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 1  15العدد 
 

 
 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 سبتمبر – خامس عشر  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 
املخلدة هلا ، جاءت  الستون

فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة 
مبجلة املعارف للبحوث و 

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

اإلنسانية لتكون فضاء متميزا 
إذ املعرفة هي بال . للمعرفة 

شك الطريق األنسب حملاولة 
قيقة اليت االقرتاب أكثر من احل

هي أمل السالكني دروب العلم 
على أمل مالمستها يف ظل 

أجواء الفكر اإلنساين احلر و 
الذي ال يلتزم بغري ضوابط 

املوضوعية و احلقيقة املستندة 
 . للوقائع و احلقائق الثابتة

إن جملة املعارف تسعى ألن 
توجد لنفسها مكاننا بني 

الدوريات التارخيية املتخصصة 
جهود األقالم  لتسهم بفضل

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

العلوم و املعار األخرى يف 
صناعة واقع األمة انطالقا من 

فهم واقعها و حماولة لرسم 
اليت و تبقى املعرفة . مستقبلها

جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .البشرية يف دروب احلياة 

 إدارة اجملــلــة
 

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

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   تـركـــيالدكتــور عبد الرحمــان  األستاذ  

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

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

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  
 .العلمية

maguieb@yahoo.fr 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

 هيئة تحـريـر المجـلـة
 الوادي. ـ رابح رمضانـ  جامعة الشهيد حمه لخضر    د

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

 أ. عبد القـادر عزام عوادي. جامعة الشهيد حمة لخضر.الوادي
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  الطاهر سبقـاق  

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  عالل بن عمر
 أ.عبد الحميد العابد. جامعة الشهيد حمه 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
كلمة العدد الناظر لواقع اجملتمعات اليت ننتمي اليها يدرك بكل بساطة مدى ما ترزح     

فيو من مآسي قرهبا فيها للممدود أكثر من بعدىا عن احملدود. و تكاد تكون يف ىذا 
ال ينكر أمام ىذا الواقع حقيقة تأثري العامل  . تشكل االستثناء الذي تأىب معو اذلجران

اخلارجي الساعي لتحقيق مكاسبو على أكثر من صعيد. لكن األشد و االعظم ما كان 
و ال يبدو التعايف من ىاتو احلال يف  .منيعثا من الداخل الذي شكل أساس تلك ادلآسي

يوية ادلرتبطة مبسار األجل ادلنظور، كون الداء مستفحال و مستشريا يف عديد ادلفاصل احل
ان رلتمع اليوم  . احلراك العام الذي كاد يكون معو حالة عضوية على ادلستوى اجملتمعي

وأمام ما ىو حاصل من عديد األزمات اليت يندر التعاطي معها بإجيابية كقضايا هتز 
أما آن األوان لتتبوء اجملموعات  .الضمري االنساين لفضاعة ما كان قد وصل من مشاىد

هؤىلة بكفاءاهتا ادلشهد الذي يسم  ذلا بتحقيق ما ىو معقود فيها من آمال االنتشال ادل
حيتاج االمر لضمان جناحو  .من براثن ما حتيا فيو اجملتمعات من انتكاسة و تردي و ىوان

و ان  .و فاعليتو للمناخات ادلهؤمنة لنجاعتو و الداعمة دلساره لتيلغ ادلرجو الوصول اليو
ا تلك ادلكانة اليت طال معها االنتظار يف بوابة االحالم دون أن يهؤذن ذلا. و تتبوء رلتماعتن

 يبقى االمل عنوان

 رئيس التحرير

 أ/ عمار غرايسة
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 الفهرس
 الصفحػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 

 06 كلمة العدد 
 مشروع التعريب في بلدان المغرب العربي من منظور البشير اإلبراىيمي

 .2سطيف/جامعة الدكتور محمد األمين دباغين / قسم التاريخ و اآلثار /بشير فايد د 
10 

 –)اسبابها  من خالل كتاب نهاية االرب في فنون االدب للنويري ظاىرة الغالء  في العراؽ ومصر
 وسبل معالجتها( 

 .كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم التاريخ   جامعة ديالى//سماىر محي موسى  أ.م.د  

40 

 بالشمال القسنطيني 1955أوت  20الوضعية العامة للثورة الجزائرية عقب ىجومات 
 1-جامعة باتنة/  / مختار ىواريد- 

70 

 في آخر عهدىا  سليمان باشا الباروني وموقفو من الدولة العثمانية
   .2 سطيف /محمد لمين دباغين جامعة  /قسم التاريخ واآلثار / لخضر بوطبة د 

94 

 الجزائرية في قيادة الدولةىتجسيد مالمح وو الفكر القومي الناصري أحمد بن بلة 
 /2سطيف /جامعة محمد لمين دباغين / سفيان لوصيفد  

111 

 الصحافة والنخبة المثقفة في الجزائر خالل االحتالل الفرنسي.. المقاومة الثقافية للترسانة الحربية
   .البواقيأم /جامعة العربي بن مهيدي  / حجام الجمعي د 

128 

 1854- ( النظام اإلداري في منطقة وادي ريغ خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميالدي
 م(1900
  .الواديجامعة الشهيد حمو لخضر/ / قسم العلوم اإلنسانية/معاد عمرانيد 

171 

 (1956-1916) مصطفى بن بوالعيد شهيد الجبل األزرؽ
 /جامعة تلمسان/ قسم التاريخ/ يالطاىر جبلد 

188 

ربة االسبانية في تحقيق المخطوطات العلمية الجزائرية ػ دراسة ميدانية بقسم الفيلولوجيا بجامعة التج
 برشلونة ػ اسبانيا

 قسم التاريخ، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينةد. نصيرة عزرودي . 

206 

 أواخرمخطوط المهذب الرائق ألبي عمران موسى المازوني وأىميتو التوثيقية في تاريخ المغرب األوسط 
 العصر الوسيط

 /خنشلة /جامعة عباس لغرور/قسم العلوم اإلنسانية/ خليفي رفيق أ 

228 

مخطوط : بستان  العصر الوسيط نهاية التراث المخطوط وأىميتو في كتابة تاريخ المغرب األوسط في
 األزىار البن الصباغ القلعي أنموذجا

 /قسنطينة / جامعة االمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/ سمية مزدور أ 

246 

 م.12ىػ/6القرن  إلى م8ىػ/ 2من القرن .المجال جغرافية في قراءة .االوسط المغرب ببالد التل
  /1جامعة باتنة /قسم التاريخ/الطاىر طويلأ. 

263 
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طن العربي )مصر تاريخ الصحافة المكتوبة المتخصصة عامة و الرياضية خاصة في أروبا والو م أ والو 
 (والجزائر نموذجا

 /جامعة محمد بوضياؼ بالمسيلة / /قسم علوم اإلعالم واإلتصال/ بوحيلة رضوانأ 

285 

 ودوره في الصراع العثماني الفارسي األساس الديني والتكوين المذىبي
 /02الجزائر -  أبو القاسم سعد اهلل جامعةقسم التاريخ  / حمزة عيجوليأ – 

310 
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 :ملخص

 ،و ا فك يتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ةرطميتتتتتتتتتتتتتتتت  ننتتتتتتتتتتتتتتتتة      تتتتتتتتتتتتتتتت   ا  راستتتتتتتتتتتتتتتت  و رملتتتتتتتتتتتتتتتت  و سنستتتتتتتتتتتتتتتت   ض 
خبصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ص م(1965-م1869آراء ا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ا  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   ا ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   أفكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةر و 

ا ثالث:اجلزائتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتت ن ، ا  تتتتتتتتتتتت ب  م ضتتتتتتتتتتتت ع ا    يتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتت ا  ا  تتتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتتت ي
حتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتي  ة ا ستتتتتتتتتت   ةري   ا تتتتتتتتتتزم ا تتتتتتتتتت  وةلتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت ة   يلتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  األ صتتتتتتتتتت ، 
ا  ضتتتتتتتتتتتيي  و  و أستتتتتتتتتتتة ي  اهلتتتتتتتتتتتة ا ل تتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ألتتتتتتتتتتتكة و فتتتتتتتتتتت   ال ،ا ف نستتتتتتتتتتتي 

إىل األ تتتتتتتتتتتتت  و    يضتتتتتتتتتتتتت ة  ل تتتتتتتتتتتتت   حم  تتتتتتتتتتتتتةا ستتتتتتتتتتتتت  و ا  شتتتتتتتتتتتتت ي  و ا  صتتتتتتتتتتتتتةء،  تتتتتتتتتتتتت   
مصتتتتتتتتتتتتة      و محةيتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتت   ثتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتت ة   ستتتتتتتتتتتت   ار نفتتتتتتتتتتتت ذ  ،ا ستتتتتتتتتتتت    

 من ة. ا  سك ي       وج  ا  ل ا  ا  ةر ي 

 :الكلمات المفتاحية

   .ا    ي  ا  ش  ا   ا ي  ، ، ا ل   ا    ي ،ا   ب ا   ي  ل ا 

Abstract :  

We will review, analyze and discuss in this historical and 
intellectual study the ideas and opinions of Sheikh Al-Bashir Al-
Ibrahimi (1869-1965) on the subject of Arabization in the three 
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Maghreb countries: Algeria, Tunisia, Morocco, which lived for 
a long time under French colonial domination, In which the 
Arabic language has known all forms and methods of 
harassment, distortion, distortion and exclusion in order to erase 
it forever and compensate it in the colonial language, which 
represents the greatest guarantee for its continued influence and 
protection of interests in the Maghreb countries after its military 
withdrawal. 

keywords: Maghreb countries, Arabic language, Bashir 
Al-Ibrahimi , Arabization. 

