة القراف الكرمي كنعليم أبناء ا١تسلمُت كاإلرشادكالوعظ 

  .27باألمواؿبةضل الوقف الذم كاف ديدىا 
إال مساجد كقةية، ككل خدماهتا كصيانتاا   اإلسالميةفلم نكن ا١تساجد ُب البالد 

 استخدمتالوفَتة لتأدية كظائةاا ا١تتعددة، كأكثر ما  األمواؿكانت ٦تا ضيبس علياا من 
من استخدـ  أكؿا١تساجد لو، أهنا مراكز للتعليم، ضيث كاف النيب صلى ا عليو كسلم 

كانبع الصحابة رضي ا عنام خطوانو من  كاإلرشادتعليم مسجده مكانا للدعوة كال
ضلقات العلم ُب مسجد النيب صلى ا عليو كسلم با١تدينة ا١تنورة  فاستمرتبعده، 

كا١تسجد اٟتراـ ٔتكة ا١تكرمة، كىكذا لوال ا١تسجد ١تا نعلم عامة ا١تسلمُت أضكاـ دينام 
  .28اٟتالؿ كاٟتراـ ُب ضياهتم كاستبصار ،كننظيم أمور دنياىم

راء القراف كمعلميو ليقوموا كمن الوظائف اليت كاف ياتم هبا الواقةوف ىي كظيةة قي 
كالتالكة، ليكوف ا١تسجد  األداءالقراف الكرمي كطرؽ  آياتا١تسلمُت  أبناءٔتااـ ندريس 

ُب نثقيف  دكرة متكاملة ٞتميع أنواع العبادة ا١تشركعة كمن اجل أف يؤدم ا١تسجد دكره
 .كآداهبا اإلسالميةالشريعة  أضكاـا١تسلمُت كنربيتام كهتذيبام كفق 
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كالدعاة عن السلطة  كاألئمةكما كاف للوقف أثره الطيب ُب استقالؿ رجاؿ العلم 
، فقد ذكر أف مئات 29ا١توقوفة ٢تم األمواؿاٟتاكمة غَت خاضعُت ٢تا معتمدين على 

طباء ا١تساجد على خي  اإلسالميةا ع ر العصور قةت مرارن من دنانَت الذىب كي  اآلالؼ
مرار ا١تساجد ت، كذلك من أجل اس30كعلى ا١تعلمُت كالطالب كا١تؤذنُت فياا كأئمتاا
الدينية من غَت انقطاع على  ، كبةضل ذلك ظلت ا١تساجد نؤدم رسالتاا31كدكاماا

 اا الوعي الديٍتكينبعث من األصيلة اإلسالمية، كنشع مناا الثقافة 32اإلسالـامتداد ناريخ 
  .34مشلت ضلقاهتا العلمية معارؼ عدة كالطب كالةلك كاٟتساب كغَتىا إذ، 33كا١تعرُب

 :مناا اإلسالميكمن أشار ا١تساجد ا١توقوفة ُب التاريخ 
كثرت ا١تساجد ُب زمن   إذفةي عصر ا٠تلةاء الراشدين بلغ كقف ا١تساجد ذركنو، 

 ،اإلسالمية األمصاركأمر ببنائاا ُب ٥تتلف  -رضي ا عنو  -ا٠تليةة عمر بن ا٠تطاب 
عمر قاـ بتوسعة ا٠تليةة مسجد الكوفة، كما أف  بتأسيسكأمر سعد بن أيب كقاص 

ضيث اشًتل بعض ا١تنازؿ اجملاكرة لو كأدخلاا فيو، أما ُب عاد ا٠تالفة  ؛ا١تسجد اٟتراـ
ُب دين ا أضعافا مضاعةة، كدخل الناس  اإلسالميةانسعت مساضة الدكلة  األموية
كضرص  ،اإلسالميكنغلغلاا ُب اجملتمع  األكقاؼكقد نزامن ذلك مع انتشار  ،أفواضا

اليت ٘تيز هبا العصر  األكقاؼكمن أشار  ،أنواعاابكل  األكقاؼ إنشاءاٞتميع على 
ُب مدينة دمشق، الذم بٍت ُب عاد  األمومكظلت ماثلة ضىت يومنا ىذا اٞتامع  األموم

أنو أضضر العماؿ من كل  كمى الوليد بن عبد ا١تلك زمن ا٠تليةة عمر بن عبد العزيز فقد ري 
سنوات،  عشرألف رجل، كأنةق عليو ماال كثَتا كامتد بناءه  عشر اثناهتم د  صوب كعي 
افيا ماما خالؿ فًتات كال يزاؿ ىذا اٞتامع مركزا علميا كثق ،35راء أمواال كأرزاقاكرنب للقي 

ككاف لو أثر كبَت ُب نعزيز ا١تعرفة كننمية اٟتركة العلمية، ككم نردد  اإلسالـطويلة من ناريخ 
  .36ا كمعرفة كنصنيةا كنأليةاعلمن  األرضعليو من علماء ملؤكا 
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كىو ٔتثابة ا١تدرسة، فاو مسجد  األزىرٍت جامع كُب عاد الدكلة الةاطمية ُب مصر بي 
نسمى  ؛كٖتيط بو من كل جاانو غرؼ لسكن الطالب ،للدراسةائو ضلقات رجنقاـ ُب أ
كركاؽ  ،كركاؽ للمغاربة ،رؼ للشاميُتفغي  ،كاضديسكناا طالب كل بلد ّتانب  ،باألركقة
ضىت اليـو يأخذكف رانبا  األزىركال يزاؿ طالب  ،كىكذا ... للسودانيُتكركاؽ  ،لألنراؾ

  .37باألزىراليت أكقةت على طالب العلم  األكقاؼانية من ريع شاريا مع دراستام اجمل
 أنشأهالذم  ،جامع القَتكاف بتونسوقوفة ُب بالد ا١تغرب كمن أشار ا١تساجد ا١ت

  إذلبالد ا١تغرب،  اإلسالميةا٢تجرم زمن الةتوضات  األكؿعقبة بن نافع الةارم ُب القرف 
كقف كثَت من كبار أى  ونو مسجدا، كلذلكمتطورة ّتوار كى  إسالميةكاف ٔتثابة جامعة 

دل  تبام عليو ضىت أصبحت مكتبتو نضم من النوادر كا١تصادر ا١توقوفة ماأعالـ نونس كي 
 كاألندلسيوجد ُب غَتىا، كقد نبعو من خلةو من أمراء الدكؿ اليت نتابعت على ا١تغرب 

  .ضىت عاد ا٠تالفة العثمانية
 كاألمراءرا على ا٠تلةاء أف بناء ا١تساجد ا١توقوفة دل يكن ضكللنظر  فتكالال  
دارسة ُب عاد األ أنشأتضىت النساء ُب ىذا العمل العظيم، فقد  اشًتكت، بل كاألغنياء

السيدة فاطمة بنت ٤تمد بن عبد ا الةارم جامع القركيُت بةاس  األقصىُب ا١تغرب 
كازداد الوقف مع ازدياد اٟتواضر  ،38الدارة األمواؿىجرم، كأكقةت عليو  245عاـ 
صدت ٢تا كري  ا١تساجداسنُت فتكاثرت  تبادراكازدادت عناية اٟتكاـ بالوقف كمي  ،كمنوىا

، كعكف فياا الطالب لتلقي العلـو 39كالعقارات األراضيا٢تبات ا١تالية، ككقةت علياا 
  .40الشرعية كالعلمية كعلـو اللغة

 المدارس : الثالثالمطلب 
ظيت ا١تدارس الوقةية باىتماـ كبَت من جانب الواقةُت، كاليت نأٌب ُب ا١ترضلة لقد ضي 

 لإلنسافما ٢تا من أثر كبَت ُب التنمية العقلية التالية ُب سلم نرنيب أكلويات الوقف، لً 
كالتجار يتسابقوف ُب بناء  كاألغنياء األمراء، كىذا ما جعل 41بزيادة قدرانو كماارانو
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ا١تدارس كالوقف علياا ٔتا يضمن استمرارىا كإقباؿ الطالب علياا، كىناؾ الكثَت ٦تن 
جعلوا بيوهتم مدارس كجعلوا ما فياا من كتب كما يتبعاا من عقار كقةا على طالب 

  .42العلم الدارسُت فياا
رؽ، ككاف التعليم فياا كخاصة بالد ا١تش اإلسالميةكىكذا كثرت ا١تدارس ُب البلداف 

، 43السكن كا١تطالعة كالطعاـ للمحتاج إجيادتاضا للغٍت كالةقَت كضىت الغريب ٣تانا مع مي 
كطالب متةرغوف للعلم، ككقةت ٢تم ا١تصاريف  األكةاءللتدريس فياا العلماء  تَتكاخٍ 

  .44كا١تعيشة فضال عن الدراسة كالعالج
كلقد نةرعت نلك ا١تدارس ُب عدة ٗتصصات مناا الطب كالصيدلة كا٢تندسة كاللغة 

كتدريس القراف الكرمي كنةسَته كضةظو كقراءنو، كأكقةت علياا   اإلسالميةالعربية كالعلـو 
، كىذا ما أثار دىشة 45كصيانتاا ادرسياا كطالهبا كعما٢تعلى مي  لإلنةاؽأكقاؼ كثَتة 

بالد ا١تشرؽ، ضيث دعا ا١تغاربة أف  إذلأثناء رضلتو  ألندلسياالرضالة منام ابن جبَت 
على طالب العلم من البالد  األكقاؼضاؿ للمشرؽ لتلقي العلم فقاؿ" كنكثر كا الرِّ يشدُّ 

ىذه البالد،  إذلا١تشرقية كلاا كٓتاصة دمشق، فمن شاء الةالح من أبناء مغربنا فلَتٖتل 
  األمورفيجد 

ي
  .٢46تا فراغ الباؿ من أمر ا١تعيشة"كأك    كثَتةعينة على طلب العلم  ا١ت

ورت ا١تدارس مناىجاا طى  اإلسالميةكنوسعاا ُب اٟتضارة  األكقاؼكمع نطور 
مرضلة التعليم النظامي ُب بدايات  إذل انتقلالتعليمية فبينما كاف التعليم ُب الكتانيب 

ككاف  ،47أصبح لو فصوؿ ككظائف نعليمية كطرؽ ندريس إذجرم، ا٢ت ا٠تامسالقرف 
ىجرم  391نيت أكؿ مدرسة ُب دمشق سنة بعضاا ٔتثابة كليات كجامعات، ضيث بي 

مؤسساا شجاع الدكلة صادر بن عبد ا، ٍب  إذلكٝتيت با١تدرسة الصادرية نسبة 
ككاف ىجرم،  400مقرئ دمشق رشأ بن نظيف سنة  إذلأسست ا١تدرسة الرشائية نسبة 

وفر ٢تم وقف عليام كعلى شيوخام أمواؿ كثَتة كيي الطلبة يدرسوف ُب ىذه ا١تدارس كني 
  .48التعليم أسبابالطعاـ كالشراب كنوفر ٢تم كل 
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ىي سلسلة ا١تدارس النظامية  اإلسالميةكمن أشار ا١تدارس الوقةية ُب ناريخ اٟتضارة 
 
ي
لك اٟتسن بن علي بن اليت أنشأىا الوزير السلجوقي ُب عاد الدكلة العباسية نظاـ ا١ت

يعت رىا ا١تؤرخوف أكؿ ظاور  إذ، باٝتويت ىجرم( كٝتي  485إسحاؽ الطوسي )نوَب 
 األكقاؼجرم، كأكقف علياا ا٢ت ا٠تامسللمدارس التعليمية ٔتعناىا ا١تعركؼ ُب القرف 

ببغداد عاـ  أنشأتكأكؿ ىذه ا١تدارس النظامية  األسانذةمن  األكةاء٢تا  كاختارالواسعة 
صصت ا١تدارس كقد خي  لطالهبا كل سبل العيش كالتعليم،أ ، ضيث ىي  49ىجرم 458

النظامية لتعليم الةقو كاٟتديث، ككاف الطالب يتناكلوف فياا الطعاـ كيتقاضوف فياا ركانب 
متألت العراؽ كخرساف بعشرات ا١تدارس، ككاف الوزير نظاـ اشارية، كنتيجة ٢تذا العمل 

 
ي
عا١تا ٘تيز كنبحر ُب العلم بٌت لو مدرسة ككقف علياا كقةا،  لك كلما كجد ُب بلدةو ا١ت

 ءكجعل فياا دار كتب كالتالميذ يتعلموف باجملاف، كللطالب الةقَت فوؽ كل ذلك شي
  .50معلـو يتقاضاه مع الريع ا١تخصص لذلك

كنتيجة ىذا االىتماـ ضىت أصبحت ا١تدارس النظامية من أشار اٞتامعات ُب ناريخ 
، ضيث 51ألهنا كفرت ا١تناخ العلمي ا١تساعد على الدراسة كالبحث اإلسالميةاٟتضارة 

كالغزارل كالشَتازم، ككاف ٢تا أكقاؼ كعقارات   :ٗترج مناا أكابر العلماء كأشارىم
  .52علياا كعلى الدارسُت فياا لإلنةاؽ

ا١تدارس كىو ما يدؿ على اىتماـ ا٠تالفة العباسية بالعلم  إنشاءٍب بدأ التوسع ُب 
  األمواؿكطالبو معتمدة على 

ي
ا١توقوفة اليت أسساا  ستنصريةا١توقوفة، كبناء ا١تدرسة ا١ت

ىجرم عندما كاف التتار جيتاضوف العادل  631 ا٠تليةة العباسي ا١تستنصر با سنة
ضيث كقةت على ا١تذاىب  53اإلسالـكىي أعظم جامعة متطورة ُب ناريخ  ،اإلسالمي

درس لكل مذىب كشيخ عيدين كمي من كل طائةة اثناف كسبعوف فقياا، كأربعة مي  األربعة
ضديث كقارئاف كعشرة مستمعُت كشيخ للطب كعشرة من ا١تسلمُت يشتغلوف بعلم 
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، كقرر للجميع من ا٠تبز كاللحم كاٟتلويات كالنةقة ما فيو كةاية لأليتاـالطب، كمكتب 
  .54كافرة لكل كاضد

مرية اليت أسساا ابن كمن ا١تدارس الوقةية العظيمة ُب القدس الشريف ا١تدرسة العي 
ىجرم كخصص ٢تا أكقافا   583قدامة ا١تقدسي بعد ٖترير القدس من الصليبيُت عاـ 

كثَتة، كيتضح ذلك من نةقاهتا مناا: ألف خبزة يوميا للنزالء كالدارسُت كىذا يدؿ على 
لكل نازؿ با١تدرسة، ككقةا على ضلوة  األضحىضخامة عدد طالهبا كأضحية يـو عيد 

رجب كشعباف كرمضاف للطالب، ككقف على ثياب للنزالء كل سنة ككقف  نوزع ُب شار
  .55اإلضاءةألباريق للوضوء كاالغتساؿ كندفئة ا١تاء ُب الشتاء ككقف لزيت 

اليت  األيويبكمن أشار ا١تدارس ا١توقوفة ُب القدس أيضا مدرسة صالح الدين 
ىجرم ككقف علياا خَتا كثَتا، كلقد اىتمت ىذه ا١تدرسة بتدريس  588أنشاىا عاـ 

 كاالقتصادعلـو اٟتساب كا٢تندسة كالةلك  إذلالعلـو الشرعية كاللغوية كالتارخيية، إضافة 
  .56بدراسة الةقو الشافعي اىتماماامع 

نب ضىت إنو ال ييعرؼ الدكلة ا١تملوكية بإنشاء ا١تدارس ا١توقوفة كا١تكا اىتمتكما 
ثرهتا، كمن أشار ا١تدارس ُب على كجو الدقة عدد ا١تدارس ا١توقوفة ُب ذلك العصر من كي 

عاد ا١تماليك ا١تدرسة الظاىرية اليت أنشأىا السلطاف ا١تملوكي الظاىر بي رس ُب القاىرة 
ىجرم كأكقف علياا ا١تاؿ كأغدؽ علياا ٦تا جعلاا أٚتل مدرسة ُب  662كذلك سنة 

صر، فقد ضوت ىذه ا١تدرسة اٞتامعة على أقساـ عديدة ُب العلـو العقلية كالنقلية، م
الكرمي كاٟتديث الشريف كضوت مكتبة نضم أنواع كثَتة من  القرآففضال عن دراسة 
ضيث يعطي ٢تم كجبة  باإلطعاـككاف يتكةل  ،األيتاـلتعليم  ابتدائيةالكتب كمدرسة 

  .57مالبس للشتاء كالصيف إعطائامفضال عن منتظمة من الطعاـ كا٠تبز يوميا، 
ُب عاد الدكلة العثمانية بٌت السلطاف سليماف القانوين أربعة مدارس ٔتكة ا١تكرمة ك 
كىناؾ مدارس  ،األربعةىجرم كأكقف علياا أمواال طائلة لتدريس ا١تذاىب  927سنة 
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ة الصاٟتية ٔتصر اليت أنشأىا ا١تلك الصاحل ٧تم سكقةية عديدة يصعب ضصرىا مناا: ا١تدر 
ىجرم اليت أكقف علياا أكقافا ضخمة كا١تدرسة ا١تسعودية ببغداد  641الدين أيوب سنة 

ّتانب ندريس العلـو  األربعةاليت بناىا مسعود الشافعي كجعلاا كقةا على ا١تذاىب 
  .58كالطب

ارؼ ا١تتنوعة، ضيث أف كىكذا ساعد الوقف كبشكل فعاؿ ُب نقدـ العلـو كا١تع
كنشر  ،كالعوامل ا١تامة ُب ننشيط اٟتركة العلمية األسبابا١توقوفة كانت اضد  األمواؿ

 ،اإلسالمية اإلنسانيةكبناء اٟتضارة  األميةكمكافحة  ،التعليم كاالرنقاء با١تستول الثقاُب
كالوعاظ  كاألدباءكقد نرىب ُب أضضاف ا١تدارس ا١توقوفة الكثَت من الةقااء كا١تةكرين 

ميعينا ٢تم، كمن أشار العلماء ا٠توارزمي كجابر  األكقاؼككانت  االجتماعُتكا١تصلحُت 
، كما أف الكثَت من نلك ا١تدارس ا١توقوفة كانت نستضيف 59بن ضياف كالرازم كغَتىم

، ككةلت للعديد من العلماء أرزاقام  60الطالب ُب إقامة كاملة بل كنعطيام رانبا دكريا
  .61ةرغوا للعلم كشؤكنوكي يت

كذلك بتشييد صركح  اإلسالميةكما أف للوقف دكر كبَت ُب نشر التعليم ُب الدكؿ 
ُب ٤تراب التأليف  كاألدباءالعلماء ك العلم كالثقافة كنأمُت الظركؼ ا١تناسبة للةقااء 

بو ا١تسلموف ُب نارخيام، فقامت  اعتٌتىم ما أالعلمية كانت من  األكقاؼكالنشر، إف 
الوقةي على العلماء  اإلنةاؽأكقاؼ ا١تدارس كاٞتامعات كلقد أغدؽ ا١تسلموف ُب 

  .62يكن لو سابقة قبلام كالدارسُت بشكل دل
 المكتبات المطلب الرابع: 

إف من أىم ا١تظاىر اليت يتجلى فياا البعد العلمي للوقف ىو إنشاء ا١تكتبات كفتح 
أبواهبا لطالب العلم كىو ما يعكس ضب ا١تسلمُت للعلم كيعت ر من مةاخر اٟتضارة 

  .63اليت فاقت هبا سائر اٟتضارات كمآثرىا اإلسالمية
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كٔتا أف ا١تكتبات نعد من أقول كسائل نشر العلم، كألمهية الكتب لطالب العلم 
بو العلم كا١تقتدركف بإنشاء ا١تكتبات الوقةية كفتحاا أماـ طلب  كالعلماء قاـ اسنوف ك٤تي

، كلذا 64التقدـ العلمي إذلا نعاذل كسعيا  إذلالكثَتة نقربا  األمواؿالعلم، ككقةوا علياا 
 ،اإلسالميالعديد من ا١تكتبات ُب شىت ربوع العادل  انتشارنشأ عن ىذه الركح العلمية 

أف ٕتد قرية صغَتة ليس فياا مكتبة، أما  ل  فقٌلما كانت مدرسة ليس ّتانباا مكتبة، كقى 
بدكر الكتب بشكل ال مثيل لو ُب ناريخ العصور  جُّ عى العواصم كا١تدف فكانت نػى 

  .65الوسطى
نلك ا١تكتبات أٝتاء عدة مناا: خزانة الكتب كبيت الكتب كدار  اٗتذتكلقد 

كا٠تلةاء كالوزراء كضدىم الواقةوف  األمراءالكتب كدار العلم كبيت اٟتكمة، كدل يكن 
، ضىت انتشرت خزائن 66كاألغنياءجانبام العلماء  إذلللمكتبات ُب سبيل ا بل كاف 

جرم كأصبحت الرابع ا٢تمنذ القرف  اإلسالميأرجاء العادل معظم الكتب الوقةية ُب 
ا١تكتبات ٔتا فياا من كتب ًقبلة طالب العلم نيعينام على التزكد بكل جديد، كنوفر ٢تم 

 .اإلسالميا١تدكنة ١تؤلةُت من أصقاع العادل  كاآلراء األفكارفرص مواكبة 
تب ككقف الك كلقد ننوع الوقف ُب ٣تاؿ ا١تكتبات فشمل كقف مكتبات بأكملاا،

كما كاف ىناؾ نوع من الوقف يتمثل ُب كقف    ،كا١تستشةياتعلى ا١تدارس كا١تساجد 
كتب عادل بعد كفانو على أىل العلم أك على كرثتو للمحافظة علياا ضىت ال نتبدد أك 

كاقةوا ا١تكتبات بتوفَت دخل مادم ثابت ٢تا لصيانتاا كنرميماا  كاىتمنتبعثر بعد كفانو، 
  .67ية للعاملُت فيااكٖتمل التكاليف ا١تاد

عامة كخاصة، فأما العامة  اإلسالميف من ا١تكتبات ا١توقوفة ُب العادل القد ظار نوع
  كأضيانا ،د ٢تا أبنية خاصةشي  ككانت ني  كاألغنياء كاألمراءا٠تلةاء  يعتٍت بإنشائاافقد كاف 

كانت نلحق با١تساجد كا١تدارس الك رل، أما ا٠تاصة فقد كانت نشتمل على ضجرات 
ة باٞتدراف، ٗتصص كل ترفوؼ مثبمتعددة نربط بيناا أركقة فسيحة ككتباا نوضع على 
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اخ الذين ينسخوف خاصة للمطالعُت كغرؼ للنسٌ  أركقةلةرع من فركع العلم، كفياا  غرفاا
كالنقاش العلمي بُت ركاد نلك ا١تكتبات، ككانت ٚتيعاا الكتب، كغرؼ ٟتلقات الدراسة 

رؼ لطعاـ ركادىا كغرؼ ١تبيت الغرباء ككاف ُب بعضاا غ ،نؤثث نأثيثا فخما كمرحيا
، ككانت ىذه ا١تكتبات العامة كا٠تاصة كراء ضركة االزدىار الةكرم كالثقاُب اليت 68منام

  .69على مدل قركف طويلة اإلسالميشادىا العادل 
نشر الثقافة كنوسيع سبل ا١تعرفة لدل الطالب  إذلكما أدل كقف ا١تكتبات 

فرت الكتب كالنسخ الكثَتة ُب كقت كالدارسُت على مدل قركف طويلة، كبةضل الوقف كي 
دل نكن فيو الطباعة كلقد ساعدت الكتب ا١توقوفة على ضركة التأليف كالقضاء على 

  .70كاٞتال األمية
 :اإلسالميةية ُب التاريخ كمن أشار ا١تكتبات الوق

  العراق:بدار العلم في الموصل  –أ 
كقد أنشأىا أبو القاسم جعةر بن ٤تمد بن  اإلسالـنعت ر أكؿ مكتبة كقةية ُب 

جرم، ا٢ت الرابعالقرف  أكائلىجرم( الةقيو الشافعي ُب  323ٛتداف ا١توصلي )نوَب 
من كجعل فياا خزانة كتب من ٚتيع العلـو كقةا على كل طالب علم ال دينع أضد 

عسرا أعطوه كتبا كماال فال ٝتعتم اليـو غريب يطلب العلم ككاف مي  كإذا جاءىا ،دخو٢تا
 كاألمواؿٔتكتبة ُب لندف أك كاشنطن أك عاصمة من عواصم العادل الك رل ٘تنح العلم 

 .71من ىذه اٟتضارة؟ أركع لطلبة العلم؟ فأم ضضارة
  دار العلم في بغداد: –ب 

كىي مكتبة عامة قاـ بوقةاا كزير ُب عاد الدكلة العباسية يسمى سابور بن اردشَت 
، ككقف علياا غلة كثَتة ككانت ٖتتوم متعددةىجرم كجعل فياا كتبا  381ُب سنة 

 ٣تلد. آالؼ عشرةعلى أكثر من 
  دار الحكمة في القاهرة: –ج 



 مجلة دورية دولية محكمة                                مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 111 11لعدد ا
 

كىي مكتبة ًب افتتاضاا بعد سنوات من افتتاح ا١تكتبة الوقةية ُب بغداد، كىي 
ا٠تليةة  أسساا اإلسالـُب ناريخ ا١تكتبات ُب  األمهيةمكتبة كقةية على درجة كبَتة من 

لت الكتب إ 395بأمر ا سنة  اٟتاكم الةاطمي لياا من خزائنو ُب سائر ىجرم كٛتي
رسالتاا  أداءكضرصا على نوفَت موارد مالية كافية نيعُت على استمرارىا ُب  اآلدابالعلـو ك 
قاـ بوقف منازؿ كدكاكُت بنيت لييستغل ريعاا ُب الصرؼ على ىذه ا١تكتبة،  العلمية
  .72ألف كتاب ستمائةكانت نشمل أكثر من   أهناكيقاؿ 

 الكتاتيب المطلب الخامس:
، كىو مرفق ابٍ ت  ظاور ١تؤسسة نعليمية غَت ا١تساجد كانت نسمى الكي  أكؿإف 

فاو ا١تكاف ا١تخصص لتعليم الصبياف  ،73نعليمي ٔتثابة ا١تدرسة االبتدائية ُب عصرنا اٟتارل
الصغار القراءة كالكتابة كالقرآف الكرمي قراءة كضةظا كٕتويدا، كبعض العلـو الشرعية 

  .74يكوف ملحق با١تسجد اٞتامع عادةالرياضيات، ك ك كالعربية كا٠تط 
ع ر عصوره  اإلسالميكلقد نطور أمر الكتانيب كانتشرت كعمت أرجاء العادل 

 أمواؿب يتسع ١تئات التالميذ ينةق عليام كعلى الدراسة فياا من اتى ا١تختلةة، ككل كي 
ا١تسجد لصاحل  أكقاؼضيث جرت العادة ٗتصيص جزء من ريع  ،75موقوفة ٢تذا الغرض
 .ةقة على ا١تعلم كمكافأة التالميذصرؼ منو ننعليم الصبياف، كيي 

الكتانيب ىي العصر ا١تملوكي  أكقاؼاليت كثرت فياا  اإلسالميةكمن أشار العصور 
 ،األطةاؿكاأليويب كالزنكي ْتيث اىتم ا١تماليك بالكتانيب فأنشئوا الكثَت مناا لتعليم 

كالةقراء كنعليمام، كنوزيع  األيتاـعلياا للعناية بأمر  األكقاؼخذ منشئوىا حيبسوف أك 
السلطاف ا١تملوكي الظاىر بي رس  أنشأهالغذاء كالثياب عليام مثل: مكتب السبيل الذم 

ا١تسلمُت ا٠تبز ُب كل يـو كالكسوة ُب فصلي  األيتاـّتوار مدرستو، كقرر ١تن فيو من 
  .76الشتاء كالصيف
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كاٟتض علياا، كنأٌب  األكقاؼة الزنكية كاأليوبية بإنشاء كما اىتم أمراء الدكل
نشأت ُب العاد الزنكي، اليت أي  األكقاؼعلى قائمة أىم  األطةاؿالكتانيب أك مكانب 

ب ٤تمود الزنكي ٚتاعة من ا١تعلمُت لتعليم يتامى ا١تسلمُت، كخصص للمعلمُت فقد نص  
ـ ككقةاا على طالهبا كإذا أًب الصيب أمواال بقدر ما يكةيام، كٚتع الكثَت من كتب العلو 

يناي  أف إذلرغب ُب مواصلة دراستو كلو النةقة  إذاا١تدرسة  إذلتاب انتقل نعليمو ُب الكي 
دراستو، كلقد شاع العمل ا٠تَتم ُب العاد الزنكي ضيث كجدت العشرات من الكتانيب 

 األطةاؿقريبة مناا، ضيث سامهت نلك الكتانيب ُب ننشئة  أكننشأ مالصقة للمدارس 
  .77اإلسالميةصحيحة كنعليمام القراءة كالكتابة كجانبا من العلـو  إسالميةكنربيتام نربية 

  الربط والخوانق والزوايا والخالوي المطلب السادس:
ما يعرؼ باألربطة أك  اإلسالميةمظاىر الوقف العلمي الديٍت ُب اٟتضارة  أىمكمن 

 أبراجكىي عبارة عن  ،الربط اليت انتشرت بُت ا١تسلمُت زمن الةتوضات اإلسالمية
استثمارية نعود غلتاا على  أكقاؼكضصوف كأماكن ٥تصصة إلقامة اجملاىدين ككانت ٢تا 

امتاا لتشتمل على  ندريس كامتزجت مي  أمرىاٍب نطور  ،السالح كاجملاىدين كأىلام
كانت ُب بدايتاا نستعمل فقط للجند   إذـو للمجاىدين كطلبة العلم، ٥تتلف العل

  إقباؿكٟتراسة الثغور ُب معظم الدكؿ اإلسالمية كٔتركر الزمن كمع 
ي
 ،رابطةالناس على ا١ت

كظيةتاا اٞتاادية العسكرية كظيةة التدريس كالتأليف من قبل  إذل األربطةأضافت نلك 
كخاصة خالؿ القرنُت الثالث  األربطةكىكذا ازدىرت العلماء كالةقااء ا١ترابطُت فياا، 

خاصة فقصدىا طالب العلم  األمراءكالرابع ا٢تجريُت بسبب ما كقف علياا أىل ا٠تَت من 
 78من كل صوب لطلب العلم، ك٦تا ساعد على ذلك كجود السكن كنأمُت العيش الكرمي

ذلك أف العلماء كانوا يقوموف بالتأليف كحيبسوف نصانيةام على طالهبم،  إذلضف 
 إذلكنتيجة لذلك منت ا١تكتبات كنكاثرت ا١تخطوطات ا١توقوفة بتلك الربط اليت ٖتولت 

 .اإلسالميةالبالد  أضواؿدكر علم كنعليم خاصة ١تا استقرت 
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كظائةاا الدينية شبو الربط ُب ا٠توانق كالزكايا كا٠تالكم فاي مؤسسات ني  أما
 
ي
ال ر كا٠تَت، فا٠تانقاه ٚتعاا  بأعماؿاتمُت كالتعليمية، كلقد لقيت العناية من طرؼ ا١ت

يط هبا خوانق، كىي كلمة فارسية ٔتعٌت البيت نبٌت على ىيئة مسجد بدكف مئذنة، كحيي 
الوظائف اليت كانت  أىمكمن  ،79عدد من الغرؼ ٥تصصة إلقامة الةقراء كعابرم السبيل

  .80ؤدياا ىي أف العلماء كا١تشايخ رنبوا فياا دركسا ُب ٥تتلف العلـوني 
كاألماكن  كأما الزكايا فاي كا٠تانقاه، كلكناا اصغر مساضة، كنقاـ على الطرؽ

رنادياا من ا١تسجد، ككاف ىناؾ من يقف علياا كعلى مي  أركافضد ا٠تالية، كقد نقاـ ُب أ
ف كعلومو الشرعية، أما ا٠تالكم فاي ٚتع خلوة، ةقراء كخيصص ٢تم شيخ لتدريس القرآال

كىي مدرسة لتدريس القراف الكرمي كالعلـو الشرعية، ككانت نقاـ ٖتت ا١تسجد، كيقاؿ 
 ،اليت يكثر ارنيادىا األماكنف ا١تعلم خيلو فياا بطالبو، أم يبتعد عن يت بذلك ألٝتي  أهنا

كقد كقف علياا كعلى  ،لسودافكخاصة ا اإلفريقيةكلقد انتشرت ا٠تالكم ُب بعض الدكؿ 
  .81نتاا من أداء مامتاامشاخياا كطالهبا أىل ا٠تَت أكقافا مك  

 ةـــخاتمال
مظاىر الوقف العلمي ُب اٟتضارة كقوفنا على أىم بعد ُب ختاـ ىذا البحث، ك 

 مناا:نذكر  ،عدة نتائج إذلنوصلنا  ؛ فإننا قداإلسالمية
القضاء  ُبساعد ُب نشر العلم كالثقافة، ْتيث  لقد كاف للوقف العلمي دكر فعاال - 1

 على مر العصور. اإلسالميةُب اجملتمعات  األميةعلى ظاىرة 
يصبحوا ك  ضىت يزاكلوا دراستامالةقراء كا١تساكُت  أبناءساعد أف الوقف العلمي كما  - 2

 علماء كفقااء كمةكرين ُب ٣تتمعاهتم.
بسبب  اإلسالميالعادل  أرجاءبُت  ساىم الوقف العلمي ُب نبادؿ الثقافاتكأيضا  – 3

 نسايل سبل العيش الكرمي للطالب كالعلماء.
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كازدىار اٟتركة العلمية كالثقافية ُب كٖتصيلو العلم ساعد الوقف العلمي على نشر ك  - 4
 شىت بقاع اٟتضارة اإلسالمية.

كمآثرىا  اإلسالميةكقف ا١تساجد كا١تدارس كا١تكتبات كاف من مةاخر اٟتضارة  إف - 5
 اليت فاقت هبا سائر اٟتضارات.

من بُت التوصيات ُب ىذا اجملاؿ ىو القياـ بنشاطات ٖتسيسية ضوؿ الوقف ُب  األخَتكُب 
 كنطويره.  إمنائو إعادةشىت ٣تاالنو كخاصة اٞتانب العلمي كالعمل على 

 الهوامش
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ٔتساعدة فريق عمل: معجم اللغة العربية ا١تعاصرة، عادل الكتب،  أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر - 2

 .2485/ 3، ـ 2008 -ىػ  1429الطبعة األكذل، 
ضامد صادؽ قنييب: معجم لغة الةقااء، دار النةائس للطباعة كالنشر  -٤تمد ركاس قلعجي  - 3

 .508ـ، ص: 1988 -ىػ  1408كالتوزيع، الطبعة الثانية، 
زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُت: مقاييس اللغة، اقق: عبد السالـ ٤تمد  أٛتد بن فارس بن - 4

 .135/ 6ـ.، 1979 -ىػ 1399ىاركف، دار الةكر، عاـ النشر: 
أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُت: ٣تمل اللغة، دراسة كٖتقيق: زىَت عبد  - 5

 .934ـ، ص  1986 -ىػ  1406 الطبعة الثانية، بَتكت، –الرسالة اسن سلطاف، مؤسسة 
قاسم بن عبد ا بن أمَت علي القونوم الركمي اٟتنةي: أنيس الةقااء ُب نعريةات األلةاظ  - 6

، ص ىػ 1424-ـ2004ب العلمية، ا١تتداكلة بُت الةقااء، اقق: حيِت ضسن مراد، دار الكت
كرم: دستور العلماء = جامع العلـو ُب . كالقاضي عبد النيب بن عبد الرسوؿ األٛتد ن70

 ،ضسن ىاين فحص، دار الكتب العلمية، لبنافاصطالضات الةنوف، عرب عبارانو الةارسية: 
 .317/ 3ـ، 2000 -ىػ 1421بَتكت، الطبعة األكذل، 
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 اإلنسان. رقيةا في تدورهو  الحرية الدينية
 أبي القاسم حاج حمدمحمد  عند

 قسنطينة /جامعة األمير عبد القادر /قسم العقيدة/ بابزيز محمد األمين . أ

 الملخص: 

رية الرححية يعلل أبو القاسم حاج زتد حاجة اإلنساف إىل اضترية الدينية بتفوؽ اضت
حرغم أف اضتضارة الغربية قد أسهمت يف حترير اإلنساف عرب بناء  ؛على اضترية اظتادية
اظتبدأ الذي ظل يتحكم يف إال أف  ،تشًتاكيةاالليربالية ح الريات بعض اضتمؤسسات كفلت 

 يف غياب اظتصلحة اظتشًتكة. ىو )الصراع(اضتضارة الغربية 

القاعدة الدستورية اليت راىن حاج زتد على صالحيتها يف تشىت آّاالت ح 
ىذا  حأثبتىي قاعدة الدخوؿ يف " السلم" كافّة، االجتماعية حالسياسية حاالقتصادية، 

إلنساف اظتتزايدة يف ظل ، منطلقا من حاقع معاناة ابأدحات معرفية منهجية اظتبدأ القرآين
مع اإلنسانية ئع قاصرة عن تلبية نداء الرحح الذي رناألنظمة اليت أنتجت منظومة تشرا

 حتت مظلة )السلم(.

ABSTRACT:  

This study aimed to explore the religious freedom in 
Aboul'kacem Hadj Hamed study, which named " The Human 
Freedom in Islam" compared to the Materialistic Freedom. 
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HADJ HAMED distinguished between two levels of 
freedom: spiritual and materialistic, The peace principle is the 
link between the people and societies, in the spiritual level, 
while, the materialistic societies are built in conflict prenciple. 

 تمهيد:

مدى افتقاره إىل اضترية، رغم االدعاء العريض حبفظ اضتريات، يعرب راىن العامل عن 
من أدناط العبودية اضتديثة حاألكثر  -اظتتقدـ تكنولوجيا -بل حزيادة معاناة اإلنساف 

تشراسة يف مسار تاريخ اإلنساف، حيصّور رئيس جنوب إفريقيا عامل اليـو كجزيرِة أغنياَء 
 مصائرىم حأنفاسهم، حتبقى أصوات األغلبية حتوطها حبار حاسعة من الفقراء يتحكموف يف

الساحقة من سكاف الكرة األرضية تتوّسل أبسط حقوقها كاظتساحاة حالعدؿ، من نظاـ 
 عاظتي أغلق كّل منافذ اطتصوصية حالتحرر.

حيبدح أف اإلنساف يتمّلكو نزحع حنو التسلط حاالستعباد، ال يصدر يف ذلك عن 
فات االستعالء حالصراع، حإدنا نتيجة ختليو عن مبادئو طبيعتو، تبعا ظتا تذىب إليو فلس

العليا، حسعيا إىل امتالؾ األداة اليت يسوغ ّٔا لنفسو أف يفًتس حقوؽ الضعفاء من بٍت 
جنسو حيهضم حقوقهم، بل حيستعلي على العوامل اليت تفوؽ عاظتو، متسًّتا يف ذلك 

 ظتية.بشعارات اإلنسانية عرب ىياكل اظتنظمات اضتقوقية العا

ححىت حرية التعبَت حاالعتقاد أصبحت مراقبة يف ظل ىذه البيئة اظتتسّلطة، مما يهدد 
، ىذا اظتستوى الذي يستعصي على التنميط؛ 1حجود اإلنساف يف معناه الديٍت حالثقايف

ذلك ألف اإلنساف يتمّيز عن العوامل األخرى، اضتيواف حالنبات حاصتماد، بأنو كائن راتشد 
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أّتى لو ذلك إال بكماؿ اضترية على رتيع مستوياهتا الكونية، ححفق ذلك حمكلف، حال يت
 يتحمل رتيع تبعاتو حمسؤحلياتو. 

حيف ظل ىذا النظاـ العاظتي الذي يتهدد اضتريات ىل بوسع الدين اإلسالمي أف 
يسهم يف رفع مستوى اضتريات يف العامل؟ أـ ال غتاؿ ألف يفسح فيها بل حلن يزيدىا إالّ 

حإلغاء؟ حإف أمكنو ذلك فما ىو نوع اضترية اليت شننحها الدين لإلنساف يف ظل تقزشنا 
 ؟ يقتضي االنقياد حاطتضوع ألحامر الدين ذيالعبودية المفهـو 

حيف ىذه الورقة يزعم ػتمد أبو القاسم حاج زتد أف اظتستوى الذي يقدمو الدين من 
أح ألخيو اإلنساف من اضترية. حيف اضترية يتفّوؽ على اظتستوى الذي يقدمو اإلنساف لنفسو 

، حإىل دحر الدين يف حترير  سبيل عرض ذلك سأتشَت إىل حاقع اضتريات اإلنسانية اليـو
اإلنسانية، مث أخلص إىل مقاربة حاج زتد بعد ذكر أسسها حمستنداهتا اظتنهجية يف مؤلفو 
)حرية اإلنساف يف اإلسالـ(، من حيث ىي أطرححة مؤسسة على أسس معرفية 

ضمن مشرحعو الفكري، الذي يستند على اصتمع بُت القراءتُت أي قراءة الواقع  2منهجيةح 
 .3إىل جانب القراءة الغيبية

  مفهوم الحرية: -

اضتُرُّ بالضم نقيض العبد حاصتمع َأْحرَاٌر حِحراٌر ، حاضتُرُّ من الناس َأخيارىم، حأَفاضلهم 
ُحرّْيَِة قومو َأي من خالصهم حاضتُرُّ من كل تشيء حُحرّْيَُّة العرب َأتشرافهم، يقاؿ ىو من 

 .4أَْعتَػُقو
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، حترداف مبعٌت  Libertyح Freedomحيف اللغة اإلجنليزية تأيت اضترية بلفظتُت 
تكتسب زتولة  Libertyتراديف يف القواميس. إال أف التدقيق يفصل بينهما؛ فلفظة 
تماعية( ، يف حُت أف حسية كاضتريات العينية )السياسية حاالقتصادية حاالج

Freedom حعلى ذلك فإف عٌت الوجودي اظتيتافيزيقي اظتطلقأكثر داللة على اظت ،
Freedom  أقرب إىل حرية، حأماLiberty .فأقرب إىل حترر 

حضع اجتماعي يفيد منزلة رفيعة حسجايا كرشنة"، حأساسو  "حتشَتاف يف معناذنا إىل:
اصتزية، كما تشَت أيضا إىل غياب القهر حالقسر االنعتاؽ من العبودية حاألسر حالسجن ح 

 .5حاإلجبار حاإلرغاـ على الفعل أح االختيار أح القرار

االنعتاؽ من العبودية حاظتنزلة الرفيعة حاختيار الفعل حالقرار ..حغَتىا، ػتدّْدات 
الدين، ظتفهومي اضترية حالتحرر كما تثبت القواميس، حقد تلتقي ىذه ادّْدات مع مقاصد 

، كما تتضمن منظومة الدين ما يعاكس ىذا 6يف حترير اإلنساف من كل ما سوى اطتالق
. فكيف تعلَّل اضترية الدينية يف ظل اضتريات اإلنسانية 7التحرير، كمفاىيم العبودية مثال

 اليت ختضع لواقع اإلنساف يف العامل اظتتقّدـ؟

حربو ىل ىي عالقة استالب حتقيُّد حىنا جتدر اإلتشارة إىل مفهـو العالقة بُت العبد 
تاـ بالنصوص اليت تصادر فهم اظتتدين حتفاعلو مع حاقعو الذي يعيشو؟ أـ ىي عالقة 

 حتريرية للعبد مما سوى اطتالق؟

 تعليل الحرية الدينية: 



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 220  11لعدد ا
 

يف تعليل اضترية حفق رؤيتُت؛ األحىل  -على خالؼ األحرحبيُت-سعى األمريكيوف
ة بُت اظتنطلقات الدينية حغَت الدينية على السواء، حالثانية تتأسس على ػتدّْدات مشًتك

 تتأسس على اظتنظور الديٍت، حاإلبراىيمي منو باطتصوص.

حبصدد تعليل اضتريات الدينية يف اظتستوى اظتعريف، نستلهم اظتنظور األحؿ من خالؿ 
كة يف ، حيث صاغوا اضتريات الدينية على أسس مشًت 8إعالف فرجينيا للحريات الدينية

اضتس اإلنساين، حمعللة يف اظتنطق اظتعريف، فقالوا: " إف عتذا العامل خالقا رحيما، قادرا 
على كل تشيء، حقد أراد سبحانو أف يلطف بعباده الذين ىم أحرار، حليسوا عبيدا، حأف 

 .9يؤدَّى لو الشكر من طريق عبادتو بالرحح حباضتقيقة حبطهارة الضمَت"

 على أسس ػتددة حىي: –حفق ميثاؽ الفرجينيُت  –كوف تعليل اضترية الدينية ي

 إثبات حجود خالق الكوف، حإثبات رزتتو حقدرتو اظتطلقة.  -
 العباد ىم أحرار، حليسوا عبيدا. -
إرادة ا تعاىل من عباده ىو تأكيد الشكر لو بالرحح حاضتقيقة حبطهارة  -

 الضمَت. 

تعترب ىذه األسُس مسّوغاٍت لضبط معٌت الدين، حتأكيِد حتريرِه لإلنساف يف منظور 
خنبٍة داخل آّتمع األمريكي اضتديث، يف حُت جتاحَز آّتمُع األحرحيبُّ اضتديث الديَن 
السماحيَّ تدررنيا حنو الدين الطبيعي. فما ىو اظتوقف األسلم للمجتمعات اظتعرفية 

اضتريات الدينية حفق مقاصد الدين حغاياتو الكربى كما ىو موقف اضتديثة؟ ىل ىو ضبط 
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إجنيليي أمريكا؟ أـ أّف جتاحز الرؤية الدينية أسلُم حىت ال يقع يف جربية مفرطة، كما ىو 
 األمر مع آّتمع األحرحيب اضتديث الذي جتاحز الكنيسة حنو الدين الطبيعي. 

ظل اظتوجات التحررية الواسعة اليت ىذا التحدي الذي يواجو اظتتدينُت اليـو يف 
تستقطب أتباع األدياف، حتضعهم يف مواجهة ما يسميو حاج زتد مبشكلة ابتعاث النفس 
اظتوؤحدة )اظتخنوقة(. حىذا ما أقصد بتعليل اضترية الدينية يف ظل اضتريات الكونية اظتختلفة. 

 فما ىي صيغة حترير اإلنساف يف إطار الدين اإلسالمي؟

 سياق الخطاب اإلسالمي.    التحرر في

إف اظتعٌت العميق الذي شنلكو الدين إلنقاذ اإلنسانية من عامل الالمعٌت الذي آلت 
إليو فلسفات العدمية، إدنا ىو معٌت اضترية حالتحرر. ذلك ألف اطتطاب اإلعتي خطاب 

َت مفارؽ، حبالتايل فهو منزه عن النقص حاالهتاـ، حىو بذلك ػتايد غَت منحاز، حاسع غ
ػتدحد، ثّر ال ينضب حال ينتهي، حلذلك نُلفي عموـَ من زندحه ِمن اظتعدمُت حاظتعوزين 
حالواقعُت حتت نَت العبودية حالفقر، حيف مقابل ىؤالء فإف الطبقة اليت تقف ضد األنبياء 

ىم اظتًتفوف حذحح اظتصاحل حالنفوذ. حيف اضتقيقة مل يكن  -غالبا –حالفالسفة اإلنسانيُت
وَف حأبا عتب أف يعبد الناُس ربِّا غَت الذي كاف يعبده ىو، إدنا اطتطر يف أف يضَت فرع

 !يذحب نفوذه حيفقد مكانتو حمصاضتو

حجند أف الًتاث اإلسالمي مليء مبا يؤكد مقصد التحرر على سبيل التمثيل اطتطبة 
يا أف اليت ألقاىا ربعي بن عامر أثناء الفتح اإلسالمي لبالد فارس، حاليت تظهر لنا جل

األحصاؼ اليت مّيزت اإلسالـ عن اصتاىلية مل تكن غَت اظتعاين اإلنسانية حاألخالقية، حيف 
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مقدمتها اضترية. يقوؿ" ابتعثنا ا تعاىل لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب 
العباد حمن جور األدياف إىل عدؿ اإلسالـ حمن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا حاآلخرة"، حيف 
مقولة عمر بن اطتطاب " مىت استعبدمت الناس حقد حلدهتم أمهاهتم أحرارا"، حمل يبق ذلك 
حبيس اظتقوالت حرىُت الشعارات حإدنا انعكس على منظومة من األحكاـ اليت تتغّيا 
ختليص آّتمع من نظاـ االسًتقاؽ ليضطلع كل أفراده مبسؤحليات اجتماعية حمعرفية، 

عمر بن اطتطاب يف بالؿ بن رباح حُت قاؿ فيو :" أعتق  على سبيل التمثيل، تشهادة
أي بالَؿ بن رباح" حىذا معٌت أساس أرستو –سيَدنا  -أي أبو بكر الصديق–سيُدنا 

الديانات السماحية يف سبيل حترير اإلنساف. حلكن ىل حافظت األجياؿ الالحقة على 
جز أف توجد لو آليات عملية ىذا اظتكسب يف حاقعها حاستثمرتو أـ ظل تارسنا تتغٌت بو حتع

 حتولو إىل حاقع ثر حمتجدد؟

تعرض ىذا اظتسار تدررنيا عرب التاريخ إىل االحنراؼ، ححقف بعض ممثلي الدين إىل 
 صف الطغاة حسّوغوا عتم أفاعيلهم ، حالسبب يف ذلك يعود إىل: 

استبداد اضتكاـ ضد اظتتدينُت حغَت اظتتدينُت باسم الّدين: حأدى ذلك  -
ويو التاريخ الديٍت، بواسطة استعماؿ اسم ا حالدين حاظتذىب حالطائفة إىل تش

 ألغراض قبلية أح حىت تشخصية. 
بناء منظومة استبدادية متكاملة، ّٓأّة كل أبواب اضترية حالتحرر،   -

حتصنيف ذلك يف خانة التفلت حاطترحج عن القائد حآّتمع أي باظتصطلح الديٍت 
ة(، حالتوسل يف ذلك بالتنصيص الرحائي حالتأحيل القرآين )اطترحج عن اإلماـ حاألم
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يف سبيل خدمة أغراض اظتستبد، لذا يرى صاحب كتاب"السلطة يف اإلسالـ " 
أف " ينابيع النصر األحىل قد مت سحقها إىل حد بعيد حتت مطارؽ االستبداد 
حالقهر، حكانت تشريعة التوحيد الصافية حالبسيطة اظتستمدة أساسا من النص 
اطتالص، قد تشأّا كدر كثيف من أحتشاب الوضعية البشرية، فتضاءلت منها 
مساحة اضتق خلف ركاـ من الرحايات حاطتزعبالت الصوفية حأقواؿ الرجاؿ . 
حكانت مفردات كثَتة من مباىج القيم العليا كاضترية حالعدالة حالعلم حاضتضارة 

 .10ذاكرة الوعي العاـ "حزتل أمانة اطتَت إىل ىذه البشرية، قد خفت حىجها يف 
استمرار االستبداد بأتشكاؿ حديثة ما بعد الكولونيالية فيما يسمى  -

، ححبسب اظتهدي اظتنجرة فإف االهنيار 12، أح عصر اظتيغا إمربيالية 11الذلقراطية
ىو اظتستدًن حليس التنمية اليت يرفع تشعارىا الغرب، حتاريخ االستعمار ينبئ عن 

وب اظتستعمرة حإف كاف قد صاحبو بناء حتيت، حقد عم تدمَت للبنية الفوقية للشع
ذلك رتيع آّاالت االقتصادية حالسياسية حاالجتماعية. "ححنن نقرأ يف آخر 
تقرير لربنامج األمم اظتتحدة للتنمية اظتتعلق بالتنمية البشرية أف ستسة حأربعُت بلدا 

أربعة  ، حأف معدؿ العمر قد تراجع يف1991أصبحت أفقر اليـو من سنة 
حثالثُت بلدا يف الوقت الذي تزايدت فيو آّاعة يف اثٌت عشرة بلدا ..حيأيت بعد 
ذلك االستالب الثقايف الذي شنكن اعتباره الذؿ األكثر خطرا على اظتستوى 

 .13البعيد، ألف األمر يتعلق بعدحاف على أنظمة القيم"

يف مؤلفو "حرية أفاض ػتمد أبو القاسم حاج زتد يف بياف حقيقة اضترية،  حقد
 : 14اإلنساف يف اإلسالـ"، حأىم ما شنّيز رؤيتو ما يلي
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جتاحز حاج زتد اضتدحد اليت رشتتها اظتنظومات اظتذىبية جتاه حرية  -
اإلنساف، من خالؿ رؤيتو اظتطلقة إلمكانات اإلنساف. فَتى يف اإلنساف ذلك 

الصغر)حتت الكائن كامل اضترية حاإلرادة، الذي يعيش يف كوف المتناىي يف 
مستوى اظترئيات(، حال متناىي يف الكرب)فوؽ مستوى اظترئيات(، حزنيط بكل 

 .15ىذا إلٌو أزيلّّ فوؽ الزماف حاظتكاف
اطتاضعة عرفة إنسانية حػتتواه من اظت "لغيب"ا مفهـو حرر -

 ،حاجتاىات اظتتكلمُت مةلأليديولوجيات حاظتذىبيات اظتتعلقة بانتماءات األئ
تنتمي أغلب إتشكاالتو الذي  ؛سالمي يف إطاره التارسني النسيحقراءة الًتاث اإل
من مثل إتشكاالت جربية  ؛مغايرة إلتشكاالت اضتاضر اإلنساينإىل مالبسات 

اإلنساف حاختياره ظتصَته، أح خلق العبد ألفعالو حمدى مسؤحليتو يف ذلك جتاه 
 ربو.

