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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 جوان – عشر  ابعر لاالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

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

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

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

من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة و 
يف إطار االحتفاالت بالذكرى 
الستون املخلدة هلا ، جاءت 

ة املوسومة فكرة إنشاء هاته اجملل
و  مبجلة املعارف للبحوث

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

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

إلنساين يف ظل أجواء الفكر ا
احلر و الذي ال يلتزم بغري ضوابط 
املوضوعية و احلقيقة املستندة 

 . للوقائع و احلقائق الثابتة
إن جملة املعارف تسعى ألن توجد 
لنفسها مكاننا بني الدوريات 
التارخيية املتخصصة لتسهم بفضل 
جهود األقالم املتألقة يف فضاءها 
يف الغوص يف جمال البحوث و 

خيية لتخرج هبا حنو الدراسات التار 
أرحب اآلفاق الدالة على مدى 
قدرة التاريخ يف اإلسهام إىل 
جانب العلوم و املعار األخرى 
يف صناعة واقع األمة انطالقا من 
فهم واقعها و حماولة لرسم 

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

 .ة البشرية يف دروب احليا

 

 إدارة اجملــلــة
 :الـرئيس الشرفـي

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

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   الدكتــور عبد الرحمــان تـركـــياألستاذ  

 .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  . أـ  عالل بن عمر
 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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 كلمة العدد
مخسني عاما من تاريخ االنتكاسة اليت رزءت فيها األمة العربية كجغرافيا وتاريخ كهولة      

ة منها خباصة جعلت منها نطاقا موجوعا وال تزال تدفع معها الكثري من مقدراهتا احلضاري
 بالكثري من التداعيات متعددة اجلوانب

وقد بدت جتليات ذلك يف استمرار النظر من اآلخر للمنطقة العربية كمجرد مصدر 
 لالبتزاز وفضاءا لتنفيذ السياسات اخلارجية للقوى العادلية ادلمارسة لعنفوان تسلطها

ال تزال غري قادرة على اداراك ما هو خمطط ذلا وعلى على  فإهنارغم ما آمل األمة العربية 
ما ال تزال دون مستوى القدة على أن تضع اقدامها على مسالك ما حياك ذلا ويراد، ك

سبل السالمة اليت حتفظ ذلا كينونتها كقوة يفرتض منها ان تتبوء من خالذلا مكانا يرقى 
 هبا مستوى من الريادة.

ان االوضاع الراهنة ادلتجددة تفرض  على اامة العربية اكثر من اي وقت ان تنظر بواقعية 
 الم شعوهبا لتسم من خالل ذلك لوحة األمل العريب ادلنتظر.ذلا أمل هبا و آ

 

 رئيس التحرير

 أ/ عمار غرايسة
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 لقط الفنون من مخطوط الفكون

 جامعة أبي بكر بلقايد / كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/ بقسم علم اآلثـار/ بن حمـو  محمـد/د
 تلمسان

10 

ربح التِّجارة »  مقاربة نقدية في المنهج والّتاريخ م19مدّونة المناقب في التُّراث الجزائري خالل القرن 
الحاج موسى علي بن أحمد الجزائري ) ت حوالي  «ومغنم الّسعادة فيما يتعّلق بأحكام الزِّيارة 

 م (1911ىـ / 1330
 جامعة محّمد بوضياف /اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم  /قسم الّتاريخ  /بركات إسماعيل /أ 

33 

  1960 -1956خالل الفترة  للقضية الجزائرية المؤيدةلمواقف األمريكية ا
 جامعة تلمسان /قسم التاريخ / العايب معمر/د 

89 

 مظاىر و أبعاد    م 20ل فترة الثالثينات من القرن خال النشاط االجتماعي  ليهود بوسعادة
    /قسم التاريخ/ جامعة محمد بوضياف/ المسيلةبيرم كمالد / 
       /قسم التاريخ/ جامعة محمد بوضياف/ المسيلة/ خميسي سعديأ 

99 

 ق.م330ق.م إلــــــى  560الفكر الديني التوحيدي عند الفرس اإلخمينيين 
 /1945مـــــاي  8جامعة / ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكل   /قسم التاريخ /بلقاسم مرزوقيأ 

 قالمـــــــة

117 

قراءة في سيرتيهما العلمية  ميلود بن أحمد النيس ومحمد بن أبي القاسم التركي الطالبان الزيتونيان
 والتعليمية

    /قسوم العوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضريوسف زغوانأ / 

141 

 )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب( تاريخ الصحافة المكتوبة في بلدان شمال إفريقيا
 لدعوة قسم ا /كلية أصول الدين  /جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/ د/ الياس طلحة

 واإلعالم واالتصال.

170 

 م.1871ين في الشرق الجزائري سنة دور القائد بن ناصر بن شهرة في ثورة األمير محي الد
 د/ محمد السعيد قاصري/ كلية العلوم االجتماعية واالنسانية/ جامعة محمد بوضياف/ المسيلة 

 

200 

 :1962-1954في الثورة التحريرية  اإلنساني بعدال
  /خميس مليانة /جامعة الجياللي بونعامة /عبد المجيد الفضوأ 

233 

التطرف العنف و لمحاربة  حتمية تنمية الوعي الفكري الحداثي التعددي في المجال العربي اإلسالمي
 الفكري
  /03الدولية جامعة الجزائر  /كلية العلوم السياسية والعالقات/ فاطمة بقديأ 

267 
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 . 1940  -1931  استفزازات االدارة الفرنسيةأمام  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمصائب 
 /أبو القاسم سعداهلل /-2-جامعة الجزائر  /محمد جالل أ 

296 

 تاريخ االمام الشاطبي وعصره
  1باتنة/جامعة الحاج لخضر / تركيالحميدة بن 

338 

 ."م10و  9/ىـ4و  3خالل القرنين  السامانيون ودورىم في نشر اإلسالم بين األتراك الوثنيين"
 /أبو القاسم سعد اهلل 2الجزائرجامعة  –قسم التاريخ  – -ىوشات سامي  أ - 

362 

 أىم الفئات الفرنسية التي اىتمت بدراسة آثار منطقة قالمة و خصائص أعمالها
 /قالمة/ 1945ماي 8جامعة  قسم التاريخ/ بوشارب سلوى أ 

402 

 الجزائرية  في ظل  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الفضائية للقنوات التطور التاريخي
  /2قسم العلوم االجتماعية/ جامعة البليدة  /عيسات سوميةأ 

319 

قضايا الغلو والتكفير في المجتمع الجزائري خالل العهد العثماني وموقف العلماء منها، "بوشقرون 
 الوىراني نموذجا"

  /قسنطينة /جامعة األمير عبد القادر/ محمد أوجرتنيأ 

458 

Le droit des eaux pluviales au M’zab pendant l'époque 
moderne 
 Baelhadj Nacer  /Université Batna 1 

499 

 



  

 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي المجلة  

يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال  
 مكانته العلمية  
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 لقط الفنون من مخطوط الفكون

جامعة / كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/ بقسم علم اآلثـار/ بن حمـو  محمـد/د
 أبي بكر بلقايد تلمسان

                                                                        

                    الملخص:      

بنوازل ، كا١توسـو ـ1702/ى1114ن عبد الكرًن الفكوف ا١تتوىف سنة يعترب ٥تطوط ٤تمد ب       
من ا١تخطوطات ا١تهمة يف العصر العثماين، إذ اشتمل على مواضيع متنوعة من فقو كعبادات  الفكون

كمعامالت باإلضافة إىل أحداث تارٮتية كإشارات إىل اٟتياة اليومية يف مدينة قسنطينة، كخالؿ قراءيت 
، الفنون من مخطوط الفكونبعض ا١تالحظات اليت لفتت انتباىي، كٝتيتها لقط للمخطوط سجلت 

 كاخًتت منها يف ىذا ا١تقاؿ ٜتسة عناصر:

أكال: مسائل تتعلق بضوابط اإلفتاء كفيها قصة جرت بُت عبد الكرًن الفكوف كأٛتد ا١تّقرم، تبُت قيمة 
 الفكوف عند علماء عصره.

 قة قسنطينة مع بعض اٟتواضر العلمية ا١تشرقية كا١تغربية كاألندلسية.ثانيا: بعض الفتاكل اليت تبُت عال
 ثالثا: ضوابط تتعلق باألكقاؼ، كىي ضوابط متنوعة قررىا الفكوف حوؿ األكقاؼ.

 رابعا: استعماؿ األختاـ على الشهادات، كفيها نوع ا٠تتم ا١تستعمل عند العثمانيُت يف الشهادات.
 أشػػار إليهػػا صػػاحط ا١تخطػػوط كىػػي متنوعػػة مػػن القضػػاء كاإلفتػػاء خامسػػا: بعػػض األعمػػاؿ كا١تهػػن الػػيت

النػارر يف األحبػاس، نػارر اٞتػيمل، ا١توثقػوف، اٟتػارم الشػرعي، نائػط بيػت ا١تػاؿ   كإمػارة اٟتػ ، كمنهػا
 كغَتىا من األعماؿ كا١تهن.

 
résumé 
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    Le  manuscrit  intitule, les inspiration de El  fakoun(nawazil el 
Fakou de Mohamed  Ben abd El Karim El Fakoun  décédé le 
1114hijir /1702 ),est un  important manuscrit de l époque 
ottomane. 

    Il traite divers sujets ,en jurisprudence ,culte  et échanges en 
plus d’événements  historiques et  des mentions de la vie 
quotidienne de Constantine . 

    Parmi les observations intéressantes , j ai choisi dans cet article 
cinq éléments que j ai nomé « les trouvailles artistiques dans le 
manuscrit El Fakoun »  

   1-Des questions qui se rapportent aux règles de «  la Fatwa » 
illustrées par une histoire entre abd el karim el Fakoun et 
Ahmed el Makari  démontrant le statut d’El Fakoun parmi les 
savants ( les oulama) de son époque  

 2-quelques « fatawa » qui démontrent la liaison entre 
Constantine et  les  métropoles de sciences au Maghreb, en 
Orient et en Andalousie  

 3- Des règles qui  concernent la consécrations ,celles-ci ont été 
décidées par al Fakoun. 
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 4-L’usage des cachets pour légaliser les attestations  y compris le 
le type de sceau utilisé chez les Ottomans 

 5-Quelques diverses fonctions et professions que le scripteur a 
mentionnées, relativement à la justice, la « fatwa » ,les affaires du 
pèlerinages ,le poste de surintendant de mainmorte, le 
superviseur de l’arme , les notaires , le magistrat ,le substitut du 
trésors et des finances  etc . 

خالؿ قراءيت  سجلتهااليت لفتت انتباىي ك لبعض ا١تسائل  نريد يف ىذا ا١تقاؿ التطرؽ   
لقط الفنون ، كٝتيتها "نوازل الفكونــــــ "ب١تخطوط ٤تمد بن عبد الكرًن الفكوف ا١توسـو 

 :كىي ة عناصرٜتسسأتطرؽ ىنا إىل ، ك من مخطوط الفكون
 اإلفتاء.ضوابط أكال: مسائل تتعلق ب

 اكل.ثانيا: فت
 .باألكقاؼا: ضوابط تتعلق لثثا
 : استعماؿ األختاـ.بعاار 

 كا١تهن. ا: بعض الورائفخامس
ىذه العناصر حسط ىذا الًتتيط، كبداية ٬تط التعريف  كسيكوف العمل حوؿ   

 الذم استقيت منو ىذه ا١تعلومات. با١تخطوطبصاحط ا١تخطوط ك 
 : (1)الفكـونمحمد بن عبد الكريم  

د ٤تمد بن عبد الكرًن بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرًن بن ٭تِت بن ىو أبو ٤تم     
٤تمد الفكوف القسنطيٍت التميمي نسبا، كيقاؿ القسمطيٍت با١تيم، ابن عبد الكرًن شيخ 
اإلسالـ يف كقتو الذائع الصيت، من ا١تالكية من أىل قسنطينة، كأسرة الفكوف أسرة ثقافة 
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هد بعيد كاستمر العلم يف ىذه العائلة حوايل كعلم اشتهرت بذلك يف قسنطينة منذ ع
سبعة قركف، كجد الفكوف األررب الذم اشتهر بداية بالعلم ىو اٟتسن الفكوف، كمن 
أشهر أجداده األقربُت ٭تِت الفكوف الذم توىل الفتول كاإلمامة بالزيتونة بتونس مث تبعو 

عاد القاسم إىل  -أم ٭تِت- ابنو القاسم كتوىل اإلمامة ّتامع البالط، كبعد كفاة كالده
قسنطينة كرانت دخلت ٖتت سلطة العثمانيُت كتوىل خطة القضاء، كراف عبد الكرًن 

من القضاة كاألعالـ كا١تؤلفُت، أما كالد كراف اٞتد األررب حملمد الفكوف أخ للقاسم 
صاحبنا كىو عبد الكرًن فهو اإلماـ العالمة العمدة القدكة الفهامة الناسك ا٠تاشع 

ديط النحوم الشاعر الفقيو اٞتامع بُت علمي الظاىر كالباطن عبد الكرًن الفكوف، األ
الذم توىل إمامة اٞتامع األعظم بقسنطينة بعد كفاة أبيو ٤تمد، كأصبح أمَت ررط ح  
أىل اٞتزائر، رما أف اٞتد األررب للفكوف ألمو ٤تمد بن قاسم الشريف اٟتسٍت راف مفتيا 

نت لعائلة الفكوف زاكية كمدرسة، رما راف ٢تا أمالؾ رثَتة، مث كنقيبا للشرفاء، كلقد را
تنازؿ اٞتد األررب حملمد بن عبد الكرًن عن الزاكية ألصهاره آؿ نعموف بعدما بٌت 

 مدرستو.
ي ٤تمد بن عبد الكرًن على جده، كقد كصفو اٟتفناكم بالشيخ الفقيو ا١تشارؾ     ٝتم

 -نوازؿ الفكوف– كصفو يف بداية ا١تخطوطالعالمة الفهامة سيدم ٤تمد، كرذلك جاء 
بالعالمة ا١تدرس ا١تفيت الشيخ،  رما أنو توىل إمارة ررط اٟت  لقسنطينة كنواحيها بعد 

ـ، كسار يف ذلك بالتؤدة كاٟتلم كالوقار 1759ىػ/1173كفاة كالده عبد الكرًن سنة 
منيتو، كذرر  فأحبتو القلوب كمالت إليو النفوس كبقي يف ىذه ا١تهمة إىل أف كافتو

اٟتفناكم بأف العياشي التقى بو أثناء رحلتو الثانية للح ، كقاؿ:"ك١تا لقيتو تقربت لو 
كانتسبت إليو ٔتعرفة كالده، فوجدت عنده بعض علم يب كقاؿ يل: أنت الذم كصل إىل 
الوالد رتابك ا١تبعوث من كادم أـ الربيع قبل موتو بسنة؟ فقلت: نعم، كرّحط يب كبمل 
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، ككجدت عنده عدة من مؤلفات كالده، بعضها ٓتطو رضي اهلل عنو، فأعرهتا كىمل كأنس
 إىل مدة إقامتو ىناؾ، كمل تطل إقامتو، كمنها شرحو على أرجوزة ا١تكودم يف التصريف".

كمل تسعفنا ا١تصادر اليت اطلعنا عليها على ترٚتة كافية حملمد ىذا ٓتالؼ كالده عبد    
م لو،  كمن خالؿ ترٚتة الوالد ٨تاكؿ أف نستشف حياة الكرًن فهو الذم اشتهر كتمرج

٤تمد، فبالنسبة لطلبة كالده الذين ٗترجوا عليو، فنجد يف مقدمتهم ابنو ٤تمد ىذا كأخذ 
أبو مهدم عيسى الثعاليب كىو من أشهرىم قرأ عليو بعض ا١توطأ،  -أم الوالد-عنو أيضا

رل لعبد اٟتق اإلشبيلي، كالشفا كطرفا من األحكاـ الصغ كالصحيحُت، كالسنن األربعة،
لعياض، كالشهاب للقضاعي، كبعضا من رباعيات أيب عوانة، كمن نظم السلمي لزركؽ، 
كقرأ الثعاليب عليو غنيمة الوافد لعبد الرٛتن الثعاليب كعرض عليو الثعاليب أيضا الوريفة 

ية، رما يمعد الزركقية كحزب البحر للشاذيل كلقنو الذرر كالبسملة كألبسو ا٠ترؽ الصوف
سامل العياشي صاحط الرحلة من طلبتو كقد ركل عنو مباشرة رما ركل بواسطة شيخو 
عيسى الثعاليب، كمن طلبتو أيضا ٭تِت الشاكم، بررات بن باديس، أٛتد بن سيدم عمار 
بن داكد، ٤تمد كارث ا٢تاركين، ٤تمد البهلويل، أبو القاسم بن ٭تِت، علي بن عثماف بن 

أٛتد بن ثلجوف، ٤تمد بن عبد الرٛتن البوقلماين، ٤تمد بن باديس كأخوه الشريف نسبا، 
أٛتد بن باديس، أبو عمراف موسى الفكَتين كعاشور الفكَتين ك٤تمد الفكَتين، علي بن 
داكد الصنهاجي، أٛتد ا١تيلي كرجل آخر أيضا ٭تمل نفس اإلسم أٛتد ا١تيلي، الشيخ 

جار اهلل أبو مكتـو عيسى بن ٤تمد ا١تقرم  ٥تلوؼ، كذرر ٤تمد بن ميموف أف من طلبتو
 اٞتعفرم الزكاكم اٞتزائرم.

 .تآليف، كاليت ال شك أف ابنو ٤تمد قد استفاد منها عدة -أم عبد الكرًن-والدهل   
كمن خالؿ ىذه الًتٚتة ا١توجزة لوالد صاحط النوازؿ ٯتكننا أف نقوؿ بأف ٤تمد إ٪تا       

الده عبد الكرًن، كاليت دّرسها لو كلطلبتو، كبالتايل درس تلك العلـو اليت برع فيها ك 
نستطيع القوؿ بأف ٤تمد قرأ على كالده ا١توطأ، كالصحيحُت، كالسنن األربعة، كاألحكاـ 
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الصغرل لعبد اٟتق اإلشبيلي، كالشفا لعياض، كالشهاب للقضاعي، كمن رباعيات أيب 
الده ا١تذرورة أعاله كمنها ما ٯتكن عوانة، كنظم السلمي لزركؽ، رما نرجِّح بأنو قرأ رتط ك 

إدراجو ضمن رتط التعليم، رالشرح على ٥تتصر األخضرم، كالشرح على المية ابن 
مالك يف التصريف، كالشرح على أرجوزة ا١تكودم يف التصريف أيضا كىي اليت ذرر 
العياشي أنو كجدىا عنده أثناء سفره للح  كاستعارىا منو، كالشرح على شواىد الشريف 

ن يعلى على اآلجركمية، كالشرح على ٚتل اجملراد، كالشرح على ٥تارج اٟتركؼ من ب
الشاطبية، كباٞتملة فقد درس ٤تمد جل العلـو اليت رانت تدّرس يف كقتو، باإلضافة إىل 
أف آؿ الفكوف رانت ٢تم مدرستهم اليت راف يأممها الطلبة من رل مكاف، فال شك أف 

ما أنو استفاد من الكتط ا١توجودة هبا، باإلضافة إىل ٤تمد درس فيها على مشاٮتها، ر
كقد ذرر بعض ا١تستشرقُت بأف مكتبة عائلة الفكوف رانت -الكتط اليت رانت لوالده

رما أنو من غَت ا١تعقوؿ أف نقوؿ بأف عبد   -ٖتتوم على أرثر من أربعة آالؼ ٣تّلد
اليت ذررناىا أعاله، خاصة كأنو درِّس البنو تلك العلـو اليت ألف فيها ك الكرًن الفكوف مل يم 

حريص على أف يبلغ كلده مرتبتو، بل كستصَت لو كرائف ثقيلة ال يستطيع أف يتحملها 
، كقد جاء يف بداية ا١تخطوط إال من رانت لو قدـ راسخة، كمن أ٫تها مشيخة اإلسالـ

ـ راسخة الذم أّلفو ٤تمد الفكوف بأنو راف مدّرسا كمفتيا، كىذا ما يؤرد أنو رانت لو قد
 .يف العلم

صاحط -ـ ١تا تويف شيخ اإلسالـ عبد الكرًن تسلم ٤تمد 1662ىػ/1073كيف عاـ     
كرائف كالده كىي القياـ ْتقوؽ اٞتامع الكبَت بقسنطينة من تدريس كإمامة  -ا١تخطوط

كا٠تطبة كالسهر على أكقافو، رما أنو توىل إمارة ررط اٟت  لقسنطينة كنواحيها، كىو ما 
تويف ٤تمد بن عبد الكرًن الفكوف عاـ ك  وغو مرتبة عالية يف العلم،يؤرد بل
 ـ.1702ىػ/1114
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، كجاء يف ال نعلم لو تأليفا إال رتابو ىذا٤تمد بن عبد الكرًن ف تأليف كٓتصوص   
للعالمة ا١تدرس ا١تفيت الشيخ سيدم ٤تمد بن عبد  كتاب النوازلالصفحة األكىل منو:"

ًن الفكوف التميمي رضي اهلل عنو كنفعنا بو آمُت، كقد ضاع الكرًن بن ٤تمد بن عبد الكر 
أكؿ ا٠تطبة كرقة كاحدة  ال غَت كاهلل ا١توفق، ىذا ٓتط ابنو سيدم ٤تمد رضي اهلل عنهم 
أٚتعُت كنفعنا هبم آمُت"، كالكتاب حصلنا على نسخة طبق األصل منو كمل نستطع 

 ي:"٣تلد من اٟتجم ا١تتوسطاإلطالع على األصلي، كىو رما تقوؿ عنو الدرتورة قش
صفحة باألرقاـ ا٢تندية"، كالكتاب ٓتط مغريب كاضح  588إىل  1( مرقم من 18-24)
يتغَت إىل خط آخر غَت مقركء يف الغالط، رما أف  مقركء إال يف ا١تواضع قليلة حيثك 

بعض الورقات اليت عندم غَت كاضحة من جراء اآللة الناسخة، كتصف الدرتورة قشي 
وط األصلي فتقوؿ عنو:"بأنو ٚتيل إىل حد ربَت كمزين من حُت آلخر خط ا١تخط

بشرطات من اللوف األٛتر"، كبكل صفحة من ىذا ا١تخطوط ىامشاف صغَتاف على 
اليمُت كاليسار تستغل الستدراؾ أخطاء النسخ أك لبعض ا١تالحظات القليلة، كتضم 

كالفصل يبدأ يف  سطرا، كالكتاب مقسم إىل ٙتانية فصوؿ، 30ك 25الصفحة بُت 
صفحة جديدة، أما عناكين الفصوؿ فمكتوبة ٓتط غليظ كيف األصلي بلوف أٛتر، كرذلك 
تكتط أٝتاء العلماء الذين سئلوا كأجابوا عن ا١تسائل ٦تا يسهل قراءة ا١تخطوط لربكز 

 عناكينو.
 فهي راآليت: النوازلاليت تناك٢تا رتاب  الموضوعاتٓتصوص ك   

، مسائل النكاح كالطالؽ كا٠تلع كالعدة كالنفقات، مسائل الطهارة كالصال ة كالزراة كالصـو
مسائل البيع كالصرؼ كالشفعة كالقسمة كاالستحقاؽ، مسائل الشررة كالوديعة كالعارية 
كالقراض كالصلح كالغصط، نوازؿ األررية كاإلجارة كالرىوف كا١ترافق، مسائل ا٢تبة 

الشهادات كا١تواريث كالقذؼ كالزىن كالسرقة، كالصدقة كالوصايا كاٟتبس، مسائل القضاء ك 
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 دخل ٖتت األبواب الفقهية السابقة،كأخَتا مسائل رتاب اٞتامع كىي ا١تسائل اليت ال ت
 حسط ترتيط الكتط الفقهية العامة. كالكتاب هبذا مرتط

ٓتصوص ما اقتطفتو من ىذا ا١تخطوط من معلومات فإين كرما قلت يف البداية    
األكقاؼ، ضوابط  بعض الفتاكل، اإلفتاء،ضوابط ة عناصر كىي ٜتسسأتطرؽ إىل 

 الورائف.أخَتا ـ ك اختاأل
 :ضوابط اإلفتاء -4
إف طريقة الفتول أف يعطي ا١تفيت اٟتكم الصحيح كال يتطلط فيها)أم  عدم التفصيل -أ

الفتول( اإلسهاب يف ذرر ا٠تالؼ الواقع فيها، كإذا تطلط األمر ذلك فإنو يصَت من 
 .(2)لتأليفطريق ا

ضابط من ضوابط اإلفتاء، قد بالغ صاحط رتاب القواعد  اعتبار الزمان والمكان -ب
يف التنبيو على رأم العوائد يف أحكاـ القضاة كأقواؿ ا١تفتُت أف اٞتمود مع ا١تنقوالت مع 
إلغاء النظر عن عادة الزماف الواقعة كحدكث النازلة ٦تا ال ٭تل كال ٬توز، كأف مرتكط ىذه 

ريقة ٭تـر عليو القضاء بُت ا١تسلمُت كا١تفتُت كٖتـر الفتيا بغَت عادة البلد، كمن أفىت الط
 أؿ عن مسألة كعرؼ بلد ا١تفىت)الصواببذلك راف خارقا لإلٚتاع، كإذا جاءؾ رجل يس

ا١تستفيت( ٮتتلف مع عرؼ بلد ا١تفيت، فإف ٛتل ا١تستفيت على عرؼ ا١تفيت حراـ، كرذلك 
يلتـز قضية يف بلده عرؼ بلد آخر، مث قاؿ كىذه قاعدة ال بد من ٭تـر على اٟتارم أف 

مالحظتها كباإلحاطة هبا يظهر لك غلط رثَت من ا١تفتُت، فإهنم ٬تركف ا١تسطورات يف  
رتط أئمتهم على أىل األمصار يف سائر األعصار، كذلك خالؼ اإلٚتاع، كىم عصاة 

كليسوا أىال ٢تا، كقاؿ يف موضع  تيامعذكرين باٞتهل لدخو٢تم يف الفآٙتوف عند اهلل غَت 
مل رالمو على عرفو، كقاؿ اٞتمود على ا١تنقوالت ضالؿ يف  آخر رل من لو عرؼ ٭تم
الدين كجهل ٔتقاصد علماء ا١تسلمُت، بل إذا جاءؾ رجل من غَت إقليمك يستفتيك فال 

 .(3)ٕتبو على عرؼ بلدؾ كا١تقرر يف رتبك فهذا ىو الواضح



مجلة دورية دولية محكمة                                    التاريخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات   
 

 41 41 العدد
 

تالؼ اٟتنفية كا١تالكية كريف يكوف التعامل بينهم مع اخ اختالف المذاىب -ج
اختالؼ فتواىم يف بعض ا١تسائل، كىل يسوغ للمالكي أف يفيت على ا١تذىط اٟتنفي 
كىو أصال ال يفقو ا١تذىط ا١تالكي فضال على اٟتنفي، كجواب ذلك أنو ال ٬توز 

 .(4)ألحد٫تا أف يفيت لآلخر من الكتط، كإ٪تا ذلك ١تن أخذ من ا١تشايخ
نازلة متعلقة بالفقهاء كالعلماء كالقراء، كذرر أف شهادة  ال تجوز شهادة األقران -د

بعضهم على بعض ال ٕتوز لتحاسدىم كتباغضهم كتنافسهم على أمور الدنيا، كذرر أف 
من اشتهر منهم بالتقول كالصالح كالبعد عن التنافس على الدنيا ٕتوز شهادتو على غَته 

ق ثبت يف حقهم ما ذمرر، 11ق ك10فقهاء قسنطينة خالؿ القرف  كتقبل، أما كاٟتاؿ أف
فال ٕتوز شهادهتم على بعضهم أبدا، كقد أمضى قاضي قضاة قسنطينة كنائبو هبذا األمر، 

 .(5)ق1005كذرر تاريخ ىذه النازلة يف شهر شعباف سنة 
قاؿ الفكوف بعد أف مل ٬تط على بعض  اإلجابة إذا غلب على ظنو أنو يختبره -ه

األسئلة اليت كردت عليو من عامل: غَت أننا يف نفس األمر اقتصرنا على بعض مسائلها، 
أحد٫تا أننا تو٫تنا كاهلل تعاىل يغفر لنا أف سؤالكم إياىا من باب االمتحاف، فمنعنا جواهبا  
رما ىو أمثالو للسادة العلماء، كعملم من أرائهم أنو ال ٬تاب سائلو إذا مل يكن لقصد 

اٟتديث،  "من ُسئل عن علم وكتمو"يد قولو صلى اهلل عليو كسلم تسليما: صحيح كبو قم 
 .(6)نا بعضها راف راأل٪توذج ألهنا من باب كاحدكالثاين أننا ١تا بيّ 

نقل صاحط ا١تخطوط عن كالده ٕتر٭تة للتتائي، كذرر أف ىذا الشخص  نقد الرجال -و
، قلت فهذا (7)على رالمو كإف راف من العلماء ال يعتمد عليو كيعلم ذلك من اطلع

يدلك على أف كالد الفكوف راف لو باع كرسوخ يف العلم، كقد ألف أبو القاسم سعد اهلل 
 رٛتو اهلل مؤلفا مستقال عن العالمة عبد الكرًن الفكوف بُّت فيو منزلتو العلمية بُت أقرانو.

حمد قصة عبد الكريم الفكون مع أ :شهادة العلماء بأن فالنا أىل للفتوى -ز
 المّقري 
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القصة باختصار أف عبد الكرًن الفكوف سمئل عن مسألة ٨توية كىي ما أعربو الشيخ    
" حيث قاؿ كألمت عطف على قولو لئال مكُ يْ ل  ي ع  تِ م  عْ نِ  م  تِ أِلُ و  ابن عطية يف قولو تعاىل:" 

كقيل ىو مقطوع يف موضع رفع باالبتداء كا٠ترب مضمر بعد ذلك التقدير ألمت نعميت 
ليكم عرفتكم قبليت ك٨توه، ففصل الفكوف يف ىذه ا١تسألة كراف كقتها مريضا فأجاب ٔتا ع

كراف السائل ذاىبا إىل اٟت ، فلما قضى حجو كعاد إىل مصر ، حضره من العلم فيها
فأهبر باٞتواب،  ،التقى بالعالمة أٛتد ا١تّقرم فأطلعو على تفصيل الفكوف يف تلك ا١تسألة

إليو،   اٞتواب بعض ا٠تطأ، كرتط رتاب بذلك إىل الفكوف أرسلو١تػّح على أف يف كلكنو
 لو على رثَت من العلماء، كقاؿ فيو:مع تزريتو للفكوف حىت أنو فض

 يف العلم كالزىد كالوالية  كداـ عبد الكرًن فردا 
 كصار يف ذا الزماف آية  فهو الذم حاز فضل سبق 
 لدراية٥تلد الفضل كا           كاهلل يبقيو ذا ٝتو  
 من خصو اهلل بالعناية  ّتاه خَت الورل ا١ترجى 
 لدا ابتدائو كيف النهاية  عليو أزرى الصالة تًتل 

رتبو أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم ا١تالكي التلمساين ا١تولد كا١تنشأ، نزيل فاس احملركسة مث 
 القاىرة، كرتط ىذا اٞتواب بعد عودتو من اٟتجاز الشريف.

يف ىذه ا١تسألة من شدة ا١ترض حيث لو سألو أم  أجاب بأنو نسي أنوقاؿ الفكوف 
شخص عن ىذه ا١تسألة أك عن غَتىا ١تا استطاع تذرر ذلك، قاؿ حىت كرد علي أبو عبد 

رم، ك١تا قرأ الفكوف الكتاب بُّت بأف ا١تقرم اهلل ٤تمد بن باديس من حجو بكتاب ا١تقّ 
قرم مقلد كليس ٔتجتهد، مث رد عليو ، كبُّت أف ا١تطأ يف تلك ا١تسألةا٠تعامل لكنو مل يبُت 

يف تلك ا١تسألة كأكضح مكمن ا٠تطأ كاستدؿ على ما ذىط إليو من أدلة ثابتة عنده، مث 
 :(8)ختم جوابو بكالـ جيد مثل الذم قالو فيو ا١تقرم، قاؿ

 علما تعاضده الركاية  يا ٩تبة الدىر يف الدراية 
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 يركل بك الطالبوف غاية  ال زلت ْترا بكل فن 
 رما تعاليت يف العناية  لقد تصدرت يف ا١تعايل 
 بلغت يف حسنها النهاية  من فيك تنتظم اللئالئ 
 ٖتوم بو القرب كالوالية  رقّاؾ موالؾ رل مرقى 
 يف اٟتفظ كالفهم كا٢تداية  أعجوبة ال لو نظَت 
 بشراؾ تصحبها الرعاية  يا أٛتد ا١تقرم دامت 

 ]رذا[كالنقاية حطكاآلؿ كالص  ّتاه خَت العباد طرا  
 تكفى هبا الشر كالغواية  صلى اإللو عليو تًتل 

 
 فتاوى -1
 فيها أنكر مسألة يف السوسي ٤تمد اهلل عبد اٝتو شخص على الكرًن عبد رد  : العقيدة -أ

 باألدلة ثابتة صفة أهنا الفكوف الكرًن عبد فبُت كجل، عز هلل القدرة صفة األخَت ىذا
 يف رسالة سيؤلف بأنو ذلك عقط قاؿ مث ،قواؿ العلماء يف ذلككالعقلية كساؽ أ الشرعية
 كىو ٧تار بآلة اٞتبار قدرة شّبو من على الرد يف االنتصار "سيف كسيسميها ا١تسألة ىذه

 .(9)كرقات ست حوايل يف الرد ىذا نوازلو يف ٤تمد كلده أثبت كقد اٟتمار"، السوسي
مَت ا١تسلمُت علي بن يوسف بن : أفىت ابن رشد كمعاصركه ألالقضاء في الفتن -ب

 .يعٍت األندلس تاشفُت بإهناء فتنة بٍت عامر كبٍت عباد الذين قاموا ببعض نواحي اٞتزيرة
رما أفىت الشيخ البطرين بصحة بيع السلطاف ألصوؿ اكالد ابن اٟتكيم حُت رهرت     

 .(10)منهم ا١تخالفة
لفكوف نازلة عن رجل رهر ببالد اٟتنانشة انتسط إىل : ساؽ االمنتسبين للصالح -ج

الزىد كالورع كاّدعى الكرامات، مث ساؽ من أمره أشياء، فبُّت الوزاف ما معٌت الكرامة 
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كريف يكوف صاحبها، مث ذرر أف ىذا الرجل على غَت ىدل ٔتا ثبت عليو من 
 .(11)التهم

ف ٝتاىا "٤تدد السناف يف ٨تور رسالة رد هبا على األجهورم يف ٖترًن الدخا: الدخان -د
إخواف الدخاف" كىو يف عدة رراريس مشتمل على عدة أجوبة من األئمة انتهى منو عاـ 

إىل  575يف ا١تخطوط الذم بُت أيدينا من الصفحة ابنو . كقد أثبتها (12)ىػ1025
 .582الصفحة 

من اشًتل  : نازلة أرسل هبا الشيخ عبد اهلل بن مرابط إىل الفكوف يف حكمالسرقة -ه
من شخص آخر سرقهم، فرّد عليو أف ىذا ا١تشًتم للسلعة  مسركقُت)أم عجوؿ( أفرادا 

ا١تسركقة ىو رالسارؽ نفسو، مث كعظ الفكوف عبد اهلل بالتقول كا٠توؼ من اهلل كالوقوؼ 
 .(13)ضد ىذه العادة الفاسدة اليت تفشت يف قـو الشيخ عبد اهلل

سم ذلك مع اٟتارم، فلما رهر ذلك عليهما كأف امرأة تسرؽ ا١تتاع من الناس كتق   
اٟتارم يأكم إليو أىل الشر كالفساد، فإف اٟتكم على اٟتارم أف يغـر ما ثبت أنو 

 .(14)أخذه
يف  البيع يتم بالدراىم كقد يستعمل الذىط : ذرر مسألة يف بيع البساتُت كأفاألجنة -و

 .(15)ذلك أفىت فيها العالمة إبراىيم بن الشيخ يوسف الغمرم
القانونية قاؿ العلماء أف الوادم إذا أخرج منو أحد سدا فال ٯتنع، كاألرض  األرحية: -ز

، قلت إخراج السد يقصد (16)فيها ألهنا موافقة ٞتميع ا١تسلمُت فال ٯتنع من غرس أك بٌت
 السلطاف. القانونية أرض بو سد الرحى، كاألرض

قاؿ العاّلمة سامل السنهورم   رعدم اعتبار فتاوى العالمة السنهوري في الجزائ -ح
كراف قد أجاب  من مدينة قسنطينةمرة ثانية على سؤاؿ كمجِّو إليو ردا مفيت الديار ا١تصرية 

كيتعلق ٔتسألة أحباس حّبسها اٞتد ٤تمد  ،أجاب عليو غَته من علماء ا١تغاربة عليو، رما
ين، األمر األكؿ ىو ألمر  فاعتذر عن الكتابة بن عبد الكرًن الفكوف جد صاحط النوازؿ،
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، ا١تغرب يف فتواه علماءكقد كافقو رثَت من  ا بالتفصيل أكؿ مرّةهليأنو راف قد أجاب ع
كالسبط الثاين قاؿ: حيث مل يعمل اٟتكاـ يف تلك الديار بكتابيت كال بكتابة من ىو 

 .(17)أجل مٍت كأكىل
ئل عنها:" ريف لو كقاؿ السنهورم أيضا تعليقا على نفس النازلة ا١تذرورة اليت سم    

بل بعض السادة اٟتنفية من قضاة العصر"، أم أف السنهورم استظهر القائم ْتكم من ق  
يتساءؿ عن سبط عدـ اعتماد فتواه كفتول غَته من ا١تالكية حىت لو كافقت فتاكل بعض 

 معاصريو من اٟتنفية؟ 
دت فقهاء قلت اٟتكاـ ىنا ىم العثمانيوف كمذىبهم حنفي، فلعل بطانة اٟتارم أبع

ا١تالكية كاعتمدت فقط على ا١تذىط اٟتنفي يف بعض الفتاكل، رغم أنو من ا١تعلـو أف 
القضاء كا١تفتُت يف البالط العثماين رانوا على ا١تذىبُت اٟتنفي كا١تالكي، فال ندرم ١تاذا مل 

 يأخذكا بفتاكل السنهورم كال بفتاكل غَته من العلماء.
 ضوابط األوقاف  -1
قاؿ عن ا١توثقُت يف زمن جده، ال ينظر إىل  الوقف بالقصد ال باللفظ: العبرة في -أ

ألفارهم إذ ليسوا من العرب الذين نزؿ القرآف بلغتهم كيوثق بكالمهم، بل ىم من 
ل  ا١تولدين، كإذا كقع يف رالمهم خلل ٥تالف للغة العرب رمد  إىل أصلو يف لغة العرب كٛتم

 .(18)عليو
التوايت معٌت اٟتمبس االنتفاع مع بقاء العُت : قاؿ الشيخمعنى الوقف -ب

(19). 
قاؿ الشيخ ٭تِت احملجوب أف الصدقة حقيقتها الشرعية هبا، ما رٝتها بو)أم كٝتها(    

العلماء ٘تلك الرقاب كانطالؽ يد ا١تتصدؽ عليو بأنواع التصرفات من غَت مانع كال 
من األلفاظ الدالة على التحرًن  ... كال تكوف الصدقة كقفا إال إذا اقًتف هبا لفظ ارتياب

كالتأبيد مثل حبس صدقة أك صدقة ال تباع كال توىط أك مدة حياة ا١تتصدؽ عليو ما 
 .(20)عاشوا
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الصدقة مىت رانت على ٣تهوؿ من يأيت فهي كقف مؤبد، قاؿ القاضي عياض رٛتو    
ك، لكاف اهلل: كأما لو قاؿ)أم ا١تتصدؽ( صدقة ال تباع كال توىط كال تورث كال ٘تل

 .(21)حبسا ٤ترما من غَت خالؼ الرتفاع االحتماؿ نص عليو البغداديوف
اٟتبس ا١تعقط تفًتؽ أحكامو باختالؼ ألفارو، كلو ٜتسة ألفاظ، يف الولد كالعقط    

 .(22)كالبنُت كالذرية كالنسل، يف رل لفظ منها ٜتس مسائل
و، مث ذرر حالة ما إذا أ١تت ذرر يف نازلة أف ا١تعترب يف األحباس قصد ٤تبسها ال لفظ   

ق( أعاذنا اهلل منو من عدـ 984هبم سنة من السنُت ا١تسغبة رما ىو يف عامنا ىذا)عاـ 
 .(23)كجود األقوات كارتفاع أسعارىا كموت الناس جوعا

رجل حّبس حبسا على أكالده كأعقاهبم   إذا انقرض النسل يُعي ن مرجع األوقاف: -ج
 .(24)لشريفمث جعل مرجعها إىل اٟتـر ا

، كىذا يدؿ على أف بعض األمارن (25)ذرر ٖتبيس شخص على اٟتـر النبوم الشريف   
 ىنا باٞتزائر رانت حبسا على اٟترمُت الشريفُت، أك على أحد٫تا.

اٟتبس إذا انقرض ا١تستفيدكف عن آخرىم، رجع ذلك للحجاج ا١تشرقُت كا١تغربُت    
 .(26)عبد ا٢تادمالنازلُت ٔتسجد الشيخ الويل الصاحل سيدم 

ذرر صيغة ىبة كىبها الشيخ أبو العباس أٛتد بن التاجر ا١تكـر أيب علي منصور    
األنصارم عرؼ بالسماد لولده ٤تمد عرؼ شعباف الصغَت السن كلولده كلولد 

 .(27)كلده...كإف انقرضوا رلهم فلمسجد رذا شطر كللميضأة شطر
 قبولة الختم أو التوقيع على الشهادات حتى تكون م -1
لقد جاء يف رثَت من النوازؿ اليت ساقها الفكوف اإلشارة إىل نوع من األقالـ كنوع من    

ا١تداد، كيظهر بأهنا رانت خاصة بالوثائق ا١تعتمدة أم كثائق قانونية، كغياب ىذا النوع 
من األختاـ يف أم كثيقة يعٍت بأف الوثيقة ال عربة هبا من جهة أهنا غَت صادرة عن 

 الرٝتية.اٞتهات 
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 . (28)ت بالقلم اٟتكمي كا١تداد األرحلالشهادة ٘ت   
قاؿ بأف بأسفل فتاكل بعض قضاة مدينة قسنطينة بالقلم اٟتكمي كا١تداد    

 .(29)األخضر
نفوذ األحكاـ الشرعية من ا١تدينة ا١تذرورة بتاريخ ربيع األكؿ كبالقلم اٟتكمي كا١تداد    

 .(30)ق1022األرحل عاـ 
 .(31)شار إليو)أم القلم اٟتكمي( كا١تداد األرحلبالقلم ا١ت   
أكاسط ربيع األكؿ الشريف ا١تبارؾ األنور بالقلم اٟتكمي كا١تداد األرحل سنة    

 .(32)ق1022
 .(33)ق1022أكائل ٚتادل األكؿ كبالقلم اٟتكمي كا١تداد األرحل سنة    
 .(34)ذرر أيضا القلم اٟتكمي كا١تداد األخضر عالمة الرفع على ا٠تط   
 .(35)القلم اٟتكمي كا١تداد األخضر   
قاؿ الفكوف: سيما يف زماننا ىذا يف بلدنا ىذه رثر فيها التلبيس على ا١تسلمُت    

بالتزكير كالضرب على ا٠تطوط...يف ىذا الزماف الذم ضعف فيو الدين كتكاثرت ا٢تمـو 
إنا هلل كإنا خصوصا ىذه البلدة ا١تسماة بقسنطينة...كضاعت بذلك حقوؽ ا١تسلمُت، ك 

إليو راجعوف، كمنها رجل من أىل الغصط كاٞتور كالظلم ك٦تن تمتقى شورتو ٞتاىو كعدـ 
مراقبتو يفتكُّ من الناس رباعهم كأموا٢تم ك٬تعل عليهم الشهادة بالتطييط لو، بعضها 

)لعلها ا١توالُت لو( غضبا بالتطييط  بالضرب على ا٠تطوط كبعضها بإشهاد ا١توؿ لو
يظهر أف ىذا لو عالقة  ، كرقة ناقصة بعد ىذا،(36)الشهود للشهادة لو كبعضها بغصط

مع القلم اٟتكمي كا١تداد األرحل يف مسألة الشهادة حىت ال تزكر، كىذا الظامل ٯتحو 
 ىذه ا٠تطوط كيقلط الشهادة.

كىذا يعٍت بأف الشهادات الرٝتية إ٪تا استعمل فيها قلم خاص يسمى القلم اٟتكمي،     
نوعاف من ا١تداد الذم يكتط بو كىو األرحل )أم األسود( كاألخضر،  رما استعمل
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كمن خالؿ الفتاكم يظهر أهنا رنت تستعمل على شهادات ا١تلكية، كعلى األحكاـ 
 القضائية.

 الوظائف والمهن: -1
أذرر ىنا بعض قضاة ا١تغرب : كقد ذرر عددا ربَتا منهم، كسالقضاءلدلينا كريفة    

 األكسط كىم راآليت:
 .(37)الزلديوم الشيخ الفقيو القاضي قاضي قسنطينة

  .الغرييب أبو الفضل القاضي األعدؿ األحسط األرمل قاضي قسنطينة
 .السيد ٛتيدة الفقيو ا١تعظم العلم األرفع األرمل نائط القاضي الغريب

الغريب ٤تمد بن ٤تمد الشيخ الفقيو اإلماـ ا٠تطيط القاضي ا٠تطيط قاضي اٞتماعة 
 .(38)ق1005حوايل بقسنطينة

  .(39)الفكوف قاسم القاضي
 .(40)القلشاين راف قاضي قسنطينة

 .(41)ارسالف الشيخ الفقيو العامل القاضي موالنا قاضي اٞتماعة ببونة
 . (42)ابن اٟتاج قاضي ا١تسيلة

 :الفتوى وظيفة
 كىناؾ عدد ربَت منهم كسأقتصر على من ىم با١تغرب األكسط كىم:   

مفيت اٞتزائر احملمية العامل ا١تدرس بو عبد اهلل ٤تمد بن أيب القاسم ابن إٝتاعيل الشيخ أ
  .كخطيط جامعها األعظم

  .األكرارم أبو الربيع سليماف بن ٭تِت الشيخ الفقيو العلم مفيت حضرة اٞتزائر احملمية
 . (43)األكراسي أبو العباس أٛتد مفيت قسنطينة

 بحر الفهامة الفقيو مفيت بلدة بسكرة.البادسي سيدم بررات بن أٛتد الشيخ العالمة ال
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التوايت سيدم أيب عبد اهلل ٤تمد شيخ اإلسالـ كبدر ا١تفتُت يف األناـ ْتر الفهـو كفاؾ 
معضالت الرسـو العامل النحرير ذم الفكر الثاقط كاٟتفظ الغزير موالنا كشيخنا )أم 

 .شيخ الفكوف(
 .كخطيبهامفيت اٞتزائر  ا١تدرسمة ابن داكد السيد عمار عبد اهلل الفقيو العامل العال

 ابن سعد الدين ٤تمد مفيت القسطنطينية.
  .السراج أبو زرريا ٭تِت بن ٭تِت الشيخ الفقيو العلم الصدر ا١تتفنن ا١تدرس ا٠تطيط ا١تفيت

  .السويدم سيدم منصور بن ٤تمد شيخنا الفقيو العامل ا١تفيت
  .عالمة مفيت حضرة اٞتزائرقدكرة سيدم ٤تمد بن الشيخ سعيد الشيخ العامل ال

  .قدكرة سيدم سعيد العامل ا١تدرس اإلماـ العامل ا١تفيت ا٠تطيط
ا١تشدايل سيدم أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب القاسم الشيخ الفقيو الزري اإلماـ العامل العالمة 
احملقق ا١تدرس ا١تفيد العارؼ ا١تتفنن احملقق الصاحل األفضل األ٣تد األرمل مفيت ّتاية 

ق)أم أف 854لم أنو ا١تعُت  للفتيا ببلد ّتاية أكائل ربيع اآلخر عاـ رئيس علماءىا، كعم ك 
 .ا١تشدايل راف عامل ّتاية كمفتيها يف أكاسط القرف التاسع ىجرم(

، كراف يتوالىا صاحط ا١تخطوط بعد كفاة كالده رما أمير الحجمن الورائف أيضا    
 ذررنا ذلك يف ترٚتتو.

، كراف يعُت من أشراؼ كيسمى أيضا مزكار الشرفا نقيب األشراففة ىناؾ أيضا كري   
 ، من ىؤالء:البلد

اٞتد األررب للفكوف ألمو ٤تمد مب قاسم الشريف اٟتسٍت راف نقيبا للشرفاء كقد ذررناه 
 أعاله يف ترٚتة صاحط ا١تخطوط.
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ا١تلحوظ ابن عبد اٞتليل أبو العباس أٛتد الشيخ الفقيو الزري األجل األحسط األصيل 
السٍت السيد األنزه األنوه األنبل األمشل األرمل ا١توقر ا١تربكر ا١تقدس ا١ترحـو مزكار الشرفا 

 .ا١تعظمُت بقسنطينة
ا١تزكار ا١تعظم الشرؼ اٟتضي ا١ترعي احملًـت ابن الفقيو ا١تكـر األفضل األ٣تد اٟتضي 

 ١تقدس ا١ترحـو أبو عبد اهلل ٤تمد.ا
 لشرفا بقسنطينة.الشريف الشيخ ٤تمد مزكار ا

 وظائف أخرى:
 .(44)كايل ا١تدينة   
 .(45)أمُت باإلذف الشرعي)توضع عنده األمواؿ(   
، كذمرر أيضا ٤تمد الًتري أنو  (46)أبو ٤تمد عزكز بن عمار راتط باإلذف الشرعي   

 .(47)راتط
 .(48)، بعض كرائفو النظر يف رفع الضرراٟتارم الشرعي   
النازلة مؤرخة  ألحكاـ الشرعية ٔتدينة قسنطينة كرافة أعما٢تالشيخ الفقيو النائط يف اا   

 ، مل يذرر اٝتو.(49)ق935بأكاسط ربيع األكؿ ا١تبارؾ األشرؼ عاـ 
)لعلو ا٠تازندار أك ا١تكلف بأمور البيع (51)، جانط ا١تخزف ا١تعمور(50)جانط ا١تخزف   

 .كغَتىا يف الدكلة(
 .(52)كريفة ا١تخزف   
 .(53)مد اإلنكشارم رجل ٥تازين٤تالشاب ٛتيدة بن    
 . (54)نائط بيت ا١تاؿ   
 .(56)، نارر ا١تواريث(55)صاحط ا١تواريث النائط عن صاحط بيت ا١تاؿ   
 .(57)النارر يف أحباس الزاكية   
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 .(58)النارر يف األحباس   
 .(59)نارر اٞتيمل   
 .(60)ا١توثقوف   
ة، قلت مثل ىذا سبق كىو يوحي ا١تنصتبُت للعدالة، كاٟتالة أف بلدىم هبا عدكؿ رثَت    

 .(61 )بوجود فئة خاصة منتصبة للشهادة
عدكؿ قسنطينة، كقد ذرر من قبل بأف ىؤالء العدكؿ موجودكف ألجل الشهادة    

 .(62)كمعينُت من طرؼ القاضي
 .(63)الفقيو أٛتد الغربيٍت، كالفقيو أٛتد العطار عدلُت من عدكؿ قسنطينة   
 . (65)عديل من عدكؿ فاس، ك (64)ن ا١تنتصبُت للعدالةعدلُت م العدكؿ، كمنهم:   
ك٫تا األمُت ا١تكـر األفضل ا١ترابط األحسط األرمل أبو  ا١تقوماف للرباع ببلد قسنطينة   

 األمُت ا١تكـر أبوك  ،حفص عمر بن الشيخ ا١تكـر ا١ترحـو أيب عبد اهلل الشريف النجار
قد ، ك ؽ إبراىيم العريب شهر بن السائبةعبد اهلل ٤تمد بن الشيخ ا١تكـر ا١ترحـو أيب إسحا

 .(66)ينا لذلك من قبل القضاةعم 
كاٝتو ا١تعلم حسن  ذرر شخصا أنو من أىل ا١تعرفة بصنعة الكنافة بقسنطينة   

 .كمعلموىا صنعة ٢تا أرباهبا رانتيعٍت أف بناء ا١تراحيض  كىذا ، (67)الكناؼ
 
كىي مسائل قليلة جدا مقارنة  ،٥تطوط الفكوف كيف األخَت ىذا أىم ما اقتطفتو من   

صفحة، كيتضح من ىذه ا١تسائل ا١تذرورة  600مع حجم ا١تخطوط الذم قارب ستمائة 
أعاله لبعض الفتاكل كضوابط اإلفتاء كضوابط األكقاؼ كاستعماؿ األختاـ ا٠تاصة على 

الدراسات الشهادات كرذا الورائف كا١تهن، أف ٢تذا ا١تخطوط أ٫تية ربَتة يف ٥تتلف 
لتارٮتية كاألثرية على حد السواء، كال يزاؿ ىذا ا١تخطوط ٭توم الكثَت من الكنوز دينية كاال

 اليت تنتظر من ٮترجها كيربزىا لالستفادة منها.
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 الهوامش:

                                                           
، 1، طتعريف الخلف برجال السلف: اٟتفناكم )أبو القاسم ٤تمد(، ترٚتة الفكوف عندنظر يم  -1

ابن  ؛169-166، ص ـ1982ىػ/1402تونس، -لبناف، ا١تكتبة العتيقة-مؤسسة الرسالة، بَتكت
، ية في طبقات المالكيةشجرة النور الزك، ى(٥1014تلوؼ )٤تمد بن ٤تمد بن عمر بن قاسم()ت

لبناف، -علمية، بَتكت، دار الكتط ال1خرج حواشيو كعلق عليو عبد اجمليد خيايل، ط
، ، نسخة طبق األصلنوازل الفكون ٤تمد بن عبد الكرًن الفكوف، ؛448ص ،ـ2003ى/1424

رضية في التحفة الم٤تمد بن ميموف اٞتزائرم،  ؛بن ٤تمد بن عبد الكرًن بن الفكوفٚتع كرتابة ٤تمد 
، الشررة 2، تقدًن كٖتقيق ٤تمد بن عبد الكرًن، طالدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمية

األعالم، قاموس تراجم الزررلي )خَت الدين(،  ؛74ـ، ص1981اٞتزائر، -شر كالتوزيعالوطنية للن
ماليُت، دار العلم لل ،4ج، 12ط ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،

دار ، 6ج ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةرحالة )عمر رضا(،   ؛56، صـ1994
شيخ أبو القاسم سعد اهلل،  ؛04-03ص ،ـ1957ى/1376لبناف، -إحياء الًتاث العريب، بَتكت

لبناف، -، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت1ط اإلسالم عبد الكريم الفكون داعية السلفية،
نفس الكتاب بنفس ترقيم  ؛الكتاب بأرملو مهم جداك  ،152-37، صـ1986ىػ/1406

آخركف، ك  حجي )٤تمد( ؛ـ2005، 2يف ٣تلد، ط للفات أخر ؤ الصفحات أعيد طبعو مع م
لبناف، -دار الغرب اإلسالمي، بَتكت ،4ج ، تنسيق ٤تمد حجي،موسوعة أعالم المغرب

مدينة )٤تمد ا٢تام(، لعركؽ ك  فياليل )عبد العزيز( ؛1512-1511، صـ1980ىػ/1400
اٞتزائر، -، دار البعث قسنطينة1، طالبيئة الطبيعيةو  قسنطينة دراسة التطور التاريخي

تنسيق د.  معجم مشاىير المغاربة، آخركف،ك  عمراف()أك  الشيخ ؛73،83صـ، 1984ىػ/1404
ع، اٞتزائر، ا١تلكية للطباعة كاألعالـ كالنشر كالتوزي ،عمراف الشيخ، تقرير ناصر الدين سعيدكينأك 

الحياة الفكرية في قسنطينة خالل العهد فاطمة الزىراء قشي،  ؛427-425، صـ1995
، ا١تؤ٘تر العامل الثالث للدراسات العثمانية العثماني مساىمة عائلة الفكون، أو عرض كتاب النوازل

، ٚتع كتقدًن عبد حوؿ اٟتياة الفكرية يف الواليات العربية أثناء العهد العثماين، اٞتزء األكؿ كالثاين
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اٞتليل التميمي، منشورات مررز الدراسات كالبحوث العثمانية كا١توريسكية كالتوثيق كا١تعلومات، زغواف 
 .331-319ـ، 1990

 .177ص، نفسو ٤تمد الفكوف، ا١تصدر -2
 .282نفس ا١تصدر، ص -3
 474-473نفس ا١تصدر، ص -4
 .487-485، 482-475نفس ا١تصدر، ص -5
 .490، صنفس ا١تصدر -6
 .200نفس ا١تصدر، ص -7
  . 515-507نفس ا١تصدر، ص -8
 .569-563، صنفس ا١تصدر -9

 .233نفس ا١تصدر، ص -10
 556-555نفس ا١تصدر، ص -11
 . 582-575، صنفس ا١تصدر -12
 . 472نفس ا١تصدر، ص -13
 . 471نفس ا١تصدر، ص -14
 .178نفس ا١تصدر، ص-15
 . 401نفس ا١تصدر، ص -16
 . كما بعدىا 346نفس ا١تصدر، ص -17
 . 259نفس ا١تصدر، ص -18
 . 264نفس ا١تصدر، ص -19
 . 265نفس ا١تصدر، ص -20
 . 271نفس ا١تصدر، ص -21
  285نفس ا١تصدر، ص -22
 . 461نفس ا١تصدر، ص -23
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مقاربة نقدية في المنهج  ـ19مدّونة المناقب في التُّراث الجزائري خالؿ القرف 
 «ربح التِّجارة ومغنم الّسعادة فيما يتعّلق بأحكاـ الزِّيارة »  والّتاريخ

 ـ (1911ىػ / 1330الحاج موسى علي بن أحمد الجزائري ) ت حوالي 
 

جامعة  /اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلـو  /قسم الّتاريخ  /بركات إسماعيل /أ
 محّمد بوضياؼ

 
 الملخص:

كتب اؼبناقب يف التعرُّؼ على أحواؿ آّتمع، العربية كاألجنبية إىل أمهية  كالدراسات أشارت األحباث 
مؤكّْدة  نظرنا ؼبا تثَته من انتعاش ؼبسألة االنغماس يف عقيدة الوالية الرُّكحية يف األكساط االجتماعية،

سبق اؼبستشرقُت األركبيُت؛ من مؤرّْخنب كأنثركبولوجيُت كميثولوجيُت كسوسيولوجيُت، إىل االىتماـ 
بأدب اؼبناقب يف العصر اغبديث، يف سياؽ البحث عن جذكر اؼبعتقدات الٌشعبية للمغاربة، كأسباب 

ن اؼبنغرافيات كالدّْراسات تقديسهم ألضرحة األكلياء كلرباطاهتم، كما استتبع ذلك من ظهور ؾبموعة م
ينية باؼبغرب، فضبلن عن انفتاح ؾبموعة من الًدراسات اؼبوظّْفة لؤلدب  الفرنسية حوؿ اؼبعتقدات الدّْ

التارخيية اغبديثة إىل االىتماـ اؼبغاربية اؼبنقيب كالسّْيميائيات كاألنثركبولوجيا، فبا دفع باؼبدرسة 
 ا.كاالنكباب حوؿ كتب اؼبناقب دراسة كربقيقن 

، ؼبؤلّْفو اغباج «ربح التّْجارة كمغنم الٌسعادة فيما يتعٌلق بأحكاـ الزّْيارة » كلعٌل اؼبراىنة على مصٌنف 
ـ (، إحدل اؼبصٌنفات اؼبناقبية اليت 1911ىػ / 1330موسى علي بن أضبد اعبزائرم ) ت حوايل 

اؼبعتمدة، كفيله لتبُتُّ سبثُّبلتو  ، كؿباكلة تفكيك نصوصو(2)ـ19يتوفٌر عليها تراث اعبزائر خبلؿ القرف: 
الواقعية ) الٌزمكانية ( يف ؾباؿ يعكس أبعاد النص اؼبناقيب كحقل خربم لو أمهيتو يف كتابة الٌتاريخ 
االقتصادم كاالجتماعي كالفكرم لببلد اؼبغرب خبلؿ العصر اغبديث، كيعكس مهـو كقضايا فئات 

ؼ منهجنا يف اغبياة، كيؤكّْد على تقدمي خطابو الصُّويف من سك كالتصوُّ اجتماعية ازٌبذت من الزُّىد كالنُّ 
أجل ذبربتو كجعلو كاقعنا ملموسنا من خبلؿ سلوؾ اؼبتصوّْفة اؼبًتجىًم ؽبم كسَتهتم، كسبلسل أنسأّم  
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كغاية لوجودىا، مث انتشارىا كشكل تعبَتم خباصّْيات منقبية متفرّْدة، لبلنتقاؿ من مستول الٌنظرية إىل 
 لصُّورة اغبقيقة اؼبرئية للتصوُّؼ. مستول ا

يف فهم أدبيات الفكر الصُّويف كرسم صورتو من خبلؿ أخبار  االعتماد على ىذا اؼبصٌنففهل ديكن 
ـ، أباف عن قصوره 19ىػ / 13مشحونة بالكرامات الٌساذجة؟ ذلك أٌف النص اؼبناقيب بعد القرف: 

كقد ذبٌلى ذلك يف اؼبنحى الذم أخذتو الطٌريقة على ؿباكاة الكرامة يف عبلقة القدسي باؼبتخيّْل، 
 ـ (، 1524ىػ / 931الرٌاشدية يف تصوُّؼ أضبد بن يوسف اؼبلياين الرٌاشدم ) ت 

كىل ديكن االعتماد على منهج التأكيل يف التأريخ للواقعة التارخيية اليت عاصرىا األثر اؼبنقيب يف عصره 
اث الثقايف الٌشعيب الوسيط بركاية منقبية حديثة الطٌرح زمكانين  ا؟ أـ أٌف ىذا النص نسقه من أنساؽ الًتُّ

 ـ؟ 19الذم أنتجو األدب الصُّويف مع مطلع القرف:
abstract 
The Literary and historical studies point to the importance of 
morality manuscripts to identify the conditions of society, Due 
to the raised questions about the interaction of its various 
components and events. It has had an impact in the recovery of 
the issue of spiritual jurisdiction in the Bedouin communities 
and urban, , as sacred religious concept imposes itself strongly 
substitute for temporal power. 
Able to show its realistic similarities in a particular field reflect 
the dimension of the virtue text as Narrative style has its 
importance in the writing of the economical,, social and 
intellectual history of wester nation during the modern era,and 
reflect the problems and issues of certain categories that has 
taken Narrative style has its importance in the writing of the 
economical,, social and intellectual history of wester nation 
during the modern era,and reflect the problems and issues of 
certain categories that has taken Abnegation, asceticism and 
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mysticism as lifestyle,And he confirms to deliver his speech to 
the mystic experience and make it a reality through the conduct 
of Sufis Translator for them and their careers, andChains of their 
genealogies as an end to its existence, and then spread as a form 
expressive with features individually, to move from the level of 
theory to real visual image of Sufism. 
To what extent can rely on historian of virtues in highlighting 
the history mechanism in virtue text? 
Can we bet on<< profit trade>> in the understanding of the 
literature of the Sufi thought and drawing its image through a 
overloaded news silly dignities? 
The Literary and historical studies point to the importance of 
morality manuscripts to identify the conditions of society, Due 
to the raised questions about the interaction of its various 
components and events. It has had an impact in the recovery of 
the issue of spiritual jurisdiction in the Bedouin communities 
and urban, , as sacred religious concept imposes itself strongly 
substitute for temporal power.Able to show its realistic 
similarities in a particular field reflect the dimension of the 
virtue text as Narrative style has its importance in the writing of 
the economical,, social and intellectual history of wester nation 
during the modern era,and reflect the problems and issues of 
certain categories that has taken Narrative style has its 
importance in the writing of the economical,, social and 
intellectual history of wester nation during the modern era,and 
reflect the problems and issues of certain categories that has 
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taken Abnegation, asceticism and mysticism as lifestyle,And he 
confirms to deliver his speech to the mystic experience and 
make it a reality through the conduct of Sufis Translator for 
them and their careers, , andChains of their genealogies as an 
end to its existence, and then spread as a form expressive with 
features individually, to move from the level of theory to real 
visual image of Sufism.To what extent can rely on historian of 
virtues in highlighting the history mechanism in virtue text? and 
Can we bet on<< profit trade>> in the understanding of the 
literature of the Sufi thought and drawing its image through a 
overloaded news silly dignities? 

 مقدمة:
تطرح مسألة االحتفاء باؼبنقبة كأدّٔا العديد من األسئلة اؼبلٌحة عن دكاعي كتابة 
مدٌكنة اؼبناقب كنتاجها اؼبعريف الصُّويف، كتناكؽبا لقضايا آّتمع اؼبرتبطة بواقع زمكاين كبنية 
اجتماعية متأزّْمة على الصُّعيد السّْياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، أمكنت من انتعاش 

يف عقيدة الوالية الرُّكحية يف األكساط البدكية كاغبضرية؛ كمفهـو « االنغماس » لة مسأ
ديٍت مقٌدس يفرض نفسو بشٌدة بديبلن عن السُّلطة الٌزمنية، ككنصوص دقيقة ال تتحٌدث 

 إالٌ على مقامات األكلياء ككراماهتم.
اؼبصادر، مؤكّْدة إىل أمهية ىذا النوع من  (1)كقد أشارت األحباث العربية كاألجنبية

سبق اؼبستشرقُت األركبيُت؛ من مؤرّْخنب كأنثركبولوجيُت كميثولوجيُت كسوسيولوجيُت، إىل 
االىتماـ بأدب اؼبناقب يف العصر اغبديث، يف سياؽ البحث عن جذكر اؼبعتقدات 
الٌشعبية للمغاربة، كأسباب تقديسهم ألضرحة األكلياء كلرباطاهتم، كما استتبع ذلك من 

ينية باؼبغرب، فضبلن ظهور  ؾبموعة من اؼبنغرافيات كالدّْراسات الفرنسية حوؿ اؼبعتقدات الدّْ
عن انفتاح ؾبموعة من الًدراسات اؼبوظّْفة لؤلدب اؼبنقيب كالسّْيميائيات كاألنثركبولوجيا، 
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فبا دفع باؼبدرسة اؼبغاربية التارخيية اغبديثة إىل االىتماـ كاالنكباب حوؿ كتب اؼبناقب 
 ة كربقيقنا.دراس

ربح التّْجارة كمغنم الٌسعادة فيما يتعٌلق بأحكاـ » كلعٌل اؼبراىنة على مصٌنف 
ـ 1911ىػ / 1330، ؼبؤلّْفو اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم ) ت حوايل «الزّْيارة 

، كؿباكلة (2)ـ19(، إحدل اؼبصٌنفات اؼبناقبية اليت يتوٌفر عليها تراث اعبزائر خبلؿ القرف: 
يك نصوصو اؼبعتمدة، كفيله لتبُتُّ سبثُّبلتو الواقعية ) الٌزمكانية ( يف ؾباؿ يعكس أبعاد تفك

النص اؼبناقيب كحقل خربم لو أمهيتو يف كتابة الٌتاريخ االقتصادم كاالجتماعي كالفكرم 
لببلد اؼبغرب خبلؿ العصر اغبديث، كيعكس مهـو كقضايا فئات اجتماعية ازٌبذت من 

ك كالتصوُّؼ منهجنا يف اغبياة، كيؤكّْد على تقدمي خطابو الصُّويف من أجل الزُّىد كالنُّس
ذبربتو كجعلو كاقعنا ملموسنا من خبلؿ سلوؾ اؼبتصوّْفة اؼبًتجىًم ؽبم كسَتهتم، كسبلسل 
أنسأّم كغاية لوجودىا، مث انتشارىا كشكل تعبَتم خباصّْيات منقبية متفرّْدة، لبلنتقاؿ 

 مستول الصُّورة اغبقيقة اؼبرئية للتصوُّؼ.  من مستول الٌنظرية إىل
كيهمُّنا ىنا إجياد صيغة للٌربط بُت النص اؼبناقيب كبناء لغوم، كاؼبرجعية 

، كفهم (3)االجتماعية كالسُّلوكية اليت أفرزتو ػ كما أشارت إليو إحدل الكتابات التارخيية
من أجل زبرجيات  أدكات احتجاج ىذا الٌنوع من النُّصوص قصد اإلقناع دبحتواىا،

االنتحاؿ اليت تدفعها تارخيية خطاب اؼبناقب، كفق منطُت؛ األكؿ ما تعكسو ترصبة الويٌل 
، كالثٌاين يف ما يتعٌلق بالكرامة كخرًقها لقوانُت الطٌبيعة «ؾباب الٌدعوة » الٌصاحل من أنٌو: 
 اؼبتعارؼ عليها.

ينامية كباكؿ الرٌبط بُت كاقعية  اؼبتأزّْـ يف النص اؼبناقيب، كعلى ضوء ىذه الدّْ
لتصبح الرّْكاية اؼبنقبية ركاية تارخيية يف مستويات متعدّْدة، يكوف من أبرزىا  (4)كاؼبمكن

 الكشف عن ىوية الصُّويف ػ كردٌبا ػ إزالة االستغراب كالٌدىشة لقارئ النص اؼبناقيب.  
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لٌتاريخ يف النص فإىل أم مدل ديكن االعتماد على مؤرّْخ اؼبناقب يف إبراز آلية ا
اؼبناقيب؟ كإذا كاف مؤلّْف اؼبصنَّف من تراجم العصر اغبديث، كناقبلن نقبلن حرفينا يف بعض 

ىػ / 962عن أيب عبد ا ؿبٌمد بن أضبد الصٌباغ القلعي ) كاف حينا سنة  (5)مقاصده
ار بستاف العارفُت األزىار يف مناقب زمـز األخيار كمعدف األنو » ـ (، يف كتابو 1554

، فهل ديكن التأكيد عليو يف فهم (6)«سيدم أضبد بن يوسف الرٌاشدم الٌنسب كالٌدار 
أدبيات الفكر الصُّويف كرسم صورتو من خبلؿ أخبار مشحونة بالكرامات الٌساذجة؟ 

ـ، أباف عن قصوره على ؿباكاة الكرامة 19ىػ / 13ذلك أٌف النص اؼبناقيب بعد القرف: 
ل، كقد ذبٌلى ذلك يف اؼبنحى الذم أخذتو الطٌريقة الرٌاشدية يف يف عبلقة القدسي باؼبتخيّْ 

 (.ـ 1524ىػ / 931تصوُّؼ أضبد بن يوسف اؼبلياين الرٌاشدم ) ت 
كىل ديكن االعتماد على منهج التأكيل يف التأريخ للواقعة التارخيية اليت عاصرىا 

اث األثر اؼبنقيب بركاية منقبية حديثة الطٌرح زمكانينا؟ أـ أٌف ىذ ا النص نسقه من أنساؽ الًتُّ
 ـ؟ 19الثقايف الٌشعيب الذم أنتجو األدب الصُّويف مع مطلع القرف: 

ية تبُتّْ عناصر اؼبقاربة يف  كقد اىتممنا يف اإلجابة على إشكاليات اؼبتداكؿ بًتظبُّ
تاريخ اؼبصٌنف كمنهاجية كصفو ك) تأكيل خطابو (، من خبلؿ تاريخ اؼبخطوط بًتصُّد 

ـ، 19ؼ االجتماعية كالوظيفية للطبقة اؼبثٌقفة، كازدىار حركية تأليفها خبلؿ القرف: الظُّرك 
مث ترصبة اؼبؤلّْف رغم شيحّْ كتب ترصبىىتو كما يتعٌلق بأسرتو كعوامل نبوغو، كسعيو يف طلب 
العلم، إاٌل أٌف ترصبة شيوخو كتبلميذه كمعاصريو، كاف أكثر ثراءن يف الكشف عن مسار 

 نوع من اؼبصادر، كعبلقة مؤلّْفيو باإلدارة الفرنسية.تأليف ىذا ال
كأفصح الٌنظر يف مصٌنفو من خبلؿ إثبات نسبتو إىل مؤلّْفو باالعتماد على 
نيسخو، كما أثبتتو كتب الًتاجم، فضبلن عن إحصاء مصادره اؼبعتمدة، الكشف عن مزايا 

د على نسقو ضمن كتب اؼبخطوط كاؼبؤاخذات اليت كجّْهت إليو، من أجل تقوديو كالتأكي
 اؼبناقب.
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 أواًل: تاريخ المخطوط:
إىل أٌف أغلب  (7)أشار سعد ا أبو القاسم يف كتابو تاريخ اعبزائر الثقايف

ينية، كردٌبا أبرز شيء 19اؼبؤلٌفات اليت عرفتها اعبزائر خبلؿ القرف  ـ، تتعلق بالعلـو الدّْ
اػبصوص، ذلك أٌف جٌل مؤلّْفيها كانوا  دييّْزىا ىو انتشار كتب الزُّىد كاألخبلؽ على كجو

متصوّْفة، فبا يعٍت امتزاج الفقو بالتصوُّؼ، كما سيكوف لو من أثر على التأليف كالٌشرح 
كالٌدرس يف التعليم، كىو األمر الذم دفع بالسُّلطات الفرنسية إىل التضييق على مؤلّْفيها 

 باغبواضر كالبوادم من خبلؿ سياسة منتهجة.  
، كيًتبى لداعي ضغط اغباجة كالٌضمَت «ربح التّْجارة » أٌف مؤلّْف  (8)مث أٌكد

كالدّْين، كربت رقابة كربقيق الفرنسيُت، فضبلن عن عامل توظيف اؼبدرسة كأداة توغُّل 
كانصهار يف آّتمع، من خبلؿ إضعاؼ جهاز التعليم، كاالستيبلء على األكقاؼ، كمراقبة 

طريق الفرنسة كالتنصَت كاإلدماج، بإنشاء اؼبدارس العليا  مواد التدريس كالتحكُّم فيها، عن
 . (9)الٌثبلث، لتجنُّب اػبطر الذم سبثّْلو الزكايا

كيبدك أٌف التأليف تبلـز مع توايل عدـ االستقرار السّْياسي كاالقتصادم 
كاالجتماعي كالدّْيٍت الذم عرفتو ببلد اعبزائر خبلؿ فًتة ما بعد االحتبلؿ الفرنسي 

، فضبلن عن تأثَت أشياخ القبائل كاؼبتغلّْبُت على البوادم، كتزايد كزف الصُّلحاء ـ1830
الدّْيٍت، كارتباط اعتقاد العامة يف كرامات األكلياء، اليت مل تتجزٌأ عن االعتقادات الغيبية 
األخرل اليت أٌكدهتا الٌشريعة اإلسبلمية؛ كاإلدياف باليـو اآلخر، كالقضاء كالقدر، 

كغَت ذلك، فمىت عٌمت األزمة يف آّتمع إاٌل كأصبحت اغباجة ملٌحة إىل بركة  كاؼببلئكة،
 األكلياء ككراماهتم.

بيد أٌف ذلك مل يؤثر على كاقعية اؼبصٌنف، سٌيما كأٌف مؤلّْفها ػ حسب إحدل 
كتلمساف كتنس خبلؿ  القضاة ككبار العلماء دبليانةػ كاف من جٌلة  (10)الدّْراسات

ـ، كىو القانوف الذم 1866الستّْينات، إاٌل أٌف بعض الٌصبلحيات اليت مٌسها قانوف 
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دفعو إىل االستقالة كالتفرُّغ للعبادة كالتأليف، فضبلن من أنٌو كاف إىل التصوُّؼ أميل منو إىل 
 القضاء، فتوىٌل نقابة زاكية الٌشيخ عبد الٌرضبن الثٌعاليب بالعاصمة.

 ًيا: التعريف بالحاج موسى علي بن أحمد الجزائري وترجمتو:ثان
 ػ اسمو:   1

أٌف اظبو علٌي بن أضبد بن اغباج موسى بن عبد العزيز بن  (11)اتٌفق اؼبًتصبوف
أضبد زرُّكؽ بن اغبسُت بن الٌشيخ العارؼ أيب عبد ا ؿبٌمد الكبَت، اؼبعركؼ ) بشايب 

عبد الٌرضبن بن ميقبل الٌشريف البوزقزاكم ) نسبة إىل  الذراع ( بن عبد العزيز بن ؿبٌمد بن
 جبل بٍت زقزكؽ قرب جبل عٌماؿ ضواحي العاصمة (.

  
 ػ ُكنيتو وِنسبتو واسم ُشهرتو: 2

، كًنسبتيو: (12)اؼبشهور يف كنيتو: أبو اغبسن، كما نٌص عليو الكٌتاين
 .(15)دّْمة تأليفو، كما صرٌح بو يف مق(14)، كاسم شهرتو: اغباج موسى(13)اعبزائرم

 ػ مكانتو العلمية وأعمالو: 3
أٌكؿ ما يواجو الباحث يف ترصبة اغباج موسى علٌي بن أضبد اعبزائرم، ىو شيحُّ 
اؼبعلومات اؼبتعلّْقة بأصوؿ حياتو األٌكلٌية؛ من مولده كحياتو كنشأتو العلمية، فتبدكا أخبارىا 

نسبها، كلعٌل سبب ذلك يرجع إىل  غامضة، خاٌصة فيما يتعٌلق بظركؼ استقرارىا كعمود
أكضاع أسرتو يف تلك الفًتة، كما عانت منو من التشريد كالتنكيل كاإلبادة من طرؼ 
الفرنسيُت، فبل نتوٌفر على معلومات حوؿ مسقط رأسو، كتعلُّمو األكؿ، كإمٌنا ما مت 

 استنتاجو من ايط الثقايف كاالجتماعي لذلك العصر.
مصادر ترصبتو، أنٌو توىٌل القضاء للفرنسيُت يف اػبامس إاٌل أٌف اؼبؤٌكد حسب 

كالعشرين من عمره، يف عٌدة مراكز منها؛ مليانة كتلمساف كتنس خبلؿ الستّْينات، ككاف 
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يف اؼبغرب  (17)كعبد اغبي الكٌتاين، (16)يًتاسل مع قاضي تلمساف شعيب بن علي
 األقصى. 

 ػ ُشيوخو: 4
زائرم على عدد من الشُّيوخ داخل اعبزائر أخذ اغباج موسى علي بن أضبد اعب 

ثنا عن تلقّْيو األكؿ دبسقط رأسو، كفبا ال  كخارجها، إاٌل أٌف اؼبصادر اؼبتوفّْرة لدينا ال ربدّْ
شٌك فيو أنو تعٌلم القراءة كالكتابة كاغبفظ كالقرآف الكرمي دبسجد البلدة، كعلى يد كالد 

 اغباج أضبد اعبزائرم.
ا   من حياة شيوخ اغباج موسى علي بآّالسة كاؼبراسلة ) كديكن اختصار نبذن

 مكاتبة (، فٌبن ىم داخل اعبزائر، أك خارجها على النحو التايل: 
 أ ػ ممَّن أخذ عنهم بالُمجالسة: 

دفُت مقربة  ، كؿبٌمد بن تابيت(18)أخذ عن كالده اغباج موسى أضبد اعبزائرم 
، كؿبٌمد بن ىٍتّْ بن معركؼ آٌّاجي (19)القطٌار، كمصطفى بن اغباج أضبد اغبرٌار اعبزائرم

الكبابطي ، ك (21)، كأيب حامد العريب بن علي اؼبشريف اؼبعسكرم دفُت فاس(20)دفُت تونس
 .(24)زكؿبٌمد كاعزي، (23)اؼباقببليت علي بن ؿبٌمد، ك  (22)مصطفى بن ؿبٌمد بن عبد الٌرضبن

 ب ػ مّمن أخذ عنهم خارج الجزائر:
كما أخذ اغباج موسى علي عن بعض العلماء خارج اعبزائر، كاف من بينهم، 

، كأيب عبد ا ؿبٌمد بن جعفر الكٌتاين ) (25)أيب اغبسن علي بن ظاىر الوترم اؼبدين
  (27)، كابن سودة أيب ؿبٌمد الٌتاكدم بن اؼبهدم بن الطٌالب(26)مكاتبة (

 ػ تالميذه: 5
زبرٌج على يده ثػيٌلة من الشُّيوخ كالعلماء كًصفيوا باقّْقُت كآّتهدين، كاف من 

، كأبو عبد (29)، كابن ظبٌاية عبد اغبليم بن علي(28)أبرزىم ابن اػبوجة ؿبٌمد بن مصطفى
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، كابن خليفة اؼبدين (30)ا ؿبٌمد اؼبكّْي بن عزُّكز الربيجي أبو عبد ا بن مصطفى
 .(31)اؼبسعودم

 ػ مكانتو العلمية وشهادة العلماء لو 6
أثٌت عليو كثَت من علماء عصره منهم؛ الٌشيخ ؿبٌمد بَـت اػبامس التُّونسي الذم 

ـ، ككاف من علماء جامع الزٌيتونة كالعارفُت بالفرنسية، حيث 1878زار اعبزائر سنة: 
ين كالقضاء يف مدف العاصمة ك  عنابة كقسنطينة، كذكرىم يف تعٌرؼ على بعض علماء الدّْ

 «. صفوة االعتبار دبستودع األمصار كاألقطار » رحلتو اؼبوسومة بػ: 
كأثناء زيارتو لضريح الٌشيخ الثٌعاليب بالعاصمة، كلقائو مع خادـ الٌضريح علٌي بن 

العامل اؼبتفنّْن، الٌشيخ علي بن موسى نقيب زاكية سيدم » أضبد بن اغباج موسى، قاؿ: 
ضبن الثٌعاليب، كىو صاحب كرع كديانة، كاف كيلّْ يف إحدل اؼبناصب اغبكمية، كؼبٌا عبد الرٌ 

ًم، فأيعفي كميًنح نقابة الزٌاكية اؼبذكورة، فبقي  مل ديكّْنو االمتناع تىصىامىمى كاعتذر بالصَّمى
 . (32)«ساكننا ىناؾ معتكفنا على العبادة كاؼبطالعة، كلو أشعار جيّْدة 

، حُت (33)يد السّْياسي اؼبصرم يف رحلتو من مصر إىل مصركما ذكره ؿبٌمد فر  
كناظري ىذا الٌضريح شيخه جليل، متفقّْوه، لديو خزانةي  » ـ، بقولو: 1901زار اعبزائر سنة: 

 «.  كتبو نفيسة، كبارعه يف الٌنظم كالٌنثر، كلو قصائد جليلة 
بركة اعبزائر كمسندىا  العبلٌمة اؼبشارؾ ادّْث» ككصفو الكٌتاين يف فهرسو بقولو:  

كعاؼبها اؼبعمّْر،... مل خيلف بعده يف القطر اعبزائرم مثلو ثلوج صدر بإدياف كسعة 
أخبلؽ، كمٌهة بعيدة يف صبع الكتب كنسخها، كالبذؿ كاؼبعركؼ، كإنزاؿ الناس منازؽبم، 

 .(34)«كاؽبٌمة العالية يف الرّْكاية 
ى طلبنا بالًتحيب كالتقريب، كمل يشح كبعضهم تلقٌ » كأثٌت عليو اغبفناكم قائبلن:  

علينا دبا عنده كخصوصنا كحيد عصره، كعبٌلمة مصره، بقية الٌسلف كبركة اػبلف، الٌرجل 
الٌصاحل، األستاذ الٌناصح، سيدم علي بن أضبد بن اغباج موسى، قيّْم الٌركضة الثٌعالبية يف 
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تو، فأعارين كتاب ربح التّْجارة، مدينة اعبزائر، مٌتعنا ا حبياتو، كأعاد علينا من بركا
 .(35)«كسلك الدُّرر، كنشر اؼبثاين، ككتاب اؼببٌليل، كعنواف الدّْراية، كالبستاف 

كما كصفو اؼبكّْي بن عزُّكز يف كتابو الٌسيف الربٌاين يف عنق اؼبعًتض على الغوث  
لفة، شامخي األدب، بالعامل الٌنحرير البارع الٌشهَت، مدرّْس الفنوف اؼبخت: » (36)اعبيبلين

 «.كجامعي األخبلؽ اؼبستظرفة، فرعي األماجد، الفصيح اؼباجد 
 ػ آثاره: 7

ترؾ اغباج موسى علي بعض اؼبصٌنفات دٌلت على نشأتو يف بيت علم، كتوجيهو  
اؼببكر إىل التعلُّم كاكتساب اؼبعارؼ، كلعٌل تفرُّغة كقيّْم على زاكية الشّْيخ الثعاليب للعبادة 

بعد فبارستو مهنة القضاء، لدليله على إنتاجو كغزارة علمو ككثرة اطّْبلعو كتنوُّع  كالتأليف
 معارفو، خاصة يف ميداف التصوُّؼ كاؼبناقب.

ٌقق   كما ديكن التأكيد عليو ىو أٌف كل مصٌنفاتو ال زالت حبيسة اؼبخطوط مل ربي
مؤٌلفاتو بالٌشرح  كتنشر غبد اآلف، بل بعضها يف حكم اؼبفقود، كفيما يلي ثبته ألظباء

 كاإلجياز:  
 .(37)ػ ربح التّْجارة كمغنم الٌسعادة فيما يتعٌلق بأحكاـ الزّْيارة 1
ػ أنباء أبناء الٌزماف يف النُّضج برشفة من ميّْ ترصبة اإلماـ الثٌعاليب أيب زيد عبد  2

 .(38)الٌرضبن
 . (39)ػ جيب الغيب من فتح الٌرب 3
 .(40)ما يتعٌلق باالستعارة اؼبرٌشحة ػ الدُّرر اؼبتوقّْدة يف بعض 4
 .(41)ػ كتاب يف أحكاـ التعاقد على اعبزاء 5
 .(42)ػ مقٌدمة يف التعريف بكتاب الشّْفا 6
ػ معايل البشائر يف ذكر بعض أظباء العلماء األكابر فٌبن كاف معاصرنا منهم لئلماـ  7

 .(43)الثٌعاليب باعبزائر
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 ػ مولده ووفاتو ومكاف قبره: 8
تلف مصادر الًٌتاجم يف ربديد تاريخ كالدة اغباج موسى علي بن أضبد مل زب

ـ، باعبزائر العاصمة، أثناء 1828ىػ / 1244اعبزائرم، حيث تؤكّْد أنٌو كلد سنة: 
 .(44)حصار الفرنسيُت ؼبرسى اعبزائر

ىػ / 1330يشَت إىل سنة:  (45)بينما اختلفت يف ربديد تاريخ كفاتو، فبعضها
كدفن باغبامة إزاء  ـ، باعبزائر1909ىػ / 1327يذكر سنة:  (46)ـ، كاآلخر1911

 .(47)ضريح الٌشيخ ؿبٌمد بن عبد الٌرضبن األزىرم الزكاكم
 ثالثًا: التعريف بالكتاب المخطوط

 ػ عنواف الكتاب وتحقيق نسبتو إلى مؤلِّفو: 1
 كلذا حىسينى » ضبط الٌشيخ اغباج موسى عنواف كتابو يف مقدّْمتو، حيث قاؿ: 

ا عٌما ىنالك، ييسىمَّى: ًبرًٍبًح التّْجىارىًة كىمىٍغنىًم السَّعىادىًة  كضع تقييدو بُت يدم ذلك، ميٍفًصحن
اـً الزّْيَّارىًة، كقد اشتمل على مقدّْمة، كثبلثى مقاصد، كخاسبة   . (48)«ًفيمىا يػىتػىعىلَّقي بًأىٍحكى

، ما أثبتتو اؼبصادر اؼبًتصب اؼبكّْي ة، فقد نسبو إليو كما يصل إىل حدّْ القطع كاعبـز
، كالكٌتاين يف (50)«تعريف اػبلف » ، كاغبفناكم يف (49)« الٌسيف الربٌاين» بن عزُّكز يف 

 .(52)«تاريخ اعبزائر الثقايف » ، كأبو القاسم سعد ا يف (51)«فهرس الفهارس » 
بأٌف بيد أف سبليكنا ) ؿبٌبسنا ( ظهر على إحدل أكراؽ نيسخ اؼبخطوط، قد أفاد 

ربح الًتجارة كمغنم الٌسعادة فيما يتعٌلق بأحكاـ الزّْيارة على » عنواف الكتاب اؼبخطوط: 
، إاٌل أنٌو كردة مباشرة (53)«ضريح الويٌل الٌصاحل سيدم أضبد بن يوسف داخل قرية مليانة 

 ربح الًتجارة كمغنم الٌسعادة فيما يتعٌلق بأحكاـ الزّْيارة» يف مقدمة الكتاب بعنواف: 
»(54). 
 ػ مالبسات المخطوط ودوافع تأليفو: 2
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، على «ربح الًتجارة كمغنم الٌسعادة فيما يتعٌلق بأحكاـ الزّْيارة » تسعفنا مقدّْمة 
كقد كاف اغبامل يل صبع » معرفة سبب تأليف اغباج موسى علي ؼبصٌنفو، حيث يقوؿ: 

من أىل اعبزائر للمزارات، كقد  ىذه األكراؽ اؼبباركة، إنكار بعض طلبة الوقت شىدَّ الرّْحاؿ 
كاف ذلك يف كقت شىدّْ الرَّحل لزيارة ىذا القطب دبليانة، كما قد كانت عادهتم اؼبعركفة 
يف ذلك كل سنة، حسبما ىو اؼبعهود أيضنا يف كثَت من مزارات األكلياء باإلقليم اعبزائرم 

 .(55)«كغَته 
 ػ مضامين المخطوط: 3

 أ ػ محتوى المخطوط:
اشتمل على صٌنف إىل ؾباؿ الكتابات اؼبنقبية الصُّوفية اؼبغربية، حيث ينتمي اؼب

 مقدّْمة، كثبلثى مقاصد، كخاسبة. 
يف بياف ًسعىًة دائرة علم األكلياء رضي ا عنهم، كذكر شيء من فضيلتهم المقدِّمة: 

 كبركة ؿبىبًَّتًهم.
ئحهم، كمشاىدة يف حيكم زيارهتم، كشدّْ الرّْحاؿ إىل رياض ضراالمقصد األّوؿ: 

حىضىرىاهًتًم، ككقت زيارهتم، كذكر بعض ما قيل يف شريف أركاحهم، كالتربُّؾ بآثارىم، 
 كالتػَّرىضّْي عنهم إذا ذيًكرت أظباؤيىيم. 

 يف شركطها كأدباهتا ككيفيتها كشبرهتا. المقصد الثّاني: 
 كاهتم. يف حيكم الٌتوسُّل ّٔم، كالٌتضرُّع إىل ا تعاىل برب  المقصد الثّالث:

 يف ذكر نبذةو كافرة من أحواؿ الٌشيخ الربكة سيدم أضبد بن يوسف الرٌاشدم. الخاتمة: 
 ب ػ مصادر المخطوط:

منح اغباج موسى علي أمهية بالغة لضبط نصّْو اؼبناقيب كتوثيقو دبصادر أصيلة،  
ا عليها بالكتاب كالسنة، فضبلن عن اعتماده على الركاية الٌشفوية، كلعٌل األىم  مستشهدن
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من ذلك اعتماده على كتب تعدُّ يف حكم اؼبفقود، ناىيك عن اإلشارات كاإلحاالت بُت 
 اؼبنقوؿ، أك بتصرُّؼ. صوفية كفقهية بتعبَت النص

كالٌناظر يف مصٌنفو جيده قد أغٌت مصٌنفو حبسن توظيفو ؼبصادره اؼبعتمدة بالدليل، 
كالتتبُّع كاالستقراء اظبنا كنصنا، مع اغبفاظ على أسلوبو اػباص كفق حسّْ التوظيف 

 كاؼبظاف. 
، يبّْ أكىل االىتماـ بالكتب العامة؛ نعٍت ّٔا الكتب اليت عنت بالٌصبلة على النٌ 

كاألحكاـ اؼبتعلّْقة ّٔا، كالفضائل اؼبنوطة ّٔا، كمواطن كأكقات ندّٔا كاستحبأّا، كالًتغيب 
، (57)، كاألنوار يف آيات الٌنيبّْ اؼبختار(56)يف اإلكثار منها، نذكر منها: اإلؼباـ كاإلعبلـ

ى بالسُّلوؾ الغريب ، ككتاب اؼبرائي اؼبسمٌ (58)كاألنوار اؼبضيئة اعبامع بُت اغبقيقة كالٌشريعة
 .(59)يف التعلُّق بالٌنيبّْ اغببيب

بينما جعل الٌصدارة لكتب اؼبناقب مكثرنا االستشهاد ّٔا، بلغ عدد إحاالهتا: 
إحالة، كىي كتب صلوات األكلياء كخلص األصفياء، كاليت عنت باألكلياء كما قيل  284

، (61)، مث اإلبريز(60)ألزىاريف فضائلهم كأعدادىم، جاء يف مقدّْمتها بستاف العارفُت ا
يٍعزىل

، كّٔجة (65)، كاؼبفاخر العلية(64)، كديرىًر الغواص(63)، كاعبواىر كالديرر(62)كاؼب
 ، كغَتىا.(66)األسرار

كمل خيرج عن كتب الًتاجم كالتصوُّؼ يف التعريف باألكلياء كسَتىم كأنسأّم، 
لًتاجم اؼبقتضبة اليت شٌحت كتب للتأكيد على منهجو اؼبٌتبع، فضبلن عن اإلفادة ببعض ا

الًٌتاجم يف اإلفصاح عنها، كبعضها مل تذكره البتة، كقد كاف أكثر عددنا باؼبقارنة مع بقية 
، كاؼبنح (68)، كحلية األكلياء(67)مصادره اؼبعتمدة، نذكر من أمهها؛ الطٌبقات الكربل

، (72)، كالفتوحات اؼبكٌية(71)، كعٌدة اؼبريد الٌصادؽ(70)، كاليواقيت كاعبواىر(69)البادية
 .(74)، كالتشوُّؼ إىل رجاؿ التصوُّؼ(73)كالرّْسالة القشَتية
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كما استعاف دبجاميع الفتاكل من كتب النوازؿ الفقهية كاألحكاـ، يف إبراز 
بعض مناقب الصُّوفية، كأىل العلم كالشُّرفاء، كالوسط الصُّويف، كبعض النوازؿ ؼبواطن 

، (77)، كاؼبعيار(76)، كالنوازؿ اؽببللية(75)نذكر منها؛ نوازؿ مازكنة معٌينة، كقضايا ؿبٌددة،
 . (79)، كاألجوبة اؼبفيدة(78)كفتاكل البيلقيٍت

كيف الٌشرح كالتحليل كالتفسَت، كالًتكيب كالتعليل، مث التأصيل، اعتمد على كتب 
يف القوؿ،  التفسَت، كالفقو كأصولو كشركحو، كصحاح السنة كاؼبسانيد، مع االتحقيق

كاالحتجاج بالٌصحيح على الٌضعيف كاؼبوضوع، فضبلن عن التعليق على اؼبسائل كالقواعد 
، (80)األصولية كالتوفيق فيما بينها، مع إسقاط مسائلو عليها، فاعتمد على تفسَت القرطيب

؛ كالفقو كأصولو كشركحو كحواشيو؛  (83)، كصحاح السنة(82)، كابن عطية(81)كالقشَتم
، (87)، كاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(86)، كالربىاف(85)كشرحو (84)مالككموطٌأ 

كالعيٌدة
، كالٌشرح الكبَت على (91)كالبٌناين (90)، كحاشيت العطٌار(89)، كاؼبستصفى(88)
 ، كغَتىا.      (92)الدردير

كأبانت كتب اللُّغة كدكاين الشّْعر عن صباليات نصّْو كنىسىًقو، بُت الٌشرح اللُّغوم  
معاين األلفاظ ككجوه بياهنا كبديعها، كأبيات الشّْعر كمقاصدىا كتفسَتىا كدالالهتا كفق ك 

ابتغاء الٌشاعر، كما يثَت الٌدىشة كاؼبتعة كاإلعجاب لدل القارئ، كلعٌل تأثُّره باغًبكىم 
العطائية كشركحها قد دٌؿ حسّْ ذكقو كاستشهاده ّٔذا النوع من اؼبصادر، فأتى على 

دة(93)ائيةاغًبكىم العط ، (97)، كاعبىٍمهىرة(96)، كاألساس(95)، كإظهار صدؽ اؼبوٌدة(94)، كالربي
 ، كغَتىا.(99)، كابن أيب ربيعة(98)كديواف طىٍرفة بن العبد

 جػ ػ مزايا المخطوط ) التقويم والمؤاخذات (:
 ػ أىمية المخطوط ) المنهج (:

بُت « ربح التّْجارة » صبع اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم يف مصٌنفو  
اىات؛ األكؿ ديٍت كالثٌاين أديب، كالثٌالث أصويل، إلبراز نصّْو اؼبناقيب،  ،تداخل ثبلث اذبّْ



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارؼ للبحوث والدراسات التاريخية 

 48  14العدد 
 

حيث استطاع رغم ظركؼ االستعمار، كمن خبلؿ بريق مشيختو أف جيمع بُت الفقو 
ا يف كرامات األكلياء، فقد أٌلف مصٌنفو ردنا عن اؼبنكرين شد  كالتصوُّؼ كاألصوؿ، معتقدن

 الرّْحاؿ إىل ضرائح كمزارات األكلياء. 
كتنوُّع  كلعٌل الئحة اؼبصادر اليت اعتمد عليها يف كتابة مصٌنفو كفيلة بتبياف

كمن طىالىعى اليواقيت كاعبواىر يف بياف اعتقاد »  معارفو كتكوينو اعبماعي الوجهة، قاؿ:
األكابر، ككذا الطٌبقات الكيربل، ] اؼبسٌمى [ بلواقح األنوار القيدسية اؼبختصر من 
ٌية البن عريب، كالكربيت األضبر يف بياف علـو الٌشيخ األكرب، يعٍت ابن  الفتوحات اؼبكّْ

عريب اؼبختصر أيضنا من لواقح األنوار اؼبذكور، ككذا العهود اٌمدية، كالبحر اؼبوركد، ال
كاؼبنن، كتنبيو اؼبغًتّْين، اعبميع من تصانيف اإلماـ الٌشعراين، كاؼبآثر الٌشاذلية البن عٌباد، 

ٌية [، ككتابو مواقع ا لنُّجـو ككذا الفيصوص البن العريب، كشيركحو، ككتابو الفتوحات ] اؼبكّْ
، ككتابو الٌتدبَتات اإلؽبية يف اؼبملكة اإلنسانية، ككذا ـبتصر  كمطالع أىلو األسرار كالعلـو
الٌشطنويف ببهجة األسرار يف ترصبة الٌشيخ موالنا عبد القادر اعبيبلين، كغَته للحافظ أيب 
 اغبسن سيدم علي بن يوسف بن جرير الٌشطنويف، ككذا غبطة الٌناظر يف ترصبة الٌشيخ

عبد القادر للحافظ ابن حجر، كاغبلية أليب نعيم، كاإلبريز يف كبلـ سيدم عبد العزيز، 
ككبو ذلك من األٌمهات، مثل: القيشىَتم، كعوارؼ  اؼبعارؼ للسُّهركدم، كالتشوُّؼ إىل 
رجاؿ التصوُّؼ للٌتاديل، عرج على عجب العجاب يف ذلك فبَّا فتحو ا عليهم من 

ه القيديسية، كما منحهم بو من علـو اغبقيقة، اليت ىي شبرة علـو علومو الوىبية كأسرار 
 .(100)« الٌشريعة

ذبٌلى األكؿ يف تفسَت كشرح معاين التصوُّؼ من خبلؿ عبلقة الفقو بالتصُّوؼ، 
بتأكيده على مركزية الفقو يف اؼبمارسة الصُّوفية فأعلى بداية حديثو عن ذلك دبقولة اإلماـ 

من تصٌوؼ كمل يتفٌقو فقد » على منظومة ابن رشد:  (101)تائيمالك من خبلؿ شرح الت
، كقولو فيما «تزندؽ، كمن تفٌقو كمل يتصٌوؼ، فقد تفٌسق، كمن صبع بينهما، فقد ربٌقق 
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ًل العبد بأحكاـ الٌشريعة، إذا خبل : » (102)نقلو عن الٌشعراين فالتصوُّؼ إمٌنا ىو زيبدة عىمى
، (103)«كما أٌف علم اؼبعاين كالبياف، زبدة علم الٌنحو   عملو من الًعلىًل، كحظوظ الٌنفس،

، حىت علـو القـو كاألكابر.  كىي إشارة إىل طلب كل العلـو
كما استشهد بو يف ذلك دبدائح  (104)كنوره اؼبكرـٌ كمن خبلؿ سَتة الٌنيبّْ 

ضل ما ارتبطت ارتباطنا كثيقنا بالتصوُّؼ، كصارت مظهرنا أدبينا من مظاىر ىذا الفكر، بف
يتخٌلل تلك األدبيات من ات صوفية، كالتغٍتّْ باألماكن اؼبقٌدسة تشوُّقنا إىل ساكنها 

 كبالنور اٌمدم، فضبلن عن التوسُّل كالدُّعاء كالتضرُّع جباىو ،  كقد حكى اغباج ،
لىٌما كقف على قربه  موسى علي عٌما كقع ألضبد الرّْفاعي، حيث أقسم على الٌنيبّْ 

اؼببارؾ يف شعر لو أف ديٌد لو يده الٌشريفة لتقبيلها، فخرجت إليو اليد الٌشريفة من القرب 
 كقٌبلها بنفس، كأمٌت بو قولو يف شعره: ] البسيط [

الىًة البػيٍعًد ريكًحي كيٍنتي أيٍرًسليهىا        تػىٍقبىػػػػلي األىٍرضي عىػػػٍتّْ كىًىػػػيى نىػ              تً ػػائًػػبىػػيف حى
ػضىػػػرىٍت        فىاٍمديٍد يىدىؾى ًلكىي ربىٍظىى ًّٔىا شىفىيتى  كىىىًذًه دىٍكلىػػةي األىٍشبىػػاًح قىػػٍد حى

(105) 
البن اؼببارؾ  (106)باالعتماد على اإلبريزاؼبتصوّْفة كمناقبهم، مث كرامات 

تطلبو من مواطن استداللية، السّْجلماسي، مكثرنا شواىدىا من الكتاب كالسنة، كما ت
 كحجاج قوامها باؼبنطق كعلم الكبلـ.

كلو أٌف كقوعو يف استطرادات كثَتة أخذت العديد من الصفحات فيما يتعٌلق 
اه باالعتماد على مصدر كاحد كىو اإلبريز، مت تقديرىا بواحد كعشرين إحالة،  ّٔذا االذبّْ

صَته يف تناكؿ مصادر أخرل كفيلة موٌزعة على منت النص اؼبخطوط، كىي إشارة إىل تق
اه أكثر من اإلبريز الذم أطنب باستشهاداتو الكثَتة.   بتوضيح مسائل ىذا االذبّْ

كتبٌُت الثاين من خبلؿ شرحو لغريب األلفاظ، كاستعراض األبيات الشّْعرية، 
صَتم، كاستخراج ما فيها من اؼبعاين كالبديع كالبياف، كاف من أمهّْها الربدة كاؽبمزية للبو 

 كتائيات اؼبتصوّْفة، كبعض أشعار شيوخو.
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قاؿ يف أيٍنًس » ففي شرحو لبعض األلفاظ كما يتعلق ّٔا إفرادنا كتركيبنا قولو: 
اؿي صبىٍعي بىًديلو كىبىدىؿو ] كىبىٍدؿو [، كىاٍلبىدىؿي ىيوى ًعوىضي الشٍَّيًء كىخىلىفيوي، (107)اعبىًليسً  : كىاألىٍبدى

اؿي  لىفىوي كىظبيّْيَّ األىٍبدى ريهي، كىًإذىا مىاتى القيٍطبي خى االن، ألىنػَّهيٍم ًإذىا مىاتى أىحىدي ًمنػٍهيٍم خىلىفىوي غىيػٍ أىٍبدى
اؿي قوـه من الٌصاغبُت ال زبليوا (109)قاؿ اعبوىرم» ، كقولو: (108)«كىاًحده ًمنػٍهيٍم  : كىاألىٍبدى

نيا منهم، إذا مات كاحده منهم أىٍبدىؿى ا مكانوي بآخر  كقاؿ اٍبني » ، كقولو: (110)«الدُّ
سىيّْدىه

: أىربػىعيوفى يف الشَّاـ، كىثىبلىثيوفى (111) بػٍعيوفى ، كىىيم سى : قىوـه ًًّٔم ييًقيمي اي األىرضى اؿي : كاألىٍبدى
انىوي آخىره  ـى مىكى ائًًر الًببلىد، الى ديىيوتي ًمنهيم أىحىده ًإالَّ قىا : » ، كقاؿ: (112)«يف سى كاؽٍبىٍجري

، كيف القاموسالسَّقى  ، فباف ّٔذا «: اؽبيٍجرى بالٌضم: القىًبيحي ًمنى الكىبلىـً (113)طي ًمنى الكىبلىـً
الًَّة اليت ال زبشى منها الفتنة   .(114)«عدـ جواز االختبلط النّْساء مع الرّْجاؿ، إالٌ للميتىجى
» قولو:  أما ما يتعلق باألبيات الشّْعرية كبعض التائيات الصُّوفية كإبراز معانيها،

فيما ذكر، ثبوت  (116)كأيب أيمىامىةى  (115)مث إٌف غاية ما يؤخذ من ركاية عثماف بن حينػىٍيفو 
، الٌدالة على ثبوت نبوءتو عليو الٌصبلة كالٌسبلـ، كاإلعبلـ ىذه اؼبعجزة الباىرة للٌنيبّْ 
قدر ، الذم ىو أعظم اعبهات كأكملها، كإنٌو ىو الٌشأف كالبعظم قدره، كسعة جاىو 

الٌذخر الذم افرد بعلم حقيقتو اػبالق سبحانو معامل، فيقع إىل معرفة كنهو أحده من 
: ] (117)اػبلق، كىو أعظم من آياتو كأكرب من معجزاتو، كإليو اإلشارة بقوؿ البيوصَتم

 البسيط [
ا        أىٍحيىا ا                   ظٍبيوي ًحُتى ييٍدعىى دىاًرسى الرَّمىمً لىػػٍو نىاسىبىػتى قىػػٍدرىهي آيىػػػػاتيػػوي ًعظىمى

 كقولو: ] البسيط [ 
ـه تىػػػػػػػسىلَّػػػػػػػٍوا عىػػػػٍنػػػػػوي بًاغبي                   ًقيقىتىوي        قىػػػػػػٍوـه نًػػػيىػػػا نٍػيىا حى  ػػػليػػمً كىكىٍيفى ييٍدرًؾي يف الدُّ

 كقولو: ] البسيط [ 
 ػػػوًؿ اً لىٍيسى لىوي         حػػػػػدّّ ] فػىييػػٍعػػػػًربى عىٍنػػػوي نىاًطقه ًبفىًم [فىًإفَّ فىٍضػػػلى رىسيػ   

 . (118)«أم: يف علم أحد من اػبلق فيعرؼ، أم: ييبُتّْ عند ناطق بفم 
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» مث قاؿ فيما يركيو شفاىة عن بعض األخبٌلء أصيب دبصيبة فنادل بأجداده: 
 ؽ قٌدس سرٌه، القائل يف تائيتو اؼبشهورة: ] الطويل [ كمن أجداده لئلماـ سيدم أضبد زرُّك 

ػػيًت  ارنا بًػػػػأىٍرفىػػػػػػًع ًحٍكمى  فىاٍرفىٍع قىٍدرنا مثيَّ اٍخًفػػػٍض ريتٍػبىػةن        ألىٍرفىػػػػػعى ًمػٍقػػػػدى
 ًمنىصَّيًت كىاٍعزًٍؿ قػىٍومنا مثيَّ أىٍكيل ًسوىاىيٍم        كىأٍعًلي مىنىارى البػىٍعًض فػىٍوؽى 

 إىل أف قاؿ: ] الطويل [
 فىًإٍف كيٍنتى يف ًضيقو كىكىٍربو كىكىٍحشىةو        فػىنىػػػػػادو يىػػا زىرُّكؽي آتػًي بًػػًشػػػٍرعىػػيًت                 

ػػػػػػٍربىةو تىػٍجػػػلىى بًػػأىٍجنىػػػػاًد ًعزّْنىػا        كىكىٍم طىٍرفىةن ذبىًٌٍت بًأىفٍػرىاًد صيٍحبىيًت             ػػػػػٍم كي  (119)«فىكى
ككشف الثالث عن القواعد األصولية، كما ىو مقٌرر فيها، بالشرح كالتفصيل، 

م كالتربُّؾ بآثارىم، كمن بُت القواعد اليت ذكرىا اغباج موسى علي يف مقصد حكم زيارهت
من اؼبعلـو اؼبقٌرر يف القواعد األصولية، كالٌشريعة اٌمدية على صاحبها ألف ألف » قولو: 

صبلةو كأزكى ربٌية، أٌف الوسيلة تعطي حكم اؼبقصد، كأٌف ما يتوٌصل بو إىل الواجب 
 .  (120)«كاجب، كما يتوٌصل بو إىل اؼبندكب مندكب، كىكذا األحكاـ اػبمسة 

ا ًإالَّ مىًن اٍرتىضىى ًمٍن رىسيوؿو  كيف تفسَته لقولو تعاىل: ﴿ فىبلى ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحىدن
كقولو: ليس عامِّا، قد علم أٌف العاـ لفظه يستغرؽ الٌصاحل لو من غَت » ، قاؿ: (121)﴾

كعمـو  حصر، كما أفَّ اؼبطلق اسم ًلما دؿَّ على اؼباىية ببل قيد، كالفرؽ بُت سلب العمـو
ٍل ًمٍن إًلىوو غىيػٍري اً، فيكوف قد عٌممت سلب األلوىية عن   السَّلب، أفَّ األكؿ كقولك: ىى

 . (122)«كلّْ فرد غَت ا، أم: مىا ًمٍن ًإلىوو غىيػٍري اً 
كيف صحة إثباتو عبواز زيارة القبور بدليل قواعد األصوؿ، مع مراعاة ثبوت خركج 

، (124)«الى تيشىدُّ الرّْحىاؿي » ، كحديث:  (123)يو الٌشريفُت باألبواءلزيارة قرب أبو  الٌنيبّْ 
تأكيده عن عدـ التعارض بُت قطعيُت من حيث الٌداللة، إذ لو جاز تعارضها ثبت 
مدلوؽبما، فيجتمع اؼبتنافياف، إاٌل أف ينسخ إحدامها اآلخر على ما فصلو األصوليوف، كال 

 . (125)، كال تناسخ إالٌ يف حديث الٌنهي عن زيارة القبورتنايف ىنا بُت اغبديثُت اؼبذكورين
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، عاـ أيضنا يف اؼبساجد دكف غَتىا من «الى تيشىدُّ الرّْحىاؿي » كما أٌف حديث: 
اؼبشاىد، كعلى تسليم مطلق العمومية، فالٌنفي حيتمل نفي الفضيلة اؼبطلقة، كالٌدليل إذا 

تدؿُّ على التحرمي ّٔذا اغبديث، دخلو االحتماؿ سقط االستدالؿ، فمن أم كجو يس
ه » ىذا، ك  .(126)كما صرَّح بو األصوليوف« كالٌنهي عن الٌشيء أمره بضدّْ

كقوؿ األصوليُت: أٌف معيار العمـو االستثناء، إمٌنا يعنوف بالعمـو » مث قاؿ: 
عمـو جنس اؼبخرج منو باألداة االستثنائية، كمعيار العمـو يف كل لفظ صحة االستثناء 

 .(127)« منو
  ، كدبا أٌف االستثناء اؼبٌتصل، كىو اغبقيقي من اؼبخٌصصات األصولية للعمـو

كنصوص األصوليُت متظافرة بأٌف: االستثناء اؼبنقطع ال » كالٌشرط كالصّْفة كغَتمها، قاؿ: 
الى تيشىدُّ » دخل لو يف االختصاص، كإذا كاف كذلك، فواجب ضبل االستثناء يف حديث: 

على االتّْصاؿ بدليل زبصيص اؼبساجد الٌثبلثة حبكم الرّْحلة، كلو مل يكن  ، «الرّْحىاؿي 
 .(128)«كذلك، لفسَّر اؼبعٌت، كانقلب اعبائز غَت جائز، كالرّْحلة للخليل كغَته 

 ػ التقويم والمؤاخذات:
حاكلنا تقومي اؼبخطوط من ثبلث أكجو؛ األكؿ منهجي شكلي لو عبلقة 

استقرائي  كفيله بأف يربز أمهية كماىية اػبرب على لسانو، بالفهرسة كالتبويب، كالثٌاين 
للتبُّت من مدل صحة نقلو الكتابة اؼبنقبية من مصادرىا األصيلة، مث تأثَتىا على بعض 
استنتاجاتنا، كالثٌالث ربليلي لضامُت مصٌنفو كما ربملو من أفكار كطركحات صوفية 

انغماس على مستول التساكن كأدبية كفقهية كتارخيية، تعكس سلوكات كذىنيات ك 
كاالجتماع كاؼبمارسة الصُّوفية، كاف قد دأب عليها ؾبتمع عصر اؼبؤلّْف، خاصة منها فئة 

 اؼبثقفُّْت.
إىل ما يبلحظ شكلينا على فهرسة اؼبصنّْف ؼبقاصد  االتِّجاه األوؿنٌبو 

نصّْو  مل يقسّْم مادة كتابو إىل أبواب كفصوؿ، بل عمد إىل عرض منتاؼبخطوط، أنٌو 
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نثرينا، مع اػبلط كالتكرار بُت مسائل الكتاب، كعدـ اؼبوازاة كالتناسق فيمت بينها، كىو 
د اآللية يدؿُّ على فقداف صباليات النص اؼبناقيب ػ األديب، على الرغم  نسيج مستويايت متعدّْ

 من أنو أحاط بكل جوانب النص لغوينا كتركيبينا كتارخيينا كدينينا.
مُّسنا بوجود تقارب منهجي كاضح مع منط تأليف الصٌباغ يف كىي إشارة إىل تل

، خاصة فيما يتعٌلق باؼبنقبة الفردية ) سَتة أضبد بن يوسف اؼبلياين كمناقبو (، «بستانو » 
كىو مشرب كحيد هنل منو عمداء اؼبًتصبُت كعٌولوا عليو يف الكتابة اؼبناقبية ػ التارخية، 

ضور صوفية اؼبلياين على مستول الكتابة يف التاريخ كلوال ؽبذا الكتاب ؼبا كاف لثقل ح
 الوسيط كاغبديث.

ا كامبلن ) خاسبة ( ؼبنقبة فردية، أسهب يف  يؤكّْد على ذلك أنٌو خٌصص مقصدن
كبياف طريقتها، كصباعة  ذكر أصلها كمنشئها كأٌكلية أمرىا، كذكر مشاخيها كأىل سلسلتها،

ا، كذكر بعض كراماهتا، من أعياف تبلمذهتا، كذكر شيءو من سعة علم ها، كمعرفتها برّّْٔ
 .(129)كثبوت كاليتها، كبركة زيارهتا

ىذا فضبلن عن مبالغتو يف ذكر اػبوارؽ كردّْ نسبتها كلها إىل أضبد بن يوسف 
اؼبلياين ػ كما كردت عند الصٌباغ ػ عندما يتكٌلم عن كراماتو كمكاشفاتو، كىي مبلحظة ػ 

ؤلّْف إىل االعتقاد ّٔذه اػبوارؽ، أك عزكفو عن العقليات، ردٌبا ػ تطرح إشكالية ميل اؼب
خاصة عندما يتعلق األمر دبناقب كخوارؽ غيبية، قاؿ اغباج موسى علي فيما نقلو عن 

لضربت  قاؿ أبو يزيد: لوال حياءه من رسوؿ ا» لو:  (130)الصٌباغ يف بستاف األزىار
 .(131)«يدخلها أحده من أمَّتو فسطاطي يـو القيامة على باب جهنَّم، حىٌت ال 

كعلى الٌرغم من ىذا التخصيص، إاٌل أنٌو يستطرد يف سَتة منقبة مشًتكة يف 
يف بياف ًسعىًة دائرة علمها، كذكر شيء من فضيلتها كبركة الٌنسب الٌشريف كغَتىا، 

ا، ككقت ؿبىبًَّتًها، كحيكم زيارهتا، كشدّْ الرّْحاؿ إىل رياض ضرائحها، كمشاىدة حىضىرىاهتًً 
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زيارهتا، كذكر بعض ما قيل يف شريف أركاحها، كالتربُّؾ بآثارىا، كالتػَّرىضّْي عنها إذا ذيًكرت 
 . (132)اظبها، كحيكم الٌتوسُّل ّٔا، كالٌتضرُّع إىل ا تعاىل بربكاهتا

فنتعٌرؼ على اؼبنقبة اؼبشًتكة من خبلؿ اؼبنقبة الفردية، كنتعٌرؼ على سَتة  
الفردية من خبلؿ اؼبنقبة اؼبشًتكة، كىو استدعاءه إىل عدـ االطمئناف يف صاحب اؼبنقبة 

التجنيس ؼبنقبة معٌينة، ذلك أٌف دعوة اؼبصنّْف إىل ضركرة التوسُّل ّٔم، كالتضرُّع إىل ا 
تعاىل ّٔم، كنسب شجرهتم الٌشريفة، كبركة سلسلتها بشيوخها كتبلميذىا، ػ ردٌبا ػ جيعل 

 ب األنساب كالًتاجم.اؼبصٌنف يف تعداد كت
كلعٌل أثر سَتة اؼبنقبة اؼبشًتكة على تتلميذ الٌشيخ أضبد بن يوسف اؼبلياين، خاصة  

إذا تعٌلق األمر بشيخو أضبد زرُّكؽ، كما كقع بُت الٌشيخُت من شبرات الصُّحبة كاؼبشيخة، 
» القلعي يف  يدؿ على قطبانية اؼبلياين كتصوُّفو يف سَتة مريده، ذلك أٌف ما أثبتو الصٌباغ

، (133)«ربح التّْجارة » حوؿ أثر اؼبنقبة الفردية، مل خيرج عنو اغباج موسى يف « بستانو 
 كىو تأكيد على انتشار التصوؼ الٌشاذيل باؼبغرب مغربنا. 

غَت أٌف ىذا ال يستبعد اطّْبلعو على تصانيف اؼبناقب األخرل، فجمعو ؼبختلف  
، كالتصوُّؼ كالًتاجم، كآراء أعبلمها، قد أثبت مذاىب الكبلـ، كعلـو اللغة كالبياف

 منهجو كأسلوبو اػباص يف معاعبتو لقضايا كمسائل فقهية معٌقدة. 
فإنو يشَت إىل قيمة مصٌنفو العلمية كرفعة مزيتها، كمدل  االتِّجاه الثّانيأٌما 

نفسو اىتمامو يف قٌوة طرحو للتأكيد على أمهية نصّْو اؼبناقيب، حيث ذكر اغباج موسى ب
حسب الفعل ال  (134)من أٌف أدب زيارة األكلياء يستدعي معرفة شركط كأركاف كأدبات

، مث بالرٌفيق الٌصاحل اب ّْ للخَت، كالنية ، مث بالٌنيبّْ اغبكم؛ باالستعانة باؼبوىل
الٌصادقة مع الديعاء كاستحضار القصور كاستمداد اؼبطلوب، كتقدمي اؼبعركؼ كلو بالقليل، 

 . (135)«تفضي إىل رضا الٌرضبن » بات على حدّْ تعبَته كلُّها: كىي كاج
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ذلك أٌف علم الظٌاىر ال خيالف علم مع االجتهاد يف العلم باطننا كظاىرنا، 
كأٌف أىل اغبقيقة ىم أىل الٌشريعة، كأٌف كل صويف ىو ، الباطن، فكبلمها مكمّْله لآلخر

اإلدياف كاإلسبلـ  االستقامةفهما عامبلف دبقتضى العلم، مع كجود ، فقيو
  .(136)كاإلحساف

طريقنا جيب عليو أف يسلكو للنظر إليو من « ربح التّْجارة » ككأنو يرسم لقارئ 
زاكية الوضع السائد آنذاؾ يف الكتابة اؼبنقبية عن الويل الصاحل، كأف العصر الذم عاش 

 فيو فشت فيو ظاىرة الزُّىد كالتصوُّؼ. 
قهي كتدقيقو لبعض اؼبسائل الفقهية، كتوضيحها داخل فضبلن عن اجتهاده الف

أبوأّا، يعٍت ضبط اغبدكد الضيّْقة كاؼبفاىيم الٌنظرية، كىو ما يعرؼ بالتحرير كالتنقيح 
 كالًتجيح كالتعليل كاالستدالؿ.

عن كرامات اؼبتصوّْفة اؼبًتجم ؽبم، جاءت  االتِّجاه الثالثيف حُت كشف 
ذلك العصر اليومية، يف ظل كاقع يٌتسم باالضطراب  عاكسة ؽبمـو كانشغاالت ؾبتمع

 كالقصور يف السُّلطة الزمنية، ككاف من بُت أىم القضايا اليت أثارىا مصٌنفو:
 ػ الذكر: 1

، ككاف اؼبراد بو ؾبالس الذّْكر «ربح التّْجارة » احتل الذّْكر قسطنا كافرنا من نص  
سبيح كتكبَت كغَتمها، كعلى تبلكة كتاب اليت تشتمل على ذكر ا بأنواعو؛ الوارد عن ت

نيا كاآلخرة، كيف دخوؿ قراءة اغبديث الٌنبوم، كمدارسة  ا تعاىل، كعلى الدُّعاء خبَت الدُّ
 العلم الٌشرعي كمذاكرتو، كاالجتماع على الٌصبلة الٌنافلة.

» كما أشار اغباج موسى إىل تأكيد الٌشيخ أضبد بن يوسف اؼبلياين، على أمهٌية 
فاعلم أٌف » ، قاؿ اغباج موسى: (137)يف الطٌريقة الرٌاشدية على كجو العمـو« الذٌكر 

، قد تلٌقى الذّْكر بالعهد كاؼبصافحة عن شيخو يف الٌشيخ سيدم أضبد بن يوسف
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، كأٌف ما ذكره الصٌباغ يف بستانو، إمٌنا ىو (138)«الطٌريق العمرة الوثيق سيدم أضبد زرُّكؽ 
 . (139)اؼبسٌمى بسند التربُّؾ كاإلرادة كالطٌريقسند طريق اػبرقة 

 ػ االستغاثة والتوسُّل: 2
كىي خاصية النجدة ؼبن استغاث باألكلياء كالصُّلحاء يف أكقات الشّْدة، باؼبناداة 

غَت أٌف األكابر من أٌمتو كالٌصاغبُت من » بأظبائهم طلبنا للفرج، قاؿ اغباج موسى علي: 
كبركتو،   تعاىل دبا مل يبلغ إليو غَتىم من سائر األٌمة بواسطتو أكيل مٌلتو، قد خٌصهم ا

فاستمدكا ما مل يستمد غَتىم، فكانوا الوسائط فيما بيننا كبُت ا كرسولو يف الطٌلب 
كنيل اؼبآرب، كبالتوسُّل ّٔم إليو سبحانو، كالقىسىم ّٔم عليو يوشك فتح الباب لبلوغ 

، (140)أسبر اؼبرء بعمـو قولو تعاىل: ﴿ كىابٍػتػىغيوا إًلىٍيًو الوىًسيلىةى ﴾األرب، كمن النّْعم اعبزيلة أف ي
، كباب ا على اغبقيقة ىو الويل كما تقٌدـ (141)كقولو: ﴿ كىآتػيٍوا البػيييوتى ًمٍن أىبٍػوىأًّىا ﴾

»(142) . 
قاؿ الٌشيخ الصٌباغ يف » كمن أمثلة ذلك ما ذكره اغباج موسى علي بقولو: 

البيستاف
، كذلك أٌف الشيخ حٌدثو مشافهةن، فقاؿ : حٌدثٍت ؿبٌمد بن اؽبٌوارم اؼبصرٌايت(143)

لو: كنت يف جباية عند الٌشيخ سيدم أضبد زرُّكؽ نفعٍت ا بو، فدخلت خلوةن، بقيت 
فيها أيٌامنا فغلبٍت اعبوع، كأقسمت با ال أكلت إاٌل من يد العدك، فخرجت من اػبلوة 

، فذىبت إىل ترش البحر، كرقدت كأينّْ ميّْت إىل الٌليل ، ذات يـو ، فقدمت سفينة للرُّـك
، كىبط بعضهم الستقاء اؼباء، فوجدكين مطركحنا باألرض، فقالوا ىذا  فأرسوا بالقرب مٍتّْ
غلبو اعبوع، فأعطوين الطٌعاـ، فلم آخذه بيدم، فأطعموين بأيديهم، فأكلت كشربت، 

قسّْيس، كرفعوين لسفينتهم، كأرادكا الٌذىاب يب، فلم تتحٌرؾ الٌسفينة، فقاؿ رئيسهم: ىذا 
مث طلبوين يف الدُّعاء، فدعوت ؽبم، كقلت: اذىبوا ساؼبُت غَت غامنُت، مث أمر الرٌئيس 

 .(144)«مث رجعت لبجاية الٌنصارل، فأخرجوين إىل طرؼ البحر، 
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كيف اؼبعٌت ذاتو حيكي اغباج موسى علي عن بعض تبلمذة الٌشيخ أضبد بن 
يدم ؿبٌمد اغباج بن سيدم بن ؿبٌمد كمنهم س» يوسف اؼبلياين كاستغاثتو بشيخو، قاؿ: 

بن غالية اؼبذكور قبل، كاف من األخيار كاألتقياء األبرار، استغاث بشيخو سيدم أضبد 
بن يوسف مرٌتُت يف البحر يف شدة إصابتو كؿبنتو، فوجد الٌشيخ معو عياننا يف البحر، 

 .(145)« كفرٌج ا كربو
 ػ رفع البالء: 3

ي بنماذج من كرامات األكلياء ّٔذه اػباصية احتفظ مصنف اغباج موسى عل 
إف ا مل خيلّْ األرض من » اؼبناقبية، من خبلؿ رفع الببلء الشًديد على الناس، قاؿ: 

األكلياء، إٌما قائم حبٌجة، كإٌما مدفوعه بو الببلء، فالقائم باغبٌجة معركؼ بُت الٌناس، 
 .(146)«رفو بعض الٌناس دكف آخرين كاؼبدفوع بو الببلء قد ييعرؼ كقد ال ييعرؼ، كقد يع

أنو لىٌما مىنَّ ا بو عليو : » (147)مث قاؿ فيما نقلو عن الشعراين يف مننو الكربل
مشاركتو للٌناس يف أمل الببليا الٌنازلة على اػبلق، حىت أنو كاف جيد أىلىمنا يف ذاتو عند كضع 

 كأنشدكا: ] الكامل [ »، كقاؿ: «اغبامل ما يف بطنها، يف بيتها، كىو دبنزلو 
 يىػػػا أىكلًيىػػػػػاءى اً يىػػا أىٍحبىابىو        أىنتيم أًلىسقىاـً الذُّنيوًب ًشفىاءي                    

ًلكى أىنتيم سىادىةه بيدىالىءي                      148)«كىًبكيم ًدفىاعي اً عىنَّا كيلّْنىا        فىًلذى
يىافه : » من قولو (149)الٌصحيح كعٌضد ذلك دبا كرد يف  لىٍوالى شيييوخه ريكٍَّع، كىًصبػٍ

 «ريضٍَّع، كىبػىهىائًمى ريتٍَّع، لىصيبَّ عىلىٍيكيٍم العىذىابى صىبِّا 
 ػ المكاشفة: 4

سبثٌلت يف القدرة على التنبُّؤ دبا تبطنو نفس اإلنساف، أك الرُّؤية بالقلب، ذلك  
ة ما جيعلو قادرنا على استكشاؼ أسرار الناس كالوقوؼ الويل لو من القدرة اػبارق» أٌف: 

، كقد أكد اغباج موسى علي (150)«على فضائحهم األخبلقية اليت يصرُّكف على كتماهنا 
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كثر فيها الكبلـ يف كتب األئٌمة األعبلـ،  » قاؿ: بأهٌنا من غوامض علم الكبلـ، 
 .(151)« كالصُّغرل كالوسطى كالكربل كحواشيهم كاؼبواقف كغَته، كشركح القصَتم

إىل أٌف الطريقة الٌشاذلية ىي األصلية، ككاف  (152)كقد أشار اغباج موسى علي 
الٌسَت فيها سَت القلوب، كالرّْياضة فيها بتعٌلق القلب باغبقّْ سبحانو من غَت ؾباىدة يف 

تبحّْر يف علمي الٌشريعة البدف، على ؿبضر اؼبكاشفة الٌصادقة من الٌشيخ الكامل اؼب
 كاغبقيقة. 

كنت أقرأ على شيخي الزرُّكؽ يف جباية، » كقاؿ عن أضبد بن يوسف اؼبلياين: 
إىل ذات يـو قاؿ لنا الٌشيخ يف آّلس: أيُّها الطٌلبة من يعطيٍت خرب كلدم بفاس عند 

ؿ يل: بقي لك أمّْو؟ فسكتوا، فقلت لو: أنٌا ىا ىو مع أمّْو أماـ القرية ترجل رأسو، فقا
شيء، فقلت لو: ظفرت أٌمو رأسو خبيط حرير إىل جهة رقبتو، كيف اػبيط شرابة حرير، 

، فانظر ؽبذه اؼبكاشفة (153)«فقاؿ يل: بارؾ ا فيك كاف األمر على ما كصفت 
 العظيمة لو يف ابتداء حالو كأٌكلية أمره، أعاد ا تعاىل علينا بركاتو، كبركة شيخو.

 ركة في الطعاـ:ػ حضور الب 5
من األمور اؼبشاىدة عند األكلياء، كىي من سبيل الضّْيافة كاالجتماع على  

الطعاـ الواحد القليل فيو الربكة يكفي للجميع، قاؿ اغباج موسى علي فيما حٌدت بو 
حٌدثٍت أخي سيدم علي رضبو ا، أٌف الٌشيخ أتى لبيتنا، » عن أخيو:  (154)الصٌباغ

ا طعامنا يظنُّو يأيت يف صبع قليل، فأتى الٌشيخ يف صبع كثَت من الٌناس،  فصنع لو أيب رضبو
فلٌما أف هتٌيأ الطٌعاـ، قاؿ أليب: أحضره بُت يدم، ففعل أيب، فأخذ الٌشيخ من كل قصعة 
كدعا بالربكة، مث فرٌقو على أصحابو، فأكلوا حىٌت شبعوا، كىفىضىل عنهم بربكة الٌشيخ 

ٌمد العنًتم العريب أنو دعا يومنا بالربكة على طعاـ قليل، فأكل منو ؿب، كعن الٌشيخ (155)«
 . خلق كثَت

 ػ التحكُّم في الظواىر الطبيعية: 6
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من األمور الغيبية اليت اعتقد الناس يف قدرة األكلياء ؽبا، كىي كما أشارت إليو 
موجودة يف أساطَت  خاصية مل ينفرد ّٔا آّتمع اؼبغريب، فهي » إحدل األحباث ػ بقوؽبا: 

كل الشُّعوب، كىي يف كاقع األمر رغبة شاملة يف ذباكز مشكلة التنقُّل، كمن مث يظهر 
دكر الصاحل الذم يقـو بتجسيد البطل القادر على إقباز ما يعجز عامة الناس عن إقبازه 

»(156)  . 
كقد أفصحت بعض الكرامات اليت أكردىا اغباج موسى علي عن ىذه اػباصية، 

ككاف فبٌن ديشي بُت قبـو الٌسماء، كما ديشي » قولو عن الٌشيخ ؿبٌمد العنًتم العريب  منها
، كعن قوؿ الٌشيخ (157)«الرجل بُت أفلها، كما أخرب بذلك عن نفسو يف كبلـ لو 

قرُّكرة حفيد سيدم علي بن ضبزة  منها ما حٌدثٍت بو سيدم» : (158)الصٌباغ يف بستانو
، كما ديشي القلعي، أنو قاؿ: ظبعت ا لسيّْد العنًتم يقوؿ: إٌف  عبادنا ديشوف بُت النُّجـو

» ، كعن اؼبرابط سليماف بن ؿبٌمد اؼبنافسي يقوؿ: « الٌرجل بُت أفلو، يعٍت بو: نفسو 
كاف إذا سجد تنفتح لو األرضوف الٌسبع، كإذا رفع تنفتح لو الٌسموات الٌسبع من عدـ 

كاف فبٌن » لعباس سيدم أضبد بن مفلح الٌزردايل: ، كقاؿ عن أيب ا(159)«شعوره بذلك 
  .(160)«تيطول لو األرض 

كتؤكّْد الربكة على قدرة األكلياء يف ربدم اؼبوت، حيث تبقى سارية اؼبفعوؿ يف 
ككرامة ا ألكليائو ال تنقطع دبوهتم، » اتّْصاؽبا دبدد اؼبيّْت للحي، قاؿ اغباج موسى علي: 

 .(161)«لـو يف كثَتو منهم بل ردٌبا زادت كما ىو مع
كما أشار اغباج موسى علي إىل قدرة األكلياء يف إشاعة النُّور يف الظبلـ، ذكر 

لو يومنا عليو  كمن مناقبو [ دخل خدمي» ] ذلك يف حكاية عن ؿبٌمد العنًتم العريب: 
بطعاـ فوجده يف بيتو مظلم من غَت مصباح، فقاؿ لو: يا سيدم كيف ذبلس يف 

   .(162)«الٌظبلـ؟ فرفع اصبعو كنفخ فيو، فصار مصباحنا كاستضاء البيت 
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 رابًعا: وصف الكتاب المخطوط
اؼبخطوط ؿبفوظ باؼبكتبة الوطنية اعبزائرية ) اغبامة ( ضمن نسختُت، كربت 

، إحدامها مبيضة، كاألخرل ميسىوَّدىة على 3251، كالثٌانية: 928كىل: رقمُت؛ األ
الًتتيب، كقد نسخ النُّسختُت: اغباج ؿبٌمد بن عبد الٌسبلـ بن اغباج العرايب بن عيسى بن 

 ؿبٌمد بن علٌي بن أضبد الٌشريف اغبسٍت العلمي.
دبتوسّْط سطر،  27كرقة، دبسطرة: 145كقد كاف عدد أكراؽ النُّسخة األكىل: 

كلمة، كتبت خبط مغريب نسخي، كنسخت بتاريخ: يـو األربعاء   20عدد الكلمات: 
 ـ.1856ىػ / 1273قرب صبلة الظُّهر رابع صفر 

سطر، دبتوسّْط  27كرقة، دبسطرة: 193أٌما النُّسخة الثٌانية فكاف عدد أكراقها: 
فر ص 4كلمة، كتبت خبط مغريب نسخي، كنسخت بتاريخ:   20عدد الكلمات: 

 ـ.1857ىػ / 1274
أٌما بالنّْسبة غبالة النُّسختُت، فاألكىل كاضحة من حيث اػبط، ككاملة دكف 
نقصاف، فضبلن من أهٌنا قوبلت بنسخة اؼبؤلّْف على حد قوؿ ناسخها، يف حُت كانت 
النُّسخة الثٌانية غَت كاضحة، كناقصة يف بعض صبلها ككلماهتا من حيث الٌسقط كالبًت، 

 ـك على بعض أكراقها.كقد أتت اػبر 
بسم ا الٌرضبن الٌرحيم، كصٌلى ا على سيّْدنا » كبدايتها ) النيسختُت (: 

ؿبٌمد، كآلو كصحبو، كسٌلم تسليمنا، يقوؿ الرٌاجي عىٍفوى ربّْو الكرمي، علي بن أضبد بن 
ه األب اغباج موسى، عفى ا عنو  اغباج موسى اعبزائرم، الٌشهَت االنتساب عبدّْ

ا ًلمن فتح بأكليائو باب كىسى  ًنو: ضبدن نيا كاآلخرة عىثٍػرىتىوي، آمُت دبنّْو كديي اؿبىىوي، كأقاؿ يف الدُّ
الوسائل لعباده، ككاصىلى رياض قلؤّم الٌصاغبة حببل كداده، كاصطفاىم غبضرة ًعزّْه، فأمىدَّ 

ائو اؽباطلة على ّٔم الوجود بًييمًنو، كىخىفىى ليطفو، كأجرل على أيديهم الكردية سىخَّ نعم
خىلًقو، كجازاىم على ذًكرىم بأكرب ذًكره، كأمَّنػىهيم من اػبوؼ كالفزع األكرب، كأذاقهم 
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لذيذ كصًلو، كنعيم قيربو، كالٌصبلة كالٌسبلـ األسبىَّاف األكمبلف على أعظم من طاب منو 
، نيبُّ ا األعظم...  ، كظبا بو الفَّخىاري  «. النّْجىاري

انتهى حبمد ا كحسن عونو، كتوفيقو اعبميل، كصٌلى » تُت (: كهنايتها ) النيسخ
ا كسٌلم على سيّْدنا كموالنا ؿبٌمد، كآلو كصحبو، كسلَّم تسليمان، من خطّْ كاتبو عىًبيدي 
ربّْو اغباج ؿبٌمد بن عبد الٌسبلـ بن اغباج العرايب بن عيسى بن ؿبٌمد بن علي بن أضبد 

 لو كلوالديو كألشياخو كألحبابنا كعبميع اؼبسلمُت الٌشريف اغبسٍت العلمي، غفر ا
كاؼبسلمات، كاؼبؤمنُت كاؼبؤمنات، األحياء منهم كاألموات إىل يـو الدّْين، ككاف الفراغ منو 

ـ [، أىٍربىعى 1857ىػ / ] 1274يـو األربعاء قرب صبلة الظُّهر، رىاًبع من صىفىر عاـ: 
ًائىةى كىأىٍلف [، كآخري دعوانا أىًف اغبمدي  ربّْ كىسىٍبًعُتى كىًمائػىتػىٍُتً كىأىٍلف ] سى  ٍبعو كىطبىًٍسُتى كىشبىىامني

 «. العاؼبُت، كصٌلى ا على سيّْدنا كموالنا ؿبٌمد، كآلو كصحبو، كسٌلم تسليمنا 
 خامًسا: نماذج المخطوط

 

 ػ  
 928الورقة األولى من النسخة رقم: 
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 928الورقة األخيرة من النسخة رقم: 

 

 
 3251الورقة األولى من النسخة رقم: 
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 3251الورقة األخيرة من النسخة رقم: 

 
 نتائج الدراسة ) التوصيات (

من اؼبفيد يف أعقاب ىذه الدراسة اليت من خبلؽبا سبت مقاربة إحدل نصوص  
اث اعبزائرم خبلؿ القرف:  ـ، بآلية منهاجية ػ تارخيية، كاستعراض 19مدٌكنة اؼبناقب بالًتُّ

ات كاألىداؼ كاؼبصاعب اليت يضعها ىذا النوع من الكتابات  ـبتلف اإلشكاليات كالًتظبُّ
اة غَت طيّْعة لدل الكثَت من الباحثُت، على الرغم من ذبريدىا من التارخيية، كاليت باتت أد

الصبغة الكرامية اليت تطبعها، أف نشَت إىل بعض ما آلت إليو، كما ينبغي من أدكات 
احتجاجية يف التعامل معها، كردٌبا انتحالية لدل اؼبؤرّْخ، مث اقّْق، كفيلة بأف تربز آلية 

 عتماد على منهج التأكيل:التاريخ كىوية ؾبتمع عصره باال
ػ ضركرة فك رموز النص اؼبناقيب، باالعتماد على آلييت األدب كالتاريخ، ذلك أٌف اؼبنقبة 

 أدب يف داللتها اللغوية، قبل أف تكوف سلوكية لدل متأزّْـ اؼبنقبة، فردنا أك صباعة.
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اليت تطبعو، ػ هتديف النص اؼبناقيب، كإعداده كمادة خربية من خبلؿ ذبريده من الصبغة 
حىت ال ينساؽ القارئ كراء خوارؽ ذبعل من النص اؼبناقيب ؾبٌرد خرافات شعبية أنتجها 

 اؼبتخيل كفق إطار زمكاين ؿبدكد.
ـ،  19ػ التساؤؿ عن إمكانية اعتبار فكر األزمة يف مدٌكنة اؼبناقب باعبزائر خبلؿ القرف: 

 كما ىو الٌشأف يف مدٌكنة مناقب العصر الوسيط؟
ؤؿ عن مدل حضور الفقو كضوابطو كأحكامو كمسائلو يف النص اؼبناقيب؟ كإىل أم ػ التسا

 مدل ساىم يف اؼبمارسة الصوفية.
مليءه « ربح التّْجارة » ػ إذا مت قبوؿ فرضية ما ىو متداكؿ على الشبكة العنكبوتية من أٌف 

اؼبناقيب، أـ أف اؼبتداكؿ ة، فهل ىذا يعٍت ضركرة إعادة تبييض النص يَّ كً ٍر دبسائل كأفكار شً 
 ينمُّ عن بعده يف فهم نصوص اؼبناقب كفق ضوابط شرعية كفقهية.