 :قدمةم

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   دو  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ا ثالث:اجلزائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن ، ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب،     
و  و تتتتتتتتتة حتتتتتتتتتت    ضتتتتتتتتت  استتتتتتتتت   ةر وا تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتت   ةر ا ف نستتتتتتتتت ، األمتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتت ي 

، ا تتتتتتتتتتت ي وشتتتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتتت وج ا ستتتتتتتتتتت     ،ج ل تتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتتا    ا  ضتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتت ي نفستتتتتتتتتتت 
سيةستتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتت ، أوجتتتتتتتتتتت ت   تتتتتتتتتتت  ج يتتتتتتتتتتت ة، أ تتتتتتتتتتت ت لتتتتتتتتتتتي ة فشتتتتتتتتتتتي ة  في تتتتتتتتتتتةانتتتتتتتتتتت    

 .1مكة  ا ل   ا    ي ، ا   مل     ا ل   األوىل     ا س قال 

 كتتتتتتتتت  و تتتتتتتتتة   دة إىل  فةدتتتتتتتتتي   لتتتتتتتتت  ا سيةستتتتتتتتت ، ذمتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتة  ةنتتتتتتتتت  لتتتتتتتتت ي ة ا   تتتتتتتتت ة 
و  تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتة يفستتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتت ة   ة قةرنتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ن  و ا  تتتتتتتتتتت ب،  ،ولتتتتتتتتتتت  اجلزائتتتتتتتتتتت 

و  تتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   األوىل، مب تتتتتتتتتت د م تتتتتتتتتتةدرة ا  تتتتتتتتتت  ألراضتتتتتتتتتتي ة،ا تتتتتتتتتتةد ا تتتتتتتتتت ي و ف تتتتتتتتتت  
 ، تتتتتتتتتتت  األدتتتتتتتتتتت ات ا تتتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتتتةدت  ة    يتتتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتتت  و ا تتتتتتتتتتت  ك  ا تتتتتتتتتتت     وا ستتتتتتتتتتت  ي 

؛  يتتتتتتتتتتتتتتت  ودتتتتتتتتتتتتتتت  ا   ي تتتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتتت الد ة كتتتتتتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتتتتتتة  ا ل تتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتت  مكة تتتتتتتتتتتتتتت
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أدتتتتتتتتتتتوة ة  ةجل تتتتتتتتتتت  و ضتتتتتتتتتتتيق  األفتتتتتتتتتتت ، و أ تتتتتتتتتتت  ضمتتتتتتتتتتتةو    استتتتتتتتتتت  ةدة   تتتتتتتتتتت  مي تتتتتتتتتتت    
 تتتتتتتتتتتتة  ا تتتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتتةم  تتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتت د   تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتن  ،   رغتتتتتتتتتتتت  دور ا ف، 2 صتتتتتتتتتتتتل   لويتتتتتتتتتتتتةة

ا فتتتتتتتتتتتتةول   متتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت م ا ستتتتتتتتتتتتةواة متتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتتت    ،ميتتتتتتتتتتتت ا  ا قةومتتتتتتتتتتتت  ا ثقةفيتتتتتتتتتتتت 
  ظتتتتتتتتتتتت و  ألتتتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتت ب ا  صتتتتتتتتتتتتة ةت،    تتتتتتتتتتتت ا وتتتتتتتتتتت  حمنتتتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتتت ، و  -اآل تتتتتتتتتتت ي 

 .3 ة و انفكة  ة م   ي د ا    دي    ش ا  ق ب م و  ان  ة

ولتتتتتتتت  إأتتتتتتتتةرة ا ستتتتتتتت      ثتتتتتتتت ا  وجتتتتتتتت نة ا شتتتتتتتتي  ا  شتتتتتتتت  ا   ا ي تتتتتتتت ، ضمتتتتتتتت ص ،متتتتتتتت   نتتتتتتتتة
ألنتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتة  يتتتتتتتتتت ر     رةتتتتتتتتتتة ولتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتت ق   اجلزائتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتت رة  ةدتتتتتتتتتت ، و م كتتتتتتتتتت ا، 

  شتتتتتتتتتتت ة ، را تتتتتتتتتتت  ين تتتتتتتتتتتة ؛ أل  ا ستتتتتتتتتتت     ا شتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتت ن  و ا  تتتتتتتتتتت ب  صتتتتتتتتتتت رة وةمتتتتتتتتتتت 
ا تتتتتتتتتت  مل ي  تتتتتتتتتت  ة م تتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتت  و  ذاةتتتتتتتتتتة ولتتتتتتتتتت  إ قتتتتتتتتتتةء األوضتتتتتتتتتتةع ا ل  يتتتتتتتتتت  و ا ثقةفيتتتتتتتتتت 

أ ثتتتتتتتتت  دمتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتة  وليتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتت     ، ة كةفتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتت ي و ا  ستتتتتتتتتةئ  إىل   قيتتتتتتتتت  ستتتتتتتتت  
أ  ا ش استتتتتتتتت  ا تتتتتتتتت  ج  تتتتتتتتت   تتتتتتتتتة دوتتتتتتتتتةة ا    يتتتتتتتتت  و  ،و  تتتتتتتتت   شتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتزم ، ا ستتتتتتتتتة  

ستتتتتتتتتتتت     األمتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتتة  وراء تتتتتتتتتتتتة   رجتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ة مأنصتتتتتتتتتتتتةر    اجلزائتتتتتتتتتتتت   ةدتتتتتتتتتتتت ،  
أ  طمستتتتتتتتت  ا    تتتتتتتتت  ا ل  يتتتتتتتتت  و ا ثقةفيتتتتتتتتت ،   ا تتتتتتتتت    تتتتتتتتت   ا تتتتتتتتت ة  كتتتتتتتتت   تتتتتتتتت ة ا تتتتتتتتت ي رفتتتتتتتتت 

  تتتتتتتتتتتتتت  أ   ستتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتةر  ا  ستتتتتتتتتتتتتتك ي ، و    ،ا   صتتتتتتتتتتتتتتةدي ااهلي نتتتتتتتتتتتتتت  ا سيةستتتتتتتتتتتتتتي  و 
    ايتتتتتتتتتت    ةمتتتتتتتتتتة  ةنتتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتت   ، مثل تتتتتتتتتتة اج تتتتتتتتتتةتا   لتتتتتتتتتت  أد  ولتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتةء

   ة و    أ ة   أت ا لوظ  فقط.   ا س قال ،

 :العربيبلدان المغرب في  إلى التعريب حاجةال -1

اء  تتتتتتتتتتتتة  م تتتتتتتتتتتت  أو ج   ا شتتتتتتتتتتتت ء و  يتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتت   ا   ا ي تتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتت :
يستتتتتتتتتتتت  ج   5 ألمتتتتتتتتتتتت   ي يتتتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتتتةرية مشتتتتتتتتتتتت ووة  فيتتتتتتتتتتتت  رأىو  4متتتتتتتتتتتتةدة، أو إنستتتتتتتتتتتتةنة 

 ذمة تتتتتتتتتتتتتت ،  و ا ةديتتتتتتتتتتتتتت  و ا  شتتتتتتتتتتتتتت ي   شتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتتتتتتتةئ  و ا  ة تتتتتتتتتتتتتتةت ا فك يتتتتتتتتتتتتتت 
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ا   تتتتتتتتتت ة ا    يتتتتتتتتتت   حتقيتتتتتتتتتت  أنتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت ات ،ان ال تتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت   نةو تتتتتتتتتت  ا  ةمتتتتتتتتتت 
   .6 ا    ة  ان ظةرنة اهلة ،ا نش دة

  وتتتتتتتتتتتت ر  ، تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتة و وج  تتتتتتتتتتتتةمب تتتتتتتتتتتت  أ  ا   تتتتتتتتتتتت ة ا    يتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت  ة ا ثقتتتتتتتتتتتتة ، 
 ستتتتتتتتتتتتت ت     تتتتتتتتتتتتتة  يتتتتتتتتتتتتت د ، ا تتتتتتتتتتتتت   ا  ةر يتتتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتتت  األو تتتتتتتتتتتتتة  ا    يتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتةم   تتتتتتتتتتتتت ي

،  وظتتتتتتتتتتتت  ا قلتتتتتتتتتتتت  إىل جةنتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتي  و ا تتتتتتتتتتتت اث ، ا تتتتتتتتتتتت يا ستتتتتتتتتتتت   ةر ا ف نستتتتتتتتتتتت 
و   تتتتتتتتت  ذاف و ل صتتتتتتتتت  في تتتتتتتتتة متتتتتتتتت    تتتتتتتتت  و أقةفتتتتتتتتت  متتتتتتتتتة  زا تتتتتتتتت   تتتتتتتتت  تتتتتتتتت داة ف ة تتتتتتتتت  

 .  اث

وتتتتتتتتتتتتتت  م ضتتتتتتتتتتتتتت ع ا    يتتتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتتتت ا  ا  تتتتتتتتتتتتتت ب  ، ستتتتتتتتتتتتتتةء    مستتتتتتتتتتتتتت      يثتتتتتتتتتتتتتت  مث
ا  تتتتتتتتتتت ي، إ   ةنتتتتتتتتتتت   نة تتتتتتتتتتت   ةجتتتتتتتتتتت  إ يتتتتتتتتتتت  مبتتتتتتتتتتتة أ تتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتت ب و أجتتتتتتتتتتتةب  تتتتتتتتتتت      

متتتتتتتتتة  ينتتتتتتتتتزع وتتتتتتتتتن   ،  تتتتتتتتت ض  تتتتتتتتت       تتتتتتتتتة   وتتتتتتتتت ي  قيقيتتتتتتتتت  ، أمتتتتتتتتت  ا ةجتتتتتتتتت  إ يتتتتتتتتت
مصتتتتتتتتتتت رشمة ا ستتتتتتتتتتت   ةر ا  تتتتتتتتتتت ي ا تتتتتتتتتتت ي ا  تتتتتتتتتتت   ، شتتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  زيتتتتتتتتتتت  و 

    .7أو ة  

 تتتتتتتتتتت   أو  يتتتتتتتتتتت  األو  يتتتتتتتتتتتةت   تتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتت قال   تتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت ، ا تتتتتتتتتتت ي    :أجتتتتتتتتتتتةب و
م  تتتتتتتتتتتتتت  1961يكفيتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتر   وا تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتت ي ان قتتتتتتتتتتتتتت   ة   تتتتتتتتتتتتتتةط ستتتتتتتتتتتتتتن  

 ا تتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتتتتت   ةر فينتتتتتتتتتتتتتة،  متتتتتتتتتتتتتر  ات و يتتتتتتتتتتتتت ة،  ستتتتتتتتتتتتت   اآلأتتتتتتتتتتتتتةر ا   ي تتتتتتتتتتتتت 
اجملتتتتتتتتتتتة ت و  تتتتتتتتتتتي      تتتتتتتتتتت      ق ي تتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتتتت رة ولتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتل  فينتتتتتتتتتتتةف