ص يف حاستعاف حاج زتد يف ذلك بآليات اضتفر اظتعريف، ألجل الغو  
دالالت اظتفاىيم اظتؤسسة للمنظومة الًتاثية، حاليت أسهمت يف توجيو مسار 

 الواقع حصياغة الرؤية الكونية لإلنساف اظتتدين.
جتاحز اإلطار الطبيعي اظتادي الذي حصر اإلنساف يف إطار قوانُت العامل  -

 التجريي اسوس، القوانُت اليت اختزلت إطالقية الكوف حتعدد أبعاده حال
ػتدحديتو يف اظتادية ذات البعد األحادي، حاظتقصود أف اظتستوى التجريي الذي 
يتعامل معو العلم يتجاحز حيهمل قوانُت أخرى تفوقها يف األذنية، مثل حركة 
النفس اليت ىي خالصة جدلية كونية حتفاعل بُت حركات الليل حالنهار 
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الشمس. حاستعاف  حالشمس حالقمر حالسماء حاألرض، مستنبطا ىذا من سورة
يف ذلك بنتائج حلقة فيينا من خالؿ تفكيكها للمسلمات الدحغمائية لفلسفة 

 العلـو الطبيعية.

ىذا االستيعاب حالتجاحز ينضبط حفق مفهـو األسلمة، اليت شنيزىا عن ادعاءات 
التأصيل اإلسالمي حجهود اإلعجاز العلمي اليت ختالف منهجو، فيقوؿ ىي" فك االرتباط 

جناز العلمي اضتضاري البشري حاإلحاالت الوضعية بأتشكاعتا اظتختلفة، حإعادة بُت اإل
 .16غَت حضعي"-توظيف ىذه العلـو ضمن نظاـ منهجي حمعريف ديٍت

 :17المحددات التي يعلل محمد أبو القاسم حاج حمد وفقها الحرية الدينية

اظتقاربات السابقة يعتمد حاج زتد على غتموعة من اددات اليت يستوعب فيها 
 ظتفهـو اضترية مث يتجاحزىا حنو اظتفهـو القرآين حتتمثل يف:

إدنا يذىب إىل ، ح حاألحكاـ أحال: نفي )دستورية( القرآف؛ أي حصره يف التشريعات
 .على غَته إثبات مشوليتو حىيمنتو

حاألغالؿ ثانيا: من لواـز ىيمنة القرآف على الكتب السابقة، نسخو لشرعة اآلصار 
 حنو تشرعة التخفيف.

حإدنا يف حصايا جبل ليس ىو القرآف الكرًن،  ةاإلسالمياألحكاـ  ثالثا: دستور
 ، فالقرآف أمشل من ذلك.عرفات
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رابعا: للعقوبات يف الشريعة اإلسالمية حداف؛ األحؿ )أدىن( تعتمد على العفو 
 حاالستتابة حاالعضاؿ، حالثاين)أعلى( يأيت بصورتو اظتخففة.

ي عدـ القوؿ بشرعة التخفيف إىل إبطاؿ )ىيمنة( القرآف حدحر الني يف خامسا: يؤد
 رسالتو اطتادتة.

سادسا: إثبات اآليات اطتوارؽ )اظتعجزات( ينايف رسالة القرآف يف إطالؽ الوعي 
 اإلنساين.

سابعا: حصايا جبل عرفات تصلح تشريعات تنظم عالقة اظتسلمُت بغَتىم، حيبقى 
 مواضع اطتالؼ. باب االجتهاد مفتوحا يف

 :18مقومات الحرية في اإلسالم
زندد حاج زتد تشرحط اضترية أحال يف إدراؾ مقومات الوعي)السمع البصر حالفؤاد(، 
حىذا يتكرر يف النص القرآين من خالؿ الكثَت من اآليات اليت حتض على استعماؿ 

تفعيلو ظتقومات أدحات اظتعرفة، بل حتربط سالمة مسار اإلنساف يف الدنيا حاآلخرة مبدى 
 .19حعيو

حيسند اضترية يف اإلسالـ إىل حعي اإلنساف حإطالؽ عقلو كونيا، بدؿ حصرىا يف 
اعتيئات العرفية حاالجتهادات السابقة اظترهتنة لنصوص بشرية؛ حىذا ألف اإلنساف بفطرتو  
كائن حر، حاستعداداتو تؤىلو لذلك استدالال بقولو تعاىل:" حا أخرجكم من بطوف 

تكم ال تعلموف تشيئا حجعل لكم السمع حاألبصار حاألفئدة لعلكم تشكرحف" أمها
(، حقد ضرب ا تعاىل يف ىذا السياؽ مثال حاضحا إلطالقية حرية اإلنساف 78)النحل: 



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 227  11لعدد ا
 

حىو )الطَت يف جو السماء( " أمل يرح إىل الطَت يف جو السماء ما شنسكهن إال ا إف يف 
 (، ىنا يتحمل اإلنساف كامل مسؤحليتو.79ل: ذلك آليات لقـو يومنوف" )النح

 الحرية بين المستوى المادي والمستوى الروحي:
حيف اظتستوى الرححي يتميٍّز اظتنظور القرآين عن التصور الغريب ببعده اإلنساين 
التحرري مقابل النزعة اضتيوانّية اظتاّدية، لذا يعقد اظتؤلف مقارنة بُت اضترية اإلسالمية 

الفكر الغريب، حيقرر أف اضترية يف الفلسفة الليربالية تتم عرب إتشباع حاجات  حمقابلها يف
الفرد على حساب اصتماعة، فيستحوذ اإلنساف الليربايّل من خالؿ تشعارات التحرر على 
حّق اللباس ححق اإلنتاج ححق التديّن، حيغرؽ يف اظتطالبة حبقوقو حلكن ليس ألجل 

 ضتاجاتو حنوازعو الغريزية الفردية. استكماؿ إنسانيتو، حإدنا استجابة
حأما اضتريّة يف اظتنظور االتشًتاكي السوفيايت فمناطها الطبقة أح اضتزب على حساب 
آّتمع حاألمة. إذ تتغلب مصلحة الطبقة على مصلحة الفرد حمصلحة األمة، حتتكاثر 

ىل صراع الطبقات اظتتصارعة، حعوض أف تؤحؿ األجياؿ إىل حفاؽ حتعاحف فإهنا تصَت إ
حتنازع، حتلتقي اضترية يف اإلطار الطبقي مع اضترية يف اإلطار الليربايل على عدـ استجابتها 
للبعد الرححي يف اإلنساف، حىو ما يغيب يف اضتريات اإلنسانية على الرغم من استهالكها 

 لشعارات اإلنساف حاضترية.
رادة اإلنسانية إىل الناتج من حصر اضترية يف إطار الفرد أح الطبقة أف ختضع اإل

اظتشيئة الكونية، أي أف يظل اإلنساف عبدا حىت ضتاجاتو اضتيوانية الدنيئة، ليبقى الصراع 
ىو اظتبدأ اضتاكم بُت األفراد حاظتؤسسات " ىنا ختتزؿ عالقات اإلنساف بنفسو حػتيطو 

ضا عن العائلي حاالجتماعي حبيئتو الكونية. ليصبح كل منا ىدفا بسبب اطتبز حاظتلح عو 
أف يكوف ىذا اطتبز حاظتلح سببا لتآخينا مبا يؤكد القيمة الرححية حاإلرادية اظتتعالية 

 .20لإلنساف"
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أح إىل إبطاعتا حىت، حىو  -أي إىل تضييقها-حىذا ما يؤدي إىل نسبية اضترية الدينية 
ذلك  مما صارت إليو اضتريات الغربية رغم اصتهود اإلنسانية لتحرير اإلنساف. حيتوافق مع 

ما يصدر من كتابات كثَتة حوؿ موضوع اضترية، حالكثَت منها يّدعي التجديد حزناحؿ 
حتديث الفكر اإلسالمي ظتقاربتو بالدشنقراطية الغربية اظتعاصرة، رّدا على التيار التقليدي 
الذي رفع تشعارات "اضتاكمية" ح"دستورية القرآف"، دحدنا تفعيل حقيقي ظتثل ىذه 

ة اإلطار القدًن الذي صاغ أحكامو يف إطار مفهـو )دار اضترب حدار الشعارات، حغتاحز 
اإلسالـ( من ناحية التوزيع اصتغرايف السياسي للعامل، حعلى مفهـو )اظتسلم حالذمي( من 

 ناحية توزيع مستوى األىلية يف اظتواطنة.

 نسبية الحرية الدينية في إطار الفكر اإلسالمي:

 قطيعة معرفية مع التصورات األيديولوجية حيف ىذا الصدد يدعو حاج زتد إىل
اظترتبطة مبعطيات الواقع )الزمكاين(، حاظتتخلف عن العصر حاظتخالف ظتعطيات الواقع؛ 
حمعضلة ىذا االجتاه أنو أسقط فهمو البشري القاصر على كليات الدين حأصولو، مث قفز 

ححدا لكل االجتهادات ّٔذا الفهم خارج إطاره الزماين حاظتكاين بعدما اعتمده مرجعا أ
العبد(، حطبقو  –العبد( على عالقة )ا  –حاظتقاربات الالحقة، فسحب عالقة )اظتلك 

يف قراءتو لنصوص القرآف حفق منظور تراثي تارسني. لذا يؤكد حاج زتد دائما " أف اظتعرفة 
رسنية السابقة الدينية قد أحيطت يف مراحل التنزؿ اظتختلفة ببيئة اظتفاىيم األيديولوجية التا

ظترحلة االنعتاؽ الربجوازي الفردي الليربايل، فقيم اضترية مل تكن مرتبطة باإلنساف لذاتو فردا 
إال ضمن اظتشرحع الربجوازي، ففي السابق، كاف ينظر إىل ىذه اضترية من زاحية ارتباطها 
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باب . من خالؿ ىذا النص شنكن حتديد أس21بالوضع االجتماعي للسيد يف مقابل العبد"
 تنسيب اضترية يف الفكر اإلسالمي من منظور حاج زتد يف:

 قوة تأثَت اظتفاىيم األيديولوجية التارسنية على موضوعة اضترية.  -
 ارتباط قيمة اضترية باظتشرحع الربجوازي الفردي الليربايل. -
 اظتملوؾ.–العبد على عالقة السيد -قياس عالقة اإللو -

ُيصعّْد حاج زتد اطتطاب جتاه اضتركات الدينية الفاعلة يف العامل اإلسالمي،  لذالك
اضتركات اليت تتجاىل سؤاؿ اضترية يف أدبياهتا أح تكتفي بالشعارات دحف أف تأبو جبوىرىا، 

َحِمَن النَّاِس َمْن  ﴿حيقوؿ عنهم "ىؤالء فتنوا الناس يف دينهم ححكم ا حاضح فيهم 
نْػَيا َحُيْشِهُد اللََّو َعَلى َما يف قَػْلِبِو َحُىَو أََلدُّ اطتَِْصاـِ )يُػْعِجُبَك قَػْولُ  َحِإَذا ( 204ُو يف اضْتََياِة الدُّ

( 205َسَعى يف اأْلَْرِض لِيُػْفِسَد ِفيَها َحيُػْهِلَك اضتَْْرَث َحالنَّْسَل َحاللَُّو اَل زنُِبُّ اْلَفَساَد ) تَػَوىلَّ 
مثِْ َفَحْسُبُو َجَهنَُّم َحلَِبْئَس اْلِمَهاُد )َحِإَذا ِقيَل َلُو اتَِّق  . حأما 22( ﴾206اللََّو َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة بِاإْلِ

حاج زتد فَتى أف ىؤالء زناحلوف سرقة رصيد إنساين كونو ا عرب أربعة عشر قرنا".. 
تريد السلطة لتنفذ تشريعاهتا بفقهها اطتاص ّٔا فهم ينشطوف ضمن دنوذج صراعي خارج 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا  ﴿القاعدة اإلعتية الدستورية اليت يدعوف احتكارىا حىي قاعدة 
ْلِم َكافًَّة َحاَل تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِف ِإنَُّو َلُكْم َعُدحّّ ُمِبٌُت ) حاعتدؼ ، 23﴾( 208يف السّْ

 .24واطنُت حبيث ال يكوف ذتة صراع"منها " ىو اختاذ القرار الدستوري بإرتاع قوى اظت

 مبطالت الحرية اإلنسانية:
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قد تتعّرض قيمة اضترية إىل االنتهاؾ باالستعباد اظتطلق لإلنساف، حكذلك من خالؿ 
مظاىر االستعباد اضتديثة اليت تتدخل يف تشؤحف حقرارات الدحؿ حاألفراد من غَت مسوّغ 
إنساين مقبوؿ، حىذا ما يسميو حاج زتد باإلبطاؿ اظتوضوعي للحرية الذي يتم عرب 

ة الفرد أح اصتماعة، يف مقابل اإلبطاؿ الذايت الذي ىو انتقاص الواقع اظتوضوعي ضتري
تعطيل ظتقومات الوعي اإلنساين بعدـ تفعيل السمع حالبصر حالفهم، حكما أف تكرًن 
اإلنساف باضترية الذاتية كاف من خالؿ نفخ الرحح فيو كما يقوؿ ا تعاىل:"َحلََقْد َكرَّْمنَا َبٍِت 

ـَ َحزَتَْلَناُىْم يف اْلبَػرّْ  َحاْلَبْحِر َحَرَزقْػَناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َحَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثٍَت ممَّْن َخَلْقَنا  آَد
(، فإف السبيل إىل حتقيق درجة التكرًن الفعلي حالوصوؿ إىل درجة 70تَػْفِضياًل" )اإلسراء:

تعاىل:"  الرتشد اإلنساين ال يتم إال عرب تفعيل ىذه اظتقومات ألداء الشكر للخالق، يقوؿ
ِئَدَة َحاللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف تَشْيًئا َحَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َحاأْلَْبَصاَر َحاأْلَفْ 

 .(78َلَعلَُّكْم َتْشُكُرحَف" )النحل:

 

سنلص حاج زتد إىل أف البعد الرابع )الرححي( ىو مناط تكرًن اإلنساف. فحرية 
ف لديو مقيدة إىل أخالؽ الرحح ال إىل امتدادات اصتسد اضتسي باظتنفعة الليربالية، اإلنسا

حأف اإلسالـ يلغي كل سلطة معرفية سوى الكتاب اعتمادا على مقومات حعيو حىي 
حَُكلُُّهْم آتِيِو يَػْوـَ  ﴿السمع حالبصر حالفؤاد، حمؤدى ذلك ىو حتمل اظتسؤحلية الفردية 

تطبيقي يشَت حاج زتد إىل تعرض اضترية لكن على اظتستوى ال ،25﴾( 95)اْلِقَياَمِة فَػْرًدا 
حىي: األدصتة التارسنية حذلك ألسباب ثالثة الدينية إىل التحجيم أح حىت إىل اإللغاء 
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، حكذلك ربط معٌت اضترية اضترية، حفهم عالقة اإلنساف فهما متأثرا ببيئة العبوديةظتوضوعة 
 بالسقف الفردي الليربايل. 

ػتمد أبو القاسم حاج زتد أف اظتستوى الذي يقدمو الدين من حيف األخَت يؤكد 
، اضترية يتفّوؽ على اظتستوى الذي يقدمو اإلنساف لنفسو أح ألخيو اإلنساف من اضترية
 لذلك ال بد من استمداد اضترية رأسا من الدين جتاحزا للوصايات السياسية حاأليديولوجية.

                                                           
 كاتب سوداين. عمل مستشاراً علمياً لػ"اظتعهد العاظتي للفكر محمد أبو القاسم حاج حمد :

"مركز اإلدناء الثقايف" يف أبو ظي حأقاـ أحؿ معارض  1982اإلسالمي" يف حاتشنطن. أّسس عاـ 
الكتاب العريب اظتعاصر بالتعاحف مع العديد من دحر النشر اللبنانية. أّسس يف قربص "دار الدينونة" 

ف اظتنهجية حاظتعرفية، حغتلة "االجتاه" اليت تعٌت بشؤحف الفكر حاالسًتاتيجيا يف إلعداد موسوعة القرآ
مصدر الًترتة ىو غالؼ مؤلفات حاج زتد عن دار الساقي  .نطاؽ الوسط العريب حاصتوار اصتغرايف

 بَتحت.
فظ  من اإلعالف العاظتي ضتقوؽ اإلنساف الصادر عن األمم اظتتحدة اليت حت 18برغم حجود اظتادة  1

حقوؽ التدين حالتفكَت حنصها :"لكل تشخص اضتق يف حرية التفكَت حالضمَت حالدين، حيشمل ىذا 
اضتق حرية تغيَت ديانتو أح عقيدتو، ححرية اإلعراب عنهما بالتعليم حاظتمارسة حإقامة الشعائر حمراعاهتا 

تُت من كل ستس " إال أف الدراسات تشَت أف أكثر من اثن.سواء أكاف ذلك سراً أـ مع اصتماعة
حكومات تتدخل يف حق الفرد يف العبادة حأف ذتاين عشرة باظتائة منها تدخلت بشدة. عند جتميع 

قدـ منتدى الدين حاضتياة العامة التابع ظتركز بيو  2009فهرس موجزة عن اضتريات الدينية يف العاـ 
اً تشديدة أح أف لدى حوايل ثلث رتيع البلداف " قيود Pew Research Centerلألحباث 

تشديدة جداً على أساس الدين". حعلى ذلك شنضي التقرير بالشرح أنو بسبب أف لدى العديد من 
الدحؿ األكثر سكاناً قيوداً تشديدة فإف "ما يقرب من سبعُت باظتائة من سكاف العامل الػ 

 The Pew Forum“)يعيشوف يف بلداف تفرض قيوداً تشديدة على الدين  6800000000
on Religion  &Public Life 2009.) 
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 مفهوما )اظتعرفية حاظتنهجية( يضبطاف مفهـو أسلمة اظتعرفة يف فلسفة حاج زتد حىي: 2

: الناظم الشمويل للكوف يف ححدة مظاىره اظتتكاثرة اليت ال تقبل أتشكاال جزئية المنهجية -
من اظتعرفة اظتادية أح الوضعية أح الالىوتية، حال جتزئ بُت نظرات القوانُت بتقييد استخدامها 

 يف غتاالت دحف أخرى. 
: إرجاع اظتفردات اللغوية حاألفكار حاالجتاىات حػتتوى الثقافات إىل أصوعتا البنائية المعرفية -

 اليت حتدد دالالهتا. 
انظر : مدخل توضيح دالالت اظتصطلحات، ملحق كتاب : منهجية القرآف اظتعرفية، ػتمد أبو 

 القاسم حاج زتد، مراجعة ححتقيق: ػتمد العاين.
بُت القرآف بوصفو معادال موضوعيا للوجود الكوين ححركتو. انظر: الربط  :الجمع بين القراءتين 3

 .145اظتصدر السابق، ص 
، لساف العرب، الطبعة األحىل، بَتحت،  4  ، باب: حرر.177/4ابن منظور: ػتمد بن مكـر
حنفي: حسن، أعماؿ الندحة الفلسفية السابعة عشر، تنظيم اصتمعية الفلسفية اظتصرية جبامعة  5

 .429لسفة اضترية )دراسة(، ص القاىرة، ف

َ الرُّتْشُد ِمَن اْلَغيّْ  لعديدُ َترِد يف ذلك ا 6  يِن َقْد تَػبَػُتَّ من النصوص، منها قولو تعاىل :" اَل ِإْكرَاَه يِف الدّْ
يٌع َعِليٌم"   َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َحيُػْؤِمْن بِاللَِّو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَحِة اْلُوثْػَقى اَل اْنِفَصاـَ  عَتَا َحاللَُّو شتَِ

 (. 256)البقرة: 
يف ذلك تشواىد كثَتة، لكن اظتالحظ فيها أهنا رتيعا تأيت يف سياؽ التكرًن، من ذلك قولو تعاىل:"  7

 (.26َحقَاُلوا اختَََّذ الرَّزْتَُن َحَلًدا ُسْبَحانَُو بَْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَف )األنبياء: 
من قبل الفرجينُت : توماس جيفرسوف حجورج ماسوف حجيمس ماديسوف..  1776ُدّحف عاـ  8 

 حغَتىم.
نوفاؾ: مايكل، اضترية يف ظل ا : اظتفهـو الغريب للحريات الدينية حمقاربة الرؤية اإلسالمية غتلة  9

 ـ.2006ىػ/1427 ، ربيع14التسامح ، مسقط عماف ، العدد 
يف اإلسالـ: العقل الفقهي السلفي بُت النص حالتاريخ، اظتركز الثقايف  يس: عبد اصتواد، السلطة 10

 .7، الدار البيضاء/بَتحت، ص 2000العريب، الطبعة الثانية،
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" النظاـ السياسي حالثقايف الذي يستغل التفاحت يف عالقات القوة الداخلية  الذلقراطية:  11

ي اظتنجرة يف كتابو : انتفاضات يف عهد حاطتارجية معا". حأحؿ استعماؿ للمصطلح من طرؼ اظتهد
 . 2001الذؿ قراطية، منشورات البوكيلي ، القنيطرة ،

-انظر: اظتهدي اظتنجرة، اإلىانة يف عصر اظتيغاامربيالية، اظتركز الثقايف العريب، الدار البيضاء
 . 9، ص2007، 5لبناف، ط-اظتغرب/بَتحت

دة الواليات اظتتحدة األمريكية ححتالفاهتا". اظتصدر "اإلمربيالية العظمى بقيا  الميغاإمبريالية: 12
 .8السابق، ص 

 . 9اظتصدر السابق، ص 13
حاج زتد: ػتمد أبو القاسم، حرية اإلنساف يف اإلسالـ، مراجعة حتعليق: ػتمد العاين، دار  14

 .34-33، ص2012، 1الساقي، بَتحت لبناف، ط
 .32اضتاج زتد، اظتصدر السابق، ص 15
 .41السابق، صاظتصدر  16
حاج زتد: ػتمد أبو القاسم، حرية اإلنساف يف اإلسالـ، مراجعة حتعليق: ػتمد العاين، دار  17

 .34-33، ص2012، 1الساقي، بَتحت لبناف، ط
 .مرجع سابقنبيل سيساحي،  18
ْنِس عَتُْم قُػُلوٌب اَل يَػْفَقُهوَف َِّٔ  19 ا َحعَتُْم يقوؿ اظتوىل تبارؾ حتعاىل:" َحَلَقْد َذَرأْنَا صِتََهنََّم َكِثَتًا ِمَن اصتِْنّْ َحاإْلِ

ِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوَف" أَْعُُتٌ اَل يُػْبِصُرحَف َِّٔا َحعَتُْم آَذاٌف اَل َيْسَمُعوَف َِّٔا أُحلَِئَك َكاأْلَنْػَعاـِ بَْل ُىْم َأَضلُّ أُحلَ 
 (. 179)األعراؼ:

 .63حاج زتد، حرية اإلنساف يف اإلسالـ، ص 20
 .41اظترجع السابق، ص21 
 .206 -204 البقرة:  22
 .208البقرة:   23
 .25حاج زتد، حرية اإلنساف يف اإلسالـ، ص 24
  .95سورة مرًن:  25
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 من خالل مصادر مغربية 1423محمد الخامس ودوره في لقاء أنفا جانفي 
 قسم التاريخ/ جامعة تلمسان /آيت بلقاسم فاطمة زهرة الباحثة/

fatimaait58@yahoo.com 

 ملخص: 
من جهة أخرى، لقد عاش ادلغرب ربت السيطرة الفرنسية من جهة واإلسبانية      

وعرف منهما سلتلف السياسات القمعية، فازداد نضال الشعب ادلغريب ضّد احملتلُت، 
 وامتّد ليشمل أماكن واسعة من األراضي ادلغربية.

، وما ترتب عن ذلك من مرتبطة باحلرب العادلية الثانية وقد شهد ادلغرب عّدة وقائع     
العامة، بالرغم شلاّ  واإلقامةبُت ادللك ردود فعل أّدت إىل حدوث توتر يف العالقات 

تعرض لو الوطنيون قبيل احلرب من قمع ونفي، فال ادللك وال ىؤالء الوطنيون وقفوا موقفاً 
ذ أعلن زلمد اخلامس مساندة ادلغرب وشعبها يًا لفرنسا عندما اندلعت احلرب، إمعاد

 لفرنسا عن طريق ذبنيد شباهبا إىل جانب جيوش احللفاء.
احلرب العادلية الثانية من األحداث ما جعلت عالقات زلمد اخلامس  د محلتوق     

 باحلركة الوطنية ترقى إىل مزيد من التشاور وتبادل اآلراء يف لقاءات سرية.
وبعد اهنزام فرنسا وسقوط جزء كبَت من أراضيها ربت سيطرة األدلان، تزعزعت      

التوجو بنزول القوات األمريكية بنقاط ، وتعّزز ىذا مكانتها لدى سكان ادلستعمرات
سلتلفة من السواحل ادلغربية الستعماذلا كمرتكزات يف حرب احللفاء ضّد احملور وىو 

م ودارت خاللو زلادثات حول 1943السياق الذي انعقد فيو مؤسبر أنفا يف جانفي 
 مستقبل ادلغرب.
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دفعة جديدة  دعمووأعطت ىذه الوقائع باإلضافة غلى مساندة زلمد اخلامس و      
لنشاط احلركة الوطنية وتطلعاهتا، عن طريق االحتجاجات والعرائض اليت طّورت ادلطالب 

 حلزب االستقالل.1944جانفي  11الوطنية إىل مطالب استقاللية خاصة عريضة 
 
Abstract: 
        Morocco has lived under French control on one side and 
Spanish on the other hand, knew their various repressive 
policies increasingly hired the struggle of the Moroccan people 
against the occupiers, and extended to wide areas of the 
Moroccan territory. 
 Morocco has seen several facts related to the Second World 
War, and the ensuing from that of reactions led to tension in 
relations between the king and public accommodation, despite 
what he suffered patriots such as the war of repression and exile, 
there is no king nor those patriots stood hostile to France when 
he broke war, as Mohammed V declared support for Morocco 
and its people to France by recruiting young people to the side 
of the Allied armies. 
     World War II events have brought what made Mohammed 
V relations national movement amount to further consultation 
and exchange of views in the secret meetings. 
     After the defeat of France and the fall of a large part of its 
territory under German control, shaken prestige among the 
population of the colonies, and reinforce this trend landing of 
American troops different points of the Moroccan coast to be 
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used as stepping stones in the Allied war against the Axis, a 
context in which the conference was held earlier in January 
1943 and took place during which talks about Morocco's future. 
     And given these facts as well as boiled support of 
Mohammed V and support for a new batch of the activity of the 
National Movement and aspirations, through protests and 
petitions that have developed national demands to the demands 
of special autonomy widescreen 11 January 1944 to the 
Independence Party. 

 
 مقدمة: 

دفعت التطورات اليت جّدت على الوضعية الدولية خالل احلرب العادلية الثانية،      
احلرب ، وقد برز خالل احلركة الوطنية ادلغربية إىل تطوير أساليب نضاذلا ضّد االستعمار

ملك ادلغرب زلمد اخلامس يف مستوى األحداث كزعيم سياسي ملهم، إذ ربّمل مسؤولية 
قيادة شعبية يف طريق التحرر من االستعمار، والعمل على إلغاء معاىدة احلماية، تلك 

يويل  مقيمون عسكريون بفرض حكم مستبد مباشرة ال ادلعاىدة اليت خرج عن إطارىا
 يف بالدىم وال يلق اعتباراً دلا تبقى من مظاىر سيادة ملك البالد.ة اىتماماً حبقوق ادلغارب

تستطيع وقد انتهز زلمد اخلامس فرصة احلرب العادلية الثانية ليربز ادلغرب كدولة      
 ربمل ادلسؤولية وتنتظر من اآلخرين االعًتاف باجلميل.

يف  احلركة الوطنية وعلى رأسها زلمد اخلامس تضامن ادلغرب مع فرنسا أعلنتوىكذا      
مواجهة اخلطر األدلاين، واستغل ادللك نزول جيوش احللفاء يف ادلغرب ليلتقي برئيس 

تشرشل، ليعقد اللقاء التارخيي الواليات ادلتحدة األمريكية روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا 
الذي قيل عنو الشيء الكثَت واختلفت الروايات  اللقاء بُت ادللك والرئيس األمريكي، ىذا
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حول ادلباحثات اليت دارت بُت الرجلُت، بيد أّن مضامُت ىذا اللقاء ظلت غَت معروفة 
 لفًتة طويلة.

 ؟ وكيف استفادت القضية ادلغربية منو؟اىي ظروف انعقاد مؤسبر أنف فما     
 

 ة:مسيرة محمد الخامس قبل الحرب العالمية الثاني -1
رجب  23بفاس يوم اجلمعة  ولد سيدي زلمد بن يوسف بالقصر ادللكي     

م،ويف 1927نوفمرب  18، وبويع لتويل زمام ادللك يوم 1م1909أوت  10ىـ/1327
 يوم جلوسو على العرش يوماً وطنياً،فأقيمت م طالب الشباب الوطٍت باعتبار1933سنة 

عملياً يف بعض ادلدن ادلغربية احتفاالت شعبية بعيد ىذا اجللوس، ووجهت برقيات التهنئة 
االستعمارية أمام  م اضطرت السلطات1934من ادلنظمات واذليئات الشعبية، ويف سنة 

 .2نوفمرب يوم وطٍت 18ن ذبعل يوم الضغط الشعيب أ
، فدخلها دخواًل رمسيًا مل إىل فاس بزيارة رمسيةم قام ادللك 1934ماي  08ويف      

يسبق لو مثيل يف تاريخ الزيارات اليت كان يقوم هبا دلختلف ادلدن واألقاليم ادلغربية، 
خارج وعلقت األعالم الوطنية يف طرقات مرور السلطان وخرجت مجاعة من الوطنيُت 

 ادلدينة للتعبَت عن والئهم لو.
ُت كما كان  مقرراً، وقررت السلطات االستعمارية منعو من أداء الصالة جبامع القروي     

ئها يف أحد ادلساجد القريبة من القصر ادللكي، فقرر العودة إىل الرباط داواالكتفاء بأ
، وعند وصولو أبلغ وفدًا من رجال احلركة الوطنية بواسطة الصدر زلّتجًا على ىذا القرار

ه وشكره على ما أبدوه من مظاىر التكرمي والوالء مؤكدًا ذلم بأّن ادللك أبلغ األعظم رضا
وزير خارجية فرنسا بأنّو ال يرضى إاّل بإلغاء الظهَت الرببري، وكانت ىذه ادلرحلة بداية 
اتصاالتو باحلركة الوطنية والذي كان بدوره يضع سلططاتو من أجل مواجهة اإلدارة 

 .3ق رغبات شعبو من أجل ربقيق االستقاللاالستعمارية يف إطار ربقي
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 موقف محمد الخامس من الحرب العالمية الثانية: -4
يف نفس الوقت الذي أعلنت فيو فرنسا وبريطانيا احلرب على أدلانيا، وجو ادللك      

م نداء إىل الشعب ادلغريب يطلب منو 1939سبتمرب  03سيدي زلمد بن يوسف يوم 
وحلفائها يف زلنتهم العصيبة، وتقدمي مجيع ادلساعدات ادلمكنة  الوقوف إىل جانب فرنسا

و قولو: "...فمن وأىم ما جاء في ،4ذلم، ولقد تلي ىذا النداء يف سلتلف مساجد ادلملكة
فيو نَتان احلرب والعدوان، إىل اليوم الذي يرجع فيو أعداؤنا بالذل  اتقدتىذا اليوم الذي 

لدينا من الوسائل،  ونعضدىا بكل ما الكاملة، اإلعانةا واخلسران، يتعُت علينا أن نبذل ذل
غَت زلاسبُت وال خبيلُت، فقد كّنا معاىدين لفرنسا ومشاركيها يف ساعة الرخاء، ومن 
اإلنصاف أن نشاركها اليوم يف ساعة الشّدة والبأس، حىت يكلل النصر أعماذلا ويزىر 

 .5سالم..."سرور النجاح أيّامها، واهلل ويل النصر والتوفيق وال
ورأى عالل الفاسي أّن موقف ادللك كان لو األثر الفعال يف توجيو السياسة الوطنية      

يف وقت احلرب، وقد أظهر ادللك رغبتو األكيدة يف أن يظهر ادلغرب يف مظهر احلليف 
بل أحب أن يعترب ادلغرب  الويف، ومل يرد أن يكون اجليش ادلغريب رلّرد جيش مقاتل، 

أن يطالب باسم ىذا  مقاتلة من أجل العنصرية واضطهاد الشعوب، حىت يسٌّت لوكدولة 
 .6ادلبدأ فيما بعد احلرب

 
 :م1423جانفي   42فا انعقاد لقاءأن -3

بعد صلاح عملية االنزال ومع بروز البوادر األوىل النتهاء احلرب العادلية الثانية لصاحل 
احللفاء، قرر قادة احلرب عقد اجتماع من أجل التخطيط دلا بعد احلرب وربديد مصَت 
العامل اجلديد ومالمح العالقات الدولية رافعُت شعارات احلرية ومبدأ احلوار وسلوك الطرق 
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سلتلف النزاعات وبؤر التوتر عرب أرجاء العامل واالعًتاف حبق كافة الشعوب السلمية لفض 
 .7ير مصَتىار بتق

 24و 14فا بالدار البيضاء مابُت نوقد انعقد ىذا االجتماع التارخيي بفندق أ     
والوزير األول  -Roosevelt-م باقًتاح من الرئيس األمريكي روزفلت1943جانفي 

عن اجتماع  -Staline–الُت تفيما زبلف س -Churchill–الربيطاين تشرشل 
-ينما حضر كل من اجلنرال ديغولالقادة حبكم مسؤولياتو الكبَتة يف احلرب، ب

Degaulle- وشريك احللفاء يف احلرب واجلنرال ىنري جَتو  قائد ادلقاومة الفرنسية–
Henry Girand-  فرنسا بصفتو الرئيس القائد ادلدين والعسكري دلستعمرات

 .8بالشمال والغرب اإلفريقي
دعوة  1943جانفي  22يف  -Roosevelt–وجو الرئيس األمريكي روزفلت      

للسلطان زلمد اخلامس حلضور مأدبة العشاء اليت أقامها على شرفو دبقر إقامتو يف دار 
 السعادة حبي أنفا وكان السلطان مصحوبًا بويل عهده احلسن الثاين وزلمد ادلقري الصدر

ويضيف احلسن الثاين يف كتابو  ،9األعظم وزلمد ادلعمري رئيس التشريفات ادللكية
و على شرف أيب، كان ىذا بأنفا مالتحّدي: "استدعانا رئيس الواليات ادلتحدة لعشاء أقا

بأّن احلرب - Roosevelt–ادلكان الذي أعلنو منو روزفلت  البيضاء ويفقرب الدار 
كما وصف قائاًل: "وعندما كنا نًتك   ،10الالمشروط لدول احملور"ستستمر إىل االستسالم 

مائدة العشاء استأذن البعض يف اإلنصراف فأذن ذلم بينما سبسك بنا الرئيس األمريكي 
 Roosevelt–ورجانا أن نبقى، وىكذا وجدنا أنفسنا رلتمعُت مع فرانكلُت روزفلت 

ووالدي وأنا، -Morphy-، وروبرت موريف -Churchill -وونستون تشرشل-
وبعد حديث دار حول احلالة العامة أخذت احملادثة شكل زلوري بُت الرئيس ووالدي... 
وأكّد الرئيس األمريكي أّن النظام االستعماري عفا عليو الزمن وأصبح يف رأيو زلكوماً 

 .11" عليو بالزوال
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وكتاب التحدي للحسن الثاين أن  12ويتأكد استناداً إىل ماورد يف كتاب ذاكرة ملك     
عرض يف حديث صريح مع الرئيس األمريكي قضية ادلغرب وتطلعات احلركة  لكادل

الوطنية، وإذا كان ىذا األخَت قد ذبنب تقدمي وعد صريح دلساندة قضية ادلطالب الوطنية 
 اآلنإنّنا مل نعد  اًل: "...ئادلغربية، إاّل أنو أبدى تفهمًا  كبَتًا لرغبة ادلغاربة يف التحرر قا

ونتطلع لليوم الذي سيصل فيو ادلغرب بسَت إىل  1912وال يف سنة  1850يف يف سنة 
االستقالل وفقًا دلبادئ احللف األطلسي متمنيًا أن يكون ىذا اليوم قريباً، يوم أن تضع 

بعد أن تغيَتًا جذريًا سيحصل على خريطة العامل  ملك.."، وأكد أيضًا للأوزارىا.احلرب 
انتهاء احلرب قائاًل: "بعد احلرب ستصبح إعادة التنظيم السياسي واالقتصادي 

 للمجتمعات اإلنسانية ضرورة ملحة...".
 
 

كما عرب عن استعداد الواليات ادلتحدة لتقدمي ادلساعدات االقتصادية الضرورية       
لتحسُت األوضاع ادلًتدية جملتمع ادلغريب بعد حصولو على االستقالل، "...إّن الواليات 
ادلتحدة تكتفي يومئذ بوضع أيّة عراقيل يف وجو استقالل ادلغرب فحسب، بل إهّنا 

 .13عونات اقتصادية..."دبلك  ستخص ادلغرب ادلستقبل كذ
نفس ادلوقف الذي إلتزم بو أمام األمَت فيصل ابن  -Roosevelt–وكّرر روزفلت      

سعود عندما ربدث إليو عن لقاء أنفا وعن موقف الواليات ادلتحدة من القضية 
 .14ادلغربية
بُت  1943جانفي  23وسبت زلادثة رمسية كما مسّاىا زلمد حسن الوزاين يف      

ادلغرب والواليات ادلتحدة، مّثل ادلغرب فيها كل من الصدر األعظم زلمد ادلقري ومدير 
مستشار  -Hopkins–التشريفات زلمد ادلعمري، ومّثل الواليات ادلتحدة ىوبكينس 

اخلاص، لكن ماورد يف تلك احملادثات ظل سرًّا وظل غَت -Roosevelt–روزفلت 
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عثور زلمد الوزاين على نسخة اصلليزية من وثيقة االجتماع دلا عرف  معروف ألحد،ولوال
–تلك احملادثات، والوثيقة عبارة عن أربعة أسئلة طرحها شلثال ادلغرب على ىوبكينس 

Hopkins- :وىذا نصها 
ناقشة لن يطلع عليو إاّل الرئيس، "لقد شرح الصدر األعظم أن ادلوضوع الذي ستتناولو ادل

اورة أية سلطة أخرى باستثناء الواليات ادلتحدة، وقد يكون األفضل حبيث التعرف احمل
 عدم مناقشة أي شيء مل يتوصل إىل االتفاق حول ادلوضوع ادلشار إليو أعاله.

للصدر األعظم أن مايرغب فيو سيحرم  -Hopkins–وأّكد السيد ىوبكينس      
رح الصدر األعظم بأن أربعة سبامًا وأن ادلوضوع الذي سيناقش لن يعلمو غَت الرئيس، فص

 أسئلة ربتاج إىل أن تعرض على اىتمام الرئيس.
اجلنرال جَتو لقد مسع جاللة ادللك بأن اجتماعاً للتباحث يدور اآلن بُت  *السؤال األول:

–Giraud-  واجلنرال ديغول–Degaulle-  وأن فرنسا اليت تشعر بعدم األمن تريد
نوفمرب )يوم نزول اجليوش األمريكية  08أن تغَت ىذه احلالة قبل االذباه إىل غَتىا،ومنذ 

ظلت العالقات مع فرنسا مضطربة وذلك نتيجة وجود عدد من الفرق   يف ادلغرب(
خَت فهذا األ -Nogues–نوكيس  ادلنشقة، وليس للملك أي اعًتاض على اجلنرال

–، ولكن اجلنرال نوكيس كومة والشعب جيدةاحلو  لكرجل إداري كفء وعالقتو مع ادل
Nogues-  نوفمرب برنامج عمل وعلى الفور عارضو بعض الديغوليُت  08اقًتح منذ

 .15أو أصحاب مجاعة فيشي
آنفاً، وقد تلقى بسرور رليء جيوش الواليات  متخوف بسبب ماذكر لكإّن ادل     

ادلتحدة اذباه ادلغرب؟ وأية عالقة ستوضع مع الواليات ادلتحدة؟ ومن أجل أن يقرر 
 معرفة السياسة القارة للواليات ادلتحدة فيما خيص ادلغرب. لكسياستو ادلستقبلية يود ادل

بل كانوا دائماً وبكيفية زلددة مل يكن اليهود الشعب ادلتفوق يف ادلغرب،  *السؤال الثاين:
جّدًا ثانويُت عددًا ونفوداً، وكانوا يعاملون معاملة حسنة من ادلسلمُت، ودلّا حلت جلنة 
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اليهود فيو كما كانت  اذلدنة األدلانية بادلغرب أحّل أعضاؤىا أول األمر على معاملة 
 بقوة من أن يفعل ىذا. لكمعاملتهم يف أدلانيا، فامتنع ادل

 
 

كما  إّن احلالة الراىنة ناشئة عن قرون من التعايش، فادلسلمون زلتاجون إىل اليهود       
كان اليهود زلتاجون إىل ادلسلمُت، وال توجد مشكالت يهودية يف ادلغرب، ولن تكون يف 
ادلستقبل إذ بقى ىذا ادلوضوع كما ىو اآلن، وقد ظن بعض اليهود أن رليء اجليوش 

م يف مراكز قوة ونفوذ بالنسبة للمسلمُت، وىذا ما جيب أن ال األمريكية يعٍت أنّو سيضعه
 يقع.

*السؤال الثالث: إّن للمغرب احتياجًا كبَتًا للتزود ببعض مواد التموين واأللبسة 
واألجهزة...، وقد تعرض نفوذ الواليات ادلتحدة بكيفية أو بأخرى يف ىذه ادلسألة كما 

الضرورية ستصل، وادلؤمل أن احتياجات ادلواد دلت عليو التصرحيات اليت أكّدت أّن ىذه 
 قريباً. تنفيذىاادلغرب األكثر أمهية ديكن 

ستنتهي بانتصار الواليات ادلتحدة، متأكد من أن احلرب  لك*السؤال الرابع: إّن ادل
وستعقب ىذا االنتصار معاىدة سالم، وعندما حيُت وقت التداول يف شروط السلم ينوي 

بشروط قبول السيد روزفلت  -Roosevelt-أن يرسبي بُت يدي السيد روزفلت لكادل
–Roosevelt- 16وكذلك بالده. 

 الرامية إىل استفتاء شعبو لكعروض ادل -Roosevelt–فإذا قبل السيد روزفلت      
كلو سواء يف ادلنطقة الفرنسية أو اإلسبانية سيكون موافقاً  متأكد من أن شعبوفإنّو 

  -Roosevelt–بأن يضع مستقبلو بُت يدي روزفلت وراضياً 
وصرح الصدر األعظم بأن للسؤال األخَت أمهية تتطلب أن حيفظ دبنطلق السرية      

وحده، -Roosevelt–والكتمان، وبأنو يرغب يف أن يعرض على السيد روزفلت 
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سيد فأكد السيد ىوبكينس أن ىذا السؤال لن يعرفو إاّل السيد روزفلت، ودبا أن ال
–كان مطلعًا على وجهات نظر السيد روزفلت  -Hopkins–ىوبكينس 

Roosevelt-.ًفقد أعلن أنّو يستطيع أن يعطي فوراً جواباً مقنعاً عاما 
 *اجلواب العام:

، يعتقد أن ىذه احلرب معركة حياة أو موت-Roosevelt–إّن السيد روزفلت      
ويف الوقت الراىن حيب أن تبدل كّل اجلهود ذلزم أدلانيا وإيطاليا واليابان، ومعتقد أنّنا 

تقبل أدلانيا وإيطاليا واليابان  وستواصل احلرب إىل أنسننجح وأّن انتصارا تامًا سيتحقق. 
 االستسالم بال قيود وال شرط.

عادلًا دبا  كان  لكرك أن ادلويعي الرئيس الصعوبات اليت تواجو اآلن ادلغرب، كما يد     
دلطالبها، فقد ظهر كرجل حازم وقوي،  االمتثالنة اذلدنة األدلانية إلكراىو على حاولتو جل

 رجل عظيم.   لكوىذا ما يهنئ بو الرئيس نفسو، ويعلم كذلك أّن ادل
ويف ادلاضي دخل اجليش البالد، وبعد إعادة السلم إليها بقي فيها بدعوة أو بأخرى،      

 أّما اجليش األمريكي فلن يبقى يف ادلغرب.
وقد استغلت البالد القوية البالد الفقَتة، وامتصت الثروة واخلَتات فأخذت خارج      

أن يؤكد الصدر -Hopkins–البالد دلنفعة البالد القوية، وراح السيد ىوبكينس 
، بل يتمٌت وضع عالقة أن الواليات ادلتحدة ال تنوي استغالل ادلغربملك األعظم لل
 وثيقة، خصوصًا وأّن الطائرات ووسائل النقل البحري األخذة يف التقدم اقتصادية

 ارباً.ستسمح للبلدين بأن يكونا أكثر تق
بقسطها العادل من اخلَتات،   ظفرتىذا العامل مل  شعوبويعلم الرئيس أن كثَتًا من      

 كما يعلم أهّنا تستطيع التمتع هبا، وستتوفر على ىذه اخلَتات بعد االنتصار، ويعتقد
خَتة ومة احلالية يف ادلغرب، ألن ىذه األوجد أسباب تدعوا إىل تغيَت احلكالرئيس أنو ال ت
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وقد تأثر الرئيس تأثراً عميقاً، وستكون زيارتو  لكالقات ادلعمسحت لو بزيارة ىذا البلد وب
 .17وللبالد ملكذات فائدة حيث أنّو أصبح صديقاً كبَتاً لل

ألنو ال يستطيع أن يعطي جواباُ هنائياً على  -Hopkins–وصرح السيد ىوبكينس      
كل األسئلة، وفيما خيص التموين من أجل ادلدنيُت فسَتسل، وتبقى األسبقية للحاجيات 

سكرية، ويعرف الرئيس أّن الشعب ادلغريب ىو صاحب الشأن، وجيب أن ال يكون ىذا الع
 بكيفية غَت عادلة، وديكن انتظار النتيجة النهائية بدون شك أو ريب.

الصدر األعظم على صراحتو معلنًا أنّو -Hopkins–وشكر السيد ىوبكينس      
                                                               .                                                           18ادلناقشة"عن ىذه غ الرئيس التقرير الكامل والصحيح سيبل
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسو ىو: ىل أجاب الرئيس األمريكي عن األسئلة اليت      

 طرحها اجلانب ادلغريب؟ وبأية كيفية؟
يعثر ذلما على أثر، وعلى حسب ن اجلواب الذي قدمو الرئيس يف رسالتُت مل لقد كا     

الوزاين ردبّا كان مصَتمها الضياع، وبضياعهما ضاعت الوعود ادلبذولة واآلمال ادلعلقة 
 عليهما لصاحل ادلغرب بعد االنتصار يف احلرب.

بو يف وقذف مع اخلارج  لقد فتح ىذا اللقاء عهدًا جديدًا يف عالقات ادلغرب     
أحضان الصراعات الدولية كفاعل يتحاور حول مصَت احلرب وتوجهاهتا خارج إطار 

فاقًا واسعة أمام احلركة الوطنية ادلغربية وأمّدىا آالدولة احلامية، كما فتح غي الوقت ذاتو 
 .19دبزيد من التطلع لتقدمي مطالبها لالستقالل

وبريطانيا ادلتقرب من ادللك أن الدولتُت   جيب أن يفهم موقف الواليات ادلتحدة ال     
كانتا تسعيان فعاًل إىل استقالل ادلغرب، فهدفهما مل يكن أقل من احلفاظ على اذلدوء 
بادلنطقة وضمان حيادىا حىت يتسٌت ذلم استعماذلا اسًتاتيجيًا فيما خيدم توجو احلرب 

دير وقت طويل حىت مل  والقضاء على احملور، يقول حسن الثاين يف ىذا الصدد: "...
مل يكن مّههما يف -Churchill -وتشرشل -Roosevelt–أدركنا أن روزفلت 
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ربرير ادلغرب من النَت االستعماري، وإّّنا كان اىتمامهما منصبًا باألساس  1943يناير 
وتتمكن قوات احللفاء من  -Rommal–على ربييد ادلغرب ليهزم ادلارشال رومل 

 .20النزول يف إيطاليا..."
 
 خاتمة:  

 من خالل ما سبق عرضو نستنتج رلموعة من األفكار أمّهها:     
ألول مرة منذ عقد احلماية اجتمع ملك مغريب برئيس دولة دون حضور ادلقيم العام -1

ادلؤرخة يف  الفرنسي الذي كان يشغل منصب وزير اخلارجية دبقتضى معاىدة االحتالل
 .1912مارس  30

اللقاء بلد ذو سيادة يف شخص ملكو الذي أصبح ادلخاطب ظهور ادلغرب يف ىذا -2
الوحيد ادلتكلم باسم ادلغرب، فأكسبو ذلك ثقة أكرب يف النفس وأعاد لو ىيبتو وكرامتو، 
وكان ىذا اللقاء منطلق النضال السياسي ادلباشر للملك على ادلستوى الدويل ضد 

 االستعمار.
ة من احلوار الثنائي ادلغريب الفرنسي إىل اإلطار أخرج ادللك يف ىذا اللقاء القضية ادلغربي-3

 الدويل )تدويل القضية ادلغربية( 
يف  -Roosevelt–وحىت وإن مل يف األمريكيون بالوعود اليت التزم هبا روزفلت -4

للجميع يف عدم االعتماد الكلي على  امتحاناً لقاء أنفا، فإّن ذلك اللقاء قد شكل 
ادلساعدة اخلارجية يف خدمة القضية ادلغربية يف ىذه ادلرحلة، واالعتماد قبل كل شيء على 

 توحيد الصفوف الداخلية للحركة الوطنية وتنسيقها التام مع ادللك ادلغريب.
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مساهمة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالوالية الخامسة من خالل الشهادات 
 الحية

 جامعة تلمسان -قسم التاريخ  -بكرادة جازيةأ/ 
zahia.amat@gmail.com . 

 .ملخص

اؼبرأة اعبزائرية إىل الثورة التحريرية بالوالية اػبامسة منذ إنطبلقتها،و بصفة  إنضمت       
تلقائية،حيث شاركت فيها كمسبلة،إذ قامت بإيواء اجملاىدين و إطعامهم و حٌب 
حراستهم،لتكّلف دبهام أخرى سبثلت يف صبع اإلشَباكات و نقل السبلح و األدوية من 

ة الثورية جدارة اؼبرأة يف تنفيذ اؼبهام الٍب أوكلت و ؼبا رأت القياد .منطقة إىل أخرى
 إليها،عمدت إىل تدريبها لتقوم بأعمال أكثر أنبية و تتطلب الكثّب من اغبيطة 

و اغبذر و سبثل ذلك يف صبع اؼبعلومات حول جنود العدوو اإلدارة االستعمارية و كذا 
السياسية،فأعطت دفعا قويا للثورة  اعواهنم من اعبزائريْب،فظهرت مرأة اإلستعبلمات و اؼبراقبة

 . اعبزائرية  هبذه الوالية
Abstract : 

Algerian woman joined spontaneously the Algerian revolution in 
the fifth(5th) state from its beginning she participated as a civilian. 
She fed and observed the martyrs. She had other missions as 
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collecting money and carrying weapons and medicines from 
region to another. 

When they saw her capacities in doing difficult works, they trained 
her to do more important works that needed carefulness like 
collecting information about the French enemies and the Algerian 
betrayers. So, she appeared the woman of the political control and 

that gave powerful push to the Algerian revolution in this state. 