جامعنا ، «ربح التّْجارة » ػ كاف اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم من خبلؿ مصٌنفو 
بُت الفقو كالتصوُّؼ، طارحنا إلشكاليات يف السُّلوؾ كاالبتداع، كمسلكنا ينهج عنو الكثَت 

 الرٌاىن.يف كقتنا 
ػ مل ينتقد اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم اؼبتصوّْفة، كإمٌنا طرح فبارساهتم بشواىد  
كراماهتم، ككفق نصوصهم، ليقارب بينها كجيعل من النص اؼبناقيب كما كرد، لينتحل 

 القارئ كاؼبؤرّْخ كاألديب كالفقيو كمدل قدرتو على فك رموز ذلك.
 
 
 
 
 
 

 الهوامش:
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ديد من الًدراسات التارخيية إىل أمهية مصٌنفات كتب اؼبناقب بببلد اؼبغرب، ؼبا زبتزنو ( أشارت الع1)
من مادة تارخيية متنوعة بُت سياسية كاقتصادية كاجتماعية كدينية، تسمح بالكتابة يف تارخيو 

ت االجتماعي كالذّْىٍت كاالقتصادم. ينظر: التميمي أيب عبد ا ؿبٌمد بن عبد الكرمي الفاسي ) 
، 1، ط: المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البالدـ (، 1207ىػ / 604

. نللي سبلمة العامرم، 14، 13، ص2002منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، 
، 1، ط: الوالية والمجتمع: مساىمة في التاريخ االجتماعي والدِّيني إلفريقية في العهد الحفصي

أخبار المناقب في المعجزة . لطفي عيسى، 42ػ  25، ص2001دار الفارايب، بَتكت ػ لبناف، 
السُّلطة السياسية ، إرنست كلنَت، 11، ص1993، دار سَتاس للنشر، تونس، والكرامة والتاريخ

، لعربيوالوظيفة الدينية في البوادي المغربية في كتاب األنثروبولوجيا والتاريخ: حالة المغرب ا
. ضبدكف 59ػ  43، ص1988ترصبة: عبد األحد السبيت كعبد اللطيف الفلق، الدار البيضاء، 

، دراسة كربقيق: ؿبٌمد العمراين، كلية تحفة اإلخواف ببعض مناقب شرفاء وزّافالطٌاىرم اعبوطي، 
ء: بحث بركة األوليا. عبد الٌرحيم العطراكم، 392، ص2004اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، 

، 132، ص2014، شركة النشر كالتوزيع اؼبدارس، الدار البيضاء، 1، ط: في المقدس الّضرائحي
ـ: عرض 17ـ إلى القرف 10مدّونة المناقب ببالد المغرب من القرف » . لطفي عيسى، 133

مركز ، السنة الثانية كاألربعوف، 130، العدد: آّلة التُّونسية للعلـو االجتماعية، «منهجي نقدي 
من » . أضبد الٌسعيدم، 68ػ  38، ص2005الدراسات كالبحوث االقتصادية كاالجتماعية، تونس، 

، السنة الثانية 395، العدد: ؾبلة دعوة اغبق، « التُّراث الصُّوفي المخطوط: مناقب ابن مشِّيش
كتب »  . ؿبٌمد العمراين،55، ص2010كاػبمسوف، كزارة األكقاؼ كالشُّؤكف اإلسبلمية، الرباط، 

، كلية اآلداب 9، العدد: ؾبلة اؼبصباحية، « المناقب وترسيخ االعتقاد في الكرامات الصُّوفية
مخطوط بستاف األزىار » . اغبمدم أضبد، 44، 43، ص2012كالعلـو اإلنسانية، سايس ػ فاس، 

، للمخطوطاتآّلة اعبزائرية ، « في مناقب زمـز األبرار ومعدف األنوار ػ مقاربة منهجية وتاريخية
، 9، ص2008، جامعة كىراف ػ اعبزائر، 6ـبرب ـبطوطات اغبضارة اإلسبلمية بشماؿ إفريقيا، العدد: 

ؾبلة اعبمعية اؼبغربية ، « مالحظات حوؿ تحقيق التّثراث المناقبي بالمغرب» . سلول الزٌاىرم، 10
ػ  65، ص2010ػ  2099ط، ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الربا8ػ  7، العدد: للبحث التارخيي

ؾبلة قوت ، «المنحى الصُّوفي لألدب في الكتابة المنقبية » . حكيم الفضيل اإلدريسي، 82
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. عبد ا اؼبرابط 63، ص2012، الرابطة امدية للعلماء، امدية ػ الرباط، 1، العدد: القلوب
ػ  1082اعيل ) كتب التراجم العامة وكتب المناقب خالؿ عصر المولى إسم» الًتغي، 
 . 7، ص1996، كزارة الشُّؤكف الثقافية، الرباط، ؾبلة اؼبناىل، «ـ ( 1726ػ  1671ىػ / 1139

ا على أٌف ( 2) أشار أبو القاسم سعد ا إىل ؾبموعة من الكتابات اؼبناقبية خبلؿ ىذه الفًتة، مؤكّْدن
لفرنسيُت كرجاؿ اإلدارة من االطّْبلع بعضها مل يصلنا غبد اآلف، مع سبكُّن بعض الضُّباط كاؼبستشرقُت ا

ين، أك العلم، ككاف من بُت مصٌنفات  على العديد منها كتراصبها، سواءه كانوا من أىل السّْياسة، أك الدّْ
ؼبؤلّْفو ؿبٌمد بن عيسى الٌسعيدم « اؼبواىب اعبلية يف التعريف بإماـ الطٌريقة السنوسية » ىذه الفًتة: 

الٌزىر » ؼبؤلّْفو عبد الغٍت خطٌاب، ك« قب الٌشيخ ؿبٌمد بن عبد ا الديلمي منا» القاظبي اعبزائرم، ك
فوز » ؼبؤلّْفو ؿبٌمد بن اغباج ؿبٌمد بن أيب القاسم، ك« الباسم يف ترصبة ؿبٌمد بن أيب القاسم اؽباملي 

ؼبؤلّْفو « سُت غرائب الرباىُت يف مناقب صاحب سبا» ؼبؤلّْفو ؿبٌمد بن عبد الٌرضبن الدّْيسي، ك« الغاًل 
ؼبؤلّْف ؾبهوؿ، « فتح اؼبنٌاف يف سَتة الٌشيخ سيدم اغباج ؿبٌمد بن أيب زيٌاف » ؿبٌمد بن اؼبطماطية، ك

ؼبؤلّْفو أبو زيٌاف ؿبٌمد بن « كنز األسرار يف مناقب موالنا العريب الدرقاكم كبعض أصحابو األخيار » ك
ىا من اؼبصٌنفات. ينظر: سعد ا أبو ـ (، كغَت 1854ىػ / 1271أضبد الغريسي اؼبعسكرم ) ت 

ػ  443/  7، 1998، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 1، ط: تاريخ الجزائر الثّقافيالقاسم، 
450. 

Jacques Berque, L'intérieur du Maghreb XVème – 
XIXème siècles, 1978, p: 8-9. (3 ) 

، ضمن ندكة الٌتاريخ كأدب الصُّوفيةالواقع والعالم الممكن في المناقب ؿبٌمد مفتاح، ( 4)
 .31، 30/  1988اؼبناقب، منشورات اعبمعية اؼبغربية للبحث الٌتارخيي، الرباط، 

 ( خاسبة: يف ذكر بعض أحواؿ الٌشيخ الربكة سيدم أضبد بن يوسف اؼبلياين الرٌاشدم.5)
بستاف ـ (، 1554ىػ / 962( أبو عبد ا ؿبٌمد بن أضبد الصٌباغ القلعي ) كاف حينا سنة 6)

العارفين األزىار في مناقب زمـز األخيار ومعدف األنوار سيدي أحمد بن يوسف الّراشدي 
/ ؾ ) حالتو جيّْدة، كفرغ ناسخها ؿبٌمد بن  243، مخ، اػبزانة العامة بالرّْباط، رقم: الّنسب والّدار

كرقة،  322 ـ، كعدد صفحاهتا1794ىػ / مارس 1208عمر اعبزائرم منها أكاخر شهر رجب 
 ، كىي مكتوبة خبط جزائرم (.25كعدد أسطرىا 
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 .148ػ  115/  7، تاريخ الجزائر الثقافي( سعد ا أبو القاسم، 7)
 .350ػ  346/  4( اؼبصدر نفسو، 8)
، اؼبؤسسة الوطنية للنشر 2، ط: التعليم القومي والشخصية الجزائرية( ينظر: تركي رابح، 9)

ػ  1830أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المعاصرة ) ر ىبلؿ، . عما127، ص1981كالتوزيع، 
األمة . مصطفى األشرؼ، 117، ص1995، ديواف اؼبطبوعات اعبزائرية، اعبزائر، ( 1962

. حيي بوعزيز، 74، ص1983، ترصبة: حنفي عيسى، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، والمجتمع
 ـ (،1954ػ  1830لشعب الجزائري ) السياسة االستعمارية من خالؿ مطبوعات حزب ا

إلى  1871تاريخ الجزائر المعاصرة: من انتفاضة . شار ركبَت آجركف، 164، ص1991اعبزائر، 
، شركة دار األمة، اعبزائر، 1، ترصبة: صباؿ فطيمي كآخركف، ط: 1954اندالع حرب التحرير 

2008 ،2  /245 ،246. 
 . 451/  4، الثقافيتاريخ الجزائر ( سعد ا أبو القاسم، 10)
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم ( لو ترصبة يف: الكتٌاين عبد اغبي بن عبد الكبَت، 11)

، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 3، اعتناء: إحساف عبٌاس، ط: والمشيخات والمسلسالت
مصار صفوة االعتبار بمستودع األ. ؿبٌمد بَـت اػبامس التُّونسي، 789، 788/  1، 1982

موسوعة أعالـ . 16/  4ىػ، 1303، اؼبطبعة اإلعبلمية، دار صادر، بَتكت، 1، ط: واألقطار
، سلسلة اؼبشاريع الوطنية للبحث، طبعة خاصة كزارة آّاىدين، منشورات اؼبركز الوطٍت الجزائر

ـ أعال. مسعود كوايت كؿبٌمد الٌشريف سيدم موسى، 226/  2007للدّْراسات كالبحث، اعبزائر، 
مشايخ  . ؿبٌمد بن إظباعيلي،47ػ  45، ص2007، دار اغبضارة، اعبزائر، 1، ط: الجزائر ومتِّيجة
 7، تاريخ الجزائر الثّقافي.سعد ا أبو القاسم، 119، ص2004، د.ـ، 4، ط: وعلماء خالدوف

 /72 ،73. 
فهرس اين، ينظر: الكتٌ «. ىو أبو اغبسن علي بن أضبد بن اغباج موسى » ( قاؿ الكتٌاين: 12)

 .789، 788/  1، الفهارس
 1، فهرس الفهارس. الكتاين، 73، 72/  7، تاريخ الجزائر الثقافي( سعد ا أبو القاسم، 13)

 /788 ،789 . 
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( شيًهر جبدّْه األكؿ اغباج موسى، فقد أكرد الكتٌاين ناقبلن عن خطّْ يد اغباج موسى علي بن أضبد 14)
ىو أبو اغبسن علي بن أضبد بن اغباج » اعبزائرم، سلسلة نسبو يف حوايل تسعة جدكد، قاؿ الكٌتاين: 

 .789 ،788/  1، فهرس الفهارسينظر: الكتٌاين، «. موسى، كجبدّْه اؼبذكور شيًهرى 
يقوؿ الرٌاجي عىٍفوى ربّْو الكرمي، علي بن أضبد بن اغباج موسى » قاؿ اغباج موسى علي: ( 15)

ينظر: اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم ) «. اعبزائرم، الٌشهَت االنتساب عبدّْه األب اغباج موسى 
، مخ، اـ الزيارةربح التِّجارة ومغنم الّسعادة فيما يتعلق بأحكـ (، 1911ىػ / 1330ت حوايل 

 ظ.1، كرقة 928اؼبكتبة الوطنية اعبزائرية، رقم: 
( شعيب بن علي بن ؿبٌمد فضل ا اعبليلي الٌشاذيل الدرقاكم، من بلدة ) الفحوؿ ( القريبة من 16)

ـ، دخل مدينة تلمساف كأصبح فيها معلّْمنا كمالكنا لؤلرض، قرأ 1835تلمساف، كلد حوايل سنة: 
د القادر بن دح، كأخذ ـبتصر خليل على ؿبٌمد بن دضباف كؿبٌمد بن العيدكين، القرآف على يد عب

كاأللفية كالفقو على القاضي ؿبٌمد بن سعد، كاؼبنطق كالببلغة على القاضي أضبد بن أيب مدين بن أيب 
، كعنو ابنو أبو بكر عبد الٌسبلـ، كغَته، ككيلّْ القضاء سنة:  ـ، 1869الطٌالب، كغَتىا من العلـو

ـ، ككاف من بُت القضاة الذين خربكا اإلدارة 1873كلكٌنو مل يعٌُت قاضينا بصفة رظبية إاٌل يف سنة: ك 
الفرنسية كخربهتم، قرأ يف اؼبدرسة الٌشرعية الفرنسية، كتوىٌل اإلمامة مث القضاء، كأٌلف يف عدة فنوف. لو 

 .514 ػ 506/  4، تاريخ الجزائر الثقافيترصبة يف: سعد ا أبو القاسم، 
أبو عبد األحد عبد اغبي بن عبد الكبَت بن ؿبٌمد بن عبد الواحد الكٌتاين اإلدريسي اغبسيٍت، ( 17)

ـ، كنشأ يف كنف كالده كأخيو الكبَت ؿبٌمد 1884ىػ / 1302كلد بفاس يف صبادل األكىل سنة: 
ن قاسم كخالو جعفر، أخذ عن الفقيو علي بن أضبد زكينت، كؿبٌمد الصنهاجي، كؿبٌمد فتحا ب

القادرم، كؿبٌمد بن ؿبٌمد بن عبد السبلـ كنوف، كأضبد بن الطالب بن سيودة اؼبرم، كغَتىم، مث دخل 
ىػ / 1315ـ، كالـز كبار علمائها، مث ابتدأ التصنيف سنة: 1896ىػ / 1314القركيُت سنة: 

غبفيظ ـ، كاستجازه السُّلطاف عبد ا1901ىػ / 1319ـ، كدٌرس بالزاكية الكتانية سنة: 1897
ـ، 1905ىػ / 1323ـ، مث سافر إىل مكناس كالرباط كسبل سنة: 1903ىػ / 1321دبراكش سنة: 

ـ، تويفّْ 1918ىػ / 1351ـ، كالثانية سنة: 1905ىػ 1323كحٌج بعد ذلك مرٌتُت؛ األكىل سنة: 
فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم اؼبعاجم كاؼبشيخات » من تصانيفو: ـ، 1962ق، / 1382سنة: 
اؼبسالك اؼبتبوعة يف » ، «ؾبموعة األجوبة اغبديثية » ، «تاريخ جامع القركيُت » ، «لسبلت كاؼبس

. يوسف 32ػ  6/  1، فهرس الفهارسكغَتىا. لو ترصبة يف: الكٌتاين، « األحاديث اؼبوضوعة 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارؼ للبحوث والدراسات التاريخية 

 69  14العدد 
 

اف، ، دار اؼبعرفة، بَتكت ػ لبن1، ط: نثر الجواىر والدُّرر في علماء القرف الّرابع عشراؼبرعشلي، 
2006 ،2  /1291 ،1292. 

ينية، مث تفرٌغ للتصوُّؼ كالعبادة كالتأليف. ينظر: سعد ا أبو القاسم، 18) ( توىٌل بعض الوظائف الدّْ
 . 72/  7، تاريخ الجزائر الثقافي

( أبو ااسن مصطفى بن أضبد بن األمُت اغبرٌار ) نسبة ػبدمة اغبرير (، اعبزائرم اؼبالكي، ركل 19)
عن علي بن اؼباقببليت، كأضبد بن الكاىية اغبنفي، كالٌشيخ مصطفى بن الكبابطي، كؿبٌمد بن إبراىيم 

قاضي » زائرم بقولو: بن موسى، كالٌشيخ ؿبمد أكعزيز، كالٌشيخ صاحل البخارم، كصفو ابن اػبوجة اعب
األستاذ األعظم كالطٌود األفخم » ، كحبله صهره بريهمات بقولو: «اعبزائر، كخاسبة اعبهابذة اقّْقُت 

لو ترصبة «. فهرستو مركياتو كأسانيده كإجازاتو » ـ، من تصانيفو: 1856ىػ / 1273، تويفَّ سنة: «
ـ (، فهرسة الٌشيخ مصطفى بن اضبد بن 1856ىػ / 1273يف: ابن األمُت اغبرٌار اعبزائرم ) ت 

ؿبٌمد اؼبعركؼ بابن األمُت اغبرٌار اعبزائرم ) مركيٌاتو كأسانيده كإجازاتو (، بعناية: عبد الٌرضبن دكيب، 
طلوع سعد السعود في أخبار وىراف  . اآلغا بن عودة اؼبزارم،2012، دار الٌتوفيقية، اعبزائر، 1ط: 

ربقيق كدراسة: حيي بوعزيز، دار الغرب أواخر القرف التاسع عشر،  والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى
تاريخ الجزائر العاـ،  عبد الرضبن بن ؿبٌمد اعبيبليل، .109/  2، 1990اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، 

تعريف الخلف . اغبفناكم، 413/  4، 1965، منشورات مكتبة دار اغبياة، بَتكت ػ لبناف، 2ط: 
  .342، 341/  1، فهرس الفهارسالكتاين،  .118/  2، برجاؿ الّسلف

 . 1028، 788/  2. 137/  1، فهرس الفهارس( ينظر: الكتاين، 20)
( ؿبٌمد العريب بن عبد القادر بن علي بن اغبسن اؼبشريف، اؼبكٌٌت بأيب حامد، الٌشريف الٌنسب، 21)

ـ، بغريس خارج مدينة معسكر، أخذ عن أبو راس 19القادرم الطٌريقة، من مواليد مطلع القرف: 
على السُّلطة  النٌاصرم، كعبد ا سقط ) قاضي األمَت عبد القادر (، عاش ثورة الطٌريقة الٌدرقاكية

العثمانية دبعسكر، كضبلة شيخ الطٌريقة التّْيجانية من عُت ماضي على السُّلطة العثمانية، كبعد احتبلؿ 
الفرنسيُت للمنطقة ىاجر إىل اؼبغرب األقصى، حيث توىٌل ىناؾ تعليم األطفاؿ، فتقٌرب من األسرة 

ـ ( الذم خٌصو 1894ػ  1873/ ىػ 1311ػ  1290العلوية اغباكمة، كالسُّلطاف اغبسن األكؿ ) 
بديواف مدح، كاشتهر بالكتابة كالٌتأليف يف أغراض متعدّْدة، كأدب الرّْحلة كالتصوُّؼ، كالٌتاريخ كالنحو 

ـ، كدفن دبدينة فاس، من 1895ـ، كقيل سنة: 1893كاألدب كاغبديث كالطّْب، إىل أف تويفّْ سنة: 
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تاريخ الٌدكلة العلوية » ، «فوف فيمن بعهد ا يوفُّوف أشبد اعب» ، «اآليات كاغبوادث » بُت تصانيفو: 
، اإلعالـ بمن ، كغَتىا. لو ترصبة يف: العباس بن إبراىيم السمبليل«تقاييد على شرح اؼبكودم » ، «

، اؼبطبعة اؼبلكية، الرباط، 2راجعو: عبد الوىاب بن منصور، ط: حّل مراكش وأغمات من األعالـ، 
دار البصائر، اعبزائر، ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد ا .27/  9، 1993
موسوعة أعالـ  .407/  7 ، تاريخ الجزائر الثّقافي،سعد ا .191ػ  175/  2، 2007
 .335ػ  332، صالجزائر

ـ، ّٔا نشأ 1775ىػ / 1189( ؿبٌمد بن عبد الٌرضبن بن الكبابطي، كلد دبدينة اعبزائر سنة: 22)
تعليمو األكؿ باعبامع الكبَت، كجامع سفَت، كجامع سيدم رمضاف، أخذ عن علٌي بن عبد كأخذ 

القادر اؼبعركؼ بابن األمُت، كعلي اؼباقببليت، كؿبٌمد بن موسى، كؿبٌمد أخو السٌفار، كبفاس ؿبٌمد 
: الزّْركارم الفاسي، كأضبد بن عٌمار، كباإلسكندرية ؿبٌمد صاحل الٌرضوم، كانتهى تعليمو سنة

ـ، بعد أف حٌصل العلـو من شيوخو، حيث توىٌل التدريس باعبامع الكبَت سنة: 1812ىػ / 1227
ـ، بتولّْيو القضاء 1827ىػ / 1243ـ، أٌما كظائفو اإلدارية فبدأت منذ سنة: 1824ىػ / 1240

ـ (، إىل غاية نفيو من اعبزائر سنة: 1830ػ  1818باعبزائر من طرؼ الٌدام حسُت باشا ) 
ينية، دبا يف ذلك األكقاؼ كاؼبساجد 1843/  ىػ1259 ـ، مارس خبلؽبا سلطتو على الشُّؤكف الدّْ

ىػ / 1277ـ، إىل أف تويفّْ سنة: 1843كاألضرحة، بعدىا سافر الكبابطي إىل اإلسكندرية سنة: 
ـ، كدفن دبقربة أيب العبٌاس اضبد اؼبرسي. لو ترصبة يف: لو 1861ىػ / 1778ـ، كقيل سنة: 1860

 . 37ػ  14/  2، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائريف: سعد ا أبو القاسم،  ترصبة
 7. 184/  6. 359/  4. 72/  3، تاريخ الجزائر الثقافي( ذكره سعد ا أبو القاسم يف 23)

 /54 .8  /274. 
 . 54/  7. 524/  4. 77/  3( اؼبصدر نفسو، 24)
ىػ / 1261اؼبدين اغبنفي، كلد باؼبدينة اؼبنٌورة سنة:  ( نور الدين أبو اغبسن علي بن ظاىر الوترم25)

ـ، كنشأ ّٔا، أخذ عن حبيب الرضبن السبلكم، كيوسف الغزم، كؿبٌمد أبو خضَت الدمياطي 1845
ـ. 1904ىػ / 1322اؼبدين، كأضبد النحراكم، كعبد اعبليل برادة، كغَتىم، تويفّْ باؼبدينة اؼبنٌورة سنة: 

األعالـ الّشرقية في  لو ترصبة يف: زكي ؿبٌمد ؾباىد،«. أكائل »  ،«مسلسبلت » من تصانيفو: 
. عبد 919/  2، 1994، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، 2ط: المائة الّرابعة الهجرية، 
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، معجم الشُّيوخـ (، 1963ىػ / 1383اغبفيظ بن ؿبٌمد الطاىر بن عبد الكبَت الفاسي ) ت 
، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، 1: عبد آّيد خيٌايل، ط: صححو كخرٌج حواشيو كعٌلق عليو

 .    479/  1، فهرس الفهارس. الكتاين، 230ػ  226/  1، 2003
( أبو عبد ا ؿبٌمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع الكتٌاين، كلد بدار جده ابن صٌواؿ بفاس 26)

أدخلو جامع القركيُت، فأخذ ـبتلف  ـ، حفظ القرآف كمهمات اؼبتوف، مث1857ىػ / 1274سنة: 
العلـو من تفسَت كفقو، أخذ عن أيب العباس أضبد بن أضبد بنٌاين اؼبدعو كبلٌ، كأبو عبد ا ؿبمد 
اؼبدين بن علي بن جٌلوف، كأبو عبد ا ؿبمد بن عبد الرضبن العلوم، كغَتىم، مث رحل إىل اغبجاز 

ـ، كىاجر بأىلو 1908ىػ / 1326حٌج سنة: ـ، كأخذ عن شيوخها، مث 1903ىػ / 1321سنة: 
ـ، حيث 1919ىػ / 1338ـ، فأقاـ ّٔا إىل حدكد سنة: 1913ىػ / 1332إىل اؼبدينة اؼبنورة عاـ 

ـ، كدفن خارج 1926ىػ / 1345انتقل إىل سوريا، فسكن دمشق إىل رجع إىل فاس كتويفّْ ّٔا سنة: 
سلوة األنفاس كربفة األكياس » اين، من تصانيفو: باب الفتوح جبوار الويٌل الٌصاحل موالم الطٌيب الكت

األزىار العاطرة األنفاس بذكر ؿباسن قطب اؼبغرب كتاج » ، «فيمن أقرب من العلماء كالصُّلحاء بفاس 
إعبلف اغبجة كإقامة الربىاف على منع ما عٌم كفشا » ، «الٌدعامة يف أحكاـ العمامة » ، «مدينة فاس 

لو ترصبة يف: أيب اؼبواىب جعفر بن إدريس بن الطٌائع الكتاين ) ت «. من استعماؿ عشبة الدٌخاف 
، دراسة إعالـ أئمة األعالـ وأساتيذىا بما لنا من المرويات وأسانيدىاـ (، 1905ىػ / 1323

، بَتكت ػ 1كربقيق: ؿبٌمد بن عزُّكز، ط:  اث الثقايف اؼبغريب، الدار البيضاء، دار ابن حـز ، مركز الًتُّ
ىػ / 1360. ؿبٌمد بن ؿبٌمد بن عمر بن قاسم ـبلوؼ ) ت 107، 106، ص2004لبناف، 
، خرج حواشيو كعٌلق عليو: عبد آّيد خيٌايل، شجرة النُّور الزكّية في طبقات المالكيةـ (، 1941

. ابن 620، 619: 1، 2003منشورات ؿبمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، 
إتحاؼ الُمطالع بوفيات أعالـ القرف الثّالث عشر والّرابع )  عبد القادر،سودة عبد الٌسبلـ بن 

، دار الغرب 1تنسيق كربقيق: ؿبٌمد حجّْي، ط: ـ (، 1980ػ  1756ىػ / 1400ػ  1171
عمدة الّراوين في تاريخ . أبو العٌباس أضبد الٌرىوين، 444/  2، 1997اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، 

. 83ػ  1/  9، 2011ابن اغباج السُّلمي، منشورات تطاكف أظبَت، تطواف، ، ربقيق: جعفر ِتطّاوين
، راجبعو كصٌححو: أبو الفضل المعجم الوجيز للمستجيزأيب الفيض أضبد بن ؿبٌمد بن الصديق، 
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. عبد اغبفيظ الفاسي، 27، 26، ص1953عبد ا الصديق، دار العهد اعبديدة للطباعة، د.ـ، 
 . 518ػ  515/  1، فهرس الفهارستٌاين، . الك64، صمعجم الشُّيوخ

ىػ 1111( أبو عبد ا ؿبٌمد التاكدم بن الطالب بن علي بن سيودة الغرناطي، كلد بفاس سنة: 27)
ـ، كّٔا نشأ، ككاف مقٌدمنا يف كثَت من علـو الٌشريعة، ؿبقّْقنا ؽبا، متضلّْعنا فيها، ال سيَّما 1700/ 

التصوُّؼ كالكبلـ كاؼبنطق، أخذ عن أضبد بن جلوف، كأضبد التفسَت كاغبديث كالفقو كاألصوؿ ك 
الٌسجلماسي الٌلمطي، كؿبٌمد بن الكندكز، كؿبٌمد التٌماؽ، كبوجيدة الزمورم، كغَتىم، كأخذ يف رحلتو 

ـ، عن غَت كاحد من علماء اؼبشرؽ، فاستفاد منهم كأفادىم، مثل 1777ىػ / 1191إىل اغبج سنة: 
تضى اغبسيٍت، كعنو أخذ كلده الشيخ أضبد، كاغبسن اعبنوم، كأضبد الشيخ الٌسماف، كالشيخ مر 

ا يف العبادة، » اؼبلوم، كالطٌيب بن كَتاف، كغَتىم، قاؿ عنو صاحب سلوة األنفاس:  كاف ؾبتهدن
، «حسن اػبلق، ؿببنا آلؿ البيت، شديد االعتناء بأمور الناس، رقيق القلب، كثَت البكاء غزير العربة 

زاد آّد » ، «طالع األماين على شرح الزرقاين » ـ، من تصانيفو: 1795ىػ / 1209تويفّْ سنة: 
لو ترصبة: «. شرح األربعُت النوكية » ، «شرح على التحفة البن عاصم » ، «السارم على البخارم 

ـ 1816ىػ / 1231أبو الربيع سليماف ؿبٌمد بن عبد ا اغبٌوات اغبسيٍت العلمي الشفشاكين ) ت 
، ربقيق: عبد العزيز تيبلين، كلية ة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودةالروض(، 

 .1252/  2 ،نثر الجواىر والدُّرر. يوسف اؼبرعشلي، 1992اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، 
 .120ػ  118/  1سلوة األنفاس،  الكٌتاين، .79، 78/  1إتحاؼ الُمطالع،  ابن سودة،

، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، 1تنسيق كربقيق/ ؿبمد حجي، ط: موسوعة أعالـ المغرب، 
  .2454ػ  2453/  7، 1996

ـ، حبٌي القصبة دبدينة اعبزائر، 1865جانفي  4ميصلح من مواليد:  اشتهر بشيخ الكماؿ، (28)
حلقات اؼبساجد، كعىًمل موظّْفا يف اإلدارة تعٌلم القرآف كمبادئ اللُّغة العربية كالفقو يف الكٌتاب، مث يف 

الفرنسية بعد أف كاف حزٌابا يف أكثر من جامع، ككيلّْف بالتدريس يف اعبامع الكبَت، كبالتحرير يف 
جريدة اؼببشّْر الٌصادرة عن الوالية العامة يف اعبزائر، ككاف من مستقبلي الٌشيخ ؿبٌمد عبده يف زيارتو إىل 

حتبلؿ الفرنسي، ككاف أحد أعضاء اغبركة اإلصبلحية اؼبتأثرة بأفكار اإلمامُت ككاف شاىد اال اعبزائر،
ين األفغاين كؿبٌمد عبده،  االكًتاث غبقوؽ » ـ، من تصانيفو: 1915تويفّْ يف سبتمرب صباؿ الدّْ

تنوير األذىاب يف » ، «إقامة الرباىُت العظاـ على نفي التعصُّب الدّْيٍت يف اإلسبلـ » ، «اإلناث 
، إعداد موسوعة العلماء واألدباء الجزائريين. لو ترصبة يف: «ثّْ على التحرُّز كحفظ األبداف اغب
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. اعبيبليل، 14/  2002كإشراؼ: رابح خدكسي، مراجعة: إبراىيم صحراكم، دار اغبضارة، اعبزائر، 
 .320/  5، تاريخ الجزائر العاـ

لقٌى تعليمو األساسي على يد كالده تـ باعبزائر العاصمة، 1866ىػ / 1283( من مواليد: 29)
الٌشيخ علي بن ظبٌاية جبامع سفَت، كدرس اللُّغة العربية كالعلـو الٌشرعية على الٌشيخ الٌسعيد بن زكرم، 
كًعلم الفلك كالٌتاريخ على الٌشيخ أيب القاسم اغبفناكم، مث انتقل إىل تونس لدراسة الفلسفة على يد 

ـ عيُتّْ مدرّْسنا 1896كيف سنة: بدأ الٌتدريس يف السّْنّْ العشرين،  الٌشيخ ؿبٌمد بن عيسى اعبزائرم،
ـ، يف تعليم القرآف 1900، مث استخلف كالده باعبامع الكبَت يف سنة: الثٌعالبية باؼبدرسة الٌرظبية

كالعلـو الٌشرعية كاللُّغوية. ككاف من أبرز تبلميذه كاؼببلزمُت لدركسو العامل كاقّْق الدكتور ؿبٌمد بن أيب 
شنب، كالدكتور ؿبمد بن العريب أكؿ جزائرم ربٌصل على شهادة الدكتوراه يف الطب، كالشيخ عبد 

ككاف من أعبلـ اعبزائر الذين كانت ؽبم كقد نىظىمى قصيدة دبناسبة زيٌارتو إىل اعبزائر، الٌرضبن اعبيبليل، 
بصمات يف اغبياة الثقافية كتأثَتات عميقة يف بعث اغبركة اإلصبلحية يف اعبزائر يف الثلث األكؿ من 

ىػ / 1352تويف سنة: أصيب دبرض عقلي نتيجة اضطهاد اؼبستعمر الفرنسي، ك القرف العشرين، 
الرّْبا يف » ، ك«اىتزاز األطوار » ، ك«فلسفة اإلسبلـ » ـ، من آثاره: 1933جانفي  4اؼبوافق لػ: 

موسوعة العلماء واألدباء  لو ترصبة يف:«. الكنز اؼبدفوف كالسّْر اؼبكنوف » ، ك«مسألة ربليل الرّْبا 
 .10/  الجزائريين

ـ، قرأ بتونس، كتصٌدر للتدريس ّٔا، ككيلّْ اإلفتاء بنفطة 1853ىػ / 1270( من مواليد سنة: 30)
ىػ 1309ـ، كىو ابن ستٍّ كعشرين سنة، مث قضاءىا، سكن بتونس سنة: 1879ىػ / 1297سنة: 

ـ، مث انتقل إىل اآلستانة حيث شغل كظيفة معلّْم اغبديث الٌشريف بدار الفنوف كمدرسة 1891/ 
رس كسبلُّكها، تتلمذ عل يد شيوخ منهم؛ أبو اغبسن علي بن الواعظُت، كاف كثَت التهافت على الفها

أضبد اعبزائرم، كضبيدة بن اػبوجة التُّونسي، كأضبد دحبلف، كأيب القاسم اغبلوثي شيخ زاكية اؽبامل 
ببوسعادة باعبزائر، كاألمَت ؿبٌمد باشا قبل األمَت عبد القادر اعبزائرم، كالٌشيخ الٌشاذيل بن صاحل 

عمدة » ـ، من تصانيفو: 1915ىػ / 1334ىم، ككانت كفاتو بالقسطنطينية سنة: التُّونسي، كغَت 
، «الٌسيف الربٌاين يف عنق اؼبعًتض على الغوث اعبيبلين » ، «رسالة يف أصوؿ اغبديث » ، «األثبات 

مغاًل » ، «مورد ابُّْت يف أظباء سيّْد اؼبرسلُت » ، «طريق اعبنة يف ربلٌيات اؼبؤمنات بالفقو كالسنة » 
لو ترصبة  ، كغَت ذلك.«الفائدة يف تفسَت سورة اؼبائدة » ، «الٌسعادة يف فضل اإلفادة على العبادة 
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 5، تاريخ الجزائر الثقافي سعد ا أبو القاسم، .860ػ  856/  3، فهرس الفهارس يف: الكتٌاين،
 .480ػ  475، تعريف الخلف برجاؿ الّسلفاغبفناكم،  .575/ 
أبو عبد ا الٌشريف اغبسٍت ؿبٌمد بن خليفة اؼبدين، أصلو من تونس، ككاف يكتب يف إمضائو ( 31)

، رحل يف صغره إىل اؼبدينة اؼبنٌورة، مث رحل إىل تونس كمصر كالقَتكاف كاعبزائر كفاس «اؼبسعودم » 
تنساخ، ركل كمراكش كالصويرة آسفي كالرباط كمكناس، كاف صبٌاعنا للكتب كالٌدكاكين بالشرح كاالس

عن رضبة ا اؽبندم، كرضبة ا ؿبٌمد حفٍت النازيل، كالشّْهاب أضبد دحبلف، كأيب ااسن ؿبٌمد بن 
خليل القاكقجي الطٌرابلسي، كإظباعيل اغبامدم اؼبصرم، كأيب اؼبواىب جعفر بن إدريس الكتٌاين، كأبو 

ـ. لو ترصبة يف: الكٌتاين، 1695 ىػ /1313اغبسن علي بن أضبد اعبزائرم، كغَتىم، تويفّْ سنة: 
  .575/  5، تاريخ الجزائر الثقافيسعد ا أبو القاسم، . 382ػ  380/  1، فهرس الفهارس

 .17، 16/  4، مستودع األمصار ؿبٌمد بَـت اػبامس،( 32)
ـ: بالد األندلس وإسبانيا 1901من مصر إلى مصر رحلة سنة ( اامي ؿبٌمد فريد بك، 33)

اث اؼبغريب ػ الدار المغرب والجزائرومّراكش و  ، مراجعة كتصحيح كتعليق: عبد آّيد خٌيايل، مركز الًتُّ
 .76، ص2011البيضاء، دار ابن حزمن بَتكت لبناف، 

 .789، 788/  1، فهرس الفهارس( الكتاين، 34)
  .264ص ،تعريف الخلف برجاؿ الّسلف( اغبفناكم، 35)
، ـ (1915ىػ / 1334( اؼبكّْي بن عزُّكز ؿبٌمد بن سيدم مصطفى بن ؿبٌمد الربجي ) ت 36)

اؼبطبعة الرظبية التُّونسية، تونس، د.ت، الّسيف الربّاني في عنق المعترض على الغوث الجيالني، 
 .172، 171ص

، كمشاىدة حىضىرىاهًتًم، ( تناكؿ فيو علم األكلياء كحيكم زيارهتم، كشدّْ الرّْحاؿ إىل رياض ضرائحهم37)
ككقت زيارهتم، كذكر بعض ما قيل يف شريف أركاحهم، كالتربُّؾ بآثارىم، كالتػَّرىضّْي عنهم إذا ذيًكرت 
أظباؤيىيم، يف حيكم الٌتوسُّل ّٔم، كالٌتضرُّع إىل ا تعاىل بربكاهتم، يف الزيارة شركطها كأدباهتا ككيفيتها 

أحواؿ الٌشيخ الربكة سيدم أضبد بن يوسف الرٌاشدم. ينظر: مخ،  كشبرهتا، كيف ذكر نبذةو كافرة من
 . 928اؼبكتبة الوطنية اعبزائرية، رقم: 
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تناكؿ فيو نسب الٌشيخ عبد الٌرضبن الثٌعاليب، كميبلده كنشأتو، كرحلتو يف طلب العلم، ( 38)
من كبلـ فوائده،  كمشائخو، كمسنداتو كمركياتو، كأعياف تبلمذتو، كمؤلٌفاتو كمصٌنفاتو، كمنتخبات

 .229صموسوعة أعالـ الجزائر، ككفاتو. ينظر: 
خٌصصو للٌشيخ عبد الٌرضبن الثٌعاليب، تناكؿ فيو ترصبة للشيخ من أكالد صلبو، كما قيل فيو من ( 39)

أمداح كثناء كرثاء، كمناقبو كسجاياه كمشائلو، كمرائيو كمرائي غَته، كموقع ضرحيو، كبركة شرؼ خدمة 
 .229صموسوعة أعالـ الجزائر،  وسُّل بو إىل ا عز كجل. ينظر:ركضتو، كالت

كىو جواب عن سؤاؿ كجّْو إليو يف ىذا اؼبوضوع بسبب خبلؼ كقع بُت قاضي مليانة كابن ( 40)
 .229صموسوعة أعالـ الجزائر،  العنًتم. ينظر:

بو جوابنا على سؤاؿ كىو العقد التّْجارم اؼبعركؼ يف باب اإلجارة باسم اػبلسة كاغبكر، كت( 41)
 .229صموسوعة أعالـ الجزائر،  طيرح عليو يف ىذا اؼبوضوع. ينظر:

تقع يف ثبلثة مقاصد كخاسبة، كضعها بأمر شيخو القاضي مصطفى اغبرٌار حُت عـز على ( 42)
 .230صموسوعة أعالـ الجزائر، تدريس ىذا الكتاب بالعاصمة. ينظر: 

ترصبة للعلماء الذين أشهدىم الٌشيخ الثعاليب على نفسو يـو أف حٌبس كأكقف نسخ من تفسَته ( 43)
موسوعة أعالـ ـ. ينظر: 1431ىػ / 835على طلبة العلم باعبزائر سنة: « اعبواىر اغبساف » 

  .230صالجزائر، 
ائر الثّقافي، تاريخ الجز  سعد ا أبو القاسم، .789، 788/  2، فهرس الفهارس ( الكتٌاين،44)
7  /72. 
، تاريخ الجزائر الثّقافي سعد ا أبو القاسم،. 789، 788/  2، فهرس الفهارس الكتٌاين،( 45)
7  /73. 
 .230/ موسوعة العلماء واألدباء الجزائريين، ( 46)
 . 230/ موسوعة أعالـ الجزائر . 122/  5، تاريخ الجزائر الثقافي( سعد ا أبو القاسم، 47)
 ك.2، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 48)
 .172، 171ص، السيف الربّاني( اؼبكّْي بن عزُّكز، 49)
 .264، صتعريف الخلف برجاؿ السلف( اغبفناكم، 50)
 .789، 788/  2، فهرس الفهارس (51)
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 .122/  5، تاريخ الجزائر الثقافيسعد ا أبو القاسم، ( 52)
ربح التِّجارة ومغنم السعادة فيما يتعلق بأحكاـ ( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 53)

 ك.1، كرقة الزيارة
 ك.2( اؼبصدر نفسو، كرقة 54)
ـ (، دفُت قرية 1556ىػ / 1040( كمزار القيطب الٌشهَت سيدم علي بن مبارؾ ) ت حوايل 55)

ٌمد الٌسعيد بن عبد الٌرضبن بن ؿبٌمد بن أضبد بن ؿبٌمد أبو عبد ا ؿبالقليعة، كالقيطب العارؼ بربّْو 
دفُت فحص اغبامة خارج العاصمة، كأيب يػىعىزَّل عبد ا بن  علي بن سليماف بن أيب داكد الزكاكم،

عبد الٌرضبن ابن ميموف الدُّكايل اؽبزمَتم، كتلميذه أبو مدين الغوث شعيب بن اغبسُت األندلسي ) 
ىػ / 625أبو ؿبٌمد عبد الٌسبلـ بن مشيش بن أيب بكر بن علي ) ت  ـ (، ك1626ىػ / 775ت

ىػ / 1062، كأبو ؿبٌمد موالم الطٌيب بن ؿبٌمد اغبسٍت القادرم ) ت ـ (1228ػ  1227
كمولد ـ (، 1631ىػ / 1041أبو عبد ا ؿبٌمد بن عيسى الٌشريف اغبسٍت ) ت ـ (، ك 1651
، كسيُّدنا ضبزة بن ـ (1276ىػ / 675ي بن إبراىيم ) ت كأبو الًفتػٍيىاف أضبد البدكم بن علالقطب 

، كسيُّد الشُّهداء، كغَت ذلك من مزارات األكلياء الٌشهَتة شرقنا كغربنا. ينظر عبد اؼبطٌلب، عىمُّ النيبّْ 
 مليانةؿبٌمد حاج صادؽ،  .124/  5، تاريخ الجزائر الثّقافي سعد ا أبو القاسم، ترصبتهم:

 .136، 135، ص1964، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ووليُّها سيدي أحمد بن يوسف
الكتٌاين أيب  .223، 222، صأعالـ الجزائر ومتِّيجةمسعود كوايت كؿبٌمد الٌشريف سيدم موسى، 

سلوة األنفاس ومحادثة األكياس  ـ (،1926ىػ / 1345عبد ا ؿبٌمد بن جعفر بن إدريس ) ت 
، دار الثقافة، الدار 1ربقيق: عبد ا الكامل كآخراف، ط: بر من العلماء والصُّلحاء بفاس، بمن أق

(. ابن قنفد أيب العبٌاس أضبد اػبطيب  415ػ  413(، ) 186ػ  184/ )  1، 2004البيضاء، 
اعتٌت بنشره كتصحيحو: ؿبٌمد أنس الفقير وعز الحقير، ـ (، 1408ىػ 810القسنطيٍت ) ت 

. ابن 23ػ  21، ص1965دكلف فور، منشورات اؼبركز اعبامعي للبحث العلمي، الرباط، الفاسي كأ
التشُّوؼ إلى رجاؿ التصوُّؼ ـ (، 1220ىػ / 617الزيٌات أيب يعقوب يوسف بن حيي الٌتاديل ) ت 

، منشةرات كلية اآلداب كالعلـو الغنسانية، 2ربقيق: أضبد التوفيق، ط: واخبار أبي العّباس السبتي، 
ىػ / 1021. اؼبناكم زين الدين ؿبٌمد بن عبد الرؤكؼ ) ت 222ػ  213ص ،1997لرباط، ا

ربقيق: ؿبٌمد األديب اعبادر، دار صادر،  .الكواكب الدرٍّية في تراجم الّسادة الصُّوفيةـ (، 1613
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ـ (، 1616ىػ / 1025. ابن القاضي أضبد اؼبكناسي ) ت 213ػ  210/  2بَتكت، د.ت، 
، دار اؼبنصورة للطباعة كالوراقة، الرباط، في ذكر من حّل من األعالـ مدينة فاسجذوة االقتباس 

. التُّنبكيت أضبد 323ػ  319التشوُّؼ إلى رجاؿ التصوُّؼ /  ابن الزٌيٌات، .563/  2، 1973
إشراؼ كتقدمي: عبد اغبميد عبد ا اؽبرامة، ط: نيل االبتهاج، ـ (، 1626ىػ / 1036باب ) ت 

كفاية . التُّنبكيت، 198ػ  193/  1 ،1989كلية الدعوة اإلسبلمية، طرابلس،   ، منشورات1
، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1ربقيق: علي عمر، ط: المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، 

ىػ / 1247أيب علي اغبسن بن ؿبٌمد بن قاسم الكوىن الفاسي ) ت . 151ػ  147/  1 ،2004
اذلية الكبرى المسمى جامع الكرامات العلية في طبقات الّسادة طبقات الشّ ـ (، 1831

، منشورات ؿبٌمد علي بيضوف، دار الكتب 2كضع حواشيو: ؿبٌمد مرسي علي، ط: الّشاذلية، 
ىػ / 1350النٌبهاين يوسف بن إظباعيل ) ت  .60، 59/  2005العلمية، بَتكت ػ لبناف، 

، 2001، اؽبند، 1ربقيق كمراجعة: إبراىيم عطوة عوض، ط:  جامع كرامات األولياء، ـ (،1931
حصن الّسالـ بين يدي أوالد موالي عبد  . الطاىر بن عبد السبلـ الٌلهيوم،168، 167/  1

. أيب عبد ا ؿبٌمد 395، 394/  1978، الدار البيضاء، 1، تقدمي: عبد ا كنوف، ط: السالـ
سلوؾ الطّريق الوارية في الّشيخ والمريد  ـ (،1794 ىػ /1209اؼبنايل الزبٌادم الفاسي ) ت 

، 169/  2012تقدمي كربقيق: عبد اغبي اليمبلحي، مطبعة اػبليج العريب، تطواف، والزاوية، 
. 200، 199/  1، سلوة األنفاسالكتٌاين، .169/  2، سلوة األنفاسالكتٌاين، . 170

اسن من كاف بالمغرب من مشايخ القرف دوحة الّناشر لمحالٌشفشاكين ؿبٌمد بن عسكر اغبسٍت، 
. ابن تغرم بردم صباؿ الدين أيب ااسن 76، 75/  1977ربقيق: ؿبٌمد حجي، الرباط،  العاشر،

، دار الثقافة كاإلرشاد النُّجـو الّزاىرة في ملوؾ مصر والقاىرةـ (، 1469ىػ / 874يوسف ) ت 
ىػ / 911ؿ الدين عبد الرضبن ) ت . السُّيوطي جبل253، 252/  7 القومي، القاىرة، د.ت،

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة، تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراىيم، ط:  ـ (،1505
ابن العماد شهاب الدين أيب  .522، 521/  1، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، د.ت، 1

ـ (، 1678ىػ / 1089الفبلح عبد اغبي بن أضبد بن ؿبٌمد العكرم اغبنبلي الدمشقي ) ت 
، حققو كعلق عليو: ؿبٌمد األرناؤكط، دار ابن كثَت، دمشق ػ شذرات الّذىب في أخبار من ذىب

 .602/  7بَتكت، د.ت، 
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اإللماـ ـ (، 1732ىػ / 1144ابن زكرم أبو عبد ا ؿبٌمد بن عبد الٌرضبن الفاسي ) ت ( 56)
، دراسة والنا عبد الّسالـ بن مشِّيشواإلعالـ بنفثة من بحور علم ما تضّمنتو صالة الُقطب م

، دار أيب رقراؽ للطباعة كالنشر، 1كربقيق: ؿبٌمد علوم بٌنص، إشراؼ: مصطفى ليادرم، ط: 
 . 2012اؼبملكة اؼبغربية، 

األنوار في آيات الّنبي ـ (، 1470ىػ / 875( الثعاليب أبو زيد عبد الرضبن ؿبٌمد بن ـبلوؼ ) 57)
اث ناشركف، اعبزائر، دار ابن حـز 1، دراسة كربقيق: ؿبٌمد الشريف قاىر، ط: المختار ، دار الًتُّ

 . 2005للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف، 
األنوار المضيئة بين ـ (، 1470ىػ / 875( الثعاليب أبو زيد عبد الرضبن ؿبٌمد بن ـبلوؼ ) 58)

ربقيق: فريد ؿبرزم كآخراف، عامل اؼبعرفة للنشر كالتوزيع، ، تقدمي: أديب الكبلس، الحقيقة والّشريعة
 . 2011اعبزائر، 

كتاب المرائي المسمى ـ (، 1523ىػ / 940( طاىر بن زيٌاف الزكاكم القسنطيٍت، ) ت 59)
 ، د.ـ، د.ت. بالسُّلوؾ الغريب في التعلُّق بالنّبيِّ الحبيب

بستاف ـ (، 1554ىػ / 962كاف حينا سنة   ( أبو عبد ا ؿبٌمد بن أضبد الصبٌاغ القلعي )60)
العارفين األزىار في مناقب زمـز األخيار ومعدف األنوار سيدي أحمد بن يوسف الّراشدي 

 / ؾ. 243، مخ، اػبزانة العامة بالرّْباط، رقم: الّنسب والّدار
تعالى  اإلبريز من كالـ العارؼ باهللـ (، 1743ىػ / 1156( أضبد بن اؼببارؾ اؼبالكي ) ت 61)

، 2، ضبطو كصٌححو كنٌسقو ككضع حواشيو: عاصم إبراىيم الكٌيايل، ط: سيدي عبد العزيز الدبّاغ
 .2010دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، 

، ربقيق: علي اعباكم، الُمْعَزى في مناقب الّشيخ أبي يعَزى( أضبد التٌاديل الٌصومعي، 62)
ػ أكادير، مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة ت الرباط، اؼبملكة اؼبغربية، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية 

1996. 
ىػ / 940( الٌشعراين أيب اؼبواىب عبد الوىاب بن أضبد بن علي الشافعي اؼبصرم ) ت 63)

الجواىر والدُّرر مما استفاده سيدي عبد الوىاب الّشعراني من شيخو سيدي علي ـ (، 1523
 ية للًتاث، القاىرة، د.ت.، اؼبكتبة األزىر 1، ط: الخّواص
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ىػ / 940( الٌشعراين أيب اؼبواىب عبد الوىاب بن أضبد بن علي الشافعي اؼبصرم ) ت 64)
ـ (، درر الغٌواص على فتاكل سيدم علي اػبواص، خرٌج أحاديثو ككضع حواشيو: عبد 1523

 .2009، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، 2الوارث ؿبٌمد علي، ط: 
المفاخر العلية في ـ (، 1643ىػ / 1053بن ؿبٌمد بن عٌباد الى الشافعي ) ت بعد  ( أضبد65)

 . 2004، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة، المآثر الّشاذلية
بهجة األسرار ومعدف ( الٌشطنويف نور الدين أبو اغبسن علٌي بن يوسف بن جرير الٌلخمي، 66)

، اؼبكتبة 1، ط: الدين أبي محّمد عبد القادر الجيالني األنوار في مناقب القطب الربّاني محي
 . 2001األزىرية للًتاث، القاىرة، 

ىػ / 940( الٌشعراين أيب اؼبواىب عبد الوىاب بن أضبد بن علي الشافعي اؼبصرم ) ت 67)
، الطبقات الكبرى المسّمى لواقح األنوار القدسية في مناقب العلماء والصُّوفيةـ (، 1523
، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1كضبط: أضبد عبد الٌرحيم الٌسايح كتوفيق علي كىبة، ط: ربقيق 

2005، 
حلية األولياء وطبقات ـ (، 1038ىػ / 430( أبو نعيم اضبد بن عبد ا األصفهاين ) ت 68)

 .1996ػ القاىرة، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف،  ، مكتبة اػباقبياألصفياء
المنح البادية في األسانيد ـ (، 1730ىػ / 1134( أيب عبد ا ؿبٌمد الٌصغَت الفاسي ) ت 69)

، دراسة كربقيق: ؿبٌمد الصقلّْي اغبسيٍت، ط: العالية والمسلسالت الّزاىية والطُّرؽ الهادية الكافية
 . 2005رة األكقاؼ كالشُّؤكف اإلسبلمية، الرباط، ، كزا1
ىػ / 940( الٌشعراين أيب اؼبواىب عبد الوىاب بن أضبد بن علي الشافعي اؼبصرم ) ت 70)

، دار إحياء الًتاث العريب، مؤسسة التاريخ اليواقيت والجواىر في بياف عقائد األكابرـ (، 1523
 العريب، بَتكت ػ لبناف، د.ت.

دين أبو العباس أضبد بن أضبد بن ؿبٌمد بن عيسى الربنسي الفاسي الشهَت بزرُّكؽ ) ( شهاب ال71)
، 1، ربقيق: الٌصادؽ بن عبد الرضبن اؼبغرياين، ط: ُعّدة المريد الّصادؽـ (، 1493ىػ / 899ت 

 .2006دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف، 
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ٌمد بن علي بن ؿبٌمد بن أضبد بن عبد ا اغباسبي ) ت ( ابن عريب أبو بكر ؿبي الدين ؿب72)
، ضبطو كصٌححو ككضع فهارسو: أضبد مشس الدين، الفتوحات المكّيةـ ( 1240ىػ / 638

 منشورات ؿبٌمد علي بيضوف، دار الكتب العلميةف بَتكت ػ لبناف، د.ت.
ىػ / 465د القشَتم ) ت ( زين الدين أيب القاسم عبد الكرمي بن ىوزاف بن اؼبلك بن طلحة عب73)

، كتب مقدمتها: طو عبد الٌرؤكؼ سعد، دار جوامع الكلم، القاىرة، الرِّسالة القشيريةـ (، 1072
 د.ت.  

التشوُّؼ إلى ـ (، 1220ىػ / 617( ابن الزيٌات أيب يعقوب يوسف بن حيي الٌتاديل ) ت 74)
، منشورات كلية اآلداب 2وفيق، ط: ، ربقيق: أضبد الترجاؿ التصوُّؼ واخبار أبي العبّاس الّسبتي

 .1997كالعلـو اإلنسانية، الرباط، مطبعة الٌنجاح اعبديدة، الدار البيضاء، 
الدُّرر ـ (، 1478ىػ / 138( أبو زكرياء حيي بن موسى بن عيسى اؼبغيلي اؼبازكين ) ت 75)

 .1336، 1335، مخ، اؼبكتبة الوطنية اعبزائرية، رقم: المكنونة في نوازؿ مازونة
( ابن ىبلؿ أبو إسحاؽ إبراىيم بن ىبلؿ بن علي الٌصنهاجي الفبليل السجلماسي ) ت 76)

، صبعها: علي بن أضبد اعبزكيل، الّنوازؿ الهاللية المعروفة بنوازؿ ابن ىالؿـ (، 1497ىػ / 903
 .2013ربقيق: أضبد بن عبد الكرمي قبيب، اؼبملكة اؼبغربية، 

 1508ىػ / 914د بن حيي بن ؿبٌمد بن عبد الواحد بن علي ) ( الونشريسي أبو العبٌاس أضب77)
، خٌرجو صباعة المعيار الُمعرب والجامع الُمغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس والمغرب(، 

 .1981من الفقهاء ربت إشراؼ: ؿبٌمد حجّْي، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، 
فتاوى البلقيني ـ (، 1402ىػ / 805) ت  البلقيٍت صاحل بن سراج الدين عمر بن رسبلف( 78)

ربقيق: عبد الرضبن فخمي الزكاكم، ، المسّماة التجرُّد واالىتماـ بجمع فتاوى الوالد شيخ اإلسالـ
 .2014، دار اؼبنهاج للنشر كالتوزيع، اؼبملكة العربية السعودية، 1ط: 

، ـ (1573ىػ / 981ت  ؿبمد بن أضبد بن علي السكندرم الشافعي ) قبم الدّْين الغيطي( 79)
   .393دار الكتب اؼبصرية، رقك:  ، مخ،األجوبة المفيدة عن األسئلة العديدة

الجامع ألحكاـ ـ (، 1272ىػ / 671( القرطيب أيب عبد ا ؿبٌمد بن أضبد بن أيب بكر ) ت 80)
، 1الًتُّكي، ط:  ، ربقيق: عبد ا بن عبد اسنالقرآف والمبيِّن لما تضمّنو من السنة وآي الفرقاف

 .2006مؤسسة الرسالة، بَتكت ػ لبناف، 
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ـ 1072ىػ / 465( القشَتم أيب القاسم عبد الكرمي بن ىوزاف بن عبد اؼبلك النيسابورم ) ت 81)
، كضع حواشيو كعٌلق عليو: عبد اللطيف حسن عبد المسّمى لطائف اإلشارات تفسير القشيري(، 

 . 2007َتكت ػ لبناف، ، دار الكتب العلمية، ب2الرضبن، ط: 
 ( تفسَت ابن عطية82)
، 1، ط: صحيح البخاريـ (، 869ىػ / 256( البخارم أيب عبد ا ؿبٌمد بن إظباعيل ) ت 83)

أيب اغبسن مسلم بن اغبجاج  .2003دار ابن كثَت للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق ػ بَتكت، 
كقف على طبعو كربقيق نصوصو  ،صحيح مسلمـ (، 874ىػ / 261القشَتم النيسابورم ) ت 

، دار الكتب العلمية، بَتكت، 1كتصحيحو كترقيمو كعٌد كتبو كأحاديثو: ؿبٌمد فؤاد عب الباقي، ط: 
سنن أبي ـ (، 888ىػ / 275أيب داكد سليماف بن األشعث األزدم السّْجستاين ) ت  .1991

كط كؿبٌمد كامل قره بللي، ط: ، حٌققو كضبط نٌصو كخرٌج أحاديثو كعٌلق عليو: شعيب األرناؤ داود
. ابن ماجو أيب عبد ا ؿبٌمد بن أيب يزيد القزكيٍت ) ت 2009، دار الرسالة العاؼبية، دمشق، 1

، حٌقق نصوصو: ؿبٌمد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، سنن ابن ماجوـ (، 888ىػ / 275
مذم أيب عيسى ؿبٌمد بن عيسى ) ت  ، حٌققو كخرج الجامع الكبيرـ (، 892ىػ / 279د.ت. الًتّْ

 .1991، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، 1أحاديثو كعٌلق عليو: بٌشار عواد معركؼ، ط: 
، 1، ربقيق: كبلؿ حسن علي، ط: الموطّأـ (، 792ىػ / 179مالك بن أنس ) ت ( 84)

 .2013مؤسسة الرسالة ناشركف، بَتكت ػ لبناف، 
ؿبي الدين ؿبٌمد بن علي بن ؿبٌمد بن أضبد بن عبد ا اغباسبي اؼبعافرم ) ( ابن العريب أيب بكر 85)

، دراسة كربقيق: ؿبٌمد عبد كتاب القبس في شرح موطّأ مالك بن أنسـ (، 1240ىػ / 638ت 
 . 1992، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت ػ لبناف، 1ا كلد كرمي، ط: 

البرىاف في أصوؿ ـ (، 1085ىػ / 478يوسف ) ت ( أيب اؼبعايل عبد اؼبلك بن عبد ا بن 86)
، كلية الشريعة، جامعة قطر، 1، حٌققو كقٌدمو ككضع فهارسو: عبد العظيم الديب، ط: الفقو

1978. 
، عٌلق عليو: عبد الرزاؽ عفيفي، ط: اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ( اآلمدم علي بن ؿبٌمد، 87)
 . 2003ربية السعودية، ، دار الٌصميعي للنشر كالتوزيع، اؼبملكة الع1
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، العدة شرح العمدةـ (، 1244ىػ / 642( اؼبقدسي ّٔاء الدين عبد الرضبن بن إبراىيم ) ت 88)
 .2003ربقيق: أضبد بن علي، دار اغبديث، القاىرة، 

، المستصفى من علم األصوؿـ (، 1111ىػ / 505( أبو حامد ؿبٌمد بن ؿبٌمد الغزايل ) ت 89)
 ن زىَت حافظ، كلية الشريعة، اؼبملكة العربية السعودية، د.ت.دراسة كربقيق: ضبزة ب

حاشية العطّار على جمع ـ (، 1834ىػ / 1250العطٌار حسن بن ؿبٌمد الٌشافعي ) ت ( 90)
 ، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، د.تالجوامع

البّناني على متن جمع حاشية ـ (، 1783ىػ / 1198البنٌاين عبد الٌرضبن بن جاد ا ) ت ( 91)
 .1982، دار الفكر للطّْباعة كالٌنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف، الجوامع

حاشية الدُّسوقي على الّشرح الكبير ألبي البركات سيدي أحمد ( الديسوقي ؿبٌمد عرفة، 92)
 ، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، د.ت.الدردير

، شرح: ابن عٌباد النفرم الحكم العطائيةـ (، 1560/  ىػ709ابن عطاء ا الٌسكندرم ) ( 93)
ـ (، إعداد كدراسة: ؿبٌمد عبد اؼبقصود ىيكل، إشراؼ كمراجعة: عبد 1389ىػ / 792الرُّندم ) 

 . 1988، مركز األىراـ للًتصبة كالنشر، القاىرة، 1الصبور شاىُت، ط: 
ىػ / 696) ت الٌصنهاجي البوصَتم اؼبصرم( أبو عبد ا شرؼ الدّْين ؿبٌمد بن سعيد بن ضبٌاد 94)

  ، ضبطها كعٌلق عليها: عبد الرضبن حسن ؿبمود، مكتبة اآلدابن القاىرة، د.ت.البردة(،  ـ1296
ابن مرزكؽ اغبفيد أبو عبد ا ؿبٌمد بن أضبد بن ؿبٌمد بن ؿبٌمد بن أبيب بكر بن اغباج ( 95)

، تقدمي كربقيق: ؿبمد في شرح البردة إظهار صدؽ الموّدةـ (، 1438ىػ / 842العجيسي ) 
 . 2011فبلؽ، موفم للنشر، اعبزائر، 

أساس ـ (، 1133ىػ / 528الٌزـبشرم أيب القاسم جار ا ؿبمود بن عمر بن أضبد ) ت ( 96)
 .2001، ربقيق: ؿبٌمد باسل، منشورات علي بيضوف، دار الكتب العلميةف بَتكت ػ لبناف، البالغة

، ربقيق: جمهرة الّنسبـ (، 819ىػ / 204اـ ؿبٌمد بن الٌسائب الكليب ) ت ( أيب اؼبنذر ىش97)
 .1986، مكتبة النهضة العربية، بَتكت، 1ناجي حسن، ط: 

، منشورات علي 2، شرحو كقدـ لو: مهدم ؿبٌمد ناصر الدين، ط: ديواف طرفة بن العبد( 98)
 .2002بيضوف، دار الكتب العلميةف بَتكت ػ لبناف، 
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، دار القلم، ديواف عمر بن أبي ربيعةأبو اػبطٌاب عمر بن عبد ا بن أيب ربيعة اؼبخزكمي، ( 99)
 بَتكت ػ لبناف، د.ت.

 ظ.17، كرقة ربح التجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 100)
، شرح خطط الّسداد والرشد على نظم مقدِّمة ابن رشد( التتائي ؿبٌمد بن إبراىيم اؼبالكي، 101)

 .6/  1الطبعة األخَتة، مطبعة مصطفى اغبليب كأكالده، مصر، 
 . 12/  1الطبقات الكبرى، ( الٌشعراين عبد الوىاب، 102)
 ك.12، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 103)
 ،ترياؽ المحبِّين في طبقات خرقة المشايخ العارفينينظر: الواسطي ابن عبد اسن،  (104)

. ؿبٌمد أيب 68، 67/  قالدة الجواىر. 6/  تنوير األبصار. 14، 13طبعة حجرية، د.ت / 
. 14، طبعة حجرية، د.ت / نور اإلنصاؼ في كشف ظلمة الخالؼاؽبدل أفندم الرفاعي، 

. الفاركثي عز 146، طبعة حجرية، د.ت، / طراز المجالسشهاب الدين أضبد بن ؿبٌمد اػبفاجي، 
، مطبعة الّنفحة المسكية في السُّاللة الرٍّفاعيةـ (، 1294ىػ / 694براىيم ) ت الدّْين أضبد بن إ

 .8، 7/  1883ؿبٌمد أسعد بالباب العايل، األستانة، 
 ك.72، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 105)
( من خبلؿ الفرؽ بُت القرآف كاغبديث القيدسي كاغبديث النٌبوم، كبُت نور الرُّكح كنور الٌذات. 106)

 . 71، 70، صاإلبريزينظر: أضبد بن اؼببارؾ، 
أنس ـ (، 1523ىػ / 930البجائي أيب العبٌاس أضبد بن ؿبٌمد بن اغباج التّْلمساين ) ت( 107)

، تقدمي كربقيق: اؼبيسـو فٌضة، إشراؼ: الٌشريف ابن باديس الجليس في ُجُلِو الحناديس عن سينّية
 .43/  2004مريبعي، كلية اآلداب كاللُّغات: قسم اللُّغة العربية كآدأّا، جامعة اعبزائر، 

 ظ.17، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 108)
، الصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربيةـ (، 904ىػ / 292اعبوىرم إظباعيل بن ضبٌاد ) ت  (109)

 .1632/  4، 1984، دار العلم للمبليُت، بَتكت ، لبناف، 3ربقيق: أضبد عبد الغفور عطار، ط: 
 ظ.17، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 110)
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كم المحـ (، 1065ىػ / 458ابن سيده أيب اغبسن علي بن إظباعيل اؼبرسي ) ت  (111)
، ربقيق: عبد اغبميد ىنداكم، منشورات ؿبٌمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، والمحيط األعظم

 .339/  9بَتكت ػ لبناف، 
 ظ.17، كرقة ربح التِّجارةاغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم،  (112)
 ة،معجم مقاييس اللُّغ ـ (،1004ىػ / 395ابن فارس أيب اغبسن أضبد بن زكريٌا ) ت ( 113)

ؾبمع  .35/  6ربقيق كضبط: عبد الٌسبلـ ؿبٌمد ىاركف، دار الفكر للطّْباعة كالٌنشر كالٌتوزيع، د.ت، 
، 4أشرؼ على اإلخراج: شعباف عبد العاطي عطية كآخراف، ط:المعجم الوسيط،  اللغة العربية،

ؿبمود بن عمر بن . الزـبشرم أيب القاسم جار ا 973/ 2004مكتبة الشُّركؽ الٌدكلية، القاىرة، 
منشورات ؿبٌمد ربقيق: ؿبٌمد باسل عيوف السُّود، أساس البالغة،  ـ (،1133ىػ / 528أضبد ) ت 

 .363، 362/  2 علي بيضوف، دار الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف،
 ظ.33، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 114)
عيكيم بن ثعلبة بن اغبارث بن ؾبدعة األنصارم، يكٌٌت أبا  ( عثماف بن حينيف بن كاىب بن115)

مساحة  عمرك، كقيل: أبا عبد ا، عمل لعمر، مث لعلي رضي ا عنهما، ككالٌه عمر بن اػبطٌاب
البصرة، مات يف خبلفة معاكية.  األرضُت كجبايتها، كضرب اػبراج كاعبزية على أىلها، ككالٌه علي

االستيعاب ـ (، 1070ىػ / 463أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمرم القرطيب ) ت  لو ترصبة يف:
. 1033/  3،  2006، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت ػ لبناف، في أسماء األصحاب

ـ 1448ىػ / 852. ابن حجر العسقبلين أضبد بن علي ) ت 822، 821ابن األثَت، أسد الغابة، 
، دار 1، دراسة كربقيق كتعليق: عادؿ أضبد عبد اؼبوجود كآخراف، ط: ز الّصحابةاإلصابة في تميي(، 

. الٌذىيب مشس الدين ؿبٌمد بن أضبد بن 373، 372/  4، 1995الكتب العلمية، بَتكت ػ لبناف، 
، مؤسسة 11، ربقيق: حسُت األسد، ط: سير أعالـ النُّبالءـ (، 1347ىػ 748عثماف ) ت 

 .322ػ  320/  2، 1996الرسالة، بَتكت، 
( أسعد ) باسم جدّْه ألمّْو: الٌنقيب أسعد بن زيرارة ( أبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصارم 116)

، حٌدث عن األكسي اؼبدين، الفقيو اؼبعمّْر اغبيٌجة، من علٌّْية األنصار كعلمائهم، كلد يف حياة الٌنيًبّْ 
اكية كغَتىم، كعنو الزُّىرم كسعدي بن إبراىيم كأبو أبيو كعيمىرى كعثماف كزيد بن ثابت كابن عٌباس كمع

ـ. 718ىػ / 100حاـز األعرج كؿبٌمد بن اؼبنكدر كابناه سهله كؿبٌمد بن أمامة كغَتىم، تويفّْ سنة: 
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أسد ـ (، 1232ىػ / 630لو ترصبة يف: ابن األثَت عز الدين أيب اغبسن علي بن ؿبٌمد اعبزرم ) ت 
، بَتكت ػ لبناف، 1 ، ط:الغابة في معرفة الصحابة . صباؿ الدين أيب 34/  2012، دار ابن حـز

، حٌققو تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ (، 1341ىػ / 742اغبجاج يوسف اؼبزم ) ت 
/  1، 1983، مؤسسة الرسالة، بَتكت ػ لبناف، 2كضبطو كعٌلق عليو: بٌشار عواد معركؼ، ط: 

 .519ػ  517/  3، سير أعالـ النُّبالءلٌذىيب، . ا403/  1، شذرات الّذىب. ابن العماد، 345
 .55ػ  50، صالبردةالبوصَتم، ( 117)
 ك.70، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 118)
 ظ.67، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 119)
 ك.32، كرقة التِّجارةربح ( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 120)
 .26( اعبن: 121)
 ك.114، كرقة ربح التِّجارة( اغباج موسى علي بن أضبد اعبزائرم، 122)
، 3234( أخرجو أيب داكد يف سننو ] كتاب: اعبنائز / باب: يف زيارة القبور [، حديث رقم: 123)

افي النَّيًبّْ . كمسلم يف صحيحو ] كتاب: اعبنائز / باب: 364ص يًف زًيىارىًة قػىبػٍرى أيمًّْو [،  رىبَّوي  اٍسًتٍئذى
. كالبخارم يف صحيحو ] كتاب: اعبنائز / باب: زيارة قرب اؼبشرؾ [، 976، حديث رقم: 443ص

. كابن ماجو يف سننو ] كتاب: اعبنائز / باب: ما جاء يف زيارة قبور 498، ص2030حديث رقم: 
/  5، 1554شرح السُّنة حديث رقم: . كالبغوم يف 501 1، 1572اؼبشركُت [ف حديث رقم: 

/  4، 7192. كالبهق يقي السُّنن الكرب ] كتاب: اعبنائز / باب: زيارة القبور [، حديث رقم: 463
. 532، 531/  1، 126. كاغباكم يف مستدركو ) كتاب: اعبنائز (، حديث رقم: 128، 127

 .130خصة فيها (، صكاؽبمذاين يف االعتبار ) باب: الٌنهي عن زيارة القبور مث الرُّ 
مسلم يف صحيحو ] كتاب: اغبىجّْ / باب: الى تيشىدُّ الرّْحاؿي إالَّ ًإىلى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى [،  ( أخرجو124)

. كابن ماجو يف سيننو ] كتاب: ًإقىامىةي الصَّبلىًة كىالسُّنَّةي ًفيهىا / باب: مىا 1397، حديث رقم: 266ص
ٍقًدًس [، ) جىاءى يف الصَّبلىًة يًف بػىيٍ 

ى
، كأيب داكيد يف سيننو ]  1409(، حديث رقم:  452/  1ًت اؼب

ىًدينىة (، ص
ىنىاًسًك / باب: يف ًإتٍػيىاًف اؼب

، كالنَّسىائي يف سيننو ]  2033، حديث رقم: 232كتاب: اؼب
ىسىاًجًد (، ص

. 696 ، حديث رقم:178كتاب: اؼبسىاًجد / باب: مىا تيشىدُّ الرّْحىاؿي إًلىٍيًو ًمنى اؼب
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/  9، 24579. كأضبد يف مسنده ) مسند األنصار (، حديث رقم: 116، ص326حديث رقم: 
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صٌنف ـبتصرنا.
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 .121، ص1989
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 للقضية الجزائرية المؤيدةلمواقف األمريكية ا
  1960 -1956خالل الفترة  

 جامعة تلمسان /قسم التاريخ / العايب معمر/د
 ملخص:-

يذكر ادلؤرخ شارل ل. قيدز أنو منذ اندالع الثورة اجلزائرية مل يكن يوجد سوى عدد قليل من      
تهم حبق الشعوب ادلظلومة يف الثورة على احلكم ادلواطنُت األمريكيُت،الذين كانوا يؤمنون بسبب قناع

االستعماري وبضرورة منح اجلزائريُت احلق يف تقرير مصَتىم،و كانوا يستنكرون أعمال القمع اليت كان 
 يقوم هبا ادلعمرين و القوات الفرنسية ادلسلحة ذباه الثورة اجلزائرية.

 كلمات مفتاحية:-
اجلنرال  -اجلمهورية الفرنسية الرابعة –جون كنيدي  -انسفيلد  مايك م  -ايزهناور  -الثورة اجلزائرية
 اجلمهورية الفرنسية اخلامسة. -شارل ديغول

 

-Abstract: 

      Charles Gidz states that since the outbreak of the Algerian 
revolution, there were few of US citizens who believed, 
because of their convictions, in the right of oppressed peoples to 
revolt against colonial rules and the need to grant the Algerians 
the right to self-determination, on the hand a number of other 
Americans denounced only the wave of oppressions that had 
been carried out by the French forces toward the Algerian 
revolution. 
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-Key words: 

Algerian revolution - Eisenhower - Mike Mansfield - John F. 
Kennedy – the Forth French Republic-  General Charles De 
Gaulle-the Fifth French Republic 

 مقدمة: -

أنو منذ اندالع الثورة اجلزائرية مل يكن يوجد سوى  يذكر ادلؤرخ شارل ل. قيدز       
عدد قليل من ادلواطنُت األمريكيُت،الذين كانوا يؤمنون بسبب قناعتهم حبق الشعوب 

يف الثورة على احلكم االستعماري وبضرورة منح اجلزائريُت احلق يف تقرير  ادلظلومة
و القوات الفرنسية  ادلعمرينتنكرون أعمال القمع اليت كان يقوم هبا كانوا يسو مصَتىم،

ادلسلحة ذباه الثورة اجلزائرية،أما تأثَت ىذه العناصر على الشعب األمريكي فهو أمر 
مستحيل ربديده ولكن من ادلمكن التأكيد بدون تردد بأن ىذه العناصر،مل يكن ذلا تأثَت 

،يف ىذا ادلقال ضلاول أن نسلط الضوء على 1يكيُتعلى اإلطالق على كبار القادة األمر 
 تسوية سلمية للقضية إلجياداليت أبدت بشكل صريح تأييدىا  األمريكيةبعض ادلواقف 

 اجلزائرية.

    Mike Mansfield   تصريحات السيناتور مايك مانسفيلد -أ   

ذباه القضية اجلزائرية   ،فعلى نقيض السياسة الرمسية اليت انتهجتها إدارة الرئيس ايزاهناور    
يعارض موقف سياسة الواليات ادلتحدة  كان ىناك قسم من الرأي العام األمريكي،

وفرنسا ذباه الثورة اجلزائرية ولعل يف ىذا ادلقام جيدر بنا اإلشارة إىل تصرحيات بعض قادة 
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احلزب الدميقراطي يف جلسات رللس الشيوخ األمريكي )الكونغرس( فهي تعود إىل 
أحد ادلهتمُت دبنطقة  ىوعضو رللس الشيوخ و  )مايك مانسفيلد (،حيات السيناتور تصر 

يف رللس الشيوخ بتاريخ  األقى خطاب مشال إفريقيا وخبَت يف اجملال السياسية اخلارجية،
تونس وأيضا تزامن مع  الستقاللالذي تزامن مع اإلعالن الرمسي  ،1591مارس  20

ايك مخطاب  وشلا تضمنو والداعمة لفرنسا، ادلساندةدوكالس دايلون تصرحيات 
:)...ال يمكننا أن نكون طرفا في أي خطة لقمع التطلعات الشرعية مانسفيلد

للشعوب المحتلة في شمال إفريقيا ولكن في نفس الوقت ال يمكننا التخلي عن 
  .2فرنسا حرة في وقت الحاجة الكبيرة الماسة...(

 مساند إليجاد حل للقضية الجزائرية:موقف السيناتور جون كنيدي ال -ب(   
ظل متحفظا ومل يديل بأي  ،جون كنيديالدميقراطي  الزعيم تذكر بعض ادلصادر أن     

إىل أن  ىذه ادلصادر وتذىب ،1591عام  اندالعهااجلزائرية منذ  لقضيةتصريح حول ا
ضرورة  وحىت عندما بدأ يتحدث عن ،جون كنيدي كان مؤيدا للوجود الفرنسي يف اجلزائر

فإنو مل يشأ إثارة مشكل مستقبل األقليات األوربية ادلوجودة يف مشال  إهناء االستعمار،
قد عبد الطريق  اجلزائرية، القضية بشأن مانسفيلد مايك والشك أن رلهود ،3إفريقيا

ليتبٌت ادلوضوع يف السنوات اليت سبقت وصولو إىل الرئاسة  ،كنيدي لظهور سيناتور جون
 فعكس مايك مانسفيلد الذي كان يستعمل عبارة مشال إفريقيا، ،1510ة األمريكية سن

وحبكم منصبو  فإن السيناتور كنيدي أصبح يتكلم بشكل مباشر عن اجلزائر وحدىا،
فقد كان يتمتع بتأثَت   ،4القيادي يف احلزب الدميقراطي ونظرا أيضا لطموحاتو السياسية

ذلذا   ية داخل الواليات ادلتحدة األمريكية،العمالالسياسية والشعبية و  األوساطكبَت يف 
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كانت معارضتو إلدارة الرئيس إيزهناور صرحية ووجو انتقاداتو بشكل خاص إىل وزارة 
    .5اخلارجية

جويلية  2اجلزائرية يف الكونغرس يوم  القضيةخطاب جون كنيدي حول  أحدثلقد      
ات األوىل يف كربيات الصحف واحتل الصفح إيزهناور إلدارةو  صداعا للفرنسيُت ،1591
وروج دلناقشة طويلة يف الكونغرس ويف كامل الواليات ادلتحدة األمريكية حول  العادلية،

جبهة التحرير  وىذا ما أرضى كثَتا وفد الثورة اجلزائرية يف نيويورك)مكتب ادلسألة اجلزائرية،
لواليات المتحدة ا:)... أنه بالنظر إلى أن  اخلطاب صرحىذا ففي  نيويورك(،ب الوطٍت

ينبغي أن تكون سياستنا واضحة  نالت استقاللها بوسائل ثورية ،األمريكية نفسها
 بدال من عرقلة الشعب الجزائري في استرجاع سيادته، ومؤيدة الستقالل الجزائر،

:)... إن فرنسا وأضاف قائال وذلك حتى لو أدى األمر إلى فقدان صداقة فرنسا..(
ن أربعون ألف مقاتل في الجزائر وتنفق مبالغ طائلة من قد جندت جيشا يتكون م

والتي  في محاولة إخضاع الثورة الجزائرية، كثيرا من العتاد العسكري،  قىالمال و تتل
أصبحت السبب الرئيسي في ضعف الجمهورية الفرنسية ومعها الحلف األطلسي 

 كنيدي،  أعضاء رللس الشيوخ قدم جون رلموعة منوبتأييد  ،6من جهة أخرى..(
لوزير الخارجية، . يصرح لرئيس الواليات المتحدة و )..: فيومشروع قرار جاء 

 يشجعان على وضع نفوذ الواليات المتحدة وراء جهود تبذل،هذا القرار و  بموجب
إما في نطاق منظمة الحلف األطلسي أو بواسطة مساع حميدة يقوم بها رئيس وزراء 

م يقيئر و ينظم شخصية مستقلة للجزاللوصول إلى حل  تونس وسلطان المغرب،



مجلة دورية دولية محكمة                              للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   

 93 14العدد 

جاء   ،إن خطاب جون كنيدي7األمم المجاورة...(أسسا لتسوية مستقلة مع فرنسا و 
جاء بعد دراسة  ويالحظ أن ىذا التصريح  لدعم مبادرة إجياد حل للمسألة اجلزائرية،

   8.استغرقت مخسة عشر شهرا معمقة حول ادلسألة اجلزائرية

و انتقاداتو إىل الفرنسيُت وج قد التصريح جيد أن جون كنيدي وادلتمعن إىل ىذا     
 وذلك لتقصَتىم يف إجياد حل ليربايل للمسألة اجلزائرية، األمريكان على السواء،و 

وأثارىا  وخبصوص فرنسا فإنو نبو الفرنسيُت على البعد اللوجستيكي الذي تستنزفو احلرب،
مائة ألف جندي مستعينة يف ذلك قد جندت أربع على فرنسا وذكر أن ىذه األخَتة

و يضيف إىل أن فرنسا أصبحت زباطر دبشاريع الوحدة  جبيوش منظمة احللف األطلسي،
البشرية يف مواصلة مواردىا ادلالية و األوربية االقتصادية والدفاعية وىذا بسبب استنزاف 

  9احلرب اجلزائرية.

على ادلستوى  لثورة اجلزائرية،وأشار أيضا إىل االنعكاسات اليت أصبحت تفرزىا ا      
حيث يرى جون   الدويل منذ دخول القضية اجلزائرية أشغال اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة،

ويرجع اللوم على احلكومة الفرنسية  كيندي أن ادلسألة اجلزائرية قد أخذت بعدا دوليا،
ة واحلكام العامون رؤساء  احلكومات الفرنسي أنتقدبل  إلتباعها سياسة متصلبة يف اجلزائر،

ويف سياق نقده  على افتقارىم لألساليب اللينة وادلرنة الكفيلة حبل األزمة، يف اجلزائر،
الفرنسيُت يف تطبيق بنود  ادلسئولُتكز نقده على تراجع ر لسياسة الفرنسية يف اجلزائر، 

يف  ،ويشَت أيضا إىل زيف الوعود الفرنسية للجزائريُت ،1511قانون اجلزائر العام سنة 
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اخذ يف هناية ادلطاف يؤ و  تطبيق سلتلف الربامج اإلصالحية الكثَتة ادلخصصة للجزائر،
  10ادلغربية إلهناء األزمة اجلزائرية. -الفرنسيُت على رفضهم لقبول الوساطة التونسية 

انتقاداتو بشكل خاص إىل إدارة  فقد وجو كيندي األمريكية،اإلدارة أما خبصوص      
 منظمة األمم ادلتحدة،وزارة اخلارجية والسفراء ادلقيمُت لدى باريس و واىل  الرئيس إيزهناور

متعجبا انو  تنفيذ السياسة األمريكية ذباه اجلزائر،على السوء وربميلهم مسؤولية تصميم و 
على  ُت األمريكان،مل يستطع  ىضم حقيقة إمهال ادلسألة اجلزائرية من طرف ادلسئول

 ،إىل اإلدارة األمريكية االهتامفهو يوجو أصابع  الرغم من علمهم خبطورة الوضع ادلتزايدة،
مع احلكومة الفرنسية هبدف إنكار ادلسألة اجلزائرية وحق اجلزائريُت يف نيل  حسبو ادلتواطئة

يد للقضية يف آخر ىذا العنصر البد من اإلشارة إىل ذلك البيان ادلؤ و  ،11 استقالذلم
وىو بيان  الكونغرس، اجلزائرية والذي صدر عن ستة عشر عضوا من الدميقراطيُت يف

  باحلالة يف اجلزائر. اىتمامهمأعربوا فيو عن عميق  1595أوت  10مشًتك موقع بتاريخ 

 موقف النقابات األمريكية: -ج

تلك ادلواقف البارزة  نذكر ادلساندة للثورة اجلزائرية،األخرى من ادلواقف األمريكية       
ىنا جدير بنا التذكَت بادلواقف اليت أظهرهتا  اجلمعيات االجتماعية،العمالية و  الإلربادات

واليت كانت  ،  AFL.CIOواليت تعرف اختصارا بــــــــــــــ  الفيدرالية العمالية األمريكية
ت ىذه النقابات فقد ازبذ وانتشارىا الواسع، ىاونظرا المتداد سبثل قوة سياسية ىامة
اجلزائر وأدانت العمل القمعي الذي تقوم بو فرنسا يف  الستقاللعدت مواقف مؤيدة 

ومن بُت ىذه ادلواقف صلد رئيس  ،12اجلزائر والدعم الذي تتلقاه من احللف األطلسي



مجلة دورية دولية محكمة                              للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   

 95 14العدد 

قد احتج يف رسالة موجهة  ،Georges Meany نيو م جورجىذه النقابة السيد 
 ،1591ال قادة الثورة اخلمس خالل شهر  أكتوبر ضد توقيف واعتق إىل داالس،

ىذا  يف األمم ادلتحدة و  وطالبت النقابة أيضا احلكومة األمريكية بدعم القضية اجلزائرية،
 .13دلساندة الشعب اجلزائري من أجل نيل استقاللو

غ قام شلثل الفيدرالية العمالية األمريكية يف أوربا السيد ارفين 1591ويف شهر مايو      
دبطالبة  ، وىو من ابرز الشخصيات النقابية األمريكية Irving Brawn -براون 

وىذا حىت ال تتضرر  من تصرحيات دوكالس دايلون ادلؤيدة لفرنسا، اإلدارة األمريكية التربؤ
وقد سامهت النقابة األمريكية يف تأسيس اإلرباد  العربية، البالدصورة الواليات ادلتحدة يف 

وبسبب ادلساعدات اليت كانت تقدمها لصاحل القضية اجلزائرية  اجلزائريُت،العام للعمال 
 ،14إىل الًتاب اجلزائري ارفينغ براونفإن السلطات الفرنسية قد أصدرت قرارا دبنع دخول 

بعث  الذي Walter P.Reather  -والتر.ب. رويثرنشَت أيضا إىل النقايب و 
بتسليم فرنسا طائرات  األمريكية، اإلدارةفيها  هميتإىل جون .ف.داالس  دبراسلة جريئة

ويف ادلؤسبر اخلامس  ، 15اجلزائريُت األبرياء والعزل الثوارتستعمل ضد  عمودية عسكرية،
 Confederationاليت تعرف اختصارا بـــــــ  لرابطة الدولية للنقابات احلرةل

International des Syndicates Libres -  CISL،  واليت كانت
قد أصدرت توجيو طالبت  ،فإن ىذه النقابة العادلية أعضاءىا أبرزأحد األمريكية النقابة 

 ،عن طريق فتح مفاوضات بُت فرنسا وجبهة التحرير الوطٍت بإجياد حل للمسألة اجلزائرية
  16حق تقرير ادلصَت.و  االستقاللحول قاعدة حقوق الشعب اجلزائري يف 



مجلة دورية دولية محكمة                              للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   

 96 14العدد 

ادلؤيــدة السـتقالل اجلزائــر  دبواقفهـاخـرى مل تبخــل أمـا ادلنظمـة الطالبيــة األمريكيـة ىــي األ   
وتقدميها منحا دراسية للطـالب اجلزائـريُت ودعمهـا ادلقـدم إىل االربـاد العـام لطلبـة ادلسـلمُت 

ما جعـل ىـذا األخـَت يـنظم إىل ادلنظمـة الطالبيـة العادليـة السـائرة يف الفلـك  ، وىذااجلزائريُت
بة األمريكيُت كان يـدعم بشـكل مباشـر إن إرباد الطل ،17(CIE.COSES )  الغريب

ويف  ،(يف نيويـــوركUGEMAنشـــاطات فـــرع االربـــاد العـــام لطلبـــة ادلســـلمُت اجلزائـــريُت )
بعـد أن  ىذا اإلطار صلد ارباد الطلبـة األمـريكيُت يراسـل وحيـتج لـدى وزارة العـدل الفرنسـية،

ىــــذا  1510أكتــــوبر  5يــــوم  أمحــــد طالــــب اإلبراىيمــــيية لطالــــب تــــدىورت احلالــــة الصــــح
أحمىد  الطالىب اعتقىال:).... إن اإلتحاد الوطني للطلبة األمريكيين يحتج علىى نصها

 5طالب اإلبراهيمىي بطريقىة عيىر الئقىة واسىتمرار بقائىه محتجىزا بىدون محاكمىة لمىدة 
إن اإلتحاد يطلىب مىنكم اإلفىراج بسىرعة عىن الىرئيس السىابق للتحىاد العىام  سنوات،

منحـــة  11 قـــد قـــدمت الواليـــات األمريكيـــة،ىـــذا و ...(،للطلبىىىة  المسىىىلمين الجزائىىىريين.
منحـــــة ســـــاىم فيهـــــا مســـــامهة مباشـــــرة اربـــــاد الطلبـــــة  25دراســـــية للطليـــــة اجلزائـــــريُت منهـــــا 

   .18األمريكان

 الخاتمة:- 

ىذه تقريبا أبرز ادلواقف األمريكية اليت كانت تدعو، إىل إجياد حل للقضية اجلزائرية        
األمريكية لإلحراج الذي أصبحت القضية اجلزائرية تثَته داخل اإلدارة  إدراكمن منطلق  

دلنظومة احلكم يف  إهناكمن جهة ،وما سببتو الثورة اجلزائرية من  األطلسيمعسكر احللف 
 األمريكيةفرنسا ،ظهرت تداعياتو داخل أوربا ويف مشال أفريقيا،وعليو فان ىذه ادلواقف 
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ت نتيجة ىاجس جاء إمناليس حبا يف اجلزائريُت و حل للمسألة اجلزائرية ، إلجيادادلؤيدة 
    عدم سبكن فرنسا يف احلفاظ على مناطق النفوذ الغريب يف مشال إفريقيا.
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سياسة الواليات ادلتحدة األمريكية ذباه الثورة اجلزائرية،رللة  شارل.ل.قيدز، - 1
،1791نوفمرب،-،أكتوبر26/26األصالة،العدد،   .111ص، 

(،)تر(،مسَت حشاين،وزارة 1711-1791العالقات اجلزائرية األمريكية) عبد الكرمي بلخَتي -6
  .16،ص،. 6119اجملاىدين،اجلزائر،

-6  Maxime de person, Kennedy et L Algérie, Revue  de recherches contemporaines, N03, 

1996, p208.         
 1  -     Ibid.  p207-221  .                      

 6112السياسة األمريكية يف اجلزائر، نشأهتا، تطورىا، وأثارىا، دار الرحيانة للكتاب، مجال فرحات -9
  .191ص، ،

.116ل.قيدز،ادلرجع السابق،ص،شارل. - 6  
.116نفسو،ص، - 7

  
اختلفت ادلصادر حول مصدر الوثائق اليت اعتمد عليها كيندي يف صياغة خطابو،فهناك من   - 1

يقول انو استفاد من تقرير ريتشارد نيكسون،الذي كان قد قام جبولة إىل إفريقيا وقدم تقرير إىل 
ن تأثَت شلثل مكتب جبهة التحرير الوطٍت بنيويورك السيد ايزاهناور،وىناك البعض األخر يقول ىي م

عبد القادر شندريل،ويذىب البعض األخر إىل استفادة كنيدي من خدمات احد موظفي اخلارجية 
 ,Maxime de person, op.cit -األمريكية ىو من أمده هبذه الوثائق للمزيد حول ادلوضوع راجع: 

p210.    -       
.191جع السابق،ص،فرحات مجال،ادلر  - 9  
.199،ص،نفسو  - 10  



مجلة دورية دولية محكمة                              للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   

 98 14العدد 

 

.192نفسو، - 11  
اجلزائر ربمل السالح، )تر(زلمد حافظ اجلمايل،منشورات الذكرى األربعُت  سليمان الشيخ، -16

   .191،ص،6116اجلزائر، الستقالل،وزارة اجملاىدين،
-16  El machat Samya, Les états Unis et la guerre d Algérie, De la méconnaissance a la 

reconnaissance,  (1954-1726), paris, L’Harmattan 1772., p64.                                 
.199فرحات مجال،ادلرجع السابق،ص، - 14  
.99عبد الكرمي بلخَتي،ادلرجع السابق،ص، - 15  

- 12  Pierre Melandri ,La France et le jeu double des états unis,  In Jean pierre Rioux, la 

guerre d Algérie et les français, ed, Fayard, France, 1990,p434.              
.196سليمان الشيخ، ادلرجع السابق، ص،  - 17  

عمار بوحوش، شاىد عيان على مشاركة طلبة االرباد العام لطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت يف ثورة  -11 
، 12صادر، العدد، رللة ادليت والواليات ادلتحدة األمريكية،الكو  رعي(،من ف1726-1791رير اجلزائر)رب

    .191ص،6119اجلزائر، 



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 99    14العدد 
 

    م 20ل فترة الثالثينات من القرن خال النشاط االجتماعي  ليهود بوسعادة
 مظاهر و أبعاد

 / قسم التاريخ/ جامعة محمد بوضياف/ المسيلةبيرم كمالد/ 
 قسم التاريخ/ جامعة محمد بوضياف/ المسيلة/ خميسي سعديأ/  

Saadikhemissi@yahoo.fr 
 ملخص المقال

على مر العصور مكونا اجتماعيا إذل جانب اجلزائريني األصليني شكلت فئة اليهود باجلزائر 
كتعايشا الطرفاف منذ أمد بعيد كفق ظركؼ حياة مشًتكة تقامسا فيو نفس التقلبات السياسية 

كاالجتماعية اذل حني دخوؿ االحتالؿ الفرنسي ،الذم اخًتؽ اجملتمع اجلزائرم يف موركثو 
 االجتماعي كاالقتصادم كالثقايف.

احدث االحتالؿ شرخا قويا يف العالقات الطبيعية اليت كانت قائمة بني سلتلف الفئات  لقد
االجتماعية يف اجلزائر بفعل السياسة التمييزية اليت مارسها كأخرجت اليهود من عمقها 

ذلك ما ضلاكؿ تدرجو يف ىذه 1احلقيقي،كبدت ناكرة للتاريخ الذم مجعها باألىارل اجلزائريني، 
تارخيية حوؿ احلركة اجلمعوية اليهودية  كدكرىا االجتماعي بإحدل مدف اجلزائر الداخلية ادلسامهة ال

 ،كىي بوسعادة.
Résumé 
Les juifs on  formaient un groupe ethnique  en Algérie au 
cours des siècles et un  composant  sociale avec les Algériens 
autochtones et qui a vécu une vie de   coexistence  dans des  
conditions de vie communes et on  partager  les mêmes 
fluctuations politiques et sociales jusqu'à l'entrée de 
l'occupation française, qui a brisé la communauté algérienne 
par une politique de désagrégation sociale, économique et 
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culturelle.. 
L’occupation française a fait une  forte rupture dans les 
relations naturelles qui existent entre les différents groupes 
sociaux à cause de la politique de  2discrimination pratiquée, 
qui a permis  au Juifs de sortir de leur  la profondeur réelle, ce 
que nous essayons de l'inclure dans cette contribution 
historique sur le mouvement associatif juives dans une ville  

Algérienne qui est  Boussaâda.. 
 

من بني ادلدف اجلزائرية اليت جلبت اىتماـ الكتاب كالفنانني  كانت بوسعادة 
، ك الذين انبهركا من سحر طبيعتها كدتازج مجاؿ الصحراء جبماؿ األجانب كالسياح

 ايربىاردككتابات ايزابيل   السفوح التلية ،فأخذت قسطا كبريا يف رسومات ايتياف ديين
 كفونتاف كآخرين.

لقد تعايشت عناصر متنوعة بادلدينة من عرب أكالد نايل كعرب بنو ىالؿ كاليهود 
كبين ميزاب  ككونت فسيفساء أخذت منها ادلدينة ركح نشاطها كحيويتها التجارية 

ارم  كانوا من اليهود الذين شكلوا طائفة متميزة بسلوكاهتا كنشاطها التج كاالجتماعية.
 اىم الفئات اليت ارتقت اجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا يف ظل االحتالؿ الفرنسي..

ينقسموف من حيث ىجراهتم اذل طائفة الطوشافيم اك اليهود عموما يهود اجلزائر 
اك ادلطركدين بالعربية الذين كفدكا   القدماء باجلزائر اك األىارل بالعربية كطائفة ادليغورشيم

كقد سكنوا  بعد سقوط األندلس كيهود اليفورنة الذين قدموا من مدينة ليفورف االيطالية،
كاشتهرت احياء مسيت بامسهم مثل  درب اك حارة اليهود اك رأس احلارة بادلسيلة  
اجلزائريوف  اجلزائر باحلارات اليهودية، كىي جتمعات على أساس ديين أنشأىا اليهود
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 للحفاظ على خصوصياهتم، كبسببها اهتمهم البعض باالنعزاؿ كاالنغالؽ على أنفسهم.
كمن ىذه احلارات، حارة اليهود يف قسنطينة اليت خصصها ذلم البام صاحل سنة 

، كحارة اليهود يف رلينة كىراف غرب اجلزائر كاليت بناىا ذلم البام زلمد بن كبري 1750
 كدرب اليهود  إضافة إذل حارات عّدة يف بقية ادلناطق الغربية ، 1792ادلعركؼ سنة 

 تلمساف كمستغازل كمعسكر. كما صلد حارات اليهود يف ميزاب كيف منطقة القبائل.ب
شكلت طائفة اليهود إحدل الفئات االجتماعية اليت كونت اجملتمع البوسعادم 

ية كاقتصادية كثقافية كقدمت إضافة بشر  ،محلو من تعابري احلياة كعالقاهتابكل ما 
الطائفة اليهودية يف غالبية  خاصة إباف االحتالؿ الفرنسي. حلاضرة كأىل بوسعادة،

 أكثركىم  السكاف القدماء القادمني  من غرداية  طائفة الطوشابيم أم  بوسعادة من
 . الذين حلوا هبا مع االستعمار الفرنسي من اليهود ادلغاربة اك األكربيني عددا

حيث اندرلت باألىارل الطائفة اليهودية أحياء ادلدينة العتيقة  كسكنت
ادلسلمني كأخذت عاداهتم كطبائعهم كتكلمت ذلجتهم كتزكج بعض نسائهم باألىارل، 
لكن دل يًتكوا طقوسهم العقائدية ادلرتبطة بالديانة اليهودية مثل عدـ إشعاؿ النار يـو 

                                            السبت كتأجري األىارل مبقابل زىيد لذلك.    

أمساء مرادفة للحرؼ كالنشاطات اليت يقوموف هبا مثل لقب ببوسعادة كقد محل اليهود 
صلار كجاكم "العقاقري" كعاشور "العثر" كخلفة "األمري" كأمساء من كتبهم  السماكية 

، ىودا، ...اخل كترجع أصوؿ بعض العائالت إذل ادلغرب . مثل إسحاؽ ،يعقوب شالـو
األقصى مثل عائالت عطية من "مراكش" كأسبانيا مثل عائالت صلار كجاكم كما تشري 
بعض الركايات  إذل كجود عالقة بني اليهود مبدينة ادلسيلة كبوسعادة كيهود منطقة بين 

 .3عباس مبجانة
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ىداؼ اليت ختدـ الطائفة دتيزت الطائفة اليهودية باجلزائر بتنظيم نشاطها كفق األ
كانت سلتلف الشعوب قد عرفت   كإذا، ك قوية اليهودية ك جيعلها متضامنة ك متماسكة

لنشاط العمل اخلريم التضامين فيما بني أفرادىا فهناؾ عوامل تساعد على ازدياد ا
للنشاط اخلريم صلد ، كمن بني العوامل الرئيسية احملفزة اخلريم ك توسعو حسب الظركؼ

بني من ك  ،ف كتقدمي اخلريالتعاك ألدياف تأمر معتنقيها بالتضامن ك ، إذ أف ال الديينالعام
خاصة إذا كانوا يعيشوف كأقلية دينية  ،يزت بالتضامن بني أفرادىا اليهودالشعوب اليت دت

كانت اجملامع زائر أثناء احلقبة االستعمارية ك كسط أكثرية سلالفة ذلم مثل ما ىو يف اجل
ية من مجع ـ ىي اليت تتوذل العملية التضامن19اجلزائر خالؿ القرف اليهودية يف 

ـ  قد 20، فاف األمر خالؿ القرف للمساعدات كإحصاء للمحتاجني كتوزيعها عليهم
الوصاية عمل التضامين بعيدا عن الرقابة ك شهد توجو يهودم عاـ يف اجلزائر للقياـ بال
 . ـ19054خاصة بعد صدكر قانوف الفصل الديين سنة 

، مقارنة مع بقية اليهود يف العادلتعترب الطائفة اليهودية يف اجلزائر زلظوظة جدا  
سن بكثري شلا كانت عليو فلقد أكد الكثري من الباحثني اليهود أف حالتهم يف اجلزائر أح

أف كضعيتهم ازدادت حتسنا مبقدـ االستعمار الفرنسي الذم شكل بالنسبة يف أكربا، ك 
. األىارلضافيا دلزيد من االرتقاء االجتماعي كالسياسي كالتميز عن ذلم إطارا جديدا إ

كشكلت ىذه الطائفة بنفوذىا ادلارل كالتجارم كسيط يف حياة البوسعاديني ككما يقوؿ 
اجلزائريني" ككانت ىذه  األىارلدك تاسي"اليهودم ال يفوت أم فرصة لتحقيق الربح مع 

 .5الصفة خالؿ كبعد الوجود العثماين 
مدم حتوؿ الطائفة اليهودية عن منط حياهتا التقليدم  بني ادلظاىر اليت توضح من 

ىو  ،ني فًتة ما قبل االحتالؿ الفرنسيعاشتها إذل جانب اجلزائري كعالقاهتا العادية اليت
شبو القطيعة االجتماعية مع األىارل الذين حتولوا بفعل السياسة االستعمارية إذل 
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بينما استفاد اليهود من ادلواطنة األكتوماتيكية مث بفعل قانوف   الثانية،مواطنني من الدرجة 
، كتقرب اليهود اجتماعيا كاقتصاديا بادلعمرين أصبحوا فرنسيني من الدرجة األكذلكردييو 

كبدؤكا بالعمل على جتميع أنفسهم يف تنظيمات  كحتالفوا مع اإلدارة االستعمارية احمللية،
كتطلعوا إذل ، اخلاصة حوؿ أكضاعهم  واالتفك  جتماعية السابقة،أبعدهتم عن مواقعهم اال

 مستقبل يكونوف فيو اكرب نفوذ كسلطة كقيادة.
افظة على ، من اجل احملفئاهتم الضعيفةجلمعيات اخلريية لصاحل ا أسس اليهود

، إال أف الالفت من االستعمار الفرنسي يف اجلزائرمستفيدة كضعهم كطائفة متميزة ك 
بث األفكار من خالؿ  غري مباشرةبطريقة لنشاط الدعائي كاحلركي للنظر ىو ا

كإقامة أنشطة ثقافية كأحيانا غري  نشرىا بني أفراد الطائفةاإلسرائيليات ك ك  الصهيونية
 . أخالقية كسط اجملتمع البوسعادم احملافظ بسند اإلدارة الفرنسية.

ضمن  91هناية القرف  كالسياسي ببوسعادة  إذا كاف كاقع  اليهود االجتماعيك 
ىذا بداية القرف العشرين كانت بداية فاف  ،للبلدة ةالقددياألحياء كاقع األىارل داخل 

رلموعة كبرية نسبيا كشليزة  كأصبحت دتثل  بعد اف ارتفع عدد أفرادىا  ذه الفئةذلتحوؿ ال
ل األنشطة التقليدية ذات الدخل الضعيف مثة كثراء، كحتوؿ ىؤالء اليهود من مكان

كادلصاحل   6حرؼ الصباغة إذل األعماؿ األكثر دخال كالتجارة الواسعة كالنقل كادلقاكالت
 اإلدارية االستعمارية كالتوثيق كالشرطة.                                                                    

فقد شكلوا منذ  ،ال يوجد هبا مركز استيطاف أكريب مبا أف بوسعادة مدينة صغريةك 
مؤثرة كمتحالفة مع مرسـو كردييو، الذم منحهم حق ادلواطنة الفرنسية طائفة صدكر 

مسحت ذلا مكانتها االجتماعية بإدارة العملية السياسية يف بلدية بوسعادة الفرنسيني، ك 
كجود عدد من من حيث   ،طة  منذ بداية النظاـ ادلدين هبا كتكوين اللجنة البلديةادلختل
  ود هبا.اليه
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بدأ اليهود منذ ذلك التاريخ يتميزكف عن األىارل من حيث الثركة كالنفوذ، 
كتقربوا أكثر من اإلدارة االستعمارية اليت مسحت ذلم على أساس جتنسهم بالفرنسية 

كاستغلوا نفوذىم يف  .7ضمن اللجنة البلديةادارية كسياسية باالرتقاء إذل مناصب 
لإلدارة  اشتكوىمت على حساب األىارل الذين كثري ا ما التوسع  يف األمالؾ كالعقارا

دينية كثقافية من اجل ترقية الدين اليهودم  بدأ جتمع اليهود  يف إطار مجعياتك  8احمللية
                    .9كتنظيم اجملموعة اليهودية داخل البلدة

حبيث اجلمعوية  سباقة يف مسالة التنظيمات  كانت الطائفة اليهودية بادلدينة  
نوادم شبانية ك ذات طابع اجتماعي كثقايف كسياسي  أسست مبدينة بوسعادة مجعيات

اجلمعية الرابطة البلدية لسباؽ اخليل، ك  النادم الرياضي البوسعادم، من بينها رياضية، 
 . مجعية التكافل اليهودم كغريىمالطلبة، وسعادية، مجعية قدماء التالميذ ك ادلوسيقية الب

ما ظهرت مجعيات أخرل ذات طابع ديين هتتم بالطائفة اليهودية، سامهت يف بين 
ليس من منظور مواجهة ادلشاكل تعزيز التالحم كالًتابط بني أفراد الطائفة اليهودية 

الطائفة مهددة يف امنا كتوجو عنصرم جديد بدا ككاف  ،ادية الطارءةكالصعوبات االقتص
تطورات على حتسني كضعيتهم مبا يتماشى ك  ليهودبينت بوضوح عـز ا، ك كجودىا ككياهنا

بتنظيمات  اخلاص باليهود من خالؿ تأطري العمل اخلريم كاكذل جهودىا كانت العصر، 
 10متعددة االىتمامات.

من  الظاىرة اجلمعوية  لليهود دل تكن استثناء ببوسعادة امنا الحظناىا يف كثري
ليت ظهرت هبا اجلمعية اإلسرائيلية منذ ادلدف اليت تواجد هبا اليهود كمنها ادلسيلة ا

، أشهرىا يهودية من أصوؿ عربية اجلمعيات اليهودية عدة أمساء،كقد  عرفت  1908
ىذه اجلمعية اخلريية اليهودية ظهرت أكؿ 11EliouHanabiىي  ادلعركفة بالعربية 

ىدفها تقدمي ادلساعدات للعائالت اليهودية الفقرية  1921مرة يف عمالة اجلزائر سنة 
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على . ك  (IssacSenanés)اليت يولد ذلا مواليد جدد ترأسها السيد إسحاؽ سينانس
 . 12ئرغرارىا انتشرت ىذه اجلمعية يف كسط الطائفة اليهودية يف عمـو مدف  اجلزا

هتتم مبساعدة ادلرضى اليت  (BikorHolim)كما كجدت  مجعية بيكورىوليم
اإلعانات لأليتاـ تقدمي االحتياجات ك كيف منازذلم ك زيارهتم يف ادلستشفيات من اليهود ك 

هبا طائفة من اليهود ىذه اجلمعية كانت منتشرة تقريبا يف كل ادلدف اليت توجد كاألرامل ك 
 اإلحساف يف كل بلدية حتت مسمى مكاتب للعمل اخلريم ك كثرية العدد. كما فتحت 

Bureau de bienfaisances)  . 
 ك من بني اىم اجلمعيات اليت نشطت يف العمل اخلريم اليهودم نذكر: 

،   (Fraternelle Bou-Saadienne ):البوسعادية األخوةمجعية _ 1
أىداؼ  ت كىي مجعية ذا  ( EliouHanabi ) ذلا اسم أخر معركفة بو ىو

، تأسست مببادرة ضامن بني أفراد الطائفة اليهوديةالتاجتماعية مثل التعاكف كالتكافل ك 
ـ بعد اجتماع عقد بنادم الصحراء الصغرية  1928سبتمرب  16بعض اليهود بتاريخ 

(Cercle de Petit Sahara)   ،كىو نادم يهودم، اتفقوا فيو على تأسيسها
مارس 11مة باجلزائر بتاريخ الرمسية للحكومة العاصدر قرار اعتمادىا باجلريدة ك 

، جاء يف مادهتا األكذل بأهنا مجعية خريية إسرائيلية ىدفها دعم كل احملتاجني ـ1929
 .  13من اإلسرائيليني ادلقيمني ببوسعادة اك ادلارين هبا

ت ديثلن أمها الالئياالىتماـ بالفتيات ك  ،ن نشاطاهتا  محاية الطفولة كالعناية هبامك 
الذم كاف سائدا عند بعض انتشاذلم من بؤر االضلراؼ ادلستقبل بًتبيتهم تربية دينية ك 

ال ، ك مدف كثرية منها بوسعادة كادلسيلةاليهود الذين أقاموا بيوت الفساد كاشتهركا هبا يف 
هتيئة الراحة ادلادية بتوفري ادلوارد الضركرية للعيش ك  إاليتم ىذا اذلدؼ يف نظر اجلمعية 

 . 14سية كالرعاية الصحية للمواليد من الطائفةكالنف
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وس ختانة تشجيعها على إقامة طقارة العائالت اليهودية لدعوهتا ك كتعد زي
احملتاجة كادلعوزة  األسرخص ، ك أىدافهامن بني األطفاؿ حينما يولدكف كفق تقاليدىم 

 Laمتسفاهسن البلوغ الديين ادلعركؼ ) بري ، ك 15اخلتافحفل  إقامةاليت تعجز عن 
Bar Miswaتكفل بتنظيم ذلك لألطفاؿ ، ك تتقدمي ادلساعدات الالزمة إلقامتو( ب

،  ت على الزكاج خاصة اذا كن يتيماتتعمل على مساعدة الفتيات ادلقبالاليتامى، ك 
، دكف اف تنسى تقدمي ادلساعدة لكل اجلمعية بأعباء الدفن بعد الوفاةكما تتكفل ىذه 

 . 16ر ببوسعادةاسرائيلي زلتاج ك معوز دي
 ،لية يف اجملتمع اليهودم ببوسعادةكانت ىذه اجلمعية حترؾ الضمائر االسرائي

بطرؽ سلتلفة جتعل من اجلميع يتحالف كيتعاضد خاصة أصحاب الشأف كادلاؿ 
ادلادم بإشراؾ عدة حىت تضمن لنفسها الدعم البشرم ك  قامت ىذه اجلمعيةف كالسلطة،

لنفوذ اإلدارم ك السياسي يتمتعوف باشلن بوسعادة شخصيات يهودية على مستول بلدة 
، فجعلت من أقدـ منتخيب البلدية جاكم لتسهيل نشاطاهتا كحتصيل دعم مارل ،كالثراء

، بينما عادت الرئاسة كنواب شرفينينسيم رئيسا شرفيا اذل جانب بعض األغنياء  
 .   17الفعلية لػ الباز ليوف مساعد رئيس بلدية بوسعادة ادلختلطة

كانت اإلدارة االستعمارية تتغافل عن نشاطها  بل تقدـ التسهيالت ذلا خصوصا 
تتلقى مواردىا ادلالية من  ىذه اجلمعية  كانتف ،اف من أعضاء اللجاف البلدية يهودك 

رجاؿ األعماؿ ك  األثرياءمن تربعات ؼ سنويا ك  35ها اليت حددت بتربعات أعضائ
، حيث حتصلت من ادة إعانات مالية معتربةدية بوسعبلدتنح ذلا اليهود، كما كانت 
اذل  ، باإلضافة18ؼ 2000مالية قدرت بػ  إعانةعلى  1929بلدية بوسعادة سنة 

كم ادليوؿ ماليا بفضل تدخل النواب ذ دعما قدـ اجمللس العاـ للجزائر الذم  مسامهة 
دة قدموا ذلا كلما جاؤا اذل بوسعاالكري ك برنار لوكاش، ك  أبوشارؿ اليهودية مثل قارداؿ ك 
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ىذا يف الوقت اليت حتاصر فيو اإلدارة االستعمارية األىارل يف كل  .19تربعات شخصية
نشاط يريدكف القياـ بو سواء ما تعلق بتأسيس مثل ىذه اجلمعيات اك نشاط تضامين 

 شلاثل لو.
جلمعيات العالقة كانت كطيدة بني اإلدارة احمللية ادلمثلة يف اللجنة البلدية كا       

 يف اإلشادة اليت تقدمها اجلمعية للجنة كأعضاءىا نتيجة اليهودية كىذا ما دلسناه 
 األخوةففي احد التقارير الصحفية صلد اف  من عندىا، التربعات كاذلبات اليت تتلقاىا

ـ على اعانة من اجمللس العاـ  1931البوسعادية تنوه حبصوذلا للمرة الثانية أم سنة 
، ك شكرت كذلك السيد مورقاس رئيس ادلندكب ادلارل شارؿ ابو الكريي بفضل مساع

جلنة توزيع اإلعانات باجمللس العاـ على التسهيالت ك ادلساعدات اليت بذذلا من اجل 
أكدت انو بفضل ىذه اإلعانة اهنا تستطيع حتقيق ك اصلاز  اجلمعية، ك كصوؿ اإلعانة اذل

الكثرية  األسر، خاصة الت ادلعوزة الكثرية ببلدتنالعائادلسطرة ادلتمثلة يف صلدة ا أىدافها
 . 20ىم يتأسفوف لعدـ كجود مؤسسات اجتماعية تتوذل مساعدهتمك  األفراد

الشاىدة على تضامن اليهود فيما بينهم ما سجلتو الصحف من  األمثلةمن ك    
ف ليت تتكو ( اElie Sellemإعالنات اكتتاب لفائدة عائلة ادلمرض ادلتويف ارل سالـ )

قاـ بو كل من  أيتاـ أطفاؿمن اـ طاعنة يف السن كارملة فاقدة للحركة ك 
، ك قد دتكنوا (Leon El Baz( ك ليوف الباز )Marcel Djaouiمارساجلاكم)

 .   21ؼ ببوسعادة 1075خالؿ يومني من مجع قدره 
ليصل مداه اذل بعض  اإلسرائيليةتعدل النشاط اليهودم االجتماعي اجلالية 

العريب ادلسلم  األىلي، كىو ما أثار عدة أسئلة عن قصة ىذا الفرد  األىارلن ادلعوزين م
، بداية ىذه ادلساعدة بظهور نداء يد ادلساعدة من طرؼ ناشطني يهود الذم قدمت لو

 إنساف( يدعوا اذل مساعدة L'écho d'Algerيف صحيفة ) إعالفيف شكل 
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انو كادلسامهة يف ختفيف معاناتو ك ، يعاين من عجز حركي كعدـ قدرتو على ادلشي معوؽ
 .دل كل سكاف بوسعادة باسم اذلامشيمعركؼ ل

كافل يتوذل   أكأم كرل  أكشلا زاد يف معاناتو يضيف النداء انو بدكف كالدين  ك 
اجتماعية مسلمة  مجعية أك إنسانيةمنظمة  أكال توجد أم ىيئة خريية مساعدتو، ك 

، ضلن ء ىل نًتكو على حالو بدكف مساعدةاالند أصحاب، ك يتساءؿ تتكفل بو كبأمثالو
يالدم نسمح بوجود معاناة مثل ىذه، ال نقبل يضيف النداء انو يف القرف الػعشرين ادل

 .خاصة بادلعوقني تسمح لو بالتنقل دلساعدتو نقًتح شراء سيارة صغريةك 
ىم كثريكف بني قراء اجلريدة ـ نداء اذل كل النفوس ادلتصدقة ك من أجل ىذا نقدك 

م الف قراء اجلريدة مهما كانت ديانته األفرادذين يقوموف دائما بأعماؿ طيبة جتاه كل ال
 . إنسانيوفدديقراطيوف ك 

 Souscription Elعلى عملية مجع التربعات اسم اكتتاب اذلامشي ) أطلقك 
Hachemi تودع ىذه التربعات لدل جاكم سلموف )( كDjaoui 
Salomon) البوسعادية كالكاتب العاـ ذلا،  ألخوةا، احد مؤسسي اجلمعية اخلريية

 . 22(L'écho d'Algerستنشر قوائم ادلتربعني عرب جريدة )ك 
بالنسبة للبعض من اليهود ىذه اجلمعية ىي احد كسائل العمل السياسية لضماف 

لقد ؤثر يف حسم ك توجيو االنتخابات ك التصويت يف العملية االنتخابية ككتلة يهودية ت
اجلمعية احمللية  أعضاءبنجاح كفوز  (L'écho d'Alger)نوه مراسل جريدة 

مام  29يف انتخابات البلديات اليت جرت يـو « البوسعادية  األخوة» للتضامن 
 . 23ـ ، كىم جاكم جوزيف، شيش بورتيش، الباز ليوف، جاكم ارنست1929

ات تصب يف باب تدعيم قامت بنشاط فإهناىذه اجلمعية رغم طابعها اخلريم 
، فكانت من حني اذل ية كهتجري اليهود اذل فلسطني كتقدمي الدعم ادلادم ذلمالصهيون
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 حياءإتقـو بتنظيم رحالت سياحية اذل فلسطني كفق برنامج مضبوط اذلدؼ منو  آخر
 أىداؼتنمية  الركابط مع ادلقدسات ادلوجودة يف فلسطني مبا خيدـ الًتاث اليهودية ك 

ات دعاية ذات طابع مقدس حتت اسم " احلج اذل احلركة الصهيونية ك كانت ذلذه الزيار 
 فلسطني " .

كاملة بفلسطني دلشاىدة اجملهودات   أياـمدة الرحلة تدـك شهرا كامال منها عشرة 
ادلشاركة يف االحتفاالت ادلنطقة كاحلضور ك  راعتمايت يبذذلا اليهود من اجل تنمية ك ال

 . 24ام من كل سنةالدينية الكربل اليت تقاـ يف النصف الثاين من شهر م
 أخرجبمعية » : مجعية يهودية ذات طابع ديين مسيت واجب أخرجمعية  -2
 Habra du) , (Société du dernier devoir)« 25كاجب

RabbaiChemounBarriouhai)  مراسيم تنظيم جنائز ك  أىدافها،  كمن
التكفل بكل ادلصاريف ادلتعلقة بذلك من تغسيل كصالة كبناء قربه ك  اإلسرائيلينيدفن 

ؼ،  12لتقدمي مساعدات لعائالت ادلتوفني، كقد حدد مبلغ االشًتاؾ بػ مع السعي 
ىذا النشاط ديثل  .26(Kalfa Elie)رئاسة ىذه اجلمعية اذل كالفة اليي  أسندتك 

تسهل من رفع احلس  ةجانب التالحم العصيب لليهود خالؿ الصعاب كادلأمت كىو فرص
كصداىا  1934اإلسرائيلي ذك البعد السياسي كنلمس ىذا األمر يف أحداث قسنطينة 

 مبدينة بوسعادة. 
التعاكف بوسعادة بل تعداه  اذل التضامن ك التضامن اليهودم دل يتوقف على يهود          

ـ  1934 أكتالدامية اليت كقعت يف  األحداثعلى مستول القطر اجلزائرم ، فخالؿ 
بقسنطينة بادر بعض يهود بوسعادة اذل مجع التربعات ليهود قسنطينة الذين تضرركا 

، عن فتح اكتتاب مارل للتضامن معهميف اجلرائد  أعلنواك  األحداثحسبهم من ىذه 
 ما جاء فيو:  أىممن 
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بقسنطينة  اإلسرائيلينيال أحد جيهل الكارثة الكربل اليت حلت بالسكاف »   
يف  اآلف، كىم كانوا يتمتعوف مبستول معيشي حسن  األحداثاليهود قبل  من األغلبية

، لذلك نعلن ىذا النداء يف بوسعادة لكل احملسنني ك ادلتحضرين الذين حيبوف حالة فقر
.ك لإلشارة « انو مت فتح اكتتاب الستقباؿ ادلساعدات األجناسالسالـ ك التقارب بني 

دة ىو الذم توذل مجع التربعات ليهود يف بوسعا اإلنساففاف فرع رابطة حقوؽ 
 . 27قسنطينة

وا عليو  من  اخلاص باليهود  كاقع جديد سلالف دلا كان 9191لقد فرض قانوف 
 يف أسالؾ  الشرطة، لعملفطردكا من ادلناصب اإلدارية كمنعوا من ا ،كامتيازات نفوذ

اليهود ىم مركز كاف  ، 28كعمهم الفقر كالبؤس كحاؿ األىارل كأصبحوا يتسولوف اخلبز
، حيث مت تأسيس ئالت اجملندين على مستول بوسعادةالعمليات التضامنية مع عا

 أسندتقد اجملندين كادلتطوعني ك  أمهاتة ىدفها تقدمي ادلساعدات لنساء ك مجعية زللي
شيخ زاكية ك  اإلدارمرئاستها الشرفية لشخصيات ذلا ثقلها على الواقع احمللي كادلتصرؼ 

 . 29الباز ليوفني من اليهود كجاكم جوزيف ك منتخباذلامل ك 
مادية خصصت لدعم اجملهود احلريب فقد مجعوا خالؿ كلليهود مسامهات مالية ك 

، قدمت مادية أشياءؼ بني مبالغ مالية ك  52925حوارل ـ 1940شهر جويلية 
 . 30ببوسعادة اإلسرائيليببوسعادة من طرؼ اجملمع الديين  اإلدارمللمتصرؼ 

كاسًتجع اليهود نفوذىم بعد ظهور حكومة فرنسا  9191احلاؿ تغري بعد  أف إال
من خالؿ  ،حتولوا إذل فئة دعم  ذلا  سياسيا، ك اليت أعادت إدماجهم إذل مناصبهم احلرة

مجعية "مجاعة الكفاح" اليت كانت عبارة عن فرع من فركع احلزب الشيوعي الفرنسي 
   .31ككانت  تعمل على   مساعدة فرنسا احلرة

حوؿ يهود اجلزائر اعًتاؼ حبسن ادلعاملة  ما دكنو ادلؤرخ اليهودم "بنيامني ستورا" 
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: التمرد الذم اندلع يف اجلزائر هناية العصر اليت لقيها اليهود من اجلزائريني كما قاؿ 
الفيشي، اجتذب الكثري من التعاطف مع اليهود، ألنو خالؿ تلك الفًتة ادلظلمة، دل 

جلزائريوف بأم عمل عدائي ضدىم، كعندما بدأت حرب االستقالؿ، يشارؾ ادلسلموف ا
" كيغفل ستورا ىنا اف اليهود كانوا السباقني تعرض اليهود لتحرشات من مجيع اجلوانب

لالنضماـ للعدك الفرنسي كالوقوؼ اذل جانبو كالنكاية يف اجلزائريني كما فعلوا مبدينة 
ا احتفلوا بسقوط عدد من شهداء عند ،9191 ادلسيلة القريبة من بوسعادة سنة

كفركا منها بسرعة كبذلك  ،صفية اليهود من ادلدينة  ادلسيلةادلدينة، ككاف احلادث بداية ت
اعتربت أنذالك أكؿ مدينة خالية من العنصر اليهودم يف البالد العربية يف 

 .9191ديسمرب
 

اجلمعيات كما ظهرت للوجود مجعيات ذات طابع ثقايف ك موسيقي اذل جانب 
الرياضية لكرة القدـ ك رياضة سباؽ اخليل ، اغلب ىذه اجلمعيات سيطر عليها اليهود 

 كتولوا رئاستها ، مثل :
، كدادية قدماء 33، اجلمعية ادلوسيقية البوسعادية32النادم الكركم البوسعادم

 سلتلفة فرنسيني، يهود، مسلمني . أصوؿمن  أعضائهاكاف   األخرية، ىذه  34التالميذ
مستول نضج التفكري  أكصلالنشاط اليهودم يف بوسعادة قد  أف أخرياك نشري  

اك  سواء ادلوسرين األىارل، بينما طائفة اليهودية مبا خيدـ مصلحتهاالوعي لدل الك 
هم يوميا دل يستفيدكا من ذلك مبا يعود بالنفع عادلتعاملني مادلعدمني اجملاكرين لليهود ك 

ة ، فاألىارل دل يستطيعوا لسنوات من تأسيس مجعية لفائددلقهورعلى اجملتمع األىلي ا
التكافل االجتماعي، فقد كاف اخلالؼ بارزا السكاف هتتم بالنشاط الثقايف كالًتبوم ك 

بني أنصار زاكية اذلامل ك رجاؿ اإلصالح حتت لواء مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني ، 
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تأثريىم جانب تعليم بعض األفراد القراءة  كالذين دل ينخرطوا يف ىذين االجتاىني دل يتعد
 35ك الكتابة .

اليت جتعلهم أكثر  ،كارتباطا بتعاليم ديانتهم ،قى تاريخ اليهود امتداد لطبائعهميب
لذلك   ترابطا كتعاضدا، كأكثر حرصا على استمرارية كجودىم بالبلد الذم يعيشوف فيو،

الغري منهم مشوب باحلذر  كانت ىذه الطبائع كالتعاليم سببا يف أف يكوف موقف 
 ،كاليهود مبختلف طبقاهتم كأحيانا بالقسوة كما كاف احلاؿ أياـ احلكم العثماين باجلزائر،

كقدموا  ،جراهتم  شكلوا منوذج ذلذه احلالةكيهود مدينة بوسعادة مبختلف اجتاىات ى
صورة حقيقية جملتمعهم الضيق ادلتحالف مع مصلحة حياهتم ككجودىم مع احملتل 

                                                فرنسي  يف إطار احلركة اجلمعوية ذات الطابع االجتماعي أك السياسي.ال
 بيبليوغرافيا المقال:

                                 
 اذل مسالة غدر اليهود كتنكرىم للعشرة كما جاء يف كتاب موريتس فاغنر:رحالتنشري ىنا  1

حيث يقوؿ عن يهود قسنطينة عندما احتلها -1838-1836يف كالية اجلزائر 
الفرنسيوف::اف ادلدينة هنبت ثالث أياـ متتالية ،كعرضت للبيع غنائم سلتلفة كفاز اليهود الذين  
كانوا يقبلوف أيدم الغزاة كيساعدكهنم على النهب "عن كتاب أبو العيد دكدك :اجلزائر يف 

 .40ص  1975الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع   1855-1830اف مؤلفات الرحالة األدل
2  

3 - Aucapitaine,B: :les fondateurs de Boussaâda in 
RAF(revue africaine)1857 N°:7 
2-Tassy.l.de. l histoire.de royaume d 
Alger,Amesterdam,henri du souzet, Sant dete,p994  

3-ACMM (archive de la commune mixte de m’sila
 5

-- 
6
التي كانت تممك مقاولة تجارة الحبوب ومقاولة  اطالن و عائمة شيشبورتيش.مثل عائمة-  
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 B(boite)N°:21 ACMM (archive de,         9191خاصة بالمياه )منذ     

la commune mixte de m’sila) 

 -5-نأطالمثل اليهودي  نسيم  9881وجود يهود ضمن المجنة البمدية منذ 
ACMM ,Délibération du CMM 12/12/1887 

.وضكككد ACMMB187 - 9191شككككاوك سككككان المسكككيمة ضكككد اليهكككود نسكككيم اطكككالن - 8
وضكككد  اطكككالن  .Mœurs          ACMM;B262(1936/12/2-حجكككام  مكككوي  

 (.99/9/9111حول السقي بمياه الوادي )

وكونت المجمع اليهودي  9118وهي  الجمعية االسرائمية الروحية  التي ظهرت منذ -9
 consistoire. A.C.M.M.B, 1085)-لممدينة 

 
  IIكاجلمعية االسرائلية الثقافية برتاسة  اطالف اللو اليت ظهرت خالؿ ح ع  -10

1942(.(ACMM.B243D1 
الياىو ىنايب ىذا االسم ىو تيمنا بالين اليا اك الياس عليو السالـ ك احياء العماؿ الرب  -11

، حيث يكوف يتجوؿ يف البوادم ك يف ادلدف متنكرا يقدـ ادلساعدات  اليت كاف يقـو
للمحتاجني ك ىو من سيخلصهم يف ادلستقبل عند بعض اليهود ك يسمى الكرسي الذم 

 خيتنت عليو اطفاؿ اليهود بكرسي الياىو . للمزيد انظر :
تفسريم جديد ، عبد الوىاب زلمد ادلسريم :  موسوعة اليهود كاليهودية ك الصهيونية منوذج 

 .117، ص 1999، دار الشركؽ ، مصر ،  1، ط  5ج 
12- J O R F(journal officiel de la republique francaise) 

de 11/01/1921,N10. 
13-- L'écho d'Alger , le 05/10/1928,N°6935. 
-- L'écho d'Alger , le 23/05/1929, 
14-- L'écho d'Alger , le 05/10/1928,N°6935. 

، أم عهد « بريت مياله » ، كيقاؿ احيانا « مياله » اخلتاف تقابلها يف العربية كلمة  -15
اخلتاف كيتم كفق طقوس معينة باالحتفاؿ هبا يف ادلعبد اليهودم ك العائالت الفقرية اليت ال 
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تستطيع اقامة ىذا احلفل تتكفل بو مجعية االخوة البوسعادية ، اليت كانت حتث ابناء الطائفة 

ى احياء ىذه الشعرية اليت دتثل ذلم عهدا بني االلو ك ابراىيم ، كىي ادلعركفة بعهد الدـ ، عل
خيتنت الطفل اليهودم بعد ميالده بسبعة اياـ على االكثر ، ك نظرا لقداسة ىذه العملية فاف 

 من دل خينت ال يعد من الشعب اليهودم . انظر :
 . 207،  ص عبد الوىاب زلمد ادلسريم : ادلرجع السابق -

16-- L'écho d'Alger , le 05/10/1928, N°6935. 
17- L'écho d'Alger , le 05/10/1928,N°6935. 
 