 ،   يتتتتتتتتتتت  األو  يتتتتتتتتتتتةت   شميتتتتتتتتتتت  اجملتتتتتتتتتتتة  ا ل تتتتتتتتتتت ي فوستتتتتتتتتتت ؛ و    تتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتتت ى ا شتتتتتتتتتتتي 
ولتتتتتتتتتت  أ  يكتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتت  رأستتتتتتتتتت ة  تتتتتتتتتت  و أ تتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت ةر  الستتتتتتتتتت قال ،  ن تتتتتتتتتتة 

ضتتتتتتتتتتتتتي    غةيتتتتتتتتتتتتتت  د و ا مكةنتتتتتتتتتتتتتةت ا ة يتتتتتتتتتتتتت ، فة ق  اجل تتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتت ر ي  ا   تتتتتتتتتتتتت  و ي  ضتتتتتتتتتتتتت
و  ي تتتتتتتتتتتتتةت أ  ي وتتتتتتتتتتتتت ر لتتتتتتتتتتتتت   و  ستتتتتتتتتتتتتةن  مستتتتتتتتتتتتت      ل تتتتتتتتتتتتت  رة: األشميتتتتتتتتتتتتت  و ا  تتتتتتتتتتتتت  
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أجن يتتتتتتتتتتت ، أو ي وتتتتتتتتتتت ر لتتتتتتتتتتت   م نكتتتتتتتتتتت   لستتتتتتتتتتتةن ، فةستتتتتتتتتتت قال  ا  تتتتتتتتتتت ب   يتتتتتتتتتتت    ةمتتتتتتتتتتت  
 آ تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتة  ل تتتتتتتتتتتت ب إ      يتتتتتتتتتتتت  أ ستتتتتتتتتتتتن    و أفكتتتتتتتتتتتتةر   و شم  تتتتتتتتتتتت  و ذدم تتتتتتتتتتتت ، إىل

       .8م  دفةت و أ الي 

 تتتتتتتتتتتتت ب و ا  ،  ولتتتتتتتتتتتتت   ةفتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت و  ا    يتتتتتتتتتتتتت  ،  ا  ا تتتتتتتتتتتتت  ين  تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ا األمتتتتتتتتتتتتت 
أل  ا  وتتتتتتتتتتتتت ر متتتتتتتتتتتتت  و  ديتتتتتتتتتتتتت  األ تتتتتتتتتتتتت ا ، ي قتتتتتتتتتتتتت  نة صتتتتتتتتتتتتتة و م  تتتتتتتتتتتتت را، إذا مل شتتتتتتتتتتتتت ي، ا 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ  دوام األو  مقتتتتتتتتتتتتتتتتتت و   ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر   األرواح و األ ستتتتتتتتتتتتتتتتتتن  و ا  قتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،
يتتتتتتتتتت ف يتتتتتتتتتت م ذمتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  أ نتتتتتتتتتتةء ا  تتتتتتتتتت ب متتتتتتتتتت  يستتتتتتتتتت  و   ، فقتتتتتتتتتت نصتتتتتتتتتت   ا ثتتتتتتتتتتةي

و  ا ستتتتتتتتتتتتتتت   ةر إىل  تتتتتتتتتتتتتتتالد ، ن تتتتتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتتتتت م األ ليتتتتتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتتتتتنةو   ةضتتتتتتتتتتتتتتت  م قتتتتتتتتتتتتتتت م
،   غيتتتتتتتتتتتةب حم تتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتت ، متتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتت   ذ تتتتتتتتتتت   ةألستتتتتتتتتتت  و مستتتتتتتتتتت ق   مشتتتتتتتتتتت ي

أأنتتتتتتتتتتتةء   كثتتتتتتتتتتت   ةنتتتتتتتتتتت  أفضتتتتتتتتتتت   ا و تتتتتتتتتت ار وتتتتتتتتتتت  دف تتتتتتتتتتت  إىل م تتتتتتتتتتتةدرة األو تتتتتتتتتتتة ، ا تتتتتتتتتت 
دمتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتتتت    و تتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتت قال ، و ا تتتتتتتتتتتت  أننتتتتتتتتتتتتة أدتتتتتتتتتتتت ونة  ،فتتتتتتتتتتتتاة  ك تتتتتتتتتتتت 

و   نتتتتتتتتتتتتتةدي نيتتتتتتتتتتتتتةة ا ستتتتتتتتتتتتت   ةر، نستتتتتتتتتتتتت   ا كثتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  األدتتتتتتتتتتتتت ات  نتتتتتتتتتتتتتة و  نتتتتتتتتتتتتتة 
 و د   دو   يةء.

 :الستعمار و اللغة العربيةا -1

ولتتتتتتتتتت  او تتتتتتتتتت  ا   ا ي تتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتت  أوظتتتتتتتتتت  مقتتتتتتتتتت م  ألمتتتتتتتتتت ، و  تتتتتتتتتت    نة تتتتتتتتتت   ق تتتتتتتتتتة   
ا  تتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتت ي؛  يتتتتتتتتتت  و تتتتتتتتتت  جة تتتتتتتتتت ا ولتتتتتتتتتت  ا  قليتتتتتتتتتت      لتتتتتتتتتت ا يتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتت     
، و إأقتتتتتتتتتتة   ة ل تتتتتتتتتتة و منتتتتتتتتتت    لي  تتتتتتتتتتة إ     صتتتتتتتتتت  منتتتتتتتتتت  ،و إضتتتتتتتتتت ةف ة ،متتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  ة
 تتتتتتتتتتتته يصتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتتتت وي   ،و ا قتتتتتتتتتتتت ارات اجلتتتتتتتتتتتتةئ ة ا   ستتتتتتتتتتتتفي   تتتتتتتتتتتتة ق ان 

 ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتةت إىل    ي  تتتتتتتتتتتتتتتتة  ة   ةنةت   لتتتتتتتتتتتتتتتتي  ا قتتتتتتتتتتتتتتتت ر ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتيط من تتتتتتتتتتتتتتتتة، مث يل تتتتتتتتتتتتتتتت 
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   حتتتتتتتتتتتتت  أوينتتتتتتتتتتتت  ف صتتتتتتتتتتتت   جتتتتتتتتتتتتزء األورو يتتتتتتتتتتتت  ا  افتتتتتتتتتتتت ة ا تتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتل  إ ي تتتتتتتتتتتتةااهل ين (
 .9ي  زأ من ة

  حتليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ،غةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ةر األوروي واضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح
  لستتتتتتتتتتتتة  ا  تتتتتتتتتتتت ي    لتتتتتتتتتتتت ا  ا  تتتتتتتتتتتت ي ا  تتتتتتتتتتتت ي، و، متتتتتتتتتتتت  وراء استتتتتتتتتتتت   اف  ا   ا ي تتتتتتتتتتتت 

    قتتتتتتتتتتت ي  ،  تتتتتتتتتتت  اس  صتتتتتتتتتتتة    ةئيتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت  أ ستتتتتتتتتتتن  أ ل تتتتتتتتتتتة، و  ل دتتتتتتتتتتت   إىل ذ تتتتتتتتتتت 
 ةدتتتتتتتتتتتت    اجلزائتتتتتتتتتتتت ، أمتتتتتتتتتتتتة   ا  تتتتتتتتتتتت ب  جلتتتتتتتتتتت  إىل  تتتتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتتتتتةئ  ا قتتتتتتتتتتتت ة و ا قتتتتتتتتتتت رة

األ صتتتتتتتتتت  و  تتتتتتتتتت ن ، ف ن تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  حتقيتتتتتتتتتت  أمةنيتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت   قق تتتتتتتتتتة   اجلزائتتتتتتتتتت  وجتتتتتتتتتت د 
  ا ثةنيتتتتتتتتتتتتتت ،  كنتتتتتتتتتتتتتت  و متتتتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتتتتت  مل  11األو  و ا زي  نتتتتتتتتتتتتتت    10جتتتتتتتتتتتتتتةم  ا قتتتتتتتتتتتتتت وي 

متتتتتتتت   تتتتتتتتال   ، ي  األ تتتتتتتت ي لتتتتتتتتيس ستتتتتتتتل  و  لتتتتتتتت  وتتتتتتتتزم ولتتتتتتتت   تتتتتتتت ار  متتتتتتتتة فة تتتتتتتت    ا  
ي ظف تتتتتتتتة   ا   تتتتتتتت  ا نةستتتتتتتت ؛ ف تتتتتتتتة فشتتتتتتتت  فيتتتتتتتت   ضمتتتتتتتت فب  تتتتتتتت  متتتتتتتت   تتتتتتتت ام  جتتتتتتتتة زة متتتتتتتتة

، و أ تتتتتتتتت ز مثتتتتتتتتتة  ولتتتتتتتتت   لتتتتتتتتت  آ تتتتتتتتت ، م ا نتتتتتتتتتة ولتتتتتتتتت  وةمتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتزم    لتتتتتتتتت  ي  ضتتتتتتتتت    
   تتتتتتتتتتت ي، ا تتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتة فشتتتتتتتتتتت     نفيتتتتتتتتتتت     اجلزائتتتتتتتتتتت ، نقلتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتي  ا ظ تتتتتتتتتتت  ا

 .12إىل ا   ب األ ص 

فقتتتتتتتتتتت  را نتتتتتتتتتتت  ف نستتتتتتتتتتتة   ستتتتتتتتتتتط ستتتتتتتتتتتي  ةة ولتتتتتتتتتتت  اجمل  تتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت ي، ولتتتتتتتتتتت    ة ف تتتتتتتتتتت ،
و  ة  تتتتتتتتتتتتتتت    إ تتتتتتتتتتتتتتت از   ا    (زرع ا  ف  تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت  ا  نصتتتتتتتتتتتتتتت ي  ا  تتتتتتتتتتتتتت ي و األمتتتتتتتتتتتتتتتةزي  
، ف تتتتتتتتتتتتتةء م ستتتتتتتتتتتتت م ا ظ تتتتتتتتتتتتتت  ل صتتتتتتتتتتتتتي  األمتتتتتتتتتتتتتةزي  و ا لتتتتتتتتتتتتتةدة   قة يتتتتتتتتتتتتتت    ا ق ظمتتتتتتتتتتتتت 