على عروبتو و  ضبلت اؼبرأة اعبزائرية على عاتقها تربية اعبيل و تنشئتو تنشئة صاغبة،للمحافظة
إسبلمو، وغرست فيو كره اؼبستعمر الفرنسي،و ما إن اندلعت أول شرارة للثورة التحريرية يف 

لك بل ذدفعت بأوالدىا إىل ساحات القتال، ومل تكتف ب، حٌب 4954الفاتح من نوفمرب  
إهنا شاركت يف الكفاح اؼبسلح إىل جانب الرجل وخدمت الثورة يف ؾباالت عديدة ، مع 

 لها قباحا معتربا يف اؼبهام الٍب أسندت إليها والٍب أقبزهتا بكل تفان وإتقان.   تسجي

يف ىذه اؼبقالة اؼبعتمدة بالدرجة األوىل على الشهادات اغبية سوف أحاول تسليط بعض 
األضواء على  جوانب من مشاركة اؼبرأة يف الثورة بالوالية اػبامسة التارىبية. بعد التعريف هبده 

كمسبلة ، ٍب دورىا يف االستعبلمات يف الكفاح اؼبسلح  الوالية سأتعرض إىل دور اؼبرأة 
 .ةواعبوسس

 تعريف الوالية الخامسة: -1
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عرفت الوالية اػبامسة يف البداية باؼبنطقة الغربية وأيضا بالقطاع الوىراين 
(ORANIE)1  وكذا اؼبنطقة اػبامسة ،ليستقر الرأي على تسميتها بالوالية اػبامسة

 .4956بعد انعقاد مؤسبر الصومام يف أوت 

ويقول العقيد لطفي عن الوالية اػبامسة يف حديث عبريدة اجملاىد :"سبتد الوالية اػبامسة 
من البحر األبيض اؼبتوسط اىل أقصى اعبنوب اعبزائري ،ومن حدود اؼبغرب األقصى اىل 
اغبدود اإلدارية لعمالة اعبزائر شرقا، وىي سبثل ثلث مساحة القطر اعبزائري ،فهي بذلك 

يات الشمالية مساحة أثناء الثورة اعبزائرية وتتكون الوالية اػبامسة من تسع تعترب أكرب الوال
مناطق ؛سبعة مناطق داخل الوطن ومنطقتان خارج الوطن حدوديتان احدانبا مشالية 

 . 2وأخرى جنوبية 

وىذا مايوضحو اجملاىد مصطفى عبيد حيث ذكر أن حدود الوالية اػبامسة ىي على 
 الشكل التايل:

لغرب :من مرسى بن مهيدي مروان حبدود اؼبملكة اؼبغربية ،مغنية ،عْب اذباه ا-
 ىل حدود اعبمهورية اؼبوريتانية .إالغربية  الصفراء،بشار،حدود اعبزائر

 ذباه اعبنوب :جزء من حدود اعبمهورية اؼبوريتانية ٍب جزء من حدود صبهورية اؼبايل .إ-

تار،أدرار،أفلو غربا،قصر ـب ذباه الشرق:من حدود صبهورية اؼبايل،برج باجيإ-
 ىل غاية التنس .إ،تيارت،تسمسيلت،غرب الشلف)األصنام(،الشبل
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ذباه الشمال:من تنس،مستغاًل،وىران،بوزجار،بِب صاف،الغزوات اىل غاية مرسى بن إ-
 مهيدي 

 3ىذه اغبدود تنطبق على اؼبنطقة سابقا قبل وبعد مؤسبر الصومام .

اغبدود اؼبغربية غربا  إىلالواليتْب الرابعة والسادسة شرقا فالوالية اػبامسة سبتد من حدود 
أقصى جنوب اعبزائر الغريب ،وتقطعها مرتفعات  إىلومن البحر األبيض اؼبتوسط مشاال 

ىل إ الظهرة وبِب شقران وجبال الضاية التابعة لسعيدة،وتسالة ومرتفعات تلمسان وطرارة و
 إىللس الصحراوي من مرتفعات القصور اعبنوب يقطعها اعبزء األكرب من سلسلة األط

 جبال عمور .

كما تشرف اؼبنطقة اػبامسة على مساحات واسعة من السهول والسهول اؼبرتفعة على كبو 
ثلثي اؼبساحة اإلصبالية للمنطقة اإلصبالية وثلث مساحة اعبزائر،وضمت كل من 

، تيارت، سعيدة وىران)عاصمة الغرب اعبزائري(،مستغاًل ،عْب سبوشنت، تلمسان، معسكر
 4،بشار، تندوف، سيدي بلعباس، فرندة، مشرية، عْب الصفراء، البيض، آفلو .

ىذه السهول الواسعة كانت هبا أجود وأخصب األراضي الفبلحية األمر الذي جعلها قبلة 
للعديد من اؼبعمرين الذين استوطنوا هبا ،وقد بلغت نسبتهم فيها حوايل الثلث ،ىذا ما 

اإلستعمارية تشدد اػبناق على الوالية اػبامسة من كل اعبهات وتشيد هبا جعل السلطات 
أكرب اؼبؤسسات العسكرية وكذا الثكنات العسكرية كثكنة للقوات اللفيف األجنيب دبدينة 

.ومن ىذا نستنتج 5سيدي بلعباس كما أسست هبا أىم اؼبؤسسات األمنية واإلستعبلماتية 
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امسة الحقا( سبتاز بتنوع التضاريس الذي يساعد على أن اؼبنطقة اػبامسة )الوالية اػب
 العمل الثوري والعسكري .

وتكمن أيضا أنبية الوالية اػبامسة يف أهنا تشَبك يف اغبدود مع اؼبغرب األقصى ،وىذا ما 
شكل عامبل اسَباتيجيا بالنسبة للثورة يف انشاء القاعدة الغربية )القاعدة اػبلفية للثورة( 

 .6فكانت ؽبا عبلقة جبيش التحرير الوطِب يف اؼبغرب وقيادة اغبدود ،

أقسام مع تداخل كبّب فيما بينها  إىلندالع الثورة ٍب تقسيم اؼبنطقة اػبامسة جغرافيا إقبيل 
 كانت كاآلٌب :  4955ىل جويلية إ و4954،فمن أول نوفمرب 

 فوطاس .من اغبدود الغربية )مرسى بن مهيدي( اىل الرمشي اؼبسؤول العسكري ؿبمد -4

 حاسي الغلة :واضح بن عودة . إىلمن الرمشي -2

 وىران :اغباج بن عبل. إىلمن حاسي الغلة -3

 احملمدية ،طفراوي ،سيدي بلعباس :أضبد زبانة . إىلمن سيق -4

 .7الظهرة:بن عبد اؼبالك رمضان إىلمن مستغاًل -5

 قسيم جديد :ىل تإبقليل خضعت اؼبنطقة  4956ما قبل أوت  إىل 4955و من جويلية 

 الغزوات ،بورمايل ،فبلوسن ،اىل اغبدود اؼبغربية .-4

 سيدي وشع ،ىنْب ،سوق األربعاء .-2
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 سيدي سفيان ،سوق اػبميس ،عريبة .-3

 اغبدود اؼبغربية ،العريشة ،بِب واسْب ،بِب بوسعيد ،بِب سنوس ،أوالد هنار . -4

 ،سيدي العبديل ،بن سكران . ضبام بوغرارة ،بِب هبدل ،اللوريط-5

 سبدو ،العريشة ،اؼبشرية ،سيدي السنوسي اىل مشال سيدي بلعباس .-6

 سعيدة .-7

 .8اؼبشرية ،عْب الصفراء ،بشار،تندوف ،أدرار -8

مؤسسات وتنظيمات أعطت للثورة  ستحداثإ ،ًبّ 4956أوت  22وبعد مؤسبر الصومام 
لصومام ىو التحريرية أكثر مشولية وفاعلية ومن بْب تلك التنظيمات الٍب نص عليها ميثاق ا

واليات وتقسيم الوالية اىل مناطق واؼبناطق اىل نواحي حيث يكون تقسيم اعبزائر اىل ست 
يكون مسؤوال عن  لكل والية ؾبلس يرأسو عقيد يساعده أربعة ضباط برتبة رائد وكل رائد

 9قطاع معْب .

ىل شباين مناطق وىي إبالوالية اػبامسة وقد قسمت تسمى اؼبنطقة اػبامسة وهبذا أصبحت 
: 

                        *اؼبنطقة األوىل :تلمسان ومغنية .

 *اؼبنطقة الثانية :الغزوات وبِب صاف .
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ؼبنطقة الرابعة :مستغاًل ،غليزان *ا    .10*اؼبنطقة الثالثة :وىران ،عْب سبوشنت وضواحيها 
. 

                  *اؼبنطقة اػبامسة :سيدي بلعباس .

 *اؼبنطقة السادسة :معسكر ،سعيدة .  

       *اؼبنطقة السابعة :تيارت ،السوقر .

 . 11*اؼبنطقة الثامنة :عْب الصفراء ،البيض،بشار ،تندوف ،أدرار   

كانت الوالية اػبامسة )اؼبنطقة اػبامسة( تتمركز بغرب الوطن ،فبداية كانت يف اؼبنطقتْب 
األوىل والثانية بنواحي تلمسان،ودبنطقة الريف اؼبغريب نواحي الناظور وأحيانا بوجدة ومنطقة 
اػبميس )بِب سنوس(ونواحيها ،وبعد إستقبلل اؼبغرب األقصى تركزت يف مدينة وجدة 

غاية اإلستقبلل.  إىلفكيك )فقيق(واستقرت أخّبا ببوعرفة  إىلتقلت إا4958،وبعد سنة 
12       

 المرأة المسبلة.-2
وقفت اؼبرأة اعبزائرية إىل جانب الرجل تتحمل اؼبسؤولية،فكانت سندا قويا للزوج و االبن و 

ببلء حسنا أظهرت من خبللو أهنا  األخ الذي ضبل السبلح ضد االستعمار الفرنسي،فأبلت
 13الدعامة الثانية الٍب تقف عليها الثورة التحريرية.

و قد إرتاينا أن نعّرف هبا،فهي إذن و قد أسندت إليها عدة مهام من بينها العمل كمسبلة،
مواطنة عادية غّب متفرغة للقتال،تقوم بأعماؽبا اليومية و يف نفس الوقت تقوم بأعمال لصاحل 
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حرير الوطِب،و كنظّباهتا من الفدائيات ىي األخرى يشَبط فيها أن تتحلى بصفات جيش الت
و أخبلق ضبيدة ألن تكون بْب صفوف جيش التحرير مثل:النزاىة،العفة،الصرب و الصرامة،و  

 14كل ىذه اػبصال كانت ؿبببة لدى قادة الثورة.
التحاق رب البيت يف البداية  إنضمت اؼبرأة إىل الثورة بصفة تلقائية و ذلك حبكم 

بالنضال،و يف ىذا الصدد تقول اجملاىدة سهويل فاطنة زوجة الشهيد بن عياد بوزيان:"كان 
زوجي يف بداية الثورة التحريرية قائد عرش ومسؤول عن صبع االشَباكات يف قرية 

،فكان يأتيِب باألموال الٍب صبعها ألخبأىا لو.كنت أضعها يف قارورات زجاجية و 15الناجية
إغبلقها، ٍب أدسها يف حفرة خارج البيت و أضع عبلمة على اؼبكان حٌب يسهل علي  أحكم

إهباده عندما يطلبها مِب ،و تردف قائلة:".. كان يأمرين أنا و باقي نساء البيت بتحضّب 
الطعام للجنود،فكنا نفعل ما يأمرنا،و كنت احرص على أن يذىب األوالد إىل النوم باكرا 

إىل جنود العدو دون  -اؼبوجود ربت غرفة النوم  -د اعبنود يف اؼبخىبءحٌب ال يفشوا سر وجو 
 16قصد منهم.

فكان بيت اؼبرأة اعبزائرية مأوى للمجاىدين الذين كانوا يستعملونو مركزا ؽبم سواء للراحة من 
معركة خاضوىا أو للتجمع ربضّبا ؽبا ،أو لدراسة أوضاع الثورة،فعملت على ذبهيز الطعام 

على حراستهم،و تقول اجملاىدة برحال مرمي :"إلتحقت بالثورة منذ بدايتها و ؽبم و سهرت 
ذلك دبجرد انضمام زوجي برحال عبد القادر إليها،الذي أسندت لو مسؤولية التموين دبنطقة 
سبدو)والية تلمسان(،وما إن ىبربه االتصال بقدوم عدد معْب من اجملاىدين إىل الدوار، كان 

 وار بغرض ربضّب الطعام.يأمرين جبمع نساء الد
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طبسْب خبزة ، و ما إن انتهينا من ربضّبىا  52و يف أحد أيام رمضان قمنا بعجن و خبز 
حٌب رأينا دورية للجيش الفرنسي متجهة كبونا،فوضعنا  جزء من اػببز ربت فراش إحدى 

ا أمرنا النساء الٍب كانت نفساء و الٍب تظاىرت بالنوم مع وليدىا،حٌب ال يفتشوا مكاهنا،كم
البنات الصغّبات حبمل اػببز يف لفافة على شكل طفل لتقمن بتوزيعو على باقي البيوت،أما 
ما تبقى فأخفيناه ربت األواين،و حْب فتش اعبنود الفرنسيون البيت وجدوا اػببز فسألنا 
قائدىم والذي كان هبيد اللغة العربية:ما كل ىذا اػببز،فأجبتو أننا صائمون فسوف نأكل 

عند اإلفطار و ما تبقى عند السحور،فانطلت عليو اغبيلة وإنصرف مع جنوده.و ما  نصفو
إن غادر جنود جيش التحرير حٌب سارعنا كبن النسوة إىل إطبلق األغنام إلخفاء آثار 

 17أقدامهم،كما كنا مبسح ىذه اآلثار بواسطة حزيبات من اغبطب.

ام فقط، بل إهنا قامت حبراسة اعبنود عند مل تكن مهمة اؼبرأة تقتصر على اإليواء وإعداد الطع
غياب زوجها،فسهرت طوال الليل يف اغبراسة فإذا ما الحظت أي ربرك زبربىم على الفور، 
ليتمكنوا من النزول إىل اؼبخاىبء ،أو اإلستعداد للدفاع عن نفسهم.و كانت اجملاىدة تتفق مع 

ىا يعرفون من خبلؽبا أن الطريق جنود جيش التحرير الوطِب على على إشارة معينة، إن وجدو 
آمن ،فيستطيعون الدخول إىل ذلك الدوار أوإىل بيتها،و يف ىذا الصدد تقول اجملاىدة بن 
زينة رضبونة:"اتفقت مع جيش التحرير الوطِب أهنم إذا حملوا راية بيضاء من بعيد فإن اؼبكان و 

للمكان ،و عليهم تغيّب الدوار آمن ،و إن مل ترفع تلك الراية،  فالعدو يكون ؿباصرا 
 . 18وجهتهم إىل مكان آخر حٌب ال يقعوا يف يدىم
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و يف حالة إلقاء القبض على أحد الثوار الذين خرجوا من بيتها و كشف سرىا ،كانت 
تتحمل بكل شجاعة و صرب ما كان ينجر عن عمليات االنتقام الذي كان يقوم هبا جنود 

هبدا  19.و تذكر اجملاىدة زىية قلعياالحتبلل،بإذاقتها ـبتلف  ألوان العذاب..
ليفتشوا على  20اػبصوص:"...بعد وشاية، جاء اعبيش الفرنسي مع البياع إىل بيٍب

كان زوجي القلعي ـبطار قد بناىا،ٍب أخذوين أنا   21اؼبخاىبء،و سبكن من تفجّب أربعْب خابية
 . 22عْب سبوشنت و ابنٍب و عذبونا أشد العذاب ؼبدة أربعة أيام ٍب رحلونا إىل سجن مدينة

الوالية اػبامسة على استقطاب بعض النساء لتكوين  اعمل ؾباىدو  4955و إبتداء من سنة 
 خبليا 

و فروع خاصة هبن،و ذلك وفق شروط معينة لئلبقاء على سرية الثورة،فاتصلوا بنساء عرفن 
 و ذلك بتزكية من أحد أفراد العائلة الذي كان قد انظم إىل الثورة يف وقت سابق. بوطنيتهن

و ىذا ما حصل للمجاىدة يبينة ورياشي بوحريز الٍب التحقت بالثورة بعد تزكية من 
،فإتصل هبا أحد اجملاىدين الذي أقنعها باالنضمام إىل الثورة ،و بعد تردد رحبت 23زوجها

ادة الثورية مهمة توعية النساء و تنظيمهن يف مدينة السفيزف، بالفكرة، فأوكلت ؽبا القي
فاستغلت توافد نساء اؼبنطقة إىل بيتها لتخيط ؽبن مبلبسهن،و أخذت على عاتقها توعية 

النساء خاصة من تتوسم فيهن صفة الشجاعة و التضحية يف سبيل الوطن.كما كانت  
،و يف ىذا الصدد تقول اجملاىدة  تستقطبهن عند ذىاهبا إىل اغبمام الشعيب و األعراس

ورياشي يبينة:"كنت أقول ؽبن إن اػبّب الذي تنعم  فيو فرنسا سوف يأٌب يوم و لبرجها من 
ببلدنا،فنأخذ استقبللنا،و ننعم من خّبات اعبزائر، كبن اعبزائريون "، و كان كل ىذا من 
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تْب من قوة.فتمكنت من أجل إثارة اغبماسة فيهن ليقبلن على الثورة و يساندهنا بكل ما أو 
 تكوين خبليا و فروع لكل مهمتها:كخلية صبع االشَباك و شراء األدوية 

و أخرى لشراء البطاريات و األقبلم و كل ما كان وبتاجو اجملاىدون، فكانت ىؤالء النساء 
 .24يأتْب ؽبا بكل ما هبمعن لتنقلو ىي بدورىا إىل اعببل

ىي أول من فكرت فيها جبهة 25خّبة الواحلة و يف مدينة سيدي بلعباس كانت اجملاىدة
التحرير الوطِب للقيام بتوعية النساء يف ىذه اؼبدينة،و ىذا حبكم امتبلكها لورشة خياطة 
لتعليم الفتيات و حبكم أهنا كانت بنتا متحررة، فخروجها و ربركاهتا مل تكن تثّب الشكوك 

 .26العديد من اجملاىدات أمثال خّبة بن السعيد حوؽبا،فنظمت

حاولت القيادة الثورية يف الوالية اػبامسة استقطاب النساء الآلئي كن كثّبات اػبروج حبكم 
عملهن أو تعليمهن أو حٌب مسؤوليتهن،و ىذا راجع إىل أن اجملتمع اعبزائري كان ؾبتمعا 

ى ىذا األساس اختّبت اجملاىدة عبد .و عل27ؿبافظا ال يسمح للمرأة باػبروج إال للضرورة
 ،ألهنا كانت كثّبة التنقل 4955سنة 28اؼبالك فاطمة

و اغبركة حبكم عملها كتاجرة متجولة بْب مدينة عْب سبوشنت و مدينٍب وىران و سيدي 
بلعباس،فأوكلت ؽبا مهمة صبع األدوية و االشَباكات،ٍب كلفت بنقل السبلح ،من اؼبدينة إىل 

 29إىل الفدائيْب لتنفيذ عملياهتم. اعببل أو إيصالو

إيبانا بضرورة إشراك ـبتلف اجملتمع اعبزائري يف الثورة التحريرية،عملت القيادة الثورية على 
و ضمهن إىل اؼبنظمة اؼبدنية  (4956-28-22بعد مؤسبر الصومام)  إشراك كل النساء
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ات من اؼبناضلْب و كذا عببهة التحرير الوطِب، بعدما كان ىدا مقتصرا على النساء اؼبتزوج
 .30األرامل و اؼبطلقات،و قامت بتنظيمهن وفق اؽبرم التنظيمي للثورة:الفروع و اػببليا

كما واصلت اؼبسبلة عملها يف توفّب الراحة للمجاىدين من مأكل و مشرب وغسل   
اؼببلبس، وقيامها حبراستهم أثناء عملياهتم،فكانت سبشي يف الصدارة لتؤمن ؽبم الطريق 

 دية بذلك يقظة العدو.متح

لقد تعدى دور اؼبرأة إىل توعية و تنظيم النساء الريفيات يف ىذه الفَبة بعدما كان مقتصرا 
اؼبدن و القرى الكبّبة، واستطاعت إقناع الفبلحْب بالسماح لنسائهم باؼبسانبة يف  على نساء

عْب ،بل و كن أ31الكفاح،فأصبحن يستقبلن بكل فخر وحدات جيش التحرير الوطِب
  32اعبيش و ظبعو تأٌب لو بكل األخبار عن جيش العدو."

كانت بعض اؼبسببلت تلجأ إىل حيل اؼبرأة لئلفبلت من تفتيش اعبنود الفرنسيْب ؽبا و 
،أما يف 33لقفتها ،الٍب كانت سبؤلىا بالقنابل و األسلحة و تغطيها إما باػبضار أو اؼببلبس

ال تقع يف يد العدو ؼبا فيها من أسرار مهمة  نقلها للرسائل فكانت تلجأ إىل عدة حيل حٌب
عن الثورة و اجملاىدين و ربركاهتم، فمثبل كانت تأٌب برضيع إما ابنها أو إبن أحد معارفها و 

،فكانت اؼبسبلة 35،أو تضعها يف ظفّبهتا أو يف جوارهبا34تضع الرسالة  يف مبلبسو)القماطة(
ها إىل اؼبسؤولْب داخل ؿبفظتها، ألن الطالبة ربفظ  األسلحة و الوثائق السرية لتوصل

اؼبستعمر مل يكن ليخطر يف بالو أن ىذه الطالبة ىي مسبلة، ىذا إذا ما استدل على أهنا 
 36جزائرية و ليست أروبية نظرا عبماؽبا.
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اإلدارة اإلستعمارية إسَباتيجية معينة خبلل الثورة)سجون،احملتشدات،اؼبناطق  إتبعت
ن خبلؽبا ان تقضي على الثورة يف بعض اؼبناطق من الوالية احملرمة،التمشيط..( كادت م

اػبامسة لوال النساء البلٌب ضبلن على عاتقهن إحياءىا و العمل على إستمرارية العمل الثوري 
إن اؼبنطقة الثالثة و خاصة  :"37يف منطقتهن، و عن ىذا يذكر اجملاىد علي موالي ملياين

عْب سبوشنت كادت تتوقف هبا الثورة و يضمحل التنظيم فيها لوال نضال اؼبرأة اؼبؤمنة بعدالة 
األخوات دىيب: رضبة ىيبة والشهيدة  38قضيتها و نشاطها،أمثال اجملاىدة فاطمة دضباين،

اعببل و اؼبدينة،و ىذا  ..البلٌب ربطن اإلتصاؼبع اؼبناطق اجملاورة و كن نبزة وصل بْب39زوبيدة
 40بعد أن ألقي القبض على العديد من اؼبناضلْب و إستشهاد بعضهم."

و نظرىا لعملها الدؤوب كما تقلدت اؼبرأة بالوالية اػبامسة مناصبا ىامة يف اؽبرم التنظيمي 
،فكانت رئيسة خلية و رئيسة فرع،و قائدة عرش،بل و حٌب 4959للثورة إبتداء من سنة

ية و اؼبنطقة لفَبة من الزمن بسبب إستشهاد القائد فيها،و ىذا ما يؤكده اجملاىد قائدة الناح
الطيب بن أضبد إذ يقول:"كانت األخت خضرة بوثغرة مسؤولة قطاع بتلمسان،بعدما ألقي 
القبض على معظم الرجال و زج هبم يف السجن و إستشهاد سي عاشور اؼبسؤول على جهة 

،و أخرى إظبها فاطمة 41ة)تلمسان( إمراة إظبها جهيدة مليليةبودغن،و كانت يف مدينة اغبناي
 بنت اػبوان يف الرمشي،أما يف أوالد رياح بسبدو فكانت ىناك إمرأتان األوىل إظبها"فاطنة"

و الثانية إظبها"خّبة"،و يف زلبون)قرب تلمسان(كانت اجملاىدة "مقدم زوليخة"،و كن كلهن  
 42مسؤوالت أفواج."

 ة.دورها في الجوسس-3
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مل تبق القيادة الثورية مكتوفة األيدي أمام عمليات التجسس الٍب كانت تقوم هبا اؼبخابرات 
 الفرنسية 

و أعماؽبا الدعائية ضد الثورة التحريرية،الٍب كانت هتدف إىل  صبع أكرب قدر فبكن من 
اؼبعلومات عن اجملاىدين و ربركاهتم و عددىم،و التشويش على اعبزائريْب لتمنعهم من 

 43االنضمام إليها و مساندهتا،ىدفها يف ذلك ىو خنق الثورة التحريرية و إطبادىا.

وكرد فعل على دلك، سعت القيادة الثورية بالوالية اػبامسة خاصة إىل استقطاب أشخاص 
فبيزين لتجنيدىم يف ؾبال اؼبخابرات)اعبوسسة و اعبوسسة اؼبضادة(،و مل تستثن اؼبرأة من ىذا 

البعض منهن نظرا لسهولة ربركاهتن  من منطقة إىل أخرى دون أن تثّب  اجملال،إذ اختارت 
 وقد مرت مهام اؼبرأة يف ؾبال اعبوسسة بثبلث مراحل و ىي:44اعبنود الفرنسيْب. نتباه

كانت اؼبرأة تستغل عبلقتها اعبيدة مع جارىا الذي يعمل كشرطي،لتجمع اؼبعلومات عن 
"الٍب قالت:"قام 45ىدة"رضبونة بن زينةالقوات الفرنسية،و ىذا حسب شهادة اجملا

اجملاىدون بإستئجار غرفة يل يف أحد البيوت دبدينة وىران، و كان يشغل الغرفة جبنيب 
جزائري يعمل كشرطي،و كان كل مساء هبلس معنا أنا و زوجتو و يبدأ بإخبارنا عن 

اىدين طريقة استنطاق اجملاىدين و ىو يبكي حزنا عليهم،و منو كنت أعرف أظباء اجمل
الذين ألقي عليهم القبض،و من أعطى اؼبعلومات عن اجملاىدين أثناء التعذيب ، فكنت 
أحرر تقريرا و أوصلو إىل اؼبسؤولْب ليأخذوا حذرىم وليغّبوا من خططهم،و لكسب ثقة 

  46ىذا الشرطي كنت أعتِب بطفلو الرضيع يتيم األم".
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ؼبنطقة الثالثة و الرابعة و اػبامسة من الٍب كانت تنشط يف ا 47أما اجملاىدة عمارية ورديغي
الوالية اػبامسة،فتقول عن طريقة صبع اؼبعلومات أهنا كانت تتنكر يف زي إمراة ريفية و 
تذىب ىي و زميلتها إىل الثكنة العسكرية مدعية أهنما بائعتا بيض،فاألوىل رباول إؽباء 

 اعبنود تتكلم معهم و تفاصل يف السعر،

و تنتهز األخرى الفرصة إلحصاء عدد اعبنود اؼبتواجدين يف الثكنة و عتادىم وكل ما يثّب 
 48اإلنتباه".

توظيف  -قائد الوالية اػبامسة -قرر العقيد عبد اغبفيظ بوصوف 4956يف هناية سنة 
 نساء متعلمات

شبانية  و ذات مستوى عايل يف ؾبال اعبوسسة،و ىذا لتطوير جهاز اؼبخابرات،فاختار 
االتصاالت و نساء لتكوينهن كمراقبات سياسيات حٌب يتسُب ؽبن العمل يف ؾبال 

 االستعبلمات كاإلشارة و اعبوسسة 

 49.و اعبوسسة اؼبضادة

و إذا ما أردنا تعريف اؼبراقبة السياسية فنقول عنها أهنا شخص مكلف دبهمة من طرف 
ألوضاع يف األقسام و النواحي و قيادة الوالية اػبامسة،تتمثل ىذه اؼبهمة يف تفقد ا

إحصاء كل النقائص اؼبسجلة يف تقارير مفصلة و تتبع اػبونة،و قد انفردت ىذه الوالية 
 .50بتكوين ىذه اؼبراقبات
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تكونت اؼبراقبات السياسيات تكوينا سياسيا و عسكريا و طبيا صارما نظريا و تطبيقيا يف 
غبفيظ بوصوف يف الفَبة اؼبمتدة من سرية تامة،أشرف على ىذا التكوين العقيد عبد ا

،و بعد 51(يوما45أي مدة طبسة و أربعْب)4957جانفي45و إىل غاية4956ديسمرب
االنتهاء من ىذا التكوين وجهت كل مراقبة إىل منطقة من مناطق الوالية اػبامسة،لتباشر 

ٍب عملها.أول ما كلفت بو اؼبراقبة السياسية ىو إيصال كل التوجيهات و التعليمات ال
( إىل اعبنود،كإببلغهم التقسيم اعبديد للجزائر 4956أوت22أوصى هبا مؤسبر الصومام)

تعيْب الواليات،مع ربديد مناطق و النواحي لكل والية،و ـبتلف الرتب العسكرية و 
 . 52مهامها الٍب حددىا ىذا اؼبؤسبر

على جيش أما أىم مهمة تكونت اؼبراقبة من أجلها سبثلت يف اؼبراقبة و التجسس     
التحرير الوطِب بغرض معرفة حالتهم النفسية،و كذا عبلقتهم بقائدىم و مسؤوليهم. فإن 
وجدت مشكلة بينهم رباول حلها بنفسها إذ تقوم بتغيّب مكان تواجد اؼبسؤول أو 
اعبندي،فإن مل تستطع تلجأ إىل القيادة و تكتب تقريرا بذلك و ترسلو إليها،لتتخذ 

اػببلف و حل اؼبشكل القائم،و ىذا تفاديا للضغائن الٍب تؤدي  اإلجراءات البلزمة لفك
إىل إنقسام اعبيش،و الذي ستستغلو ـبابرات العدو لصاغبها،كما كلفت اؼبراقبة السياسية 
أيضا باإلطبلع على مدى درجة مقاومة سكان األرياف لبلستعمار الفرنسي و كيفية 

 .53طنية لديهمالتصدي لو،و تعمل على رفع معنوياهتم و روح الو 

و  54أما عن اعبوسسة و اعبوسسة اؼبضادة فقد عملت اجملاىدة خدهبة بريكسي سيد
و بالتعاون مع جيش التحرير الوطِب باؼبنطقة الثامنة)البيض(  55اجملاىدة فريدة قادري
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،كما أرسلت 57خاصة دبنطقة أوالد نايل و القضاء عليها56إليقاف نشاط حركة بلونيس
إىل 59إىل اؼبنطقة الثانية و مليكة حجاج 58اقبتان عويشة اغباج سليمانالوالية اػبامسة اؼبر 

اؼبنطقة األوىل)تلمسان و الغزوات(و ىذا للتجسس على اغبركة الوطنية 
،و للقيام هبذه اؼبهمة كانت ىاتان اؼبراقبتان تلبسان اغبايك و 60(M.N.Aاعبزائرية")

 ربتك باعبزائريات

و تدخبلن منازؽبن و تتجاذبا معهن أطراف اغبديث حٌب ذبمعا أكرب قدر من  
.و قد استغلت اجملاىدة مليكة 61اؼبعلومات عن اؼبصاليْب اؼبنضمْب إىل ىذه اغبركة

حجاج معرفتها ؼبنطقة تلمسان و معرفة العائبلت ىناك )ألهنا مسقط رأسها( للتعريف 
 62بالثورة و مبادئها .

بعد التحاق اؼبراقبة السياسية خدهبة بريكسي سيد بالقاعدة اػبلفية ،و 4959ومند سنة 
الغربية باؼبغرب األقصى، أصبحت عون ـبابرات يف مديرية اليقظة و اؼبخابرات 

يف وزارة اإلتصاالت العامة و اؼبواصبلت ٍب يف وزارة التسليح  63(D.V.C.Rاؼبضادة)
على السفارات الغربية و ،إذ ُكلفت بالتجسس 64(M.A.L.Gو اؼبواصبلت العامة)

العربية)مصر،تركيا،تونس،اؼبملكة اؼبغربية( اؼبوجودة دبدينة الرباط عاصمة اؼبملكة 
اؼبغربية،وىذا عبمع كل اؼبعلومات سواء الدبلوماسية أو السياسية أو حٌب العسكرية الٍب 

ة ترد إىل ىذه السفارات ،و الٍب كانت من شأهنا اؼبساعدة على كشف ـبططات اإلدار 
الفرنسية و التحرك يف الوقت اؼبناسب للقضاء عليها، وفعبل دخلت ىذه السفارات 
منتحلة شخصية عون رقن و مستخدمة ىويات مزورة،فكانت تتعمد ربرير نسخة ثانية 



 مجلة دورية دولية محكمة                               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 265  11لعدد ا
 

عن كل وثيقة أو تقرير كانت تكتبو باآللة الراقنة أو رسائل التيليكس الٍب كانت تتلقاىا 
، و تؤكد نفس 65مسؤول اؼبخابرات بالقاعدة اػبلفية الغربية ىذه السفارات،ٍب ترسلها إىل

اجملاىدة أنو و هبذه الطريقة سبكنت قيادة الثورة بالوالية اػبامسة يف اؼبغرب من اغبصول 
 66على عدة معلومات مهمة و يف غاية اػبطورة.

امسة،يبكننا من خبلل ما أوردناه عن دور اؼبرأة اعبزائرية خبلل الثورة اعبزائرية بالوالية اػب
 إستنتاج النقاط التالية: 

إن اؼبرأة اعبزائرية بالوالية اػبامسة  و على غرار باقي الواليات األخرى قد انظمت إىل -1
 الثورة منذ إنطبلقتها،

و يعزى األمر إىل وعيها دبا كان وبدث يف الساحة الوطنية،فتعددت مهامها كمسبلة:صبع 
ما طلب منها بتفان دون كلل أو ملل،فزاوجت يف التربعات و تنظيم النساء،نفذت كل 

الكثّب من األحيان بْب مهمتْب أو أكثر:مسبلة و مكلفة باإلتصاالت و اإلستعبلمات،أو 
 مسبلة و فدائية و فبرضة يف نفس الوقت.

إستمرت اؼبرأة بالوالية اػبامسة يف مهمة اؼبرأة اإلتصال ذبمع كل اؼبعلومات عن ربركات -2
و و ذلك إىل غاية اإلستقبلل ،رغم تأسيس وزارة اؼبالغ الٍب ضبلت على عاتقها العدو و أعوان

اعبوسسة على أجهزة اإلدارة اإلستعمارية،و قد عملت وزارة اؼبالغ على تطوير ىذا اعبهاز 
 ليواكب تطورات الثورة و ليتفوق على أجهزة العدو يف ىذا ؾبال .
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اؼبوكلة إليها،إختارهتا القيادة الثورية بالوالية  و ألن اؼبرأة أثبتت جدارهتا يف كل األعمال-4
اػبامسة لتعمل يف ؾبال اعبوسسة،و الٍب كانت عند حسن ظن القيادة هبا،فتجسست على 

 جهاز اؼبخابرات الفرنسي الذي كان قويا يف ذلك الوقت.

ورة اؼببلحظ أن اؼبرأة بالوالية اػبامسة و على غرار الواليات األخرى قد إنضمت إىل الث-5
بشكل تلقائي منذ الوىلة األوىل كمسبلة،لَبتقي يف اؼبهام لتصبح إمرأة إستعبلمات، ٍب 
تطورت ىذه اؼبهام لتصبح عضوا فعاال يف وزارة التسليح و اإلتصاالت 

 (.M.A.L.Gالعامة)

 الهــــــــوامـــــــش.

                                                           

،أطروحة دكتوراه.،جامعة 4962-4954الثورة التحريرية بالوالية اػبامسة عبد اجمليد بوجلة، -  1
 .84،ص 2228-2227تلمسان،

 .26، ص  4958-29-24(،44،)ع2حوار مع العقيد لطفي ،جريدة اجملاىد ،ج -  2
ىل متحف اجملاىد ملحقة عْب سبوشنت )بِب إمصطفى عبيد ،تصميم عن الوالية اػبامسة ،سلمها -  3

 صاف(.
( ،عقب الليل ؿبمد بوزيوي 62-54بايل بلحسن ،أيام العنف خبلل حرب التحرير يف اعبزائر ) -4

 . 57،ص 2242وقف يف وجو القيادة ،ترصبة ،عبد الرحيم آيت منصور ،اعبزائر ،الرجل الذي 
(،أطروحة اؼباجستّب ،جامعة 56-54أمال شليب ،التنظيم العسكري يف الثورة اعبزائرية ) - 5

،وانظر أيضا:عبد اغبق كركب ،اؼبنطقة اػبامسة من الوالية اػبامسة و دورىا أثناء 363،ص 2225باتنة،
(،رسالة ماجستّب يف التاريخ اغبديث واؼبعاصر،جامعة سيدي بلعباس ،ص ص 62-54ريرية )الثورة التح

34-32 . 
 . 85-84عبد اجمليد بوجلة ، اؼبرجع السابق ،ص ص   6
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(،نوفمرب 24ؾبلة تضحيات الوالية اػبامسة ،اؼبتحف اعبهوي للمجاىد للوالية اػبامسة ،)ع   7
 .42،ص 2223

 . 86رجع السابق ،ص عبد اجمليد بوجلة ،اؼب  8-
 . 42ؾبلة تضحيات الوالية اػبامسة ،اؼبتحف اعبهوي للمجاىد للوالية اػبامسة ،ص  - 9
أصبحت ىذه اؼبنطقة مشاعة بْب اؼبناطق اجملاورة:اؼبنطقة األوىل و اػبامسة و الرابعة)اجملاىد علي - 10

على  2246-27-23موالي ملياين،مقابلة شخصية دبقر سكناه بشعبة اللحم بعن سبوشنت يوم
،و انظر أيضا:اجملاىد نوال أضبد رئيس منظمة اجملاىدين لوالية سيدي بلعباس،مقابلة 44:32الساعة

 42:45على الساعة: 2246-23-26شخصية دبقر منظمة اجملاىدين لوالية سيدي بلعباس يوم:
السابق ص ص  . وانظر اىل عبد اجمليد بوجلة،اؼبرجع57بلحسن بايل ،اؼبصدر السابق ،ص  - 11

86،87. 
ؿبمد قنطاري،قيادة اغبدود والقادة الغربية ،اؼبلتقى الوطِب حول اغبدود اؼبغربية إبان - 12
 .28-27،ص ص 2224الثورة،

حورية غداوية،ضباية اؼبدنيْب يف القانون الدويل اإلنساين و وضع اؼبرأة أثناء حرب التحرير،اؼبؤسبر  13-
-29حسيبة بن بوعلي،الشلف،يومي الدويل اػبامس لكلية اغبقوق،جامعة

 .) pdf.)موجودة على شكل27،ص2242نوفمرب42
عبد الكرمي بوبكر،مسانبة اؼبرأة اعبزائرية يف اعبانب العسكري و االجتماعي،اؼبلتقى الدويل حول  - 14

 .52،ص2242أكتوبر26و25دور اؼبرأة اعبزائرية يف الثورة التحريرية،سكيكدة،يومي
قرية الناجية ىي قرية صغّبة تقع يف بِب مستار دبدينة تلمسان)فاطنة سهويل:مقابلة شخصية بدار - 15

 .45:22على الساعة 2245-42-42الشباب ببلدية زلبون بتلمسان يوم:
 نفسو.- 16

على 2245-42-25مرمي برحال،مقابلة شخصية دبقر اؼبتحف اعبهوي بتلمسان يوم:اجملاىدة - 17-
 .42:32الساعة:
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اجملاىدة رضبونة بن زينة،مقابلة شخصية دبقر سكناىا الكائن بعْب األربعاء)عْب - 18
 .44:32على الساعة 2245سبوشنت(يوم:جوان

اجملاىدة زىية قلعي:ؾباىدة من بِب صاف والية عْب سبوشنت،ألقي عليها القبض بعد أن إكتشف - 19
موجودة باؼبتحف اعبهوي لوالية عْب  2226ماي23أمرىا اإلدارة اإلستعمارية)شهادة حية زىية قلعي يوم

 سبوشنت:ملحقة بِب صاف(.
كان مقر سكناىا يف مزرعة أحد اؼبعمرين اظبو فدريك الواقعة بْب حجرة القط و سيدي التابعة - 20

 حاليا دبدينة الرمشي)نفسو(.
أو   ىو ـببأ يكون إما يف قبو اؼبنزل أو يف اؼبغارات الطبيعية ،يستخدم لئلختباء من العدو- 21

كمستشفى لعبلج اعبرحى خبلل الثورة التحريرية،أنظر اجملاىدة مشيسة بابا أضبد،مقابلة شخصية دبقر 
 44:22على الساعة:2245-24-24سكناىا الكائن بأوجليدة بتلمسان،يوم:

 نفسو.- 22
كان قد عمل   زوجها ىو اجملاىد البكاي الذي كان ينشط يف مدينة سيدي بلعباس و ما جاورىا،و- 23

على تنظيمها سياسيا قبل إندالع الثورة حبكم انضمامو غبركة انتصار للحريات الديبوقراطية و حضرىا 
يبينة ورياشي بوحريز،مقابلة شخصية مع اجملاىدة يف مقر سكن ابنتها دبدينة سيدي نفسيا للثورة )اجملاىدة 

 (.42:22على الساعة2245-23-46بلعباس،يوم:
 نفسو. - 24
غَبب و تعلمت ،سافرت إىل سويسرا عند أخيها اؼبة الواحلة :ولدت بسيدي بلعباس، ٍبخّب - 25

،ٍب رجعت إىل اعبزائر و فتحت ورشة لتعليم اػبياطة لفتيات اؼبدينة،اتصلت هبا جبهة التحرير اػبياطة
،و بدأت بتوعية وتنظيم ىؤالء الفتيات من بينهن خّبة 4955سنة  الوطِب فإنظمت إىل الثورة التحريرية

بن سعيد و حفيظة بنت السقال ،القي عليها القبض و زج هبا يف سجن اؼبدينة،توفيت يف البقاع اؼبقدسة 
-22-24يوم عرفة.) اجملاىدة خّبة بن سعيد،مقابلة شخصية دبقر سكناىا بسيدي بلعباس يوم: 

 .44:32على الساعة 2245
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دبدينة سيدي بلعباس ،أصر والدىا أن يدخلها إىل مدرسة  4938خّبة بن سعيد ولدت سنة - 26
ٍب عملت كمعلمة يف ىذه صبعية العلماء اؼبسلمْب اعبزائريْب، أين ربصلت على الشهادة االبتدائية،

بل و نشطت يف صبع االشَبكات و توعية النساء، ٍب التحقت باعب4955،انظمت إىل الثورة سنة اعبمعية
إلتحقت بالقاعدة 4958رياف، سنة لتتوىل مهمة توعية نساء األ 4956بأمر من القيادة الثورية سنة

توعية النساء و التعريف دببادىء الثورة،ٍب أعطيت ؽبا مهمة أخرى ب نضاؽبا إذ قامتلتواصل اػبلفية الغربية 
مة اللغة العربية يف مسقط و ىي التدريس أبناء اجملاىدين و الشهداء،و بعد االستقبلل عملت كمعل

 رأسها)نفسو(.
اجملاىدة خبتة بن وبي)اؼبدعوة فاطمة فولونتّب(،مقابلة شخصية دبقر سكناىا الكائن يف الكيفان - 27

 .43:32على الساعة 2244بتلمسان يوم:اكتوبر
بتلمسان أين  ،درست باؼبدرسة الفرنسية4926أكتوبر43بوحجر فاطمة:ولدت بتلمسانيوم- 28

،و بعد وفاة والدىا ربملت مسؤولية إخوهتا و أمها،فأصبحت تتاجر يف ائيةالشهادة االبتد ربصلت على
القماش دبدينة عْب سبوشنت،و بعد التحاق أخوىا سيدأضبد إىل الثورة أقنعها باالنظمام أيضا، لتوكل ؽبا 

ستقبلل اال بعد يها القبض عدة مرات،،القي عل4955مهمة االتصال و نقل السبلح و الرسائل منذ
) فتيحة 2245وافتها اؼبنية يف  ،4989عملت يف االرباد النسائي و عضوا يف جزب الشعب حٌب سنة

-28عبد اؼبالك ابنة اجملاىدة فاطة عبد اؼبالك،مقابلة شخصية دبقر سكناىا دبدينة عْب سبوشنت يوم:
 (.46:45على الساعة24-2245

مة(مسلمة للطالبة من طرف ابنتها السيدة شهادة حية للمجاىد عبد اؼبالك فاطمة)بوحجر فاط- 29
 عبد اؼبالك فتيحة.

 .62،ص4984(66،')ع،ؾبلة أول نوفمربو اؼبرأة اعبزائرية، 4954ياقوتة كرنان،ثورة نوفمرب- 30-
ؿبمد تقية،الثورة اعبزائرية:اؼبصدر و الرمز و اؼبآل،ترصبة:عبد السبلم عزيزي،دار الفصبة للنشر، - 31

 .486،ص2242اعبزائر،
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-42-34الطيب بن أضبد اؼبدعو رشيد ،مقابلة شخصية دبقر منظمة اجملاىدين والية تلمسان،يوم- 32
 .44:32على الساعة:2244

 2245-44-28مقابلة شخصية مع عائلة الشهيدة مغِب صنديد فاطنة:بتارقة بعْب سبوشنت،يوم 33
 .44:45على الساعة

مة أبناء اجملاىدين بِب مستار اؼبدعو رشيد،مقابلة شخصية دبقر منظالطيب بن اضبد  - 34
 .  44:45على الساعة:2245نوفمرب22بتلمسان،يوم:

-44-32فتيحة طيب براىيم ،مقابلة شخصية دبقر اؼبتحف اعبهوي ؼبدينة سيدي بلعباس،يوم - 35
 .29:42على الساعة2244

36 -Afroun Mahrez ,La femme Algerienne dans la guerre de 
liberation,Edition Houma,Alger,2013,p39. 

علي موالي ملياين :ولد اجملاىد يف بالرمشي،إلتحق بالثورة التحريرية  كجندي دبنطقتو، ٍب إنتقل  - 37
،إلعادة تنظيم اػببليا ىناك 4955مع جيش التحرير الوطِب إىل اؼبنطقة الثالثة)عْب سبوشنت( سنة
على مًب باخرة دينا،و قد شارك يف إستعدادا للقيام بالعمليات العسكرية ىناك بعد وصول األسلحة 

العديد من اؼبعارك أنبها: معركة الغوامل بطافراوي،أين ألقي عليو القبض و تعرض للتعذيب البشع،ليلتحق 
 بعد إطبلق سراحو بالوالية الرابعة ؼبواصلة كفاحو حٌب االستقبلل و ىو ما يزال على قيد اغبياة.)أنظر إىل:

 2246-27-23ة دبقر سكناه الكائن بشعبة اللحم بعْب سبوشنت،يومعلي موالي ملياين،مقابلة شخصي
 .44:32على الساعة 

بعْب سبوشنت ،و ىي من أسرة 4934مارس 24فاطمة دضباين:ولدت اجملاىدة دضبان فاطيمة يف - 38
أمرىا التحقت باعببل و  ، يف البداية نشطت كمسبلة ٍب أصبحت مندوبة سياسية ،و ؼبا إكتشفثورية

لبست الزي العسكري،و شاركت يف عدة اشتباكات منها:اشتباك واد الكيحل)بالقرب من عْب 
اغبراش الذي ،لَبحل إىل سجن 4958سبوشنت(،أدخلت سجن وىران بعد ان عذبت يف سجن اؼباحل سنة

سنتْب إىل أن ،و بقيت مسجونة مدة و كعقاب ؽبا نقلت إىل سجن سركاجى،اعتدت فيو على مديره
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.أنظر إىل: شهادة حية للمجاىدة فاطمة دضباين شريط فيديو حبوزة 2245استقلت اعبزائر،توفيت سنة
الطالبة مسلم من طرف السيدة عبد اؼبالك فتيحة بنت اجملاىدة عبد اؼبالك فاطمة صديقة اجملاىدة دضباين 

اىدين لوالية عْب سبوشنت،نبذة تارىبية فاطمة،و أنظر أيضا:مكتب الَباث التارىبي و الثقايف،مديرية اجمل
 للمجاىدة فاطمة دضباين(.

األخوات ذىيب رضبة و ىيبة و الشهيدة زوبيدة،ىن من تلمسان و سكن والدىم عْب - 39
سبوشنت،كان من أعياهنا و من اؼبناضلْب السياسيْب فيها،أدخل بناتو اؼبدرسة الفرنسية و يف نفس الوقت  

، حيث كلفن 4955،إلتحقن بالثورة يف سنة ،و بعد إندالع الثورةبلميةكن عضوات يف الكشافة اإلس
جبمعن اإلشَباكات و نقل األسلحة،و نقل األخبار من اؼبدينة إىل اعببل والعكس،أما زبيدة فكانت 
جندية ضبلت السبلح و إلتحقت باعببل ٍب بالقاعدة اػبلفية الغربية ٍب إستشهدت،أما ىيبة فقد أدخلت 

.)أنظر إىل: رضبة ذىيب:مقابلة شخصية للمجاىدة دبقر سكناىا ببلص فاردان بعْب السجن و عذبت
 .45:22على الساعة:2245-24-22سبوشنت،يوم

اجملاىد علي موالي ملياين،مقابلة شخصية دبقر سكناه الكائن بشعبة اللحم بعْب - 40
 .44:32على الساعة  2246-27-23سبوشنت،يوم

اؼبدعو رشيد ،مقابلة شخصية دبقر منظمة اجملاىدين والية اجملاىد الطيب بن أضبد  - 41
 .44:32على الساعة:2244-42-34تلمسان،يوم

اجملاىد بن أضبد الطيب اؼبدعو رشيد ،مقابلة شخصية دبقر منظمة اجملاىدين والية - 42
 .44:45الساعة 2245-24-24تلمسان،يوم

 .445،ص2243عبزائر،،دار العثمانية،ا2عمار قليل،ملحمة اعبزائر اعبديدة،ج- 43
اجملاىدة مليكة حجاج،شهادة حية قام هبا مركز الدراسات و البحث يف اغبركة الوطنية و ثورة أول - 44

 نوفمرب)قرص مضغوط حبوزة الطالبة(
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تزوجت من رجل كان  4954رضبونة بن زينة من مواليد بعْب األربعاء)والية عْب سبوشنت(،يف ينة- 45
،فكلفت بنقل األخبار و السبلح،ٍب كلفت جبمع اؼبعلومات ورة منذ البدايةىل الث‘و والده  قد إنضم ىو

عن ربركات العدو و اػبونة اؼبتعاونْب معهم و ىذا يف اؼبنطقة الثالثة)عْب سبوشنت( و اؼبنطقة 
،و بعد خروجها إستأنفت نضاؽبا إىل غاية 4958اػبامسة)سيدي بلعباس(،دخلت السجن سنة

نة بن زينة،مقابلة شخصية دبقر سكناىا الكائن بعْب األربعاء والية عْب : رضبو اإلستقبلل)أنظر إىل
 .44:32على الساعة:2245-26-46سبوشنت،يوم

-23رضبونة بن زينة،مقابلة شخصية دبقر سكناىا الكائن بعْب األربعاء والية عْب سبوشنت،يوم - 45
 .44:45على الساعة: 27-2246
 نفسو.- 46

ببِب 4938فيفري45اجملاىدة عمارية ورديغي)اؼبدعوة نزيهة(: ولدت السيدة عمارية  ورديغي يف  - 47
العلماء اؼبسلمْب دبسقط  صاف،من أسرة ميسورة اغبال،تلقت تعليمها اإلبتدائي باؼبدرسة التابعة عبمعية

نقل السبلح حيث كلفت جبمع اإلشَباكات ب 4954رأسها. إلتحقت بصفوف الثورة منذ إندالعها سنة
و بعد إكتشاف أمرىا إلتحقت باعببل كممرضة،ألقي عليها القبض مرتْب وأدخلت دبنطقة بِب صاف،

شاتونوف باعبزائر العاصمة ،و يف  يف سجن السجن مستغاًل يف اؼبرة األوىل أما اؼبرة الثانية
آلن يف أطلق سراحها و عادت إىل بِب صاف،مازالت على قيد اغبياة و ىي تعيش ا4962مارس49

-23شهادة حية للمجاىدة ورديغي عمارية اؼبدعوة نزيهة دبقر منظمة اجملاىدين ببِب صاف يوماألردن)
 د.424اغبجم الساعي  42:22على الساعة 2246جاانفي 

 نفسو.- 48
-32اجملاىدة خدهبة بريكسي سيد،اؼبقابلة الشخصية دبقر منظمة اجملاىدين بوالية وىران،يوم:- 49
 42:22عةعلى السا 42-2245
اجملاىدة عوايل ويسي،،شهادة حية موجودة دبركز الدراسات و البحث يف اغبركة الوطنية و ثورة أول  - 50

 Abdrrahmen    نوفمرب،حبوزة الطالبة على شكل قرص مضغوط ،و أنظر أيضا إىل: 
Berrouane,nom de guerre “Saphar;Aux origines du 
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M.A.L.G :temoignage d’un compagnon de Boussouf ;Edition 
Barzakh,Alger,2015 ,p83. 