18- L'écho d'Alger, le 30/10/1929, N°7327. 
19- L'écho d'Alger , le 06/10/1928, L'écho d'Alger, le 

30/10/1929,N°7327. 
20- L'écho d'Alger, le 28/11/1931,N°8085. 
21- L'écho d'Alger ,le 11/11/1938,N°10324. 
-  L'écho d'Alger , le 12/11/1938,N°10325. 
22- L'écho d'Alger ,le 13/06/1934,N°8713. 
23- L'écho d'Alger , le 19/05/1929, N° 7149.  
24- L'écho d'Alger, le 20/04/1932,N° 8229. 
24- L'écho d'Alger, le 24/04/1934,N°8663. 

ىذه اجلمعية مستمدة من الًتاث اليهودم فأصوؿ اذلربا تعود اذل احد رجاؿ الدين  -25
اليهود ادلسمى الريب مشعوف بارحيام الذم عاش يف القرف الثاين ادليالدم، الذم كاف الجئا مع 
بعض تالمذتو يف كهف بعيدا عن ادلدينة حىت ال يتعرضوا الضطهاد احلاكم ، ك طيلة إقامتهم 

كاف طعامهم من شجرة خركب عند مدخل ادلغارة ك عند خركجهم منو كجدكا   بتلك ادلغارة
جثة ميت فدفنوىا ك أعادكا ركايتها ألىل ادلدينة الذين قرركا تكليف مجاعة بتنظيم مراسيم 
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 الفن عرفت باذليربا . للمزيد انظر :

 ـ ( ، أطركحة 15 -13ق / 9-7فاطمة بوعمامة : اليهود يف ادلغرب االسالمي )  -
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف التاريخ الوسيط ، قسم التاريخ ،كلية العلـو االجتماعية ك 

ـ ، ص  2009-2008يوسف بن خدة ، السنة اجلامعية  -اإلنسانية ، جامعة اجلزائر
154 ،155 . 

26- l'echo d'Alger , le 02/11/1930,N° 7994. 
27- L'écho d'Alger, le 17/09/1934, 

شديدة خصوصا  2كانت كراىية الفرنسيني  لليهود خالؿ احلرب العادلية -  28
 ACMM:B,20-نشاطهم الدعائي ادلمثل يف جريدة صوت اليهود  الصهيونية 

29- L'écho d'Alger,le 26/09/1939,N°6890. 
30- L'écho d'alger ,le 09/07/1940, 

( كل ادلناصب داخل جهاز الشرطة 2)ادلادة  1940أكتوبر  3حسب قانوف -  31
(  مثل 1940نوفمرب  23شلنوعة على االسرائليني بدكف استثناء كمت توقيفهم بادلسيلة مبنشور )

 اطالف الفريد  جوزيف حجاج.
ACMM,B;243( lettre du préfet de Constantine à 

l'administrateur 20-12-1940 
 أعضاء ىذ النادم ىم : الدكتور جورج ابار ، جاكديارساؿ ، جاكم سادلوف ، انظر :   -32

- L'écho d'Alger,le 25/07/1928,N°6863. 
ية من اليهود  ك ىم سفار قاسطوف، جاكديارساؿ، جاكم اغلب أعضاء اللجنة التحضري  - 33

 ظر :، جولفي، موبار ادكارد ، انسادلوف، جاكم ، ارنست الباز، الباز ليوف
- L'écho d'Alger,le 27/07/1929,   

أعضاء ىذه الودادية من مجيع عناصر مدينة بوسعادة ، كىم : قردياؿ ، السيدة بوين ،   34
الدكتور جورج ابار ، دلبار ، امحد بن قويدر ، بوردات ، امحد جدك ، بن محيدة زلمد ، 
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 شيش بورتيش مواز ، عمار بن زلمد ، جاكم سادلوف ، انظر :

35- L'écho d'Alger ,le 04/07/1932,N°8304. 
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ق.م إلــــــى  560الفكر الديني التوحيدي عند الفرس اإلخمينيين 
ق.م330  

 8جامعة / ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكل   /قسم التاريخ /بلقاسم مرزوقيأ/
قالمـــــــة 1945مـــــاي   

b.merzougui@yahoo.fr 
:  الملـــخص  

تناولت يف ىذا ادلقال حملة تارخيية عن ديانة جديدة يف بالد الفرس األقدمُت، أو باألحرى عن       
أو كما  الزرادشتية الديانةفكر ديٍت أخرج اإليرانيُت من عهد التجسيد إىل فكر التجريد، أال وىو 

انية مسي عند األمة اإلير  نبياليت أتى هبا مصلح أو داعية، أو رمبا  المزديةتسمى 
، حيث تطرقت للبيئة اجلغرافية إليران، ولشخصية النيب ZOROASTREبـزاراتوسترا

الكتاب ادلقدس الذي أتى بو ، وكذلك ألسفاره وتعاليمها، وكيف   ولألبستاقزرادشت نسبو وميالده 
كانت العقيدة الزرادشتية يف ىذا الكتاب ادلقدس ، حيث وجدت أهنا ديانة توحيد خالصة رغم 

وإلو الشر  أىورامزدامن تأويالت، ورغم ماقيل عنها بأهنا ديانة ثنائية بوجود إذلُت إلو اخلَت ماشاهبا 
وىو الكبير المتعالي خالق ، إال أن نيب الفرس أكد بأن ىناك إلو واحد خالق للكون أىريمان

فرس سوى سيدا للشر، وليس يف مرتبة إلو، وقد اعتنق أباطرة ال أىريمان، وما  الوجودأىورامزدا
 ق.م ىذه الديانة وجعلوىا رمسية يف البالد.  330ق.م إلـى  560اإلمخينيُت يف الفًتة مابُت 

Abstract 
This article deals with a historical overview about a 

new religion in ancient Persia, inother words a religious thought 
that took the Persians out of Personification (Materialization) era 
into Abstraction. It is the Zoroastrian Religion or themazdeisme 
.This religion was brought into existence by a reformer or a 
preacher, or maybe a prophet whom Persian people called 
Zoroaster. It deals with Iran’s geography, Zoroaster the 



مجلة دورية دولية محكمة                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 118  14العدد 
 

prophet, his origin and birth, also with the sacred book he came 
with called “THE ZEND AVESTA”, its volumes and their 
tenets, and the way the Zoroastrian doctrine is transmitted in 
that sacred book. It was found a pure monotheistic religion 
though many interpretations sought to prove the opposite. In 
addition, it was interpreted as a dual religion with two Gods: 
ORMAZD ,God of good, and AHRIMANE ,God of evil. 
From his part, Zoroaster proved the existence of one single 
God, the creator of the universe, the Greatest and the highest 
supreme founder of existence. What AHRIMANE is but a 
master of evil. He cannot be in a God level. Persian 
achemenides Emperors adopted this religion during the period 
between 560 and 330 BC. They declared it the official religion 
in the country. 

، يعرف على أنو حيوان متدين وليس ىيجلاإلنسان عند بعض الفالسفة الكبار أمثال 
حبيوان ناطق فقط، أي أن دتيزه باحلس الديٍت والذي يعترب عنصرا ىاما يف تكوين ماىية 

جعلو فعال سلتلفا عن بقية احليوانات األخرى اليت تفتقر إىل الدين،  ان، ذاك مااإلنس
 القانون واألخالق .

فمنذ أن وجد اإلنسان على وجو ادلعمورة، نشأت العديد من الديانات واختلفت،     
الرتباط اإلنسان باإلطار الثقايف الذي وجد فيو، فبعد انتشار فكرة األساطَت واخلرافات 

وذة والسحر وزلاولة السيطرة على القوى اخلفية، والتقرب إليها بالقرابُت والشع
يف  والكونفوشيوسيةيف اذلند  البوذيةو  كالهندوسيةواألضاحي، ظهرت ديانات بشرية 

 كالمسيحيةوبعدىا  كاليهوديةيف إيران، ونزلت قبلها ديانات مساوية  والزرادشتيةالصُت 
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ختتلف الديانات البشرية فيما بينها يف بعض األفكار  ، وال عجب أن اإلسالميوالدين 
 كما أهنا قد تتفق يف أخرى .

أما الذي يدعو للبحث واالىتمام فعال ىو وجود تعاليم يف ديانة بشرية عرفت     
يف بالد الفرس األقدمُت، شبيهة إىل حد كبَت بتعاليم آخر  المزديةأو  بالزرادشتية

 أن اللغة ختتلف فتلك فارسية قددية، هبلوية أو ( إالاإلسالماألديان السماوية )
 سنسكريتية كما كانت تسمى، وتلك لغة عربية فصحى. 

 األبستاق،فما يهمنا ىنا ىو فكر التوحيد الذي جاءت بو الزرادشتية يف كتاب     
الرسول من عند اإللو الواحد اخلالق للوجود، ولكل  زاراتوستراوعلى لسان نيب مسي 

التوحيد أو اإلقرار بوحدانية اخلالق إذا ىو احللقة ادلشًتكة .  بأىورامزداوف الكون وادلعر 
بُت الديانة البشرية الزرادشتية والدين اإلسالمي السماوي، ىذا ما أردت معرفتو عن سر 
البيئة اجلغرافية إليران القددية، اليت أنبتت ذلم نبيا وكتابا مقدسا حيمل تعاليم الدين 

فياترى ىل فعال آمن الذي مل يعرف لو من قبل مثيل يف البالد يددين التوحاجلديد، 
الفرس األقدمون بفكر التوحيد ؟ وماكتابهم المقدس وما أسفاره ؟ ثم ىل كان دين 

 التوحيد عندىم دينا رسميا للبالد ؟ .
اخًتت يف دراسيت ىذه أزىى فًتات احلضارة الفارسية، وىي فًتة     

 قامت يف هناية النصف األول من القرن السادس قبل ادليالد، اليت اإلمبراطوريةاإلخمينية
يف النصف الثاين من القرن الرابع قبل ادليالد، ألرى  اإلسكندرالمقدونيلتسقط على يد 

مدى أثر الدين اجلديد يف البالط اإلمرباطوري لعظماء احلكام اإلمخينيُت الذين اليعًتفون 
 النفوذ شعارا ذلم .  إال بالقوة والتوسع االستعماري وبسط 

 لمحة جغرافية وتاريخية لبالد إيران القديمة : -
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، اليت عادة ما ضلسب أن ادلصطلح حديث ، إيرانكثَتا ما نسمع ونقرأ عن بالد       
اليت رمبا تعٍت إقليما أخر سلتلف وىي كلمة أقدم تارخييا من كلمة إيران، لكن يف  وفارس

افية واحدة، واجلدير بالذكر أن مصطلح إيران ىو احلقيقة ادلصطلحان مها لرقعة جغر 
" أي  إيريانافيجااألقدم من مصطلح فارس فلقد ورد يف الكتاب ادلقدس لإليرانيُت : "

الشرقية، والذين حلوا بالبالد الواقعة  الهندوأوروبيةموطن اآلريُت الذين يتحدثون اللغة 
بُت اذلند شرقا والفرات غربا، وبُت حبر قزوين مشاال واخلليج العريب جنوبا يف أواخر األلف 

 . (1) الثاين قبل ادليالد
يف اجلنوب الغريب من  بارسامشتق من إقليم  يونانيفهو لفظ  فارسأما مصطلح   

يف الشمال  قزوينصور بُت منخفضُت، مها حبر اذلضبة اإليرانية، اليت تبدو كمثلث زل
واخلليج العريب يف اجلنوب، وتبلغ مساحتها حوايل مليونُت وستمائة ألف كيلومًت مربع  

 (2)كما تبلغ أقصى ارتفاع ذلا يف اجلنوب ويقل كلما اجتهنا مشاال .
 ولقد قسمت ادلظاىر اجلغرافية إليران إىل أربعة أقسام وىي :   

: وىي مجلة سالسل جبلية متوازية من الشمال الغريب إىل اجلنوب  زاجروس منطقة 01
 (3)كلم.  193كلم وعرضها ضلو   998الشرقي إليران يبلغ طوذلا حوايل 

: تشكل قوسا اليتجاوز عرضها  المناطق الشمالية المرتفعة : البروز وتاليش 02
 (4)كلم  130
 سالسل جبال الربوز واحلد اجلنويب : تقع بُت المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية 03

 جلبال زاجروس.
 (5)ألف ميل مربع.300: تقدر مساحتها حبوايل وسط الهضبة اإليرانية  04

، فسنجد أن ادلنطقة قد  األسرةاإلخمينيةأما إذا حتدثنا عن تاريخ إيران قبل عهد   
ب مل يعرفوا وحدة عرفت أقواما منذ األلف الثالثة قبل ادليالد سلتلفي األعراق واألنسا
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 الجوتيون،،  اللولوبيونسياسية تذكر ، أقوام عاشوا فقط من أجل البقاء وىم 
 يف اجلنوب . العيالميون الكاشيونو

و إذا أردنا معرفة ديانة الفرس األقدمُت قبل الزرادشتية علينا أن نبحث يف اجلهة الشرقية   
أي يف ادلناطق احلدودية بُت إيران واذلند اليت كانت ميدانا لتفاعل ديٍت ألثر وتأثر ، إال 

عية أنو يف حقيقة األمر وادلعروف تارخييا أن اإليرانيُت القدماء وضعوا فوق كل اآلذلة الطبي
والفلكية إالىا كبَتا، وىو أىورامزدا لكن عبادتو غَت مقيدة بتعاليم نبيهم زرادشت ألنو مل 

 يظهر بعد . 
يتبادر إىل أذىاننا عبادة اهلل سبحانو وتعاىل قبل ظهور النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم، 

 فى . حيث كانت قريش تشرك باهلل آذلة أخرى من أصنام وأوثان لتقرهبم إىل اهلل زل
 زرادشت نبي الفرس األقدمين : مولده ونشأتو -
يذكر مؤرخو العرب النسل الذي اضلدر منو زرادشت، فيذكر البستاين : "ىو حكيم   

زرادشت بن ورشف بن فذراسف بن أريكسف بن ىجدسف بن صحيش بن باتَت بن 
هى أرحدس بن ىردار بن أسبيمان بن واندست بن ىايزم بن أرج بن دورشُت بن منوش

 (6)ادللك " وكان من أىل أذربيجان واألشهر من نسبو أنو زرادشت بن أسبيمان.
وأمو تدعى  بورشاسبوأو  بورشاسفأما ادلصادر الغربية جتمع على أنو زرادشت بن   

 دغدوغا أو داكدوب وقد ولد زرادشت بأذربيجان ويقال أن ىناك انتشرت ديانتو .
نشأتو وحياتو فال شك أن ما نعرفو عنو أقل رغم األساطَت اليت حيكت عن مولده،   

بكثَت شلا نعلمو عن مؤسس أي مذىب أخر تقريبا وإن أقدم تاريخ ذكر عن ميالد ىذه 
ادلؤرخ  بيروسوسولكن دتسك  أرسطوقبل ادليالد ذاك الذي أقره  6000الشخصية ىو 

ت قد ولد حوايل البابلي الذي عاش يف القرن الرابع قبل ادليالد بالرأي القائل بأن زرادش
 (7)ق.م 2000
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على أن الروايات الزرادشتية نفسها تؤيدىا يف ذلك ادلصادر الغربية وجتعل بداية تعاليم   
 ق.م  660سنة وىذا حيدد مولده بعام  272زرادشت قبل وفاة اإلسكندر ادلقدوين بــــ 

رف عليو عاما وىذا ىو التاريخ ادلتعا 77ق.م بعد أن عاش  583وكانت وفاتو عام   
حديثا والذي حيدد بصفة هنائية حياة زرادشت .  ورد اسم زرادشت يف ضلو عشرين 
صيغة سلتلفة الرسم واذلجاء فاسم زورواسًت مشتق من الكلمة اإلغريقية زاراتوسًتا ، ومعٌت  
كلمة : زارات : يعذب ، أما الكلمة الثانية : أسًتا : فتعٍت : مجل ، وعلى ذلك يكون 

 (8)معذب اجلمل.معٌت اإلسم : 
وقد جرت العادة يف القبائل البدائية أن ينسب الطفل إىل أول فعل ملحوظ من فعالو ،   

وىي الصيغة اليت أخذىا العرب  زراتشتوذكر امسو يف الكتابات الفارسية ادلتأخرة بصيغة 
 (9)ونطقوا هبا سلففة فقالوا زرادشت أي بالدال بدال من التاء.

حيكت العديد من الروايات حول مولده حىت حول كيفية محل أمو بو، وكيف        
حاولت األرواح الشريرة والشياطُت قتلو يف رحم أمو ، ومدى سعي الكهنة والسحرة 
والعرافُت بعد ميالده إىل قتلو ألهنم كانوا يعلمون أنو ذو شأن عظيم، وسيبطل كل أفعاذلم 

س بسهولة ، إال أن إلو زرادشت الواحد دائما كان وتذىب بذلك ىيبتهم واستمالتهم للنا
حيميو وحيفظو من كل سوء يتعرض لو، إىل أن بلغ سن الثالثُت من عمره فآثر الوحدة 
والعزلة اليت ىي زلراب الطبيعة اجلليل حيث تتمكن النفوس من مناجاة بعضها البعض يف 

اإليرانية ويتخذ من  صمت مطبق ويف ىدوء تام، ليلجأ زرادشت إىل قمم جبال اذلضبة
النجوم والطَت وادلياه وكل ادلخلوقات أساتذة لو، يتعلم منها أسرار ىذا الكون الذي البد 

 لو من خالق مبدع . 
وىكذا تذىب األساطَت والروايات إىل أن زرادشت كان واقفا يف فجر أحد األيام         

ناحية اجلنوب ويف يده  ( ادلقدس، وإذ بشبح مقبل عليو منديتيعلى ضفة رلرى هنر )
" كبَت ادلالئكة، نادى فوىومناىوقضيب يشع منو نور ، كان ذلك الشبح ىو " 
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زرادشت وطلب إليو أن يتبعو إىل حيث يستمع لتعاليم أىورامزدا العظيم فوىومناىو
ومالئكتو األطهار، ولقن زرادشت وىو يف احلضرة اإلذلية األركان األساسية للدين 

ىذه العزلة الطويلة، عاد زرادشت إىل مسقط رأسو، غَت أن الشيء  ، وبعد(10)اجلديد
الذي هبر أىل منطقتو ىو ذاك النور الذي كان يشع من طلعتو، أخذ زرادشت بسرد 
مانزل عليو من إذلام مساوي ومن تعاليم دين جديد مل يعرفو الفرس من قبل، لكن أغلبية 

عتقد اجلديد الذي رأوا فيو ميال عن ديانتهم الناس مل يستسيغوا الفكرة ومل يؤمنوا هبذا ادل
وطقوسهم اليت ورثوىا عن أسالفهم، فسعى زرادشت شرقا وغربا ينشر دينو اجلدي، 
وأخذ أتباعو يف تزايد مستمر إىل أن قوي مركزه واشتد ساعده عندما اعتنق ادللك 

 الزرادشتية .( ىذا الدين اجلديد، فكان ذلك مبثابة الدعامة الكربى للديانة ىستاسبيس)
وتذىب بعض الروايات إىل أن زرادشت لقي حتفو يف احلروب بُت فارس والصُت، إذ   

تربص بو زلارب )توراين( وطعنو طعنة قاتلة ، وىناك روايات أخرى حول موتو منها أن 
شعاعا من نور أحاط بو يف يوم من األيام وصعد بو إىل السماء ، و ادلتفق عليو من قبل 

 عاما . 77ق.م ىو تاريخ وفاة زرادشت بعد أن عاش  583أن عام ادلؤرخُت ىو 
 الكتاب المقدس )األبستاق( :-

، الكامل يف التاريخ : " أن زرادشت من العجم وصنف  األثير ابنورد يف كتاب      
كتابا وطاف بو األرض فما عرف أحد معناه، وزعم أهنا لغة مساوية خوطب هبا ومساه " 
أشتا " فسار من أذربيجان إىل فارس، فلم يعرفوا ما فيو ومل يقبلوه فسار إىل اذلند وعرضو 

أخرجوه من بالدىم، وقصد على ملوكها، مث أتى الصُت والًتك فلم يقبلو أحد و 
 (11)فأمر حببسو مدة فحبس". ىستاسببنلهراسب

وشرح زرادشت كتابو ومساه زند، ومعناه التفسَت مث شرح الزند بكتاب مساه بازند يعٍت   
:" وىو نيب اجملوس أتاىم بالكتاب  المسعوديتفسَت التفسَت وفيو علوم سلتلفة، ويقول 

" مث عمل زرادشت  بستاه"  المجوسوامسو عند عند عوام الناس  بالزمزمةادلعروف 
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تفسَتا عند عجزىم عن فهمو ومسوا التفسَت زندا، مث عمل للتفسَت تفسَتا ومساه بازند " 
: فيقول أن الكتاب ادلقدس للزرادشتيُت ىو رلموعة  أما ويل وايريلديورانت،  (12)

ى أتباعو ادلتأخرون ىذه الكتب اليت مجع فيها أصحاب النيب ومريدوه أقوالو وأدعيتو، ومس
" ، بناءا الزاندافستا( وىي ادلعروفة عند العامل الغريب باسم " األبستاق) األبستاالكتب :

 (13)على خطأ وقع فيو أحد العلماء احملدثُت.
إىل ىذا اللفظ وليست ىذه إال داللة على  زنـدم، 1771 أنكتيلدوبرونوأضاف       

نفسو فأصلو غَت  أبستاقسَتا لألبستاق ، أما لفظ أن مايليها ليس إال ترمجة أو تف
: وىو األصل اآلري الذي  فيدمعروف على وجو التحقيق والراجح أنو مشتق من : 

 (14)ومعناه ادلعرفة. –فيدا–اشتق منو 
ويروي مؤرخو العرب أن النص الكامل للكتاب الفارسي ادلقدس، كان يشمل على       
ألف جلد ثور )أو من جلود البقر(، وتقول إحدى الروايات الدينية أن احلاكم  12

" كتب من ىذا الكتاب نسختُت، التهمت إحدامها النار حُت أحرق ىيستاسبيس"
أما األخرى فقد أخذىا اليونان ليس، برسيبو اإلسكندر ادلقدوين القصر ادللكي يف 

ادلنتصرون معهم إىل بالدىم، فلما ترمجوىا كانت ىي ادلصدر الذي أخذوا عنو كل 
" أحد  قلجيسيسالخامسمعلوماهتم العلمية ،  فلما كان القرن الثالث ميالدي أمر " 

رقة أن جيمع كل مابقي من أجزاء الكتاب ادلتف األركاسيةمن األسرة  البارثيينملوك 
ادلكتوبة منو والباقية يف صدور ادلؤمنُت ، فاختذ الكتاب من ذلك الوقت صورتو الباقية إىل 
ىذا اليوم، وكان قانون الديانة الزرادشتية يف القرن الرابع ميالدي وأساس الدين الرمسي 
للدولة الفارسية، مث عبثت األيدي مرة أخرى هبذا الكتاب دلا فتح ادلسلمون بالد الفرس 

 (15)م7القرن يف 
ىو عبارة عن رلموعة من الكتب،   AVESTAىذا الكتاب ادلوسوم باألفستا 

استوعبت مامجعو تالميذ النيب من أقوال وأفعال وصلوات، وقد أمساىا بعض أتباعو 
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ادلتأخرين بتلك التسمية وقد اشتبو األمر على بعض العلماء احملققُت فسموىا خطأ 
وأصبحت لذلك تعرف لدى الغربيُت  THE ZEND AVESTAبالزاندافستا

 هبذه التسمية . 
، الزندوترجع شروح األبستاق وشروح شروحو إىل ثالث رلموعات يطلق عليها اسم ) 

 ( وقد فقد معظم الشروح ومل يصل إلينا منها إال القليل :  البازندواإلياردة
وىي اللغة الفارسية يف  البهلويةفهو الشرح ادلباشر لألبستاق وقد دون باللغة أما الزند :

مرحلتها الوسطى، وقد كان كثَت من قدماء الزرادشتيُت يعتقدون أن الزند واألبستاق  
 (16)كليهما نزل من السماء بل لقد كان البعض خيلط بُت الكتابُت.

فهو تفسَت للزند أي شرح لشرح األبستاق وقد كتب باللغة البهلوية يف أما البازند : 
 لفتح العريب، حوايل القرنُت الثاين والثالث للهجرة .مراحلها التالية ل
بكسر اذلمزة وفتح الراء أو كسرىا وفتح الدال فهو شرح للبازند أي شرح  أما اإلياردة :

 (17)لشرح الشرح أو تفسَت لتفسَت التفسَت.
 أسفار الزاندافستا )األبـستاق( : -

باألحرى أســــــفار الكتاب ادلقدس إذا أردنا احلديث عن أقسام أو أجزاء أو       
لإليرانيُت القدماء الذي يتضمن ويدعو إىل دين جديد، أال وىو التوحيد، فسنجد أنو يف 
أواخر القرن الثامن عشر ميالدي عثر أحد علماء اآلثار الفرنسيُت وىو العالمة 

(DUPERRON( أثناء حبثو يف مكتبة )مبدينة بودليان )على قسم أكسفورد ،
فقام بنشره وترمجتو، وىذا  البارثيينوالساسانيينمن األبستاق الذي مجع ودون يف عهد 

القسم ىو كل ماوصل إلينا، ومانعرفو عن األبستاق وىو يشتمل على مخسة أسفار ال 
تكاد تتجاوز يف رلموع فصوذلا ربع األبستاق الذي دون يف عهد البارثيُت والساسانيُت و 

 ىي : 
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ومعناىا العبادة أو التسبيح، ويشتمل على أدعية ( :YASANيسنا ) سفر ال
وصلوات كان زرادشت النيب يتجو هبا إىل إذلو ومالئكتو والكائنات ادلقدسة، وإشارات 

 إىل تاريخ الدعوة الزرادشتية يف مراحلها األوىل . 
سبعة عشر فصال تعرف باسم اجلاتا، وىي أقدم أجزاء  اليسناومن بُت فصول   

األبستاق ومن ىذه األدلة أهنا ىي وحدىا اليت كتبت يف األصل باللهجة ادليدية، وىي 
ذلجة ادلنطقة اليت ولد فيها زرادشت، واليت كتب هبا يف األصل ماعدا اجلاتا يف أسفار 

 (18)األبستاق .
 
 
ويشتمل على أدعية وصلوات مكملة دلا يف ( :VISPERDسفر الفسبيرد )  

 اليسـنا.
أي الًتنيمات أو ادلزامَت، وىي إحدى وعشرين ( :YASHTSتات )سفر اليش 

 ترنيمة تتلى يف مدح ادلالئكة ادلشرفُت على أيام الشهر .
" يف صدد ىذه اليشتات  الجماىر في معرفة الجواىريف كتابو "  البيرونييذكر        

 بعدد اليشتات . 21أنو كان للملوك الساسانيُت سبحة من الدر الثمُت عدد حباهتا 
أي األبستاق الصغَت، وىو سفـــر جامع ألدعية وصلوات الكهوردافستا )الخوردافستا( :

ت خاصة بكل وقت يف اليوم، وباأليام ادلباركة من الشهر واألعياد الدينية يف العام وأوقا
الصحة وادلرض اليت تعرض يف احلياة، ويشتمل كذلك على بعض أحكام العبادات 

 (19)والزواج .
أي القانون ادلضاد للشياطُت، ويتألف من اثنُت  ( :VENDIDADالفنديداد )

وعشرين فصال يتعرض أوذلا لألمور نفسها اليت تعرضت ذلا اإلصحاحات األوىل من سفر 
 (20)اوات واألرض.التكوين وىي خلق العامل والسم
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 العقيدة في أسفار األبستاق : -
أثناء عزلة نيب الفرس األقدمُت يف اجلبال وتأملو للكون، بدا لو العامل كلو صراعا بُت       

( أىريمان( وجعلو اإللو اخلالق الواحد، ومسى الثاين )أىورامزداروحُت : مسى األول )
مرتبة اإللو ومن ىذا ادلنطلق بدأت عقيدة وجعلو سيدا للشر بل مسببا لو، ومل يصنفو يف 

 زرادشت .
يعتقد الزرادشتيون ادلعاصرون بأن زرادشت نيب ويؤمنون بوجود الثواب والعقاب يف        

اليوم اآلخر كما أهنم ركزوا على القيم اخللقية ، يقول ادلرجع الديٍت األعلى للطائفة 
حن نعتقد أن نبينا زرادشت، كما نعتقد ن الزرادشتية يف إيران الدكتور رستم شهزادي  :"

بوحدانية اهلل فال نعبد غيره ، وعندما جاء زرادشت برسالتو إلى البشر حاول نشر 
المبادئ األساسية الثالثة التالية : ) الفكرة والنية الحسنة، القول الحسن والعمل 

سيعيش الحسن ( ونحن نعتقد أن اإلنسان ومتى ماعمل بهذه المبادئ الثالثة فإنو 
سعيدا في دنياه وآخرتو ، أما أصول ديننا فهي ستة : التوحيد، اإليمان بنبوة 
زرادشت، النية الحسنة القول الحسن والعمل الحسن، بقاء الروح وجود الثواب 

 " .والعقاب والمعاد في يوم القيامة
ن " إن مانفعلو ىو أننا نتجو للنار في بعض األحيا ويقول الدكتور رستم شهزادي : 

باعتبارىا تمثل النور الذي ىو انعكاس أو مظهر من مظاىر اإللو الواحد ، فنحن في 
الحقيقة وعندما نتوجو إلى عبادة اهلل نتجو إلى النور بأي شكل من األشكال، ففي 
النهار تكون قبلتنا الشمس وفي الليل القمر أو النجوم أو أي ضياء كان ومنها 

جميع ىذه األشياء يمثل النور اإللهي فالمهم، إذا النهار ، طبعا حيث نعتقد أن نور 
ىو أن نتجو ألي مصدر للنور مهما كان شكلو أو حجمو كقبلة لنا نقدسها وال 

 (21)نعبدىا "
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وألن النور مقدس عند الزرادشتيُت ومبا أن الطبيعة ال توفر ذلم مصدر ىذا النور من 
ماىو اصطناعي، فكانت النار   خالل الكواكب يف األوقات كافة، عمد الزرادشتيون إىل

كمصدر للنور شلكن يف كل وقت مقدسة، وذلا شأهنا يف عباداهتم، وتتسم أماكن العبادة 
لدى الزرادشتيُت بالسرية، فهم اليرغبون يف أن يقًتب أحد من بيوت عبادهتم، وحتتل 
النار ادلقدسة اليت ال تنطفئ وسط غرفة خاصة وتوضع يف موقد حجري مستقر على 

عة قوائم ويوقدىا الكاىن ليال وهنارا وىم يلقون فيها كميات من البخور ويضع الكاىن  أرب
 (22)كمامة على فمو ألجل أال يدنس النار بأنفاسو.

 وللزرادشتية رموز تذكرىم بدينهم كجزء من زيهم اليومي : 
خيط مقدس بو اثنان وسبعون خيطا، ترمز ( : KUSHTIالرمز األول : الكوشتي )

ار اليسنا  وىي تعقد وتربط مرات عديدة يف اليوم تعبَتا عن التصميم الديٍت إىل أسف
 والعزم واألخالق معا . 

( يرمز إىل الدين ويرتدي الكهنة أردية SANDREيرتدون قميصا )الرمز الثاني : 
بيضاء ويضعون عمامة على الرأس، وقناعا على الفم أثناء تأديتهم لبعض الطقوس، 

 نار ادلقدسة بأنفاسهم . ليتجنبوا تلويث ال
 الصلوات الزرادشتية :-

للزرادشتيُت صلوات مخسة يف أوقات معينة،وىي تؤدى يف نفس وقت صالة ادلسلمُت 
 وىي : 
 كان إيشهن : صالة الفجر  -
 كان ىاون : صالة الصبح  -
 كان رفون : صالة الظهر  -
 كان إزيرن : صالة العصر  -



مجلة دورية دولية محكمة                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 129  14العدد 
 

 كان عيوىسرتَتد : صالة الليل   -
 ول ديورانت أن صلواهتم ترتبط بتعظيم الشمس.ويذكر 

يتحدث الزرادشتيون عن هناية للعامل تشبو القيامة عند أتباع الرساالت السماوية،        
ودلن يربطون هناية العامل بعقيدهتم فيقولون بأن ىذه النهاية تكون عند انتصار أىورامزدا 

رور من العامل حسب معتقدىم إلو النور على أىرديان مصدر الشر وبذلك تنتهي الش
وينتهي الظالم وكل أنواع الشقاء ، والزرادشتية كدعوات كثَتة تؤمن بالرجعة وفكرة ظهور 

، أي الرجل العامل، أشيزريكامن ينشر العدل وعندىم يسمى صاحب العودة والظهور 
ل عن الزرادشتية يف ىذا ادلوضوع : " ... سيظهر يف أخر الزمان رج الشهرستانيينقل 
، تبيارهومعناه الرجل العامل يزين العامل بالدين والعدل مث يظهر يف زمانو  أشيزريكاامسو 

فيوقع اآلفة يف أمره وملكو عشرين سنة مث يظهر بعد ذلك أشيزريكا على أىل العامل 
 (23)وحييي العدل ودييت اجلور. 

الت السماء مع ولعل ظهور زرادشت يف منطقة جغرافية رلاورة لألرض العربية، مهد رسا
اإلشارة إىل التفاعل والعالقات بُت العرب والفرس تارخييا إجيابا وسلبا، ىو الذي لعب 
دورا كبَتا يف معتقدات وأفكار زرادشت وىذا ماجعلهم يف موقع الكتابيُت جلهة ادلعاملة 
من قبل ادلسلمُت، وعلى أساس ذلك عدوا أىل شبهة كتاب، كما أن زرادشت قد بُت 

اإلنسان ينبغي أن تكون فعل اخلَت دائما، وإن طبيعتو اخلَتة تدعوه إىل ذلك، أن غاية 
 (24)وحتول بينو وبُت أن يصنع بغَته أمرا ال حيبو لنفسو.

كما قررت األفسـتا أن الكفر ىو أكرب اآلثام وأن جزاء الكافر ادلارق ىو اإلعدام    
 (25)السريع، وهنت األفسـتا عن إقامة اذلياكل واألصنام .

ديكن القول أن زرادشت قد نقى عبادة اخلصوبة من مظاىرىا البدائية اخلشنة ،         
كما أن زرادشت قد أكد على شخصية أىورامزدا السامية، مستمدا من اعتقاد كان 
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، أن مثل ىذا السمو ليهوهعليهما السالم احًتاما  ابراىيموموسىيسلم بو بادلثل كل من 
 (26)الو عالقة باجلنس.قد جيعلو منزىا عن كل م

ومن األساطَت الزرادشتية حول أصل اجلنس البشري أيضا، نالحظ ىذا الصراع نفسو   
 ماشياوماشيويالقائم يف الشبيو الزرادشيت آلدم وحواء ادلسميُت باسم 

(MACHYA ET MACHYOI ونالحظ أن اإلنسان كما جاء يف سفر )
دلا جاء يف الزاندافستا، فقد أوجد أىورامزدا التكوين، كان السادس يف ترتيب اخللق وطبقا 

جوىر اإلنسان من النور، وكان وجوده فقط لغرض التأمل يف صدق العقيدة الكاملة 
 (27)والصحيحة والرغبة يف التمجيد اخلالص للخالق.

أما فيما خيص الشريعة عند الزرادشتيُت، فنجد أهنا حتث على السعي يف مناكب األرض 
نصوصها ادلقدسة مثال : " أن من يشق األرض مبحراثو خَت شلن  لكسب الرزق ، ففي

يقدم ألفا من القرابُت وشلن يقدم عشرة أالف من األدعية والصلوات" ، وجتعل الزواج 
واجبا على كل قادر عليو، وقد ورد يف الزاندافستا أن أىورامزدا قد أوحى إىل زرادشت أن 

 (28)تقيا عفيفا".  المتزوج أعلى منزلة من األعزب ولو كان: "
 (29)وتشبو أسفار الزاندافستا وشروحها أسفار اليهود يف استيعاهبا جلميع فروع الشريعة.  
كما تدعو الديانة الزرادشتية إىل الفضائل نفسها اليت يدعو إليها اإلسالم، وتنهى عما    

 (30)ينهي عنو من مظاىر الرذائل والفحشاء وادلنكر والبغي.
ويعٍت: ىو )أنا(، را )الوجود(، مزدا ) أنا .. الوجود .. خالق ( :  اإللو أىورامزدا

 )خالق(، وىو إلو النيب زرادشت رب القبة الزرقاء . 
" ،  األسـوراتوالعذراواتتنقسم الديانة اذلندية اآلرية القددية إىل قسمُت : "       

، وإىل فارونا، ميترا، سانيتا، أديتي كل من اآلذلة التالية :   األسوراتوينتمي إىل 
تنتمي بقية اآلذلة األخرى . ويرى بعض ادلؤرخُت ومنهم  الدايفاتأو  العذراوات

:J.DUCHESNE GUILLEMIN  : يف كتابوORMAZD ET 
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AHRIMAN   أن أىورامزدا ىو اسم أخر لإللو اذلندي ) فارونا ( إلو العقل
دشتية يف إيران، أي أن لو نفس الصفات وادليزات والسماء يف اذلند السابق للديانة الزرا

 اخلاصة بو . 
حىت أن معٌت األسورات والسُت السنسكريتية القددية تقرأ عند الفارسيُت ) ىاءا ( وتصبح 
الكلمة )أىورات(، وورد لفظ أىورامزدا يف نقوش اإلمخينيُت شلثال بقرص مشس رلنح، خيرج 

ل التاج رأسو، ويشتق ىذا الرسم من الرموز منو نصف الشخص األعلى حيمل حلية ويكل
 (31)األشورية الدينية.

من أمساء أىورامزدا اليت ذكرىا لنبيو زرادشت صلد : الوجود / ادلعطي للخَت / الفهيم /   
القوي / ادلقدس / احلكيم / ادلعطي للفهم /ادلعرفة / أىورا / الذي يرى كل شيء / 

 (32)احملارب للشر / مزدا.
ورد اسم أىورامزدا يف بعض النقوش اليت تعود لفًتة ملوك الفرس اإلمخينيُت،   قدل      

كونو ماضلا لالنتصارات على العدو وآمرا على العدل والتسامح بُت الشعوب، واللُت 
يف إحدى نقوشو : "... ىذا  دارا األولوالرفق مبن ىو ضعيف وقد ذكر ذلك ادللك 

زدا .." ".. خشعت إىل أىورامزدا مارزقنيأىورامزدا .. فليحفظٍت أىورام
" يف نقش كبَت يقول فيو دارا األول:..فاستجابليأىورامزدا .. مبشيئة أىورامزدا " وكذلك 

 أىورامزدا رب كبَت .." 
يقول فيو : " أىورامزدا ىو اإللو الكبَت الذي  1اكسركسيسكما يف نقش أخر للملك 

ا أيها اإللو العظيم " إضافة إىل نقوش خلق األرض والسماء .." ويف نقش أخر " أىورامزد
 (33)أخرى ديجد فيها ادللوك اإلمخينيون اإللو أىورامزدا.

، خالق الدايفات ىذه ادلصطلحات MARA: روح الشر ، أنغراماينو، مارا  أىـريمان
أو األمساء باإلضافة إىل أمساء أخرى صلهلها تعٍت )الشيطان( أو إبليس عند الزرادشتيُت ، 

وقلنا أن العامل عند زرادشت ىو صراع بُت اخلَت والشر ، إذا كان خالق اخلَت ىو سبق لنا 
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أىورامزدا، فمن ذا الذي خلق اآلالم وخلق الشر واحلروب وادلآسي ؟ إنو حسب 
الذي حياول إغراء البشر، ليبتعدوا عن فعل اخلَت وذاك الذي حاول  أىريماناألبستاق

إغراء زرادشت نفسو يوما ما، لكنو مل يقدر على ذلك، وذاك الذي علم السحر للبشر 
 لفعل الشر .

أىرديان ىو أمَت الظلمة وحاكم العامل السفلي، الذي تشبو شخصيتو شخصية إبليس يف 
و خالق ادلعاصي واآلثام، وباليا احلياة ليحطم اجلنة اليت اليهودية وادلسيحية واإلسالم، وى

 (34).أسكنها أىورامزدا للسلف األول من اجلنس البشري 

ويوجد أىرديان كطرف يف الصراع مع أىورامزدا، لذلك ظن ادلؤرخون أن عقيدة زرادشت  
ىي ثنائية وليست عقيدة توحيد، ودليلهم على ذلك ىو وجود إذلُت إلو اخلَت وإلو الشر 
، لكن زرادشت يف كتاب الزاندافستا ذكر وأكد أن أىرديان ليس بإلو وسيهزم يف النهاية 

 رامزدا ليطلب ادلغفرة من إلو الكون كلو . ويأيت راكعا أمام أىو 
 ديانة التوحيد الزرادشتية في بالط ملوك اإلخمينيين : 

 األشوريينإن أول ما يعرفو ادلؤرخون من أخبار اإلمخينيُت، كان قد ذكر يف مكتوبات 
ق.م، 9( التقى هبم مع ادلاديُت يوم غزوتو لتلك النواحي يف القرن 2شلمانصرفإن )

، ويستفاد من أخبارىم  سوسيانا( يف اجلبال الشمالية الشرقية من سنحاريب) والتقى هبم
( أبو 1قمبيز( مث )1قورش( مث )ثيسبس( مث )إخمينسأن أول ملوك ىذه الدولة )

 (35)ىؤالء قليلة.2وأخبار الكبير2قورش
 ق.م : 530ق.م إلى  559قــورش الثاني : -
اإلمرباطورية الفارسية اإلمخينية على مرسوم يف عثر للملك قورش الثاين مؤسس       

م وىو عبارة عن اسطوانة من الطُت ادلشوي نقش عليها ادلرسوم 1879مدينة أور عام 
( بلندن وشلا جاء BRITISH MUSEUMباللغة البابلية وحتفظ اآلن مبتحف )

بن أنا قورش ملك العالم ملك بابل ملك األطراف األربعة للعالم ا فيو مايلي : "
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قمبيز الملك الكبير ملك أنشان موئل عناية بعل ونبو دخلت تين تير )بابل( بال 
حرب وال مقاومة... فمردوك اإللو الكبير ربط قلوب الناس بي ... فرح مردوك 

 " اإللو الكبير بأعمالي و...
 2" ىو الذي إختار قورشنابونيد" إن الرب مردوك البابلي الذي كفر بو ملك بابل "  

 (36)وأرسلو لكي يعيد لإلديان نقاءه ..." نفسو 

اعتنق ديانة بابلية إذلها " مردوك " فهل ىذا  2من خالل ىذين النصُت يظهر أن قورش
يعٍت أنو ليس زرادشتيا ؟ أم ليس مؤمنا باإللو أىورامزدا ذلك ماهتملو ادلصادر وادلراجع 

يي الدين السعدي يذكر اليت تتحدث عن الفًتة اإلمخينية ، لكن الدكتور حسن زلمد زل
" على  بازارجادييف فتوحاتو استلزم بناء عاصمة جديدة أنشأىا يف "  2أن توسع قورش

مع  2األكفاء، حيث بٌت معبد للديانة الزرادشتية اليت تعاصر قورش الميديينيد العمال 
 (37)داعيها األكرب ) زرادشت ( .

 ق.م : 522ق.م إلى  530قـمبيز الـثاني : -
بالسلبية ذلك ألهنا تلت شخصية  2تصف مجيع ادلصادر وادلراجع شخصية قمبيز       

( دارااألول( وأعقبتها شخصية أخرى عظيمة جدا )2قمة يف القوة والذكاء )والده قورش
(، زيادة على قصر مدة حكمو مقارنة بادللوك السابقُت 2فتبُت بذلك قزم أو قصر )قمبيز

باالنتهازي، ألنو سارع ودون وجو حق إىل  2يزلو أو الالحقُت بو، وديكن وصف قمب
" ، كذلك ختلصو من ملكبابل" وإضافتو إىل لقبو السابق " ملكاألرضانتحال لقب "

أخيو بالقتل سرا، من أجل إبقاء احلكم يف األسرة اإلمخينية ومل يتمكن سوى من مد 
 ( .    برقةأو  قورينيحدود اإلمرباطورية الغربية حىت ) 

ادلؤرخون قولو سوى أنو بفضل سجالت ادلصريُت ، لئن ظلم ادلؤرخون  وما استطاع 
 (38)فقد أنصفتو السجالت ىذه والنصوص ادلصرية القددية . 2قمبيز



مجلة دورية دولية محكمة                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 134  14العدد 
 

، فإننا صلد يف تضرعو وتقدديو للقرابُت آلذلة 2وبالرجوع إىل العديد من نصوص قورش   
تبعية اإلبن ألبيو يف الديانة  وىذا دليل على 2بالد الرافدين، أنو يذكر دوما ابنو قمبيز

 الرمسية لو .
 ق.م :  486ق.م إلى  522دارا األول -

يبدو أن ديانة التوحيد يف فًتة حكم دارا األول قد بلغت رلدىا، وأصبحت بالفعل       
ديانة بالد الفرس أمجعُت، بعدما اعتنقها احلاكم ففي النقش األول للملك ادلذكور يف " 

ربا كبيرا ، رلد دارا األول اإللو أىورامزدا : " برسيبوليسب من " بالقر نقش؛ي؛رستم
خلق ىذه األرض وخلق السماء وخلق اإلنسان، وخلق سعادة اإلنسان وجعل 
داريوس ملكا، ىذا الرجل الوحيد ملك على الكثير ىذا الرجل الوحيد سيد الكثير" 

. 
ومن الثابت أيضا أن ادللك دارا األول، ىو الذي جعل الديانة الزرادشتية دين الدولة 
الفارسية الرمسي وأن ادللك قد شن حربا على الكهنة اجملوسيُت، وىذا يعٍت أن ىذه الديانة 
سبقت ظهور زرادشت كانت ما تزال منتشرة يف البالد أيام حكم ادللك دارا األول، 

 (39).إشعياوعاموسن معاصري النيب وىكذا يكون زرادشت م
أنا داريوس الملك الكبير ويف نقش أخر ديجد فيو دارا األول إذلو أىورامزدا بقولو : "   

... فعلت كل شيئ بمعونة أىورامزدا وبركاتو ماعملتو في سنة واحدة كان بفضل 
: " بفضل  للملك يقول نقش؛ي؛رستم "، وشلا جاء أيضا يف"  أىورامزدا ...."

ىورامزدا ىذه ىي البالد التي استوليت عليها خارج نطاق فارس، لقد حكمتها أ
 (40)وحملت إلي الجزية وسكانها كانوا يفعلون كل ما أقولو لهم..."

اعتمادا على ىذه النصوص ادلادية، ديكن أن نقول بأن دارا األول قد رفع من شأن      
دم قرابُت آلذلة ادلصريُت، عندما احتل الزرادشتية وجعلها دين الدولة الرمسي، رغم أنو ق

 بالدىا وىذا ما اعتربه ادلؤرخون تسازلا دينيا ال أكثر، فهذا من تعاليم الزاندافستا طبعا. 
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ق.م :  465ق.م إىل  486اكسركسيس األول   

أكتشف نقش يف برسيبوليس، تتأكد فيو عناصر إديان ىذا ادللك بالزرادشتية، وكفره 
" أىورامزدا ىو اإللو الكبير الذي خلق األرض والسماء قول : باألرباب ادلؤذية في

واإلنسانية، وجعل اكسركسيس الملك الكبير ملك الملوك ... ابن الملك دارا ... 
عندما أصبحت ملكا منحني أىورامزدا تأييده ... ولكنني في ظل أىورامزدا اقتلعت 

، إذا يعترب ىذا النص . " أسس معابد األرباب المؤذية وأمرت أال تعبد بعد اآلن ..
دليال ماديا قويا على اعتناق ادللك للزرادشتية بعد أبيو ادللك دارا األول . وقد دلتنا 

" أيها  م، أكثر على اعتناقو للزرادشتية ورفعو لشأهنا فيقول :1935نقوشو ادلكتشفة عام 
إلنسان اإللو العظيم أىورامزدا خالق ىذه األرض وخالق تلك السماء والذي خلق ا

 ....وبمشيئة أىورامزدا قمت بتدمير وكر الشياطين ...وأقمت عبادة أىورامزدا ..."
، وىذه النصوص ادلكتشفة دليل أخر على ديانة التوحيد الزرادشتية الكسركسيس األول 

.(41) 
 ق.م :  330ق.م إلى  465الملوك اإلخمينيون في الفترة مابين -

نظرا لبداية ظهور بوادر االضمحالل يف ىذه ادلملكة بعد فًتة حكم ادللك        
أكسركسيس األول، ولقلة ادلصادر وادلراجع اليت تتحدث عن ديانة ملوك ىذه الفًتة 

 بوضوح وىم على التوايل : 
 ق.م  424ق.م إلى  465أرتاكسركسيس األول : 

 يوما فقط . 45أكسركسيس الثاني : حكم 
 ق.م  405ق.م إلى  424ي : داريوس الثان

 ق.م  359ق.م إلى  405أرتاكسركسيس الثاني : 
 ق.م  338ق.م إلى  359أرتاكسركسيس الثالث )أوخس( : 
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 ق.م  336ق.م إلى  338أرسيس : 
  ق.م  331ق.م إلى  336داريوس الثالث )قدمنس( : 

أول معول حطم من  يف فًتة ىؤالء ادللوك طرأ على ديانة زرادشت تعديل كبَت ورمبا كان 
ىو دخول األساطَت إليها فكان زرادشت قد وصف أىورامزدا بسبع  كيان تلك الديانة

فعمل العقل النور، الخير، الحق، الجبروت، القداسة، اإلحسان والخلود، صفات : 
أتباعو من بعده وىم الذين كانوا قد إعتادوا على عبادة اآلذلة ادلتعددة يف زمن سابق مثلوا 

( وجعلوىا تأدتر األميشاسبينتاالصفات يف صورة كائنات أمسوىا الكائنات اخلالدة )تلك 
بأمر أىورامزدا وبذلك حتول ادلذىب إىل فكرة التعدد ولذا قالوا أن الزرادشتية يف صورهتا 

 (42)ادلتأخرة توحيد ناقص.

يلهم النقوش ومن ىنا ينشأ فريقان األول يقول بزرادشتية الفرس اإلمخينيُت وتوحيدىم، ودل
الصخرية اليت دتجد الرب الواحد أىورامزدا يف برسيبوليس ونقش ي رستم ، أما الثاين 
فينفي ظهور مصطلح "زرادشت" على نقوش اإلمخينيُت على غرار مصطلحات أخرى 

 (43)مفقودة مثل : سبينتا، أنقراماينو، األميزا، ... 

كبَتا يف البالط ادللكي الفارسي ويف األخَت ديكن القول أن الزرادشتية أدت دورا    
اإلمخيٍت، كديانة يقول عنها البعض أهنا خاصة بتلك العائلة فقط )اإلمخينية(، وشلا يرجح 
ىذا القول األخَت تبٍت العواىل ادلتأخرين آلذلة أخرى، إضافة إىل قلة ادلنشآت الدينية 

 ود إىل عهد دارا األول (. اخلاصة بتلك العبادة، واليت عثر على القليل منها )ثالثة فقط تع
ويف وقت كانت فيو اإلمرباطورية الفارسية تتهاوى، كانت قد فتحت الطريق لشعوب   

أخرى وكان ىذا دين طبقة احلكام والعسكريُت، ولكنهم احًتموا حرية العقيدة، وكفلوا 
مل احلماية لكافة األديان واستفادوا من مجيع رجال الدين، مل ينصروا دينا على دين، و 

 يربطوا الزرادشتية حبكمهم، بل ساعدوا على ظهور سلتلف النحل فيها ...
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قراءة  ميلود بن أحمد النيس ومحمد بن أبي القاسم التركي الطالبان الزيتونيان
 في سيرتيهما العلمية والتعليمية

 / قسوم العوم االنسانية/ جامعة الشهيد حمو لخضريوسف زغوانأ/    

 تلخيص

شهدت منطقة سوؼ باجلنوب الشرقي اجلزائرم، كباقي مناطق الوطن األخرل السيما خالؿ 
فًتة األربعينات كاخلمسينات من القرف العشرين هنضة علمية ثقافية ذات أبعاد عربية كإسالمية، يف 

ىا العديد إطار احلركة اإلصالحية يف اجلزائر أسوة ببلداف العامل العريب كاإلسالمي األخرل، كبرزت أثناء
من الشخصيات اليت كضعت بصماهتا، كأثر نشاطها يف بركز تلك النهضة كنشر العلم كالوعي 
كمقاكمة االستعمار كسياساتو ادلختلفة اذلادفة إلخضاع اجلزائر كطنا كشعبا لكيانو الغاشم، كاالعتزاز 

 وؿ اجلزائريُت .بالشخصية اجلزائرية كالوطن اجلزائرم، الذم سعى االستعمار حملو أثرىا من عق

كمن ظلاذج الشخصيات تلك نذكر طالبُت زيتونيُت علا الشيخ ميلود النيس كزميلو الشيخ زلمد 
الًتكي، فكالعلا ساىم قبل كبعد خترجو من جامع الزيتونة يف نشر العلم كالوعي من خالؿ مساعلتو يف 

اجلزائريُت يف أضلاء القطر اجلزائرم إما التعليم العريب احلر بادلدارس اليت أسستها رتعية العلماء ادلسلمُت 
 تعليما أك إدارة أك علا معا .

ككذلك بتأطَت االمتحانات، كإلقاء دركس الوعظ كالفقو للكبار ليال سواء منهم الرجاؿ 
مل يتخلف عن ركبها ىذا الشيخاف، كقد تعرضا  1954كالنساء، كعندما اندلعت الثورة التحريرية سنة 

،  فقاكما ككاصال نضاذلما أثناء الثورة حىت 1956رستيهما للتعليم سنة للمضايقات كأغلقت مد
 بزغت مشس االستقالؿ.

أف بلغا سن ٍب تواصل جهدعلا يف رلاؿ التعليم كغَته من اجملاالت بعد االستقالؿ ، إىل 
 التقاعد كالعجز .   

 Summary 
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During the forties and fifties of the twentieth century , the 
region of Souf in the south east of Algeria has Known scientific 
and cultural renaissance of Arab and Islamic dimensions as a part 
of the reform movement in Algeria , similar to the other 
countries of the Arab and Muslim World . 

This renaissance was created by many characters , Who 
sought to spread science and Knowledge and resist the French 
colonialism and protect the national identity . 

As an example of prominent character in that period we 
can mention the zitonien students : Sheikh Miloud Enis and his 
colleague Sheikh Mohammed Etourki , Both of them 
contributed before and after graduating from the Zitouna 
Mosque in spreading knowledge and awareness through the free 
education , which founded by the Algerian Muslim Scholars 
Association in all regions of the country . 

They also taught the preaching and doctrine lessons at 
night for woman and men during the revolution and after the 
independence until the age of retirement 

 األربعيناتقد شهدت منطقة سوؼ باجلنوب الشرقي اجلزائرم خالؿ ل
ذات  كثقافيةهنضة علمية  األخرلكاخلمسينات من القرف ادلاضي كباقي مناطق الوطن 

برز فيها طلبة علم حفظوا القرآف الكرمي كبعض مبادئ  ،ككطنية إسالميةعربية  أبعاد
ٍب اشرأبت أعناقهم كطمحت  نفوسهم  ،العلـو العربية كالدينية على شيوخ بلداهتم



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 - 411 -  41لعدد ا
 

منطقة  إىل أقرهبالالستزادة من طلب العلم بادلراكز العلمية الشهَتة يف عهدىم كاليت كاف 
 نستعرض سَتٌب الطالبُت الزيتونيُت سوؼ جامع الزيتونة بتونس، ككنموذج من ىؤالء

 جوانب من القاسم الًتكي من خالؿ القراءة يف أيبكزلمد بن النيس  بن أزتد ميلود
كيف مصادر كمراجع أخرل  معهماحياتيهما العلمية كالتعليمية، شلا كرد يف اللقاءات 

 تناكلت ىذا ادلوضوع.

  ميلود بن أحمد النيس: الشيخ -أوال

كرغم  ، ـ2014 أكت/ ػى1435ببيتو بقمار خالؿ شهر شواؿ  وتيالتق كقد
ظركفو الصحية اخلاصة مل يبخل علينا مبا احتفظت بو ذاكرتو من معلومات عن مسَتة 
حياتو العلمية كالعملية كالثورية، فمن ىو الشيخ ميلود النيس؟ كأين نشأ كتعلم؟ ككيف 
كمىت التحق بالدراسة يف جامع الزيتونة؟ كمىت خترج منو؟ كما ىي مساعلاتو يف التعليم يف 

جلزائرم قبل االستقالؿ كبعده؟ كغَت ذلك من األسئلة اليت سنسعى إىل ربوع القطر ا
معلوماتو من ذلك اللقاء كبعض ستقيت اإلجابة عليها يف ثنايا ىذا ادلوضوع  الذم ا

 .األخرلادلصادر 

 من ىو الشيخ ميلود النيس؟  -4

 بن أزتد النيس كلد يف عائلة زلافظةكادلناضل ميلود  كاألستاذكادلريب  ىو الشيخ
 .1ـ1923سنة كذلك مشهورة بقمار كبسيطة دتتهن الفالحة كىي 

 نشأتو وتعليمو: -1
بدأ تعليمو كعادة تالميذ بالد العامل العريب كاإلسالمي بتعلم القرآف الكرمي الذم 
حفظو على بعض شيوخ قمار ادلشهورين يف زمانو كمنهم سي أزتد بن القا الذم كاف 

ي عبد الرزتاف احلطايب حبي البويبة كيف فصل ضريرا كقد تعلم عليو شتاء يف مسجد س
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كما تعلم أيضا على الشيخ عبد اهلل   2الصيف يف مسجد اذلود الشمايل بريف قمار الغريب
 .  3ادلكَتش

 قصة رحلة الشيخ إلى جامع الزيتونة:   -1
قصة طريفة عن سبب ذىابو للدراسة يف جامع الزيتونة  يذكر الشيخ ميلود النيس

فقد كاف كأقرانو من أغلب شباب قمار ؽلارس الفالحة مع كالده كلو مزرعة صغَتة يف 
فحدث أف زاره مرة أحد زمالءه من طلبة القرآف كىو  5يتوىل سقيها باخلطارة 4ناحية اذلود

ك يف يـو رتعة خالؿ شهر كذل 6الشيخ زلمد الًتكي الذم يسكن يف ناحية سيف نصر
يقوؿ سي –عادلا؟" حينئذ  7كقاؿ لو:" أرأيت كيف صار بن عيشة 1943أكت  سنة 

خطرت يل فكرة التوجو إىل جامع الزيتونة كقلت يف نفسي دلاذا ال أذىب أنا  -ميلود
أيضا للدراسة ىناؾ؟ كإف كانت ظركؼ أسرة زميلي بن عيشة ميسورة أكثر من ظركؼ 

جو إىل الزيتونة قبلي بعامُت تقريبا رغم أنو اصغر مٍت فكاف ذلك حافزا أسرٌب، كلذلك تو 
 قويا يل لتحضَت ادلبلغ ادلايل الالـز ذلذه الرحلة العلمية اذلامة. 

 التحضير للرحلة: -1

بعد أف عـز الشيخ على الرحلة إىل جامع الزيتونة كاستعد ذلا نفسيا كصارت نصب 
بعضها أجرة للتنقل حيث أف  الذم تتطلبو العملية بدأ يف رتع ادلاؿ  كىدفو األكؿ عينيو

كللوصوؿ إىل ىذه الغاية  ،كبعضها لإلقامة كالبعض اآلخر للنفقة كغَتىا من ادلصاريف
خصوصا عند األسر الفقَتة كىي اليت تشكل غالبية  سكاف ادلنطقة كاجلزائر عموما 

كبَت من عائدات البد من التقشف يف اإلنفاؽ اليومي العادم كادخار جزء   ،آنذاؾ
حيث كاف يتوىل بيع ما تنتجو مزرعتو من خضر  -كىذا ما فعلو الشيخ –ادلزرعة الصغَتة 

يف السوؽ كيدخر جزءا شلا يتحصل عليو لوقت الرحلة كقد أفاده لُت كالده كعدـ زلاسبتو 
حيث مل يكن مثل بعض اآلباء  ،لو على النقود اليت كاف غلنيها من بيع  إنتاج ادلزرعة
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أف يتصرفوا يف مثل ىذه ادلبالغ  -خالؿ ىذا العهد -خرين الذين ال يستطيع أبناءىماآل
كاف كانت زىيدة، فكاف كما قاؿ إف أعطيتو ذتن البيع أخذه كاف مل أعطو ال يسألٍت، 
كىنا يربز دكر اآلباء الذين مل يكونوا عقبة يف كجو حتقيق طموحات ابنائهم ادلشركعة يف 

الغايات النبيلة، كظلت نية الشيخ يف  السفر سرا بينو كبُت  طلب العلم كالوصوؿ إىل
نفسو ال يعلم هبا احد غَته أيا كاف كذلك مدة شهرين أك ثالثة، ٍب علم بعض زمالئو 
بعزمو على التوجو إىل جامع الزيتونة يف العاـ القادـ فداـ التحضَت سنة كاملة كبعد زمالءه 

 . 8تحاؽ جبامع الزيتونة للدراسةبفًتة علمت كالدتو بنية ابنها يف االل

 التوجو إلى جامع الزيتونة والدراسة بو: -1
ـ انتقل الشيخ ميلود إىل تونس 1944عندما حل كقت الدراسة يف خريف سنة 

، كقد صحبهما ألهنما سبقاه يف 10كعمر نوار 9ككاف رفيقاه يف ىذا السفر األمُت ترعة 
َل الشيخ يف ، كذلما معرفة بتونس 11الدراسة جبامع الزيتونة كبالطريق ادلؤدم إليها، كقد ُسجِّ

تونس بلقب أنيس فأعجبو، ككاف االنتقاؿ إىل تونس عرب سيارة كانت ىي الوحيدة اليت 
تذىب من الوادم إىل اجلريد مرة كاحدة أك مرتُت يف األسبوع، كيدعى صاحبها 

َت من جديد، "الشاكش" كأحيانا تتوقف يف الطريق فينزؿ الركاب لدفعها الستئناؼ الس
كيذكر الشيخ أنو يف آخر مرة ركبها عند عودتو من تونس انطلق مساء كقد مر سائقها يف 
طريقو بأىلو يف نفطة حيث تعشى عندىم كيف الطريق نزلوا عدة مرات لدفعها كمل يصلوا 
إىل الوادم إال يف اليـو ادلوايل عند الظهر كباتوا يف الطريق مبكاف يسمى "الشوشة" 

يارة بأهنا سيارة تشبو سيارة "السيس سيس"، كيذكر الشيخ أف تلك الرحلة  كيصف الس
كانت ىي األخَتة لو عرب ىذا الطريق، كمنذ ذلك الوقت أصبح سفره إىل تونس يتم عرب 

 .بسكرة كتبسة كقسنطينة
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كالطاىر لزعر بن إبراىيم  12كمن زمالءه يف الدراسة يف ىذه ادلرحلة علي شكَتم
 .13عيدكالطاىر لزعر بن ال

-كما ذكر -كمن الشيوخ الذين درس عليهم الشيخ النيس يف جامع الزيتونة   
الشيخ جاب اهلل، كالشيخ ازتد التليلي الذم يذكر طيبتو كإخالصو أنو درسو يف مادة 
التاريخ، كمن الشيوخ اآلخرين بوشربية كالقديا ككالعلا من القَتكاف كقد درس على األخَت 

عض الدركس غَت النظامية للشيخ الفاضل بن عاشور الذم  األدب، كما حضر شيخنا ب
العادلية )الطبقة األكىل( كيذكر من صفاتو أ،ق كاف جسيما،  14كاف يدرس طلبة شهادة

    .15كاشتهر باحملاضرات، أما كالده الشيخ زلمد الطاىر بن عاشور فقد اشتهر بالتأليف

  –س بو التحصيل كمل يدرّ ـ بشهادة 1951خترج شيخنا من جامع الزيتونة سنة 
كانت للشيخ رغبة جازلة بعد خترجو   -كعادة بعض الطلبة ادلتخرجُت منو يف ذلك العهد

دلواصلة تعليمو يف إحدل بلداف ادلشرؽ العريب من خالؿ البعثات الطالبية اليت ترسلها 
مل يتلق رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت إىل ىذه البلداف كقدـ طلبا ذلذا الغرض لكنو 

إجابة ككاف رئيس اجلمعية يف ىذه الفًتة  الشيخ العريب التبسي ألف الشيخ اإلبراىيمي 
سافر إىل ادلشرؽ فاشتكى لو شيخنا عدـ االستجابة لطلبو كذلك عند زيارتو إىل بلعباس 
اليت كاف الشيخ سي ميلود يدرس هبا كأحد معلمي مدارس اجلمعية فوعده بأف يتم 

، لو الطلبة إىل ادلشرؽ يف اقرب فرصة شلكنة كذلك يف رسالة أرسلهاإدراجو ضمن بعثات 
ـ ختلى الشيخ عن فكرة التوجو ضلو ادلشرؽ للدراسة 1956كمع اشتداد الثورة سنة 

 .الثورمكاطلرط يف العمل 

 التدريس بمدارس جمعية العلماء: -1
ًب يف  بعد خترجو بدأ الشيخ التدريس يف مدارس رتعية العلماء داخل اجلزائر حيث

يف مدرسة "السمندك" الواقعة قرب قسنطينة من جهة  كمعلم تعيينو   1952سنة 
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الشماؿ حيث درس هبا فًتة قصَتة تقارب الشهر ٍب انتقل منها لعدـ مالءمة ظركفها لو، 
، كمن 195216كذلك سنة  زتد السعودمأاتنة اليت كاف يديرىا الشيخ بإىل مدرسة ب

كذلك يف  بلعباس اليت مكث هبا عامُتيف الشيخ مدرسة ادلدارس األخرل اليت درس هبا  
 .1954، 1953سنيت 

، حيث استمر يف ىذه 195517يف سنة  عسكرمبكما عُت الشيخ مديرا دلدرسة 
الثورة اشتداد من طرؼ اإلدارة االستعمارية بسبب  1956سنة  ادلهمة إىل غاية إغالقها

سوا معو مبدرسة معسكر عندما كاف من ادلعلمُت الذين در   أفالتحريرية كيذكر الشيخ 
مديرا ذلا ادلعلم عبد العزيز عصامي كىو من بلدة الزقم بالوادم، كادلعلم عبد القادر درباؿ 

كىناؾ معلموف آخركف من خارج سوؼ أحدىم  ،كىو من بلدة الرباح بالوادم أيضا
عاما  كىو من جهة قسنطينة كيذكر الشيخ أنو أصبح فيما بعد مفتشا 18"بوطي"يدعى 

  باإلضافة إىل معلمُت آخرين من جهات جيجل كغليزاف ككىراف.
 أصناف التالميذ في مدارس جمعية العلماء: -1
اليت  ،مبدارس رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت ُتالتالميذ الدارسذكر الشيخ أف  

انتشرت يف سلتلف أضلاء القطر كمثلت احلجم األكرب يف التعليم العريب احلر باجلزائر دلدة 
 إىل صنفُت: وفتزيد عن ثالثة عقود )من تأسيس اجلمعية إىل االستقالؿ(، ينقسم

: يتمثل يف التالميذ الذين يدرسوف مبدارس اجلمعية فقط أم ال الصنف األول -
 ."ُتالتالميذ ادلالزم"رس الفرنسية مثال كيطلق عليهم اسم يدرسوف مبدارس أخرل كادلدا

: كيتمثل يف التالميذ الذين يدرسوف مبدارس التعليم الفرنسي الصنف الثاني -
فهؤالء ؼلصص ذلم كقت للدراسة مبدارس  "ُتالتالميذ ادلشارك"كيطلق عليهم اسم 

الفًتة الصباحية اجلمعية خارج أكقات دراستهم بادلدارس الفرنسية كغالبا ما تكوف 
لدراستهم مبدارس اجلمعية عند الضحى بعد تسرػلهم من ادلدارس الفرنسية كيف ادلساء 
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كقرب ادلغرب شتاء بعد خركجهم من ادلدارس خاصة يف فصل الربيع، بعد العصر 
  .19الفرنسية أيضا

ذكريات الشيخ ميلود النيس مع الرئيس الثالث لجمعية العلماء  -8
 :  خرين كالشيخ الياجوريالمسلمين وشيوخها اآل

زارىم  عندما  يذكر الشيخ النيس أف الشيخ العريب التبسي الرئيس الثالث للجمعية
شكى لو عدـ الرد على طلبو للدراسة ك  20م هبا يف مدينة بلعباس اليت كاف الشيخ يعلّ 

بادلشرؽ قاؿ لو الشيخ التبسي اكتب يل طلبا فرد الشيخ الذم كاف ػلس بالغنب: "ال 
كاف طيبا جدا، كظل يتذكره فأرسل بأنو  الشيخ التبسي  صفلك يا شيخ"، كي أكتب

: "انك على رأس القائمة" كذلك قبل اندالع الثورة بعدة اهو فيقاؿ لك رسالة إىل شيخنا 
ـ لكن ىذا األمر مل يتم بسبب ظركؼ اندالع الثورة كاطلراط 1954شهور أم يف سنة 

سي الذم استشهد فيها كما انضم شيخنا النيس كمنهم رئيسها التب هباأعضاء اجلمعية 
 1956إضافة إىل حل اجلمعية سنة  21بعد غلق ادلدرسة اليت كاف يديرىا مبعسكر إليها

كغَت ذلك، كمن ذكريات شيخنا األخرل مع الشيخ التبسي انو عندما كاف الشيخ النيس 
مع القصر اخلاص جا"طالبا جبامع الزيتونة زار الشيخ التبسي تونس كأقاـ اجتماعا يف 

ككنا كطلبة زيتونيُت منقسمُت إىل قسمُت قسم مع  -قاؿ فحضرنا االجتماع – "باحلنفية
رتعية العلماء كقسم مع مصايل احلاج كعلا متنافساف، فعند خطاب الشيخ العريب بدأ 

؟ ال خيانة يف ! يصيح عليو الطلبة من أنصار مصايل: " ال خيانة يف ادلساجد
الشيخ النيس على ذلك بانتقاد التعصب الذم يؤدم إىل النيل من ؟" كعلق ! ادلساجد

  .22عامل جليل كالشيخ التبسي بسبب االختالؼ السياسي

كعن عالقة الشيخ النيس بالشيخ عبد القادر الياجورم يذكر أنو عندما كاف مديرا 
دلدرسة معسكر كاف الشيخ الياجورم أيضا يقيم مبعسكر ألنو كاف مكلفا من طرؼ 
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عية بتويل مهمة تنسيق أعماؿ اجلمعية يف الغرب اجلزائرم، كيذكر الشيخ أف مدرستو اجلم
فل رتع ميزانية ادلدرسة احلعزمت يف إحدل ادلرات على عرض مسرحية يتم على ىامش 

لذلك يقـو مسَتك ادلدرسة جبمع  احلرة، حيث مل تكن ىناؾ ىيئات تتوىل دتويل ادلدراس
ادليزانية بالطرؽ ادلمكنة كمنها ىذه الطريقة ادلتبعة آنذاؾ يف كثَت من نشاطات اجلمعية 
مبختلف أضلاء القطر، قاؿ الشيخ كقد اخًتت كعنواف للمسرحية "باديس" كحضر الشيخ 

نو حدث الياجورم قراءة نص ادلسرحية فطلب مٍت تغيَت العنواف إىل "عمي صاحل"، لك
إىل كرجاؿ اجلمعية  هادخل من أدخل من معلميأقبل إجراء احلفل أف ًب إغالؽ ادلدرسة ك 

 .23لسجن كمنهم الشيخ الياجورما

 نشاط الشيخ في الثورة التحريرية:  -1

بعد غلق ادلدرسة اليت كاف يديرىا يف معسكر، التحق شيخنا بشيوخ رتعية العلماء 
الشيخ ا عاما للجنة التعليم باجلمعية ك م ىايل كاتببالعاصمة، ككاف آنذاؾ الشيخ احلفناك 

ختليت  1956مع اشتداد الثورة سنة الشيخ أنو:"  يقوؿك التبسي آنذاؾ ال زاؿ موجودا، 
عن فكرة التوجو للدراسة يف ادلشرؽ اليت الزمتٍت طويال، كانضممت إىل صفوؼ الثورة 

اف نشاطو يف الثورة يتمثل يف كك ، "ألف رتعية العلماء كانت متفقة مع قيادة الثورة سرا
 .24بُت اجملاىدين نقل الرسائل

كقد مارس الشيخ بعض األعماؿ احلرة موازاة مع نشاطو يف الثورة أثناء إقامتو 
 مبدينة عنابة.

 نشاطو بعد االستقالل: -41
انضم شيخنا غداة االستقالؿ إىل أسرة الًتبية كالتعليم مبدينة عنابة حيث عمل  

بعدة مدارس قبل توليو منصب مفتش دلادة اللغة العربية، كظل ؽلارس نشاطو اىل غاية 



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 - 411 -  41لعدد ا
 

استقر بو ادلقاـ مبسقط رأسو قمار بوادم سوؼ بعد عمر حيث إحالتو على التقاعد  
   . 25دة كطنولفائ كالنضاؿقضاه يف البذؿ  طويل

عالقة الشيخ بمدرسة النجاح بقمار وشيخها التليلي وذكرياتو عن  -44
 جمعية العلماء ونشاطها بقمار:

من عمار بن األزعر بعد خترجو  العالمةلو أف  يَ كِ ذكر الشيخ النيس أنو قد حُ 
فانتقل إىل  ،كعودتو إىل قمار حصل خالؼ بينو كبُت الزاكية التجانية هباجامع الزيتونة 

نزؿ الطاىر كلد حاج أزتد )زلمودم( ككاف الشيخ النيس كىو صغَت ؽلر بذلك ادلنزؿ يف م
تباع أطريقو إىل جدتو أثناء دراستو القرآف يف ادلسجد، كيذكر الشيخ أنو كاف يف صغره من 

 التجانية ٍب ختلى عنها بعد ذلك كال سيما بعدما درس جبامع الزيتونة.

فيذكر أنو كاف مع رلموعة أخرل التارؼلية بقمار أما عن عالقتو مبدرسة النجاح 
الزيتونة يتولوف يف عطلتهم الصيفية اإلشراؼ على  جامعمن الطلبة ادلتخرجُت من 

سها ر االمتحاف األخَت هبذه ادلدرسة حيث يقوموف من خالؿ جدكؿ ادلواد اليت يد
االمتحانات التالميذ يف سلتلف األقساـ كالسنوات بوضع األسئلة ٍب يقوموف بتصحيح 

  .26ككضع األعداد )النقاط( حسب اجتهادىم

كأكد أنو عندما   -كأثناء ىذا اللقاء مع الشيخ حدث أف زاره ابن أخيو التجاين
)الشيخ ميلود( غلرم االمتحاف  -كاف يدرس مبدرسة النجاح ذكر لو التالميذ أف عمو

خ التليلي ككاف من للتالميذ الكبار يف القاعة الكربل بادلدرسة اليت يدرس هبا الشي
 . 27 1962سنة  كذلك تالميذىا عمر الدريدم، كىي آخر دفعة للشهادة االبتدائية

يف أما عن تأسيسها فيذكر أنو كاف يف الثالثينات ألف بن باديس عندما زار سوؼ 
ككادت فرنسا أف تلقي القبض على شيخها التليلي لصلتو  تعملكجدىا  1937ديسمرب 
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كمسح  ،دلقبوض عليهم امتنعوا عن التبليغ عنو لعلمهم حباجة قمار إليوبالثورة لكن زمالءه ا
ىذا ادلوقف باستمرار نشاط ادلدرسة إىل االستقالؿ، كيذكر الشيخ أف مدرسة النجاح  

 كانت حتقق نسبة صلاح عالية يف الشهادة االبتدائية مقارنة بغَتىا من ادلدارس.

 اللقاء معو:معلومات متفرقة أفادنا بها الشيخ عند  -41
يذكر أنو عند دراستو جبامع الزيتونة جاء طلبة من الزقم قالوا أهنم درسوا على  -

الشيخ إبراىيم كلكامي كمنهم جاب اهلل منصورم حيث أتوا يف منتصف العاـ الدراسي 
 فدرسوا دراسة غَت نظامية كظلوا اىل آخر العاـ، حىت ادعوا جبامع الزيتونة يف العاـ ادلوايل

نظاميُت، يذكر الشيخ النيس أف صاحبو يف الرحلة إىل تونس األمُت ترعة كاف أصبحوا ك 
كالشيخ اذلادم الرجيل الذم ال زاؿ  -رزتو اهلل -زميلو يف الدراسة الشيخ صاحل مرزكؽ

 على قيد احلياة.
يذكر شيخنا أيضا أف من التالميذ الكبار مبدرسة النجاح بكار بدكم كالطاىر  -

 ادلومن ترعة. سعيد )كلد العدؿ( كعبد
كعن موقف االستعمار من مدرسة النجاح: يذكر أنو كاف يتوقف على طبيعة  -

قائد حاكم البلدة )القايد( فأحيانا تكوف ىناؾ مهادنة بينهما أما يف قمار فيذكر أف 
أحيانا متوترة فقد تسبب بتصرفاتو يف ىجرة بعض العائالت  هاكانت عالقتو بأىل  البلدة

 .28عودكا إليها إال بعد االستقالؿمن قمار كالذين مل ي
األكىل يف سوؼ كالقطر  -بدكف فخر-يذكر الشيخ النيس أف قمار كانت  -

عامة يف رتع التربعات دليزانية رتعية العلماء اجلزائريُت، كعلى سبيل ادلثاؿ انو يف العاـ 
اليت توقف فيها نشاط اجلمعية كانضم أعضاءىا إىل  1956لعلو يقصد سنة –األخَت 

الذم كاف مديرا -جاء الشيخ عبد القادر الياجورم كمعو الشيخ علي ادلغريب  -ورةالث
كعرّفو الياجورم جبماعة من قمار كمن الوادم  -ـ1951دلدرسة بسكرة احلرة سنة 
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ليجمعوا األمواؿ فكاف ما رتعتو قمار أكثر شلا رتعتو النواحي األخرل، كذلك ألنو احلركة 
م أهنا كانت تواجو مقاكمة من بعض أتباع الطرؽ اإلصالحية هبا كانت نشيطة رغ

  .29الصوفية
شيخ مدرسة  يذكر الشيخ انو كانت لو صحبة كزمالة بالشيخ زلمد الًتكي -

كمن ذلك انو زاره كىو يدرس  ،30الذم اقرىا عند لقائنا بو الفالح باخلبنة )الرقيبة(
حيث كاف ضيفا عنده  1955يف أكت  مبدرسة اخلبنة خالؿ أياـ معركة غوط شيكة

مصطفى شقيق زلمد الًتكي الذم  أفكيذكر  32كاخلبنة 31كقضى تلك األياـ بُت الداغرة
   السعودية كتويف هبا كىو نديده يف العمر. إىلىاجر 

 أفالثورة التحريرية  أحداثظلاذج مساعلة رجاؿ اجلمعية يف  من أفيذكر الشيخ  -
ماؿ رتعية العلماء ىو  أمُتين )القنطرم( الذم كاف عبد اللطيف سلطا       الشيخ 

 ـ.1956 أكت 20الذم حرر زلضر مؤدتر الصوماـ ادلنعقد يف 
يذكر الشيخ ميلود النيس أنو مل يدرس بزكايا منطقة اجلريد مثل نفطة كتوزر،  -

 إىلبورقيبة  منذ كصوؿ التعليم بو توقفكدرس فقط جبامع الزيتونة كاف ىذا اجلامع قد 
  .33حكم تونس

أف الشيخ ميلود النيس يعد علما من أعالـ قمار كمنطقة سوؼ والخالصة 
كالقطر اجلزائرم عامة كىو احد الشخصيات اليت ساعلت يف زتاية شخصية اجلزائريُت 

 ارم من خالؿ جهوده يف تعليم النشءمن زلاكالت ادلسخ االستعم اإلسالميةالعربية 
لتلك ادلدارس ٍب ادلشاركة يف النشاط  إدارتومن خالؿ  أك كتربيتو مبدارس رتعية العلماء،

الثورم لتحرير اجلزائر من نَت االستعمار  كذلك قبل بزكغ فجر االستقالؿ، كمل يتوقف 
 .عطاءه يف رلاؿ التعليم العريب كتأطَته بعد االستقالؿ إىل أف بلغ سن التقاعد 

 القاسم التركي: أبيالشيخ محمد بن  -ثانيا
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ـ،  كرغم 2014ىػ/ أكت 1435كقد التقيتو ببيتو ببسكرة خالؿ شهر شواؿ 
ظركفو الصحية اخلاصة مل يبخل علينا ىو اآلخر مبا احتفظت بو ذاكرتو من معلومات 
تتعلق جبوانب من حياتو العلمية كالتعليمية كالعملية كغَتىا، فمن ىو الشيخ زلمد الًتكي؟ 

تحاؽ بالدراسة يف جامع الزيتونة؟ كمىت خترج منو؟ كأين نشأ كتعلم؟ ككيف دتكن من االل
كما ىي مساعلاتو يف التعليم مبنطقة سوؼ كاجلزائر قبل االستقالؿ كبعده؟ ىذه األسئلة 
كغَتىا سنحاكؿ اإلجابة عليها من خالؿ ىذا ادلقاؿ الذم استقيت معلوماتو من ذلك 

 اللقاء مع الشيخ باإلضافة إىل مصادر كمراجع أخرل.

 ىو الشيخ محمد التركي؟من  -1

عائلة زلافظة تقطن  إىلينتمي  34القاسم الًتكي أيبىو الشيخ العالمة زلمد بن 
ببلدة قمار من منطقة كادم سوؼ باجلنوب الشرقي اجلزائرم، كقد كلد بقمار سنة 

 ـ.1919

 نشأتو وتعليمو:  -2

بسيطة تعيش على الكفاؼ كدتتهن الفالحة السائدة  أسرةزلمد الًتكي يف  أنش
الواحات كترتكز الفالحة هبا على زراعة النخيل  بإقليمهبذه ادلنطقة الصحراكية ادلوجودة 

سر بلدة أزلمد الًتكي مثل معظم  أسرة، كانت األخرلكبعض اخلضركات كاحملاصيل 
بُت البلدة كالريف حيث  إقامتهاتتناكب يف  كاألربعيناتقمار خالؿ فًتة الثالثينات 

بادلناطق الريفية  اإلقامة إىلتسكن يف فصل الشتاء كالربد بالبلدة كيف فصل احلر تنتقل 
مبحيط البلدة حيث تنتشر بساتُت النخيل كادلزارع الصغَتة اليت تسقى مبياه اآلبار اليت  

، فكانت رأمتاكانت يف تلك الفًتة قريبة من السطح يًتاكح عمقها بُت ادلًت ك ثالثة 
 مشاؿ غرب قمار. "سيف نصر"الًتكي تقيم يف فصل احلر مبزرعتها يف منطقة  أسرة
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كيذكر الشيخ الًتكي أنو عندما كاف صغَتا صحب يف إحدل ادلرات إخوتو األكرب 
 فسألو "عمار االزعر"منو إىل بلدة قمار حيث كانوا يًتددكف على رلالس العلمية للشيخ 

يربز لنا االىتماـ   35 مي فأجابو بأنو يف سورة تبارؾ )ادللك(عما ػلفظو من القرآف الكر 
السائد آنذاؾ حلفظ القرآف الكرمي حيث كانت تتوىل ادلساجد كالكتاتيب تعليم القرآف 
للصبياف منذ كصوذلم إىل سن التمييز ، كيتنافس ألطفاؿ يف حفظو كيتابع الكبار مراحل 

القرآين ىو أكؿ ما يتلقاه الطفل فإذا أًب حفظو احلفظ اليت كصل إليها الصغار ألف التعليم 
أصبح "طالبا" كناؿ بذلك مكانة مرموقة عند اجملتمع كصار ػلق لو أف يتوىل اإلمامة يف 
ادلساجد أك يواصال طلب العلـو ادلختلفة خاصة اللغوية منها كالدينية إما على شيوخ 

ادلراكز العلمية ادلشهورة مثل  بلدتو أك الوافدين عليها أك يرحل يف سبيل طلب العلم إىل
 بعض الزكايا أك ادلعاىد العلمية اليت كاف أشهرىا آنذاؾ جامع الزيتونة بتونس.

كقد حفظ الشيخ زلمد الًتكي القرآف الكرمي على عدة شيوخ اشتهركا بتعليم  
مبسجد بيت  36القرآف ببلدة قمار كمنهم الشيخ سي الطيب بالزاء، كلقب عائلتو حاصي

كبعضو اآلخر على الشيخ  37ككذلك حفظ بعض القرآف على الشيخ بن اجمللخالشريعة 
 .38سي عمار زتاييت 

 توليو اإلمامة وتعليم القرآن الكريم: -3

ـ اتفق الشيخ ككالده مع 1944-1943بعد إدتامو كحفظ القرآف الكرمي يف سنة 
بضواحي قمار ليكوف إمامهم فيعلم صبياهنم القرآف مبسجد قريتهم  39سكاف قرية الداغرة

الذم أدتوا بناءه آنذاؾ، كقد بٌت أىل ىذه القرية بيتا للشيخ ليقيموا بو مع زكجتو اليت 
 . 40أصلبت لو ىناؾ ابنتو الكربل ادلسماة مرمي

 التوجو للدراسة بجامع الزيتونة: -4
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كبَت لالستزادة من طلب العلم كال سيما   كمبا أف الشيخ زلمد الًتكي كاف لو شغف
جبامع الزيتونة الذم كاف آنذاؾ يستقطب الطلبة من عديد ادلناطق بادلغرب العريب، فعـز 

بأترابو من حفظة القرآف الكرمي ببلدة قمار  أسوةلتحقيق طموحو  إليوجو و شيخنا على الت
كي كىو الشيخ ميلود خاصة كمنطقة سوؼ عامة، كيذكر يف ىذا الصدد زميل للشيخ الًت 

ـ قصة طريفة عن انشغاذلما كرغبتهما يف التوجو اىل جامع 1923النيس ادلولود سنة 
الشيخ ميلود النيس تدؿ على  أكردىاالزيتونة كسعيهما لتحقيق ىذه الرغبة كالقصة كما 

 ذلك.

كىكذا كرغم الظركؼ الصعبة للحرب العادلية الثانية انطلقت علة الشيخ الًتكي 
من منطقة قمار خاصة كسوؼ عامة مندفعُت إلركاء ظمأىم يف طلب العلم  ترابوأكبعض 

ـ، كمبا أنو مل 1945يف ىذا الصرح العلمي الكبَت، حيث توجو لو الشيخ الًتكي يف سنة 
جبامع الزيتونة أـ ال، ترؾ الشيخ زكجتو عند كالدىا  41دعاءيكن يعلم ىل يوفق يف اإل

الطالؽ يف حالة القبوؿ  أكعلى اخليار بُت استمرار الزكاج يف حالة عدـ التوفيق لالدعاء 
كاالدعاء كطالب جبامع الزيتونة، كسبب الطالؽ ىو صعوبة الظركؼ االجتماعية اليت 

التكفل مبصاريف الدراسة بتونس من تفرض على الطالب الزيتوين ىذا اخليار انو ال ؽلكنو 
 رل.خعلى زكجتو يف كطنو من جهة أ كاإلنفاؽجهة 

-1945كعندما دتكن الشيخ زلمد من االلتحاؽ بالدراسة يف العاـ الدراسي 
ـ كحصل على سكن رلاين أرسل إىل زكجتو تسرػلا )طالؽ( مع مبلغ مايل لنفقة 1946

تطيع يف تلك الظركؼ اجلمع بُت الدراسة ال يس -كما قاؿ  –، ألنو 42ابنتو كطالؽ زكجتو
كالتكفل بزكجتو، كىو يف حد ذاتو كطالب عالة على غَته، كقد كاف الشيخ يستغل عطلة 
فصل الصيف يف شلارسة الفالحة احمللية مبنطقة سوؼ ليحصل منها على دخل يعينو على 

 العاـ الدراسي جبامع الزيتونة. أثناءتوفَت حاجياتو 
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 ـ.1952يف سنة  43من جامع الزيتونة بشهادة التطويعي خترج الشيخ الًتك

 دوره في نشر العلم والتعليم بمنطقة سوف: -1

 في مدرسة الفالح بالخبنة )الرقيبة(: -أ

لقد شهدت منطقة سوؼ خالؿ عقود الثالثينات كاألربعينات  كاخلمسينات  
هنضة علمية كثقافية كفكرية كدينية قادهتا احلركة اإلصالحية باجلزائر، كازدىرت يف ظل 
نشاطات رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت، كيف ىذا اإلطار نشطت الدركس ادلوجهة إىل 

دارس التعليم العريب احلر لتعليم النشء تعليما عربيا الكبار يف ادلساجد كًب تأسيس م
إسالميا ػلصنهم من زلاكالت طمس الشخصية اجلزائرية الذم سعت إليو السياسة 
االستعمارية، كلقد لعب طلب الزيتونة دكرا بارزا يف بعث ىذا النهضة مبعية  سكاف 

وف إلقاء الدركس يف ادلنطقة، ككاف الشيخ زلمد الًتكي أحد ىؤالء الطلبة الذين يتول
 )الرقيبة(. 44ادلساجد أثناء العطلة الصيفية، ككاف نشاطو يًتكز مبسجد اخلبنة اجلنويب

احلرب العادلية الثانية  أعقابك ذلك يف ظل إنتعاش النشاط الثقايف يف ادلنطقة يف 
ـ إعادة فتح مدرسة النجاح اليت توىل إداراهتا ك  1949 – 1948إذ ًب يف قمار سنة 

  45 .الشيخ زلمد الطاىر التليلي – آخرينإىل جانب عدة شيوخ  –ريس هبا التد

ك دفع ىذا احلدث سكاف احلي اجلنويب باخلبنة ) الرقيبة ( إىل اإلقتداء بأىل قمار 
من خالؿ السعي إىل تأسيس مدرسة حرة شبيهة مبدرسة النجاح يف حّييهم ، فاتفقوا مع 
الطالب الزيتوين زلمد الًتكي على تأسيسها ليتوىل التدريس هبا مباشرة بعد خترجو ، ك ىو 

 46ما ًب فعالن 
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أىل احلي ك كاف ذلك يف سنيت بل الشيخ الفكرة اليت عرضها عليو حيث ق
. كشرعت رتاعة احلي يف بناء حجرة الدراسة مبحاذاة مسجد احلي، ـ1951ـ ك1950

كًب جتهيزىا بالطاكالت ك لواـز التدريس كما رشلوا البيت التابع للمسجد ك أضافوا عليو 
ـ بعد خترج الشيخ  1952ريف سنة تعديالت ليكوف سكنان الئقان برجل علم ، ك يف خ

الًتكي من جامع الزيتونة حتوؿ ادلشركع إىل كاقع ك بدأ الشيخ يف التدريس ألكؿ سنة 
ـ حيث توظف كمدرس ك إماـ ككاعظ مبدرسة ك مسجد  1953 – 1952دراسية 

ىذا احلي ك رضي باحلياة ك اإلقامة يف ىذه القرية النائية ادلعزكلة حيث ال كهرباء كال 
صالت بعد أف عاش احلياة العصرية ك ألفها أثناء دراستو يف تونس ، بينما توظف غَته موا

شلن خترجوا معو لدل رتعية العلماء يف مدارسها بالشماؿ اجلزائرم إبتداء من بسكرة ك 
كالتضحية يف سبيل ىذه   ء، كذلك إحساسان من الشيخ مبسؤكلية تكوين النش 47غَتىا 

ميذه متفانيان يف تدريسهم على إختالؼ مستوياهتم من ذكور الغاية ككاف كما يذكر تال
كإناث حيث قّسمهم إىل ثالث طبقات تدرس مع بعضها يف نفس احلجرة ك خّصص 

، ككانت مدة التدريس خالؿ  48لكل طبقة جزءان من الصبورة ك خّصص صفا للبنات 
ان ٍب ثالث اليـو سبع ساعات منها أربع ساعات من الثامنة إىل منتصف النهار صباح

 .ساعات يف ادلساء دتتد من الثانية إىل اخلامسة مساء

ككاف منهج ادلدرسة التعليمي عربيان إسالميان ، ك يذكر الشيخ أنو كاف يستعُت 
بربنامج مدرسة النجاح اجملاكرة بقمار ك الذم يتوافق مع برنامج رتعية العلماء ادلسلمُت 

 49اجلزائريُت 

اجلزائرية من خالؿ تنشئة الطفل تنشئة عربية  كىو يهدؼ إىل حتصُت الشخصية
اإلسالـ ديننا العربية لغتنا « ار الذم رفعتو رتعية العلماء كىو:من الشع انطالقاإسالمية 

الربنامج مواد اللغة العربية كالدين اإلسالمي كالتاريخ كاجلغرافيا  كيتضمن » ك اجلزائر كطننا
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، ككاف ىذا التعليم عصريا ال ؼلتلف يف كسائلو  50كاحلساب كاذلندسة كالفلك كغَتىا 
كمنهاجو عن التعليم ادلوجود آنذاؾ يف البالد العربية كال عن التعليم يف ادلدارس الفرنسية 
سول يف اللغة حيث ال تدرس ادلدارس احلرة اللغة الفرنسية ك تزيد عليها يف عدد ادلواد 

 إلسالمي ك ال بعض مواد اللغة العربية .حيث أف ادلدارس الفرنسية ال تدرس مواد الدين ا

كزيادة على عملو كمدرس كاف الشيخ يتوىل إمامة ادلصلُت مبسجد احلي يف 
صلوات الصبح كالظهر كادلغرب كالعشاء زيادة على تقدؽلو درسان يف الوعظ للكبار بُت 

 51ادلغرب كالعشاء، كما كاف ؼلّصص درسا آخر للنساء يف بيتو بعد صالة العشاء 

د أذتر ىذا اجلهد رفع األمية عن العديد من أبناء ك بنات تلك القرية ك بعض كق
القرل اجملاكرة ذلا حيث أف العمل الدءكب ادلتواصل طواؿ النهار بدء من صالة الصبح ك 
حىت بعد العشاء حيث استفادت منو كل الفئات من سلتلق األعمار ك دتّكن التالميذ 

ك ىم ،  52ـ  1955ـ ك  1954تدائية يف سنيت النجباء من احلصوؿ الشهادة االب
الثالثة اآلتية أمساءىم : البشَت غندير مربكؾ ك زلمد بريبش بن مصطفى كعبد احلميد 

لكن مل يتمّكن منهم إال  ،بن باديس بقسنطينة مبعهد ، كقد تأىلوا لإللتحاؽ 53الوثرم 
الذم درس بو لفًتة كجيزة ، كما درس أيضان مدة سنة جبامع الزيتونة  التلميذ زلمد بريبش

 بتونس ٍب إلتحق بالثورة التحريرية . 

إف موقف اإلستعمار ادلًتبص هبذه ادلدارس كشيوخها إضافة إىل ظركؼ إندالع ك 
ـ ك  1956إنتشار الثورة التحريرية ، كل ذلك أدل غلق ادلدرس إبتداء من صيف سنة 

خ ادلدرسة مع رتاعة من أىل احلي أسشهدكا رتيعان أما الشيخ فكتبت لو قد حوكم شي
احلياة لكنو ظل مضايقان من طرؼ أعواف اإلدارة اإلستعمارية ، ك قد إلتحق يف العاـ 
الدراسي ادلوايل مبدرسة النجاح حيث كاصل أداء رسالتو ادلقدسة رغم تلك الظغوط ك 

 . 54العراقيل 
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 ح بقمار :تدريسو في مدرسة النجا  -ب

بعد توقف نشاط مدرسة الفالح باخلبنة ) الرقيبة ( للظركؼ الصعبة ادلرتبطة بالثورة 
التحريرية إنتقل الشيخ زلمد الًتكي للتدريس مبدرسة النجاح بقمار اليت ىي مسقط رأس 

 – 1956الشيخ الًتكي ك زلل إقامة أسرتو الكبَتة ك ذلك إبتداء من السنة الدراسية 
يث أسند لو تدريس قسمي السنة الثالثة كالسنة الرابعة اإلبتدائي ك قد ، ح 55ـ  1957

 56أثٌت تالميذه عليو ك على طريقة تدريسو ك إخالصو ك مثابرتو يف العمل 

  االستقالل:نشاطات الشيخ بعد  -ج

من كزارة ضإندرلت ادلدارس احلرة ك تالميذىا ك معظم معلميها بعد اإلستقالؿ 
الًتبية كالثقافة باجلزائر ادلستقلة ك منها مدرسة النجاح بقمار اليت توقف نشاطها كمدرسة 

ـ ، كيف ىذه األثناء كصلت إىل  1963حرة تابعة جلمعية العلماء ابتداء من جانفي 
الشيخ زلمد الًتكي برقية من كزير األكقاؼ الشيخ أزتد توفيق ادلدين يطلب منو فيها 

ك حىت يف  57مبنصبو كمدرس بادلعهد اإلسالمي ببٍت دكالة  بنواحي القبائل اإللتحاؽ 
حيث ظل لشهور عديدة ينتظر تسديد راتبو اليت ىذه ادلرحلة مل تتوقف معاناة الشيخ 

تأخر رمبا لظركؼ تلك ادلرحلة اليت كاجهت فيها اجلزائر غداة االستقالؿ تركة ثقيلة 
أك لألسباب أخرل ، شلا أدل إىل فشل ىذه  صلمت عن احلقبة االستعمارية الطويلة

التجربة اليت أرادت من خالذلا رتعية العلماء ككزير األكقاؼ الذم ىو أحد أعضاءىا أف 
يتوىل ادلعلموف التابعوف ذلا التدريس يف ادلعاىد االسالمية ، مل تنتهي مشكلة الركاتب إال 

ككاف  -ة نداء إىل معلمي العربية  ، ٍب كجهت كزارة الًتبية ك الثقافيف هناية ذلك العاـ 
، ك ذلك دللء الفراغ الذم تشكوا منو ادلدرسة  58  -جلهم تابعُت جلمعية العلماء 

اجلزائرية فيما ؼلص معلمي اللغة العربية نظران ألف التعليم الرمسي أثناء االستعمار كاف 
التعليم الرمسي يف معظمو باللغة الفرنسية  ، كىذا التعليم الفرنسي ىو الذم أستبدؿ بو 
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كزارة الًتبية كالثقافة بعد استقالؿ اجلزائر ، فقد عّلم الشيخ الًتكي كأستاذ للغة العربية 
 ـ . 1984بعدة متوسطات مبدينة بسكرة إىل غاية تقاعده سنة 

 تواصل جهود  الشيخ بعد التقاعد : –د 

كالتعليم حيث مل تتوقف جهود الشيخ كنشاطاتو بعد تقاعده يف قطاع الًتبية 
، منها ادلسجد  59انتدب بعد شهرين يف كظيفة إماـ خطيب بعد مساجد مبدينة بسكرة

الكبَت كمسجد النور كمسجد خالد بن الوليد حيث كاصل الشيخ القياـ بنشاطات 
كاخلطابة كالتدريس يف ادلساجد كمل يتوقف عن القياـ هبذه النشاطات  اإلمامةمتعددة منها 

 ـ.2006يف سنة  إال

كللشيخ ميزات خاصة يتميز هبا يف خطبو اجُلمعية كخطب العيدين ككذلك يف دركسو 
 ، 60منها: الصرامة يف احلق، كاجلد يف العمل، كادلواظبة، كالتعفف، كعدـ الشكول إال هلل

 كتعد ىذه ادليزات نادرة عند غَته. 
 كقد ذكر لنا الشيخ أف خطبو اجُلمعية تركز على عدة نقاط أبرزىا:

 لشريعة بالواقع .ربط ا -
 ربط ادلاضي باحلاضر. -

أسئلة   -بعد توقفو عن اخلطابة كاإلمامة –كال زالت ترد إىل الشيخ يف بيتو 
كاستفتاءات من طرؼ ادلواطنُت تتعلق حبكم الشرع يف العديد من ادلسائل اليت يتعرضوف 

 ىا.ذلا يف حياهتم اليومية سواء يف رلاؿ العبادات أك يف رلاؿ ادلعامالت كغَت 
 محطات أخرى في حياة الشيخ: -ىـ

اجملتمع ىو تقدمو إلمامة صالة الًتاكيح بعد  إىليعد أكؿ نشاط برز فيو الشيخ  -
إدتامو حفظ القرآف الكرمي حيث قدمو شيخو عمار زتاييت ألداء ىذه الصالة 

 .61ككاف كراءه ليصحح ما قد يقع فيو  من أخطاء
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قمار يقـو بتجويد القرآف الكرمي مبسجد ذكر الشيخ أنو كاف أثناء إقامتو ببلدة  -
 الطلبة قبل أداء صالة اجلمعة.

توىل الشيخ زلمد الًتكي اإلمامة لصالة اجلمعة مبسجد الطلبة بقمار لفًتة  -
 قصَتة بعد االستقالؿ، كقد نوقف عنها ألسباب صحية.

بالد أخرل  إىلكاف للشيخ موقف ثابت معارض ذلجرة اجلزائريُت من بالدىم  -
لفًتة االستعمارية، كقد ىاجرت عدة عائالت من منطقة سوؼ ضلو خالؿ ا

من منطقة سوؼ كال بالد احلجاز   إىلكخصوصا  كاإلسالميشرؽ العريب ادل
موقف الشيخ كمعو العديد  سيما يف حقبة الثالثينات من القرف ادلاضي فكاف

كطاف من العلماء بادلنطقة يعارض اذلجرة كػلذر منها ألهنا تتسبب يف ترؾ األ
كالتخلي عنها كىذا من مصلحة االستعمار حيث ؼللو لو اجلو لينفرد هبا كىو 

أك  أقاربوما يريده، كرغم أف من ىاجر ضلو احلجاز مثال كاف لو اجتهاده فدعا 
ليحذك حذكه كذلك بواسطة ادلراسالت اليت بُت  فيها ادلهاجركف حالة  أصدقاءه

كأرادكا من خالذلا حتفيز معارفهم لكن األمن كالرخاء السائدة يف بالد احلرمُت 
ىؤالء الشيوخ رأكا يف ذلك تفريغا لساحة البالد لصاحل االستعمار كمن الشيوخ 
الذين كاف ذلم موقف شلاثل دلوقف الشيخ الًتكي صلد الشيخ زلمد الطاىر 

 62 التليلي.
أف الشيخ زلمد بن بلقاسم الًتكي يعد ىو اآلخر علما من أعالـ  وخالصة القول

بلدة قمار كمنطقة سوؼ كالقطر اجلزائرم عموما، كذلك من خالؿ مساعلاهتا ادلتعددة 
يف اجملالُت الديٍت كالثقايف سواء بتعليمو النشء يف ادلدارس احلرة بادلنطقة منذ خترجو من 

اية االستقالؿ أك من خالؿ توليو دلهمة اإلمامة كاىل غ 1952جامع الزيتونة بتونس سنة 
كاخلطابة كالوعظ بادلساجد قبل االستقالؿ كبعده، كذلك قياما منو بدكر زتاية الشخصية 
اجلزائرية العربية اإلسالمية من زلاكالت طمسها من طرؼ االستعمار الفرنسي، كقد 



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 - 411 -  41لعدد ا
 

يف اإلخالص كالثبات  كصف الشيخ من طرؼ تالميذه كزمالءه مبيزاتو اخلاصة ادلتمثلة
كالصرب يف ادلواقف الصعبة رغم مضايقات االستعمار كأعوانو كما أنو إتصف بالتعفف 
عن ادلغريات كالتضحية يف سبيل حتقيق ادلبادئ  السامية اليت ترىب عليها كعاش من 

 أجلها.
 مالحق المقال:

 ادللحق األكؿ:  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بالقطر الجزائري الحر بمنطقة وادي سوفخريطة لمدارس التعليم العربي   
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 ادللحق الثاين:  - 2
 
 
 
 
 
 
 

 

  

صورة داخلية لمقر مدرسة النجاح التاريخية بقمار حاليا التي درس بها الشيخ 
 محمد التركي وأشرف على االمتحانات بها الشيخ ميلود النيس
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 ادللحق الثالث: -1

التعليمية الموجودة بمدرسة النجاح الصفحة األخيرة من قائمة جرد الوسائل 
التاريخية بقمار  وتظهر في آخرىا توقيعات مدير ومعلمي المدرسة في فترة 

 الخمسينات من القرن العشرين ومنهم الشيخ محمد التركي
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 الهوامش
                                                           

ـ، 2013التجاين العقوف، أعالـ من قمار بوادم سوؼ، مطبعة سخرم، دط، الوادم اجلزائر،   1
 .402ص
من ادلعلـو أف اغلب سكاف قمار خالؿ ىذه الفًتة ؽلتهنوف الفالحة ال سيما اخلضركات كالتبغ اليت   2

يتطلب سقيها جهدا عضليا يتكرر مرتُت يف اليـو يف فصل الصيف لذلك كانوا يقيموف صيفا  يف 
ع الشيخ الريف )الغيطاف( كشتاءا يف البلدة، فكانت ذلم رحلة الشتاء كالصيف، )التسجيل ادلصور م

 ـ(.2014أكت  05ق/ 1425شواؿ  09ميلود النيس ببيتو بقمار يف 
ـ، حفظ 1914ىو عبد اهلل بن زلمد خليقة ادلعركؼ بسي عبد اهلل ادلكَتش، كلد بقمار سنة   3

القرآف الكرمي على يد سي ازتد الطالب ادلعركؼ مبنطقة اذلود بقمار ، انظر التجاين العقوف ، ادلرجع 
 .254السابق، ص

 كانت منطقة اذلود تعرؼ باسم ىود الدخاف الشتهارىا بزراعة التبغ )الدخاف(.   4
اخلطارة: كسيلة تشبو الرافعة مصنوعة من خشب النخيل تستعمل الستخراج ادلاء لسقي ادلزركعات    5

 كظلت تستعمل حىت كقت قريب.
 سيف نصر ىي منطقة زلاذية دلطار قمار شرقا.  6
بقمار،  1925بة القرآف الطاىر بن عيشة الكاتب ادلعركؼ ادلولود سنة  يقصد زميلهما من طل  7

 .137انظر التجاين العقوف، ادلرجع السابق، ص
 ـ.2014أكت  05ق/1435شواؿ 09تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو   8
ىو األمُت بن ازتد بن عثماف ترعة كقد توجو إىل جامع الزيتونة مع الشيخ إبراىيم قية سنة   9

لكنو أصيب مبرض عضاؿ ألزمو الفراش إىل أف تويف  1942) كحصل على األىلية سنة  1938
 .158ـ(،  انظر التجاين العقوف، ادلرجع السابق، ص1944بتونس سنة 

-1936كتعلم هبا القرآف كمبادئ العلـو ،انضم سنة  ـ بقمار بوادم سوؼ1912كلد سنة   10
اىل سلك طلبة اجلامع االخضر بقسنطينة، حيث درس على يد العالمة عبد احلميد بن  1937

جامع الزيتونة بتونس حىت خترج منو بشهادة التحصيل ، ٍب قاـ بأداء  إىلباديس سنة كاملة، ٍب انتقل 
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رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت يف عدة مناطق  ائر حتت لواء رسالة التعليم العريب احلر ألبناء اجلز 
 .299، 298كبسكرة كسكيكدة كالعاصمة، انظر التجاين العقوف، ادلرجع السابق، ص ص

" أتى لو أحد يذكر عنو الشيخ ميلود النيس قصة أنو أثناء مرضو يف تونس يف بيت "الشكايرية  11
زمالئو بإحدل عالمات االمتحاف من أحد الشيوخ ككانت ستة فلما رآىا قاؿ: قبح اهلل ستتو، ككاف 

شواؿ 09ادلعلم متشدد نوعا ما، )تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو 
 ـ.(2014أكت  05ق/1435

العلـو اللغوية كالدينية على بعض  كحفظ هبا القرآف الكرمي كتعلم مبادئ 1928كلد بقمار سنة   12
ـ 1952شيوخها ٍب انتقل للدراسة جبامع الزيتونة بتونس حيث حتصل منو على شهادة التحصيل سنة 

ـ، بدأ نشاطو 1956ٍب سافر اىل بغداد بالعراؽ حيث التحق بكلية احلقوؽ كخترج منها سنة 
عية الطلبة اجلزائريُت بتونس ـ يف صفوؼ حزب الشعب اجلزائرم كترأس رت1946السياسي منذ سنة 

 .274، 273ـ، انظر التجاين العقوف، ادلرجع السابق، ص ص1952ك 1950بُت سنيت 
بقمار كحفظ هبا القرآف الكرمي كتعلم هبا مبادئ العلـو الدينية كاللغوية ٍب انتقل  1934كلد سنة   13

دة التحصيل ٍب توىل بشها 1952ـ حيث درس بو كخترج منو سنة 1945اىل جامع الزيتونة سنة 
التعليم مبدارس رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت يف عدة مناطق من اجلزائر منها عنابة كسوؽ اىراس 

كتبسة كالكويف كبعد االستقالؿ توىل إدارة متوسطة البشَت اإلبراىيمي بقمار اىل غاية كفاتو سنة 
 .151ـ، انظر التجاين العقوف، ادلرجع نفسو، ص1978

 ـ. 2014أكت  05ق/1435شواؿ 09جيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو تس  14
 ادلصدر نفسو.  15
الزيتونة كخترج منها بشهادة التطويع عندما  جبامعالشيخ ازتد السعودم من منطقة خنشلة درس   16

للدراسة هبا، فهو اكرب منو بسنوات، )تسجيل مصور مع سي ميلود  قدـ إليها الشيخ ميلود النيس
  ـ(.2014أكت  05ق/1435شواؿ  09النيس ببيتو بقمار يـو 

 .403التجاين العقوف، أعالـ من قمار بوادم سوؼ، ادلرجع السابق، ص   17
 ـ.2014أكت  05ق/1435شواؿ 09تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو   18
 ادلصدر نفسو.  19
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كانت زيارة الشيخ التبسي جلماعة اجلمعية يف بلعباس جلمع أمواؿ ميزانية اجلمعية كيذكر الشيخ    20

أنو أقاـ معهم مدة ثالث أك ربع لياؿ، )تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار شواؿ 
 ـ(.2015ق/أكت 1436

 ادلصدر نفسو.   21
  ادلصدر نفسو.  22
 ـ.2014أكت  05ق/1435شواؿ  09تسجيل مصور مع سي ميلود النيس ببيتو بقمار يـو   23
 ادلصدر نفسو  24
 .403التجاين العقوف، ادلرجع السابق، ص  25
 ـ.2014أكت  05ق/1435شواؿ 09تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو   26
شواؿ  09سي ميلود بقمار يـو  تسجيل مصور مع األستاذ التجاين النيس يف بيت عمو  27

 ـ.2014أكت  05ق/1435
 ـ.2014أكت  05ق/1435شواؿ 09تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو   28
 ادلصدر نفسو.  29
 ـ.2014أكت  14ق / 1435شواؿ  18اللقاء مع الشيخ زلمد الًتكي ببيتو يف بسكرة يـو   30
 كم على طريق اذلود ادلؤدم إىل الرقيبة.  08قرية تبعد عن قمار غربا مسافة   31
 كم على طريق اذلود ادلؤدم إىل الرقيبة.  10قرية تبعد عن قمار غربا مسافة   32
 ـ.2014أكت  05ق/1435شواؿ 09تسجيل مصور مع الشيخ ميلود النيس ببيتو بقمار يـو   33
 .361التجاين العقوف، أعالـ من قمار بوادم سوؼ، ادلرجع السابق، ص  34
 ـ.2012تسجيل مصور حملمد غورم مع الشيخ زلمد الًتكي ببسكرة يف صيف   35
ىو الطيب بن احلاج علي بن زلمد بن الزاء حفظ القرآف كتعلم الفقو على عدة شيوخ بقمار   36

لشيخ عبد اهلل بورقعة ككذلك على شيوخ منطقة اجلريد منهم الشيخ ازتد ىايل كمشهور بإسم القايا كا
التونسي خالؿ رحالهتم العلمية إىل منطقة سوؼ كقد علم القرآف مدة تزيد على الستُت سنة بعدة 

سنة، أنظر زلمد الطاىر التليلي، رلموع  90ـ عن عمر يناىز 1969مساجد بقمار، تويف سنة 
 . 99، 98قراىا كغَتىا، سلطوط، ص صمسائل تارؼلية متفرقة تتعلق بصحراء سوؼ ك 
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ـ، انظر يوسف زغواف، التعليم 1974ىػػ/1394ـ كتويف سنة 1884ػ/ىػ1310كقد كلد سنة   37

( من خالؿ الوثائق احمللية كالركايات الشفوية، مذكرة لنيل 1962-1931العريب احلر بوادم سوؼ )
 -ر علي غنابزية، جامعة زتو خلضرشهادة ادلاجستَت يف التاريخ احلديث كادلعاصر بإشراؼ الدكتو 

الوادم، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، قسم العلـو اإلنسانية، شعبة التاريخ، السنة اجلامعية 
 .107ـ، ص2015-2014ىػ/ 1436 -1435

الذم يبدكا أنو أًب عليو احلفظ كتقدـ أمامو صالة الًتاكيح مبنطقة سيف نصر من ضواحي قمار،   38
 ـ. 2014اكت  14ىػػ/ 1435شواؿ  18لقاء مع الشيخ زلمد الًتكي ببيتو ببسكرة يـو 

 الرقيبة.–كم على طريق اذلود 8تبعد عنها مسافة قرية تقع غرب قمار   39
 ببسكرة، ادلصدر السابق.لقاء مع الشيخ زلمد الًتكي   40
اإلدعاء ىو االنتساب إىل جامع الزيتونة بعد إجراء االمتحاف للطالب الراغب يف االلتحاؽ   41

 بربنارلو الدراسي.
ذكر الشيخ أنو أرسل إىل ابنتو كأمها مبلغا يقدر بػخمسُت ألف فرنك قدمي )اللقاء مع الشيخ   42

  .الًتكي ببسكرة ، ادلصدر السابق(
شهادة التطويع تعادؿ شهادة البكالوريا عند كزارة الًتبية اجلزائرية، انظر يوسف زغواف، التعليم   43

 .80العريب احلر بوادم سوؼ، ادلرجع السابق، ص
 لقاء مع الشيخ زلمد الًتكي ببسكرة، ادلصدر السابق.  44
 61،62ط ( ص ص أنظر زلمد الطاىر إبن أيب القاسم التليلي القمارم ، ىذه حياٌب ) سلطو   45

  .لدم نسخة منو
 ـ . 2013تسجيل مصور لصاحل فاحل مع عمر سقٍت بقمار مارس    46
أنظر زلمد الصاحل زبدم ، بطاقة تارؼلية دلدرسة الفالح الباديسية ، جلنة حي القدس ، اخلبنة    47

القريبة ، سلسلة التاريخ الثقايف جلمعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت ، مطبوعة مؤرخة من طرؼ معدىا 
 . 2،3ـ ، ص ص   2001سنة 
  .109،110يوسف زغواف ، ادلرجع السابق  ص ص    48
 اللقاء مع الشيخ زلمد الًتكي ، ادلصدر السابق .   49
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 .3السابق ص ،زلمد الصاحل زبدم ، ادلصدر   50
كاف ػلضر دركس الشيخ للكبار سلتلف الشرائح االجتماعية مبا فيهم غَت ادلنتمُت للتيار    51

 اإلصالحي ) اللقاء مع الشيخ زلمد الًتكي ببسكرة ، ادلصدر السابق(.
 .4ص ،زلمد الصاحل زبدم ، ادلصدر السابق   52
 .115يوسف زغواف ادلرجع السابق ص    53
 .اللقاء مع زلمد الًتكي ، ادلصدر السابق    54
يدير مدرسة النجاح بقمار الشيخ زلمد الطاىر التليلي ك يدرس هبا عدة معلمُت ك ىي تتكوف    55

فيهم أفواج البنات ، أنظر يوسف زغواف من ثالث حجرات ، ك يقسم تالميذىا إىل عدة أفواج مبا 
 . 96-89ص -ـ (  ، ادلرجع السابق ص1962-1931بوادم سوؼ ) التعليم العريب احلر 

ـ ك مربككة زركوؾ  2014أكت  7تسجيالف صوتياف مع التلميذين الطاىر سعد اهلل بقمار يـو    56
  .لدم نسخة منهما، ـ بقمار 2014أكت  12يـو 
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 الملخص: 
ساعلت الطباعة اليت ظهرت يف منتصف القرف اخلامس عشر بشكل كبَت يف ظهور أكذل كسائل 
االتصاؿ اجلماىَتم، متمثلة يف الصحافة ادلكتوبة، ىذه األخَتة اليت ظهرت كانتشرت يف الدكؿ الغربية 

بية مع دخوؿ االستعمار الغريب، كالذم سعى عن طريق ىذه الوسيلة إذل كاليت انتقلت إذل الدكؿ العر 
احتالؿ العقوؿ باإلضافة إذل احتالؿ األرض، كدل تبقى الشعوب العربية مكتوفة األيدم بل قامت 
بإنشاء صحفها الوطنية للرد على االستعمار كزلاربتو فكريا بادلوازاة مع احلرب العسكرية. كفيما يلي 

لقاء نظرة عن تطور الصحافة ادلكتوبة يف بلداف مشاؿ افريقيا بشكل موجز عرب زلطات سوؼ ضلاكؿ إ
 تارؼلية سلتلفة.

Abstract 

The printing, which appeared in the middle of the fifteenth 
century, contributed significantly to the emergence of the first 
mass media, represented in the written press, which emerged 
and spread in the Western countries, which moved to the Arab 
countries with the entry of Western colonialism, which sought 
through this means to occupy minds as well as Occupation of 
the land. Arab peoples did not remain idle, but established their 
national newspapers to respond to colonialism and fight it 
intellectually in parallel with the military war. Here we will try 
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to take a closer look at the evolution of the written press in the 
North African countries through different historical stations. 

 تمهيد:

عرفت أقطار مشاؿ إفريقيا الصحافة العربية منذ عهد قدمي، كردبا يف الوقت ذاتو الذم 
عرفها فيو الشرؽ العريب، كىذا لقرب اتصاؿ ىذه األقطار بأكركبا كالغرب. كقد كانت 

 عرب الصحافة فيها يف مطلع عهدىا رمسية الطابع على األغلب أك من إصدار صحافيُت
 1من أقطار أخرل أك مستشرقُت أجانب.

 أوال: تاريخ الصحافة في ليبيا: 

ـ، صحيفة توزع على القنصليات 1827كاف الفرنسيوف قد أصدركا يف طرابلس سنة 
"، كصدرت صحيفة "طرابلس غرب" المنقباألجنبية، كاختاركا ذلا امسا عربيا ىو "

ـ، كظهرت 1880باعة باحلركؼ سنة مطبوعة على احلجر أكؿ األمر، إذل أف دخلت الط
. ك كانت أكؿ 2مث بالعربية كالًتكية-األعداد األكذل من ىذه الصحيفة زلررة بالًتكية

صحيفة صدرت يف طرابلس الغرب، كىي جريدة رمسية، كقد أنشئت يف عهد السلطاف 
 ـ، ككانت يف البداية تتألف من صفحتُت كتنشر1866عبد العزيز العثماين، كبأمره سنة 

األخبار الرمسية، كما كانت تنشر شكاكم القراء كاسًتحاماهتم رلانا. كاستمرت ىذه 
ـ، حُت غزا اإليطاليوف البالد، ككاف 1891الصحيفة الرمسية تصدر حىت أكاخر سبتمرب 

 3الليبيوف يقرؤكف إذل جانب ىذه الصحيفة، الصحف ادلصرية كاألكربية.
ىي جريدة "الًتقي" اليت أنشأىا "زلمد ككانت أكؿ صحيفة أصدرىا عريب يف ليببيا 

ـ صدرت رللة "الفنوف"، كصدرت صحيفة 1898كيف سنة   4ـ 1897البويصرم" سنة
. كبعد 5ـ بثالث لغات: العربية كالًتكية كالفرنسية،  1908الًتقي أسبوعية من سنة 

ـ جريدة "العصر 1909ـ، صدرت يف عاـ 1908إعالف الدستور العثماين سنة 
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ـ حىت عاـ 1910احبها "زلمد علي الباركدم يف طرابلس الغرب، كمن عاـ اجلديد" لص
أم عاـ دخوؿ اإليطاليُت إذل ليبيا صدرت أربع صحف عربية ىي " ادلرصاد"  1912

ألضبد الفسطاكم، ك "أبو قشة" للهامشي التونسي، ك"الرقيب" حملمود ندمي بن موسى، 
عند احتالذلم، إذل أف انتهت احلرب ككاف أف أكقف اإليطاليوف إصدار الصحف العربية 

  7كنشرت اجلالية اليهودية يف ليبيا صحيفة "الدردنيل" باللغة العربية. 6العادلية األكذل.
ـ قاـ احلاكم اإليطارل بإصدار صحيفتُت يف طرابلس شبو رمسيتُت باللغة 1912كمنذ    

الطرابلسية، كاسم اإليطالية كالعربية، اسم الصحيفة األكذل "بريد طرابلس" للنخبة 
الصحيفة الثانية " نيوفا إيطاليا" أم إيطاليا اجلديدة لإليطاليُت ادلقيمُت يف ليبيا، كيف 

 8السنة نفسها ظهرت صحيفة إيطالية امسها "ليكو دم تريبورل" أم صدل طرابلس.
كاستطاعت صحيفة "الرقيب" أف تعود إذل الصدكر حىت بداية احلرب العادلية األكذل، مث 

ـ، كلكن صحيفة "اللواء الطرابلسي" 1919فت كعادت إذل الصدكر مرة أخرل سنة توق
لساف حاؿ حزب اإلصالح، كاليت صدرت يف السنة نفسها، اضطرت إذل التوقف بعد 
تعطيلها كتغرمي صاحبها كسجنو مث نفيو، كلكن دل تكن صحيفة "الوطن" بأكثر حظا من 

يدت حركة استقالؿ برقة. كأماـ ىذا سابقتها، فقد صودرت كاعتقل مديرىا ألهنا أ
ا من إصدار صحيفة سلطوطة أمسوىا "البالغ"  الكبت للحريات دل ير ادلناضلوف بُدن
ىاصبهوا على صفحاهتا مناكرات االستعمار. كأعاد الربيطانيوف صحيفة "طرابلس الغرب" 

 ـ "جريدة بنغازم" اليت1943إذل احلياة كجعلوىا يومية، كصدرت يف بنغازم سنة 
ربولت إذل "برقة اجلديدة" كصدرت صحيفتاف يوميتاف باإلصلليزية. كأصدر الوطنيوف 

ـ 1946صحفا طالبوا على صفحاهتا باالستقالؿ التاـ كاحلرية، منها "الوطن" يف سنة 
  9اليت أصدرهتا صبعية "عمر ادلختار".

حافة يف كما إف ذىبت إيطاليا كانتقلت البالد إذل فًتة جديدة، حىت طول تاريخ الص
سجلو الطويل العريض صفحة من طباع العهد االستعمارم البائد كظهرت أنواع عديدة 
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حرية التعبَت كالقوؿ، على عهد اإلدارة العسكرية ادلؤقتة  -نوعا ما–من الصحف كبدأت 
ـ، مث تعززت ىذه احلرية يف الفًتة االنتقالية ادلمتدة 1949ـ حىت سنة 1943من سنة 
ـ حيث أعلن ادللك "إدريس السنوسي" استقالؿ 1952نة ـ حىت س1949من سنة 

ـ، 1951ديسمرب  24كبعد استقالؿ ليبيا يف  10البالد كدخوذلا يف عهد االستقالؿ.
صدر يف تلك الفًتة عدد من الصحف العربية عربر بعضها عن رأم حزب ادلؤسبر الوطٍت. 

أصبحت "العلم" ،  كغَتت الصحف احلكومية الثالثة أمساءىا فصحيفة "طرابلس الغرب"
كصحيفة برقة اجلديدة أصبحت " األمة"، كالصحيفة األسبوعية "فزاف" أصبحت" تسمى 

  11"البالد".
 8ـ، دخلت الصحافة الليبية عهدا جديدا. كيف 1969كبعد ثورة الفاتح من سبتمرب 

ـ، صدرت "الفجر اجلديد" جريدة يومية سياسية عن ادلؤسسة العامة 1972سبتمرب 
لتابعة لوزارة اإلعالـ، إذل جانب ىذه الصحيفة تصدر "اجلهاد" ك"الرائد"، أما للصحافة ا

الصحف األسبوعية فهي: "الرأم" ك "األسبوع الثقايف" ك"الفاتح"، كتصدر نصف شهرية  
كل من: "كل الفنوف" ك "البيت" ك"األمل" لألطفاؿ، كتوجد رللتاف شهريتاف علا: 

  12"الثقافة العربية" ك"الشورل".
أسهمت الصحافة... اليت تلت انتهاء االستعمار اإليطارل يف نصرة القضايا  كقد

الوطنية، كىبت للدفاع عن حقوؽ الشعب كخدمة اجملتمع، كظهرت تيارات سياسية 
أشبرت يف احلياة الصحافية ككاف ذلا صدل قوم رلدم كما برزت أقالـ نشيطة يف ىذا 

  13ادليداف.
تصدر أسبوعية ماعدا جريديت "طرابلس الغرب" ككانت الصحف خالؿ الفًتة األكذل 

ك"برقة اجلديدة" اليوميتُت الرمسيتُت. كقد ظهرت إذل جانب ىاتُت اجلريدتُت صحف حرة 
مستقلة ػلررىا صحافيوف كطنيوف إذل أف غذت صحافة ليبيا اليـو ال زبلو من فنوف 

  14ر الطازجة.الصحافة احلديثة كالتعليقات كالدراسات كالتحقيقات كمالحقة األخبا
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غَت أف صحافة ليبيا مازالت تعاين نواقص عديدة من حيث الفن الطباعي كمشاكل ال 
حصر ذلا من حيث التنظيم كالتبويب كلكنها مازالت أمينة لواجباهتا يف خدمة البالد 
كتثقيف القارئ كالدفاع عن االستقالؿ كاحلرية كرفع ادلستول الفكرم كاألديب، كمن بُت 

 ىي:-آنذاؾ-ة يف ليبياالصحف الصادر 
طرابلس الغرب، برقة اجلديدة، فزاف، الزماف، الرائد اللييب، الطليعة، ادلساء، رللة 
طرابلس الغرب، رللة اجليش، األفكا، جرناؿ دم تريبورل )إيطالية(، تريبورل مورك، 

ة كصندام كبلي. كىناؾ نشرات رمسية كاجلريدة الرمسية، كجريدة كزارة العدؿ، كرللة الغرف
 التجارية.

 كيف مايلي نستعرض أىم الصحف اليت صدرت بعد هناية احلرب العادلية األكذل:
: جريدة أسبوعية ذات منهاج كطٍت، أصدرىا "عثماف القيزاين" عاـ اللواء الطرابلسي

ـ، لكي تكوف لساف حاؿ حزب اإلصالح الوطٍت، كقد تعرض صاحبها 1919
. كقد ساعلت ىذه الصحيفة مساعلة كبَتة للسجن، كما ذاقت صحيفتو أساليب التعطيل

 يف احلركة الوطنية كاإلصالحية كالثقافية يف البالد كتركت أثرا يف نفوس ادلواطنُت. 
عاصرت ىذه الصحيفة الوطنية ثالث عهود كقد أسسها " زلمود نذمي بن  الرقيب:

رفت ـ، بعد أف ع1912ـ، كلكنها توقفت إثر اذلجـو اإليطارل عاـ 1911موسى" عاـ 
فًتة ازدىار كحرية على العهد العثماين، مث صدرت بعد االحتالؿ االستعمارم، كلكنها 

ـ باسم "الرقيب العتيد"، كقد 1919توقفت أياـ احلرب، ككاف أف عادت للصدكر عاـ 
جريدة كطنية  الوطن:اشتهرت بأهنا صحيفة حرة الكلمة كطنية الصيفة صادقة اذلدؼ. 

، أياـ احلركات الوطنية كمقاكمة اجملاىدين، ككاف 1920حرة، صدرت يف بنغازم عاـ 
جريدة خطية كطنية،  البالغ:مديرىا ادلسؤكؿ "عوض أبو طللة"، كلكنها دل تعمر طويال. 

ـ، بالدكاخل أياـ القانوف األساسي كحرر هبا "بشَت 1921أصدرىا اجملاىدكف عاـ 
جريدة أصدرىا االستعمار س: بريد طرابلالعداكم" ك"عثماف القرباين" بعد توقف اللواء. 
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ـ، ككاف ػلررىا "أرتوناموس"، ك 1912اإليطارل عقب نزكلو يف طرابلس الغرب سنة 
"، ككانت تنطق بلساف السلطات احلاكمة، ككانت تصدر باللغتُت  "جرباف إبراىيم نعـو

جريدة أسبوعية سياسية معتدلة أصدرىا "زلسن ظافر ادلدين"  الوقت:العربية كاإليطالية. 
ـ، يف طرابلس الغرب، كلكنها عانت من ظلم الرقابة، الشيء الكثَت كدل 1920سنة 

ـ، لصاحبها "عثماف بن 1921صحيفة أسبوعية ظهرت سنة  الذكرى: تعمر طويال.
موسى" ككانت معتدلة يف أعدادىا األكؿ، كلكنها مالت ضلو اليسار، كقد أخدت بعد 

  15ة كصفحة بالعربية.صدكر عددىا الرابع عشر تنشر صفحة باإليطالي
رللة أدبية علمية سياسية، أصدرىا "سلتار الشامي الفاركقي"، كعهد  اإلصالح:

ـ، كدل يظهر منها سول عدد 1920بتحريرىا إذل "عبد اهلل صباؿ الدين ادليالدم" سنة 
جريدة أسبوعية سياسية أسسها " عب اهلل  العدل:كاحد إذ خنقها عوائق االستعمار. 

ـ، يف طرابلس الغرب، كظل ُيشرؼ عليها حىت كفاتو 1921انوف"، سنة احلاج عرييب ب
ـ، كتوذل بعد ذلك اإلشراؼ عليها "زكي بابوف" حىت أكاخر احلرب العادلية 1938سنة 

جريدة أسبوعية صدرت يف بٍت  بريد برقة:الثانية، ككانت من الصحف الوطنية القوية. 
كانت تصدر بأربع صفحات من ـ، على يد "زلمد طو احمليشي" ك 1921غازم عاـ 

احلجم الكبَت، كقد استمرت يف الصدكر حىت أكائل احلرب العادلية الثانية، ككانت من 
 16الصحف ادلسايرة لالستعمار".

" الذكرىكمن الصحف اليت صدرت بليبيا حىت سقوط النظاـ الفاشسيت صحيفة " 
وف ثالث صحف باإليطالية، الطرابلسية باللغتُت العربية كاإليطالية. كقد أصدر اإليطالي

ـ. 1943عاشت ىي كرصيفاهتا العربيات حىت دخوؿ جيوش احللفاء طرابلس سنة 
كيقدـ د. أضبد "شور راكس" بيانا بأمساء الصحف كاجملالت اليت كانت تصدر يف ليبيا 

  17من على النحو التارل: 1967إذل  1944منذ عاـ 
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ابلس. برقة اجلديدة، حكومية ـ، طر 1944طرابلس الغرب، حكومية يومية، الصحف:
ـ، طرابلس. الرائد، مستقلة 1953ـ، بنغازم. الزماف، مستقلة أسبوعية،1944يومية،
ـ، 1957ـ، سبها. الطليعة، أسبوعية،1957ـ، طرابلس. فزاف، حكومية،1956يومية،

 ـ، بنغازم.1958طرابلس. العمل، مستقلة أسبوعية،
ـ. احلقيقة، 1964ستقلة أسبوعية،ـ. احلرية، م1961الرقيب، مستقلة أسبوعية،

ـ. األكدلبياد، 1964ـ. ادليداف، مستقلة تصدر مرتُت يف األسبوع، 1964مستقلة يومية،
ـ. اذلدؼ، مستقلة 1967ـ. الشعلة، مستقلة أسبوعية،1966مستقلة أسبوعية، 

 ـ1967أسبوعية،
ـ، طرابلس. اجليش، حكومية 1949الفالح، حكومية شهرية، المجالت:

ـ، طرابلس. 1960ـ، بنغازم. ليبيا االقتصادية، حكومية شهرية،1957مومسية،
ـ، طرابلس. اذلدل اإلسالمي، حكومية 1961اإلذاعة، حكومية نصف شهرية،

ـ، طرابلس. 1963ـ، البيضاء. ليبيا احلديثة، حكومية نصف شهرية، 1962شهرية،
ـ، 1964،ـ، طرابلس. ادلرأة، حكومية شهرية1963النفط العريب، مستقلة شهرية،

ـ، طرابلس. جيل كرسالة، كشفية حكومية 1964طرابلس. الركاد، حكومية شهرية،
ـ، 1967ـ، طرابلس، طرابلس. االقتصاد، مستقلة نصف شهرية،1964شهرية،

ـ، طرابلس. ليبيا الرياضية، مستقلة 1967طرابلس. اإلفريقي، حكومية مستقلة،
 ـ، بنغازم.1967شهرية،

 اإلنجليزية واإليطالية:الصحف التي تحرر باللغتين 
ـ، طرابلس. 1958اجلورناؿ دم تريبورل، مستقلة يومية باإليطالية، الصحف:

ـ، بنغازم. ساندم قبلى، 1959سَتينايكا كيكلي نيوز، مستقلة أسبوعية باإلصلليزية،
ـ، طرابلس. تريبورل مَتكر، مستقلة أسبوعية 1960مستقلة أسبوعية باإلصلليزية،

ـ، 1966طرابلس. كينزدم ريفيو، مستقلة أسبوعية باإلصلليزية، ـ،1960باإلصلليزية،
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ـ، بنغازم، ذم ليبياف 1967طرابلس. ذم ليبياف تاؽلز، مستقلة أسبوعية باإلصلليزية،
 18ـ، طرابلس.1976مايل، مستقلة أسبوعية باإليطالية،

و، ـ، طرابلس. ليبياف ريفي1963النفط العريب، مستقلة شهرية باالصلليزية،المجالت: 
ـ، طرابلس. االقتصاد االفريقي، مستقلة نصف شهرية 1966حكومية شهرية باالصلليزية،

 19 ـ، طرابلس.1967باالصلليزية،

 ثانيا: تاريخ الصحافة في تونس:

ـ، ككاف ػلكمها بام باسم السلطاف، كنتيجة 1574فتح العثمانيوف تونس عاـ 
زاد نفوذ البام كأصبحت تونس  لضعف اإلمرباطورية العثمانية أكاخر القرف الثامن عشر

ربكم ذاتيا. كقد سبتع األكركبيوف يف ىذا البلد العريب باالمتيازات اليت كاف يتمتع هبا 
أتراهبم يف سائر الواليات العثمانية، كدلا كاف عدد األفراد اجلالية اإليطالية كبَتا فقد 

دم  ـ باإليطالية صحيفة "جوناؿ دم تونيزم ك 1838أصدركا يف تونس عاـ 
كارطاجيٍت(" أم )جريدة تونس كقرطاجة(. كبعد ذلك حبوارل عشرين سنة صدرت يف 
تونس أيضا صحيفة "ايل كورييو دم تونيزم" أم )بريد تونس(، كظلت ىذه الصحيفة 

ككانت احلكومة الفرنسية قد مسحت ألحد التجار االصلليز  20ـ.1881تصدر حىت عاـ 
جريدة بالعربية كاإليطالية تزكد قراءىا  بأف يفتح مطبعة يف مدينة تونس كأف يصدر

باألخبار التجارية كبادلعلومات اإلحصائية كخبالصات دلا تنشره مطبوعات أخرل فيما 
  21ـ.1859عدا األمور ادلتعلقة بالسياسة. كقد صدرت ىذه الصحيفة عاـ 

ـ صحيفة "الرائد التونسي". كىي أك 1860كىكذا صدرت يف تونس يف أكؿ جويلية 
رمسية تصدر يف كالية عثمانية بعد صحيفة "الوقائع ادلصرية" اليت أصدرىا "زلمد صحيفة 

ـ، كأصدر اإليطاليوف ادلقيموف يف تونس صحفا ىاصبت 1828علي" يف القاىرة سنة 
أطماع الفرنسيُت يف ىذا القطر كما استخدموا بعض اللبنانيُت إلصدار صحيفة عربية 

ـ، كطبعت يف "غليارم" جبزيرة 1880اـ امسها "ادلستقبل" صدر عددىا األكؿ ع
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"سردينيا" ككزعها الربيد اإليطارل إلال أهنا عاشت زىاء السنة. كظل نشر الصحف 
ـ، ككانت ككالة "ىافاس" 1881اخلاصة شلنوعا يف الفًتة األكذل من احلكم الفرنسي عاـ 

  22ـ.1881الفرنسية قد افتتحت مكتبا ذلا يف تونس سنة 
ـ، كأرغموا البام "زلمد الصادؽ" على عقد 1881نس عاـ حيث احتلت فرنسا تو 

ـ، كىي ادلعاىدة اليت اعتدت هبا فرنسا على تونس 1881مام  12معاىدة "باردك" يف 
 23داخليا كخارجيا كجعلتها زلمية فرنسية. 