م    صمتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتت   ، و  تتتتتتتتتتت  و تتتتتتتتتتتةرة وتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتةن   نتتتتتتتتتتتت  1930متتتتتتتتتتتةي  16ا   تتتتتتتتتتت ي 
ولتتتتتتتتتت  ج تتتتتتتتتت  ا  قة يتتتتتتتتتت  و ا  تتتتتتتتتتةدات ا    يتتتتتتتتتت  ا ق ظمتتتتتتتتتت  مكتتتتتتتتتتة  ا شتتتتتتتتتت ي   ا ستتتتتتتتتتتالمي ، 
  يتتتتتتتتتت ا  ستتتتتتتتتتل  ا  نةدتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت ي  ا ستتتتتتتتتتالم ،  يستتتتتتتتتت ا   وتتتتتتتتتت يل   إىل 

 .13روةية ف نسي 
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  ا  تتتتتتتتتتتتتتت ب ا ف نستتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتل ةت ا  تتتتتتتتتتتتتتت ال   و    تتتتتتتتتتتتتتت ا ا ضتتتتتتتتتتتتتتت ةر، استتتتتتتتتتتتتتت   ل 
متتتتتتتتتتتتتتتت  أجتتتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتي  أ  و   تتتتتتتتتتتتتتتتتة  ا  ة تتتتتتتتتتتتتتتت  اهلتتتتتتتتتتتتتتتتتة األ صتتتتتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتةئ 

وتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتت  ا  وتتتتتتتتتت أ   ة  تتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتةب و  ا تتتتتتتتتت  روجتتتتتتتتتت  اهلتتتتتتتتتتة ،ا ستتتتتتتتتت   ةري 
خم لفتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت   ،، ا  ضتتتتتتتتتتتتت ن  أ  ا  نصتتتتتتتتتتتتت ي  ا كتتتتتتتتتتتتت ن   ل    تتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتت يضتتتتتتتتتتتتت ةط

و ان  تتتتتتتتتتتتتتةء ، و   ةستتتتتتتتتتتتتتةو وتتتتتتتتتتتتتتةدات و   ةوتتتتتتتتتتتتتتة  دمتتتتتتتتتتتتتتة و   تتتتتتتتتتتتتت  و أقةفتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتت ال 
رية و  ةرطميتتتتتتتتتتتتتتتة و ج  افيتتتتتتتتتتتتتتتة،  تتتتتتتتتتتتتتت  ذ  تتتتتتتتتتتتتتت  أ ثتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتتتتتت   ةو  تتتتتتتتتتتتتتتةر ة ضتتتتتتتتتتتتتتت

و أ تتتتتتتتتتتت    زا تتتتتتتتتتت ا ضم فظتتتتتتتتتتت   مبظتتتتتتتتتتتة   ا ستتتتتتتتتتتتيوي  و  ،إستتتتتتتتتتتالم   ي  يتتتتتتتتتتتز  ة ستتتتتتتتتتت وي 
 .14  وةداة  و سل  يةة  ا ي مي  ،ا ي  دي  و  ه ا  ةد

ون تتتتتتتتتة و    ي تتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتة ، مل  كتتتتتتتتت   تتتتتتتتت   ا  ؤيتتتتتتتتت  ستتتتتتتتت ا متتتتتتتتت  األستتتتتتتتت ار؛  يتتتتتتتتت  وتتتتتتتتت  
يفتتتتتتتتتتتت ض أ        ضتتتتتتتتتتتتي نة ا   يقتتتتتتتتتتتت  و ا شتتتتتتتتتتتت وعأ تتتتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتتتت ةط  ق  تتتتتتتتتتتت :  دتتتتتتتتتتتت ا  

 ة ل تتتتتتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتتتتتي  ا  تتتتتتتتتتتتتتت ة وتتتتتتتتتتتتتتت  فك نتتتتتتتتتتتتتتتة، يتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتتكة  اجل ة  األمةزي (
ستتتتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل  ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتكة  ا  ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ة ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتتتتتتتي  و ستتتتتتتتتتتتتتتتت   ضمك تتتتتتتتتتتتتتتتتت   
 ة ف نستتتتتتتتتتتتي ...ولينة أ  نقلتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت  مكتتتتتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت ي   ة ل تتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتت ، و 

و  ولتتتتتتتتتتتتتت  ف  نتتتتتتتتتتتتتتة و إجة  نتتتتتتتتتتتتتتة األوامتتتتتتتتتتتتتت   ة    يتتتتتتتتتتتتتت ، إىل  تتتتتتتتتتتتتت م  تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت  إو تتتتتتتتتتتتتتةء 
 .15 ل  نة 

و  تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتة  ا كتتتتتتتتتتالم ذا تتتتتتتتتت ،  شتتتتتتتتتت   ا كتتتتتتتتتت   ا ق تتتتتتتتتتةئل    اجلزائتتتتتتتتتت ، وزيتتتتتتتتتت  ا   لتتتتتتتتتتي  
ا ستتتتتتتتتتتتتت   ةر األو  : ألفريددددددددددددددد رامبددددددددددددددو ا ف نستتتتتتتتتتتتتت     ك متتتتتتتتتتتتتت  اجل   ريتتتتتتتتتتتتتت  ا ثة ثتتتتتتتتتتتتتت 

 نتتتتتتتتتتتتتتتزع ا ستتتتتتتتتتتتتتتالح متتتتتتتتتتتتتتت  من قتتتتتتتتتتتتتتت   16م1871و ان  تتتتتتتتتتتتتتت      ل زائتتتتتتتتتتتتتتت     ة ستتتتتتتتتتتتتتتالح
ا ق ةئتتتتتتتتتتتتتتت ، و ا ستتتتتتتتتتتتتتت   ةر ا ثتتتتتتتتتتتتتتتةي  ثتتتتتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتتتتتتتكة   لويتتتتتتتتتتتتتتتةة و ا دارة و 

  رستتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتت  او ا ستتتتتتتتتتتت   ةر ا ثة تتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتي   متتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتال   ا قضتتتتتتتتتتتتةء ا ف نستتتتتتتتتتتت .
 .17 نة و   ز دور ف نسة   ا  ةمل س ض    ي ن    
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و  ذمتتتتتتتتتتتتتتةح ا شتتتتتتتتتتتتتتت وع، جلتتتتتتتتتتتتتت ت ستتتتتتتتتتتتتتتل ةت ا  تتتتتتتتتتتتتت ال  إىل  لتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتتتتتتتتةئ  
 شتتتتتتتتتتتت ي   دوتتتتتتتتتتتت  ا   لتتتتتتتتتتتتي   ن ويتتتتتتتتتتتت  ا  ل تتتتتتتتتتتتةي و ا تتتتتتتتتتتت ي  ا ستتتتتتتتتتتتيو ، نتتتتتتتتتتتت    من تتتتتتتتتتتتة:

األوتتتتتتتتتت ا  ا ليتتتتتتتتتت    مكتتتتتتتتتتة  ا شتتتتتتتتتت ي   ولتتتتتتتتتت   ةدفتتتتتتتتتت ض ا و  تتتتتتتتتت و ليتتتتتتتتتتةت ا  نصتتتتتتتتتت ،
او  تتتتتتتتتتةر نشتتتتتتتتتتة ةت ا تتتتتتتتتت وةة ا ستتتتتتتتتتالمي ، حمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  مظتتتتتتتتتتة   ا    يتتتتتتتتتت    ا ن قتتتتتتتتتت ، 

و ا  ل تتتتتتتتتتتتتتتةء و ا  رستتتتتتتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتتتتتتتتةدم  متتتتتتتتتتتتتتت   ةرج تتتتتتتتتتتتتتتة أو تتتتتتتتتتتتتتتة  إج اميتتتتتتتتتتتتتتت ، إفتتتتتتتتتتتتتتت اد 
 شتتتتتتتتتتتتت ي  ا  راستتتتتتتتتتتتتةت ا  ةرطميتتتتتتتتتتتتت  و كة  ا ن قتتتتتتتتتتتتت  مب ةملتتتتتتتتتتتتت   ةدتتتتتتتتتتتتت  و  ييزيتتتتتتتتتتتتت ، ستتتتتتتتتتتتت

األنث و    جيتتتتتتتتتتتتتتت  و ا أن غ افيتتتتتتتتتتتتتتت  و ا ج  ةويتتتتتتتتتتتتتتت  و ا ل  يتتتتتتتتتتتتتتت  ا ةدتتتتتتتتتتتتتتت   ة ن قتتتتتتتتتتتتتتت ، و 
انستتتتتتتتتتتت ةمة متتتتتتتتتتتت  ا قةوتتتتتتتتتتتت ة ا ة تتتتتتتتتتتت ة    تتتتتتتتتتتت ا اجملتتتتتتتتتتتتة   18 زييتتتتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتتتتتةئ  ا  ةرطميتتتتتتتتتتتت 
  ف ي  س  و ف ي و أ ك  .

 تتتتتتتتتتتتت  دف تتتتتتتتتتتتت  غضتتتتتتتتتتتتت   ا شتتتتتتتتتتتتت ي   ،أ  ا ستتتتتتتتتتتتت   ةر ا ف نستتتتتتتتتتتتت  ،ا ي تتتتتتتتتتتتت يضتتتتتتتتتتتتتي  ا    
ولتتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت    اجلزائتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتت  أ  أ تتتتتتتتتتتت  رؤستتتتتتتتتتتتةء  ك مة تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتةري  

  ظمكتتتتتتتتتتتتتتت   ،ا تتتتتتتتتتتتتتت و   لتتتتتتتتتتتتتتت  ة    تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتةم   يتتتتتتتتتتتتتتت م وا تتتتتتتتتتتتتتت    دتتتتتتتتتتتتتتت ار  تتتتتتتتتتتتتتت اري 
ج يتتتتتتتتتتتت ة نة قتتتتتتتتتتتتت   أيتتتتتتتتتتتت  ودتتتتتتتتتتتتف  ة إ   تتتتتتتتتتتتة   ي  :ن  األو  ولتتتتتتتتتتتت  منتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتت ور 

ولي تتتتتتتتتتتتتتتتتة   يتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتةء ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتل     شتتتتتتتتتتتتتتتتت   ج يتتتتتتتتتتتتتتتتت ة ا  صةئ ( ة ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  ا    ي 
 صتتتتتتتتت ر ة    اجلزائتتتتتتتتت ي ، ولتتتتتتتتت  أ  يكتتتتتتتتت   ذ تتتتتتتتت  ستتتتتتتتتةرية ولتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  ج يتتتتتتتتت ة و  يتتتتتتتتت 