 نفسو- 51
مليكة حجاج،شهادة حية موجودة دبركز الدراسات و البحث يف اغبركة الوطنية و ثورة أول - 52

 نوفمرب،حبوزة الطالبة على شكل قرص مضغوط(.
-32الشخصية دبقر منظمة اجملاىدين بوالية وىران،يوم: اجملاىدة خدهبة بريكسي سيد،اؼبقابلة - 53
 42:22على الساعة 42-2245
بوجدة اؼبغربية،من 4939أوت29خدهبة بريكسي سيد)اؼبدعوة ظبّبة و فضيلة(:ىي من مواليد - 54

عائلة تلمسانية غنية جدا،كانت تدرس يف السنة النهائية بالثانوية،و يف نفس الوقت كانت منخرطة يف 
(،و بعد اإلضراب عن الدراسة U.G.E.M.Aرباد العام للطلبة اؼبسلمْب اعبزائريْب)صفوف اإل

إلتحقت بالثورة،كلفت يف البداية جبمع اؼبال و األدوية من الصيدليات يف وجدة،كما كانت تعطي للنساء 
ت يف وجدة الصوف لتحيك األقمصة و الشاالت و اعبوارب للمجاىدين،لتختارىا القيادة ضمن اؼبراقبا

 السياسيات،و عينت باؼبنطقة الثامنة مع العقيد لطفي.)نفسو.(.
-francoفريدة قادري: فريدة قادري)اؼبدعوة منصورية(:ولدت بوجدة و درست بالثانوية)- 55

musulmanبالَباب اعبزائري كمراقبة ،تكونت لتلتحق 4956إضراب الطلبة (،إلتحقت بالثورة إثر
اؼبنطقة الثامنة  ؼبراقبة يد إذ كلفتا بالذىاب إىل اعبنوب اعبزائريمع رفيقتها خدهبة بريكسي س سياسية

، تزوجت برجل مغريب األصل و عاشت لعقيد لطفي ا من الوالية اػبامسة،الٍب كانت ربت قيادة
 Leila Mekachtali, Les combattantes de ..) باؼبغرب،و توفيت بعد اإلستقبلل.)

49.-rs2011,pp45mal’horison,:Farida Kadiri, l’ombre. 
حركة بلونيس:ىي من بْب اغبركات العسكرية اؼبناىضة للثورة اعبزائرية،ظهرت يف العاصمة و منطقة  56

ربت قيادة اػبائن ؿبمد بلونيس،و بعد إهنزامو يف ىذه اؼبناطق تراجع إىل  4955القبائل منتصف سنة
األغواط،و هبذا حاول اإلستيبلء على بعض -اعبلفة-اعبنوب،ليستقر هنائيا يف اؼبنطقة اؼبمتدة من بوسعادة
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-42اؼبناطق اعبنوبية الشرقية للوالية اػبامسة.)أنظر إىل:تقرير اؼبلتقى الوطِب الرابع لكتابة تاريخ الثورة يوم:
 Mohamed Teguia ,L’Algérie en،وإىل:33،ص29-4996

guerre,OPU,Alger,1988,pp172-175.)                                              
   

-42-32ؾباىدة خدهبة بريكسي سيد،اؼبقابلة الشخصية دبقر منظمة اجملاىدين بوالية وىران يوم:- 57
 42:32على الساعة 2245

ئية ٍب بتلمسان،إلتحقت باؼبدرسة اإلبتدا 4942عويشة اغباج سليمان)اؼبدعوة فوزية(:ولدت سنة - 58
،إختارىا بوصوف لتكون لتكمل دراستها بثانوية الثعالبيةىل العاصمة إنتقل اإلكمالية دبسقط رأسها،لت

وما إن مراقبة سياسية و درهبا على ذلك،و بعد إنتهاء مهمتها نّبت بالعودة  إىل القاعدة اػبلفية الغربية،
اغبدود الغربية من تلك اعبهة ،لكن طوقتها  حملاولة عبور 4957إىل ناحية مسّبدة يف شهر سبتمرب وصلت

،لكن القوات يف مسّبدةإىل ـببأ يف داخل بيت سية،فلجأت عويشة و بعض اؼبسؤولْب القوات الفرن
الفرنسية قامت بتخريب اؼبخبأ على من فيو ،لتسقط عويشة يف ساحة الفداء و ىي يف عنفوان 
شباهبا)سبعة عشر سنة(.)انظر إىل:اؼبنظمة الوطنية للمجاىدين:مديرية و مكتب اجملاىدين والية 

(،وزارة 4962-4954راة اعبزائرية يف والية سطيف و تضحياهتا الكربى)سطيف،جهاد اؼب
 .88-86اجملاىدين،اعبزائر)د.ت(،ص ص

مليكة حجاج)اؼبدعوة مسعودة(: أصلها من مدينة  تلمسان، نزحت عائلتها إىل وجدة،إرتادت - 59
ؼبنطقة ،إلتحقت بالثورة كمراقبة سياسية باL’UGEMAاؼبدرسة بوجدة ٍب الثانوية،إنضمت إىل 

سبلح  ،ٍب رجعت إىل القاعدة اػبلفية بالوالية اػبامسة لتعمل يف4957جانفي45األوىل)تلمسان( يف 
  بسلك التعليم كأستاذة الرياضيات.)أنظر إىل:  إلتحقتللتنصت على العدو،بعد اإلستقبلل  اإلشارة

Nora Chergui, Les combattantes de l’ombre ;Malika 
13.                                                  -Mars2011,PP08,horison,Hadjadj
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اغبركة الوطنية اعبزائرية ىي حركة مناوئة متعاونة مع اإلدارة اإلستعمارية تزعمها مصايل اغباج و كل - 60
،كانت منافسة عببهة التحرير الوطِب قراطيةة اإلنتصار للحريات الديبو من كان يناصره و يؤيده كزعيم غبرك

و رافضة لقيادهتا للثورة التحريرية،و قد وصلت إىل درجة الصدام اؼبسلح و الدموي طيلة الثورة داخل 
-4954سعاد يبينة شبوط،دور منطقة سور الغزالن يف الثورة التحريرية : اعبزائر و خارجها)أنظر إىل

 .35-34ص ص2226-2225،رسالة ماجستّب،جامعة اعبزائر،4962
-42-32خدهبة بريكسي سيد، اؼبقابلة الشخصية دبقر منظمة اجملاىدين بوالية وىران يوم: - 61

 .42:32على الساعة 2245
-62 - Nora Chergui,op.cit,p13 

(: أنشأت ىذه اؼبديرية يف منتصف D.V.C.Rمديرية اليقظة و اؼبخابرات اؼبضادة) - 63
كان اؽبدف من إنشاء ىذه دعو صفار(،الرائد عبد الرضبن بروان)اؼب،أشرف على مسؤوليتها 4959سنة

اؼبديرية ىو ضباية الثورة داخليا و خارجيا، فقد كانت تقوم بتحذير الثورة من كل األخطار،و إكتشاف 
نقاط الضعف و اإلشارة إليها،و النقائص و العجز الذي يبكن أن يستغلو العدو،كما عملت على 

 - لنفسية الٍب شنها اإلستعمار الفرنسي ضد اعبزائريْب،أنظر إىل:مواجهة ضغوط اغبرب ا
L’association National des Moudjahidines de l’armememt et des 
liaisons générales ; Ministére de l’armement et des liaisons 
générales le MALg :Abdelhafidh      Boussouf on la stratégie au 
service de la révolution gharnata edition ;ALGER ;2013,pp120-

 224-223قباة بية،اؼبرجع السابق،ص ص  ،و أنظر أيضا: 121

كل من وزارة التسليح و التموين العام مع وزارة   قرر يف إجتماع خاص بالعقداء ضمت وزارة اؼبالغ:- 64
لتكّون وزارة واحدة ضبلت إسم وزارة التسليح و اؼبواصبلت العامة اإلتصاالت العامة و اؼبواصبلت،

(M.A.L.G سنة )لك بْب التسليح و اإلتصاالت و كذ نظرا إىل وجود إرتباط وثيق ،4962
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-4954اعبوسسة.)أنظر إىل: قباة بية،اؼبصاحل اػباصة و التقنية عببهة التحرير و جيش التحرير الوطِب
 .(477-476،ص ص 2242ائر،،منشورات اغبرب،اعبز 4،ط4962

-32اجملاىدة خدهبة بريكسي سيد،اؼبقابلة الشخصية دبقر منظمة اجملاىدين بوالية وىران،يوم - 65
 .42:32على الساعة 42-2245

 نفسو.- 66
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 (1939-1925)الجزائرية اإلصالحية  ةفاصحالزاب في وادي مي أعالمكتابات 

 ـــــ الصحفية دبياتأللتاريخية ـــــ دراسة 

 : قسم العلوم اإلنسانية/ جامعة الشهيد حمه لخضر/ الواديد. علي غنابزيةأ.
 أ. محمد بوسعدة: قسم العلوم اإلنسانية/ جامعة الشهيد حمه لخضر/ الوادي

 

 ملخص:

اإلصالحية صحافة التتناوؿ ىذه الدراسة بعض النماذج لكتابات األعالـ ادلزابيُت يف   
يساعلوف يف اليت جعلتهم  الدوافعو واليت كانت متأثرة بفكر ٚتعية العلماء،  ،اجلزائرية

ويطرقوف شىت اجملاالت العلمية  تها،صحاف، ويشاركوف ٔتقاالهتم يف مشروعها اإلصالحي
ىؤالء األعالـ الشيخ أبو اليقظاف، والشيخ سليماف بوجناح ادلدعو  واألدبية، ومن أبرز

ومفدي زكرياء، الذين سطروا بأقالمهم نصوصا قيمة يف اجملاؿ  ورمضاف ٛتود، الفرقد،
  اإلصالحي الًتبوي والتعليمي، والسيما ادليداف األديب.

ABSTRACT 

This study contains some sorts of the great Mzzabies' writings in 
the  Algerian reforming press that was affected by thoughts of 

the scholars association. In addition to that the motives that 
made them contribute in its reforming project, share their 
articals in its journal and tackle many scientific and literary 
fields. Some of the well known savants are sheikh Abou El 
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Yakdan, sheikh souleiman Bou Djanah who known as El 
Farked, Ramdane Hamoud and Moufdi Zakariya who wrote 
precious passages in the pedagogical educational reforming fields 

and especially the literary one.             

 مقدمة:

يف ساعلت ، شلهدات سابقةو  إف تطور الوعي يف نفوس اجلزائريُت، مر ٔتراحل عديدة،    
احلركة ، ومن ىذه ادلمهدات ظهور بلورة الفكر، ورسخت معامل اذلوية يف األجياؿ اجلزائرية

 أسسها ابن علها ادلنتقد اليترينيات، وإصدار الصحف السيارة، وأاإلصالحية يف العش
ووادي ميزاب اليت أصدرىا أبو اليقضاف سنة  ،، مث الشهاب1925باديس سنة 

ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت سنة ، وتطور العمل اإلصالحي بتأسيس 1926
الفرنسي الذي فرض نفسو على ـ، واليت أنشئت كتحدي قوي لالستعمار 1931
ـ، أكرب احتفالية على مرور 1930 سنة أقاـ يف حيث ،من الزمن ردحطيلة  اجلزائريُت

ٚتعية  وأعقبها تأسيس ولكن التظاىرة فشلت، قرف من النشاط االستعماري يف اجلزائر،
تكوين الوعي الثوري  مسؤولية ػػػػػ إىل جانب أنصار االٕتاه االستقاليلػػػػػ  لتتوىل  العلماء

 لدى اجلزائريُت بطريقتها وأسلوهبا اخلاص.

الشيخ والسيما  ،من ادلهجر ، بعد عودة أقطاب العلم واإلصالحعيةاجلمونشأت     
 الطيب العقيبالشيخ السلفي و  ، البشَت اإلبراىيميالشيخ زلمد و  ،عبد احلميد بن باديس

إىل اجلزائر، وعزمهم على القياـ بإصلاز تارؼلي يوجو حركة التاريخ اجلزائري ضلو ادلسار 
 . (1)اإلغلايب 
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الشعب  بتوجيو ،العلماء بنشاط مكثف على مستوى القطر اجلزائريفقد قامت ٚتعية    
تلف الطبقات االجتماعية، وإنشاء ادلدارس وتعليم سل، زلاربة البدع واخلرافات ادلنتشرةو 

 بتأسيسلتنشئة اجليل على القيم اإلسالمية الصحيحة، وكما قامت بنشاط صحفي كبَت 
أنامل العلماء  وطٔتا ٗت يف صفوؼ اجلزائريُت، وعي تبث هبا الاجلرائد واجملالت اليت كانت 

 .، ومواعظ ىادية من كلمات ىادفةوادلثقفُت

سلتلف شرائح اجملتمع اجلزائري ٔتا كانت تقـو بو من جهود  اجلمعية أهبرت وىكذا   
العلماء وادلثقفوف، فيقوؿ ملك  ،ايلتف حوذلا، ويلتحق بركاهبوأنشطة، شلا جعل الشعب 

ع اإلصالحي جلمعية العلماء: "وىكذا أتيح لإلصالح أف ؽلسك مقاليد بن نيب عن ادلشرو 
النهضة اجلزائرية، وأمكنو أف يبعثها خلقا آخر بالروح اإلسالمية اليت ٗتلصت من كابوس 

 .(2)األوثاف..."

تويل بومن الذين ساعلوا يف اجلمعية منذ انطالقتها األعالـ والشيوخ ادلزابيوف،   
 جرائدىاصحفها، فكتبوا مقاالت متنوعة يف ا اإلدارية والكتابة يف ادلسؤوليات يف ىياكله

الذين ، وأبرز األعالـ ادلزابيُت وع اإلصالحي النهضويادلشر دعم ، سعيا منهم يف الدوارة
والشيخ سليماف بوجناح ادلدعو  ،الشيخ أبو اليقظاف،بصمة يف صحافة اجلمعية  تركوا

 قلمو مقاالت أفاد هبا متتبعي صحافة اجلمعية.خط ب همومفدي زكريا، وكل من " الفرقد"

على الشكل اآليت: إىل أي فًتة يعود  ةدراسىذه الإشكالية  تربز ومن ىذا ادلنطلق     
ادلتميز لدى  هتاريخ ظهور احلركة اإلصالحية يف وادي مزاب؟ ومىت عرؼ اإلصالح ظهور 

يف ٚتعية وا وف؟ وىل اطلرط؟ ومن ىم رواد احلركة اإلصالحية ادلزابيوادي ميزاب  تمع رل
دلزابيُت يف صحف دى االكتابات ل أىمالعلماء وساعلوا يف إدارهتا وأنشطتها؟ وما ىي 
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؟، وما ىي اجملاالت اليت كتبوا ، والصحف اليت تتقاطع مع خطها الفكريٚتعية العلماء
مقاالت اإلصالحيُت  وتتم الدراسة بتتبع األدبيات واألفكار اليت تضمنتهافيها؟  
 ادليزابيُت.

 الحركة اإلصالحية في منطقة وادي مزاب:جذور  أوال:

بادلنطقة احلركة اإلصالحية  زمن ظهورتاريخ منطقة وادي مزاب، ليرجع أغلب الدارسُت   
األوىل ، أو جذورىا إرىاصاهتا  تعود بينما ؛منتصف القرف العشرين ػػػػ إىلبصورة جلية ػػػػػػ 

الثامن عشر ادليالدي، ويؤكد ذلك زلمد علي دبوز قائال:"  إىل القرف الثاين عشر اذلجري،
إف أوؿ عامل مصلح ىز وادي ميزاب ليستيقظ من نومو، وأشرؽ فيو بعلمو وإصالحو 
ليقشع عنو الظالـ الذي يكلكل عليو، وأخذ بيده ليجتذ بو من ضاللة الغارؽ فيو، ىو 

، وقد مهد ىذا  (3) فضلي"العالمة اجلليل ادلصلح الشيخ أبو زكرياء ػلي بن صاحل األ
  ،الشيخ للحركة اإلصالحية

 يف منتصف القرف العشرين. ػػػػ   ت ػػػ الحقااليت ظهر  العربية اإلسالمية ، والنهضة

يف عهد تالميذ قطب األئمة الشيخ زلمد بن  لقد برزت احلركة اإلصالحية بوضوح  
ن خالؿ اجلهود العلمية بعث النهضة العلمية واإلصالحية مقاـ بالذي  ، يوسف اطفيش

والثقافية اليت بذذلا إلنقاذ منطقة وادي مزاب من التخلف احلضاري والركود الفكري، 
، ويؤكد ذلك أحد الدارسُت قائال:" كما يصح تلك اجلهود واصل تالميذه من بعدهو 

اعتبار عهد القطب عصرا لتعميم فكرة اإلصالح على وادي ميزاب، والتوسيع من 
، وذلك بواسطة كانت منحصرة يف بٍت يزقن، مسقط رأسها ونشأهتا األوىل  رقعتها، بعدما
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، وبواسطة مريديو ومناصريو، خاصة عندما شهد لو بالتمكن العلمي، تالميذه الكثَتين
 .(4)وبلوغ درجة االجتهاد يف مذىبو مث يف عمـو الشريعة"

والشيخ  ،أبو اليقظاف والشيخ إبراىيم ،الشيخ إبراىيم بيوضومن بُت تالميذه النشطاء،   
ومل تنحصر جهودىم  .عبد الرٛتن بكلي )البكري(، والشيخ أبو إسحاؽ إبراىيم اطفيش

الوطٍت واإلسالمي، وادلؤكد لذلك ما نصو:" انتشر اجملاؿ يف اإلطار احمللي بل تعدهتا إىل 
طلبة قطب األئمة الكثَتوف يف كل قرى وادي ميزاب ويف أرجاء اجلزائر وخارجها، يف 
بعض البلداف اإلسالمية ويف التجمعات اإلباضية يف ادلغرب وادلشرؽ، وكاف ذلؤالء الطلبة 
الفضل يف مواصلة مسَتة شيخهم بعد وفاتو حيث ٛتلوا لواء نشر العلم وإشاعة الوعي 

 .(5)وبث اإلصالح االجتماعي والنهوض بالنضاؿ السياسي..."

 :اإلصالح في عهد الشيخ بيوض والشيخ أبي اليقظان (1

قد أسس الشيخ بيوض ٔتعية الشيوخ اآلخرين مؤسسات تسعى لتجسيد اإلصالح ل      
 يف اجملتمع وٖتارب اجلهل واخلرافات والبدع اليت وجد فيها االستعمار الفرنسي ضالتو

٘تثلت ىذه ادلؤسسات يف معهد احلياة للتعليم الثانوي الذي أسسو يف لتثبيت وجوده، و 
 تولطلب العلـوتدريس ، وكاف يتوىل إدارتو و (6)ـ1925ماي  21ىػػ/1343شواؿ  18

كاف يتقبل البعثات اليت تقدـ من بل  قطر اجلزائري، المن سلتلف قصور وادي مزاب ومن 
 .(7)خارج اجلزائر، ويرسل بالطلبة ادلتخرجُت من ادلعهد إىل الكليات واجلامعات العادلية

لمي واالجتماعي أسس الشيخ بيوض ويف إطار مساندة معهد احلياة يف مساره الع       
تشرؼ على مؤسساهتا ادلدرسة  ، واليت كانت "(8)ـ1937ٚتعية احلياة يف سنة 
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االبتدائية، نادي احلياة، مكتبة احلياة، وغَت ذلك من فروعها وخدماهتا ذات الطابع 
 الثقايف والرياضي والفٍت...".

طراؼ العامل اإلسالمي، ويسعى كاف الشيخ بيوض يتابع احلركات اإلصالحية يف أو       
اين ورشيد رضا إىل االتصاؿ بزعمائها وروادىا أمثاؿ الشيخ زلمد عبده وٚتاؿ الدين األفغ

وآثارىم اليت كاف يقتنيها  كتبهمومن  استفاد من مناىجهم وأفكارىم وشكيب أرسالف، و 
بو الشيخ أ ، ومنهموجد من يسانده يف احلركة اإلصالحية من أصدقائوو ها، ويدرس

"ىذه العوامل رلتمعة ساعدت الشيخ  ، ولذلك فإف(9)اليقظاف والشيخ بكلي عبد الرٛتن
بيوض على ادلضي قدما يف هنجو اإلصالحي فراح ػلارب اخلرافات والبدع ويقاـو اجلمود 
والتخلف الفكري بواسطة دروسو يف ادلسجد، معتمدا يف تبليغ ىذه الرسالة على تفسَت  

ولو صلى اهلل عليو وسلم، واالستفادة من سَتة النيب والصحابة كتاب اهلل وشرح سنة رس
 .(10)الكراـ واالعتبار من هنج السلف الصاحل"

أما الشيخ أبو اليقظاف فإف آثاره الصحفية قد ٕتلت بارزة يف الصحف اليت كاف      
ية يصدرىا ويف اإلشراؼ على البعثات العلمية ادلزابية إىل تونس، فقد بلغ عدد صحفو ٙتان

جرائد حارب هبا ادلستعمر الفرنسي وبّث من خالذلا أفكاره ومشاريعو اإلصالحية، 
ومسيت ىذه اجلرائد ٔتا يلي: وادي ميزاب، ميزاب، ادلغرب، النور، البستاف، النرباس، 

 .(12)ـ1938ـ إىل سنة 1926. وصدرت ىذه اجلرائد بداية من سنة (11)األمة، الفرقاف

ي:" السعي يف تكوين األمة ىليقظاف أف رسالتو اإلعالمية وقد أوضح الشيخ أبو ا      
تكوينا صحيحا من حيث األخالؽ الفاضلة، والتفكَت الصحيح وذلك ٔتقاومة األوىاـ 



 ية دولية محكمةمجلة دور                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 283 11العدد 
 

والرذائل وبث روح الوئاـ والتفاؤؿ بُت ادلتساكنُت على خطة اإلسالـ ضمن الكتاب 
 .(13)والسنة وآثار السلف الصاحل"

ليقظاف خَت مساند لصحف ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت، جلرائد أيب ا وكاف      
يف إيصاؿ الرسالة اإلصالحية للمجتمع اجلزائري الكبَت، وقد اعتربىا الشيخ عبد احلميد و 

اليقظاف ىذا ادلسعى بقولو:  ، وقد أكد أبو(14)الشهاب توبن باديس عضدا متينا لصحيف
ويا يف ٖتطيم ادلفاسد والشرور، وىدـ " إننا نعد الشهاب عضدا متينا لنا وسندا ق

 .(15)اخلرافات والبدع"

حققت ىذه اجلرائد نتائج كبَتة، شلا أدى بادلستعمر الفرنسي إىل زلاربتها وتوقيفها و      
ومالحقة صاحبها دلا رأى أف استمرار صدور ىذه الصحف ال ؼلدمو وال ؼلدـ تواجده 

 .(16)باجلزائر

يب اليقظاف يف رلاؿ البعثات العلمية فكانت إغلابية أما من حيث جهود الشيخ أ      
ت عرب األجياؿ، ستمر الزاىر، ألف نتائج ىذه البعثات المستقبل ل ااستشرافو  ،وكبَتة

رفع ادلستوى يف يف توسع دائرة اإلصالح يف اجملتمع، حيث ٘تكنوا من خالذلا  تساعلو 
يل اليت كانت تقـو هبا اإلدارة مزاب، وقاوموا سياسة التجه وادي نطقةٔتالعلمي والثقايف 

 بتلك خَتا، وقد استبشر الشيخ عبد احلميد بن باديس اجملتمع الفرنسية يف أوساط
البعثات الطالبية دلا زارىا يف مقر إقامتها بتونس، ومن قولو: "...وىاىم أوالد إخواننا 
 ادلزابية سرى فيهم شعور صحيح فولعوا بالتقدـ فأخذوا يتمسكوف بأسبابو ّتد

ىم اليـو يسعوف يف طريق العلم ويرحلوف يف طلبو وأخلق هبم أف ينالوا منو  واجتهاد...وىا
 . (17)ما يريدوف"
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ة لتوحيد جهودىم مع ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت األئموقد سعى تالميذ قطب 
ألجل ادلشاركة يف احلركة اإلصالحية والنهضة العلمية الوطنية ليستفيد منها كل ربوع 

 الوطن اجلزائري.

 

 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعضوية أعالم مزاب فيها: (2

ا ىدور  ذلا اليت كافشهدت اجلزائر ميالد ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت،      
 –والفقر  -اجلهل)يف هنضة اجملتمع اجلزائري وخروجو من الثالثي اخلطَت  اتيجياالسًت 

برزت ىذه اجلمعية إىل الفرنسي طيلة قرف كامل، و  عليو احملتل الذي فرضو (والتخلف
ـ، بعد اجتماع عقد بُت مشايخ من سلتلف مناطق القطر 1931ماي  5الوجود بتاريخ 

 .(18)يف حلظة تارؼلية حامسة يف تاريخ اجلزائر وذلكاجلزائري، 

ذي عقد يف دعوة حلضور االجتماع التأسيسي الالمزاب وادي  أعالـ  لّب  يومهاو      
اجلزائر العاصمة، وقد كاف ذلم معرفة مسبقة من قبل بالشيخ عبد احلميد بن باديس 
وغَته، فيذكر زلمد صاحل ناصر أف الشيخ بيوض:" قد أحكم الصالت بينو وبُت العلماء 
ادلصلحُت اآلخرين يف زليط القطر اجلزائري من أمثاؿ ادلشايخ عبد احلميد بن باديس، 

 .(19)مي والطيب العقيب وغَتىم..."والبشَت اإلبراىي

وقد رشح كل من الشيخ بيوض والشيخ أيب اليقظاف ليكونا عضوين يف إدارة ٚتعية      
يتواله الشيخ مبارؾ  ،اف منصب نائب أمُت ادلاؿ الذي كاف ىذا األخَتيالعلماء، ويتول

 .(20)ادليلي
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 :اإلصالحيةصحف المزاب في أعالم كتابات ثانيا:  نماذج     

، ادلتنوعة قاالتادلزاب يف صحف ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت يقد دوف أعالـ مل 
ي سارت الذادلشروع اإلصالحي بعث وساعلوا يف  وآراءىم، فبثوا من خالذلا أفكارىم

 :التالية االت بداية، وقد اشتملت كتاباهتم على اجملعليو اجلمعية منذ ال

 كتاباتهم في المجال التربوي:أ ـــ  

لو مساعلات،  لقد تفاعل الشيخ أبو اليقظاف مع مشاريع وبرامج ٚتعية العلماء، وكانت  
البصائر، وقد و ادلنتقد  وأعلها ،فهاوين مقاالت يف صحبتد ،فيها بصمتو اخلاصة بل ترؾ

 ظلاذج دلقاالتو يف ىذه الصحائف وىي: نااخًت 

ؽ الشيخ أبو اليقظاف يف حيث تطر  .(21)معامل العقولمقاؿ يف جريدة ادلنتقد، بعنواف:
وتوفَت ما ؽلكنو من التثقف والتوسع يف العلم  ،ىذا ادلقاؿ إىل االىتماـ بالعقل اجلزائري

ولكن إرادة اهلل اليت أودعت   الصامتة، من الطبيعة ء مثاؿوادلعرفة، وقد بدأ مقالو بإعطا
وىبت اإلنساف  يف الكوف والطبيعة سننا فعالة بتلك اإلرادة والتقدير، ىي نفسها اليت

بأسلوب  قد صاغ أبو اليقظاف فكرتو،و مواىب أىلتو لتعمَت الكوف، وقيادة البشر. 
بسيط، فيقوؿ:" كما أف دلواىب األرض معامل ٖتوذلا إىل مرافق احلياة ووسائل الراحة لبٍت 
اإلنساف، فكذلك للعقوؿ معامل هتذهبا وٕتعلها آلة إلصالح البالد وإعزاز العباد وىي 

 .(22)على ما ترى"عديدة 

، وحدد معادلها، وبُت مراكزىا ادلؤثرة، النهضة العلمية والثقافية كما أكد على مشروع    
 :وتصور عناصرىا فيما يلي وفضاءات العمل من أجل ٕتسيدىا يف حياة الناس،
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االىتماـ فيف صناعة الفرد وتعليمو وتثقيفو،  امهم ا: يرى الشيخ أف ذلا دور المدارسػػػػػػ  1
، وقد كاف (23)على مستوى العلمي وادلعريف ألفراد األمة أثرهيظهر  ػػػػػ أو إعلاذلا ػػػػ ا هب

يشاركو يف وجهة نظره ىذه مصلحُت آخرين من منطقة وادي مزاب، وىو ما يؤكده زلمد 
علي دبوز بقولو: " كانت أعماؿ ادلصلحُت يف اجلزائر سيما يف ميزاب يف ذلك العهد 

ياء ىي قاعدة النهضة وأساسها: فتح ادلدارس وادلعاىد لًتبية الناشئة منحصرة يف ثالثة أش
وتثقيفها وتكوين رجاؿ صاحلُت للوطن، وزلاربة الفساد اخللقي...وكانت الًتبية والتعليم 

 .(24)ىي ما يشغل باؿ زعماء النهضة ويولونو كل عنايتهم..."

يف بعث احلياة  ضرورياو اليقظاف شلا يراه الشيخ أب ــــــ النوادي والجمعيات الثقافية: 2
اجلمعيات والنوادي الثقافية اليت تساىم بقسط وافر يف تنشيط  ، تكوينالعلمية والثقافية

الرصيد العلمي لدى الطلبة والتالميذ، ويكمل من خالذلا التقارب ادلعريف بُت الطالب 
...تنضج هبا " :مركزة إشارةيف  الناجح والراسب، وىو ما يؤكده الشيخ أبو اليقظاف

 ، معلومات الفائزين وتستكمل هبا معارؼ الراسبُت، فيتالحقوف يف ميداف العلـو
 .(25)ويتسابقوف يف مضمار العرفاف"

يف  ومن ادلؤسسات اليت يرى الشيخ أبو اليقظاف وجوب وجودىا ـــــ المجامع العلمية: 3
ا ما توصلوا إليو من أْتاث اجملامع العلمية اليت يلتقي فيها العلماء فيعرضوف فيه اجملتمع،

ودراسات، وٖتدث بينهم ادلناقشات وادلناظرات، ويتم من خالؿ ىذه اجلوامع عرض 
ادلكتشفات وادلخًتعات اجلديدة اليت يتوصل إليها الباحثوف والعلماء، شلا يكوف لذلك 

، حيث يقوؿ:"...فهي ميداف فسيح (26)بالغ األثر على الروح العلمية يف أوساط اجملتمع
تبارى فيو فرساف العلماء إلظهار علومهم وتتناقض فيو العلـو إلبراز ٙترهتا وإظهار نتائج ي

 .(27)أْتاثها من فك ادلعضالت وإيضاح ادلشكالت..."
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وشلا يعتربه الشيخ ضروريا لديناميكية احلركية العلمية والثقافية،  ـــــ المكاتب العامة: 4
ٕتمع بُت صفحاهتا علـو أو  ،لكتب وادلؤلفاتوي على نفائس اتادلكتبات العامة اليت ٖت

ومعارؼ العلماء والشيوخ السابقُت، ومن خالؿ ىذه الكتب وادلؤلفات يتم دراسة ومعرفة 
ما كاف عليو السابقوف، ليكوف منطلقا دلواصلة ادلشوار إىل األماـ وٕتنب تكرار التجربة 

لقروف العديدة وخالصة من الصفر، فيقوؿ عن نفائس الكتب:"...فإهنا رلموعة عقوؿ ا
 جهوده فطاحلها ونتيجة قرائها...".

يف تنشيط  اجلليل ا ىيرى الشيخ أف للجرائد واجملالت دور و  ـــــ الجرائد والمجالت: 5
الرصيد العلمي وادلعريف لإلنساف، حيث يستفيد منها العاـ واخلاص فيقرأىا كل قارئ 

مهور القراء فوائد وٗتربىم باجلديد مقر عملو، فتقدـ جليف يف مكتبو أو  ،تواجدما حيث
 وتنبئهم باآليت.

تتجاوب األمم وتتواصل ادلعارؼ فيما بينها من خالؿ الصحافة، فيقوؿ الشيخ عن      
ىدؼ تأسيس إحدى جرائده قائال:"...وغايتنا من ذلك ترقية مدارؾ األمة، ورفع 

شؤوف العامل عموما  مستواىا ادلادي واألديب، وإفادة قرائنا الكراـ ٔتا يهمهم من
وىذا دفع الشيخ إىل إصدار صحف عديدة، وكاف صامدا  .(28)واإلسالمي خصوصا"

،" باسم 1926يف مواصلة إصدارىا رغم التضييق االستعماري، واصدر أوؿ جرائده سنة 
بع يف تونس، طوادي ميزاب" وأعطاىا اسم بلدتو تعبَتا عن أصالتو ووطنيتو، وكانت ت

والذي أٙتر وؽلكنك أف تدرؾ حجم ادلعاناة يف ذلك اجلهد ادلبذوؿ، وتوزع يف اجلزائر، 
ومل يتوقف . 1938-1926ٙتاين صحف  أصدرت ما بُت خرى، وصلت إىل صحفا أ

اليت كانت تطبع الكتب  (29).1931ادلطبعة العربية سنة  فأسسطموحو عند ىذا احلد، 
عية العلماء، وارتبط ذات االٕتاه الوطٍت اإلصالحي، ألف صاحبها عضوا عامال يف ٚت
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نشاطو بذلك االٕتاه الداعي إىل النهضة، والبعث اإلسالمي للجزائر، والعمل من أجل 
 (30) ٖتريرىا باسم اإلسالـ والعربية.

يرى الشيخ أف ما يكمل لإلنساف تكوينو العلمي  والرحالت:ــــــ القيام باألسفار  6
ها ونظمها ومعارفها، من خالؿ شد وادلعريف ىو اطالعو على أخبار األمم وطرائق عيش

، مثلما كاف الرحالة األوائل أمثاؿ العالمة ابن خلدوف، وقد أكد على (31)الرحاؿ إليها
، (32)ىذه النقطة أحد أصدقاء الشيخ ادلقربُت وىو الشيخ أبو إسحاؽ إبراىيم اطفيش

حيث يقوؿ ىذا األخَت:" لعمر احلق إف السفر مدرسة عظمى تطبيقية، توجد يف 
إلنساف ملكة يقتدر هبا على حفظ شليزاتو شلا يشاىد من تنافس األمم يف الظهور هبا. ا

ويطلع على آداب األمم واختالفها ومواىب أفرادىا وصنائعها، ويعرؼ سنة اهلل يف 
الكوف، فيكوف بذلك بصَتا بأحواؿ اذليئة االجتماعية وسياسات األمم وأغراض 

تتقوى مداركو وتنمو مواىبو وتكثر معلوماتو ويقوى  حكوماهتا ومآذلا وعجائب العامل. فبو
 .(33)على التمييز بُت احلق والباطل..."

وبعد تقدًن الشيخ أبو اليقظاف لشروط النهضة العلمية، يتساءؿ عن مدى وجود       
ىذه الشروط يف اجلزائر، مث يتأسف من عدـ وجودىا بصفة جدية، وىي موجودة يف 

 .(34)ي هنضة أو تقدـوضع غَت مفيد، ولن ٖتقق أ

ويذكر الشيخ أف ادلسلمُت ؽلتلكوف ما يصنع العقوؿ وينمي ادلعارؼ والثقافات، إال       
أهنم مل ػلسنوا استغاللو يف أحسن وجو، ولذلك فإنو وجب عليهم أف يصنعوا العقوؿ 

وؿ وينشئوا العلماء وينافسوا الغرب يف ىذا، ألف ىذا األخَت يصدر ادلنتوج وال يصدر العق
، وىو يسعى بكل ما أويت من قوة وحنكة إىل التوسع يف العلـو (35)مهما قّدـ لو من ٙتن
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وادلعارؼ، والتقدـ واالكتشاؼ فيقوؿ الشيخ:" لئن أمكننا أف نستورد من ادلصانع 
األجنبية ما تصدره من النتائج ادلادية اليت تستجلب موادىا من بالدنا العزيزة، فلن ؽلكن 

ن مصانع عقوذلم شيئا من ذلك، فال حيد لنا إذا من أحد أمرين إما ْتاؿ أف نستورد م
تشييد معامل لعقولنا فيربز هبا ما لدينا من ادلواىب وادلزايا، وإما أف ٗتمد تلك ادلادة اليت 

 .(36)ميز اهلل اإلنساف عن احليواف إال هبا، فنعيش ضلن واحليواف يف مستوى واحد"

ائريُت وتارؼلهم اجمليد لن يسمح ذلم بأي حاؿ من ويذكر الشيخ أف كرامة اجلز       
األحواؿ التأخر والتخلف احلضاري، وقد ّٛتس القراء إىل السَت وفق ادلنهج احلضاري 
القوًن، وكما بّشرىم بأف الشروط الكفيلة لبعث احلياة العلمية والفكرية قد بدأت تظهر 

حلضاري، فيقوؿ الشيخ:" وىي ٗتطو خطوهتا ضلو التمكُت ا (37)تباشَتىا يف اجلزائر
فلنتعامل خَتا دلستقبل اجلزائر، ولنستبشر يقظتها من سباهتا العميق وهنوض شبيبتها، فقد 

 .(38)الح لنا فجر حياهتا عندما بدأت تضع احلجر األساسي لبعض تلك ادلعامل..."

علماء يف صحف ٚتعية ال ممقاالهت وادّون ينالذ ،الشيوخ واألعالـ ادلزابيُت أىم  منو      
بكتاباتو يف وعرؼ ، (39)" الفرقد"ادلدعو  سليمان بوجناحادلسلمُت اجلزائريُت الشيخ 

خط بقلمو مقاالت يف رللة الشهاب جلمعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت ف، اجملاؿ الًتبوي
ىذا ادلقاؿ  ورد، وقد حركة التعليم بوادي ميزابومن أبرزىا ادلقاؿ الذي جاء بعنواف: 

بذكر االحتفالية اليت شهدىا قصر  وقات متتالية يف أعداد اجمللة، حيث افتتحيف شكل حل
بٍت يزقن ٔتناسبة قدـو شهر رمضاف ادلعظم، وما أقيم يف ىذا االحتفاؿ وما ٖتقق فيو، 
فيقوؿ الشيخ قائال:" احتفلت الشبيبة يف بٍت يزقن احتفاال ٔتناسبة حلوؿ شهر رمضاف 

قوؽ مآثره الفاخرة فكاف االحتفاؿ سببا لتعارؼ الوطنيُت لفضلو وقياما ْت اادلعظم تذكار 
من الشبيبة ببعضهم، وٕتديد عهد للرابطة الفكرية والعمل ادلشًتؾ لصاحل ىذا الوطن 
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الكئيب. فتذاكرنا فيو مسائل متعددة إصالحية ومن ٚتلتها مسألة اإلصالح 
 . (40)العلمي..."

 ،وادي مزاب يف عهدهب وصف حالة التعليم بعد ذلك إىلػػػػػ  ػػػػ  الشيخ مث تطرؽ      
والشاكلة اليت ىو عليها، وما ىو الشيء الذي يسعى إليو األساتذة والشيوخ من ترقية 

ن يف جو ادلزابيوف ىو السعي ضلو التمكالتعليم وٖتديثو وفق العصر، وذكر أف ما ػلتا
يكن زلتاجا إىل قوة ، حيث يقوؿ الشيخ:"...على أف الشعب ادليزايب الرصُت مل (41)العلم

ػػػػ وىو يف مبدأ حياة جديدة ػػػػػ احتياجو إىل سالح العلم الكفيل لكل من تعزز بو من 
 .(42)األمم بإبالغو الغاية القصوى اليت يرمي إليها..."

كبار أعالـ   وأففضل االىتماـ بالعلم ودوره يف صناعة احلضارة،  ،بعد ذلك وأورد      
ات يف رلاؿ التعليم، من أجل مواكبة احلواضر العلمية مزاب قاموا بإدخاؿ إصالح

األخرى، وقد أحدثت ىذه اإلصالحات نقاشات ومناظرات مفيدة بُت ىؤالء األعالـ، 
فيقوؿ الشيخ:" أذف اهلل دليزاب أف ؼلطو إىل حيث العزة والرفاء فثار أىل احلفاظ فيو 

و واجبات احلرص والصيانة، إلزالة ما علق بنفوس أبنائو من رعونة القدـ حسبما تقتضي
فابتدأوا بإدخاؿ إصالحات جديدة يف مسألة التعليم اخلطَتة، وكاف ىذا اإلصالح شبو 
ثورة بُت رجاؿ األمة السلبيُت واإلغلابيُت، فكاف ذلا رجة عظيمة كثَتة ادلعاين مقفلة 

 . (43)األلغاز..."

لثقافية يف ادلنطقة شلا أدى وقد حركت ىذه اإلصالحات ديناميكية احلركة العلمية وا      
إىل ظهور نتائج باىرة مل تكن من قبل، وقد ٘تثلت يف البعثات العلمية ادلزابية ضلو تونس 

وصارت تستقطب  (44) واحدة تلو األخرى، وٖتوؿ الكتاتيب القرآنية إىل مدارس قرآنية
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ن تالميذ كثَتين، بعد أف تطور الوعي االجتماعي يف ادلنطقة وأدرؾ الناس أف م
إال من خالؿ ىذه  قوٖتق نكمستلزمات مواكبة احلركة العلمية والثقافية يف ادلنطقة ال ؽل

اإلصالحات، فيقوؿ الشيخ:" من آثار ىذه النهضة البعثات ادلتتالية إىل تونس اخلضراء 
اليت مل يبق يف الشماؿ اإلفريقي من مل ػلط علما بنتائجها وأدوارىا...فأضحت الكتاتيب 

ينات إىل مدارس قرآنية، ولقد أحرزت يف ىذا ادلضمار قصب السبق تتحوؿ مع ٖتس
مدينة القرارة، والفضل فيها كلو راجع لألستاذين العظيمُت الشيخ إبراىيم بيوض والشيخ 

 .(45)إبراىيم أيب اليقظاف"

انتقاؿ موجة النهضة العلمية وحركة إصالح التعليم من قصر  "الفرقد"مث ذكر الشيخ       
وىي العطف ومليكة وبنورة، وقد حضر الشيخ  ،ىل سلتلف قصور مزاب األخرىالقرارة إ

أحد االحتفاليات بإحدى ىذه ادلدارس، ورأى بنفسو آثار ىذه النهضة العلمية على 
، ووصف ذلك يف مقالو، ليشهد الناس ْتقيقة ذلك بنفسو ويوثقو (46)التالميذ والطلبة

مية: "حقيقة أف مثل ىذا ادلنظر دلا يؤثر يف للتاريخ، فيقوؿ الشيخ عن آثار النهضة العل
 .(47)النفس تأثَتا عميقا ويبعث اذلمة والنشاط يف األمة إىل الوثوؽ بالعزؽلة..."

وقد قدـ الشيخ الفرقد مالحظتو يف اجملاؿ العلمي دلدير مدرسة بنورة السيد عيسى       
يخ مادة أساسية ضمن مواد بن احلاج صاحل إدريس اليسجٍت، ادلتمثلة يف إدراج مادة التار 

أوؿ علم غلب أف  " التعليم وليس كمادة إضافية، ألف التاريخ كما يقوؿ الشيخ، ىو:
يرضعو النشء مع اللنب حىت ؽلتزج بدمو حب أجداده...وىي القاعدة اليت قررىا كثَت من 

 .(48)الباحثُت يف أسباب التطور واالرتقاء سيما أرباب اإلصالح من األمة اإلسالمية..."
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النهضة الوطنية وقد واصل الشيخ الفرقد مقالو بنفس ادلوضوع ٖتت عنواف:       
، ضمن األعداد ادلتتالية جمللة الشهاب، حيث تطرؽ يف العدد الرابع العلمية في مزاب

يف تسيَت  ة واذليئات التابعة لو وذكر دورهوالثالثوف، يف نفس ادلوضوع إىل رللس العزاب
درسوا وألفوا وساسوا ونظموا ، فيقوؿ:"(49)لمية والثقافية يف وادي مزاباحلياة الدينية والع

ومل ينفكوا عن العمل كما أهنم مل ػلددوا دائرة ألعماذلم وال لنظراهتم بل كانوا ذوي نفوس  
 . (50)كبَتة وبصائر ثاقبة وكانت دائرة أفكارىم واسعة"

وذكر الشيخ جهود رجاؿ ىذا اجمللس واذليئات التابعة لو وما قاموا هبا من أجل       
مواكبة النهضة العلمية والثقافية، واحلفاظ على مبادئ الدين اإلسالمي، يف وقت سيطرت 
اخلرافات وسعى االحتالؿ الفرنسي إىل القضاء على مقومات الشخصية العربية 

مقالو، وذكر بعضا من  الذين ضرب هبم الفرقد ادلثل يفاإلسالمية، ومن أولئك الرجاؿ 
، (51)جهوده يف خدمة اجملتمع اجلزائري الشيخ زلمد بن يوسف اطفيش قطب األئمة

الذي بلغ صيتو العامل اإلسالمي، فيقوؿ عنو الفرقد:" ولكن ذكرت إٚتاال أولئك 
م بالذكر قطب األئمة الفطاحل والعلماء العاملُت فإنو يسرين هبذه ادلناسبة التخصيص منه

رلتهد األمة...الذي حصل على مرتبة االجتهاد، وحق علينا فوؽ ذلك أف نسميو 
بالداىية يف السياسة ولو قرناه بالسياسيُت الدىاة يف يومنا ىذا نظرا دلا كاف عليو األستاذ 
رٛتة اهلل تعاىل ورضي عنو من احلنكة والتضلع يف السياسة، لقلنا إنو السياسي 

. وقد واصل الشيخ الفرقد مقالو ىذا بعنواف النهضة الوطنية العلمية يف مزاب (52)"األكرب
يف العددين اخلامس والثالثوف، والسادس والثالثوف، متطرقا إىل القضايا اليت شهدهتا 

 مزاب يف تلك الفًتة كقضية التجنيد اإلجباري، وقضية التعليم العصري احلديث.

 الحي:كتاباتهم في المجال اإلصب ـــ  
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قلما ٕتد جريدة يف فًتة الثالثينات بدوف نفس من أحد علماء ميزاب، والسيما        
الشيخ أبو ، وأبرزىم عميد الصحافة ادليزابية، اإلصالحياجلزائد اليت عرفت ٓتطها 

موجة اإلصالح الديني مقاال يف جريدة البصائر ٖتت عنواف  ، الذي  حرراليقظاف
، هتدد اجملتمع خطَتةو، بالتطرؽ إىل قضية تفتحفا وقد (53)والعلمي بالقطر الجزائري

، وسلبيتها ضوع اجملتمع اجلزائري لشبح اخلرافات واجلهل دلدة من الزمنخ اجلزائري، وىي 
يف اجملتمع، شلا أدى باجملتمع إىل الدخوؿ يف  "الزعماء الروحيُت"سيطرة  ادلغرية، أهنا ٖتت
 (54)أف بعث اهلل من خَتة أبناء اجلزائر والفنت، إىلواخلرافات والصراعات  دوامة من اجلهل

 من يصلحوف ويوجهوف اجملتمع اجلزائري إىل ادلسار اإلغلايب يف حركة التاريخ.

اإلصالح وقد رأى الشيخ أبو اليقظاف أف اإلصالح يقـو على مبدأين اثنُت وعلا:      
ب على ادلصلحُت أنو غل اإلصالح الدينيفَتى يف رلاؿ  .اإلصالح العلميو الديني

زلاربة البدع واخلرافات وتطهَت نفوس الناس منها، ليتسٌت إيصاؿ الرسالة اإلصالحية  
كاملة ودوف رلادلة الباطل وأىواء النفوس، وألف ترؾ النفوس لسيطرة اخلرافات واألوىاـ 

، فيقوؿ الشيخ: (55)يؤدي إىل صعوبة ٘ترير الرسالة اإلصالحية وتقبلها من طرؼ األفراد
وجوب البداية بتطهَت النفوس من تلك اخلرافات واألوىاـ وتنقيتها من الزيغ  ..".

 .(56)والضالؿ والعقائد الفاسدة، وإعدادىا لتلقي العلـو الصحيحة..."

، فإف الشيخ يرى أنو يأيت يف ادلرتبة الثانية بعد اإلصالح العلميأما يف رلاؿ       
شروع اإلصالحي، ولذلك فإف تقبل ادلاإلصالح الديٍت، أي بعد أف هتيأ النفوس ل

درسوا مكامن اجلهل وسبلو إىل داخل ساروا وفق ىذا النهج، و  ،ادلصلحُت اجلزائريُت
، فيقوؿ (57)اجملتمع اجلزائري، وقاموا بتجديد العلـو وادلعارؼ القدؽلة وأحدثوا فيها اجلديد

الح العلمي، فدرسوا الشيخ:"...التفت أولئك ادلصلحوف إىل الناحية الثانية ناحية اإلص
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مسارب اجلهل إىل جسم األمة، وكيف تكوف مكافحتها، وأساليب العلم القدؽلة وكيف 
 .(58)يكوف إصالحها، وحاجة األمة إىل الفنوف احلديثة وكيف ؽلكن جلبها..."