ـ قرر الفرنسيوف إصدار جريدة رمسية باللغة الفرنسية إذل جانب 1883كيف سنة 
ـ 1884أكؿ صحيفة فرنسية غَت رمسية قد صدرت يف فيفرم  "الرائد التونسي". أما

باسم "تونيس جورناؿ" أم )جريدة تونس(، ككانت تدافع عن مصاؿ اجلالية الفرنسية يف 
 24تونس ضد احلكومة الفرنسية.

كرأل االحتالؿ الفرنسي أف يصدر صحفا عربية تكوف لساف حاؿ احلكم الفرنسي 
بوعية امسها "نتائج األخبار" عاشت سنتُت. ـ صحيفة أس1887اجلديد، فأنشأ سنة 

 ـ صحيفة "البصَتة"1893كقد استعاف بعد ذلك بصحفيُت لبنانيُت لينشئ يف سنة 
ـ، كقد شجع فشل ىاتُت الصحيفتُت بعض 1897اليت توقفت عن الصدكر سنة 

ـ، 1888أكت  28الشباف التونسيُت على إنشاء صحيفة كإمسها "احلاضرة" أسبوعية يف 
 احلاضرة أكؿ زلاكلة للصحافة العربية التونسية اخلاصة. كظلت الصحيفة تصدر كتعترب

ـ، ككاف ذلا أثرىا الظاىر على التونسيُت يف تلك احلقبة من تارؼلهم، 1910حىت سنة 
ـ  1890ككانت "الزىرة "أكؿ صحيفة يومية تونسية خاصة، كقد بدا صدركىا سنة 

 1905لتعود إذل الصدكر سنة ـ، 187كصحيفة نصف أسبوعية مث توقفت سنة 
 25يومية.

ـ طالبت "لوتونيزياف" بدستور كبردلاف يكوف التونسيوف أعضاء فيو، 1908كيف سنة  
كانربت ذلذه الصحيفة صحف ادلستوطنُت الفرنسيُت. غَت أف بعض الصحفيُت التونسيُت 
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أبو فضلوا التوجو للرأم العاـ التونسي العريب عن طريق صحف ساخرة، كىكذا صدرت "
ـ، كلكنها توقفت بعد اقل من سنة. كنتيجة الفقر كالتمييز 1908قشة" يف مارس 

العنصرم كغزك غيطاليا لليبيا كقعت يف تونس يف اضطرابات دامية. فأعلنت حالة 
 08االستثناء كتوقف نشاط الصحف التونسية الصادرة بالعربية دبقتضى القرار الصادر يف 

  26زلرريها كسجن كنفي البعض اآلخر. ـ، كألقي القبض على1911نوفمرب 
ـ، حىت كانت الصحافة التونسية قد دخلت يف مرحلة 1919كما أف حل عاـ 

جديدة. إذ ظهرت صحف كطنية تصدر بالعربية كالفرنسية.كما شهدت الصحافة ضبلة 
قلمية عنيفة ضد احلكم االستعمارم، كسبيزت ىذه ادلرحلة بظهور صحافة حزبية 

 ها:كعمالية...نذكر من
، 1920ادلنرب العريب، الوزير ، 1920ـ: العصر اجلديد 1931-1920صحف 

، 1922، افريقيا 1922،الربىاف 1922، احملتل 1922، ادلبشر 1921الندمي 
، الزماف 1923، العادل األديب 1923، ادلنجنيق 1923، النهضة 1922احلقيقة 
دة الزىرة ، عو 1932، الفالح التونسي 1935،العمل 1929، اإلرادة 1929
، 1937، الطليعة 1936، تونس الفتاة 1935، الشباب 1934، ادلكشوؼ 1932

 1943.27افريقيا الفتاة 
 1943ـ ك1942كيف خالؿ احلرب العادلية الثانية احتل األدلاف تونس خالؿ سنيت  

ـ فشجعوا احلزب الدستورم اجلديد على إمساع صوتو على صفحات اجلرائد نكاية 
" ك"إفريقيا الفتاة" ك"الشباب". بيد أف ىذه الصحف أغلقت بعد بفرنسا، فصدرت "ا ليـو

ـ، كعقب كصوؿ احللفاء ظهرت 1943مام  6انسحاب قوات احملور من تونس يف 
  28صحيفة يومية جديدة امسها "األخبار" عاشت ثالثة أشهر.

 ظهرت رلموعة من الصحف:  1952-1945كخالؿ الفًتة من 
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، 1948، لساف العرب 1947، احلرية 1945احث ، ادلب1945الثريا كاألسبوع 
كأنشأ الدستوريوف اجلدد سنة  391،390. أنظر بالتفصيل مركة1951الزيتونة 
ـ جريدة " الصباح" اليومية كغذت أكثر الصحف العربية توزيعا بفضل أسلوب 1951

م إخراجها اجلديد كزلرريها ذائعي الصيت، أما صحيفة الفرنسيُت العربية "ادلرآة" فل
  29تصادؼ أم صلاح.

، الفكر 1952...صدرت عدة صحف منها: الندكة  1954-1952كيف مرحلة 
كما ظهرت رلموعة من الصحف خالؿ فًتة االستقالؿ منها: االستقالؿ  . 1954
، االرباد كصوت العمل 1958، العلم 1957، الشعب 1956، الربدلاف 1955
 .1960، مشعل الشباب 1957

ىناؾ عدة صحف نصف شهرية كجريدة "كل شيء  كإذل جانب ىذه الصحف 
بادلكشوؼ" كىي ىزلية انتقادية، ك "تونس االقتصادية" لساف حاؿ االرباد التونسي 
للصناعة كالتجارة. أما اجملالت الشهرية فكثَتة منها: "رللة اإلذاعة" اليت تصدر عن دار 

للتمثيل كالسينما كالفنوف،  اإلذاعة التونسية، ك"فايزة" كىي رللة نسائية راقية، ك"ادلسرح"
ك"الشباب" لساف الشبيبة الدستورية، ك"الوعي الطاليب" لساف االرباد العاـ لطلبة تونس، 

  30"السبيل" لساف الكشافة التونسية.
ـ تأسست ككالة األنباء التونسية جلمع األخبار الداخلية كتوزيعها 1961كيف سنة 

نسة اإلعالـ الذم كاف حىت ذلك التاريخ على ادلشًتكُت، كأسهمت ىذه الوكالة يف تو 
يعتمد اعتمادا كليا على الوكالة الفرنسية لألنباء. ككاف احلزب الدستورم اجلديد قد 

ـ إصدار صحيفة عربية "العمل" كصحيفتو الفرنسية 1955استأنف منذ سنة 
 "الكسيوف"، كقد اشًتؾ يف ربريرىا "حلبيب بورقيبة" ك"ادلصمودم".

التونسية اليت تصدر بالفرنسية ال تزاؿ أكسع انتشارا من الصحف يالحظ أف الصحف 
العربية، ذلك أف أغلبية القراء يف تونس درسوا بالفرنسية. كال يزاؿ عدد كبَت من التونسيُت 
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يقرؤكف صحف فرنسا اليت تنقل إليهم بالطائرة يف يـو صدكرىا نفسو. كبلغ عدد 
ف توزع شبانُت ألف نسخة، أم ـ، أربع صح1969الصحف اليومية يف تونس عاـ 

ـ ستة ماليُت 1984نسخة لكل ألف شخص. كبلغ عدد سكاف تونس عاـ  16بنسبة 
 31كتسعمائة كستة عشر ألفا.

ـ صدرت جريدة "ادلنار" كقاـ على إدارهتا السيد الباىي. كيف 1981مارس  20كيف 
 14، كيف عادت إذل الصدكر رللة "الشباب" بعد توقف داـ أربعة أعواـ 1984مارس 

الطريق اجلديد" بعد إيقافها منذ أكتوبر سنة  أفريل عادت إذل الصدكر صحيفة "ر
1983.32  

ـ، صدر يف تونس عدد من اجملالت كالصحف نذكر منها رللة 1984كخالؿ عاـ 
ـ، 1984فيفرم  12األطفاؿ الشهرية "قوس قزح" اليت صدر عددىا األكؿ يف 

مارس  3باب كاليت صدر العدد األكؿ يف كصحيفة "أؽلن" األسبوعية ادلوجهة للش
ـ، كرللة "فنوف" عن كزارة الشؤكف الثقافية، كقد صدر عددىا األكؿ يف مارس 1984

كرللة "شهلوؿ" لألطفاؿ عن االرباد التونسي كمنظمات الشباب، كقد صدر عددىا 
ـ، كصدر يف ىذا الشهر أيضا جريدة "األخبار" األسبوعية. 1984مارس  15األكؿ يف 

ـ صدر العدد األكؿ من رللة "التقدـ" باللغتُت العربية كالفرنسية. كيف 1984مام  –يف ك 
كيف عاـ  33 الشهر نفسو صدرت رللة "ادلوقف" األسبوعية ادلستقلة باللغة العربية.

ـ أسس "احلبيب شيخ ركحة" صحيفة "الصباح األسبوعي" كتصدر يـو اإلثنُت 1985
للصحافة كالطباعة كالشنر كالتوزيع كاإلعالف، كىي من كل أسبوع عن الشركة التونسية 

ـ 1990كيف مام  34صحيفة إخبارية جامعة، رئيس ربريرىا "عب السالـ احلاج قاسم".
صدرت "الفجر" األسبوعية عن حركة النهضة اإلسالمية يف تونس، كزعت عشرين ألف 

   35 نسخة من عددىا األكؿ.
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يف تونس عدد من الصحف يقدر  2011عاـ كيوجد حاليا كضلن يف األلفية الثالثة يف 
صحف يومية بالعربية:  5صحيفة كرللة، كيوجد يف تونس  267حبوارل 

الصحافة)حكومية( منها الصباح، الشركؽ، الصريح، كاحلرية )التابعة للتجمع الدستورم 
صحف بالفرنسية، كىي: البراس )حكومية(، لوطاف،  4الدؽلقراطي احلاكم(، ك

نوفو )اليت يصدرىا أيضا احلزب احلاكم(. كمن أبرز الصحف األسبوعية: لوكوتيدياف كلورك 
 األخبار، تونس ىيبدك )بالفرنسية(، صباح اخلَت، أخبار اجلمهورية، اإلعالف.

صحفا بصفة دكرية )كيف بعض -ادلرخص ذلا-كتصدر كذلك األحزاب السياسية
ركة التجديد، "الوحدة " األحياف غَت منتظمة( من أبرزىا: "الطريق اجلديد" لساف حاؿ ح

لساف حاؿ حزب الوحدة الشعبية، "ادلوقف "اليت يصدرىا احلزب الدؽلقراطي التقدمي، 
 ك"مواطنوف" اليت يصدرىا التكتل الدؽلقراطي من أجل العمل كاحلرية.

كمن أبرز اجملالت اليت تصدر يف تونس: "حقائق" )بالفرنسية كالعربية(، "ادلالحظ"، 
باف" ادلهتمة بالشؤكف االقتصادية، رلليت اإلذاعة كالتلفزيوف، "ليكونوميست ماغري

" ادلهتمة بالشأف السياحي، تصدر أيضا بعض ادلنظمات أك اجلمعيات  "بركفيسيوف توريـز
  36رلالت بشكل دكرم.

 ثالثا: تاريخ الصحافة في الجزائر: 

 حرصت احلكومة الفرنسية عندما أعدت العدة لغزك الصحافة قبل االستقالل:
، أف تضم حلملتها العسكرية باإلضافة إذل خرباء احلرب كادلقاتلُت 1830اجلزائر سنة 

بعض رجاؿ اإلعالـ كالثقافة الستخدامهم يف ميادين اختصاصهم، خاصة كأهنا قررت 
إصدار صحيفة تكوف دبثابة الناطق الرمسي لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر، كقد 

 l’estafetteيف اجلزائر باسم "بريد اجلزائر" أصدرت احلملة الفرنسية أكؿ صحيفة 
d’alger  كىي جريدة سياسية كتارؼلة كعسكرية، صدر العدد األكؿ منها يف أكؿ

، كتعترب صحيفة بريد اجلزائر أكؿ ذبربة صحفية يف مشاؿ إفريقيا، حيث 1830جويلية 
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ها اذلامة عرؼ ألكؿ مرة آلة الطباعة كصناعة الصحافة، كقد كاف ذلذه التجربة نتائج
  37فيما بعد بالنسبة للرأم العاـ اجلزائرم. 

كبعد توقف صحيفة بريد اجلزائر عمدت سلطات االحتالؿ يف نشر قراراهتا كتعليماهتا 
إذل الشعب اجلزائرم على النشرات العامة أك ما يعرؼ بػ"ادلعلقات العامة"، إذل أف ظهرت 

ـ، كزبصصت يف 1832جانفي  27يف  moniteur algerien "جريدة ادلرشد"
نشر قرارات القيادة العامة اخلاص دبقاطعة اجلزائر، أما مقاطعيت عنابة ككىراف، فاستمرت 

 ادلعلقات العامة فيهما كنشرة رمسية إلبالغ القرارات.
أما الصحيفة االستعمارية الثالثة باجلزائر فقذ كانت تسمى "النشرة الرمسية لعقود 

ـ ...كأدركت السلطات 1834أكتوبر  20منها يف احلكومة" كقد صدر العدد األكؿ 
الفرنسية ضركرة إصدار جريدة باللغة العربية )نشر ادلعلومات كالتعليمات ادلوجهة بشكل 
خاص إذل األىارل اجلزائريُت( لكي تستطيع فرنسا التأثَت على الرأم العاـ اجلزائرم، كترجع 

ؿ اجلنراؿ "دؽلاس" إنشاء ىذه ـ، عندما حاك 1847أكؿ زلاكلة يف ىذا الصدد إذل سنة 
الصحيفة يف مدينة اجلزائر بعنواف "ادلبشر" )ركاد األخبار من صبيع األقطار(،  كاف أكؿ 

 38ـ.1847سبتمرب  15عدد ػلمل تاريخ 
 12كقد شهدت العاصمة اجلزائرية كثَتا من الصحف الناطقة باسم األقلية األكربية ) 

ككذلك كىراف كقسنطينة، كاف لكل منهما صحيفة يومية كأسبوعية كرلالت شهرية(، 
صحفهم اإلخبارية كصحف الرأم، كما أف ادلدف الداخلية كبعض قرل  ادلعمرين كانت 

  39ذلا نشراهتا كصحفها اخلاصة.
كذبدر اإلشارة ىنا إذل أف هناية القرف التاسع عشر عرؼ نشاطا إعالميا كثيفا 

ضافة إذل استَتاد كتوزيع صحيفة( باإل 150للمستوطنُت الذين أصدركا حوارل )
ـ اشتد القمع على 1871باإلضافة إذل الصحف اليت كانت تصدر يف فرنسا. كبعد ثورة 

كاالضطهاد ادلسلطاف على الشعب اجلزائرم، كرأل ادلستوطنوف أنو من الضركرم السماح 
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ذلم بالكالـ، حىت يتسٌت ذلم التعبَت عن شعورىم كمطالبهم، كأحسن كسيلة لذلك ىي 
 40ـ.1882افة، كىكذا أسست جريدة "ادلنتخب" سنة الصح

( البداية احلقيقية 1914-1900كسبثل الفًتة السابقة للحرب العادلية األكذل ) 
ـ صدكر أكؿ صحيفتُت 1911-1900للصحافة اجلزائرية...حيث شهدت الفًتة من 

، ككانت 1913-1903جزائريتُت علا جريدة "ادلغرب" اليت صدرت يف العاصمة من 
مرتُت يف األسبوع، أما اجلريدة األخرل فهي "الصباح" اليت أصدرىا "العريب فخار"  درتص

دبدينة كىراف. كما صدرت صحيفة اإلحياء"  1906-1905باللغتُت العربية كالفرنسية 
كىي أكؿ رللة تصدرىا امرأة باجلزائر، ىي رللة نصف شهرية، تصدر باللغة العربية يف 

كىي فرنسية  jeanne duraieuxائها "جاف ديرايو اجلزائر العاصمة، قامت بإنش
فيفرم  14األصل كتلقب بفاطمة الزىراء أك صبانة رياض، صدر أكؿ عدد منها يـو 

 41، كتتعرض فيها ألىم أحداث الساعة يف العادل اإلسالمي.1907
، أربع 1914-1912كقد صدرت يف الفًتة السابقة للحرب العادلية األكذل من 

اللغتُت العربية كالفرنسية عن بعض اذباىات الرأم العاـ اجلزائرم، صحف كانت تعرب ب
كىي على الًتتيب: جريدة "اإلسالـ": كانت تصدر يف اجلزائر العاصمة، يرأس ربريرىا 
"الصادؽ دندف" باالشًتاؾ مع "عزالدين القالؿ"، كاستمرت تصدر باللغتُت العربية 

. جريدة "احلق 1914ىا حىت مث بالفرنسية كحد 1913حىت1912كالفرنسية من 
، كىي صحيفة 1912-1911الوىراين" صدرت باللغة العربية يف مدينة كىراف من 

سياسية أسبوعية تعترب لساف حاؿ الدفاع عن مصاحل اجلزائريُت ادلسلمُت. جريدة "ذك 
، ككانت 1914-1913الفقار")سيف اإلسالـ( كقد صدرت يف اجلزائر العاصمة من 

د عبده" اإلصالحية. جريدة " الفاركؽ" كىي صحيفة شهرية صدرت تتبٌت فلسفة "زلم
، ككاف يرأس 1921-1920، مث من 1915حىت  1913يف اجلزائر العاصمة، من 

 42ربريرىا "عمر قدكر".
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: 1939-1919أما أىم الصحف الناطقة باللغة الفرنسية اليت صدر يف الفًتة مابُت 
. "الدفاع: 1923-1919، العاصمة، "اإلقداـ" كىي صحيفة األمَت خالد كرفقاؤه

أسبوعية، ساف توجاف )العاصمة( األمُت العمودم. "صوت الشعب": اجلزائر العاصمة، 
-1929، "زلمد الشريف جوجالر". "صوت األىارل": قسنطينة 1933-1936
 ، ادلعلموف اجلزائريوف ذكك الثقافة الفرنسية. 1930

،"عبد احلفيظ 1939-1920قسنطينة، أما الصحافة الناطقة بالعربية: "النجاح": 
، عبد احلميد بن باديس. "البالغ 1935-1925بن اذلامشي". "الشهاب": قسنطينة 

 43، "حدكين زلمد زلي الدين"1939-1936اجلزائرم": مستغازل، 
كؽلكننا أف ضلدد أىم الصحف اجلزائرم اليت صدرت يف فًتة ما بعد احلرب العادلية 

: حركة أنصار البيانألىم األحزاب السياسية اجلزائرية:  الثانية من خال ؿ ربديدنا
حزب االتحاد الديمقراطي ألنصار . 1944فرحات عباس، رللة ادلساكاة، مارس 

حركة انتصار . 1946، فرحات عباس، صحيفة اجلمهورية، مارس البيان الجزائري
دلغرب ، ا1948-1946: مصارل احلاج، األمة اجلزائرية سنة الحريات الديمقراطية

، اجلزائر احلرة 1953نوفمرب  -1951، ادلنار مارس 1949-1947العريب من 
: صحيفة البصائر، استأنفت ظهورىا جمعية العلماء المسلمين. 1954 -1949

 . 1957: أليجَتم ريبوبليكاف" صودرت سنة الحزب الشيوعي. 1947سنة
صلت جبهة ـ قبل انعقاد مؤسبر الصوماـ تو 1956كيف شهر مام كجواف من سن 

التحرير إذل إصدار عدة صحف داخل اجلزائر كخارجها، فقد أصدرت جريد "اجملاىد" 
يف مدينة اجلزائر...كيف فرنسا "ادلقاكمة اجلزائرية"...كجريدة بنفس االسم "ادلقاكمة 

 44اجلزائرية" يف تطواف بادلغرب األقصى كأخرل مشاهبة دبدينة تونس.
سبتمرب  19د صدرت أكؿ صحيفة جزائرية يف : ...فقأما الصحافة بعد االستقالل

ربمل اسم "الشعب" كانت تصدر بالفرنسية، أما النسخة العربية فلم تصدر إال  1962
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بعد مساعدة طلبتها احلكومة من مصر كلبناف...كما صدرت  1962ديسمرب  11يف 
 ـ يف كىراف صحيفة "اجلمهورم" باللغة الفرنسية. كيف شهر سبتمرب1964مارس  29يف 

 1964أفريل  14صدرت جريدة "النصر" من مدينة قسنطينة، لتؤسس يف  1963
صدر  1963سبتمرب  18لليومية ادلسائية "اجلزائر ىذا ادلساء" باللغة الفرنسية... كيف 

قرار بتأميم العناكين الفرنسية الثالث، كىي "الديبيش داجلَتم" ك "الديبس دك قستنطُت" 
الصحف الصادرة يف قسنطينة "النصر" كيف كىراف ك "ليكو دكركف"... كمت تعريب 

عندما صدرت يوميتُت  1985"اجلمهورية"... كربقق االنفتاح رغم بطئو يف عاـ 
مسائيتُت علا " ادلساء" بالعربية ك "لوريزكف" بالفرنسية، إضافة إذل دكرية "ادلسار ادلغريب" 

 45اليت كانت تصدر بالعربية كالفرنسية.
 23دبوجب التعديل الدستورم يف الجزائر في ظل التعددية:  الصحافة المكتوبة في

ـ، طوت اجلزائر صفحة احلزب الواحد كدخلت مرحلة جديدة ىي مرحلة 1989فيفرم 
ـ( شهدت 1989جويلية  5التعددية احلزبية، كدبوجب قانوف األحزاب السياسية )

ا، التعددية احلزبية حزبا سياسي 60الساحة السياسية اجلزائرية يف مرحلة كجيزة أكثر من 
كحسب ادلنطق ربتاج إذل تعددية إعالمية كىذا ما أقرتو السلطات اجلزائرية يف الرابع من 

كمن  46ـ، إذ صادؽ اجمللس الشعيب الوطٍت على قانوف جديد لإلعالـ.1990أفريل 
جهة أخرل تبُت أف النظاـ أك السلطة قد احتفظت بأربعة يوميات كانت سبتلكها قبل 

ي: اجملاىد، الشعب، النصر، اجلمهورية، كضلن نعلم أف ىذه اليوميات سبتلك ـ كى1988
مطابع رلهزة بأحدث التجهيزات، حيث أصبحت ىذه ادلطابع األربعة ىي اليت تقـو 

 كمن ىذا ادلنطلق ظهرت ثالثة أنواع من الصحف:  47بعملية الطبع للدكريات األخرل.
األسبوعيات اليت كانت سبلكها كىي بعض اليوميات ك صحافة القطاع العام: -1

كؽلكن تصنيف صحافة القطاع  48 الدكلة من قبل، كىي تصدر باللغة العربية أك الفرنسية.
 إذل ثالث أنواع:  العاـ
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صحافة الدكلة: كىي الصحف العمومية شلثلة يف صحف: "اجملاىد" ك"الشعب" -أ
 ك"اجلمهورية" ك"النصر".

ثلها جريدة اجملاىد الناطقة بالعربية كىي سب صحافة حزب جبهة التحرير الوطٍت:-ب
 Révolution Africaineاللساف ادلركزم للحزب، كأسبوعية الثورة اإلفريقية 

 الناطقة باللغة الفرنسية.
مثل رللة  صحافة ادلنظمات اجلماىَتية التابعة حلزب جبهة التحرير الوطٍت:-ج

ائرية، رللة االرباد العاـ للنساء الوحدة، االرباد الوطٍت للشبيبة اجلزائرية، رللة اجلز 
 اجلزائريات، رللة الثورة كالعمل، رللة االرباد العاـ للعماؿ اجلزائريُت. 

ىذه الصحف كاجملالت رلتمعة تأثرت بشكل كبَت يف عهد التعددية، حيث ىجرىا 
  49الصحافيوف إذل الصحف احلزبية اجلديدة كالصحف ادلستقلة.

 الصحافة الحزبية:-2
حافة احلزبية من عائلة صحف الرأم، كما تعرؼ بالصحف ادللتزمة، تعترب الص

كمهمتها األكذل الدفاع عن حزب معُت أك مذىب معُت، نشاطها يتمثل يف تزكيد الناس 
كالرأم العاـ بكل ما يتعلق بربارلها أك مشاريعها سواء كانت سياسية أك...، كىدفها 

. كلقد استطاعت 50فكار حزهباالرئيسي ىو جلب أكرب عدد من الناس كالدعاية أل
األحزاب الكربل يف اجلزائر أف تصدر جريدة كاحدة على األقل، ككلها تقريبا أسبوعيات 

، قصد شرح برارلها كحشد الرأم 51باللغة العربية أك اللغة الفرنسية أك اللغة األمازيغية
  52العاـ ذباه مشاريعها السياسية.

 الفضاء اإلعالمي اجلزائرم كتعد الصحافة احلزبية احللقة األضعف يف
كادلالحظ للنشاط اإلعالمي لألحزاب اليـو يف اجلزائر غلد غياب تاـ للصحف 53اجلديد.

احلزبية يرجعو بعض ادلختصُت إذل عدـ توفر األحزاب على رؤكس األمواؿ الكافية لتمويل 
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الصحف، ضعف مقركئية ىذه الصحف من قبل القارئ اجلزائرم، كقلة كعي القائمُت 
  54لى األحزاب بأعلية الصحف يف توعية اجلماىَت لربارلها كمشاريعها السياسية.ع

 الصحافة الخاصة )المستقلة(: -3
دل يُعرؼ ىذا النوع من الصحافة من قبل يف اجلزائر ادلستقلة، كقد جاء ظهورىا بعد 

(، 1990سلسلة من التحوالت كالتغَتات اليت نص عليها القانوف )قانوف اإلعالـ 
ى ىذا النوع بالصحافة ادلستقلة، ألهنا قانونيا كظاىريا ال سبارس نضاال أك ربيزا ألم كيسم

  55حزب، أك نزعة سياسية معينة، فهي مستقلة عن الدكلة.
فبعد فتح رلاؿ الصحافة ادلكتوبة توجو العديد من الصحافيُت إذل إنشاء العديد من 

ا شهدت اجلزائر يف بداية العناكين تعبَتا عن رغبتهم يف عمل إعالمي حر، كىكذ
يوميات، -الصدورالتسعينات عشرات العناكين سبيزت بتنوعها من حيث 

سياسية، اقتصادية، فنية، رياضة، كمن حيث  المضموناخل. كمن حيث …أسبوعيات
اليت جسدت يف معظمها  أسماء العناوينمهادنة كانتقاديو اخل، كمن حيث  اللهجة

ـ حر ؼلدـ الوحدة الوطنية كتطلعات اجلماىَت إذل طموحات الصحفي اجلزائرم يف إعال
 اخل.…إعالـ موضوعي. كىكذا صلد عناكين مثل: الوطن، السالـ، احلرية

فبعد مركر سنة على صدكر أكؿ صحيفة خاصة أم خالؿ شهر سبتمرب من سنة 
( 10( مشركعا إعالميا خاصا من بينها )130ـ كاف قد مت اإلعالف عن )1990

عربية غَت أف العديد من ادلشاريع دل ير النور كمنها من توقف عند العدد عناكين باللغة ال
صفر بسبب العقبات اليت كانت تواجو الصحافة اخلاصة أك خلالفات بُت ادلؤسسُت. 
كعلى الرغم من ىذه العقبات ادلالية كالسياسية كغَتىا سبكنت بعض الصحف اليومية 

عامل مع سلتلف األكضاع ادلتجددة كمنها على كمنذ البداية من الصمود كأظهرت قابلية الت
كاكتسبت ىذه  libertéكاخلرب ك el watanك  le matinك le soirاخلصوص 

ألف  200الصحف مقركئية كاسعة حبيث كصل منها البعض إذل سحب أكثر من 
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كمن جهتها عرفت بعض األسبوعيات الناطقة باللساف العريب انتشارا  56نسخة يوميا.
كإذل جانب ىذه اجلريدة   آفة".-و اجلزائر من قبل كمنها جريدة "الصحكاسعا دل تألف

اكتسبت أسبوعية "الشركؽ" الثقافية الناطقة بالعربية كالصادرة بالعاصمة مقركئية كاسعة 
ألف نسخة كخاصة بعد توقيف العناكين الناطقة  300حبيث كصل سحبها إذل غاية 

  57الشرؽ. آفة كالنور كبريد-باللغة الوطنية مثل الصح
كحسب كثَت من النقاد كالباحثُت فإف ىناؾ أسباب كدكافع كثَتة أدت إذل ازدىار 
الصحافة ادلكتوبة باجلزائر يف فًتة ميالدىا كمراحلها األكذل، كمن بُت ىذه األسباب نذكر 

 ما يلي: 
الطريقة اليت تتم هبا معاجلة األخبار، كاليت تتميز باجلرأة كالنقد شلا أكسبها  -

 ية اجلمهور، كجعل القراء ػلجموف عن مطالعة جرائد القطاع العاـ.مصداق
  تعطش القارئ اجلزائرم إذل األخبار ذات الرأم ادلخالف. -
القناعات السياسية اليت كانت لدل أقطاب الصحافة اخلاصة كاف ذلا دكرا كبَتا  -

السياسية يف صلاح الصحافة اخلاصة كازدىارىا، نظرا لتناسب أفكار الكثَت من األحزاب 
كاجلمعيات االجتماعية كاليت كانت تنشر أفكارىا كمواقفها على صفحات اجلرائد 

 اخلاصة.
كذبدر اإلشارة ىنا إذل أف ىذه الفًتة عرفت تطورا نوعيا إذل جانب التطور الكمي، 

كالذم سبثل  يف حرية التعبَت كلو أهنا كانت نسبية، إال أف ىذا دل ؽلنع من تناكؿ القضايا 
ـ من احملظورات، كما سبيزت ىذه الفًتة بنشوب 1990ة، كاليت كانت قبل سنة الشائك

عدة خالفات كنزاعات بُت السلطة السياسية من جهة كالصحافة غَت العمومية من جهة 
 58أخرل.

 رابعا: الصحافة في المغرب:
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ـ صدرت 1820كاف اإلسباف أكؿ أصدر صحيفة يف ادلغرب، ففي أكؿ مام 
فريكانو" أم )االفريقي احلر( بالغة االسبانية. ككانت الصحيفة لساف صحيفة "أؿ ليرباؿ أ

بعد  -ككانت أسبوعية–حاؿ الالجئُت السياسيُت االسباف، كقد توقفت ىذه الصحيفة 
عددىا السادس. كصدر بعد ذلك بعض الصحف االسبانية األخرل مث تبعتها صحيفة 

الصحف يصدر يف طنجة عاصمة  باللغة اإلصلليزية كأخرل بالفرنسية. ككاف أغلب ىذه
ادلغرب السياسية يف ذلك الوقت. كقد عكست ىذه الصحف ادلنافسة احملتدمة بُت 
اإلسباف كاإلصلليز كالفرنسيُت كاألدلاف على ادلغرب... كاحملاكلة الوحيدة إلصدار صحيفة 

ـ 1889باللغة العربية يف القرف التاسع عشر ىي صحيفة "ادلغرب" اليت أصدرىا يف سنة 
زلرر صحيفة "تاؽلز أكؼ مركركو" كلكن احملاكلة فشلت دلقاطعة ادلفوضيات ذلذه 

 59الصحيفة.
أما يف بداية القرف التاسع عشر، فقد شجعت السياسة اجلديدة اليت عرفت بالتغلغل 
السلمي، سلتلف الصحف األكركبية على زبصيص صفحة باللغة العربية للقراء ادلغاربة. 

توبة كلها باللغة العربية ترل النور. فقد أصدر الفرنسيوف كبدأت بعد ذلك صحف مك
ـ لتهاجم الفرنسيُت. 1911ـ، كما ظهرت "احلق" سنة 1905صحيفة "السعادة" سنة 

ككاف ػلررىا صحفياف مصرياف حلساب االسباف، كقد ربولت الصحيفة بعد ذلك 
أما "الًتقي"  اصبحت لتصبح لساف حاؿ األدلاف كتدعو للجامعة اإلسالمية العثمانية.

  60فقد كانت مستودعا تصب فيو كل االذباىات األكربية بأطماعها.
غَت أف أىل ادلغرب اليـو ال يعًتفوف إال "بلساف ادلغرب" كأكؿ صحيفة مغربية كطنية. 

ـ صحفياف لبنانياف شقيقاف كانا قد أصدرا 1907كقد أسس ىذه الصحيفة سنة 
كومة الشريفية لفًتة طويلة ترفض االستعانة صحيفة "البصَتة" يف تونس... كقد ظلت احل
ـ إذل أحد اللبنانيُت دبهمة إصدار 1908بالصحافة. كلكن السلطاف عهد يف سنة 

صحيفة شبيهة بالرمسية يف ادلغرب، كىكذا ظهرت صحيفة " الفجر" يف طنجة أكال مث 
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اية على مدينة فاس البعيدة عن أم حركات تعمر صفو األمن. كعندما أعلنت فرنسا احلم
ـ، بدأ الصحف الفرنسية تتفوؽ على منافساهتا األكربيات يف 1912مارس  3ادلغرب يف 

ادلنطقة اجلنوبية، كتفوقت على الصحف االسبانية يف ادلنطقة الشمالية، بعد إعالف إسبانيا 
ـ. كأنشأت دار ادلندكب السامي كذلك "اجلريدة 1912نوفمرب  27ضبايتها عليها يف 

ـ، ككانت ىذه اجلريدة 1913ية" بالفرنسية مث بالعربية، يف أكؿ أفريل الرمسية ادلغرب
الصحيفتُت الوحيدتُت اللتُت خصصتا للمواطنُت  1932كرصيفتها "السعادة" حىت سنة 

الذين يتكلموف العربية، ذلك أف الصحف العربية الصدارة خارج ادلغرب دل تكن تدخل 
 61 البالد إال سرا.

يف الصحف اإلصالحية التونسية أك ادلشرقية، مث حاكلوا أف ككاف الوطنيوف يكتبوف  
يصدركا يف فاس صحيفة سرية امسها" أـ البنُت" ككونوا بعد ذلك جلنة عمل كطنية أرسلت 

كيف سنة  ـ رللة "ادلغرب" بالفرنسية.1932بعض أعضائها إذل باريس حيث أنشؤكا سنة 
كسيوف دم بوبل" أم ـ، صدرت صحيفة أسبوعية يف مدينة فاس باسم "ال 1933

)عمل الشعب(. ككانت ىذه الصحيفة لساف جلنة العمل الوطنية يف الداخل. كصدرت 
ـ، ك "الخوجا فَتدم" أم )الصحيفة 1933صحيفة "احلياة" ك "رللة "السالـ" سنة 

اخلضراء باإلسبانية(. كأىم صحف ما قبل احلرب العادلية الثانية صحيفة "األطلسي" 
زب الوطٍت الذم كافح من أجل إقامة نظاـ حكم كطٍت إسالمي. كدل األسبوعية لساف احل

يصمد خالؿ احلرب العادلية الثانية من الصحف ادلغربية سول "الوداد" ك"التقدـ" 
  62ك"الفواناسيوناؿ" أم الصوت الوطٍت.

ـ، 1935دل تشهد البالد ادلغربية منذ انتهاء احلرب العادلية األكذل حىت حوارل عاـ  
صحايف جدير بالتنويو باستثناء صدكر بعض الصحف الضعيفة الناطقة بلساف أم نشاط 

سلطات احلماية الفرنسية، ككانت توزع على نطاؽ ضيق، كقد كبلت السلطات ادلستعمرة 
صحافة البالد بقيود تعسفية شديدة حىت حالت بذلك دكف نشوء أية جريدة أك رللة 
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د اعترب الوطنيوف اصدرا جريدة عربية  يف مثل كطنية تعرب عن رأم الرام العاـ ادلغريب، كق
تلك الظركؼ  مغامرة غَت زلمودة العواقب مصَتىا اإلخفاؽ احملتم، كمنع صدكر 

 63الصحيفة حىت قبل صدكرىا، ىذا فضال عن تعريض صاحبها للسجن أك النفي. 
ـ، فهو أف ادلقيم العاـ الفرنسي 1936أما احلدث ادلهم الذم لفت األنظار يف سنة 

قبل ألكؿ مرة، كمنذ إعالف احلماية على ادلغرب، السماح بإصدار صحف غَت رمسية 
باللغة العربية شريطة أف تكوف معتدلة يف آرائها. كىكذا بدأت تظهر صحف "ادلغرب" يف 

يف  1937تقدمية ليربالية، كا"العمل"ؤ 1937الدار البيضاء، صف أسبوعية، ك"التقدـ" 
ـ أنشئت باللغة العربية صحيفة يومية ثانية يف الدار 1953الدار البيضاء... كيف سنة 

البيضاء أطلق عليها اسم "الرأم العاـ" لتكوف لسن حاؿ احلزب الدؽلقراطي 
ـ، كأعلن 1955لالستقالؿ... كعاد السلطاف "زلمد بن يوسف" من منفاه يف نوفمرب 

 64  ادلغرب.ـ. كىكذا انتهى النظاـ االستعمارم يف1956مارس  2استقالؿ البالد يف 
كاستأنف احلزب الدؽلقراطي الدستورم األكثر انفتاحا على التحديث من حزب  

ـ، كأسس صحيفة "دؽلوكراثي" أم 1955االستقالؿ، إصدار صحيفة "الرأم العاـ" سنة 
)الدؽلقراطية(، كما استأنف احلزب الشيوعي إصدار "حياة الشعب"...كأصدرت 

أكؿ مركز لتدريب الصحفيُت يف ادلغرب سنة النقابات العمالية صحفها... كأنشئ 
ـ، دبساعدة مؤسسة "فريدريك ناكماف" األدلانية االربادية، كىو تابع لوزارة اإلعالـ 1969

ادلغربية... كتسمح احلكومة ادلغربية للصحيفة اليومية "البياف" لساف حاؿ حزب التقدـ 
يف طبعتها العريب كىي لساف  كاالشًتاكية ادلغريب بالظهور يف طبعتها الفرنسية فقط، ال

  65حاؿ الشيوعيُت ادلغاربة.
 كبعد االستقالؿ ظهرت العديد من الصحف نذكر منها:

ـ، ربولت جريدة 1952على إثر إعالف االستقالؿ سنة  العهد الجديد والفجر:
"السعادة الرمسية اليت كانت تصدرىا السلطات احلماية إذل جريدة كطنية كأسبح امسها 
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ف إذل "الفجر" كعهد  1960ديد"، كاكن أف بدؿ اسم العهد اجلديد يف سنة "العهد اجل
صحراء بإدارهتا إذل مصطفى العلوم، كىي اجلريدة اليت تنطق بلساف البالط ادللكي. 

ـ لصاحبها زعيم حزب االستقالؿ عالء 1956جريدة أسبوعية تأسست عاـ  المغرب:
ء العربية بصورة عامة، كصحراء الفاسي، كىي أكؿ جريدة أنشئت للدفاع عن الصحرا

: جريدة أسبوعية دلديرىا عبد الكرمي الفلوس تأسست الشبابادلغرب بصورة خاصة. 
: رللة شهرية دعوة الحقـ يف الرباط، كىي لساف حاؿ السبيبة االستقاللية. 1956علم 

مجلة ـ. 1956تعٌت بالشؤكف لدينية كاألدبية، أصدرهتا كزارة األكقاؼ كقد أسست سنة 
 66ـ.1957: رللة شهرية تصدرىا اإلذاعة، كقد تأسست سنة اإلذاعة

" رللة شهرية تصدر عن قسم الشبيبة كالرياضة، كقد تأسست سنة صوت الشباب"
رللة شهرية تصدرىا كزارة الًتبية الوطنية، كقد صدرت بعد التربية الوطنية: ـ. 1957

زارة العدؿ، كقد تأست على رللة شهرية تصدرىا ك  مجلة القضاء والقانون:االستقالؿ. 
جريدة نقابية يصدرىا ارباد نقابات العماؿ يف الدار البيضاء،  الطليعة:عهد االستقالؿ. 

جريدة أسبوعية سياسية صدرت يف منار المغرب: ـ. 1956كقد صدرت يف هناية عاـ 
ـ، لصاحبها عبد السالـ بن عبد اجلليل كما زالت تصدر إذل اآلف. 1956الرباط عاـ 

 المغرب العربي:أكؿ جريدة من نوعها فب العلم العريب ألهنا مشكولة احلركؼ.  كىي
ـ، لصاحبها عبد الكرمي اخلطيب. 1956جريدة سياسية أصدرهتا احلركة الشعبية عاـ 

ـ، لصاحبها 1957جريدة أسبوعية ثقافية سياسية تأسست يف تطواف عاـ  النبراس:
: جريدة ساسية أسسها التحريراللواح.  زلمد أضبد بلقاب كرئيس ربريرىا زلمد أضبد

ـ يف الدار البيضاء، كلكنها عطلت كمنعت 1958حزب القول الشعبية اليسارم سنة 
: رللة شهرية مصورة أسسها المشاهدمن الصدكر بعد فًتة كجيزة دلوقفها ادلعارض. 

: جريدة نف شنقيط، كلكنها كانت تصدر بغَت انتظاـ. 1958مصطفى العلوم عاـ 
، تدافع عن ادلطامح الوطنية كالقومية كتطالب باحلرية كتقرير ادلصَت، صدرت يف شهرية



مجلة دورية دولية محكمة                                       المعارف للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة   

 194 14لعدد ا
 

ـ، كمديرىا زلمد فاؿ بن عمَت، كرئيس ربريرىا زلمد احملفوظ كلد أبا. 1958الرباط عاـ 
ـ، لصاحبها حسن التسورل 1959: جريدة أسبوعية صدرت يف الدار البيضاء سنة األيام

: جريدة أسبوعية لساف حاؿ االرباد العاـ للشغالُت عمالالمث توقفت مؤقتا حىت اآلف. 
 67ـ كمديرىا زلمد ىاشم أمُت.1960يف ادلغرب آب تأسست يف آب 

ـ، إذل قياـ 1985كقد أدت الصعوبات اليت سبر هبا الصحافة القومية ادلغربية منذ 
ـ دبنحها إعانة مباشرة قدرىا عشركف مليوف 1987احلكومة يف تلك السنة كيف سنة 

دينار، كقد مشلت ىذه اإلعانة كذلك صحف األحزاب كصحف النقابات كصحف 
%.  25اجلمعيات. كقامت احلكومة دبنح الصحافة زبفيضا على أسعار كرؽ اجلرائد قدره 

% على أجور التلفونات كالتلكسات. أما االشًتاؾ يف 50كما منحت زبفيضا قدره 
ت الصور الفوتوغرافية ادلتعلقة بأكجو خدمات الوكالة ادلغربية فأصبح رلانا ككذلك خدما

النشاط القومي. كقد أعفت احلكومة الصحافة من الضريبة ادلفركضة على كرؽ الصحف 
ـ كزير الداخلية كاإلعالـ 1988ديسمرب  19كمن أجور الربيد. كيف تصريح أدذل بو يف 

صحيفة كيف  178ـ يف ادلغرب 1886أماـ الربدلاف قاؿ إنو كاف يصدر يف سنة 
  68صحيفة. 225ـ أصبح يصدر 1988صحيفة يف سنة  194ـ كاف يصدر 1987

كير الكثَت من الباحثُت أف ىذا الدعم ال يزاؿ رمزيا، كال يرقى إذل مستول تلبية 
االحتياجات ادلوضوعية للصحف الوطنية، شلا غلعل منو عطاء )أك صدقة( جاء إلسكات 

المي كتأىيلو كربصينو ضد اذلزات ادلالية اليت األصوات ادلتعالية ادلنادية بتنمية القطاع اإلع
 69هتدد كيانو.

ومما سبق ذكره في العرض التاريخي السابق، يمكن أن نستخلص مجموعة من 
 النتائج على النحو اآلتي:

أ ف االستعمار األكركيب ىو من أنشأ الصحافة يف دكؿ مشاؿ إفريقيا )فرنسا،  -
 إيطاليا، اسبانيا(.
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ت متنوعة من حيث اللغة اليت تصدر هبا ىذه أف الصحف الصادرة كان -
 الصحف: تركية، عربية، فرنسية، إيطالية، اصلليزية، كحىت عربية )تونس(.

صدكر الصحافة العربية جاء الحقا بعد اقتناع النخبة الوطنية بضركرة الكفاح  -
ضد ادلستعمر بسالح الصحافة، كبذلك ظهرت الصحف الوطنية )عربية، بغَت 

 العربية(.
ستعانة بصحفيُت من لبناف من أجل انشاء صحف عربية، سواء من طرؼ اال -

احملتل، أك من طرؼ السلطات الوطنية، حيث كاف للصحفيُت اللبنانيُت دكر يف 
ظهور الصحافة العربية )الناطقة بالعربية(، باإلضافة إذل صحفيُت مصريُت 

 )اجلزائر، كادلغرب(.
كؿ للتعبَت عن آرائهم صدكر صحف للمعمرين األكربيُت يف ىذه الد -

 كانشغاالهتم. 
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ين في الشرق الجزائري سنة دور القائد بن ناصر بن شهرة في ثورة األمير محي الد
 م.1871

محمد جامعة كلية العلوم االجتماعية واالنسانية/ / محمد السعيد قاصري/  د
 بوضياف/ المسيلة

 

 ملخص المقال باللغة العربية.

يندرج ىذا ادلقال ضمن جوانب من تضامن وتعاون النخبة اجلزائرية بالد الشام )ادلهجر( مع إخواهنم 
يف اجلزائر دلواجهة االستعمار الفرنسي، ويتعلق األمر ىنا بدور بن ناصر بن شهرة يف ثورة األمَت زليي 

ائري كفؤ خالل ، وىذا يعكس لنا مستوى فكري جز 1871الدين يف اجلنوب الشرقي اجلزائري سنة 
م، واإلشكال ادلطروح يف ىذا ادلقال يكمن يف زلاولة الوقوف على مالمح ىذا التضامن؟، 19القرن 

وإىل أي مدى صلح يف ربقيق أىدافو؟ ما ىو موقف السلطات االستعمارية منو؟ ىل صلاح أو فشل 
ىل كثرة معاول اذلدم ثورة زليي الدين يف الشرق اجلزائري تعود إىل قوة الطرف الفرنسي أم تعود إ

 الداخلية؟ ىذا ما سنحاول معاجلتو يف ىذا ادلقال. 

 ملخص المقال باللغة الفرنسية.

 Cet article relève les aspects de la solidarité et de 
coopération du Levant élite algérienne (Diaspora) avec leurs 
frères en Algérie pour faire face à la colonisation française, et il 
vient ici le rôle de Ben Nasser Ben Chahra prince Muhyiddin 
révolution dans le sud-est de l'Algérie en 1871, et cela reflète 
notre niveau intellectuel d'un Algérien compétent au cours du 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 201  14العدد 
 

19ème siècle, et la confusion se pose dans cet article est d'essayer 
de se tenir sur les caractéristiques de cette solidarité? et dans 
quelle mesure a réussi à atteindre ses objectifs? Quelle est 
l'attitude des autorités coloniales de celui-ci? Le succès ou 
l'échec de la révolution Muhyiddin à l'est de l'Algérie retour à la 
force de la partie française, ou revenir au grand nombre de pelles 
de démolition internes? C'est ce que nous allons essayer 
d'aborder dans cet article. 

 

 مقدمة: 
وجو تُعترب شخصية بن ناصر بن شهرة من أىم الشخصيات اجلزائرية الثائرة يف  

االستعمار الفرنسي باجلنوب الشرقي اجلزائري، ومن بُت ما سبيزت بو ىذه الشخصية عن 
م، ىو َمد َيد العون وادلساعدة 19غَتىا من الشخصيات اجلزائرية ادلقاومة خالل القرن 

دلختلف الثورات الشعبية اليت عاصرهتا، وىي خصوصية مل يراع فيها االنتماء الطرقي أو 
ي أو اجلغرايف وال حىت ادلستوى االجتماعي، بقدر ما راعى فيها كيفية ربرير االنتماء القبل

بالده من االستعمار، وىذا ما يُعرب لنا عن مستوى فكري جزائري يتميز بالفهم 
والشمولية، لو توفر لدى قادة ادلقاومات الشعبية األخرى، دلا سبّكن العدو الفرنسي من 

 راحلها األوىل.القضاء على ادلقاومة الشعبية يف م

ومن مالمح ىذا التعاون ىو ُمسامهاتو القوية والفعالة يف ثورة الشريف زلمد بن 
، ثورة ادلقراين 1869، ثورة بوشوشة 1864، ثورة أوالد سيدي الشيخ 1851عبد اهلل 
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، وأخَتا ثورة األمَت زلي الدين بن األمَت عبد القادر بالشرق 1871والشيخ احلداد 
لثورة اليت وقع عليها اختيارنا كأمنوذج لتعاون اجلزائريُت يف مقاومة اجلزائري، وىي ا

 االستعمار الفرنسي. 
إن اإلشكال ادلطروح يف ىذا ادلقال يكمن يف زلاولة الوقوف على عالقة بن 
ناصر بن شهرة باألمَت زلي الدين قبل إعالن الثورة، وسرعة تفاعلو مع األمَت زلي الدين 

، وعن جوانب ادلسامهة اليت قدمها بن شهرة حملي الدين، خاصة يف القادم من بالد الشام
ظل معرفة قبائل اجلنوب الشرقي اجلزائري بابن شهرة، وما ىي رلاالت استفادة زلي 
الدين من ذبربة بن شهرة يف مقاومة االحتالل؟ وإىل أي مدى صلح ىذا النموذج من 

لفرنسي؟ ما ىو مصَت كل من بن شهرة اجلزائري يف مقاومة االستعمار ا-التعاون اجلزائري
؟؟ وىل الستقرار بن شهرة جبانب األمَت عبد القادر بعد 1871وزلي الدين بعد ثورة 

 ، لو عالقة هبذا ادلوضوع؟ 1875نفيو من تونس سنة 
لقد حاولنا اإلجابة عن ىذه التساؤالت بالرجوع إىل بعض ادلرجعيات التارخيية 

ضوع، ولإلحاطة ببعض جوانبو اعتمدنا خطة عمل ادلتخصصة اليت عاجلت ىذا ادلو 
 تتكون من العناصر التالية:

 التعريف بابن ناصر بن شهرة. .1
 التعريف باألمَت زلي الدين. .2
 مسار األمَت زلي الدين من دمشق إىل اجلزائر والتقائو بابن ناصر بن شهرة. .3
 دور بن ناصر بن شهرة يف ثورة األمَت زلي الدين. .4
 الدين والقائد بن شهرة بعد فشل الثورة.مصَت األمَت زلي  .5
 خاسبة .6

 التعريف بابن ناصر بن شهرة:-1
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، عاش يف كنف والده الذي  1بقرية ادلخرق جنوب األغواط 1804ولد سنة  
كان لو مكانة بُت قومو، فحفظ القرآن الكرمي منذ الصغر وشّب على فنون القتال 

نهم أضبد الشاوي شيخ الطريقة والفروسية، تعلم على يد رلموعة من ادلشايخ من بي
 .18462القادرية، وبعد وفاة والده ارتقى عرش السيادة بدوره على قبائل األرباع  سنة

كان يُكن منذ صغره ُكرىا شديدا للفرنسيُت، ولذلك راح يتطلع منذ سنة  
إىل مقاومتهم وربريض القبائل واألعراش الصحراوية ضدىم، وكانت أول خطوة  1851

ذا االذباه ىو البحث عن حلفاء أقوياء يقفون إىل جانبو، فتزوج من ابنة سلكها يف ى
زلمد بن عبد اهلل شريف ورقلة، غَت أن سلطات االحتالل مل ترتاح لنشاطاتو ادلبكرة 
حيث سرعان ما ألقت عليو القبض وفرضت عليو اإلقامة اجلربية دبُعسكر قرب بوغار، 

 .1851سبتمرب  05م لكنو سبكن من الفرار من ىذه اإلقامة يو 
ويف طريق عودتو تكون قد حلَِقت بو فرقة عسكرية ربت إمرة ادلالزم "كروز"،  

لكن بفضل حنكتو وخربتو سبكن من تلقينها درسا يف البطولة والشهامة دبنطقة الشهبوينة 
 ، ومنذ ذلك احلُت بات مطاردا من طرف قوات العدو الفرنسي. 3رفقة الثوار الفارين معو

لة دون وقوعو مرة أخرى يف األسر قام بتحريك أتباعو من ادلعامرة، وللحيلو 
، وغَتىم وأعلنها ثورة عارمة على الوجود الفرنسي بادلنطقة، فاستقر يف 4احلجاج، احلرازلية

منطقة قصر احلَتان وعمل على ربصينها، يف الوقت الذي راح خيطب فيو ُود بعض 
لكن دون جدوى، ويف ىذه األثناء سبكن الزعماء والشيوخ كالشريف زلمد بن حلرش، 

دبساعدة سي ضبزة ولد سيدي  1853اجليش الفرنسي من احتالل األغواط وورقلة سنة 
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الشيخ، شلا أجرب بن شهرة على اللجوء إىل تونس حيث استقر فًتة بنفطة وتوزر دبنطقة 
تونس، يف اجلريد، أين سبكن من ربط عالقات جيدة مع إخوانو من الالجئُت اجلزائريُت ب

 . 5الوقت الذي كان يقوم فيو بشن غارات على اجليش الفرنسي باجلزائر بُت احلُت واآلخر
عاد إىل اجلزائر لُِيلقي بكل  1864ومع اندالع ثورة أوالد سيدي الشيخ سنة 

، ومن شبة بدأ يف 6ثقلو يف ىذه الثورة، فتوجو إىل ورقلة وانظم إىل حليفو سي األعلى
مواجهة الفرنسيُت حيث وجدوا باجلنوب اجلزائري الكبَت، بالصحراء اجلزائرية، لكن قوة 
العدو فرضت عليهم الًتيث والعودة من جديد إىل ورقلة ألسباب تنظيمية، ولكن مع 

عاد بن شهرة لنشاطو من جديد، وواصل تعبئتو للجهاد،  1865حلول السنة ادلوالية 
يف الوصول إىل منطقة عُت صاحل والتوارق، وذبنيد عدد معترب من القبائل اليت  تعبئة أىلتو

من هتديد منطقة عُت ماضي باألغواط حيث مقر الطريقة  1859سبكن بواسطتها سنة 
، ونظرا للتحالف الضمٍت القائم بُت ىذه األخَتة والفرنسيُت ربركت قوات 7التجانية

لثوار الذي بات يهددىا، شلا حال دون ربقيق اذلدف فرنسية كبَتة حلمايتها وإبعاد خطر ا
 األساسي من ضبلة بن شهرة على ادلنطقة.

يف ظل ىذه الظروف اتصل الشريف بوشوشة بابن شهرة لتنسيق العمل ادلسلح 
ضد الفرنسيُت، فلم يتوان يف االنضمام إليو، وتقوية عضده، حيث سبكنا من إحلاق ىزائم 

دلنطقة، وعندما اندلعت ثورة الشيخ ادلقراين واحلداد سنة معتربة باجليش الفرنسي يف ا
مل يتوان أيضا يف مباركتها واالنضمام إليها، وظل يعمل على قدم وساق حىت  1871

 .1872إلقاء القبض على ادلقرانيُت ونفيهم من اجلزائر سنة 
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ويف ظل اندالع ثورة ادلقرانيُت كان األمَت زلي الدين قد أعلن عن ثورتو ضد 
فرنسيُت بالشرق اجلزائري، فكان بن شهرة نعم العضد والنصَت ذلذه الثورة، وىذا ما ال

سنتطرق إليو الحقا بعد أن نتعرف على جزء يسَت من سَتة األمَت زلي الدين، يف ما 
 يلي: 

 التعريف باألمير محي الدين: -2
 ه/1259ىو زلي الدين ابن األمَت عبد القادر اجلزائري، ولد يف حدود سنة 

، تزامن مولده بسقوط الزمالة عاصمة دولة 9، وىو االبن الثاين لوالده8م بالقيطنة1843
األمَت عبد القادر، وخالل ىذه الفًتة عاش زلي الدين ظروف احلرب واألسر والنفي 
وضاق مرارة الغربة بعيدا عن وطنو، لكن ىذا مل دينع والده من احلرص على تعليم ابنو بل  

ان أول ما حّصلو زلي الدين حفظو للقرآن الكرمي، وىو ابن شباين كل أبنائو، ولذلك ك
 سنوات.

، واطلع على شىت العلوم وادلعارف 10كما تعلم ركوب اخليل واستعمال السالح
خاصة بعد استقراره يف دمشق، حيث درس على يد شيوخها وعلماءىا، مثل الشيخ 

على يد الشيخ زلمد بن عبد  ، كما قرأ فقو ادلالكية11الدمشقي زلمد الطنطاوي االزىري
 .12اهلل اخلالدي ادلغريب

ومن مدينة دمشق توجو زليي الدين إىل اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية سنة 
ه، فأكرمو السلطان العثماين عبد العزيز، ومنحو لقب الباشا، ومن اسطنبول قام 1281
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وساما، مث عرّج على  بزيارة كل من ايطاليا وسويسرا وفرنسا، أين أكرمو نابليون ومنحو
 . 13مصر يف طريق عودتو إىل مدينة دمشق

حظي األمَت زلي الدين باحًتام وتقدير من السلطان العثماين عبد العزيز الذي 
أنعم عليو  بالنيشان العثماين من الدرجة الثالثة وأسند لو وظيفة أزمَت القضائية سنة 

، لكنو مل 1870اية سنة ، وىكذا استمر يف شلارسة نشاطو ومهامو إىل غ186514
يكن راض عن ىذا ادلنصب، وكانت نفسو ربدثو دائما بالعودة إىل وطنو اجلزائر لتخليصو 

 ، وىذا ما سنراه يف العنصر ادلوايل:15من يد الغزاة الفرنسيُت
 مسار األمير محي الدين من دمشق إلى الجزائر والتقائه بابن ناصر بن شهرة:-3

اجلزائري هبذا اخلصوص أن األمَت زلي الدين كان  تذكر األمَتة بديعة احلسٍت
، ومع اندالع احلرب 16يتحرق شوقا للعودة إىل أرض الوطن ومواصلة الكفاح ادلسلح

، استغلها يف العودة إىل أرض أجداده لرفع لواء اجلهاد ضد 1870الربوسية الفرنسية سنة 
 .17الفرنسيُت، وربرير وطنو اجلزائر حسب رواية البيطار

ي بوعزيز فيذكر بشأن مسار زلي الدين أنو َقْصد ربقيق ىذه الرغبة يف أما حي
اجلهاد بأرض أجداده مرض أو ردبا تظاىر بادلرض، فسمح لو والده بالتوجو إىل 
اإلسكندرية قصد العالج بعد أن أشار عليو بعض األطباء للعالج وتغيَت اجلو، وكانت 

طول بينهما، فخطر ببالو أن ينتهز الفرصة احلرب قد قامت بُت فرنسا وبروسيا وظن أهنا ت
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لتخليص وطنو اجلزائر من يد فرنسا...فحينما وصل إىل اإلسكندرية توجو منها إىل تونس 
 .1870، وذلك يف أواخر شهر أكتوبر 18ومل يعلم أحد بنيتو اخلفية

وعند حلولو باألراضي التونسية استقبلتو الدوائر الرمسية التونسية حبفاوة كبَتة، 
، وكان 19نوفمرب 18نحو الباي التونسي زلمد الصديق نيشان االفتخار التونسي يوم فم

 من بُت النشاطات اليت قام هبا يف تونس: 
 االعتكاف على دراسة ادلخطوطات العربية والتعرف على اخلطوط العربية. .1
 ذبنب االتصال بالناس حىت ال يعرفوا وجهتو، كونو كان يريد الذىاب إىل اجلزائر. .2
يف ظل الشهرة اليت ناذلا من السلطات التونسية، واليت حالت دون انكشاف  .3

رسالة لزعماء اجلزائر لكي يتهيئوا حملاربة فرنسا عند  200أمره، قام بتحرير ضلو 
 . 20قدومو ادلستطاب، مث أرسلها من تونس مع الرسل اخلفية

من رقابتها بعدما انتشر خرب وصولو إىل ىذه ادلنطقة شددت السلطات الفرنسية 
للحدود اجلزائرية التونسية، ومن غَت ادلستبعد أهنا طلبت من السلطات التونسية الرمسية 
طرده من أراضيها، وللخروج من ىذه الزاوية الضيقة أظهر زلي الدين للباشا التونسي نيتو 
يف مغادرة تونس والعودة إىل مدينة دمشق عرب مالطا، ومن ىناك تنّكر يف لباس درويش 

جو إىل طرابس الغرب، مث دخل إىل تونس حيث التقى رُلددا بابن ناصر بن شهرة وتو 
 . 21بتونس وتوجها إىل منطقة وادي سوف حسب رواية حيي بوعزيز

بينما يذكر بوقرين عيسى أن األمَت زلي الدين بعد وصولو إىل تونس، احتج 
لعودة إىل دمشق القنصل الفرنسي بتونس على قدومو إليها، فادعى بأنو مريض، وقرر ا
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، لكنو نزل دبدينة طرابلس بعد 1870نوفمرب  21عن طريق مالطا، فأحبر من تونس يوم 
أيام قالئل، ومنها توجو إىل توزر، مث نفطة باجلنوب التونسي، أين التقى بإخوانو اجلزائريُت 
بالزاوية الرضبانية، وكان من بُت الشخصيات اليت التقى هبا بن ناصر بن شهرة وزلمد 

 . 22بوعالق التونسي
ويقول حيي بوعزيز يف موضع آخر، بعد إقامة زلي الدين القصَتة يف تونس 

نوفمرب، وعند وصولو إىل مالطا غَّت اذباىو إىل  21غادرىا حبرا إىل الشام يف الظاىر يوم 
طرابلس ادلغرب )كذا( ومن ىناك إىل توزر ونفطة ونفزاوة، متخفيا يف زي مغريب مع عدد 

، حىت ال تتفطن لو أعُت ادلخابرات التونسية اليت أخذت تتبع أخباره وتقتفي من الرفاق
أثاره بعد أن غَّتت نظرهتا ضلوه وأعطت تعليمات للوالة والشرطة يف األقاليم العتقالو 

 . 23حيثما وجد
وبعد ربريات عديدة قامت هبا الشرطة التونسية تبُت ذلا وصولو إىل نفزاوة 

ا إليها من طرابلس، واتصالو بابن شهرة وإبراىيم بن عبد بصحبة أربعة أشخاص قادم
القادر وتوجهو معهما إىل ناحية سوف، وكداللة على نية زلي الدين يف العمل العسكري 
اكتشفت السلطات الفرنسية قافلة من أىل سوف متجهة إىل اجلزائر ربمل كمية من 

 رطال فصادرهتا منهم. 63البارود تزن 
حي بوعزيز فإن زلي الدين قدم إىل منطقة احلدود ونفزاوة وحسب رواية أخرى لي

، واجتمع حولو عدد ىائل من قدماء الثوار وادلقاومُت اجلزائريُت 187124يف مطلع عام 
الالجئُت يف تونس وطرابلس، وشرعوا صبيعا يف وضع اخلطط لتنظيم حركة ادلقاومة واجلهاد 
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بن ناصر بن شهرة، ىذا إىل جانب  25ارضد احملتلُت الغاصبُت، وكان من بُت ىؤالء الثو 
الشيخ ادليزوين شيخ زاوية الكاف الذي زّود زلي الدين بكاتب خاص ليحرر لو الرسائل 

 إىل الناس يف سلتلف األضلاء.
ومن شبة بدأ التنسيق بينو وبُت بن شهرة دلواجهة الفرنسيُت، ومن بُت اخلطوات 

ذلذه الثورة، عن طريق صبع األسلحة وادلئونة األوىل اليت قاما هبا ىي التحضَت واالستعداد 
وذبنيد األنصار من حوذلما، وهبذا اخلصوص تربز لنا شخصية بن شهرة من خالل الدور 

 اإلعالمي الكبَت يف ىذه الثورة، وىذا ما نلمسو من خالل العنصر ادلوايل: 
 مساهمة بن ناصر بن شهرة في ثورة األمير محي الدين بالشرق الجزائري: -4
 الدعاية اإلعالمية عن طريق كتابة المناشير والرسائل: -1
تُفيد شهادة "لويس رين" حول قدوم زلي الدين إىل اجلزائر ووقوف بن ناصر بن   

شهرة إىل جانبو يف األيام األوىل اليت وصل فيها إىل تونس، وديكننا تتبع أخبار ىذه الثورة 
ندسُت يف ص

ُ
خربين اجلزائريُت ادل

ُ
فوف الالجئُت اجلزائريُت بتونس، من خالل من خالل ادل

رلموعة من الرسائل اليت أرسلوىا إىل شلثليهم وأسيادىم الفرنسيُت باجلزائر، وىذا ما نقف 
 عليو يف ما يلي: 

يقول "لويس رين" توصلنا  1871يف ُموىف شهر ديسمرب ومستهل شهر جانفي 
شيك الوقوع، مث أصبح األىايل بأخبار قادمة من اجلنوب الشرقي اجلزائري تُنذر خبطر و 

بعد مساعها متحمسُت لنشرىا وتضخيمها، فأصبح الناس يتحدثون يف قسنطينة عن تلك 
االستعدادات احلثيثة اليت تُدبر ضدنا من طرف زلي الدين ابن األمَت عبد القادر.  
وخبصوص ىذه النقطة يذكر أبو القاسم سعد اهلل أن صدى األمَت زلي الدين قد سبقو 

 ادلنطقة، من خالل الشعار الذي رفعو الشعب بعد سبرد جنود الصباحية اجلزائريُت على إىل
الفرنسيُت يف نفس الشهر، وقتلهم للعديد من الضباط الفرنسيُت، ومن بُت الشعارات 
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اليت رددوىا : إن باريس قد سقطت يف يد الربوسيُت وإن زلي الدين )ابن األمَت عبد 
 .26.إن اجلزائر ستثور كلها وأن ىذه فرصة فذة لطرد الفرنسيُتالقادر( سيأيت من نفطة..

جانفي  4-3ويشَت "رين" إىل أن مصدر ىذه ادلعلومات اليت توصل هبا ما بُت 
قد وردت من شيخ زاوية نفطة بتونس، سي احلسُت بن علي بن عثمان إىل  1871

زلي الدين يف  ، بوجود سي-مع كل أسف-القائد الفرنسي األعلى ببسكرة، خيربه فيها 
نفطة قادما إليها من توزر، ويذكر "رين" أن ىذا الشيخ أمدىم ببعض التفاصيل حول 

اليت اجتمعت إليو والتفت حولو ويشَت ىنا إىل شخصية بن  27الشخصيات الرئيسية
، ِلَما ُتشّكلو من خطر كبَت على الفرنسيُت، نظرا دلاضيو الثوري 28ناصر بن شهرة

تميز يف 
ُ
منطقة الصحراء الشرقية، وشلا ذكره حيي بوعزيز حول مسامهة بن شهرة والبطويل ادل

وىو الذي مّهد الطريق »يف سبهيد السبيل لألمَت زلي الدين بعد وصولو إىل تونس: 
والسبيل حملي الدين بن األمَت عبد القادر عندما قدم إىل منطقة احلدود أوائل عام 

1871»29. 
نتقل إىل ربديد شخصيات أخرى التفت وبعد أن يستعرض رين ىذه األخبار ي 

حول زلي الدين، ىذا إىل جانب بن ناصر شهرة، ويتعلق األمر ىنا بكل من: بوعالق 
وأبناء الطيب بن عمران مع آل عقبة وآل ضبامة، كما حياول أن يربز لنا موِقع بن شهرة 

تنظيم من ىذه األحداث، حيث أشار إىل أن بن شهرة يف ىذه ادلرحلة كان منشغال بال
 والتخطيط للثورة يف وسط الالجئُت اجلزائريُت بتونس. 

                                                           
 

 

 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 211  14العدد 
 

ويف نفس الوقت كان بن شهرة يقوم بإيفاد ادلبعوثُت وكتابة الرسائل وادلناشَت إىل 
كافة جهات الصحراء الشرقية باجلزائر، رسائل ُصنفت إىل صنفُت: صنف ضبل بعضها 
توقيعات أشخاص رلهولُت، والصنف الثاين من الرسائل كان يصدر مثٌت مثٌت عن زلي 

، وىي عبارة عن نداءات مباشرة لرؤساء األىايل الدين تارة وعن بن شهرة تارة أخرى
 .30والسكان

ومن خالل شهادة "لويس رين" يتبُت لنا أن شيخ زاوية نفطة مل يكن الوحيد 
الذي أخرب الفرنسيُت بقدوم زلي الدين ووشي بالعناصر اليت كانت ترافقو، بل ىناك 

 سُلربين آخرين من بينهم:  
اليت أرسلها إىل قايد منطقة الزاب  -ريددبنطقة اجل-رسالة بوحفص بن منصور  .1

إين أحيطكم علما بأن نائب »الشرقي، سي ميهوب بن شنوف، وشلا جاء فيها: 
من األتراك بغية  6.000ملك مصر عباس باشا بصدد التحرك على رأس 

االستيالء على تونس، وللتعتيم والتغطية على مشاريعو ىذه جلأ إلطالق 
 «.  سيشن عمليات يف اجلزائر شائعات مفادىا أن ىذا اجليش

رسالة قائد بسكرة زلمد الصغَت بن قانة إىل الفرنسيُت، اليت خيربىم فيها  .2
بتحركات زلي الدين، وىذا بعدما وردت عليو أخبار من مرؤوسو السابق سي 
زلمد مرزوق بن سيدي صاحل رفيق زلي الدين!!، يُبُت لو من خالذلا انضمام بن 

إن سيدنا زلي الدين صلل »لدين، وشلا جاء فيها: ناصر بن شهرة إىل زلي ا
األمَت عبد القادر قد حل للتو عند الناصر بن شهرة بغرض إعالن اجلهاد، ولقد 
جهز سلطان اسطنبول جيشا لالستيالء على طرابلس، كما جعل مقاطعيت 
اجلزائر وتونس ربت إمرة إمساعيل باشا، نائب ملك مصر...ودبجرد أن أتوصل 

مع سي زلي الدين، سوف أمدكم دبا يستجد من أخبار هبذا إىل اتفاق 
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!؟. وعلى اثر ىذه ادلراسلة أخرب قائد بسكرة الفرنسيُت بتحركات 31«اخلصوص
 زلي الدين واخلطر الذي بات يهددىم.

رسالة سي ادليهوب بن شنوف إىل لويس رين بعدما وصلتو رلموعة من الرسائل   .3
منهما أنو سيقف إىل جانبهما، فبدال  كتبها كل من زلي الدين، وبن شهرة ظنا

من ضبل راية اجلهاد والوقوف معهما، قام بن شنوف بتقدمي ىذه الرسائل إىل 
رسالة حيمل بعضها ختم سي زلي الدين 11الفرنسيُت، ويذكر رين حوايل 

واألخرى ختم بن شهرة، وتشَت ىذه الرسائل إىل الشخصيات اليت راسلها كل 
يف منطقة اجلنوب الشرقي اجلزائري، ومن بُت ىذه من زلي الدين وبن شهرة 

الشخصيات: مرابط تيماسُت، وسي علي باي، وآغا تقرت وورقلة، وإىل رؤساء 
 وأعيان آل ترود )طرود( بوادي سوف.

 44رسائل أخرى توصل هبا لويس رين من رؤساء األىايل واليت قّدرىا حبوايل  .4
رسائل كثَتة أخرى كتبها زلي رسالة، ويف نفس الوقت يشَت رين إىل أن ىناك 

الدين وبن ناصر بن شهرة، وىي موجهة إىل األغواط وإىل الشريف بوشوشة 
وادلخادمة والشعانبة وآل سعيد عتبة بورقلة، ويؤكد رين مرة أخرى على الطابع 
الثنائي الذي كانت تُرسل بو ىذه الرسائل )مثٌت مثٌت( إحداىا من الناصر بن 

أنو شلثل حملي الدين ويؤكد فيها على وفائو وإخالصو لو، شهرة الذي قّدم نفسو ب
، كما يهدد فيها يف نفس الوقت من مل يقف إىل 32والثانية من زلي الدين نفسو
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، ويذكر بوقرين أن ىذه الرسائل متشاهبة يف 33جانبو ويقدم لو يد ادلساعدة
 .34القول واألسلوب ويظهر أهنا أمليت على كتاب عديدين

خربين والرسائل اليت بعثوىا إىل الفرنسيُت ينتقل وبعد أن يستعرض 
ُ
"رين" دور ادل

إىل تقدمي مناذج من الرسائل اليت كان يبعث هبا كل من بن شهرة وزلي الدين إىل األنصار 
واألتباع، فالنموذج األول ىو مًتجم من إحدى الرسائل الواردة من بن شهرة ربمل يف 

جاءنا سيدي »الصحراء، وشلا جاء يف ىذا النموذج:  أعالىا اخلتم ادلربع ادلعروف يف أضلاء
زلي الدين ابن األمَت احلاج عبد القادر إىل ىنا، بأمر من السلطان أعزه اهلل، وىدفو ىو 
ذبديد ادللة والدين، وسيذىب إن شاء اهلل إىل مدينة اجلزائر لاللتحاق بوالده الذي حيتاج 

ىل طرابلس، فإذا كنتم على استعداد إليو )الذي ينتظره( لقد وصل طابور السلطان إ
دلالقاتنا )إن كنتم حريصُت على مصادقتو( فأرسلوا إليو مبعوثا عنكم، وإال فال تلوموا إال 
أنفسكم فيا سيحدث ) سوف يكمل الساعي بقية ادلعلومات شفهيا( حررت بقلم 

 .35ه1287بتاريخ السادس من شوال « األمَت الناصر بن شهرة، ربيايت
ج الثاين فهو لرسالة من زلي الدين، ربمل يف أعالىا ختما دائريا  أما النموذ 

اخلتم( ال حول وال قوة إال باهلل العلي القدير، من الراجي »)كبَتا، وقد صيغت كما يلي: 
ه: جئنا إىل ىنا لتمجيد الدين 1287رضبة اهلل، زلي الدين ابن األمَت عبد القادر 

كم ترغبون يف اجلهاد )وباسم الدين صلد فيكم اإلسالمي وضباية البالد، إننا نعلم أن
الصديق واحلليف الويف( ولقد ىزم اهلل أعدائنا ومل يبق ذلم من شيء: ال أرض وال جيش، 
فكونوا على استعداد ليوم تواجدنا بينكم، وأنتم تعلمون حق العلم أن اهلل يأمر ادلؤمنُت 

قادر، أعٍت اجلهاد باألنفس  بالقتال إاّل من بو عاىة، وأن اجلهاد واجب على كل رجل
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واألموال، فأعدوا العدة إذن لنصرة الدين )أعلم أن تلك ىي نيتكم دائما وأنكم لن 
تتقاعسوا عن أداء الواجب( إن يوم الزحف لقريب، وإن موعد ربرركم لوشيك، فكونوا 

 . 36على أىبة االستعداد، إليكم ربيايت
أبناء القبائل، قبيلة قبيلة، ُوّجهت ىذه الرسائل إىل رلموعة من األعيان و 

وبأمسائهم فالن فالن، وجل ىذه الرسائل كانت تُذيل بعبارة سوف يكمل باقي مضمون 
ىذه الرسائل شفهيا من طرف ادلبعوثُت، شلا نفهم بأن ىذه الرسائل أرفقت فيما بعد 
دببعوثُت إىل نفس ىذه اجلماعات والقبائل لشرح مضموهنا وربفيز الناس على اجلهاد، 
وفعال مت استكمال مضمون ىذه الرسائل شفهيا من طرف ادلبعوثُت شلا ترك أثرا عظيما يف 

 .37قلوب األىايل
أما الذين ُوجهت ذلم رسائل زلي الدين وبن شهرة، ومل يرد ذكرىم يف تقارير  

خربين اجلزائريُت إىل السلطات الفرنسية
ُ
بومزراق ادلقراين خيربه فيها  رسالة موجهة إىل: ادل
و يف تبسة وىو قادم جبنوده إىل قسنطينة، وشلا جاء يف ىذه الرسالة اليت وجهها جلماعة بأن

وبلغنا جواب من عند ولد الّسيد احلاج عبد القادر أنّو يف تبسة قاصد جبنده »الشرفة: 
  .38«قسنطينة

لقيت ىذه الرسائل استجابة كبَتة وواسعة من طرف الّثوار وقبائل الناحية، 
خاصة قبائل األرباع اليت التحقت بصفوف الثوار، ىذا إىل جانب كثَت من الشخصيات 
الثورية مثل: سي زلمد زروق بن سيدي صاحل أحد أشراف بسكرة، أحد أبطال ثورة 

، وسي 1864قة القادرية، أحد أبطال ثورة الزعاطشة، وإبراىيم بن عبد اهلل مقدم الطري

                                                           
 

 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 215  14العدد 
 

، وبناء على ىذه التعبئة اإلعالمية والعسكرية انطلقت 39سليمان سلطان تقرت سابقا
ثورة زلي الدين عرب اإلقليم الشرقي اجلزائري، يف ظل مساعدة اجلماعات والشخصيات 

 الدينية اليت ربدثنا عنها.
 ي العمليات العسكرية: انطالق الثورة ومساهمة بن ناصر بن شهرة ف-2

تذكر ادلرجعيات التارخيية اليت عدنا إليها أنّو يف أواخر شهر فيفري انضمت إىل 
زلي الدين عدة فصائل من قبيليت الربارشة والعالونة، وقد وصل يف ربركو إىل مشارف 
نقرين اليت سبق وأن تعاىدت معو ورحبت بو، بل نادت بو سلطانا عليها، ومن بُت 

ليت مل تبايعو على اجِلهاد فركان، فتعرضت للنهب والسلب من طرف القبائل ا
العالونة، فاضطرت حينها لالذعان واخلضوع لو، كما تلقى عدة خطابات من وادي 
ريغ تتطلب منو التوجو إىل الصحراء، )ولكن ال طائل من وراء توجهو إىل تلك 

إليو( ونظرا لنصائح  الذي يدفع لو ويشَت-جَتارد–اجلهات بالنسبة للعميل الروسي 
ىذا العميل الروسي، ويف ظل دعم السكان لو قرر الزحف على الشريعة وتبسة لطرد 

 . 40الفرنسيُت منها
ومن بُت القبائل اليت ناصرتو هبذه النواحي: أوالد خليفة من قبيلة أوالد سيدي 
عبيد يف نواحي تبسة، ىؤالء الذين أشهروا سالح االنتفاضة يف وجو النقيب 

 .41رشاند" جببل الرفانة"ما
وعلى الرغم من الدعاية الكاذبة اليت حاولت فرنسا نشرىا والتسًت ورائها، من 
خالل التقليل من نشاط زلي الدين، فإن فتيل الثورة قد اشتعل بشكل متسارع جدا، 

ففي ىذا الوقت كان بوشوشة على رأس جيش »والشاىد يف ذلك ما ذكره بوقرين: 
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رود سوف، واجتمع يف الصحراء أوالد سيدي الشيخ بزعامة سي عظيم من الشعانبة وط
الزبَت، وثوار الصحراء الشرقية بزعامة ابن ناصر ابن شهرة واألمَت زلي الدين ابن األمَت 
عبد القادر، ويف نفس الوقت كانت الثورة يف الشمال قد أشعل فتيلها احلاج زلمد ادلقراين 

لدين على نقرين وتبسة، واستوىل ابن ناصر ابن والشيخ احلداد، فاستوىل األمَت زلي ا
شهرة على تقرت وورقلة، وانتشرت الثورة من الساحل ويف اجلبال إىل أعناق الصحراء، 

 . 42«وربمس الناس للجهاد والدفاع عن العقيدة والوطن
وعلى اثر ذلك سبردت قبيلة النمامشة وأوالد سيدي عبيد من حلف الشيخ 

والد الرشايش والربارشة والعالونة، فاستولوا على القطعان خريف بن زلمد، ورلموعة أ
وراحوا جيوبون األرياف طوال وعرضا حبثا عن ذبنيد أكرب عدد من ادلناصرين يف صفوفهم، 
وتوجو وفد كبَت منهم دلالقاة زلي الدين الذي كان حينها يف طريقو إىل نقرين اليت وصلها 

يف سكرانة )موضع بُت نقرين وفركان(،  مارس، وبعد بضعة أيام أقام معسكره 09يف 
ومن ىناك توجو ضلو الشريعة وجبل الدخان حيث كانت تتمركز وحدات ادلتمردين 

 . 43حسب تعبَت لويس رين
بدأ ادلستوطنون  -مارس 08قبل-وقبل انطالق العمليات والتحركات السابقة 

زبريب الضواحي يلوذون بادلدينة، مث أغلقت أبواب تبسة وسبت زلاصرهتا، بينما مت 
وغادرىا األوربيون القاطنُت يف حلوفة ملتجئُت إىل خان القوافل يف مسكيانة، وانتشرت 

 . 44األخبار يف كل مكان معلنة وصول زلي الدين على رأس جيوشو
مارس دخل إىل نقرين، ووفد عليو ىناك وفد من أوالد  09ويف اليوم ادلوايل 

إىل سكرانة مث إىل الشريعة وجبل الدكان، وشعر خليفة الثائرين بالشريعة، فاذبو معهم 
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ادلعمرون األوربيون باخلطر فتحصنوا دبدينة تبسة، وأغلقوا أبواهبا والتجأ معمرو حلوفة 
 .45األوربيون إىل مسكيانة

مارس وقعت معركة كبَتة بينو وبُت قوات اجلنرال بوجي يف واد  26ويف اليوم 
واضطر زلي الدين إىل االنسحاب داخل احلدود احلميمة، معركة تفّوق فيها الفرنسيون 

التونسية، والشاىد يف ذلك ما جاء يف رسالة زلمد قعيد بن سامل إىل الوزير خَت الدين 
التونسي: ولد سي احلاج عبد القادر ألنو أتى )كذا( من ناحية الصحراء ومعو لفيف كثَت 

تقا )كذا( ىو واحمللة من النمامشة وغَتىم من أىل الصحراء، فلما حل بقرب تبسة ال
ادلذكورة وصار بينهم حرب يوم األحد وماتت بينهم الرقاب ووقع العكس على ولد سي 

زلرم احلرام  08احلاج عبد القادر ورجع فارا إىل طرف بالد النمامشة، رسالة مؤرخة يف 
 . 187146مارس 30ه/ 1288

الدين بعد انسحابو مل ربدثنا ادلرجعيات التارخيية اليت عدنا إليها عن مصَت زلي 
إىل األراضي التونسية، وال بادلسار الذي سلكو يف طريق عودتو إىل ادلشرق، بل تكتفي 
باإلشارة إىل ظهوره دبنطقة صيدا ببَتوت واستقراره فيها دلدة سنة كاملة، ويذكر حيي 
بوعزيز أن األمَت عبد القادر رفض استقبال ابنو وطرد عائلتو ادلقيمة معو بدمشق، لكن 
تدخل بعض الصلحاء وأصدقائو مثل والد عادل الصلح، واحلاج زلي الدين اجلوىري، 
ووكيل قنصل فرنسا بدمشق يكون قد عفا عنو، والشاىد يف ذلك الرسالة اليت وجهها إىل 

 15وكيل قنصل فرنسا برتراند بدمشق حول العفو عن ابنو زلي الدين، رسالة مؤرخة يف 
 ي اليت عاد دبوجبها إىل مدينة دمشق.وى 187147ه/ نوفمرب 1288شعبان 
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أما بالنسبة دلصَت بن ناصر بن شهرة، فإنو استغل انتشار ثورة ادلقراين إىل 
اجلنوب اجلزائري، وراح يعمل على دعمها ومساندهتا، حىت ألقي القبض على بومزراق 

 ، وكان حضور بن شهرة يف ىذه األثناء من خالل قيادتو1872جانفي  20ادلقراين يوم 
للمقرانيُت من عُت الطيبة يف أعماق الصحراء إىل داخل البالد التونسية، واستمر حسب 
حيي بوعزيز يف مناوشتو للفرنسيُت من اجلريد ونفزاوة، شلا دفع بالفرنسيُت إىل إرغام الباي 
التونسي على إلقاء القبض عليو واعتقالو، ورغم ذلك مل يطمئن اجلانب الفرنسي لسلوك 

ه على ضرورة نفي بن شهرة من تونس هنائيا، وىو ما مت فعال حيث أجربه الباي فأجربو 
، عرب 1875جوان  02على اخلروج من تونس حبرا رفقة الشيخ زلمد الكبلويت، يوم 

 . 48باخرة كانت راسية دبيناء حلق الواد، وىي الباخرة اليت أقلتهما ضلو مدينة بَتوت
 ومساهمة بن ناصر بن شهرة: موقف السلطات الفرنسية من ثورة محي الدين 

يقول "رين" يف بداية ظهور زلي الدين: مل نكن نصدق خرب وجود زلي الدين 
يف اجلزائر بل كنا نتهم مكاتب العرب بنشر أخبار مزيفة وبالتحريض على االنتفاضة، ألن 

ويف حقيقة األمر فإن السلطات الفرنسية ومن غَت  ،49ثقتنا يف األىايل كانت مطلقة
ادلستبعد أهنا كانت ذبهل وصول زلي الدين إىل اجلزائر، ولذلك راحت تكذب اخلرب من 

 خالل ادعائها بأن ىناك شخصية أخرى تقمصت شخصية زلي الدين. 
وىذا كلو من أجل التشويش على ثورة زلي الدين ومساعده بن ناصر بن شهرة 

قيمتو ومكانتو بُت قبائل الصحراء الشرقية، رغم جلوءه إىل تونس. لكن رين اليت تعرف 
سرعان ما غَت رأيو وتبُت لو بعد توصلو بالرسائل من ادلخربين اجلزائريُت بدخول زلي 
الدين فعال إىل األراضي اجلزائرية، وما ذكره هبذا اخلصوص: يف ىذه األثناء تواصلت 

زلي الدين شلا ساىم بقدر كبَت يف زيادة ادلخاوف أعمال التحريض والتشهَت من طرف 
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وإثارة الفوضى زلليا، مث تأكدت ادلخاوف اليت كانت قائمة خبصوص عدم قدرتنا واتضح 
. ومن بُت اإلجراءات اليت قامت هبا السلطات الفرنسية يف ىذا 50أن يف اإلمكان سحقنا

 الشأن:
  توظيف األمير عبد القادر:-أ

ة بالًتويج لعدة رسائل على أساس أهنا صادرة عن األمَت قامت السلطات الفرنسي
عن طريق االتصال بالقنصل  عبد القادر يُدين فيها عمل ابنو زلي الدين، وأنو ولد عاق،

الفرنسي يف دمشق، الذي كلفتو باالتصال باألمَت عبد القادر، لكي يتدخل يف األمر، 
دا، عندما علم بوجود ابنو باجلزائر وتذكر بعض ادلرجعيات أن دىشة األمَت كانت كبَتة ج

 ومن دون علمو.
ولذلك كتب حسب ىذه ادلرجعيات رلموعة من الرسائل تصب كلها يف إجهاض 
مشروع ىذه الثورة اليت تزعمها زلي الدين، ومن غَت ادلستبعد يف رأينا أن تكون ىذه 

التحقق من ىذا الرسائل مزّورة عن األمَت عبد القادر، أو ردبا مدسوسة عنو، وسنحاول 
ادلوضوع الذي يدخل ضمن رلال اىتمامنا يف وقت الحق، ومن بُت ىذه الرسائل اليت  

 : 51كتبها األمَت يف ىذا الشأن حسب ما اّدعاه الطرف الفرنسي
رسالة إىل حكومة بوردو تنصل فيها من ادلؤامرة اليت رباك يف نفطة، مث نسب  .1

اسم زلي الدين، مؤرخة يف  الرسالة ادلعنية لشخص آخر مزيف انتحل لنفسو
 ه 1288زلرم  1871،15أفريل  11

 09/04/1871رسالة إىل بَتتراند مدير قنصلية فرنسا بدمشق ادلؤرخة يف  .2
 ه.1288زلرم 15/
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رسالة إىل أعضاء حكومة باردو، استنكر فيها استغالل امسو إلثارة سكان  .3
 الصحراء.

 ل على إعادة ابنو.رسالة إىل قنصل فرنسا بطرابلس الغرب طلب منو العم .4
 رسالة إىل القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بدمشق. .5
رسالة إىل ابن عمو قاضي معسكر الطيب بن ادلختار طلب من أن حيذر الناس  .6

 من إتباعو.
نداء وجهو إىل سكان اجلزائر حذرىم من مغبة الوقوف إىل جانب ابنو  الذي  .7

 وصفو بالّشقي.
ل وردود الفعل حوذلا من ىذا اجلانب أو ذاك، من خالل قراءتنا ذلاتو الرسائ 

وجدنا أنفسنا نعيش يف دوامة من اجلدل العقيم الذي ال يسمن وال يغن من جوع، 
خصوصا إذا تعلق األمر بشخصية األمَت عبد القادر، ومواقفو من بعض القضايا ادلصَتية، 

بوعزيز إىل أن  ومن بُت ىذه ادلواقف موقفو من ثورة ابنو زلي الدين، حيث يذىب حيي
األمَت غضب من موقف ابنو الذي التحق بالثوار دبنطقة اجلريد التونسي من غَت علمو 
ومشورتو، وعليو فلم يًتدد يف مراسلة قناصل فرنسا يف كل من دمشق وطرابلس وتونس، 
طالبا منهم أن يعيدوا ابنو إىل ادلشرق، وراسل يف ىذا الشأن ابن عمو يف معسكر ليحث 

مقاطعتو، و قد ذىب يف موقفو ىذا إىل حد التربؤ من عمل ابنو. ومن بُت  الناس على
ادلربرات اليت قدمها ىو العطف األبوي أو اخلوف من ادلصَت اجملهول البنو، وال حىت 

 . 52بتقيده احلريف بالعهود اليت أخذىا األمَت على نفسو يف تعاملو مع الفرنسيُت
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الذي خيالف رأي بوعزيز يرى أن ىذا ادلوقف  ويف رواية لناصر الدين سعيدوين 
يندرج ضمن هنج رمسو األمَت عبد القادر لنفسو، وخطة التزم هبا لصاحل ادلسلمُت انتظارا 

 . 53لتطور األوضاع وتغَت الظروف، فمصلحة ادلسلمُت ىي اليت ربكمت يف موقفو ىذا
ار قد أما خبصوص موقف عبد القادر بوطالب، فهو يرى أن مؤرخي االستعم 

، فقدموا وثائق مزورة 1871أسهبوا يف احلديث عن موقف األمَت من ثورة 
ومتناقضة...وقد نشرت السلطة االستعمارية الكثَت من ادلخططات والوثائق ادلزورة 
لتحاول أن تبُت بأن األمَت قد تربأ من ابنو إال أن كل ىذه الوثائق ال ديكنها الصمود أمام 

كن أن نقبل أو حىت نتصور أنو يف تلك الفًتة حيث كان الفحص...مث يتساءل كيف دي
االحًتام الواجب ذباه األب واجبا دينيا ومل يكن لو أي استثناء خاصة إذا تعلق األمر 
بعائلة كبَتة وشريفة، ديكن حملي الدين )الذي وصى لو األمَت ىو وأخيو زلمد دبَتاثو( أن 

ؤكد أن األمَت الذي مل يكن يستطيع أن يسافر دون موافقة أبيو، بل على العكس فمن ادل
يشارك بنفسو يف االنتفاضة قد بعث بابنو ليمثلو وىو ما ديثل يف نظره مواقفو على اجلهاد 

 . 54الذي كان من أشهر وأول أبطالو
حول ىذه  "Michel Habartويف موقع آخر يشَت بوطالب إىل موقف " 

، 1871جانفي  3ليت كتبها يف تاريخ ادلسألة اليت اعترب من خالذلا أن رسائل األمَت ا
ليندد هبا باالنتفاضة ودجاليها، ىي رسائل مزورة نظرا لألخطاء  1871أفريل  11و 9و

. بينما يربر "لويس رين" موقف األمَت ىذا خبوفو من 55اإلمالئية والنحوية اليت ربتويها
بقولو: ديكن  فقدان ادلعاش الذي كانت سبنحو لو فرنسا، ويعلق بوطالب على ىذا الطرح
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أن نفكر يف ذلك لو أننا ال نعرف مدى تشبع األمَت دبعاين الشرف والعزة والكرامة، ولو  
 . 56كان ىذا ادلعاش الذي سبنحو لو فرنسا إكرامية وتعبَتا عن سخاء الغالب ذباه ادلغلوب

ومن جهتنا نرى أن طرح "لويس رين" بعيدا نوعا ما عن ادلوضوعية، فاألمَت عبد  
مل يكن حباجة ال إىل فرنسا وال إىل راتبها، فما نعلمو بالضرورة عن شلتلكات األمَت القادر 

يف بروسة ويف بالد الشام، وعن إنفاقو على الفقراء وادلساكُت من عائدات ىذه ادلزارع 
 500خلَت دليل على ذلك، أمل يقيم يف بروسة أثناء حفل اختتان أبنائو خبتان ما يقارب 

؟ أمل يذكر لنا ابنو زلمد يف ربفتو شلتلكات والده يف مدينة دمشق 57اصفقَتا من مالو اخل
؟ فاخلوف إذن من ضياع الراتب ليس لو ما يربره. وقد تكشف 58اليت تعد  باذلكتارات

لنا الوثائق اليت ال تزال حبيسة عند أفراد عائلة األمَت ويف دور األرشيف كثَت من احلقائق 
 اليت ال تزال غامضة.  

 على الباي التونسي:الضغط -ب
بعدما تأكد للفرنسيُت اخلطر الذي بات يشكلو زلي الدين ومعاونو بن شهرة، 
قامت الدبلوماسية الفرنسية عن طريق قنصلها بتونس بالتدخل فورا لدى الباي للتضييق 
على زلي الدين والسعي يف إلقاء القبض عليو، وتسليمو للسلطات الفرنسية باجلزائر، 

نفس ادلوقف الذي تبّنتو مع السلطان ادلغريب عبد الرضبان بن ىشام يف وىذا يذكرنا ب
موقفو من األمَت يف السنوات األخَتة من عمر مقاومتو. وعليو ربركت السلطات التونسية 

 لتنفيذ ىذه اإلمالءات الفرنسية، ومن بُت اخلطوات اليت قامت هبا يف ىذا الشأن: 
منطقة احلدود بتتبع أخباره والعمل على أصدرت تعليماهتا إىل كل والهتا يف  .1

 اعتقالو.
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طلبت من والهتا يف الناحية الشرقية أن يراقبوا ادلوانئ ويلقوا القبض على كل  .2
 الغرباء الذي يفدون حبرا يف اذباه اجلزائر.

خربين الذين وافوىا بتحركات كل من زلي الدين،  .3
ُ
استقطاب عدد ىائل من ادل

ىذه الرسائل اليت وجهت إىل احلكومة وبن ناصر بن شهرة، ومن بُت 
م اليت 1871جانفي  07ه/ 1287شوال  14: الرسالة ادلؤرخة يف 59التونسية

تفيد بقدومو من طرابلس إىل جهة نفزاوة بقصد الدخول إىل اجلزائر بصحبة ابن 
، 1871ه /مارس 1287ناصر بن شهرة، والرسالة ادلؤرخة يف ذو احلجة 

واليت تفيد بأن زلي الدين نزل بالرقعة ومعو بن  الصادرة عن أضبد بن صميدة،
شهرة  يف أناس ْقالل إىل أن آتاه علي باي متاع سوف ففر من منزلو ونزل 

 60بنفزاوة واآلن هبا.
 أسباب فشل الثورة: 

الرسائل اليت بعثها األمَت عبد القادر أثارت ىذه الرسائل ضجة كبَتة سامهت يف  .1
 . 61اقو فيما كان طمح إليوإضعاف حركة ابنو ومعنوياتو وإخف

ضغط احلكومة التونسية اليت أصدرت تعليماهتا دبراقبة ربركاتو وإلقاء القبض  .2
 عليو.

خربين واجلواسيس الذي تابعوا ربركات زلي الدين وبن شهرة وقدموىا  .3
ُ
كثرة ادل

 بالتفصيل ادلمل للفرنسيُت، شلا ساعدىم على تتبع خطواتو واحلد من نشاطاتو.
االستعمارية الشديد والعنيف ذباه السكان والقبائل واألعراش اليت وقع السياسة  .4

 دعمت زلي الدين. 
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  :مسار األمير محي الدين باشا والقائد بن ناصر بن شهرة بعد فشل الثورة 
، ووفاة زلي الدين كانت سنة 1884نظرا ألن وفاة بن شهرة كانت سنة 

 ن شهرة، مث يليو مسار زلي الدين.، فإننا فّضلنا التطرق يف البداية إىل مسار ب1918
مل تطمئن السلطات الفرنسية لبقاء بن شهرة بتونس، وإلبعاد خطره هنائيا 
تدخلت مرة أخرى لدى الباي التونسي بطرده من األراضي التونسية، ونظرا ذلذه 
الضغوطات استجاب الباي التونسي وقرر نفي بن شهرة من تونس، وىذا ما نلمسو من 

أرغمو باي تونس على الرحيل، فركب الباخرة مع الشيخ زلمد »لتايل: خالل الشاىد ا
من حلق الوادي إىل مدينة صيدا بلبنان، واستقر إىل  1875جوان  02الكبلويت يوم 

جانب زلي الدين بعض الوقت، مث التحق باألمَت عبد القادر بدمشق، حيث استقر هبا 
قوف األمَت إىل جانب بن شهرة يف ، ومن غَت ادلستبعد و 62«1884إىل غاية وفاتو سنة 

 ، وحىت يف ربديد اختيار وجهتو ضلو بالد الشام. 63مسألة إطالق سراحو ىاتو
ومن دالئل احملبة والتقدير اليت كان يكنها لو األمَت عبد القادر، وقوفو إىل جانبو 

ل لقضاء مصاحل لو بتونس، ادلرة األوىل لدى خَت الدين التونسي يزكيو يف وكالة من أج
، وادلرة الثانية لدى مصطفى بن 64تصفية أمالكو اليت خلفها بتونس، فأجاب طلبو
 .65إمساعيل يف قضية أخرى من قضاياه العالقة بتونس

أما األمَت زلي الدين فبعد خروجو من تونس توجو مباشرة إىل مدينة صيدا 
ساطات بلبنان حيث مكث مدة من الزمن، ألن والده كما سبق مل يستقبلو، إال بعد و 
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من بعض الشيوخ وادلصلحُت، وعلى أثرىا عاد من جديد إىل مدينة دمشق، وظل جبانب 
 .1883والده إىل غاية وفاتو سنة 

وبعد وفاة والده، حاولت فرنسا كسب والء األمَت زلي الدين، من خالل منحو 
يا راتبا شهريا على غرار ما كانت سبنحو لوالده، يف مقابل أن يكون ىو وإخوتو من رعا

فرنسا، فامتنع عن ذلك، بينما قبل الوالء للسلطان العثماين عبد احلميد الذي منحو 
، 66فرنك فرنسي1000بدوره راتبا شهريا قدر خبمسُت لَتة عثمانية، أي ما يساوي 

ه، فأكرمو السلطان العثماين ونقلو 1305سنة  وعلى اثر ىذا العرض انتقل إىل اآلستانة
من السلك  ادللكي إىل السلك العسكري، ومنحو رتبة فريق، مث عُت عضوا يف رللس 

 .67م1918ه/1336التفتيش العسكري. وافتو ادلنية يف سنة 
 ومن بُت ادلناصب اليت شغلها:

 م عينو السلطان العثماين يف رتبة أمَت األمراء.1886ه/ 1292 .1
 ه إىل رتبة روملي بيكلر بيكي.1303مت ترقيتو يف سنة  .2
 ه.1305عُت قائدا للفرقة العسكرية مع الياورية )مساعدا( سنة  .3
م كلفو السلطان ودبساعدة شقيقو األمَت زلمد يف إطار سياسة 1888يف سنة  .4

تًتيك اجلزائريُت ادلقيمُت ببالد الشام، فتوجها إىل بَتوت أين قام بتوزيع األلقاب 
 ى إخوتو وعلى اجلزائريُت ادلقيمُت هبا للغرض نفسو.عل

أرسلو السلطان العثماين سفَتا لو دبراكش يف إطار سياسة التقارب العثماين  .5
 ادلغريب.

 ه عُت يف رللس التفتيش العسكري.1307يف سنة  .6
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الذي مسح دبوجبو السلطان  1908بعد صدور الدستور العثماين اجلديد سنة  .7
اسية، كان حملي الدين نشاط كبَت يف ىذا الشأن، حيث بتأسيس اجلمعيات السي

، ورغم سياسة التًتيك اليت  1908العثماين سنة -أسس صبعية اإلخاء العريب
كان يدعو إليها، )ردبا يف الظاىر( فانو كان يسعى إىل ترقية العرب يف الوظائف 

لسياسي. احلكومية العثمانية، يف قطاع التعليم واالقتصاد وحىت شلارسة النشاط ا
وخالل احلرب العادلية األوىل وقف زلي الدين إىل جانب الدولة العثمانية اليت 
تعرضت إىل الطعن اخللف من طرف الشريف حسُت الذي ثار ضدىا يف سنة 

، ورغم اذلزات العنيفة اليت عرفتها الدولة العثمانية خالل احلرب العادلية 1916
ت واخلصومات اليت وقعت ذلا من ىنا األوىل وخروجها منهزمة، ويف ظل التجاذبا

 م.1918وىناك، فإن زلي الدين ظل على وفائو ذلا إىل أن وافتو ادلنية سنة 
 خاتمة:
التأكيد على البعد الوطٍت والتحرري لثورة األمَت زلي الدين بالشرقي اجلزائري  .1

 .1871سنة 
تميزة وادلتعددة أعطت من دون شك دفع ق .2

ُ
وي مسامهة بن ناصر بن شهرة ادل

ستبعد أنو لوال وجود بن شهرة دلا سبكن زلي الدين من 
ُ
حملي الدين، ومن غَت ادل

لعب أي دور عسكري بادلنطقة، وردبا سبكن العدو الفرنسي من إلقاء القبض 
 عليو، وذلذا فنب شهرة كان لو دور زلوري ورئيسي يف ثورة زلي الدين. 

ة يف االستجابة لنداء اجلهاد التأكيد على قابلية سكان الصحراء اجلنوبية الشرقي .3
ضد العدو الفرنسي، بدليل تلك ادلسامهات الكبَتة اليت قدموىا لصاحل زلي 
الدين وبن شهرة، وىذا يعد يف نظرنا مكسب شبُت مل ذبد من حيسن استغالذلا 

 .20ومطلع القرن  19وتعبئتها للمقاومة ادلسلحة خالل القرن 
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خربين اجلزائريُت .4
ُ
 الذي ذبردوا من كل ضمَت أخالقي ومن  التأكيد على دور ادل

كل وازع ديٍت ووطٍت يف سبيل مساعدة فرنسا والوقوف إىل جانبها ضد زلي 
الدين ومن ورائو بن شهرة، ومسألة الوالء للفرنسيُت والتعاطي معهم، واليت 
سامهت فرنسا يف تفعيلها دبختلف الطرق والوسائل ادلادية وادلعنوية  جلديرة 

 أكادديية حوذلا. بتقدمي دراسة 
نسجل بعض التحفظ على الرسائل اليت أرسلها األمَت عبد القادر إىل الفرنسيُت  .5

خبصوص موقفو من ثورة ابنو زلي الدين، رسائل ذلا احتماالت متعددة: ردبا قد 
تكون صحيحة وقد تكون مزورة أو مدسوسة على األمَت، الذي بات عرضة 

نات اللفظية اليت قد تزيد الطُت بلة، ومن لكثَت من التجاذبات الفكرية وادلالس
خالل اىتمامنا هبذا ادلوضوع وقفنا على كثَت من التلفيق والتزوير لكثَت من 
رسائل األمَت عبد القادر، شلا جيب توخي احلذر واحليطة يف توظيفها يف دراساتنا 

 وأحباثنا األكادديية واجلامعية.
ففي البداية استقبلتو السلطات تذبذب موقف الباي التونسي من زلي الدين،  .6

التونسية الرمسية، ورحبت بو، لكنها بسرعة الربق غَتت موقفها منو وباتت هتدده 
وتسعى إللقاء القبض عليو، ومرد ذلك لضعف شخصية الباي، وىشاشة 
منظومة احلكم، وعجزه عن مواجهة الفرنسيُت الذي لن يتوانوا يف فرض احلماية 

 .1881على تونس سنة 
صغر سن زلي الدين مقارنة بنب شهرة، ورغم الفروقات يف االنتماء الطرقي، رغم  .7

ادلستوى االجتماعي والثقايف، والتكوين السياسي والعسكري، فإن ىذا مل دينع 
بن شهرة ادلقيم يف اجلزائر من احتضان ومساعدة زلي الدين القادم من بالد 

قع ثانوي خالذلا، وىذا التواضع الشام، ومن التنازل لو عن قيادة الثورة وقبولو دبو 
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من بن شهرة ىو رسالة واضحة لنا ضلن اليوم لنبذ كل اخلالفات والفروقات مهما  
 كانت طبيعتها، ووضع اليد يف اليد لبناء جزائر الغد.

إن التضحية اجلسيمة اليت قدمها زلي الدين يف سبيل نصرة بالده، من خالل  .8
ر طابع الوالء ذلذا الوطن مهما بعدت ىذه التجربة الرائدة لدليل على استمرا

ادلسافات ومهما طال الزمن، ومهما كثرت التضحيات، وىي رسالة واضحة 
 للذين يشككون يف موقف األمَت عبد القادر وأبنائو من قضية بالدىم. 

   
 الهوامش:
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األغواطيُت، والشيخ زلمد زروق بن سيدي صاحل البسكري، الذي قدم ىو وابن ىالل )عالل( 
الكاتب السابق لألمَت عبد القادر، يراجع: حيي بوعزيز: مع تاريخ اجلزائر يف ادللتقيات الوطنية 

 .264الدولية، صو 
، الشركة الوطنية 3، ط2، ج1930-1900أبو القاسم، سعد اهلل: احلركة الوطنية اجلزائرية، ، -26

 . 53، ص1983للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
من بُت ىذه الشخصيات: ابن ىالل )عالل( كاتب األمَت عبد القادر سابقا، شخص أوريب، -27

اجر بعد سقوط الزعاطشة إىل مدينة طرابلس، رافق سي زلمد زروق بن سيدي صاحل البسكري، ى
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زلي الدين يف دخولو تونس، سي إبراىيم مقدم األخوان وأحد إتباع عبد القادر اجلياليل، ونظرا دلعارفو 
وصداقاتو الواسعة يف ورقلة مت إيفاده بعد أيام من وصولو إىل نفطة، زلمد بن احلشاين الذي ينحدر 

الجئ منذ مدة يف نفزاوة، اخلوجة ادلدعو سي أضبد من مدينة الكاف، من آل بوعزيز ببسكرة، وىو 
ادلدعو قهواجي، وىذا وقد أعلن أيضا عن وصول سلمان سلطان تقرت سابقا، ومصطفى بن أضبد 
الصغَت صلل خليفة األمَت عبد القادر يف منطقة الزيبان، الذي اشتهر يف تونس باسم مصطفى ولد 

 .144-143ص-، صسيدي عقبة. يراجع: لويس رين
يف اجلزائر، ترصبة مسعود حاج مسعود، دار الرائد للكتاب،  1871لويس، رين: تاريخ انتفاضة -28

 .142، ص2013اجلزائر، 
 .180حيي، بوعزيز: ثورات اجلزائر يف القرنُت التاسع عشر والعشرين، ادلرجع السابق، ص-29
 .144لويس، رين: ادلصدر السابق، ص-30
 .145نفسو، ص-31
 .146نفسو، ص-32
 .105بوقرين، عيسى: ادلرجع السابق، ص-33
 .108-107ص-نفسو ، ص-34
 .147لويس، رين: ادلصدر السابق، -35
 .147نفسو، ص-36
 .148نفسو، ص-37
ويليو مواقف العائالت  1871حيي، بوعزيز: ثورة الباشاغا زلمد ادلقراين والشيخ احلداد عام -38

، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1871زلمد ادلقراين وثورة عام  األرستقراطية من البشاغا
 .378، ص2009
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 .193لويس، رين: ادلصدر السابق، ص-40
 .193نفسو، ص-41
 .109-108ص-بوقرين عيسى: ادلرجع السابق، ص-42
 .194لويس، رين: ادلصدر السابق، ص -43
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 :1962-1954في الثورة التحريرية  اإلنساني بعدال

 خميس مليانة /جامعة الجياللي بونعامة /عبد المجيد الفضهأ/ 

Human Values in the Liberation Revolution 1954-
1962 

foddamajid84@gmail.com 

 الملخص:

باعتبارىا عند الباحثُت اعبزائريُت وغَت اعبزائريُت ؿبورية دبكانةالثورة اعبزائرية تاريخ ىظ  حي
نسان اعبزائري كوهنا استطاعت أن تعيد لإل،و ثورة من أعىظم ثورات القرن العشرين

 ..خصومها من اؼبستوطنُت واليهود وحىت اغبرك إنسانيةودل تسمح لنفسها هبدر إنسانيتو، 

ما ميز الثورة  نفإبالعنف والعنف اؼبضاد، مرتبط مفهوم الثورة عرب التاريخ  فإذا كان
اؼبستمدة من تاريخ وأصالة  ذباه العدوالقتالية  باألخالقياتوالتزامها إنسانيتهاىو اعبزائرية 

 ...األخرىعكس الثورات العاؼبية الشعب اعبزائري

تعامل الثورة  وحياول الوقوف عل يف الثورة التحريرية  اإلنساينيناقش ىذا البحث اعبانب 
تعاوهنا  إضافةإذلمع الثورة اؼبستوطنُت واليهود واحًتامها لالتفاقيات واؼبعاىدات الدولية 

 اؼبستويات...عل  الثورة عل  صبيع  إجياباماانعكس مع اؼبنىظمات الدولية لإلغاثة، وىو 

 الكلمات المفتاحية: 

 األضبراؽبالل  – اؼبعاىدات واؼبواثيق الدولية -األسرى – اإلنسانية–الثورة اعبزائرية 
 .األضبراللجنة الدولية للصليب  –اعبزائري 
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Abstract: 

 The history of the Algerian revolution is central to Algerian and 
non-Algerian researchers as one of the greatest revolutions of 
the twentieth century because it was able to restore the 
humanity of Algerian man and did not allow himself to lose the 
humanity of his opponents of the settlers and Jews and even the 
movement. 

 If the concept of the revolution throughout history is linked to 
violence and counter-violence, the Algerian revolution is 
characterized by its humanity and its commitment to the moral 
ethic towards the enemy against the enemy which was derived 
from the history and originality of the Algerian people in 
contrast to the other world revolutions ... 

 This research discusses the human aspect of the liberation 
revolution and tries to identify the treatment of the revolution 
with the revolution, the settlers and the Jews and its respect for 
international treaties and treaties in addition to its cooperation 
with international relief organizations, which reflected 
positively on the revolution at all levels... 

 Key words: Algerian Revolution - Humanity - Prisoners - 
Treaties and International Covenants - Algerian Red Crescent - 
International Committee of the Red 
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والثورة اعبزائرية تعرف الثورة بأهنا تعٍت اؽبيجان والغضب وتتسم بطابع الفجائية والعنف 
ة كالفرنسية عن بقية الثورات العاؼبية اؼبعروفبدورىا دل زبرج عن ىذه القاعدة لكن ماميزىا 

ديننا اغبنيف  وإنسانية مستمدة منىو أنو كانت ؽبا ضوابط أخالقية والروسية  واألمريكية
فبالرغم من بشاعة أساليب اؼبستعمر الفرنسي ذباه الثورة اعبزائرية فإن تارخينا العريق،  ومن

لة الطابع األخالقي واإلنساين ؽبذه األخَتة كان إحدى اػبصوصيات اليت اتسمت هبا طي
فًتة الصراع وىي ال زبص بالدرجة األوذل إغباق اؽبزدية جبيش االحتالل بقدر ما زبص  

اإلنسانية  فيما سبثلت القيمزائري. فكشف فبارساتو القمعية الالنسانية ذباه الشعب اعب
وىو  باغبروب؟.للثورة التحريرية وىل احًتمت اؼبواثيق واؼبعاىدات الدولية اػباصة 

 :اآلتيةمن خالل احملاور  الدراسةسنعاعبو يف ىذه ما
 موقف الثورة من اؼبستوطنُت واليهود -
 ات واؼبواثيق الدوليةالتزام الثورة باؼبعاىد -
 .لإلغاثةتعاون الثورة مع اؼبنىظمات الدولية  -

- : موقف الثورة من المستوطنين واليهود 

 فرق بُتن أنعلينا واليهود وجب للتعرف عل  موقف الثورة من اؼبستوطنُت 
ائر بداية من اؼبستوطنُت واليهود، ألن اؼبستوطنُت قدموا مع االحتالل الفرنسي للجز 

ون فئة من نسيج اجملتمع اعبزائري، قدموا مع اؽبجرات ، بينما اليهود يشكل1830
غاية  إذل، لالجتماعية يف سلم ووئام الفئاتالقددية واغبديثة، وتعايشوا مع بقية 

ليهود اعبزائر من أجل عزؽبم عن اعبنسية الفرنسية  صدور مرسوم كرديو القاضي دبنح
اعبزائرية من بقية الشعب اعبزائري وعن وطنهم اعبزائر . فكيف كان موقف الثورة 

 اؼبستوطنُت واليهود؟

 الثورة الجزائرية والمستوطنين:  1
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اندالع جيب التعرف أوال عن موقفهم من للتعرف عل  موقف الثورة اعبزائرية من اؼبستوطنُت  
 الثورة اعبزائرية. فكيف كان موقفهم منها؟.

 موقف المستوطنين من الثورة : 1-1

كان أول رد فعل حكومي آنذاك عل  انطالق الثورة اعبزائرية  متطرف،فوزير الداخلية 
"فرانسوا ميًتان" الذي أعلن "أن اعبزائر ىي فرنسا...ىناك ؾبلس نيايب واحد وقانون 

مث أعقبو وبتصريح . حدة،وىذا ىو دستورنا وتلك ىي إرادتنا"واحد ولذلك فهي أمة وا
 .1أشد عنفا حُت قال: "إن اؼبفاوضات الوحيدة ىي اغبرب"

-وقد كانت الثورة ىي البديل الوحيد للقضاء عل  االستغالل وىو ما أكده بيان نوفمرب 
 أن اغبرب ليست وسيلة ولكنها فرضت فرضا من أجل -كما رأينا يف الفصل السابق

إظباع صوت الشعب اعبزائري وقد ذبسدت ارداهتا السليمة يف تعاملها اإلنساين 
كما جاء يف بيان نوفمرب وذلك "باحًتام اغبريات األساسية   ،2واغبضاري مع اؼبستوطنُت

دون سبيز عرقي أوديٍت...ويكون للفرنسيُت الذين يرغبون يف البقاء يف اعبزائر،االختيار بُت 
جنسياهتم األصلية ويعتربونبذلك كأجانب...أو خيتارون اعبنسية اعبزائرية ويف ىذه اغبالة 

 م من حقوق وما عليهم من واجبات". يعتربون كمواطنُت جزائريُت دبا ؽب

إال أن اؼبستوطنُت األوروبيُت ومعهم السلطات الفرنسية دل يكلفوا أنفسهم عناء معرفة ما 
جاءت بو الثورة من خيارات واقًتاحات بل رفضوا حىت االعًتاف أهنا ثورة شعب بكاملو 

قيام ىذه الثورة بسبب  أراد االستقالل واغبرية بل وتناسوا حىت أهنم اؼبسؤول اؼبباشر عل 
 ،19543واذل غاية  1830األساليب اليت كانوا ديارسوهنا ضد الشعب اعبزائري منذ 
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وانطلق غالة اؼبستعمرين حيشدون القوى ويستفزون الرأي العام الفرنسي ضد ثورة اعبزائر 
عب وىذا ما يربزه النداء الذي وجهو فريق فبن حيتلون الفكر االستعماري الفرنسي إذل الش

 اعبزائري جاء فيو: 

"إن اؼبصَت يتقرر اآلن يف اعبزائر وىو ليس فقط مصَت إخواننا من اؼبسلمُت واألوروبيُت 
مشال أفريقيا واإلرباد الفرنسي، إنو مصَت فرنسا كدولة عىظم  ومصَت  مصَت ليس فقط

اليت دورىا االسًتاتيجي،وتوازهنا االقتصادي ومصَت حرياهتا اعبمهورية وحدهتا القومية،
نستطيع أن قبد يف كنوز والئنا  إذا دل سيقضي عليها طردنا من إفريقيا يف أمد قصَت،

لفرنسا وثقتنا باإلنسان القوي الضروري إلعادهتا إذل مركزىا اؼبرموق يف اعبمهورية 
، وإننا  1940الفرنسية،فإن أيامنا اؼبقبلة ستكون أكثر شؤما علينا من حزيران "يونيو" 

 كباول الدفاع عن سيادة العدالة وعندما نستسلم يف قلوبنا سيلفنا حكم يف ىذه اؼبرة دل
. وعل  ىذا األساس فقد كان وقع اندالع الثورة اعبزائرية عل  4التاريخ دون رضبة"

اؼبستوطنُت كالصاعقة،السيما وأن األحداث كانت مفاجأة تامة بالنسبة ؽبم ولغَتىم وىو 
 ائر وىي نوعان،دينية ويسارية.ما عربت عنو جرائدىم الصادرة باعبز 

وسبثل اليمنية فئة اليمُت اؼبتطرف اؼبدافع بشدة عل  اعبزائر الفرنسية ويشكل قاعدة شعبية 
عريضة من اؼبستوطنُت،وىي الفئة احملركة يف اعبزائر واليت كانت سبثل معارضة شديدة لكل 

لشعب اعبزائري إال إن  تغيَت أو إصالح فبالرغم من أن ىذه الفئة قليلة جدا مقارنة مع ا
أطروحاهتا وفرضياهتا تكون ملزمة عل  عاتق اغبكومة الفرنسية يف إطار برنامج "القمع أوال 

.فمن خالل النداء الذي وجهوه إذل الشعب الفرنسي،نرى 5واإلصالحات تأيت بعد ذلك"
وىا يف أهنم راحوا يتباكون عل  مصَت إخواهنم اؼبسلمُت ومتناسُت أن اعبرائم اليت ارتكب
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حقهم ويف أمتهم،ىي السبب اغبقيقي للثورة، كما تدل عل  أن من كتبوه دل يفهموا يوما 
 حقيقة الشعب اعبزائري.

فقد عمد ىذا النداء إذل وصف مفجري ثورة نوفمرب بصفات وأوصاف ال تليق هبم: 
"...فإذل جانب رؤساء العصابات الدائمُت والسفاكُت القساة ونذر اإلرىاب الشرير 

جد بعض النفوس ...اليت اعتمدهتا الدعاية اؼبضللة يدعون أنفسهم وطنيون ولكنهم تو 
جيعلوهنا اآلن بيد االستعمار البَتوقراطي،والتعصب العنصري،استعمار العروبة الذي يهدد 
أخوننا اعبزائريُت اآلن كما يهدد التونسيُت واؼبراكشيُت،فلنتحد صبيعا إلنقاذ اعبزائر 

 . 6رنسا اػبلود"وبإنقاذىا سيكتب لف

وللتأثَت أكثر عل  الرأي العام الفرنسي راحوا يفسرون إن الذين فجروا العمل اؼبسلح يف 
اعبزائر كانوا قد استجابوا إذل نداء اعبهاد وىذه األعمال اؼبسلحة ربمل طابع اغبرب 
ب اؼبقدسة، وتوجيو أصابع االهتام كبو "الدولة اؼبصرية" باهتام األزىر الشريف،وأن اغل

 . 7قادة ذلك العمل ذو توجيهات إسالمية وال أحد يشك يف ذلك

ولذلك راح فبثلو ىذه الفئة اؼبتطرفة من اؼبستوطنُت أمثال السيناتور "بورجو" 
(Bourgeaud الذي صرح يف مثال لو نشر جبريدة "ألدبيش اليومية" بتاريخ )02 

زعماء العصابات وإغباق نوفمرب أنو "ينبغي دفن التمرد أين يولد، وينبغي البحث عن 
 اؽبزدية هبم، وان ىؤالء الزعماء معروفون ومنىظمتهم ينبغي أن سبح  من اػبريطة". 

أصدرت اربادية رؤساء البلديات يف القطر اعبزائري توصية وقدمت طلبا إذل اغباكم كما
العام الفرنسي تطلب باإلصباع "بان يعاد النىظام إذل نصابو،جيب أن يعاقب بشدة ىؤالء 

جملرمون بال ىوادة،وخنق التمرد قبل استفحالو فاػبنق مث اػبنق...إننا ال نتجو إذل الوالية ا
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. إن ىذه الفئة 8العامة بل نستغيث بباريس ال ازباذ اإلجراءات الصارمة  والتدابَت اغبازمة"
حاولت هبذا التحليل الدفاع عن السياسة االستعمارية اؼبطبقة يف اعبزائر، وتسع  جاىدة 

 .9الوسائل لتطبيق اؼبشروع الكولونيارل كما نىظر لو األولون بكل

أما فئة اليسار فيمثلها اؼبستوطنون الدين ينددون باالستغالل واالضطهاد كأعمال ال   
إنسانية،ولكنهم يعارضون كل ما من شأنو أن يؤدي إذل فصل اعبزائر عن 

تارة األفكار اؼباركسية اليت تدعو إذل ؿباربة النزعة الوطنية اإلقليمية  فرنسا،مستعملُت
الضيقة،ومتذرعينتارة أخرى بضرورة صيانة االقبازات اغبضارية اليت حققتها فرنسا يف 
اعبزائر منذ احتالؽبا،وذلك لغَت اؼبستوطنُت طبعا وبالنسبة ؽبم فإن الفاتح من 

الت اليت قام هبا أبناء الشعب اعبزائري يف أزمات نوفمرب،ؿباولة أخرى من عشرات احملاو 
واغبالة اؼبادية السيئة لسيطرة األجنبية بسب البطالة، وجهات ـبتلفة قصد اػبالص من ا

عموما يف اعبزائر،وصمم اإلدارة أمام صبيع الطلبات "حسب تعبَت جديدة "اغبرية ) 
libirté 1954( يف عددىا الرابع سنة . 

جريدة العامل اعبزائري لسان حال النقابة الشيوعية ربت عنوان "نريد  وىو ما أكدتو قبلها
العمل واػببز" بقوؽبا: "إن الشعب اعبزائري يريد العمل واػببز وليس القنابل 

 10والرشاشات"

وكانت ىذه الفئة ترى أن حل اؼبشكلة اعبزائرية لن تكون بالسالح أو السياسة القمعية 
ما جاء يف جريدة "اعبي ديبوبلكان" بقوؽبا "ولئن   ولكن الدديقراطية ىي اغبل حسب

فاألسباب واحدة،والقمع لن  كانت ىناك اختالفات يف الوضع لكل من األقطار الثالثة
 

 
 

 
 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 240  14العدد 

حيل اؼبشاكل...فال سياسة التهدئة وال سياسة البندقية تفيدان،فالسياسة الوحيدة اليت 
 .11ستفيد ىي اغبل الدديقراطي"

قف اؼبستوطنُت االوروبُت من الثورة عل  اختالف مشارهبم وفبا سبق ذكره نستنج أن مو 
وانتماءىم كانت سلبية فأصحاب اليمُت دأبوا عل  وصف الثورة باإلرىاب والتمرد 
ووجوب قمعها، يف حُت أن أصحاب اليسار والذين يدعون اإلنسانية ويطالبون بالتحرر 

دعوا إذل ضرورة تلبية قد اتفقوا عل  أن أحداث نوفمرب عبارة عن أعمال إجرامية و 
اؼبطالب اؼبشروعة للجزائريُت واؼبتمثلة يف اػببز فضال عن نقد العمل الثوري فإذ كان ىذا 
اؼبوقف الذي وقفو اؼبستوطنُت من الثورة. فكيف كان موقف جبهة التحرير من 

 اؼبستوطنُت؟ 

 موقف جبهة التحرير من المستوطنين: 1-2

للمستوطنُت وعنصريتهم ومهجيتهم إال أن مفجري الثورة بالرغم من اؼبواقف العدائية 
حرصوا منذ البداية بيان نوفمرب عل  توضيح موقفهم العادل وسبسكهم بقيم التسامح 
اإلسالمي الذي يأمر باحًتام الضمائر وكما يؤكد اغبديث النبوي الشريف فان الناس 

ُت عريب وأجنيب إال سواسية فيما بينهم كأسنان اؼبشط ال فرق بُت ابيض واسود وب
 .12بالتقوى

غبوار حضاري صادق وصريح وقدم تنازالت  1954بيان أول نوفمرب  فقد دعا
للمستوطنُت وتعهدات ؽبم لضمان مصاغبهم وحقوقهم اؼبشروعة فقد ربط كما رأينا 
 سابقا بُت "اؼببادئ اإلسالمية واحًتام صبيع اغبريات األساسية دون سبييز عريف أو ديٍت" 
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دت وثيقة الصومام عل  أن الثورة ليست حربا دينية وليست مبينة عل  اغبقد بل كما أك
ىي ثورة ربريرية ضد النىظام التعسفي وتقبل يف صفوفها تنوع األديان واآلراء واألجناس 
"الثورة اعبزائرية ليست حربا أىلية كما أهنا ليست حربا دينية فهي تريد استعادة 

قراطية واجتماعية تضمن مساواة حقيقية بُت صبيع االستقالل لتنهض جبمهورية ددي
عمن حياول مغالطة وتضليل  وتساءلت ىذه الوثيقة.13اؼبواطنُت يف وطن واحد دون سبييز"

الرأي العام الفرنسي دبحاولة إقناعو بان الثورة قائمة عل  التعصب الديٍت بقوؽبا: "إن 
دينية اليت تسكن البالد الثورة اعبزائرية ال سبيز نفسها عل  ـبتلف الطوائف ال

 .14اعبزائرية....ولكنها تفرق فقط بُت أنصار اغبرية والعدل والكرامة اإلنسانية ..."

أكدت عل   أن  1957ويف رسالة وجهتها جبهة التحرير إذل األمم اؼبتحدة يف 
اعبمهورية اعبزائرية القادمة ستكون دولة عصرية مشًتكة جبميع اعبزائريُت مع االحًتام 

 اؼبتبادل لألوضاع الشخصية واللغة والتقاليد وىذا مقتطف من تلك اؼبذكرة :

ي ىيمنة عنصرية هتا يف إطار ىذه اجملموعة ورفضت أاديسب"...وإذا ما اضطلعت اعبزائر 
فهي عل  العكس من ذلك ستدعو ؼبسامهة صبيع أبناءىا دون سبييز حيث لن يكون أي 

ن أصل أورويب متخلصُت من خرافة التفوق شخص مهدد يف حرياتو كما أن السكان م
العنصري ومعافُت من العقدة االستعمارية ىم مدعوون بدورىم اخويا وجنبا إذل جنب مع 

 .15مواطنيهم اؼبسلمُت كي يقدموا ما بوسعهم من طاقة وذكاء"

بتعهداهتا يف اؼبساواة بُت  26/09/1958كما التزمت جبهة التحرير يف بياهنا اؼبؤرخ يف 
ال األجناس والعقائد بقوؽبا: "اعبزائر بعد خروج االستعماريُت منها لن تعرف  ـبتلف
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مواطنُت متفوقُت وال مواطنُت ناقصُت فاعبمهورية اعبزائرية لن تقوم بأي تفرقة،تعتمد عل  
 .16اعبنس أو العقيدة ..."

أورويب اعبزائري وفبا  إذلكما وجو رئيس اغبكومة اؼبؤقتة اعبزائرية السيد فرحات عباس نداءا
جاء فيو: " أيها األوروبيون يف اعبزائر...أنىظروا حولكم: إن عادل اليوم دل يعد فيو مكان 
للمفاىيم االستعمارية ودل يعد فيو مكان للتميز العنصري، فال رباولوا إذن أن تتشبثوا 

ختيار بُت إبادة باؼبتناقضات وبقايا اؼباضي اؼبتعفنة، وال رباولوا أن ترىقوا أنفسكم باال
الشعب اعبزائري أو رحيلكم عن اعبزائر، إن ىذه االختيارات خديعة ماكرة من اؼبتطرفُت 

 .17االستعماريُت الذين بفضل ثروهتم أصبحوا يتحكمون فيكم دون رضبة"

كما أكد رئيس اغبكومة اؼبؤقتة يف ندائو أيضا أن الثورة ال تدافع عن جنس معُت وال عن 
ا ىي تدافع عن كرامة كل اعبزائريُت بغض النىظر عن ديانتهم أو الطائفة طائفة معينة وإمن

اليت ينتمون إليها فيقول:"إن الوطنيُت اعبزائريُت الذين أقدموا عل  اؼبوت ليعيشوا أحرارا 
لن يبخلوا عليكم بأن تتمتعوا أنتم أيضا هبذه اغبرية نفسها وإذا كانوا ال يرضون أن يكونوا 

انية وال يرضون أن تكونوا أنتم متفوقُت عليهم فإهنم مستعدون أن بشرا من الدرجة الث
يعتربوكم مواطنُت جزائريُت حقيقيُت...إن اعبزائر عبميع اعبزائريُت مهما كان أصلهم، إن 
ىذه الكلمة ليست خياال وليست دعاية، وإمنا ىي تعبَت عن حقيقة حية قائمة عل  

. 18ية تستطيع هبا أن تعيش ربت ظباء واحدة"اغبياة اؼبشًتكة واعبزائر قد طبعتها بكيف
وليدعوىم يف هناية ىذا النداء إذل اؼبشاركة يف صنع تقرير اؼبصَت ألنو أفضل وسيلة لبناء 
جزائر الوحدة الغنية باآلمال العىظيمة " إن اعبزائرية اليت سنبنيها معا سيكون فيها مكان 
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ن فيها حواجز عنصرية وال أحقاد للجميع والعمل للجميع...إن اعبزائر اعبديدة لن تكو 
 . 19دينية، إهنا ستحًتم كل القيم وكل اؼبصاحل اؼبشروعة"

-1954وعليو فالثورة اعبزائرية ظلت تتعامل بروح إنسانية مع طائفة اؼبستوطنُت من 
وقد ذبل  ذلك من خالل النداءات اليت كانت توجهها ؽبم من أجل بناء جزائر  1962

العنصرية، مؤكدة ؽبم يف كل مرة أهنا تسع  لتحقيق السلم أخوية بعيدة عن التطرف و 
والوئام لكافة أبناء الشعب بغض النىظر عن انتماءاهتم العرقية والدينية. لكن ىذه الفئة 

 ظلت معادية للثورة إذل غاية االستقالل فكان مصَتىا الطرد هنائيا من اعبزائر.

 الثورة الجزائرية واليهود: -2

ائرية من خالل تعاملها مع اليهود. فكيف كان موقف الثورة من اليهود الثورة اعبز  إنسانيةتتجل   
 . وما موقفهم منها؟؟ اعبزائريُت

 موقف الثورة من اليهود الجزائريين :  2-1

رغم كل اؼبواقف السلبية لليهود ونىظرهتم اؼبعادية لإلسالم واؼبسلمُت ورغم دورىم التارخيي 
رغم مواقفهم اؼبؤيدة ؽبذا االحتالل وارتباط مصاغبهم مع السليب الحتالل اعبزائر و 

االستعمار،إال أن الثورة اعبزائرية حافىظت عل  مبادئها اإلنسانية وىو ما أكده بيان أول 
والذي جاء فيو:"احًتم اغبريات األساسية دون سبييز عرقي أو  1954نوفمرب 

وىو ما  ،20تفريق أو سبييزديٍت،وضمان اؼبساواة اغبقوق بُت صبيع سكان الوطن بدون 
ِيؤكد أن الثورة ظلت تعتربىم غَت فرنسيُت بل اعتربهتم جزء من اجملتمع اعبزائري ديثلون 
طائفة دينية داخل اجملتمع اعبزائري،ويتمتعون بكامل اغبريات اليت تفرضها مبادئ التسامح 
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وإنسانيتو كل ،فالشعب اعبزائري عرف دوما كيف يتجاوز بسماحتو 21الديٍت يف اإلسالم
 .22تلك اؼبواقف السابقة ليحتفظ يف النهاية باؼبكانة نفسها اليت ظلت دوما ؽبم وسطو

ويؤكد الباحث فوزي سعد اهلل بأن جبهة التحرير طمأنت اليهود وترجتهم بالبقاء ضمن 
،واذل اإلسهام إذل جانبو يف بناء جزائر متساؿبة وأخوية 23نسيج الشعب اعبزائري اؼبسلم

 يها باغبرية كما كان األمر يف اؼباضي. ينعمون ف

لتورل أمهية اكرب  20/08/1956ومن ىنا عادت الثورة مرة أخرى يف ميثاق الصومام 
للجالية اليهودية وحاولت التأثَت أكثر يف نفسية يهود اعبزائر وذلك يف قوؽبا:"ان بعض 

رة وربملوا عذاب اليهود تأثروا بالقمع االستعماري وعنصرية اؼبعمرين والتحقوا بالثو 
.كما ذكرهتم باؼبعامالت العنصرية اليت 24السجون واحملتشدات وتعلقوا بوطنهم اعبزائر"

مثل معاملة كل من "بوجاد"  25تعرضوا ؽبا يف أوروبا ويف فرنسا عل  وجو اػبصوص
و"بيثان فيشي" ودعتهم باؼبقابل إذل الثقة يف الثورة اعبزائرية اليت دل توجو ؽبم وذكرهتم دبا 
عاشتو اليهود من مىظاىر التسامح الديٍت والتعاون يف أرق  وظائف الدولة والتعايش 

،وكان 26الصادق والنزيو،وأكدت ؽبم ضمان حىظهم من السعادة يف اعبزائر اؼبستقلة
 .27ىدف جبهة التحرير من ذلك عزل وفصل اليهود عن االستعمار واستمالتهم
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باسم اغباخام  1956يف أكتوبر  28زائركما توجهت جبهة التحرير برسالة إذل يهود اعب
األكرب وأعضاء اجملتمع اإلسرائيلي واذل اؼبنتخبُت واذل صبيع مسؤورل اعبماعة اليهودية يف 
اعبزائر مؤكدة ؽبم فيها غل  انتصار الثورة واستحالة القضاء عليها،وأهنا تأمل يف أن 

ر حرة و متآخية وان ينددوا يتحل  قادة اعبماعة اليهودية باغبكمة للمشاركة يف بناء جزائ
دون تردد بالنىظام االستعماري وأن يعلنوا صراحة عن خيارىم للجنسية 

.بقوؽبا:"...إن جبهة التحرير الوطٍت بوصفها اؼبمثل األصيل والوحيد للشعب 29اعبزائرية
اعبزائري تعترب انو اليوم من واجبنا أن نتوجو مباشرة إذل اعبماعة اإلسرائيلية لتطلب منها 

أكيد انتماءىا بصفة رظبية إذل األمة اعبزائرية ...ىذه اػبيارات عندما تؤكد بوضوح تزيل  ت
كل سوء فهم وتستأصل جذور اغبقد اليت رعاىا االستعمار الفرنسي،كما ستساىم 

االستعمار  يءخوة اعبزائرية اليت تكسرت مع ؾبباإلضافة إذل ذلك يف إعادة خلق اإل
"...30 . 