أمتتتتتتتتتتتتة ا قتتتتتتتتتتتت ار ا   يتتتتتتتتتتتت  ا ثتتتتتتتتتتتتةي، ، ا ستتتتتتتتتتتت ق  ، متتتتتتتتتتتت  دو  ا ةجتتتتتتتتتتتت  إىل  تتتتتتتتتتتت ار  تتتتتتتتتتتت   
مبثة تتتتتتتت    تتتتتتتت  أجن يتتتتتتتت ، ضمتتتتتتتت م   ل  تتتتتتتتة ف تتتتتتتت  ا تتتتتتتت ي او تتتتتتتت  أ  ا ل تتتتتتتت  ا    يتتتتتتتت    اجلزائتتتتتتتت  

، رغتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتت  إذ   تتتتتتتتتتتتةص متتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتل ةت ا  تتتتتتتتتتتت ال أو   لي  تتتتتتتتتتتتة إ   ة صتتتتتتتتتتتت   و
أ  غة  يتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتكة   تتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتت ب  ةألدتتتتتتتتتت ، و  تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   ا   ا ي تتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتت  ا كتتتتتتتتتت  

 .19  جة  ا قةن  ول    ي  ا ق اري  
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   يك تتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتتةم ا دارة ا ف نستتتتتتتتتتتتي    اجلزائتتتتتتتتتتتت ،   دتتتتتتتتتتتت ار  تتتتتتتتتتتت ار ،وجتتتتتتتتتتتت  ا   ا تتتتتتتتتتتت 
منتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت ري  ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتتتتت     ، ا تتتتتتتتتتتتتتتتتت يا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتروم م1938متتتتتتتتتتتتتتتتتتةرس  08

و  20  ا  ل تتتتتتتتتتتتةء ا ستتتتتتتتتتتتل   اجلزائتتتتتتتتتتتت ي ا تتتتتتتتتتتت   ةنتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتت ،ا تتتتتتتتتتتت ارس ا تتتتتتتتتتتت ة
  ن اية تتتتتتتتتتة ا   ائيتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت ر ا ستتتتتتتتتت ي  ا تتتتتتتتتت ي  ةو تتتتتتتتتت  أ    إسمتتتتتتتتتتة  

ف ذا  ةنتتتتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتت  و  تتتتتتتتتتتتتتت  ا ةفظتتتتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتتتتت  ا صتتتتتتتتتتتتتتتو  ا   لتتتتتتتتتتتتتتتي  ا  تتتتتتتتتتتتتتت ي
  لا تتتتتتتتتتتتتتي   ف و تتتتتتتتتتتتتتة     تتتتتتتتتتتتتت ف  ولتتتتتتتتتتتتتت  ا شتتتتتتتتتتتتتت وط ا صتتتتتتتتتتتتتتوي  ا صتتتتتتتتتتتتتتةرم  ،رساا تتتتتتتتتتتتتت 

نكتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتتترو   ولتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتت   ةن نيتتتتتتتتتتتة و  فل تتتتتتتتتتتةذا     ين تتتتتتتتتتتة ولتتتتتتتتتتت    ف  تتتتتتتتتتتة
 و   تتتتتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتةذا أغلقتتتتتتتتتتتتتتت    وجتتتتتتتتتتتتتتت   أ نتتتتتتتتتتتتتتتةء سيةستتتتتتتتتتتتتتتية و  تتتتتتتتتتتتتتته أ ال يتتتتتتتتتتتتتتتة

فةضتتتتتتتتتتتتتتتتت  وا إىل اجلزائتتتتتتتتتتتتتتتتت ي  م ارستتتتتتتتتتتتتتتتت ة ا   يتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ف ضتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتة ا   لي يتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ا صتتتتتتتتتتتتتوي  و ا ا  يتتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتتت ى غتتتتتتتتتتتتت  م ة قتتتتتتتتتتتتت   ل قتتتتتتتتتتتتتةيي ا  وتتتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتتتتة   

ا تتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتة   متتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتي ة  اجل تتتتتتتتتتت  و األميتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت  ل    تتتتتتتتتتت    و ديتتتتتتتتتتتن   و فتتتتتتتتتتت ار 
  .ف نسية و مل يك  جزائ ية

و   ا قة تتتتتتتتتتت ، لتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت ري  ا ل تتتتتتتتتتت  ا  ةميتتتتتتتتتتت  ا   يكتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتت يال  ل تتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت  
   ي  تتتتتتتتتتتتتة   صتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتت  را يتتتتتتتتتتتتت ، مثل تتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتة  وليتتتتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتتتت   ن تتتتتتتتتتتتت  ا فصتتتتتتتتتتتتتو ،
 ا ف نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ، ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةني ، أورو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   ا  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ا  س   ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةت ة نستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    

ا ي ة يتتتتتتتتتتتتتتت ، ا    ة يتتتتتتتتتتتتتتت ...(ا    ةنتتتتتتتتتتتتتتت  م  لفتتتتتتتتتتتتتتت  و حمتتتتتتتتتتتتتتت ودة ا ن شتتتتتتتتتتتتتتتةر،  كن تتتتتتتتتتتتتتتة 
  تتتتتتتتتتتتتتتتةت را يتتتتتتتتتتتتتتتت  جتتتتتتتتتتتتتتتت ا و م ي نتتتتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتتتتتةي   تتتتتتتتتتتتتتتت رت و أدتتتتتتتتتتتتتتتت و    وصتتتتتتتتتتتتتتتت نة

 .21وة ية

 ،    لتتتتتتتتتتتتت ا أو فشتتتتتتتتتتتتت  ا سيةستتتتتتتتتتتتت  ا ل  يتتتتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتتتي  ،و    قيي تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت ى ذمتتتتتتتتتتتتتةح
أ  ف نستتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتت   كنتتتتتتتتتتتتت   ة ف تتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت   :ا  تتتتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتتتت ي، اوتتتتتتتتتتتتتا  ا   ا ي تتتتتتتتتتتتت 

حتقيتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  متتتتتتتتتة  ةنتتتتتتتتت   صتتتتتتتتت   إ يتتتتتتتتت ؛  يتتتتتتتتت  أفلوتتتتتتتتت     كتتتتتتتتت ي     وتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  
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أ نةئنتتتتتتتتتتتة    تتتتتتتتتتت ن  و اجلزائتتتتتتتتتتت  و ا  تتتتتتتتتتت ب األ صتتتتتتتتتتت ، ي  قتتتتتتتتتتت و  او قتتتتتتتتتتتةدا جةزمتتتتتتتتتتتة أ  
ا ضتتتتتتتتتتتتتت   و ا   تتتتتتتتتتتتتتز وتتتتتتتتتتتتتت  أداء ا  تتتتتتتتتتتتتتةي ا  ا يتتتتتتتتتتتتتت    ا ل تتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  

دو   -  و  تتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتتت م ا  قتتتتتتتتتتتتت  و ا تتتتتتتتتتتتتنف  و ا صتتتتتتتتتتتتتنةو ، يتتتتتتتتتتتتت ددو  ذ تتتتتتتتتتتتت ا فلستتتتتتتتتتتتتف
ا ةدتتتتتتتتتت  و ا  ةمتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت  ي  ةدو تتتتتتتتتتة،  شتتتتتتتتتتك  صم تتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتت       اجملتتتتتتتتتتة   - يتتتتتتتتتتةء

 ةتتتتتتتتتتتتتتتتة و  نظإ تتتتتتتتتتتتتتتي   يستتتتتتتتتتتتتتت  ل  أ تتتتتتتتتتتتتتت  يف  تتتتتتتتتتتتتتتت و   ة ل تتتتتتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتتتتتي  و ضم قتتتتتتتتتتتتتتت  
 تتتتتتتتتتتة   ل  تتتتتتتتتتت    ان  تتتتتتتتتتتةئ     ،أمتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    نظتتتتتتتتتتت  ا   ا ي تتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتتت ، و  تتتتتتتتتتت

و إ   تتتتتتتتتتتت ا  شتتتتتتتتتتتت  آأتتتتتتتتتتتتةر ا ستتتتتتتتتتتت   ةر   ا نفتتتتتتتتتتتت س و : ا  تتتتتتتتتتتت ي و ا تتتتتتتتتتتت    و ا تتتتتتتتتتتت ي 
أف تتتتتتتتتتتت  أستتتتتتتتتتتتلو     أجية نتتتتتتتتتتتتة ا نةلتتتتتتتتتتتت   و  ظتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتي     منتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت اوة ا  تتتتتتتتتتتت د.و 

 تتتتتتتتتتتتتت ي مل اا  ا  تتتتتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتتتتتتت  وس ستتتتتتتتتتتتتت   و ستتتتتتتتتتتتتتو  ، و إ  ا تتتتتتتتتتتتتت ن   تتتتتتتتتتتتتت ن  اجمل  تتتتتتتتتتتتتت  
  نستتتتتتتتتتتتتي  و ا  ا شتتتتتتتتتتتتتي  ي  تتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتت ةب ا ي تتتتتتتتتتتتت  أل نةئتتتتتتتتتتتتت  و ذنتتتتتتتتتتتتت  ا كتتتتتتتتتتتتت م   ا 

ا ل تتتتتتتتتتتت  مل حت ة تتتتتتتتتتتتة  ل تتتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتتت  و دين تتتتتتتتتتتتة، أمتتتتتتتتتتتتة اجلزائتتتتتتتتتتتت ، فةمحتتتتتتتتتتتت وا ا  ولتتتتتتتتتتتت  أ  
، و  تتتتتتتتتتت   ا صتتتتتتتتتتت رة اجلةفتتتتتتتتتتت  ودتتتتتتتتتتتل ك  من تتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتت   األلتتتتتتتتتتتالء ا  ز تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت 

 .22م  ا  ي  

أنتتتتتتتتتتتتت  و   تتتتتتتتتتتتت  أ    اجتتتتتتتتتتتتت  مف تتتتتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتتتتت   ةر ا ف نستتتتتتتتتتتتت ، متتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتة  : ستتتتتتتتتتتتتةء  مث
 لفتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  آأتتتتتتتتتتتةر  تتتتتتتتتتت  يكتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  ا صتتتتتتتتتتت   جتتتتتتتتتتت ا إزا   تتتتتتتتتتتة، و وتتتتتتتتتتت  ا  دتتتتتتتتتتتف  