وقد قامت مشاريع ىؤالء ادلصلحُت كما يذكر الشيخ على ادلؤسسات العلمية      
ر اجلزائري، فنجحوا يف ٗتريج ثلة من العلماء وادلشايخ واألدباء والثقافية يف ربوع القط

الكبار، بعد أف كاد اجملتمع اجلزائري يسقط يف متاىات اجلهل والتخلف، ويفقد مرتبتو يف 
 .(59)صفوؼ احلضارة

ويف إطار حديثو يف اجملاؿ اإلصالحي تطرؽ الشيخ إىل التوقف عند نقطة مفصلية       
أال وىي ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت، اليت أسست من أجل القياـ يف تاريخ اجلزائر، 

بادلشروع اإلصالحي والًتبوي يف اجلزائر من طرؼ ثلة من رجاالت اجلزائر األفذاذ، وقد 
ة من ىذه اجلمعية إىل كل ربوع اجلزائر، وتواصلت أخبارىا قوصلت أمواج اإلصالح ادلنبث

"...مل ٘تض  :اجلمعية االذي وصلته ةالشيخ عن ادلرتب ، فيقوؿ(60)إىل شرؽ وغرب العامل
على إنشائها مدة وجيزة حىت ضربت موجة اإلصالح هبا من أقصى البالد إىل أقصاىا، مث 
تسامع الناس أخبارىا، فكاف ذلا دوي ىائل يف الشرؽ والغرب، وكاف ذلا صوت مسموع 

 .(61) ا..."يف أقطار اإلسالـ، وتفاءلوا من وجودىا للجزائر خَتا كثَت 

أدرؾ أف استمرارية ىذه اجلمعية سيهدد ، يذكر الشيخ أف االستعمار الفرنسيو        
وجوده يف اجلزائر، ولذلك سعى إىل زلاربتها والتضييق على شيوخها، لكنو مل يستمر على 
ىذا النسق يف سياستو، فقد مسح للجمعية ٔتزاولة بعض أنشطتها اليت منعت عنها قبل 

 .(62)طا بل يدخل ضمن اسًتاتيجيات االستعمارابتعالكن ىذا مل يكن ذلك ٔتدة، و 
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فجمعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت مستمرة يف جهادىا اإلصالحي، وإعداد        
النفوس حملاربة االستعمار، ولن تتواىن يف عملها، ولن يعطلها عن ىذه ادلهاـ النبيلة ال 

تلك ىي حقيقة  ويؤكد ذلك الشيخ قائال: " ،االستعمار وال ادلعارضُت من اجلزائريُت
ٚتعية العلماء، وتلك غايتها يف وضح من النهار ظاىرىا باطنها وباطنها ظاىرىا ال خفاء 
فيها وال لبس، فليفهمها ىكذا العقالء وأنصار احلق، وليخفف ادلتشائموف من غلوائهم 

إخواهنم العاملُت يدا بيد ولَتػلوا نفوسهم من آالـ اذلواجس وسوء الظنوف وليعملوا مع 
 .(63)وجنبا جلنب"

ومن األعالـ ادلزابيُت الذي تفاعلوا مع ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت وتركوا      
، الذي دوف عدة مقاالت يف الفرقدادلدعو  بوجناح سليمانبصمتهم فيها، الشيخ 

: مقاؿ بعنواف: دقاالتو ادلدونة يف جريدة ادلنتقصحف ٚتعية العلماء، ومن ظلاذج م
اإلصالحي، فقد تناوؿ فيو  يف اجملاؿيندرج ضمن الكتابات  الذي (64) علماؤنا اليوم

أحد أىم األسس اليت يقـو عليها اجملتمع وهبا يفرض وجوده ويستمر تواجده وىم 
العلماء، وهبم يتم صناعة احلركة التارؼلية يف مسار إغلايب، ويؤكد ىذه النقطة الشيخ 

ماء سراة األمم وأعمدهتا فهم ذلا كالرأس للجسد. نكراف ٚتيلهم ػػػ لعمري ػػػ قائال:" العل
ىو الكفر بنعمة اهلل وىم رؤساء الدين ػػػػ وال فخر ػػػ يضيئوف السبل إلخواهنم ويذكروهنم 
يف واجباهتم يعظوف الناس...العلماء زعماء ػػػػػ وال جـر ػػػػ ألف األمة تعتربىم أكثر من 

لديها حجة وبرىاف يستندوف إليو يف ٚتيع أفعاذلم ويقدسونو ألنو خرج  غَتىم وكالمهم
 .(65)من أفواه ورثة األنبياء"

إال أف الشيخ الفرقد تشاءـ من العلماء ادلوجودين يف زمانو ألهنم فقدوا معٌت        
طوىل لالستعمار يف تسلطو على اجملتمع اجلزائري  ادلكانتهم وعلمهم وصاروا وسيلة ويد
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ػػػػػ هم أو بغَت علمهم، يسَتىم ويتحكم فيهم، فينفذوف مشاريعو وسياساتو، وأفقدىم بعلم
، (66) القدر واالحًتاـ يف أوساط اجملتمع، وٗتلوا عن مهامهم احلقيقيةػػػػػ نتيجة لذلك 

وفقدت كلمتهم معاين التأثَت على النفوس، فيقوؿ الشيخ:" أصبح كالمهم ىذيانا 
اونوا بشؤوف أمتهم، واكتفوا بالقياـ بنصف ما أمروا بو من وعظاهتم أصبحت غليانا، هت

 . (67)العبادة وضربوا على العمل صفحا"

وقد وجو الشيخ الفرقد نداءه يف ىذا ادلقاؿ إىل ىذا الصنف من العلماء وذّكرىم      
ٔتسؤوليتهم اليت ٗتلوا عنها، وطالب منهم مواكبة النهضة احلديثة، وقد أكد على ىذه 

ألخَتة بإحلاح، إىل درجة أنك تدرؾ أف الشيخ كاف يوجو رسائلو يف ىذا ادلقاؿ النقطة ا
إىل علماء أنصار تيار احملافظُت الذين نبذوا كل جديد وأردوا البقاء واحلفاظ على ما ىم 
عليو، حيث يقوؿ الشيخ:" حل يف نفوسهم اجلمود واإلحجاـ زلل النهوض واإلقداـ، 

إخواهنم إال  ةأمتهم، وما من أمر فيو حكمة لفائد وصاروا حجرة عثرة يف سبيل رقي
واستنكروه، ورٔتا حرموه ولو مل يكن زلرما شرعا وعقال زعما يف أف كل شيء جديد أو 

 .(68)متقن فهو بدعة وحراـ"

الصنف من العلماء، ٔتدى ارتباطهم  ذاويفسر الشيخ الفرقد تصرؼ ى       
ج القدًن من أجل احلفاظ على مناصبهم باالستعمار، فَتى أف بقاءىم على ىذا ادلنه

ومراتبهم، ولذلك فإهنم يفسروف ويطبقوف شريعة اهلل حسب ما ؼلدـ مصاحلهم، وما ىو 
يف احلقيقة إال دسيسة من دسائس االحتالؿ الفرنسي وقد نفذت من خالؿ اآلخرين، 

أقالـ  إف االستعمار ما زاؿ يف حاجة إىل "وىو الشيء الذي يؤكده مالك بن نيب بقولو:
يكتب هبا، وإىل أبواؽ يتكلم هبا، حىت ال يعرؼ خطو وال صوتو عندما ؼلادع اجلماىَت 

 .(69)الطيبة..."
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وقد أهنى الشيخ الفرقد مقالو بنداء بالغ إىل علماء عصره يستنجدىم من حاؿ       
 بو األمة، ويذّكرىم بعظم مسؤولياهتم أماـ اهلل، فيقوؿ:" أيها العلماء: اصدعوا ٔتا أمرمت

لتجمعوا بُت القوؿ والعمل ألف اإلؽلاف ال يتم بالقوؿ دوف العمل، امسكوا زماـ أمور 
أمتكم وخذوا يد شعبكم وال تًتكوه وشأنو كأنو ليس منكم ولستم منو، حراـ عليكم ػػػػػ 
واهلل ػػػػػ إذ ترونو ضاال حائرا وتروف السبيل وأنتم جامدوف صامتوف. تكلموا وٖتركوا وسَتوا 

 .(70)اجلماد" ىتىذا الزماف ٖترؾ ما فيو حفإف 

ويظهر شلا سبق، مكانة علماء ميزاب، وحسن تشخيصهم، وبالغة عباراهتم، يف الذود  
عن حياض األمة، ونصرة احلركة اإلصالحية، والدعوة اإلسالمية، يف وقت عزت فيو 

 ومة الثقافية.الكلمة، وكاف الصدع بالقوؿ، كتابة وتدوينا، من أمسى درجات اجلهاد وادلقا

 :كتاباتهم في المجال األدبي ج ــــ  

من اجملاالت اليت كتب فيها أعالـ ادلزابيُت يف صحف ٚتعية العلماء ادلسلمُت و       
 النثري ونورد النص ، رللة الشهاب يف والشعر، والسيما  اجلزائريُت رلاؿ النثر األديب،

مناجاة زهرة في أحد بعنواف: لة اجملن م، يف العدد الواحد والستُت مفدي زكرياءلألستاذ 
دث إىل الزىرة البامسة، إىل استعماؿ اجملاز والتح الكاتب، حيث تطرؽ (71)بساتين مزاب

يف ىذا النثر إىل الزىرة من رلازر االحتالؿ الفرنسي ودماره، وأمرىا بأف تبقى  وقد شكى 
ي رأسك إىل زليط الرٛتة مناجيا الزىرة بقولو:" فارفع كاتب، فيقوؿ ال(72) بامسة ومزىرة

واحلناف، وناشديو العطف على تلك اذلامات ادلتدلية وراء حباؿ ادلشانق، على تلك 
األيدي ادلقطعة بسالسل الفظائع البشرية...على تلك األرواح ادلتصاعدة من رلازر 
اإلنسانية إىل مساء األبدية والساْتة يف زليط الالهناية...وأنت زلسنة أيتها الزىرة 
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الحتالؿ الفرنسي يف اجلزائر، ووصفا للفًتة فكاف ىذا النثر عبارة عن تأريخ ل .(73)امسة"الب
  .كاتباليت عاش فيها ال

واجلدير بالذكر ػػػ يف ىذا اجملاؿ ػػ الكاتب الشاعر، والشاب الرومانسي ادليزايب، رمضاف   
ء، ولكنو قبل بلوغو لعصر ٚتعية العلما (74)،1929ٛتود، الذي اقتطفو ادلنوف عاـ 

، 1927واكب الشهاب، وكتب فيها النشر، ونشر الشعر، يف سلسلة مقاالت سنة 
حُت كتب عن "حقيقة الشعر وفوائده"  وىو يشَت إىل احلس اجلمايل الغائب، أو الذي 
غيبو االستعمار بغطرستو وظلمو، والكاتب يقارف بُت الشعر والفن، فكالعلا يسكباف 

، ا كتبو ٛتود: " الشاعر وادلصور أجَتاف للفن واجلماؿمساف الروح، وشلالرقة ، ويال
والتدقيق يف النظر والبحث، فهذا يف احملسوسات وذاؾ يف  باإلجادةوكالعلا مدين 

فكما أف ادلصور ال يقدر أف  توضيح الصورة يف كال الطرفُت، "الروحيات. " ويستطرد يف
اطة، وكاف الشكل أو ادلنظر الذي إالَّ إذا تزود ّتانب وافر من الشعور واإلح يتقن صورتو

ال طاقة لو على امتالؾ العقوؿ واألخذ بأزمة   يريده أمامو بعيٍت رأسو، فكذلك الشاعر
النفوس إالَّ إذا أجاد تصوير تلك العواطف اذلائلة اليت تقـو يف ميداف صدره الرحب 

د تنميق عندما يريد أف يعرب للسامع عن خاطر من خواطره اخلاصة أو العامة ال رلر 
وتزوير وتكلف مشُت وتعمل بارد وكذب فادح..." ، ويفرؽ بُت الشعر والنثر، وتأثَت 
الشعور، والعمل الذىٍت عند كل منهما فيقوؿ: " الشعر مسطر بريشة الشعور على 

متوحشة... خالؼ النثر فانو ابن و صحائف لغات األمم اخلاصة هبا سواء كانت متمدنة 
 (75) الذي يهيئ لو الطريق." العلم والتمدف، والشعر ىو

 دةشعر ففقد برع فيو مفدي زكريا، الذي كتب يف سلتلف الصحف، ومنها جريأما ال  
ادلغرب أليب اليقضاف، وكاف ؽلضي قصائده باسم مستعار" فىت ادلغرب"، ويثَت فيها قضايا 
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 ؾ باجلهل" ، جزائر ما أشقا مهمة يف االختالفات ادلذىبية والتعصب الطائفي يف "
أبو  األستاذمستقبل ذلا أفضل يف " خفقة فؤاد" ، ومنها هتنئة  و٘تجيد اجلزائر وشوؽ إىل

اطفيش عند عودتو من منفاه لزيارة أىلو بعد غياب طويل يف "مهرجاف الزعيم  إسحاؽ
، ومن أحيانا بامسو الصريحو اخلطَت". أما أبو اليقضاف فكاف يوقع قصائده ىكذا"أنا" 

 (76) اج ػلِت، وعدوف، وغَتىم.الشعراء، اٛتد بن احل

طب "الفىت" ويرفع معنوياتو، شلا يدؿ ، فيكتب شعره يف الشهاب، ؼلاود رمضاف ٛتأما   
على رسالة الشاعر، ودوره الفعاؿ يف بث الوعي يف أوساط الناشئة، وشلا قاؿ يف ىذا 

 ادلضمار:

 ـجهودؾ يا فخر العػروبة عػػربة    لو رنّػػػػة يف اخلػػافقُت تػػقا

 الـػػػػريك ظػػػػػػػم، ال يغػػػػعلى عل  ستبقى على مّر الدىور منارة   

 عليها خطوب الّدىر ير٘تُت حساـ  ففي سعيك ادلربور خدمة أمة   

 (77)اـ ػػػػػػػئُت نظػػػػوفيها لسَت الناش    حياتك سّر، سوؼ يظهر كنهها

احلركة يف صحف  ىذه بعض النماذج من ادلقاالت اليت دوهنا أعالـ ادلزابيُت  
إف  ػػػػػػػ توجد مقاالت األخرى ال يتسٌت ادلقاـ لدراستها ٚتيعا، ولكن أغلبهاو ، اإلصالحية

إىل  تتطرقاليت تنضوي يف اجملالُت الًتبوي واإلصالحي، وفيها الكثَت ػػػػػ كلها   تكنمل 
 مزاب.وادي نطقة دل رخزاب يف تلك الفًتة، وتعترب كتابات تارؼلية تؤ يقضايا منطقة م

 ة:الخاتمـــــ
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تتجلى أعلية األفكار ادلدونة يف سجالت اجملتمعات، يف األثر الذي ينعكس على   
والنمو االقتصادي، والتفوؽ  ها النشاط، ويدفعها ضلو التحرر،الساكنة، ويبعث في

العلمي، وىذا الذي طبع األعماؿ الصحفية يف اجلزائر يف فًتيت العشرينيات والثالثينيات 
رف ادلاضي، وكانت مرحلة خصبة، أسست لعصر الكتابة الرسالية، ومت أدراؾ ىذا من الق

ادلعٌت، من خالؿ دراسة النماذج السابقة، اليت دّتتها أنامل األعالـ ،وأقالـ علماء وادي 
 ميزاب، يف الصحافة اإلصالحية، اليت نستخلص منها ما يلي:

ومواكبة النهضة الفكرية يف اجلزائر،  ػػػػ كاف االنتماء الفكري خلط البعث اإلسالمي،   
إحدى ادلالمح اليت عرؼ هبا أصحاب األقالـ، ٔتساعلاهتم اجلادة يف تأسيس ٚتعيات 

م، وأرػليتهم العلماء، وعرفوا بفاعليتهم ونشاطاهتزللية، وكانوا عصبا يف جسد ٚتعية 
 وحسن أخالقهم.

قويا البن باديس  اية، وسندػػػػ يعترب ابن اليقظاف رائدا من رواد الصحافة اإلصالح
، فقد بدأ الكتابة يف الصحف مبكراً، ومل يشف غليلو ذاؾ السعي احلثيث، فبادر وإخوانو

رغم  ػػػػػ ، بإصدار أوؿ حصيفة بعنواف "وادي ميزاب" ذات الطابع الوطٍت1926سنة 
م ادلستعمر امسها احمللي ػػػػػػػ وتطرقت لشىت ادلسائل العلمية والفكرية واألدبية، ودلا كت

مثلن  هنأنفاسها، عوضها الشيخ بأخرى، وحلقت هبا أخواهتا يف ادلنع واإليقاؼ، ولكن
ا للنضاؿ يف سبيل تبليغ الكلمة الصادقة؛ ولعل التحدي األكرب لديو، ٘تكنو خطا واضحً 

، عشية إشراؽ صلم ٚتعية العلماء، ولعبت 1931من تأسيس "ادلطبعة العربية" يف فيفري 
ا زلوريا يف نشر الكتب والدوريات العربية، طيلة ثالثُت سنة، وحققت ادلبتغى مطبعتو دوار 

الذي أسست من أجلو، حلماية اللغة العربية ونصرهتا، ومواجهة السياسة االستعمارية 
 التغريبية.
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، ػػػػػ ظهر ثلة من علماء وادي ميزاب ومثقفيها، كاف ذلم قدـ السبق يف الكتابة الصحفية
الشيخ أبو اليقضاف،  وأشهرىمهتم ادللحة لدى اجملتمع اجلزائري، وتطورت اىتماما

 ٛتد بن احلاجيماف بوجناح ادلدعو "الفرقد" ، واوسل

 .األفذاذػلي، والشيخ عدوف، ورمضاف ٛتود، ومفدي زكريا، وغَتىم من  

 ػػػػػػ اقتحمت أقالـ ادليزابيُت، رلاالت فكرية وعلمية وأدبية ىامة،ضمن ادلشروع اإلصالحي
اجلزائري، وتعترب من روافد ادلقاومة الثقافية، وبث الوعي، وتفعيل العمل الًتبوي يف 

األديب، ادلوجو للدفاع عن  ذلك إىل اجملاؿ اإلصالحي، والذوؽمؤسسات عديدة، وتعدى 
 اذلوية، وادلساعلة يف تربية الوجداف اجلزائري.

 اإلصالحية اليت شهدهتا ادلنطقة ىذه الدراسة، أف احلركة التنويو بو يف آخر ؽلكن  وما   
تها اجلزائر، عرفاألحداث اليت كانت دافعا قويا دلشاركة أعالـ ادلزابيُت يف ػػػػػ وادي ميزاب ػػػػ  

مع ادلؤسسات واجلمعيات اليت قامت يف اجلزائر ومن ىذه اجلمعيات ادلهمة،  تتفاعلو 
بأقالمهم يف صحفها، فكاف وخطوا فآزروىا بصدؽ، ٚتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت، 

ىدفهم من كل ذلك، ىو احلفاظ على مقومات الشخصية اإلسالمية اجلزائرية، واحلفاظ 
على وحدة الوطن، وزلاربة االستعمار، و٘ترير الرسالة اإلصالحية إىل أوساط اجملتمع 

اج اجلزائري بأكملو، ولعل ما يؤكد ىذه النظرة ىو ما قاـ بو التجار ادلزابيُت، وىم احل
بكَت العنق، وأخوه الشيخ احلاج عمر العنق، وزلمد بن بكَت رفقة السيد احلاج عباس بن 

 .(78)ـ 1913ٛتانة التبسي بتأسيس أوؿ مدرسة عربية حرة يف مدينة تبسة سنة 

 الهوامش:
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جمعية العلماء المسلمين الجزائيين ودورها في الحركة الوطنية مازف صالح حامد مطبقاين:  (1

، مؤسسة عامل األفكار، بػػػ.ط، اجلزائر، م(1939م ــــ 1931هــ/1358هــ ـــ 1349الجزائرية )
 .59ـ، ص2011

ـ، 1986، ترٚتة. عبد الصبور شاىُت، دار الفكر، بػػ.ط، سورية، شروط النهضةبن نيب:  مالك (2
 .29ص

 ـ،2013، اجلزائر، 1، عامل ادلعرفة، طنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةزلمد علي دبوز:  (3
 .253، ص1 ج
هـــ ــــ 1157ئر )معالم النهضة اإلصالحية عند إباضية الجزاقاسم بن أٛتد الشيخ باحلاج:  (4 

 .164ص ـ،2011، اجلزائر، 1، ٚتعية الًتاث، طم1962هــ ـــــ 1382م إلى 1744
 .166ادلرجع نفسو، ص ( 5
 .211ادلرجع نفسو، ص (6 
، مكتبة الرياـ، بػػػػ ط، اجلزائر، الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض مصلحا وزعيمازلمد صاحل ناصر:  (7 

 .15بػػػػ س، ص
ػػػ، بػ. د. ف.،  تاريخ بني مزاب ـــ دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسيةعيد: يوسف احلاج س (8
 .317ـ،ص2006، اجلزائر، 2ط
 .18ػػػ  17ادلرجع السابق،ص صزلمد صاحل ناصر،  ( 9

 .19ادلرجع نفسو، ص (10
، دار البعث، اجلزائر، بػػػػػػ س، الشيخ أبو اليقظان إبراهيم كما عرفتهأٛتد زلمد فرصوص:  (11
 .119ص
(، إع وتق. م1948ـ  1918مسيرة اإلصالح في جيل )عبد الرٛتاف )البكري(بكلي: (12

 .103ـ، ص2004، اجلزائر، 1مصطفى باجو، نشر مكتبة البكري، ط
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، بػ ط، اجلزائر، أبو اليقظان وجهاد الكلمةزلمد صاحل ناصر:  (13

 .40ػػػ  39ـ، ص ص1980
 40نفسو، صادلرجع  (14
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 .40نفسو، ص (15

 .119أٛتد زلمد فرصوص: ادلصدر السابق، ص16- 
، ضمن كتاب: مكانة اإلباضية يف نهضة جزائرية بالحاضرة التونسيةعبد احلميد بن باديس:  ( 17

 .211ـ، ص2013، اجلزائر، 2احلضارة اإلسالمية، إع. زلمد صاحل ناصر، مركب ادلنار، ط
ــ  1954ء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية الجزائرية )جمعية العلماأسعد ذلاليل:  (18 ــ

، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو اإلنسانية والعلـو االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، م(1962
 .27ـ، ص2012ػػػ  2011
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     من خالل بعض المراسالت العالقات السياسية بين الدولة النصرية والمماليك
 تلمسان –جامعة أبو بكر بلقايد  - اريخـــقسم الت -باألعرج عبد الرحمن /د

dr.bellaredj@gmail.com 
  

 الملخص:-
لاػػػػنيكات الاة ػػػػملي ا الولػػػػنيا اك كاػػػػ ايتعػػػػملضال لػػػػاؿاالعياػػػػانيالا  ا ػػػػ  ا ػػػػ ا

ل ماا ػػػ ا ا  ػػػملاكلالػػػاـا ػػػيؿالانيػػػقرال متػػػنيرا ػػػ الالػػػملل الا ػػػا  اكلاتا ػػػ ال  ػػػملي ا/ا
ـ،ا نا يؿال ملل ينيالاني لو ا   الايتاكػافايتاا  ػاا ػيا الاػنيكات ا ا ػ ا13-15

اػػػػ ا  الاتكااػػػػصالا ػػػػل  ابلػػػػما ػػػػااضالػػػػماالم ػػػػلم ا ػػػػ  ضالولػػػػنيا ،اكل ػػػػعما ػػػػنا ي
هالاعياػػػػاني،اكةل لػػػػ ال تمػػػػاـال ماا ػػػػ ا ػػػػ  ملاذضوضػػػػ ضا عػػػػاالو ػػػػو ال تعللػػػػ ا  ا عػػػػ ا ػػػػ

ل  ػػػلم ا اولػػػنيا ،اك إلػػػو  ألااللػػػاالالو لضػػػءالا ػػػي   ا ال ػػػ  الا ػػػمل ا ػػػنال ػػػوضا
ال تو ط.

ا ةوال مل،ال ماا  ،الولنيا ،الاني لو ا   ،ال عا نيلني.االكلمات المفتاحية:  
-Abstract : 
The article presents political relations between the tow 

contries Nasrid in Andalus and Mamluks in Egypt during the 
13-15 AD through diplomatic correspondence exchanged 
between the sultans, and the fact that the attention of the 
Mamluks for muslims in Andalus, and their efforts to save the 
islamic lands in the western mediterranean. 
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 مقدمةال-

ـا13 ػػ/7 فالوةنيلثالا  ا   اكلاع كملي الاػيتاهػإلني االولػنيا ا ػيؿالالػملفا
ـاكػافا ػاالا ػنيلالاول ػ ا ارا ػا الاعػا ا1492 ػػ/897ك  اغاي ا ػلوطاغمللااػ ا ػة ا

لا ػػي ءا لػػملاااك  مل ػػا،اككالػػحار اػػا اةملكػػ الا ػػق ل الاػػيتااا  ػػاالاة ػػا لاضػػنيال ػػنيفا
 ػػػيا ال ماا ػػػ الاػػذيناكػػػافاا ل ػػػاابلػػػ إلألال ػػػملرا  ػػػلمءاالا ػػي   اض ػػػ اراػػػنيل  اا  

لولػػػنيا ا كػػػ الاو ػػػاي الاع ػػػكملي اكلاني لو ا ػػػ  اضلا ػػػ ااةػػػنيل ا ل  ػػػ الاػػػنيينالا ػػػي ءاك  ا
الخل ملال لقؾ.

كاػنيال ػػتألا لػػوؾا ػػاال ػػملا ا ملل ػػينيا ػػ ال ماا ػػ اك  اػػا  ألا ت ػػو لنيالوكضػػاعا
ال   ي الايتاكافايع لإلاا  لموالولنيا .

فال ماا ػػػػػػ ايعتػػػػػػملكفارلني ػػػػػػإلألال ػػػػػػنيلاع ابػػػػػػناةلػػػػػػوؽال  ػػػػػػلم ا الاعػػػػػػا اككػػػػػػا
لا ػػي ء،اوفا لػػني ألا ػػءا لػػملالخلياػػ الا ػػي   ،اككػػالولا ا ملل ػػي ألاةملي ػػ ابلػػما
  إلػػػػا ا  ػػػػ ا البػػػػا تإلألاالعػػػػا الا ػػػػي ء،اككػػػػافالا ػػػػل افا ػػػػةإلألايللػػػػصا ال ملل ػػػػينيا

ي الالػػػػا   اكلاػػػػاي ال لا ػػػػ ،اك ػػػػي االعػػػػ ا  ػػػػل افالاػػػػنييا ال  ػػػػملي اكلاػػػػاي الا ػػػػاةل  اكلاػػػػا
ل  ػلم الوهػػملا  ،ا ػل افال لػػوؾ،ا لػ الالػػملؽا   ػمله،ا ػػل افالاةو ػ ،ا ػػي ا لػػ ا لكك ا

ا ل افا  حال لنيس،ا ا ـال مل  .ا
كيتضضاةملصال ماا ػ ابلػمايايػ ا  ػلمءالولػنيا ا ػنا ػيؿال ملل ػينيالاػيتا

لل  ا اهػػػػا ال  يػػػػملرالاياميػػػػ ،ا ػػػػ ا مللبػػػػا ألاكالػػػػحاضو ػػػػ ا ػػػػنالالػػػػا ملرا  ال مااػػػػ الاة ػػػػملا
الحنياظابلمال  احلالا  ا   اكلاات ا ي الايتاكالػحاضػمل  إلألا ػا لوؾالا ػااف،اك ا ػذلا

الا ني اض   ااةاال  ا  اكلاوثايقالاكثما نال ملل ينيالايتاضتضمنا ذلال وضوع.
ا

 ة اإليبيريةموقف المماليك مصر من تصاعد المد النصراني في شبه الجزير  -
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بمػػ ال ماا ػػ ابلػػمالاةتنيػػاظا عياػػا ألا ػػ الاػػنيكؿالاة ػػمللل  ا الولػػنيا ا غػػألا
ةػػػملاألالالمل ػػػ اضػػػنيال  ػػػلم ،اكالاػػػ ا ػػػاال تلػػػني ا ػػػنال ملل ػػػل الاػػػيتا ػػػحا ػػػ الا ػػػل افا

ـ(ا1293-1290 ػػػ/693-689ل ملػػوكءالوهػػملؼااػػيحالاػػنيينا ل ػػ ا ػػنااػػيككف 
ا.1ك ل ار غوفا اديءالاثاين

لامل ػػػاا الو ا ػػػءا ػػػوابلػػػنيال نيلػػػ اكل  ػػػا  ا ػػػ ا كاػػػ ال ماا ػػػ ااككػػػافا وضػػػوع
اســــتقرت المــــودة لااحمليػػػػ اك ػػػػ ال مااػػػػ الاة ػػػػمللل  ا ةػػػػوياغػػػػمليارك ك ػػػػا،اك ػػػػا اا إلػػػػا: ا

والمصادقة بين الملك األشرف وبـين حرـرة الملـك الجليـم المكـرم الخليـر الباسـم 
خويـه دون ولـيريو ودون األسد الررغام المفخم المبجـم دون حـا م الريـد أرغـون وأ

بيـــدروب وبـــين اـــنريه الـــيين الـــال الرســـوون الوااـــالن  لـــ  األبـــوا  ال ـــريفة عـــن 
مرسلنما الملك دون حا م يكونا داخلـين فـي الندنـة والمصـادقةب وأن يلتـزم الملـك 
دون حــا م عننمــا بكــم مــا التــزم بــه عــن نفســه ويتــدرك أمردمــاب ودمــا الملــك   دون 

لة وليون وبلنسة وأشبيلية وقرابة ومرسية وجيـان والرـر ب شانجه ملك ق تالة واليل
الكفيــم بمملكــة أرغــون وبرتقــالب والملــك دون أنفــون  ملــك برتقــال مــن تــاريخ يــوم 

  2الخميس تاسع ع ر افر سنة اثنتين وتسعين وستمائة   "
كضولاػػػ الامل ػػػاا ابػػػملضاكضني ػػػ  ا ةػػػو الضنياا ػػػ ا ػػػذهال نيلػػػ اك ػػػءارفاضكػػػوفاغػػػما

عػػػػ اكاا ة ػػػػاؽا  ػػػػملل احمػػػػني ،ا ػػػػ اضكػػػػوفاهػػػػا ل اك نيتوةػػػػ ا الا  ػػػػافاحمػػػػنيك را   ػػػػافا 
: " اســـتقرار المـــودة والمصـــادقة مـــن التـــاريخ المقـــدم   ـــر  علـــ  مـــر الســـنين كل كػػػاف

  3واألعوام وتعاقال الليالي واأليام برا وبحرا سنال ووعرا قربا وبعدا"
 الاة ػمللل  ،اكرااكضمحا ةو ال نيل اكل  ا ا ابلػمارفااايتعػملضال ماا ػ االػاي

يتعػملضالو غول ػوفاكةلنيػا  ألاالػػاي الاػيتا ػءا ػحال كػػألال ملػوكءاكلاػيتا ػا نيالامل ػػاا ا
ا.4 ذكمل اابلماك  الاتني   
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كاللمػػػػ ا ػػػػنالامل ػػػػاا البػػػػقلؼال لػػػػ الوهػػػػملؼا مااػػػػ الاة ػػػػا لا الولػػػػنيا ،ا
اككػػذا ا ػػع  ااعلػػنياةلػػماب ػػكملما عإلػػألاضػػنيالالػػولاكل مااػػ الوك ك  ػػ الو ػػمللاة ػػ 

وعل  أن الملك دون حا م دو وأخوا  واـنرا  أاـدقام مـن يصـادق الملـك يلوؿ: ا
ا.5 األشرف وأوود ب وأعدام من يعادينم من سائر الملوك الفرنجية

كمػػااضضػػمةحال عا ػػنيرا ةػػو لا تعللػػ ا ااػػنيااعال لػػقؾاكةمليػػ الات ػػا را ػػ ا  ػػاال اا
ا.6ا اافك ي ال ماا  ،اكةملي اليا رالالنيسا ااة ا االة ا لال

كلا مليصا الو ملارهناا اضتضمناكاا ةنيلا تعللاا ا  لم ا الولػنيا اك ػااكػالولا
يتعملضػػػوفا ا ػػػ ا ػػػنالضػػػ إلا ،اك كػػػ ال لػػػ الوهػػػملؼابلػػػمارفاضكػػػوفا ػػػذهال عا ػػػنيرار نييػػػ ا

تستمر دي  المودة والمصـادقة علـ  حكـم دـي  ال ـرو  ك ليم اك تألالامل اا ا لوا : ا
نـات علـ  الـدوام واوسـتمرارب وتجـرا أحكامنـا وقواعـددا الم ـروحة أعـال  بـين الج

علـ  أجمـم اوسـتقرارب فـلن الممالـك بنــا قـد اـارت مملكـة واحـدة وشـي ا واحــدا و 
تنـــتقض بمـــوت أحـــد مـــن الجـــانبينب وو بعـــزل وال وتوليـــة غيـــر ب بـــم ت بـــد أحكامنـــاب 

ا.7 وتدوم أيامنا وشنوردا وأعوامنا   
 ا واػػمال لػػ الوهػػملؼا ػػنال مااػػ الاة ػػمللل  ا فالاتني ػػمالاػػذماديكػػنارفاللني ػػ

 واارل اكافايمل ءا  ا ل قا  ا  الاال م  اكلانيكا ػ ،اانيػءاةػ اكػافا  ػلموالولػنيا ا
 احمةػػػ اكاػػػمرا  ػػػاصاةملكػػػ الا ػػػق ل الاػػػيتااا  ػػػااكػػػ ا ػػػنا لكػػػ ار غػػػوفاكالػػػتاا ،اكػػػافا

اهالاة ػػا لا ا ةػػػويال ماا ػػ اي ػػػعوفا  ال إلا لػػ ،ا  ػػػاااك ػػصالاواػػػحاركاا ػػملؼاللتاػػػ
غػػمليارك ك ػػاابػػنال ػػملرال ػػا لال لػػملؽ،اككػػذا االتنيػػملغا ػػنار ػػ ا  الو  ػػا الاػػيتاكالػػحا

ا ني الانيكا ال ملوك  ا نالالماؿاكلالملؽ.
كلاةل  الاثال  الايتاض ملحالني إلاا ءا نيلا ةاا ا لوؾال  مليالا ي ءا ااػ ا

ذهال عا ػػنيلنيالاػػيتا اضكػػنا ا ػاا ػػملينالاػػذيناكالػػحابياػػا ألا  ػػنيرا ػػ ال ماا ػػ ا ػػملا ػػ
اػػػاحلالاعػػػا الا ػػػي ء،ا  ػػػاا ااا مػػػااخيػػػالاةمليػػػ الات ػػػا راكل يةػػػ اكةمليػػػ اليػػػا رالاالػػػاعا
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ل لني ػػػػ ااػػػػنيلال  ػػػػ ح  ا ال لػػػػملؽ،اك ػػػػااكػػػػافال ملية ػػػػوفا ػػػػألال  ػػػػ كا ابػػػػنال إلػػػػا ا ا
ةػ ايتلػوكلاالولنيا ااإهنألاكػالولا اةا ػ ا  الاػنيبألال ػا ماكل عةػوما ػنااػملؼال ماا ػ 

ااألاضنيالاة ا لال تحااني ،ااكناالا ا اا ايكنا اا ال كاضاانيالاملمس  اااغم.
كديكػػنالالػػوؿارلػػ ا ا ػػ ال إلػػا ال  ػػتمملاالمػػملية  اكلاة ػػملي ا ػػنار ػػ ال نيػػاظا
بلما ااضالماالم لم ا ػنار لضا الولػنيا اكػافال لػ الوهػملؼاي ػعمااتحل ػقا نيلػ ا

ال.اويل الو نيا  الاة ا ا
كاػػػنيال ػػػتمملنيا ػػػذهال إلا لػػػانياكل عا ػػػنيلنيابلػػػما ػػػذهالاػػػوضمرا ػػػ ال ماا ػػػ اكلو غػػػول  ا
كلاللتاا  الاذيناكالولايعتملكفارلني إلألال نيلاع ابنالاة ا لا ا ي ال لػملؽ،اك ابإلػنيا
ل لػػ الاةااػػملال ملػػوكءاللػػ حال ملل ػػينيا ػػ الا ػػملا اككالػػحا ع ػػألالامل ػػاي ا  ػػوصا

ـا عػػ ا1323ق/723،اك ا ػػة ا8  ػػملاكةمليػػ الات ػػا را ػػ الاالػػنيينلاكةػػاي الاة ػػمللل  ا
 مل ػػاا ا  ا لػػ ار غػػوفااػػملحاا إلػػاا نييػػػ ا  ػػ ا ال  ػػلم الولنيا ػػ  الاػػذيناكػػالولا ػػػحا
لا  ا رالو غول  ،االنياكالولاحيمل وفا نا اا  الآلاللفاكلا ػيرا ال  ػا نيابكػ ال ػا لا

ملالانيية ػػػػ ،اك ػػػػا ا الامل ػػػػاا ال ملوك ػػػػ ا: ا  ػػػػملالاػػػػذيناكػػػػالولايتمتعػػػػوفا مليػػػػ ار ل الالػػػػعاي
ونحــن نعرفــه أنــه بلرنــا أن جماعــةة المســلمين الــيين فــي بــالد  الــيين اســتقروا بنــا ...

ــــةب وعــــدم  ــــد متقدمــــة بالكرامــــة والرعاي ــــينم أحــــوالنمب لنــــم عوائ بعــــدما اســــتقرت عل
 المعارضـة فـي المســاجد المسـتقرين بنـاب وأننــم اتن ربمـا تريـرت عوائــددم فـي  لــك

.اكضولاػ الامل ػاا ا9وااروا و يتمكنون من التأ ين في مساجددمب و قامة الصالة بنا"
ال  ػلموفا ا ػي الولػنيا اكرفاي ػمضا ػألا رفا نيؼال ل الاةااملال ملوكءا ػوارفاحيػـق

والمــراد مــن محبتــه الصــادقة أن يتقــدم  ػػ  ل الالػػعايملالانيية ػػ ا ال  ػػا نياة ػػ ايلػػوؿ: ا
مـن فـي بـالد  مـن المسـلمين و جـرائنم علـ  أجمـم عوائـددمب بالواية التامة بجميع 

وأ مــم قواعــددمب وو يريــر علــينم مريــر فــي مســاجددمب واإلعــالن بصــالتنمب و ــف 
ا.10 الررر عننم ورعاية جانبنم
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ك تمػػحالامل ػػاا ا تػػذكمال لػػ الو غػػوينا ػػ فا ػػل افال ماا ػػ ا ػػوال ػػا ءاالػػنييا ااااااااا
فنــو مءالاعػػا ا ػػنااايل ةػػوفا الاالػػنيلفالا ػػي   : الا ػػي   اكل  ػػ كؿابػػناكػػ ا  ػػل

يعلم أننـا قـد ألقـ  اع تعـال   لينـا مقاليـد سـائر أدـم اإلسـالم حيـي  ـانوا وأيـن  ـانواب 
فــأا مكـــان وجـــد بــه أحـــد مـــن المســلمين  ـــانوا متعلقـــين بنــا ويتعـــين علينـــا رعـــايتنمب 

ودمته ترنـي عـن التو يـد فيفعم في أمردم ما يتخي له أ مم المودة وأجمم الصحبةب 
ا.11 في  لك    

كديكػػنالالػػوؿا ػػ فال لػػ الاةااػػملال ملػػوكءااػػنياةػػاكؿااػػني الا كػػافا ا  ػػ ا ػػل ت اااااااااا
كحػػػا ءاالم ػػػلم ا الاعػػػا ال  ػػػ حءا اخل ػػػوص،ا  ػػػت يا االاػػػ ا ػػػملكؼالالػػػورالاػػػيتاا

ا ػي ء،ا ػااكالحاضع لإلاا ي ه،اكمااااجيصا غنياؿالاػنيك ال ػاـاااػاا ػملينا ال  ػمليال
ارب ما بماا وامال ل الاةااملا ابيااض ا  الاة ا لا الولنيا .

ك ا ضألا ذلال وا  لحااةاال  ا  اك و الاكثما نال ملل ينيالاني لو ا ػ  ا
 ػػػػ ا لػػػػوؾا ػػػػاال ػػػػملاك ػػػػيا ال ماا ػػػػ ا ل نيا ابمو إلػػػػااةػػػػوؿار اػػػػا الولػػػػنيا اركا

ر ػػػمللا ػػػنا لػػػوؾاغمللااػػػ ا  ال ػػػمل  االا ػػػتة ا ا ا ماا ػػػ ااضػػػيابػػػناك ػػػو ا ملل ػػػيني
لالػػمليني اكبملاػػحا اامل ػػاي الاةاويػػ ،اكا مػػاايلػػءابػػملضامتػػولالامل ػػاي اك ػػنا ي ػػاالتتاػػ ا

 ض و الاعياانيالاني لو ا   ا  الانيكا الاة ملي اكل ملوك  .
ا

رســـالة مـــن الســـللان النصـــرا الرنـــي بـــاع  لـــ  الســـللان المملـــو ي المنصـــور  -
 م(:1362دـ/763 و القعدة  -به )شوال بمناسبة استرجاع منص

يعػػػنيالا ػػػل افاحممػػػنيالخلػػػا  ال للػػػصا ػػػاا اا ػػػا ا ػػػنارهػػػإلملا لػػػوؾا ػػػاال ػػػملاا
ـا1359-1354 ػػػ/760-755كراػػول أل،اكاػػنياضػػو ال كػػألابلػػمااقضػػ الوك ا ػػنا

،اكربلناكا ها ل االتاا ا  ملسالوكؿاكبم ابلما اا  ابياانياك يػ ا ػ ا لػوؾا12
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  ا  ضػػػا ا ػػػاا ػػػملينا  ػػػابنيراكليػػػملهاا ػػػافالاػػػنيينا ػػػنالخل  ػػػصاالاة ػػػا ل،اكمػػػاا ػػػعم
ا.13لاذماانيـا  اااساكمتال تلااا ا نياكر

ـاضػػػو ا مساب ػػػ الاثػػػاينال كػػػألا عػػػنيابمل ػػػ الللي  ػػػ ا1357 ػػػػ/760ك ا ػػػة اا
ا14ـ1361 ػػ/ا762 ل  الو ملرالاة ملي ال اكم ،اكل تمملا ال كألا  اغاي ا ػة ا

لاثال  احممنيالخلا  اكضللصا اا اا ا اكل تمملا ا ة ػا اة  ابا ا  ال كألاالمملرا
ـ،اكاػػػذهال ةا ػػػػا ا ل ػػػ الا ػػػػل افال ملػػػوكءال ة ػػػػو ا1392 ػػػػػ/794  اغايػػػ ا ػػػة ا

اػػػيككف،اة ػػػ ارفالا ػػػاا ػػػا ار ل اضوا ػػػنيالاعياػػػانيالاو يػػػ ا ػػػ ال ماا ػػػ ا ال الػػػصا
ا.15لا  ا ءاكلاات ا م

نا ػػنالخل  ػػصالاػػذماضػػو اكتا تإلػػاابػػناكاػػنيارك  الامل ػػاا اكػػ ا ػػناا ػػافالاػػنييا
،اكلاللللػػةنيما اكتا ػػ ا16لا ػػل افالاة ػػملما اكتا  ػػ ا حيالػػ الاكتػػاياكلنياضػػ ال ػػمللي

ا.18،اكل لملما اكتا  النيضالا  ص17ااضالوبلم
كلاتتحػػحالامل ػػاا ا ػػذكملالوالػػايال لوك ػػ ا ػػاال ػػتالا ػػ ا ػػيا ال ماا ػػ ا اا

لفـــــــرنك والتـــــــرك والتلـــــــارب الملـــــــك دـــــــا م ال كاضاػػػػػػػانياكمتاكاػػػػػػػمال ة ػػػػػػػو اي: ا
،اك ءا ها را ا ماا  الاذينا ل ولا ملضا ا نالالورا كةتإلألا ناجماا اا19 المنصور   

كػػ الالػػولالخلا   ػػ الاػػيتاكالػػحا ػػػني الاعػػا الا ػػي ءا ال لػػملؽاكل  ػػملي،اكاإلػػػمل ألا
االم وؿاكلاتتا ا نالالملؽاكال ل ا  ا ا ولة الالاـاك  مل.

فلنـا  تبنـا  لـ  تلـك األبـوا  ال ـريفة    مـن دار ملـك كضولا الامل اا ا: اا
،اكمػػاا ػػنيثحابػػنال ػػ ل مللنياكلاني ػػاي الاػػيتا20اإلســالم باألنــدلس حمــرام غرنااــة"

 ملنيا ل  الاا حالاة ملماك االتجابةإلاا نالللي انياك ل ااأل مالا اا ا اكك ني  ا
ؼا كػػػػػمل إلألا ويػػػػػ ا  ال  ػػػػػملياا كػػػػػاابةػػػػػنيا لػػػػػوؾا ػػػػػاا ػػػػػملينا ااػػػػػاس،اكلاػػػػػذينالبػػػػػقا
وجزنـا البحـر كض ااتإلألا اا الا ل افار ا ا ا ػنار ال  ػناكة ػنال ػتلااا ا: ا

    ونزلنــا مــن جنــا  ســللان بنــي مــرين علــ  المنــور الــيا رحــال بنــا  رعــه ودل 



 مجلة دورية دولية محكمة                                     دراسات التاريخية مجلة المعارف للبحوث وال
 

 - 315 - 11العدد 
 

عل   رم األاول فرعهب والكريم اليا ودال فأجزل ونزل لنا عن الصـنوة وتنـزل 
ا.21 وخير وحكم    

 ني ػػػػ الاػػػػيتابػػػػا ااػػػػاالا ػػػػاا ػػػػا ا  ال كػػػػألاكلا ػػػػملكؼامثاكاػػػػنيحالامل ػػػػاا الاكا
لانيل ل ػػػػػ الا  ا ػػػػػ  اكلاات ػػػػػا ي ا ملكػػػػػ اغمللااػػػػػ الاػػػػػيتابالػػػػػحا ػػػػػنال ابػػػػػ اكلاضػػػػػ طا

ورأينـا لاع كملما نااملؼالاللتاا  .اك تمػحالامل ػاا ا عاػا لنيالاػوا االمماا ػ ا: ا
وتمنيـــدا  أن نلـــالع علـــومكم الم ـــرفة بنـــيا الواقـــع تســـبيبا للمفاتحـــة المعتمـــدةب

ا.22 للمواوة المجددة    
وبالد ــم ينبـوع الخيــر وأدلــه ورواق اإلســالم    ونحــن كضضػ مالامل ػػاا ا: اا

نستودال مظان اإلجابة لـديكم دعـاما يقـوم لـدينا مقـام المـدد ويعـدل منـه ال ـيم 
ا.23 بالمال والعدد

 :24جوا  السللان المنصور المملو ي للرني باع النصرا - 
ـار  ػػ الا ػل افال ة ػو ااػيككفا  ػػاا ا1364 ػػ/765 اهػإلملااػا لالوك ا ػة ا

وأمــا غيــر  لــك فقــد واــم رســول الحرــرة   الا ػػاا ػػا الاة ػػملم،اك ػػا اا إلػػاا: ا
العليــة  لينــاب وتمنــم بمواقفنــا المعظمــةب ومحــال مملكتنــا المكرمــةب وأقبلنــا عليــهب 

ــا مــا تحملــه مــن الم ــافنة الكريمــةب ورســائم  وضــاعفنا اإلحســان  ليــهب وأدر  لين
المحبــة والمـــودة القديمــةب فرســـمنا بلجابــة قصـــد     وقرــام شـــرله الــيا حرـــر 

.اكل ل ػػػو ارفالامل ػػػوؿالاة ػػػملمالاػػػذمايػػػ الامل ػػػاا الولنيا ػػػ  ا  ا  ػػػملاكػػػافا25فيـــه"
حيم ا  اا اهػنيوي اضضػمةحاالػصا الػ ا ػنال ػاؿاكإبالػ اخل يةػ اغمللااػ .اكاػنياالكػملنيا

ومسـامحة ا" يةا ا  ملي :ا1000ا م الابال ال ملوك  اكل لني راياالامل اا ال ملوك  
الحررة العلية بما يتعـين علـ  مـا قيمتـه ألفـا دينـار مصـرية حسـال مـا عينـه رسـوله 

،اك ةػػااي إلػػملال لػػ ال ة ػػو ا ػػنيلا ػػ اي ا ػػ ا لػػوؾالاػػنيكؿالا ػػي   ا ا26المــي ور"
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ك ألجبنــا ســ اله مــن غيــر :" ولــو  ــان ســألنا أضــعاف  لــل  ػػمليا الايلػػوؿا الامل ػػاا 
تــرو وو فتــورب وقــد جنــز  ليــه اــحبته مــا أنعمــر بــه اــدقاتنا ال ــريفة عليــه مــن 

،اك ػػػءا هػػػا را  اضاػػػا ؿال ػػػنيلياا ػػػ ال لػػػوؾ،اكاػػػنيالبتػػػا ا27الـــدرياق وددـــن البلســـان"
اال ماا  ابلمارفاياعثولا ذهالوه ا ا  ا  لإلألاك نيا ل ألا  ا لوؾال  ملي.