يف رسائلها خَتت اليهود بُت جنسيتهم األصلية ووطنهم األصلي  كما أن جبهة التحرير
أو بُت العيش ربت سلطة ازدراء تكون فيها ابسط حقوقهم موضع تفاوض وذلك بقوؽبا: 
"إنكم جزء ال يتجرأ من الشعب اعبزائري وليس لكم أن زبتاروا بُت فرنسا وبُت اعبزائر بل 

ي فإما أن تريدوا فبارسة كامل حقوقكم يف أن تصبحوا مواطنُت فعليُت يف بلدكم اغبقيق
بلدكم اليت لن يضعها أحد موضع سؤال يف بلد يصنع صبيع أبنائو مستقبلو بكل حرية 
ودديقراطية، أو أن تقبلوا العيش ربت سلطة االزدراء ترضوا باؼبواطنة،اليت دينحنكم إياىا 

ودل يعرف . 31مضطهدوكم ضمن شروط تكون فيو أبسط حقوق اإلنسان موضع تفاوض
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عن الثورة أو جبهة التحرير أهنا خاطبتهم بأي عبارة من عبارات الًتىيب أو توعدهتم 
كل اعبزائريُت ...باالنتقام والتهديد،ويىظهر ذلك عل  سبيل اؼبثال ال اغبصر يف قوؽبا: "

 يتمنون أن يلتحق اليهود اعبزائريُت بوطنهم اعبزائر وشعبهم اعبزائري الذي حاول
التاريخ علمنا أصال أنكم أبناء اعبزائر...واؼبسلمون اعبزائريون عانوا  تيتو...االستعمار تف

 .32كثَتا من العنصرية وال يقبلوهنا غدا ضد اليهود اعبزائريُت"

 فكيف كان رد فعل اليهود ذباه الثورة وىل قبحت جبهة التحرير يف احتواء الطائفة ؟

 موقف  اليهود من الثورة الجزائرية :  2-2

بالرغم من دعوة بيان نوفمرب الصرحية وبالرغم من اعبهود اليت بذلتها الثورة من أجل يهود 
اعبزائر إلفتكاكهم من فرنسا وربطهم بوطنهم األم اعبزائر إال أن اليهود دل يستجيبوا لذلك 

،أجابوا "كبن 1954فلما سئل الطلبة اليهود عن مستقبل اعبزائر يف بداية 
سيُت، فهل فهمتم؟ بالنسبة لنا ليس ىناك مشكل، إذا ذىبت فرنسيُت،فرنسيُت، فرن
 .33فرنسا فسنذىب معها"

قد ظل موقف اليهود بصفة عامة من الثورة موقفا غامضا، وىو ما عرب عنو بن يوسف و   
بن خدة رئيس اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة بقولو " ماكانش موقف رظبي...بقوا منتىظرين ودل 

اظبا ذباه الثورة". وتؤكد أغلب الكتابات اليهودية عل  نعرف ؽبم موقفا واضحا وح
اؼبوقف احملرج الذي وقع فيو اليهود وعجزىم عن ازباذ موقف واضحا من الثورة، وفسر 
البعض سكوهتم التام بازباذىم ؼبوقف ؿبايد يضمن ؽبم عدم الوقوف مع الثورة  ضد 

وقد عرب عن ذلك أحد  فرنسا، كما يضمن ؽبم عدم الوقوف ضد الثورة لصاحل فرنسا،
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 وىو اؼبوقف. 34الكتاب اليهود بقولو: "اغبياد مبدأ سياسة اعبالية اليهودية يف اعبزائر"
وجدت بعض الكتابات اليهودية صعوبة يف تربيره لعدم وجود ؾبموعة قادرة عل  الذي 

إعالن موقف رظبي باسم صبيع اليهود وبُت اؽباجس األمٍت واؼبصلحي لليهود فبن 
. بينما جاء رد "عبنة اليهودي اعبزائرية للدراسات االجتماعية يف 35ايتهمسيضمن ضب
أن اجملموعة االسرائلية ال تكون ؾبموعة سياسية، ديكن أن تعلن  1956شهر نوفمرب 

 موقفا باسم صبيع اليهود، وتنادي بإجياد حل سلمي بُت فرنسا واعبزائر.

نب فرنسا وسياستها االستعمارية فقد أختار أغلب اليهود اعبزائريُت الوقوف إذل جا
،وىو ما أعلنو 36معللُت ذلك بأن هناية النىظام االستعماري يعٍت هناية الزمن السعيد

بقولو: "...كبن فرنسيون  ونريد أن نبق   André Narboni""أندري ناربوين" "
من أجل وطن غَت  -أي فرنسا-فرنسيُت ....تريدون منا خيانة وطن كبن مواطنون فيو، 

فعال وقد بقوا  ،موجود اآلن،سنبق  أوفياء لفرنسا أوفياء لكل قيم العدالة والدديقراطية "
 .37عل  ىذا اؼبوقف حىت هناية الصراع

ادي للثورة للجالية اليهودية ينطلق من مبدأ واضح وصارم بل  ودل يكن ىذا اؼبوقف اؼبع
كان اؽبدف منو خدمة مصلحة اليهود وربديد من سيضمن ضبايتها ىل ىي الثورة أم 

 .38الوجود االستعماري؟

وقد تأكدت ىذه اؼبعلومات عل  لسان قائد اؼبكتبالثاين يف االستخبارات اللبنانية،الواردة 
 عندما قال: 1961أفريل  8الفرنسي يف بَتوت،اؼبؤرخة يف يف برقية اؼبلف العسكري 
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"إن االسرائيلُت الذين يعتقدون أن السالم يف اعبزائر سيضرىم ويؤدي إذل خسارهتم،قد 
أرسلوا إذل اعبزائر منذ عدة أسابيع رجاال منهم هبدف تدعيم العمليات اإلرىابية ضد 

اليهود يف العمل اإلرىايب وىو اؼبسم  اعبزائريُت".وذكر التقرير اسم احد كبار اؼبختصُت 
الصهيونية  (Argon)( اؼبعروف بانتمائو إذل منىظمة ارغون Genassieغناسية )
 .39اإلرىابية

ولذلك يفسر بعض اؼبؤرخُت اؽبجرة اعبماعية لليهود بعد االستقالل بأهنا طبيعة الرتباط 
راكي" بقولو:"إن اليهود اليهود باؼبصاحل االستعمارية الفرنسية وىو ما فسره "أندري شو 

 .40اختاروا األسوأ بانضمامهم إذل فرنسا ضد الشعب اعبزائري"

وحىت ال نكون من اجملحفُت يف حق اليهود فانو ينبغي أن نشَت أن ىناك بعض اؼبواقف 
 1957اؼبؤدية للثورة اعبزائرية ومنها ما كتبة أحد اربادات اليهود يف اعبزائر أواخر جانفي 

 ( ما نصو:F.L.Nاستجابة لنداء جهة التحرير ) 

زائرية فان التعلق بصفة اؼبواطن الفرنسي "ما يزال الوقت أمامنا اليوم لنعود إذل اجملموعة اعب
ىو خديعة يف وقت تتكون فيو خبطوات ثابتة األمة اعبزائرية الفتية والقوية ...ونعلم أيضا 
أن اؼبسلمُت واليهود قد كشفوا يف الكفاح اؼبشًتك عن أخوة يف العرق،وأهنم حيسون بتعلق 

ة اعبزائرية نعمل عل  إبطال اغبجة عميق بالوطن اعبزائري...وأننا إذا نصرح بتعلقنا باألم
 .41اليت يستخدمها اؼبستعمرون..."

ُت منهم أمثال "ىنري عالق" اليهود اعبزائريُت خباصة اليساريوإذا كان البعض من 
و"ىنري كوربال" و"ميمي" و"قروج" و "بيَت فيدال ناكيت" وغَتىم من اؼبثقفُت اليهود 
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يها وتأكيد إنسانيتها من خالل التشهَت قد ناضلوا من أجل القضية اعبزائرية وتدول
بالتعذيب الفرنسي ووقفوا قوال وعمال إذل جانب الثورة فان ذلك دل يؤثر كثَتا يف موقف 

وتعرضت  ،اعبالية اليهودية اعبزائرية اليت ظلت يف النهاية إذل جانب االستعمار واؼبعمرين
يهودي وقف ضد للمصَت نفسو عل  يد الثورة وىو الطرد بعد االستقالل لكل 

.دون أن ننس  إنسانية الثورة اعبزائرية ذباه اليهود اعبزائريُت رغم موقفهم السليب 42الثورة
اعبزائريُت وبقاءىم يف  ل ما يف وسعها لكسب اليهودمنها،فجبهة التحرير عملت ك

وطنهم حيث طمأنتهم ووعدهتم وضمنتهم وترجتهم بالبقاء إذل جانب شعبهم، والشعب 
سلم بدوره سامح وتسامح معهم، فلم حيدث أن أشتك  أي يهودي فبن بقوا اعبزائري اؼب

أو انتقام أو ذباوز أو معاملة  اىانةمن أي اعتداء أو  1962جويلية 05يف اعبزائر بعد 
 . 43عنصرية لغاية اليوم رغم بقاء عدد كبَت منهم باعبزائر

- : احترام القوانين والمواثيق الدولية 

الذي انضم إذل جبهة التحرير "البد أن ينجح الشعب اؼبستعمر،غَت أنو يقول فرانز فانون 
يقوم بذلك دون مهجية،إن الشعب اؼبتخلق تستوجب عليو فبارسة السلوك الطيب إذا 

فهل قبحت الثورة يف تطبيق  ،" 44أراد أال يتعرض لعقاب معنوي من طرف األمم الغربية
 ىذه القاعدة؟

 بالحرب واألسرى:تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة   -1

قصار جهدىا لكسب التحرير دون إضاعة مثلها العليا اؼبتمثلة يف  بذلت الثورة اعبزائرية   
احًتام اإلنسان يف شخصيتو وينبغي أال خيفي اؼبرء عل  نفسو أن األمر دل يكن ميسورا 
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الن الثورة كانت تكافح بأسلحة غَت متكافئة ضد اإلدارة االستعمارية ومع ذلك حرصت 
اعببهة ضمان حياة كردية لألسرى ولعل القارئ الكرمي يتشوق لبعض النماذج يف التعامل 

 .45مع األسرى

 معاملة األسرى:  1-1

فمن األحاديث اليت كان ينشرىا األسرى الفرنسيُت بعد إطالق سراحهم ما شهد بو 
ا لتحرير يقدمون إليناألسرى الستة بعد إطالق سراحهم بقوؽبم: " كان جنود جيش ا

،وكان أكلنا جيدا رغم نقصان اللحم، وحينما نطلب الزيادة كنا كبصل األكل قبلهم
عليها...كانا حيًتموننا حقا وكانوا حيدثوننا عن استقالل اعبزائر ولكنهم ال يتلفىظون أبدا 
بكلمة ضد فرنسا، ولكنهم يبغضون فرنسيي اعبزائر وجنود اؼبىظالت واللفيف 

 .46األجنيب"

جاكوب جان" دىشتو الشديدة من حسن اؼبعاملة اليت لقوىا من وقد أبدى األسَت "
جند جيش التحرير وقال: "وقد خجلنا وكبن الذين نسمي أنفسنا جيشا نىظاميا،ومع ىذا 
فال نتورع عن تعذيب األىارل والتنكيل هبم. لقد علمنا اعبزائريُت بطريقة معاملتهم ىذه 

 .47درسا كبَتا يف األخالق"

جيش التحرير كان يطبق أوامر القيادة العليا اؼبستنبطة من تعاليم وىذا دليل عل  أن  
الدين اإلسالمي ومن اتفاقيات جنيف، كما كان يدرك جيد معٌت الكرامة اإلنسانية 
ولذلك دل يعرف عنو أنو تعصب ضد أسراه الفرنسيُت، بل عاملهم معاملة حسنة وىذا 

 بشهادة بعض األسرى الفرنسيُت أنفسهم. 
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 ظ على حياة األسرى :الحفا 1-2

بالرغم من الىظروف االستثنائية والصعبة اليت كان يعيشها ؾباىدي جيش التحرير وما 
القوه من ضغوطات كبَتة من اعبيش الفرنسي.فقد كان أثقال كاىلهم باألسرى يعرضهم 
إذل ـباطر إضافية،ورغم ذلك فقد كان القانون حيث عل  احًتام حياة العسكر بُت 

أسورين وتوفَت العالج والطعام،مث ربريرىم من جهة واحدة ليثبتوا للرأي العام الفرنسيُت اؼب
الدورل احًتام الثورة اعبزائرية للحقوق اإلنسان وتوجد العديد من الشهادات نذكر منها 
عل  سبيل اؼبثال ال اغبصر قصة الطالبة األسَتة " اآلنسة "ميشلُت كوميس" واليت وقعت 

بُت مديٍت تلمسان والغزوات أثناء ىجوم اجملاىدين عل   1957يف األسر يف جويلية 
حافلة كان فيها بعض اػبونة وبعد قتلهم مت اسر ىذه اآلنسة،وعل  اثر ذلك جندت 

، وعابت يف األرض فسادا حبثا عنها السلطات الفرنسية كل إمكانيتها اؼبادية والبشرية
 ىظم الصحافة االستعمارية.وادعت أهنا وجدت معذبة ومذبوحة وتناولت ىذا اػبرب مع

بينما كانت الطالبة األسَتة تتنقل برفقة فبرضة مع وحدات جيش التحرير الوطٍت عرب 
.وتقول إهنا أثناء إقامتها مع وحدات جيش التحرير،تركت 48القرى واؼبداشر مع اجملاىدين

ها ؽبا كامل اغبرية يف الكتابة كما تشاء وفعلت ذلك وىي راضية ونقلت يف إحدى رسائل
ة وظبعت أهنا حىظيت دبعاملة دل تكن تتوقعها من الفالقة:"..قبل النوم قدمت رل القهو 

،مث قضيت ليلة ىادئة.." وتقول يف موضعا آخر من الرسالة:"  شيئا من اؼبوسيق  اعبيدة
كنت ؿباطة برعاية ال ديكن أن أتصور أحسن منها والحىظت أهنم ال يبغضون فرنسا وال 

يريدون استقالؽبم ليتمكنوا من إصالح شؤوهنم االجتماعية الفرنسيُت ولكنهم 
،وبعد شهر مت اإلفراج عنها،ودل تصب بأذى وحكت ما القتو من حسن اؼبعاملة 49السيئة"

وما رأتو وعاشتو من جرائم القتل والتعذيب واالغتصاب الذي تعرض لو اعبزائريون عل  
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ل  أهنا دل تتعرض ال لإلىانة وال يد القوات الفرنسية مفندة كل االدعاءات الفرنسية ع
 للتعذيب وال لالغتصاب عكس ما نشرتو الصحف الفرنسية.

كما أن جيش التحرير قام بنقل بعض اعبنود األسرى إذل تونس واؼبغرب حفاظا عل  
حياهتم ورغم خطر العبور عل  األسالك الشائكة إذل قواعد جيش التحرير يف ىذين 

ىم إذل غاية ربريرىم والشهادات اؼبختلفة ؽبؤالء اعبنود البلدين،أين ربسنت الىظروف أسر 
تبُت أهنم دل يتعرضوا يوما لسوء اؼبعاملة أو التعذيب لقد تقاظبوا اغبياة مع اجملاىدين،كانوا 
يلبسون مثلهم وينامون مثلهم وحيضون بنفس شروط النىظافة...يف كل األحوال كانت 

ادة الثالثة اؼبتعلقة باألسرى أنفسهم األوامر واضحة،احًتام معاىدات جنيف خاصة اؼب
حىت وان كانت السلطات االستعمارية ترفض بشكل قاطع التعامل باؼبثل أي منح اعبنود 

 . 50اؼبعتقلُت عندىا بصفة سجُت اغبرب

 :توفير العالج للسجناء 1-3

عملت جبهة التحرير عل  توفَت العالج الالزم لكل األسرى فقد ربصل األسَت "بَتكيت" 
( بعد إصابتو بنوبة ضب  اؼبستنقعات،وكان nivaquineالعالج بالنيبفاكُت )  عل 

البعض منهم يتلق  العالج والبعض يأيت لتغيَت الضمادات وتنىظيف اعبروح،مثل ماحدث 
وجرحت إحدى أصابعو  1958مع األسَت "جان جَتييك" الذي أسر يف فيفري 

 ضمادات.  بالرصاص العالج ليال وعقم جرحو بالكحول ووضعت لو

أسر" فانسومنوزل" مع ثالث جنود آخرين وكان مصابا يف قدمو،  1958جانفي 11ويف 
فتم نقلو إذل اغبدود التونسية أين عوجل يف سارية استشفائية عبيش التحرير كما أحديث 
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عملية جراحية لألسَت أوجُت فياالرون عل  الزائدة الدودية يف مستشف  عبيش التحرير 
 ،وغَتىا من األمثلة.51عشر يوما إذل األسرليعود بعد طبسة 

 اإلفراج على السجناء دون مقابل: 1-4

مت اإلفراج عن فرقة أوذل من شبانية مساجُت يف أوائل ديسمرب وآخرين يف بداية جانفي، 
أخذوا إذل الرباط وقد  1958ديسمرب  03وسيتم اختبار عناصرمها عرب القرعة يف 

فوضية الدائمة عببهة التحرير حبضور األمَتة آللة حدثت مراسيم التسليم يف مقر اؼب
عائشة،البنت البكر للمك "ؿبمد اػبامس"،والرئيسة الشرفية للهالل األضبر والسيدة سيت 
رئيسة اؽبالل األضبر اعبزائري واؼبدير العام لألمن الوطٍت،ووزير القضايا الشمال افريقية 

فوض اؽبالل األضبر اعبزائري يف جنيف للحكومة اعبزائرية اؼبؤقتة والدكتور بن ثامي،م
وسفراء كل الدول العربية اؼبمثلة يف الرباط،ومفوض الصليب األضبر الدورل السيد " 

 بيَتجايَت".

ويف كلمة للمثل جبهة التحرير الذي أخذ الكلمة بعد الدكتور " بن ثامي " قال '' أن 
بأي اتصال مباشر وال عرب  دل يتم استباقووال ينتىظر أي رد و  ىذا التحرير غَت مشروط،

 ،كان ىذا التحرير الالمشروط صفعة مدوية لفرنسا.52وساطة مع السلطات الفرنسية "

 أثناء االشتباكات :  حماية المدنين-2

"إن اؼببدأ األساسي الذي تقوم عليو قوانُت اغبرب دبا تشتمل عليو من قوانُت التصرف 
لتمييز بُت اؼبقاتلُت واؼبدنيُت وتوجيو أعمال والسلوك أثناء القتال وقواعد اإلنسانية ىو ا
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.وأن ىذا اؼببدأ يعد واحدا من أعىظم 53العنف ضد اؼبقاتلُت واألىداف العسكرية"
 .54االقبازات اليت أحرزت عليها مدنية اإلنسان

وينبغي أن نشَت إذل أن ثورة التحرير كانت ؽبا مرجعيات تضبط سلوك وحداهتا القتالية 
اوض عتيال  ذل اإلسالم الذي يصون النفس البشرية وىو تشريع رباين،واليت تعود أساسا إ

مها نىظري وال عالقة لو دبا  كل عام لكن قد يقول البعض أن كالمع القانوين الدورل بش
كان جيري يف اؼبيدان ولكي نثبت ذلك ينبغي أن نستعرض بعض مواقف الثورة وتصرفاهتا 

 الدورل .اليت تؤكد لنا التزام الثورة بالقانون 

فقد التزمت الثورة بالقاعدة اليت تقول بأن من حق أطراف القوات اؼبسلحة اختيار 
أساليب ووسائل القتال والذي لو قيود وجيب التقيد هبا يف كل الىظروف منها التفريق بُت 
األشخاص اؼبدنيُت من جهة واؼبتقاتلُت واألىداف العسكرية من جهة أجرى إضافة إذل 

لذين ال يشاركون يف األعمال العدائية أو الذين توفقوا عن اؼبشاركة ضباية األشخاص ا
ولعل ابرز مثال عل  ذلك ىو ظباح الثورة بزيارة الصليب األضبر  فيها كاعبرح  واؼبرض ،

وتوفَت اإليواء عبميع اعبرح  واؼبرض  اؼبدنُت والعسكريُت وتوفَتىا العناية  الفرنسي لديها،
 يهم .الضرورية للحفاظ عل  حيات

ولعل أحسن مثال ديكن أن نستدل بو يف ىذا الشأن ىو حادثة اغتيال اػبائن "علي 
شكال" والذي صدر يف حقو حكم اإلعدام من طرف جبهة التحرير الوطٍت،ىذا اػبائن 
الذي ربط مصَته دبصَت اؼبستعمر الذي عينو نائبا يف اجمللس اعبزائري مث عُت ضمن الوفد 

دة والذي ازبذتو السلطة االستعمارية كدليل أخذت تبجج بو الفرنسي يف األمم اؼبتح
يتمتعون بكامل اغبقوق والواجبات وىاىو  ،أن اعبزائريُت ىم رعايا فرنسيون أمام العادل
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واحد منهم ديثل فرنسا يف أعل  منرب دورل األمم اؼبتحدة.وفبا زاد يف استفزاز مشاعر 
ية أصرت عل  أن يرتدي شكال اللباس اعبزائريُت الوطنية ىو أن السلطات االستعمار 

التقليدي اعبزائري "الطربوش" أثناء وجوده يف األمم اؼبتحدة وىو ما اعتربتو اعببهة اىانة 
 للشعب اعبزائري ال ديكن السكوت عنها.

ؽبذا اصدر صوت اعبزائر اغبرة الناطق باسم جبهة التحرير الوطٍت وجيش التحرير الوطٍت 
اػبائن الذي ربدى مشاعر شعب بأسره. وكلف بعملية حكما باإلعدام عل  ىذا 

 اإلعدام كل من عيساوي وابن صدوق وابن موىوب، ومت تنفيذىا بكل دقة وبطولة يف
ماي 29يوم  يف هنائي كأس فرنسا لكرة القدم زمن ومكان دل يكن يتوقعو أحد وذلك

غبىظة إطالق  وكان ىذا اػبائن جبانب رئيس اعبمهورية الفرنسية "روين كويت" ،551957
النار عليو، وكان دبقدورىم إصابة الرئيس الفرنسي ىو أيضا ولكنهم دل يفعلوا ذلك 

 احًتاما لتعليمات قيادة جبهة التحرير.

وعندما سئل صدوق بعد إلقاء القبض عليو ؼباذا دل رباول اغتيال الرئيس الفرنسي ؟. 
اغبرية أن يتصرف حسب أجاب صدوق بقولو:" الرئيس الفرنسي ديثل بالده وشعبو ولو 

ما سبليو عليو مصلحة شعبو، أما ىذا اػبائن "علي شكال" فهو يدعي سبثيلو للجزائريُت 
 56دون رضاىم وىذا ليس من حقو"

ؼبهام الصعبة والتحضَت اعبيد وقد أثبتت ىذه اغبادثة مدى القدرة الفائقة عل  القيام با
دود فعل عاؼبية ولفتت األنىظار إذل مدى إخالص اعبزائريُت ؽبا،وأثارت ىذه العملية ر 

لقضيتهم الوطنية وقيمهم اإلنسانية يف خدمة الثورة والقضية أسوة بباقي شرائح اجملتمع 
اليت كانت تقف صفا واحدا وراء جيش وجبهة التحرير من اجل ربقيق اغبرية 
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مهت بشكل كبَت يف سا حسب شهادة منفذىا كما أثبتت ىذه العملية  .57واالستقالل
 اعبزائرية وبعزم الشعب اعبزائر عل  التحرر واالستقاللإقناع الرأي العام الدورل بالقضية 

ىي ثورة شعب وليست ثورة "قطاع طرق"كما كان يدعي العدو كما برىنت وأن الثورة 
 .58قلب الًتاب الفرنسي إذلأن اعببهة قادرة عل  نقل الثورة اؼبسلحة 

-  : التعاون مع المنظمات الدولية لإلغاثة 

نىظرا الستمرار السلطات االستعمارية يف فبارساهتا القمعية ذباه الشعب اعبزائري كان لزاما 
عل  الثورة اعبزائرية أن ذبند كافة الوسائل وعل  صبيع األصعدة للتخفيف من معاناتو، 

لية اغبكومية وغَت اغبكومية لذلك أبدت استعدادىا يف التعامل مع كافة اؼبنىظمات الدو 
 ، وإنشاء اؽبالل األضبر اعبزائري.وعل  رأسها اللجنة الدولية للصليب األضبر

 التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر :  .1

إي قبل  1955تعود االتصاالت األوذل بُت اللجنة الدولية للصليب واعبزائريُت إذل 
قدم السيد فرحات عباس طبيبا من وىران  1955تشكيل اؽبالل األضبر اعبزائري،ففي 

وىو الدكتور " بن ثامي " كممثل مستقبلي للهالل األضبر اعبزائري يف جنيف.ودبا أن 
مؤسبر الصومام يعترب عقد ميالد حقيقي للجزائر اغبديثة فقد أشار إذل االتفاقيات الدولية 

يشَت إذل إنشاء  « la liame »وباػبصوص إذل اتفاقيات جنيف ما جعل "الليام" 
مصلحة الصحة اليت جيب أال ربمل السالح وأن يكون سالحها الوصفات اليت تقدمها 

خيص عل  ميالد اؽبالل كما أصر عل  اعبزائريُت بتقدمي تر لعالج اعبرح  واؼبرض   
 .59األضبر
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،قامت اللجنة الدولية للصليب األضبر باستطالعات كبو جبهة 1956من  وبداية   
، وما إن نشأ وا أسرى لديهاٍت للتعرف عل  مصَت اعبنود الفرنسيُت الذين كانالتحرير الوط

اؽبالل األضبر اعبزائري حىت اتصل نائب مدير الشؤون القضائية للصليب األضبر اعبزائري 
حينما جاء لتسليم أدوية عببهة  1957دبمثلي جبهة التحرير يف الرباط مارس 

 .األسرى ن اللقاء يتمحور حول مصَتالتحرير،وكا

وقد كانت اغبكومة اؼبؤقتة سبنح كثَتا من األمهية لعمل اللجنة الدولية للصليب،وقد أعط  
اليت أرسلتها فرنسا إذل واؼبساعدات االجتماعيةاؽبالل األضبر موافقتو ؼبهمات التمريض،

اعبزائر ؼبساعدة السكان اؼبدنُت يف ـبيمات التجميع ) احملتشدات ( وىكذا سبكن 
ضبر الفرنسي من توزيع مساعداتو دون أن يتعرض لو مقاتلي جبهة التحرير الصليب األ

 deبسوء من قريب أو بعيد كما ظبحت ؼبندويب اللجنة الدولية للصليب السيدان "
preux أهنم سيبذلون كل ما يف وسعهم من اجل التوصل إذل تسوية مسألة األسرى "

 الفرنسيُت واعبزائريُت 

ؤقتة للجمهورية اعبزائرية يف ظرف طبسة أشهر عل  اىتمامها وىكذا برىنت اغبكومة اؼب
بأن تعطي ؽبذه اغبرب اؼبتواصلة صبغة إنسانية،أين قرر جيش التحرير الوطٍت يف القطر 

،اغلبهم يف الوالية الثالثة اليت 1959ماي  18و 15الوطٍت ربرير جنود ومدنيُت يف 
 20ابعة واحدا وسيجري ربرير ،وحررت الوالية الر 1960جنود يف  4جنود و 9حررت 
مدنيا يف اجملموع من طرف جيش التحرير الوطٍت،كما أفرج عن تسعة جنود  26جنديا و

مدنُت من بينهم امرأتان كلهم أوروبيون وجندي،كما أطلقت الوالية  9مدنُت،مث  5و
.إضافة إذل بعض 60سراح أمرآتُت أخريُت أوربيُت كذلك 1959الثانية يف جوان 

والرابعة واألكيد أن  والثالثة، اليت سبت مباشرة من اعببال يف الواليات الثانية،اإلفراجات 
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إال أن تأثَتىا كان كبَتا يف  ، عدد األسرىلقلة ىذه اإلفراجات كانت قليلة يف الواقع 
 يد الرأي العام الفرنسي والعاؼبي.كسب تأي

سراح األسرى من  وكرد للجميل الذي قامت بو اغبكومة اؼبؤقتة اعبزائرية من إطالق
جانب واحد يف مرات متتالية زارت اللجنة الدولية للصليب األضبر سجونا وـبيمات لكن 

وربسُت  يف فرنسا وطالبت السلطات الفرنسية ببعض التحسينات كإعادة اؼباء للسجون،
 اؼبستوى اؼبعيشي واغبمية اؼبعمول هبا للسجناء ..وإقامة ورشات .....اخل .

نة اليت أبدهتا اغبكومة اؼبؤقتة يف التعامل مع اللجنة ذل أنو بالرغم من اؼبرو ي أن نشَت إوينبغ
الدولية للصليب إال أن ىذه األخَتة دل تستطيع الضغط عل  الطرف اآلخر إليقاف 
سلسلة اإلعدامات اليت طالت األسرى اعبزائريُت ويف نفس الفًتة اليت كانت اغبكومة 

 سرى.اؼبؤقتة فيها تقوم بإطالق سراح األ

 إنشاء مصلحة الصحة لجيش التحرير الوطني:   -3

كانت السلطات الفرنسية قد قررت منذ الشهور األوذل للكفاح تطبيق اغبجز عل  
وعل  األثَت والكحول واغبقن اؼبضادة للكزاز وكان  االلتهاباتاألدوية اػباصة بعالج 

م إذل الصيدرل اؼبعلومات عل  اعبزائري الراغب يف اغبصول عل  أحد ىذه األدوية أن يقد
 اؼبفصلة عل  حالتو الشخصية أو عن ىوية اؼبريض الشخصية ...

"فالعلم اجملرد من الصفة السياسية،العلم يف خدمة اإلنسانية"،غالبا ما يكون ال معٌت لو 
،كما يقول فرانز فانون.فغالبا ما كانت تضمد جروح اجملاىدين 61يف اؼبستعمرات

اعبزائريُت بواسطة اؼباء الدافئ ولسوف سبارس عمليات البًت بدون بنج لعدم وجود مادة 
األثَت،وألن األدوية اليت كانت تستعمل آليا قبل اندالع الثورة قد ربولت إذل 
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ة ديتلئ قلبها اؼبا "اجملاىدين" أسلحة.فالعديد من األسر اعبزائرية شهدت وىي عاجز 
 . 62اعبرح  الذين عبأوا إذل منازؽبم وىم ديوتون بالكزاز موتا فىظيعا

ؽبذه األسباب ؾبتمعة اضطرت جبهة التحرير الوطٍت إلنشاء مصلحة للصحة تابعة    
عبيش التحرير الوطٍت مهمتها االعتناء ليس جبرح  جيش التحرير الوطٍت فحسب بل 

عملت الثورة عل  إنشاء عبان  1955اعبرح  والالجئُت اعبزائريُت فمنذ وأيضا باألسرى 
للصحة يف كل مكان توفرت فيو اإلمكانيات ؼبساعدة اؼبرض  والسيما ؼبعاعبة اعبرح ، 
وذلك عرب كامل الًتاب الوطٍت،مث يف اؼبغرب وتونس بعد وصول الالجئُت بكثرة وكان كل 

لعالج األول عبرح  اغبرب أو السكان قطاع ينىظم حسب موارده ويكلف بتقدمي ا
 . 63اؼبدنيُت

ونتيجة لتضاعف اعبهود بُت التجار اعبزائريُت واألطباء والصيادلة فانو تدفق كميات 
سوف تنقذ  1957و 1956البأس هبا من األدوية عن طريق تونس واؼبغرب بُت عامي 

 عددا ال حصر لو من األرواح البشرية. 

تشار الثورة وازباذ وحدات من جيش التحرير الوطٍت مواقع ومن جهة أخرى فان تطور وان
ؽبا عل  ارض الوطن ضاعف من مسؤوليتها خاصة يف اعبانب الصحي ألن انتشار الثورة 
جعلت اػبصم يأمر بتوقيف بعض فعالياتو النىظامية كمرور طبيب إذل الدواوير وتضطر 

بإقامة نىظام صحي قادر  مصلحة الصحة عبيش التحرير إذل ازباذ تدابَت رئيسية وذلك
عل  أن ينوب عن الزيارة اليت كان يقوم هبا طبيب االستعمار.وىكذا أصبح اؼبسؤول عن 
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صحة اػبلية احمللية عضوا ىاما يف اعبهاز الثوري،ىذا فضال عن نتائج أعمال القصف 
 .64والتطهَت والذي كانت سبارسو فرنسا ضد اؼبدنيُت اعبزائريُت

عبديدة فانو بات من غَت اؼبمكن االستغناء عن األدوية وعن ونتيجة ؽبذه اؼبعطيات ا
اػبرباء ولذلك أصدرت جبهة التحرير نداءا إذل الطالب واؼبمرضُت واألطباء باالنضمام 
إذل الثورة ونىظمت اجتماعات بُت مسؤولُت سياسيُت وبُت ـبتصُت يف الصحة واليت انىظم 

الصحة العامة لتصبح صبيع اؼبسائل  ؽبا بعد ذلك مدنيون عن األىارل ـبتصون يف شؤون
تعاجل بفكر ثوري فبتاز.فلم يكن ىناك أي نىظام سلطوي وال أي استحياء وإمنا عل  
العكس كانت ىناك جهود مشًتكة وعزائم مصممة عل  ربقق مشروع صحي متقن 

،فقد كانت األقسام الصحية تستعمل 65ىدفها السهر عل  صحة الشعب واؼبقاتلُت
ساعدة السكان وزبفيف آالمهم البدنية والروحية فقد أنقذ اعبنود األطباء وسائل متنوعة ؼب

العديد من اؼبصابُت بوسائل بسيطة وجرأة كبَتة،كبًت عضو دون ربذير ودبنشار 
 .66بسيط،وذلك طبعا دبوافقة اعبرح  الذين كانوا مصحوبُت بإديان نادر وشجاعة خارقة

وجدة مكلفة باستقبال اعبنود اعبرح  وكانت مصلحة الصحة العسكرية اؼبتمركزة يف 
 وعالجهم وإيوائهم إضافة لبعض اعبنود األسرى ورعاهتم الصحية كما ذكرنا سابقا. 

ينقل فاروق بن عطية يف كتابو اؼبمارسات اإلنسانية أثناء حرب التحرير شهادة للدكتور   
ة "مكاسي مصطف " وىو طبيب رئيسي عبيش التحرير عن الدور اإلنساين ؼبصلح

الصحة يف اؼبناطق اغبدودية يف اؼبغرب أين كانوا يقيمون وسط سكان ال يتكلمون إال 
باللغة الريفية واالسبانية وىو ما جعلهم يرون أنفسهم كغرباء وسط السكان والسكان 
ينىظرون ؽبم كأجانب لوال أن الطبيب "سعيد عبد الدائم" تدخل ؼبا شاىد تشابو بُت 
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ريفية وخاطب أحد أعيان القبائل وربط الصلة بينهم وبُت السكان اللغة القبائلية واللغة ال
وأصبحت العالقة بينهم عالقة أخوية وأصبحوا يزودون اؼبعسكر باؼبواد احمللية ويقول 
الدكتور مكاسي ".....مكافأة عل  حسن معاملة السكان لنا اقًتحت عل  اؼبالزم 

كانت النتيجة  اغبهم،وبوشاقور فتح مركز عالج ؾباين مرتُت يف األسبوع لص
الفورية:شهرة جيش التحرير الوطٍت وظبعة اعبزائريُت الذين يسعون لتحسُت ظروف اؼبغاربة 

وعن إنسانية الثورة ومصلحة الصحة يضيف:"كانت مهمتنا  واعبزائريُت دون سبييز"،
تتمثل يف عالج احملرومُت ومساعدهتم،كانت اؼبساعدة االجتماعية توزع دون سبييز يف 

 . 67ناطق اغبدودية حيث خيتلط الالجئون اعبزائريون والسكان اؼبغاربة"اؼب

وال يفوتنا أن ننوه بالدور الذي لعبو البلدين الشقيقُت تونس واؼبغرب واؼبساعدات الثمينة 
اليت قدمها للمصاحل الصحية للثورة فقد كان يشرف الدكتور "ؿبمد الصغَت نقاش"عل  

سي والدكتور عبد السالم ىدام عل  مصلحة الصحة اإلعمال الصحية يف القطر التون
وىو ما أعط  دفعة قوية الستمرار الثورة ورفع معنويات  ،68العسكرية يف اؼبغرب

 اجملاىدين.
 خالصة:

بأساليب اإلرىاب وحرب دل يتأثر الشعب اعبزائري  أن لوجيزمن خالل ىذا العرض ا
كونو يف مركز   ،يعترب ثورتو مربرا الستعمال الوسائل واألساليب العنيفة أيا كانت ودل اإلبادة
 عصبية أو عنصرية انتقامية وىو ما عرب عنوالتحريرية  وحربدل يعترب  ألنوفع عن نفسو اؼبدا

" ليست حربا انتقامية ألهنا ال تنتقم من جنود بقولو أن الثورة اعبزائرية أنور مالك 
 هم أفرادا، ولكنها تقتل فيهم أدوات االستعمار "االستعمار بوصف
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قوات االحتالل دبنته  العنف ويف الوقت نفسو كانت تضرب الثورة اعبزائرية كانت   
بنفس وبعض اليهود اؼبتطرفُت  جنوده وال أن تعامل اؼبستوطنُت إنسانيةالتسمح أن هتدر 

طي  إذلظلت تدعوىم انوا يعاملون هبا الشعب اعبزائري، بل الوحشية اليت ك األساليب
واالحًتام اؼبتبادل من أجل بناء  اإلخاءوفتح صفحة جديدة مبنية عل  صفحة اؼباضي 

كما   األسريف وقع فرنسي  الثورة أهنا قامت بتعذيب أي جندي عنفلم يعرف جزائر الغد.
 صيانةلكن عرف عنها  ،اإلغاثةبعرقلة أي مهمة ؼبنىظمات أنو دل يعرف عنها أهنا قامت 

 يعة اإلسالمية واؼبواثيق الدولية.سباشيا مع تعاليم الشر اإلخاءوح ور  اإلنسانيةالقيم 
 الهوامش واإلحاالت:

، ص 2013، )د.ط(، الدار العثمانية للنشر، اعبزائر، 1، جملحمة اعبزائر اعبديدةقليل، عمار،  1
22  
،دار ىومة 1962 – 1954السياسة العربية واؼبواقف الدولية ذباه الثورة اعبزائرية ديش،اظباعيل،2

  18 -17،ص ص2009للطباعة والنشر والتوزيع،اعبزائر،
،منشورات 1،ط1962- 1954اؼبسنوطنون األوروبيون والثورة اعبزائرية ضباميد، حسينة، 3

  113،ص 2007اػبرب،اعبزائر 
  229، ص،رجع السابقاؼبقليل،عمار، ملحمة اعبزائر،4
  113، ص اؼبرجع السابقضباميد، حسينة، 5
  113،ص اؼبرجع السابققليل،عمار، ملحمة اعبزائر، 6
 .اؼبرجع نفسو7
  115-114ص-،صاؼبرجع السابقضباميد،حسيبة،8
، دار التنوير 1، ط1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة اعبزائرية منغور، اضبد،  9

 130، ص 2008توزيع، اعبزائر، للنشر وال
10Le travaiailleur algérien; 23/11/1954 

  131،ص اؼبرجع السابقضباميد،حسينة،11
  01/10/1956جريدة اؼبقاومة اعبزائرية ، 12
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اؼبؤسسة الوطنية  سطوف،منشورات،، تر: ميشالالثورة اعبزائر عرب النصوصماندوز،اندريو،13
 31،ص 2008لالتصال والنشر واإلشهار،اعبزائر،

، ، ميثاق طرابلسمؤسبر الصومام –نداء أول نوفمرب  54النصوص األساسية لثورة نوفمرب 14
 13،ص تصدير:عبدالعزيز بوتفليقة ، وزارة الثقافة،اعبزائر

  144،ص اؼبصدر السابقماندور،اندريو،15
  26/09/1958بيان اغبكومة اؼبؤقتة اعبزائرية يف  16
 .2،ص1960فيفري 2،22جريدة اجملاىد،ع 17
 2، صاؼبصدر نفسو18
 .اؼبصدر نفسو19
  140،ص اؼبصدر السابقالوطٍت،نصوص جبهة التحرير  20
، اؼبؤسسة الوطنية للنشر ، ط.خ، تر: ذوقان قرقوطالعام اػبامس للثورة اعبزائريةقانون، فرانز،  21

  164، ص 2008واإلشهار، اعبزائر،
  140، ص اؼبرجع السابقالبخاري،ضبانة، 22
  6، ص 1996، دار األمة للنشر والتوزيع، اعبزائر يهود اعبزائر ىؤالء اجملهولونسعد اهلل، فوزي، 23
البصائر، ،دار 1، ط1962-1789النشاط الصهيوين يف اعبزائر مناصرية، يوسف، 42

 12، ص2009اعبزائر،
   141،ص اؼبرجع السابقاليخاري، ضبانة، 25
 13،ص اؼبصدر السابقنصوص جبهة التحرير،  26
 321، صاؼبرجع السابقمناصرية، يوسف، النشاط الصهيوين يف اعبزائر، 27
 .31،ص3نصها الكامل يف جريدة اجملاىد ع 28
،ط.خ، وزارة اجملاىدين، دار الرائد للكتاب، الثورة اعبزائريةطالس،مصطف  والعسلي،بسام، 29

 473،ص اؼبرجع السابق:شريف،عاشور،أيضا .ينىظر335،ص2010اعبزائر، 
  473، ص نفسو30
  101،ص اؼبرجع السابق31
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، 1962-1954األسس اإليديولوجية واألبعاد اغبضارية للثورة اعبزائرية لعوج، نصر الدين،  23
اغبديث واؼبعاصر، إشراف: ؾباود ؿبمد، قسم التاريخ، كلية العلوم أطروحة دكتوراه يف التاريخ 

 444، ص 2013-2012اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سيدي بلعباس،
 338،صاؼبرجع السابقمناصرية،يوسف،اغبركة الصهيونية يف اعبزائر،33

34Richard, Ayoun,etBernard,chen, Les Juifs d Alger, Editions 
Rahma, Alger,1994,p167 
35Stora , benjamim , l’umpasibleneutralite des juifs d’algérie in 
la gurre d’ algérie , sous tirection.volume chihab,alger 2004 pp 
300-303 

      165،ص اؼبصدرالسابقانون،فرانزالعاماػبامسللثورةاعبزائرية،ف 36
37Stora; Benjamin, Opcit, p303 
38Ibid, p303 

 349،صالسابق اؼبرجعمناصرية،يوسف،39
40Ayoun richard et cahen bernard les juifs d’ algérie, Op cit.p 
177 

 170 - 169ص -،صاؼبصدرالسابقانون،فرانز،العاماػبامسللثورةاعبزائرية،ف 41
  142،ص السابق اؼبرجعالبخاري،ضبانة،42
 .06،صاؼبرجعالسابقسعداهلل،فوزي،يهوداعبزائر،43
وزارة اجملاىدين، ؿبمد،ط.خ، وسادل الرضبان عبد كابوية: تر اعبزائرية، فافرود،الثورة ارل،انريش44
 .176،ص2010اعبزائر،  دحلب، نشوراتم

 453، صاؼبرجع نفسو45
 2،ص1959مارس 38،17جريدةاجملاىد،ع 46
 443، صاؼبرجع السابق فافرود، شارل، انري47
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 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 265  14العدد 

 455،ص اؼبرجع السابقخياطي، مصطف ،  50

  457-456ص -،صنفسواؼبرجع51

 458، ص نفسو 52

فقد كان اؼبدنيون يعتربون كاحملاربُت ويعاملون نفس اؼبعاملة يف ـبتلف اغبروب األوروبية حىت  53
القرن السادس عشر،وكانت أول ؿباولة غبماية غَت احملاربُت ىي تلك اليت قام هبا الكاردينال"بالرمن" 

روب ألن حيث نادى آنذاك بوجوب ضباية األطفال والنساء والعجزة من أخطار اغب 1619يف عام 
 االعتبارات اإلنسانية سبنع قتل من ال يستطيع القتال.

 .56،صاؼبرجعالسابقشحاتة،مصطفىكامل، 54
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 448،ص السابق اؼبرجعخياطي،مصطف ،59
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  151 - 150ص -، صاؼبصدر نفسو62
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 حتمية تنمية الوعي الفكري الحداثي التعددي في المجال العربي اإلسالمي

 التطرف الفكريالعنف و لمحاربة 

 36الدولية جامعة الجزائر  /كلية العلوم السياسية والعالقات/ فاطمة بقديأ/ 

Bakdi_fatima@yahoo.fr 

 الملخص=

يندرج الفكر النقدي وادلمارسات التحديثية يف اجملاؿ اإلسبلمي ضمن ثبلثية نقد الذات، نقد الواقع  
اشتغل العديد من وقد  .-سواء ضمن نفس دائرة االنتماء الفكري أو اآلخر احلضاري–ونقد اآلخر 

سُت الذين ركزوا العديد من الدار  الدارسُت على ىذا ادلبحث منذ عهود خلت، ويف الفًتة ادلعاصرة صلد
بأدوات متباينة أساسا من اآلخر -الذاتية–الفكر العريب اإلسبلمي، اذلوية الفكريةعلى  مباحث ك

 -البعد التارؼلي أو تارؼلية الفكر–كما أف الفكر ىو نتاج الواقع -أركوف اجلابري أساسا -احلضاري
و ردود متباينة، يف شكل عني  نتيجة سلسلة التطورات والتغَتات وادلتغَتات ادلتداخلة االجتاه ضل

وقد تطورت الدراسات يف النص  حىت التأسيس للتيارات النقدية.  ''متطرؼ، زلافظ، إصبلحي أو
الثاين من القرف العشرين لنقد الفكر الديٍت األصورل مع صادؽ جبلؿ العظم، نصر حامد أبو زيد، 

احلديثة ضمن العلـو االجتماعية واإلنسانية ادلقاربة التأويلية ىي أحد ادلقاربات  .زلمد أركوف وغَتىم
ادلوجودة يف اجملاؿ العريب اإلسبلمي داخل كل انواع التيارات الفكرية عن وعي أو دوف وعي هبا  

ضمن االىتماـ بدراسة  عملية ال نهائية لمفاوضة المعنىكممارسة ألف التأويل باختصارىا ىو 
ركبة لذا غلب التاريخ، ألف الظاىرة االجتماعية اإلنسانية ظاىرة م  -الفكر-اجملتمع-الروابط بُت الدين

 دراستها بشكل مركب.

Abstract :  

    Critical thinking and modernity can be traced in the Islamic 
sphere within: self-criticism, critique of reality and criticism of 
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the Other-within the same belonging or otherness, other 
civilization. Many scholars have been working on this subject 
for a long time. In the modern period, many chapters are 
included mainly the Arab-Islamic thought, the self-intellectual 
identity, using e different approaches and scientific tools, mainly 
from the western civilization. In addition, thought is only the 
product of reality and the different - the historical dimension 
and the history of thought - as a result of a series of successive 
changes, resulting and leading to different reactions, either 
"extremist, conservative, reformist Or even the establishment of 
the critical thinking which have developed in the second half of 
the twentieth century to criticize the fundamentalist religious 
thought, Sadiq Jalal Azm,Nasr Hamid Abu Zeid, Mohammed 
Arkoun and others. The Hermeneutic approach is one of the 
modern approaches within the social and human sciences that 
exist in the Arab Islamic field within all kinds of intellectual 
currents consciously or unconsciously as a practice because the 
interpretation is an infinite process of negotiation of the 
meaning within the interest of studying the links between 
religion, society, thought, and history. Because the human 
social phenomenon is complex, it must be studied in a complex 
way.  

 مقدمة=
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احلديثة أخبارا من أمثاؿ: ''طفل ال يتجاوز  واالتصاؿعندما نتابع يف وسائل اإلعبلـ    
..''، ألنو ؽلثل الدين احلق يف العراؽ ويقتل بامسوعشر ربيعا ي بايع التنظيم الدولة  االثنا

تعلمة ويف عمر الزىور رحاذلا إذل بؤر التوتر يف الشرؽ طالبة جامعية م  عندما ''تشد 
 االجتماعيوسائل التواصل  حتوؿ تبلحظالدين...''، عندما  وباسماالوسط، لتموت 

ستخدمُت ''الديٍت للفكر''مصدر للمعلومة الدينية، لؤلحكاـ، 
 
، بالنسبة للعديد من ادل

تستوقفنا كل ُت من سلتل  األدياف وادلذاىب. قص  أماكن العبادات وادلؤمن يتمعندما 
لنطرح السؤاؿ الوجودي احملوري عن -كجزء من روتُت واقعنا اليومي–ىذه الصور وغَتىا 

من السهولة مبا كاف الكتابة حوؿ اإلسبلـ ف .ىذا عصرناو  التفكَت حوؿ الدين يف أيامنا
ذل الواقع ادلرير الذي دتر بو بالنظر إو ، إلرىابية، اجلماعات ادلتطرفةوالتطرؼ، اذلجمات ا

اجملتمعات الغربية بفعل ىذه اذلجمات، إذ بعض اجملتمعات العربية اإلسبلمية وحىت 
ىذا العادل، وخاصة مع تنشيط أضحت سلتل  أشكاؿ التطرؼ من الروتُت اليومي يف 

ة اإلعبلمية اليت صلحت إذل حد بعيد يف ترسيخ ''صورة" معينة عن اإلرىاب اآلل
اإلسبلـ ىو أصل اإلرىاب، أف الدين  فكرةوبنعومة حاذقة  كالنجاح يف دتريربيُت،  واإلرىا

 ىو الذي يدعو للقتل وي شرعنو.

بادلقابل، فإف التحليل اذلادئ الرصُت يدعونا للوقوؼ عند مكمن اخللل الدالرل ىذا،    
اجملاؿ ى الًتكيز علأصعب قليبل، بعيدا عن االستهبلؾ اإلعبلمي وصوره النمطية، وإظلا 

كي  ينظر ادلفكروف إذل الفكر اإلسبلمي، الفكر الديٍت، و الفكري العريب اإلسبلمي،  
، التأويل وغَته من ادلواضيع ادلتشابكة اليت ت شكل رؤيتنا ألنفسنا، لواقعنا االجتهاد
لبعد ل، إضافةللوجود.  حتليلي-تأويلي-وللعادل ككل، أي الفكر كمنظور تفسَتي ولآلخر
احملسوس ذلذا التواجد على ىذه األرض يف ىذه اللحظة، أي كي  نتعامل مع التارؼلي 

ىل رلاؿ التفكَت  سأؿ األسئلة احلارقة لواقع زلًتؽ،األدوات الفكرية ذلذا الزماف؟ لكي ن
ساعدنا على الولوج دلوضوع الدراسة األخرى؟ ما يالديٍت منشطر عن اجملاالت الفكرية 
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واقعها، ذلك أف الوعي ىو وؿ الوعي بالذات لذاهتا ولكزية حالذي تتمحور فكرتو ادلر 
ادلرحلة األوذل ادلهمة الستيعاب ىذا الواقع والستيعاب ضرورة ''الفعل الفكري'' ''التفكَت 

 احلر'' التفكَت الدؽلقراطي'' دوف أي إقصاء.

 االجتماعيةالديني من وجهة نظر العلوم  االعتقادسوسيولوجيا  =إطار مرجعي

 الدين والمعتقد الدينية على ضرورة دراسة جتمع الدراسات السوسيولوجية ادلعاصر    
الًتكيز على دور الدين يف فهم تغَتات اجملتمعات  من خبلؿ، من الناحية االبستمولوجية

علية الدين يف تشكيل األداء االجتماعي وبنائو، ساىم بالنظر أل ادلعاصرة وتطوراهتا.
ىيل حقل ادلعتقدات الدينية كظاىرة جديرة بالدراسة العلمية، التفكَت االجتماعي يف تأ

وقطع أشواطا مهمة يف سبيل جعل الظاىرة الدينية موضع حتليل وفهم وتفسَت علمي، 
 .(1)ىناؾ انتاجات علمية مهمة يف ىذا الصدد

لرصد حتوالت احلقل الديٍت  ساسيأخل مدك االجتماعيةالعلـو  أي سيتم تبٍت افًتاض   
يف دراستها للظاىرة  االجتماعيةيف سياقو الكوين إف الًتاكم ادلعريف الذي حققتو العلـو 

، Emile Durkheimالتدينية، بدءا من القرف التاسع عشر إذل اليـو )منذ دوركهامي 
( Bronislaw Malinowski، مالنوفسكي Max Weberماكس فيرب 

 Cliffordوكلورد جَتتز  Claude Lévi-Strauss وصوال إذل لفي سًتوس
Geertz (2)البلحق من السابق قبل جتاوزه استفاد، ما شكل تراكما جدليا. 

الدينية   االعتقاداتاعتمدت يف القرف األخَت،  باالعتقاد االجتماعيةاىتمت العلـو     
، ضمن كمدخل ابستمولوجي لتحليل الظاىرة الدينية، بإعتبارىا واقعة إجتماعية

اليت تعٍت الدراسة العلمية ادلوضوعية –''سوسيولوجيا أو أنثروبولوجيا الدين أو األدياف 
للتدين وادلمارسات الدينية باعتبارىا إنتاجا اجتماعيا، وليس عن السوسيولوجيا الدينية 
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اليت قاربت -.واالجتماعيةاليت انتجتها الكنيسة الكاثوليكية لدعم مصاحلها السياسية 
الديٍت، واذليئات الدينية وتفاعبلهتا مع احلقوؿ االقتصادية والثقافية والسياسية احلقل 

كما استخدمت العلـو االجتماعية ادلنهج ادلقارف من أجل دراسة الظاىرة  .واالجتماعية
الدينية للتأكيد على أنو ال ؽلكن فصل الدراسة العلمية للظاىرة الدينية وإنتاج التدين عن 

تارؼلية للدين داخل -سلسل التغَت اإلجتماعي وحتوؿ الوظيفة السوسيوالسياؽ العاـ دل
اجملتمعات اإلنسانية، يعكس تفاعل العلـو االجتماعية مع العلـو الدينية حقيقة التطور 

 .(3)التارؼلي للدين كموضوع للدراسة يف خضم اختبلؼ منطلقات كل حقل معريف

التمايزات االبستمولوجية بُت الدين  تقًتف ابستمولوجيا االعتقاد الديٍت بتحديد   
والثاين  -سواء اإلسبلمية، ادلسيحية أو اليهودية-والتدين، فاألوؿ يقًتف بالعلـو الدينية

مقًتنا حبقل العلـو االجتماعية، ىذه األخَتة تقـو بالبحث عن الصيغ ادلعرفية وادلنهجية 
طار البحث عن تكيي  الوقائع دلقاربة التدين يف إطار حتوالت اجملتمعات اإلنسانية يف إ

االجتماعية مع ادلعتقد الديٍت. أماـ ىذا اإلختبلؼ اجلذري بُت ادلقاربة الدينية للمعتقد، 
وادلقاربة العلمية لئلعتقاد، حاولت النظريات األنثروبولوجية البحث عن تفسَتات أولية 

 للتدين اإلنساين. 

أو العلـو الدينية،  االجتماعيةال ؽلكن حتليل الظاىرة الدينية، سواء من قبل العلـو ومنو،   
مبعزؿ عن مشوليتها وتركيبها،...لذلك فدراسة الدين من خارج الدين، من منظور العلـو 

 االجتماعية، ىي بالضرورة دراسة تستلـز الوقوؼ عند ادلنطلقات واألبعاد االجتماعية
، خاصة يف ظل سياقات العودلة ادلتناميةللظاىرة،  االقتصاديةوحىت  والثقافية والسياسية

زادت مسؤولية التفكَت يف الذات الفكرية العربية اإلسبلمية من الداخل وفق ادلداخل 
، ومن أجل تعزيز قيم التسامح والعدالة وادلساواة ونبذ العن  والكراىية العلمية األكادؽلية
 والتعصب الديٍت.
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، سيتم الًتكيز فيها على ادلتغَتات الثبلثة: الذات دراسة إذل ثبلث زلاورال سيتم تفكيك
 :الواقع واآلخر

في المجال  السياقات المعيقة إلنبثاق سوسيولوجيا لفهم الديني المحور األول=  
 اإلسالمي=-العربي

لفهم  سوسيولوجياللعقل اإلسبلمي ومسألة التأسيس لتبٌت عز الدين عناية يف حتليلو     
ع بُت التعبَتات مسألة التمازج والتشابك والتدافمركزا على الديٍت  االجتماععلم  الديٍت

بو   األوساط الباحثُت اىتماـادلتعددة لئلسبلـ، وبالرغم من عدـ  الثقافية االجتماعية
ادلرتبطة كثَتا، بفعل العراقيل ادلختلفة، أساسها ىيمنة ادلنهج الغريب وامربياليتو ادلفهومية 

الذي يصد الكاتب ينضاؼ إذل ذلك ادلنع والتحرمي  ة،بالرموز ادلسيحية وأبعادىا البلىوتي
يف الفضاء العريب عن الولوج العديد من احلقوؿ، حلساسيتها والحتكارىا من طرؼ قوى 

ما عادت سلتزنة  االجتماعختشى نبشها وتعريتها. ذلك أف بنية  أصوليةسلطوية أو 
من جراء تطورات حادثة أنشأت تعبَتات لوجية ذات طابع ديٍت موحد، بل ديو لتعبَتات أي

متناقضة، متطورة وفق تأويبلت القراءة، وأبرزىا حسبو اإلسبلـ السلطوي واإلسبلـ 
تدافعُت األصورل

 
 . (4)وبشكل م تنافرجتماعي، داخل النسيج اال ادل

عيقة إلنبثاؽ سوسيولوجيا
 
 الفهم الديٍت: سيتم رصد أىم العوامل ادل

 =األصولي للقوى المجتمعية-اإلحتكار السلطوي-4

يزيد حجم اإلشكالية يف حتمية تشكيل نظريتنا حوؿ التغيَت االجتماعي من داخل    
النسق احلضاري، تأصيبل ومشروعية داخل اذلوية وجتاوز الوعي االسطوري ادلرهتن 

. وىي نفس الفكرة وادلنطق الذي دافع عنو نصر حامد أبو زيد، إذ ذكر (5)بادلاضي
حسن باغي يف مقدمتو لكتاب التجديد والتأويل والتحرمي أف موضوع التجديد من أجل 
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رلتمع أفضل، ومن أجل التعدد والدؽلقراطية والعلمانية وحرية الرأي، وقبل ذلك من أجل 
د أبو زيد... لذا حتدث عن حتال  السلطتُت العدالة االجتماعية كاف قد شغل نصر حام

الدينية والسياسية يف إحكاـ السيطرة على اجملتمع من أجل إضعافو وأفقدت قواه احلية 
. كما اعترب ىذا األخَت أنو كلما ضع  (6)يف التغيَت والتجديد واإلصبلح أي أمل

صحيح، والتحرمي اجملتمع وقلت حيويتو، كلما توسعت دوائر التكفَت والتحرمي، والعكس 
يطاؿ أوؿ ما يطاؿ اإلبداع، ويهاجم الفنوف على كل أنواعها، وال يلتفت لقيمة تلك 

 .(7)الفنوف يف إظهار حضارة أي شعب

 =وغياب الصناعة الفكرية ىيمنة بنية التخلف-5

ختزلة للفهم تستمر الرؤية االحتكاريةالتساؤؿ ادلطروح دلاذا ويبقى     
 
رتبطة ب؟ ادل

 
بنية ادل

ادلمارسة السياسية منذ يف سادت  واليتالتخل  ما زالت هتيمن على العقل اإلسبلمي 
ىذه ادلمارسات يف اطار  ودل يتم جتاوزىا، واإلسبلـ األصورل حسبو يسًتجع طويلة عقود
إنو تقليد زلتكر للمشروعية  قطاعات اجملتمع... سياسية دينية ملتهمة لكافة رؤية

أي تأويلية مغايرة لرؤية كل منهما، وحتمي معركة  يف رفضا كذا التقاءعلو والصواب 
 ...للجماىَت باسم الشرعية والتمثيل الرمسي  احتكار ثروة ادلخياؿ الديٍت والروحي

 .(8)سيا الىت دتحص األشياء معرفيانجحتاشى األنتلو 

  المجتمع=-الدولة-بين الدين اشكاليات العالقة-3

السلطة السياسية -الوعي هبا ىي التطبيع بُت الدينمن اإلشكاليات اليت غلب    
اجملتمع والتصحيح العقلي وادلعريف للتأسيس -الدولة-والقاعدة الشعبية، أي بُت الدين

ساىم تراجع الفلسفة ... وقد والتوظي  والتطرؼخللط اذلجُت للعبلقة السوية وجتنب ا
التيو السياسي، بالنظر للفراغ بلمي احلر يف تعميق مأزؽ التخبط و اإلسبلمية والفكر اإلس
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اإلشكاؿ والتنمية اغًتاب. يكمن لعديد من العوامل ما جعل التغيَت الفكري الناجم عن ا
ادلعرفية منذ -والعجز واحملنة السياسية  عدم القدرة على تحديث الوعي بالدينيف 

يرفض فيو اشكاؿ احلوار البناء بُت  زوماما انتج واقعا مأالنص  الثاين من القرف العشرين. 
ما جعل  متدينة وغَت متدينةو عل االجتماعية دينية وغَت دينية أسلتل  االطراؼ والفوا
من ىنا انوجد صراع  .(9)يديولوجياألوظي  لتبلعب واالالسوؽ الرمزي ضمن 

 جتهاداالطية الدينية وحلركة التأويبلت الباحثة عن اذليمنة الكلية، اخلانقة للدؽلقرا
ادللمة  الصناعة الفكرية غيابزؽ الديٍت اماـ حتديات احلداثة، واإلبداع. كل ىذا يبُت ادلأ

اف العديد من علماء الدين ينفروف من  ذلكعيش وبالكوف بوجو عاـ. وادللتزمة بالواقع ادل
ويعتربوهنا خطرا على الدين وضرورة اسلمتها. كما يغيب  وشبيهاهتاالعلـو االجتماعية 

 .عي، واعلاؿ االشكاليات االجتماعية وادلعيشيةالتارؼلي، وانتشار الوعي القطيالوعي 

الدولة والدين والتباسها السياسي بُت إشكاليات عبد اإللو بلقزيز عن ي عرب و    
اىتزاز االجتماع السياسي العريب واإليديولوجي والنظري يف الفكر العريب ىو السبب يف 

، (10)وميبلد اخللط الرىيب بُت بنيات ىجينة يف بناء اجملاؿ السياسي والشأف الديٍت
تركيب ادلعطيات السياسية واالجتماعية وادلعرفية وحتليلها وفق منظور حدي مكنو من 

لنقدي للخطاب، حتليبًل نقديّاً يغرؼ  من رلاالت متعددة: سوسيولوجيا ادلعرفة، والتحليل ا
واجتماعيات اإليديولوجيا وأدوارىا، وسيكولوجيا الفرد واجلماعة، واالقتصاديات 

ما صلم عنو من تفاوت بُت البنية االجتماعية والثقافية واالقتصادية وكذا التباعد  العربية...
حافظة والقوى احلداثية.

 
 وقد دتثلت حدة التفاوت يف بروز العن  السياسي بُت القوى ادل

قابلة لبلحًتاـ واحلرب األىلية، أي انفبلت تنظيم قواعد الصراع االجتماعي بقواعد 
. م ضيفا أف أساس أزمة الدولة والسياسة يرجع إذل'' فعل السياسة وليس واالحتكاـ إليها

من فعل الدين، وتأس س ادلشروعية السياسية على الدين أدى إذل بروز مشكلة سياسية 
. ومن أىم العوامل اليت أدت إذل ىذه ''ركات اإلسبلـ السياسيلنظم احلكم دتثلت يف ح
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ادلآالت اإلخفاؽ السياسي حلركات اليسار الدؽلقراطي واالشًتاكي واالنسداد السياسي 
  .وسيادة االستبداد العريب النظامي فضبًل عن ذلك عامل الفراغ السياسي

ي السياسي قراءة فكرية ضرورة إعادة قراءة ادلشروع اإلسبلم اذل بلقزيز لذلك يدعو
ادلدنية  مث بناء رلاؿ سياسي حديث يعمل بقواعد احلقوؽ  ةومعرفية ال إيديولوجي
"تستقيم فيو العبلقة بُت الدولة والدين، فبل تعود تطرح كي  والتشريعية والقانونية،

لذا يقًتح ضرورة القبوؿ بالعلمانية كقاعدة  مشكبلهتا على اجملتمع واحلياة السياسية"
 للدولة ونظاـ احلكم لتجاوز اخللط غَت ادلشروع بُت الدولة والدين.

ادلبلحظ أف عبلقة الديٍت بالسياسي ختتل  من رلتمع ألخر وتفرض طرحا فكريا   
حضور ادلسلمُت يف اوروبا كأقلية وطبيعة ادلواضيع ادلطروحة متغَتا، مثالنا على ذلك 

للنقاش سلتلفة جذريا عما ػلدث يف العادل العريب خاصة واإلسبلمي عامة، إذ يتم الًتكيز 
الية ادلسلمة يف الغرب وكيفية حتقيق احلضور اإلغلايب للج االندماجأساسا على مسائل 

لمسو يف فكر مالك شبل أو طارؽ رمضاف. كما ؽلكن التدليل على اختبلؼ وىذا ما ن
بُت  إلسبلمي فمثبل تشهد تركيا تصاحلاسياسي بُت العادل العريب واالعبلقة بُت الديٍت وال

اإلسبلـ واإلسبلـ السياسي واحلداثة والدؽلقراطية ويف أساسها العلمانية، أي يتم النقاش 
بقبوذلا أو رفضها كوهنا  االكتفاءادلستفيض حوؿ ىذه التجليات السياسية اجملتمعية وعدـ 

 جزء من ادلعيش.

ومن ىنا نلمس أعلية اجملتمع والسوسيولوجيا يف تبيُت الرىانات ادلختلفة اليت ؼلضع ذلا     
ع نفسو بالدرجة اجملتم الًتكيز علىينبغي  العامل الديٍت، وىو ما يدعو لو أركوف قائبل: ''

الدين، ألف اجملتمع ىو الذي يصوغ وجو الدين حبسب احلالة التارؼلية ايت االوذل، وليس 
 أكثر من ذلك، فهو يدعو لتبٍت .(11)ليس الدين ىو الذي ؼللق اجملتمع''يعيشها و 
'' عقل تعددي، متعدد قائبل: فكرية تعددية حتتضن سلتل  أنواع ''العقوؿ'' ةمنظوم
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األقطاب، متحرؾ، مقارف، انتهاكي ثوري، تفكيكي، تركييب، تأملي، ذو خياؿ واسع 
ىا يف كل السياقات الثقافية احلية مشورل، يهدؼ إذل مصاحبة اخطار العودلة ووعود

حتقيق طفرة إبستيمية عن طريق إزالة تلك القطيعة أو احلاجز ادلوجود  هبدؼ (12)حاليا''
 ي والعقل الفلسفي والعقل الديٍت.بُت العقل العلم

 = بتنمية الفكر النقدي التعدديالمحور الثاني= مدى الوعي 

ادلشتغلُت هبذا القطاع  باتت احلاجة إذل التجديد مطلبا ملحا يًتدد على ألسنة   
 موضوع ادلسلمُت على مدى القرنُت ادلاضيُتادلفكرين عدد كبَت من  درسقد الفكري، ف

يف اإلسبلـ ولكن بالبحث عن فلسفة عملية للتجدد،  واالجتهادالتجديد والتطوير 
ضلو ادلقوالت اجلديدة  االجتاها إذل واقع عملي، وليس بالبحث عن انتاج الفكرة وحتويله

بل استيعاب للتاريخ وحترير األنا اجلمعية من التفريط واإلفراط يف مَتاث السال  والتهاـ 
: "إذا غلى ثبلث حلظات ثقافية هنضوية قائبل عبد اإللو بلقزيزإذ قسمها . (13)احلاضر

عرب يف القرف التاسع هضوية األوذل إذل مفكرين ومثقفُت أمكن رد اللحظة الثقافية الن
عشر وبدايات القرف العشرين )مثل الطهطاوي، وعبده، والكواكيب، والشدياؽ، 
والبستاين، واليازجي، وفرح انطوف، وحسُت ادلرصفي، وقاسم أمُت، وجرجي زيداف...(، 

حسُت، وأمحد أمُت، وإذا أمكن رد الثانية إذل علي عبد الرازؽ، ولطفي السيد، وطو 
يف قلب  نان..اخل، فإ.وساطع احلصري، وقسطنطُت زريق، وإحساف عباس، ومجاؿ محداف

اللحظة النهضوية الثالثة عبد اهلل العروي، وىشاـ جعيط، وزلمد أركوف، وزلمد عابد 
ي  نصار، وحسن حنفي، اجلابري، والياس مرقص، وأنور عبد ادللك، ومسَت أمُت، وناص

 .(14)ؼ يف ادلنابت الفكرية وادلقاالت"...على اختبل

للهمـو ادلعرفية النظر ما يزاؿ وبالرغم من ىذه اللحظات الثقافية النهضوية اذلائلة،     
اؿ ، أي مقاربة احلديث بادلاضي وىو يف حد ذاتو إثقم سيطرا احلديثة بعيوف ادلاضي
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اذلوة بُت العلم وتطور مكتسباتو وادلقدس  اتساععدـ جتديد التصورات. و  للمرجعيات
تكلست تصوراتو. العزؿ ادلنهجي للدراسات احلداثية حوؿ الدين ادلستفيدة من مقوالت 
العلم وثوراتو واليقينيات الدوغمائية اليت يعتقد أصحاهبا أهنم ػلتكروف النهج الصحيح 

النهائية  باإلغلابيات واالعتقادالوثوقي بفكر األسبلؼ -لئلسبلـ. إف التسليم الفكري
والتكفَت لكل  االنعزاؿتتميز ادلنظومة الفكرية يف اجملاؿ الديٍت شبو  واإلذلية عن األسئلة،

بادلوروث عن العلـو القرآنية. من أىم التحديات ادلواجهة للوعي  واالكتفاءما ىو غريب 
، لذا من مستلزمات األنظمة المعرفية المغلقة، وكذا منطق أحادية النظرة استمرارىي 

بالنقد الفكري، ألف العقل وحده، التفكَت، الفهم ىو السبلح  االستعانةالقلق الفكري 
الفعاؿ حملاربة كل أشكاؿ التطرؼ، ألف القراءة الفكرية تسلط الضوء على مكامن اخللل 

إف ىذا القلق ىو الذي جعل ادلفكرين  .(15)والضع ، بالًتكيز على ادلناىج ادلتعددة
من أجل تقدمي القراءة الفكرية والعمل على  ادلعاصرين استعماؿ سبلح العقل قديُتالن

وضع النهج لرسم خطة إنقاذ وقدرة وطاقة للنهوض ومواكبة العصر، ذلك أف اجملتمعات 
األحكاـ التكفَتية والدعوات اجلهادية، ومشاريع لعربية اإلسبلمية تعيش حتت وطأة ا

 .واجتماعيا ياواقتصادالدمار الشامل معرفيا 

ما الذي يربط  :من األسئلة ادللحة اليت طرحتها نايلة أبو نادر الدارسة للفكر األركوين   
بُت العن  ادلمارس على األرض واحلقيقة ادلقدسة ادلتعالية؟ كي  ؽلكن تربير األعماؿ 

 تعارل؟ع األرضي ادللموس باجتاه الالدين عن طريق االنتقاؿ من الواق باسمالشرسة ادلرتكبة 
 ادلباشر دلمارسة العن  فيو؟ لعودة إذل احليز ادلاديومن مث ا

 ة محاربة التطرف بالعقل وأدواتو=التركيز على أىمي

نثروبولوجية من أركوف لتحقيق ذلك ىي ادلقاربة االأىم ادلقاربات اليت استخدمها    
ضمن ادلثلث  ر التاريخ وتشكيل الفكر اإلسبلميخبلؿ دراسة الظاىرة اإلسبلمية على م
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لة معرفة ماذا يربط بُت ىذه   وادلقدس واحلقيقة ومن ادلهم زلاو العن االنثروبولوجي:
 ادلصطلحات الثبلثة؟ 

للخطاب الديٍت ودلتلقيو كما يتجسد يف ادلمارسة  النظرة اإلختزالية كما انتقد    
الشعائرية ويرى أنو ''كفن للتساؤؿ أو طرح لؤلسئلة'' أي فن الفهم، والقيمة التثقيفية 

.الكتاب ادلقدس يتم عرب (16)الصراع التآويل فيما بينها دل يدخبل بعد الساحة العربية ''
بأهنا الطريق االفضل للقياـ بتاريخ حقيقة(. ويرى -تقديس-دراسة ادلثلث التارل: ) عن 

فعرب نقد  ،بنقد جذري للظاىرة الدينية، مث الظاىرة السياسية ادلعلمنةكر و تفكيكي للف
العقل اإلسبلمي يتم نقد العقل الديٍت وعن طريق نقد العقل الغريب ادلهيمن يتم نقد 

 احلداثة بشكل عاـ.

  المقاربة التأويلية=-

قد ورد و التأويل" يعٍت االنتقاؿ من رلاؿ اللغة إذل رلاؿ الثقافة العربية قبل اإلسبلـ، "   
غاب غيابا كامبل، والتأويل  "لكن داؿ "النصأويل" يف القرآف سبع عشرة مرة، و داؿ "الت

يف تفسَت الطربي: ديث والطعاـ واألفعاؿ والكتاب، و يفهم لتحليل الرؤى واألحبلـ واألحا
من آؿ الشيء إذل كذا، إذا صار إليو ورجع، يؤوؿ أوال، وأولتو، أنا صَتتو  التأويل أصلو

إليو، وتأويل األفعاؿ يف قصة موسى والعبد الصاحل ىو الكش  عن داللتها اليت كانت 
خفية بالنسبة إذل موسى، وتأويل الطعاـ يف سورة/ قصة يوس  الكش  عن ادلصدر، 

وادلهم يف سياقنا . تشاهبات من آيات القرآفوىو سلتل  عن تأويل األحبلـ، وتأويل ادل
الراىن أف التأويل أداة معرفية، ؽلكن استخدامها الستقراء الدالالت يف موضوعات 

 الكوف كلو. من الثقافة والدين لتشملمتعددة، 
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أي استلزاـ وجود  ''ادلقاربة بادلعٌت التعددي'' من منظورطو عبد الرمحن  ولقد تناول    
متعددة نقـو بتقريبها. وذىب إذل مفهـو ''التقريب'' مبعٌت ''وصل ادلعرفة  فضاءات معرفية

ادلنقولة بادلعرفة األصلية''، ودلا كاف الوصل متعلقا باألصل، فمصطلح التقريب ىو جعل 
وبعدىا (. 17)ادلنقوؿ مأصوال، أي إعطاء ادلنقوؿ قيمة علمية تصل إذل مرتبة ادلنقوؿ إليو

ال توجد حاجة يف عملية التداوؿ ادلعريف القياـ مبطابقة احلقلُت ادلعرفيُت ادلراد مقاربتهما، 
وحتصيل االندماج بينهما أو إزالة اخلفاء الذي يوصلنا إذل اليقُت، ألف أساس ادلقاربة ىو 
بُت اشتغاؿ باستشكاؿ ادلضامُت والوظائ  يف كبل اجملالُت حىت تتحصل ادلعرفة الكافية 

عناصرعلا، والوقوؼ على ما دتيز بو رلاؿ عن آخر، وكذا الًتكيز على ادلضامُت األساسية 
 اليت غلتمع فيها احلقبلف.

أىم العناصر ادلنهاجية وادلعرفية اليت اقتضتها ب الفكرة ادلهمة ىنا ىي ضرورة اإلدلاـ   
ضلو الضبط واحلسم،  ، واإلشادة بآليات التأويل األصورل، ألهنا تنحوالظاىرة التأويلية

ذل كثَت من الضبط واجلدة، واليت وعن طريقها ضلاكم آليات التأويلية ادلعاصرة اليت تفتقر إ
يات الواقع الزمٍت وادلكاين رفية يف توسيع النظر اللغوي ومعطبفتح ادلساحات ادلعتتميز 

حسب طو  الذي يتجلى يف ثنائية الداؿ وادلدلوؿ، عن طريق توسيع مدارؾ آلية السياؽ.
عبد الرمحن، عرؼ تاريخ الفكر اإلسبلـ مظاىر التقريب التداورل، يف عصور التدوين 
اإلسبلمية الزاىرة، حيث جرى اشتغاؿ التقريب التداورل على علمي ادلنطق واألخبلؽ، 
ويف ىذه األثناء اخلصبة اليت شهدهتا الساحة الفكرية اإلسبلمية، استطاع الفكر 

يكوف جزءا من ىذا التفاعل الفكري، خاصة يف علمي ادلنطق اإلسبلمي أف ػلتوي وأف 
 . (18)واألخبلؽ

شتغلُت      
 
على تتبع حتوالت ادلعٌت يف الفضاء العريب اإلسبلمي، كذلك ومن أىم ادل

ف األوائل للقرآف، وىو مأزؽ التأويل الذي وقع فيو ادلفسرو ، إذ درس ناصر حامد أبو زيد



 مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 3;5  47العدد 
 

، فيما بعد، لبوسًا كبلميًا على يد ادلعتزلة الذين خاضوا مواجهة، مع أنصار مأزؽ ارتد
التيار احَلْريف يف التأويل، من أجل احلفاظ على الطابع اإلؽلاين للقرآف، متوسلُت بالتأويل 

. وكما قدـ ادلفسروف األوائل نظرهتم البعيدة عن النزعة الًتكيبية للخطاب القرآين، اجملازي
ة األمر ذاتو مبستوى تأويلي متقدـ شاركهم فيو األشاعرة، مث جاء ادلتصوفة فعل ادلعتزل

واقًتحوا تأويبًل للخطاب يقـو على "رمزنة" الوجود، حتقيقًا للمعٌت اإلؽلاين األقصى 
 .(19)الثانوي يف النص الديٍت، واستنباط األبعاد اإلشارية والدالالت الكامنة فيو

اخلطاب زيد البحث عن توليد ادلعاين النامجة عن تأويل  لقد كاف الشغل الشاغل ألبو    
التصورات ادلنهجية احلديثة، من أجل بلورة مفاىيم  وفقالقرآين، ومن اخلطاب الديٍت. 

تأويلية تنظر إذل اخلطاب القرآين بصفة خاصة، والديٍت بصفة عامة من زاوية معاصرة تغٍت 
مرتبطة بسياقات تشكل اخلطابات التارؼلية لتحقيق أىداؼ معرفية  ،دائرة اإلؽلاف وتعززىا

ضرورة ضمن واقع وثقافة معينة. لكن احملاذير اليت يدعو إليها أبو زيد ىي ، واالجتماعية
، وانتمائو إذل أفق الفهم عدم نشوء التعارض بين ألوىية النص، وواقعية محتواه

دتثل عبلقة اتصاؿ نو رسالة، وبالتارل فإف الرسالة '' البشري، إذ إف القرآف يص  نفسو بأ
بُت مرسل ومستقِبل من خبلؿ شفرة، أو نظاـ لغوي. ودلا كاف ادلرِسل يف حالة القرآف ال 
ؽلكن أف يكوف موضوعًا للدرس العلمي، فمن الطبيعي أف يكوف ادلدخل العلمي لدرس 

ظم حركة البشر ادلخاطَبُت بالنص، النص القرآين مدخَل الواقع والثقافة، الواقع الذي ين
 .(20)وينظم ادلستقبل األوؿ للنص وىو الرسوؿ، والثقافة اليت تتجسد يف اللغة"

 السياقات العالمية المتحولة=

بنزوعها تأثَتىا األكرب  التأثَتات الثقافية للعودلة يف مستوى حتليلي آخر، تتجلى     
ضلو اذليمنة، وضلو ما ي سمَّى "الثقافة الكونية"، أو النمط ادلوّحد لكلِّ أشكاؿ  الداخلي
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احلياة والقيم والسلوكيات، األمر الذي ترفضو اذلويَّات احملليَّة اليت ال تساـو على 
تأثَت العودلة على  منها اذلوية اإلسبلمية. ولكن وعلى الرغم من ذلك فإفَّ  خصوصياهتا

تنشيط اذلويَّات الساكنة دلواجهة  فمن جهة تفرض منطق: (21)زدوجاذلويَّات تأثَت م
واجهة ذلا

 
ا من جهة ثانية تدفع تلك اذلويَّات الساكنة إذل اخلروج التحديات ادل ، كما أهنَّ

ا تدفعها لتجديد نفسها.  مرغمة من حالة الركود واجلمود اليت طاؿ أمدىا، أي أهنَّ

ود األفعاؿ اجتاه العودلة الثقافية الوعي  حبجم وانطبلقا شلا سبق، حتدد طبيعة رد   
واجهة للهويات ىل تنحو ضلو ''اإلنغبلؽ اذلويايت'' أو ''التنشيط 

 
التحديات ادل
طلق الكلي للعودلة(22)اذلويايت''

 
 بلحظ أنو كلما كاف رد الفعل م ركزا على الرفض ادل

،  . فادل
نغلق
 
ى العكس من ذلك، كلما مت الًتكيز وعل. كلما انتهش التيار احملافظ التقليدي ادل
عودل، كلما مت اإلجتاه أكثر على اغلاد ادلنظورات ادلبلئمة، ادلتكيفة، 

 
تجاوبة مع الراىن ادل

 
ادل

 ضلو بناء عبلقات وواقع أكثر ديناميكية بُت الذات واآلخر والواقع العادلي.

 ، ومنذ أكثر من قرف، ىذا ما نبلحظو بالعمـو يف الواقع الثقايف العريب الذي ي عاين    
، وبُت التيار ذات ادلنحى اإلنغبلقياخلصوصية الثقافية من غلبة التيار احملافظ على 

ا جزء من  الثقايف ادلنفتح الذي يدعو إذل عادليَّة االنتماء اذلويَّايت، والنظر إذل ىويَّتنا على أهنَّ
ما أفضى بواقع ىجُت العادل احمليط بنا، وال بدَّ ذلا من أف تتفاعل مع تيار الثقافة العادلي. 

دؽلقراطية ولكنَّها عسكرية يف  ذو تشكيبلت مضطربة: دواًل علمانية ذات ب ٌت قَػَبِليَّة، وأو
ر تكمن أعلية إدراج عنص الرفض ادلطلق للغرب مع عدـ القدرة االستغناء عنو.داخلها، 

العودلة الثقافية يف تبيُت مدى العجز عن تشكيل الذات لذاهتا ضمن واقع عادلي متحرؾ 
 متنامي وم تغَت، فإذا دل يتم اغتناـ الفرصة ستضيع مرة أخرى منا.
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الفكر النقدي كبديل عن االنشطار الفكري في المجال العربي المحور الثالث= 
 اإلسالمي

 طروحة على الساحة الفكرية:سيتم الًتكيز على سلتل  البدائل ادل

 دور المثقف=تصنيف اشكالية تجاوز -

ًتدي    
 
ثقفُت حوؿ الواقع ادل

 
مع وجود  ا،سياسيا واقتصاديا وفكري يوجد امجاع بُت ادل

عملية التصني  وادلماثلة اخلاطئة بُت ادلثق  وادلنظور اإلشكارل الذي يقارب بو الواقع: 
''إشكالية ادلثق  القومي ىي الوحدة، وإشكالية داعية التارؼلانية ىي الثورة اإليديولوجية، 

العبلقة بُت طبيعة الرؤية  إشكاليةما يطرح  ،(23)وإشكالية السلفي ىي اإلصبلح.."
والتحاليل والتصورات  األيديولوجية، وطبيعة التصني ، مقابل حتميات تطوير القراءات 

، من أجل واقع أفضل، أي أف األولوية ال تكمن يف من ىو ادلثق  وانتمائو األيديولوجي
.للواق عقبلنيةكي  يساىم ىو وغَته من ادلثقفُت يف تقدمي رؤية توافقية   وإظلا   ع ادلأزـو

 ونصر حامد أبو زيد= محمد عابد الجابري، محمد أركونالتفكير النقدي لدى  -

العريب حملمد عابد اجلابري،  الفكرية، مشاريع نقد العقل من ادلعلـو أف سلتل  ادلشاريع   
أو العريب اإلسبلمي ألركوف وغَتعلا، ما تزاؿ تثَت العديد من  السجاالت فكرية ومنهجية 
وإيديولوجية. سبلح النقد واستعماؿ نقد السبلح. واستعماؿ العقبلنية ادلنهجية اليت دتثل 

العقل والعقبلنية؟ ىل ؽلكن حتقيق حداثة بدوف سبلح : ''الفرد واجلماعة كبنية الشعورية
 .(24)''ىل ؽلكن حتقيق هنضة بدوف عقل ناىض؟

 محمد عابد الجابري=-4



 مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 6;5  47العدد 
 

 البديل الحداثة الُمبدعة الُمنتجة= -

يركز زلمد عابد اجلابري على زلورية شلارسة النقد عن طريق ''استمرارية تقدـ الوعي      
من خبلؿ البحث عن احلقيقة بالًتكيز على اإلبداع والتجديد وجتاوز االستهبلؾ والتقليد 

العمل مببدأ ال وجود حلداثة مبدعة مع وجود التقليد. م عتربا أف عملية االنتظاـ و األعمى، 
يف الًتاث اإلسبلمي العريب ىي اخلطوة ادلركزية يف بناء مشروع نقد العقل العريب النقدي 

عن طريق جدؿ االنفصاؿ واالتصاؿ، وإف كانت حلظة الفصل قد مت حتقيقها وإصلاز 
معظم عملياهتا وخطواهتا، بيد أف حلظة الوصل ىي حلظة اإلبداع واالطلراط يف بناء 

يسعى اجلابري يف سياؽ بناء الفكر العريب أو  ادلشروع النهضوي العريب... من ىنا
ادلشروع النهضوي العريب إذل نقد األساس ادلعريف؛ أي كيفية تصور ادلثق  العريب لفكرة 

 . (25)الدؽلقراطية والعقبلنية والشورى والدين والعروبة

ومعلـو أف إشكالية نقد العقل العريب ىي إشكالييت: الًتاث واحلداثة، ومعٌت ىذا أف     
نقد الًتاث عند اجلابري، يستلـز التوسل جبملة من األدوات وادلفاىيم والتصورات اليت 

حضور االبستيمولوجيا ضمن ''تنتمي إذل مكتسبات الفكر احلديث ومنجزاتو. ذلذا كاف 
وىكذا  .(26)''يهدؼ إذل إعطاء ىذا ادلشروع حداثة ما.. ادلشروع الفكري للجابري

دعوتو إذل قراءة الًتاث " قراءة عصرية أو حداثية" عن طريق اإلشكاؿ التارل: كي  ؽلكننا 
يقوؿ زلمد وقيدي يف السياؽ ذاتو: "..االبستيمولوجيا  -قراءة الًتاث الفلسفي العريب؟.

مولوجيا، وإظلا ختتزؿ قبل أف حتضر، ختتزؿ عندما حتضر يف ىذا ادلشروع ال حتضر كابستي
أو عن بياجي أو  يف رلموعة من ادلفاىيم اليت أخذىا األستاذ اجلابري عن باشبلر،

 .(27)"ا، وىي رلموعة زلددة من ادلفاىيمغَتعل
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إف طريق احلداثة ىو طريق االنتظاـ النقدي يف الًتاث، سواء كاف الًتاث العريب    
ورويب احلديث. يقوؿ اجلابري:" لقد انطلقت كل منهما من اإلسبلمي أـ الًتاث األ

االنتظاـ يف الًتاث، وىو تراثها اخلاص أو ما نعتقده أنو كذلك، ولكن ال ليتفق عنده 
جامدة راكدة، بل لتتكئ عليو يف عملية التجاوز النهضوي، جتاوز ادلاضي واحلاضر عن 

عقبلنية االبستيمولوجية يف فكر واألىم من ىذا كلو، أف ال .(28)طريق امتبلكهما.."
اجلابري قد ارتكزت على مناىج وتصورات حداثية، حتيل على مرجعيات وسلط معرفية 

البلشعور ادلعريف والنظاـ ادلعريف والعقل ادلكوف)بفتح الواو( مفهـو القطيعة و بية، كغر 
تبيئتها يف والعقل ادلكوف)بكسر الواو(.. واليت توسلها هبا اجلابري مبقتضى "العمل على 
 .(29)وسطنا واستنباهتا يف تربتنا، حىت تكوف على صلة عضوية مبعطيات واقعنا"

إنو"االستقبلؿ التارؼلي" الذي ال يناؿ إال مبمارسة النقد ادلتواصل للذات واآلخر أيا كاف 
 .(30)ىذا اآلخر"

نية منهاجية ىي عقبلمت رسم معادلها من قبل اجلابري  وجية اليتستيمولبالعقبلنية االإف    
استثمار ادلفاىيم واألدوات اليت سوؼ دتكنو فيما بعد من نقد اجملتمع، ونقد  عن طريق

االقتصاد ونقد العقل، إذ أف غياب ىذه اخللفية الفلسفية والنظرية، غلعل كل حديث عن 
 .(31)النهضة والتقدـ من باب احللم واألمل

الثالثة، واليت ينتسب إليها اجلابري، أهنا ولعل من شليزات اللحظة الثقافية النهضوية      
تتسم بالقدرة الفائقة على تنظيم ادلعارؼ وتنسيق ادلفاىيم وتصريفها عند قراءة الًتاث 
الفكري العريب والغريب على السواء. وىذا على خبلؼ مع اللحظة الثقافية النهضوية 

وامل ذاتية وموضوعية. لوجي بفعل عاألوذل والثانية اليت يتفاوت فيها التضخم اإليديو 
ف احلداثة يف فكر اجلابري ىي حتديث الًتاث ونقد تصوراتو التقليدية والبلتارؼلية وعليو، إ

اليت دل تسهم إال يف ترسيخ اجلمود الفلسفي والعمى الفكري يف الفكر العريب ادلعاصر. 
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يكتفي فيها  "عبلقة نظرية رلردة ذلذا كانت عبلقة الذات العربية ادلسلمة بالًتاث، ليست
بعقلو، وإظلا ىي عبلقة عملية ووجدانية ػلياىا بكليتو، وال ىي عبلقة اختيارية يدخل فيها 
مىت يشاء وؼلرج منها مىت يشاء وإظلا ىي عبلقة اضطرارية البد لو يف الدخوؿ فيها ال يف 

  .(32)اخلروج منها"

وديتو ادلعرفية والتارؼلية ولذلك يندفع اجلابري لدراسة الًتاث العريب اإلسبلمي لبياف زلد
ضلو تقومي ونقد القراءات السلفية حتديدا اجتو الكاتب ليتها اإليديولوجية ادلستقبلية. وفعا

ادلرتدة عن مقومات الفكر التارؼلي ادلتجلية يف قراءة السلفي ونزعات الليربارل وتطلعات 
أضحت مشكلة الًتاث ادلاركسي، إهنا قراءات تفتقر إذل روح ادلوضوعية والنقد. وىكذا، 

لدى اجلابري ىي مشكلة ادلنهج كقوة استداللية على دفع الدعاوى ادلقلدة)البلتارؼلية( 
ف..( ادلضطلعة بأدوار ابن خلدو -ابن رشد -وتطوير ادلطارحات الفلسفية)ابن باجو 

: "ال سبيل إذل التجديد والتحديث، وضلن ىنا ال نتحدث إيديولوجية عربية مرتقبة قائبل
 .(33)العقل العريب إال من داخل الًتاث نفسو وبوسائلو اخلاصة وإمكاناتو الذاتية"عن 

 أركون=محمد  -5

م تنوع لبلورة اسًتاتيجية معرفية جديدة لدراسة يركز أركوف على جهاز مفاىيمي      
 العلمي الذي ػلتوي على اجتاىات متناقضة، الفكريالفضاء مفهـو الفكر اإلسبلمي ك

يف تلك الكتابات اليت تدرس  عددة االختصاصات،ادلنهجية ادلتوكذا مفهـو متضادة، 
فكرة ملحة على اجلانب الغريب أو ادلستغرب او العقبلين والعلماين يف تفكَته، او على 
اجلانب اإلسبلمي اإلصبلحي ادلتجو ضلو البحث عن أصالة جديدة ؼلضعها للنقد 

بلورة تيولوجيا يهدؼ إذل  .(34)ألخرىباستمرار وأشكلتها ككل ادلواق  الدينية ا
جديدة أو البحث عن قيم مشًتكة تتجاوز كل اخلبلفات البلىوتية بُت األدياف الثبلثة من 

 عقل ما بعد احلداثة يفالىوت منفتح على ل تشكيل الذات اإلنسانية، وتأسيس أج
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بلفات تجاوز اخلسبلمي جديد يبغية تأسيس علم الىوت ا االجتهاد السياؽ اإلسبلمي،
ادلعرفية  االسًتاتيجيات، سواء كاف شيعيا أـ سنيا أـ خارجيا، ىذا يف ظل ادلوجودة
أية قطيعة  ، ومنو تنفتح آفاقا للمعٌت جديدة ال تؤدي إذلالعقل ادلنبثق باسماجلديدة 

إحداث تواصل بُت العقل العلمي والعقل الفلسفي والعقل عنيفة مع االصوليُت. هبدؼ 
، كما يهدؼ ىابرماس بالفهم أو القطائع ادلغروسة بُت ىذه العقوؿ الديٍت وإزالة كل

التأويل إذل الكش  عن عملية التضليل والبلبلة اليت تقـو هبا البٌت االجتماعية ألف سوء 
الفهم وارد بُت البشر وؽلكن خداعهم وتضليلهم بشكل منتظم أي تشويو فهمهم 

 اليت يسعى لتحقيقها: من األىداؼو  .(35)أيديولوجيا

إغناء تاريخ الفكر عن طريق إضاءة الرىانات ادلعرفية والثقافية واأليديولوجية -
 للتوترات ادلوجودة بُت التيارات الفكرية العديدة.

كاف قد على ادلشاكل اليت   االنتباهتنشيط الفكر اإلسبلمي ادلعاصر وذلك بًتكيز -
اليت اقامها واحلدود اليت خططها، واآلفاؽ اليت  ابواتاستبعدىا واحملرمات أو الط

توق  عن التطلع إليها أو منع ىذا التطلع، وذلك عندما فرضت احلقيقة الوحيدة. 
بو مبساعدة اجلهاز  الذي ؽلكن إيضاحو والتفكَت الشيءفادلمكن التفكَت فيو ىو 
بلمفكر فيو يشمل . أما ادلستحيل التفكَت فيو وال(36)العقلي ادلتوفر يف فًتة معينة''

ادلغطى واحملجوب حتت ادلفهومات الغامضة، كالطبيعة والسر والفائق الوص  والغيب 
واإلذلي واحلقيقة والبداىة وغَتىا، كذلك ادللبس بفعل اخلطابات األيديولوجية 
واألسطورية، وادلكبوت والراسب اللذين ينتجاف عن أسلوب ثابت من التفكَت 

كَت الدوغمائي يف خدمة العقيدة القوؽلة. وكذلك العلمي وبصفة أخص عن التف
ادلنسي وادلخفي ادلضمر، وكل ىذا ناتج عن العناصر الفاعلة لليقُت اإلنساين وإذل 
اجلهاز ادلفهومي وادلقوالت العقلية وأبنية ادلعٌت اليت تتحكم يف كل عملية للتعقل أو 

 .(37)التغيَت''
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ن طريق استخداـ عدة منهجيات دفعة وىو هبذا يقـو بنقد للعقل اإلسبلمي ع    
واحدة: أي ادلنهجية النشوئية اجلنالوجية، ومنهجية احلفر األركيولوجي عن أعماؽ 
ادلعارؼ والعلـو ادلتشكلة يف السياؽ اإلسبلمي، ومنهجية تفكيك الفكر اليت سادت 

كما أف ىذا التاريخ النقدي الذي يقـو بو أركوف على  .(38)يف ىذا السياؽ''
ال يتم إال عرب أشكلة معطيات ىذا  -فوكو-وأركولوجيا-دريدا-ة تفكيكشاكل

الًتاث الفكري، يقوؿ أركوف: '' األشكلة تعٍت وضع األمور على زلك التساؤؿ 
فأركوف  .(39)والشك ونزع البداىة عنها، أي جعلها إشكالية، ال يقينية وال هنائية''

ادلطبق على الًتاث اإلسبلمي استطاع إحداث زحزحات  بواسطة منهجو التفكيكي
عديدة ال زحزحة واحدة، والزحزحة تعٍت نقل مناطق واسعة من ادلاضي بإجتاه علم 
النفس التارؼلي، وعلم اإلجتماع التارؼلي، وعلم األنثروبولوجيا التارؼلية، ذلك أف 

لسنية، واألداة النفسية مؤرخ نظاـ العقوؿ ؽلزج بُت األداة الفيلولوجية، واألداة األ
األلسنية، واألداة الداللية السيميائية، واألداة األتنولوجية السوسيولوجية -االجتماعية

واألداة واألنثروبولوجية، كل ىذه العلـو وادلناىج يستخدمها لفهم النواة الصلبة 
لئلعتقاد اإلسبلمي وتفكيكها من الداخل، عن طريق السيطرة على شبكة ىذه 

ورلمل اإلشكاليات ادلبلورة من قبل ىذه العلـو ادلختلفة ؽلكننا أف نتوصل إذل  ادلناىج
إحداث الزحزحة الضرورية لكل ادلفاىيم وادلصطلحات واألفكار والتصورات الًتاثية 

 .(40)ادلًتاكمة وادلعاشة من قبل ادلؤمن بكل محاسة اإلؽلاف والتقى والورع''

 أىمية الفكر النقدي للذات ولآلخر=-

فالوصوؿ إذل العقبلنية ادلرجوة موجودة يف لغتنا وال تتحقق إال يف رلتمع دؽلقراطي    
يشمل اجلميع وال يستبعد أحدا، أي االجتاه ضلو رلتمع حداثي بعيد عن التقاليد، بل 
القياـ على تفاىم عقبلين متبادؿ وعلى تواصل حتكمو احلجة وادلنطق. ويف ظل ادلعطيات 
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جديدة للفكر اإلسبلمي،  اسًتاتيجيةاخلطاب األركوين يبحث عن  اجلديدة للعودلة، فإف
مع متطلبات الواقع ادلعيش، ذلك أف الفكر اإلسبلمي ضمن ادلنظور الواسع  ليتبلءـ

للعودلة أصبح مسألة ختص اجلميع، مسلمُت كانوا اـ غَت مسلمُت. ىذه العودلة اي عادلية 
أظلاط الفكر وادلعرفة وزلاكمة األشياء وادلمارسة، وضرب باذلويات الثقافية يف عقر دارىا 

ال ؽلكن مقاومتها، تستدعي العودة إذل الًتاث وإخضاعو اليت  االتصاؿعرب شبكات 
للنقد التارؼلي واالجتماعي واألنثروبولوجي، لتوسيع احلقل النظري وألنو حصل اضلبلؿ 
للوظيفة الدينية حتت تأثَت قوى العودلة ىذا ما حصل يف الغرب، وىناؾ ارتدادات أصولية 

ة تتجاوز اذلوية الدينية عرب خطوات ثبلث  إذل ادلاضي يف العادل اإلسبلمي، واذلوية احلديث
 .(41)التجاوز-الزحزحة-كما قاؿ أركوف: اإلنتهاؾ

ويف ىذا اإلطار انتقد أركوف، فوكو ودريدا وىابرماس وبوؿ ريكور، ألهنم ورغم انتقادىم   
للعرقية ادلركزية االوروبية ظلوا سجيٍت إطار ما ينتقدونو، كما ال يهتموف بتاريخ األدياف 

عاـ، يرجع ىذا إذل ما يسمى بعلمنة الفكر يف أوروبا، فيفكروف ويعملوف داخل  بشكل
إطار عقبلنية مقطوعة، عن كل عبلقة بالبعد الديٍت، أي األنظمة التيولوجية أو البلىوتية، 
ورغم اجتهادات بوؿ ريكور ودراساتو ادلهمة للعهدين القدمي واجلديد، فإف ما وصل إليو 

إلسبلـ أيضا كدين، لكنو ال يقوؿ شيئا عن اإلسبلـ حبد ذاتو، من نتائج ينطبق على ا
خبلصة القوؿ  .(42)وذلك يرجع إذل إعلاذلم مسألة الدين خارج إطار اجملتمع األورويب

يدعو أركوف إذل تطبيق ما أنتجتو علـو اإلنساف واجملتمع وما بنتو من مناىج فهم وتفسَت 
ة والنقدية من أجل دراسة اإلسبلـ واجملتمع باإلضافة إذل استخداـ البنيوية والتفكيكي

 .(43)اإلسبلمي. كما ينتقد الطريقة اليت عاجل ويعاجل هبا ادلسلموف دينهم وفكرىم

 =نصر حامد أبو زيد-6
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يف عبارتو ادلشهورة واليت سببت لو مشاكل وصلت حد  التأويلي ؽلكن تلخيص فكره   
خارج ادلعرفة  '. احلاجة إذل كل ادلعارؼ''القرآف إذلي تنزيبل وبشري تأويبل' التكفَت:
كي  أف   يتساءؿادلوضوع الذي تناولو يف معظم كتبو، فهو تربز أعلية التأويل،  .الدينية

ضيق على القرآف، الكتاب األعظم يف الثقافة العربية، يتم التعامل معو مبنطق ضيق ي  
يٍت ادلعاصر، يف حُت أف ادلؤمنُت يف حياهتم. فيصبح التأويل عمبل مرذوال يف اخلطاب الد

التأويل يعٍت فتح الباب مشرعا أماـ ادلؤمنُت لفهم النص القرآين خارج إطار الوصفة اليت 
إف التجديد كحاجة دائمة، سَتورة اجتماعية  ا كل يـو فقهاء السلطة الدينيةيرددى

اإلندثار الثقافات نفق وسياسية وثقافية، بدونو تتجمد احلياة وتفقد رونقها، وتدخل 
ومن أىم ادلربرات اليت ساقها من أجل تبيُت أعلية التجديد، ادلربر التارؼلي، حُت  وادلوت

وحتولت مع ضع  مقاومة اجملتمع إذل نوع من  ..تتأـز األوضاع على كل ادلستويات.
الشاملة،  1967ادلاضي، فمنذ ىزؽلة  وانتصاراتمن اصلازات  باالجًتار واالكتفاءالركود، 
وعملية الكشف عن . ة يف الفكر ويف النظاـ السياسيأزمة يف الواقع، أزم انكشفت

، وأوذل مظاىره احلاجة إذل التجديد الفكري والسياسي األزمة خلق الحاجة إلى التغيير
ا التجديد يف إطار واالجتماعي، أي التجديد يف كل رلاالت ادلعرفة وحقوذلا، وأيض

مسلمات فكرية وعقيدية ينطلق  إعادة النظر يفنشأت احلاجة إذل ... أي اخلطاب الديٍت
منها اخلطاب وىو ادلطلب الذي يلتقي فيو مع العديد من ادلفكرين الذين ينظروف إذل 
الًتاث من وجهات نظر سلتلفة مثل زكي صليب زلمود وحسُت مروة وزلمد عابد اجلابري 

ة جتديد الفكر وحسن حنفي وغَتىم ضمن اجتاىات سلتلفة لدراسة مربرات ضرورة وأعلي
 . (44)الديٍت

أما ادلربرات ادلعرفية، فتتمثل يف ضرورة التواصل اخلبلؽ بُت ادلاضي واحلاضر باخلروج    
 باسممن أسر التقليد األعمى واخلروج من التبعية السياسية والفكرية التامة للغرب 

''ادلعاصرة'' وىي ليست عملية تلفيق باألخذ من الًتاث ومن احلداثة دوف حتليل تارؼلي 
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نقدي ذلما، ذلك اف اجملتمعات العربية كانت قد عرفت حتوالت بنيوية يف بنية نظمها 
السياسية وشكل الدولة... ولكن ىذه التغَتات الكمية عجزت عن حتقيق تغَتات نوعية 

 ت تقليدية أو ت دار بشكل تقليدي.اوبقيت رلتمعاتنا رلتمع

االستخدام األيديولوجي النفعي ومن التحديات اليت تواجها اجملتمعات العربية ىي 
ويلو إذل أداة لتحقيق لتحقيق مصاحل فئوية أو سياسية أو شخصية، أي حت للدين
، وليس رلرد تنوير''التثوير الفكري'' ... ؼللص نصر أبو زيد إذل احلاجة إذل ادلصاحل،

هبدؼ الوصوؿ إذل بؤر من احليوية مثل بقع  أي حتريك العقوؿ بدءا من سن الطفولة...
الضوء اليت تكش  ادلساحات الشاسعة للظلمة... اذلدؼ كذلك جتاوز الفكر الظبلمي 
الذي ال ؽلت ألفق الفكر وال جملالو بأي معٌت من ادلعاين، وإظلا ىو يف افضل أحوالو ترديد 

أنفسهم أصل مولدىا، وال سياؽ منشئها وتطورىا،  مرددوىا يعرؼ دلقوالت وعبارات، ال
فضبل عن غايتها ومغزاىا. ويضي  أف حالة ''سلاصمة'' الفكر تلك، والتنكر لو تنكرا 
تاما، ىي ادلسؤولة عن شيوع هنج ''التكفَت'' يف حياتنا. والقصد ىنا ىو كل أنواع التكفَت 

 االستبعادسياسي والعرقي والثقايف وكل أظلاط التكفَت الديٍت، التكفَت ال رىاأخطمن 
ضده،  واالنقبلبواإلقصاء. إف ''التكفَت'' ىو النهج الكاش  عن سلاصمة ''التفكَت'' 

وأف تثوير الفكر ػلتاج إذل السعي لتحريك العقوؿ بالتحدي والدخوؿ إذل ادلناطق احملرمة، 
  .(45)وفتح النقاش يف كل القضايا اليت تفتح إمكانات التفكَت

 الفزع من التأويل العصري=-

أف احلركات اإلسبلمية يف أضلاء العادل اإلسبلمي تتشارؾ يف الفزع من تأويل  اعترب    
عصري حداثي لئلسبلـ، برىن على أف القرف الثالث ىجري العاشر ميبلدي كاف على 
معرفة باستخداـ كلمة تأويل يف موسوعة تفسَت ''زلمد بن جرير الطربي'' عنواهنا ''جامع 

أف كلمة تأويل دل تكن حتمل دالالت سلبية يف تلك  البياف يف تأويل آي القرآف''، أي
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الفًتة، وأف السياؽ الذي مت فيو حتميل الكلمة دالالت سلبية ىو سياؽ الصراع الفكري 
 (.46)الشيعي يف القرف الرابع-السٍت

أما عن االدعاء اف السل  كانوا أكثر فهما فهو ادعاء غَت علمي يفًتض  أف ادلعرفة 
دؿ، أي ىناؾ ختوؼ من الفكر النقدي بشكل عاـ وخاصة إذا تق  عند نقطة ال تتب

طاؿ النصوص الدينية، وخاصة مع وجود مستوى أخر ىو الغرب ألف من ادلعاين السلبية 
، طبعا ىناؾ تركيز  hermeneutics‘للتأويل ىو ارتباطها مبصطلح ''اذلرمنيوطيقا'' 

هيمن وإعلاؿ الغرب احلضاري ذو ا
 
دلنظومات الفلسفية والفكرية على الغرب السياسي ادل

والًتكيز على تفوؽ الغرب  ا تراثا إنسانيا وليس غربيا زلضاوالثقافية اليت أضحت معظمه
ألكثر من قرنُت من دوف رلاالت الفكر والفلسفة والثقافة والفنوف،  والتكنولوجيايف العلم 

عن تطوير علومنا  إذ توجد عقلية متجذرة تركز على قضايا ''العلم والتكنولوجيا'' مبعزؿ
يضي  أف كما  اإلنسانية بالتفاعل مع إصلازات مناىج اإلنسانيات يف احلضارة احلديثة.

اإلنساف ادلنتج للعلم والتكنولوجيا ىو اإلنساف الذي مت تكوينو معرفيا منذ مرحلة الطفولة 
األجوبة قبل بتدريبو على أعلية إثارة األسئلة، وتقليب االحتماالت ادلمكنة، والتفكَت يف 

ومن النقاط ادلفصلية اليت ركز عليها نصر حامد  اختيار أحدىا، أي تبٍت ''منهج الشك''.
أبو زيد ىي  عدـ االنشغاؿ بصورتنا يف عيوف الغرب وخاصة اإلعبلـ، وإظلا ضرورة الًتكيز 

 .(47)على ضرورة تكوين صورة صحيحة عن أنفسنا وعن أحوالنا

 خاتمة=

ا الطرح تبيُت مدى التداخل والتشبيك العبلقايت بُت العامل حاولنا من خبلؿ ىذ   
وتدين وتأثَته وتأثره وتقاطعاتو مع اجملاؿ العاـ مبختل  دتظهراه خاصة  كاعتقادالديٍت  
وأف كل عمليات وزلاوالت التفكَت داخل وخارج اجملاؿ العادل، -اآلخر-اجملتمع-السلطة

.  ؽوىو مسار م تجدد لفتح اآلفا أو مستبطنةلية بالضرورة واعية يالديٍت ىي عمليات تأو 
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بكل تفرعاهتا ادلتنامية، ت عد آليات لتوسيع وازدىار الفهم  االجتماعيةكما أف العلـو 
لؤلطر ادلعرفية، قبوال، مراجعة، نقدا، وليس استهبلكا أو رفضا قاطعا فقط، واخلروج من 

عفها بتنوعاهتا، حتقيقا الفكري بقبوؿ الذات لذاهتا بنقاط قوهتا وض االغًتابحالة 
كأساس لتحقيق الدؽلقراطية يف ادلناحي   ، حرية التفكَت مبختل  مشاربولدؽلقراطية الفكر

، كي ال يصمت صوت العقل، وجوديةيبقى التفكَت والسجاؿ الفكري حتمية  األخرى.
  وصوت ادلوت صوت الفكر اماـ صوت الدبابات

 تمية قبولنا للتفكَت التعددي؟األخرس، ىل مازاؿ الكثَت من الوقت للوعي حب
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  استفزازات االدارة الفرنسيةأمام  جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمصائب 

1931-  1940 . 

 أبو القاسم سعداهلل /-2-جامعة الجزائر  /محمد جالل أ/         

 ملخص :

إىل  1940 -1931وصلت رئاسة الشيخ عبد احلميد بن باديس جلمعية العلماء خالل فًتة 

اليأس بعد أن هتاطلت عليها  ادلصائب و العراقيل ادلسلطة عليها من قبل االدارة الفرنسية سواء 

ىذه ادلصائب أحاطت باجلمعية  من خالل تنفيذ برنارلها التعليمي ، أو بعلمائها دلا إعًتضتهم 

ئد خططت ذلا السلطة الفرنسية أدت بالبعض منهم حىت إىل اإلنسحاب .    أما فيما مكا

، 1938مارس  8يتعلق بتنفيذ برنامج اجلمعية التعليمي يف ادلدارس و ادلساجد، فقد كان قانون 

والذي يقضي مبنع فتح أي مدرسة حرّة دون توفر الشروط اليت حددهتا اإلدارة و كانت قاسية ، 

 نُت تعسفا على التعليم العريب احلر.                               أكثر القوا

أما فيما يتعلق برجال مجعية العلماء، فقد أصيب البعض منهم يف عزّتو وكرامتو إىل درجة أّن   

 ذلك استمالتهم اإلدارة و استطاعت أن حتّوذلم إىل جانبها يف مشروعها اإلستعماري التغرييب مع

 اليت تعهداهتا واصلت و اجملتمع عن إنقطاعها دون حال اخلطَتة اذلزّات ذلذه جلمعيةا استماتة فإنّ 

 .الرئاسة يف خلف من بعده و شيخها وفاة حىت تأسيسها منذ رمستها
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Article Summary : 

The presidency of Sheikh Abdel Hamid Ben Badis 

Association of Scholars during the period 1931 - 1940 to 

despair after it was plagued by the calamities and obstacles, 

which is controlled by the French administration, whether 

these calamities surrounded the Assembly through the 

implementation of its educational program, or scientists did 

not object to the machinations planned by the French 

authority Some even led to withdrawal.                                  

             As for the implementation of the educational 

program in schools and mosques, the law of 8 March 1938, 

which prohibits the opening of any free school without the 

conditions set by the administration and was harsh, was the 

most arbitrary law on free Arab education.                              

                                     As for the men of the Association of 

Ulama, some of them were injured in their dignity and 

dignity to the extent that the administration attracted them 
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and managed to turn them on its side in its colonial project 

of the Westernization. However, the Assembly's staggering 

of these serious ailments prevented its disconnection from 

society and continued its commitments since Established 

until the death of her sheikh and his successor in the 

presidency. 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 

لقد كانت زياريت ضلو مركز األرشيف التابع لوزارة اخلارجية الفرنسية ، الكائن ب " ال  

نافعة و مفيدة . و أنا أحبث عن الوثائق اخلاصة  -ضواحي باريس -ف" و كورن

حبكم أّن بتاريخ اجلزائر خالل فًتة االستعمار الفرنسي ، و ىو موضوع اىتمامي 

سي عامة و تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية خاصة ما أثناء االحتالل الفرناجلزائر   تاريخ

س ب   55 وجدت قائمة من األرشيف حتت رمز "، زال مل يكشف عن كل أسراره 

" من أبرز القوائم اخلاصة بتاريخ اجلزائر ، وىي حتتوي  55CPCOM -كوم

وثيقة أرشيفية ، وىي عبارة  300إىل  250كل علبة ما بُت   ضمعلبة و ت 88على 

. و من العلب اليت سواء يف اجلزائر أو فرنسا ةسلطاسالت بُت سلتلف ىيئات عن مر 
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و عنواهنما : نشرية  83و  82شّدت انتباىي ، العلبتُت اللتُت حتمالن رقم 

و  1937، الرقم األّول خاص بسنة الصحافة األىلية ، رللة الصحافة الشهرية 

 سلتلف اجلرائد األىلية  يفعلبة على ملخص ما جاء كل تضم  ،  1938الثاين بسنة 

                                :  أعلهاو خالل شهر 

                                                                أ/ اجلرائد الناطقة بالفرنسية :         

                       ادماجية و الئكية .                و ىي جريدة األىايل تصدر يف فسنطينة ،  صوت -

.                                ادماجية و الئكيةىي جريدة و  صدى الصحافة االسالمية تصدر يف اجلزائر ، -

 ادلسلمُت اجلزائريُت والشيوعيُت، قريبة من مجعية العلماء ،ائريف اجلز  فاع تصدردال -

 . اصالحيةشباب ادلؤدتر االسالمي اجلزائري) جي .سي. أم . أ( و ىي و ىي جريدة 

ىي ادلنتخبُت ادلعارضُت لالستعمار و الوفاق تصدر بقسنطينة ، جريدة فيدرالية   -

    ..                                                                          . انتهازيةجريدة 

:                                                                ربيةب/اجلرائد الناطقة بالع

اجتاىها  ،مُت اجلزائريُتالبصائر تصدر يف قسنطينة ،تابعة جلمعية العلماء ادلسل -

                                                                             . إسالمي، إصالحية معادية للطرقيةوطٍت 

 األّمـــــة تصدر يف باريس ، جريدة احلزب الشعب اجلزائري ،اجتاه استقاليل قوّي.  -
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الوفاق تصدر يف وىران ، جريدة كتلة اجلمعيات االسالمية الوىرانية ، قريبة من  -

فعة عن التقارب بُت للفاشية و أالستعمار مدااحلزب الشيوعي ، معارضة 

                                                                                    .الطرقيُتحيُت و االصال

تصدر يف اجلزائر،قريبة من مجعية العلماء ، وطنية مضادة لالستعمار األّمة ادليزابية  -

   ...إصالحية ذات مذىب اباضي

نشرية اجلرائد األىلية يف اجلزائر ، و ما يالحظ أّن حتتويها اليت ىذه بعض عناوين 

ها أسبوعية و البعض شهرية تصدر بصفة متذبذبة سواء لقّلة امكانياهتا أو دلنعها جلّ 

 من الصدور و ذلك حسب درجة معارضتها للسلطة  االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر

.(1)                                                                                              

و شلا يالحظ كذلك ىو طبيعة ادلواضيع اليت تطرحها و دلاذا تطرحها و بأّي صفة 

ذا الطرح أىداف و اايات تريد االدارة االستعمارية الفرنسية ذلتطرحها ؟ و ال شك 

بُت سلتلف األحزاب و اجلمعيات  قد يفهم من ذلك إثارة القالقل الوصول إليها ،

التكتالت مع الًتكيز على الصراع و النزاع  ادلوجود بينها .ىذا ما استنتجناه من و 

، و خاصة العالقة بُت مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت  ةخالل تصفحنا ذلذه النشري

يوخ الزوايا و الطرقيُّت من جهة و أعضاء حزب الشعب من جهة ، و عالقتها بش
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عالقة اجلمعية مع دعاة االدماج . ما يوحي أّن أخرى ، و أحيانا من جهة ثالثة 

ع ياىتمام االدارة بدأ يزداد مع مرور الوقت حيث أصبت أكثر نضجا ،ىذه ادلواض

ض الغمو بس و لعسا ذلا أن تفيد طالبنا يف ازالة ال اليت أردنا أن نسّلط عليها اىتمامنا

و السؤال اليت يطرح إىل اليوم ، ما ىي األسباب  يف مسار احلركة الوطنية يف اجلزائر.

احتادىا يف وجو جتانس و تفاىم سلتلف التشكيالت السياسية و اليت كانت حتول دون 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ؟االستعمارالفرنسي

، اافلة عما  1931ماي  5العلماء ادلسلمُت ، عند تأسيسها يوم مل تكن مجعية 

بدايتها أنّو و بعد مدة قصَتة من تأسيسها دب ستواجهو من عراقيل و مصائب و 

مجعية "اخلالف يف صفوفها بُت االصالحيُت و الطرقيُّت ، فقام ىؤالء بتأسيس 

احتاد الزوايا و  اليت ستحمل فيما بعد اسم 1932سبتمرب  15يوم  ة "علماء السنّ 

باعتبار أّن   ىي تواجو االدارة الفرنسيةو أكثر رلهود بذلتو اجلمعية و  الطرق الصويف.

، و ذلك بإثارة الفتنة و  فيها ضلعالفرنسية  لإلدارةكل مشاكل اجلمعية إال و كان 

عرقلـــــة كل حركة و رلهود اجلمعية )  فعملت على. التقسيم بُت األىايل ادلسلمُت

( لتحقيق ىدف احملافظة على ت اجلمعية على أساس اصالحي ديٍت اجتماعياعتمد

اذلوية اجلزائرية ، بالًتكيز على مكوناهتا الرئيسية و ىي على التوايل : الدين ، اللغة ، 
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قاصدة حىت ال تزول و تضمحل ىذه القّيم أمام ىجمات االدارة الفرنسية ...تقاليــدال

، مستعملة يف ذلك عدة مؤسسات ـ اإلدماج التنصَت -: التجهيل ثالثة أىداف

         القانون ـ الكنيسة ـ ادلدرسة.                                                                  

عندما أصدر الربدلان قانون األىايل أظلمها ـ القوانُت االستثنائية : التعسفية و 1

جّرد السكان األىايل من  و الذي  1881ن جوا 28الفرنسي ىذا القانون يوم 

                     .                             و وضعهم يف درجة بُت االنسان و احليوان  كافة احلقوق

: عن طريق البعثات التبشَتية اليت توالت يف عمق اجلزائر  ـ سياسة التنصَت 2

اخلبز يف اليد اليمٌت و االصليل  مستغلة آالم األىايل و فقرىم...وراحت تعرض عليهم

، دلن يريد أن يأكل فما عليو إال أن يتنصر.                                                يف اليد اليسرى

فرنسية  –: أّول مدرسة أسستها فرنسا يف اجلزائر كانت مدرسة يهودية  ـ ادلدرسة3

. لكن فكرة تكوين 1836فرنسية عام  -ا مدرسة عربية مث تبعته، 1832عام 

، و كذلك 1850جويلية  14 بعد صدور مرسوم األىايل باألىايل مل تنطلق إال

فرنسية و أربع مدارس لإلناث  -إلنشاء ست مدارس عربية  1850 أوت 6مرسوم 

   %9،1يف حدود  و رام أّن نسبة استفادة األىايل من ىذا التعليم بقي  (2).

يف   %1تتجاوز يف التعليم العام و مل  1930عام  % 3، و مل تتعد 1891عام 
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كانت ، نظرا للصراع يف دواليب احلكم ،التعليم العايل، إال أّن سياسة فرنسا التعليمية

                                                                                  ". مـــــــــــــــــــل وال تعلييـــــــــــــــهجتهتدف إىل "ال 

لكن مجعية العلماء قد سطرت مجلة من األىداف ، و لتحقيقها اعتمدت على عدة 

،  1939-1925وسائل كالصحافة حيث قامت بتأسيس عدة جرائد : الشهاب 

 ...1956-1935البصائر 

داللة قاطعة أّن خطورهتا على أما الصعوبات و العراقيل اليت واجهتها اجلمعية تدل 

، وىي السلطات الفرنسية مع مرور الوقت الساحة السياسية بدأت تثَت اىتمام

تنقسم إىل صعوبة حتقيق أىدافها وطموحاهتا من جهة، عالقتها باألحزاب 

منذ تطور مواقفها مع األحداث اليت وقعت يف الفًتة ادلراد تغطيتها واجلمعيات و 

  حلرب العادلية الثانية.التأسيس إىل اندالع ا

 : الفرنسية أ/ العراقيل و الصعوبات في مواجهة اإلدارة

 النزاع بين الجمعية و السلطات الفرنسية حول التعليم./1

دلا رأى الفرنسيون تصميم األمة على تعلم و قراءة دينها ولغتها  واستبسال كثَت من 

واستمرارىم على التعليم رام التهديد والوعيد ادلعلمُت يف سبيل القيام بواجبهم ضلو الدين 

 8ورام الزجر والتغرمي ،ىذا كلو سعوا سعيهم وبذلوا جهدىم حىت استصدروا قانون 
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قانون العقاب الرىيب لقد فهمت األمة َمن  ادلعلمُت ادلقصودين فهم  (3)1938مارس 

األمة كلها ما يلقون معلمو القرآن واإلسالم ولغة القرآن واإلسالم ألهنم ىم الذين عرفت 

من معارضة ومناىضة وما غلدون من مقاومة وزلاكمة بينما اَتىم من معلمي اللغات 

واألديان وادلروجُت للنصرانية يف السهول والصحارى واجلبال بُت أبناء وبنات اإلسالم يف 

 أمن وأمان بل يف تأييد بالقوة وادلال.

" واشتد اإلقبال عليها من الشعب ،رأى عندما تكاثر عدد معاىد التعليم العريب "احلر

االحتالل فيها بوادر اهنيار سيطرتو على اجلزائر ، ودالئل فشل لسياستو يف زلاولة زلو 

الشخصية القومية للجزائريُت ،لذلك شن عليها حربا ضارية كانت تشتد أحيانا وهتدأ 

تكاد ختلو جريدة أحيانا أخرى تبعا للظروف السياسية داخل اجلزائر وخارجها .لذلك ال 

أو رللة صدرت من الشكوى ذلذه احلرب اليت يشنها االحتالل على معاىدة التعليم 

 العريب "احلر" وعلى ادلنظمات القائمة بو.

:"  1937و شلا ذكر على لسان الشيخ عبد احلميد بن باديس يف رللة الشهاب عام 

و اركان اجلمعية ، اليت ىي  العروبة و االسالم و العلم و الفضيلة ، ىذه اركان لقضيتنا

مبعث حياتنا و رمز هنضتنا ، فمازالت ىذه اجلمعية كما كانت تفّقهنا يف الدين ، و 
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تنَتنا بالعلم و حتلينا باألخالق االسالمية العالية و الفضيلة ، و حتفظ علينا جنسيتنا و 

      (4)قوميتنا و تربطنا بوطنيتنا العربية االسالمية..."

جوان  7ى كان ابن باديس قد حّدد يف ادلؤدتر االسالمي ) ادلنعقد يوم من جهة أخر  

الغاء  -فيوليت :  -( مجلة من ادلطالب ، كانت مبثابة ردا على مشروع بلوم 1936

ارجاع األوقاف إىل  -فصل الدين االسالمي عن االدارة الفرنسية  -القوانُت االستثنائية 

 (5). ضرورة تعليم اللغة العربية و ضمان حرية الرأي -مجاعة ادلسلمُت 

تندد هبذه العراقيل فقالت : "وىذه  1937عام  البصائرويف ىذا الشأن كتبت جريدة 

حكومتنا )اإلدارة الفرنسية( أجربت علينا بضع مدارس ال تأوي رلموعها ألف تلميذ من 

ألجبدية ومبادئ الدين ولغة أمة تعد ستة ماليُت نسمة ،ال يعلم هبا أكثر من احلروف ا

أولية ، فهي هتتم حبركة تعليمنا البسيط اىتمام إصللًتا باستحكامات إيطاليا وحتصيناهتا  

 .(6)احلربية " 

عانت مجعية العلماء من مطاردة اإلدارة و البوليس الفرنسي ، و حىت من البوليس السري 

عية. يف رسالة ، حتت رقم الذي كان غلمع من ادلعلومات كل صغَتة و كبَتة عن اجلم

(1.997 C.I.E و ادلؤرخة يوم )من وايل قسنطينة إىل احلاكم  1938نوفمرب  14 ،

العام يف اجلزائر، تتضمن أخبار حول سَت الدروس يف مدرسة " مجاعة الًتبية و التعليم " 
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، أّن الدروس تسَت بطريقة عادية ، وقد قّل عدد التالميذ عما كان  التابعة جلمعية العلماء

( . و وصل باإلدارة الفرنسية إىل حد التجسس على ما 1937عليو يف السنة ادلاضية )

ينوي يف ىذا بن باديس تقوم بو ادلدرسة ، حيث استطرد التقرير يف القول أّن الشيخ 

اصلة دراستهم يف جامع األزىر بالقاىرة. و الشأن ، ارسال بعض طلبتو شلن ينتقيهم ، دلو 

األىم يف ذلك أّن الشيخ ) بن باديس ( لو النّية يف إرسال حىت بعض الشابات من 

 (7)اجملتمع ادلسلم يف قسنطينة دلواصلة دراستهن يف مصر. 

 ضرورة تعليم اللغات األجنبية: / 2

حق طبيعي لكل إنسان و ىو حق طبيعي و ديٍت لكل ليم عأّن الت بن باديساأكد    

مسلم. أي أّن حق التعيلم ىو حّقان) حق االنسانية و حق االسالم(، ىذا ما قالو يف 

حتت عنوان" االدارة و ضلن " "  1938ماي  27مقال نشر يف جريدة البصائر لعدد يوم 

كانت مجعية العلماء   (8)".على ذلك نريد التعاون و ال نريد ادلعارضة، إال إذا أجربنا 

استنادا لألحاديث النبوية يف ىذا لو أكثر من مهمة تعتقد أن تعلم اللغات األجنبية 

ادلوضوع ومنها على سبيل ادلثال: "من تعلم لغة قوم آمن شرَّىم" لذلك فيقول العلماء 

س "من الّسنة تعلم اللغات احملتاج إليها"، ويظهر لنا ىذا ادلوضوع استنباط ابن بادي
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واستنتاجو فيما يتعلق بتعلم اللغات األجنبية والفرنسية خاصة يف عصره، وتفطنو إىل 

ادلصاحل اليت يؤّمنها تعلم اللغة األجنبية ومل يكتف ابن باديس باستنباط نظري، بل جعل 

                                                                                           .اللغة الفرنسية ضمن ادلواد اليت تعّلم يف مدرسة الًتبية والتعليم

كما   (9)كما يؤكد ذلك ادلوضوع التقرير األديب الذي ألقاه بدار مجعية الًتبية والتعليم.

اعتمدت برامج ادلدارس التعليمية يف التعليم "احلر" على رلموعة من ادلواد، مسّتها اجلمعية 

بـ "الدروس العلمية اإلسالمية" يعتقد أهنا بدأت يف تدريسها يف مدرسة التعليم والًتبية 

ويقوم هبا مجاعة من علماء مجعية العلماء ادلسلمُت  1933أكتوبر  21بقسنطينة يوم 

ريُت، تشتمل ىذه الدروس على التفسَت للكتاب احلكيم وجتويده وعلى احلديث اجلزائ

الشريف وعلى الفقو يف ادلختصر واَته وعلى العقائد الدينية وعلى اآلداب واألخالق 

اإلسالمية وعلى العربية بفنوهنا من ضلو وصرف وبيان ولغة و أدب وعلى الفنون العقلية  

 .كادلنطق واحلساب 

ام اجلمعية و علماؤىا بالتعصب للغة العربية و جتاىل اللغة الفرنسية يف و ردا على اهت

برامج ادلدارس احلرّة التابعة ذلا ، ذّكر ابن باديس أّن " الدول االسالمية حتًتم اللغات 

للشعب األجنبية و حتًتم حرية تدريسها ، و أّن مجعية العلماء اختذت احلركة الًتبوية 

يف اغلاد تعاون مع احلكومة و التسامح الذي مّيز الدولة اجلزائري من باب األمل 
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  الفرنسية. لكن االدارة الفرنسية تصرفت بطريقة اَت منتظرة ، معاكسة لكل تطلعاتنا،

ازداد تشنجها جتاه ىذا النوع من و قد  لقد أعلنت زلاربتها لكل تعليم اسالمي و لغتو.

لغتو اليت تعترب الوسيلة الوحيدة  التعليم كلما زادت ارادة الشعب يف تعلم دينو و

لتعلمو.أجربنا ىذا التصرف إىل إختاذ موقف الدفاع و ادلعارضة، بعد طرح ،عدة مرات 

،إىل أن أخذنا ىذا ادلوقف  أمام مسؤويل احلكومة العامة، انشغاالت الشعب ادلشروعة

ما دامت ، ادلتشائم و اخلطَت يف نفس الوقت، ىذا حقنا و قد قّررنا عدم التخلي عنو

األدارة مل تعت إىل جادة صواهبا و تطبف القوانُت اليت تسمح مبنح تراحيص التعليم و ال 

 (10)تعارضو و ال تعاقب مستعمليو.

 جمعية العلماء وتعليم المرأة:/ 3

دلا كان موضوع تعليم ادلرأة اجلزائرية زلل اىتمام السلطات الفرنسية فإن مجعية العلماء   

ادلسلمُت اجلزائريُت مل تفوت الفرصة على نفسها حىت تنشغل ىي كذلك مبوضوع تعليم 

 ادلرأة اجلزائرية.

دتاًما لكن ما غلب مالحظتو ىو أن أىداف فرنسا من تعليم ادلرأة اجلزائرية كانت مغايرة   

يف موضوع تربية ادلرأة األىلية  ماتي قودري"دلا كانت تصبو إليو مجعية العلماء، فقد قال "

"           مل …يف اجلزائر: "مهمة ضخمة أكيد، لكنها شيقة بالنسبة لضمَت الفرنسيُت
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) مستعمر كبَت وجامعي كبَت( مهمة جورج هاردييكن أحد مؤىال ألدائها مثل السيد 

تربية ادلرأة يتعلق عليها توجيو اجملتمعات مهما كانت األبعاد فإن ادلرأة ىي  ضرورية، ألن

اليت غلب تنويرىا إذا أردنا الوصول إىل ضمَت الشعب، ادلرأة ىي اليت تصنع القوة وميزة 

                                                   (11)" …األجناس، أمل يقلها الشاعر

ديس من بُت العلماء الذين أعطوا أعلية لتعليم ادلرأة اجلزائرية ويف إحدى وقد كان ابن با   

يف عاصمة اجلزائر، وكانت من بُت  1929زلاضراتو اليت ألقاىا خالل شهر أوت 

ادلواضيع اليت دار حوذلا النقاش آنذاك يف األوساط ادلتفرنسة، موضوع دعوة ادلرأة اجلزائرية 

إىل ادلرأة كانت  ابن باديسية، وعلى الرام من أن نظرة إىل الدراسة يف ادلدارس الفرنس

            نظرة تقليدية فقد استطاع يف ىذا ادلقال أن يكشف عن حقيقتُت ىامتُت:

نفاق الذين يدعون إىل تعلم ادلرأة يف ادلدارس الفرنسية متعمدين السكوت عن  -1

 الدعوة إىل تعلم الرجل. 

ادلرأة يف احلفاظ على مقومات الشخصية الوطنية وما إحساسو بالدور الذي تقوم بو  -2

يًتتب على تعلمها يف مدارس فرنسية ؼلطط االستعمار برارلها، من مسخ لشخصيتها 

 .  سوف ؽلتد إىل اجليل الذي تربيو بعد ذلك
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أرادت مجعية العلماء أن تبقى ادلرأة اجلزائرية على كرامتها وعفتها والتفسَت الذي تعطيو 

ي حتتفظ ادلرأة بإسالمها و جزائريتها فإن مهمتها األساسية يف اجملتمع ىي أن اجلمعية لك

تقوم بًتبية اإلنسان يف أضعف أطواره "ومحلو وفصالو ثالثون شهرًا" فهي ربة البيت 

 وراعيتو وادلضطرة مبقتضى ىذه اخللقة للقيام بو.

لى األخالق، النسوة اليت فعلينا أن نعلمها كل ما حتتاج إليو للقيام بوظيفتها وتربيتها ع

تكون هبا ادلرأة امرأة وال نصف رجل ونصف امرأة، فاليت تلد لنا رجال يطَت خَت من اليت 

تطَت بنفسها ، وحىت تبقى اجلزائرية مسلمة، فإن تعليمها لإلسالم ىو أكثر من ضرورة  

مستشهدا بآيات من القرآن الكرمي: "ذلن مثل الذي عليهن  ابن باديسكما يقول 

 (12)ادلعروف"ب

فعلينا أن نعلمها ما تكون بو مسلمة، وتعرفها عن طريق الدين ماذلا وما عليها ونفقهها 

يف مثل قولو تعايل:"إن ادلسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات والقانتُت والقانتات 

والصادقُت والصادقات والصابرين والصابرات واخلاشعُت واخلاشعات وادلتصدقُت 

واحلافظُت فروجهم واحلافظات والذاكرين اهلل كثَتا والذاكرات أّعد اهلل ذلم  وادلتصدقات

 (13". )مغفرة وأجرا عظيًما



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 311  14العدد 
 

علينا أن نعرفها حقائق ذلك ،وحىت تبقى ادلرأة اجلزائرية متمسكة بدينها ولغتها وقوميتها   

ينكرون أصلهم لتلد أوالدا منا ولنا، ػلفظون أمانة األجيال ادلاضية لألجيال اآلتية، وال 

                            (14 .)وإن أنكرىم العامل بأسره، وال يتنكرون ألمتهم ولو تنكر ذلم الناس أمجعون 

أما الطريق الذي يوصل إىل ىذه األىداف، يراه العلماء يف التعليم ،تعليم البنات تعليما 

أبناء لألمة يعرفوهنا مثل يناسب خلقهن ودينهن وقوميتهن، فاجلاىلة اليت تلد للجزائر 

 خَت من العادلة اليت تلد للجزائر أبناء ال يعرفوهنا. -عليهن الرمحة -أمهاتنا

تعليم كل واحد ألىلو مبا عنده من علم ويآخذ الفرنسيون اعتناء مجعية العلماء بتعليم    

رأة األىلية يف رللة "التعليم الفرنسي خارج فرنسا" أن ادل قودريادلرأة اجلزائرية حيث يقول 

مل تنتفض تلقائيا ، بل العكس لقد أقنعناىا شيئا فشيئا، بضرورة التعليم وحركة جتديد 

الثقافة العربية )يقصد هبا مجعية العلماء( اليت تطورت يف اجلزائر، خالل السنوات األخَتة. 

كــل  ال ؽلكن اعتبارىا تلقائية ألهنا مرتبطة ارتباطا ضيقا باحلركة اليت اتسعت ومشلت 

 (15)اجملتمــع اإلسـالمـي.