       ة نتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتة   لتتتتتتتتتتتتت  ل  متتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتتت  اآلأتتتتتتتتتتتتتةر ،ا  الجيتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتت نة ة
 ل اء ا  ضتتتتتتتتتتتة  و  ة صتتتتتتتتتتت ص  ة نستتتتتتتتتتت  : ن ستتتتتتتتتتتل  زمتتتتتتتتتتتةم أم رنتتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتت قال ، 

 تتتتتتتتتتت  ا نتتتتتتتتتتت  إىل أ  تتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتت د إ ينتتتتتتتتتتتة، و  تتتتتتتتتتت   ا كتتتتتتتتتتتةم      تتتتتتتتتتت  ا نفتتتتتتتتتتت س، و
 .23 و   ا س   ةر ا ف نس  

حت تتتتتتتتتتت   ، تتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتةرب  تتتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتتت   قتتتتتتتتتتتةء ف تتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتت س  تتتتتتتتتتتة منتتتتتتتتتتتة :و أجتتتتتتتتتتتةب
 ظتتتتتتتتتتي   ل تتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتي ،  فضتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت  ا  ةريستتتتتتتتتتي  ولتتتتتتتتتتت  خمتتتتتتتتتتت ج ا  نين تتتتتتتتتتتة  أ ستتتتتتتتتتن 
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ا تتتتتتتتتت    ضم تتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت  ن تتتتتتتتتت   24، م  نيتتتتتتتتتت  وة تتتتتتتتتت  وادتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت  و تتتتتتتتتتةءا تتتتتتتتتت اء ا   نةنيتتتتتتتتتت 
ج فتتتتتتتتتتتتةء   ، و اهلتتتتتتتتتتتتة  ل  تتتتتتتتتتتتة ةفتتتتتتتتتتتت  إىل فنتتتتتتتتتتتت   ف نستتتتتتتتتتتتة و مفة ن تتتتتتتتتتتتة، و وقتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتت اء

، و نف ستتتتتتتتتتتة دتتتتتتتتتتت  ة    تتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتت دة  س ستتتتتتتتتتتي  ا  فكتتتتتتتتتتت  إ  ولتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتن ط ا ف نستتتتتتتتتتت 
 ك  تتتتتتتتتة ا تتتتتتتتت ي ي فتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتت  وينتتتتتتتتتز  ا  زيتتتتتتتتتز، و شم تتتتتتتتتة وضتتتتتتتتتي   حتتتتتتتتتت  إىل روةي  تتتتتتتتتتة 
ا  ةمتتتتتتتتتتتتتتت   ل ذائتتتتتتتتتتتتتتت  و ا شتتتتتتتتتتتتتتت  ات ا ي انيتتتتتتتتتتتتتتت  و ا   ائتتتتتتتتتتتتتتتز ا سيستتتتتتتتتتتتتتت ؛ فقتتتتتتتتتتتتتتت   ةنتتتتتتتتتتتتتتت  

ب مب لتتتتتتتتتتتت   ةةة   اجلزائتتتتتتتتتتتت  حت تتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتك  ن تتتتتتتتتتتت  ا  يتتتتتتتتتتتت ، و  نتتتتتتتتتتتتز  ا  قتتتتتتتتتتتتةستتتتتتتتتتتتل
مبتتتتتتتتتت ر أ   ، غية تتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتت    و  ة   امتتتتتتتتتتةت ا ك تتتتتتتتتت ةا ل تتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتة زج  تتتتتتتتتت   

   .25مة يق م    إج ام و   د ول  ا قةن  

 تتتتتتتتتتتي   ،ا  تتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت ي أراد ا   ا ي تتتتتتتتتتت  ا  ن يتتتتتتتتتتت  إ يتتتتتتتتتتت  نستتتتتتتتتتت  ل  متتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتت ، أ 
 حتتتتتتتتتتت اهل  أ نتتتتتتتتتتةء ا ستتتتتتتتتت قال   ل تتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتت     ا ستتتتتتتتتتة  ، و إسمتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ي 

إىل أدوات م اف تتتتتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتتتتت  مصتتتتتتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتتتتت ا األ تتتتتتتتتتتتتتت ، ي ظف تتتتتتتتتتتتتتتة  ضتتتتتتتتتتتتتتت ة  دظم متتتتتتتتتتتتتتت  
 تتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتة  ي ستتتتتتتتتتتط  متتتتتتتتتتت  اذمتتتتتتتتتتتةزات، صتتتتتتتتتتتة  ، و  تتتتتتتتتتتة   حتقيتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتة و تتتتتتتتتتتز ونتتتتتتتتتتت م

      ا سي  ة ا  سك ي  ول  أو ةننة.

 ةدتتتتتتتتتتتتتت ، ظ تتتتتتتتتتتتتت ت  و    ي تتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتتة ، إ   تتتتتتتتتتتتتتةر ا  رستتتتتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتتتتي    اجلزائتتتتتتتتتتتتتت 
فيوتتتتتتتتتت   و مل  ن ظتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ء ا ستتتتتتتتتت قال   تتتتتتتتتته  ينتتتتتتتتتت  و  نضتتتتتتتتتت  ،أأنتتتتتتتتتتةء ا  تتتتتتتتتت ال 

و  ،، و  ثلتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت وز زم تتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتت ت دتتتتتتتتتتتت ا   وتتتتتتتتتتتت  و ئ تتتتتتتتتتتتة  ف نستتتتتتتتتتتتة   ةف تتتتتتتتتتتتة
 ة  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت م  اجمل  تتتتتتتتتتتت  اجلزائتتتتتتتتتتتت ي   اجمل  تتتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتت  د تتتتتتتتتتتتة  ليتتتتتتتتتتتتة،  ستتتتتتتتتتتت ي  

ا تتتتتتتتتتتتت ي   26اجل تتتتتتتتتتتتت  و ا فقتتتتتتتتتتتتت  و ا ضتتتتتتتتتتتتت  ةد -مستتتتتتتتتتتتت نق  -و يتتتتتتتتتتتتت     اجتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت 
 تتتتتتتتتت ة   يلتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتزم ، و مل صمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتال نةج تتتتتتتتتتة  النفكتتتتتتتتتتة  فيتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتة   ة  تتتتتتتتتتة 

 .من 
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أمتتتتتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتت قال  اجلزائتتتتتتتتتتتتتت ، فكتتتتتتتتتتتتتتة  دور  لتتتتتتتتتتتتتت  ا ن  تتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتتةوال و متتتتتتتتتتتتتترأ ا و 
 ةومتتتتتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتتتتت  ل استتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت   ؛، و   يتتتتتتتتتتتتتتتزا  إىل يتتتتتتتتتتتتتتت م ا نتتتتتتتتتتتتتتتةس  تتتتتتتتتتتتتتت ا ة تتتتتتتتتتتتتتتة

ا تتتتتتتتتتتتةو ت ا  اميتتتتتتتتتتتت  إىل ج تتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  مكة تتتتتتتتتتتتة ا   ي تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت  
مل     تتتتتتتتتت  ج تتتتتتتتتت د  تتتتتتتتتت   ا ف تتتتتتتتتت  ا نةفتتتتتتتتتت ة  ، وو  تتتتتتتتتتة      تتتتتتتتتتة إىل األ تتتتتتتتتت جملتتتتتتتتتتة ت، ا

ونتتتتتتتت   تتتتتتتت ود مقةومتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتت ،  تتتتتتتت  را تتتتتتتت     تتتتتتتت   كتتتتتتتت  متتتتتتتتة أو يتتتتتتتت  متتتتتتتت   تتتتتتتت ة و 
  ي  تتتتتتتتتتتتتزأ متتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت و  ا ف انكف نيتتتتتتتتتتتتت ،    تتتتتتتتتتتتتة    نفتتتتتتتتتتتتت ذ،   كتتتتتتتتتتتتت   اجلزائتتتتتتتتتتتتت  جتتتتتتتتتتتتتزءا

      دو      أو وج .

ا ف نستتتتتتتتتتتي  ولتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتت    اةة   وجتتتتتتتتتتت    ا ف انكف نيتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتت  إ قتتتتتتتتتتتةء  ي نتتتتتتتتتتت  ا  و تتتتتتتتتتت
 ،، وتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتت   ا  ا ستتتتتتتتتتتت   ةر ا  ستتتتتتتتتتتتك ي  ة ستتتتتتتتتتتت   ةر ا ثقتتتتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتتتتة ق 

أي  تتتتتتتتتتتتتتتتتي   ة  يتتتتتتتتتتتتتتتتتةر ا شتتتتتتتتتتتتتتتتت  ب و إسمتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتتتت ا، ، فة سيةستتتتتتتتتتتتتتتتت  ،فة   صتتتتتتتتتتتتتتتتتةدي
   يتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  أدتتتتتتتتتتت   ظمثلتتتتتتتتتتت  و  تتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتت     ا قتتتتتتتتتتت م 27  ة ااضتتتتتتتتتتت ( ة  فةي

     ا  الد. ر  ع م  و أقةفية     إ  اج     ة

فتتتتتتتتت غ   دو تتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتت ب األ صتتتتتتتتت ؛ ان  تتتتتتتتت  إ يتتتتتتتتت  مشتتتتتتتتت وع ا    يتتتتتتتتت    ،األمتتتتتتتتت  ذا تتتتتتتتت و 
م،   شتتتتتتتتتتتتكي  جلنتتتتتتتتتتتت  و نيتتتتتتتتتتتت  1956  مستتتتتتتتتتتت    وتتتتتتتتتتتتةم  ا  ليتتتتتتتتتتتتة م تتتتتتتتتتتتةدرة ا ستتتتتتتتتتتتل ةت

وضتتتتتتتتتتت   أستتتتتتتتتتت  ا سيةستتتتتتتتتتت  ا   لي يتتتتتتتتتتت    إ تتتتتتتتتتتةر ا    يتتتتتتتتتتت ، و لتتتتتتتتتتت وو ة و ليتتتتتتتتتتتة   
ذ تتتتتتتتتتتتت     ستتتتتتتتتتتتتي  متتتتتتتتتتتتت ارس سم ذجيتتتتتتتتتتتتت    خم لتتتتتتتتتتتتت  ا  ا تتتتتتتتتتتتت  ا   لي يتتتتتتتتتتتتت ، و دتتتتتتتتتتتتت ور 