ا
ـــــي نصـــــر مـــــن  - ـــــ  اإلســـــكندرية ســـــنة موقـــــف بن ـــــويين عل ـــــة الجن  767حمل
 م: 1366دـ/

 ا ػػػػػ الا ػػػػػملكؼالا  ا ػػػػػ  ال تػػػػػوضملرالاػػػػػيتاكالػػػػػحاضع لػػػػػإلاالولػػػػػنيا ا  ػػػػػاصا
ل  مانيالاة مللل  ال تكمل رابلمال نيفاكلااول ماكلاث و الا ي   ،اكافالا ل ا وفا ا

 ػملكؼال لملؽاي عوفا  ا  طالنيوال ألابلما ػولة ا ػي الالػاـاك  ػمل،اك ا ػذهالا
 ػػػػػػػا نيال ملػػػػػػػ الاػػػػػػػيتااا  ػػػػػػػاال ةويػػػػػػػوفالاػػػػػػػذينا ػػػػػػػ  ملكلابلػػػػػػػما  يػػػػػػػملرااػػػػػػػملصا ةػػػػػػػذا

الو  عا ا1308 ػ/708 ـاكلختذك اا ة للاا مي ألاضنيالا ولة ال ملوك  ،اك ايـو
اا22 ال معػ ا الاةإلػا ا عػنيارفاةملاػولا767حممـل  ػال تلملكلاامليا اةلإلااك  لو اايـو

اكثػػػماكر ػػػذكلا ةإلػػػاالو ػػػولؿ،اكراػػػا ولااػػػاااملل ػػػ ار ول ػػػاا ةإلػػػااكاتلػػػولا ػػػنار لإلػػػااكر ػػػملكلال
الو  عا ال وليلاة اانيـا  ال نيية ال  شال ملوكء،اكللتإلحالول  ا لو اوعاة اا ـو
  ضملل ا   م ،اكلختذال ماا  ااملل لنيا  حالاة ا لال ل م ا ا كاػتإلأل،اك ػنيرنيا

ا.28لا تعنيل لنياا  كااملصاكمل ااع ابلما ذهال ا ث 
ا

كاػػ الخلػػملا  ال لػػ الاة ػػملمالا ػػاا ػػا ار ػػملاكليػػملهاا ػػافالاػػنيينا ػػنالخل  ػػصااك ػػا
يا اا إلااضضا نالاة ػملي ا ػ اا29 كتا  ا  اا ا  الا ل افال ملوكءالوهملؼاهعااف

ال ماا  ا ا ذهالانيا ع .
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لاتتححالامل اا ا ذكملاباا لنيالاتا   الايتا الاااا يا ال ماا  ا ال ملل ينيا
إلسالمب علم األعالمب فخر الليالي واأليامب ملك البرين والبحرينب  مام جمال ا ا

الحرمينب م مم األمصار واألقلارب عااال تاج الفخارب دا م الفرنك والترك 
ال مل  والتتارب الملك المنصور أبي الفتوح شعبان"ب  ا ذكمل " من معظم  كضولا 

ب أمير المسلمين سللانهب ومجم شأنه المفتخر باونتظام في سلك خلصانه
باألندلس عبد اعب الرالال باعب محمد بن يوسف بن  سماعيم بن فرج بن 
..انصرب بلره اع من رضا  أقص  س لب وأعانه عل  جناد عدو  وعدو رسوله

فلنا  تبنا  لمنابتكم السللانية دار العز األحم     بحمرام غرنااةب دار ملك 
ا ااع عننا الدفاعالجناد بجزيرة ثرر األندلسب وال  ا  ،امثا لةحالامل اا اض مل 

اككذا ا الا كةني ي ، ا نيية  ابلم الا ل ا   الالملا   ال مل  ار مل ا ن الولنيا     ل 
ا.30لانيملة الايتابمتإلألا عني اامتالالت ا ابلمالاة ا لاكض  ياإلألا ا ي  ألااملص

 
 :ا دياد الخلر النصراني عل  المملكة النصرية واوستنجاد بالمماليك -

ض ليػػنينيا  مػػانيالاللػػتاا  ابلػػمال ػػنيفاكل  ػػوفالاة ػػملي ا ا ػػ الالل ػػاـا
ـا1391 ػػ/793لاذماة ا ااا حالاة ػملم،اااعػنياكاػاراحممػنيالخلػا  الا ػاا ػا ا ا

ضػػػػػو ا عػػػػػنيهاجمموبػػػػػ ا ػػػػػنالو ػػػػػملل ار  لػػػػػولالانيكاػػػػػ الاة ػػػػػملي ا الانيوضػػػػػماكلا ػػػػػمللبانيا
لا ػق ل الاة ػمللل  ،ااتػا رايعلػنياالا  ا   ،اكللتإلػ نياالػتاا الانيملاػ االت ػملي ا اةملكػ 

 لوكإلػػاالا ػػلضا ػػ الاة ػػملي ااػػمل ضالاواػػحامثايةلضػػوفالاعإلػػنياكيااهػػملكفاغػػ كالو لضػػءا
ا.31لولنيا   

ا
ك ا  ا ذهالا ملكؼابم اةكاـاغمللاا ابلما ملل ل ا يا ال ماا  ا نا
ر ػػػػ الا ػػػػتة ا ااػػػػألاضػػػػنيالاة ػػػػا ل،اكض ػػػػ  ال  ػػػػا  ارفالولنيا ػػػػ  ااػػػػنيا ل ػػػػلولا
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ـاي ػػػػتة نيكفا ػػػػ ا1440 ػػػػػ/844 ػػػػة اا32افال ملػػػػوكءال لػػػػ الا ػػػػا ملا لمػػػػقلا ػػػػل 
ـ،ااكػػنا1463 ػػػ/868اة ػػمل أل،اكمػػاا ل ػػلولالا ػػل افال لػػ الا ػػا ملا لػػلنيـا ػػة ا

ياػػػنيكارفال ماا ػػػ اكػػػالولا الللػػػ اؿاةل لػػػءا ػػػ  و  ألالانيل ل ػػػ اكلخلا   ػػػ الاػػػيتا ػػػني ا
نيينا  الا ت ي ابلماةنيك  ألا اا ا ا  اضةا ءااورالاعثمال  الاذينا عولا ا 

الالاـاك  ملاكلخليا االألايت ىناالمماا  اضلنيميارمالوعا نارلولعال  ابنير.
ا

 األشرف قايتباا:السللان استنجاد األندلسيين ب -
ا ة ا ابلء ال  ن ار  ار    ابلص اغمللاا  اةكأل الا غ  ال  اباني ار و ضو 

إلنيهاللنياعحااتة ا ا نيية اغمللاا ا ل حا نيراـا ا  ا ض الوك اك اب1485 ػ/890
ا.33 ةت اكللل محال ملك ا  اه ملين

ك ا ذهالوثةا اةااملالاللتاا وفا نيية ا لشاك  لو ااالحااكل   ا كاهناا
اا لالوك ا ة اا26  اغمللاا اك ي ال  ملي،اكماااا ولا  ا ا نيية ااوه ا اهإلملا

.امثااوؽالاللتاا وفا34  الاعاام الاة ملي ـاك ة ا كاهناا1486 اماا30 ػ/ا891
 نيية ا اال ا نالااحملاكلاملاك  نا نيل لإلاالولنيا  وفال  لموف،اككافالا غ ا اكل ما

بلماااأبو عبد اع محمد بن األ رقآشااا تة نيا لوؾابنيكرال  ملي،اكمااة الال خا
ابة ايلوؿ اكلاذم الولنيا  ا للاال اه ف ا  اي تة نيه ال ملوكء ال لملم: لا ل اف ودخم  

تلمسان لما استول  العدو عل  بالد األندلس ثم ارتحم  ل  الم رق فدخم مصر 
واستننض عزائم السللان قايتباا وسترجاع األندلسب فكان  من يللببيض األنوق 
أو األبيض العقوقب ثم حك ورجع  ل  مصر فجدد الكالم في غرضه فدافعو  عن 

ا.35    مصر بقرام القراة في بير المقدس 
ا
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كيانيكا ناكيـال لملمارفا ذلالاعا ال ل  اانيا عما إلنيها ا بورال ماا  ا
  الاتني  ا الال فالولنيا ء،ااكنا غات ا ايكنا ل لإلاا موب ا نالاعول  ارمهإلاا
ا  ا اكلا مللع الا  ا    ا ا لاك  ال ماا   اكلهت اؿ اكغمللاا  ا  مل ا   ال  ملل  لااعني

ا   ابا  اكل  لضاالاعثمال  ا ضاا  الايتا   تإلألا  ا لوؾارك ك ا لاعياانيالاني لو ا   
الوك    ا ال ماا  ا   ا لوك   ا نيا لني اضو    ا ول ا ةإلأل ايكن االأل ال تاا ا ، لات ا ي 
ا  عا  ا اك ا ا يا  أل ا ن ابناامل  أل اكلاتوام ال  لم  ارالي  ابن ا ااكم اا إلا ي ااص

البتا ا ا اك و الو لوي، ا ةني  ال لا ا  ا نالاة ا ل الاكثم ا  ا   الال اـ ال ماا    
ا اهت اؿا ااعلمإلأل الاتإلنيينيلني ا ذه ايكقثول ا  اكلو لغول   الاللتاا   ااكن ل ةا ااني،

ا.ااا36ل ماا  ا اول انيالوكثملاامل اا ناةنيك  أل
الول  ا ابلم اكل ملوكء اكلاعثماين اكلا ياين اكل ني ء الاواا ء الا مح ا   ك 

اكلالحاالتاا اةملك  ا اال االولنيا   ، اكلةتلحا نيية  لا ق ل ا الو لضءالا اال  
اكراااألا ال اال وفال لو اكرك لؽالوه ا اكضعاول ارهإلملارك اا إلا  عنياة ا ا لـاثيث 

ا.37ـ1487 ػ/892ل وعاكل ملضااا ت لمولاكمسضا ألا ااملة  ا  ال  مليا ة ا
كمتاض ل مإلاا اامثا   الاللتاا وفا نيية ا    االحاامثاةااملكلا نيية ال ملي 

لا ة الني إلا،اكر ملعالا غ ا  الاني وؿا حااول االتاا امثاضةالؿابناك اهء اك   ا
ا.38  ال  ملياكل تلملا  ال  اؼا اضلم اف

ك عنيا لوطاك ال نيفالاة ملي ا  نيالاللتاا  ا ل حالاعاام اغمللاا الايتار   ا
املااا حاحماامل اا نااملؼالا اافا  ا لكإلاار ابانيال ا نار  اض ل مإلااك عنيال

ا نا ة ا ا  اغاي اهإلملالممـل ا ي ل  ياكاللحاحماكانيالااتحاـ ل ل اامل لالنيكاكل لك 
الاتوا  ا1491 ػ/897 امت ا عا نير اكاق اض ل مإلا اضلمل  ال نيية  ا     ال اؿ اضاؽ اك ا ـ

اب نيال  ي اانيلال   ح  الاكاثوا  ،ا1491 ي مملاا25بل إلاا اهإلملا ـاك وايـو
ا.39ـ1492متا  وؿالاة ا لا ا إلاا اهإلملايةايملا ة اكا
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 خاتمة: -
ا  ملا اكل ملوك   ا اولنيا  الاة ملي  الانيكات  ا   الاعيااني ااتا يخ ال تتا   ف

ا ال  ملي / اكلاتا   الا ا   الالملل  ا   ال متنير ال نير اا ل  اييةظا15-13كلالاـ ـ،
ا الا  ا    الوةنيلث اجمملياني ا تتا  ال ماا   ال تماـ الا مل ا نيل ال الص ا  كلاع كملي 

الا ي ءا الاو و  اةللاني ارضعم ا ء الاة ملي  الانيكا  اكالح اك ا ال تو ط، الحوض
ال ماا  ا ا كا  ابلم اا ل ا اكاف الا ااين، الاة مللين ال ني اض ابني ار اـ الا مل   ا ةاح

كؿالاض يعا اانيك ال ةوطاااا اياي ال  لم ااكوهناا ث ال لل الواولا ابلنيالاني
لا ي   ،اكل تحنيثالاملمسءا ا ألال  لم ا الماا الوك ك   ،اك غألالاملكل طالالوي ا  ا
لانيكؿالا ي   ا يؿالاع ملالاو  ط،ا اارفال  احلالاات ا ي اكلا  ا   اكلا ضااطا
ال ةا صا االنيبأل ال ماا   اضلنيمي ا كف اةاؿ الوك ك    الانيكؿ ا   ا لقؾ ا ااع  اضنياا اني

ا الا تة ا لنياكلايـل ا غأل اكالا  ابممله، اك نييني ا اولنيا  الا ي ء الاو و  اللاال
الاتني  ا اككاف ال ملوكء، الاايط ا   ال مل ا ا اةكاـ ااا اياع  اكاف الايت كلا ت اثاني

 ل ملوكءا ا ذلالال فايتماهماك  ا تإلااجتاهالانيكؿالوك ك   الاة مللل  .
 النوام :

  
،ا  اع ا ة الات ا ماكلاقا اابح األع   في اناعة اإلن املاللللةنيم،اار والاعّااسارينيا-ا1

 .98-51،اصاص51،اج5891كالاّةلمل،الالا ملر،ا

العالقات بين رينياب لكم،اا-57،اص98-51،اصاص51لاللللةنيم،اااضالوبلم،اجا-ا2
،اصاصا8،اج8155،ا  اع ا  االح،الامل اط،االعالمين اإلسالمي والمسيحي في العصر الوسيط

811-811 

 811،اصا8ب لكم،الاعيااني،اجا-ا3

 57،اصا51لاللللةنيم،اااضالوبلم،اجا-ا4

 57،اصا51لم،اجلاللللةنيم،اااضالوبا-ا5
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 851-811،اصاص8ب لكم،الاعيااني،اجا-ا6

 .851ب لكم،ال مل  الا ا ق،اصاا-ا7

 ك اايل إلا.ا855،اص8رينياب لكم،الاعيااني،اجاا-ا8

 .895ب لكم،ال مل  الا ا ق،اصا-ا9

 .889،اص8ب لكم،الاعيااني،اجا-ا10

 ل مل  الني  ،الا نيح الني إلا.ا-ا11

،ا ل الآلااؽال نيينير،ا مكني،االبدرية في الدولة النصرية اللمحةا افالانيينا نالخل  ص،اا-ا12
 .551ا-551،اص5895

 .15،اص5891،ا ل ال   ،ا مكني،اغرنااة في ظم بني األحمريو ماهكملمااملةانيا،اا-ا13

 .587ا افالانيينا نالخل  ص،الالمح الااني ي ،اصا-ا14

 .ا15يو ماهكملم،ال مل  الا ا ق،اصا-ا15

،اصا1لنياض ال مللي،اجا–ا115-181،اصاصا5،ا حيال الاكتاي،اجا افالانيينا نالخل  صا-ا16
 .811ا–ا581صا

 .118،اص5لاللللةنيم،اااضالوبلم،اجا-ا17

الليال من غصن األندلس الّرايال و   ر و يردا لسان الّدين انفحر والاعااسارينيال لملم،اا-ا18
،اصاصا5،اج5889ني،ا،ا ل ق:ايو مالال خاحممنيالاالابء،ا ل الانيكملالاعمل ،ا مكابن الخليال

 .187ا–ا185

 .118،اص5لاللللةنيم،اااضالوبلم،اجا-ا19

 .188،اص5ل لملم،النيضالا  ص،اجا-ا20

 .181،اص5ل لملم،النيضالا  ص،اجا-ا21

 .111،اص5لاللللةنيم،اااضالوبلم،اجا-ا22

 .111،اص5لاللللةنيم،اااضالوبلم،اجا-ا23

 .111ا-118ل  ني الني  ،اصاصاا-ا24

 .111ل  ني الني  ،اصاا-ا25
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 ل  ني الني  ،الا نيح الني إلا.ا-ا26

 لني  .ا-ا27

 .818-811،اصا51ل ناكثم،الاانيلي اكلاةإلاي ،ضض:ا و نياحممني،اجا-ا28

ا  اا571 والااملالانييناهعاافا ناة  ا نال ل الاةااملاحممنيا ناايككفاضو ال كألااا-ا29  ػ
 .818،اصا51 ػ.ال ناكثم،الاانيلي اكلاةإلاي ،اج559غاي ا

الاا-ا30 اجا اف الاكتاي، ا حيال  الخل  ص، ا ن ا5نيين اص اص اااضاا–ا881-111، لاللللةنيم،
 .551-515،اصاصا9لوبلم،اج

ةوؿالضنياا االا لضا  الانيكا الاة ملي اك لوؾا  اال اال   ح  اديكنالامل وعا  ا  ل  ارينياا-ا31
 .517-98،اصاصا1ب لكم،الاعيااني،اج

الاا-ا32 ال  اباني ا ن ا لمق ا ع ني ار و الا ل اف ا يا ا و ا ن اكلاثيثوف الاملل   الا ا ملم عييء
ا ا  ال كأل اضو  ا918ل ماا   اغاي  ا   اض ملما915 ػ ال ن االعلأل. اكحماا اكبا ا اةك ما ا لكا اككاف  ػ

ا ل االمننم الصافي و المستوف  بعد الوافي مل م،ا الا  احممنيابانيالاع ي ، ،ا ل ق:احممنيار  ،
،االنجوم الّزادرة في ملوك مصر والقادرة،اا158-851،اصاصا1،اج5881-5891لاكتص،الالا ملر،ا

ا–ا178-817،اصاصا51،اج5858 ل ق:ا  ملل  ألابلءاامل اف،ال  ّ   ال  ملي الاعاّ  ،الالا ملر،ا
،ا ل ا كتا ال  ار،ا مكني،ا كفاضا يخاالّروم الاّلمع ألدم القرن الّتاسعمش الانيينالا  اكم،ا

 .55،اصا1،اجااا 

 .158،اصا1،اجل لملم،النيضالا  صا-ا33

 .188ا–ا181،اصاصا1ل لملم،النيضالا  ص،اجا-ا34

 .518،اصا8ل لملم،النيضالا  صا،اجا-ا35

 .18هكملمااملةاني،ال مل  الا ا ق،اصا-ا36

 .188-181،اصاصا1ل لملم،النيضالا  ص،اجا-ا37

 .188،اصا1ل لملم،النيضالا  ص،اجا-ا38

 .187،اصا1ل لملم،النيضالا  ص،اجا-ا39



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 323                                                                        11العدد 
 

استخدام القناصل الفرنسيين كأداة رقابة على المقاومين والمهاجرين الجزائريين 
 ـ دراسة وثائقية 19خالل القرن 

سانية/ ند. عثمان زقب/ كليلة العلوم االجتماعية واالنسانية/ قسم العلوم اال
 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.

 
 ملخص المقال بالعربية:

ض إىل ل ػػر ر ل ػػعب   لػػا ل انلرػػي ل   ونػػ ُت    ػػوو  يتنػػل ؿ ضوعػػوع ل اػػلؿ ل ت ػػ    
 ط لبل   بلرلف ل ش ؽ   ل ا لـ بأعملؿ ضتنوعة  تمثػي سالاػل   ضػ ض رةلبػة علػ  
ل اػػػل ضُت لئرلنيػػػ يُت ل ػػػعي  ئػػػل ل إىل خػػػعت ل للػػػرلف أللرػػػة  ػػػوو   ل  ػػػ   ل ة ػػػ  

  ل هػلا ي   ط لبل . يضلؼ إىل ذ ك ل ا ػلـ بػرا لتلهت فػرؼ إىل ضػ ض رةلبػة علػ
 لئرلني يُت   د ؿ لئولر  بل ش ؽ ل   يب دبل   ذ ك رحلة لحلج.

 ملخص المقال باالنجليزية:
The article deals with the subject of exposure to the role played 
by the French consuls in Tunis and Tripoli, and the countries of 
the Orient, to do a variety of effects, mainly to censor the 
Algerian resistance fighters who fled to these countries, 
especially Tunisia and Morocco and the Far Tripoli. In addition, 
performing procedures designed to censor the Algerian 
immigrants in neighboring countries and the Arab Mashreq, 
including the pilgrimage season. It was the purpose of this work 
is to preserve the interests and security of France in Algeria. 

 تمهيد:
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أللرػػة ضػػًتا لتحػػتلؿ ل   ونػػ   ط لػػةسد لرل ض ل ػػة  ؛ل   ونػػ ُت  اػػر   ػػق ل انلرػػي   
ذبل ز خػعل ل  مػي لتاػترللرلد حػر د ل ػللد بػأف  ح ث  ل ا ف ل تلاع عش ؛ أللؿ

علػ   ،ل ش ؽبعمي ل انلري ل   ون ُت   د ؿ لئولر، س    با ة ل ر ؿ لإلالض ة 
لئرلني ، بكػػي ل  لوضػػلهت بػػري  س  إدلرا لتحػػتلؿ ل   ونػػ  دعػػو  زلرا لرلرا ػػة   بػػل

 ل يت ض  شأهنل لإلع لر دبل ي ترب وا ض لحل ض ونل   لئرلني   ل ض  ل  لـ  لمنت م ا. 
ل  ني نػػ ة ل ػػيت لعتمػػرفل   خػػعل ل اػػلؿ؛   ل لاػػث عػػ  ل د لر  لإلشػػكل  ة تمثػػي    

  ضػػ ض  99د ل   ب ػػة ألػػلؿ ل اػػ ف ل ػػيت   لهػػل ل انلرػػي ل   ونػػ ُت أللرػػة   ل ػػلل
رةلبػػػة رػػػلرضة عػػػ  ل اػػػل ضُت  ل  نلرػػػ  لئرلني يػػػة ل تولاػػػرا   خػػػعت ل للػػػرلف دبرتلػػػ  

 ل شكلؿ.
   ار  نل  ت ل وعوع عم  ل  نلر  ل تل  ة: 

ل   ونػػ ُت   ضتلب ػػة ل اػػل ضُت ل  ػػلري  إىل د ؿ لئػػولر ضثػػي  ل انلرػػي ػػرألي  -9
  وو   ل      ط لبل .

انلرػػػي ل   ونػػػ ُت سو نػػػهو  لػػػ ؼ دمثػػػي    عليػػػة ض ػػػلحل لئرلنيػػػ يُت ضػػػ ض ل  -2
 ل نلمُت.

 ض لةلة خج ا لئرلني يُت إىل اوريل  ضواو لحلج. -3
د ر ل انلرػػي ل   ونػػ ُت   ضولاهػػة ل رعليػػة ل  ثملو ػػة علػػ  ل هػػلا ي   سضػػ   -4

 .ل نت م ا
 لتهت: ظمكننل ض  أللؿ خعل ل   ض لات  لض سملذج ع  ذ ك   ل كثَت ض  لجمل 
الفرنسيين في متابعة المقـاومين الفـارين ىلـى دول  القناصلتدخل عن أمثلة  -1

 الجوار مثل تونس والمغرب وطرابلس.
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 بػػػػأف ل   ونػػػػ    ػػػػوف ر ش عػػػػم  خػػػػعل لجملػػػػلؿ يػػػػع   ل ػػػػر تور يواػػػػ  ضنلرػػػػ ية؛   
(Léon Roches)1   ألػػلؿ ل اػػ ف ل تلاػػع عشػػ  بأعمػػلؿ لاػػت ملرية  ةػػر ةػػلـ

ل  ػػػػػ يب، لر للػػػػػت ض هػػػػػل ض لض ل ػػػػػا لئلاواػػػػػ ة   لئرلنيػػػػػ  دبهلضػػػػػا  خرلضػػػػػة   ل  ػػػػػ  
ل ربلوضلا ة   ل    ،  سعمل ا لتات ملرية ل تر يل ة     ل ل ، بنشلطا ل تلشَتب   

 .2 وو   
   ػػوو ؛  اظمكننػػل خنػػل لتاتشػػهلد دبولةػػ  ل ان ػػي   ػػوف ر ش  ل ػػر ر ل ػػعب   لػػ   

ح ي ػػل  خػػعل ل ألػػَت تػػوو . ح ػػث  ػػلفعنػػرضل شػػ ي ضن ػػق ةن ػػي انػػ لؿ ض ونػػل ب
علػػ  ض لةلػػة ح  ػػة ل اػػل ضُت لئرلنيػػ يُت ل تم  ػػري    لحلػػر د،  إعلػػلت ض لوضػػلهت عػػ  

 رب  لفو بي س ث  ض  ذ ك حل ؿ إثلرا ل نللة ل توون ة عل هو.
ألػػػلؿ ضهمػػػػة   ػػػػوف ر ش إىل لحلجػػػػلز،  لا ػػػوؿ علػػػػ  ض ػػػػلدةة علمػػػػلت ل شػػػػ ؽ    

 اػػلضع ل زخػػ  ب ػػرـ اػػولز ضال ضػػة ل نػػلمُت  لحػػتلؿ   ل  ػػ   علػػ  ضتػػوو ل اػػَت لف
ل ض لرعػ ػلف ل   ون . رلدؼ سف  لف بلجملل  ل ش خ ل ننواػ ؛  ل ػعب ي ػ ا سوػا  

تا يػ  لاػترللرلد  ،  س ثػ  ضػ  ذ ػك ضػلف   ػوف ر ش سشػلر،  لاكو ل   ون  بلئرلني 
: و ػاحنػق ضػل يا   ةن ي ض ونل   ط لبل ؛ الت ض ػاحوؿ خعت ل شر  ة وال ع

   ار تحظت س ث  ض  ض ّا ل تأثَت لرلَت هلعل ل ش خ ل ت ّ ق  ل عب ةن لنل ل  لـ 
 .3    ط لبل )..( ةر شّجق ضللض ل ا  إثلر ا  لا   ل اّراة

س هت  8  ض لاػػلة   وعػػ ة  ةن ػػل ة ض ونػػل ل  لضػػة بتػػوو  )ل  لرػػمة( ضلرألػػة      
ؿ  ػا   صبػة  ؛  رد بأوػا ةػر حػوّ ؛ بتوة ع   وف ر ش ضواهة  نمو حل و  وو9861

   راػػػل ة لاػػػتلمهل ضػػػ  ل النيػػػر ل  نػػػك ب بلل نػػػة.  دمػػػل ذ ػػػ ت   ػػػوف ر ش   ض لاػػػلتا:
..ضنع عش  ف انة، سحلت علمل لحلكوضػة ل توونػ ة علػ  ل نػلوؾ ل ػعب ت يورػ  
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)..( خعل ل  اي لرلػَت  (Nasser ben Chohra) 4 لجرلني ب ولر  ب  شه ا
 .5  ف..مل يتو  وة  ا حلر لآل

د ؿ  ؛99 ألػػػلؿ ل اػػػ ف ُتلئرلنيػػػ ي وفاريػػػرل سف لزبػػػع ل اػػػل ض  ل ولةػػػع مل يكػػػ     
إضػػل ب ػػ ة ضلةتػػة س  دلنيمػػة  لئرلنيػػ ب ضثػػي  ػػوو ، ل  ػػ    لتيل ػػة ل ل لبلنػػ ة، لئػػولر 

 منلطق ئوت عنر حملر ا ةولهت لتحتلؿ ل   ون  هلل. خعل ض لا ل ضَت علر ل الدر 
آألػ ي     ػوو  سيضػل ضػ  ب ػنهو ولرػ  بػ  شػه ا.  ػعل ولحػ    ل      ضاػل ضُت 
ل تا يض إلثلرا  لحل ص ضنا عل ن ي ض ونل بتوو    وف ر ش؛ ةض  أللؿ عللرلهت 
رب  ػلهت خػعت ل شر ػ ة  ـسضلعل  ولر  ب  شه ا،  إب لز  العنهل ل نللة ل توون ة 

تحظتػا   راػلنيي ل يت   و ض هل أللورا عل  سض  ضنػت م فل   لئرلنيػ .  ػَت سف ضػل 
سأل و اَتد ذ  خل؛  لُت يل حمل  ة ربط ب ػض لتعتػرلتلهت علػ  ةولضػي اػكلف  لدب 
اوؼ هبعت ل شر  ة  لفلضهل بل نهق  ل نلق؛ ةر يكوف حنق رسي  لهلرؼ ضنػا 

.   شويا رور ا  رضع الللهت  وو  بل تا ؾ عرت حبـر
 ونػػل بتػػوو  إىل  عػػم  خػػعل ل تواػػا؛  رد      يػػق ض لاػػلة   ػػوف ر ش ةن ػػي ض   

ضػػػػػل يلػػػػػ   مػػػػػل اػػػػػلت   ونػػػػػرتهل  9862س تػػػػػوب   2حػػػػػل و ل ملكػػػػػة ل توونػػػػػ ة   
رػػلر  نػػل اػػلع اػػنُت  رمػػ  وللػػق ضػػ  انػػلبكو عمػػي  ل يػػي   ل ػػتمك     ل رػػل ة:

ل ػعي  طل ػل شػ عول بلئ ليػة  ل نهػق علػ  ع  شػنل  6عل  و   ب  شه ا  بػ  بػوعلؽ
ذ ك ل لرشلؿ د ؾ دب ضل ل وؼ حل و عمـو   لئهة ل الل ة ض  ل  مل ة  مل بُت 

 .  7   لئرلي  دبكتوبا ل ولري  لن لدا ونرة ضنا رالة خعل..
 مل  رد سيضل؛      يق ونػرة ضكتػو  ل لريشػلؿ   لئرلنيػ   لان ػي   ػوف ر ش    

 نػػػت سعلمػػػتكو راػػػل ة  ل  لض ػػػة سف سو ػػػلرل ضػػػ  س تد     ل ػػػولرد ضػػػع ض لاػػػلتا ل ػػػع ورا:
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و   ب  شه ا  ب  بوعلؽ دأللول   لبنل  هنلول ةلضلػة باػ   سـ ل ل ػور  ي او   ض هو
)ثلثػػة واػػلط ضػػوؽ ل  ػػلت(   ل ل يػػق   خػػعل ل كػػلف خػػو ب  ػػر عػػ  بنػػك ا بثلثػػُت   اػػة

) ا هت(  ل ل يق ل ع ور علض   ثَتل  با دلظمػل ل ضػلف  ل لدب ض  ل للر ل ع ور  رة هت
ي   ل كػػلف ل ػػع ور ضلحػػة  عمػػلر باػػ    لن ػػلرو  ل نػػلمُت  ةػػر اػػ  نل بػػأف ذم ػػ

لآلبػػلر لئػػرد  ل  ػػ   ل ػػعي   ػػلوول ينتالػػوف ضػػ  ضكػػلف لىل آألػػ  لبتػػر ل صمتم ػػول حػػوؿ 
ل كػػػلف ل ػػػع ور  صم لػػػوف بػػػا دشػػػ ا  يررعػػػوف اػػػولة   زمػػػي  لآلف سخػػػي ل شػػػ  رػػػلر ل 

هنلػػول )ل  ػا لت(    )دب ل وػة( عمػلؿ ل ر  ػػة ل توونػ ة  يال ػوف ل نػا ا صمتم ػول دب لينػة
ةلضلػػػة  اػػػ ةول  ةتلػػػول   و ػػػ )..( ضػػػل عػػػرول و تػػػرب لت ض ػػػلحلنل  وللشػػػ  بأو نػػػنل ردع 

 .8  ل عي  ضل  لوهلو ير د  ة ل للب.. خلتت لجمل ضُت
مل  إفإف خػعل ل كػلـ ل ألػَت سرػلل ضممػي فريػرل  لعػال؛  نػلللهت  ػوو  بأهنػػل    

 ة ضػ  سو ػلر ضػ  س تد  تا ؾ عر ضل   تارت ض  شػ   هنػق  ةتػي   ل  ػا لت ل شػ ة
 بػ  بػوعلؽ؛ ضهػ  علػ  لاػت رلد  تنػوية ل ضػ   10 ض هو و ػ  بػ  شػه ا 9 ي او 

بن نهل،  طل ل خعل ا كوف ض ا لعترلت عل  اػ لدا ل ملكػة ل توونػ ة.  اػَتد تحاػل 
 شك ك ض    وف ر ش   ل  لةة بُت ل  لضلُت   ضنلطق لحلر د  ل نللة ل توون ة؛ 

د  ػمض    ػولط ت، ضػ  خػلتت ل  ػل وُت. إف خػعل ل اػلو  ل   ونػ  بلإلشلرا إىل  اػو 
  ل ت لضي ض  شأوا زيلدا ل ض ط س ث  عل  لحلكوضة ل توون ة  ضلط لحلر د،  خعل 

 ي ٍت ضبلية ض لحل ض ونل بل للع.
إونػػل ذمػػر ذ ػػك بوعػػوي؛      يػػق راػػل ة   ػػوف ر ش ل كلػػ  بػػأضور د  ػػة ض ونػػل    

إىل حل و  وو ؛ خب وص خجمػلهت  9862س توب   2     ةن لهل لئن لؿ بتوو
س تد بو ػػػلًل علػػػ  ل رلعػػػ  لئرلني يػػػة؛  تػػػع َت ل نػػػللة لحلل مػػػة    ػػػوو  بت ػػػ ضلهت 
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   ةػر  نػت سعلمػت انػلبكو دبكتػويب ولر  ب  شه ا  بػ  بػوعلؽ،  دمػل  رد ض هػل: 
شػه ا  بػ  )ارلني يػة( ضػ  و ػ  بػ   ض  شه  ل تلريخ بنهػق ةلضلػة اري يػة 2ل لرخ   

بوعلؽ ضم  ضرا اػلع اػنُت  ػاف لاػو ل ن ػ ي  ل ػع وري  ضت ػي بنػلي  ل تا ػَتلهت 
ل ولة ػػة   لئهػػة ل الل ػػة ضػػ  ل  مل ػػة ضأاػػأؿ انػػلبكو و نػػهل سضػػل يواػػر بػػع ك د  ػػي 
علػ  ةلػػة  ػػأثَت ل  لضػػ  ل  ػػلدرا ضػػ  انػلبكو   خػػعل ل شػػلف س  علػػ  أل لوػػة ل ػػأضوري  

ل ليت ضػػع انػػلبكو   شػػلف خػػعت  ل ضػػور ل وا ػػة  شػػهر ل كل ػػُت بتن  ػػعخل ضلضػػل ضكػػ
بوضور ر ليت بلبت لد لالل  لحملل كة بُت رعليل د  تػُت حل لتػُت  ت ػ  لف  ةػع ل   ػلر 

 )لئرلنيػػ (ب نهمػػل ر مػػل علػػ  ر لػػيت ل ػػع ورا ضلوػػا ت  ًت ػػق علػػ  انػػل  حػػل و لئرلي 
 .11   ت عل  سول سدٌل ضلل لة..

 لاػػػلهت،   ل ا ػػػلـ بػػػر رخل ل تا يضػػػ  عػػػر ولرػػػ  بػػػ   خكػػػعل لاػػػتم هت خػػػعت ل    
 .12 شه ا  ل ض ط عل  اللة  وو   لحاتا؛ بي  لزبلذت  عري ة  لترألي ضنتالل

ل ػػوزي  ل  ؿ  إىلض ػ  ض لاػػلة ضػ  ل كلػػ  بشػل ف ل ان ػػل ة ل  لضػة    ونػػل بتػوو     
ضلرألػة    (Si Moustapha Khaznadar) ل توون  ا  ض ل   ألروػرلر

ل نػػ ر ل ػػوزي  ل  ؿ، ل نػػ ر ل لرشػػلؿ     رد لرلػػل  ل تػػليل: 9868س هت  6  ػػوو 
)ضمػػػتج( بأوػػػا ضنػػػع بضػػػ ة  ةػػػت، ع ػػػلبلهت  وونػػػ ة  لحلػػػل و ل  ػػػلـ  لجرلنيػػػ ، يشػػػتك 

    با ػػػلدا حممػػػر بػػػ  بػػػوعلؽ ل شػػػ خ ل نػػػلبق   تد ي اػػػو   ضػػػ  ولرػػػ  بػػػ  شػػػودال
(Nasseur ben Chodja)13  سح لوػػل   سح لوػػل   لئ يػػر، تاػػ ارلنيػػ ب 

. (razzias)، علد ل  لا لـ   ل  ا لت ل ش ة ة  لجرلني  بتو لهت   ػر لهت 14و رل ا
رضػػػع ل نػػػ ر ل لرشػػػلؿ رػػػلا  15(Nasser benKhodja)ولرػػػ  بػػػ  ألواػػػة 

ع  حالنياا حلكوضة ل للب، بأف ع ض عل ا  و خو ع  رب زبلػ   لحلػر د   إلبلغ
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علالػػػة هلػػػعل  إاػػػ لتلهتلزبػػػلذ  إىلضػػػ   ولاػػػر خػػػعت ل   ػػػلبلهت  رهتاػػػلنيهو،  دعػػػوفو 
ل   ض. ةللنيلنل  ل ا لت ل ش ة ة،  لعلة  ثَتل ض  خعت لهلجملهت ل نػتم ا، عػلزضوف 
عل  لتوتالـ،  سضلـ لتوتهل لهت ل تك را.  رلع نل، سضل ل ع لر ض  سب ووع ل يت ظم  

ضػػػ   إذل(، ل نػػػ ر ل لرشػػػلؿ ت ظمكػػػ  سف عمل ػػػلفو  لوتاػػػلـ، gens هبػػػل ش لنل)ولاػػػنل
ع  ل ن ةلهت ض  حممر بوعلؽ  ل نلش ل وعع  إهنلت إىلاهتا حكوضة مسوت مل  للدر 

. سراػػػػػػول سف  تالػػػػػي، سراػػػػػػو سف  تالػػػػػػي،) ك لر   (Khodja) ولرػػػػػ  بػػػػػػ  ألواػػػػػة 
  .16 ل   اة ل ألَتا( ل ن ر ل وزي  ل  ؿ، سمس  آيلهت  اري ب 

جزائـريين فرض القناصل الفرنسيين أنفسهم كطـرف ممثـل  لرعايـة محـال  ال-2
 المسلمين:

واا ذمر   وف ر ش ةن ي ض ونػل    ػوو ؛ تعم  خعل ل سيضل  ض  ل عي  الر ل    
 ل عب  لف يترألي بلاتم لر    ػي ضػل يت لػق بل  ػ لعلهت   ل نػلطق لحلر ديػة، ضػ  
ساػػػي لعتمػػػلد ل نػػػللة ل   ونػػػ ة  ممثػػػي  لاللنيػػػي لئرلني يػػػة لجملػػػل را  لاػػػر د ل توونػػػ ة. 

 ل نلمُت  لت لضي ض هل؛   لع ة   لحلهل. إاللر ل نكلف 
؛ ض اػلة ضػ  ل نػ ر ل شػَت حممػر بلشػل بػلب 9273حمػـ   2  ض لالة ضلرألة       

؛ ل كلػػػ  بػػػأضور (Léon Roche) رػػػلحق ل ملكػػػة ل توونػػػ ة إىل   ػػػوف ر ش
ل ر  ة ل   ون ة  ل ان ي ان لؿ حبلع ا  وو ، ح ث يػع   ض هػل بأوػا ةػر بل ػا  تلبػا 

لئنػػ لؿ حػػل و ةنػػنل نة يػػع   سف س تد ي اػػو  بػػ  و ػػرل ا  تضػػم  ض لاػػلة  ل ػػعب ي
هنلػػػول ةلضلػػػة  لنػػػولضة.    ذ ػػػك ضضػػػ ا لئػػػلولُت.. .  اػػػ   حػػػل و  ػػػوو  إىل   ديػػػر 
ضنػػأ ة  نػػوية خػػعت ل نلز ػػة ل ػػيت سرػػلبت ل نػػولضة  حلالتهػػل.  ةػػر ذ ػػ  سوػػا ل  ػػي   

 .17لحلُت بكلَت س تد ي او  حممر بوعلؽ
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ةن ػي انػ لؿ  إىلرد سيضل   ض لالة سضَت ض ونل ولنيق حل و عمػـو لئرلنيػ   مل      
  ونرتهل بل   ب ة؛  ل ت لاة  9857س توب   31ض ونل بتوو  ضلرألة   لئرلني    

بل ل ػػلرا ل ػػيت    عػػت هلػػل ةلضلػػة ضػػ  اػػكلف  لدب اػػوؼ ضػػ  بػػوعلؽ  ولرػػ  بػػ  
 لرا ل تولونة   سرعنل عل  ل  ػولضة..طللت ضنكو سف سب نول ل نظ    ولز ة    شه ا:

) ة ػػت(  )ل نػػولضة(  لآلف لئنػػ لؿ حػػل و عمل ػػة ةنػػنل نة عػػ ضٍت ب ػػلرا اريػػرا  ة ػػة
)ةمػػػلر(   ل ثن ػػػة  باػػػ   لجملػػػلخَت  خػػػو ضكػػػلف  ػػػلي  ب  ػػػر ب شػػػ ا ض لاػػػخ عػػػ  ة مػػػلر

ي    ل  لرا ل ع ورا علع  خي ة ملر اتُت صب) نر ة( ل ورلة ض  ة ملر إىل   نرت 
)ل ػػػرةو( لحػػػرب  ثلثػػػُت صبػػػي  سخػػػي ل له مػػػة لثػػػٍت  عشػػػ ي   صبلػػػة خل ػػػا   سخػػػي ز ػػػـو

لئملؿ ل عب يللغ عردخل إىل ضلية)ضلنيػة(  ثلثػة عشػ )..(   ػع ك شبلو ػة عشػ  صبػي 
)بنػك ا( إىل ب تػل   حمملة بل امل  لب ة   شليش ل ولد   حل ة راوعهػل ضػ  ب نػك ل

سعػػػلت ل ػػػيت عػػػلعت ئملعتنػػػل ضاػػػر ضػػػنهو راػػػي   ألػػػلؼ ل ليػػػة  شبلو ػػػة صبػػػي ل ػػػع ورا
)بػوعلؽ(  و ػ    لذمػ ي هلػو سرب ػة سو ػ   ل اػـو ل  ػر   ػلف ربػت ريلاػة بػ  بوعػل ق

 . 18  )ولر  ب  شه ا(  أل ج ض  و رل ا.. ب  شورا
  ض لالة بل   ب ػة  لنػ ر   ػوف ر ش ةن ػي لئنػ لؿ ل كلػ  بػأضور ل ر  ػة ل  ظمػ    

 رد أللهلػػل؛  أ  ػػر حػػ ص ل ان ػػي  9273راػػق  26 ل   لونػػوية دبا  اػػة  ػػوو 
ل يت    عت هلل ةلضلتهو، رل لل عرـ  لإل لرا  وف ر ش عل  أللص دي  ل نولضة   

ا رب عل  ل نلاػ   دمػل  رد  إىلة لـ ل نولضة بل  د عمل    عول  ا،  ل  لالة ض الة 
ي ل ا ر ل جمر ح ظكو لهلل   لىل  رعل و   لف  كو   وت و ل اي ل ضث   ض هل:

. حملنػػل اػػ رب علػػ  ل نلاػػ  لحل ضػػة لهلل   ػػلىل لضػػُت ل نػػلـ علػػ كو  رضبػػة لهلل  لحملػػًـت
 ب  ل ػػػػػا  ب ػػػػػػر ضاػػػػػػر بل نػػػػػػل عػػػػػػ  ولز ػػػػػة  لد اػػػػػػوؼ  أللرػػػػػػهل  لوكػػػػػػو ضترخػػػػػػري    
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أللرػػهل)..(  ةػػر سعل تػػا ل كلمػػة   ألػػلص ل نلز ػػة بكػػو  لٍل عػػمنت  ػػا لرػػلص  
شمكػو.  لٍل سألػلؼ لف طػلؿ سضػ  خل ػا ل نلز ػة  مل  مل سٍل علض   كو   ألػلص درل

ينضػػ  ل أللرػػهل ردبػػل ربػػرثهو لو نػػهو طمل ػػوف)..( حاهػػو بأيػػريهو  هنػػو سوػػلس مل 
طمشػػػوف ل  ولةػػػق  هلػػػو لحلػػػق   ذ ػػػك حػػػُت طػػػلؿ علػػػ هو ل ضػػػ   ل ضػػػر   لرػػػلص 
ضػػل  لد حملنػػل لوكػػو ذبتهػػر ل   لػػع ول لئهػػر   ألػػلص ذل ػػك عجػػل ضػػ   ػػَت   لألػػ  

حنػػ  ضػػ  لهلػػ ج  يثلػػت ةػػويل عنػػر لئنػػ لؿ   ضػػل أللطلتػػا علػػ  لرػػلص  ت سزيػػر و س
 أ  ػػرل علػػ  لبػػعلؿ لئهػػر   لرػػلص   تنػػور  اهػػ    ثلػػت  لمػػيت  ريػػا  دضػػتو   
سضػػلف لهلل  ح ظػػا  ل نػػلـ ضػػ  حمػػلكو علػػر ربػػا   ػػوف ر ش ةن ػػي لئنػػ لؿ ل تكلػػ  

 9273  شػػه  راػػق اػػنة  26 بػػأضور ل ر  ػػة ل  ظمػػ  ل   لونػػوية دبا  اػػة  ػػوو 
  . 19  ض   ل لا علر ربا الالوا   وف ر ش  ل  لهلل با آضُت

 مل  ضمنت    يق رال ة   وف ر ش ل كل  بػأضور د  ػة ض ونػل  ةن ػلهل لئنػ لؿ    
س تد بو ػلًل علػ    ػلرلهتحػل و  ػوو ؛ خب ػوص  إىل 9862س توب   2بتوو    

س تد بو ػػلًل ضػػلزل ول ض ػػ ي  علػػ  عػػلدلفو    ..  ل رلعػػ  لئرلني يػػة لرلػػل  ل تػػليل:
ل تا َت  ل نهق  س لر ل عرا ضػ لهت علػ  بػ  لئرلنيػ   مػل سعلمػٍت بػع ك سضػ  لحلػل و 
ل شلر ل  ا ب ال ة  ل  لض ة.)..(  هلعل ضػلف انػل  لحلػل و ل شػلر ل  ػا  ػل سألػربٍل هبػعت 

رػػي لىل حػػر رػػربت  سوػػا ل ضػػور ل وا ػػة ل ػػيت  كػػلث   ةوعهػػل   لحلػػرلدا سعلمػػٍت سوػػا   
يلرضا ض  لآلف  رلعر سف يللش  بن نا ردع  ةلحة ضػ  يتجلاػ  علػ  ضضػ ا ع  شػنل 

 20 . 
 مراقبة هجرة الجزائريين ىلى سوريا وموسم الحج:-3
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 ػػػػلف ل انلرػػػػي ل   ونػػػػ ُت   ل شػػػػ ؽ أللرػػػػة   دضشػػػػق، بػػػػَت هت،     ػػػػل  اػػػػرا    
ل هػػلا ي     ػػعل ضواػػو لحلػػج  ض ػػ ؛ ح ي ػػُت علػػ   اػػرَل  ػػي ل  لوضػػلهت ل ت لاػػة ب

  نهي ضتلب ة وشلطهو   ي ضل ض  شأوا ل تأثَت عل    كَتخو  بل تػليل سضػ   ض ػلحل 
ض ونل   لئرلني .   ار ضكنٍت ل لاث   ل رش   ل توون  ض  لتطػلع علػ  عػرد 
ت بأس با ض   الري   ض لالهت بُت خػلتت ل انلرػي   زلرا لرلرا ػة ل   ونػ ة،   ػعل 

 و ل  لـ ل   ون     وو  حبكػو سف خػعت ل ألػَتا  لوػت ضنلاػة علػور  لجرلنيػ يُت ل ا
ب ػػ ة ضلةتػػة س     خجػػ فو رمػػو ل شػػ ؽ، ضػػع  ولاػػرخو سيضػػل بكثلضػػة    ػػوو  إضػػل

 ض  خعت ل تالري   ل  لالهت. دلنيمة.  اأات  ض ع نلهت
ةلضة ل  لضة    ونل  ار  رد   ض لالة ض   زلرا ل شل ف لرلرا ة   ض ونل، إىل لإل   

، خب ػػػػوص  نػػػػل و اػػػػولزلهت اػػػػ   9896س تػػػػوب   99بتػػػػوو ؛ ضلرألػػػػة   بػػػػلري  
سعلمػػٍت بػػأف  ( Sochart)  ل نػػ ر اوشػػلر   لجرلنيػ يُت  لهجػػ ا إىل اػػوريل ضػػل يلػػ :

)..(    ػوو  علػ  ل لرلريػة  ض ةة ض  لئرلني يُت راػلؿ، ونػلت  سط ػلؿ ر لػول   سرب ػة
 رػػػلول  لتػػػو إىل بػػػَت هت بلذبػػػلت  (Danish Prince) لإلذمل ريػػػة  دلوػػػ ش بػػػ لو 

دضشق. شبلو ة ضنهو سروهلو ض    رب  ز   د    ػلوول حػلضلُت ئػولزلهت اػ    اػي 
؛  كػ  ل كػي رػ حول (Bézerte)بَت هت رلدرا ض  ط ؼ ولنيق ةن لنل   بنررهت 

وضل ا، بػأف ب  لتهو   سف ي لاول رعليل عثملو ُت. ةن لنل ل  لـ يض  ، حنق ض ل
سعػولف سبنػلت علػر ل اػلدر ب ػر سف لعتناػول لئننػ ة ل  ثملو ػة. ت لهلج ا ح ض عل هػل خع

اػػوؼ س ػػوف دمتنػػل إذل ضػػل بل تػػٍت عػػ  خػػعت لحلاػػلنيق،  ل ػػيت سوػػل ضنػػرخش بػػأف دلنيػػ د مل 
 .21 ربعر ضنهل 
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   ض لاػلة ضػ  لحلػػل و ل  ػلـ  لجرلنيػػ  إىل ل نػ ر  زيػ  ل شػػل ف لرلرا ػة ل   ونػػ ،    
ر لت    ثَت ضػ  ل ح ػلف إحلطػة  ؛  رد ض هل: 9896س توب   9  ضلرألة   بلري

،   ريػػػر 9888علػػػو ض ل  ػػػا، عػػػ  سف خجػػػ ا سخل  نػػػل رمػػػو اػػػوريل. ضنػػػع، لهلجػػػ ا،   
لئرلنيػػػػ يُت ضػػػػ  ضنػػػػلطق  لد ل روػػػػلد  سـ ل لػػػػولة ، دلنيػػػػ ا ةنػػػػنل نة، مل ضمػػػػر ، ضلعػػػػرل 

خعل ل وعع ولش  حلتهت ض ر  ة،  ت ح  ة خج ا اريرا اجلت. ض  ل ولعل سف 
بلل  ػػة لحلػػلؿ، ضػػ  ل وعػػع ل لاػػ   ل تػػرلع   ل ػػعب ل خػػليل رس ت  ػػرو إألػػولهنو   

 .22  ل ري  بل ت هر هلو بل وعود ل كلذبة  ًتؾ ل نت م ا..
   ث اة عللرا ع  ضنشػور)ضع  ا( رػلدرا عػ  لإلةلضػة ل  لضػة    ونػل بتػوو ، ضػ     

وػػوضمرب  94 ُت  رهتاػػلت ل لحػػق، ضلرألػػة   طػػ ؼ ةن ػػلهل إىل ل نػػلدا ل ػػ لةلُت ل ػػرو
 رد ضػػػل يلػػػ :   ل تلللػػػلهت ل الووو ػػػة ل  مػػػوؿ هبػػػل   لئرلنيػػػ  سبنػػػع علػػػ   ػػػي  9896

ارلني ب رع ػة ض ونػ ، ل نػ   بػر ف اػولز اػ  .  لتهػ   ضػ  خػعت ل تلللػلهت، ب ػض 
خنػػػػل إىل  سخػػػػليل لئرلنيػػػػ  ضم ػػػػلوف علػػػػ  رألػػػػ  اػػػػ    لػػػػعخل  إىل  ػػػػوو   طمػػػػلطلوف

) ل  ػو (  ل ان ل ة  اي لحل وؿ عل  اولزلهت ا    نمل هلػو  لم ػلدرااللل نل 
 للر سانيب. حىت ت ضم ي،    وو    لرض ضع ل اػلووف ل للػق   لئرلنيػ ، ل نػلدا 
ل  لةلُت ل رو ُت ضرعوي ، ب ورا علضة ب رـ لات رلر اولز ل ن   س  رأل ة ل ن   

، ل لاػػلت س  ل نػػ      ػػوو ، ضثلمػػل (fixes ) لجرلنيػػ يُت، ل  عليػػل ل   ونػػ ُت، ل ثػػلبتُت
خػػػو بلذبػػػلت والػػػة   لحلمليػػػة س  لئرلنيػػػ ،  لتضتنػػػلع عػػػ  لات ػػػرلر  ت   ػػػلريل اػػػ   

 . 23  ئم ع ل للرلف ل أل و
 رد   ض لاػػػػلة ضػػػػ  ل ان ػػػػي ل   ونػػػ    دضشػػػػق إىل ل نػػػػ ر  زيػػػػ  ل شػػػػل ف  مػػػل    

:  يشػػ ضٍت إعلضػػك بػػػأف اػػلو   ضػػل يلػػػ  91لرلرا ػػة ل   ونػػ ة؛ ضلرألػػة   دضشػػػق 
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جمموعة اريرا ض  لئرلني يُت،  تكوف ض  شبلو ة  ثلثوف علنيلة،  شػكي جمموعػة ضلنيػة 
(  رػلول ضػػلأل ل إىل دضشػق. ضثػي ل ػعي  اػػلاوخو، 96   961 اػتوف  اػتة عشػ  )

خلتت لئرلني يُت ةلدضُت ض   وو ، سي  ةلضول برةلضة ضلةتة  ًتل ي بػُت ثلثػة إىل شبلو ػة 
ي  لػػػوف   بنػػػررهت،  ياوضػػػوف بل ًتلوريػػػت   ض نػػػلت  ػػػوو ، بػػػر ف ل نػػػر ؿ  اػػػنولهت، إذ

 ألرض،  عل  ضنت اػ  نة إذمل ريػة سألػعفو إىل بػَت هت. اػوؼ يلتااػول بػرألولهنو   
 .24  ل ري ...

 رد   ضػػػع  ا ضواهػػػة ضػػػ  لإلةلضػػػة ل  لضػػػة بتػػػوو ، ل  لةػػػق ل ػػػرٍل  و لبػػػة ةن ػػػل ة    
؛ إىل ل نػ ر ريػٍت ض لػ  (Touchon) رٍل  وشػوفض ونل بتوو ، بتوة ع ل  لةق ل ػ

(René Millet)25    ضػػػلب  92ل اػػػ و ل  ػػػلـ  لجمهوريػػػة ل   ونػػػ ة؛ ضلرألػػػة
؛ خب ػػوص ر ػػو  سخػػليل رمػػو ل شػػ ؽ ح ػػث  رد ض هػػل؛ سف ل  لةػػق ل ػػرٍل   9899

 ػػػوو  ةػػػر  اػػػا   سةنػػػ  لتوتاػػػلدلهت  شػػػ خ وػػػلس ضالط ػػػة ةنػػػنل نة  لموةػػػ  ل ػػػعب 
خػػليل رمػػو ل شػػ ؽ،   ل وةػػت ل ػػعب  لاػػ  ض ػػا ل ت ل مػػلهت ل  ثػػ  ونػػق إ  ػػا    ػػو  س

رمس ة بأف ت يًتؾ ر ود سيػل ضػ  أللرػتا  سف س لضػ  سعل ػت  ػا ضػ  ساػي ل تا ػر ضثػي 
ل ش وخ لآلأل ي    ألرضة ل ش طة  نع ل   ود عل  ضنت ل ن   عوعػل ضػ  ضبػليتهو  

 . 26  مل  لف ي  ي 
ردهت ض لاػػػلهت بشػػػأف زيػػػلدا ل  ةلبػػػة سضػػػل خب ػػػوص ضتلب ػػػة ضواػػػو لحلػػػج؛ ضلاػػػر      

 ل ضػلط علػ  ل نػلمُت لئرلنيػ يُت، ل  ن ػُت بػلحلج  رلضػة ل   ونػ ُت ضػ  خػعل لحلػر  
ل نػػػػنوب ل ػػػػعب ي ػػػػ ا ل   ونػػػػ وف   ل كثػػػػَت ضػػػػ  ة س ػػػػا ألػػػػلؿ حبثػػػػ ؛ بأوػػػػا ض ػػػػرر 

جػػػج رػػػا ة حل لتحػػػتلؿ ضتامنػػػة د ضػػػل  لنػػػملي بػػػا؛ لت  ػػػق  ػػػعل مل  كػػػ  إدلرا 
   سح لف سأل و. سح لول،  ا لا ة
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 اػػػر  رد   ض لاػػػلة  زيػػػ  ل شػػػل ف لرلرا ػػػة ل   ونػػػ ة إىل ل اػػػ و ل  ػػػلـ    ونػػػل       
؛ خب ػػوص لإلبػػلغ عػػ  اػػولزلهت اػػ   9919ض  ػػ ب  2 ػػوو ؛ ضلرألػػة   بػػلري  

ربرلهت لزبػػلذ خػػعل ل  عليػػل ل   ونػػ ُت ل نػػلمُت  لاػػتلرلهلل بل  ػػورا ل  و و  لض ػػة؛ إبػػ لز ضػػ
، ح ػػػث سف ذ ػػػك اػػػلت بنػػػلت علػػػ   اػػػلري   لان ػػػي ل   ونػػػ     ل ضػػػ  حنػػػق ل ػػػوزي

ضُت بن   ل ل ض بل ياػة  ل عب لبلغ بنلت عل  ض لوضلهت ل لوّ  بلحلجلز؛ اارّ ضرينة 
، ضاػر ان ي؛  حنػق  زيػ  ل شػل ف لرلرا ػة َت ةلووو ة ل تو ي   حوز نل حنق ل 

لر ل رين ػة  ل عليػػل  كػ  ي لمػا بأوػا يضػم  عػرـ ض لرعػة ل ضكػ ،ادعػل ض ل وػا   اػرّ 
ل نػػلمُت ل ػػعلخلُت إىل ضكػػة  لاػػج، إذل ضػػل ساػػربهت اػػللل نل علػػ  لاػػتكمل ا ب ػػورا 

 .27ضنجلة   اولزلهت ا  خو
دور القناصـــل الفرنســـيين فـــي مواجهـــة الدعايـــة العثمانيـــة علـــى المهـــاجرين  -4

 وأمن المستعمرة:
 ذمػلي ثملو ػة؛ ر ػو  لوت إدلرا لتحتلؿ ل   ون  زبش  بلاتم لر ض  ل رعليػة ل    

 .   ػعل99 كوهنل مل   ًتؼ بلحتلؿ لئرلني  إىل  لية س لأل  ل اػ ف  لحتلهلل  لجرلني ،
إلدرل هػػػػػل ضػػػػػرو ل تػػػػػأثَت ل   حػػػػػ   ل ن لاػػػػػ   حلكوضػػػػػة لاػػػػػلنلوؿ علػػػػػ  ل نػػػػػلمُت 
لئرلنيػػػ يُت.  ػػػعل  ػػػلف ذ ػػػك ظمثػػػي بلاػػػتم لر ض ػػػرر فريػػػر  زبػػػوؼ ر ػػػو  ػػػرلع  ةػػػوا 

سف  ولاػػػر ضهػػػلا ي  ارلنيػػػ يُت   ل شػػػ ؽ بكثلضػػػة ونػػػل ة ةػػػر لرلضػػػة ل  ثملو ػػػة.  مػػػل 
عػػلع  ضػػ  خػػعل ل تهريػػر ضػػ   ػػأثَت  ولرػػي خػػلتت ل هػػلا ي  ضػػع سة بػػلنيهو   لئرلنيػػ  

ض لػػة لاػػتررلـ ل ر  ػػة ف ل تاػػ ؾ عػػر ل   ونػػ ُت.   ػػعل ضػػ   رب يضػػهو علػػ  لهلجػػ ا س
  ل لّػعلفلٍل ل   ونػ    ل  ػ لع ل  ثمػ  رةة ع ط  ضنل ضة خلتت ل هلا ي  ل  ثملو ة
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 ع نػلهت؛ض  للػل ب  ػوؿ ل نػأ ة ل شػ ة ة.  اػأحل ؿ لاػت  لض  ب نهمػل يشهرل  نلضنػل
 دمل  ضمنا ل رش   ل توون  ض   الري   ض لالهت خب وص خعل ل وعوع.