 منع رخص التعليم للمعلمين وهيئات التعلــيــــــــــــــــــــــم:/ 4
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يهدف يف الواقع إىل القضاء على ىذا التعليم القومي  1938مارس  8كان قانون      

حيث اشًتط وجوب حصول ادلعلمُت وىيئات التعليم على رخصة التعليم من اإلدارة 

بل مباشرة التعليم.  وقد علق ابن باديس على ىذا القانون الذي وضع الفرنسية ق

خصيصا حملاربة اللغة العربية يف اجلزائر. وجتدر اإلشارة إىل أن ابن باديس مل يقتصر على 

التنديد بالقانون ادلذكور ، بل ذيل مقالو بدعوة كل معلم عربية نزعت منو رخصتو أو 

ومي أن يكاتبو كما يدعو كل مجاعة تعتزم فتح رفضت لو رخصتو أو تعرض ألجراء حك

و شلا جتدر مالحظتو ".  مدرسة أن تراسلو حىت يرشدىا إىل ما يسميو بـ "الوجوه القانونية

 شرطان الزمان للحصول على الرخصة ادلذكورة: وضع القانون أّن 

 كفاءة ادلعلم العلمية ولياقتو البدنية. -1
 .(16)صالحية احملل للتعليم وتوفر الشروط الصحية فيو  -2

وىذان الشرطان ال ابار عليهما يف الظاىر وعلا ضروريان دلصلحة التعليم ومصلحة 

التالميذ يف نفس الوقت ، ولكن االحتالل جعل منها ستارا ؼلفي بو نيتو يف القضاء على 

الل منافسة قوية ، وقد كانت ىذا التعليم الذي اتسع نطاقو وأصبح ينافس مدارس االحت

سوء نية السلطة الفرنسية يف ذلك واضحة ، فإذا تقدم ادلعلم بطلب احلصول على رخصة 

التعليم بعد استيفاء كل الشروط الضرورية ، كان طلبو يرفض دون حتديد أسباب ىذا 
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الرفض ومن جهة أخرى ، حىت وإن باشر ادلعلم التعليم بدون رخصة عند رعاية حاجيات 

وجهو ىذا القانون و تغلق ادلدرسة و ، فإّن االدارة الفرنسية ترفع يف التعليملتالميذ يف ا

 أين يعاقب بالسجن أو التغرمي.يقاد ادلعلم إىل احملاكم 

مارس  فقالت :"كان  8كتبت "البصائر" تشكو من سوء نية اإلدارة بإصدار قانون 

كومة يف تساىل مريح مع شعبنا يف افلة شاملة عن مستقبل أبنائو ، فكانت احل

 ة.الكتاتيب القرآني

وجاءت مجعية العلماء فشوقت الشعب إىل ترقية حالة الكتاتيب فأخذت جهات من 

عرب عندنا عنها بادلدارس ، تعبَتا نقرّه على سبيل 
ُ
الوطن اجلزائري تُنظم الكتاتيب ، ادل

إال برخصة وال  التفاؤل وىنا وجدنا من احلكومة معاملة أخرى فأصبحت ال تسمح لنا

 دتنح الرخصة لطالبها ولو انتظر السنُت ".

يقول الشيخ عبد احلميد بن باديس رئيس مجعية العلماء يف مقالو "يا اهلل لإلسالم   

والعربية يف اجلزائر" عن الصراع بُت األمة وإدارة اإلحتالل الفرنسي: "بينما األمة اجلزائرية 

ربدلاين مع بقائها على شخصيتها اإلسالمية إذ تنتظر من فرنسا منحها حق التصويت ال

أعداء األمة اجلزائرية وأعداء فرنسا أيضا غلمعون أمرىم، ويدبرون كيدىم فيستصدرون من 

احلكومة قرارا وزاريا بعقوبات صارمة على التعليم، ليهدموا ىذه الشخصية اإلسالمية من 
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ف قائاًل "اعلموا أن ال بقاء أصلها وليقضوا عليها بالقضاء على مادة حياهتا "مث يضي

لإلسالم إال بتعليم عقائده، وأخالقو، وآدابو، وأحكامو، وأن ال تعليم لو إال بتعليم لغتو 

فناصبوا تعليمها العداء ،وتعرضوا دلن يتعاطى تعليمها بادلكروه والبالء فمضت سنوات يف 

 )ادلدارس( والضن إاالق ادلكاتب القرآنية )الكتاتيب( ومكاتب التعليم الديٍت العريب

   .                                 بالرخصة واسًتجاع بعضها حىت مل يبقوا منها إال على أقل القليل" 

طريقة منع التعليم العريب احلر من قبل ألعضاء اجلمعية رأي و موقف حول  كما كان

صدر يف  بارزا يف مقال (17)االدارة الفرنسية .جاء موقف الشيخ زلمد خَت الدين

، عنوانو "التعليم العريب االسالمي، زلاوالت 1938ماي  27جريدة البصائر ليوم 

القضاء عليو " لقد ثار الشيخ خَت الدين حول صرامة االجراءات اليت اختذهتا السلطات 

جتاه رجال العلم الذين كان ذنبهم الوحيد ىو العمل على نشر االسالم و تعاليمو بُت 

ىذا الذنب الذي أزعج سلطط ! من اهللىذا الذنب ضخم أالسكان ، فقال"ما 

االستعمار للقضاء على االسالم يف ىذا البلد مبحو لغتو من أجل تسهيل تنصَت و ادماج 

سكانو، و ذلك للقضاء على اجلنس العريب الذي مكث على ىذه األرض مدة قرون 

اليت واجهت تعليم اللغة سابقة...و العراقيل البديهية عما قلناه ىي من جهة العراقيل 
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العربية و الضغط ادلمارس على ادلعلمُت األحرار، و من جهة أخرى دتتع مبشري التعيم 

                 (18)الكاثوليكي و الربوتستنيت بكل حرية...

اجلائر موجها ضلو ادلدارس احلرة فحسب، بل كان أيضا  1938مارس  8مل يكن قانون  

قد صدر من أجل مراقبة ادلعلمُت ادلوجهُت ضلو ادلدارس احلرة فقد جاءت بعض الشروط 

 التعجيزية على ادلعلم حىت يبعد عن أي زلاولة لاللتحاق هبذاه ادلدارس منها، مثال:

م من اإلدارة الفرنسية، واالبا ما كان ادلعلم ػلرم من ىذه حصول ادلعلم على رخصة التعلي

الرخصة حىت وإن كان يوايف شروطها، إذ أن الطلب االبا ما كان يهمل ويتناسى مدة 

                 زمنية على مستوى اإلدارة ادلختصة، وبالتايل يكره ادلعلم عن ادلطالبة بالرخصة.

صل على الرخصة، يوقف يف احلُت عن التدريس فإن حدثت مراقبة ذلذا ادلعلم ومل ػل

              وتفرض عليو ارامة مالية، يكون ادلعلم أحيانا عاجزًا عن تسديدىا.               

وإذا حدث وأن رقب ادلعلم ثانية وىو يدّرس بدون رخصة من اإلدارة كذلك،يف ىذه ادلرة 

 الدولة والعصيان ادلدين.          سيحال مباشرة إىل السجن حبجة عدم االمتثال لقوانُت

وىذه العملية التعسفية كانت تتم خاصة مع معلمي ادلدارس احلرة دون اَتىا من ادلدارس 

األخرى مثل التبشَتية وحىت ادلدارس احلرة الفرنسية وقد أدت إىل عرقلة رلهودات مجعية 
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ارس جديدة خاصة العلماء يف تطوير أساليب ىذا النوع من التعليم وتوسيعو بفتح مد

على مستوى القرى واألرياف اليت كانت ترتفع فيها نسبة األمية بُت اجلزائريُت.    

والغريب يف األمر أن ىذه اإلجراءات التعسفية كانت تقوم هبا اإلدارة الفرنسية حسب 

الظروف، فتارة كانت تتغاض عن ادلطالبة بالرخصة حُت يكون الوضع مظطربًا يظهر فيو 

 (19).1935ومدينة سطيف  1934 كما حدث مثال يف مدينة قسنطينة اليان شعيب

                                                          : اللغة العربية/دفاع الجمعية عن 5           

رام أن اللغة العربية ىي لغة الشعب اجلزائري، إال أن السلطة الفرنسية قد أعللتها أكثر 

 (.20)فأكثر، لذلك فإهنا مل حتافظ على دورىا كلغة نصف رمسية أو لغة رمسية ثانية 

توسعت اللغة العربية يف ادلساجد، العدالة اخلاصة بادلسلمُت، وحىت إىل بعض قطاعات 

)يف بعض البلديات ادلختلطة ويف الصحراء اخلاضعة للنظام  من اإلدارة األىلية

، فقد أصبح 20العسكري(، لكن إذا اعتربنا ىذا امتياز اللغة العربية،ورثتو خالل القرن 

زلدودا ، كلما توسع النظام ادلدين يف اجلزائر، وبصفة هنائية، أصبحت اللغة العربية، 

         مح ذلا إال يف رلالس القضاء للمسلمُت .معًتفًا هبا ألداء اخلطب يف ادلساجد ومل يس

لذلك أخذت مجعية العلماء على عاتقها مسألة اللغة العربية دفاعا على ادلقومات األمة ، 

و حفاظا على شخصية اجلزائري ، فقد دخلت يف جدل حاد مع فئات واسعة من دعاة 
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أكثر  1938مارس  8االدماج و اجملنسُت من اجلزائريُت و اَتىم .و قد كان مرسوم 

القوانُت قهرا للتعليم اللغة العربية يف ادلدارس احلرّة . من ىنا عمدت اجلمعية على نشر 

مواقفها من القضية يف العديد من اجلرائد التابعة ذلا أو القريبة من أفكارىا ، فقد جاء يف 

و  8 عددي يوميالصادرة باللغة الفرنسية ، يف  La défense ((21)جريدة الدفاع )

، هتجما على ادلرسوم و تداعياتو ، كما جاء التهجم بنفس النربة يف  1938جوان  15

 -حىت و إن كانت بعيدة عن أفكار اجلمعية  -(l’Entente) (22)اقــــجريدة الوف

، بعد أن أطنبت االدارة الفرنسية يف ذكر زلاسن مرسوم   1938جوان 18الصادرة يوم 

اخلاص بالتعليم حيث كتب الدكتور بن خليل من باتنة و ىو (23) 1892أكتوبر  18

يقًتح سلرجا للوضعية ادلزرية :" من أجل هتدئة ضمائر الناس و إرساء هنائيا السلم الديٍت 

على الدين االسالمي بصفة  ، غلب توسيع قانون فصل الكنيسة على الدولة، 

                                            (24)كاملة."

ارتبط دفاع اجلمعية عن االسالم بدفاعها عن اللغة العربية لألسباب التالية :                                          

ألهّنا لغة القرآن و ما دامت اجلمعية قد تأسست حملاربة البدع و اخلرافات ، فهي ال  -1

عرّب اإلمام عبد احلميد بن و قد . تتمكن من حتقيق أىدافها إال بتمسكها باللغة العربية
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باديس عن ىذا اخلط الذي انتهجتو اجلمعية ف قولو :" القرآن إمامنا و السنة سبيلنا و 

السلف الصاحل قدوتنا و خدمة االسالم و ادلسلمُت و ايصال اخلَت جلمبع سكان اجلزائر 

لتلي ال ألّن الغة العربية ىي إحدى مقّومات الشخصية اجلزائرية ، و با -2 ااياتنا".

ؽلكن التفريط فيها، و عرب االمام عبد احلميد بن باديس عن ىذا االنتماء يف عدة 

مناسبات و من خالل عدة قصائد ، منها " شعب اجلزائري مسلم و إىل العروبة ينتسب 

..." و قال يف مناسبة أخرى عندما أريد التشكيك يف إنتماء اجلزائررين إىل العروبة :"ضلن 

اإلسالم"                                                                                                  بناشعب أمازيغ عرّ 

أصبح قضية مصَتية يف اجلزائر خاصة بعد كما أّن دفاع اجلمعية عى اللغة العربية   -/ 3

اجلزائري قد  ، و االعتقاد أّن الشعب1930مرور مئة سنة على احتالل فرنسا اجلزائرعام 

و ىو ما رّد عليو األمام مواصلة يف القصيدة  انتهى و أّن اجلزائر قد أصبحت فرنسية.

    من قال حاد عن أصلو أو قال مات فقد كذب ...":" السابقة الذكر

و استماتة بقول كلمتو  بشجاعة و بسالة لقد دافع اإلمام عبد احلميد بن باديس       

الصعوبات و حىت التهديدات ، فقد صرّح يف مقال لو  مهما كانت الظروف و مهما

 ! :"..زأسم باهلل ألنّو عار و أّي عار1938ماي  27صدر يف جريدة البصائر عدد يوم 
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أن نقول أن السكان اجلزائريُت يريدون تعلم دينهم بواسطة لغتهم معتمدين على 

عليمهم ، ىل ىذه ىي إمكانياهتم و أّن اإلدارة دتنعهم يف ذلك و ىي تعرقل و حتارب ت

يل  لقد كانت. حقيقة فرنسا ؟ ال، ال يتخيل الفرنسي الذي يعيش يف فرنسا ىذا األمر

، فكان من الصعب عليم تصديق   يف ادلوضوع  فرصة احلديث مع ىؤالء ) الفرنسيُت(

ذلك ، فنحن رلربون لالستمرار يف ىذه العارضة ادلشروعة و نواصل تقدمي مطالبنا 

                                                                                                    (25)استماتة."بادلشروعة إن شاء اهلل ، لن يضيع حقا دلن يطالبونو 

 قفها من األحداث :و ب/ عالقة الجمعية باألحزاب و الشخصيات و م

                                                  موقف الجمعية من االدماج :    -1

بعض اجلزائريُت أنذاك و ىو ما حسب رأي  مل يكن موقف مجعية العلماء واضحا    

أرادت أن ترّوج لو األدارة الفرنسية زلاولة منو ابراز االختالف احلاصل بُت اجلزائريُت ، 

فيوليت صرحة و مل يكن ضده كذلك .  -ادلوقف مل يكن مع مشروع بلوم بالفعل فإن 

ا حتت ىذا ما ذىبت إليو جريدة األمة الصادرة يف باريس، حيث جاء على لسان أصحاهب

عنوان )رسالة مفتوحة للعلماء( ،مايلي:" غلب على العلماء ، الذين نكّن ذلم كل 

اإلحًتام ، أن يقولوا كلمتهم حول مشروع فيوليت و عليهم حتمل مسؤوليتهم كاملة أمام 
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الشعب اجلزائري ، أمام التاريخ و أمام اإلسالم ، ضلن نعلم دتام ادلعرفة أّن العلماء ، بعد 

لى ذلك يف جريدة الشهاب ، عربوا عن معارضتهم لكل إدماج للشعب اإلطالع ع

..."                                              بل فوات األوانقاجلزائري، لذلك نطالب ىؤالء أن يوضحوا لنا موقفهم من القضية 

 ىذا و قد حاول صاحب ادلقال وضع قضية االدماج يف سياقو العريب، االسالمي و حىت

العادلي جيث قال: " مل تفرط الشعوب العربية و حىت الشعوب ادلقهورة يف العامل، يف أّي 

وقت مضى، يف جنسياهتا و سيادهتا ، وىي تكافح بكل ما دتلك من أجل احلفاظ على 

حقق إخواننا يف مصر أالى و أنبل)الكرامة( و فوق كل إعتبار. و اَت بعيد عن بلدنا ، 

قالذلا ، ىل امرتكم الفرحة عندما ألقى رئيس الوزراء السوري  و سوريا  و العراق إست

كلمة مل يًتك أي عريب إاّل و ذكره . ىل تعلمون أّن النائب العريب )فخري البارودي(  

كان قد صرّح يف كلمة أمام الربدلان السوري و ىو يقول أّن مهمتو )واجبو( مل تنتو و لن 

                                                                                   اإلحتالل . تنتهي إال بعد ختليص كل عريب من القهر و

يعود صاحب ادلقال لينبو التزامات اجلمعية فيقول: بعد كل ىذه الوقائع ، اليت ال تقل 

 أعلية، أنتم العلماء الذين لديكم مسؤولية كبَتة أمام اهلل و أمام الشعب و أمام العامل

معارضتكم  شجاعة ال تصرحون بكل صدق و بصفة عالنية و دلاذا اإلسالمي ،

دلهزلة اإلدماج اليت هتدف إىل تقسيم الشعب إىل قسمُت و تأليب جهة على السياسية 
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جهة أخرى ، كما يهدف إىل إنشاء طبقتُت : األوىل متميزة و الثانية ضحية مصاحل 

                                                     (26)ال ينتظر منها الشعب الشيء الكثَت..."النخبة اليت تعرفوهنا حق ادلعرفة و اليت 

بعد ىذا التهجم على اجلمعية يف قضية توضيح موقفها من سياسة اإلدماج ، مل يأت 

، حسب نشرية جرائد األىايل ، إال بعد عام حيث ورد مقال يف جريدة البصائر ردىا 

ىو ضد كرامتنا )  ، حتت عنوان "دلاذا ضلن ضد اإلدماج ؟ " 1938ماي  27ليوم 

إذا قبلنا هبذه القوانُت اليت تصدم ضمائرنا . لقد أوعلنا اإلستعمار أنّو مل كرجال  اإلدماج(

يكن لدينا أي أّمة ، قبل إحتالل ىذه األرض يف إفريقيا،و كنا اارقُت يف ظلم الرببرية، 

لكن ىذا اإلدعاء خال من أي حقيقة . لقد كنا أّمة حقيقية قبل دخول الفرنسيُت 

                                               من و الوحدة الوطنية يف نفوسنا ، و ميزة حياتنا ختصنا .اجلزائر، جتذر األحساس بالتضا

وعندما قّلدنا الغرب ، فقدت اجلزائر نفسها ، و أذلمت اآلفات اإلجتماعية ادلنقولة من 

لكن الغرب ، مثل اخلمر و الدعارة ،سكان اجلزائر. و مل تأت فرنسا من أجل حتضَتنا ، 

من أجل اإلحتالل، و إال لكانت سياستها مغايرة دلا تنتهجو جتاىنا حىت حتافظ على 

يعمل اإلستعمار على حتطيم اإلسالم و لسي التعاون وجهها البغيض أكثر فأكثر. 

معو...ضلن لدينا ماضي األرلاد و سنظل و افيُت إلماننا الرسخ، و يبقى اإلدماج بالنسبة 

لية . لن نكون فرنسيُت ال باألصل و ال باللغة و ال بالدين ، ال و لنا عملية طوباوية  خيا
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ألف ال، و لن تكون العربية سليمة العقل فرنسية أبدا. مهما فعلتم أيها السادة 

اإلدماجيون، ال ؽلكن أن يقع اإلدماج بُت عشية و ضحاىا حىت بواسطة حركة سحرية 

".(27)   

                                                                  :/أحداث بسكرة وموقف الجمعية منها2

، حدث 1938فيفري  6خالل إنتخابات الوفود ادلالية اليت نظمتها األدارة الفرنسية يوم 

و أن خرج اجلزائريون إحتجاجا على تزويرىذه اإلنتخابات اليت فاز هبا "الشريف 

و ىو مرشح اإلدارة على حساب الدكتور "عبد السالم بن خليل" مرشح  (28)سيسبان"

، فقتل إثنان من ادلتظاىرين اجلزائريُت،ما دفع فدرالية ادلنخبُت ادلسلمُت بأربع أصوات

صحافيو جريدة الوفاق )ال نتنت( إىل إبداء إستيائهم ذلذا اإلاتيال ادلزدوج ، و أبدوا 

كما أظهر فرحات عباس اضبو و ىو يتحدث عن   حزهنم الشديد و نددوا بو بقّوة .

:"حىت و إن أخذوا 1938جانقي  20ريدة الصادر يوم من اجل 56ادلعمرين يف العدد 

    منهم رابة اخلروج إىل الشارع ، سيجدوننا فيو ..."                                                                              

ألف شخص ، حيث رفع ادلتظاىرون علم  20مراسيم الدفن  أكثر من  و ذلذا شارك يف

لكن الشرطة  ػلي عباس ..." ،و ىم يصرخون "حتي فرنسا أمحر(  -أبيض -فرنسا)أزرق 
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                                                   تدخلت و استطاعت أن تطردىم دون أن يقع مأمت آخر.

م واسع للصحف و اجلرائد سواء تلك النطقة باللغة أدت أحداث بسدرة إىل إىتما

زلذرة  1938مارس  10الفرنسية أو العربية. فقد كتبت جريدة الوفاق يف عددىا يوم 

اإلدارة الفرنسية حتت عنوان " األصوات ادلضادة لإلستعمار" أّن أحداث بسكرة ىي  

زرع البلد ، فإّن كذلك ذريعة للشحناء ، لقد فتحت عادات العنف عهدا جديدا يف ىذا 

                                                                                                             ( 29)، أحذروا ...احلقد ال غلٍت إال حقدا أكثر

بذلك اليوم احلزين الذي راح  1838مارس  6ليوم  (30)كما ذّكرت جريدة ادليدان 

أنتم  ! و ىي تقول :" ال ؽلكن أن نسَّت الشعوب هبذه الطريقة ، أيها الطغاةفيو جزائريان 

 6رلرمون و أنتم تتلذذون باحلرية ؟ لقد و قع العديد من اجلرحي و القتلى يف بسكرة يوم 

فيفري، يوم اإلنتخابات اخلاصة بالعرب يف اجلزائر ، ىذا ما قامت اإلدارة فقد قتلت 

.أيتها اإلنسانية إرتدي ثياب احلزن . و تضيف اجلريدة قائلة على النظام عوضا أن حتافظ 

مارس ادلقبل ، يوما للحزن و األسى و ليس يوم اإلبتهاج و الفرح ،  20: سيكون يوم 

  (31)ألنو سيكون أربعينية الوفاة لضحايا الظلم و اإلضطهاد يف بسكرة ".



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 324  14العدد 
 

اليت الكلمة التأبينية  ىو 1938مارس  24ما أشارت إلو جريدة "الوفاق" يف عدد يوم 

و بعض اخلطب اليت ألقيت ( 32)قاذلا أحد النواب اجلزائريُت " زلمد العزيز كسوس" 

كما كتب ملخصا ألىم   يف ادلقربة عند دفن اجلزائريان اللذان قتال يف أحداث بسكرة.

اخلطب منها ما قالو الشيخ عبد احلميد بن باديس،اعتربىا البعض موقفا صرػلا من ىذه 

إىل اللذين أدت وفاهتم إىل توجيدىم ) شهداء  األحداث ادلأساوية، جاء فيها:"

األحداث(، لقد أذلمونا ، ليس من ادلخاوف اليت انتبت قلوبنا ، إظلا الشجاعة ادلتزايدة شلا 

سبق ، ألّن بانتزاع منهم احلياة ، أعادوا إحياء و هنوض اجلزائر ادلسلمة بكاملها ، لقد 

دفنوا بأرض السخاء، سيضلون أحياء يف قلوب سبعة ماليُت شخص، ال تنسوا ىؤالء 

أبطال قضيتنا العادلة، كانوا ضحايا النظام احلايل،فيها يد اإلستعمار اليت سلبت منهم 

                         (33)حق الوجود".

ديس، أهّنا ما يستخلص من الكلمة التأبينية اليت ألقاىا الشيخ عبد احلميد بن با   

:                                                                  حقيقة كانت معرّبة وىادفة ألمرين إثنُت

ية أو العسكرية ، أو موقف مجعية العلماء ادلسلمُت من سلتلف القضايا السياس -1

قبل اإلدارة الفرنسية .      -السياسيُت أو العامة  -اإلجتماعية كان زلل إىتمام اجلزائريُت
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نخبُت ، اليسايريُت أو قضية اجلزائر ىي جزء ال يتجزأ سواء إحتضنتها العلماء أو ادل -2

                                                                ، ادلسلمُت أو الالئكيُت...اليمينيُت

                                            / إتهام الشيخ الطيب العقبي باغتيال "مفتي الجزائر" :3

بسيدي عقبة )بسكرة( ىاجر إىل احلجاز  1890جانفي  15يوم ولد الطيب العقيب 

 1916العربية يف عام حيث تلقى تعليمو اليٍت ، حفظ القرآن، لكن بعد وقوع الثورة 

اين نشر أفكاره عن النهضة  1920نفاه األتراك إىل بالد الروم ، عاد إىل اجلزائر عام 

و أعاد   1927العربية و اإلصالح الديٍت اإلجتماعي. أسس جريدة اإلصال يف اجلزائر 

، أصلز عدة تو من مجعية العلماء لبعد حوايل عام من إستقا 1939إصدارىا هناية عام 

ىو كاتب خطيب، صحفي و شاعر ،  (34)االت يف جريديت الشهاب و البصائر.مق

توىل الوعظ و اإلرشاد يف نادي الًتقي باجلزائر، يعترب أحد األعضاء ادلؤسسُت جلمعية 

العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت. انتخب يف اذليئة االدارية للجمعية ضمن قائمة تتألف من 

  (35).عضوا و ىو نائب الكاتب العام 13

الكثَت من التساؤوالت و اليت مبتلؤىا اإلندىاش ، فهي  لقد أثرت قضية الطيب العقيب

بعيدة كل البعد عن احلقيقة مع ذلك ألقت بثقلها على مسار الشيخ من جهة و مسار 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 326  14العدد 
 

اجلمعية اليت ىو عضو فعّال فيها .وقائع القضية أّن عند رجوع الوفد من فرنسا ) الوفد 

قّدم الطيب العقيب تقريرا  سلطات الفرنسبة مطالب ادلؤدتر اإلسالمي(الذي قّدم إىل ال

حول النتائج اليت حتصل عليها ادلهرجان الكبَت يف ادللعب البلدي باجلزائر، فاستغلت 

و  (36)لتقوم بإاتيال مفيت اجلزائر "زلمد كحول" السلطات االستعمارية ىذه ادلناسبة 

وراء العملية )ادلّدبر ما دام أنّو قبض على الفاعل( اهتمت الشيخ الطيب العقيب بأنّو 

تقلتو برفقة عباس الًتكي و زجت هبما يف سجن "بربروس"،اَت أّن اإلحتجاجات على عفا

                                            .ماىذا االعتقال اشتعلت يف كل اجلهات ، وأرامت السلطات على اإلفراج عنه

ستهدف  األّول من ىذا اإلعتقال ىو ادلؤدتراإلسالمي و مجعية العلماء رأى البعض أّن ادل

، و برأي الشيخ البشَت اإلبراىيمي اإلبراىيمي أّن تدخلو رفقة الشيخُت ابن باديس و 

و اضب اجلمهور لذلك عّطت ادلؤامرة باحليلولة دون تنفيذ  خَت الدين يوم إعتقال

ة ، حسب اإلعتقاد السائد أنذاك ،ىو و ادلرحلة األخَت  (37)الفصل األخَت منها.

إعتقال الزعماء و إهناء مشكل احلركة الوطنية يف اجلزائر و خاصة تأثَت مجعية العلماء 

ادلسلمُت .       أثارت قضية الطيب العقيب العديد من ردود الفعل حول طريقة اإلعتقال 

أّن  1938جوان  26وم أو طريقة احملاكمة أو حىت التربيئة . ذكرت صحيفة " الدفاع" لي

موريس فيوليت قد اُّت مدافعا عن الشيخ العقيب باسم " رابطة حقوق اإلنسان "باعتبار 
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                                         (38).اإلسالمية اختارت الشيخ العقيب رئيسا شرفيا ذلا  -أّن اجلمعية الفرنسية 

/ خالف الشيخ عبد العزيز الهاشمي مع جمعية العلماء :                                         4

الشيخ عبد العزيز اذلامشي ىو اإلبن الثالث للشيخ اذلامشي، وإبن الطريقة القادرية أصبح 

"البياضة" بلدية وادي سوف، كان  يف 1899أو  1898شيخها فيما بعد . ولد سنة 

قد تعلم القرآن و حفظو و تعلم ميادىء يف اللغة والدين يف زاوية أبيو،مث سافرإىل تونس 

، فحصل على شهادة "التطويع " شهر جوان 1913للدراسة يف جامع الزيتونة عام 

أشهر  3بعد حوايل  1923سبتمرب  15لكن أبوه تويف يوم . عاد إىل اجلزائر 1923

ن عودتو، توىل مشيخة القادرية و كان بعيدا كل البعد عن كل تلك ادلواقف العدائية م

اليت وقفها شيوخ الطرق األخرى أو أوقفوا فيها ضد مجعية العلماء. حدث منعرج أّول يف 

حياة الشيخ عبد العزيز الدينية ، الفكرية و السياسية عندما إنضم إىل مجعية العلماء يف 

، بعد ألقى كلمة قال فيها :" إّن 1937سبتمرب  24دلنعقد يوم اجلمعة ادلؤدتر السنوي ا

و أكثر من  الطرق بدعة ال أىل ذلا يف الدين فحسبكم التمسك بالكتاب و السنة..."

ذلك ، إنضم الشيخ عبد العزيز إىل حركة اإلحتجاج اليت قادىا و دعا إليها العلماء 

الذي كان يهدف إىل عرقلة سَت ادلدارس ادلشؤوم، و  1938مارس  8األحرار على قانون 

                    العربية اإلسالمية احلرة .
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سجن قسنطينة ،و فيو أمّل بو  سجن الشيخ عبد العزيزو إخوانو العلماء األحرار يف   

، لكنو منع من الرجوع إىل الودي ، نفي عّدة 1944ادلرض ، حصل على حريتو عام 

مث إىل شرشال)ارب العاصمة( مث إىل  1946اصمة عام مرات قبل أن ينقل إللى الع

أشارت جريدة "الوفاق " الناطقة باللغة العربية ، و   . 1965تونس عام أين تويف عام 

أّن الشيخ عبد العزيز قد طلب من  1938جوان  3الشيخ يف السجن، يف عدد يوم 

ة زلامُت و ىم السيد "موريس فيوليت" أن يضمن دفاعو ، حيث وصلت اذليئة إىل سبع

 -Cuttoliكوتويل   -Déroulèdeديغوليد  -األمَتال  –السادة : فيوليت 

ه أنّو جاء يف عدد و ما يلفت اإلنتبا  إبن األبيض .  -Fournierفورين  –سيسبان 

تصرػلات الشيخ عبد العزيز ألحد زواره يف السجن :"  1838جوان  23الصحيفة ليوم 

لقد خدعوين العلماء دلا اختاروا يل دفاعا فاشيستيا و ىو النائب "كوتويل"، و دفعوا لو 

ألف فرنك من أمالكي ، و قد استفادوا يف جانب منو ، لكنٍت سأخرج من السجن  30

  (39)لى أعدائي"و أتفوق ع

لقد كانت الفًتة األوىل من مسار مجععية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت حقيقة مليئة  

، وىي ادلرحلة اليت كان يًتأسها الشيخ  صائب و اإلبتالءات سواء كجمعية أو كأفرادبادل
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(. 1940أفريل  16)( إىل وفاتو 1931ماي  5عبد احلميد إبن باديس منذ تأسيسها )

رحلة اليت عانت فيها اجلمعية كثَتا ، دتيزت بصعوبتها ، تعرضت  فيها اجلمعية و ىي ادل

دلضايقات من قبل السلطة الفرنسية مبنع إلقاء األناشيد الوطنية يف األقسام مع التالميذ ، 

القاضي بفرض رقابة مشّددة على نوادي  1938 يجانف 13و ذلك بعد صدور مرسوم 

  (40)القيام بأي نشاط ثقايف أو سياسي.و منعها من مجعية العلماء 

( ليمنع فتح أّي مدرسة حرّة إال بتوفر 1938مارس  8)شوطان  قانونقبل أن يأيت 

شروط قد تكون اجلمعية اَت قادرة على توفَتىا مثل : مستوى ادلعلم و لياقتو ، طبيعة 

 حتدياهتا يف احملل و نظافتو ، برنامج التعليم و أىدافو...مع ذلك استماتت اجلمعية يف

 150مواجهة االدارة الفرنسية إذ واصلت تأسيس ىذه ادلدارس حىت بلغ عددىا حوايل 

كانت نشاطات اجلمعية زلل اىتمام حىت البوليس  مدرسة مع إندالع الثورة اجلزائرية.

السري الفرنسي، فقد عثر على تقرير سري كتبو مسؤولون فرنسيون يف مخسينيات القرن 

العلماء كانوا ؽلثلون خطرا على الفكرة الفرنسية يف اجلزائر، فتالميذ  ادلاض مفاده أنّ 

مدارسها عبارة عن خالليا سياسية و اإلسالم الذي ؽلارسونو مدرسة حقيقية 

 (             41)للوطنية.
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فإن متابعتهم و مطاردهتم اينمتا كانوا ىو ما كانت  بأعضاء اجلمعية أما فيما يتعلق   

الفرنسية ، و التجرؤ حيت باهتامهم ظلما و هبتانا كما وقع للشيخ الطيب  تريده االدارة

العقيب عندما اهتمتو االدارة بالضلوع يف ااتيال "زلمد كحول " مفيت اجلزائر، فانعكست 

                                                                 احلادثة على مستقبل اجلمعية كما يلي :

ؤدتر اإلسالمي " الدكتور بن جلول" معلنا عدائو للجمعية و حاب رئيس ادلانس -1

أعضائها، فبلغ اخلالف الذروة.                                                                                     

إنسحاب الشيخ الطيب العقيب و استقالو من مجعية العلماء يف شهر سبتمرب  -2

ناسبة انعقاد اجتماعها السنوي بنادي الًتقي، بعدما أعلن والئو لإلحتالل دون مب 1938

حرج .            أما الشيخ عبد العزيزاذلامشي فقد جترأ حىت بإهتام أعضاء اجلمعية 

السجن، و آخذىم بسوء إختيار لو ىيئة الدفاع يف باالستفادة من أموالو دلا كان يف 

مارس  8ام العام ، عندما خرج يف مظاىرات منددة بقانون قضية اهتامو باالخالل بالنظ

بقيت االدارة الفرنسية تراقب نشاط اجلمعية                                    .1938

و حتركات أعضائها عن كثب إىل أن بدأت مالمح إندالع احلرب العادلية الثانية تلوح يف 

وصول إىل مبتغاىا، قامت اإلدارة بتكبيل األفق ، و خوفا من أن تستغل اجلمعية الوضع لل
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أعضائها إذ فرضت اإلقامة اجلربية على الشيخ عبد احلميد بن باديس و نائبو الشيخ 

 . كما أوقفت رللة الشهاب عن الصدور .1939اإلبراىيمي و آخرين عام 

 اإلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت: 

. أنظر:  1938ـة التابعة حلزب الشعب اجلزائري يف شهر فيفري ( مل تصدر جريدة األّمـ1)

Bulletin Mensuel de presse indigene d’Algérie- mois de fevrier 

1938-P.I 

(2)-(L) Gobron : législation et jurisprudence de l’enseinement 

privé en France et en Algérie,2e Edition .Paris 2001. P.887  

 1938مارس  Chautemp  "8وزير الداخلية فرنسا"شوطان" "قبل صدر قرار وزاري من -(3)

واعترب اللغة العربية لغة أجنبية يف اجلزائر ال غلوز تعليمها يف معاىد التعليم سواء كانت حكومية فرنسية 

يف  1885فيفري  1أو شعبية حرة إال بًتخيص خاص من إدارة اإلحتالل . ولد كاميل شوطان يوم 

-21/2/1930باريس ، رجل سياسي فرنسي. عُّت رئيس وزراء فرنسا للمرّة األوىل )

أيام . عُّت للمرة الثانية من قبل رئيس اجلمهورية ألبَت  4(، مل تدم حكومتو سوى 25/2/1930

(، دامت احلكومة شهرين فقط . وادلرة الثالثة    ) 27/1/1934 -26/11/1933لوبران ) 

(، وىي أطول مدة حلكومة شوطان ، دامت حوايل تسعة أشهر ، 19/6/1937-13/3/1938
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وفيها أصدر القانون ادلشؤوم ) ادلذكور أعاله (حبيث كان يشرف كذلك على وزارة الداخلية الفرنسية. 

                                                                                                                                   سنة . 78، عن عمر ناىز  1963جويلية  1تويف يف واشنطن يوم 

 20، ص  1937قسنطينة  – 13رللد  –جريدة الشهاب  -(4)

 196ص.. 1986أمحد اخلطيب : حزب الشعب اجلزائري ، اجلزء األول م.و.ك اجلزائر  -(5)

 .168ص. 1981ش.و.ن.ت  اجلزائر  2ط تركي رابح: التعليم القومي والشخصية اجلزائرية. -(6)

- A.O.M  14H 41 (251) : Enseignement Privé Musulmans , 

Oulamas 1936.(7) 

(8)- 55 cpcom/83- Bulletin Mensuel de Presse Indigène 

d’Algérie.mai 1938 P ; 17 

 130، ص.ص 1980، ش.و.ن.ت. اجلزائر  2زلمد ادليلي: ابن باديس وعروبة اجلزائر، ط   -(9)

– 139 

(10)-B.M.P.I.A : op-cit 

(11)- (M.) Gaudry: l'éducation de la femme indigène; in Amina 
N° 1 ( janvier- fevrier  1936) p.14 

 .……"" و ادلطلقات يًتبصن بأنفسهن ثالثة قروء   227سورة البقرة : اآلية  -12))
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 .   34سورة األحزاب  اآلية  -(13)

 . 137، ص مرجع سابق ادليلي : : -(14)

      (15)-(M.) GAUDRY: L'instruction de la Femme  indigène 

,in Revue de France 

                                               N°121  P.P 166-169.        33ème  

année ( Juin 1936)                                                    (16)- البصائر: عدد

   .2ص 1939أوت  4، السنة الرابعة  177

بواحة الزيبان ببسكرة، نشأ مع  1902الشيخ زلمد خَت الدين : ولد يف شهر ديسمرب  -(17) 

تو.ارحتل إىل قسنطينة لطلب أربعة اخوة ولدوا بعده اىتم والده بًتبيتو تربية دينية اسالمية ىو و اخو 

 1918العلم ، انضم إىل مسجد )األربعُت شريف( و تعلم فيو النحو و الفقو، ىاجر إىل تونس عام 

حيث عاد إىل  1825و أقام يف الزيتونة مدة سبع سنوات حصل فيها على شهادة ) التطويع( عام 

، حيث حضر اجتماع األوائل للجمعية اجلزائر بعد وفاة أبوه حبوايل سنة . يعترب الشيخ من ادلؤسيسُت

و خّلف مذكراتو بعنوان " يف اجلزائر العاصمة  1993ديسمرب  10الرواد التسعة عشر. تويف يوم 

مذكرات الشيخ زلمد خَت الدين" يف جزئُت ، تعترب حقيقة وثيقة مصدرية سطرت مساره التعليمي و 

                        دوره الفعال يف مجعية العلماء .                                                                               
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B.M.P.I.A : op-cit , mai 1938  P. 18                                            

                          -(18)   

 .150ادليلي : ادلرجع السابق، ص: -(19)

 Lesأسبوعية األخبار  1839حىت تقًتب فرنسا من اجلزائريُت، أنشأت عام-(20) 
informations )وبقيت يف الصدور حىت  1909،اصبحت تصدر باللغتُت )الفرنسية والعربية

جريدة الدفاع كانت تصدر يف  -(21)                                                  .1934
و ىي قريبة من مجعية العلماء و الشيوعيُت وىي جريدة اصالحية تابعة اجلزائر باللغة الفرنسية 

                                                                                              للشباب.        
ر بقسنطينة جريدة الوفاق تابعة لفيديرالية ادلنتخبُت  وىي معارضة قوية لالستعمار، تصد -(22)

 وىي جريدة انتهازية. 

نة التالميذ ، إّن حرية العقيدة الدينية : ديا 18/10/1892جاء يف ادلادة الرابعة من مرسوم  -(23)
مضمونة للتالميذ األىايل يف كل مدرسة سواء كانت عمومية أو خاصة ، وال ؽلكن أن يتعرض ىؤالء 

 Mirante : l’oevre française pour (J)أنظر:    يتناىف مع ديانتهم ألي عمل أو فعل 
l’enseignement en Algérie de 1830 à  1930 ;in cahiers du 

centenaire N°11  P. 86                                                        

، نائب يف 1927دكتور يف الطب ، خترج من جامعة اجلزائر عام عبد السالم بن خليل:  -(24)

ثر ، وىو تاريخ انضمامو إىل إحتاد ادلنتخبُت ادلسلمُت بقسنطينة، سجن إ1934رللس بلدية باتنة عام 

و ىو يف السجن ترشح ضمن قائمة حزب االحتاد  .بناحية سطيف 1945ماي  8أحداث 

، شارك يف 1946ديسمرب  8الدؽلوقراطي للبيان اجلزائري يف انتخابات رللس اجلمهوري )سينا( يوم 
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قال الدفاع عن الدستور الذي اقًتحو حزبو مبنح اجلزائر احلكم الذايت يف اطار الفيديرالية الفرنسية. است

  .1947أكتوبر  28من اجمللس بتاريخ 

                                                                                        (25)-

B.M.P.I.A : OP-CIT  P.17    

(26)- 55CPCOM / 82 : B.P.I février 1937  P.P. 15-16, ou 
journal El Ouma(de Paris) N° 46  Edition spéciale. 

(27)- B.M.P.I.A : OP-CIT  P.19                                                 
                                       

ديسمرب  1بالمبيز )باتنة ( وتويف يوم  1896أكتوبر  2الشريف سيسبان : و لد يوم  -(28)  
و  1948نوفمرب  7بعد فوزه يف إنتخابات  فرنسا( . نائب عن قسنطينة يف اجمللس(بنيس  1990

.درس يف ثانوية قسنطينة مث واصل دراستو يف كلية اآلداب مث 1952ماي  18إنتهت عهدتو يوم 
               و جتمع اليسار اجلمهوري .احلقوق جبامعة اجلزائر. ينتمي إىل اإلجتاه اإلشًتاكي الدؽلوقراطي 

                                                                                                       
                                                        

(29)-B.M.P.I.A : Mars 1938 P. 12 

و مل تصدر يف  اجريدة ادليدان تصدر بقسنطينة باللغة العربية ، لكن إنتشارىا مل يكن واسع -(30)
.و ىي جريدة خاصة بفيديرالية ادلنتخبُت ادلسلمُت، وطنية ، 6إال مرّة واحدة يوم  1938شهر مارس 
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يٍت اَت زلّدد .أنظر دمن دعاة الوحدة اإلسالمية و العربية يف مشال إفريقية ، لكن إنتمائها ال
:B.M.P.I.A  mois de mars 1938  P. II          

مبرور أربعُت يوما على وفاة اجلزائريان يف بسكرة، إذ من يوم  ءدلظاىرات اإلحتفالقد صادفت ا –(31)
لكي تصادف يوما ، لذلك مت تأخَت األربعينية بيومُت  42مارس ضلسب  20فيفري إىل يوم  6

                                B.M.P.I.A : Ibid P. 12تدشُت مهرجان بسكرة . أنظر : 
                                                             

زلامي ن صحفي ، موظف كبَت و بردلاين، مدافع عن ادلساواة يف زلمد العزيز كسوس: -(32)
ماي  13يف القالة )شرق اجلزائر( و تويف يف باريس  1903جوان  25احلقوق يف اجلزائر، ولد يوم 

، زميل فرحات عباس و بقي وفيا لو   بسكيكدةبعد مرض عضال.درس يف ثانوية لوسياين  1965
، ناضل فيجمعية طلبة مشال إفريقيا ، عُّت أمينا 1920. درس احلقوق سنوات 1956حىت عام 

و  1924-1923بُت  ) A.E.M.N.AFعاما يف ودادية الطلبة ادلسلمُت لشمال إفريقيا )
زمة اجلزائر" مع إفتتاحية كتاب" احلقيقة حول أ  1935أصدر عام عضو مؤسس للجمعية يف فرنسا.

الدكتور بن جلول ، يشرح يف الكتاب إنسداد ادلؤسسات السياسية يف اجلزائر.إطلرط يف الزب 
فيوليت"،شغل رئيس حترير جريدة -، ساند مشروع "بلوم1946إىل ااية 1931اإلشًتاكي عام 

،حّرر  1940-1936ادلسلمة ، مث صحفي يف وىران اجلمهورية –" الفرنسية  L’Etenteالوفاق "
، كما أنشأ معا جريدة ادلساواة حىت عام  "بيان الشعب اجلزائري" مع فرحات عباس 1943عام 

يف رللس اجلمهورية  شلثال لإلحتاد الديقراطي للبيان  1948اين منعت.انتخب شهر مارس  1945
من .خرج 1956-1955صدر مرّة كل شهرين بُت اجلزائري.أصدر جريدة "اجملتمع اجلزائري"،ت

 .1965من أجل التداوي و تويف  1957اجلزائر 

(33)- B.M.P.I.A : mois de mars 1938  P.P.12-13      
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دار ادلغرب  - 3، ج1930-1900أبو القاسم سعداهلل : احلركة الوطنية اجلزائرية  -(34)
 392.ص.1992 -اإلسالمي

و  19اإلسالمية فيما القرنُت عمار ىالل : العلماء اجلزائريون يف البلدان العربية  -(35)
 444. ص. 1995.د.م.ج. اجلزائر 20

القسنطيٍت ، صاحب جريدة )كوكب إفريقيا( و مؤلف   عمر بن دايل ادلدعو زلمد كحول  -(36)
خلفا للشيخ  1936العاصمة يف مث  1916عام عُّت مفتيا يف قسنطينة كتاب )التقومي اجلزائري(  

و إهتم الطيب باجلزائر. (ال لَت)عند طعنو بسكُت يف شارع  1936أوت  2، ااتيل يوم احلفناوي 
 لضلوع يف اإلاتيال و التدبَت لو ألنّو كان يف خصام مفتوح مع ادلغتال.باالعقيب 

زلمد عباس : " الشيخ العقيب ادلتهم الربىيء يف إاتيال ادلفيت كحول "، جريدة الفجر عدد  -(37)
 .2/4/2013يوم 

- B.M.P.I.A : mois de juin 1938 P. 7(38) 

 Ibid.-(39) 

 -1ج-عبد الرمحان بن العقون : الكفاح القومي السياسي من خالل مذكرات معاصرة  -(40)
 223،ص.  1984ادلؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر 

 10سعداهلل : احلركة مرجع سابق ، ص.  -(41)
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 تاريخ االمام الشاطبي وعصره

 1باتنة/جامعة الحاج لخضر / تركيالحميدة بن 

ryhantabwy@gmail.com 

 ملخص:

بنبوغو كتصنيفو دلؤلفات يف أكثر من علم، يف ىذه الورقة -رمحو اهلل-عرؼ اإلماـ الشاطيب 
لإلماـ مث التفصيل سنتناكؿ بنوع من التفصيل؛ تاريخ اإلماـ الشاطيب كعصره كذلك من خالؿ؛ ترمجة 

يف مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو، بعدىا التفصيل يف جوانب ثالث أساسية يف عصره متمثلة يف: 
 اجلانب االجتماعي، اجلانب الثقايف، كاجلانب السياسي.

Abstract : 

In the current paper, the resarcher is going to take 
in details the history and the glory of Imam Al-shateby –
my Allah take mercy on him- who is known for his 
intellegence as well as the diversity in his writings 
through identifiying him, then discussing his scientific 
reputation minutely and the scientific reputation 

minutely and the scientists' praises to him. 
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After that, the reearcher is going to  focus on three 
fundamental aspects which are social, cultural and the 

political one.  

 ترجمة االمام الشاطبي

 . مولده ونسبتو1.1

عُّت تاريخ مولده؛ إال ما قدره أبو األجفاف يف  من-اهللرمحو -مل صلد يف ترامجو      
ترمجتو لو فقاؿ: "كديكننا أف نقدر الفًتة اليت كلد فيها، استنتاجا من تاريخ كفاة شيخو 

، 027أيب جعفر أمحد بن الزيات الذم كاف اسبق شيوخو كفاة، فقد كانت سنة كفاتو 
ا نرجح أف كالدتو كانت قبيل كىي السنة اليت يكوف فيها مًتمجنا يافعا، كذلك ما جيعلن

 .1"027سنة 

، كما اتفقوا أيضا على نسبو ككنيتو؛ أما 2اتفق كل من ترجم لو أف امسو إبراىيم      
، كاللخمي نسبة إىل 3نسبو فهو ابن موسى بن زلمد بن موسى بن أمحد بن علي اللخمي  

اخلاء ادلعجمة،  خلم بن عدم؛ قاؿ السمعاين:" اللَّخمي بفتح الالـ ادلشددة، كسكوف
ٌم: 4ىذه النسبة إىل خلم، كخلم كجذاـ قبيلتاف من اليمن" ، كقاؿ صاحب الصحاح: " خلْخ

حي من اليمن، كمنهم كانت ملوؾ العرب يف اجلاىلية، كىم آؿ عمرك بن عدم بن نصر 
   5اللخمي"

جد بػ "أيب إسحاؽ"، كمل خيتلف اثناف شلن ترجم لو على ذلك، كمل أ -رمحو اهلل-كيكٌت 
 ذِكرا ألمساء أبنائو كال عددىم. 
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 الشاطيب، كالغرناطي.أما نسبتو: 
: فنسبة إىل شاطبة إحدل مدف األندلس؛ قاؿ احلموم: -كبو اشتهر-فالشاطيب 

" شاطبة: بالطاء ادلهملة، كالباء ادلوحدة: مدينة يف شرقي األندلس، كشرقي قرطبة، كىي 
 6مدينة كبَتة قددية"

 يف شللكة غرناطة. -رمحو اهلل-إىل مكاف نشأتو، كاقامتو كأما الغرناطي؛ فنسبة 
 العلمية: حياتو .2.2

في مستهل حديثنا عن الحياة العلمية لإلمام الشاطبي نبتدئ من طلبو  
شغوفا بطلب العلم؛ إذ كجل بابو منذ كاف  -رمحو اهلل-كاف االماـ الشاطيب للعلم؛ حيث 

على علم دكف علم؛ بل خاض يف جلجو خوض احملسن  -رمحو اهلل-صغَتا، كمل يقتصر 
 -كهلل احلمد-للسباحة؛ كما حيدث بذلك عن نفسو، حامدا لربو؛ فيقوؿ: " كذلك أين 

مي طليب، أنظر يف عقلياتو، كشرعياتو، مل أزؿ منذ فتق للفهم عقلي، ككجو شطر العل
كأصولو، كفركعو مل أقتصر على علم دكف علم؛ كال أفردت عن أنواعو نوعا دكف آخر، 
حسبما اقتضاه الزماف، كاإلمكاف، كأعطتو ادلنة ادلخلوقة يف أصل فطريت، بل خضت يف 

 ". 7جلجو خوض احملسن للسباحة
كل جهده يف طلب العلم، حىت كاد يهلك   -رمحو اهلل-قد بذؿ اإلماـ الشاطيب         

، إىل أف فتح اهلل عليو؛  فيو، أك يعتزؿ الناس النشغالو عنهم بالدراسة كالتعمق يف العلـو
كبذلك حيدث عن نفسو قائال: " كأقدمت يف ميادينو إقداـ اجلرمء، حىت كدت أتلف يف 

ا قدر يل، غائبا عن بعض أعماقو، أك أنقطع يف رفقيت، اليت باألنس هبا جتاسرت على م
مقاؿ القائل، كعذؿ العاذؿ، كمعرضا عن صد الصاد، كلـو الالئم، إىل أف منَّ علّي الرب 
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-، كقاؿ 8الكرمي، الرؤكؼ الرحيم، فشرح يل من معاين الشريعة مامل يكن يف حسايب..."
... حالفت عناء الليايل كاألياـ، كاستبدلت التعب بالراحة، كالسهر  : "-رمحو اهلل

 9ادلناـ"ب

أنو خرج من غرناطة طالبا  -رمحو اهلل-مل يذكر أحد شلن ترجم لإلماـ الشاطيب ك      
للعلم، بل تتلمذ على يد علمائها، كمن ىاجر إليها من أىل العلم؛ حيث كانت غرناطة 
يف ذلك الوقت مقصدا للناس عامة فرارا من بطش النصارل، كما كانت مقصدا لطالب 

 العلم، كالعلماء. 

كما كاف رمحو اهلل يراسل بعض أىل العلم لتدارس بعض ادلسائل كمن أمثلة ذلك      
ادلذاكرة هبما مع بعض شيوخ : " كسأمثل لك من ذلك مبسألتُت كقعت -رمحو اهلل-قولو 

: انو كتب إيلَّ بعض شيوخ ادلغرب، يف فصل يتضّمن " ما جيب على العصر؛ إحدامها
شاغل عن حلظة يف صالتو؛ 10بو" فقاؿ فيو: "كإذا شغلو طالب اآلخرة النظر فيو كالشغل 

 فرغ سره منو، باخلركج عنو، كلو كاف ُيساكم مخسُت ألفا كما فعلو ادلتقوف".

فاستشكلت ىذا الكالـ، ككتبت إليو بأف قلت لو: أما أنو مطلوب بتفريغ السر منو؛      
ىذا الوجوب؟ كلو كاف فصحيح، كأما أف تفريغ السر باخلركج عنو كاجب؛ فال أدرم ما 

كاجبا بإطالؽ؛ لوجب على مجيع الناس اخلركج عن ضياعهم، كديارىم، كقُراىم، 
كأزكاجهم، كذرياهتم، كغَت ذلك شلا يقع ذلم بو الشغل يف الصالة ... فلما كصل إليو 

رمحو -، كقاؿ عن مسألة أخرل 11ذلك؛ كتب إيلَّ مبا يقتضي التسليم فيو، كىو صحيح"
زلت منذ زماف أستشكلو؛ حىت كتبت فيها إىل ادلغرب، كإىل أفريقية؛ فلم : " كما -اهلل
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يأتٍت جواب مبا يشفي الصدر... فأجاب بعضهم بأف ادلختلف فيو من التشابو ... 
 .12".فكتبت إليو: بأف ما قرَّرمت من اجلواب غَت بُتن ألنو إمنا جيرم يف اجملتهد كحده..

 وخو وتالميذه. شي3.1

على يد الكثَت من الشيوخ الغرناطيُت، أك من غَت  -رمحو اهلل-تتلمذ اإلماـ الشاطيب 
بعضهم يف كتابو )اإلفادات  -رمحو اهلل-الغرناطيُت، كقد ذكر االماـ الشاطيب 

 كاإلنشادات( نذكر منهم كما جاء يف الكتاب:

مد بن أمحد بن أيب الشيخ الفقيو القاضي اجلليل الشهَت اخلطَت أبو عبد اهلل زلمد بن زل
 .-رمحو اهلل- 13بكر ادلقرم

 رمحو اهلل- 14األستاذ الفقيو اجلليل األصويل أبو علي منصور الزكاكم-. 
 15الشيخ الفقيو األستاذ النحوم الفاضل أبو عبد اهلل زلمد بن علي البلنسي -

 .رمحو اهلل
 رمحو -16الشيخ األستاذ الكبَت الشهَت أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التغليب

 .-اهلل
 رمحو اهلل- 17الفقيو األستاذ الفاضل أبو عبد اهلل زلمد بن البكا-. 
 رمحو اهلل- 18الفقيو الطبيب أبو عبد اهلل الشقورم-. 
 19الشيخ األستاذ النحوم اللغوم أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن بيبش العبدرم 

 .-رمحو اهلل-
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 رمحو اهلل- 20الفقيو الكاتب أبو عبد اهلل بن زمرؾ-. 
 رمحو اهلل- 21الشيخ الفقيو الفاضل ادلوقت أيب احلجاج ادلكناسي-. 
 رمحو اهلل- 22الشيخ الفقيو ادلتفنن أبو احلسن علي الكحيلي-. 
 رمحو اهلل- 23الفقيو األستاذ أبو جعفر بن الراكية-. 

تالميذه الذين بعد عرضنا لبعض شيوخ االماـ الشاطيب نذكر البعض من 
شرف الجلوس لحلقات العلم التي أدارىا وقدم فيها شرحا وفيرا  انالو 

الكثَت  -رمحو اهلل-إذ تتلمذ على يد اإلماـ الشاطيب للكثير من العلوم؛ 
 من أىل العلم نذكر منهم:

 رمحو اهلل- 24أبو عبد اهلل زلمد اجملارم األندلسي-. 
 رمحو اهلل- 25أبو حيِت بن عاصم-. 
 رمحو اهلل- 26أبو بكر بن عاصم-. 
 رمحو اهلل- 27أبو عبد اهلل البياين-. 
 رمحو اهلل- 28أبو جعفر أمحد القصار األندلسي الغرناطي-. 
 رمحو اهلل- 29أبو عبد اهلل زلمد بن علي بن أشرص-. 

 . وفاتو ومؤلفاتو4.1
على أنو تويف بغرناطة سنة  -رمحو اهلل-اتفق كل من ترجم لإلماـ الشاطيب  

من اكتفى بذلك كابن القاضي يف درة احلجاؿ: " تويف  تسعُت كسبعمائة للهجرة، فمنهم
"، كقاؿ الونشريسي يف الوفيات: "كيف 30ق097سنة  -أعادىا اهلل لإلسالـ-بغرناطة 

 .31سنة تسعُت كسبعمائة تويف اإلماـ أبو إسحاؽ الشاطيب الغرناطي بغرناطة"
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رمحو اهلل يف كمنهم من حدد شهر الوفاة كتلميذه عبد اهلل اجملارم قاؿ: "تويف  
 .32تسعُت كسبعمائة" 097شعباف عاـ 

كمنهم من حدد التاريخ من شهر شعباف كمسى يـو الوفاة قاؿ يف فتح ادلبُت يف  
 .33ق"097طبقات األصوليُت: " كتويف يـو الثالثاء ثامن شعباف سنة 

يصنف مؤلفات يف  جعلو-اهللرمحو -فنبوغ اإلماـ الشاطيب  أما عن مؤلفاتو؛
، كقاؿ: " ألف تآليف نفيسة 34م؛ كصفها التنبكيت بأهنا " أْتاث شريفة"أكثر من عل

. ىذه ادلصنفات منها من 35اشتملت على حتريرات للقواعد، كحتقيقات دلهمات الفوائد"
 أنعم اهلل على ادلسلمُت بتحقيقها كطبعها، كمنها مامل يوفق إىل ذلك؛ كىي كالتايل:

 المطبوع: - أ
 ( كيعترب من أىم 36التعريف بأسرار التكليف: كيسمى بػ )عنواف الموافقات

 ادلؤلفات يف علم ادلقاصد كأصوؿ الفقو.
 كتاب يشتمل على بياف البدع -رمحو اهلل-: قاؿ عنو الشاطيب اإلعتصام " :

كأحكامها، كما يتعلق هبا من ادلسائل اصوال، كفركعا كمسيتو بػ) 
 .37االعتصاـ("

 فإين مجعت لك -و اهللرمح-: قاؿ عنو الشاطيب اإلفادات واإلنشادات " :
يف ىذه األكراؽ مجلة من اإلفادات ادلشفوعة باإلنشادات، شلا تلقيتو عن 
شيوخنا األعالـ، كأصحايب من ذكم النبل كاألفهاـ، قصدت بذلك تشويق 
ادلتفنن يف ادلعقوؿ، كادلنقوؿ، كزلاضرة ادلستزيد من نتائج القرائح، 

 .38كالعقوؿ"
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 كىو كتاب يف النحو شرح خالصة الكافيةالمقاصد الشافية في شرح ال :
نظم "اخلالصة يف النحو" أليب عبد اهلل  -رمحو اهلل-فيو اإلماـ الشاطيب 

زلمد مجاؿ الدين بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك األندلسي ادلشهورة بػ " 
: " ... أقيد على -رمحو اهلل-ألفية ابن مالك "، قاؿ اإلماـ الشاطيب 

لعالمة أيب عبد اهلل بن مالك الصغرل كىي ادلسماة بػ أرجوزة اإلماـ ا
"اخلالصة" شرحا يوضح مشكلها، كيفتح كيرفع على منّصة البياف فوائدىا، 
كجيلو يف زلك االختيار فرائدىا، كيشرح ما استبهم من مقاصدىا، كيقف 
الناظر فيها على اغراضها من مراصدىا، من غَت تعرض إىل ما يف سول 

 .39ىذا الغرض..."
 كىذا الكتاب ليس من تأليف اإلماـ الشاطيب فتاوى اإلمام الشاطبي :-

بل ىو من مجع كحتقيق الدكتور زلمد أبو األجفاف الذم قاؿ  -رمحو اهلل
كسائر ما صدر عن -مربزا أمهية عملو: " كلئن كانت ىذه الفتاكل 

تعّرؼ باألحكاـ الشرعية للوقائع الطارئة، فإهنا تلقي بعض  -الفقهاء
ضواء على شخصية صاحبها، كتدؿ على اجتاىو كموقفو من البدع اليت األ

عاصرىا، كتشَت إىل أكضاع اجتماعية، كاقتصادية بادلملكة الغرناطية النصرية 
 يف النصف الثاين من القرف الثامن.

كىذا ما حدا يب إىل اإلقباؿ على فتاكل عامل غرناطة كرلددىا، مجعا كترتيبا كحتقيقا   
 . 40حتف هبا القراء الذين يتطلعوف إىل احكاـ فقهنا اإلسالمي"كتعليقا، أل
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 غير المطبوع: - ب
  :كتاب البيوع من صحيح  قاؿ االتنبكيت عنو: " شرح فيوكتاب المجالس

 .41فيو من الفوائد كالتحقيقات ما ال يعلمو إال اهلل" البخارم؛
 أف اإلماـ  ذكر التنبكيت: 42كتاب عنوان االتفاق في علم االشتقاق

 .43أتلفو يف حياتو -رمحو اهلل-الشاطيب 
 45كذكر التنبكيت أنو أُتِلف أيضا :44كتاب أصول النحو . 

: -رمحو اهلل-يف ختاـ حديثو عن مؤلفات اإلماـ الشاطيب  كقاؿ التنبكيت
 -رمحو اهلل-كىذا يوحي بأف لإلماـ الشاطيب  ؛46"كلو غَتىا، كفتاكل كثَتة"

 ييسر الوصوؿ إليها كحتقيقها كنشرىا.أف  مؤلفات أخرل؛ نسأؿ
 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو: .1

الغزير ادلبثوث يف كتبو؛ إضافة إىل  علمو-اهللرمحو -شلا يربز ادلكانة العالية لإلماـ الشاطيب 
 ثناء العلماء عليو، كسأذكر مجلة من كالـ بعض ادلتقدمُت كادلتأخرين:

 بأنو: " اإلماـ العالمة احملقق القدكة احلافظ اجلليل  كصفو اإلماـ التنبكيت
، كعن علمو قاؿ: " كاف أصوليا مفسرا فقيها، زلدثا لغويا بيانيا 47اجملتهد"

نظارا، ثبتا كرعا صاحلا زاىدا سنيا، إماما مطلقا، ْتاثا مدققا جدليا، بارعا 
، من أفراد العلماء احملققُت األثبات كأكابر األئمة ادل تفننُت الثقات، يف العلـو

لو القدـ الراسخ كاإلمامة العظمى يف الفنوف فقها كأصوال كتفسَتا كحديثا 
 كعربية كغَتىا، مع التحرم كالتحقيق".

 "48كقاؿ الزركلي: "أصويل حافظ، من أىل غرناطة، كاف من أئمة ادلالكية. 
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 "49قاؿ الكتاين: "اإلماـ احملدث ادلتبحر احملدث األصويل النظار اجلهبذ  . 
  كقاؿ تلميذه أبو عبد اهلل زلمد اجملارم: "الشيخ اإلماـ العالمة الشهَت

 .50نسيج كحده، كفريد عصره"
  نقل التنبكيت عن اإلماـ احلفيد ابن مرزكؽ أنو قاؿ يف حق اإلماـ الشاطيب

:" إنو الشيخ األستاذ الفقيو احملقق العالمة الصاحل أبو -رمحو اهلل-
 .51إسحاؽ"

 وؼ: " العالمة ادلؤلف احملقق النظار أحد اجلهابذة كقاؿ الشيخ زلمد سلل
األخيار ككاف لو القدـ الراسخ يف سائر الفنوف كادلعارؼ أحد العلماء 

 .52األثبات كأكابر األئمة الثقات الفقيو األصويل ادلفسر احملدث"
  كقاؿ الشيخ زلمد رشيد رضا يف تعريفو بكتاب اإلعتصاـ: "كما رأينا أحدا

ما ُىِدمخ إليو أبو إسحاؽ الشاطيب من البحث العلمي  منهم ُىِدمخ إىل
، كقاؿ أيضا: " لوال أف ىذا الكتاب أُلنف 53األصويل يف ىذا ادلوضوع..."

يف عصر ضعف العلم كالدين يف ادلسلمُت لكاف مبدأ هنضة جديدة إلحياء 
السنة، كإصالح شؤكف األخالؽ كاالجتماع، كلكاف ادلصنف هبذا الكتاب 

من  -الذم مل يسبق إىل مثلو سابق أيضا-)ادلوافقات(  كبصنوه كتاب
أعظم اجملددين يف اإلسالـ، فمثلو كمثل احلكيم االجتماعي عبد الرمحن بن 

كما -خلدكف، كل منهما جاء مبا مل يسبق إىل مثلو، كمل تنتفع األمة 
 .54بعلمو" -جيب

 . الجانب االجتماعي لعصر اإلمام الشاطبي:3
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طي مزجيا من العرب كالرببر كادلهاجرين، يعيشوف بركح أخوية يعترب اجملتمع الغرنا
"، كقاؿ أيضا: 55يف رخاء كسعة رزؽ، قاؿ لساف الدين ابن اخلطيب: " كأخالقهم أبّية

". كرغم ما أشرنا إليو من توتر األكضاع 56"كأنساهبم عربية، كفيهم الرببر كادلهاجرة كثَت
السياسية كاألمنية، إال أف ذلك مل يؤثر بشكل كبَت على مستول األعياف كاألثرياء فيها، 
كعلى مظاىر الًتؼ يف ادلأكل، كادللبس، كادلسكن، كمظاىر احلياة، كيصور لنا كزير 

لة إىل االقتصاد، الدكلة بعض أحواذلم فقاؿ: " كمبانيهم متوسطة كأعيادىم حسنة مائ
كالغٌت مبدينتهم فاش حىت يف الدكاكُت اليت جتمع صنائعها، كثَتا من األحداث،  

" ككصف رجاذلم بقولو: " فتبصرىم يف ادلساجد أياـ اجلمع كأهنم 57كاخلّفافُت كمثلهم
".  كذكر عن نسائهم  58األزىار ادلفتحة يف البطاح الكردية حتت األىوية ادلعتدلة

، كلكنهن قد بالغن يف التفنت بالزينة حىت إف ابن 59لكالـ كحسن احملاكرةاتصافهن بنبل ا
خاؼ أف يكوف ذلك فتنة من اهلل كابتالء؛ فدعا اهلل بالسًت  -رمحو اهلل-اخلطيب 

كاللطف، فقاؿ: " كقد بلغن من التفنت يف الزينة ذلذا العهد كادلظاىرة بُت ادلصبغات، 
لتماجن يف أشكاؿ احللي، إىل غاية نسأؿ اهلل أف كالتنفيس بالذىبيات كالّديباجيات، كا

يغض عنهّن فيها عُت الدىر، كيكفكف اخلطب، كال جيعلها من قبيل االبتالء كالفتنة، 
 ".60كأف يعامل مجيع من هبا بسًته، كال يسلبهم خفي لطفو، بعزّتو كقدرتو

 بل ىذا الًتؼ كالبذخ الذم عاشتو ادلنطقة يف ذلك الوقت مل يكن سلبيا صرفا،
ترؾ بعض اآلثار اإلجيابية، مثل ادلشاريع العمرانية، كالبنائية، اليت أعطت طابعا مجاليا ال 

 يزاؿ شاىدا على تلك حضارة ادلسلمُت يف األندلس بعد سقوطها.  
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 :لعصر االمام الشاطبي . الجانب الثقافي4

سلتلفا رغم تردم األكضاع السياسية، كاالجتماعية، إال أف الوضع الثقايف كاف 
عن ذلك، فقد ازدىر اإلنتاج العلمي يف غرناطة إثر ىجرة العلماء، كاألدباء الفارين إليها 
من مدف األندلس األخرل، كما كاف لألمراء دكر بارز يف النهضة الفكرية، كالعلمية، فقد 

الوصول لحفظ الصحة في ألف أبو احلجاج يوسف بن إمساعيل كتابا يف الطب مساه "
، كاليت تعرؼ بادلدرسة العلمية، 62كقد تأسست يف عهده ادلدرسة اليوسفية، 61"الفصول

كادلدرسة النصرية، كقد أحلق هبا مكتبة خاصة تعاىدىا سالطُت غرناطة باالىتماـ 
 .63كامدادىا بالكتب

كباعتبار أف ادلساجد ىي من أىم ادلراكز الدينية، كالثقافية فقد عرفت انتشارا  
لتعليم االبتدائي يف ادلدف كالقرل مؤمنا يف مدارس صغَتة إذ كبَتا يف غرناطة، "ككاف ا

جيمع )ادلؤدب( أكالد احلي، كيُكب على تعليمهم القراءة، كالكتابة، كاخلط، مث حفظ آم 
 "  64القرآف

كمل يكن التعليم مقتصرا على علـو الدين كالعربية بل تعداه إىل العلـو العلمية  
العلـو النافعة؛ كقد نبغ الكثَت من أىلها يف شىت  كالرياضيات كالفلك كالطب كغَتىا من

 اجملاالت نذكر منهم:

كأبو  65ق(،366زلمد بن أمحد الفرشي )ت:  من القراء أبو عبد اهلل زلمد بن
، كزلمد بن إبراىيم بن 67ق(302)ت66عبد اهلل زلمد بن سليماف ادلعافرم، الشاطيب

 .68ق(780كضاح االلخمي )ت

بن اجلناف زلمد بن ادلشرؼ بن الكاتب أيب بكر ابن كمن النحويُت أبو الوليد ا
 .69ايب العالء
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كمن الفقهاء العارفُت بعلم احلديث كرجالو أبو الوليد كأبو زلمد عبد اهلل بن 
 .71، كأبو بكر زلمد بن احلسُت70زلمد بن يوسف بن نصر

كمن العارفُت بعلم احلديث أبو عبد اهلل كيقاؿ أبو سلمة زلمد بن علي البياسي 
 . 72غرناطيال

كمن العارفُت بالفقو كاألدب أبو عبد اهلل ابن أيب الربيع القيسي األندلسي 
، ككاف أبو عبد اهلل زلمد بن علي 74ق(291، كأبو إسحاؽ الساحلي )ت: 73الغرناطي

بن حيِت بن علي بن الشامي األندلسي "متفننا يف علـو ما بُت فقو كأصوؿ كضلو كلغة 
 ". 75كقراءات كنظم كنثر

األدباء ضياء الدين أبو احلسن علي بن زلمد بن يوسف اخلزرجي كمن 
 .77، كزلمد بن إبراىيم بن علي بن باؽ األموم76الساعدم

كغَتىم الكثَت شلن ، 78كمن األطباء أبو عبد اهلل زلمد بن سامل القيسي الغرناطي
 نبغ من أىل غرناطة.

 الجانب السياسي لعصر االمام الشاطبي:. 7
اليت كانت حتت  79يف القرف الثامن اذلجرم بغرناطة-رمحو اهلل-الشاطيب عاش اإلماـ 

حكم ملوؾ بٍت األمحر )ملوؾ بٍت النصر(؛ الذين يعود أصلهم إىل قرطبة كينسبوف إىل 
كمسوا بػ "بٍت األمحر" نسبة إىل ابن  ،80الصحايب اخلزرجي سعد بن عبادة رضي اهلل عنو

سس شللكة غرناطة )الدكلة النصرية(. كيسموف األمحر؛ كىو زلمد بن يوسف النصرم؛ مؤ 
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"بٍت النصر" نسبة إىل جدىم نصر بن قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي األنصارم؛ قاؿ 
لساف الدين بن اخلطيب: " فأكذلم الغالب باهلل أمَت ادلسلمُت أبو عبد اهلل زلمد بن 

نصارم من يوسف بن زلمد بن أمحد بن زلمد بن مخيس بن نصر بن قيس اخلزرجي األ
كلد أمَت األنصار سعد بن عبادة، ملك غرناطة يف رمضاف من عاـ مخسة كثالثُت 

 .81كستمائة إىل أف تويف عاـ أحد كسبعُت كستمائة"

كانت غرناطة يف ذلك الوقت متر بالكثَت من االضطرابات، كالصدمات الداخلية، 
ثل يف التنافس الشديد كاخلارجية على غرار شلالك األندلس األخرل، أما الداخلية فتتم

على احلكم، فإذا ُتويف ملك، أك قُتل، أك ُخِلع؛ نشب الصراع بُت أبنائو، أك إخوتو على 
احلكم بعده. كشلا يدؿ على اضطراب الوضع كضعف الدكلة، كانفالت زماـ احلكم من 

ا يد رجاذلا يف ذلك الوقت انتشار ظاىرة خلع ادللوؾ، أك قتلهم، كقتل األمراء؛ كنذكر ىن
إىل عاـ كفاة الشاطيب -الذين ملكوا احلكم يف شللكة غرناطة اإلسالمية-من سالطينهم 

، -إف كجد-بصورة سلتصرة مقتصرة على كنيتو، كامسو، نسبو، كعاـ مولده -رمحو اهلل-
 ككفاتو، كمدة ملكو. 

أبو عبد اهلل زلمد بن يوسف بن زلمد بن أمحد بن زلمد بن مخيس بن نصر بن  -2
ملك غرناطة  83ق(792، كلد عاـ أحد كتسعُت كمخسمائة )82قيس اخلزرجي

دلدة ست كثالثُت سنة من عاـ مخسة كثالثُت كستمائة إىل أف تويف عاـ أحد 
 .84كسبعُت كستمائة"
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، كلد عاـ ثالثة كثالثُت 85أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن يوسف بن نصر  -2
إىل أف تويف عاـ ملك غرناطة دلدة ثالثُت سنة، من عاـ كفاة كالده  86كستمائة

 .87أحد كسبعمائة
، كلد عاـ مخسة 88أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن زلمد بن يوسف بن نصر -6

ملك غرناطة دلدة سبع سنوات من عاـ كفاة كالده إىل أف  89كمخسُت كستمائة
 .91، كتويف عاـ احدل عشر كسبعمائة90خلعو أخوه عاـ مثانية كسبعمائة

، كلد عاـ ستة كمثانُت 92بن يوسف بن نصرأبو اجليوش نصر بن زلمد بن زلمد  -1
كاستمر ملكو  94، توىل احلكم بعد خلع أخية عاـ مثانية كسبعمائة93كستمائة

، كتويف عاـ اثنُت 95مخس سنوات، كخلع منو يف عاـ ثالثة عشر كسبعمائة
 .96كعشرين كسبعمائة

أبو الوليد إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن زلمد بن أمحد بن زلمد  -7
، كلد عاـ سبعة كسبعُت 97بن مخيس بن نصر بن قيس األنصارم اخلزرجي

، كاستمر ملكو اثٍت عشرة سنة 99، كبويع عاـ ثالثة عشر كسبعمائة98كستمائة
 .100إىل أف قتل عاـ مخسة كعشرين كسبعمائة

أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن زلمد بن أمحد  -3
، كلد مخسة عشر 101نصر بن قيس األنصارم اخلزرجيبن زلمد بن مخيس بن 

، كاستمر ملكو مثاف سنوات من عاـ مخسة كعشرين كسبعمائة إىل 102كسبعمائة
 .103أف قتل عاـ ثالثة كثالثُت كسبعمائة
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أبو احلجاج يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر  -0
ىل ادللك عاـ ، تو 105، كلد عاـ مثانية عشر كسبعمائة104األنصارم اخلزرجي

، كاستمر ملكو احدل كعشرين سنة؛ حيث قتل عاـ 106أربعة كثالثُت كسبعمائة
 .107مخسة كمخسُت كسبعمائة

زلمد بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر األنصارم  -8
، توىل ادللك مخس سنُت من 109، كلد عاـ تسعة كثالثُت كسبعمائة108اخلزرجي

إىل عاـ  110" كىو يافع قريب العهد بادلراىقة" عاـ مخس كمخسُت كسبعمائة
 .111ستُت كسبعمائة؛ إذ ثار بو أخوه بتدبَت ابن عمهما

إمساعيل بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر  -9
، استمر ملكو سنة كاحدة بعد أف ثار على أخيو عاـ 112األنصارم اخلزرجي

 .113د كستُت كسبعمائةستُت كسبعمائة إىل أف قتلو ابن عمو عاـ أح
، كلد عاـ اثنُت 114زلمد بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن نصر -27

، 116، استوىل على ادللك عاـ أحد كستُت كسبعمائة115كثالثُت كسبعمائة
 .117كاستمر ملكو قرابة ثالث سنوات إىل أف قتل عاـ ثالثة كستُت كسبعمائة

نصر  زلمد بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن -22
 119، توىل ادللك للمرة الثانية عاـ ثالثة كستُت كسبعمائة118األنصارم اخلزرجي

 .120كاستمر ملكو إىل أف تويف عاـ ثالث كتسعُت كسبعمائة
كمن خالؿ ىذا العرض ادلوجز ألحواؿ ملوؾ بٍت نصر؛ صلد أنو قد تعاقب 

 ستة ملوؾ ىم:-رمحو اهلل-على احلكم يف عصر اإلماـ الشاطيب 
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أبو الوليد إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن زلمد بن أمحد بن   -2
 ق(.027-ق026زلمد بن مخيس بن نصر بن قيس األنصارم اخلزرجي )

أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن زلمد بن  -2
-ق027أمحد بن زلمد بن مخيس بن نصر بن قيس األنصارم اخلزرجي )

 ق(.066
احلجاج يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر  أبو -6

 ق(.077-ق061األنصارم اخلزرجي )
زلمد بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر  -1

 ق(.037-ق077األنصارم اخلزرجي )
إمساعيل بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر  -7

 ق(.032-ق037األنصارم اخلزرجي)
 ق(.036-ق032زلمد بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن نصر) -3

زلمد بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن نصر األنصارم  -
 .ق(096-ق036اخلزرجي، توىل ادللك للمرة الثانية )

أما الصدمات اخلارجية فكانت ضد النصارل الذين حياكلوف اسًتجاع كل مدف 
سكاهنا إىل غرناطة فرارا من  وا الكثَت من مدهنا، كىاجر الكثَت مناألندلس حيث احتل

بطش النصارل عليهم، كصلد يف بعض الفتاكل لإلماـ الشاطيب كقد سألو بعض من بقي 
؛ كذلك لسوء أحواذلم، كشلا زاد 121حتت سلطة النصارل عن جواز البيع ألىل احلرب

غرناطة يف تلك الفًتة؛ شلا اضطرىم الطُت بلة العجز ادلادم الذم كاف يعاين منو ملوؾ 
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إىل طلب ادلعونة من أغنياء الشعب الغرناطي كأعياهنم الذين كانوا يستفتوف الفقهاء يف 
 .122شلن أفىت ّتواز ذلك -رمحو اهلل-ذلك؛ فيجيزه البعض كدينعو البعض، ككاف الشاطيب 

خطر كما كاف ملوؾ غرناطة يستعينوف ببٍت مرين ملوؾ ادلغرب يف التخلص من 
 ككانت احلرب بينهم سجاال مرة للمسلمُت كمرة عليهم. 123النصارل

 :ىوامش

                              
 .62فتاكل اإلماـ الشاطيب: ص 1

ترمجتػػو رمحػػو اهلل يف: زلمػػد اجملػػارم: برنػػامج اجملػػارم، حتقيػػق: زلمػػد أبػػو األجفػػاف، بػػَتكت: دار  2
: نيػػل االبتهػػاج بتطريػػز ، أمحػػد بابػػا التنبكػػيت222-223، ص2982: 2الغػػرب اإلسػػالمي، ط

الػػػػديباج، اشػػػػراؼ كتقػػػػدمي: عبػػػػد احلميػػػػد عبػػػػد اهلل اذلرامػػػػة، طػػػػرابلس: كليػػػػة الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية: 
، عبػػد احلػػي الكتػػاين: فهػػرس الفهػػارس كاألثبػػات كمعجػػم ادلعػػاجم 72-18 ، ص2989 :2ط

: 2كادلشػػػػػيخات كادلسلسػػػػػالت، اعتنػػػػػاء: إحسػػػػػاف عبػػػػػاس، بػػػػػَتكت: دار الغػػػػػرب اإلسػػػػػالمي، ط
، كزلمػػد سللػػوؼ: شػػجرة النػػور الزكيػػة 07 ص 2ج ، كاألعػػالـ:292ـ، ص2982-ق2172

، ك ابػػػػن 262 ص 2ق، ج2619يف طبقػػػػات ادلالكيػػػػة، القػػػػاىرة: ادلطبعػػػػة السػػػػلفية كمكتبتهػػػػا، 
درة احلجػػاؿ يف أمسػػاء الرجػػاؿ، حتقيػػق: زلمػػد األمحػػدم أبػػو النػػور، القػػاىرة: دار الػػًتاث : القاضػػي

 .282ص 2ج
أبػػو إسػػحاؽ الشػػاطيب: ادلقاصػػد الشػػافية يف شػػرح اخلالصػػة الكافيػػة، حتقيػػق عبػػد الػػرمحن بػػن سػػليماف  3

ـ، 2770-ق2128 :2العثيمُت، مكة ادلكرمة: معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث اإلسالمي، ط
 .2ص  2ج
لقػػاىرة: السػػمعاين عبػػد الكػػرمي بػػن زلمػػد: األنسػػاب، اشػػراؼ كضػػبط: ريػػاض مػػراد كمطيػػع احلػػافظ، ا 4

 . 28ص 22ـ، ج2981-ق2177 :2مكتبة ابن تيمية، ط
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اجلوىرم: الصحاح تاج اللغػة كصػحاح العربيػة، حتقيػق: أمحػد عبػد الغفػور عطػار، بػَتكت: دار العلػم  5

 .2728ص 7ـ، ج2909-ق2699 :2للماليُت، ط
 .679ص 6معجم البلداف: ج 6
مود بن اجلميل، اجلزائػر: دار اإلمػاـ مالػك، إبراىيم الشاطيب: اإلعتصاـ، اعتٌت بو كخرج أحاديثو: زل 7

 .22ـ، ص 2727-ق2162 :2ط
 .26-22اإلعتصاـ: ص  8
 .2ص 2ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية: ج 9
 

أبػػػو إسػػػحاؽ الشػػػاطيب: ادلوافقػػػات كمعػػػو تعليقػػػات: عبػػػد اهلل دراز، حتقيػػػق: زلمػػػد مػػػرايب، بػػػَتكت:  11
 .270-273ص  2ـ، ج2726-ق2161 :2مؤسسة الرسالة ناشركف، ط

 .278-270ص  2ادلوافقات: ج 12
أبػػػو إسػػػحاؽ الشػػػاطيب: اإلفػػػادات كاإلنشػػػادات، حتقيػػػق: زلمػػػد أبػػػو األجفػػػاف، بػػػَتكت: مؤسسػػػة  13

 .82-82ـ، ص 2986-ق2176: 2الرسالة، ط
 .80اإلفادات كاإلنشادات: ص  14
 .91اإلفادات كاالنشادات: ص  15
 .96اإلفادات كاإلنشادات: ص  16
 .278اإلفادات كاإلنشادات: ص  17
 .221اإلفادات كاإلنشادات: ص  18
 .212اإلفادات كاإلنشادات: ص  19
 .270اإلفادات كاإلنشادات: ص  20
 .279اإلفادات كاإلنشادات: ص  21
 .237اإلفادات كاإلنشادات: ص  22
 .231اإلفادات كاإلنشادات: ص  23
 .223برنامج اجملارم: ص  24
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 .77نيل االبتهاج: ص  25
 .77نيل االبتهاج: ص  26
 .77نيل االبتهاج: ص  27
 .226نيل االبتهاج: ص  28
 .670ص  2شجرة النور الزكية يف طبقات ادلالكية: ج 29

 .282درة احلجاؿ يف أمساء الرجاؿ: ص  30
الونشريسػػي أمحػػد بػػن حيػػِت: كفيػػات الونشريسػػي، حتقيػػػق: زلمػػد بػػن يوسػػف القاضػػي، شػػركة نوابػػػغ  31

 . 38الفكر، ص
 .222برنامج اجملارم: ص 32
عبػػػد اهلل مصػػػػطفى ادلراغػػػػي: الفػػػتح ادلبػػػػُت يف طبقػػػػات األصػػػػوليُت، مطبعػػػة أنصػػػػار السػػػػنة احملمديػػػػة،  33
 .277ص
 .18ص نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج:  34
 .19ص نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج:  35
 .69ص 2ادلوافقات: ج 36
 .22اإلعتصاـ: ص  37

 .82 ص اإلفادات كاإلنشادات: 38
 .2-2ص 2ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية: ج 39
 .22فتاكل اإلماـ الشاطيب: ص  40
 .19نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  41
 .19نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  42
 .19نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  43
 .19نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  44
 .19بتطريز الديباج: ص  نيل اإلبتهاج 45
 .19نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  46
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 .18نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  47
 .07ص  2األعالـ: ج 48
 .292فهرس الفهارس كاألثبات: ص  49
 .223برنامج اجملارم: ص  50
 .18نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج: ص  51
 .262ص  2شجرة النور الزكية: ج 52
 .1شاطيب: اإلعتصاـ، ضبطو كصححو: أمحد عبد الشايف، دار اشريفة، ص أبو إسحاؽ ال 53
 .1اإلعتصاـ )طبعة دار ا شريفة(: ص  54
 .261ص  2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 55
 .261ص  2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 56
 .269ص  2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 57
 .20اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص 58
 .29اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص 59
 .212ص  2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 60
أمحد بن زلمد ادلقرم: نفح الطيب مػن غصػن األنػدلس الرطيػب، حتقيػق: إحسػاف عبػاس، بػَتكت:  61

 .87ص 7ـ، ج2988-ق2178دار صادر، 
 .93اللمحة البدرية من الدكلة النصرية: ص  62
حيػِت زلمػود سػاعايت: الوقػف كبنيػة ادلكتبػة العربيػػة اسػتبطاف للمػوركث الثقػايف، الريػاض: مركػز ادللػػك  63

 .80ـ، ص 2993-ق2123 :2فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية، ط
-ق2126: 2يوسػػػػػف شػػػػػكرم فرحػػػػػات: غرناطػػػػػة يف ظػػػػػل بػػػػػٍت األمحػػػػػر، بػػػػػَتكت: دار اجليػػػػػل، ط 64

 .261-266ـ، ص2996
 .37ص 2األندلس الرطيب: جنفح الطيب من غصن  65
 .217ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 66
 .212ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 67
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 .237ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 68
 .227ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 69
 .229ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 70
 .277ص  2من غصن األندلس الرطيب: جنفح الطيب  71
 .79ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 72
 .268-260ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 73
 .291ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 74
 .79ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 75
 .297ص 2نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 76
 .236ص 3نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 77
 .267ص 1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: ج 78
)غخْرنخاطخة(: كىي من أقدـ مدف األندلس، كمعٌت غرناطة: رمانة بلساف عجم األندلس؛ كمسػي البلػد  79

-ىػػػ2690بػػذلك حلسػػنو. أنظػػر يػػاقوت بػػن عبػػد اهلل احلمػػوم: معجػػم البلػػداف، بػػَتكت: دار صػػادر، 
. كعبد ادلؤمن بن عبد احلق البغػدادم: مراصػد االطػالع علػى أمسػاء األمكنػة 297ص 1ـ، ج2900

 2ـ، ج2971-ق 2606: 2كالبقاع، حتقيق كتعليػق: علػي زلمػد البجػاكم، بػَتكت: دار ادلعرفػة، ط
 . 997ص
كم الشػأف ديواف ادلبتدأ كاخلرب يف تاريخ العرب كالرببر كمن عاصػرىم مػن ذعبد الرمحن بن خلدكف:  80

-ق2122األكػػػػرب، ضػػػػبط ادلػػػػنت ككضػػػػع احلواشػػػػي كالفهػػػػارس: خليػػػػل شػػػػحادة، بػػػػَتكت: دار الفكػػػػر، 
 228ص 1ـ، ج2777

لساف الدين زلمد بن اخلطيب: اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية، تصحيح كفهرست: زلب الدين  81
 .22-22ق، ص2610اخلطيب، القاىرة: ادلطبعة السلفية كمكتبتها، 

 .67لبدرية يف الدكلة النصرية: ص اللمحة ا 82
 .63اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  83
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  84
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 .60، كص22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  85
 .17اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  86
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  87
 .10اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  88
 .77اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  89
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  90
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  91
 .70اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  92
 .31اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  93
 .31اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  94
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  95
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  96
 .37اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  97
 .07اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  98
 .07اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  99

 .07محة البدرية يف الدكلة النصرية: ص الل 100
 .00اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  101
 .81اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  102
 .81اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  103
 .89اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  104
 .98اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  105
 .89البدرية يف الدكلة النصرية: ص اللمحة  106
 .22اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  107
 .277اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  108
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لساف الدين زلمد بن اخلطيب: اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق: زلمد عبد اهلل عناف، القاىرة:  109

 .92ص 2ـ، ج2907-ق2697 :2مكتبة اخلاصلي، ط
 .21ص  2ة يف أخبار غرناطة: جاإلحاط 110
 .23اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  111
 .221اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  112
 .26اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  113
 .726ص 2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 114
 .762ص 2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 115
 .727ص 2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 116
 .762ص 2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 117
 .220اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية: ص  118
 .67ص  2اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ج 119
-276ص 0، ج2772: 7خػػػػَت الػػػػػدين الزركلػػػػػي: األعػػػػالـ، بػػػػػَتكت: دار العلػػػػػم للماليػػػػػُت، ط 120

271. 
فتػػاكل االمػػاـ الشػػاطيب، حتقيػػق زلمػػد أبػػو األجفػػاف، تػػونس: مطبعػػة  أنظػػر: أبػػو إسػػحاؽ الشػػاطيب: 121

 . 211ـ، ص 2987-ق2:2173الكواكب، ط
 .28فتاكل اإلماـ الشاطيب: ص 122
عبػػد الػػرمحن علػػي احلجػػي: التػػاريخ األندلسػػي مػػن الفػػتح اإلسػػالمي حػػىت سػػقوط غرناطػػة، بػػَتكت:  123

 .727ـ، ص2982-ق2172: 2دار القلم، ط
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و  3خالل القرنين  السامانيون ودورىم في نشر اإلسالم بين األتراك الوثنيين"
 ."م10و  9/ىـ4

- أبو القاسم سعد اهلل 2الجزائرجامعة  –قسم التاريخ  – -ىوشات سامي  أ/
"The samanides And their role in spreading Islam 
among Turks pagans through the centuries, 3 – 4 

A.H / 9 – 10 A.D   "  

www.samialjazairi@yahoo.fr 

 ملخص البحث : 

" السامانيوف من أسرة فارسية عريقة كانوا يدينوف بالزرداشتية، اعتنق جدىم ساماف 
أحد أبناء  "أسد" و، انضم اإلسالـ على العهد األموم كأسلم معو باقي  أفراد أسرت

ساماف إىل جيوش أيب مسلم اػبراساٍل، كبعد قياـ الدكلة العباسية دخل أبناؤه يف 
قدراهتم العسكرية كاإلدارية، ما  كأثبتوا للعباسيُتخدمتها، كاشتهركا بوالئهم الشديد 

 .مناصب حساسة يف الدكلة  مكنهم من تويل

ز أساسا ػترك   ،ـ (999 -874ق /  389 – 261داـ حكمهم أكثر من قرف )  
اؼبناطق اػباضعة غبكمهم ازدىارا يف  يف مناطق خراساف كبالد ما كراء النهر، شهدت

منها نشر  بعدد كبَت من اؼبنجزات اغبضارية ـبتلف مناحي اغبياة، خلد التاريخ ذكرىم
لشرقيُت الذين كانوا ال يزالوف على كثنيتهم، رغم بُت جَتاهنم األتراؾ اكتثبيتو اإلسالـ 

 ، ىذا األمر الذم ملنشر اإلسالـ بُت ظهرانيهماعبهود الكبَتة اليت بذؽبا العرب يف سبيل 
 ..." السامانيُت إال على عهد قباحا كبَتا  يعرؼ
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Abstract 

"The samanides are an ancient Persian family whose religion 
was Alzerdachtih their grandfather ‘’Saman’’  and his family 
converted to l’Islam in  the Umayyad Era, ‘’ Assad ‘’ who was 
one of  Saman’s sons , enrolled Abu Musslim ALkhorassani’s  
armies . after the establishment of the Abasside state  , all  
Saman’s  descendance proved good service and loyalty to it 
demonstrating skill and strengh in the millitary as well as office , 
this pavrd the way for them to high rankang positions . 

The Samanis , rules lasted more than one century , 261-389 
A.H /874-999A.D, and was mainly centred in the areas of 
khurasan & Transoxania ( Beyond City River ) where all life 
aspects flourished, now history can witness their great 
civilisational deeds in the image of spreading Islam among their 
neighbouring Eastern Turks who was still paganists . in the end 
they  succeeded where Arabs failed …." 

 السامانيون ودولتهم : –أوال 
إىل أسرة فارسية عريقة األؾباد، كقػد استمدكا  اظبهم مػن إحػدل  ينتسب السامانيوف

قرل اؼبػشرؽ تػُسمى سػاماف، كلػػػػُقب جدىم الذم بػٌت ىذه القرية كأسػس أركػاهنا، كأطلق 
عليها اسم ساماف، "بساماف خداه "، كما كاف يلقب أمَت خبارل "ببخار خداه "،  
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، كىذا دليل 2كبَت ساماف أك رئيس ساماف   ،1كبذلك فمعٌت ساماف خداه أمَت ساماف 
 على أف ىذه القرية كانت ربت حكم جدىم  كخاضعة لرأيو .

، كىو 3كيف الوقت الذم يػُق ر فيو " النرشخي" بأف ساماف قرية من قرل منطقة بلخ 
الرأم نفسو الذم ذىب إليو "كارؿ برككلماف" حينما قاؿ بأف ساماف خداه ىو سيد 

كىو ما كرد كذلك بدائرة اؼبعارؼ اإلسالمية  4كانت تقع  يف منطقة بلخ قرية ساماف اليت  
، غَت أف "اؼبقدسي" أكرد بأف قرية ساماف ال تقع يف منطقة بػلخ إمنا ىي إحدل قرل 5

، ك أيػ ده يف ىذا الطرح "آشتياٍل إحساف عباس"، الذم قاؿ بأف 6مدينة ظبرقند 
 . 7رية اليت ىي من قرل ظبرقند السامانيوف كانوا يتوارثوف إمارة ىذه الق

كيف الوقت الذم نسب اؼبؤرخوف السابق ذكرىم، السامانيوف إىل اسم القرية مع 
االختالؼ حوؿ انتمائها إىل بلخ أك ظبرقند   يرل فريق آخر من الباحثُت  أف السامانيُت 

، كالذم ىو كبَت 8أخذكا اظبهم ىذا  من اسم جدىم " ساماف " الذم ينتسبوف إليو
 .  9األسرة السامانية 

كبُت مػن  ينسبهم إىل اسم القرية، كمن ينسب اظبهم إىل جد من أجدادىم حػاكؿ 
"ياقوت اغبػموم " التوفيق  بُت القولُت  حيث يقوؿ :" ...ك ديكن اعبمع بُت القولُت، 

ألف ساماف خداه معناه اؼبلك ساماف ألف خداه بالفارسية اؼبلك فيكوف أرادكا ذلك، مث  
ب عليهم ىذا االسم، ك ذلك كقوؽبم شاه أرمن ؼبلك األرمن كخوارـز شاه لصاحب غل

، كيقولوف لرؤساء الُقرل " ده خدا "، ألف  ده اسم القرية كخدا مالك  ككأنو قاؿ  خوارـز
، ك بذلك يكوف ساماف قد ضبل ىذا االسم الذم  10مالك القرية أك رب القرية . " 

،   11بناىا  كأصبح فيما بعد يطلق عليو  كيُعرؼ بوأطلقو ىو نفسو على القرية اليت 
 فاظبو كاسم القرية .  
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أهنم من أصل فارسي عريق،  كنسلو فقد أق ر أغلب اؼبؤرخُت أصل سامانأما عن  
، الذم يعد من خَتة أبناء فارس، 12فساماف خداه كاف من أبناء اؼبلك " هبراـ جوبُت "

كمَتخوند  كابن خلدكف كالبَتكٍل كابن األثَت كالكرديزم  ىذا ما قصد إليو " النرشخي
، كاليت حكمت تلك اؼبنطقة  13،  فهم من ساللة األسرة الساسانية الفارسية كبارتولد "

 زمنا طويال . 

، فقد ذىبت عديد اؼبصادر كاؼبراجع إىل القوؿ بأهنم  معتقدىم قبل اإلسالمأما عن 
جدىم "ساماف خداه" قبل اعتناقو اإلسالـ، على يد كانوا يدينوف بالديانة الزرداشتية ف

، كاف موبدا من موابدة  الزرداشتية 14كايل األموين خبرساف " أسد بن عبد اهلل القسرم " 
15  . 

كاؼبوابدة يف الديانة الزرداشتية ىم طبقة رجاؿ الدين العليا، كرئيس اؼبوابدة كالذم 
، أما الديانة الزرداشتية فهي 16النصارليطلق عليو " موبداف موبد "دبثابة البابا عند 

  17تنسب إىل " زرداشت بن بورشسب " الذم ظهر يف أياـ حكم اؼبلك " كشتاسف "
 . 18كقد كاف أبوه من أذربيجاف أما أمو فهي من منطقة الرم ك اظبها " دعد" 

إذف فالسامانيوف فضال عن نسبهم الفارسي العريق، فإهنم كانوا ينتموف إىل طبقة      
شريفة يف ؾبتمعهم  ذلك أف جدىم " ساماف خداه " كاف من كبار رجاؿ الدين 

، كىذا ما يفسر تلك اؼبمتلكات الكبَتة من ، حيث أنو كاف من اؼبوابذةالزرادشتيُت
إىل القوؿ بأف  األراضي كغَتىا كاليت كانت ربت تصرفهم، كاليت ضبلت اؼبستشرؽ بوزكرث

، كىذا كذلك ما دفع 20منطقة بلخ 19جدىم "ساماف خداه " كاف من كبار دىاقنة
"بأسد بن عبد اهلل القسرم " الذم اشتهر دبواساة األسر الكبَتة، إىل مساعدة ساماف 

 . 21خداه الذم عبأ إليو يف إحدل ؿبنو
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هد اػبليفة ، فقد حدث على عاتصال للسامانيين بالدولة اإلسالميةأما عن أكؿ 
يف أكاخر  22ـ (. 743- 724ىػ / 125 – 105األموم " ىشاـ بن عبد اؼبلك " ) 

من األتراؾ  24، حيث أف الغارات كاغبمالت اؼبتكررة 23أياـ حكم الدكلة  األموية
كالدىاقُت، على منطقة خراساف عموما كبلخ خصوصا قد كلػػػ دت اضطرابات كبَتة ككثَتة 

الرئيسي الذم دفع بساماف خداه الذم كاف اليزاؿ يدين ، كانت السبب 25باؼبنطقة  
إىل الفرار من بلخ كاػبركج منها، يف أعقاب تغلب ىؤالء األعداء عليها 26بالزرداشتية 

كعدـ قدرتو على ردعهم كالتصدم ؽبم، ككاف كايل خراساف من قبل األمويُت " أسد بن 
ىذه الفًتة متواجد  خالؿ 27ـ(  737- 734ىػ / 120- 116عبد اهلل القسرم " ) 

 دبدينة مرك، فقصده ساماف خداه مستجَتا بو طالبا عونو للتغلب على أعدائو. 

كقد اشتهر "أسد بن عبد اهلل القسرم" بعديد اػبصاؿ اغبميدة اليت جعلت ساماف 
خداه يقصده، منها ضبيتو كنصرتو للمظلومُت كاؼبضطهدين سواء كانوا عربا أك غَت عرب، 

، فضال عن صالحو ككرمو كرعايتو غبقوؽ األسر 28حىت تلقب  " بناصر اؼبظلومُت " 
ائو ككسر شوكتهم كأعاده سيدا على بلخ معززا مكرما،  العريقة كتبجيلها، فأعانو على أعد

كل ىذا جعل" ساماف خداه " متأثرا " بأسد بن عبد اهلل القسرم "،  ُمعجبا بو حافظا 
، كأعقب إسالمو إسالـ كل 29لفضلو عليو، كانتهى بو األمر إىل اإلسالـ على يديو 

 .30أسرتو 

عليو، قاـ بعد أف رزقو اهلل كلدا ككنوع من الوفاء كالتقدير من  ساماف لفضل صاحبو 
بتسميتو " أسد "  تيمنا بو  كتوطػ دت العالقة بينهما أكثر دبركر األياـ، كأصبح "ساماف 

"شخصا مقربا من " أسد بن عبد اهلل " كخادما لإلسالـ كسيفا من سيوؼ اؼبسلمُت  
 . 31بإقليم خراساف



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 367  14د لعدا
 

اساٍل  " الذم ضبل على أباه ساماف، كانضم إىل "  أيب مسلم اػبر  " أسد" خلف 
كيف أعقاب قياـ الدكلة العباسية استمرت  لدعوة لبٍت العباس هبذا اإلقليم عاتقو عبء ا

العالقة الوطيدة، حيث أنو كاف من " رجاؿ عيسى بن ماىاف "، الذم توىل أمر خراساف 
" أسد بن  زؽكرُ  ،32ـ.(  809- 788ىػ /193 – 170بكتاب من ىاركف الرشيد )

، كانوا صبيعا موالُت لبٍت العباس 33ربعة أبناء ىم " نوح أضبد حيي كإلياس " ساماف "بأ
كقد عال  شأهنم كذكرىم يف ىذه الدكلة، كخاصة يف اإلقليم الشرقي منها  كبرز دكرىم 

 .34أكثر يف خالفة الرشيد

بشق عصا الطاعة على  35ففي أعقاب قياـ " رافع بن الليث بن نصر بن سيار "
ىػ / 190العباسيُت، كاستيالئو على ظبرقند  بعد أف قتل كايل العباسيُت عليها سنة 

عظػػُم شأنو كقول ـ، قاـ بالدعوة لنفسو فبايعو الكثَت من أىل تلك الناحية ف 806
"  36ىاركف الرشيد أمرا لوايل خراساف  " علي بن عيسى بن ماىاف  جػػُػنده فأصدر

 .37إال أنو ىػُـز أمامو  حملاربتو 

كقد شغل ىذا التمرد من رافع باؿ الرشيد كثَتا، ذلك أنو كاف متخوفا من أف يتمكن 
رافع من  االستيالء على كل خراساف لذلك فقد قصدىا الرشيد بنفسو كصحػب معو  

كاليو على العراؽ لكي خيرج غبرب رافع   38إبنو اؼبأموف، كأصدر أمرا" ؽبرشبة بن أعُت"
ضم كل بالد ما كراء النهر إىل صفو  ، ك 39كاف قد قاـ بتحصُت ظبرقند بشكل جيد  الذم

كجد نفسو يف  فعظم شأنو كنزؿ جبيشو يف خبارل  كبعد اجتياز ىرشبة  لنهر جيحوف،
موقف ضعف  ذلك أف الناس ىاؽبم ما بلغو " رافع بن الليث " من قوة  فتخلوا عن 

ىرشبة، الذم عجز يف ظل ىذه الظركؼ من القضاء عليو، فكتب اؼبأموف إىل أبناء " أسد  
بن ساماف " خيطب كدىم ليتعاكنوا مع ىرشبة  يف سعيو اغبثيث للقضاء على سبرد رافع، 

، الشيء 40اغبرب تغَت ميزاف القوة لصاحل ىرشبة كمن كرائو بٍت العباس كدبشاركتهم يف 
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الذم أرغم رافع على طلب الصلح مع ىرشبة، فهدأ باؿ اؼبأموف هبذا الصلح الذم جاء يف 
 .  41ـ  809ىػ / 193كقتو، خاصة كأف الرشيد تويف أثناء ىذه الفًتة دبدينة طوس سنة 

ربعة كخػػُػصػُّوا دبكانة خاصة عند "اؼبأموف "، كعظم شأف أبناء "أسد بن ساماف " األ
أياـ كاليتو خراساف حيث قرهبم كاستعملهم كؼبا انصرؼ إىل العراؽ بعد أف صارت 
اػبالفة إليو، عُت" غساف بن عباد" مكانو أمَتا على خراساف كىو من قرابة  الفضل بن 

بالدكلة  رعاية غبقهم  سهل  كأكصاه بآؿ ساماف خَتا،  كأمره بتعيينهم يف مناصب رفيعة
 نظَت صدؽ كفائهم كإخالصهم لو . 

فقاـ غساف بتعيُت كل منهم على مدينة ىامة من مدف خراساف، فوىل نوح بن أسد 
ظبرقند، كأخاه أضبد فرغانة كحيي الشاش كأشركسنة، ككىل على ىراة أخاىم إلياس،  كاف 

غساف بن عباد" على ـ، كؼبا خلف " طاىر بن اغبسُت " " 819ىػ /  204ىذا سنة 
ـ،  821ىػ/  206كالية إقليم خراساف، أقر ىم يف حػػُػػكم  ما ربت أيديهم من بالد سنة 

كقد ُأضيف إللياس  ،43بتلك اؼبناطق 42كبذلك أصبحوا عماال مساعدين للطاىريُت 
حكم سجستاف يف أعقاب تويل " طلحة بن طاىر " حكم الدكلة الطاىرية بعد كفاة 

، كبذلك ظػل أبناء " أسد بن ساماف " يف مناصبهم، 44ـ  822/ ىػ207كالده سنة 
كقػد شهػدت  اؼبناطق اػباضعة غبكمهم ىدكءا كاستقرارا، كما حافظوا على كالئهم 

 .45للدكلة العباسية 

كقد تعاكف كايل ظبرقند " نوح بن أسد " مع " عبد اهلل بن طاىر "،  يف القضاء على 
الًتكي الذم أثار سخط اػبالفة آنذاؾ، فبمجرد أف " اغبسن بن األفشُت "   القائد 

أمره إىل نوح كجده رىن  46ـ(  842-833ىػ /227 - 218أصدر اػبليفة اؼبعتصم )
 842ىػ /228اإلشارة لتلبية أكامر اػبالفة، كاستمر حكم نوح لسمرقند إىل غاية كفاتو 
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يًتؾ كلدا خيلفو، فقد ـ، كبذلك فقد كاف أكؿ من تويف من أبناء أسد  األربعة، كألنو مل 
 . 47أقر الطاىريوف أخويو أضبد كحيي لإلشراؼ على ظبرقند كأعماؽبا خلفا لنوح 

كىذا  دليل على رضا الطاىريُت كمن كرائهم اػبالفة العباسية على السامانيُت، 
كاقتناعهم باألعماؿ اليت يقوموف هبا، فلو أهنم شهدكا منهم أم تقصَت أك عجز عن أداء 

نوطة هبم، ؼبا  م توريث حكم ظبرقند ألضبد كحيي السامانيُت، يف أعقاب كفاة األعماؿ اؼب
أخيهما نوح، حيث أنو كاف باإلمكاف تعيُت أم شخص من خارج البيت الساماٍل 
غبكم ظبرقند، دكف كجود أدٌل إشكاؿ خاصة كأف نوح مل يًتؾ من يرثو، من ىنا يظهر 

 ل ثقة من طرؼ  اػبالفة العباسية .لنا جليا أف  أبناء أسد الساماٍل كانوا ؿب

ىػ 251كظل حيي قائما بأعمالو على الشاش كأشركسنة إىل أف كافتو اؼبنية عاـ 
هبراة فخلفو ابنو ؿبمد على رأسها بأمر من  48ـ، كتويف بعده بسنة أخوه إلياس   865/

قائد " عبد اهلل بن طاىر "، ككاف إللياس كلد آخر يػُدعى "إبراىيم  " كصل إىل رتبة 
 .49عبيش الطاىريُت بإقليم خراساف 

إال أف  " أضبد " كاف األرفع شأنا من بُت أبناء " أسد بن ساماف "، حيث آؿ إليو 
حكم منطقة شاسعة، فقد بسط سيطرتو على فرغانة كالشاش كظبرقند كجزء من إقليم 

د كق50ـ  864ىػ / 250الصغد، كظل قائما بأعماؿ ىذه األقاليم  إىل أف تويف سنة 
اشتهر " أضبد بن أسد " يف حياتو بعديد اػبصاؿ اغبميدة، منها شدة كرعو كحػُبو للعلم  

 .51كقد ُكصف بأنو كاف عاؼبا 

نصر كيعقوب ككنيتو أبو يوسف كحيي  " سبعة أبناء ىم ككاف " ألضبد بن ساماف
، غاًلل كإسحاؽ كضبيد اؼبكٌت بأبو ككنيتو أبو زكرياء، كأبو األشعث اؼبسمى أسد كإظباعي

كإشتهر بشكل كبَت من بُت ىؤالء اإلخوة السبعة إظباعيل كأخوه األكرب نصر الذم كافق 
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الطاىريوف على أف تنتقل أعماؿ ظبرقند كما يليها إليو، فأصبح بذلك نائبا للطاىريُت هبذه 
 ة على أيد جنود الدكلة الصفاريةاؼبناطق، كاستمر كذلك حىت سقوط الدكلة الطاىري

مث االستيالء   ،ـ 869ىػ /259الذين سبكنوا من دخوؿ نيسابور عاصمة الطاىريُت عاـ 
 .  52على إقليم خراساف يف نفس السنة 

كقوة يػُحسب ؽبا  ،ظهرت الدولة السامانيةكيف ظل التغَتات اليت طرأت باؼبنطقة 
 – 256حساهبا على مسرح األحدث حيث أف  اػبليفة العباسي " اؼبعتمد على اهلل " )

أرسل  أمرا يقضي بتعيُت " نصر بن أضبد الساماٍل"  ـ(، 892 – 870ىػ /  279
، حيث بعث لو عهدا بوالية ىذه  53ـ  874ىػ /  261أمَتا على ما كراء النهر سنة 

، بعػد أف أقػ رىا إقليما مػُنػفصال عػن خراساف، كىذا كػتقدير لوالئو كإخالصو 54اؼبنطقة 
 . 56ذ نصر من مدينة ظبرقند حاضرة لدكلتو الفتية كازب 55للخالفة العباسية 

كيعترب ىذا التاريخ من الناحية الرظبية  ىو تاريخ بركز الدكلة السامانية، على مسرح 
للخالفة  اظبيااألحداث باؼبنطقة الشرقية للخالفة العباسية كدكلة قائمة بذاهتا تابعة 

رة صػدر بشكػل مباشر من اػبليفة ببغداد، فمنشور كالية " نصر بن أضبد " يف ىػذه الػم
كاف يصدر عن عماؿ إقليم خراساف الطاىريُت، ذلك أهنم   أما من قبل فمرسـو تعيينهم،

 . 57كانوا تبعا ؽبم

كيػُعلق " أضبد ؿبمد عدكاف " عن ىذه القضية قائال : " كيبدك أف اػبالفة العباسية قد 
لصفارية يف هتديد ىذه اؼبصاحل  ازبذت ىذه اػبطوة ضباية ؼبصاغبها حيث أخذت الدكلة ا
ـ فكػاف إبػراز 872ىػ / 259خاصة بعد ربطم آخر معقل للطاىريُت يف نػيػسابور، عاـ 

األسرة السامانية كالدفع هبا إىل مسرح األحداث السياسية كالعسكرية أمرا حيويا للخالفة 
 .58لتضع بذلك حدا ألطماع الصفاريُت . " 
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ل منها حسن سَتة األمراء السامانيُت السابػقػُت، إذف فقد أدت ؾبموعة من العوام
كثػقػة اػبالفة العباسية يف أبناء ىذه األسرة نتيجة للخدمات اعبليلة اليت قد ُموىا ؽبا من 
قبل كاليت تػُنػم عػن كالء شػديد أظهره السامانيوف للخػالفة، فػضال عػن الظركؼ اليت 

وامل ؾبتمعة خدمت السامانيُت سادت اؼبنطقة  خالؿ ىذه الفًتة، كل ىذه الع
كمػػكػػػػ نتهم من إقامة دكلة مستقلة ؽبم دبنطقة اؼبشرؽ اإلسالمي، كبذلك أصبحت 

 عالقتهم مباشرة مع اػبالفة العباسية، بعد أف كانوا عماال للطاىريُت باؼبنطقة. 

يف ىػذه كقد نتج عن الشرعػية اليت منحتها اػبالفة العباسػية للدكلة السامانية الناشئة، 
اؼبنطقة الشديدة القالقل كاالضطرابات تقوية سلطتهم األمر الذم مكػ نهم من فرض 
النظاـ، فبا أدل إىل ازدىار أكضاع بػالد ما كراء الػنهر، يف ظػل  عػهدىا اعبديد ربت 

 . 59اغبكم الساماٍل 

كلقد تعاقب على حكم الدكلة السامانية  منذ اإلعالف الرظبي عن ميالدىا، سنة  
ـ، عشرة أمراء كلهم من  999ىػ / 389ـ  كإىل غاية سقوطها سنة  874ىػ /  261

 – 279نسل "ساماف خداة " كلعل أبرزىم كأكثرىم قوة ىو  " إظباعيل بن أضبد " ) 
 – 301اٍل بن أضبد بن إظباعيل "  )ككذلك " نصر الث، ـ( 907 – 892ىػ /  295
ـ ( كلقد لػػػُقب كل أمَت من األمراء السامانيُت العشرة بلقب  942 – 913ىػ / 331

 عػُرؼ بو.    

كاعترب " السادايت أضبد ؿبمود " أف " نصر الثاٍل بن أضبد "، ىو أعظم األمراء 
الناحية كاف دكف كال يرجع ىذا إىل قوة شخصيتو حيث إنو من ىذه  ، 60السامانيُت 

إظباعيل بكثَت، بقدر ما يرجع إىل أف  الضػُعف قد بدأ يظهر على الدكلة يف أعقاب كفاتو 
، بدليل أف الدكلة السامانية 61حيث خال العرش الساماٍل من الرجاؿ األقوياء من بعده 

 بدأت تفقد الكثَت من أرضيها، لصاحل دكؿ اعبوار ركيدا ركيدا .
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، فضموا خبارل إىل توسيع رُقعتهابدء ظهور دكلتهم على كعمل السامانيوف منذ 
كبعد انتقاؿ حكم الدكلة السامانية إلظباعيل ،يف  ،62ـ  873ىػ /  260حكمهم سنة 

قاـ بنقل عاصمة الدكلة من ظبرقند  ،63ـ  892ىػ /  279أعقاب كفاة أخػيو نصر سنة 
 عهده ازدادت الدكلة حىت تاريخ سقوطها، كيف64إىل خبارل، اليت بقيت حاضرة لدكلتهم 

ىػ /  287السامانية قوة كضم  إقليم خراساف إىل دكلتو، بعد أف ىـز الصفاريُت سنة 
، كسبكن يف نفس السنة من ىزدية العلويُت بطربستاف كبذلك أصبحت دكلتو 65ـ  900

، كبذلك 66سبػتد من الصحراء الكربل حىت خليػج البػصرة كمن حدكد اؽبند حىت بغداد 
إظباعيل ىم  كالة األمر يف كل من مرك نيسابور الرم آمل قزكين أصفهاف  أصبح عماؿ

 .67شَتاز ىراة كبلخ ذلك أف كل ىذه اؼبناطق أصبحت خاضعة غبكمو 

ـ  907ىػ /  295كتوىل اغبكم " أضبد بن إظباعيل " يف أعقاب كفاة كالده سنة 
يستطع اغبفاظ ـ، إال أنػ و لػم  910ىػ /  298، ك سبكن من فتح سجستاف سػنة 68

على طػبػرستاف كجرجاف حيث تغلب عليهما " اغبسن بن علي الزيدم" ك طرد كايل 
ـ  على يد  914ىػ / 301، كانتهى األمر بأضبد مقتوال سنة 69السامانيُت منهما 

 . 70غلمانو 

، الذم يف عهده بلغت الدكلة 71اعتلى عرش السامانيُت بعد أضبد ابنو نصر الثاٍل 
السامانية أقصى اتساع ؽبا  كمن بُت العوامل اليت ساعدتو على ذلك، ىو استعانتو يف 
تدبَت شؤكف دكلتو بوزيرين عػُرؼ عنهما الكفاءة كحسن التسيَت، كمها تباعا " أيب عبد اهلل 

ده على غرار اعبيهاٍل" ك"أيب الفضل البلعمي "، فضال عن بركز قادة جيش أكفاء يف عه
إضافة إىل   " ضبويو بن علي " ك"أيب بكر ؿبمد بن اؼبظفػ ر كابنو أضبػد " من بعده،

"قػ راتكُت " ك"سػيػمػجػور الدكايت " 
72 . 
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كرغم اؼبشاكل الكبَتة اليت تعرضت ؽبا الدكلة السامانية خالؿ فًتة حكم " نصر بن 
من خالؿ سبرد  عدد من أفراد  أضبد " الذم توىل أمور البالد كىو ابن شباٍل سنوات، 

البيت الساماٍل عليو، طمعا يف اغبكم مثل سبرد عم أبيو "إسحاؽ ابن أضبد" كسبرد إخوتو 
إال أنػ و سبكػن من القضاء على كل ىذه التمردات،  ،73الثالث إبراىيم حيي كمنصور 

ة إىل ـ، كأصبح ربت حػُكمو إضافػ 921ىػ /  309كاستعاد طربستاف مػن الزيديُت سنة 
 .  74بالد ما كراء النهػر كخراساف كل من فارس ك طربستاف ككرماف كجرجاف كالعراؽ 

كيبدك أف سيطرة السامانيُت كانت كبَتة، على اؼبناطق اػباضعة ؽبم كباألخص يف 
خراساف كما كراء النهر حىت أف القػائػمػُت على أعماؿ فرغانة خجػنػدة كأشركسنة كظبرقند 

وا ال يسمحوف للوفػود بالعبور إىل خبارل إال بإذف األمَت الساماٍل  كالشاش كغَتىا، كان
حىت أف صاحب فرغانة كيػُدعى مالك كتب إىل " نصر بن أضبد " يستأذنو بالسماح 

 . 75للوفد الصيٍت بالعبور إىل خبارل للقائو من عدمو 

مر ككاف " أضبد بن إظباعيل " يتفقد إقليم خراساف  كبعض النواحي دبملكتو، األ
، كيظهر النفوذ الساماٍل يف خوارـز جليا من خالؿ 76الذم انعكس إجيابا على رعيتو 

إرساؿ السامانيُت لبعض اػبارجُت عنهم إىل سجوهنا ليقضوا فًتة العقوبة اؼبفركضة عليهم 
، كبػلغ نفوذ 78، ككاف أمَت خوارـز يػُخاطب األمَت الساماٍل بلػفػظ األمَت األجػ ل 77ىناؾ 

، إىل حد أف السفارة العباسية اؼبتوجهة إىل بالد البلغار أخذت إذنا السامانيُت  يف خوارـز
 . 79من " نصر بن أضبد " كي تتسلػ م بػُستانا فيها 

كعلى العمـو فقد أخذت مساحة الدكلة السامانية يف التقلص تدرجييا، يف أعقاب 
حدكد البالد  اليت  كفاة " نصر الثاٍل بن أضبد" حيث أف خلفائو مل يتمكنوا من حػفػظ

خلػ فها، بدءا مػن ابنو نوح الذم فقد بعػض األجزاء من دكلة أبيو على غرار الرم كشػيػراز 
، كيف عهد " منصور بن عبد اؼبلك" فػقػدت الدكلة 80اليت استوىل عليهما البويهيوف 
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بن أضبد " ،  إال أف  ابن األثَت اعترب سبر د " خلف 81السامانية طػبػرسػتاف جرجاف كالديلم 
ـ  كحػربػو معهم، أكؿ كىن دخػل على الدكلة  965ىػ/  354على السامانيُت سنة 

 . 82السامانية، حػيػث طػمع أصحاب األطراؼ فيهم لسوء طاعة أصحاهبم ؽبم 

 - 976ىػ /  387 – 366مث تعرضت الدكلة للزكاؿ على عهد" نوح بن منصور") 
، إال أف سقطت هنائيا كبصفة 83فيها بسبب الضعف الكبَت الذم استشرل  ،ـ ( 997

 .84رظبية على عهد " منصور بن نوح " الذم خرج يف أيامو ملك آؿ ساماف من أيديهم 

كانت الدكلة السامانية من الناحية القانونية  تابعة للخالفة العباسية، إال أف ىذه 
التبعية يف اغبقيقة كانت تبعية اظبية فقط  سبثلت يف أداء بعض فركض الوالء كالطاعة 
للخالفة، فالسامانيوف كانوا مستقلُت ذاتيا عن اغبكومة اؼبركزية ببغداد، كقد كاف حاكم 

ىو األمَت، كما ضبل أمراء الدكلة السامانية كالذين كانوا ملوؾ زماهنم  الدكلة السامانية
لسنوات طويلة، كحكموا مناطق شاسعة ألقابا فقد تلقب كل أمَت من األمراء السامانيُت 

 . 85بلقب كاحد

كمن خالؿ النظر يف  تاريخ السامانيُت، خنلص إىل أف نظاـ اغبكم يف ىذه الدكلة قد  
كاف كراثيا، فاإلمارة  مل زبرج من ىذا البيت مطلقا طيلة أياـ حكم السامانيُت، كاليت 

ـ (، فاألمراء العشرة  999 –ـ  874ىػ /  389 - 261امتدت بصفة رظبية من )
 .ة كلهم من نسل " ساماف خداه "الذين تعاقبوا على إمارة الدكل

كما يتضح لنا من خالؿ دراسة تاريخ السامانيُت، أنو مل يكن ىناؾ نظاـ ثابت أك 
، مثلما حدث بعد ث اغبكم  فأحيانا خيلف األخ أخاهقاعدة ؿبددة، يتم بواسطتها توري

كما 86ـ  892ىػ /  279تويل " إظباعيل بن أضبد " يف أعقاب كفاة أخيو نصر سنة 
خيلف االبن أباه حبكم الوراثة، كىو التقليد الذم غلب على توريث اغبكم يف الدكلة قد 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 375  14د لعدا
 

السامانية، كقد حيدث كأف يتوىل طفل صغَت السن أمور البالد  رغم كجود من ىو أجدر 
منو للقياـ بأعباء اغبكم حبػُكم السن كاػبربة يف اغبياة، كيف ىذا يكوف لكبار رجاؿ الدكلة 

دخل يف ىذا األمر أيضا النساء، هبدؼ كصوؿ كاحد من أبنائهن إىل دكر كبَت، كما تت
ـ.  976ىػ /366إمارة الدكلة، مثلما حدث ؼبا  توىل  " نوح الثاٍل ابن منصور "   سنة 

كىو صغَت السن مقاليد األمور بالدكلة، كأصبح بذلك ألمو األمر كالنهي يف تسيَت شؤكف 
 عصر :الدكلة، كقد قاؿ عنهما بعض أىل ذلك ال

 أمراف يعجز ذك الرياضة عنهما        رأم النساء كإمرة الصبياف

 .87أما النساء فميػلهن إىل اؽبػول ك      أخو الصبا جيرم بغَت عناف 

كقد تدخل حىت الغلماف يف توجيو األمور، مثلما حدث عندما أقدموا على  اغتياؿ  
ىػ/ 301 بُت الرعية، سنة األمَت " أضبد بن إظباعيل " الذم كاف حسن السَتة عادال

 .88ـ كعيػنػُّوا خلفا لو ابنو نصر البالغ من العمر شباف سنُت 913

مثلما أكرد نظاـ  –كما أف القضاة كالفقهاء كضػُػغوطاهتم على رجاؿ اعبيش، سامهت 
ـ،  942ىػ/  331يف تنازؿ " نصر بن أضبد " عن إمارة الدكلة البنو نوح سنة  -اؼبلك 

بإتباع مذىب الباطنية حىت أف قادة اعبيش قالوا عنو : " ال نريد أمَتا    يف أعقاب اهتامو
كافرا ..." كقد قضى األمَت اعبديد " نوح بن نصر " على الباطنية يف خراساف كما كراء 

، كىذه الركاية تدحض سباما الطرح الذم 89النهر الذين كانوا قد استقوكا يف عهد كالده 
 .90السامانيُت كانوا شيعة رافضة  م "  من أف  ذىب إليو " أضبد معمور العسَت 

كما أف إرادة رجاؿ اعبيش يف فًتة ضعف الدكلة السامانية، كاف ؽبا دكر يف ربديد 
مصَت أمَت  الدكلة مثلما حدث عندما ذبرأ القائداف العسكرياف " بكتوزكف " ك " فائق" 
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عبد اؼبلك " خلفا لو سنة  على عزؿ األمَت "منصور بن نوح "، كظبل عينيو  كعينوا ابنو "
 .91ـ   999ىػ /  389

األمَت الساماٍل كاف ال يكتسب صفة الشرعية أك الرظبية، إال إذا صدر مرسـو  إال أف  
من اػبليفة العباسي ببغداد دبباركتو كتفويضو غبكم  تلك األقاليم نيابة عنو، كبذلك 

 .92كم تصدر من بغدادخيضع لو كل أفراد البيت الساماٍل فكلمة الفصل يف أمر اغب

 دورىم في نشر اإلسالم بين األتراك الوثنيين :  –ثانيا 

اليت ال يسع  لقد خلد السامانيوف اظبهم يف التاريخ بعدد كبَت من اؼبنجزات اغبضارية،
اؼبقاـ لذكرىا كالتفصيل فيها، لذلك سأتطرؽ إىل كاحد منها يف سبيل كشف النقاب على 
ىذه الدكلة كالتعريف هبا كدبنجزاهتا  فمن أىم أعماؽبم اؼبسامهة يف ضبل اإلسالـ إىل 

الشعوب ىي قبائل األتراؾ مناطق كشعوب كاف غريبا عنها كضمها لدكلة اإلسػالـ، ىذه 
 ليت كانت أراضيهم ؾباكرة للسامانيُت كذبمع بينهما حدكد مشًتكة .  ا الوثنية

من الشعوب الرعوية اليت عاشت يف أكاسط آسيا، كألهنم مل يُدكنوا تارخيهم  تراؾكاأل
فإنو يصعب ربديد زمن ظهورىم األكؿ، كقد كانوا قبل القرف السادس ميالدم عبارة عن 

،  93كيف مناطق اإلستبس بآسيا الوسطى  قبائل بدكية رعوية تعيش على حدكد الصُت
كامػتػاز األتراؾ حبب اغبرب كالفركسية كتعلػػُػقهم بالنظاـ القبلي، كىي من الصفات 
األصيلة لدل البدك،  كرغم ؾباكرهتم للفرس كتأثرىم باغبضارة اليت كصلوا إليها، إال أهنم 

 .  94مل يتخلوا عن كثَت من صفاهتم البدكية 

كتنقسم الشعوب الًتكية إىل عدة فركع، يػُعترب فرع  " الغ ػػػػػُز"  أشدىػا بأسا كقوة، 
كقد اعًتؼ الكثَت من العلماء الذين تفر غوا  96أكرخوف ، 95حسب ما كرد يف آثار 

كمر ُد ذلك إىل أسباب كثَتة ذكركا منها كثرة  ،لدراسة تاريخ الًتؾ دبدل صعوبة ىذا العمل
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، كاتساع مساحة األرض اليت شغلوىا من أقصى الشرؽ إىل أقصى القبائل  كفركعها
الغرب، كتعدد اللهجات اليت يتكلموف هبا تبعا لتعدد اؼبناطق كاألقاليم اليت عاشوا يف 

إضافة الختالطهم بكثَت من الشعوب اليت عاشوا معها، كخضعوا غبكمها أك  ،ثناياىا
 .97...حكموىا على غرار الصُت كالفرس كاؽبنود كالعرب 

كبُوصوؿ الفتوحات اإلسالمية إىل خراساف، أصبح اؼبسلمُت ؾباكرين لألتراؾ، فكاف 
لزاما عليهم تأمُت اغبدكد اإلسالمية من خطرىم، كما كجدكا فيهم أرضا خصبة لنشر 

، كقد كجد العرب الًتؾ منقسمُت إىل إمارات متنازعة فيما بينها ،حيث 98اإلسالـ بينهم
 اغبد الفاصل بينهم ىو هنر سيحوف    . 99ًتؾ الغربيُتظهر الًتؾ الشرقُت كال

عالقة األتراؾ الوثنيُت باإلسالـ بدأت، بعد فراغ اؼبسلموف من فتح منطقة فارس سنة ف
ـ  كسبكنهم يف نفس السنة من تثبيت أركاف اغبكم اإلسالمي دبنطقة  651ىػ / 31

، كحبكم ىذا اعبوار كاف 100خراساف، فأصبحوا بذلك ؾباكرين غبدكد األتراؾ الوثنيُت 
لزاما على اؼبسلمُت تأمُت حدكدىم من اػبطر الًتكي اؼبػُحدؽ هبم  كألف األتراؾ كانوا ال 
يزالوف على كثنيتهم فقد اعتػربكا دبثابة األرض اػبصبة للمسلمُت، الذين سعوا لنشر الدعوة 

 .101اإلسالمية يف أكساطهم 

ة لنشر اإلسالـ يف كسط األتراؾ بنتائج كمل ربظ ؿباكالت اؼبسلمُت خالؿ ىذه الفًت 
يف ظل إصرارىم على التمسك بوثنيتهم، حىت أهنم ردُّكا على اؼبسلمُت بػشػ ن عدة  إجيابية،

، فبا اضطر اؼبسلمُت إىل اللجوء إلتباع سياسة الدفاع بإزباذ منطقة 102ىجمات عليهم 
 86 – 31ة  بُت خراساف كقاعدة دفاعية يف كجو ىجمات األتراؾ أزيد من طبسُت سن

 . 103ـ  701 -   651ىػ / 
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كيف أكاخر العهد األموم بدأ األتراؾ يػُقبلوف نوعا ما على اإلسالـ كىذا يف أعقاب 
سبكن " األمويُت " من تثبيت أركاف اإلسالـ يف بالد ما كراء النهر، كازباذىا كقاعدة لشن 

 .104اغبمالت العسكرية على األتراؾ الوثنيُت 

كقد أثػػ ػرت انتصارات اؼبسلمُت النوعية على األتراؾ يف عالقاهتم مع الصينيُت، الذين  
ىػ /  134-133، فاشتبك الطرفاف يف معارؾ سنة 105رأكا يف ىذا األمر هتديدا ؽبم

 مويُت بعد معركة دامت طبسة أياـ،انتهت بانتصار العباسيُت الذين خلفوا األ ،ـ 751
 ؿباكالهتم التوسعية على حساب األتراؾ الشرقيُت يف عهد  كبذلك استمر العباسيوف يف

 . 106كل من " اؼبنصور " ك" الرشيد " ك" اؼبأموف " 

كيبدك أف ىذه احملاكالت مل تنجح، بدليل أف العباسيُت اضطركا لبذؿ جهود كبَتة يف 
 سبيل صد عدكاف األتراؾ الشرقيُت على بالد ما كراء النهر، ذلك أف األتراؾ كانوا قد

تلف عبئوا إىل أسلوب الغارات اػباطفة على ىذه اؼبنطقة  فضال عن سياسة التعاكف مع ـب
 . اغبركات اؼبناكئة للعباسيُت

كدفع ىذا األسلوب اؼبنتهج من قبل األتراؾ باؼبسلمُت إىل الركوف ألسلوب الدفاع مرة 
ت األتراؾ عمدكا أخرل يف القرف الثاٍل اؽبجرم الثامن اؼبيالدم  كغبماية أنفسهم من غارا

، كقد كانت ىذه الغارات سببا يف 107لبناء األسوار كحفر اػبنادؽ يف بالد ما كراء النهر 
احتكاؾ األتراؾ باإلسالـ كتعرُّفهم عليو، كنتج عن ىذا االحتكاؾ تأثػُّػرىم بتفوؽ العامل 

 .  108اإلسالمي اؼبادم كاؼبعنوم 

 يف بالد ما كراء النهر كبُت األتراؾ كخالؿ ىذه الفًتة بقي اغبد الفاصل بُت اؼبسلمُت
ىو نفسو اغبد الفاصل بُت العنصرين الفارسي كالًتكي حضاريا، أم ذلك اغبد الفاصل 

، كالعداء بينهما كاف كبَتا خاصة يف ظل 109بُت مناطق الزراعة كبُت مناطق الرعي 
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بُت سكاف  االختالفات العرقية كاللغوية كحىت الدينية، ذلك أف اإلسالـ كاف قد انتشر
اؼبناطق الواقعة غرب هنر سيحوف، يف الوقت الذم بقي األتراؾ على كثنيتهم يف اؼبناطق 

 .110الواقعة إىل الشرؽ منو 

كحبكم ىذا اعبوار بُت اؼبسلمُت يف بالد ما كراء النهر كبُت األتراؾ الوثنيُت فقد 
النهر من خوارـز إىل انتشرت ببالد ما كراء النهر الرباطات بكثرة  خاصة كأف كل ما كراء 

فرغانة كانت مناطق ثغور مع األتراؾ، كقػُدر عدد الرباطات هبا بأكثر من عشرة آالؼ 
، كاف حيتشد هبا عدد كبَت من اؼبرابطُت كاؼبتطوعة كالغزاة على العهد الطاىرم، 111رباط 

قيُت هبدؼ الدفاع عن بالد ما كراء النهر، كاؼبسامهة يف ضبايتها من ىجمات األتراؾ الشر 
الذين ظلوا يتهددكهنا، كبذؿ ىؤالء اجملاىدكف إىل جانب اعبيوش الطاىرية جهدا كبَتا يف 

 .  112سبيل إحباط ىذه التهديدات كضباية مناطق األطراؼ هبا 

فإىل غاية سقوط الدكلة الطاىرية، كاف اإلسالـ مل يعرؼ انتشارا كبَتا يف أكساط 
هتم رغم جهود اؼبسلمُت، الذين كجدكا ابدياناألتراؾ الشرقيُت الذين بقوا متمسكُت 

 أنفسهم مضطرين أماـ ضربات األتراؾ الوثنيُت للتقهقر كالتزاـ أسلوب الدفاع .

كأىم العقائد اليت كانت منتشرة بًتكستاف كيف أكساط قبائلها، ىي العقيدة " الشامانية 
اؼبسيحية" اليت كانت قد  " إضافة إىل " الزرداشتية" " اؼبانوية " ك" اؼبزدكية "  ككذلك "

دخلت إىل بالد األتراؾ، كما أف عددا من اؼبناطق بًتكستاف كانت قد شهدت نشاطا 
لعدد من اؼببشرين النساطرة، ىذا كقد كانت اؼبانوية أكثر العقائد انتشارا يف أكساط 

 . 113األتراؾ 

 ، فدكرىم يف114ويعود أكبر الفضل لنشر اإلسالم في وسط األتراك للسامانيين
ىذا اجملاؿ يُعترب األبرز فعلى عهدىم  م جٍت شبار اعبهود اليت بذؽبا العرب ألجل نشر 
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اإلسالـ يف ىذه اؼبناطق طيلة قرنُت من الزمن  حيث  م ثبات اإلسالـ يف قلوب األتراؾ 
 . 115الغربيُت، ككسب عامل األتراؾ الشرقيُت للحضارة كاألمة اإلسالمية 

كانت تػُمثل اغبدكد الشرقية بالنسبة للبالد   116بًتكستافأف  اؼبناطق اليت تػُعرؼ  ذلك
اإلسالمية، كمركزا لنشاط الدكلة السامانية، اليت اذبهت سياستها اػبارجية إىل مد  نفوذىا 
هبذه اؼبناطق، حيث ذبنب السامانيوف قدر اإلمكاف الدخوؿ يف نزاعات مع اإلمارات 

همة اليت بدأىا الطاىريوف يف اغبدكد الشرقية اإلسالمية األخرل، فكانوا دبثابة اؼبتممُت للم
 .  117للدكلة اإلسالمية أين سبكنوا من إيصاؿ اإلسالـ إىل ىذه اؼبناطق الوثنية 

كقد عمد السامانيوف بعد أف بسطوا ىيمنتهم على خراساف كما كراء النهر، إىل 
ة عن الدين استعماؿ عدة أساليب هبدؼ إخضاع القبائل الًتكية اليت كانت ال تزاؿ بعيد

اإلسالمي كيف حالة عداء دائم معو، ىذا العداء الذم ذبس د من خالؿ الغارات اؼبتكررة 
على مدف ما كراء النهر اؽبامة مثل خبارل ظبرقند فرغانة كبنجكث ...، كما ذبسد كذلك 
من خالؿ تعاكف األتراؾ الشرقيُت مع إمرباطور الصُت ضد اؼبسلمُت يف كثَت من األحياف 

118   . 