 ةستتتتتتتتتتتتتت   ة  ا ل تتتتتتتتتتتتتت   ،ا   تتتتتتتتتتتتتتةر و ا صتتتتتتتتتتتتتتنةوي  و ا تتتتتتتتتتتتتت في  و ا  نيتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ار يلتتتتتتتتتتتتتتزم
  ا تتتتتتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتتتتتتا    يتتتتتتتتتتتتتتت      ة تتتتتتتتتتتتتتت  ا لتتتتتتتتتتتتتتتةرات و ا الف تتتتتتتتتتتتتتتةت، إىل أ  ا شتتتتتتتتتتتتتتت وع مل ضم

 األدىن متتتتتتتتت  ا ن تتتتتتتتتةح،  يةستتتتتتتتتة متتتتتتتتت  متتتتتتتتتة  ةنتتتتتتتتت    تتتتتتتتت ب ونتتتتتتتتت  ا  و تتتتتتتتت  متتتتتتتتت  رغ   تتتتتتتتتة  
      .28 سي  ا    ي  ا شةم     ي  ا يةدي 
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  ل  يتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت ن ، فلتتتتتتتتتتتتتتت  صمتتتتتتتتتتتتتتت  ونتتتتتتتتتتتتتتتةء   تتتتتتتتتتتتتتت ا أمتتتتتتتتتتتتتتتة ا  ة تتتتتتتتتتتتتتت    ا ستتتتتتتتتتتتتتت    ا 
 ف تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتتت  ا   ل تتتتتتتتتتت  و  و ا تتتتتتتتتتت    ا نفستتتتتتتتتتت  -ا نفتتتتتتتتتتت ر-ا  شتتتتتتتتتتتة    تتتتتتتتتتت  

ا ثقفتتتتتتتتتتت  ا   نستتتتتتتتتتتي  ذ تتتتتتتتتتت را و إنةأتتتتتتتتتتتة، متتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت  و  فضتتتتتتتتتتتيل   استتتتتتتتتتت   ام 
      .29  أ سط أم ر   ا ي مي  ا ل   ا ف نسي 

 :التعريب خطوات -3

، مك تتتتتتتتتتتتتتال     ضتتتتتتتتتتتتتت  ة ا   ا ي تتتتتتتتتتتتتت : جزئتتتتتتتتتتتتتت  و  لتتتتتتتتتتتتتت ن وتتتتتتتتتتتتتتة  ونتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتت  
، إىل ا ةر تتتتتتتتتتتتت  ة  تتتتتتتتتتتتت يالزمنتتتتتتتتتتتتتا   و تتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت     ضتتتتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتتتت   ،   تتتتتتتتتتتتتة    ستتتتتتتتتتتتت 

 أأنةء ا   ال  و     . و ا ن قةص و ا  شكي  وا  صةء ا    ي 

 :التعريب الجزئي -أ

   يتتتتتتتتت  األ ستتتتتتتتتن    و فتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتت  أنتتتتتتتتت :ستتتتتتتتت   ةي، و أ لتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتت  أيضتتتتتتتتتة ا    يتتتتتتتتت  ا 
و آأةرشمتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتت    ة تتتتتتتتتتتت  و   ة تتتتتتتتتتتت ، و يتتتتتتتتتتتت    فيتتتتتتتتتتتت     يتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتت روس و األ تتتتتتتتتتتتالم 

ا صتتتتتتتتتتتتتتتتتت لوةت، و  فلن تتتتتتتتتتتتتتتتت ب متتتتتتتتتتتتتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتتتت   نة متتتتتتتتتتتتتتتتت  األ فتتتتتتتتتتتتتتتتتةظ، و ... يتتتتتتتتتتتتتتتتت يا   ل
و  نتتتتتتتتتتتتتتتنق  ولتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت ر ا مكتتتتتتتتتتتتتتتة ، و  ا   لتتتتتتتتتتتتتتتي  و    تتتتتتتتتتتتتتت ، و أستتتتتتتتتتتتتتتة ي  ، و    تتتتتتتتتتتتتتت .

 .30ا    ل   لزم   نك   قي  ا  صفي  و 

ألتتتتتتتتتتقةءنة   ا شتتتتتتتتتت ي  استتتتتتتتتت ثنةء    تتتتتتتتتت ا؛ فقتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت قنة إ يتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتنة ن تتتتتتتتتت  إىل أننتتتتتتتتتتة و 
ا  تتتتتتتتتتتتتت ي، و  ةدتتتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتتت ري   ا ستتتتتتتتتتتتتت ة    ولتتتتتتتتتتتتتت  اجل يتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتت ا ا ضتتتتتتتتتتتتتت ةر، 
ا تتتتتتتتت ي  و مب تتتتتتتتت د متتتتتتتتتة  لصتتتتتتتتت ا متتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتت   اد ا ا تتتتتتتتت ،  تتتتتتتتته ستتتتتتتتتةرو ا إىل  تتتتتتتتت ض 
م   تتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتت ، ف تتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتت  إ  فتتتتتتتتتتتتتاة وجيزة أستتتتتتتتتتتتتة ي (  تتتتتتتتتتتتته      يتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت  

لي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    و ا قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي و ا ك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ا  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ا   
صتتتتتتتتتتتتتتتت لوةت    يتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ا تتتتتتتتتتتتتتتت  ا   لتتتتتتتتتتتتتتتتي ، و  تتتتتتتتتتتتتتتت  أأ  تتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  اجل تتتتتتتتتتتتتتتت د ا 
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ا ف ديتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ج  د ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ر أمحتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  محتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةط   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   صصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    
أ  ا ل تتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتةدرة ولتتتتتتتتتتتتتتت   ،ا  ولتتتتتتتتتتتتتتتيالت ا كي يةئيتتتتتتتتتتتتتتت (   لتتتتتتتتتتتتتتت  األأنتتتتتتتتتتتتتتتةء

استتتتتتتتتتت ي ةب  تتتتتتتتتتت  د تتتتتتتتتتتةئ  ا  تتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت ي  فتتتتتتتتتتت ي فيتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت ب   ا  صتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتت    
 .31المي  لوضةرة ا    ي  ا س

ا تتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت      مصتتتتتتتتتتتتتت ، متتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت    ة تتتتتتتتتتتتتتة و  ،دو  إشمتتتتتتتتتتتتتتة  اجل تتتتتتتتتتتتتت د اجل تتتتتتتتتتتتتتةرة
ول ةئ تتتتتتتتتتتتتتتة و     تتتتتتتتتتتتتتتة ا ل تتتتتتتتتتتتتتت ي،   ستتتتتتتتتتتتتتت ي     يتتتتتتتتتتتتتتت  األ فتتتتتتتتتتتتتتتةظ و ا صتتتتتتتتتتتتتتت لوةت 

آفة تتتتتتتتتتتتتة ج يتتتتتتتتتتتتت ة  ل تتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتت  و زود تتتتتتتتتتتتتة  ثتتتتتتتتتتتتت وة   ا  ل يتتتتتتتتتتتت ، األمتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت ي فتتتتتتتتتتتتت  
 فيتتتتتتتتتتتتتت  في تتتتتتتتتتتتتتة أدتتتتتتتتتتتتتتةب ،في تتتتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتتت اء  تتتتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتتتتةرب ا  ائتتتتتتتتتتتتتت ة 32  تتتتتتتتتتتتتت ة
 .33أو  ك ار أل  ةئ   م  غ   س ع أو  سة   أدوة ة،

 :ا تتتتتتتتتتتثالث  لي يتتتتتتتتتتت  ا  ا تتتتتتتتتتت  ا     صتتتتتتتتتتت ر ا   ا ي تتتتتتتتتتت ، ،يشتتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتتت  اجلزئتتتتتتتتتتت 
، متتتتتتتتتتت  ةا قتتتتتتتتتتت ر   ام ا نتتتتتتتتتتتة   و ا تتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتت   و يشتتتتتتتتتتت   ، ا ثتتتتتتتتتتتةن ي، ا  تتتتتتتتتتتةي،ا   تتتتتتتتتتت ائ 

ا ستتتتتتتتتتتتت  نةس  تتتتتتتتتتتتتت    ا   تتتتتتتتتتتتتتةرب   ا شتتتتتتتتتتتتتت ي ا  تتتتتتتتتتتتت ي، ا تتتتتتتتتتتتتت  او   تتتتتتتتتتتتتتة نةجوتتتتتتتتتتتتتت  و 
، و   تتتتتتتتتتت  ظمكن تتتتتتتتتتتة أ   فيتتتتتتتتتتت  مشتتتتتتتتتتت وع ا    يتتتتتتتتتتت  اجلزئتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتت ا  ا  تتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتت ي

 ،و خبصتتتتتتتتتتتت ص ذ تتتتتتتتتتتتت              لتتتتتتتتتتتت  ين  تتتتتتتتتتتت  أ  ن تتتتتتتتتتتت أ     يتتتتتتتتتتتت  ا  لتتتتتتتتتتتت ، ذ تتتتتتتتتتتت   
أ  أ تتتتتتتتتتتت  وق تتتتتتتتتتت  و فتتتتتتتتتتتت      يتتتتتتتتتتت  مشتتتتتتتتتتتت وع ا    يتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتت ا  ا  تتتتتتتتتتتت ب   او تتتتتتتتتتت

ا  تتتتتتتتتتت ي،    ثتتتتتتتتتتت       يتتتتتتتتتتتت  ا  لتتتتتتتتتتت ، و تتتتتتتتتتتت   نظتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتت      غةيتتتتتتتتتتت  األشميتتتتتتتتتتتت ، و 
ولتتتتتتتتتتت  ا  لتتتتتتتتتتت  غتتتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتتت  ين  تتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتااز   تتتتتتتتتتت م ا و  تتتتتتتتتتتةد      يتتتتتتتتتتت  أ نةئنتتتتتتتتتتتة 

دتتتتتتتتتتتت   ظمكتتتتتتتتتتتت  أ   ن  لتتتتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتتت  ا ك متتتتتتتتتتتتةت و  ا  تتتتتتتتتتتت ب، و  تتتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتتتتت 
صصتتتتتتتتتتتتةت ا ة يتتتتتتتتتتتت ، و ا  لتتتتتتتتتتتت ب متتتتتتتتتتتت  وزارة ا  تتتتتتتتتتتتةر  ا  نيتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتةألم ، ستتتتتتتتتتتت ةء ا  