ل  ػػػوض   لإلةلضػػػة ل  لضػػػة (Revoil) رد   ض لاػػػلة ضػػػ  ل نػػػ ر ري ػػػولؿ   اػػػر    
 زيػػػػػ  ل شػػػػػل ف لرلرا ػػػػػة  (Delcassé) يلكلاػػػػػ ل   ونػػػػػ ة بتػػػػػوو ، إىل ل نػػػػػ ر د

، خب وص لهلج ا إىل اوريل؛ عل  سف ل ن ر 9899اولف  96ل   ون ؛ ضلرألة   
ض  حض ا ل ػوزي  سرلد ضػ  أللهلػل سب يػ   255ضلب رةو  3ل  وض ةر  لا  ب ة ة   

ي لما بل أزؽ ل عب ي  ضا لئرلني يػوف  (Damas )  ا ي   لان ي ل   ون    دضشق
،  لػعخل  إىل اػوريل.  مػل ذ ػ  (la régence) ل توون وف ل ػعي   ػلدر ل لحلمليػة 

ضرلضتا حلملية سخل  نل   ضولاهػة ل وعػود ل كلذبػة ل ػيت  ا  ر أوا يارّ بل  وض سيضل 
ةػػر  ػػرض هو إىل لهلجػػ ا ضػػ  ألػػلؿ ل نػػملي دب  ضػػة ل  ػػَت ل لػػلني  ل ػػعب ينتظػػ خو   

لة ل ػيت سف  ض   ض ػرلة ة علػ  ل  لوضػلهت ل ضػلّ اوريل،    لك ضنهل ل يت ض  شأهنل 
 .28 )وش خل(    وو   يتو  وزي هل

ؾ؛ بأوػػا مل يتػػولٌل عػػ  إألػػ لج   أللػػوا ا ي ػػة  اػػ ي ة  لتاػػ ّ   ل  ػػوض  سشػػلر مػػل     
ضوعػػػوع   ضاػػػلؿ ع يػػػرا ع ب ػػػة    ػػػوو ، ت ظمكػػػ  سف ي شػػػي   إةنػػػلع ة لنيػػػا.  مػػػل 

رلرا ػة؛ بأوػا ي تاػر  يتمػٌت بػأف ضرلضػة ل ػوزي  يع   ل  وض ل   ون   وزي  ل شل ف ل
تمثػي   سف واػًتي  ل ل ياة ل  ث  ض ل  ػة  تاا ػق لهلػرؼ،  يللد ا و   ل ش ور، بأفّ 

علػػػ  ل خػػػليل ل ػػػعي  ةػػػرضول ضػػػ   ػػػوو   سع بػػػول  ان ػػػلنل عػػػ  ر لػػػتهو   ل  ػػػودا إىل 
 طنهو، ضك ا ل عخل  هلعل ل   ض حلكوضة لحلملية ع  ط يق  ل ريهو س  سرػرةلنيهو 

 .29ل تلاُت   ل نلاة
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خب ػوص     إطلر لحل   ل رعلني ة ل ربلوضلا ة بُت ل ػر  تُت ل  ثملو ػة  ل   ونػ ة    
اويل ػػػػػة  29 رةػػػػػة ل هػػػػػلا ي  لئرلنيػػػػػ يُت.  رد سيضػػػػػل؛   ضػػػػػع  ا ضلرألػػػػػة    ػػػػػوو  

ل انػػػلنل ن ة  30(El Màalumat) ل  لوضػػػلهت ا يػػرا ؛ بأونػػل واػػػ س   9899
(Constantinople) ةوو ػػػػل-بػػػػأف ئػػػػلف  شػػػػكلت   سواػػػػورل    (Angora-

Konie)31 ، سعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا(Adana)32حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ، (Alep) دضشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ،
ضػػػػػػػ  ساػػػػػػػي  شػػػػػػػج ع لاػػػػػػػتا لر ل هػػػػػػػلا ي  ل تجهػػػػػػػُت رمػػػػػػػو  33(Smyrne) سزضػػػػػػػَت

لإلضربلطوريػػة ل  ثملو ػػة.   مػػي بنشػػلط تاػػتا لرخو    ػػ  ؼ تنياػػة، ضػػع ذ ػػك وشػػ   
بلحلرف بنلق ل  لالهت ل يت  لا نلخل ض  شر  ض  ل شػ ضلت ضػ  لئرلنيػ  ل  لرػمة، 

 لت يضػػ ّ خػعت ل  لاػلهت  كشػػ  سف لحلكوضػة لحملل ػػة ضن ػت خجػػ ا ل نػلس، خػػعل لإلاػ  
بشكي أللَت س   ك ل عي  ي  لوف   ض ػلدرا ل ػللد، بلت لضػة  لػعي  خػو   اػوريل.  

ة مل  ػتمك  ضػ  ضنػع ض ػػلدرا  مػل يضػ   ل اػلؿ، بأوػػا   خػعل ل للػر، ضلحلكوضػة لحملل ّػػ
ل  ل لُت   ض لدرا اوريل،  لهج ا رمو سض يكل،  مل يض   ل الؿ بأوا  يأضػي:   بػأف 

ض لضلػػة س   ػػك  إلاػلتايت  نػػتلهو ضػ  خػػعت لحلل ػػة، ت  ػوض  ض رػػة حكوضػة لئرلنيػػ ، ل ػ
ظمكػػػػ  سف سبنػػػػع رح ػػػػي ضهػػػػلا   ل ػػػػعي  ي  لػػػػوف   لهلجػػػػ ا، دبػػػػل سف خػػػػعت ل  الػػػػلهت ت

..  .  34 علـز
)و ػػ  ( عػػ   مػػل يػػع   ل اػػلؿ سيضػػل؛   بأوػػا   خػػعل ل  ػػرد، ت ظمكننػػل إت سف و رّب     

،  ل عب ضمعر ض ا لئمهور ض  35(El Hadira) حرونل  لمالؿ ل نشور   لحللع ا
ض لدرا ل للر ضع   ضثػلؿ  ػل ض ل نػلس ذخلػول إىل اػوريل، بنػلت علػ  ل  لاػلهت ل ػولردا 
ضػ   لحػػر ضػنهو. علػػ  ل ػ  و ضػػ  سونػػل مل وػ و   وضنػػل خػعل ضػػ  يػتهو لحلكوضػػة ل نػػورية 
ضػػػ  لاػػػتررلـ سدٌل رػػػ لضة عػػػر عػػػ وضنل ل هػػػلا ي . خػػػعت لحلكوضػػػة لحت ظػػػت د ضػػػل 
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ح ػػػق لحلػػػػلر  ل ريػػػػر ضػػػ  ل  ػػػػلنيلهت ل نػػػػلمة ل ػػػعي   ػػػػلدر ل ر ض ل ػػػػل  ل ولعػػػػوؿ بل ًت 
 ل اوةػػلز،  بػػلد ل تتػػلر،     نػػتلف  لئرلنيػػ . خػػي مس نػػل سبػػرل بأحػػر، ةلػػي وشػػ  ضاػػلؿ  

، يػػتكلو عػػ  بػػلس ل ػػعي  خػػلا  ل رمػػو خػػعل ل للػػر  رمػػ  (El Hadira)لحللعػػ ا 
، خػػعت ل  ػػا  ة (El Hadira)وتمػػٌت سف يلهػػو لهلل سضضػػي زض لنػػل ضػػري  لحللعػػ ا 

 . 36   ل تم را
عػػم  و ػػ  ل لػػ  يواػػر  ث اػػة سألػػ و؛  ػػربز أللػػوا ط لػػة ضػػ  ل نػػللة ل  ثملو ػػة    

ول ػت لاتانػلف لئرلنيػػ يُت؛  والهػل ل لػ ؼ ل   ونػػ   م لوضػة ضػ  شػػأهنل رضػع ساػػهو 
ل  ثمػػػػػلو ُت  ػػػػػرو ل خػػػػػليل. ح ػػػػػث  رد ض هػػػػػل واػػػػػل عػػػػػ  ا يػػػػػرا   نػػػػػلضورلهت ل  نػػػػػو 

(Tsamorat El Founou)  ،شػػل   29؛ علػػ  سوػػا :   باػػ لر إضربلطػػورب
ارلني ب، سبنلت ضهلا ي ، ةللول   ل رلرس لحلكوض ة بنوريل. هبعت ل نلالة، لئرلني يػوف 

 .37  ل نتا ي    آا ل ل    و. سرالول إىل ل نلللف عنولف لتعًتلؼ  ل ت لٍل 
 ػػػي ل  ػػػلـ ل كلػػػ  بان ػػػل ة ل ان (Piat) ب ّػػػلهت  مػػػل  رد سيضػػػل   ض لاػػػلة ل نػػػ ر   

 زيػػػ   38(Stephen Pichon) اػػػت  لف ب شػػػوف ض ونػػػل   دضشػػػق إىل ل نػػػ ر
؛ خب ػػػػػػوص ل هػػػػػػلا ي  9991اويل ػػػػػػة  2ل شػػػػػػل ف لرلرا ػػػػػػة    ونػػػػػػل، ضلرألػػػػػػة   

لئرلني يُت  ل توون ُت: ح ث ذ   ض لوضػلهت  ت لػق دبػل  ارضػا لحلكوضػة ل  ثملو ػة هلػو، 
 س  ثلثػػة ةلػػع أللػػر يوض ػػل ضنػػع ةػػر ضهو إىل حب ػػث سف  ػػي  لحػػر ضػػنهو ضمػػض بػػلثنُت

 ض وػك  اػي لاػت لهلل 611 لية ح وؿ  ي س  ساػ ا علػ  سرلعػ  زرلع ػة  ضللػغ 

39. 
ل ان ػػي ل  ػػلـ ل كلػػ  بان ػػل ة ض ونػػل  (Piatب ّػػلهت )  رد   ض لاػػلة ل نػػ ر مػػل    

 زيػػػ  ل شػػػل ف  (Stephen Pichonاػػػت  لف ب شػػػوف )   دضشػػػق إىل ل نػػػ ر
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؛ خب ػػػوص ل هػػػلا ي  لئرلنيػػػ يُت؛ 9991اويل ػػػة  27 ونػػػل، ضلرألػػػة   لرلرا ػػػة   
ض  خعل ل شه ، لحلكوضة ل  لضة   لئرلني  راتػا إلعلضهػل إذل  95بأوا:   ب ال ة   

ضل دعلية ل نلللهت ل  ثملو ة خب وص  شج ع لئرلني يُت  لهج ا إىل اوريل، ضنػتم ا 
لوضػلهت عػ  عػرد ل هػلا ي  لئرلنيػ يُت   ل ملراة  سف سةرـ  ػا،   و ػ  ل وةػت، ل  

ر ةن ػػي ض ونػػل   دضشػػق .  ألػػلؿ ل  لاػػلة ضػػ ّ   ل وعػػع ل ػػعب يػػتو هلػػو   دضشػػق 
 les)ُت ع ضػػػػػ   رػػػػ هو   ض لاػػػػػلتا  بل نشػػػػاّ ض لوضػػػػلهت  ةلنيمػػػػة بأضػػػػػل   ذبّمػػػػ

dissidents)  لئرلني يُت   لحمللؿ ل نورية  تم ي خل إىل ل ن ر اوولر(Jonnart )
 Emir)، بنػػلت علػػ  ل  لوضػػلهت   ل ارضػػة ضػػ  ل ضػػَت عمػػ  ـ   لئرلنيػػ لحلػل و ل  ػػل
Omarثػػػػػ  ضػػػػػ   ، ض ػػػػػرد ل هػػػػػلا ي  ي   ػػػػػع حل  ػػػػػل (  لبػػػػػ  ل ضػػػػػَت علػػػػػر ل اػػػػػلدر 
، ي ي ارد إىل دضشق عل  شكي جمموعلهت ض  98.111 إىل  95،     ي يـو

 .40  شر   21
را ػػة ل   ونػ ة، ضلرألػػة      ث اػػة رػلدرا عػػ   زلرا ل شػل ف لرل سيضػل؛  رد مػل    
؛ خب وص لهلج ا لئرلني ية: ح ث سشلرهت   برليتهل إىل سف دمثػي 9911الو    3

 اػلؿ  41(El Moayad) رض ونل   ض   سبلغ بنش  ا يػرا إاػلض ة  ػرع  ل ليّػ
ع ح  ػػة لهلجػػ ا رمػػو اػػوريل،  ػػعل ضهػػو ضمػػ ط علمنػػل إىل لتعًتلعػػلهت حػػوؿ ر  يشػػجّ يػػربّ 

  لئرلنيػػػ  هلػػػعل ل اػػػلؿ،  ل ػػػعب   صبتػػػا  ردهت   ل نشػػػ ية ل   ب ػػػة  ل نشػػػ   ػػػَت ل اػػػلووٍل
دينػػػػمرب ل ألػػػػَت.  مػػػػل يضػػػػ   ل تا يػػػػ    إحػػػػرو  99   (Moayad)ر  لمليّػػػػ

ضا ل ا بأف خعل ل الؿ ل عب وش  ا إحرو ل  ا ، ل يت  ظه  ضع ذ ك   لط هل   
 ػػػة لإلاػػػلض ة ل ػػػعب ق بلحلملػػػة ل اوضض ظػػػو ل ح ػػػلف بل ننػػػلة    ونػػػل، يلػػػر  سوػػػا يت لّػػػ

 مػل سشػلر ل  ػوض ل   ونػ    ض ػ  إىل حرل  ل نلطق ل نلني ة ل ل لبلن ة.  ذري تهل س
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سوػػا ظمكػػ  سف يكػػوف خنػػلؾ ب ػػض ل تػػأثَت علػػ  رعليلوػػل ل نػػلمُت إذل  ػػلف ل  ػػرد ل ػػعب 
 . 42ب   لئرلني بشكي ا ّ  وزّعضمتويا خعل ل الؿ ي

 ػػة   ض ونػػل، بػػن   ل لػػ ، ضلرألػػة       ث اػػة سألػػ و رػػلدرا عػػ   زلرا لرلرا   
  لئرلنيػ  ( Moayad)ر سشلرهت إىل ضنػع لوتشػلر ا يػرا ل ليّػ 9911ضلرس  29

ر خػعت ل  لوضػة  ث اػة .  ةر س ّ 43خب وص ل الؿ حوؿ ل هلا ي  لئرلني يُت   اوريل
 .991144سض يي  92رلدرا   بلري  ع   زلرا ل شل ف لرلرا ة، ضلرألة   

ؿ   ضولةػ  ل  ثمػلو ُت ربوّ  ل نللة ل   ون ة ةر لختمت سيضل دبتلب ة  يّ يلر  سف    
 إعلضهػػػل ذبػػػلت رعليػػػة ل هػػػلا ي  لئرلنيػػػ يُت بنػػػلق ل شػػػل ي لتةت ػػػلدية  ل ن لاػػػ ة 
 ل  نك ية ل يت علوت ضنهل؛ أللرة ةل ي لوػرتع لحلػ   ل  ل  ػة ل  ىل.  عػم  خػعل 

ل ان ي ل  لـ  (Piat) بّ لهت ، ض  ل ن را؛  رد   ض لالة؛ عل  شكي  ل  لؼل تواّ 
اػػػػػػػػػػػػػػػػت  لف ب شػػػػػػػػػػػػػػػػوف             ل كلػػػػػػػػػػػػػػػػ  بان ػػػػػػػػػػػػػػػػل ة ض ونػػػػػػػػػػػػػػػػل   دضشػػػػػػػػػػػػػػػػق إىل ل نػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

(Stephen Pichon)    س هت  8 زيػػػػ  ل شػػػػل ف لرلرا ػػػػة    ونػػػػل، ضلرألػػػػة
برضشػػػق  45(Moktabas)؛ بأوػػػا بنػػػلت علػػػ  ا يػػػرا اػػػورية خػػػ  ل اتػػػل  9991
  ضػػ   :ىل اػػوريل ح ػػث  تنػػلتؿ ل  ػػا  ةس ػػ   ػػلدر ل بلػػرخو  لاػػرـ  إ 92ضهنػػلؾ 

ا    دبتللللهت  امة ع ش خلتت ل هلا ي  لئػرد،  ل نػلللهت لحملل ػة مل   ػر ةػلدرا 
أللوػلهت  91عل   وضَت رعلية ضولطن هو ل عي   رػلول    ةػت  اػلبق.  سعػلضت سف 

 و ارلنيػػ يُت  ػػلوول يا مػػوف خنػػلؾ،  ل وتيػػة  ػػ ضض ضنػػع شػػه ي  دضػػع س  ػػلهبوطػػ د ل  لتّػػ
)ضنتاالفو(. خعت ل  لوضة ل ألَتا  ل يت خ  را اة  شَت بأف ل وليل سألع بوعػرت 

 .46 ب رـ  شج ع لهلج ا لئرلني ية 
 استنتاج:
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إف ل تتلػػع هلػػعت ل تاػػلري   ل  لاػػلهت يػػررؾ ضػػرو ل شم ػػة ل ػػيت حضػػ  هبػػل ل انلرػػي    
ض مػػل  21ف  ضللػػع ل اػػ   99ل   ونػػ ُت   ل ن لاػػة لرلرا ػػة ل   ونػػ ة ألػػلؿ ل اػػ ف 

 يت لق بل رضلع ع  ض لحلهل   ضنت م فل لئرلني ية.
 اػػػػر   ػػػػق ل انلرػػػػي ضػػػػ  ألػػػػلؿ ضػػػػل تحظنػػػػل سد لرل ضتنوعػػػػة   ػػػػوؽ ل ػػػػر ر ل  تػػػػلد    

ضػػػ ض رةلبػػػة رػػػلرضة  ضػػػ  ألػػػلؿالاواػػػ ة بلضت ػػػلز،  لل ربلوضلاػػػ ؛ إىل  امػػػ  سد لر 
رعػػة  نظػػلـ لتحػػتلؿ علػػ  ل اػػل ضُت لئرلنيػػ يُت  ل شر ػػ لهت ل ن لاػػ ة  ل رين ػػة ل  ل

ل   ونػػ    لئرلنيػػ .  س ثػػ  ضػػ  ذ ػػك ل ظهػػور؛ دبظهػػ  ل ػػرلضع عػػ  ض ػػلحل ل هػػلا ي  
ل  ػػأدلا  لتػػرألي   شػػل هنل،    و ػػ  لئرلنيػػ يُت بػػل للد لإلاػػلض ة  لاػػت ملؿ  رةتهػػ

ة ر  لا لظ عل  ضنلطق ل ن وذ ل   ون  بل للد ل   ب ة أللرّ ضربّ  لحل وؿ عل  ل وةت
   يب.ل ش ؽ ل 

                                                 
،  ةّرـ ألرضل ا  ألضَت علر ل الدر   9832كش   دبلوضلا  ض ون ، ذخق  لجرلني    خو ضنت 1

، 9839، ح ث سرلل ضنتشلرت بلاو ا  عم  بػ  ر ش، ّّ ل تاػق بل  نػك  ل   ونػ    9837
 .data.bnf.fr: ضوةع ل كتلة ل وطن ة ل   ون ة ل  ةمّ ة ينظر  سرلل ل ًتاو ل  ني ن   لجن لؿ ب جو.

ــر والمغــرب ضنلرػػ ية، يواػػ   2 ، ل لانػػة ل وطن ػػة 1847-1832مهمــة ليــون رو  فــي الجزائ
 .7، ص 9991 لكتل ،لئرلني ، 

3 Roches Léon , Trente deux ans à travers l'islam (1832-
1864), mission à la Mecque, le maréchal Bugeaud en 
Afrique, pp 130-131. 

 ربػػػلع ،  خػػػو ضػػػ  س لػػػلع ل ل ياػػػة ل الدريػػػة بػػػل  ولط،   ػػػر اػػػنة ينتمػػػ  ولرػػػ  بػػػ  شػػػه ا إىل ةل لػػػة ل 4
مجتمــو وادي ســوف مــن ، علػػ   نلبريػػة، ينظــر .9859،  بػػرسهت ضال ضتػػا  ل  ونػػ ُت اػػنة 9814

، راػػػل ة ضلانػػػتَت   ل تػػػلريخ لحلػػػريث  ل  لرػػػ ، م 19هــــ 13خـــالل الوثـــائل المحلياـــة فـــي القـــرن 
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، 2119-2111نػلو ة، الض ػة لئرلنيػ ، ل نػنة ل ررلاػ ة إش لؼ د.عم  ب  أل  ؼ،  لّ ة ل  لػـو لإلو
 .34ص 

5 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne les 
évasions de Mohamed Boualeg et Nasser ben Chohra sur les 
caravanes et tribus Algériens. Correspondance du légation et 
consulat général de France à Tunis, rédiger le 8 octobre 1860. 

، ينظـرلمسا حممر بوعلؽ،  خو ثلني   وون ،  رني   س تد ي او  ل تمّ دي  عل  ل نللة ل توونػ ة.  6
 .43، صالمرجو السابلعل   نلبرية، 

7 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne les 
évasions de Ouled Yahkoub,  Mohamed Boualeg et Nasser ben 
Chohra sur les caravanes et tribus Algériens. Traduction du 
Correspondance de Léon Roche consul de France à Tunis au 
gouverneur de Royaume Tunisien, rédiger le 2 octobre 1862. 
8 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne les 
évasions de Ouled Yahkoub,  Mohamed Boualeg et Nasser ben 
Chohra sur les caravanes et tribus Algériens. Traduction du 
Correspondance de Léon Roche consul de France à Tunis au 
gouverneur de Royaume Tunisien, rédiger le 2 octobre 1862. 

يث ع  ل  لرلهت بُت ةللنيي لحلر د ل توون ة  ل نلاة لحلر دية؛ دبل ض هل حىت ل نلطق   ل ولةع إف لحلر 9
لئرلني ية   لئنو  ل ش ة  عنر حر د ل تملس مل يك    يلل؛ علػ  ب ػض اػكلف خػعت ل نػلطق بػل نظ  
   وبلهت ل   ش  ع   ل  ةلبة ل ضن ة بنلق شنلعة خعت ل نلطق، حىت سف؛  ا ي  ةن ػي ض ونػل   
 وو  مل ي مو لحللدثة  ةلؿ  سو لرل ض  س تد ي اػو  .  ػعل ضػل سردهت ةو ػا، سف ضشػكلة ل تا يػ    نػت 

   إشلر ا إىل ل  لرلهت   ضنلطق لحلر د،   ك    ربلهل بشر  ة ضال ضة ضثي ولر  ب  شه ا.
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،  ينتنر يع   ل ر تور عل   نلبرية خب وص خعت ل  لرلهت؛ بأّف سألع ل ضولؿ عنوا  ا رور عريرا 10

عنرضل س لر س تد ي او  دب ّ ة ل ثػلني  بػ  ولرػ  بػ   9865  ذ ك إىل  ث اة  رد ض هل بأوّا     انة 
لبي ) عل(،  حلاول   سث خو سولس ط  د  81شه ا عل  سولس ط  د   بَت ل رحرلي  سألع ل هلو عرد 

ض ل  ػػلرلهت ل ولة ػػة ضػػ  : ب ػػلف ب ػػينظــر  مل را ػػول ) ػػعل( شػػ ت ضػػ  لتبػػي  ضػػلهت ضػػ  طػػ  د رالػػُت  .
سوػػػلس ل شػػػ ؽ علػػػ  سوػػػلس طػػػ  د،  ث اػػػة سخل ّػػػة حم و ػػػة   ضري يػػػة لجمللخػػػري  بػػػل ولدب، واػػػل عػػػ  علػػػ  

 .59، ص المرجو السابل نلبرية، 
11 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne 
les évasions de Ouled Bouranem sur les caravanes et tribus 
Algériens. Traduction de lettre de Léon Roche consul général 
de France à Tunis au gouverneur de Tunisie, rédiger le 2 
octobre 1862. 

، باضػػػ ة ولرػػ  بػػ  شػػه ا،  كػػ  ضػػل سع ضػػػا  9889مل سطلػػع علػػ  علةػػة  ػػ بط  لحػػتلؿ  ػػوو     12
ر لر للت بتجل ز ةللنيي لرمَت ل توون ة ضل   تربت ونل ل سف ذري ة ض ض لحلملية ل   ون ة عل   وو ، ة

اػػللة لتحػػتلؿ؛ ل نػػ لدا ل   ونػػ ة   لئرلنيػػ . إف خػػعل ل تشػػلبا   لتفلضػػلهت ضػػع ضػػل اػػاتا ضمتػػلج إىل 
حبث؛ ض دبل سف ضن ح ة لعترلتلهت ل اللنيي ل توون ة ةر حض  هلل ال ل  عري ة  تواع ض ونػل    ػوو ؛ 

 ل  اللة  وو  بنلق ةض ة ولر  ب  شه ا  رألي عم  خعل ل رلط. سف خعت ل كلنير  ل ض ط ع
 يا ر ض  ذ ك ولر  ب  شه ا ح ث ي د  تلبتا   ل تالري  ل   ون ة بأشكلؿ خمتل ة. 13
 اػػػع   لئنػػػػو  ل توونػػػػ   ػػػػَت ب  ػػػػرا عػػػػ  ةللّػػػػ ، ونػػػلة إىل ةل لػػػػة و ػػػػرل ا  خػػػػ  ضػػػػ  س ػػػػرب ل اللنيػػػػي  14

 ل ضلزي  ة.
لبػػة ولرػػ  بػػ  شػػه ا،  كػػ  ضػػ  ل نػػت    سف يكتػػق   و ػػ  ل تا يػػ   ت  صو ػػ  ل لحظػػة خب ػػو  15

 Nasser ولر  ب  ألواة ) (Nasseur ben Chodjaبل ياتُت خمتل تُت، ولر  ب  شودال )
benKhodja.) 

16 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne 
les évasions de Mohamed Boualeg et Nasser ben Chohra sur les 
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caravanes et tribus Algériens. Correspondance du chargé des 
affaires du consulat général de France à Tunis au premier 
ministre Tunisien Si Moustapha Khaznadar, rédiger à Tunis le 6 
août 1868. la signature n'est pas clair. 
17 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. lettre en arabe concerne les 
évasions de Ouled Yahkoub sur le caravane des souafas. 
Correspondance de Mohamed Bacha à Lion Roche consul de 
France à Tunis, le 2 mouharem 1373. 

 
18 - A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne 
les évasions de Mohamed Boualeg et Nasser ben Chohra sur les 
caravanes et tribus Algériens. Correspondance du gouverneur 
général de l'Algérie au consul de France en Tunis, rédiger à 
Alger le 30 octobre 1857 (copie en arabe). 
 
19 .N.T, FA 1881/H/ 0212/0242. correspondances et rapports 
du consul de France à Tunis concerne les évasions des tribus au 
frontières tunisiens algériens et les vols, assassinats et chasses des 
rebelles. Correspondance en arabe de Léon Roche consul 
général chargé des affaires de France en Tunis , daté le 26 réjab 
1273 ou 1373. 
20 A.N.T, FA 1881/H/ 0212/0237. correspondance concerne 
les évasions de Ouled Bouranem sur les caravanes et tribus 
Algériens. Traduction de lettre de Léon Roche consul général 
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de France à Tunis au gouverneur de Tunisie, rédiger le2 
octobre 1862. 
21 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13, La livraison des 
passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1896-1898. 
correspondance ce ministère des affaire étrangères au Résident 
Général de France à Tunis, Paris le 19 octobre 1896. 
22 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13, La livraison des 
passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1896-1898. 
correspondance du Gouverneur Général de l'Algérie au ministre 
des affaires étrangères, Paris le 9 octobre 1896. 
23 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13, La livraison des 
passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1896-1898. 
Note (circulaire) de monsieur le consul de France à Tunis aux 
monsieur les contrôles civiles et responsables des annexes, 
rédiger en 14 novembre 1896, n° 4634. 
24 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13, La livraison des 
passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1896-1898. 
correspondance  de consul de France à Damas à monsieur le 
ministre des affaires étrangères au Résident Général de France à 
Tunis, Damas le 10 janvier 1898. 

، 9871بلػػػلري ، ربّ ػػػي علػػػ    نػػػلو    لآلدل   ل اػػػلووف اػػػنة  9849اػػػلتمرب  94  ػػػر    25
،  ػو    9894اػلتمرب  27.،  عُّت ثل ث ضا و عػلـ    ػوو    9871شلرؾ ضتلّوعل   ح   

 ,Alain Goinard, René Millet: ينظـــــر .9999دينػػػػػمرب  5بػػػػػلري  
www.memoireafriquedunord.net   
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26 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. Note du contrôle civil monsieur Touchon à monsieur 
R.Millet résident Général de la France à Tunis,  n° 374, Tunis 
le 12 mai 1899. 
27 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 2/1, La livraison des 
passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-1948. 
correspondance de monsieur Delcassé ministre des affaires 
étrangère à Paris à monsieur Benoît le résident Général de la 
France à Tunis,  objet: signalement des passeports des 
ressortissants français musulmans à remplacer par la 
photographie, Paris le 2 février 1901. 
28 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. correspondance de monsieur Revoil, délégué à la 
résidence générale à Tunis à monsieur Delcassé ministre des 
affaires étrangère à Paris sur l'émigration en Syrie, Tunis le 16 
juin 1899. 
29 ibid. 

، 9896عػػػ  ل ر  ػػػة ل  ل ّػػػة ل  ثملو ػػػة، رػػػرر عػػػردخل ل  ؿ اػػػنة   لوػػػت ا يػػػرا ل  لوضػػػلهت   ػػػرر  30
رني نػػهل حممػػر طػػلخ  بػػك،   لوػػت   ػػرر سربػػع ضػػ لهت   ل اػػلوع،  خػػ  ا يػػرا ض ػػّورا أللدضػػة  نػػلضع 

،  مػل صمػق ل ت  يػق ب نهػل  بػُت لرلضة ل  ثملو ة،  ضل ظمّ ر لئ يرا خ  خملطلتهل ئمهورخل بل ّل ػة ل   ب ػة
 .coins4arab.com.www .: ل وةع لت كًت ٍلينظر .  ض لوضلهتا يرا سأل و  نمّ 
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 اػػع انػػو   ػػ       ػػل،   تػػرب ضػػ  سةػػرـ ل ػػرف ل تلرطم ّػػة، بل ػػت س ج جمػػرخل عنػػرضل  لوػػت علرػػمة  31

 .www. Batuta.comل وةع لت كًت ٍل بلوطة  ينظر:ل ر  ة ل نلجوةّ ة ل ولعو ّ ة. 
 لػػو أللػػ  الػػلؿ طػػور س،  خػػ  ل   ػػر لإلدلرب   31ناػػو ضرينػػة علػػ  ل نػػلحي ل تواػػل ،  ل ػػر ب 32

ـ، ّّ حكمهل ل  ثملو وف ض  ب رخو،  خ  أللض  9359حمللضظة سعنا، ألض ت حلكو ل مل  ك   
 . www.aljazeera.netل رف ل ًت  ة. ينظ : ضواوعة لئري ا وت 

  ل،    ؼ بأهنل   اوخ ا  اع عل  الحي حب  لصمة         ل،    ر ض  سخو ل رف ل ن لحّ ة       33
: ضواػػػػػوعة لئريػػػػػ ا وػػػػػت ينظـــــر حبػػػػػ  لصمػػػػػة  ،  مػػػػػل   ػػػػػر س ثػػػػػ  ضػػػػػرف ل ػػػػػللد اػػػػػكلول ب ػػػػػر لاػػػػػلنلوؿ.

www.aljazeera.net . 
34 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. Note rédiger à Tunis le 29 juillet 1899, concerne les 
information de journal " El Màalumat" sur l'émigration en Syrie. 

سّ ؿ ا يرا  َت رمس ة   رر بل للد ل توونّ ة ب ر لتحتلؿ ل   ون ،  ررر عػردخل ل ّ ؿ   يػـو  35
 ػػػث سهّنػػػل  اػػػرهت  أي ػػػرل ضػػػ  ةلػػػي ،  لوػػػت ا يػػػرا ض تر ػػػة  ضهلدوػػػة  لنػػػلللهت، ح9888س هت  92

، bibliothèque.nat.tn، ضوةػػػع دلر ل كتػػػق ل وطن ػػػة بتػػػوو  ينظـــرل نػػػللة ل   ونػػػ ة بتػػػوو . 
 ل واوعة لحل ّا .

36 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. Note rédiger à Tunis le 29 juillet 1899, concerne les 
information de journal " El Màalumat" sur l'émigration en Syrie. 
37 Ibid. 

. رػػػال ، ولنيػػػق، دبلوضلاػػػ ، ّّ  زيػػػ  9933-19-98  ػػػو     9857-18-91  ػػػر    38
(، 9921-9997 )( ّّ اػػػػنيت9993-9999-9916 لشػػػػل ف لرلرا ّػػػػة ل   ونػػػػ ة   اػػػػنولهت )

 .data.bnf.frضوةع ل كتلة ل وطن ة ل   ون ة ل  ةمّ ة  ينظر:عمي ا َتل    ونل   بكُت بل  ُت. 
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39 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. correspondance de monsieur Piat consul général chargé 
du consulat de France à Damas à monsieur Stephen Pichon 
ministre des affaires étrangers, n°12, Damas le 2 juillet 1910. 
40 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. correspondance de monsieur Piat consul général chargé 
du consulat de France à Damas à monsieur Stephen Pichon 
ministre des affaires étrangers, n°21, Damas le 27 juillet 1910. 

،  9863وخلج دب ػ  اػنة ض  ط ؼ ل ش خ عل  يوا  ل و ود   حملضظة اػ 9889 أانت    41
 ػػػلف ذ ػػػك دبنػػػلعرا راػػػلؿ لحل  ػػػة ل وطن ػػػة ل  ػػػ ية آوػػػعلؾ، ح ػػػث    عػػػت لئ يػػػرا  تاػػػريلهت صبّػػػة 
 ضنلضنػػة ضػػ  لئ لنيػػر ل ول  ػػة  لاػػت ملر  ةػػر سذمػػر ل ػػر تور رػػلحل ساػػتلذ لإلعػػلـ علض ػػة ل اػػلخ ا راػػل ة 

، ل وةػػع لت كػػًت ٍل ينظــريّػػر  . ضلانػػتَت حػػوؿ لئ يػػرا  ضلانػػهل ب نػػولف   ل شػػ خ يواػػ   ا يػػرا ل ل 
 .almesryoon.comئ يرا ل   يّوف  خ  يوضّ ة ضنتاّلة دب   

42 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. Document rédiger à Paris de ministère des affaires 
étrangers,objet: article du journal "El Moayed", n°1, Paris le 3 
janvier 1900. 
43 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. Document rédiger à Paris de ministère des affaires 
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étrangers objet: article du journal "El Moayed", Paris le 21 mars 
1900. 
44 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. Document rédiger à Paris de ministère des affaires 
étrangers, objet: article du journal  "El Moayed", Paris le 12 avril 
1900. 

، ضلانػػهل 9916ض  ػػ ب  24رػػررهت ا يػػرا ل اتػػل    دضشػػق، ح ػػث وشػػ  عػػردخل ل  ؿ    45
(،  خػػ  ا يػػرا يوض ّػػة ا لاػػ ة لةت ػػلدية، لاتملع ػػة 9953-9876عّلضػػة ل شػػلـ حممػػر  ػػ د علػػ  )

، ل وةػػع لت كػػًت ٍل  لمكتلػػة ينظــر. 9994رلرخل عػػّرا ضػػ لهت  ت ػػود ضػػ  اريػػر    سدب ػػة،   لّػػي إرػػ
 ل شلضلة  ل واوعة لحل ّا.  

46 A.N.T, Série: a, Carton: 276, dossier: 13/1, La livraison 
des passeports pour les Algériens à migrer vers la Syrie 1885-
1948. télégramme de monsieur Piat consul général chargé du 
consulat de France à Damas à monsieur Stephen Pichon 
ministre des affaires étrangers, n°3, Damas le 8 août 1910. 
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دور قسم التاريخ بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي في ابراز الكتابات التاريخية 
 )دراسة احصائية( المحلية 

 عبد القادر عزام عوادي/ قسم التاريخ/ جامعة الشهيد حمة لخضر/ الوادي . أ
 الملخص:

الوطين بشكل عام،  سات التارخيية اليت ختدم التاريختلعب اجلامعة اجلزائرية دورا مهما يف ابراز الدرا
احمللي لكل منطقة، ولقد لعب معهد التاريخ  خيص التاريخومن بني ىذه الدراسات التارخيية جند ما 

را بارزا يف ابراز التاريخ احمللي دلنطقة وادي سوف، ورغم حداثة ادلعهد و جبامعة الشهيد محو خلضر د
ادلكتبة اجلامعية بنسبة ىامة  اال انو احتف 2009الذي خترجت منو أول دفعة ف التاريخ سنة 

مبذكرات تدرس التاريخ احمللي، ويف ىذه الدراسة االحصائية سنتعرف على نسبة الدراسات احمللية من 
 رلمل ادلذكرات اليت خترج هبا طلبة معهد التاريخ جبامعة الشهيد محو خلضر.

Abstract 

The Algerian University plays an important role in highlighting the 
historical studies that serve the national history in general way. Among 
these historical studies, we find with regard to the local history of each 
region. The Institute of History has played an important role in 
ELCHAHID  HAmma Lakhder University which highlights the local 
history of Oued Souf region. Although the new institute which the first 
Class was graduate in the History in 2009, it added an important rate to the 
Library of University with regard to the dissertations that examine the 
Local History.  

In this statistical study, we will recognize about the local studies from all 
the dissertations that the students have submitted in the Institute of History 
at ELCHAHID  Hamma Lakhder University.  
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 2008/2009مذكرات 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة الرقم

بوادي  1938أحداث أفريل  01
 سوف وانعكاساهتا على ادلنطقة 

 –آمنة العايب  موسى بن موسى 
 حكيمة شيحي

عبد العزيز الشريف ودوره  02
 1923اإلصالحي بوادي سوف 

– 1938  

 –شهر زاد حنكة  موسى بن موسى
 عزيزة جراية

دور مجعية علماء ادلسلمني  03
شعبة اجلزائريني بوادي سوف 

 1954 - 1931قمار منوذجا 

 –خولة نعرورة  رضوان شافو
 عائشة مقدود

دور منطقة وادي سوف يف  04
اإلعداد للثورة من خالل عمليات 

  1957 – 1947التسليح 

سهام فطحيزة علي  مجال بلفردي
 نعيمة غرائسة –

التعليم الفرنسي يف وادي سوف  05
مدرسة األىايل بالوادي منوذجا 

1886 – 1962  

 –بن سامل الشايع  علي غنابزية
 خالد حنة 
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مسامهة منطقة وادي سوف يف  06
الثورة اجلزائرية معركة غوط شيكة 

  1955أوت  10 – 9 – 8

 –حواء عطا اهلل  عثمان زقب
 فاطمة ماطر

 %17.64مذكرة بنسبة  34م هو مجموع المذكرات في هذا الموس

 2009/2010مذكرات 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة  الرقم 
ادلدرسة األىلية بقمار بني نشر  01

 التعليم وسياسة التغريب
 زلمد حناي موسى بن موسى 

بوادي  1957رلازر أفريل  02
 سوف وانعكاساهتا على ادلنطقة

 –ثريا عياشي عمر  علي غنابزية
 –صباح ىارون 

 نورة مصباحي
 % 7.14مذكرة بنسبة  28م هو مجموع المذكرات في هذا الموس

 2010/2011مذكرات 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة  الرقم
الدور االجتماعي والثقايف للطريقة  01

الرمحانية بوادي سوف خالل فرتة 
 االحتالل الفرنسي

 -محامة وسام عثمان زقب
 –عدائكة سناء 

 ىادية نصرية
 غمام الطيب اجلباري عثماينالشيخ األمني غمام عمارة الفقيو  02
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 عمارة (1920/1983) ادلصلح
 - سبع محد -

 بريك اإلمام
 % 5.71مذكرة بنسبة  35ذكرات في هذا الموسم هو مجموع الم

 2011/2012مذكرات 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة  الرقم
محزة بوكوشة وجهوده االصالحية  01

من خالل جريدة البصائر 
1935-1956 

 امساعيل زيد موسىموسى بن 

سني محادي دوره احلالشيخ  02
االجتماعي ونشاطو العلمي 
والرتبوي بتونس ووادي سوف 

1902/1982 

 زلمد العيد قدع علي غنابزية

العمران بسوف خالل الفرتة  03
 1830/1962االستعمارية 

 -بن بردي خولة عمار غرايسة
 -محيداتو سليمة

 شتحونة رحيانة
أوضاع ادلهاجرين اجلزائريني يف  04

فرنسا من خالل الروايات الشفوية 
وادي سوف  1954-1973
 امنوذجا

زلمد السعيد 
 عقيب

 -آسيا غمام نواس
عائشة غمام 

زلمد العيد  -نواس
 مسعي أمحد

القادر عزام عبد  اجلباري عثماينىجرة سكان وادي سوف اىل  05
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-1912تونس خالل الفرتة 
 تونس العاصمة منوذجا 1962

 عوادي

 % 11.90مذكرة بنسبة  42ذكرات في هذا الموسم هو مجموع الم

 2012/2013مذكرات 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة  الرقم 
مهاجرو منطقة وادي سوف إىل  01

القرى ادلنجمية التونسية 
(1920/1954) 

 –مرمي نواري  عثمان زقب
 –عائشة غريب 

 يوسف باخالد
مهاجري وادي سوف  اسهامات 02

يف احلياة االجتماعية واالقتصادية 
( من 1918/1969احمللية )

 خالل ادلصادر

 -ابراىيم شويخ علي غنابزية
 -عمار عوادي

 لزىاري عوادي

احلركة التجارية يف وادي سوف  03
(1854/1962) 

 –العيد موساوي  اجلباري عثماين
زلمد الغايل 

 صحراوي
وف اللباس يف رلتمع وادي س 04

خالل الفرتة االستعمارية 
1854/1962 

  –خولة عمارة  اجلباري عثماين
كردية عازب عبد 

 اهلل
أوضاع اليهودي يف منطقة وادي   05

م اىل 19سوف من مطلع القرن 
م من خالل الروايات 1962

ام  –أمساء عوادي  عمار غرايسة
عفاف  –اخلري بان 

 زغدي
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 الشفوية وادلصادر ادلكتوبة
الرباح احلياة االجتماعية بلدة  06

-1882والثقافية خالل الفرتة 
1962 

 -روضة نصرات اجلباري عثماين
 -مرمي بوغزالة زلمد
 جناة بوغزالة زلمد

زراعة النخيل ودورىا يف عمران  07
-13وادي سوف ما بني القرنني 

 م19/20ه/14

توايت ابراىيم محزة  موسى بن موسى
 بوزيدي خليل –

بن خزان وأحفاده دور سيدي علي  08
يف احلياة االجتماعية والثقافية ببلدة 

م اىل غاية 17الدبيلة أواخر القرن 
 م1830

 –آمال مواليت  اجلباري عثماين
 زينب صحراوي

الشيخ ازلمد جتاين بن يامة  09
ونشاطو االجتماعي والعلمي 

 والسياسي

زلمد السعيد 
 عقيب

نبيهة  –حوه زلده 
 العائيب

وادي سوف اىل ىجرة سكان  10
 1962-1900اجلزائر العاصمة 

 –سوداين عمار  عمار غرايسة
 –عون مكاوي 

بشري سباق عبد 
 القادر

 .% 35.71بنسبة  مذكرة 28مجموع المذكرات في هذا الموسم هو 

 2013/2014مذكرات 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة الرقم



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 356  11لعدد ا
 

الشيخ عبد العزيز الشريف الصويف  01
ودوره يف احلركة الوطنية االصالحي 

 (1937/1962والثورة )

الزىرة غانية،  رشيد قسيبة
 وآخرون

العادات والتقاليد يف ادلناسبات  02
واألفراح يف وادي سوف يف الفرتة 

1945-1962 

زلمد ساكر،  اجلباري عثماين
 وآخرون

مسامهة منطقة عميش بوادي  03
 سوف يف الثورة التحريرية 

م محيدة، أحال اجلباري عثماين
 وآخرون

مدينة قمار الظروف االجتماعية  04
 1962-1954والثقافية 

 أمساء بان، وآخرون اجلباري عثماين

نشاط ادلنظمة اخلاصة بوادي سوف  05
1947-1954 

مسية كهمان،  عثمان زقب
 وآخرن

الدور االجتماعي والثقايف لعائلة  06
الشريف بوادي سوف خالل 

1886-1954 

مربوكة شعبان،  رشيد قسيبة
 وآخرون

 % 12.76مذكرة بنسبة  47ذكرات في هذا الموسم هو مجموع الم

 2013/2014مذكرات ماستر 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة  الرقم
التواصل االقتصادي بني منطقة  01

اجلنوب الشرقي اجلزائري وتونس 
خالل النصف األول من القرن 

 مسعودي صباح رضوان شافو
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20 (1900-1954) 
الطالب العريب قمودي ودوره يف  02

قيادة اجليش اجلزائري باجلنوب 
 1957-1954التونسي 

 نبوية شباح علي غنابزية

احلركة الكشفية بوادي سوف  03
الكشافة  1947-1962

 اجلزائرية االسالمية امنوذجا

 وفاء ديدي زلمد السعيد عقيب

 % 11.53بنسبة مذكرة  26العدد االجمالي للمذكرات في هذا الموسم هو 

 2016-2015مذكرات ماستر 

 الطلبة اسم المشرف عنوان المذكرة  الرقم
التعليم القرآين بوادي سوف ودوره  01

-1882يف تثبيت ىوية اجملتمع 
1962 

 ىنية قطوطة علي غنابزية

الدور االصالحي والتعليمي  02
جلمعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني 

 ريغبوادي سوف ووادي 

 مصطفى دلني لعويد موسى بن موسى

نشاط االباضية مبنقطة أسوف  03
 وأريغ من خالل ادلصادر االباضية 

 صباح موفق عالل بن عمر

نظرة الرحالة وادلستكشفني  04
الفرنسيني جملتمع اجلنوب الشرقي 

 1918-1844اجلزائري 

 ىيبة كنيوة اجلباري عثماين
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 77الموسم في كل التخصصات المفتوحة هو العدد االجمالي للمذكرات في هذا 
 % 5.19بنسبة  مذكرة

مل تكن ىناك مذكرات خترج وذلك نظرا أنو  2014/2015جند أنو يف ادلوسم اجلامعي 
يف ىاتو السنة مت اعتماد حلقة حبث بالنسبة لطلبة الليسانس، وأيضا يف ىذا ادلوسم مل 

الدراسة لعدم وجود انتاج  دلوسم يفيدخل ىذا ايكن ىناك دفعة ماسرت تاريخ، وهبذا مل 
فلم تكن ىناك أيضا مذكرات  2015/2016معريف للطلبة، أما ادلوسم ادلوايل وىو 

خترج خاصة بطلبة الليسانس حيث مت اجراء تربصات للطلبة يف ادلؤسسات الرتبوية، 
 رأيناىا يف اجلداول السابقة.ولكن كانت ىناك دفعة ماسرت تاريخ 

لنسبة اخلاصة مبجموع مذكرات التاريخ احمللي من رلموع ادلذكرات اذا أجرينا حساب ا
اىل غاية آخر  2009االمجايل منذ أول دفعة للتاريخ جبامعة الوادي واليت كانت بسنة 

فسوف جند ان عدد ادلذكرات االمجايل  2016دفعة قبل ىذه الدراسة وىي دفعة سنة 
منها ادلاسرت أو الليسانس، يف النظام  مذكرة يف التاريخ يف سلتلف األطوار سواء 317ىو 

اجلديد والنظام القدمي، ورلموع ادلذكرات اليت درست تاريخ منطقة وادي سوف من ىذا 
 11.98مذكرة، وبذلك تكون النسبة دلدة مثانية سنوات ىي  38العدد االمجايل ىو 

%. 
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ادلنطقة، فكانت ىناك فئة ولقد تناولت ىذه ادلذكرات العديد من ادلواضيع تاريخ     
تتناول دراسة شخصيات زللية من جوانب سلتلفة سواء يف اجلانب العلمي والفكري أو يف 

 جلانب االصالحي والديين، وجوانب سياسية.

ومواضيع ختصصت يف دراسة ظاىرة اذلجرة وادلهاجرين اخلاصة مبنطقة سكان وادي 
ة بدرجة كبرية، سواء منها اذلجرات سوف باعتبار أىلها خاضوا ىذه التجربة االنساني

الداخلية أو اخلارجية، ولذلك جند ىناك نسبة مهمة من ادلذكرات احمللية اليت درست 
 وحللت ىذه الظاىرة.

ايضا جند مواضيع حول نشاط احلركة الوطنية وثورة التحرير مبنطقة وادي سوف ولقد 
راسات حول مشاركة تنوعت أيضا ىذه الدراسات من حيث تناول ادلوضوع، فنجد د
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ادلنطقة يف معارك حرب التحرير، وأيضا اسهامات ادلنطقة يف تدعيم الثورة التحريرية 
بالسالح وادلؤونة قبيل وأثناء اندالع الثورة، وايضا السياسات الفرنسية القمعية اليت 

 واجهت هبا السكان يف تلك الفرتة.

مبنطقة وادي سوف، وعن احلركة كما أنو ىناك نسبة حول تاريخ احلركة االصالحية 
التعليمية يف ادلنطقة خاصة حتت جناح احلركة االصالحية ونشاط مجعية العلماء ادلسلمني 

 اجلزائريني هبا.

 وديكن ان نعطي ارقاما واحصائيات حول أىم ىاتو ادلواضيع فنجدىا كالتايل:

موع من رل % 21.05مذكرات أي بنسبة  8مواضيع حول دراسة شخصيات زللية: 
 مذكرات التاريخ احمللي

مذكرات أي بنسبة  7مواضيع حول دراسة نشاط احلركة الوطنية وثورة التحرير بادلنطقة: 
18.42 %. 

 % 13.15مذكرات أي بنسبة  5مواضيع حول دراسة حركة اذلجرة ادلهاجرين: 

 % 13.15مذكرات أي بنسبة  5مواضيع حول احلركة االصالحية والتعليم بادلنطقة: 
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ويتميز قسم التاريخ جبامعة الوادي بوجود كوكبة من األساتذة الذين ختصصوا يف دراسة 
، والدكتور 1تاريخ ادلنطقة يف دراساهتم العليا، وعلى رأسهم جند الدكتور علي غنابزية

، والدكتور عثمان 4الدكتور رشيد قسيبة ،3اجلباري عثماين دكتور، وال2موسى بن موسى
والعديد من االساتذة اآلخرين ايضا. وسوف نقدم نسبة أىم االساتذة الذين كان  5زقب

 التاريخ احملي، فنجد على الرتتيب:ذلم االشراف حول 
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مذكرة أي نسبة  38مذكرات من رلموع  10عثماين اجلباري  دكتورال -1
26.31 % 

مذكرة أي نسبة  38مذكرات من رلموع  6األستاذ الدكتور علي غنابزية  -2
17.78 % 

مذكرة أي نسبة  38مذكرات من رلموع  6الدكتور موسى بن موسى  -3
17.78 % 

 10.52مذكرة أي نسبة  38 مذكرات من رلموع 4تور عثمان زقب الدك -4
%. 
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 كتب مطبوعة:  في من التاريخ المحلي صدرتمذكرات 

 سنة النشر ودار النشر  العنوان  اسم الطالب 
 اجلباري عثماين

 الطيب غمام عمارة
 سبعمحد 

 اإلمام بريك

الشيخ األمني غمام عمارة 
 سريتو وآثاره 

(1920/1983) 

 2011تاريخ النشر: 
 دار النشر: مطبعة سخري

سني محادي دوره احلالشيخ  زلمد العيد قدع
االجتماعي ونشاطو العلمي 
والرتبوي بتونس ووادي سوف 

1902/1982 

 2013تاريخ النشر: 
 دار النشر: مطبعة ذويب

ىجرة سكان وادي سوف اىل  عزام عوادي عبد القادر
-1912تونس خالل الفرتة 

تونس العاصمة  1962
 منوذجا
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 الخاتمة:

وىكذا ومن خالل ىذه الدراسة االحصائية نستنتج أن لقسم التاريخ جبامعة الشهيد محة  
خلضر بالوادي دور كبري وريادي يف ابراز تاريخ ادلنطقة والبحث يف اغواره، وذلك من 

 خالل نسبة الدراسات ادلنتجة يف ىذا ادلضمار.

ال دور كبري يف التأثري على ويتبني لنا ايضا أن لنسبة االساتذة ادلتخصصني يف ىذا اجمل 
 توجهات الطلبة يف اختيار التاريخ احمللي كمجال للبحث.