يف سبيل نشر اإلسالـ يف  يز أسلوبُت ـبتلفُت اعتمدمها السامانيوفكيػُمكن أف منُ 
أكساط األتراؾ الشرقيُت  أحدمها امتاز باستعماؿ القوة كالعنف كانتهاج سياسة الفتوحات 
العسكرية يف عمق األراضي الًتكية، كاألسلوب الثاٍل اعتمد على طريقة الدعوة السلمية 

مانيوف فالسا...كاليت ازبذت عدة أشكاؿ، كعن ىذه الطرؽ قاؿ " ؿبمد علي البار" :" 
طبقػُّوا من ناحية سياسة اعبهاد بالسيف إلخضاع القوة اؼبعادية، كمن ناحية أخرل سياسة 

 .119التبشَت السلمي ... " 
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يف أراضي األتراؾ الشرقيُت، كاعتماد القائم على الجهاد فبالنسبة لألسلوب األكؿ 
سالمية، أسلوب اؽبجـو إلخضاع القبائل الًتكية، فهو يُعترب تغيَت يف السياسة اإل

فالسامانيوف قد عدلوا عن أسلوب الدفاع الذم كاف مػُتػ بعا من قبل اؼبسلمُت، ضد كفار 
الًتؾ يف كاد سيحوف منذ أف شرع اؼبسلموف يف ؿباكلة فتح ىذه اؼبناطق على يد " قتيبة 
بن مسلم "، حيث زبل ى السامانيوف عن حفر اػبنادؽ كبناء األسوار كاستصالحها 

كرائها كعمدكا إىل أسلوب اؽبجـو على مناطق اؼبراعي لتأديب األتراؾ  هبدؼ الدفاع من
120 . 

فالسامانيوف اعتربكا أف كلمة اإلسالـ ال ديكن أف ترتفع بُت األتراؾ الشرقيُت، إال إذا 
، ككانت اؽبجمات  ظهر اؼبسلموف دبظهر القوم القادر على البدأ بسياسة اؽبجـو

غارات اػباطفة  اليت هتدؼ إىل زرع اػبوؼ يف السامانية على مناطقهم أقرب إىل ال
 .  121صفوؼ األتراؾ كإجبارىم على كقف ضبالهتم على بالد ما كراء النهر

كمن اغبمالت السامانية اؼبشهورة على مواطن األتراؾ تلك اغبملة اليت قادىا " نوح 
على أسفيجاب اليت كانت ال تزاؿ ربت حكم أسرة  ـ،840ىػ/ 225بن أسد " سنة 

ية، كتتمتع بكثَت من االمتيازات كاإلعفاء من الضرائب، حيث أخضعها كأمر ببناء ترك
ىػ /  280، ككذلك ضبلة سنة 122حائط حييط هبا هبدؼ ضباية اؼبنطقة من غارات الًتؾ 

بعد جهد  123ـ  اليت غزا فيها " إظباعيل بن أضبد " بالد الًتؾ كافتتح مدينة طراز 893
فقة ما يقرب من عشرة آالؼ أسَت كغنم كميات كبَت كأسر كالد كزكجة حاكمها ر 

 .124معتربة من الغنائم 

كانتهت اغبملة بإسالـ أمَت "طراز" كأسلم معو الكثَت من الدىاقُت، ك م ربويل   
كقد   ،125كنيستها إىل مسجد جامع تػُليت فيو اػبطبة بإسم اػبليفة العباسي " اؼبعتضد "

يل على أف التبشَت اؼبسيحي بًتكستاف  ، كىذا دل126كانت كنيسة"طراز" كنيسة نسطورية 
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، كقد شيػ د فيها السامانيوف بعد فتحها عددا 127كاف أسبق من الدعوة اإلسالمية فيها 
 .    128من اؼبساجد 

كأصبحت األراضي الًتكية منذ بدء انتهاج ىذه السياسة اؽبجومية من قبل 
اإلسالـ ككذلك هبدؼ نشر  129السامانيُت، عرضة ؽبجوماهتم كغزكاهتم  بصفة دكرية 

هبدؼ اغبصوؿ على الغنائم، كبواسطة ىذه اؽبجومات سبكنوا من إخضاع بعض القبائل 
كنشر اإلسالـ يف أكساطها، كبفضلها كذلك سبكن السامانيوف من مد نفوذىم كإحكاـ 

، كقد ازبذت ىذه اغبركب الصبغة 130سيطرهتم على مناطق جديدة من أراضي األتراؾ 
 .     131هد " إظباعيل بن أضبد " الدينية كال سيما على ع

ككاف ؽبذه السياسة اؽبجومية من قبل السامانيُت رد فعل عنيف من طرؼ األتراؾ، 
ـ  اؽبجـو على بالد ما كراء النهر جبيش كثيف،   904ىػ /  291الذين حاكلوا يف سنة 

بقيادة كاف فيو سبعمائة قبة تركية من تلك اليت ال تكوف إال لرؤسائهم، لكن السامانيُت 
 . 132" إظباعيل بن أضبد "، ىزموىم كغنموا منهم الكثَت من الغنائم 

كىنا قر ر " إظباعيل بن أضبد " بأف التكثيف من السياسة اؽبجومية على مواطن 
األتراؾ كتوجيو الضربات كاغبمالت العسكرية القاسية إليهم، كالسعي لتوسيع رقعة الدكلة 

اغبل لتأديبهم كإجبارىم على كقف غاراهتم السامانية على حساب أراضيهم، ىي 
 كىجماهتم على األراضي السامانية .

 905ىػ /  293كبناءا على ىذا فقد سيػ ر " إظباعيل " جيوشو إىل بالد الًتؾ سنة 
ككاف ىذا سبهيدا لنشر اإلسالـ يف أكساط عدد من ، 133ـ، كافتتح عدة مواضع هبا 

، كرغم أسبقيتهم يف فتح ىذه 134إلسالـ بعد القبائل الًتكية اليت مل تكن قد عرفت ا
 .135اؼبناطق إال أهنم كانوا يطلبوف اعًتافا من اػبليفة حىت حيكموىا على أساس شرعي 
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ككاف " إظباعيل بن أضبد " قد شرع يف ىذه السياسة اؽبجومية ضد األتراؾ الوثنيُت، 
ب اليت كاجهتو يف كعلى هنجو سار ابنو " أضبد "، الذم سبكن من تذليل اؼبشاكل كالصعا

اغبكم، كحقق عدة انتصارات يف معارؾ خاضها ضد الرحالة من األتراؾ الوثنيُت بالقرب 
 . 136من حدكد دكلتو 

كرغم كل ىذه اعبهود اؼببذكلة من قبل األمراء السامانيُت هبدؼ نشر اإلسالـ يف 
ف القرف أكساط األتراؾ الوثنيُت  فإف اإلسالـ ظل ينتشر ببطء بينهم كىذا حىت منتص

، كإىل غاية ىذا التاريخ فقد بقي اعبغرافيوف اؼبسلموف 137الرابع ىجرم العاشر ميالدم 
 . 138يتحدثوف عن األتراؾ بوصفهم أجانب كأعداء لإلسالـ 

ككانت أكثر القبائل الًتكية عرضة ؽبذه السياسة اؽبجومية، ىي تلك القبائل اليت 
كنتج عن ىذه االحتكاكات العسكرية تعيش عند مناطق اغبدكد مع البالد السامانية  

، كقد ظلت 139اؼبستمرة بُت الطرفُت، عدـ إقباؿ األتراؾ بشكل كبَت على اإلسالـ 
كمل  140الفتوحات العسكرية قاصرة على األماكن القريبة من بالد ما كراء النهر فقط 

 تتوغل كثَتا يف أراضي األتراؾ . 

لسامانية كاف ؽبا أثرىا اإلجيايب فيما إذف فسياسة اؽبجـو اؼبنتهجة من قبل السلطات ا
خيص التقليل من خطر ىجمات القبائل الًتكية على بالدىم، حيث أصبح األتراؾ من 
جراء ىذه السياسة ىػُم من يلجئوف العتماد أسلوب الدفاع، أما فيما خيص نشر اإلسالـ 

سلمُت ضدىم بُت ىذه الشعوب، فإهنا مل ربقق نتائج كبَتة كمرد  ذلك إىل أف  حركب اؼب
 قد جعلتهم يعرفوف عن اإلسالـ كجهو العسكرم كقوتو اغبربية .  

، اليت عرب سياسة الدعوة السلميةككاف الفضل األكرب يف إسالـ األتراؾ يرجع إىل 
، اؼبنتهجة مع األتراؾ كاليت كاف 141عنها " ؿبمد علي البار"  دبصطلح التبشَت السلمي 
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كقد اعتػُمد فيها على عدة كسائل  ،الـ كمبادئو السمحةؽبا كبَت األثر يف تعريفهم باإلس
أمهها : اؼبدارس السامانية، اليت كانت منتشرة خبراساف كما كراء النهر يف القرف الرابع 
ىجرم العاشر ميالدم، كاليت أدت دكرا بارزا لنشر اإلسالـ يف أكساط األتراؾ  فبفضلها  

ثر قباحا يف آسيا الوسطى منها يف أم كانت الدعوة اإلسالمية خارج حدكد اػبالفة أك
 كقد نشطت مدارس خبارل كظبرقند كفرغانة .. بشكل كبَت بُت القبائل  142مكاف آخر 

الًتكية كيُعترب ىذا القرف ىو مرحلة الدعوة الشاملة إىل اإلسالـ يف أكساط األتراؾ 
اؼبتخرجُت  اء، ىم العلماء كالفقهكمن أىم كسائل قباح الدعوة اإلسالمية هبا143الشرقيُت 

 . ، حيث كانوا دبثابة دعاة لإلسالـ كسط األتراؾ الوثنُت144من مدارس ما كراء النهر 
ككاف عدد  من سكاف ما كراء النهر اؼبسلمُت قد عػبػركا يف شكل صباعات متتابعة إىل 
مناطق اؼبراعي كصوال حىت اؼبناطق الصحراكية، كأنشئوا ذبمعات سكانية صغَتة يف القسم 

ككانت ىذه اؼبناطق مدف ، من هنر سيحوف كىي جػند خػوارة كينغي كػنتاألسفل 
 .  145إسالمية يف بالد األتراؾ الشرقيُت 

كبدءكا من ىذه اؼبناطق نشاطهم االقتصادم، خاصة كأف التجار اؼبسلمُت كقوافلهم  
حيث كانوا  كانوا خالؿ ىذه اؼبرحلة بارعُت يف اجتياز كعبور طرؽ التجارة القددية،

، كمعلـو أف التجارة اليت برع فيها العرب كاؼبسلموف كانت من أعظم 146يرتادكهنا بكثرة 
، كقد كاكب ىذا النشاط االقتصادم 147مسالك انتشار اإلسالـ يف ـبتلف اؼبناطق 

، ككاف للمتصوفة كالعلماء 148نشاط ملحوظ يف الدعوة إىل اإلسالـ يف أكساط األتراؾ 
من اؼبدارس السامانية الدكر الرئيسي فيو، حيث سبكنوا من تعريف كالفقهاء اؼبتخرجُت 

 . 149األتراؾ باإلسالـ كتبسيطو ؽبم فبا قر بو إىل قلوهبم 

تخرجوف من اؼبدارس السامانية، كانوا خياطبوف الطبقة اؼبثقفة من 
ُ
فالفقهاء كالعلماء اؼب

األتراؾ، أما الصوفية الذين أصبح رجاؽبا من القول اؼبؤثرة باؼبنطقة على العهد الساماٍل 
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، فقد سبكنوا من اكتساب قلوب العامة 150كحظوا دبكانة خاصة لدل األمراء كالساسة 
عن طريق زىدىم كتقشفهم كحسن سَتهتم كصدؽ دعوهتم كإدياهنم يف مناطق البدك 

، كقد عمل الصوفية بأسلوهبم اػباص على التعريف باإلسالـ كنشره، من ذلك أهنم  151
كانوا ال يػُعارضوف استمرار طائفة من العادات احمللية، بشرط أف ال تتعارض مع أركاف 

 .   152اإلسالـ كمبادئو األساسية 

اؼببذكؿ من طرؼ الدعاة إىل إقباؿ األتراؾ على اعتناؽ اإلسالـ  كانتهى ىذا اعبهد
الذم تناسبت بساطة عقائده مع طبيعة البدك البسيطة، إضافة إىل ما سبيز بو اإلسالـ من 
ظبو ركحي كتفوؽ مادم حضارم، أدرؾ األتراؾ أثرمها يف سلوؾ السكاف الذين ىاجركا 

فدين اعبدد الذين أس سوا مدنا ؽبم داخل مراعي إىل ما كراء النهر، مث  عاد بعضهم مع الوا
 . 153كصحراء الًتؾ 

كبرزت نتائج جهود السامانيُت اؽبادفة لنشر اإلسالـ يف صفوؼ األتراؾ، بشكل كبَت 
إىل اإلسالـ، يف 154ؼبا سبكن دعاهتم من استقطاب ملك القراخانيُت" ستوؽ بغراخاف "

لم طواعية رفقة سكاف  مائيت ألف منتصف القرف الرابع ىجرم العاشر ميالدم حيث أس
أم ما يػُقدر حبوايل مليوف شخص، كقد أدل القراخانيوف بعد  خيمة من األتراؾ الشرقيُت،

إسالمهم دكرا كبَتا يف نشر الدعوة اإلسالمية يف أكساط األتراؾ الذين كانوا مل يػُسلموا 
ة قاـ هبا شخص كيُرجح أف يكوف سبب إسالـ ىذا اؼبلك كرعيتو راجع إىل دعو  155بعد 

النيسابورم "، الذم أقاـ ببخارل  156يدعى " أبا اغبسن ؿبمد بن سفياف الكلمايت 
بضع سنُت على عهد " عبد اؼبلك بن نوح "، مث التحق خبدمة اػباف الًتكي كتويف ببالطو 

 . 157ـ  961ىػ /  350سنة 

السٍت،  ككاف اإلسالـ الذم انتشر يف أكساط األتراؾ يف ظل آؿ ساماف ىو اإلسالـ
، كقد عػُرؼ عن السامانيُت بأهنم  158كالذم كاف األقرب إىل الطبيعة البدكية لألتراؾ 
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كأصبح األتراؾ بدكرىم على مذىب أىل  159كانوا ضباة ألىل السنة كمتعصبُت ؼبذىبهم 
، فقد كرثوا عن السامانيُت ضبيتػُهػم 160السنة كمتحمسُت لو مدافعُت عنو كرافعُت لرايتو  

 كسبسػُكهم بو. ؽبذا اؼبذىب 

كمن عوامل إقباؿ األتراؾ على اإلسالـ يف ظل السامانيُت كذلك، ىو احتكاكهم عن 
ذلك أف اعبيش الساماٍل قد ضم عددا معتربا من  قرب باؼبسلمُت يف اعبيوش السامانية،

كقد قر ب ىذا  ،161األتراؾ بل أف قواـ قوتو دبركر الوقت قد أصبح من ىذا العنصر
 .162االحتكاؾ بُت األتراؾ كبُت اإلسالـ كساعد على انتشاره بينهم 

، من خالؿ دخوؿ ب باؼبسلمُت كتعرفوا على اإلسالـكما أختلط األتراؾ الوثنيُت عن قر 
عدد معترب من رجاؽبم كنسائهم كخدـ أك كجوارم إىل قصور األغنياء كاؼبيسورين يف 

جُيلبوف من تركستاف الشرقية اليت مل تػُسلم بعد، ككانت دار الدكلة السامانية، إذ كانوا 
، كلذلك فقد كانت األسواؽ السامانية تعج بالرقيق الًتكي 163حرب بالنسبة للسامانيُت 

كاشتهرت ظبرقند بكوهنا من أىم مراكز ذبارة الرقيق بالدكلة السامانية، ككاف يتم  164
 .165تصديره منها 

سالـ يف أكساط الًتؾ الوثنُت كذلك، عظمتو كركعتو ككاف فبا ساعد على انتشار اإل
كعدـ مقدرة العقائد الوثنية على الصمود أمامو، خاصة كأف الشعوب الًتكية شعوب 
بدكية على الفطرة، كاإلسالـ قريب إليهم باعتباره دين الفطرة السليمة، فهو عقيدة سهلة 

 تضم كثَت من ارآراء الفلسفية كاضحة كقريبة إىل فهم القبائل البدكية، عكس العقائد اليت
 .  166اليت يصعب على اإلنساف البدكم البسيط إدراكها كاستيعاهبا كالنصرانية 

إذف فبفضل جهود السامانيُت فقد كصل اإلسالـ إىل شعوب كثنية كمناطق مل تكن تعرفو 
ر على غرار األتراؾ الشرقيُت كحىت البلغار الذين كانوا يعيشوف على  ضفاؼ هن من قبل،



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 387  14د لعدا
 

، كىذا اإلقباز يف ؾباؿ الدعوة لإلسالـ يػُعد من بُت أىم منجزاهتم اغبضارية 167الفولغا 
اليت خلػ دت ذكرىم كحفظت فضلهم، كباألخص يف ظل الدكر الكبَت الذم أداه ىؤالء 
األتراؾ يف التاريخ اإلسالمي من بعدىم، كقد ربقق ىذا اإلقباز بفضل تظافر جهود 

كمساعي عدد من  اؼبتخرجُت من اؼبدارس السامانية اؼبخلصُت جبارة جملموعة من الدعاة
أمراء ىذه األسرة لتحقيق ىذا اؽبدؼ إضافة إىل النشاط الكبَت للمتصوفة، فضال عن 

 جهود عدد من التجار كاجملاىدين .

 الهوامش : 
                                                           

، ترصبة أمُت عبد  تاريخ بخارى ـ( :959ىػ/  348النرشخي،أبو بكر ؿبمد بن جعفر )ت. -1
 .90.91،) د . ت ( ص. 3اجمليد بدكم كنصر اهلل  مبشر الطرازم ، دار اؼبعارؼ ، ط.

التاريخ الثقايف ػبراساف ك بالد ما كراء  –الحياة العلمية زمن السامانيين إحساف ذنوف :  الثامرم -2
النهر يف القرنُت الثالث ك الرابع ؽبجرة ، )رسالة دكتوراه منشورة ( دار الطليعة للطباعة ك النشر ، 

 . 10، ص.2001، 1بَتكت لبناف ، ط.
مو كىي مدينة قددية من أقدـ مدف آسيا تقع بفتح الباء كسكوف الالـ كآخرىا خاء معجبلخ  -3

؛ أيب الفداء عماد   90-91النرشخي : اؼبصدر السابق ،ص.حاليا يف مشاؿ أفغانستاف أنظر )  
 460، ص .  1850، دار الطباعة السلطانية ، باريس ،  تقويم البلدانالدين اظباعيل بن ؿبمد : 

.) 
،ترصبة ، أمُت فارس ك منَت البعلبكي، دار العلم  تاريخ الشعوب اإلسالميةبرككلماف كارؿ :  -4

 .262، ص. 1981، 9للماليُت ، بَتكت ، ط.
 5.  76، ص . 11، ترصبة أضبد الشنتناكم ك آخركف ، مج .دائرة المعارف األسالمية -
أحسن التقاسيم في معرفة ـ( :  990ىػ / 380اؼبقدسي مشس الدين أيب عبد اهلل ؿبمد )ت. -6

فهي من أجل مدف  سمرقند؛ أما 338، ص. 1906، دار صادر ،بَتكت ، مطبعة بريل ،  األقاليم
ما كراء النهر ، اختلف يف من بناىا كقد كرد بأهنا من أبنية ذم القرنُت ، ؽبا إثنا عشر بابا كهبا الكثَت 

ة بن مسلم من اؼبزارع كالبساتُت ، كمن مدهنا كمانية كدبوسية كأشركسنة كالشاش كخنشب ..فتحها قتيب
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ـ ، انظر )  اغبموم ، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي  706ىػ /87سنة 
، دار صادر ، بَتكت ،  3.ج، ممعجم البلدان ـ(  :  1229ىػ / 626البغدادم )ت .

 كما بعدىا ( .     246ـ ، ص. 1997ىػ/1397
ن بداية الدولة الطاىرية حتى نهاية الدولة تاريخ إيران بعد اإلسالم مآشتياٍل إحساف عباس :  -7

ـ ( ، ترصبة ؿبمد عالء الدين منصور ، مراجعة 1925ىػ /1343 –ـ  820ىػ/205) القاجارية
 .133، ص. 1989السباعي ؿبمد السباعي ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع  ، القاىرة  ، 

زين ـ( :  1051ىػ /443الكرديزم أيب سعيد ، عبد اغبي بن الضحاؾ بن ؿبمود )ت.  -8
 .108، ص. 2006، ترصبة عفاؼ السيد زيداف ، اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ، األخبار 

، تقدَل نعماف جرباف ، دار خراسان في العصر الغزنوي العمادم ؿبمد حسن عبد الكرَل :  -9
 . 14، ص. 1997الكندم للنشر ك التوزيع ، األردف ، 

 . 173-172، ص. 3.جالسابق، ماغبموم: اؼبصدر  -10
  -التاريخ ك اغبضارة   –لدول اإلسالمية المستقلة في المشرق اعبمل ؿبمد عبد اؼبنعم : ا -11

 . 199، ص. 2002دار اؼبعرفة اعبامعية ، مصر، 
:نبيل فارسي كلد بالرم كأبوه كاف حاكم أذربيجاف يعترب من أشهر قادة اعبيوش هبراـ جوبُت  -12

: إيران ـ أنطر )كريستنسن آرثر  590بانقالب على اؼبلك كسيطر على اغبكم سنة  الفرس ، قاـ
، ترصبة حيي اػبشاب ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ، بَتكت ،) د .ت  في عهد الساسانيين

، مطبعة بريل ، المسالك و الممالك  ؛ اإلصطخرم ابراىيم بن ؿبمد الكرخي : 427.( ص.
في تاريخ الدولة اإلسالمية : سالمهإبراىيم عبد اؼبنعم ؛ أبو العال 292، ص. 1937مدينة ليدف ، 

 .( .179ـ ، ص. 2005اؼبستقلة عن اػبالفة العباسية ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، المشرقية 
ىػ  440؛ البَتكٍل أبو الرحياف أضبد بن ؿبمد ) ت.  91النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص. -13
؛ابن األثَت اعبزرم  39، ص .  1878، ليبزيغ ،  اآلثار الباقية عن القرون الخالية ـ ( : 1048/

، إعداد إبراىيم مشس الدين ،  6، مج. الكامل في التاريخـ ( : 1233ىػ  630أيب اغبسن علي) 
؛ الكرديزم :  253ـ ، ص. 2003ىػ/ 1424،  4دار الكتب العلمية ، بَتكت ،  لبناف  ، ط.
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التاريخ ؛ابراىيم أيوب :  198؛ اعبمل :  اؼبرجع السابق ، ص.  182: اؼبرجع السابق ، ص . 

 .146ص. ،  1989،  1ية للكتاب ، لبناف ، ط .،الشركة العاؼبالعباسي السياسي والحضاري 
 .  208الكرديزم: اؼبصدر السابق ، ص .  -15
 16.   105كريستنسن آرثر : اؼبرجع السابق ، ص .   -

" بشتاسب بن ؽبراسب " ملك بعد أبيو " ؽبراسب بن كيوخي بن   باسمابن األثَت  دكرد عن -17
ك قد ظهر زرداشت برسالتو بعد ثالثُت سنة من  –أبوه  –" الذم أمر ببناء مدينة بلخ  كيكاكس

حكم كشتاسب ، ك قصده زرداشت كىو ببلخ ، فآمن برسالتو ك ضبل الناس عليها ،  ك زعم 
زرداشت أف كتابو كحي من اهلل تعاىل ، ك قد سبت كتابتو على اثنا عشرألف قطعة جلد من جلود 

 . ( .   198، ص. 1لذىب . أنظر )ابن األثَت  : اؼبصدر السابق ، مج.البقر ك نقش با
 2،ج. الملل و النحل ـ(  : 1135ىػ /548الشهرستاٍل أيب الفتح ؿبمد بن عبد الكرَل)ت. -18

ـ ،  1992ىػ/ 1413،  2، تصحيح أضبد فهيمي ؿبمد ، دار الكتب العلمية بَتكت ، لبناف ، ط.
 .  263-262ص. 

من أشراؼ الفرس حيكموف أىل القرل ، ك ديلكوف األراضي الشاسعة  اليت يسهر   :الدىقان -19
على رعايتها كزرعها رجالو ك أتباعو ، استعاف اؼبسلموف هبم يف كثَت من االعماؿ مثل صبع اػبراج 
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، كلمات عربية للًتصبة ك النشر ،  : أبو مسلم الخراسانيلصاحل الدكلة ، انظر )جرجي زيداف 
 .( . 17، ص.2011القاىرة ، 

دراسة يف التاريخ ك األنساب  –األسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي أ كليفورد :  بوزورث -20
، 2، ترصبة حسُت علي اللبودم ، مراجعة سليماف ابراىيم العسكرم ، مؤسسة الشراع العريب ، ط.-

 .   151ص .،  1995
 90.21نرشخي : اؼبصدر السابق ، ص . ال -

عرؼ عن ىشاـ بن عبد اؼبلك اغبـز ك العقل ك شدة كرىو للدماء ، انظر ) السيوطي جالؿ  -22
،  4مراجعة ؿبمود رياض اغبليب ، دار اؼبعرفة بَتكت ، لبناف ، ط.تاريخ الخلفاء  الدين :
 . ( . 218ـ ، ص. 1999ىػ/1420

، تقدَل نعماف جرباف ، دار خراسان في العصر الغزنوي ؿبمد حسن عبد الكرَل :  العمادي -23
 .  14ص . ، 1997الكندم للنشر ك التوزيع ، األردف ، 

نتج عن ىذه اغبمالت اؼبتكررة تدمَت مدينة بلخ ، مم دفع بأسد بن عبد اهلل القسرم إىل إعادة  -24
 . ( . 183ع السابق ، ص.تعمَتىا ك بنائها ، أنظر ) أبو العال: اؼبرج

 25اؼبرجع نفسو .  -
 .    208الكرديزم : اؼبصدر السابق ، ص. -26
 183.27أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص . -
 28.  90النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص. -
 29. 91اؼبصدر  نفسو ، ص .  -
 30. 182أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص . -
 31. 183ص.  أبو العال :  اؼبرجع  السابق ،-
 32.  184اؼبرجع نفسو ، ص .  -

؛ ابن خلدكف   208؛ الكرديزم: اؼبصدر السابق ، ص.  111النرشخي: اؼبصدر السابق ، ص. -33
؛  253، ص. 6؛ابن األثَت: اؼبصدر السابق ، مج.  400، ص.4: اؼبصدر السابق ، مج.
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، ربقيق دكركتيا   5، ج.كنز الدرر و جامع الغرر   أبو بكر بن عبد اهلل بن أيبك :الداوداري 
 . 306، ص.ـ 1992ىػ /1413كراقولسكي ، بَتكت ، 

 34.  184أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص .  -
ىو من بيت امارة ك رياسة ، كاف نائبا ؽباركف الرشيد على ما كراء النهر عزؿ ك حبس بسبب  -35

دعا لنفسو  ،إال أف ىزمو  ىرشبة يف حربو معو ، مات سنة  امرأة ك بعد ىربو سبرد على العباسيُت ك
، قاموس تراجم ،  دار العلم للماليُت األعالم  ـ ، انظر)  الزركلي خَت الدين : 811ىػ /  195

 . (. 13-12، ص.  2002،  15، ط.3بَتكت ، لبناف ، ج.
 على مهذاف ك أصبهاف ك من كبار القادة العباسيُت على عهدم الرشيد ك األمُت ، كاله األمُت -36

ـ .أنظر )الزركلي : اؼبرجع السابق ،  810ىػ /  195قم ..قتل يف اغبرب بُت األمُت ك اؼبأموف سنة 
 ( . 317، ص .  4ج . 

، ربقيق ؿبمد بن سامح عمر ،  البداية والنهاية الدمشقي أبو الفدا إظباعيل بن كثَت القرشي : -37
؛ الزركلي   242ـ ، ص. 2010ىػ /1431، 1، ط.10ج. ، 5دار إبن اعبوزم القاىرة ، مج.

 .13-12، ص. 3خَت الدين : اؼبرجع السابق ،ج.
ىػ  181كاف كاليا على افريقية ك مصر بأمر من ىاركف الرشيد ، مث عينو على خراساف سنة   -38
 ـ . مات مقتوال بسجن مرك الذم حبسو فيو اؼبأموف سنة 809ىػ /  193ـ ، ىـز رافع سنة 797/

 ( . 81، ص . 8ـ ، انظر ) الزركلي: اؼبرجع السابق ، ج .  816ىػ / 200
 39.   200-199. ؛ اعبمل : اؼبرجع السابق ، ص.111النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص. -
 تر. أضبد ؾبمود السادايت،  منذ أقدـ العصور حىت العصر اغباضر تاريخ بخارىفامربم :  أرمينوس-

 40.   91ص.،مكتبة هنضة الشرؽ ، جامعة القاىرة ، د . ت ،
 41. 200؛ اعبمل : اؼبرجع السابق ، ص. 111النرشخي: اؼبصدر السابق ، ص. -

 -820ىػ / 259- 205نسبة إىل طاىر بن اغبسُت الذم أسس الدكلة الطاىرية )الطاىريُت :  -42
اؼبأموف يف نزاعو ضد أخيو األمُت ، كأقر ـ( ، كقد كاف طاىر من كبار قادة العباسيُت كساند 872

اؼبأموف الطاىريُت يف حكم اؼبشرؽ ، كسقطت دكلتهم على يد الصفاريُت الذم سبكنوا من دخوؿ 
الدول ـ.أنظر )الفقي عصاـ الدين عبد الرؤكؼ :  872ىػ/259العاصمة الطاىرية نيسابور 
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 الغزك اؼبغويل ، دار الفكر العريب منذ مستهل العصر العباسي حىت المستقلة في المشرق اإلسالمي
 كما بعدىا ( .  33ـ ،  ص . 1999ىػ / 1420، القاىرة ، 

؛ كقد ذكر النرشخي أف سنة تعيينهم على الواليات   208الكرديزم: اؼبصدر السابق ، ص. -43
ىػ عكس بقية اؼبصادر، أنظر ) اؼبصدر السابق ،  204ىػ ك مل يذكر سنة 202األربعة كانت 

؛ابن خلدكف : اؼبصدر  253، ص.6؛كانظر كذلك  إبن األثَت : اؼبصدر السابق ،مج.111ص.
 . (. 94- 93؛ فامربم أرمينوس : اؼبرجع السابق ، ص. 381، ص . 3السابق ، مج.

 44.  16آشتياٍل : اؼبرجع السابق ، ص .  -
 45.   185أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص .  -
 46اؼبرجع نفسو .   -

،  3؛ ابن خلدكف : اؼبصدر السابق ، مج . 253، ص.6األثَت  : اؼبصدر السابق ، مج . إبن -47
 .  381ص . 

كرد خطأ يف دائرة اؼبعارؼ اإلسالمية ، ك اليت إعتربت أف أكؿ من تويف من االخوة االربعة ىو  -48
من أبناء أسد الياس ، يف حُت أف جل اؼبصادر اليت اطلعت عليها ، أصبعت أف نوح ىو أكؿ من تويف 

 .( 77، ص. 11األربعة ،  أنظر )دائرة اؼبعارؼ اإلسالمية : اؼبرجع السابق ، مج. 
 49.   186أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص .  -

 أقاليم الدولة اإلسالمية بين الالمركزية السياسية و الالمركزية اإلدارية مصطفى أضبد ؿبمود : -50
؛   217، ص. 1990، تقدَل اإلماـ  جاد اغبق علي جاد اغبي ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ، 

 12الثامرم: اؼبرجع السابق ، ص.
 51.  113النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -

،  3؛ ابن خلدكف : اؼبصدر السابق ، مج .  253، ص.6إبن األثَت : اؼبصدر السابق ،مج . -52
، دار عامل الكتب  موجز في تاريخ دويالت المشرق اإلسالميؿبمد عدكاف : ؛ أضبد   381ص.

 .  53ـ ، ص. 1990ىػ /  1410للنشر كالتوزيع ، الرياض ، 
يرل اعبوزجاٍل كالنرشخي كفامربم بأف منشور أعماؿ ما كراء النهر كصل إىل نصر بن أضبد بن  -53

ة رمضاف حسب ما أكرده النرشخي ، إذ أف ـ ، ك ربديدا يف غر  865ىػ /  251أسد الساماٍل سنة 
اػبليفة العباسي الواثق باهلل ،قد جعل ما كراء النهر اقليما منفصال عن الطاىريُت يف خراساف ك عُت 
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عليو نصر بن أضبد فبا ساعد على تقوية نفوذ السامانيُت باؼبنطقة الشرقية للخالفة ، ك قد علق أبو 
وزجاٍل بأنو كاف : " كجيها حيث كانت الدكلة الطاىرية سبر حبالة العال عبد اؼبنعم سالمة على قوؿ اعب

ضعف ك تلفظ أنفاسها األخَتة ... فقدرت اػبالفة العباسية للسامانيُت إخالصهم فجعلت إقليم ما 
؛  112كراء النهر منفصال عن خراساف ك أقرهتم عليو . " ، أنظر ) النرشخي: اؼبصدر السابق ، ص. 

؛ فامربم أرمينوس : اؼبرجع  187 – 186ن اعبوزجاٍل : اؼبرجع السابق ، ص . أبو العال  نقال ع
. ( ؛ كيعترب ىذا الرأم ـبالف ألغلب آراء اؼبؤرخُت ، ك الذين اعتربكا بأف بداية  94السابق ، ص . 

ـ ، كلو كاف اػبليفة الواثق قد أقرىم فعال على ىذا  874ىػ/  261الدكلة السامانية كاف سنة 
ىػ فلماذا يصدر اػبليفة اؼبعتمد بعد مركر حوايل عشر  251بعد فصلو عن خراساف سنة  اإلقليم

ـ كالذم كاف  847ىػ /  232سنوات  نفس القرار ؟ ، كما أف اػبليفة الواثق باهلل كاف قد تويف سنة 
ىػ /  252 – 248ـ ، ىو أبو العباس اؼبستعُت باهلل  865ىػ /  251خليفة على اؼبسلمُت سنة 

ـ ىذا يعٍت أف ما ذىب إليو النرشخي كاعبوزجاٍل كغَتمها خاطئ ، كاألصح أف سنة  866 – 863
ـ ، ىو تاريخ تعيُت نصر بن أضبد الساماٍل على بالد ما كراء النهر من اػبليفة  874ىػ /  261

 اؼبعتمد . 
 تاريخ اإلسالم و وفيات المشاىير وىػ(:  748الذىيب مشس الدين ؿبمد بن أضبد )ت -54

،  1،ربقيق ، عمر عبد السالـ تدمرم ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، ط .  20، ج. األعالم
،  9، ج. تاريخ الرسل و الملوك؛ الطربم ؿبمد بن جرير:  6ـ ، ص .  1992ىػ /  1412

؛ ابن كثَت إظباعيل   514، ص.  1975،  2ربقيق ؿبمد أبو الفضل ، دار اؼبعارؼ مصر، ط . 
ىػ /  1431، 1، دار ابن اعبوزم ، القاىرة ، ط. 11،  ج . 6، مج .  اية و النهايةالبدالقرشي : 

؛ ابن خلدكف :  254، ص .  6؛ ابن األثَت : اؼبصدر السابق ، مج .  88ـ ، ص .  2010
 .381، ص.  3، مج . اؼبصدر السابق 

- Mirkhond : op . cit , p . 115. 
 .  147 إبراىيم أيوب : اؼبرجع السابق ، ص. -55

56- mirkhond : op . cit , p 115 .  
كقد كرد خطأ عند إبراىيم أيوب إذ اعترب بأف نصر بن أضبد قد ازبذ خبارل عاصمة لدكلتو ، انظر 

 . ( 147)اؼبرجع السابق،ص. 
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؛ ابن خلدكف : اؼبصدر السابق ، مج .  254، ص .  6ابن األثَت : اؼبصدر السابق ، مج .  -57
 . 381، ص.  3
 58.  93- 92عدكاف : اؼبرجع السابق ، ص .  -
 59.  94فامربم أرمينوس : اؼبرجع السابق ، ص .  -

دار الثقافة للطباعة ك  تاريخ الدول اإلسالمية بآسيا و حضارتها ،السادايت أضبد ؿبمود :  -60
 . 143، ص .  1979النشر ، القاىرة ، 

 61.  80. دائرة اؼبعارؼ االسالمية : اؼبرجع السابق ، ص  -

 62.  117 – 115النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -

 63.  371، ص .  6ابن األثَت : اؼبصدر السابق ، مج .  -

 64.  117النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -
 65.  102 – 101فامربم أرمينوس : اؼبرجع السابق ، ص .  -

 1فرزات ك ؿبمد أضبد دمهاف ، ج . ، ترصبة ؿبمد صبحي الدول اإلسالمية : ستانلي لُت بوؿ  -66
 . 268، مكتب الدراسات اإلسالمية ، دمشق ، ص . 

 67.   104، ص . فامربم أرمينوس : اؼبرجع السابق  -
أخبار الدول وآثار األول في ـ ( :  1610ىػ /  1019القرماٍل أضبد بن يوسف ) ت  -68

ىػ /  1416،  1لكتب ، ط . ، عامل ا 2، ربقيق أضبد حطيط كفهمي سعد ، مج . التاريخ 
 . 423ـ ، ص .  1996

 ؛ 131النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -69
Mirkhond : op . cit . p . 129 -  

 70.  212الكرديزم : اؼبصدر السابق ، ص . 

 71.  405، ص .  4ابن خلدكف : اؼبصدر السابق ، مج .  -
 72.  212أبو العال عبد اؼبنعم  : اؼبرجع السابق ، ص .  -

أثرت سبردات أمراء البيت الساماٍل كثَتا على الدكلة ، ككانت من بُت أسباب ضعفها ، للمزيد  -73
 (. . 46-45، اؼبرجع السابق ،ص. كؿ اؼبستقلة يف اؼبشرؽ...الفقي: الدأنظر )

 . 17لشرؽ ، اؼبرجع السابق ، ص . االفقي : الدكؿ اإلسالمية اؼبستقلة يف  -74
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، ربقيق ؿبمد ضبيد اهلل ، مراجعة  : الذخائر و التحفىػ (  5القاضي الرشيد بن الزبَت ) ؽ  -75

 .  141ص .  1959صالح الدين اؼبنجد ، دائرة اؼبطبوعات ك النشر ، الكويت 
 76.  131النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -
، مطبعة   2، ترصبة يوسف بكار ، ط.سياسة نامة ىػ ( :  485نظاـ اؼبلك الطوسي ) ت  -

 77.  266،  ص .   2012السفَت ، األردف 
يف كصف الرحلة إىل بالد الًتؾ كاػبزر كالركس كالصقالبة  رسالة بن فضالن أضبد ابن فضالف : -78

ـ  1960ىػ / 1376بدمشق ، سوريا ،  ، ربقيق سامي الدىاف ،  مطبوعات اجملمع العلمي العريب
 .  81، ص .

 .  77اؼبصدر نفسو ، ص .  -79
؛الفقي : الدكؿ اإلسالمية اؼبستقلة يف  116فامربم أرمينوس: اؼبرجع السابق ، ص .  -80

 .  18الشرؽ...، اؼبرجع السابق ، ص . 
 81.  46ص . الفقي  : الدكؿ اؼبستقلة يف اؼبشرؽ اإلسالمي ... ، اؼبرجع السابق ،  -
 82. 290 – 289، ص .  7ابن األثَت : اؼبصدر السابق ، مج . -
 83.  93، ص  .  3حسن إبراىيم حسن : اؼبرجع السابق ، ج . -
 84.  142النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -
 85. 192نظاـ اؼبلك : اؼبصدر السابق ، ص .  -
 86. 401- 400، ص .  4ابن خلدكف : اؼبصدر السابق ، مج .  -
 87. 210اعبمل: اؼبرجع السابق ، ص .  -

 – 131حيث نقم عليو غلمانو كثرة ؾبالستو للعلماء ، أنظر ) النرشخي: اؼبصدر السابق ، ص. -88
، ، منشور ضمن تاريخ خبارل للنرشخي تاريخ كزيده  ىػ ( : 750ضبداهلل ) ت القزويني  ؛ 133
 .(  147ص. 

؛ إال أف ابن األثَت كاف قد  أكرد ركاية   258- 254نظاـ اؼبلك : اؼبصدر السابق ، ص .  -89
ـبالفة ؼبا ذكره نظاـ اؼبلك عن هناية نصر بن أضبد ، حيث أكرد  بأنو مرض كطاؿ مرضو الذم الزمو 

بل عليو حافيا ثالثة عشر شهرا فأقبل على العبادة ك بٌت لو بيتا يف القصر ظباه بيت العبادة ، ككاف يق
للصالة فيو كالتضرع إىل اهلل عزكجل ك ذبنب ارآثاـ كاؼبنكرات إىل أف مات ك دفن جبنب كالده ، ك 
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خلفو ابنو نوح ، من ىذه الركاية نستشف بأف نصرا مل يعتنق مذىب الباطنية كمل يعزؿ من حكمو ، 
 . ( .  175، ص .  7انظر ) اؼبصدر السابق ، مج. 

موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليو السالم إلى عصرنا سَتم : أضبد معمور الع -90
ىػ  1417،  1، مكتبة اؼبلك فهد الوطنية ، الدماـ ، ط .  م1996ىـ / 1417الحاضر 

؛كقد إعترب آشتياٍل إحساف عباس كىو شيعي اؼبذىب  أف  السامانيوف   222ـ ، ص . 1996/
تظهركف هبم عكس الشيعة كالباطنية الذين سخطوا عليهم سنة متعصبُت ك طاؼبا كاف علماء السنة يس

 .( .  163 – 162ذلك أهنم عانوا يف عهدىم ، أنظر ) اؼبرجع السابق ، ص . 
؛ آشتياٍل إحساف عباس : اؼبرجع السابق ،   4-3، ص.  8ابن األثَت : اؼبصدر السابق ، مج.-

 91. 161ص.
 92. 221...، اؼبرجع السابق ، ص.الفقي : الدكؿ اؼبستقلة يف اؼبشرؽ اإلسالمي  -

، دار  -بيزنطة سالجقة الرـك ك العثمانيوف  –بالد الترك في العصور الوسطى عطا زبيدة :  -93
 .  10 – 9الفكر العريب ، )د .ت ( ، ص. 

 94. 165العمادم : اؼبرجع السابق ، ص .  -
: تعترب من أىم اؼبصادر يف الكشف عن فجر تاريخ الًتؾ كبداية ظهورىم بآسيا  آثار أكرخوف -95

الوسطى ،  كىي أقدـ ارآثار اػباصة باللغة الًتكية  اكتشفت يف النصف الثاٍل من القرف التاسع عشر 
، دار  فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية طو : نداعلى ضفاؼ هنر أكرخوف دبنغوليا ، انظر )

؛ حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ،  139، ص .  1993اعبامعية ، االسكندرية ، اؼبعرفة 
 . ( .  135ىامش ص . 

 . 53بارتولد : تاريخ الًتؾ ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -96
 . 137، ص . اؼبرجع السابقطو : ندا -97
 .  27عطا زبيدة : اؼبرجع السابق ، ص .  -98
 .  138حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ، ص .  -99

 .  اؼبرجع نفسو -100
 . 27، ص . اؼبرجع السابق زبيدة عطا : -101
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 3، دار النفائس ، بَتكت لبناف ،ط . تاريخ السالجقة في بالد الشامؿبمد سهيل :  طقوش -102

 .  16، ص . ـ  2009ىػ / 1430، 
 .  138حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ، ص .  -103
 . 23 – 22طقوش : اؼبرجع السابق ، ص .  -104
يرل حسن أضبد ؿبمود أف سبب ىذا الصراع مرده بالدرجة األكىل ، إىل رغبة الصينيُت يف  -105

ا إىل السيطرة  كبسط نفوذىم على طرؽ التجارة اليت تعرب من الشرؽ األقصى إىل ما كراء النهر كمنه
 .( . 158اعبزيرة العربية فأكربا ، انظر ) اؼبرجع السابق ، ص . 

 .32زبيدة عطا : اؼبرجع السابق ،ص .  -106
-Sergej Klastornyj : les Samanides  et les Kaeakhanides :   
une étape initiale de la géopolitique impériale, Cahier 
d’Asie centrale ( en ligne ) , 9 , 2001 , mis en ligne le 13 janvier 
2013 , p . 37.   

 .  55اؼبرجع السابق ، ص .  تاريخ الًتؾ ... ،بارتولد : -107
ؿبمود الكاشغرم للدراسات جامعة ،تاريخ منسيالقراخانيون في تركستان ؿبمد زياد ىواش : -108

  .3 –2. ص ،الشرقية، شكيك
زياد ىواش : اؼبرجع ؛ ؿبمد  75 – 74بارتولد : تاريخ الًتؾ ... ،اؼبرجع السابق ، ص .  -109

 .  1نفسو ، ص. 
-110Sergej Klastornyj : op . cit , p .35 .      

ص .  ، 1992منشورات مكتبة اغبياة ، بَتكت لبناف ،،صورة األرض: النصييبابن حوقل  -111
387  . 

 .  167حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ، ص .  -112
تركستان فاسيلي فالدديَتكفيتش :  بارتولد ؛ 33 – 32زبيدة عطاء : اؼبرجع السابق ، ص .  -113

، ترصبة صالح الدين عثماف ىاشم ، اجمللس الوطٍت للثقافة  من الفتح العربي إلى الغزو المغولي
 391، ص . ـ  1981ىػ /  1401، 1، الكويت ، ط .  كالفنوف كارآداب ، قسم الًتاث العريب

 . 
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 114.  74بارتولد : بالد الًتؾ ... ، اؼبرجع السابق ، ص .  -
 1، الدار السعودية للنشر كالتوزيع جدة ، ط.  التركستان مساىمات وكفاح ؿبمد علي البار : -115

 . 167؛حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ، ص .  19ـ ، ص .  1990ىػ / 1411، 
 حده مع بالد اؼبسلمُت ىو منطقة فاراب أكؿىو اسم جامع عبميع بالد الًتؾ تركستاف : -116

، 2.)اغبموم :اؼبصدر السابق، ج .، سبتد كصوال إىل بالد الصُت كالتبت  الواقعة كراء هنر سيحوف
 .(.23ص.
دار العامل العريب ،القاىرة ،الحياة اإلجتماعية في العراق زمن البويهيينحورية عبدة سالـ : -117
 .  57 -56ص .  ـ ، 2009ىػ /1430، 1،ط.
، دار الشركؽ،  2، ج . المسلمون في االتحاد السوفياتي عبر التاريخ البار ؿبمد علي:  -118

 . 285، ص . ـ 1983ىػ /  1403،  1. جدة ، ط 
 .   19ؿبمد علي البار :  الًتكستاف...، اؼبرجع السابق ، ص .  -119
؛عبد اجمليد أبو الفتوح بدكم :  56 – 55بارتولد :تاريخ الًتؾ ...،  اؼبرجع السابق ، ص .  -120

من القرف اػبامس ىجرم حىت  التاريخ السياسي والفكري للمذىب السني في المشرق اإلسالمي
ـ ،  1988ىػ /  1408، 2سقوط بغداد ، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ، اؼبنصورة ، ط . 

 .100ص . 
Sergej Klastornyj : op . cit , p . 39 . - 

: تركستاف ...، اؼبرجع السابق ،  ؛بارتولد 172حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ، ص .  -121
 .   335ص. 

 اؼبرجع نفسو .   -122
بلد قريب من أسفيجاب كىو من ثغور بالد الًتؾ ، ياقوت اغبموم : معجم : مدينة طراز  -123

 .27ص .  ـ ،1977ىػ/ 1397، دار صادر بَتكت ،4البلداف ، مج . 
 .376، ص .  6ابن األثَت : اؼبصدر السابق ، مج .  -124

Mirkhond : op . cit . p . 117- 
 . 123النرشخي : اؼبصدر السابق ، ص .  -125

126Sergej Klastornyj : op . cit , p . 38.  
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 .  76بارتولد : تاريخ الًتؾ ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -127
 . 230اعبمل : اؼبرجع السابق ، ص .  -128

 Sergej Klastornyj : op . cit , p . 39 . 
 .  258نظاـ اؼبلك : اؼبصدر السابق ، ص .  -129
 .  307ؿبمد علي البار : اؼبسلموف يف اإلرباد السوفيايت ..، اؼبرجع السابق ، ص .  -130
 . 202أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص .  -131
 .  116، ص .  10الطربم : اؼبصدر السابق ، ج .  -132
 .  431، ص .  6ج . ابن األثَت : الكامل ..، اؼبصدر السابق ، م -133
 . 229اعبمل : اؼبرجع السابق ، ص .  -134
 .  204أبو العال : اؼبرجع السابق ، ص .  -135
كبركز مشركع إسالمي ؼبقاكمة التغلغل الباطٍت كالغزك  دولة السالجقةؿبمد علي :  الصالبي -136

 .23.  صـ ، 2006ق/  1427، 1الصلييب ،مؤسسة اقرأ للنشر ك التوزيع ، القاىرة ، ط . 
 . 101بدكم : اؼبرجع السابق ، ص .  -137
 .  75بارتولد :تاريخ الًتؾ ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -138
 . 101بدكم : اؼبرجع السابق ، ص .  -139
 .  76بارتولد : تاريخ الًتؾ ...، اؼبرجع السابق ، ص . -140
 .  19ؿبمد علي البار : الًتكستاف ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -141
 . 76 – 75بارتولد : تاريخ الًتؾ ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -142
 .  19ؿبمد علي البار : الًتكستاف ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -143
 . 171: اؼبرجع السابق ،ص . حسن أضبد ؿبمود  -144
 . 77– 76بارتولد : تاريخ الًتؾ ...، اؼبرجع السابق ، ص .  -145
 .  155حسن أضبد ؿبمود : اؼبرجع السابق ، ص .  -146
أثر اإلسالم على النهضة الفكرية في جنوب شرق آسيا في العصور غنية ياسر كباشي :  -147

اإلسالمي جامعة بغداد ، إشراؼ الدكتور ىادم حسن ؿبمود ، رسالة ماجستَت يف التاريخ المتأخرة 
 . 51ـ ، ص .  2003ىػ /  1423
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بًتكستاف كبالد ما كراء النهر بالدكؿ  عالقات القراخانيين:  مسفر بن سامل الغامدم -148

 . 244ص . ىػ ، 1411،  5ؾبلة حامعة أـ القرل ،العدد ، االسالمية اجملاكرة ....
؛ؿبمد  24؛الصاليب : اؼبرجع السابق ، ص .  101 - 100لسابق ، ص . بدكم : اؼبرجع ا -149

 .  2زياد ىواش : اؼبرجع السابق ، ص . 
، عُت دور التصوف في انتشار اإلسالم في آسيا الوسط والقوقاز ىدل دركيش :   -150

 . 54، ص .  2004، 1للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاإلجتماعية ، مصر ، ط . 
 .  20 – 19البار : الًتكستاف ...، اؼبرجع السابق ، ص .  ؿبمد علي -151
 .    97 – 96ص .، غنية ياسر كباشي : اؼبرجع السابق  -152
  24؛الصاليب : اؼبرجع السابق ، ص .  101بدكم : اؼبرجع السابق ، ص .  -153
 382ىم األتراؾ الذين حكموا ما كراء النهر كتركستاف من )  القراخانيُت : أك اإليلكخانيوف -154

ـ ( كانوا يف الغالب من قبائل التغزغز الوثنية ، كيعد ساتوؽ بغراخاف  1089 – 992ىػ /  482 –
ـ (  أكؿ من أسلم من خانات األتراؾ ، كأسلمت معو رعيتو  955ىػ /  344عبد الكرَل ) ت . 

ين الرظبي للدكلة القراخانية ،كرغم البحوث حوؿ ىاتو الدكلة إال أف كقد كاف الدين اإلسالمي ىو الد
الكثَت من الغموض ال يزاؿ حييط بتارخيها على غرار صعوبة ربديد القبيلة اليت ينتمي إليها القراخانيوف 

تركستان من الفتح العربي إلى ككقت ظهور ىذه الدكلة ...، أنظر ) بارتولد فاسيلي فالدديَتكفيتش : 
، ترصبة صالح الدين عثماف ىاشم ، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كارآداب ، قسم  زو المغوليالغ

؛ بارتولد : تاريخ الًتؾ  388ـ ، ص . 1981ىػ /  1401، 1الًتاث العريب ، الكويت ، ط . 
عالقات ؛الغامدم مسفر بن سامل بن عريج : مقاؿ  91 – 90...، اؼبرجع السابق ، ص . 

 – 992ىـ /  482 – 382ن بتركستان وما وراء النهر بالدول اإلسالمية المجاورة ) القراخانيي
، السنة الثالثة ، العدد  -ؾبلة فصلية للبحوث العلمية احملكمة  -، ؾبلة جامعة أـ القرل م ( 1089

 . ( .   242ـ ، ص .  1991ىػ /  1411اػبامس ، عاـ 
؛البار :اؼبسلموف يف اإلرباد 20ع السابق ، ص .ؿبمد علي البار : الًتكستاف  ، اؼبرج  -155

 .  288، ص .  1السوفيايت ، اؼبرجع السابق ، ج . 
سبة إىل من يشتغل بعلم الكالـ كاألصوؿ ، انظر ) السمعاٍل : اؼبصدر السابق ، ج نىذه ال -156

 . ( .  89، ص .  5.
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 أهم الفئات الفرنسية التي اهتمت بدراسة آثار منطقة قالمة و خصائص أعمالها
 قالمة/ 1945ماي 8جامعة  قسم التاريخ/ بوشارب سلوى أ/

selwaboucherab@yahoo.com 
 الملخص: 

من قبل الباحثُت الفرنسيُت مبختلف  حظيت منطقة قادلة )كادلا( و ريفها باىتماـ كبَت      
ختصصاهتم و انتماءاهتم ادلهنية و الفكرية منذ بداية احتالذلم ذلا ،حيث رافق العسكريُت يف اجليش 
الفرنسي أثناء زتلتو على ادلدينة اداريُت و أطباء و مهندسُت وجهوا اىتمامهم ادلباشر بعد جناح 

 قة .العمليات العسكرية إىل استكشاؼ آثار ادلنط
ىذه اآلثار اليت كاف البعض منها موجودا فوؽ سطح األرض و يف حالة حفظ جيدة نذكر على       

،اضافة إىل عدد من ادلنشآت ـ7381سبيل ادلثاؿ القلعة البيزنطية اليت جلأوا إليها و حتصنوا فيها سنة 
 ادلدنية األخرى كاحلمامات و ادلسرح و غَتىا.

دلخلفات األثرية الرومانية قد دفعت بػأولئك الباحثُت أف جيوبوا كل القرى إف الًتكيز على دراسة ا     
و ادلدف وحىت األرياؼ التابعة للمدينة سعيا و راء استكشافها و حىت يتسٌت ذلم ترميمها و دراستها و  
كل ىذا يندرج بطبيعة احلاؿ ضمن السياسة االستعمارية الفرنسية الرامية إلجياد حلقة وصل تربط من 

 الذلا تارخينا بتارخيها على أساس أهنم ورثة االمرباطورية الرومانية. خ
Summary: 
      It received Guelma (Calama) area and surroundings with 
great interest by French researchers of various specialization and 
affiliations professional and intellectual since the beginning of 
their occupation, where he was accompanied by soldiers in the 
French army during the campaign on the city , administrators, 
doctors, engineers, they send direct their attention after the 
success of military operations to explorations of the relics of the 
region. 
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     Some of these relics were above the ground and in a good 
state of conservation, mention for sample the byzantine castle 
that they refused to it and holed up in the year 1837 where 
reusing it again add a number of other civilian facilities such as 
terms, theater and others. 
     The focus on Romania relics study have been paid those 
researchers to surf all the villages, towns and even the country 
side stemming the city in pursuit of exploration and so that they 
restored and studied all this falls naturally within the French 
colonial policy aimed to find a link connecting through which 
our history, history on the grounds that they were the heirs 
Romanian empire.   

 لمقدمة: ا
مبنطقة قادلة زلور نقاش كبَت عموما مبا فيها  البحث األثري يف اجلزائر شكلت طبيعة      

يف أوساط الباحثُت احملدثُت و ادلعاصرين، و ذلك دلا تطرحو من اشكاليات سلتلفة يتعلق 
أغلبها مبشاركة سلتلف الفئات الفرنسية يف سلتلف عمليات البحث و التنقيب األثري 

 كامل الذي خص رتيع أنواع ادلخلفات و الشواىد األثرية ليس فقط مبنطقة قادلة بل يف
ادلواقع األثرية باجلزائر مع الًتكيز على آثار الفًتة الرومانية و اليت أطلقوا عليها مصطلح 

 .النوميدية للبعض منهاوية اذل( متجاوزين RRاآلثار الرومانية )
و ىو ما دفعٍت لطرح االشكاليات التالية: دلاذا اىتمت كل الفئات الفرنسية مبختلف    

الفكرية من عسكريُت بالدرجة األوىل و إداريُت ، أطباء ،  ختصصاهتا و انتماءاهتا
مهندسُت  ىواة و بعض ادلختصُت بأعماؿ البحث األثري و كيف أثر ذلك على نتائج 
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أعماذلم سواء ادلتعلقة منها باألعماؿ ادليدانية )التحري و التنقيب( أو تلك اخلاصة 
على سلتلف ادلخلفات األثرية  مبختلف االجراءات الوقائية الواجب اختاذىا للمحافظة

 ادلكتشفة ؟.
تلك الفئات من كما تساءلنا أيضا عن األىداؼ احلقيقية من تضافر جهود سلتلف       

أجل دراسة تاريخ و آثار ادلنطقة مع بداية احتالذلم ذلا ؟أو بعبارة أخرى ما ىي الدوافع 
آثار ادلنطقة و دراستها احلقيقية اليت تقف وراء انكباب تلك الفئات على البحث عن 

 خاصة أف معظم أعماؿ البحث األوىل دتت مع العمليات العسكرية أي أثناء االحتالؿ؟.
األثرية و سلتلف و لإلجابة على كل ىذه التساؤالت قمنا جبمع كل تقارير احلفريات   

جل األحباث ادلتعلقة هبا و دراستها بكل دقة و موضوعية مع مراعاة تسلسلها الزمٍت من أ
الوقوؼ على خصوصيات كل مرحلة مر هبا البحث األثري يف ادلنطقة. و يف األخَت 

 ختمنا موضوعنا باحلديث عن أىم النتائج اليت توصلنا إليها بعد دراستنا لو.
ـ( و بداية القرف العشرين 73تعترب الفًتة ادلمتدة من أوائل القرف الثامن عشر )        

 فيها عدد كبَت من األطباء ،العسكريُت ،اإلداريُت، أوىل و أىم الفًتات اليت قاـ
و بعض ادلختصُت الفرنسيُت مبختلف عمليات البحث و التحري و ادلهندسُت، اذلواة 

و منطقة قادلة  1التنقيب يف أماكن سلتلفة من الشرؽ اجلزائري بصفة عامة
تللك  ( و ما جاورىا بصفة خاصة و سنتطرؽ إىل كرونولوجيا  Calama)كادلا

التنقيبات بالتفصيل واليت توجها أصحاهبا يف أحباث قاموا بنشرىا يف أىم اجملالت و 
الدوريات اليت كانت تصدر يف تلك الفًتة عن عماليت قسنطينة و عنابة . و سنبدأ 
دراستنا بالتطرؽ ألوىل الزيارات العلمية اليت قاـ هبا بعض الباحثُت الفرنسيُت و الربيطانيُت  
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مرحلة األوىل من االكتشافات و التنقيبات و ادلعنونة ب: األحباث القددية وىي  كتمهيد لل
  كاآليت:

(: Jean-André Peyssonel (1694-1775)2الزيارة العلمية لبيسونالػػػػ  7
ـ أثناء الرحلة اليت قاـ هبا إىل مشاؿ 7291مدينة تيبيليس يف شهر جانفي  زار الذي

لطبيعي أين شاىد بعض معامل ادلدينة حيث حتدث عن إفريقيا من أجل دراسة التاريخ ا
. أما بالنسبة لثاين زيارة علمية فقد قاـ هبا 3الكنيسة اجلنوبية واألبواب األربعة للمدينة

 الطبيب الربيطاين توماس شاو.
 :4(Thomas Shaw 1751  1694ـــــ أعمال توماس شاو ) 2 

قة مشاؿ إفريقيا اليت زار فيها عددا من كاف ذلك بعد قيامو بأوىل رحالتو إىل منط       
اليت حتدث عنها يف لبعض منها يقع ضمن منطقة قادلة و ادلواقع األثرية اجلزائرية حيث كاف ا

ـ  حتت عنواف رحة يف سلتلف 7183كتابو الذي نشر ألوؿ مرة باللغة اإلجنليزية سنة  
، من بُت أىم تلك ـ 7388نشر رلددا سنة ت الرببر مث ترجم إىل الفرنسية و مقاطعا

عُت تراب، واد  ،تيبيليس ،منطقة زتاـ دباغ ،ناطق اليت ذكرىا جند موقع كادلاادلادلواقع و 
 . 5جتدر اإلشارة بأنو مل يفصل كثَتا بشأهناالزنايت وغَتىا، و 

واليت أكدت  بعد تطرقنا ألىم الزيارات العلمية للمنطقةأوال: مرحلة األبحاث القديمة: 
لنا مدى جاذبية آثار ادلنطقة للباحثُت األجانب حىت قبل االحتالؿ الفرنسي للجزائر و 
الذي عرفت خاللو ادلنطقة أيضا اىتماما أكثر بآثارىا مل يسبق مثلو و ىو ما سنتأكد 
منو بدراستنا ألىم األعماؿ األثرية و البحثية اليت قاـ هبا الباحثوف الفرنسييوف مع بداية 

 حتالذلم ذلا. و تشمل األعماؿ التالية:ا
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قاـ اجلينَتاؿ  دوفيفي مباشرة بعد  ( : Duvivierــ أعمال الجينيرال دو فيفي) 1
ـ برفع أثري لبقايا كادلا القددية ، مكنو من اجناز العديد 7381احتاللو  دلدينة قادلة سنة 

سي احلديث. رتع من ادلخططات و رسم خريطة ذلا قبل أف حيل زللها العمراف الفرن
دوفيفي كل ادلعلومات اليت سجلها بعد معاينتو جلميع ادلواقع و اجملمعات السكنية اليت 

 . 6ـ7387زارىا يف كتاب نشره سنة 
 (: Ravoisieــــ أعمال رافوازي) 2

بدراسة شاملة دلعظم ادلخلفات األثرية ليس فقط  ( رافوازيالمهندسقاـ ادلعماري )     
مبدينة قادلة بل درس أيضا تلك ادلنتشرة يف الضواحي مثل رلاز عمار، سالوة عنونة، زتاـ 

از العديد من ادلخططات اذلامة دباغ ،و نظرا لتخصصو يف علم اذلندسة فقد قاـ بإجن
ستها قاـ بنشر أحباثو يف شكل  ادلفيدة جدا دلعظم ادلواقع  وادلنشآت اليت دتكن من دراو 

. موازاتا مع رافوازي التحق بو عضو آخر قاـ ىو اآلخر بالعديد 7ـ7381كتاب سنة 
 ىو قائد سرب ادلدفعية السيد دوالمار. افات اذلامة بادلنطقة ادلدروسة و من االستكش

 (:  Delamareـــــ أعمال دوالمار)  3
صاء و دراسة واقع االثرية مكنتو ىو اآلخر من احقاـ دوالمار بزيارة لعدد معترب من ادل    

جد واضحة من خالؿ تلك ادلعامل األثرية اليت منحنا عنها صورة الكثَت من الشواىد و 
ادلخططات اذلندسية للعديد من ادلعامل خاصة تلك اليت مل يعد ذلا وجود يف الرسومات و 
 . 8الوقت احلايل

ادلخططات السالفة الذكر يوجد الرسومات و  أنو باإلضافة إىل تلكاجلدير بالذكر و     
( زلفوظاف 98عشرين صفحة )ق مبخلفات قادلة متكوف من أربع و نص مكتوب متعل
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شار الباحث للعديد أما بالنسبة للمنطقة ادلدروسة فقد أ .9حاليا مبتحف اللوفر بباريس
 ،10رلاز عمارادلعامل اخلاصة بعدد من ادلواقع اليت حبث فيها نذكر منها من ادلخلفات و 

 .12عنونة ، سالوة11زتاـ دباغ
 (:Grelloi Eugenneــــ أعمال  أجين قريلوا ) 4

ـ قدـ قريلوا معلومات ذتينة حوؿ اآلثار ادلتبقية يف قادلة و ضواحيها 7388و يف عاـ      
بصفة أكثر دقة و مشولية و ذلك على شكل مذكرة قدمها إىل أكادمية ميتز 

(Academie de Metzما ب ) (تطرؽ الباحث يف 7319ػػػػػ 7317ُت سنيت .)ـ
بدايتها إىل اجلانب التارخيي للمدينة مناقشا سلتلف الفرضيات ادلقدمة يف ذلك الوقت 
حوؿ أصوؿ التسميات ادلقًتحة من قبل رلموعة من الباحثُت  مث تناوؿ اجلانب األثري هبا 

( 78يل عشر صفحة ).كما تطرؽ أيضا إىل آثار زتاـ ادلسخوطُت الذي خصص لو حوا
.يرى الباحث اجلزائري زلمد البشَت شنييت بأف ىذا العمل ىو أكمل األعماؿ األثرية 
ادلقدمة حوؿ مدينة قادلة معتربا اياه مبثابة النص الوصفي ألعماؿ الباحث دوالمار الفنية و 

 ادلتمثلة كما سبق و أشرنا يف الرسومات و األشكاؿ اذلندسية.
 Hienrich vonر للباروف األدلاين ىاينيش فوف مالتساف)صدر بعده كتاب آخ   

mltzan حتت عنواف ثالث سنوات يف مشاؿ إفريقيا .لقد خصص الباحث سنتُت )
ـ( مر خالذلما مبنطقة قادلة و اليت مساىا غادلة  7311ػػػػػ  7311منهما قضامها باجلزائر ) 

 . 13كما حتدث عن بعض ادلناطق اجملاورة ذلا
 (:Charl de Vigneralــــ أعمال شارل دوفينيرال ) 5
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خصص ىذا القائد العسكري أيضا جزءا من وقتو للعمل األثري و التحري         
ادليداين مبنطقة قادلة و ادلناطق اجملاورة ذلا ليؤلف كتابا ضمنو كل ما الحظو و استنتجو 

مو الواضح باجملاؿ الريفي خالؿ زتلتو على ادلدينة و زليطها والذي أبدى فيو اىتما
 . 14للمدينة 

ية تطغى على غَت أف طبيعة عملو العسكري يف اعتقادي ىي اليت جعلت نظرتو العسكر 
بالتايل جاءت بعض استنتاجاتو خاطئة حيث صنف الكثَت من أفكاره و مالحظاتو و 

يدانية ىو ما ثبت يل بعد قيامي بادلعاينة ادلاألثرية بأهنا ذات طابع عسكري و  ادلخلفات
لعدد من ادلواقع ، و يشاطرين يف ىذا الرأي الباحث زلمد فوزي معلم الذي يرى بأنو 
جيب اعادة النظر يف جغرافية العديد من ادلواقع األثرية اليت ذكرىا فينَتاؿ لعدـ 

 .15صحتها
يف نفس الوقت الذي آثر فيو بعض العسكريُت و ادلهندسُت وحىت ادلختصُت       

استكشاؼ و دراسة ادلخلفات األثرية العائدة للفًتة الرومانية و اليت أطلقوا عليها 
( متجاىلُت اذلوية الليبية ػػػػػ  Ruines Romainesمصطلح اآلثار الرومانية )

ألمر باآلثار الريفية . بينما  ركز البعض اآلخر النوميدية للبعض منها خاصة إذا تعلق ا
 منهم رلهوداهتم على دراسة بقايا فجر التاريخ بادلنطقة و أخص بالذكر:

 ــــ أعمال كل من بورقينا و فيدهارب :6
اللذاف خلفا كتابُت ىاماف يف ىذا اجملاؿ ، حيث قاـ األوؿ بدراسة ادلعامل ادليغاليتية يف    

ة و ما حيتويو من سللفات حُت قاـ الثاين بدراسة موقع جبل الطاي . يف16منطقة الركنية
تلت االكتشافات واألحباث السالفة الذكر دراسات أخرى ال تقل أمهية . 17أثريةعظمية و 
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مقاالت يف حوليات رللة قسنطينة واجمللة من األوىل من حيث الشمولية أو الدقة نشرت ك
لكن لألسف أف معظمها كاف حياوؿ احلاؽ  .وفاإلفريقية وتلك الصادرة عن أكادديية ىيب

ادلعامل ادليغاليتية باألصوؿ األوربية متجاىلُت امكانية عودهتا لألصاؿ احمللية خاصة أف 
حىت خصائص االمكنة سواء من حيث الشكل أو احملتوى و  ىناؾ اختالفات كبَتة بينهما

 ادلتواجدة هبا.
يف حُت وجو فريق ثالث منهم اىتمامو بنوع أخر من الدراسات و ىو علم النقوش      

حيث عرفت سلتلف الكتابات و النقوش الليبية ادلكتشفة آنذاؾ عمليات رتع و نشر 
واسعة يف سلتلف اجملالت السابقة الذكر و ذلك خالؿ الفًتة ادلمتدة من النصف الثاين 

 (. نذكر أمهها:98ية القرف العشرين ادليالديُت)( وبدا72من القرف التاسع عشر)
 (:Faidherbـــــ أعمال الجينرال فيدهارب )1

. 18ـ7311نصب رتعها و نشرىا يف مدونة سنة  731الذي اكتشف أكثر من        
 حيث يعترب ىذا العمل الكتالوج األوؿ للكتابات الليبية اليت عثر عليها يف تلك الفًتة. 

 (:Dr Reboudيب روبو)ـــــ أعمال الطب2
نظرا لتتايل االكتشافات لعدد آخر من األنصاب احلاملة للكتابات من طرؼ و      

( بإعداد مدونة جديدة نشرىا  Dr Reboudباحثُت آخرين فقد قاـ الطبيب روبو )
 حتمل عنواف رلمع الكتابات الليبية ػػػػ الرببرية.19ـ7318سنة 

 (:Chabotــــ أعمال الباحث شابو)3
يف الفًتة  ذلكداد كبَتة من الكتابات اجلديدة و ـ على أع7318عثر بعد تاريخ       

ـ 7331أربعُت للميالد )ادلمتدة من سنة ألف وذتامنائة وسبع وذتانُت وألف وتسعمائة و 
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(جبمعها من جديد يف مدونة أخرى Chabotـ( حيث قاـ الباحث شابو ) 7288ػػػػػ
نصب اعتمد  7791اليت حتتوي على أكثر من و  .20يةزتلت عنواف رلمع الكتابات الليب

 الباحث يف رتعها على ما جاء يف البحوث السابقة .
بدأت بعد ىذه السنة مرحلة جديدة بالنسبة لعلم النقوش يف اجلزائر بصفة عامة       

حيث ظهرت فيها حبوث أخرى ختتلف عن ادلرحلة األوىل اليت اكتفى فيها أصحاهبا مبجرد 
لة اجلديدة موضوع نفس الكتابات اجلمع و التدوين مث النشر. عاجلت موضوعات ادلرح

فة و مبناىج أكثر علمية و دقة و ذلك من قبل باحثُت النقوش لكن من زوايا سلتلو 
 سلتصُت يف رلاؿ علم النقوش كالباحث جوداس و كانيا وستيفاف قزاؿ وغَتىم. 

و تشمل ىذه ادلرحلة ثانيا: مرحلة األبحاث الحديثة) البحث األثري األكثر تنظيما(: 
هبا قد اعتمدوا على كل بروز العديد من األعماؿ األثرية األكثر مشولية و دقة ألف أصحا

ما جاء يف البحوث السابقة لكن بعد اعادة دراستها و تنقيحها و سنذكر أىم أعماؿ 
 ىذه ادلرحلة و ادلتمثلة أساسا يف أعماؿ الباحث ادلؤرخ و األثري ستيفاف قزاؿ.

  (: Gsellـــ أعمال ستيفان قزال) 1
ف العشرين نقلة نوعية انفرد فيها لقد عرفت احلركة العلمية األثرية مع بداية القر       

( مبكانة مرموقة و رائدة على رأس البعثة األثرية يف اجلزائر Gsellالباحث ستيفاف قزاؿ )
بشكل عاـ حيث استطاع أف جيمع أكرب قدر من ادلعلومات اليت استقاىا من األحباث 

كوف من و ادل 21ـ7287السالفة الذكر ليوظفها رتيعا يف كتابة مؤلفو الذي نشر عاـ 
جزأين تناوؿ فيو الباحث ادلعامل القددية يف اجلزائر بصفة عامة مبا فيها منطقة قادلة اليت 

و زتامات زتاـ  22ذكر أشهر ادلعامل ادلوجودة هبا كادلسرح واحلمامات بعاصمة الوالية
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و غَتىا. و اجلدير بالذكر  23دباغ و زتاـ الباردة )زتاـ برادع( و ضريح العائلة الفالفية
ف الباحث قدـ شروحا وافية حوذلا بالرغم من عدـ اىتمامو بذكر كل ادلعامل اليت تتوفر أ

 عليها ادلنطقة مكتفيا كما سبق و أشرنا للبعض منها فقط.
الدراسات كما قاـ الباحث خالؿ ىذه الفًتة أيضا جبمع و تدوين أكرب قدر من          

أمهها بالنسبة لدارسي علم اآلثار مؤلفاتو و عاصرة لو لكتابة أشهر ادلواألحباث السابقة و 
. حيث ال ديكن ألي باحث أف يدرس آثار أي 24ـ7277باجلزائر الذي نشره سنة 

منطقة يف اجلزائر دوف الرجوع إليو. ألف ىذا العمل يف احلقيقة ىو أكثر االعماؿ السابقة 
قدمة حوذلا إذ غطى رتيعا مشولية من حيث عدد ادلواقع ادلدروسة فيو و دقة ادلعلومات ادل

، باستثناء بعض ادلواقع الريفية اليت اكتفى يف الكثَت من 25تقريبا كل ادلواقع مبنطقة قادلة 
األحياف مبجرد ذكرىا أو االشارة إليها دوف أي تفصيل شأهنا. و لعل يف اعتقادي ىذا 

ر ما الذي ترؾ  باب البحث اليزاؿ مفتوحا أماـ الباحثُت لتصحيح ما جاء خاطئا أو ذك
 بقي مهمشا أو التفصيل فيما جاء سلتصرا. 

دتكن الباحث خالؿ نفس ادلرحلة أيضا من اقتحاـ ميداف آخر يف رلاؿ البحث    
األثري بإجنازه لكتاب خصصو لدراسة ادلعامل اجلنائزية و حياة شعوب فجر التاريخ إىل 
غضوف القروف األخَتة قبل ادليالد يف جزأين اخلامس و السادس من موسوعتو التاريخ 

 ذلك أيضا على رتع كل ادلعطيات و ادلعلومات اليت معتمدا يف 26القدمي لشماؿ إفريقيا
ـ ( وضع من خالذلا تصنيفا 98ػػػػػ  72قدمها باحثوا القرف التاسع عشر و العشرين) 

أوليا للمعامل اجلنائزية مصحوبا بتوزيعها اجلغرايف ،مث أحلقو بتصنيف ثاف أكثر وضوحا و 
 .27دقة من األوؿ
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أحباث ستيفاف قزاؿ  يف ىذا اجملاؿ تعد من أىم  يرى الباحث ساحد طارؽ أف          
للباحثُت ادلعاصرين  يف فجر التاريخ من حيث اإلثراء وادلنهجية واليت ال غناألعماؿ  

.  حيث وجدناه فعال قد قدـ فيها شروحات و توضيحات ىامة حوؿ منط 28عنها
اجلزائر رب عموما و الريفية يف بالد ادلغ معيشة شعوب فجر التاريخ و أمهية دور اجملتمعات

ىو األمر و  29خصوصا مبا فيها منطقة قادلة معتمدا يف ذلك على نصوص ادلصادر القددية
. لكن ما يالحظ 30الذي دفع ببعض الباحثُت يف اعتقادنا العتباره مؤرخا أكثر منو أثريا

نة على األفكار ادلراد إيصاذلا دائما على ىذه األعماؿ ىو سيطرت إيديولوجيات معي
ذلك ىو اعادة تكرير الطرح ذاتو بشأف ىوية العديد من ادلعامل األثرية نذكر منها  مثاؿو 

لألصوؿ  استماتة الباحث ستيفاف قزاؿ يف الدفاع عن أحقية انتساب ادلعامل ادليغاليتية
 نعتها مبصطلح الدودلن بالرغم من أنو ال يتطابق مع شكل معادلنا.    األوروبية و 

جح يف احلقيقة أف الباحث ستيفاف قزؿ كاف موسوعي التكوين األمر الذي جعلو ين      
ل ادلوايل لو يف رلاؿ علم ىو ما يؤكده العميف دخوؿ العديد من ادليادين والتخصصات و 

  .31ـ7299إذا ستطاع الباحث أف ينجز عمال ىاما جدا نشره سنة  ،النقوش
لكل  بيبليوغرافيةتشفة مبعظم ادلواقع يف اجلزائر مع رتع فيو كل النقيشات الالتينية ادلك

بالنسبة للنقيشات اخلاصة مبختلف ادلواقع التابعة دلدينة قادلة فهي موزعة على و  منها
ألف االطار االداري لتل ادلواقع  الثاين اخلاص بنوميديازئُت األوؿ اخلاص بالربوقنصلية و اجل

الرومانية فعلى سبيل ادلثاؿ كانت مدينة مل يكن تابعا لنفس ادلقاطعة طيلة الفًتة 
تيبيليس)سالوة عنونة حاليا( تابعة دلقاطعة نوميديا بينما كانت مدينة كادلا)قادلة(تابعة 

. يف احلقيقة أنو يتعذر علينا ذكر كل دلقاطعة الربوقنصلية بالرغم من جتاورمها جغرافيا
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أمهها فقط يف انتظار التطرؽ  أعماؿ ىذا الباحث يف ىذ ادلقاـ لذا اكتفينا باحلديث عن
 إىل أحباثو األخرى بالتفصيل يف عمل ننجزه يكوف خاصا بالباحث وحده إف شاء اهلل . 

  خاتمة:   
 بعد دراستنا ادلتواضعة ذلذا ادلوضوع اذلاـ جدا و اجلدير بالبحث فعال ألنو يتعلق       

الكيفيات و الطرؽ  اليت سلتلف على و  من جهة  تراثنا األثري بالتعرؼ على أمهية
عنو مث دراستو من جهة ثانية مث  استعملها باحثو ادلدرسة االستعمارية يف الكشف

الكشف عن النوايا و األىداؼ احلقيقية اليت دفعت هبم لالىتماـ ادلتزايد والالمتناىي بو 
 لتالية:خلصنا يف األخَت إىل النتائج ا منذ بداية احتالذلم لبالدنا و حىت بعد استقاللنا

أظهر العسكريُت الفرنسيُت اىتمامهم الكبَت منذ بداية احتالذلم للجزائر سنة  ػػػػػ لقد
ثري من خالؿ التحريات ادليدانية و تدوين كل ما يصادفهم أثناء ـ بالبحث األ7388

زتالهتم العسكرية يف شكل تقارير استعملوىا يف أعماذلم األثرية ادليدانية فيما بعد و ىو 
 كذلك بالنسبة دلنطقة قادلة كما سبق و أشرنا.ما حدث  

ػػػػ يف احلقيقة أف وجود مهندسُت و أطباء و إداريُت إىل جانب العسكريُت ضمن اجليش 
جعلنا نربط بُت أمهية وجودىم و بُت رغبتهم الشديدة  الفرنسي ادلكلف باحتالؿ اجلزائر

الوضوح يف الكشف عن آثار ادلنطقة و مباشرهتم ألعماذلم األثرية ادليدانية بعد تنفيذىم 
للعمليات العسكرية و جناحهم يف احتالذلا مباشرة و بالتايل أدركنا أف األمر مل يكن من 

ع ادلخلفات األثرية البارزة فوؽ سطح األرض قبيل الصدفة و أهنم رمبا أعجبوا مبختلف أنوا 
ىو اىتمامهم مبخلفات الفًتة الرومانية دوف سواىا  و إمنا كاف سلططا لو و الذي زادنا ثقة 

 .كمرحلة أوىل
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تسبب اىتماـ الفرنسيُت األوائل مبخلفات الفًتة الرومانية يف تدمَت العديد من ػػػػ 
العهود السابقة خاصة ادلرحلة الليبيةػػػ البونيةػػػ ادلخلفات و الشواىد اليت تعود  للفًتات و 

 النوميدية و اليت نسبوا الكثَت من سللفاهتا الباقية إىل ادلرحلة الرومانية.
ػػػػ إف عدـ ختصص الكثَت من الباحثُت األوائل يف علمي اآلثار و التاريخ كاف سببا يف 

ثال طغت النظرة العسكرية خطئهم بشأف تصنيف عدد من ادلعامل و الشواىد األثرية فم
بالنسبة للعاملُت يف ىذا ادليداف على مالحظاهتم و استنتاجاهتم ادلتعلقة بتحديد طبيعة 

اليت قاموا بتصنيفها على أهنا عسكرية يف حُت تبُت لنا و للعديد من الكثَت من ادلنشآت 
آت مدنية البعض الباحثُت ادلعاصرين بعد قيامنا بالكثَت من األعماؿ ادليدانية بأهنا منش

 منها ذو صبغة فالحية كانت عبارة عن مستثمرات وضيعات.
ػػػػ الكثَت من تلك ادلستثمرات خاصة ادلتواجدة بادلناطق الريفية و اليت يف الغالب كانت 

تصنيفها أحيانا على أساس أهنا منشآت عسكرية و أحيانا  ملكا لألىايل النوميد مت
 ا.و مل تذكر إطالقامهاذلا  أخرى مت

ػػػػ لقد شكلت مسألة ىوية الكثَت من ادلخلفات و الشواىد األثرية ادلادية نقطة جوىرية و 
مسألة خالؼ حقيقية بالنسبة الباحثُت الفرنسيُت سواء غَت ادلختصُت أو ادلختصُت منهم 
حيث يكاد يتفق أغلبهم يف شأف نسب تلك ادلخلفات بشىت أنواعها وكذا على اختالؼ 

إىل أصوؿ أجنبية مشرقية و غربية بالدرجة األوىل. يف زلاولة  إليها ةنتميادل الفًتات الزمنية
منهم  للربط بُت ماضيهم و ماضينا و بالتايل إجياد صلة حضارية تربطنا هبم  لدرجة أف 
ىذه الفكرة أصبحت من الفرضيات الواجب إثباهتا يف كل مرحلة يف انتظار حتويلها إىل 



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 415  14العدد 
 

وز مناقشتها و األمثلة كثَتة نذكر منها زلاوالهتم احلثيثة مسلمات مع مرور الزمن ال جي
 بينهما. االختالفات الكبَتةبشأف ربط معامل فجر التاريخ ادلغاليتية بنظَتهتا يف أوربا رغم 

ػػػػ الحظنا كيف اىتم أولئك الباحثُت بدراسة آثار ادلنطقة و على أي أساس صنفوىا و 
حددوا ىويتها و بالتايل لن نكوف غَت موضوعيُت إذا قلنا بأهنم قاموا بذلك لتحقيق 
أغراض استعمارية زلضة وعلى ىذا األساس  صنفنا اىتمامهم هبا يف خانة األىداؼ 

 الشخصية. 
ألهنم مكنونا حنن مدينُت ذلم  واجبنا اعطاء كل ذي حق حقو لذا فمن ػػػػ و مع ذلك

بطريقة أو بأخرى من استكشاؼ أعداد ال حتص  من ادلخلفات و الشواىد ادلكونة لًتاثنا 
ثري ادلادي خالؿ العصور القددية من خالؿ تفانيهم يف  القياـ بكل األعماؿ األثرية ألا

ية ال ديكن ألي باحث معاصر االستغناء عنها ادليدانية و ما نتج عنها من دراسات علم
 مسؤوليتناو ىنا تكمن ادلختلفة اليت حتملها يف طياهتا  اإليديولوجيةبالرغم من األىداؼ 

احلقيقة إلعادة   البحث عن ية يفستمرار و دورنا كباحثُت يف اعادة غربلة ما كتب و اال
 كتابة تارخينا بعيدا عن الذاتية و بكل موضوعية.

            
                                                           

عبد العزيز طارؽ : التعمَت البشري ببالد ادلغرب يف فًتة فجر التاريخ منوذج ادلعامل اجلنائزية  ساحد  1
مبناطق األوراس دراسة أثرية معمارية، دكتوراه يف آثار ما قبل التاريخ ، معهد اآلثار ،جامعة اجلزائر 

 . 72ـ،ص 9882ػػػػػ 9883،
ه ساؿ بايسوناؿ و أمو آف ازوارد، زاوؿ دراستو و ىو جاف أندري بيسوناؿ من عائلة نبيلة  أبو   2

، مث أدتها يف العاصمة الفرنسية باريس  Collège Despersديسربس  بكوليج األوىل  يف مرسيليا
 بالتاريخ االىتماـ إىل العائلة صديق  Le Compte Marsigliمارسيقلي  الكونت وجهو وقد ،
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 الجزائرية  في ظل  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الفضائية للقنوات التطور التاريخي
 2قسم العلوم االجتماعية/ جامعة البليدة  /عيسات سوميةأ/ 

asil.soso52@yahoo.com 
 

 الملخص باللغة العربية:
ادلؤسسة العمومية للقنوات التلفزيونية اجلزائرية أىم جهاز إعبلمي يف اجلزائر منذ بداياهتا و يضمن  سبثل

التلفزيون اجلزائري التغطية عرب كامل الًتاب الوطٍت وىذا من اجل الوصول بأىدافو االجتماعية 
اجلزائري و احلفاظ على  والثقافية إىل كل شرائح اجلزائر العميقة ألهنا ساعلت يف بناء و تطور اجملتمع

.مقوماتو و ىويتو   

و مع التطور السريع لتكنولوجيات االعبلم و االتصال أصبح من الضروري ان تتماشى معها من أجل 
 تشكيل و بناء تاريخ 

أداة للتأثَت على اجملتمع اجلزائري منذ احلقبة االستعمارية يف صبيع األنساق  ىيالفضائية  فالقنوات
القتصادية و السياسية.لكوهنا ىي الوسيلة األقوى  للتأثَت على اجملتمع اجلزائري دلا االجتماعية و ا

سبلكو من اإلثارة الصوتية و الصور و بث األفبلم الواقعية و شبو الواقعية و الربامج اليت رباكي حياة 
 اجملتمعات بكافة طبقاهتا و شرائحها.

Abstract : 
 
The Algerian Public Television Corporation is the most 
important media organization in Algeria since its inception. 
Algerian television ensures coverage throughout the national 
territory. This is in order to achieve its social and cultural 
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objectives to all the deep segments of Algeria because it 
contributed to the building and development of Algerian society 
and its preservation and identity. 
 
With the rapid development of information and 
communication technologies, it is necessary to align them with 
the formation and construction of history The satellite channels 
are a tool to influence Algerian society since the colonial era in 
all social, economic and political patterns. It is the most 
powerful means of influencing Algerian society for its sound, 
images and broadcasting real and semi-realistic films and 
programs that imitate the lives of all classes of society. And 
sliced. 

 ة:ـــــمقدم 

 نتاج وىو اإلعبلمي باجملتمع يسمى ما بروز ادلاضي القرن من األخَتة العقود شهدت
 :ثورات  ثبلث بُت اندماج

  .متعددة ولغات وزبصصات أشكال يف ضخم معريف انفجار يف ادلتمثلة ادلعلومات ثورة -

 باالتصاالت بدأت واليت احلديثة، االتصال تكنولوجي يف شلثلة االتصال وسائل ثورة -
 .الصناعية باألقمار وانتهت ادلتلفزة، والنصوص بالتلفزيون ر امرو  ,والبلسلكية السلكية



مجلة دورية دولية محكمة                                           مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 124 41 العدد
 

 مع مندرلة اإلنسانية احلياة جوانب صبيع يف توغلت حيث االلكًتونية، احلاسبات ثورة -
 اإلعبلمي اجملتمع مظاىر شكلت الثورات  ىذه كل .أشكاذلا دبختلف االتصال وسائل
 عصر من أي ,الكوين العقل إىل الكونية القرية من العامل انتقال عن وعربت اجلديد
 للمعلومات السريع الطريق إىل ماكلوىان دلارشال الكونية القرية إىل لغوتنَتغ الطباعة
 يف اجلديد اإلعبلمي اجملتمع ويدين .غايتس لبيل احلديثة االتصال وتكنولوجيا آللغور
 مقدمتها ويف اجلديدة والوسائل التكنولوجيا إىل واالتصالية اإلعبلمية حاجاتو إشباع

 لوسائل التعرض رلال يف تغَتات من حدث عما بعيدة الدولة اجلزائرية تكن ومل.التلفزيون
 ادلاضي القرن من األخَتان  العقدان شهد فقد .اجلزائري التلفزيون وخباصة اإلعبلم
 بُت وتتنوع بادلئات تعد اليوم وىي الفضائية، التلفزيونية القنوات رلال يف كبَت انفجار
 عامة وأخرى متخصصة قنوات من و ادللكية حيث من خاصة وأخرى حكومية قنوات
 من االستفادة طرق حيث من مشفرة وأخرى مفتوحة قنوات من و ادلضمون حيث من

 .خدماهتا

 استعراض : خبلل من ذلك دلعاجلة سنسعى فإننا وعليو

 .اجلزائري  الفضائي اإلعبلم خصوصية -

خبلل قراءة يف شارة و  من اجلزائري الفضائي اإلعبلم يف اآلخر مع واحلوار اذلوية  - 
 و اجلزائرية الثالثة .  Canal Algérieشبكة برامج كل من

 :اآليت احملوري السؤال على اإلجابة أي



مجلة دورية دولية محكمة                                           مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 122 41 العدد
 

تكنولوجيا التطور الكبير في  من خالل  ةالجزائري اتالفضائي ساهمت مدى أي إلى
 والحضاري الثقافي االنتماء وتدعيم الهوية عن الدفاعاإلعالم و االتصال في 

 . ؟الجزائريللمجتمع 

 :الجزائري الفضائي اإلعالم خصوصية –أوال

 مع واحلوار اذلوية إشكالية مناقشة عند اجلزائري الفضائي اإلعبلم عن احلديث ؽلكن ال
 .العربية شقيقاهتا إعبلم يف صلدىا ال اليت اخلصوصيات من صبلة إىل اإلشارة دون اآلخر

 4الجزائري : للتلفزيون االستعمارية النشأة 1-

 يف نشأاجلزائري  التلفزيون فإن وعليو ، 1956 عام يف التلفزيوين البث اجلزائر عرفت
 تكن ومل اإلذاعة اسم ربت 1944 عام إىل بداياتو تعود الذي الفرنسي التلفزيون كنف

 سوى الفرنسي والتلفزيون La R.T.F. آنذاكاجلزائري  والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة
 وفق وتعمل باسم الحقا ادلنشأ والتلفزيون لئلذاعة الفرنسي للديوان تابعة جهوية زلطة
 O.R.T.Fالفرنسي اإلعبلم وأسس مبادئ

 وكرست حادة، خبلفات والتلفزيون اإلذاعة موضوع شهد االستقبلل مفاوضات وخبلل
 تأجيل على ونصت الفرنسية للسلطات والتلفزيون اإلذاعة تبعية "ايفيان" اتفاقيات
 األول الفصل يف جاء وقد .اللغوي جانبو يف خاصة حلساسيتو الحقة مرحلة إىل ادلوضوع

 من جزءا والتلفزيون اإلذاعة زبصص " :يلي ما -ه - النقطة 10 البند يف االتفاقية من
اجلزائر  فإن لذلك ."اجلزائر  يف اللغة ىذه أعلية مع يتناسب الفرنسية باللغة إذاعتها
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 الصعيد على مظاىرا الستقبلل استكمال ضرورة لبلستقبلل األوىل السنة منذ أكدت
 ببنود العمل أن استمرار  السلطةو رأت  التلفزيون صعيد على وخاصة واإلعبلمي الثقايف

 وضوح عدم أمام ،و السيادة اسًتجاع ومبدأ يتناىف أمر اجملال ىذا يف ايفيان اتفاقيات
 أكتوبر يف والتلفزيون اإلذاعة مبٌت باحتبلل الوطٍت الشعيب اجليش قام االنتقالية ادلدة

 الشعب ترقب طادلا إجراءاتأن ىذه  وأكدت ذلك أسباب اجلزائر وحددت ، 1962
 من ما كل تصفية إىل الساعية إرادهتا  تندر ضمن العملية وأن الصرب، بفارغ وقوعها
 أنو" وأضافت "...ببلدنا داخل األليم االستعماري بالوجود بعيد أو قريب من يذكر شأنو
 أجهزة بوجود تسمح أن الوطنية سيادهتا اجلزائر اسًتجعت وقد ادلنطق قبيل من ليس

  ."االحتبلل إبان تبنتها اليت ادلواقف تعرف إعبلمية

 حصار ضمن الفرنسيُت والتقنيُت للصحفيُت صباعية ىجرة ذلك عقب اجلزائر وشهدت
 ذلك وصاحب والتلفزيون اإلذاعة زلطة لتسيَت زلاولة أية إفشال منو اذلدف كان إعبلمي
 التلفزيون أرشيف على االستيبلء عن فضبل ىذا ادلساعدة، أشكال كل قطع أيضا

 سنة إال استعادتو اتفاقية توقيع من السلطة تتمكن ومل االستقبلل قبل ما لفًتة اجلزائري 
 الفرنسي البصري السمعي الوطٍت ادلعهد ورئيس للمؤسسة العام ادلدير وقع حيث 2007

 ألرشيفها اجلزائرية  للتلفزيون الوطنية ادلؤسسة باسًتجاع خاص إطار اتفاق بروتوكول على
 التلفزيون أرشيف أن ىو اخلصوص ىذا يف إليو اإلشارة ذبب ما و1962 قبل ما حلقبة

 ىذه إن البصري للسمعي الفرنسي للمعهد تابعة ملكيتو ظلت االستقبلل قبل مااجلزائري 
 أن األحوال من حال بأيو ؽلكن ال األرشيف مستوى على األقل على التبعية وىذه النشأة

 اليت العربية الدول بتلفزيونات مقارنة اجلزائري التلفزيون واقع على انعكاس ذلا يكون ال
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 لغة ازدواجية عن احلديث خبلل من حقا ال اإلجابة صلد وقد طبيعية، نشأة نشأت
 .اجلزائري الفضائي اإلعبلم خطاب

 2:الجزائري للتلفزيون الحكومية الطبيعة -2     

 لدستور نتيجة كانت كبَتة تغَتات 1990 عام بعد اجلزائر  يف اإلعبلم قطاع شهد
 اإلعبلميُت أمام اجملال فتح الذي األخَت ىذا 1990 لعام اإلعبلم وقانون ، 1989
 الواحد احلزبقبل  من مسلطة كانت اليت الرقابة وسائل ورفع الصحف إنشاء و لتأسيس

 ، التلفزيون مقدمتها ويف التغَتات ىذه من مستثنيا ظل البصري السمعي القطاع أن ،إال
 سبت ىيكلية إصبلحات ذلك وسبقت.الوسيلة ىذه على الوصاية الدولة شددت حيث
 والتلفزيون اإلذاعة ىيكلة بإعادة وذلك 1986 عام يف

 :ىي مؤسسات أربع وبروز اجلزائري 

ENTV - للتلفزة الوطٍت ادلؤسسة 

ENRS - لئلذاعة الوطنية ادلؤسسة 

TDA - والتلفزي اإلذاعي للبث الوطنية ادلؤسسة 

ENPA - البصري السمعي لئلنتاج الوطنية ادلؤسسة 

 4:اآلتية والوظائف بالمهام تقوم أن يجب اإلطار نفس وفي  

 احلكومة نشاطات كل تغطية 
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 االنتخابية احلمبلت تغطية 
 الربدلان مناقشات نقل 
 والنقابات واجلمعيات السياسية األحزاب  نشاطات تغطية. 
 والديٍت الثقايف الطابع ذات الربامج  وتغطية بث 

 اجلوية كاألحوال ادلتخصص الطابع ذات الربامج  بث. 
 الذي والشيء احلياة جوانب دبختلف ادلتعلقة واجملبلت والتحقيقات الوثائقية األشرطة بث 

 تصدر مل1991 عام ومنذ زئر ا اًف يف للتلفزيون الوطنية ادلؤسسة أن ىو مبلحظة ؽلكن
 القناة اجلزائرية  إنشاء رغم الداخلي نظامها يف النظر تعيد أو قارات  مراسيم بشأهنا

 رلال بفتح الفضائيتُت األفق يف تباشَت ىناك وليس Canal Algérie الثالثة و
 والذي 2002 العام اإلعبلم لقانون التمهيدي ادلشروع أن رغم اخلاص، للقطاع التلفزيون

  .اخلواص أمام القطاع فتح إمكانية إىل دلح قد النور ير مل

 .وذباري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة" ىي للتلفزيون الوطنية فادلؤسسة وعليو

 :وهي الشروط لدفتر طبقا المؤسسة مهام 91 المرسوم حدد وقد

 مبدأ احًتام  ضمن واألفكار و اآلراء  التيارات دلختلف والتعددية التعبَت حرية احًتام  -
 .الثقافية للموضوعات ادلعاجلة يف ادلساواة

 الشروط دفًت تضمن و  لئلعبلم األعلى اجمللس توصيات و احًتام  االستقبللية -
 وىي ركائز ثبلث على تقوم  أن غلب واليت للقناة العمومية كاذلوية أخرى موضوعات

 متخصصة أخرى قنوات إنشاء يف حاليا التفكَت وغلري الًتفيو  والتكوين الًتبية  اإلعبلم
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 شديدان وحذرا  زبوفا السلطات وتبدي .للتلفزيون الوطنية للمؤسسة تابعة عمومية لكنها
 ادلشروعُت جعلت اليت األسباب أىم من ذلك أن اعتقادىا ويف التلفزيون خوصصة من

  2002/ 1998 لعامي اإلعبلم لقانون التمهيديُت

 قصد جديدة وثيقة يف حاليا التفكَت وجاري الربدلان على عرضهما يتم ومل الثقة يناالن ال
 .الوطنية للصحافة احلريات منظومة تعزيز

 1:الجزائري الفضائي اإلعالم خطاب لغة ازدواجية-3

 رلال يف التجربة تفرد إىل االستعمارية الظاىرة مع وذبربتها للجزئر التارؼلية الظروف أدت
 اخلارج، إىل أو الداخل إىل ادلوجو سواء "اإلعبلمي اخلطاب ازدواجية" بظاىرة اإلعبلم
 إىل واجملبلت الصحف إىل األنباء وكالة من اإلعبلم وسائل صبيع على تسري حالة وىي

 .والتلفزيون اإلذاعة

وأنصب  اإلعبلم وسائل تعريب على لبلستقبلل األوىل السنوات مند الدولة عملت وقد
 كما أصبحت العناوين بعض عربت حيث ادلكتوبة الصحافة قطاع على البداية يف اجلهد
 بعض فقد ظلت اجلهد ىذا رغم لكن األوىل، القناة عرب العربية باللغة تبث الحقا اإلذاعة

 .الثالثة اإلذاعية القناة جانب إىل الفرنسية باللغة تنشر الصحف

ربديث  على منصبا اجلهد فكان الكايف، بالشكل أنداك ينتشر مل التلفزيون أن ودبا
 مل وىذا أمر الوطٍت الًتاب إىل تغطية والوصول البث عملية يف التقٍت والتوسع الوسائل
برارلو  يقدم بقناتو الوحيدة التلفزيون ظل ادلاضي القرن من الثمانينات هناية مع إال يتحقق
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 الباقي واجلزء العربية من البلدان مستوردة وأخرى باجلزائر الربامج ادلنتجة من مزيج وىي 
 وأفبلم (وادلنوعات وادلسلسبلتو اخليال  األفبلمرلاال  يف  خاصة  أجنبية برامج

 مرور مع عمدت اجلزائرية  السلطات أن نذكر أن وغلب الوثائقية، واألشرطة الكارتون،
 األجنبية، الربامج  وخاصة ادلستوردة الربامج  حدة من التقليص على العمل على الوقت
 26,78 إىل اجلزائري  التلفزيون يف األجنبية تراجع  الربامج إىل اإلحصائيات آخر وتشَت

 .العربية الببلد من ادلستوردة الربامج  فيها دبا %

 صبيع تنتج أن تستطيع ال العامل يف تلفزيونية قناة أي أن ادلؤسسة على القائمون ويرى
 .أجنبية أو وطنية برامج  على احلصول خبلل من التنوع ربقق أن وضروري برارلها 

 باللغة ناطق  هاأغلب أن حيث اللغة، دبوضوع مرتبط األجنبية الربامج عن حديثنا إن
 إىل مدبلجة أمريكية وثائقية  وأفبلم ومسلسبلت أفبلم عن عبارة منو كبَت وجزء الفرنسية

 1991 يناير 16 يف ادلؤرخ91 رقم التعريب قانون أن رغم العربية، بدل الفرنسية اللغة
 اإلعبلم يكون أن غلب:"  16ادلادة تنص قد العربية اللغة استعمال تعميم دلتضمناو 

 ؽلكن و."اإلعبلم قانون من 13 ادلادة أحكام مراعاة  مع العربية باللغة للمواطن ادلوجو
 17ادلادة يف جاء و ."األجنبية باللغات اخلارج إىل ادلوجو أو ادلتخصص اإلعبلم يكون أن
 باللغة األجنبية العلمية و الثقافية احلصص و التلفزيونية أو السينمائية األفبلم تعرض" 

 التصرػلات صبيع ذبري" :نقرأ 18 ادلادة ويف ."اللغة ثنائية أو معربة تكون أو العربية
 اإلعبلم قانون أحكام مراعاة مع العربية باللغة ادلتلفزة احلصص وكل والندوات والتدخبلت

 ." األجنبية باللغة كانت إذا وتعّرب
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 91/101 رقم التنفيذي بادلرسوم ادللحق الشروط دفًت فإن التلفزيون دبؤسسة يتعلق وفيما
 العمومية ادلؤسسة إىل للتلفزيون العمومية اخلدمة امتياز منح 1991 أفريل 20 يف ادلؤرخ

 ترقية يف تساىم أن ادلؤسسة على ينبغي " : يلي ما على 5 ادلادة نصت إذللتلفزيون،
 الصفة وهبذه لئلعبلم، األعلى اجمللس توصيات احًتام  ظل يف وتشريفها الوطنية اللغة
 5:يلي دبا القيام ادلؤسسة على يتعُت

 العربية باللغة الوطٍت البصري السمعي اإلنتاج بث ضمان. 
 والًتبوي والثقايف العلمي الطابع ذات الوثائقية واألشرطة األفبلم اقتناء يف األولوية إيبلء 

 .العربية باللغة هبا خاصة تعاليق وضمان
 للبث ادلعدة الربامج  صبيع يف العربية للغة السليم لبلستعمال الصارم باحًتام  األمر. 
 ىيكل دبشاركة و ادلراىقُت ، لؤلطفال سلصصة العربية باللغة وتربوية تعليمية حصص إنتاج 

 .ادلناسبة لبلستشارة تربوي

 اآلن زلدودا حد إىل مازال اجلزائري  الفضائي اإلعبلم أن إىل رة اإلشا غلب األخَت يف
 البث اليت استقبلت العربية البلدان من اجلزائر أن رغم ثبلث وىي القنوات عدد حيث من

 وبشدة إىل اآلن متعلق ادلشاىدين صبهور زل ا وما مبكر، بشكل الوافد الفضائي
 اجلزائرية  أن القنوات جانب إىل ،(واألجنبية العربية وادلشفرة ادلفتوحة الوافدة بالقنوات
 القنوات عهد بعد اإلعبلمية اخلدمة تدخل ومل ومفتوحة، عامة قنوات ىي ادلوجودة

 .وادلشفرة ادلتخصصة
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 و الجزائرية   canal Algérie :لوغو( ) شارة في اآلخر مع والحوار الهوية
 الثالثة :

 رمزا  طبيعتها كانت أي ، اللوغو أو الشارة أن على والنقدية الفنية الدراسات  كل ذبمع
 أو إػلاء وىي فنية، قيمة وىي موضوع، أو معٌت أو السم بديل فهي عبلمة أو حرفا أو

 .وطبيعتها ادلؤسسة ىوية على إحالة

 ىذه وتعدد تنوع إىل العربية ادلنطقة يف وخباصة الفضائية القنوات انتشار أدى وقد
 العربية من اذلوية جوانب أبرز على وتعمل بذلك هتتم القنوات بعض كانت إذاالشارات و  

 إحدى حددت وقد.اىتمام للموضوع أي تويل ال األخرى القنوات بعض فإن الشارة، يف
 : اآليت النحو على العربية الفضائية القنوات شارات  تصميم فئات العربية الدراسات 

 ادلنار وقناة اجلزيرة قنوات رلموعة مثل تصميمها يف العريب احلرف تستخدم قنوات 1-
 .الليبية والقنوات والعربية

 Musiو  MBC  قناة مثل تصميمها يف البلتيٍت احلرف تستخدم قنوات 2-  
plus ، LBC Europe ، ANB، Libra وغَتىا. 

 تلفزيون قنوات وبعض 7 تونس قنوات مثل والبلتيٍت، العريب احلرفُت بُت ذبمع قنوات 3-
 .ديب
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 القناة مثل بصرية رموزا  وتستخدم البلتيٍت أو عريب احلروف عن تستغٍت قنوات 4-
Lebanon TV اللبناين التلفزيون األوىل، والسعودية ،Infinity ،قناة األردنية 

 6.وغَتىا عمان سلطة الكويت،

 بصرية تصميم وحدة ؼللق ال التنوع يف الشاسع الطيف ىذا أن إىل الدراسة  وزبلص
 اجملتمعات منها تعاين اليت البصرية الفوضى إىل يؤدي إنو بل وبصريا، جارفيكيا  مقبولة
 يف القنوات ىذه إنشاء تطبع اليت العشوائية إىل ذلك ومرد احلياة نواحي كل يف العربية
 أيضا بل القناة اسم تقدم ال فالشارة اذلوية، ىي القناة شارة أن رغم احلاالت، من العديد
 ومدى الثالثة و اجلزائرية   الدولة وعلم ولعملة ا الوطٍت كالنشيد ىويتها حامل ىي

 الذي واجملتمع القناة ىويةالقناة و  شاريت إىل عدنا إذاو   Canal Algérie عن تعبَتعلا
 7: يلي ما نسجل فإننا إليو تنتمي لو تنتميان

Canal Algérie -1 لوغو 

 : التايل النحو على سنوات منذ ليستقر تغَتات  عدة القناة لوغو عرف

Algérie  كلمة مث القناة اسم من األوالن احلرفان وعلا A,C من اللوغو يتكون 
 واألبيض، واألضبر األخضر اجلزائري  العلم ألوان استخدام مع للحرفُت، كقاعدة حريف
 إىل اجلزائر  تطمح قيمة وىي ، للسبلم ترمز أهنا نعتقد احلرفُت بُت زرقاء كرة جانب إىل

 يعرب اللوغو كان إذإ   و ادلاضي القرن من التسعينات يف األمٍت الوضع تأزم منذ بلوغها
 احلرف استخدام ىو فيو يعاب أن ؽلكن ما فإن الوطنية السيادة وعن الدولة علم عن

 .اجلزائر يف القائمة اللغوية التبعية ظاىرة تعميق من يزيد قد أمر وىو البلتيٍت
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 : الثالثة الجزائرية لوغو 2-

 اليت األوىل الشارة عن زبلت حيث احلالية، السنة يف تغيَت الثالثة اجلزائرية  لوغو شهد
 جديدة شارة لتستخدم العربية، باللغة اجلزائر  اسم يتوسطو كبَت 3 رقم عن عبارة كانت
 أو رمز يف تتمثل الشارة وأصبحت العريب واحلرف والرقم الزخرفية القيمة بُت فيها مزجت

 ويف 3 الرقم يتوسطو التحرير لثورة ورمز العاصمة يف تذكاري بناء وىو "الشهيد مقام "
 ىوية تعكس الشارة ىذه فإن وعليو . ادلغريب باخلط كلمة اجلزائرية  صلد الرمز قاعدة
 نسجل أن ؽلكن وعموما .والتحرري الثوري وماضيها اجلزائر عروبة من ادلستمدة القناة

 :القناتُت شاريت ؼلص فيما اآلتية ادلبلحظات

 وبالتحوالت بادلناسبات التغيَت ىذا ارتبط وردبا القناتُت على القائمُت استقرار  عدم-1
 اجلزائر .  تشهدىا اليت

 التلفزيون مؤسسة منها تتكون اليت الثبلث القنوات شارات  يف وحدة وجود عدم-2
 اجلزائري 

 وىي األرضية القناة شارة  بُت عبلقة فبل canal Algérie وىو الثالثة، و اجلزائرية 
 و األم

  .القناة ىوية على التعرف العريب وخباصة ادلشاىد على الصعب من غلعل أمر

 Canal Algérie 3  والقومي، العريب زليطها إىل اجلزائر  انتماء تعكس شارة  ال 
 إىل وتعرب
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 .سابقا ادلستعمر البلد حضن يف جديد من اجلزائر ارسباء عن ما حد

 التجاذبات عن واضحا انطباعا ؽلنح اجلزائرية  القنوات شارات تصميم فئات تعدد
 احلاصلة

 .اذلوية موضوع يف

 و الجزائرية  Canal Algérie شبكتي في اآلخر مع والحوار الهوية : ربعا -أ
 :الثالثة
 وخباصة اإلعبلم وسائل اقتصاديات رلال يف والبحوث الدراسات  من الكثَت تؤكد

 تقومبرامج  شبكة وضع يف صلاحها دبدى يقاس التليفزيونية ادلؤسسة صلاح إن التلفزيون،
 : اآلتية األسئلة على اإلجابة أخرى بعبارة و ،و الربامج  الربرلة بُت التوازن على

 ما مث خصائصو؟ ىي وما ؟ ادلستهدف اجلمهور ىو ما أي وكيف؟ وماذا؟ دلن؟ : وىي
 أو تقدم اليت والطريقة الكيفية ىي ماو أخَتا  لو؟ ادلقدمة وادلضامُت الربامج  طبيعة ىي

 .ادلشاىدين؟ صبهور على هبا تعرض

  2007 ذلك إىل يشَتون اجلزائرية  التلفزيون مؤسسة على القائمُت فإن اإلطار ىذا ويف
 خبلل :  2006برامج  لشبكة التقدًن أثناء - من مت الشبكة إعداد أن يؤكدون حيث

 وطبيعتها ادلؤسسة ىوية إعلال دون البصري السمعي اجملال يف احلاصل التطور مراعاة  -
 .عمومية خدمة يقدم عمومي كمرفق
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 القنوات غرار على ادلشاىدين من قدر أكرب على ربوز برامج  شبكة ضلو التوجو -
 وادلنوعات الواقع وتليفزيون األلعاب مثل الًتفيهية الربامج  على أكثر الًتكيز و الناجحة

 .اضلراف  أي من احليطة ضرورة مع

 يف التنوع بتحقيق مطالبة فهي ،برارلها  صبيع تنتج أن تستطيع ال تليفزيونية قناة أية إن -
 بُت ما ادلنتجُت تنوع خبلل ومن وأجنبية، وطنية برامج  على احلصول خبلل من ادلصدر
 .واألجنيب احمللي

 وربديد تقوؽلها خبلل من السابقة الشبكة على بناءا عادة يتم الربامج  شبكة بناء -
 .اجليد وغَت فيها اجليد

 سلتصة مؤسسات ذبريها اليت الرأي  سبور تثَته ما على فيها يعتمد شبكة بناء إن -
 اإلذاعة، أو ادلكتوبة الصحافة يف سواء للشبكة ادلوجو النقد خبلل ومن ادلؤسسة، لصاٌف

 وااللكًتوين، العادي والربيد اذلاتف طريق عن اجلمهور قبل من االتصاالت أو
 ادلختصُت و استشارات  ومبلحظات

 .ادلؤسسة على األول ادلسؤول وتوصيات توجيهات -  

 مع ،الربامج شبكة إعداد يف اجلزائري  التلفزيون مؤسسة هبا تعمل اليت العامة القواعد ىذه
 شبكة قراءة يف خبلل من يلي ما يف سنتناولو ما وىذا ، قناة كل خصوصية مراعاة 
 اذلوية دبوضوعي اىتمامها مدى ومناقشة الثالثة و اجلزائرية Canal Algérieبرامج 
 8.اآلخر واحلوار
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 CANAL ALGERIE: -ب
 

 مثل الصناعية األقمار من رلموعة عربCANAL ALGERIEتبث  
Hotbird  ،  Intelsat America ، Astra و Eutelsat ،NSS7 .أيضا 

 ADSL. خدمة تطور ظل يف خاصة فرنسا يف القناة برامج  التقاط ؽلكن

 مقاطعة يفEst vidéocommunicationصلد  الكابلية الشبكات ىذه ومن
 خبلل من Canalsatباقة  ضمن 2005 منذ تبث القناة فإن أيضا رسبورغستا

 و Free 2و ORANGE حاليا وادلسماة France télécom ادلتعاملُت
Neuf TV وDarly Box  وligne TV Ma فروع  أىم وىيFrance 
Télécom و2006 جوان ، منذ France TV online رواد إحدى وىي 
القناة برارلها  تعرض أيضا االنًتنت،  طريق عن اإلعبلمية اخلدمات تقدًن يف ادلتخصصُت

 .الثالث اجليل من ادلوبايل أو اذلاتف طريق عن 

 باللغة و الفقرات  الربامج  بعض تتخللها الفرنسية باللغة 24/24 برارلها  القناة تقدم
 9.الدينية الربامج  وبعض دلنوعاتاو  األخبار نشرات  خاصة مازيغيةاأل و أ العربية

 الربامج أىم ربديد سنحاول 2006 -2007 لسنة القناة برامج لشبكة قراءتنا   وعند
 الوطنية اذلوية عن الدفاع ادلقابل ويف اآلخر مع حوار إقامة يف ادلسعى ضمن تندرج اليت 

 السنة ذلذه الربامج  شبكة تضمنتالربامج  شبكة ديباجات سلتلف يف جاء كما
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 والسياسية الثقافية الربامج  و الطفل و برامج  وادلنوعات اإلخبارية الربامج إىل باإلضافة
 واالجتماعية

 10:اآلتية االقتصادية 

:MuseoScope * 1  الثقافية البرامج 

 ،عرباجلزائر وتاريخ ثقافة أوجو سلتلف يتناول وثائقي شكل يف مسجل أسبوعي برنامج
 : ادلواقع من دلوقع ة زيا قالب يف والتارؼلية األثرية والفضاءات األماكن

 :Visite 

 .اجلزائرية ادلدن من دبدينة أسبوع كل يعرف سياحي طابع ذو وثائقي أسبوعي

Je dis culture: 

 قصد مثقفُت استضافة خبلل من باجلزائر والفنية الثقافية األنشطة سلتلف يتناول أسبوعي
 .الربنامج يف ادلقًتحة ادلوضوعات مناقشة

Passerelle : 

 الضفتُت بُت وخاصة ادلتوسط البحر دول سلتلف بُت وصل علزة دبثابة أسبوعي برنامج
 إمكانيات عن صورة ويقدم باخلارج الوطنية الكفاءات يتناول ( ،والشمالية اجلنوبية)

 .ادلستدامة التنمية رلال يف فرص من تنتجو وما السياحية اجلزائر
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Vestiges et Patrimoine  : 

 من للبلد واالقتصادية وااليكولوجية األثرية الثروات إبراز  على يركز شهري نصف برنامج
 .مسجل وثائقي شكل ويف الصورة خبلل

QAADA  : 

 تزخر اليت والتقاليد العادات يتناول  اجللسة  القعدة فهو العنوان بو يوحى وكما أسبوعي
 والعائلي احلميمي لطابع الًتكيز مع استعراض شكل يف يقدم اجلزائرية  ادلناطق سلتلف هبا

 ويستهدف ومأكوالت، مشروبات من يقدم وما والديكور األلبسة خبلل من للقعدة
 حاز وقد ،وتقاليدىم ٕ   بعاداهتم ربطهم قصد باخلارج ادلتواجدين اجلزائريُت صبهور
 يف ولنجاحو الثقايف لطابعو ASBU العربية اإلذاعات إلرباد األوىل اجلائزة على الربنامج
 .الفضائية عصر القنوات يف اجلزائري اجملتمع وىوية مقوماهتا إبراز

Expression Livre  : 

 هبدف والكتاب ولؤلدباء قصة مسرح، شعر، رواية،اجلزائري  لؤلدب سلصصة أدبية رللة
 .باجلزائر الكتابة مهنة لًتقية و هبم التعريف

 :الدينية البرامج  *2  

Avis Religieux : 
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 يف اجلمهور يطرحها اليت األسئلة سلتلف على الربنامج فيو غليب تفاعلي أسبوعي برنامج
 .اإلسبلمية والعقيدة الشريعة رلال

Lumière du Coran  : 

 بالدين تعريفو قصد الوطن خارج وخاصة واسعا صبهورا  تستهدف أسبوعية حصة
 .السمحاء العقيدة هبذه و اإلسبلمي

 :السياسية البرامج  *4

Franchises : 

 شخصية احلصة معد فيو يستضيف اجلمهور من واسعة شرػلة يستهدف أسبوعي برنامج
 .الساعة أسئلة على اإلجابة قصد ثقافية أو سياسية

Sur le vif  : 

 وربليل دلناقشة عادة ؼلصص ادلشاىدين من واسعا صبهورا  يستهدف أسبوعي برنامج
 .األسبوع حدث

 :االقتصادية البرامج *1

Indices  : 
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 وخباصة لؤلجانب وأيضا واخلارج بالداخل اجلزائري  للجمهور موجو شهري نصف برنامج
 على اجلزائر وبانفتاح االقتصادية بالتحوالت تعريفهم هبدف وادلستثمرين األعمال رجال

 العادلية ادلنظمة يف لبلطلراط  واستعدادىا األورويب االرباد دول األوروبية اجملموعة
 11.للتجارة

 42:الترفيهية البرامج  *4

TV RAMA  : 

 الفرصة فيو سبنح دقيقة 90 دلدة واألحد السبت اجلمعة أيام يعرض تفاعلي ترفيهي برنامج
 .احلصة دبوضوع ادلرتبطة ذكرياتو و استعراض  طلباتو لتلبية واجلمهور للمشاىد

*Télé Sport  : 

  النتائج استعراض خبلل من اجلزائري الدوري سللفات سلتلف يتناول أسبوعي، برنامج
 .التحليل إجراءو  

Bon jour L’Algérie  : 

 تنوع مع استعراضي  أسلوب  يف تقدم برارلها   القناة هبا تستهل متنوعة أسبوعية حصة
 . الربنامج فقرات  يف

 فإن القناة ىذه على ادلعروضة الربامج باقي خبلل ومن  اتناولناى اليت الربنامج خبلل من
 :ادلبلحظات هبذه اخلروج باإلمكان
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 .التنوع تفرض اليت العامة القناة طبيعة مع يتناسب وىذا ادلقدمة الربامج يف تنوع -4

 األخرى الربامج مع مقارنة األسبوعية الربامج  يف متميزا حيزا  ربتل الثقافية الربامج -2
 .والسياسية االقتصادية وخاصة

 .الربامج  شبكة يف مقبوال زمنيا حيزا  ربتل أهنا دبعٌت أسبوعية الربامج  أغلب -4

 وخاصة Prime Time ادلشاىدة دورة ساعات يف تقدم الربامج  أغلب  -1 
 .أوروبا وجنوب إفريقيا لشمال بالنسبة

 من سيحول فإنو للبث كلغة الفرنسية اللغة القناة اعتماد فإن االغلابيات ىذه رغم لكن
 عن بالدفاع ادلنشغلة فرنسا يتعد ولن أوسع، آفاق إىل اجلزائر صوت بلوغ من شك غَت

 . الكاسح األمريكي اإلعبلمي ادلد وجو يف ىويتها

 جانبها يف وخاصة الوطنية اذلوية إبراز يف تساىم الثقافية وخاصة الربامج  أغلب -4
 مع احلال ىو كما جوائز على وحصل ادلختصُت إعجاب بعضها حاز وقد اإلسبلمي
 .سابقا لو أشرنا كما القعدة برنامج

 وبالتايل فرنسا ىو القناة نظر يف اآلخر فإن الثقافية خاصة ادلقًتحة الربامج  خبلل ومن
 مهما القناة بأن التسليم ضرورة مع البلد ىذا يف ادلوجودة اجلالية يتجاوز لن التأثَت فإن

 الًتفيهي، الطابع ذات الربامج  رلال يف خاصة الفرنسيُت تنافس لن فإهنا التطوير حاولت
 احملبب وأسلوهبا تنوعها إىل و اللغة عامل إىل الربامج  هبذه اجلزائري ادلشاىد تعلق يعود إذ
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 ألشكال البديل وىو األسلوب ادلسادلة، درجاتأقصى  إىل وادلسامل النفوس إىل
 . التقليدي العسكري االستعمار

 44:الثالثة الجزائرية

 ىذه جاءت وقد Nile Sat 102و Hotbird  24/24اجلزائرية الثالثة  تبث
 ويؤكد واليت ، العربية للببلد موجهة وىي، CANAL ALGEGRIEبعد القناة
 فيها روعيت 2007/ 2006 لعام الربارلية  لشبكتها القناة تقدًن يف جاء ما ذلك

 :اآلتية اجلوانب

  ادلدة  وقصَتة خفيفة برامج· 
  والديكور والتنشيط احملتوى حيث من ربسينها مع حاليا ادلوجودة استقرار الربامج. 
 بالثقافة فللتعري فنية وبطاقات بورتريهات شكل على ثقافية بربامج  الشبكة تدعيم 

 .والتارؼلي احلضاري بعمقهااجلزائرية 
 والفكرية اإلبداعية و الثقافية الربامج  تنويع على واحلرص عريب، – العريب التبادل تكثيف 

 .2007 لسنة العربية الثقافة عاصمة وىي صورة  اجلزائر ؼلدم دلا
 االقتصاد ميادين يف اجلزائر هبا تزخر اليت والثروات واإلمكانيات ادلنتجات  أىم إبراز 

 .والثقافة السياحة االستثمار
 اجلمهور وطبيعة خصوصية مراعاة  مع "اجلزائرية " اللغة اعتماد على السهر. 
 االلكًتوين وقعادل خبلل من ادلشاىد مع القناة تواصل. 

 تعريف تكنولوجيا االتصال : 
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رلمل ادلعارف واخلربات ادلًتاكمة وادلتاحة واألدوات  ونعٍت بتكنولوجيا االتصال   
والوسائل ادلادية يف صبع ادلعلومات وإنتاجها ومعاجلتها وزبزينها واسًتجاعها ونشرىا 
وتبادذلا أي توصيلها إىل األفراد واجملتمعات" وعلي ىذا فأن ىناك عبلقة دينامية بُت 

يف العصر احلديث ، فكبلعلا ينبع من  التطور يف تكنولوجيا االتصال والبيئة االتصالية
لعصر احلديث والبيئة اآلخر : فالتطور يف تكنولوجيا االتصال ينبع من البيئة االتصالية ىف ا

العصر احلديث تنبع من تكنولوجيا االتصال . إذن التطور يف تكنولوجيا  االتصالية يف
ة االتصالية يف العصر االتصال وما يتبعو من عودلة ثقافية ىو السمة األساسية للبيئ

 احلديث .

 ويقول العامل الشهَت مارشال ماكلوىان " إن تكنولوجيا االتصال وادلعومات احلديثة ىي
إحدى الركائز األساسية حلضارتنا اإلنسانية ادلعاصرة ، وإعلال استخدامها واالستفادة 

نفس منها ومن إغلابياهتا كفيل بأن يقذف بأي رلتمع إىل حضيض التخلف ، ويف 
الوقت فإن ىذه التكنولوجيا قد تستخدم من جانب البعض من أجل تشويو احلقائق 
وادلعلومات ، وتزييف صورة احلياة وبث األوىام أو ادلخاوف لتحقيق أىداف عقائدية أو 

 .سياسية أو اجتماعية لدولة ما أو لنظام سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي معُت

 صال :تعريف تكنولوجيا اإلعالم و االت 

 ووسيلة وتطبيقات وسائل ظهور إىل وادلعلوماتية لبلتصاالت التكنولوجي التطور أدى لقد
واالتصال  لئلعبلم اجلديدة " التكنولوجيا  :اسم البعض  عليها أطلق جديدة اتصالية
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NTIC  رلاالت تشمل عدة آثار وذلا بالكومبيوتر، ادلوصولة تلك أساسا تعٍت "وىي 
 خصوصا . ادلؤسسات وتنظيم عموما ادلعارف تشخيص مثل متنوعة وتطبيقات

 مكتوبة الكلمة بُت اجلمع خبلل من واالتصال لئلعبلم احلديثة التكنولوجيات وتظهر
 فضائية أو أرضية والسلكية، سلكية وبُت االتصاالت ومتحركة ساكنة والصورة ومنطوقة

 ادلناسب، الوقت ويف ادلرغوب بالشكل وإتاحتها مضامينها وربليل ادلعطيات زبزين مث
 لئلعبلم اجلديدة التكنولوجيات بأن حيضر فهمي معايل الكاتب البلزمة ويرى وبالسرعة
 ادلعلومات وزبزين ونقل تشغيل يف ادلستخدمة أنواع التكنولوجيا صبيع إىل تشَت واالتصال

 الربط االتصال وشبكات ووسائل اآللية احلاسبات تكنولوجيا وتشمل إلكًتوين، شكل يف
 االتصاالت. يف بشدة تستخدم اليت ادلعدات من وغَتىا الفاكس وأجهزة

 العلم ميدان يف االبتكارات من تستفيد التكنولوجيات اليت تلك أهنا سبثل القول وؽلكن
ىذه  ستصبح قليلة سنوات فبعد مؤقتة، صفة تبقى "احلداثة" صفة فإن ذلذا والتقنية،

 بعد عن التعاوين والعمل ادلعلوماتية ، واذلندسة اإلنًتنت بشبكة تتعلق التكنولوجيات واليت
Groupe Ware  و اإلدارة االلكًتونية للسَتورات... Work Flow وغَتىا ، 

 من خليط بأن  أيضا واالتصال اإلعبلم تكنولوجيا تعرف العادية ، وؽلكن األمور من
 واألقمار الضوئية األلياف مثل ادلختلفة االتصال ووسائل اإللكًتونية احلواسيب أجهزة

 أنواع سلتلف أي ... والبطاقية، الفلمية، ادلصغرات تقنيات وكذلك الصناعية،
 أنواع شىت مع وتتعامل تعاملت اليت وادلنتجات واالخًتاعات وادلستجدات االكتشافات
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 الوقت يف واسًتجاعها وتنظيمها )توثيقها( و خزهنا  وربليلها صبعها حيث من ادلعلومات،
 وادلتاحة. ادلناسبة وبالطريقة ادلناسب،

 ىذه أن حيث الشيء، بعض متداخل واالتصال اإلعبلم تكنولوجيا مفهوم الواقع إن يف 
 منذ موجودا كان معظمها ألن وذلك حد ذاهتا ، يف جديدة تعترب ال التكنولوجيات

 رلال استخداماهتا يف توسع ىو حديثا اعتباره ؽلكن وما أكثر أو ادلاضية العشر السنوات
 ىذه تتضمن الشبكي إذ العمل على كبَتة بدرجة واعتمادىا ادلؤسسات إدارة

 تداول وأجهزة اتصال حواسيب، شبكات من االستعماالت صبيع التكنولوجيات
 فاكس ىاتف، من االتصال أجهزة يف عادة تتمثل حيث والسلكية، سلكية ادلعلومات
، ادلؤسسة  أىداف ربقيق إىل الرامية ادلهام سلتلف أداء بغرض وىي تستخدم وانًتنت،
 الًتصبة من وأدق أمشل يعد "واالتصال اإلعبلم تكنولوجيا" :مصطلح أن إىل ونشَت

 14. "واالتصاالت  ادلعلومات ادلتداولة  "تكنولوجيا

ميدانُت: اإلعبلم :  تعتمد اليت ICTSعبارة  دلعٌت الشمولية ينقصها واليت
 يفيد اتصاالت واجلمع Communication ،و االتصال:    Informationو

 بُت واضح الفارق فإن أخرى جهة ومن البلتينية، الكلمة يف ادلعتمد للمعٌت مغاير معٌت
 عملية لئلعبلم ، واإلعبلم اخلام ادلادة ادلعلومة تعترب حيث اإلعبلم وادلعلومة مصطلح
 فهو وتداوذلا، نقل ادلعلومات نشاط بينها من النشاط أوجو من رلموعة على تنطوي
 وتشمل .اإلعبلم موضوعات كل على ربتوي ال ادلعلومات لكن ادلعلومات يشمل

 أساسُت: فرعُت واالتصال لئلعبلم اجلديدة التكنولوجيات
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 اآليل والتوزيع ادلعاجلة تتناول اليت الوظائف الفرع ىذا ويشمل :المعلومات تشغيل -أوال
 قدرة وتدعيم ادلنظمات يف التشغيل عمليات يف اصلاز األساس تعترب واليت للمعلومات،

 اآليل اإلعبلم تطبيقات يف الفرع ذلذا ادلركزي احملور ويتمثل القرارات، ازباذ على اإلدارة
 .ادلختلفة بأشكالو

 مت اليت ادلعلومات وإيصال نقل عملية الفرع ىذا ؽلثل :المعلومات وإيصال نقل -ثانيا
 البعيدة ووحداهتا الطرفية احلواسيب بُت أو للحواسيب  ادلتباعدة ادلواقع بُت تشغيلها
 . (Télécommunication)بعد عن االتصاالت تسهيبلت باستخدام وذلك

 التكنولوجيات يف األساسية اخلاصية بأن القول ؽلكننا التعاريف ىذه كل خبلل من
 تكنولوجيات مع اآليل اإلعبلم ارتباط تكنولوجيات ىو واالتصال لئلعبلم احلديثة

 النص بُت اجلمع ىو أخر دبعٌت البصري، السمعي وكذا والبلسلكية السلكية االتصاالت
 15والصورة . والصوت

           سمات اإلعالم في العالم المعاصر : -4

 التطور الهائل والمستمر في تكنولوجيا االتصال الحديثة : *
 باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة : الجزائرية  القنوات التليفزيونية  أوالً :

أحدثت الثورة ادلعاصرة يف تكنولوجيا االتصال طفرة ىائلة يف ظاىرة اإلعبلم الدويل أو 
من  عادلية االتصال ، حبيث أصبح التعرض لوسائل االتصال الدولية أو عرب الوطنية جزءا

ويف ظل تزايد ادلساحة الزمنية إلرسال ىذه القنوات دبا فيها  نسيج احلياة اليومية للمواطن
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القنوات الفضائية احململة علي النايل سات وادلتخصصة ألن اإلنتاج الربارلي احمللي ال 
 .يكفي لتغطية فًتات اإلرسال 

أضفت الثورة ادلعاصرة يف تكنولوجيا االتصال طابعا  ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى
ة وسائل اإلعبلم اجلماىَتية ، حبيث أصبح من الصعوبة دبكان التفرقة بُت دوليا علي كاف

ما ىو إعبلم وطٍت وما ىو إعبلم دويل ، فاإلعبلم الوطٍت الذي ينتجو رلتمع ما دلواطنيو 
قد أصبح لو شكل من األشكال مقصودا أو غَت مقصودا بعد دوليا ، فالربامج اليت تبثها 

ت ادلتحدة األمريكية واالرباد السوفييت وكندا أو اليابان ودول زلطات التليفزيون يف الواليا
غرب أوربا ، واليت أعدت من األساس جلمهورىا احمللي وأصبحت تشاىد عرب األقمار 
الصناعية يف أضلاء متفرقة من العامل وقد اكتسبت بذلك بعدا دوليا مل تسع إليو أصبل . 

ومن ىنا فإن ىذه القنوات احمللية  تكنولوجيا االتصال جعل ذلك شلكناولكن تطور 
فقدت زلليتها ألن ىذه القنوات تكنولوجيا يتم مشاىدهتا خارج حدودىا الوطنية 
ونطاقها احمللي ، وىو ما يؤكد أن وسائل االتصال اجلماىَتية أصبحت تتسم بالطابع 

لية نتيجة التغَتات الكبَتة يف طبيعة شبكات االتصال احمل  Global الدويل أو العادلى
 التقليدية الناذبة عن تكنولوجيا االتصال احلديثة .

ىذا وقد أخذ نظام التوزيع والبث باستخدام الكوابل ينتشر يف العامل ، وىو نظام يتيح 
يف ادلنازل ، ورافقو نظام شبيو للتوزيع يسمي   من مائة قناة تليفزيونية أكثراستقبال 

لشبكة األسبلك بل يعتمد علي اإلرسال عرب  "الكيبل البلسلكي" ال يستلزم حفراً أو مداً 
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( قناة تأيت من األقمار الصناعية 18ادليكرويف لعدد من القنوات يصل اآلن إىل حوايل )
 .أو من الشبكات األرضية والبد أهنا ستزيد يف ادلستقبل 

ويتزامن مع ىذا التطور استخدام شبكات األلياف الضوئية بديبل عن األسبلك النحاسية 
ستطيع ضبل أكثر من مائة قناة تليفزيونية يف وقت واحد إىل ادلشًتكُت وبدرجة وىي ت

 . عالية من وضوح الصوت والصورة

ولذا فإن ىذا التقدم التكنولوجي اجلديد يف دول الغرب ادلتقدم ترتب عليو تطورًا ثقافياً 
توازية إلقامة واجتماعيا يتحرك من خبلل آليات اجتماعية وثقافية وتربوية حديثة مواتية وم

 نظام إعبلمي ثقايف ػلقق العديد من ادلكاسب السياسية واالقتصادية وخلدمة أيديولوجية
 . الدول الكربى الصناعية ادلتقدمة

ولذا فان الثورة ادلعاصرة يف تكنولوجيا االتصال تكون قد أحدثت طفرة ىائلة يف ظاىرة 
رض لوسائل االتصال الدولية أو عرب اإلعبلم الدويل أو عادلية االتصال ، حبيث أصبح التع

 .الوطنية جزءا من نسيج احلياة اليومية للمواطن 

ومع اقًتابنا من القرن احلادي والعشرين ظهرت إىل الوجود العديد من التعبَتات اليت مل 
تكن مستخدمة من قبل لوصف ىذا العصر ، فمن قال بأنو عصر الفضاء ، ويقول عنو 

. وقد امساه عامل االجتماع "دانيل بل"  اإللكًتوينت أو العصر آخرون بأنو عصر ادلعلوما
عصر ما بعد الصناعة بينما وصفو "مارشال ماكلوىان" بأنو عصر القرية الكونية وقال 
عنو عامل ادلستقبليات "ألفُت توفلر" إنو عصر ادلوجة الثالثة اليت ترث عصري الزراعة 

 . والصناعة
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العديدة فإن الشيء ادلؤكد أن العصر احلايل مرتبط وبغض النظر عن ىذه ادلسميات 
ارتباطا وثيقا دبجال االتصاالت وادلعلومات ، فهو وال شك العصر الذي ربقق فيو نقل 

 16ادلعلومات من أحد أطراف ادلعمورة إىل طرفها األقصى اآلخر بسرعة وكفاءة .