ان قلة الدراسات التارخيية يف اجملال احمللي جعلت الطلبة يفدون على البحث يف التاريخ 
احمللي بدرجة كبرية، وتبقى االشكاليات ادلتاحة يف ىذا ادليدان زلتاجة للكثري من 

 الدراسات مستقبليا.
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 الهوامش:

                                                           
- االحصائيات واألرقام اليت اخذناىا يف اجناز ىذا ادلوضوع معتمدة على ما ىو موجود  ان كل ىذه

يف ادلكتبة ادلركزية جلامعة الشهيد محة خلضر بالوادي، واليت حتتوي على كل الدراسات ومذكرات 
 إىل غاية اجنازنا ذلذا ادلوضوع لدفعة 2009التخرج اليت اجنزت يف قسم التاريخ منذ أول دفعة سنة 

2016. 
من مؤسسي معهد التاريخ جبامعة الوادي، وىو متخصص يف التاريخ  األستاذ الدكتور علي غنابزية -1

احمللي، حيث كانت دراستو يف رسالة ادلاجستري حتت عنوان " رلتمع وادي سوف من خالل الوثائق 
احمللية يف القرن الثالث عشر ىجري التاسع عشر ميالدي، أما اطروحتو يف الدكتوراه فكانت حتت 

ن االحتالل الفرنسي اىل بداية الثورة التحريرية"، ولديو الكثري من عنوان " رلتمع وادي سوف م
 الدراسات واألحباث حول تاريخ منطقة وادي سوف.

الدكتور موسى بن موسى، ىو أحد االساتذة ادلتخصصني يف التاريخ احمللي بقسم التاريخ جبامعة  -2
وادي سوف/ وكانت رسالتو يف الوادي، ومتخصص بدرجة أكرب يف تاريخ احلركة االصالحية مبنطقة 
(. ولديو ايضا 1939-1900ادلاجستري حول " احلركة االصالحية بوادي سوف نشأهتا وتطورىا )

 العديد من الدراسات والبحوث حول تاريخ ادلنطقة.
عثماين اجلباري، من االساتذة الباحثني يف التاريخ احمللي ولو العديد من ادلقاالت دكتور ال -3

ا السياق خاصة ما خيص اجلانب االجتماعي واالقتصادي للمنطقة وكانت رسالة والبحوث يف ىذ
: "مدينة الوادي، احلياة االجتماعية واالقتصادية من خالل ادلاجستري اليت اجنزىا عنواهنا كالتايل

م "./ وأما الدكتوراه فالعنوان كاآليت: "احلياة 19سجالت احملكمة الشرعية يف النصف الثاين من القرن 
م من خالل سجالت احملاكم 1918-1854االجتماعية واالقتصادية يف وادي سوف بني عامي 

 ."الشرعية
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باحث يف التاريخ احلديث وادلعاصر مهتم بتاريخ ادلنطقة ويصب اىتمامو  الدكتور رشيد قسيبة 4-
أكثر حول اجلانب الثقايف والتعليمي بادلنطقة، وأجنز دراستو يف مرحلة ادلاجستري حول " التعليم 

 م".1962-1886الفرنسي بوادي سوف )مدرسة األىايل امنوذجا( 
تخصصني يف البحث والتنقيب يف تاريخ منطقة الدكتور عثمان زقب، ىو أيضا أحد االساتذة ادل -5

وادي سوف خاصة يف ادليدان االجتماعي واالقتصادي، ولقد أجنز دراستو يف رسالة ادلاجستري حول " 
وتأثريىا على العالقات مع  1947-1918األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف منطقة وادي سوف 

 تاريخ ادلنطقة. تونس وليبيا" كما لديو العديد من البحوث حول
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 .(1962- 1956عوامل التطور والتنظيم الصحي للثورة التحريرية  )

 .جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان -قسم التاريخ  - ععائشة مرجأ/ 

jaalabaicha@gmail.com 

 الملخص :

يعاًف ىذا ادلقال موضوع يف غاية األمهية ،اذ يربز تطور التنظيم الصحي للثورة التحريرية 
( نقص فادح يف توفر 1956-1954مرحلتها األوىل ) ،ذلك أن الثورة عاشت يف

دىا على الوسائل التقليدية ،ونظرا لتطور األحداث وزيادة ااخلدمات الصحية واعتم
عدد اجلرحى وادلرضى يف صفوف اجملاىدين و ادلدنيُت على حد سواء ،كان البد من 

كن طرح تأسيس تنظيم صحي ،ىذا األخَت ساىم يف تأسيسو وتطويره عوامل عدة مي
،الذي  1956ماي  19أمهها كالتايل :بداية باإلضراب الالزلدود للطلبة اجلزائريُت 

 20زود الثورة بإطارات طبية متعددة من أطباء وصيادلة وممرضُت ،مث مؤمتر الصومام 
،الذي عمل على تنظيم الثورة يف مجيع اجلوانب ،ليحضى جانب الصحة  1956أوت 

ُت والقواعد التنظيمية ،كما كان لتأسيس اذلالل األمحر ىو اآلخر مبجموعة من القوان
اجلزائري دور مهم يف الصحة بتوفَت األدوية والعالج والتكوين ،وال ميكننا صرف النظر 
عن الدعم اخلارجي للصحة سواء الدول األجنبية أو العربية والقواعد اخللفية اليت كان 

 التحريرية ،وكذا ادلنظمات االنسانية.ذلا دور جد مهم يف إنعاش القطاع الصحي للثورة 

 الكلمات ادلفتاحية :

 الثورة ،الصحة ،اذلالل األمحر اجلزائري ،األطباء ،اجلرحى ،ادلراكز الصحية .
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 الملخض بالغة االنجليزية :

This article deals with a very important topic .It shows the 
revolution of the health organization of the Algerian war of 
independence .In fact , first phase of that revolution ,which 
lasted from1956 to 1962,head seen a fatal deficiency in the 
availability of health service because of the reliance on the 
traditional methods .After the growing of the war events and 
the increase in the number of the sounded and the injured in 
the ranks of the fighters and civilians as well ,it was necessary to 
establish a well-organized sector for health .this letter was 
achieved and developed due to many factors. 

First ,the start of unlimited strike ,lead by the Algerian students 
on the 19th of my 1956,provided the revolution with multiple 
medical aid rich as doctors ,pharmacists  and nurses .Second 
,the appearance of the Soumam congress in August 20th,1956 
gave a new order and well-structured organization in various 
aspects like "health" .In addition to this ,the establishment of 
the Algerian red crescent had played an Important role as it 
provided medicines ,treatments and training for soldiers .Most 
importantly ,it' s impossible to deny the external support 



 مجلة دورية دولية محكمة                                  مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 371 11العدد 
 

which came from either the foreign countries or the Arabe  
ones in addition to the "rear" bases and the humanitarian 
organizations that had an active role in enhancing the health 
field of the Algerian revolution . 
key words 

The Revolution. The  Health, the Algerian Red Crescent, the 
doctors, the wounded, the health centers. 

 المقدمة :

،بتنظيــم عسكـــــري وسياســـي تطـــــور  1954انطلقت ثورة الفاتــــح نوفمبـر سنة       
 مع تطــــور الثـــــورة ،ليشمل فيما بعد مجيع جوانب احلياة .

تعددت الدراسات األكاديـمية والكتـابـات التاريـخيـة التـــــــي تنـــاولت الثورة بـأقـالم  
أجنبيـة ،غيـر أن اىتمام ىذه الكـتـابات يف مـجملهـا تتـمـحــور حـــول الـجوانب جزائرية و 

العسكريـــــة والسياسيــة ،وأغفل أصحابـها بذلك الـجوانب األخرى من الثـــورة ،مثل 
 الـجانب الصحي الذي يعتبـر من الـمقومات األساسية يف الكفاح ادلسلح.

  ة التحريرية بـمرحلتيـن :وقد عرف القطاع الصحي خالل الثور 

الـمرحلة األولـى بدأت مع اندالع الثورة التحريرية وعرفت بالـمرحلة البدائية استمرت  
،والـمرحلة الثانية اليت عرفت بـمرحلة التطـور والتنظيم ،الذي كانت  1956اىل سنة  

 .1962 وسنة 1956ثـمرة لـمـجموعة من العوامل تغطي الفًتة التاريـخية مابُت سنة 
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أحاول يف ىذا الـمقال تسليط بعض األضواء على قطاع الصحة خالل الثورة التحريرية 
 من حيث نشأتو و أسباب وعوامل تطوره و تنظيمو .

 :                                                     الوضع الصحي في بداية الثورة التحريرية  -1

الصحة بصورة عامة منعدما تـماما وحىت اإلطارات  مع اندالع الثورة التحريرية كان قطاع
، نظـرا للظـروف التـي اندلـع 1الطـبية يف ىذه الـمرحلة كان تكويـنـها يف معظمو بدائيا 

 فيها العمـل ادلسلح.

فمن الـمعلوم أن قادة الثورة الذين أشرفـوا علـى التحضيـر للعـمـل الـمسلـح ،كانــوا 
مة ،وكان شغلـهـــم الشاغـل فـي تلــك الـمرحلــة التحضيــر للكفــاح يعملـــون فـي سريـة تــا

الكفـيلــة بإنـجـــاح عملـيـة االنــطــالق ،األمـــر الـــذي  2الـمسلح ،وتوفيــر الوسائــل الـمادية
حــت جعــل قـــادة الثــورة ال يــولـــون وسائــــل التمــريض األىــمية الكبــرى إال بعـد أن ال

 اخلسائر البشرية من جرحى ومرضى جراء العمليات العسكرية .

 1956-1954لذلـــك فـــان الـمرحلــة األولـــى من عمـــر الثــــورة والــمـمتــدة ما بـيــن  
ـنــي ،وىـــذا ال يع2،لــــم تسجــل أي تنظيـــم صحـــي وال تـوفــــر للـــوســـائل البشــريـــة والــمـاديـــة

أن الثـــورة فــي ىذه الـمرحلـــة كانــت بـدون غـــطاء صحــــي وإنـما كان ذلـك متوقفـــا علـــى 
 مـجهـــودات واجتهــــادات كــل منطقـــة فـــي استغـــــالل الوســـــائــــل واإلمكانيات الــمتـــاحة.

الـمشاكل الـجديدة التـي  بقيت الـحاجة الـماسة إلـى تنظيم صحي ،تـؤكـده وتفرضو 
كاألدوية :تطـــورت مـع تطـــور الكـفــاح الــمسلح ،تـخص مستلزمات العناية الصحية 
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والضمـادات ووسـائل الـجراحة البسيطـة وكيفيـة التـــكفل بالـجرحى والـمرضى وطرائق 
 نقلهم وعالجهم وإيوائهم والـحاجة إلـى إطارات متخصصة.

الـمتـردي لـم يكن أمام جبهة التحرير الوطٍت ســــوى االستعــانــة  وأمام الواقع الصحي 
بأطـــباء ومـمرضيـــن متطوعيــن يقومون بإسعاف الـمرضى ،غَت أن الرقابة االستعمارية 
الشديدة زادت من حدة الـمشاكل ،وىناك أمثلة كثيــرة على ذلك منها ما جرى مع 

ل على إسعاف اجلرحى وعالجهم ، وتوفيـــر ، الذي عم3الدكتور "بن عودة بن زرجب"
األدوية والدعم اللوجيستــكي للثورة ،لكن السلطات االستعمارية منعتو من مواصلة 

 .4 1956جانفي  17 يعملو النضالـي باغتيالـو فــ

وأما ىذه التحديات انصب االىتمام على ضرورة انشاء مصلحة الصحة بدأت تظهر 
 1956معادلها منذ سنة 

 :1956مـــــاي  19إضراب  - 2

، جعل كثيـــرا من طلبـة 1956ماي  19ان االضراب التاريـخي للطلبة اجلزائريُت يف  
الطب والصيدلة يلتحقون بـهذا االضراب ،فكـان الطلبة متحمسون لفكـرة العمل 
الـمسلح وأرادوا العمل من اجل مساندة الثــــورة ،فقـــــرروا االضـــراب عن الــدروس 

،الـــى أجل غَت مـحدود وطالبـــوا االلتحـــاق بالـمجـاىدين فــي الوعـــار  5واالمتحانات
واجلبــــال ،وىكذا تركوا الـجامعات والـمعاىد العلمية قريب موعد االمتحانات اليت كانت 

 . 6للعدد الكثَت منهم الـمرحلة األخَتة إلنـهاء دراستهم
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ئريـيـن"عبد الرمحان شريط"  قـائال :"كنا منذ حيـث وصف ذلك أحد الطلبـة اجلزا 
الـمـؤتـمر الثانـي ،نشعر بأن الثورة أصبحت يف حاجة إىل فئات متعلمة، ونـحس بأننا 
بدراستنا يف اجلامعات أصبحنا نعترب بأننا لسنا يف الثورة، ولذلك أصبح لدينا شعورا 

ساس، وأصبحنا نرى بأنو بضرورة مغادرة اجلامعة ، والقيام بعمل يبعد عنا ىذا اإلح
ليس ىناك من جدوى لـمواصلة العمل يف الـجامعات يف الوقت الذي تـحصد فيو فرنسا 

 .7العديد من األرواح..."

قد تـم قرار اإلضراب باإلجـماع ،بعد اجتماع أعضاء اللجنة الـجزائرية لالتـحـاد العام  
عدان الـموجود بالقصبة ،بنادي س 1956ماي  19للطلبة الـمسلمُت اجلزائريُت فـي 

السفلـى وقد صـــوت الـحـاضــرون علــى الئـحـة تـــطــــالـــب باإلضراب العام الالمـحدود 
،وخـرج الطلـبـة مـن  8وتدعوا الطلـبـة لـالنـــخــراط فـي صفوف جبهة التحرير الوطٍت 

عن الدروس اجتماعهم الـمذكور ببيان يعلنون فيو عن الدخول يف اضراب ال مـحدود 
 .1956ماي  19 واالمتحانات ابتداء من

قد استجاب الطلبة فعال ،بـحيث قام الطلبة باإلضراب على ادلستوى الداخلي و  
الـخارجي ،بل تعدى ذلك الـمحيط الـجامعي من خالل التحاق عدد ىائل من تالميذ 

 684حيث تقلص عدد الطلبة اجلزائريُت باجلزائر من ،الثانويات باإلضراب 
( ،وبفرنسا 1957-1956طالب خالل سنة)  276( إلـى 1956-1955سنة)

طالب جزائري مسجل بالـجامعات الفرنسية  700تشَت التقديرات بان ما يقارب 
 .                                          ة الطب والصيدلة، وقد أخذت ىذه األرقام منحٌت واضحا يف طلب9شارك يف اإلضراب
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د كبَت منهم بالثورة نذكر منهم على سبيل الـمثال : وجدي دمرجي، والتحق عد  
، عبو جباوي، عبد الوىاب 10تيجانـي،ومراد طالب ، رابح علواش ، جليل حسن 

، عبد الرحيم كمال، شريف موالي إدريس ، .... إضافة إىل عدد ىائل من 11حسن
الـمالجئ والقواعد  الـممرضُت، فاختلفت مهمتهم فـي الثورة فهناك من مارس عملو يف

وىناك من التحق بالـجـبال ،حيث يقول الدكتور بن سالـم "كان االضراب ذا ،الـخلفية 
 12داللة معتبـرة ،مفـرزا نتائج ثقيلة ،فهمنا أن مهمات عظام بانتظارنا.."

قبل التحاق ىؤوالء الطلبة بعملهم كانوا يـخضعون لتكوين أولـي يف مـجال الطب و 
مهماتـهم بُت عالج الـمرضى والـجرحى والتكفل بـهم و وتقديـم  التمريض ،وتعددت

مـمن أشرف على تكوين و  الـخدمات لسكان ادلناطق الـمعزولة والقرى و الـمداشر،
 13الدكتور مـحـمد الصغَت النقاش. "جند الطلبة 

وبـهذا ساىم الطلبة يف تـحسُت الوضع الصحي ،سواء من حيث التنظيم و الـهيكلة ،أو 
ناحية الـخدمات الـمقدمة من عالج الـمـجاىدين والـمدنيُت بوسائل بسيطة تطورت من 

تدريـجيا ،ليتمكنوا بـهذا من تعزيز النظام الصحي للثورة التحريرية وتدعيمو سواء داخل 
 البالد أم خارجها.

 قرارات مؤتمر الصومام في المجال الصحي :  -  2 

ندالع الثورة التحريرية ،فكانت ىناك عوامل عدة جاء الـمـؤتـمر بعد مرور عامُت من ا  
دفعت القيادة العليا للثورة إىل اخذ قرار عقد مؤتـمر وطٍت تقوم فيو جبهة التحرير 
الوطٍت وجيش التحرير بوضع قاعدة أساسية تقوم عليها إسًتاتيجية العمل الثوري ومن 

عسكريا، وإداريا....( اجل إعطاء الثورة صبغة نظامية على جـميع األصعدة )سياسيا، 
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،وقد ظل اختيار الزمان والـمكان لعقد ادلؤتـمر مشكال يطرح نفسـو حتـى استقر األمر 
، بقرية   195614أوت20يف األخَت باالستعـداد لعقد أول مؤتـمر وطٍت وذلك يوم 

                                                       افري دوار أوزالقن غابة أكفادو يف سفوح جبل أزرو .                                    
طرحت مـجموعة من القضايا يف ادلؤتـمر ليخرج بـمجموعة من القرارات التنظيمية 

 مست جـميع الـجوانب من أجل إعطاء قوة للـثورة.                 

قد جاءت قرارات ما يـهمنا يف ىذا الـموضوع ىو قــرارات الـمؤتـمر يف مـجال الصحة ،ف 
مؤتـمر الصومام لتنـظيـم ىذا اجلهاز الـخاص ،و تأطيــره وتـحديد مهامو وصالحيات 
أطره ،والبحـث عن الدعم لو يف الـــخارج القتـــــناء احتياجاتو وتكوين طاقمو واستقبال 
الـجرحى والـمرضى وعالجهم، حيث أكد الـمؤتـمر يف قراراتـو على تنظيم اخلدمات 

، وىيكلة الـمـصالـح الصحية بشريا وماديا، بالتنسيق مع ادلستشفيات ومراكز  الصحية
العالج وتوفيـر األدوية ،وعالج الـجرحى والـمرضى ،وتقسيم الـمهام مثلما جعل من 
مهام الـمسبل  التموين باألدوية واالعتنـاء بالـجرحى ، كما أكد الـمؤتـمر على ضبط 

 وق و الواجبات .النـظام الصحي داخليا وسن احلق

وبـمقتضى قرارات مؤتـمر الصومام كانت قاعدة الـهرم الصحي موكلة إىل الـمحافظ 
، الذي كان يـجمع بُت وظائف عدة لصالـح الثورة، إضافة إىل جهاز 15السياسي

الصحة ومستلزماتو من أدوات طبية وأدوية، وبعد ذلك قامت قيادات الثورة بالـحرص 
ون الـجريح ادلتعلق بالـجروح والعالج والسلوك ونظام الـمعيشة على نظام الصحة مثل قان

،كما خصص الـمؤتـمر رواتـب إلطارات الصحة اذ تـم منح  16والـخروج والعقوبات
 األجور حسب درجة ومستوى ادلوظف يف ادلصلحة الطبية:
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 فرنك فرنسي قدمي  1500ادلمرضون وادلمرضات مثل العريفون:  1

 فرنك فرنسي قدمي 2500ادلالزم: مساعدو األطباء مثل 2

 17فرنك فرنسي قدمي .4500أطباء راتبهم مثل الضابط األول : 3

وتطبيقا لقرارات مؤتـمر الصومام تـم تأسيس إدارة حقيقية تعٌت بشؤون الصحة سنة 
ىذا ما أضفى صبغة نظامية للصحة حمد نقاش ،،أوكلت مهمتها للدكتور مـ195718

م ادلستشفيات بالقواعد اخللفية دلساعدة اجملاىدين يـمكن مالحظتـها فـي تـنظيـ
 والالجئُت.

فقد أكد ادلؤتـمر على أىـمية جهاز الصحة  وضرورتو ،ما يؤكد ذلك اىتمامو بصحة  
الـمجاىد وتبُت ذلك يف مـحضر الـمؤتـمر بان كل مستوظف جديد سيفحص أن 

                                                                          19أمكن.
وبـهذا استطاع ادلؤتـمر أن يغَت بالوضع الصحي لألحسن ،وىذا ما ظهر على أرض 
الواقع حيث أصبح للثورة تنظيم صحي يشمل مـختلف الـهياكل الطبية وطب األسنان 
والصيدلة ،ىذه األخيـــرة اليت واجهت فيهـا الثـورة مشـاكل عدة ،فقد كانت ىناك حاجة 

 لألدويـة التـي كان يتــم شرائـهــا وجـمعها عن طريـق الـمساعدات اخلارجية .ماسـة 

أما بداخل اجلزائر فكان ىناك تنسيق فيما بُت الواليات وادلناطق بطريقة منظمة وموثقة 
من الوالية  3اىل ادلنطقة  7ىذا ما تؤكده بعض الوثائق األرشيفية مثل مساعدة ادلنطقة 

 .20عن طريق رسالة ادارية األدوية اليت كانت حتتاجهابـمجموعة من اخلامسة 
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كما دعى الـمؤتـمر اىل تسييـر شؤون السكان من احصاء ،ومجع االشًتاكات والبحث 
عن ينابيع ادلاء ،تأمُت وسائل معيشة الشعب والسهر على صحتهم ،بإيفاد الـممرضُت 

األمراض ،فلم يقتصر عمل والـممرضات اىل كل منزل يف البادية وتوزيع األدوية ومعاجلة 
ىؤوالء الـممرضُت على اسعاف الـمـجاىدين فقط ،بل حىت ادلدنيُت يسعفون ويتلقون 

 .21منهم كل العناية

 الدعم الـخارجي والـهجرة : -3

 على مستوى القواعد الخلفية :  -أ

دمات ال يـمكننا تـجاوز دور الالجئُت اجلزائريُت يف ادلغرب وتونس يف تعزيز وتطوير اخل  
الصحية جلبهة التحرير الوطٍت ، فقد كان لطلبة الطب واألطباء ادلهاجرين دور مهم يف 
القواعد اخللفية حيث عملوا على تأسيس مراكز صحية للعالج والنقاىة والتكوين يف 
رلال الصحة، حبيث تبقى أفضل ادلدارس العسكرية للتمريض ىي اليت كانت توجد يف 

، فقد استقبل ادلغرب األقصى عددا ىائال 22تونس أو ادلغربالقواعد اخللفية سواء يف 
 من الالجئُت ووفر لـهم الدعم يف مـختلف الـمجاالت. 

فقد كان لتعاطف الشعب الـمغربـي مع القضية اجلزائرية ،دفعا قويا مكن من االنـجاز   
 التدريـجي لقاعدة لوجستيكية جد مهمة ،وفتح الـحدود اجلزائرية الـمغربية أمام

الـجزائريُت من الجئُت ومـجروحُت ومرضى ،حيث تـمكن األطباء والـمجاىدين 
اجلزائريُت من تأسيس العديد من الـمراكز التدريبية والصحية التابعة لـجبهة التحرير 
الوطٍت )مركز العرايش،قاعدة بن مهيدي،مركز زغنغن ،دار الكبداين، مركز 

بالقاعدة الغربية جلبهة التحرير الوطٍت :  بوصايف.....(، ومن األطباء الذين التحقوا
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مصطفى عالل، رابح علوش،علي باشا بلخروبـي، بن ديـمراد، عبد السالم تيجاين 
زيادة  ،23ىدام،مـحـمد أمَت بن عيسى الذي قام بتأسيس ادلدرسة العسكرية للممرضُت

ما  على ذلك استقبال مستشفيات ادلغرب عدد من ادلرضى واجلرحى اجلزائريُت وىذا
أكده ملك ادلغرب يف زيارتو اىل وجدة بقولو:  ".. ادلستشفى الرئيسي ...يف وسط 

 . 24ادلرضى اعتٌت بالعديد من اجلرحى اجلزائريُت .."

أما القاعدة الشرقيــة فهـي األخــرى ىاجــر إليـهــا عدد ىــائــل مـن طلــبـة الطــب واألطــبــاء  
عملهم ضمن جبهة التحريــر الوطنـي ،وقـد بــلــغ عـــدد الذيــن عمـلـوا عـــلـى مواصلة 

وتــم تعـيـيـن مـــجمــوعة مــــن األطــــبـــاء  بـتـونـس، 45األطــبــاء وطـلــبـــة الطـب حــوالــي 
الـــجـزائرييـن فــي الـمستشفيات التونسية من بينهـــم الــدكــتـــور عــلي عقبـي، بشيــر 

بلـعـبــاس بــوذراع، مــراد بــيــليـــم، كما تـــم تدعـــيـــــم مـــعـسكــر الـــمالجئ بـمـراكــز منتـــوري، 
للـصحــة "غــارديـــمـاو" ،"تاجورين" ،"تـهاال" إضافة إلــى مراكز صحية مشتـــــركة بيـــــن 

تحرير الوطٍت تونس واجلزائر يكمن دورىا يف تقديـم العالج الـمناسب وتـمويل جيش ال
بالدواء مثل : مركز احلبيب ثامر، مركز باجة،تربرت، مدنُت، الكاف، القصرين، 

 .25قابس

الـمراكز الـموجودة يف الـمغرب وتونس على عالج الـجرحى   ولـم تقتصر وظيفة
والـمرضى فقط ،بل فتحت مـجاال لتكوين الـممرضُت والـممرضات،وقد كان لكل مركز 

، مثلما قام الدكتور مـحـمد أمَت بن عيسى بربنامج خاص  برنامج تكوين خاص بو
،فقد كان التكوين الطيب يف ادلدرسة العسكرية يشتمل على مراحل وتقنيات  للتكوين

بيداغوجية مـحكمة ،كان  ىدفها الـحصول على مـمرضُت ذوي كفاءة عالية يف أقصر 
 . 26داخلمدة زمنية لتقليص العجز يف الـموارد البشرية الطبية يف ال
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يف إطار الـحديث عن الدعم الـمغاربـي للثورة ال يـمكننا أن نغفل مشاركة أطباء ادلغرب 
وتونس يف الثورة ،ومساندة جبهة التحرير الوطٍت، فهناك العديد من األطباء التونسيُت 
الذين نلزم أن ننوه بأسـمائهم مثل الدور الكبَت الذي لعبو الدكتور حجري، والدكتور بن 

 ،وزىَت الصايف.قطاف

أما يف الـمغرب فهناك أيضا العديد من إطارات الصحة الذين ساندوا الثورة من بينهم 
 الدكتور عبد الرمحان التازي الذي كان يعاًف اجلرحى يف عيادتو والدكتور أمحد اخلطيب.

 الدعم العربي واألجنبي:   -ب

ـمجال، فقد كان البد من احلديث عن الدعم الذي قدمتو بعض الدول يف ىذا ال
ألطباء العرب مشاركة يف الثورة التحريرية مثلما حدث مع األطباء السوريُت الستة "نور 
الدين العطاسي، يوسف الزعيم، سفوح العطاسي، صاٌف السيد، رياض برمادة، ابراىيم 
مـخوس"الذين سافروا إىل تونس لاللتحاق بصفوف جيش التحرير الوطٍت  

دعم األجنيب ،االسبان من خالل ادلستشفى االسباين . ومن مظاىر ال27كمتطوعُت
، وأدلانيا اليت بفضلها تـمت عمليات 1959بالناظور الذي كان يستقبل اجلرحى منذ 

عبور جزء كبَت من الـمساعدات االشتـراكية األوربية )األدوية،األجهزة الطبية 
مغربية والتونسية، واألغطية(،السويد اليت قدمت العون لالجئيـن على طول الـحدود الـ

ونقل أكرب الـمصابُت من جيش التحرير الوطٍت ، عرب ميناء طنجة يف سفن نـحو 
يوغسالفيا وبلغاريا وروسيا من أجل إجراء عمليات جراحية أو وضع أعضاء 

، وحسب النقيب الطيب النهاري أن البلدان اليت قبلت بتلقي الـجرحى 28اصطناعية
صطناعية ىي : مصر،البلدان الشرقية )يوغسالفيا اجلزائرييـن لًتكيب األعضاء اال
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،ىنغاريا،تشيكوسلوفاكيا،االحتاد السوفييت،أدلانيا الغربية( كوبا،الواليات الـمتحدة 
األمريكية ،حيث قدر عدد الـجرحى الـمعطوبيـن الذين نقلوا إلـى الـخارج عرب الدار 

ستقبال الـجرحى بل جريح ،ولـم تشمل مساعدات الدول الغربية ا 700البيضاء  ب
 .29تعدت ذلك الـى ارسال األدوية والعتاد

كما ساندت الـمنظمات العالـمية الثورة الـجزائرية مثل : الـجامعة العربية التـي عملت 
على تقديـم الدعم الـمالـي والـمادي والدبلوماسي ،فقد أولت األمانة العامة كبيـر 

تونس والـمغرب نتيجة لعوامل الطبيعة القاسية  عنايتها لـمأساة الالجئيـن اجلزائرييـن يف
ونقص التغذية وازدحامهم يف أمكنـة غيـر صحية وقامت بالـمساعي الكفيلة بتقديـم 

، واللجنة الدولية للصليب األحـمر التـي عملت على زيارة 30الـمساعدة الالزمة لـهم
السجون والـمالجئ ،وقد كان مـمثلوا اللجنة مرفقيـن بأطباء حىت يؤكدوا التقارير 
الـمالحظة ،كانت ىذه اللجنة تـخفي حقيقة األوضاع يف بداية األمر لكن بعد 

قوانيـن احلرب بعيدة الزيارات الـمستمرة للسجون والـمخيمات استنتج أعضائها ،أن 
، فاستطاعت مساعدة الالجئـيـن والسكان الـمدنيُت يف مـخيمات 31جدا عن االحًتام

 التجميع من خالل مهمات التمريض وتوزيع الـمساعدات االجتماعية.

 تأسيس الهالل األحمر الجزائريين : -4

القاسية  ،والظروف1956بعد أن تـم تنظيم قطاع الصحة جلبهة التحرير الوطٍت منذ  
التـــي كان يعيشهـــا الــجزائريون، والسياسة االستعمارية، وزيادة عدد الالجئُت على 
مستوى الـحدود الشرقية والغربيـة كان البد من ضرورة وجود ىيئة اجتماعية للتكفل 
بـمشاكل االيواء والسكن والغذاء والصحة ،بـهذا بادرت جبهـــة التحرير الوطنـــي إلـــى 
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الـهالل األحـمـر الـــجزائري فــي مدينــــة طنجة من قبل مـجموعة من إطارات  تأسيس
والصيدلـــي مــــراد  32الصحة لـجبهة التحـــرير الوطنـــي "الدكتور بومدين بن إســماعيل

 ، واضعـــــة الشروط التالية :33 1956ديسمرب  11عبد اهلل فـــي 

 * عدم تعُت رئس شريف للجمعية       

 * اقتصاره على اجلزائريُت

 * على أن تكون جلساتـها علنية

 انتزاع اجلزائر الستقالذلا ميسرة فور*ضرورة استقالة أعضاء اللجنة الـ

كما كان للهالل األحـمر اجلزائري مكاتب فرعية بالـمغرب حيث أمر بوصوف قائد 
ـحت اشراف مكاتب للهالل األحـمر اجلزائري ت 4الوالية الـخامسة بإعادة تنظيم 

واختيار مدينة طنجة مقرا لتأسيس ىيئة 34الـحاج عبد السالم ومساعدة بن عودة 
الـهـالل األحـمر الـجزائـري لـم يكن مـحض صدفة ،فقـد كان ميناء طنجة مقـرا النطالق 
الـجرحى الـمجاىدين يف السفن باتـجاه يوغسالفيا وبلغاريا وروسيا ،لكي يتم عالجهم 

 احية. وإقامة عمليات جر 

بدأت لـجنة الـهالل األحـمر الـجزائري العمل بإقامة عالقات مع االتـحاديات الـمماثـلة 
لــها يف العالـم مثل: اللجنة الدولية للصليب األحـمر،وذلك من أجل تـحقيق أىدافها 
اليت حددت منذ البداية وأعيد التذكَت بـهـا بعد حصول اللجنة على وصل االستالم يف 

،الذي كان يـمثل الـموافقة على إنشاء الـهالل األحـمر الـجزائري  351957جانفي  9
 و تـمثلت أىدافها يف:
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  انتزاع االعتـراف الدولـي بـمـعــانــــاة الشعــب الـــجزائــــري وحقـــو فـي الـحرية
 واالستقالل

 العمل على افتكاك اعًتاف اللجنة الدولية للصليب األمحر 
  من ادلنظمات اإلنسانية والدول الشقيقة والصديقة احلصول على مساعدات

 36دلواجهة الوضعية الصعبة اليت كان يعاين منها الشعب اجلزائري
فها إنسانيــة ،بـحيث لعب اشـملت نشاطــــات الــهالل األحـمر برامـــج عدة ،كانـت أىد

جئيــن والـجرحـى دورا أساسيا يف تـحسيس الـدول بـمضاعفـــة العـمـل من أجل إغاثـــة الال
الذيـن فـقدوا أطـرافهــم بسبـب الـحرب وخــطوط األسالك الشائكــة و الـمكهربـة ،وقد 

 هذا النداء.استجابـت العــديد من الــدول األجنبيـة لـ

إعادة ىيكلـــة الـهالل األحـمر اجلزائـري وتــم تعيـن عمر بوكلي حسان  1957فـي سنة 
، ومن األسباب التــي أدت إلــى إعادة 37أحــمد نائبـا لو رئيسـا لـها ومصطفـى بن

الـهيكلة ىـي إعادة النظــر فـي تنظيــم فـروع الـهالل األحـمر الـجزائري والذي كــان أولـها 
يتمثـــل فـي مـصالـح الصحــة لـجيش التحريـر الوطنـي ،وبعـد تأسيــس الـحكومة الـمؤقـتـة 

الـهالل األحـمر الـجزائـري إلـى العاصمة التـونسية يف أكتوبر  الـجزائريـة تـم نقـل مقر
،لتواصل نشاطات الـهالل األحـمــر 38،وتــم تعيـن الـمحامي بابا أحـمد رئيسا 1958

فـي كسب التأييد العالـمي ،وتوفَت الدعم الالزم من أجل صحة جيش التحرير الوطنـي 
 واجلزائرييـن بالداخل واخلارج ...

 :1956تطور وتنظيم الصحة بعد  مظاهر- 5
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تـهيكلت وتوسعت الشبكة الصحية للثورة التحريرية بفعل تظافر عوامل مـختلفة 
،انسانية ووطنية وتضامنية ،فبدأت تظهر معالــم التنظيم الصحي من خالل انشاء 
الـمستشفيات والـمراكز الصحية داخل البالد وعلى مستوى القواعد اخللفية بتونس 

 وادلغرب.ـ

أسندت مهام االشراف على السلك الصحي يف البداية الـى الـحكيم مـحـمد الصغَت 
،الذي عرف بـحبو للعمل وروح الـمسؤولية والقدرة العالية على التنظيم 39نقاش بتونس

،مكنـــو ذلك من ارساء تغطية صحية مست كل أشكال االسعاف والعالج من خالل 
 تكوين ادلمرضيــن.

ي أمــــام النقص الفادح من االطـارات التـي عليها القيام بدور أصبح من الضـــرور 
ة الصحة عبـــر دالتمـريض ،أن يكون جيش التحرير الوطٍت اطـاراتــو بنفســـو ،فـــــباشرت قيا

الواليـــات التاريــخية الست بفتح مراكز تكويــــن فـي الـجبال والـمناطـق النائـيـة أو الـبعيدة 
ا الـممرضون والـممرضات تكوينــا نــظريــا لـمدة ثالثـــة أشهــر متـبـوع بتـربـص ،يـتلقى فيه

تطـبــيـقــي مدتــــو تسعـــون يومـــــا باللغـــة العربيـــة والفرنــسيــة يـخـــص االسعــافـــات األوليـــة 
 . 40والعــالج الضـــــروري

ري ىـو اآلخـر فــي عمليـــة الــتــكويـــن مـن خـــالل وقـــد ساىم الـهالل األحـمـر الـــجــزائ
 Guideطـبــع كتــيــب للممـرضيـن ،عرف بدليــل الـممرض )

d’infirmeire)41 يتـــضمــن اسـاليـــب الــعــالج الــمختلفة ،ووصفـات األدوية و،
 أنواعها ،وقواعد النظافة والوقاية .
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ــي ،بتأسيـــس مـــــــراكز التكوين والتـعـليـم الطـبـي كما قــامت جبـهـة التحريــر الوطن
بالـقـواعــد الــخلفية ،تــــولـى مسـؤولـيتــها أطبــاء الـتـحقــوا بالثـــورة ،مثــــل الـمدرسة الصحية 

،تـحت االشراف الـمباشر  العسكريــة "بزغنغن" لــتكوين الـممرضيـن بالـمغرب األقصى
، والــتـــي يقول عنها :"ليست تـجربتنا ىي 195942عيسى أميـر يف  للدكتور مـحـمد بن

األولـى فقد سبقنا الدكتور "ىدام عبد السالم" و "علواش " ،بتجربـتهمـــا فــي تكويـــن 
الــممرضيــن فـي وجدة ،وما قمنا بو ىو فقط مـحاولة تكوين مدرسة عسكرية شبو طبية 

مبادرة التـي تــم اطالقها من طرف الدكتور "نقاش"، ،والــ 43لـجيش التحرير الوطٍت .."
الــمتمثلـة فـي تأسيس مراكــــز اعــادة الـتأىيــل لفائـــدة معطوبــي جــيش التحرير الوطٍت فـي 

 44وتأسيس مدرسة للتدخل و االسعاف تـحت اسم الزاوية البكرية، "ناسن" بتونس
 .وتطبيقيةلتكوين اىل دروس نظرية ،وكانت تـخضع عملية ا

وفــيمـــا يـــخــص القوانــيــن الصــحيـــة والنــظام الــداخلـــي ،قام كـــل من جبــهـــة الـــتــحريــر 
،بــوضــع  1956أوت  20الــوطنــي وجيــش التحرير الوطنــي بعد مؤتــمر الصومام 

ى تشابو الـمنظومة الصحية بُت قوانـيـــن ونــــظـــم للعمــل العــالجـــي ،ىـذا مــا أدى الـ
الواليات ،عدا بعض االختالفات فيما يـخص االمكانيات الطبية وبعض االختالفات 

 الـهيكلية القريبة .

كمـا عـمـل الـمــؤتـمـــر علـــــى ضبــــط الـــمسؤوليــــات فـــأصبــــح ىنــاك مســؤول والئــــي 
ا مسؤول للقسم الذي يشرف على الوحدة للصحة ،مسؤول منطقة،مسؤول ناحية وأخَت 

 الصحية.
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اما بالنسبة للمنشآت الصحية ،فقد استطاعت جبهة التحرير انشاء الــمستشفيـــات فــي 
أمـــاكـــن آمنـــة فــي الكهوف والـــمغـارات واألكــواخ وســــط الغــابــات ،كانـت تـحـتـــوي 

للطبخ وقـــاعات خاصة بالـــمرضى،علـــى كــازمــة األمـــن ىــذه الـــمستشفيــات عـلــــى قـاعة 
السريـــة التـــي ال تعـــرف إال مــن طـــرف البعـــض ،تــحـــتـــوي علـى أســـرة استــقبـــال للجــنــود 
ذوي االصــابـــات الــخطيــرة الــذي لـــم يكن يف وسعهم نقلهم ،وأدوية وأغذيـــة التـــي ال 

 .45ـجب استخدامها إال يف حالة التدخلي

فعـــلــى غـــرار الـمشــافـي قـــامـــت جـــبــهة الــتحريــر الوطنــي بتأسيـــس مـــراكز صحية داخل 
البالد ،مثــــل الــواليــة الثــالثـــة التــي قامــــت بتخصيــــص مركـــــــــــز صحـــي لكــل ناحيـــة 

رف طبيــــــب أو مــــجمــوعـــــة من األطبـــاء ومراكز صحية وتـــكوينية بالقواعد ،يسيــــر من ط
الــــخلفية ،كمـــا عــمــلــت الــواليـــة الــرابعــة علــى تأسيس مراكز عدة عبــر مناطقها الست 

 ..(46)بٍت رزمان قرب تابالط ،ولد أنيد بوطالب ،عمرونة ،بيسة ،الصباح

داية التنظيم الصحي بتيسيــــــــــر ايــجاد ما تقــتضيـــو الـــمراكـــز من وقد تـميزت ب
مستشفيات طبيـــة وإطارات طبية ومواقع جغرافية آمنة ،مع سهولـة التحرك ،لكن على 
الرغم من ذلك كانت ىنــــاك رقـابة استعمارية على اماكن صحية مـختلفـة ،وذلك بعـض 

رية ،على وثائـــق تـــتــــعـلــق بالـجانـب الصحي ،ىذا ما أكد حصـول السلطات االستعمــا
لـها علــى أن ىناك عالقــــة بيـن الطب وجبهة التحرير الوطٍت وجيش التحرير الوطٍت 

 الـمـراكــز الـحــدوديــة والقواعد الـخلفية ،ىذا ما مكنها من ىف،وتكثيف الـمراقبــة 
الــمستشفــيــــات والــمراكز الصحية ،مثل اكتشاف العديد اكتشاف مواقع العــديــد مـــن 

من الــمواقع العالج لــجبهة التحرير الوطنـي فـي الــمغرب األقصى )بوعرفة ،تاندرة 
 .47،جرادة ،بركان ، عُت الصفا (
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أما الفتـرة التـي رافقت قيام الـجمهوريــة الــخامسة ،أصبحت صعبة وعسيـــرة للمصالــح 
ة ،نظرا لتشديد الرقابة وعزل الثورة باألسالك الشائكة والــمكهربـــة فــي الـــحدود الصحيـ

الغربيــــة والشرقيـــة ،فـــضاق الــخناق على الثورة وزادت مهمة ادلصاٌف الصحية جلبهة 
التحرير الوطٍت ،بازدياد عدد الـمـجروحُت على مستوى ىاتــو الــمشافــي وتعدد 

 ة )شظايا القنابل ،النبالـم ...( .االصابات اخلطَت 

 خاتـمة :

ومـا استخلصتــو يف األخيـر أن تطـور وتنظيم الصحة جاء متـزامنا مع تنظيـم الثورة  
،مرحلة ثانية مكنت من بلورة سياسة صحية  1956التحريريـة ،بـحيث كانت سنة 

ك تبلور النشاط مبنية على التنظيم الـمـحكم والدقيق ،واحتـرام الـمسؤوليات ،وبذل
الصحي وأصبح منظما مستنيـــرا داخل الواليات التاريـخية وعلى مستوى القواعد 

 اخللفية.

ورغم كل الصعوبات وقلة الوسائل الطبية ومباغتة قوات االحتالل مراكز العالج وخنق  
 ةالثورة من خالل األسالك الشائكة ومنع الوصول إىل ادلراكز ادلوجودة يف القواعد اخللفي

،إال أن تصميم األطباء وادلمرضُت على تأدية واجبهم الوطٍت أثناء الثورة التحريرية لـم 
 .يـخمد بل تواصل حىت بعد االستقالل

 : التهميش
                                                           

، منشورات  ، خياطي ،مصطفى : ادلآزر البيضاء خالل الثورة التحريرية ، ترمجة نسيمو غريب 1
 .14،ص2013الرويبة ،
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،ترمجة :حضرية يوسفي 1962-1954تومي، مـحمد:طبيب يف معاقل الثورة حرب التحرير 2
 .45،ص 2009،طبعة خاصة بوزارة اجملاىدين،

بتلمسان ،نشأ وترىب وسط عائلة  1921فيفري  9الدكتور بن عودة بن زرجب: من مواليد 3
،حتصل  de slaneاالبتدائية و االكمالية مبؤسسة مـحافظة ،زاول دراستو االبتدائية مبسقط رأسو 

مكنتو من االلتحاق بكلية الطب باجلزائر  1941على شهادة الباكلوريا شعبة رياضيات سنة 
عاصمة أين واجو الكثَت من ادلمارسات و التصرفات العنصرية من جانب الطلبة األوروبيُت أبناء ال

، ليواصل  Montpellierادلستوطنُت ، فقرر السفر إىل فرنسا و التحق بكلية الطب مبونبولييو 
ا "مشكالت اللوكيمي بعنوان : 1948بعدىا دراستو بباريس حيث ناقش أطروحتو يف الدكتوراه سنة 

" و بادلوازاة اخنرط يف العمل النضايل الطاليب حيث  و األورام من خالل حاالت الكلوروميالن
شارك يف مشروع تأسيس االحتاد العام للطلبة ادلسلمُت لشمال إفريقيا ، و أُنتخب أمُت للمال يف 

حركة االنتصار –االحتاد .كما ينشط ضمن جلنة فلسطُت العربية ، ويف صفوف حزب الشعب 
منذ عودتو إىل تلمسان أين فتح عيادتو الطبية ، بعد  PPA-MTLDريات الدميقراطية حل

اندالع الثورة التحريرية ربط االتصال مع جبهة التحرير فعمل على مد العون من خالل عالج 
اجلرحى وادلرضى وتقدمي ادلساعدات ادلادية، ويف إطار عملو النضايل قام بشراء آلة راألبشع أنواع 

 Bellahsene Bali : DR Ben. انظر : 1956جانفي  16ب حىت اغتيالو يف التعذي
Zerdjeb Cdt Djaber et Colonel Lotfi ,thala Edition ,p p p 

(5.6.7) 

4 -l’echo Oran ,Importation CHEF du FLN DE TLEMCEN . 
LE DECTOUR Benzerge abattu prés de sebdou Alors qu’il 
tentait se février1956, N :30439. 
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5 1h1560-d1 :Organisation générale de F L N (Ministère des 
affaire scolaire et culturelles U.G.E.M.A en F rance et à 
L’étranger Fichier N : A 47-7.(09-03-1960) 

  .19،ص  1956جريدة اجملاىد ،اجلزء األول ،العدد األول ،تلبية الطلبة لنداء الوطن ،  6
-1955الثورة عقيب، زلمد السعيد : االحتاد العام للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت ودوره يف  7

 . 91،ص  2012الشاطبية للنشر والتوزيع ،،الطبعة األوىل،1962
 .86خياطي مصطفى: ادلآزر البيضاء خالل الثورة اجلزائرية، ادلرجع السابق،ص  8
  89نفسو ،ص  9
،مذكرة نيل 1990-1926زلمد بن عيسى أمَت الطبيب ادلناضل برنو ،توفيق : الدكتور  10 

ماجستَت يف التاريخ احلديث وادلعاصر،كلية العلوم االنسانية واحلضارة 
  128،ص 2005/2006االسالمية،

11 Khiati ,Mostefa :Dictionnaire Bibliographique du corps de la 
santé(1954/1962),Edition ANEP ,2011, pp 19-17 
12 Djamel Eddine ;Bensalem :Voyez  nos armes ,Voyez nos 
médecine ,Edition Regaia ;ALG ;2009 ;p 15. 

يصف ذلك الطالب "لـمُت خان" كيفية التحاقو بالثورة قائال : "أذكر أننا كنا رلموعة طلبة  13  
،حيث  1956ماي 19اجلزائر العاصمة ،قد دخلنا مرحلة السرية منذ بدء سريان اإلضراب 

خضعنا بعدىا لفًتة تدريبية بأمر ، وحتت إشراف األخ الدكتور زلـمد صغَت النقاش، ودام التدريب 
أزيد من أسبوع يف منزل األخ الدكتور بوضربة زلـمد، وقد تلقينا خالل ذلك تدريبات على استخدام 

بئة ثـم بعدىا التحقنا وتقدمي العالج األويل ، مع بعض التوجيهات اليت تدخل يف رلال التوعية والتع
    .    106عقيب، زلمد السعيد: ادلرجع السابق،ص باجلبال..أنظر   

أمال،شليب : التنظيم العسكري يف الثورة التحريرية اجلزائرية،رسالة لنيل شهادة ماجسستَت يف 14
  394،ص2006-2005التاريخ احلديث وادلعاصر،باتنة،
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، الوالية الرابعة منودجا،أطروحة دكتوراه يف 1962-1954شتوان ،نظَتة: الثورة التحريرية    15 
التاريخ ادلعاصر،جامعة أبو بكر بلقايد،كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية ، قسم التاريخ، 

336، ص 2007/2008  
16 FR.CAOM :ORAN 299 ;service sanitaire ;règlement de 
blesse. wilaya d’oran. 
17 Etat major l’armée de terre :1h2582 ;FLN/C.N.R.A1956-
1958  

336شتوان ،نظَتة:ادلرجع السابق ،ص  18  
238دحلب،سعد:ادلهمة منجزة من أجل استقالل اجلزائر،منشورات دحلب ،ص  19  

20 Etat major l’armée de terre .service 
historique :1h1594/D1 :wilaya5 :la zone 7.Détail des 
médicaments.29/05/1961. 

 .10،ص   11،عدد-مصلحة الصحة -اجملاىد ، جيش التحرير الوطٍت بُت األمس واليوم  21
  .346شتوان، نظَتة: ادلرجع السابق،ص  22 

 . 135برنو،توفيق:ادلرجع السابق: ص  23
24 1h1594-d1 : Maroc. Aïd logistique, Fiche N : A.M 
13(3)/28.09.1956. 

،رسالة مقدمة 1956/1962زائريون بتونس ودورىم يف الثورة عسول،صاٌف:الالجئون اجل 25   
سانية نلنيل شهادة ادلاجستَت يف التاريخ احلديث،جامعة احلاج خلضر باتنة ،كلية اآلداب والعلوم اال

 . 93،ص2009-2008قسم التاريخ وعلم اآلثار،
  .143برنو، توفيق: ادلرجع السابق،ص  26
  .502خياطي،مصطفى: ادلرجع السابق،ص 27 

 .            444نفسو، ص  28
مثل أدلانيا اليت كانت ترسل األدوية ،مثل ارسال الصليب األمحر األدلاين سيارة اسعاف للهالل  29 

 ،انظر:1957األمحر اجلزائري يف ديسمرب
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Etat major l’armée de terre:  1 h1586..croissant- rouge D4  fiché 
n° :5(4)5-12-1957 

  .126،ص 2005ثورة اجلزائرية واجلامعة العربية،منشورات تالة ،اجلزائر،أمحد،بشَتي: ال30
مصطفى،خياطي:حقوق االنسان يف اجلزائر خالل االحتالل الفرنسي، منشورات 31 

 . 445،ص 2013،الرويبة،
يف مسنغاًل،حصل على الباكلوريا  1916جويلية  13الدكتور بومدين بن مساعيل :من مواليد 32 

، 1946جويلية 30مل دراستو العليا يف فرنسا، ناقش مذكرتو يف الطب يف ،وقرر أن يك1938
فتح عيادتو الطبية يف وىران مث انتقل اىل العمل يف مستغاًل ،انـخرط يف العديد من األحزاب 

غادر اىل ادلغرب 1956السياسية بداية من جنم مشال افريقيا حىت حزب الشعب اجلزائري،يف سنة 
 . 484ظيمي جبهة وجيش التحرير الوطنيان أنظر: ادلرجع نفسو،ص ووضع نفسو يف خدمة تن

  33 .443ادلرجع السابق،ص ادلآزر البيضاء خالل الثورة اجلزائرية، خياطي،مصطفى،
34Ibid.: fichier n° :B.5(1).20/08/1957 

ة حفوظ ،عاشور: نشأة اذلالل األمحر اجلزائري ودوره يف قضية األسرى إبان الثورة التحريري  35
،األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االجتماعية ،العدد 1957-1962

  109،ص 2015،جانفي ،13
 .109نفسو ،ص  36

37 Ibid. :fichier n° :5.(4)11/04/1957 
 .476خياطي، مصطفى:حقوق اإلنسان يف اجلزائر خالل االحتالل الفرنسي،ادلرجع السابق،ص38

39 Gilbert ;Meynier : Histoire Intérieure Dy FLN 1954-
1962.CASBAH Editions.2003.algre.496. 
40 Gantari ;Mohamed : Organisation politico administrative et 
militaire de la révolution algérienne 1954-1962 ,volume 
1,Alger.2000,p 298. 
41 SHD ; G R1H.1648 ;Croissant Rouge Algérienne ;service 
de la sante. Guide d’infirmiers 
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 . 135برنو توفيق : ادلرجع السابق،ص42 
  .135نفسو،ص 43 

  .29خياطي ،مصطفى : ادلآزر البيضاء خالل الثورة اجلزائرية ،ادلرجع السابق،ص  44
  .42ادلرجع السابق ، ص   45

مد صايكي ،دار األمة صايكي،مـحمد : شهادة ثائر من قلب اجلزائر،مذكرات النقيب زل  46 
 . 159اجلزائر ،ص 

47 1h1691.d2Organisation du FLN –ALN. Service sanitaire 
(Note renseignements )Alger le 1 juin 1957. 



 