ث تنبع بالدرجة األويل وعلي ىذا فان السمة األساسية للبيئة االتصالية يف العصر احلدي
من التطور اذلائل وادلستمر يف تكنولوجيا االتصال واألقمار الصناعية ، واالتصاالت اليت  

ردبا يتجاوز العشرين إال  -كانت ال تتسع ألكثر من عدد زلدود من القنوات القمرية 
خدام زادت قدرهتا إىل ثبلثة أو أربعة أضعاف ، وسيزيد عددىا مرة أخري باست -قليبًل 

نظام " اإلشارات الرقمية ادلضغوطة " الذي يتيح بث أكثر من برنامج تليفزيوين علي 
القناة القمرية الواحدة يصل إىل شبانية برامج يف نفس الوقت ، ويرافق ىذا زيادة قوة 
اإلشارة الصادرة عنها مع تطور ىوائيات االستقبال الفضائية ، حبيث أصبح من ادلمكن 

 . ائيات صغَتة احلجم رخيصة التكلفةالصادرة عن األقمار هبو التقاط اإلشارات 

باستخدام تكنولوجيا االتصال  اجلزائرية وإذا كنا قد بدأنا احلديث عن القنوات التليفزيونية
 احلديثة فإن ذلك يرجع إىل سببُت :

( ىو أن ىذا النظام يف بث أو توزيع اإلشارات قد وضع يف خدمة وكاالت األنباء اليت 1)
دم وسائل اإلعبلم ادلختلفة ، كما أن وكاالت األنباء الكربى بدأت يف السنوات زب

األخَتة يف استخدام االتصاالت الفضائية سواء يف تلقي األنباء أو توزيعها  بل إن 
الفوارق ذابت بُت وكاالت األنباء اليت تعتمد علي الكلمة ادلطبوعة أو ادلرئية أو ادلسموعة 
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ن ىذه الوسائل أصبح كذلك مصدرا من مصادر أخبار الوسائل ، كما إن كل وسيلة م
 األخرى.

م مصادر ادلعلومات لدي أصبح من أى  ( ىو أن التليفزيون وقنواتو الفضائية أو األرضية2)
، بل إنو يعد يف كثَت من احلاالت ادلصدر األول للمعلومات وادلعرفة األمر الذي ادلواطنُت

و من مواد إعبلمية تتشابو إىل حد كبَت مع ما يقدم من زاد من تأثَته ، مث إن ما يقدم
الصحافة ادلطبوعة بل إهنا أصبحت تسمي الصحافة اإلذاعية أو التليفزيونية ، وذلذا كان 
الًتكيز علي الصحافة التليفزيونية بالدرجة األويل دون إغفال لغَتىا من وسائل اإلعبلم 

كال واألظلاط الصحفية األخرى ، بالنظر إىل سعة انتشارىا واعتمادىا علي األش
واستخدامها ألحدث أنواع تكنولوجيا االتصال ادلتمثلة ىف األقمار الصناعية ونظم 

واحلق أن الصحافة التليفزيونية  الشاملة ادلعلومات ، حبيث ؽلكن أن نسميها الصحافة
افة استطاعت بفضل استخدام التكنولوجيا احلديثة أن تلغي أىم عقبتُت العمل يف الصح

ادلطبوعة وعلا عنصرا الزمان وادلكان ، فالصحافة التليفزيونية أصبحت "صحافة آنية" 
تستطيع أن تنقل اخلرب يف حلظة وقوعو إىل ادلشاىدين دون انتظار إلعداد أو طباعة أو 
توزيع كما تستطيع أن تصل إىل أي مكان يف الدنيا تنقل منو ما غلري من أحداث 

ن يف العامل . فلم يعد يدخل يف حساباهتا " ال ادلسافة وال وتنقلها أيضا إىل أي مكا
الوقت " ولكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا اآلن ، ألن النظام اإلعبلمي احلديث يف ضوء 
تلك السياسة اإلعبلمية واليت تدور حول مبدأ التقدم التكنولوجي والعلمي وؽلثلها القنوات 

قايف أي التواصل قق األخذ والعطاء الثالفضائية لبلتصال ، أو قنوات الفضاء ال ػل
، ألن العبلقة منذ البداية ىي عبلقة غَت متوازنة فالعلم والتكنولوجيا الفكري والثقايف
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، وعدم امتبلك العلم والتكنولوجيا أصبحت من عناصر الثقافة احلديثة والبحث العلمي
طٍت ، وذلك لعدم القدرة والصناعة واالضطرار إىل اسًتادىا قد ينال مبدئيا من الكيان الو 

علي اإلنتاج الثقايف بادلواصفات العادلية احلديثة فتكون يف ىذه احلالة يف موقف التبعية 
تبعية الثقافة والعلم وإعبلم الدول ادلالكة للتقنيات والصناعة والتكنولوجيا ، فصناعة 

ح احلديث الثقافة واإلعبلم ىي من األدوات احلديثة لغزو واخًتاق الشعوب فهي السبل
 17. اجلذاب والسلمي

وعلي ىذا فقد ترتب علي استخدام تكنولوجيا االتصال الفضائي يف التليفزيون رلموعة  
 .كبَتة من النتائج وضلن ىنا نتحدث عن الظاىرة يف إطارىا العلمي 

الجزائري عبر  ثانيًا : نتائج استخدام تكنولوجيا االتصال الفضائي في التليفزيون
 :التاريخ 

( أنو أصبح من اليسَت زيادة عدد القنوات التليفزيونية داخل الدولة الواحدة ، كما أصبح 1)
من السهل أيضا وجود قنوات تليفزيونية زبدم إقليما يضم عددا من الدول غلمعها إطار 
ثقايف متجانس ، بل لقد أصبح االتصال التليفزيوين علي ادلستوي العادلي كلو متاحا إذا 

يف ذلك ، والقدرة ادلالية والبشرية والتقنية والشواىد كثَتة ال تقع ربت   ةتوفرت ادلصلح
 حصر .

( وحىت ال تتشابو اخلدمات التليفزيونية ويصبح من العسَت احلصول علي صبهور ذلا، اذبهت 2)
ىذه القنوات إىل التخصص لضمان قطاع زلدد من اجلمهور  فتخصص بعضها يف 
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بعض اآلخر يف األحداث الرياضية ، أو تقدًن برامج األخبار واألحداث اجلارية وال
 األطفال والشباب واألفبلم السينمائية القدؽلة أو احلديثة وىكذا .

( كما مت زبصيص بعض القنوات لتبادل ادلعلومات بُت ادلراكز ادلتخصصة ومع ادلشًتكُت يف 3)
لية والشركات ورجال ادلعلومات ، وزبصيص خدمات أخري للتبادل بُت البنوك وادلراكز ادلا

 األعمال .
ة اإلخبارية سواء منها اليت تعمل ( كما شهد العامل تعدداً وزيادة يف عدد القنوات التليفزيوني4)

والقناة الدولية  ”CNN “ علي ادلستوي العادلي مثل شبكات
أو اليت تعمل علي   World Net والشبكة الدولية األمريكية”CBS“ الفرنسية
أو الشبكة الفضائية   Europe Newsمثل شبكة األخبار األوربية اإلقليميادلستوي 

دلنطقة آسيا وادلسماة " ستار " وتدخل فيها اخلدمة الدولية ذليئة اإلذاعة الربيطانية ، ولو 
أن كثَتًا من الشبكات اليت نشأت قطرية أو إقليمية بدأت تتجو إىل العادلية توسيعًا جملال 

 .التجاري وفق السياسات ادلرسومة للخدمة وربقيقا دلصاحلها أو اإلعبلمينشاطها 
( وقد ساعد ىذا االنتشار البلفت للنظر للقنوات الفضائية إىل وجود أكثر من قمر 5)

صناعي يغطي ادلنطقة العربية ، وأعلها القمر الصناعي العريب " عربسات " والقمر 
ر الكبَت للقنوات الفضائية يف فًتة الصناعي األوريب "يوتلسات" ، وقد كان ذلذا االنتشا

آثارا إغلابية وأخرى سلبية ، فعلى اجلانب اإلغلايب حركت ىذه  1990قصَتة منذ عام 
القنوات اخلاصة ادلياه الراكدة يف ساحة اإلعبلم العريب وحفزت القنوات احلكومية علي 

نية قصَتة نسبيا الدخول يف منافسة مع القنوات اخلاصة اليت أثبتت وجودىا خبلل فًتة زم
، وعلى اجلانب السليب كشفت األعداد ادلتزايدة من القنوات إىل االستَتاد لسد حاجتها 
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من الربامج ، كذلك أدخلت القنوات اخلاصة األخبار األجنبية وبعضها باللغة العربية إىل 
 18.ادلنطقة العربية 

( وبالنظر إىل تزايد القنوات التليفزيونية فقد تدخل رأس ادلال اخلاص يف اجملال التليفزيوين يف  6)
كثَت من دول العامل مشاركا أو مزاضبا للدولة يف ملكيتها للقنوات التليفزيونية ، ومعها بدأ 

علي  من وجهو النظر احلكومية –دور الدولة يف االضلسار وحل الربح زلل ادلصلحة العامة 
يف توجيو النشاط التليفزيوين ، والربح يف ىذه احلالة يأيت عن طريق االشًتاكات  –األقل 

اليت تدفع مقابل وصول اخلدمة اليت ترسل " بالشفرة " أو عن طريق اإلعبلنات اليت تذاع 
بُت فقرات الربامج أو يف داخلها أو عن الطريقُت معا ، ناىيك عن الدعم غَت ادلنظور 

 .ى من بعض األجهزة احلكومية أو الشركات أو اذليئات اخلاصة ربقيقا دلصاحلها الذي يأت
( وكان من الطبيعي أن تسعي ىذه القنوات التليفزيونية ادلتعددة سواء منها العامة أو 7)

ادلتخصصة الرمسية أو اخلاصة إىل ربقيق أىداف زبتلف باختبلف طبيعتها وظروف نشأىا 
 ة نتائج من بينها:وسبويلها ومن ىنا ظهرت عد

ا زلاولة التأثَت هبدف تبٍت اذباىات سياسية أو ثقافية معينة بالنسبة للقنوات اليت ذل -1
 توجهات سياسية أو ثقافية خاصة 

تدين مستوي الربامج بالنظر إىل زيادة الطلب ، وقصور مراكز اإلنتاج الكربى يف مواجهتو  -2
 ستوي الربامج .بدال من أن تكون ادلنافسة حافز علي رفع م

اذباه الربامج إىل تبٍت أظلاط وقيم فنية معينة سبثل احلد األدىن الذى غلعلها مقبولة لدي  -3
أكرب عدد شلكن من الشعوب ذلا ثقافتها اخلاصة ، وزبتلف فيها مستويات التعليم والذوق 

من التقدم  الفٍت اختبلفا بيئيا ولكنها تتفق يف تقبل اإلهبار واخلوارق واإلثارة وبالرغم
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التكنولوجي اذلائل فانو مل يواكبو لدينا تقدم مواز بنفس النسبة فيما يتعلق باإلنتاج وال 
حىت من حيث الكم ، الكم الوحيد الذي ازداد ىو كم القنوات الفضائية العربية ، والذي 
بلغ العشرين حىت اآلن ، ولقد كنا نتوقع كلما خرجت قناة تليفزيونية إىل الفضاء أهنا 
ستشغل ادلنافسة مع الباقيات وتؤدي فيما بعد إىل االرتقاء باإلنتاج ، لكننا غلب علينا أن 
نعًتف أن ىذا مل ػلدث الذي ػلدث أننا نري مزيدا من التكرار لؤلظلاط ادلألوفة من 
حيث " اذباه الربامج إىل تبٍت أظلاط وقيم سبثل احلد األدىن" ، وىذا عكس ما كنا نتوقعو 

 .ونريده 
من برارلنا التليفزيونية كما أن  50 – 25ن يف عادلنا العريب مثبل نستورد ما بُت وضل

صحفنا العربية تستقي أخبارىا يف ادلقام األول من الوكاالت العادلية الغربية األربعة الكربى 
وىي : رويًت الربيطانية ووكالة األنباء الفرنسية واالسوشيتدبرس واليوناتيدبرس 

 19.األمريكتُت
كان من نتائج ذلك اعتبار األخبار سلعة معروضة يف السوق احلر ، وىو سوق تلعب و 

ادلنافسة فيو دورا رئيسيا ، فاإلقبال علي أخبار تليفزيونية ما ، معناه يف النهاية زيادة 
حصيلتها من االشًتاكات واإلعبلنات ، إن كانت خدمة ذبارية ىدفها األول ىو الربح ، 

الرسالة اإلعبلمية الثقافية ولو كانت صادرة عن ىيئة إعبلمية غَت أو زيادة حجم انتشار 
يكية الشبكة الدولية األمر  –الشبكة الدولية الفرنسية  –ذبارية ) ىيئة اإلذاعة الربيطانية 

 علي سبيل ادلثال ال احلصر. 
وألن األخبار سلعة فبلبد أن تكون جذابة ومثَتة وغَت مسبوقة ، ومن ىنا كان االىتمام 

السبق الصحفي حىت علي حساب الصدق وادلوضوعية ، واالعتماد علي رلرد ب
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اإلشاعات أو االستنتاجات ، وكان الًتكيز علي األخبار شديدة اخلروج علي ادلألوف  
كأحداث العنف أو الكوارث الطبيعية أو االجتماعية أو الًتكيز علي جوانب منها فقط ، 

ؽلكن أن يًتتب علي ىذا من تغطية إخبارية  حبكم ما ربملو من إثارة بصرف النظر عما
 غَت عادلة .

ويتصل هبذا ويزيد من خطورتو ، أن ىذه القنوات التليفزيونية اإلخبارية أو العامة اليت 
تعطي نصيبا واضحا يف اخلدمة للنشاط الصحفي عادلية كانت أو إقليمية أصبحت أحد 

ة ادلطبوعة احمللية والصافة اإلذاعية ادلصادر اذلامة للمعلومات اليت تعتمد عليها الصحاف
والتليفزيونية . كما أهنا سبثل مصدرا رئيسيا للمعلومات ألصحاب القرار رغم أهنم ؽلتلكون 
العديد غَتىا من مصادر ادلعلومات ، إال أن ما تتسم بو من آنية يف نقل األحداث 

  .ات األخرى واآلراء من أي مكان يف العامل غلعل ذلا السبق علي مصادر ادلعلوم
عرب الوطنية " جزءاً من نسيج احلياة التعرض لوسائل االتصال الدولية "األمر الذي جعل 

اليومية للمواطن دبا ؽلكن أن ػلدثو ىذا من أثار تتصل بإدراكو واذباىاتو وقيمو الثقافية ، 
العام وما يتعرض لو صناع القرار من ضغوط ،  الرأياألمر الذي ينعكس علي توجهات 

فقد أضفى كل من انفجار ادلعلومات وثورة االتصال بشكل عام طابعا دوليا علي كافة 
وسائل اإلعبلم اجلماىَتية ، حبيث أصبح من الصعوبة دبكان التفرقة بُت كل ما ىو إعبلم 

 وطٍت وما ىو إعبلم دويل.
ضعف البنية  كاجلزائر يؤكد  صال يف اجملتمعات الناميةولكن الوضع الراىن لتكنولوجيا االت

التحتية لبلتصال واإلعبلم ذلذه اجملتمعات ، شلا غلعلها عاجزة عن استيعاب قدر كبَت من 
إصلازات التكنولوجيا احلديثة يف االتصال وػلول دون االستفادة الكاملة من إمكانات ىذه 
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قيق ما نسميو " األمن التكنولوجي " يف التكنولوجيا ، ولقد فشلت الدول النامية يف رب
رلال االتصال ؛ فهي مل ربسن اختيار التكنولوجيا ادلبلئمة إلمكاناهتا واحتياجاهتا 
اإلعبلمية ، ومل تتمكن من توطُت التكنولوجيا احلديثة يف رلتمعنا حبيث تصَت جزءًا من 

 20.الوطٍتبنياهنا االجتماعي والثقايف كمقدمة لتنمية مصادر التكنولوجيا 
 ة : ـــــــالخاتم
 أىم من القنوات الفضائية اجلزائرية و تكنولوجيا اإلعبلم و االتصال  موضوع سيظل

 إذاو   .اجلزائري التلفزيون سهاأر  وعلى اإلعبلم وسائلزلتويات  يف ادلطروحة ادلوضوعات
 عنصر وألغت صعيد، من أكثر على العامل وحدت قد االتصال تكنولوجيات كانت
 ربديات طرحت فإهنا والثقافات و احلضارات الشعوب بُت وقاربت وادلكان الزمان
 اجلزائر ومنها العربية الدول فعلى العودلة، بشعارات ادلغلف الثقايف التحدي أعلها جديدة
 خاصة صعوبة أكثر األمر ويبدو ،ادلقاومة وحتمية االستسبلم ضرورة بُت االختيار
 صعيد على ربديات تواجو اليت للجزائر بالنسبة
 .سابقا إليها اإلشارة سبت تارؼلية لؤلسباب اذلوية
 أن بد ال اآلخر مع احلوار جسور ومد اذلوية عن الدفاع من اجلزائري اإلعبلم سبكُت إن

 : اآلتية باجلوانب مستقببل يهتم
 يعكس الذي بالشكل اجلزائرية  التلفزيونية القنوات LOGO. 
 لآلخر والتبعية االزدواجية ال واحلضاري الثقايف االنتماء شارة توحيد. 
 ويف األخرى اللغات على واالنفتاح فقط الفرنسية باللغة البث دائرة من اخلروج 
 اجلزائري التلفزيون شاشات عن إراديا ادلغيبة االصلليزية اللغة مقدمتها. 
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 العريب االنتماء تدعم اليت اإلعبلمية واحملتويات يف الربامج التوسع 
 والتجزئية القطرية احملتويات دائرة يف التقوقع وعدم واإلسبلمي . 
 فيزيون ادلغرب ذبربة غرار على ادلشًتك العريب اإلعبلمي البث تشجيع Maghreb 

Vision على مشًتكة عربية قنوات إنشاء ضلو التوجو تدعيم يف وادلساعلة السبعينات يف 
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قضايا الغلو والتكفير في المجتمع الجزائري خالل العهد العثماني وموقف 
 العلماء منها، "بوشقرون الوىراني نموذجا"

 قسنطينة /جامعة األمير عبد القادر/ محمد أوجرتنيأ/ 
 الملخص 

تدكر إشكالية البحث حوؿ إحدل الظواىر الدينية كالعقائدية يف اٞتزائر خالؿ العهد 
ثل يف الغلو كالتكفَت، ظهرت يف اٞتهات الغربية للمغرب األكسط مع حلوؿ القرف العثماين، كتتم

 السادس عشر ا١تيالدم، ك٘تثل يف تكفَت العواـ من طرؼ العامة كمن طرؼ النخب الدينية.
 كمن أىداؼ الدراسة:

 تقدمي قراءة جديدة كمتعمقة ألسباب انتشار الغلو كالتطرؼ الفكرم كمواقف العلماء منها.
 وقوؼ على اٞتوانب العقدية كالدينية اليت كانت يف الفًتة ا١تدركسة.ال

معرفة مدل سعة اطالع ا١تؤلفُت اٞتزائريُت كاستيعاهبم لقضايا عصرىم كمطالعاهتم لكتب العقيدة 
 كالفكر كاألصوؿ ألىل السنة.

، ك٦تا حثنا ٚتناتشريح ظاىرة التكفَت كانعكاساهتا على اجملتمع اٞتزائرم، من خالؿ رؤية كٖتليل مًت 
للبحث يف ا١توضوع غياب دراسة متخصصة مفردة لو، حيث كاف اٟتديث حولو عارضا من خالؿ 

 تراجم شخصية بوشقركف الوىراين.
 

Abstract 
Le problématique de cette étude et un essaie de recherche 
sur l'un des phénomènes religieux et idéologiques les plus 
importante en Algérie durant l'époque ottomane; l'exagération 
et l'expiation des musulmans, surtout par les élites religieuses, 

pour des diverses raisons. 
Ce phénomène réparti particulièrement dans les régions 
occidentales du Maghreb centrale au début du XVIème  siècle, a 

coïncidé avec le début du harcèlement espagnol sur ces rives,  
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Ce qui nous a conduit à soulever cette question et la 
nécessité de donner une nouvelle lecture et d'approfondir 
d'avantage nos approches sur les raisons de la propagation de 
l'extrémisme et les positions idéologiques et scientifiques des 

jurisprudences. 
Ces phénomènes abrogés représente un des calamités 
portées dans la société musulmane, y compris l'Algérie. Quel est 
le rôle qu'a jouer Chagroun Al Wahrani suivant sont fetwa qui 
s'intitule "aljaiish alkamine fimen kaffara ammat almousslimines", 

et L'objectif de cette étude. 
 اإلشكالية.

الدينية كالعقدية يف اٞتزائر إحدل أبرز الظواىر تدكر إشكالية البحث حوؿ 
كما دفعٍت إلثارة ، يف ا١تيداف الديٍت يف "الغلو كالتكفَت"١تتمثلة كاخالؿ العهد العثماين، 

ألسباب انتشار الغلو قراءة جديدة كمتعمقة كالرغبة يف تقدمي اٟتاجة  ،ىذا ا١توضوع
خاصة كأف ، علماء منهاكموقف اليف إحدل أىم مراحل تاريخ اٞتزائر، رم، كالتطرؼ الفك
كسا٫تت بدكر كبَت يف ، اإلسالمية طرأت على اجملتمعاتمن القضايا اليت ىذه الظواىر 

 ، كركوده على مر العصور.ضعفو
 دركسة.فًتة ا١تالالوقوؼ على اٞتوانب العقدية اليت كانت يف 

لكتب  مكمطالعاهت مقضايا عصرىل مكاستيعاهب ُتُت اٞتزائريسعة اطالع ا١تؤلف
 ، اليت جادت هبا كتب اىل السنة.العقيدة كالفكر كاالصوؿ

، من خالؿ رؤية كٖتليل تشريح ظاىرة التكفَت كانعكاساهتا على اجملتمع اٞتزائرم
 مًتٚتينا.
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بقدر ما كاف اٟتديث عنها  ،موضوع ْتث متخصصىذه الدراسة مل تكن ك 
دراسة تراجم شخصية شقركف الوىراين، كمن الدراسات اليت كقفت من خالؿ  ،عارضا

عندىا تلك اليت قاـ هبا  ٣تموعة من الباحثُت ينتسبوف لدار الصحابة للًتاث للنشر 
على نسخة ٥تطوطة موجودة بدار الكتب ا١تصرية كالتحقيق كالتوزيع، كاعتمد اصحاهبا 

شقركف عادؿ نويهض، يف ترٚتة اٞتزائر ل عالـأعلى معجم  كااعتمدك ، 940ٖتت رمز 
اٞتيش الكمُت يف الكر على من يكفر عواـ حيث ذكر عنواف الرسالة بصيغة "الوىراين، 
كقد "، خالفا للنسخة اليت اعتمد عليها احملققوف كا١توجودة بدار الكتب ا١تصرية، ا١تسلمُت

  " لقتاؿ من كفر عامة ا١تسلمُتالكمُت ك اٞتيش بعنواف " تكر ذ  
قد برزت من خالؼ يف العنواف فإف ذلك ال يغَت من الواقع شيئا، فمهما يكن ك 

كانتشرت خاصة يف اٞتهات الغربية للمغرب األكسط مع حلوؿ القرف سيئة ظواىر 
السادس عشر ا١تيالدم، كتزامنت مع بداية التحرش االسباين على سواحل ا١تغرب 

٩تب دينية أخرل، ك٘تثلت يف تكفَت العواـ من طرؼ العامة كمن طرؼ اإلسالمي، 
 . ككاىية كألسباب متباينة

 ،العلماء لتصحيحها كترشيد اجملتمعات كاألفرادبعض كقد كاجو ىذه الظواىر 
برز العلماء الذين تركوا أثرا علميا بارزا يف أكإبراز خطورهتا على عمـو ا١تسلمُت، كمن 

ىذا ا١توضوع  بحثل اتخذه ٪توذجنمعاٞتة ىذا ا١توضوع الشيخ شقركف الوىراين الذم س
 الدقيق..

يعود للجهل كاألمية الدينية ه السلوكات ىل كمن ىنا نتساءؿ عن أسباب ىذ
اليت كانت تضرب بأطناهبا يف ىذا اٞتزء من ا١تغرب اإلسالمي؟ أـ يعود السبب لغياب 
النخب ا١تتفقهة كالعلماء كضعف حجتهم كعجزىم على إقناع أفراد اجملتمع هبذه 

ما ىي مؤلفاتو يف ىذا ك ا؟ الوىراين ٢تككيف تصدل شقركف ؟؟ ا١تمارسات السيئة
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؟ كما ىي اآلثار كاالنعكاسات اليت خلفتها ىذه ا١تعارؾ كتاباتو ا١تضمار، كٔتاذا ٘تيزت  
 ؟ا١تغرب األكسط خالؿ العهد العثماينالفكرية كالدينية على اجملتمعات يف 

 كقد اتبعت ا١تخطط ا١تنهجي التايل لدراسة ىذا ا١توضوع:
 كال: الواقع الفكرم كالديٍتأ

 ثانيا: التدين يف اجملتمع اٞتزائرم كالعوامل ا١تؤثرة فيو   
 ركود االجتهاد  .1
 التصوؼ بالفقو.تداخل  .2

 ثالثا: بوشقركف الوىراين كرسالتو:
 التعريف ببوشقركف الوىراين .1
 رسالة "اٞتيش كالكمُت فيمن كفر عامة ا١تسلمُت"  .2
 منو. منهجو يف معاٞتة التكفَت كموقفو .3

 رابعا: نتائج البحث
 

 أكال: الواقع الفكرم كالديٍت
اٞتزائر خالؿ العهد تباينت رؤل ا١تؤرخُت يف كصف عامل الفكر كالثقافة بإيالة 

توفرت هبا شركط اليت أف اٟتواضر الكربل الذم ال خالؼ حولو الثابت العثماين، ك 
ليت كاف ينهشها الفقر ا ،، كانت أكفر حظ من البوادم كاألرياؼكاالستقرارا١تعيشة 
دار اٞتوىر "فأضحت مرتعا للجهل كالتخلف كالبدع، فمدينة اٞتزائر ظلت  ،كاٟترماف

تنبت  ،على حد تعبَت الرحالة ا١تغريب اٞتامعي، كعلم العقل كالنقل "الفرد يف األدب
كىي ال ٗتلو من قراء ٧تباء كعلماء أدباء  ،العلماء كالصاٟتُت كما تنبت السماء البقل

 .1"عالـ خطباءكأ
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أحد ا١تعاصرين لبدايات الفًتة العثمانية  يف ا١تقابل ينقل عبد الرٛتن االخضرم
صورة سيئة للواقع الثقايف كاالجتماعي، فيقوؿ:" كعاشر القركف ىو قرننا الذم ظهرت فيو 
الفنت كاشتد فيو إلباس كقوم فيو النحس، اشتد فيو طغياف الكافرين كانتشر فيو ظلم 

...فإف كاف قبل ىذا الزماف عبدة األكثاف فأىل ىذا الزماف عبدة الشيطاف شاع الظا١تُت .
 .2الشر كانتشر"

أما الرحالة ا١تغريب "أبو سامل العياشي" فعند مركره بوسط اإليالة قرب مدينة 
كرقلة، ٧تده ذىل ٟتجم البدع كاٞتهل فيقوؿ:" ككاف دخولنا ١تدينة كرقال عشية ا٠تميس 

كصلينا ّتامع ا١تالكية كخطب ا٠تطيب فأكثر فيها من التحريف  كأقمنا يـو اٞتمعة
كالتقدمي كالتأخَت... كدعا يف خطبتو لإلماـ ا١تهدم مث للسلطاف األعظم ا٠تاقاف ٤تمد بن 

"، ك١تا فرغ من الصالة بعثت بعض أصحابنا يسألو عن ا١تهدم؟ فإذ ىو 3إبراىيم بن مراد
أنو كجد ا٠تطبة مكتوبة يف صحيفة قدٯتة  ال يفقو شيئا كقاؿ أظنو النيب ص، فعلمت

 .  4عنده كلعلها من خطب بعض من كاف أياـ ا١تهدم بن تومرت"
لقد كانت ثقافة ا١تدف اٟتية عاجزة عن التأثَت خارج األسوار، حيث ساد اٞتهل 
كالتخلف كا٨تصر التفكَت كتراجع اإلبداع كقل العطاء العلمي، كصار التقليد شعار 

العلم كالفقو، مثلما صار التلقي عن األقطاب الصوفية كالطرقية بديال السالكُت لطريق 
 . 5عن ٦تارسة التدين كاقتفاء أثر العلماء كالفقهاء كاجملتهدين

كالحظ أغلب الكتاب كالرحالة الغربيُت ىذا الوضع ا١تًتدم فتفننوا يف كصف 
  6يكي كلياـ شالرالواقع الثقايف بالسيئ، مقارنة ٔتا كاف يف أكركبا، فالقنصل األمر 

Shaler   ينفي كجود العلم كالتعليم يف اٞتزائر، كيرل أف السكاف ٭تتقركف العلـو
يف مذكراتو،  8، كىو نفس رأم األسَت اإليطايل فيليبو بانانيت7كيكتفوف بتعلم القرآف

كجهاهتا ا١تمتدة من "رأس  9حيث قاؿ :" كمنذئذ بدأت غيـو اٞتهل تلف برباريا
اإلسكندرية، كا٪تحت كل آثار اٟتضارات القدٯتة النوميدية، كحىت حىت  10سبارتاؿ"
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العربية منها، كال تكاد تعرؼ أف ىذه البالد ىي اليت أ٧تبت الفلكي ا١تشهور "جابر بن 
 .11حياف" ك"الفرايب" كغَت٫تا"

مث يردؼ متسائال :"ىل ٯتكننا أف نرل يف ىؤالء الربابرة القادة العظماء الذين 
يمة يف غرناطة كقرطبة كأسسوا اٟتمراء كالزىراء؟؟ إىل أف يقوؿ :" لقد قدموا دركسا عظ

عمل رجاؿ العلم ىم أيضا على احتكار ا١تعرفة كإبقاء األكضاع على ما ىي عليو حىت 
، كشاركوا يف ترسيخ سلوؾ سيء يتمثل يف عدـ االعتناء بالعلـو 12تستمر سيطرهتم"

، حىت ع ّد أخذ  13عليو، على حد قولواألخرل كاالكتفاء بدراسة القرآف كاالعتكاؼ 
 .14العلم من أجنيب ٤ترما

كبالرغم من أف كل أفراد األىايل تقريبا ٭تسنوف القراءة كالكتابة، ككاف يف كل 
 .. .15قرية مدرسة يتعلم هبا األطفاؿ لكن ال يوجد شيء بعد ىذا؟؟

قد كاف كقد ناؿ العلماء مكانة مرموقة يف السلطنة العثمانية، ككذا يف مصر، ف
لفقهاء األزىر كعلمائو حظوة بالغة، الحًتاـ الناس كالعامة ٢تم، ١تا ٭تملونو من علم 

ككاف الوضع يف تونس كا١تغرب ال يقل ، فكانوا ال ي ذكركف إال بسادتنا الشيوخ، 16كفقو
شأنا، حيث ناؿ فقهاء البلدين مكانة  كرفعة بصورة عامة، دكف تفصيل يف الوقائع 

 ة الشاذة اليت كانت تقع بُت اٟتُت كاآلخر.ا١تنفردة كاألمثل
غَت أف كاقع العلماء يف اٞتزائر فهم ال ٭تسدكف عليو، فكما يقوؿ أبو القاسم 
سعد اهلل "مل يكونوا يشتكوف من ظلم اٟتكاـ فحسب، بل كانوا يشتكوف حىت من ظلم 

اء كزنا كال يعًتفوف الناس ٢تم أيضاّ، كقد اشتهر اٞتزائريوف منذ القدـ بأهنم ال يعرفوف للعلم
٢تم بعهد أك حرمة، كقد تكوف ىذه الظاىرة ىي اليت أجربت العديد منهم علي ا٢تجرة 

 .17كاالغًتاب خارج كطنهم
كمن أبرز مظاىر ضعف مكانة العلماء، ٖترش السفهاء كالعامة هبم، دكف رعاية 

علماء ٙتن أك احًتاـ، حيث  تتغلب دكاعي الشر كاٟتقد كالضغينة يف الناس، كيدفع ال
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ٛتقهم كجهالتهم كرعونتهم، من ذلك ما كقع للشيخ القاضي "٤تمد أهبلوؿ" الذم أفىت 
أحد العامة ْترمة الزكاج من امرأة غاب عنها زكجها دكف معرفة مصَته، فنقم الرجل كقاـ 

 .18بطعنو غدرا ٓتنجر مات على إثره
 ثانيا: التدين يف اجملتمع اٞتزائرم كالعوامل ا١تؤثرة فيو   

إف البحث يف كضعية التدين يف اجملتمع اٞتزائرم، يقودنا حتما للحديث عن 
تأثَت العقيدة اإلسالمية ٔتا ٖتملو من قضايا كتصورات كقيم غيبية يف سلوؾ الناس يف 

 حياهتم اليومية؟؟ فكيف كاف تدين اٞتزائريُت؟
ي إف أكؿ ما ٬تب اإلشارة إليو ىو كجود فركؽ جوىرية يف ا١تستول التعليم

كالفكرم بُت فئات اجملتمع اٞتزائرم، من حيث التأثر ٔتختلف العلـو كالثقافات، 
كالعادات كالتقاليد ا١تتحكم فيها، فقد كانت ا١تدف اٞتزائرية عكس األرياؼ مسرحا لعدة 

، يف كقت كاف الريف يعيش 19تيارات كافدة سواء من أكركبا كا١تشرؽ اإلسالمي كاألندلس
 يف عزلة عنها. 

نت ا١تساجد كالزكايا كا١تدارس يف ا١تدف متعايشة بعسر مع ظواىر لقد كا
اجتماعية ٥تالفة، كمعاقرة ا٠تمور ك٦تارسة البغي كالفساد االجتماعي بأشكالو ا١تتنوعة، 
كمل ٭تسم العلماء ا١توقف سواء ٖتالفوا مع السلطة الزمنية أـ خاصموىا، فنجم عن ذلك 

اىم يف تعقيدىا كجود األسَتات ا١تسيحيات، ٚتلة من ا١تشاكل كالظواىر السلبية، س
اللوايت أدخلن البغي كيّسرف ظاىرة تعدد الزكجات كاالستمتاع هبن، بصورة أك بأخرل، 

 .20خاصة بُت فئات القادة، كرجاؿ الدين، الذين جنح أغلبهم إىل إخفاء ارتباطو اآلخر
أة كا٨ترافها عن كيرل الباحثوف أف أزمة ا٨تطاط اجملتمع مرده إىل ضعف عقيدة ا١تر 

جادة الدين، فقد كانت جل اىتمامات ا١ترأة تدكر حوؿ موضوع البيت كشؤكف ا١تنزؿ، 
 . 21كقضايا الطبخ كاٟتلي كاأللبسة كأصنافها، كعن اٞتنس كآداب ا١تعاشرة كمتعة األزكاج
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ككانت األرياؼ تعيش يف ظل ٗتلف كركود بسبب انعداـ األمن كتفشي 
انت تنخر جسم اجملتمع، ككاف أغلبها قادـ من األقطار اليت ك 22األمراض كاألكبئة

، كسيطرة طبقة ا١ترابطُت 24، فضال عن موجات الفقر كاجملاعات كاٞتهل 23اجملاكرة،
النسوة يف األرياؼ متحررات من ٥تتلف القيود، كٯتكن ٢تن السقوط كا١تشعوذين، ككانت 

الذم يتلذذ بالقياـ ٔتغامرات ، رفقة الشباب ا١تتهور 25يف أككار ا٠تنا كالفجور بسبب ذلك
 .26يف اٟتقوؿ اجملاكرة مصحوبُت بزجاجات ا٠تمر كخليالهتن

كسجل من جهتو الرحالة "ج.أك.ىابنسًتايت" يف مذكراتو رؤية مغايرة حيث 
يقوؿ أف ا١تسلمُت ٯتتنعوف عن شرب ا٠تمر، كالبعض الذم يشرهبا خاصة بعد انتهاء 

را، أما ا٠تمارات فكاف يديرىا األسرل النصارل شهر رمضاف ال ٬ترؤكف على تناك٢تا جها
 ، ٦تا ينفي انتشارىا على نطاؽ كاسع.27كيًتددكف عليها ككذلك االنكشاريوف

تدعى  1811كنفس الرؤية ذىبت إليها سائحة بريطانية زارت اٞتزائر يف سنة  
ة ليت :" إهنم ٯتتنعوف عن تناكؿ ا١تشركبات الركحي عن األىايل صوفيا برنارد، حيث قالت

ٚتيع األمم ٖتذك حذكىم؟ كأنا أعتقد أنو من ا١تستحيل أف ٬تد ا١ترء يف أم مكاف آخر 
 28يف العامل لياقة كأدبا كرعاية ٦تا ٬تده يف اٞتزائر."

كاختلف الدارسوف يف ٖتديد مستول التدين عند اٞتزائريُت فقاؿ بعضهم بوجود  
الرحالة ُت أفراد اجملتمع، كمستول مقبوؿ من التدين كٝتو األخالؽ كحسن التعامل ب

الذم نوه با٠تصاؿ   Diego de  Haido األسَت االسباين "دييغو دك ىايدك" 
اٟتميدة اليت اتسم هبا اٞتزائرم يف ىذه الفًتة، منها الصرب كا١تثابرة كٖتمل األمل كاٞتوع 

ال  –ألياـ طويلة، كذكر أف اٞتزائريُت كانوا حُت ا١تصائب كا١تلمات ال يكفركف باهلل 
بل ال توجد يف قاموس لغتهم، سواء بالنسبة للعريب أك  -يتفوىوف بكلمات الفحش

كما أهنم ال يتقاتلوف كال يتباركف بالسكاكُت فيما ،  29الًتكي أم عبارات كفر كمعصية هلل
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"، "كإذا حصل بينهم ذلك فإف إمكانية الصلح قائمة جدا خاصة كأهنم  كانوا 30بينهم
 .31"ٟتكامهم كقضاهتمشديدم الطاعة كالتسليم 

يف ا١توضوع  32كيتحدث يف السياؽ نفسو الكاتب الفرنسي اٞتنراؿ دكماس
كيبدم انبهارا ْتياة اٞتزائريُت االجتماعية منوىا بوجود قيم كثَتة مهمة كإلقاء التحية 

 .33كالتمسك ٔتعاين التحضر كاإل٬تابية كتوارث القيم النبيلة عرب األجياؿ
مشَتين إىل كجود ضعف يف خالؼ ذلك باحثوف آخركف كيف ا١تقابل كتب 

التدين عند اٞتزائريُت، كفساد مزاجهم كسوء أخالقهم، منهم الرحالة احملليوف كاٟتسُت 
ككثَت من السنن كالشعائر اإلسالمية تركت كنبذت يف كطننا بل :" يؤكدالورتالين الذم 

البغاء كشرب ا٠تمر كقطع كوجود عادات سيئة  منبها ل، 34"بدلت بالضد كالعياذ باهلل
السرقة كالسطو داخل ا١تدف كيف األرياؼ، كسار يف منوالو ك الطريق كاٟتركب بُت القبائل 

 . 35الرحالة ابن ٛتادكش منوىا بفساد العلماء كعجزىم يف معاٞتة اال٨تراؼ كفساد التدين
 :كمن أبرز العوامل ا١تؤثرة يف التدين عند اٞتزائريُت خالؿ ىذه الفًتة مايلي

 ركود االجتهاد  .1
إف الناظر لالٕتاه العاـ الذم سارت فيو الدكلة العثمانية كالواليات التابعة ٢تا 
منذ القرف السادس عشر ا١تيالدم يرل أف خط السَت كاف غَت مواكب للتجديد كغَت 
مشجع على التجديد كالتفكَت يف أغلب األحياف، ككانت النخب الدينية كالفقهية تدعو 

قواعد التقليد رست يف ظل اٞتمود الفكرم ، ك ـو ا١توركثة كالثقافة ا١تكتسبةللتمسك بالعل
ثقافة االكتفاء ٔتا خلفو األكلوف، فسعى أتباع   تس، كتكرّ شىت مناحي اٟتياةاألعمى يف 

مذىب ك٣تموعة فقهية، إىل إبراز ٤تاسنها لكسب األنصار كا١تؤيدين، ٦تا قاد إىل كل 
كدار ٣تمل ، ة، غّذاىا الًتؼ الفكرم كالنقاش العقيمنشوب معارؾ مذىبية كدينية عنيف

الصراع الكالمي كاٞتدؿ يف مسائل ثانوية ال تقدـ كال تؤخر، كمن أمثلتها مسألة جواز 
التقليد من عدمو، ككجوب االجتهاد بالنسبة للعامة من الناس، كتكفَت أتباع ا١تذاىب 
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ما آؿ إليو أمر  36قهاء ىذه الفًتةا١تخالفة كنبذ تقليد الكفار كغَت ذلك. كقد صور أحد ف
 فقاؿ:  االجتهاد

 العقوؿ قضتو بالذم كافر               بأنػػػػػػػػػػػي ا١تريد عٍت خربا
 37النقوؿ حوتو ما الدين بل الدين             من ليس العقوؿ قضتو ما

لقد كاف التقليد الفقهي كالفكرم ظاىرة منتشرة يف العهد العثماين، ككاف أغلب 
صاحب  -لفقهاء يعتمدكف على اٟتفظ دكف كعي لفقو الواقع، كقد أرجع الفكوف ا

شيوع ظاىرة التقليد يف عصره لضعف اإلٯتاف عند الفقهاء كطلبهم العلم  -منشور ا٢تداية
من أجل التباىي ليس ٟتاجة الناس إليو، كىو ما نستشفو من خالؿ تعليقو يف نعيو 

على اٟتفظ، كالعلم ليس بكثرة الركاية كإ٪تا يظهر  بقولو " كاف شديد االعتماد 38للمقرم
عند اٟتاجة إليو يف الفتول من الدراية، كاف السرد للمعلومات إ٪تا حدث عند فساد 

 ".39القلوب بطلب الظهور كالتعايل على األقراف ككثرة الرياء يف األعماؿ
دلس كمنها سقوط األنكانت األزمات القاسية اليت عاشها ا١تغرب اإلسالمي، ك 

بيد اإلسباف، كشيوع الفوضى كاالضطرابات ا١تختلفة سببا يف توقف العطاء اٟتضارم 
أملّ با١تنطقة، كنتج عنو ضعف التدين كىشاشة إٯتاف الناس، الركود الفكرم كالديٍت الذم ك 

كعودة الصراعات القبلية، كا٨تسار الدعاة كالعلماء كالفقهاء، كسيطرة التصوؼ الطرقي، 
م الكالـ، كالنقاشات ١تواضيع العقيدة من طرؼ العامة، كاليت انتهت إىل كبركز مسائل عل

 .40نتائج خطَتة، كانتشار ظاىرة التكفَت لعواـ ا١تسلمُت
كبرزت اجتهادات فقهية باحتشاـ لكنها ظلت بعيدة عن التأثَت يف الواقع 
االجتماعي كحبيسة التقليد داخل جدراف النسيج االجتماعي ا١تنغلق، كمن تلك 

"، تضمنت الكثَت من القضايا اليت 41لكتابات اليت دارت يف ىذا الفلك "نوازؿ ا١تازكينا
تنبئ عن مستول التفكَت لدل فئات اجملتمع كتكشف اللثاـ عن اىتماماهتا الفكرية 
كالدينية يف ذلك الوقت، منها حكم استعماؿ الورؽ الذم يصنعو األكركبيوف بغرض 
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الذم اصطلح على تسميتو "الكاغد الركمي". كلكوف ىذا الكتابة يف البالد اإلسالمية، ك 
الورؽ من صنع النصارل، كال ي علم ٔتادة ص نعو، كىل كانت فيها ٧تاسة أـ ال؟ استند 

 .42ىؤالء على القوؿ بكراىتو كٛتلوا الناس على االمتناع عن استخدامو
الفتاكل اليت  كبا١تقارنة بُت مسائل االستفتاء اليت ٚتعها ا١تازكين يف نوازلو بتلك

ذكرىا بن عظـو ا١تراد التونسي كالذم كاف يعيش نفس الفًتة تقريبا، نالحظ أف ىناؾ 
تباينا كاضحا يف ٪تط القضايا ا١تطركحة على االستفتاء يف البلدين، من حيث جدية 
ا١تسائل ا١تقصود البحث عن حلوؿ فقهية ٢تا، كمن حيث ٪تط تفكَت الناس يف البلدين 

 .43ا١تتجاكرين
 التصوؼ بالفقو.تداخل  -2

يعد ا٠تلط بُت الفقو كالتصوؼ من أبرز مظاىر الضعف اليت بلغها العامل 
اإلسالمي، أدت إىل تعدد مصادر التلقي كتضارهبا كتناقضها، فالتصوؼ منهج يعتمد 
على ا١تسائل الظنية كالتحسينية كاالنطباعية خالفا للفقو الذم يعتمد على نصوص قطعية 

 االختالؼ يف تفسَتىا. ثابتة كإف كقع
كمن أكثر النماذج اليت جسدت تأثر الفقيو باألكساط الصوفية ٪توذج "أبو راس 
الناصرم" فبالرغم من باعو الطويل يف طريق الفقو كالعلـو العقلية األخرل، إال أنو كاف 
 يطنب يف مدح أحد شيوخ الصوفية يدعى الشيخ "سيدم ٤تمد أبو عبد اهلل ا١تغوفل" ت

كقد قبض مع ٟتيتو، ىذه  :"، كقاؿ عن ىذا الشيخ، الفقيو الصباغ القلعي 102344
 45الّلحية بفضل اهلل تنفع بعد موهتا ما ال تنفع يف حياهتا"

تونس، كأّف  كتذكر ا١تصادر من أّف ابن ا١تغوفل ىذا قد ظهرت "كاليتو" يف
ظل  ية "بومليل" حيثا١تْشَيَخَة قد أ عِطَيت لو ىناؾ، مثّ جاء إىل منطقة "الشلف" كنزؿ قر 

 غرب الشلف. 46يتعبد، مثّ انتقل إىل قرية "ندايلة"
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كحاكؿ بعض العلماء التخلص من اإلرث الصويف ا١تمزكج بالدجل كالكهانة،  
كعبد الكرمي الفكوف صاحب منشور ا٢تداية، لكنو عجز عن ا٠تركج برؤل فقهية صاٟتة 

ثمانية كا١تقرم كابن ٛتادكش كبن عمار ككلع بزيارة األضرحة أعالـ ك٩تب الفًتة العلزمانو. 
، كاغتنم مركره بالبالد ليزكر  ك الورتالين، كيعترب ىذا األخَت أكلياء اهلل يف تونس كالنجـو
أضرحة الشيخ "٤ترز بن خلف"، ك الفقيو "ابن عرفة"، ك"الربزيل"، ك"الغربيٍت"، كمغارات 

د كعليهم االعتماد يف ٚتيع :" ىؤالء ىم سالطُت البل "أيب اٟتسن الشاذيل"، مث يقوؿ
 . 47"األمور

كتقاسم النفوذ الصويف يف ا١تغرب األكسط خالؿ بداية العهد العثماين ٣تموعة 
من الشيوخ األقطاب منهم، الشيخ اٛتد بن يوسف ا١تلياين يف غرب عاصمة اإليالة، 

دم ٔتنطقة ا١تتيجة، كالشيخ أٛتد التوايت ٔتنطقة حوض كا 48كالشيخ سيدم أٛتد الكبَت
الصوماـ، كالشيخ ٤تمد ا٢توارم يف ناحية كىراف، أما مدينة تلمساف فقد خضعت 

 ".49لسيدم بومدين الغوث
كسيطر القادريوف ا١تنتسبوف ألحد أسالؼ األمَت عبد القادر على ربوع منطقة 
معسكر كنواحيها، مثلما ذاع صيت آؿ أبَػْهَلوؿ اجملاجي يف أحواض شَلف كتَنس، كيف 

شيخة الصوفية يف عائلة ساسي البوين، الذم حولو سكاف ا١تدينة يف فًتة عنابة كانت ا١ت
 . 50قصَتة، من فقيو كعامل كلغوم إىل كيل صاحل ال ترد لو دعوة

كيف منطقة دار السلطاف، ٧تد أف ٜتسة من األضرحة كانت تستقطب إليها 
ن آالفا من الزكار، كىي ضريح "أٛتد بن يوسف" يف مليانة ك ضريح "سي ٤تمد ب

ٔتدينة القليعة ك ضريح "ابراىيم الغربيٍت" بشرشاؿ كقربم "سيدم عبد الرٛتن  51مبارؾ"
 "بوقربين" يف مدينة اٞتزائر كيف "أيت إٝتاعيل" ّترجرة.
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كرافق انتعاش التصوؼ الطرقي "زيارة األضرحة" كالتربؾ هبا كلقيت ركاجا كبَتا يف 
ككاف أغلب الزكار يعتقدكف حصوؿ الربكة  العهد العثماين، طلبا للخَت كنيل الرضا كالربكة،

 .52كالتوفيق ٢تم

 قاؿ الشيخ إبراىيم التازم منوىا بزيارة األضرحة:
 53زيارة أرباب التقى مرىم يبدم        كمفتاح أبواب ا٢تداية كا٠تَت

كتتجلى زيارة األضرحة يف ا١تواسم الدينية كا١تولد النبوم الشريف كاألعياد 
 من البدع اليت أفرزهتا ا١تمارسات ا١تتكررة ٢تا، حىت ٖتولت األخرل، كصاحبها الكثَت

لتكليف شرعي كاجب، منها أف اٟتجاج كانوا ال يرٖتلوف إىل مقاصدىم حىت يطوفوف 
 بقبور األكلياء. 

كشجع العثمانيوف ىذه الظاىرة كقربوا إليهم ا١ترابطُت كأغدقوا عليهم بالعطايا، 
من عائدات األكقاؼ كغنائم البحر، هبدؼ  كأعفوىم من الضرائب، كمنحوىم جزءا 

كسب تأييدىم لتأثَتىم الكبَت على السكاف، كبعد كفاهتم بنوا عليهم األضرحة، ككجد 
 .54األتراؾ ضالتهم يف ا١تغرب األكسط حيث بلغ التصوؼ درجة "زبدة الدين كخالصتو"

كربط السكاف هبؤالء كرامات كخوارؽ، كٖتولت األضرحة إىل أماكن مقدسة، 
بإمكاف أم شخص ارتكب جرٯتة أف ينجو من العقاب إذا ٞتأ إىل ضريح أحد األكلياء ك 

الصاٟتُت، ْتيث ٯتنع على اٞتيش كاٟتراس اقتحامو، ككاف ضريح "سيدم عبد القادر" 
 . 55ك"سيدم عبد الرٛتن" من أىم ىذه ا١تالجئ يف مدينة اٞتزائر

ى يد ا١ترابطُت، كصار كل ككاف االعتقاد السائد عند األىايل يف نيل الشفاء عل
مرابط شبو متخصص يف نوع من األمراض فهناؾ ا١تتخصص يف أمراض اٟتمى كالعقم 
كالصداع كالشقيقة كاألكجاع اليت تصيب األطفاؿ، كتقتضي زيارة ضريح الويل يف فًتات 
معينة كالقياـ بطقوس ٤تددة كتناكؿ فاكهة تنبت قرب ضر٭تو أك التبخر باألعشاب القريبة 

 . 56ليزكؿ بعدىا ما جاء يشكو بسببو كغَتىا من العلل منو
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كبلغت يف بعض اٞتهات درجة التقديس األعمى للشيوخ، بأف أسقطوا الفرائض 
كالتكاليف الشرعية عن أنفسهم، كالنواىي كاحملرمات، كقد ذكر "بيار بوايي" أف إحدل 

فسو أماـ ٚتا٢تا بنات القناصل الغربيُت مل يستطع أحد الشيوخ ا١ترابطُت أف يلجم ن
فاعتدل عليها، كمل قدمت شكول للدام قاؿ:" إف ىذا شرؼ كبَت أف يتقرب شخص 

 57مثل الشيخ ا١ترابط من ىذه ا١ترأة ذات اٟتظ الكبَت؟"
كت رؾ للمرابط حرية الفعل يف بعض اٞتهات ككثَتا ما تعلق ا١ترابطوف بنساء يف 

 ٛتلت من أحد ا١ترابطُت ككانت الشوارع كزنوا هبن يف خلواهتم كما حدث للمرأة اليت
، 58تردد " إف األكلياء أعطوين لو"، كتناقل الناس خركج أحد األكلياء من ضر٭تو يف مالطة

كأخذ يتنبأ بقدـك الكفار كشرع يف لعن الدام، كراجت الشائعة كثَتا يف اإليالة ٦تا حذا 
 . 59بالدام علي باشا إىل فرض عقوبات ضد مركجيها كلكن دكف جدكل

ل الرحالة الغربيوف الذين زاركا اٞتزائر الكثَت من الظواىر اليت ميزت عقيدة كسجّ 
اٞتزائريُت، كاعتربىا بعضهم عقائد بدائية تنسب اٟتكمة كالقوة ألم شيء دكف تفكَت 
ك٘تحيص، كيف ىذا اإلطار ذكر أحد الرحالة أف الربابرة كانوا ٭تًتموف الضفادع كيعتربكهنا 

، كىو ما يدفعنا إىل القوؿ بوجود تقلص يف تأثَت العلم كالفقو 60اتٔتثابة مرابطي اٟتيوان
 يف حياة الناس، ٟتساب تأثَت ا٠ترافات كالظواىر الغيبية.

من أبرز الذين تصدكا ك كقد تتبع الفقهاء على مر التاريخ أعماؿ الصوفية 
نا ، كالقرطيب، حيث بيّ 61للتصوؼ البدعي فقيو ا١تالكية يف األندلس اإلماـ الطرطوشي

 .62عالقة التصوؼ بالزندقة كاال٨تراؼ
كمل يستطع عبد الكرمي الفكوف صاحب منشور ا٢تداية أف يتحرر من سجع 

، الذم ٘تيز 63كاإلطناب كاٟتشو يف الكالـ، بالرغم من جاذبية عنواف تأليفوالكهاف 
 .  64بكونو مليئا ْتديث الكرامات كالتصوؼ، اليت كاف يؤمن هبا.
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قال كبَتا للتصوؼ كالطرؽ الصوفية ٔتختلف أنواعها كتعد مدينة تلمساف مع
كأكرادىا، كقد عرفت ا١تدينة أكاخر القرف ا٠تامس عشر كأكائل القرف السادس عشر 
ا١تيالديُت ركاجا كبَتا للفكر الصويف، ٦تا دفع ببعض فقهائها إىل الكتابة يف ا١توضوع، 

كتابا بعنواف    65فيد"لتبيُت حقيقة الدين فألف بن مرزكؽ العجيسي التلمساين"اٟت
"النصح ا٠تالص يف الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص"، يف الرد على قاضي قضاة 

، الذين كاف ٯتيل إىل تشجيع الصوفية، كما كقع التنابز بُت 66تلمساف قاسم العقباين
رجاؿ التصوؼ الذين كانت السلطة العثمانية تدعمهم ضد خصومهم من الفقهاء 

ستشفو من خالؿ ما كقع بُت "بن زاغو" الفقيو كبُت "سعيد منداسي" كالنخب، كىو ما ن
 الشاعر الثائر.

كقد أثار الورتالين يف رحلتو ظاىرة ا٨تراؼ كٖتوؿ التصوؼ إىل أعماؿ سيئة 
كقعت فيها ٕتمعات مشبوىة، ٮتتلط فيها الرجاؿ بالنساء يف أماكن ٥تتلفة، ظاىرىا ا٠تَت 

، اليت كانت 67إىل الزنا كالفواحش كا١تناكر ا١تختلفة كالصالح كيف حقيقتها سبل للتوصل
 تنخر جسد اجملتمع كترتكب باسم الدين.
 ثالثا: بوشقركف الوىراين كرسالتو:

 التعريف ببوشقركف الوىراين .1
، ـ٤1473تمد بن اٛتد بن أيب ٚتعة الوىراين، ٨تو سنة  كلد الفقيو أبو عبد اهلل

من ساللة شريفية كما ذكر ذلك ٤تمد بن تنحدر يف مدينة كىراف يف أسرة ٤تافظة، 
ٚتعة ا١تغراكم الوىراين   أبوه ىو العامل الشيخ أبو العباس اٛتد بنك ، 68يوسف الزياين

اليت أفىت ، 69باألندلس ـ صاحب الفتول الشهَتة إىل ا١توريسكيُت 1514ا١تتويف سنة 
، بعدما حلت هبم فيها ا١تسلمُت بالبقاء ٖتت الضغط كإخفاء دينهم كالتظاىر بالنصرانية

كجاءت بعد ما أرسل مفيت كىراف ابن قطبة إىل  .70نازلة العدك كسامهم ا٢تالؾ كالفناء
٭تثهم على التمسك باألمل يف ٧تدة األتراؾ ٢تم  1503مسلمي األندلس رسالة سنة 
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قائال "إين أدعو اهلل أف يغَت األحداث لصاحل دين اإلسالـ، كحىت تتمكنوا من عبادة 
 .71لـو أك خوؼ كىذا بفضل التحالف مع األمراء األتراؾ"ا٠تالق دكف 

كبوٚتعة ىو اسم جده كأما لقب "شقركف" فألنو كاف أشقر اللوف أٛتر العينُت 
كجهَت الصوت، كصفو معاصركه بأنو طويل القامة، كبعدما عاش قليال من الوقت ٔتدينتو 

فاس كقضى هبا بقية حياتو،  كىراف، كمع بدء التحرشات األسبانية عليها انتقل مًتٚتنا إىل
ىػ /  929ك٢تذا يدعى شقركف "الفاسي" لوفاتو هبا، سنة إىل أف قضى هبا ٨تبو، 

1532. 
، لكن 72كيرل بعض النسابة أنو ينحدر من قرية صغَتة باألندلس تعرؼ با١تغرة

الراجح أف انتسابو إىل "مغراكة" كىي بطن من قبيلة "زناتو" إحدل القبائل الكبَتة اليت 
كينسبو البعض اآلخر إىل بلدة "أ١تغرك" . 73قطن اٞتهات الغربية من ا١تغرب األكسطت

  ٔتقاطعة قلعة "رباح" األندلسية، نظرا لتشابو اٝتو ا١تغراكم باسم ىذه البلدة.
تتلمذ  تعلم شقركف على يد كالده أٛتد بن أيب ٚتعة ا١تغراكم أبو العباس أكال، مث

 ـ(، 1544 -ق951)تالعثماينأٛتد بن غازم  بن على يد الشيخ أبو عبد اهلل ٤تمد
كأخذ عن أٛتد بن ٤تمد بن ، 74ٔتدينة فاس ككاف علما بارزا من أعالـ ا١تغرب اإلسالمي

كما أخذ عن  ،ـ(1515 –ق  921يوسف الصنهاجي، ا١تعركؼ بالدقوف ) ت 
، كأخذ عن بعض شيوخ 75(ت1480الشيخ ٤تمد بن يوسف السنوسي التلمساين )

ء زيارتو ٢تا، ككانت سنة العلماء كالفقهاء يف ذلك الوقت زيارة حواضر العلم أثنا 76تونس
 كاالتصاؿ با١تشايخ كالتقرب منهم لالستزادة يف ٥تتلف ا١تعارؼ. 

كمن خالؿ كتاباتو اٞتريئة اليت تتميز هبا رسائلو، يتبُت للدارس علو شأنو كتبحره 
تو كالتتلمذ لديو، كمن بُت أ٧تب يف ٥تتلف العلـو ٦تا حذا بالطلبة ١تصاحبتو كمرافق

ىػ(، ذكره ا١تؤرخ اٞتزائرم عبد الرٛتن 972) 77تالميذه علي بن ٭تِت اٞتاديرم التلمساين
 .78اٞتيالين يف كتابو تاريخ اٞتزائر العاـ
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٘تيزت كال يتيسر للباحث يف شخصية "شقركف" الشيء الكثَت عنو، فقد 
وانبها التارٮتية، نظرا لقلة ا١تصادر كا١تراجع اليت بالغموض كندرة ا١تادة ا٠تربية اليت تتعلق ّت

ٖتدثت عنو، كيف ىذا اإلطار يقوؿ الباحث اٞتزائرم ا١تهدم البوعبديل "إننا مع األسف 
 . 79مل نعثر على شيء عن مؤلفها إال ما ذكره يف ا١تنظومة"

شقركف مدينة فاس اليت كانت تعرؼ استقراران نسبيان، ككانت تعرؼ ٔتدينة كسكن 
لعلم كالفقو، كأىلتو صفاتو العديدة اليت كاف يتصف هبا، على نيل العلم كالفقو كالتفوؽ ا

يف مسائل الفتول كاالستنباط كالقياس، فقد كاف كاسع ا١تطالعة شديد حضور الفكر، 
 . 80نبيها سريع اٟتفظ كالفهم

كبرع شقركف يف علـو كثَتة منها فن القراءات كعلم الكالـ، كما تزاؿ رسائلو 
وجودة على شكل ٥تطوطات يف مكتبات كثَتة با١تغرب األقصى، كمن أبرز كتاباتو م

، كتبها يف علم  القراءات 81"تقريب النافع يف الطرؽ العشر لنافعرسالة صغَتة تسمى "
كبُّت فيها طرؽ نافع العشر اليت استند إليها يف قراءتو ككجوه االختالؼ بينها، كقد ذكر 

مورد على " 83، كلو أيضا تقييد82التأليف كنسبو لصاحبوأبو القاسم سعد اهلل ىذا 
" دّكف فيو مالحظات شيوخو اليت نقلها عنهم، كىي عبارة عن معلومات 84الظمآف

مفيدة سجلها ٦تا تلّقاه عن شيوخو بفاس، من مدارساهتم لكتاب مورد الظمآف، كقد 
... مقرئ ذكر ذلك عادؿ نويهض يف معجمو عندما تطرؽ لًتٚتة شقركف، حيث قاؿ:" 

حافظ لو اٞتيش الكمُت يف الكر على من يكفر عواـ ا١تسلمُت كتقييد على مورد 
ك١تًتٚتنا كذلك قصيدة يف رثاء شيخو ابن غازم، كلو  أيضا رسالة يف ، 85"الظمآف

  . 86كصف ا١تأكوالت كا١تشركبات
أثٌت العلماء على شقركف الوىراين، فقالوا عنو بأنو كاف عا١تا أصوليا فقيها  ك

كملما بعلـو العقل كالنقل، مقرئا حافظا ضابطا متكلما قدكة، كغَتىا من األلقاب 
أىلو من العلم  ىو التشريفية اليت نا٢تا، فحظوتو عند أىل العلم كانت كبَتة، ككصفوه ٔتا
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األستاذ ا١تتكلم ا١تقرئ اٟتافظ الذم قاؿ فيو: " 87كالفقو كا١تكانة، كأٛتد بابا التنبكيت
 ".األستاذ ا١تتكلم القدكة ا١تقرئ العامل العمدة: "88" كقاؿ فيو ابن ٤تمد ٥تلوؼالضابط

ككاف للشيخ شقركف مساجالت كثَتة مع فقيو ا١تشرؽ اإلسالمي يف زمانو، 
، 89ب تفسَت الكشاؼ، الذم كاف متشبعا بآراء ا١تعتزلة كعلماء الكالـالز٥تشرم صاح

كقد أكرد ىذه ا١تساجلة مًتٚتنا نفسو كيبدك أنو كاف شديد الرفض ألفكاره، كأىب 
االعًتاؼ ٔتكانتو، ماداـ متشبعا بأفكار ا١تعتزلة، اليت خالفوا هبا ٚتهور أىل السنة 

 .90كاٞتماعة
اٞتيش كالكمُت لقتاؿ من يكفر عامة ظَت ىو "غَت أف أبرز تآليفو يعد بال ن

" الذم ضمناه دراستنا يف ىذا ا١تقاؿ، معتمدين على نسخة ٤تققة من نشر دار ا١تسلمُت
 ، ٔتصر.1992الصحابة للًتاث للنشر كالتحقيق كالتوزيع، طنطا، مصر، طبعت سنة 

 رسالة "اٞتيش كالكمُت فيمن كفر عامة ا١تسلمُت"  .2
إلسالمي ككحدتو الفكرية كالعقدية، من أىم الرىانات اليت يعد ٘تاسك اجملتمع ا

٭ترص الفقهاء كالعلماء على صيانتها كالذكد عنها، كقد قاـ الفقيو اٞتزائرم شقركف 
". اٞتيش كالكمُت ١تن كفر عامة ا١تسلمُتبتأليف رسالة يف ا١توضوع ٝتاىا " 91الوىراين

عاصرين لشقركف الوىراين، كإبراىيم بن كقد نالت ىذه الرسالة مساندة كثَت من الفقهاء ا١ت
 .92اٛتد الوجد٬تي، ك٤تمد بن عيسى، كاٛتد بن ملوكة، ك٤تمد بن العباس

قوؿ عبيد اهلل : ٤تمد شقركف بن أٛتد بن بوٚتعة مث يكتبتدئ الرسالة بػ :"
الوىراين لطف اهلل بو، اٟتمد هلل رافع اٟتق ك معليو ك مذؿ الباطل ك أىليو القائل بقوؿ 

َبْل نَػْقِذؼ  بِاٟتَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمغ و  فَِإَذا ى َو زَاِىقه ك الصالة ك السالـ على  :  ؽحاذ
على آلو ك صحبو الذين اظهركا الدين ك أزالوا عنو شبو ا١تلحدين ك ال  سيدنا ٤تمد ك

  .حوؿ ك ال قوة إال باهلل العلي العظيم
  :أما بعد
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من عواـ ا١تسلمُت على  ك ٚتاعة كثَتة ١93تسلمُتافقد سألٍت ٚتاعة من إخواين 
ك  مسألة ا١تقلد يف العقايد  "كذا" ك من ال يعرؼ الدالئل ك الرباىُت ك ينزه اهلل ك رسولو

 "ينطق بالشهادتُت ال زائد ، ىل إٯتانو صحيح أـ ىو كافر ك إٯتانو فاسد ؟
 : مث يواصل قائال

هار الصواب ك بياف ا١تسألة ألكيل ك طلبوا مٍت كفقهم اهلل صريح اٞتواب ك إظ "
األلباب ....فبادرت إىل إسعافهم يف اٞتواب عن ىذا السؤاؿ موضحا إنشاء اهلل بأحسن 
مقاؿ بنقل نصوص األئمة من ٤تا٢تا لدفع ىذه الشبهة ك زكا٢تا ، متربئا من القوة ك اٟتوؿ 

، لقتاؿ من كّفر ك مستعينا بذم العزة ك الطوؿ ، ك ٝتيت ىذا اٞتواب باٞتيش ك الكمُت
 "...عامة ا١تسلمُت ، ك ىا أنا أقوؿ باٟتق أصوؿ ك اهلل سبحانو ا١تبلغ للمأموؿ

ا٧تز ىذا السؤاؿ ا١تذكور ْتمد اهلل ك حسن كيف هناية الرسالة يقوؿ مًتٚتنا :" 
عونو على يد كاتبو أفقر الورل ك أحوجهم لرٛتة ربو ك مغفرتو اٟتاج ٛتزة مب ٤تمد الصغَت 

األندلسي التونسي منشأ ك موطنا غفر اهلل لو ك لوالديو ك ١تن علمو خَتا يف يـو  دعى با١تة
". كتؤكد ىذه النسخة يف آخر فقرة هبا أف تاريخ  ستة عشر يف شهر اهلل اٟتراـ ٤تـر 

ق كىي النسخة الرابعة اليت كتبها ا١تدعو اٟتاج ٛتزة بن ٤تمد 920كتابتها كاف سنة 
 الصغَت التونسي االندلسي.

تعد الرسالة ٪توذجا للفقيو اجملتهد اٟتامل للواء التجديد كا١تواكبة، كاحملافظ على ك 
ا٠تط الفقهي ا١تالكي، القائم على االعتداؿ يف طرحو الفكرم، كالواقعية يف معاٞتة 

 ا١تشاكل كاألزمات، اليت تعصف باجملتمع من حُت آلخر.
ية ذات ا٠تصوصيات كما تعد ىذه الرسالة ٪توذجا للمدرسة الفقهية اٞتزائر 

القائمة على منهج أىل األثر كٚتاعة أىل السنة كالوسطية كاالعتداؿ، كما تعترب مرجعا 
فقهيا كعقديا يف التعاطي مع ٥تتلف النوازؿ اليت أ١تت باجملتمع ككيفية مواجهتها لفكر 

 التكفَت، يف سبيل اٟتفاظ على الوحدة الدينية كا١تذىبية. 
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يوع ظاىرة تكفَت عامة ا١تسلمُت من طرؼ بعضهم كتتمثل ىذه النازلة يف ش
البعض من جهة، كمن طرؼ بعض الفقهاء الذين يعدىم بوشقركف من أشباه العلماء، 

 إلغفا٢تم مقاصد الشريعة يف صيانة كحدة ا١تسلمُت.
كتتألف الرسالة من مباحث عديدة مهمة كخادمة للموضوع تضمنت األفكار 

 التالية:
 أليف الرسالة.األسباب الباعثة على ت

 االحتماالت اليت يكوف عليها ا١تؤمن إزاء التقليد:
 األكؿ: ا١تقلد مؤمن غَت عاص.

 الثاين: ا١تقلد مؤمن عاصي.
 الثالث: ا١تقلد كافر. 

كقد تعرض شقركف ٢تذه ا١تباحث با١تناقشة العلمية كالتحليل ا١تنطقي، فبالنسبة 
يقوؿ بوشقركف أف ىذا القوؿ ، عاص ا١تقلد مؤمن غَت ، الذم مفاده أفالحتماؿ األكؿل

رجحو الفقيو الباجي كأبو الوليد ابن رشد، الذين رأيا أف النظر مستحب لكنو ليس 
كاجبا، كساؽ إىل جانب ذلك أقواؿ أبو حامد الغزايل كاإلماـ القشَتم كالعز بن عبد 

سَتة . كبرر بالدليل من ال94السالـ، كسيف الدين اآلمدم كاإلماـ مشس الدين القرطيب
النبوية، حيث أف عامة ا١تسلمُت يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم، كانوا مؤمنُت 
صاٟتُت، دكف أف يلزمهم النيب صلى اهلل عليو كسلم هبذا ا١تنطق، ككاف قادرا عليو ، ككذا 
الصحابة كا٠تلفاء الراشدكف مل يثبت عليهم أف طلبوا يوما من العامة النظر يف أحكاـ 

، ككجوب التكليف كالرباىُت الدالة على ذلك، كمل يكن الصحابة مقصرين الدين كأدلتها
 .95يف ذلك "إ٪تا سلكوا بالناس أيسر ا١تسالك"

كساؽ بوشقركف قوؿ القرطيب كالفاكهاين يف ا١تسألة، فأما القرطيب فنقل عنو أف 
م "الصحابة رضي اهلل عنهم مل ٯتتحنوا الناس ١تعرفة دخو٢تم يف الدين"، ىل كاف دخو٢ت
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على يقُت أـ عن حيلة كضعف، كمل يبحثوا يف ذلك، كٖتاشوا الدخوؿ يف تكفَت الناس 
كتفسيقهم كتضليلهم، كىم أشد فهما عن اهلل تعاىل كأخذا عن نبيو صلى اهلل عليو 

 .96كسلم
كيعتقد شقركف أف كجوب النظر بدعة، كال تليق بعواـ الناس، كما ألـز اهلل الناس 

اٞتنة كدائرة اإلسالـ، كينجيهم من النار. كلو كاف النظر كاجبا  إال بالقدر الذم يدخلهم
دينيا لعلمهم النيب صلى اهلل عليو كسلم، لكنو رضي منهم بقوؿ كلمة التوحيد، كساؽ 
لتعليل ىذا الوصف مقولة الغزايل "كمن اجل ذلك ال يطلب ٖتريك عقائد العامة كتًتؾ 

  97"إىل اآلخرة يـو تبلى السرائر كتكشف الضمائر
كنّبو شقركف من أف تغيَت ا١تنكر ال يكوف بالتكفَت، بل ٬تب تغيَت ا١تنكر ا١توجود 
يف العقائد بالتلطف كاليسر ك٤تاكلة تعليم العواـ كتنبيههم ٔتا تسعو عقو٢تم، كساؽ تربير 
شيخ من شيوخ أىل السنة كىو ٤تمد السنوسي الذم طا١تا ما كاف يردد لطالبو " قد 

 98اظ سعة، كيف األدلة سعة، ككل ٥تاطب على قدر فهمو"جعل اهلل يف األلف
كيرل شقركف أف مهمة تعليم العواـ، ال تناط بأم كاف، بل ٔتن لو القدرة على 
التبليغ كٕتنب ا٠توض معهم، فيزيد شبهتهم با١توضوع، كساؽ بعض تقريضات شيخو 

 أٛتد بن زكريا السنوسي الشعرية يف عقيدتو حيث يقوؿ: 
 يتقن القواعد       عن التعرض لذم ا١تقاصد. كال ينبو من مل

 ٖتريكو ٔتنظر الدليل           لقاصر يفضي اىل التطويل .
 99من اجل ذا قد قيل ٭تـر النظر      كاف مكلف عليو قد قدر

كٯتر شقركف يف معاٞتة كٖتليل ىذه الظاىرة إىل مستول آخر، ٯتكننا إدراجو 
 علم الكالـ كالعقائد"، معتربا إدراج علم الكالـ ٖتت عنواف مهم كىو "العواـ كا٠توض يف

يف قاموس التداكؿ عند العواـ من أخطر ما ٭تدؽ هبم، كنقل يف ىذا اإلطار كالما جامعا 
ال ينقب على قلوب العواـ كال يبحثوف عن األدلة كالرباىُت عن أيب حامد الغزايل قولو "
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الشكوؾ الواردة فيها كما يفعلو  التفصيلية بتحريرىا بالعبارات ا١تصطلح عليها كدفع
"، فتكليف العواـ با٠توض يف علم الكالـ مفسدة، كال يطاؽ بالنسبة إليهم، ك ا١تتكلموف

كراكب ْتر لرٔتا أدل ذلك إىل ضالؿ بعيد، بسبب دخوؿ الشبهات ساحتهم فيصَتكف "
لشبهات " على حد تعبَت مًتٚتنا، كمن سلم ٔتا عنده من اإلٯتاف ٧تا من اتكسرت سفينتو

 كالشكوؾ اليت تساير قلوب العامة يف مثل ىذه ا١تواطن.
ن أجل ا١تزيد من التربير ٢تذه القضية ساؽ قوؿ الفاكهاين يف أف العواـ ىم كم

على "عقيدة الصحة كالسالـ أحسن كأجدر كإ٪تا يطلب منهم دليل ٚتلي يوجب طمأنة 
 قلوهبم" فليسوا ْتاجة إىل ا٠توض يف غمار األدلة كالرباىُت على صحة إٯتاهنم.

١توقف من علم الكالـ كا٠توض فيو، كقد ساؽ ا١تًتجم أقواؿ العلماء مفصلة يف ا
فمن قائل ْترمتو كمن قائل بوجوبو كمن قائل باألخذ بو كقت اٟتاجة، مرجحا ما ذىب 

 إليو أىل السنة كاألثر كأصحاب الفقو كمالك كالشافعي كأيب حنيفة كابن حنبل.
كيؤكد شقركف أف ما يطلب من العواـ، إ٪تا يطلب منهم "التوحيد"، كما ذكر 

، كيكوف الطلب من 100بكر بن العريب الفقيو ا١تالكي، يف شرحو ١توطأ مالكذلك أبو 
يرضى منهم باليسَت العواـ بالتيسَت كبأسهل دليل ٦تا يقدركف عليو، كقاؿ إف اهلل تعاىل "

 .101"فال يصح اٟتكم عليهم بالتضليل لعدـ الربىاف كالدليل
عن الذم يكفر ابن رشد حينما سئل األندلسي أبو الوليد كساؽ قوؿ القاضي 

أهنم قولو " 102العواـ فقاؿ "ال ٬توز تكفَتىم كمن كفرىم فهو كافر"، كنقل عن ا١تاتريدم
" فهؤالء العواـ إذا سألتهم من خلقكم كآبائكم يقولوف اهلل، كمن مؤمنوف برهبم عارفوف بو

، ككل ٭تي كٯتيت يقولوف اهلل، كىو القائم على تدبَت اٟتياة الدنيا ككتابة األرزاؽ كاآلجاؿ
ما ٭تصل لإلنساف من خَت كشر كقضاء كقدر، ككل ذلك كاؼ ٟتصوؿ اإلٯتاف كسالمة 

 ، كصح عن اإلماـ تاج الدين االسكندراين صاحب اٟتكم مثل ذلك القوؿ.103االعتقاد
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كقد أكرد "بوشقركف" مثاؿ على صحة عقيدة العاصي حيث ذكر أف فقيهُت 
صحيحة أـ فاسدة؟ فقاؿ القائل بالصحة  تكلما يف ا١توضوع، كتساءال: ىل عقيدة العواـ

لصاحبو تعاىل نذىب إىل سكراف فقد جل عقلو كغلبو الشراب أشد ما يكوف، فوجداه 
يف ىذياف فضيع، َفَخَلْوا بو كقاؿ لو القائل بالصحة حرصا منو على إظهار صحة قولو:" 

ه، كقاؿ لو اكفر باهلل أك اشتم النيب" أك ٨تو ذلك، فرفع السكراف عند ذلك إليو بصر 
أذىب ما بقي يل إال ىذه" أك ٨تو ذلك، مث قاؿ لو :"اذىب ما بقي يل إال ىذه العُت 

أرجيها مع ما أنا عليو من عظيم ا١تعاصي أردت أف تعميٍت  -يعٍت عُت اإلٯتاف-صحيحة 
فيها حاشا هلل ال أقوؿ شيئا من ذلك اذىب عٍت فما بقيت سول تلك العُت ارجئها ليـو 

يغفر يل ما انا فيو ٦تا غلبٍت عليو ابليس " فقاؿ الفقيو لصاحبو أين ما  لقائو عسى اف
تقوؿ من فساد عقائدىم كحيفها، كأنت رأيت الرجل يف حالة من االنغماس يف السكر 
كا١تعاصي، ال يزاؿ قلبو ينبض باإلٯتاف كيرجي حبو هلل ليـو ال ينفع فيو ماؿ كال بنوف إال 

 .104من أتى اهلل بقلب سليم
و شقركف يف رسالتو ا١تسؤكلية يف االصالح إىل الفرد، فاإلصالح يف اعتقاده كيوج

صالحها كتعليمها لتدرؾ حقائق التوحيد، إبنفسو يف  أف يبدأيبدأ بالنفس، كعلى ا١تؤمن 
الظن بعقائد أحد من الناس، كأف كاجب تعلم ا١تنطق كعلم  يءف نسأكال يصح لنا 

قط على اٞتميع، ملمحا أف العلماء أحيانا حد سأقاـ بو  إذا ،الكالـ فرض كفاية
 يعجزكف عن التعبَت عما يف مكنوهنم من اٟتقائق، فما بالك بالعامة من الناس.

ف ىم حشو اٞتنة و "ا١تؤمنعن النيب "ص" يقوؿ فيو كأكرد حديثا يف ىذا ا١تضمار 
 يهاتحـو علباهلل تعاىل، ال يتفطنوف للشبهات ف اإلٯتافلو"، فهم أىل ىلها الب  أكثر أف أك 

نفوسهم، كيدخل عليهم االختالؼ، كأما العلماء العارفوف فهم األقل كىم أصحاب 
 الدرجات العال.
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ق( قولو "لو مل يدخل اٞتنة اليت 406)ت 105ماـ ابن الفورؾإلاكنقل عن 
عرضها السموات كاألرض إال من يعرؼ اٞتوىر كالعرض، لبقيت خالية ألف أكثر العواـ 

 ال يعرفوهنا".
إماـ زمانو فقد نقل عنو أف أكثر الفقهاء كا١تتكلمُت من  106القاضي عياضكأما 

أىل السنن، ىم على مذىب عدـ تكفَت العواـ، كإخراجهم من سواء ا١تؤمنُت، كٝتاىم 
فساقا كعصاة ضالؿ، يورثوف ك٨تكم هبم ٚتيع أحكاـ أىل اإلسالـ، كيشَت بوشقركف إىل 

وع كالباقالين كاالشعرم كابو ا١تعايل اٞتويٍت بعض العلماء الذين اضطربوا يف ىذا ا١توض
اماـ اٟترمُت، حيث سألو أحدىم يف ا١توضوع فاعتذر كقاؿ "ال أحب أف أدخل كافرا ا١تلة 
كال أف أخرج منها مؤمنا"، مبينا أف ما قالو غَتىم من احملققُت "ا٠تطأ يف ترؾ ألف كافر 

 يبلغ معشار ما بلغ ىؤالء أىوف من ا٠تطأ يف سفك دـ مسلم ظلما، فكيف ٬تسر من مل
 "107على تكفَتىم كادخا٢تم النار

 القوؿ الثاين ا١تقلد مؤمن عاصي
كيرل شقركف أف طائفة من العلماء يركف أف ا١تؤمن ا١تقلد عاص، إذا كانت لو 
القدرة على النظر كاالستنباط كلو القابلية لذلك، كرفض استغالؿ النظر الصحيح، فإف مل 

التقليد حىت ال يكلف ما ال يطيق مصداقا لقولو تعاىل :"ال  تكن لو قدرة كجب عليو
، مربزا 108يكلف اهلل نفسا اال كسعها"، كساؽ لالستدالؿ قوال للشاطيب يؤيد ىذا ا١تعٌت

 أف ىذا القوؿ قد قاؿ بو كذلك ٚتاعة من أىل السنة.
 القوؿ الثالث القوؿ بالتكفَت لعواـ ا١تؤمنُت 

فساد كبَت، أٚتعت عليو العقوؿ السليمة، يعترب شقركف أف ىذا القوؿ فيو 
كالفطر الصافية النقية، كىو قوؿ شطط ال يراد بو كجو اهلل تعاىل، ما قاؿ بو أىل السنة 
فيما عند شقركف من علم بالسنن كاآلثار، كإ٪تا ىو قوؿ منسوب للمعتزلة، كشيوخهم  

صاحب العقائد يف كأيب ىاشم كاٞتبائي كالرماين، كىو ما ذكره اإلماـ ٤تمد السنوسي 
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"الوسطى"، كنسبو اإلماـ بن عرفة لشيخ ا١تعتزلة أيب ىاشم، كيؤكد شقركف أف نسب ىذا 
الكالـ للشيخ الباقالين كاألشعرم من أئمة أىل السنة، كالـ مكذكب كليس فيو صحة، 

 . 109مثلما أكد ذلك اإلماـ القشَتم
مع من أف اتفاؽ كساؽ بشقركف أقواؿ أىل السنة يف ا١تقلد، كاآلمدم الذم ٬ت

أىل السنة على انتفاء التكفَت يف باب التقليد حاصل كمعركؼ لدل كل طالب علم، 
ككذلك ساؽ موقف اإلماـ القرطيب يف أف كل مؤمن صّدؽ بالشهادتُت كما تضمنتهما 
تصديقا جازما كاف مؤمنا حقيقة، كعلى ىذا سار رجاؿ السلف، حىت جاءت مذاىب 

صح االٯتاف الشرعي، إال بعد اإلحاطة بالرباىُت العقلية ا١تعتزلة، كصرحوا أنو ال ي
 . 110كالسمعية، على كجوب التكليف كاٟتكمة منو

كيعتقد شقركف الوىراين أف كجود ظاىرة الغلو يف اجملاؿ العقائدم كانتشار بدعة 
التكفَت اليت كانت سائدة يف بعض األكساط، إ٪تا كانت للمقلدين يف الدين الذين 

الدين دكف ٖتقيق يف أدلتها كتفريعاهتا ا١تختلفة، فيقولوف بغَت علم، حيث يأخذكف شرائع 
يقوؿ يف ىذا ا١تضمار "كالذين ال عالقة ٢تم بالشرع إال قليال منهم، أفتوا بغَت علم كفتحوا 

على حد تعبَته،  ٣111تاالت الفتنة على الناس بالقوؿ بتكفَت العامة الذين ال حيلة ٢تم"
اع أمرىم كفشا كذاع قو٢تم رأيت من الواجب الرد عليهم كإظهار كيردؼ بالقوؿ:" ك١تا ش

اٟتق قبل أف تفسد حياة الناس كٝتيت ىذا اٞتواب اٞتيش كالكمُت ١تن كفر عامة 
 .112ا١تسلمُت"

كقد تأمل شقركف كثَتا للواقع الديٍت ا١تنحط الذم الحظو، بفعل الغلو كخلط 
، معتربا أف ترؾ النظر على القادر 113العقائد بعلم الكالـ، يف ما ال ينبٍت عليو عمل

معصية ال تستوجب التكفَت، فليس كل كاجب إف تركو صاحبو كفر، فالصالة اليت أٚتع 
ا١تسلموف على كجوهبا فإف تاركها يقتل حدا عند اٞتمهور ال كفرا، فما بالك ٔتسألة فيها 

ٚتهور  ، كالقوؿ بالتكفَت ال يرادؼ كجوب النظر عند114خالؼ على حد قوؿ مًتٚتنا



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 483                                                                                                      14العدد 
 

السنة، كالكافر عند ٚتاعة العلماء ال يقاؿ فيو ذلك، حىت ينظر إىل خا٘تتو، فقد يكوف 
مآلو حسن ا٠تا٘تة كٯتوت مسلما موحدا، فما بالك با١تسلم ا٠تالص ابن ا١تسلم 
ا٠تالص؟؟ كقد ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم :" من قاؿ ألخيو ا١تسلم يا كافر فقد باء 

 . 115هبا أحد٫تا"
رٛتو اهلل كتابو "إٞتاـ العواـ  116ذا كما يردؼ بوشقركف، ألف اإلماـ الغزايلك٢ت

عن ا٠توض يف مسائل الكالـ"، ك٦تا قالو فيو أف الناس يف ىذا العلم بُت غلو كإسراؼ، 
فمن قائل أف ا٠توض فيو بدعة كحراـ، كمالك كالشافعي كأٛتد بن حنبل كسفياف الثورم 

من قائل أنو كاجب كفاية ٭تملو من قاـ بو كقدر عليو، كٚتيع أىل اٟتديث من السلف، ك 
 .117كمن قائل أنو كاجب على األعياف كأنو أفضل األعماؿ كأعلى القربات

كقد ختم شقركف رسالتو بتبيُت حقيقة التقليد، كزيف ا١تعٌت ا١تتداكؿ عند الناس، 
الفنت حوؿ  فالتقليد ا١تتداكؿ عند أصحاب ىذا الرأم ال يفيد ما يقصدكف بو من إثارة

عقيدة ا١تؤمنُت العواـ، كساؽ شقركف لالستدالؿ على ىذا الكالـ، ما قالو ابن عرفة يف 
"، كاتباع شيوخ الطرؽ كالزكايا كأصحاب  أف التقليد ىو " اعتقاد جاـز لقوؿ غَت معصـو
الكرامات، كمنو فعواـ ا١تؤمنُت ال ينطبق عليهم ىذا التعريف، فهم غَت مقلدين ألحد 

بعُت ١تا بلغهم من السنن كاالثار بفطرهتم السليمة. كقد صدؽ ىذا القوؿ االماـ كإ٪تا مت
بن حجر الذم دعم ىذا الرأم باآلية الكرٯتة اليت يقوؿ فيها اهلل عز كجل:"فأقم كجهك 

، كباٟتديث الصحيح الذم ركاه  118للدين حنيفا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها"
كغَتىم:" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أك  البخارم كأبو داككد كمالك كأٛتد

ينصرانو أك ٯتجسانو"، كيف ىذا إشارة كما يقوؿ شقركف يف أف الدليل اٞتملي للتوحيد 
مغركز يف كل مؤمن، كأف ا١تؤمنُت غَت مقلدين ألحد، كال يقدح فيهم عجزىم عن التعبَت 

ىا أبو الوليد الباجي، ىي من مسائل عن ذلك اإلٯتاف، كيرجح أف ىذه ا١تسالة مثلما ذكر 
 .  119ا١تعتزلة اليت أدخلت يف ا١تذىب السٍت
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 منهجو يف معاٞتة التكفَت كموقفو منو. .3
٘تيز منهج كأسلوب بوشقركف يف كتابة رسالتو اليت بُت ايدينا باألسلوب العلمي 

سألة مث كا١تنهج النقدم ا١تقارف باٟتجة كالربىاف كالدليل، فكاف يطرح رأم غَته يف ا١ت
يسوؽ األدلة اليت تدحضو يف أسلوب كتايب سهل كشيق، متخذا من ٥تتلف القرائن 
السابقة كاألقواؿ اليت قدمها علماء السلف الصاحل يف مثل ىذه ا١تواضيع كسيلة إليضاح 

 فكرتو كاقناع القارئ هبا، ك٦تا ٯتكن استخالصو من ىذه الرسالة يف ىذا اٞتانب مايلي:
ظيف الشواىد القرآنية كالنبوية فقد ترددت األكىل بنحو أربع : استغالؿ كتو أكال

 مرات، كٙتاين مرات بالنسبة للشواىد النبوية كاآلثار ا١تتعلقة هبا،.
: استغالؿ أقواؿ األصوليُت كاحملققُت من السلف الصاحل كمن جاء بعدىم ثانيا

لسالـ، اإلماـ مثل أبو الوليد بن رشد، أبو حامد الغزايل، القشَتم، العز بن عبد ا
اآلمدم، القرطيب، الفاكهاين، القاضي عياض، ٤تمد السنوسي التلمساين، ابو بكر بن 

ت، الشهرستاين، الشاطيب، ابن 406العريب، ابو منصور ا١تاتريدم، ابن فورؾ الشافعي 
 حجر العسقالين، ابو الوليد الباجي.    

ربك فرتضى، كلن ساؽ شرح القاضي عياض لقولو تعاىل كلسوؼ يعطيك  :ثالثا
 .120يرض النيب بأحد من أمتو يف النار

استغالؿ كتوظيف ا١تنهج العقلي كاالستنباط كا١تنطق يف ٖتييد أفكار  :رابعا
 خصومو كتثبيت آرائو كنظرتو للموضوع.

اتباع منهجية علمية سليمة شاملة لكل جوانب القضية اليت عاٞتها يف  :خامسا
 تكاملة شافية كافية.ىذه الرسالة، فكانت خطة الرسالة م

سطر شقركف الوىراين منهجا عقديا كفلسفيا فريدا من نوعو ٔتعاٞتتو  :سادسا
لظاىرتو التكفَت كالغلو اليت انتشرت يف زمانو، كما شكلت رسالتو خطة لعلماء كثَتين 
جاؤكا من بعده كعاٞتوا قضايا الوالء كالرباء يف اجملتمع اٞتزائرم خالؿ اٟتقبة العثمانية، 
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َت من سار على درب شقركف الوىراين الفقيو عبد القادر ا١تشريف ا١تعسكرم كخ
صاحب الفتول الشهَتة يف حق القبائل ا١تتعاكنة مع اإلسباف كا١توسومة بػ  121ت1778

، كاليت 122"هبجة الناظر يف أخبار الداخلُت ٖتت كالية اإلسباف من األعراب كبٍت عامر"
الكبَت كثَتا يف ٖتقيق االستقرار كفتح مدينة كىراف استفاد منها حاكم بايلك كىراف ٤تمد 

 .ـ1792سنة 
 

 رابعا: نتائج البحث
لقد كانت ا١تسائل الفقهية تكسر حاجز اٟتدكد بُت اجملموعات الدينية آنذاؾ، 

كانت الفتول ت رّحل إىل تونس ك ككانت مصلحة الفتول تغلب على أم مصلحة أخرل، 
ركحة، بأدلتها كشواىدىا ا١تختلفة، كقد حاكؿ العلماء اٞتزائر مش ـ  كا١تغرب كمصر مث تقد  

اٞتزائريوف يف الفًتة العثمانية بذؿ اٞتهد كاالحتكاؾ با١تستجدات العلمية، خاصة يف 
، كمن ىؤالء خاصة "شقركف فًتات اٟتج كا١تواسم الدينية اليت يلتقي حو٢تا الفقهاء

 .الوىراين"، موضوع الدراسة
ة كاألجواء اليت اكتنفتها ٯتكن الوقوؼ على ٚتلة من خالؿ قراءة ىذه الرسالك 

 النتائج التالية:
جّسد "بوشقركف الوىراين" ٪توذج الفقيو اجملتهد اٞترمء ا١تضطلع با١تادة  -

 الفتول ك ضوابطها.لتطورات  تومواكب، ك الفقهية كالعامل بأقواؿ السلف كاألصوليُت
خر يف جسد اجملتمع كتفرز تعدد دكاعي اٞتهل كاألمية الدينية اليت كانت تن -

الظواىر السلبية العديدة، كاليت منها ظاىرة التكفَت كهتميش االجتهاد كٕترٯتو يف بعض 
األحياف، كاالكتفاء ٔتا تركو األكلوف، ٦تا قد ال يالءـ حاجات العصر كاٟتد من اإلبداع يف 

 ظل انتشار ا٠ترافة كالبدع ا١تتنوعة.  
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الؿ طبيعة عالقتهم ببعضهم كبالشعوب تصوير نفسية اٞتزائريُت من خ -
األخرل كانت قائمة على االنغالؽ كالسخرية من اآلخر، كالتكفَت للمقلدين خَت مثاؿ 

 على ذلك. 
كقوع النخب الدينية يف تصنيف بعضها البعض كتصنيف العواـ، عوض  -

 معاٞتة الواقع الديٍت كتصحيح العقائد.
األجناس منع من احتكاكهم  اٟتكم ا١تسبق للجزائريُت عن غَتىم من -

بالشعوب األخرل، فابن سحنوف الراشدم يصف األكركبيُت باٞتهل كالكذب كتفشي 
 .123ا٠ترافات بينهم كيعتربىم ضالُت بعيدين عن الطريق الصحيح

قلة كندرة العلماء ا١تتنورين الداعُت لرفع حالة االنغالؽ كاالنكفاء على  -
التقليد األعمى كفتح اجملاؿ لالجتهاد، فقلما ٧تد  الذات، للقضاء على حالة الركود كنبذ

 .  واقع ا١تعاشأحدا منهم أثار ىذا ا١توضوع يف كتاباتو كدعا إىل تغيَت ال
بسبب قلة األرزاؽ كالتفقو يف الدين عزكؼ الناس عن طلب العلم كا١تعرفة  -

 . تعبد كالعقائديف مسائل ال كاكتفاؤىم بالتقليد كاالتباع اٟتريف،ا١ترتبطة ْتامل العلم، 
 خالفةا١تجتماعية االظواىر ٥تتلف الا١تساجد كالزكايا كا١تدارس مع تعايش  -

الفساد  ، كاستمراردكف التفكَت يف تغيَتىا كتبياف حكمها الشرعي، اإلسالـتعاليم بعض ل
، كمل ٭تسم العلماء كمعاقرة ا٠تمور ك٦تارسة البغي  بأشكالو ا١تتنوعةقائما االجتماعي 

 .سواء ٖتالفوا مع السلطة الزمنية أـ خاصموىانو ما١توقف 
انصهار الكثَت من النصوص الشرعية اإلسالمية كاألحكاـ الفقهية يف  -

ك٘تثػ ل ها يف جزء ىاـ من ا١توركث الثقايف للجزائريُت،  ،ا١تمارسات اٞتماعية اليومية للسكاف
 لكن دكف أف ٗتضع للبحث كالتطوير كاالجتهاد يف مضامينها.
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اـ عقائد اٞتزائريُت يف العهد العثماين بالسطحية كاكتفاؤىم باٟتفاظ على اتس -
ا١توجود كخضوع إٯتاهنم للتسليم كاالنقياد ١تا تركو األكلوف دكف دراية كافية كقدر مقبوؿ 

 من الفهم كاإلحاطة كالفحص، كىو ما اصطلح عليو األصوليوف إسالـ التقليد. 
ثقافة شعبية إنسانية ساكنة كغَت متطلعة  انزكاء اجملتمع اٞتزائرم يف إطار -

افتقدت لنخبة عا١تة كلفقهاء متنورين يقودكنو ٨تو التطلع لبناء كياف ثقايف متميز مثلما 
توفر للجارتُت تونس كا١تغرب، بسبب ا٨تسار ا١تعرفة العلمية كانكماش الفعل اٟتضارم 

 بسبب اٟتركب كالصراعات الدائمة كا١تتكررة.
يف دائرة اٞتمود كالتقليد كمنطقة العريقة ات الفقهية األخرل انعزاؿ الكيان -

، ككانت ترل لشلف بٍت راشد زكاكة بونة كغَتىا، بعدما قدمت ٪تاذج فقهية متطلعةا
 التطورات اٟتاصلة ٔتثابة "فنت آخر الزماف".
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ا٠تامس عشر كحىت القرف الثامن عشر، خاصة يف اٟتواضر اليت استقركا هبا كمستغاًل تلمساف شرشاؿ 
 البليدة قسنطينة ك عنابة، كقد تناكؿ ىذا التأثَت العديد من الباحثُت كا١تؤرخُت.  
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 .242-241، ا١ترجع السابق، ص ص الجزائر الثقافيتاريخ أبو القاسم سعد اهلل،  - 20
21- Laugier de Tassy. histoire du royaume d'Alger, loysel, 
Paris, 1992. p95. 

١تزيد من االطالع على األكضاع االجتماعية كالصحية أثناء العهد العثماين انظر : موساكم  - 22
د العثماني وأوائل اإلحتالل الفرنسي الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهفلة القشاعي، 

دكتوراه يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصر، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة اٞتزائر،  ،1518-1871
2005 . 

، العهد العثماين، 04جالجزائر في التاريخ، نصر الدين سعيدكين ك ا١تهدم البوعبديل،  - 23
 .88ص ، 1984اٞتزائر، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، 

"األوضاع االجتماعية واالقتصادية للجزائر خالل العهد العثماني ٤تمد مكحلي،  - 24
يف ٣تلة كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية، جامعة اٞتياليل اليابس، سيدم  م"1707-1827

 بلعباس، اٞتزائر.
25  -  Pananti Filippo, oPcit, P  332  
26  -  Tomas Shaw, op.cit., p421. 

تر ناصر الدين سعيدكين،  رحلة ج.أو.ىابنسترايت إلى الجزائر وتونس،ت، ج.أك.ىابنسًتاي - 27
 .48، ص2008، دار الغرب اإلسالمي، تونس، 1ط

، مذكرة ماجسًت ، جامعة األمَت عبد القادر  الجزائر من خالل رحالة غربيينزكريا العابد ،  - 28
 . 2008قسنطينة 

29 - Fraye Diego de  Haido , Topographie et  Histoire 
General d’Alger, Traduit A. Berbrugger. 1870. p196     

كانت عادة ا١تبارزة بالسيف سواء للتسلية أك التدريب أك ا٠تصومة عادة يومية عند السكاف يف   - 30
أكركبا آنذاؾ، كقد أثار انعداـ كجودىا يف اٞتزائر انتباه الكاتب ١تا ينجم عنها من خصومات 

 يف حاؿ اإلصابة ألحد الطرفُت.كعداكات بُت الناس 
31 -  Haido, op.cit., p197. 
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32  - Le Général Dumas, Mœurs Et Coutumes de L’Algérie, 
librairie de La  Hachette Et Cie, Paris, 1853, p36.. 
33 -  Dumas, Op.cit .  p36. 

كنشر ٤تمد بن أيب  ، تحنزىة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبارالورتالين )اٟتسُت(،  - 34
 ..111ص ، 1908شنب، مطبعة فونتانا ، اٞتزائر، 

، تح أبو لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحالبن ٛتادكش )عبد الرزاؽ(،  - 35
 .236، ص1983القاسم سعد اهلل، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر،

 تنسب ىذه األبيات للفقيو الراشدم القسنطيٍت.   - 36
 .84ص ،السابق المصدر٤تمد بن ميموف،  - 37
و شهاب الدين أبو العباس ى ـ1631 -1578ىػ/ 1041 -986 أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم - 38

ا١تغرب ار العثماين ز  أثناء عهدىا اإلسالميأعالـ ا١تغرب علم من  أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساين
ركضة اآلس العاطرة األنفاس يف ذكر من لقيتو من أعالـ كالشاـ كمصر، حيث تويف هبا ، لو "كاٟتجاز 

 لرطيب".نفح الطيب من غصن األندلس ا"اٟتضرتُت: مراكش كفاس" ك
 .10صا١ترجع السابق،  ،02ج،  تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد اهلل،  - 39
 .80،  صالثقافي، المرجع السابقالجزائر تاريخ أبو القاسم سعد اهلل،  - 40
تعرؼ ىذه النوازؿ بػ:"الدرر ا١تكنونة يف نوازؿ مازكنة" أليب زكريا ٭تي ا١تازكين، كقد كانت  - 41

األْتاث كالدراسات األكادٯتية نظرا أل٫تيتها، منها رسالة ماجيسًت الطالب: بركات  موضع العديد من
 .2010إٝتاعيل، ٗتصص التاريخ الوسيط جامعة متنورم 

، الدرر المكنونة في نوازل مازونة ألبي زكريا يحي المازونيبركات إٝتاعيل،  - 42
 .290،  ص 2010 )ش.ـ.غ.ـ.(، ٗتصص التاريخ الوسيط، جامعة متنورم، قسنطينة،

من مسائل االستفتاء اليت طرحت على بن عظـو التونسي: األمواؿ أصو٢تا كإنفاقها ا١تواريث  - 43
البيع الشراء الكراء العارية مسائل النكاح كما تعرؽ بو من قضايا الزكاج كالطالؽ النفقة الدين كالرىن 

ضوع يرجع اىل: أبو القاسم بن عظـو كاألمالؾ كاألحباس كاٟتيازة كغَتىا للمزيد من اإلحاطة با١تو 
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، تح ٤تمد اٟتبيب ا٢تيلة، اجملمع التونسي للعلـو كاآلداب كالفنوف، قرطاج كتاب األجوبةا١ترادم، 
 . .2004تونس، 

 1424ق، ٤828تمد أبو عبد اهلل ا١تغوفل متصوؼ كزاىد من منطقة غرب اٞتزائر كلد سنة  - 44
، الشيخ سيدي محمد أبو عبد اهلل المغوفل ك بن عمرـ  انظر ٛتداد 1517ىػ 923ـ كتويف سنة 

الكواكب وسلم الرقيا إلى  دفين وادي شلف وتأليفو :قصيدة في مدح النبي  فلك  1023 
مقاؿ اليكًتكين، ككذلك أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اٞتزائر الثقايف من القرف العاشر إىل  . المراتب

 .123ص .1981اٞتزائر،  القرف الرابع عشر ا٢تجرم. )ش.ك.ف.ت( ،
  . المقال نفسوٛتدادك بن عمر،  - 45
من ا١تصطلحات الغريبة كالشائعة يف األكساط الطرقية كالصوفية "إعطاء أسرار الطريقة"  - 46

لشخص ما ليستمر على هنج الشيوخ األكائل، كال يزاؿ اجملتمع إىل اليـو ٭تتفظ هبذه الفكرة، كمصطلح 
م أ عطي لو يا ترل؟؟ ىل ىي سلطة ركحية أـ أسرار غيبية تنأل العقوؿ "فالف معطية لو"، فما الذ

 البسيطة على فهمها كاستيعاهبا؟؟
 .668،  ص المصدر السابقالورتالين،  - 47
صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورىا إلى انتهاء نور الدين عبد القادر،  - 48

 ..266ص، 1965بعة البعث قسنطينة نشر كلية اآلداب اٞتزائرية مط العهد التركي،
49 -  ، وطنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، ال، الشركة عبد الرحمن الثعالبي والتصوفعبد الرزاؽ قسـو

 ..25ص 1978
 .121- 4مقاؿ سابق ص  -الجزائر في التاريخا١تهدم البوعبديل،  - 50
قة غريس انتقل إىل الوسط كأقاـ أٛتد بن مبارؾ تقوؿ الركاية أنو ينتمي إىل قبيلة ىاشم من منط - 51

  1601ٔتدينة القليعة يف سنة 
فيض الملك الوىاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث الدىلوم، أبو الفيض عبد الستار  - 52

 .281. ص2006،  دراسة كٖتقيق عبد ا١تلك بن عبد اهلل بن دىيش، عشر والتوالي
، دار البصائر للنشر ، 02، ج لجزائر المحروسةفي ا أعالم الفكر والثقافة٭تي بوعزيز،   53-

 .224، ص 2009كالتوزيع ، اٞتزائر، 
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 .259صالسابق، ، ا١ترجع االنحرافات العقدية والعلميةالزىراين بن عبد اهلل،  - 54
55 - J.M. Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIIIe 
siècle, mémoires et observations rassemblés et présentés par 
Joseph Cusq, Edition Sindbad, Paris, 1982, p.257 
56 - Abou. Baker. Abdessalem Ben Chouaib, "Les marabouts 
guérisseurs", in R.A. N°51 ,1907,pp 250.255. 
57 - Pierre Boyer, La vie quotidienne à Alger à la veille de 
l'intervention française. In: Revue de l'Occident musulman 
et de la Méditerranée, N°1, 1966. p80. 

 مالطة جزيرة بشرؽ ا١تتوسط كانت ملتقى اٟتضارات الوافدة بُت ضفيت البحر ا١تتوسط. - 58
، 01ط ، ترٚتة ٤تمود علي عامر،األتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، عزيز سامح يالًت - 59

 .600، ص 1989عة كالنشر، بَتكت دار النهضة العربية للطبا
60 - zeghari Latifa el hassar, les Captifs d'Alger d'après la 
relation de Emanuel d'Aranda  jadis esclave a Alger 
XVIIème siècle, casbah éditions, Alger, 2004 , p 227  

 طرطوشة ىػ يف مدينة  520ىػ كتوىف سنة  451أبو بكر الطرطوشي فقيو مالكي، كلد سنة  - 61
األندلسية اشتهر بالرد على خصـو الدين كا١تبتدعُت ككانت لو مكانة مرموقة عند الفقهاء، أثٌت عليو 

ا١تان ، عامالن زاىدان، كرعان دينان متواضعان، متقشفان ، ابن بشكواؿ يف كتاب "الصلة" فقاؿ: "كاف إمامان ع
 متقلالن من الدنيا، راضيان منها باليسػَت".

، ٚتع كٖتقيق أبو الفتوى المالكية في أفعال الصوفيةأبو فارس عبد العزيز ٤تمد القَتكاين،  - 62
 .07، ص2009أٛتد علي الكندم، مؤسسة بينونة للنشر كالتوزيع، 

ارٮتي بعنواف "دراسة ككصف منقوشة تارٮتية عربية يف قسنطينة" كيف معرض حديثو يف مقاؿ ت - 63
عن بعض أسر قسنطينة يذكر الباحث الفرنسي "أك بيقوين" أف عنواف كتاب ابن الفكوف ىو "منشور 

 الدراية يف كشف حاؿ من ادعى العلم كالوالية" كليس منشور ا٢تداية.....انظر:
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 E Bigonet, une Inscription Arabe de Constantine, in  RA;  
n°47, 1903, p307.    

يؤمن بأصحاب الربكة كالصالح، ككثَتا ما كاف يصدؽ بكرامات كانت ٖتكيها لو جدتو كاف  - 64
عن جده كصدؽ رؤياه يف ا١تناـ للنيب عليو السالـ يف اٞتنة كأف اٝتو عبد الكرمي.. انظر عبد الكرمي 

، تقدمي كٖتقيق كتعليق،  "كشف من حال من ادَّعى العلم والواليةمنشور الهداية في  الفكوف، 
 .  36ص ـ1987اإلسالمي، الدكتور أبو القاسم سعد اهلل، بَتكت، دار الغرب

ىػ   842ىو اإلماـ اٟتافظ أبو عبد اهلل ٤تمد بن مرزكؽ العجيسي التلمساين "اٟتفيد" ت  - 65
فة كالسراج ابن ا١تلقن كابن خلدكف لو "الركضة" من علماء تلمساف أخذ عن سعيد لعقباين كابن عر 

ك"اٟتديقة" منظومتاف يف علم اٟتديث أحدا٫تا، كلو " أنوار الدرارم يف مكررات البخارم" ك"ا١تتجر 
 الربيح كا١تسعى الرجيح كا١ترحب الفسيح يف شرح اٞتامع الصحيح" كغَتىا.

و مالكي من مدينة تلمساف توىل ىػ، قاض كفقي1172ىو اإلماـ سعيد بن ٤تمد العقباين ت - 66
القضاء هبا مث يف ّتاية، مث انتقل إىل ا١تغرب ليستزيد يف طلب العلم كالفقو ا١تالكي عرفت سَتتو با١تيل 
للتصوؼ كتشجيع أىلو، نرؾ العقباين عدة مؤلفات كشركح كتعاليق منها "شرح ٚتل ا٠تو٧تي" 

 ك"العقيدة الربىانية" كغَت٫تا.
 .138، ص صدر السابقالمالورتالين،  - 67
، ٖتقيق ندليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وىرا٤تمد بن يوسف الزياين،  - 68

 .79ص 1978ا١تهدم البوعبديل، ش.ك.ف ت، اٞتزائر، 
ىي فتول مشهورة ألىل األندلس يشجعهم فيها على البقاء يف ارض االسالـ كعدـ تركهم  - 69

اإلمام بالدين كالصرب على سياسة التنصَت انظر ساعد تبينات،  لبلدىم كيدعوىم للبقاء كالتمسك
ضمن أعماؿ ا١تلتقى الوطٍت" النوازؿ الفقهية عند  احمد بوشقرون الوىراني وفتواه ألىل األندلس،

، جامعة االمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية، 20، اىل بداية القرف16علماء اٞتزائر، من هناية القرف 
 .23.ص2013مام 16-15قسنطينة، 

، األندلس اٞتديدة للتوزيع كالنشر، النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالميفتحي زغركت،  - 70
 كما بعدىا  494، ص 2009
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، منشورات مركز الدراسات الدولة العثمانية وقضية المورسكيينالتميمي عبد اٞتليل،  - 71
 .11ػ ص1989كالبحوث العثمانية كا١توريسكية، زغواف، تونس، 

 .14، صالمقال السابقساعد تبينات،  - 72
 كما بعدىا. 75، صالمصدر السابق٤تمد بن يوسف الزياين،  - 73
، دار 01، الطبعة01، اٞتزءشجرة النور الزكية في طبقات المالكية٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ،  - 74

 .276ىػ، ص1349الكتاب العريب، بَتكت لبناف، 
يوسف بن عمر بن شعيب اٟتسٍت عامل تلمساف ٤تمد بن يوسف السنوسي ىو ٤تمد بن  - 75

، كدفن بتلمساف، لو مؤلفات كثَتة منها: 895كتويف سنة  832صاحب العقائد ا١تْشهورة كلد سنة 
تعريف الخلف "العقائد ا١تشهورة الكربل كالصغرل" كشركح عليها، "، انظر أبو القاسم اٟتفناكم ، 

 .245ك 207، ص 1985، بَتكت، 2، مؤسسة الرسالة ، طبرجال السلف
 .14، صالمقال السابقساعد تبينات،  - 76
علي بن ٭تِت السلكسيٍت اٞتادرم فقيو كعامل ك٤تقق درس اٟتساب كالفرائض ك٥تتصر ابن  - 77

اٟتاجب كرسالة ك٥تتصر خليل كعقائد السنوسي كغَتىا، تعلم على يد شقركف الوىراين القراءات، 
أعالم الجزائر، من صدر اإلسالم حتى العصر  معجم ، انظر عادؿ نويهض،973تويف سنة 

ا١ترجع  1980، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف كالًتٚتة كالنشر، بَتكت، لبناف، 02ط ،الحاضر
 .73السابق، ص 

، الطبعة السادسة، دار الثقافة، بَتكت لبناف، تاريخ الجزائر العامعبد الرٛتن اٞتيالين،  - 78
 .108ص  ـ،1983

 نظومة اٞتيش كالكمُت موضوع دراستنا.يقصد هبا م - 79
 .347ص، ا١ترجع السابق، معجم أعالم الجزائر عادؿ نويهض، - 80
نافع لو أربعة ركاة أشهرىم : كرش كقالوف كإٝتاعيل كإسحاؽ، كلكل كاحد منهم ركاة، فلورش  - 81

كىي طرؽ  ثالثة، كلقالوف مثل ذلك، كإلسحاؽ ركايتاف، كلقالوف مثل ذلك، كاجملموع عشر ركايات
ثالٙتائة تضم " تقريب ا١تنافع يف الطرؽ العشر لنافع " عبارة عن أبيات شعرية، كا١تنظومة نافع العشر. 

 ىػ899بيت ، ألفها كىو يف سن العشرين سنة 
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 .22ص تاريخ الجزائر الثقافي المرجع السابق، أبو القاسم سعد اهلل،  - 82
صف مدلولو ا١تطلق بصفة زائدة" اآلمدم كتاب التقييد ىو "ماكاف من االلفاظ دالة على ك  - 83

األحكاـ، كعرفو بن اٟتاجب بانو ما اخرج من شياع بوجو ٥تتصر، كقيل ىو اللفظ الداؿ على مدلوؿ 
ا١تطلق بصفة زائدة"، أكاللفظ الذم يدؿ على فرد مقيد بصفة من الصفات، كمن أمثلة ذلك عند ابن 

الفتك با١تؤمن، كيف اآلية "كما كاف ١تؤمن أف يقتل مؤمنا إال منظور، ا١تقيد معناه أف االٯتاف ٯتنع عن 
خطأ كمن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة" ، فشرط اإلٯتاف يف الرقبة قيد ٢تا، كلو مل يشًتط لكانت 
الرقبة مطلقة، كمنو فالتقييد يف الفقو كعلـو العقيدة ىي شركح يدكهنا الفقيو على تأليف سابق ملتزما 

 قيو دكف ا٠تركج عليو.   ٔتنهج ساب
 ىو كتاب "مورد الضماف يف رسم أحرؼ القراف من نظم اإلماـ ٤تمد الشريشي ا٠تراز" - 84
 .79، ص المرجع السابقعادؿ نويهض،   - 85
 .189ص المرجع نفسو، عادؿ نويهض،  - 86
ن أٛتد ـ(. ىو أبو العباس أٛتد بابا بن أٛتد ب 1627ىػ /  1036أٛتد بابا التمبكيت )ت.  - 87

بن عمر التكركرم التنبكيت السوداين، فقيو كعامل ك٤تقق كلقب بالتنبكيت نسبة إىل مدينة ٘تبكتو كلد 
ىػ  كمن ابرز آثاره: "نيل االبتهاج بتطريز الديباج" انظر خَت الدين  1036ىػ كتويف سنة   963سنة 

، ج تعربين والمستشرقيناألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمسالزركلي، 
 األعالـ، دت. ، دار العلم للماليُت، لبناف، 05، ط08
، دار الكتاب العريب، بَتكت، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية٤تمد بن ٥تلوؼ،  - 88

 . 276، ص ىػ1349
"، يف ٣تلة علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحديث "اىتمام ا١تهدم البوعبديل، - 89

 .153، ص 1981األصالة ػ ا١تلتقى ا٠تامس عشر للفكر اإلسالمي، اٞتزائر، 
 فيها شقركف فقيو الشرؽ الز٥تشرم:جاء يف بعض األبيات اليت انتقد  - 90

 بضاللك النامي وتزعم معرفو   أزمخشري أسرفت قوال معلنا  
 بالعقل ال أن الهدى في ذي الصفو  قد رمت تنزيو اإللو محسنا    

 ن نهج الكليم وسنتو   ونفيت أوصاف الجالل بذا السفوفعدلت ع
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محمد . كانظر كذلك: يوسف عّدار، 208ص المرجع السابق، أعالم الفكر ٭تي بوعزيز،  - 91

 ، مقاؿ اليكًتكين.بن أبي جمعة الوىراني )حياتو وآثاره(
 .81، ا١ترجع السابق، صتاريخ الثقافيأبو القاسم سعد اهلل،  - 92
، دار الصحابة للًتاث الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمينىراين، شقركف الو  - 93

 .22،  ص1992للنشر كالتحقيق كالتوزيع، طنطا، مصر، 
 .17ص، المصدر السابقالجيش والكمين شقركف الوىراين،  - 94
 .17صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 95
 .17صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 96
 .26ص المصدر السابقالجيش والكمين وىراين، شقركف ال - 97
 .26صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 98
 .26صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 99

 لو كتاب القبس يف شرح موطأ مالك بن انس. - 100
 28ص المصدر السابقالجيش والكمين شقركف الوىراين،  - 101
المي عاش يف القرف الرابع ا٢تجرم يف مرحلة أبو منصور ا١تاتريدم فقيو كأصويل كفيلسوؼ إس - 102

ازدىار الفلسفة كعلم الكالـ ككاف لو مسا٫تات كثَتة يف علم الكالـ كالعقائد ككاف يرل يف كثَت من 
استخداـ الرباىُت كالدالئل العقلية كالكالمية يف ٤تاججة كتعرؼ بمسائل العقيدة رؤية األشاعرة 

ا، إلثبات حقائق الدين كالعقيدة اإلسالمية. للمزيد انظر خصومها، من ا١تعتزلة كاٞتهمية كغَتى
 األشعرم مقاالت اإلسالميُت كاختالؼ ا١تصلُت. 

 28صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 103
 .29ص  المصدر السابقالجيش والكمين ، الوىراين  شقركف - 104
شر الفقو مث دعي كمكث هبا يدرس كين من أئمة أىل السنة سكن العراؽ مث ارٖتل نيسابور - 105

إىل مدينة غزنة من بالد ا٢تند ككاف لو هبا مناظرات مع شيوخ الفرؽ ا١تبتدعة فغلبهم فدسوا لو من 
 ق، بلغت مصنفاتو قريبا من مائة تأليف.406يسمو فمات كدفن يف اٟتَتة، سنة 
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كفقيو  قاض ـ1149- ـ1083 / ىػ 544- ىػ 476 ىو أبو الفضل عياض، اليحصيب - 106
 544 سنة مراكشجلس للتدريس كا١تناظرة سنينا طويلة، كقتل يف ، وىل قضاء سبتة كغرناطةمالكي، ت

يف دعواه بأنو ىو اإلماـ ا١تهدم  ،نا١توحدي دكلةبابن تومرت مؤسس  االعًتاؼىػ بسبب رفضو 
 ا١تنتظر. 

 .35صنفسو  المصدرشقركف الوىراين،  - 107
 37صالمصدر نفسو ، شقركف الوىراين،  - 108
 37صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 109
 .38ص المصدر نفسوشقركف الوىراين،  - 110
 .12ص المصدر نفسوشقركف الوىراين،  - 111
 .13ص نفسو المصدرشقركف الوىراين،  - 112
 .18ص المصدر نفسوشقركف الوىراين،  - 113
 .38ص المصدر نفسوشقركف الوىراين،  - 114
 عن مالك بن دينار عن عبد اهلل بن عمر، حديث صحيح ركاه البخارم كمسلم. - 115
، أحد أعالـ عصره األشعرم الشافعي الصويف أبو حامد ٤تمد الغزّايل الطوسي النيسابورم - 116

- ـ1058 / ىػ 505 - ىػ 450) ،القرف ا٠تامس ا٢تجرم كأحد أشهر علماء ا١تسلمُت يف
لقب ْتّجة اإلسالـ ك٤تّجة الدين، كمفيت األّمة، لو تصانيف  كفيلسوفان، كأصوليان  فقيهان  كاف ـ1111 

، يف ا١تشرؽ الم، تاريخ فالسفة االسعديدة كجريئة حرؽ بعضها نتيجة ذلك انظر ٤تمد لطيف ٚتعة
 ..70. ص1354كا١تغرب، ا١تكتبة العلمية، القاىرة 

 .29ص المصدر السابق الجيش والكمين شقركف الوىراين،  - 117
 سورة الرـك - 118

 .43ص،  المصدر نفسوشقركف الوىراين،  - 119
 24صالمصدر نفسو شقركف الوىراين،  - 120
بٍت راشد كاف فقيها متعلما ك٣تاىدا،  كصفو تلميذه أبوراس الناصرم بوعاء احملققُت كإماـ - 121

كألف كتابو هبجة الناظر با١تناسبة. ككاف ىذا  التأليف  1732حاضرا يف سقوط كىراف الثاين سنة 
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ٔتناسبة صدكر حكم قضائي قاس،  حكم بو الفقيو اٛتد الفياليل ا١تقرم على اٞتزائريُت ا١تتعاكنُت مع 
كف استثناء، كأباح أموا٢تم ك٦تتلكاهتم كذراريهم كنسائهم اإلسباف من قبائل بٍت عامر بالكفر كلهم د

للمسلمُت، فدعا ا١تشريف يف رسالتو إىل ضركرة التفرقة بُت ا١تتعاكنُت مع اإلسباف، كإمعاف النظر يف 
األسباب كالدكافع كراء ذلك، انظر الفصل الثالث من ىذا البحث ١تناقشة موضوع تكفَت األىايل 

  يف تبيُت حكم اهلل يف ىذا األمر.كدكر عبد القادر ا١تشريف
122  - Houari Touati , Entre Dieu et les Hommes lettres 
saints et sorciers au Maghreb 17eme siècle éditions de 
l'école des hautes études en science sociales paris. 1994.  p61.. 

 .221، ص المصدر السابقابن سحنوف الراشدم،  - 123
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Le droit des eaux pluviales au M’zab pendant l'époque 

moderne (1) 

Baelhadj Nacer  /Université Batna 1 

 :الملخص

جلزائدري ، أحد  نناردر الد اث اليفقدا  اق بتقسيم املياه مبنطقة وادي مزابيعترب التشريع املتعل  

 سدع  ا الرردي  اادام مدال  د لوقد  تشدكه هد راق،  ر فكدري  تطد   الضارب   الق م، والشاه  نلد  

تقسيم س ود وس اق م روس، ونظام تنزل مال السماء، بإقامة نظام  مطرقطرة  ساستل ل له املزابي ني

 د  ك والد ي  ،يدةبالللة األمازيليدة الل   " ف  س  "أو ملياه السيه 
    ال احدة يقد م نلد  الع الدة بدني لده امل

حقد ق نمده "أمدني السديه" املكلدا مبراقظدة نظدام السدق  و زاي  لما محت الق انني اليت سن ها املشر ع امل

ن ة، حيث يعترب هؤساء األمناء هم املرجع األول   له اخل فات اليت ميكال أن تقع بني أرحاب األج

 املتخارمني ح ل تقسيم املياه 

Résumé : 

La législation Mozabite concertant le partage des eaux, est 

une des composantes de notre riche patrimoine culturel 

algérien, et témoin d’un développement intellectuel marquant, 
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qui mérite toujours d’être relu vu sa richesse. La crue de l’oued 

appelée en Tamazight locale « souf », est bien exploité par un 

régime strictement déterminé par la loi, qui donne au ʼamin le 

pouvoir de réprimer toute violation de ce régime et coutumes 

ancestrales. 

1- Introduction: 

La Chebka (filet) de Mzab est situé sur la grande dorsale 

au nord du Sahara algérien. La nature aride de la région, et 

surtout, la rareté de l'eau dans la région, ont provoqué le défi du 

mozabite, ainsi que sa création, pour ne pas permettre la perte 

de la moindre quantité d'eau, par un système de répartition des 

eaux pluviales, soutenu par toute une législation. 

Dans notre travail, nous traitons la législation des eaux 

chez les mozabites, basant sur des documents  manuscrits connus 

par le nom « ittifaqat » qui signifie: "les conventions"(2). Ce sont, 

à l'origine, des procès verbaux de délibérations, prises par 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 854 47العدد 

l'assemblée générale des villes du Mzab, et consignées en 

minutes, par le secrétaire de la dite assemblée, sur des registres, 

dits: « Mawani˓ al-oumma »(3), des interdictions, édictées par la 

communauté mozabite. Ces registres sont détenus, par des 

personnages qu'eux seuls peuvent donner communication ou 

copie, à autrui. 

Dans la rareté des sources écrites, ces délibérations 

représentent une source très importante, pour l'étude des 

développements et des changements sociaux, culturels et 

cultuels, au sein de la communauté mozabite, pendant une 

période mal connue, de son histoire. 

Le texte des délibérations, est un résultat de plusieurs 

étapes d'élaboration. L'assemblée, se penchait sur les questions 

posées au sein de la société mozabite. 

2- La répartition des eaux pluviales au Mzab 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 855 47العدد 

 Avant de traiter la question de la répartition des eaux 

pluviales, il faut rappeler que l'eau dans le Mzab comme tout le 

sud est très rare, et la chute de pluie est irrégulière, et les Oued 

sont peu fréquents, ce qui explique le chaleureux accueil faisait à 

la crue. 

 Les oasis les plus favorisées en eau, sont celles qui ce 

situent au nord de la vallée. Berriane bénéficie des crues plus 

fréquentes des oueds Soudane, Zergui, Balouh, et al-mada. 

Guerrara qui est arrosée par l'Oued Zegrir. 

Les grands ensembles géomorphologiques du Mzab et de 

ses abords (4) 
: 
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Dans la vallée du Mzab, les palmerais les plus prospères, 

sont celles de Ghardaïa, à cause de sa position en amont, par 

contre, les autres villes comme celle d'al-˓atef, qui se situent en 

aval. 

 L'eau des crues « ma essil », est bien exploitée par un 

système compliqué de barrages et de « seguia-s ». 
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 Les barrages sont de deux types. Les uns situés en amont 

sont pour but de dérivation(5). 

- Fig. 1 : Barrage type 1 (barrage de Bouchène à Ghardaïa) 

(6) : 
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Le rôle de ce type de barrage est de partager en plusieurs 

destinations le flot de crue de l’Oued, et de la diriger vers les 

séguia-s qui le conduisent aux jardins à irriguer. 

Les autres barrages sont construit en aval pour but de 

retenue, et pour barrer et arrêter l'eau de la rivière, afin de 

permettre l’infiltration des eaux dans le sous sol pour alimenter 

la nappe phréatique qu’on exploite par les puits à profondeur 

dépassant les 20 mètres. 

- Fig. 2 : Barrage type 2 (barrage de Touzouz à Ghardaïa) (7) :  
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Les barrages ne sont pas tous construits de la même façon, 

puisque il est dangereux de barrer complètement la rivière au 

flot des grandes crues, la digue n'est pas continue, elle contient 

des petits passages à l'eau. L'eau ainsi libérée est d'ailleurs arrêtée 

par une série d'autres barrages placés en aval (8). 

 Les eaux dérivées par le barrage d'amont sont canalisées 

dans un réseau spécial de séguias dites: « saqyat al-syl ». Il existe 

des saqyat principales, que se subdivisent ensuite en saqyat 

secondaires, qui conduisent à chaque jardin (9). 

- Fig. 3 : Canal « Seguia principale » (10) 
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L'eau pénètre dans chaque jardin par une ouverture 

appelée « kuwa » « qana », appelés localement « msaraf » ou 

« tisambat", délimitée par des pierres arrête vives, et dont les 

dimensions sont parfaitement déterminés. L'eau est dirigée vers 

cette ouverture par un petit endiguement qui barre 

obligatoirement le chemin. 

Fig 4 : photo de « kuwa » (11) 
:
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3- Le droit de l’eaux au Mzab 

Concernant la législation des eaux, et plus précisément, la 

réglementation des eaux pluviales à l'oasis de Ghardaïa, prenant 

par exemple un document très important, qui nous fait 

remonter aux origines de la répartition des eaux pluviales, et il 

précise les règles à suivre entre co-usagers, les droits et les 

obligations de chacun d'eux, les responsabilités qui peuvent être 

encourus et les pénalités prévues. Il définit de quelle manière 

doit s'effectuer l'exercice des servitudes des fonds assujettis, et 

prévoit enfin toute une série de cas intéressants. 

Le document, résume les principes du régime des eaux de 

l'oasis de Ghardaïa, tel qu'il se pratique depuis des siècles. Ces 

règles, généralement, été adoptées par les autres villes de la 

Chebka, sauf bien entendu, les indications particulières à chaque 

oasis. 
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L'acte est daté de 1 Rabia de l'an 1116 de l'hégire (1704 

J.C.), indiquant la réglementation appliquée pour l'usage des 

eaux de la saqya « boušamǧan ». Il contient le passage suivant: 

« Le partage de l'eau sera fait sur le pied de la plus stricte égalité, 

non pas par tête, mais proportionnellement au nombre des 

jardins. 

Tout propriétaire d'un jardin aura droit à une part; celui 

qui possédera deux jardins aura droit à deux parts et ainsi de 

suite. 

Les prétentions de qui réclamera une part supérieure à la 

sienne, seront nulles et de nul effet. 

Le propriétaire d'aval amènera sa part d'eau dans son 

jardin, sans opposition de qui que ce soit ». 

L'ouverture moyenne des « kuwa » de (50c sur 10c), 

correspond à un jardin de 50 palmiers. La séguia de boušamǧan 

irrigue tous les palmiers existant depuis sons point jusqu'au 
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barrage de retenue « al-ǧadid ». Elle comprend un réseau de 

centaines  prises ayant toute une largeur uniforme de 35c. 

La hauteur des prises s’augmente de la première jusqu’a la 

dernière dans chaque ruelle, on commençant de 7cm pour la 

première; celle de la seconde de 8cm; celle de la troisième est de 

9cm, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Cette réglementation 

est pour effet de distribuer l'eau entre les intéressés d'une 

manière aussi équitable que possible. 

La répartition a été faite de manière à permettre une égale 

quantité d'eau à chacun des jardins, assurés par le droit légiférée 

par le haut pouvoir au Mzab qui est le « Conseil d’ Oued 

Mzab », un droit fondé sur la coutume ancienne de la région, et 

la chari˓a (la loi divine). Dans l'ittifaq de 1643 J.C. (1052 H) 

nous notant que: « lorsque se produit la crue de l'Oued, chacun 

a le droit de recevoir, par des canaux de dérivation mesurés par 

des ʼamin, une quantité d'eau proportionnée à l'étendue de son 
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jardin. Il est interdit d'élargir cette prise d'eau au détriment du 

voisin (…) ». Donc tous les membres de la société se soumettent 

à la règle égalitaire. 

Dans le même ittifaq, nous lisant dans l'article 08: « celui 

qui amène dans son jardin ou son canal une quantité d'eau 

courante supérieure à celle qui lui revient, est puni de 25 réaux 

d'amende et de l'exil » (12). 

La répartition des eaux de crues exige un organisme de 

surveillance et de coordination, un corps de fonctionnaires de 

l'eau, des experts en droit de l'eau qui le maitrisent en tous ses 

détailles, et auxquelles on s'adresse en cas de litige sur le partage 

de l’eau. C’est un organisme de surveillance administrative, 

chaque saqya principale est placée sous la surveillance de deux 

ou trois ʼamin, nommés par le haut pouvoir de la ville. Ces 

ʼamin sont choisi en raison de leur compétence en matière de 

partage d'eau, ils sont essentiellement chargés de la police des 
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irrigations, et ils prennent les décisions importantes quant à 

l'organisation du système. Ils interdisent toute modification 

frauduleuse qui peut être apportée au partage en vigueur, et en 

particulier, l’augmentation des dimensions des kuwa. 

Les ʼamin sont autorisé pour prescrire et organiser les 

corvées collectives nécessaires  pour le nettoyage et la 

restauration des barrages, ou le curage des canaux. 

Pour permettre aux ʼamin al-maʼ de jouer leur rôle dans 

les oasis mozabites, le qanun du Mzab n'a pas manqué d'édicter 

des pénalités à l'encontre des individus qui dépasserons les 

limites de respects à l’égard des ʼamin lors des litiges. Dans un 

qanun daté de šual 1194/ 1780 nous lisons: « Qui conque 

invectivera un ʼamin dans ses fonctions sera passible d'une 

pénalité de semblable à celle qui  est encouru par celui qui 

s'empare de l'eau d'autrui. 
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L’ʼamin qui aura manqué à son devoir sera passible de la 

même peine que l'insulteur, si deux ʼamin sont d'accord pour 

décider que son attitude a été incorrecte et méprisante. La 

même peine sera édictée contre quiconque manifestera un 

sentiment de mépris à l'égard de tout dépositaire de l'autorité » 

(13). 

4- Conclusion: 

Les mozabites ont tout organisé, pour réaliser une 

meilleure exploitation de l'eau des crues. Les techniques 

d'irrigation, et la législation des eaux dans la région du Mzab, 

représentent un savoir typiquement local, ces origines 

remontent à un passé très ancien, enrichi par une doctrine 

ibadite connu surtout par sa sévérité. 

Des efforts se font en se derniers temps par des 

associations locales toute au long de la vallée du Mzab, pour 

dévoiler plus de fonds manuscrits concernant le droit de l’eau, 
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afin de conserver ce que subsiste encore de cet héritage 

ancestral. 
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)1( - Cet article est à l’origine une intervention à l’école doctorale : 

«Organisation des territoires, formation des paysages, et exploitation des 

ressources naturelles, espace Maghreb-Méditerranée», sous titre : « La 

législation des eaux pluviales  au Mzab selon les ittifakat de l'époque 

moderne », Université Mohamed I Oujda- Maroc, du 24 au 28 Fevrier 

2009. 

)2( - Conventions entre les représentants, des « ˓azzaba »  (institution 

religieuse) et celles des « ‘awam » (notables, représentants des fractions), qui 

forment l'assemblée supérieure qui représente le corps législatif dans la 

société mozabite. 
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)3( - J'ai même recueilli, des feuilles volantes, méticuleusement recopies, 

des registres des assemblées locales. 

)4( - Schéma confectionné à l’aide des documents suivants : cartes 
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hydrographique de la région Daïa M’zab-Tougourt (A. Nedjari & al., 
2001). 

Nom des villes (en rouge): Lg (Laghouat), Hr (Hassi R’mel), Br (Berriane), 
Gr (Guerrara), Gh (Ghardaïa), Zf (Zelfana), Mt (Metlili), Sb (Sebseb), Hf 
(Hassi El Fahl), Gl (El Goléa). 
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(O. Sidi Ahmed), 10 (O. Gouiret Moussa), 10a (O. Zirara), 11 (O. El 
Khoua), 12 (O. Ben Barour). 
Les traits rouges (en tirets) délimitent géomorphologiquement, du nord au 

sud, les régions suivantes : La région de Ghardaïa (M’zab septentrional) ; La 
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région de Hassi El Fahl (M’zab méridional) ; La région d’El Goléa 

(Tademaït septentrional). Voir:  

Nouh Mafnoun Banouh, CCoonnttrriibbuuttiioonn    àà  llaa  ssttrraattiiggrraapphhiiee  ddee  llaa  

bbaarrrree  ccaarrbboonnttééee  ccéénnoommaannoo--ttuurroonniieennnnee  ddee  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  ssaahhaarriieennnnee::  

EEttuuddee  ddeess  aafffflleeuurreemmeennttss  eenn  EEnnsseemmbblleess  ssééddiimmeennttaaiirreess, option: Stratigraphie, 

Université des sciences de la terre, de la géologie et de l'aménagement du 

territoire, Alger, Année 2005/2006. 

)5( - Voir : Annexes (Fig. 1 : Barrage type 1). 

)6( - Photographie : Baelhadj Nacer. 

)7( - Photographie : Baelhadj Nacer. 

)8( - Les eaux provenant des pluies, et apportées par les crues des Oueds, 

s'infiltrent dans les fissures des calcaires, arrêtées par les marnes 

cénomaniennes, elles se rassemblent et forment une nappe qui alimente les 

puits du Mzab. 

)9( - Voir : Annexes (Fig. 3 : Seguia principale). 

)10( - Photographie : Baelhadj Nacer. 
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)11( - Photographie : Baelhadj Nacer. 

 (12)   - MILIOT L. et GIACOBETTI A., RReeccuueeiill  ddee  ddéélliibbéérraattiioonnss  ddeess  

DDjjeemmaaaa  dduu  MMzzaabb, Extrait de la Revue des Etudes Islamiques, Librairie 

Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1930, Clichés n° 24. 

 (13)   - Association Abu Ishaq T’feiche (Ghardaia), Fond non-classé contient 
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