ا  تتتتتتتتتتتةدرة   تتتتتتتتتتت  ي  و   تتتتتتتتتتت  ا ك تتتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتتت وري     ل تتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت ر ا   تتتتتتتتتتت ائ ، وفقتتتتتتتتتتتة 
فتتتتتتتتتتت ض ولتتتتتتتتتتتي   ا   تتتتتتتتتتتزام مبضتتتتتتتتتتتةم   لتتتتتتتتتتت  ا ك تتتتتتتتتتت  و وتتتتتتتتتتت م   ا    يتتتتتتتتتتت ، مث ن نتتتتتتتتتتتة 
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ا تتتتتتتتتتتتت وج ون تتتتتتتتتتتتتة ا   تتتتتتتتتتتتت ، و   لتتتتتتتتتتتتت  أ  ا صتتتتتتتتتتتتت   ةت اجل تتتتتتتتتتتتت  س صتتتتتتتتتتتتتةدفنة  ة  رجتتتتتتتتتتتتت  
 نتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت  ا صتتتتتتتتتت  ا   يتتتتتتتتتت ، و   تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتال  متتتتتتتتتت  اجليتتتتتتتتتت  األو  متتتتتتتتتت  ا  ل تتتتتتتتتت : األوىل،

و   ا تتتتتتتتتتتتتتزم ا تتتتتتتتتتتتتتةزم، و ا ك تتتتتتتتتتتتتت  ا كي تتتتتتتتتتتتتت ،  ن  لتتتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتتتت  ا  ق تتتتتتتتتتتتتتةت، 
 .34    ا  ا   إ  ول  ا     

 -  دتتتتتتتتتل  ا   ليتتتتتتتتت  ا ا  يتتتتتتتتت  ظمثتتتتتتتتت  ر نتتتتتتتتتة أسةستتتتتتتتتية ،فتتتتتتتتتال جتتتتتتتتت ا   كتتتتتتتتت   أ  ا  لتتتتتتتتت 
ا   لي يتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ا قةوتتتتتتتتتتت ة ا صتتتتتتتتتتتل   ا تتتتتتتتتتت     كتتتتتتتتتتتز ولي تتتتتتتتتتتة، و  غة تتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتت  

، و أي إشمتتتتتتتتتتتتتة  أو يكتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتت     ذمتتتتتتتتتتتتتةح ا   ليتتتتتتتتتتتتت  ا ا  يتتتتتتتتتتتتت  أو فشتتتتتتتتتتتتتل ة
 قصتتتتتتتتتتتتتت    إوتتتتتتتتتتتتتت اد ،  تتتتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتتتت   ن ةئ تتتتتتتتتتتتتت  و ي تتتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتتتت  ا ا يتتتتتتتتتتتتتت  و ا   لتتتتتتتتتتتتتتي  

 .35فوس ،    ول  ا  ن ي    ا  ل   ك 

ك  وتتتتتتتتتتتةم، فكيتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتة  إذا   لتتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتت  مبشتتتتتتتتتتت وع  يتتتتتتتتتتت ي ن تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ا  شتتتتتتتتتتت
فتتتتتتتتتتتال ريتتتتتتتتتتت  أ  ا فشتتتتتتتتتتت    إوتتتتتتتتتتت اد ا  لتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت ب   ا    يتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتت و  ا    يتتتتتتتتتتت 

ذات دتتتتتتتتتتتتت      ميتتتتتتتتتتتتت  و  ،م ةمتتتتتتتتتتتتتة     يتتتتتتتتتتتتت ا كتتتتتتتتتتتتت ء، ا تتتتتتتتتتتتت ي يتتتتتتتتتتتتترم  أنتتتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتتتتردي 
، و ولتتتتتتتتت  درجتتتتتتتتت    تتتتتتتتت ة متتتتتتتتت  األشميتتتتتتتتت ، ستتتتتتتتتي    ا   ليتتتتتتتتت  و ثيتتتتتتتتت    م  تتتتتتتتتة ، ي ضتتتتتتتتتةر 

 شتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   ا ستتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتت ل  ا كثتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  ا  يتتتتتتتتتت ب، م    تتتتتتتتتت   ن ويتتتتتتتتتت  ا  ل تتتتتتتتتت  
ا تتتتتتتتتتتتتت ي  أو لتتتتتتتتتتتتتت  اهلتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتت    اجلزائتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتتت قال ،  ة قةرنتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  

 نظ ائ     ا ل   ا ف نسي .

 :تعريب المرحلة االبتدائية -*

    جتتتتتتتتتت   أا    يتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتت ،  تتتتتتتتت  ا تتتتتتتتت ي ي تتتتتتتتت أ  ة  رستتتتتتتتت  ا    ائيتتتتتتتتت ، ا تتتتتتتتت  ين  تتتتتتتتت  
، فيتتتتتتتتتتت رس اهلتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  اجل تتتتتتتتتتت د إ ي تتتتتتتتتتتة، أل تتتتتتتتتتتة م  لتتتتتتتتتتت  ا  كتتتتتتتتتتت ي  ا ل تتتتتتتتتتت ي  ل الميتتتتتتتتتتت 
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   تتتتتتتتتةب ا  صتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتت   متتتتتتتتت   تتتتتتتتتال  أالأتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  أسةستتتتتتتتتي   تتتتتتتتت : متتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتت 
 .37 ألج اي،  األ فةظ ا ك ة ي    ل   اي   فةي  ا  وفب 36 سي  

 يتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتت   ا ك تتتتتتتتتت   ل ل يتتتتتتتتتت    ا   ايتتتتتتتتتت ، ا   تتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتةء أوضتتتتتتتتتتةء 
 تتتتتتتتت  وال تتتتتتتتت   تتتتتتتتتة  ة ل تتتتتتتتت  ا فصتتتتتتتتتيو ، مث  متتتتتتتتتة  رديتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  أدوار و  تتتتتتتتت جستتتتتتتتت   و متتتتتتتتتة 

ين قتتتتتتتتتت  إىل م  فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  األلتتتتتتتتتتيةء ا تتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتت  دمتتتتتتتتتتة يشتتتتتتتتتتة    و ي صتتتتتتتتتت    صتتتتتتتتتت فة   
يكتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   فتتتتتتتتتتب  ، فتتتتتتتتتتال يكتتتتتتتتتتةد صم تتتتتتتتتتةز  تتتتتتتتتت   ا   لتتتتتتتتتت  ا   لي يتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتها ي ميتتتتتتتتتت 

إذ صمتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ي    تتتتتتتتتت   ؛متتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتت م ا   فتتتتتتتتتتةء  تتتتتتتتتت    جتتتتتتتتتتزء   تتتتتتتتتت ا متتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتت ، 
 ،ثتتتتتتتتتت  ا ك تتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتة ف   ا يتتتتتتتتتت  ملكتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت    ا صتتتتتتتتتت ةر   يتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتت  ة، م

 ة و أ ث  تتتتتتتتتتتتتتة ف ة يتتتتتتتتتتتتتت ،    تتتتتتتتتتتتتتةو   ولي تتتتتتتتتتتتتتة   يستتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتت ي و أ ستتتتتتتتتتتتتت و  ق يتتتتتتتتتتتتتت  ان
ا فصتتتتتتتتتتتتو     ولتتتتتتتتتتتت  ا  وتتتتتتتتتتتت ث  ة ل تتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت  ،  تتتتتتتتتتتتة صمتتتتتتتتتتتت  إج تتتتتتتتتتتتةر ا  الميتتتتتتتتتتتت 

ا  رستتتتتتتتتتتتتتت ، في تتتتتتتتتتتتتتت ؤو   ة كل تتتتتتتتتتتتتتتةت ا ستتتتتتتتتتتتتتت ل  مث ين قلتتتتتتتتتتتتتتت   إىل اجل تتتتتتتتتتتتتتت  ا فصتتتتتتتتتتتتتتتيو ، 
 قتتتتتتتتتت ان  ا ل تتتتتتتتتت ، فتتتتتتتتتتال ين تتتتتتتتت    تتتتتتتتتت   ا   لتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتته يك نتتتتتتتتتت    فة اا يتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتت    

، متتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتزام ا  ل تتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتةم   تتتتتتتتتتت م ا ن تتتتتتتتتتت  أمتتتتتتتتتتتةم    تتتتتتتتتتت ي  ل تتتتتتتتتتت  او  تتتتتتتتتتتة دتتتتتتتتتتت ةر 
 تتتتتتتتتتته  صتتتتتتتتتتتةب ملكتتتتتتتتتتتةة   ة تتتتتتتتتتت ش، أل  ا كل تتتتتتتتتتت  ا  ا تتتتتتتتتتت ة  تتتتتتتتتتت   فستتتتتتتتتتت    أو  يتتتتتتتتتتت 

 تتتتتتتتتة و اب وتتتتتتتتت      تتتتتتتتت   ، تتتتتتتتت   ا   ا ي تتتتتتتتت    يثتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  متتتتتتتتتة  تتتتتتتتت   متتتتتتتتت  ج تتتتتتتتت .
  ميتتتتتتتتتتتت ا    لتتتتتتتتتتتتي  ا ل تتتتتتتتتتتتةت، أدتتتتتتتتتتتت   ي   تتتتتتتتتتتت   ،أورو تتتتتتتتتتتتةمتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   أ  ا   لتتتتتتتتتتتتي    

 .38 ايمن  ة يقاب م    يق  األج اي و ااهل 

 :المرحلة الثانوية -*

    يتتتتتتتتتتتتة ينستتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  أو تتتتتتتتتتتتةر و  من  تتتتتتتتتتتتة ،ا تتتتتتتتتتتتاح ا   ا ي تتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتت   ا   لتتتتتتتتتتتت 
 ي     ول  مة يل : مس  ى  المي  ة،
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ا تتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتت  ة  ق يتتتتتتتتتتتتتتتت   ،ا   ستتتتتتتتتتتتتتتت   ل الميتتتتتتتتتتتتتتتت    ا ق اوتتتتتتتتتتتتتتتت  و ا اا يتتتتتتتتتتتتتتتت  -
 ملكةة  و  ن ي  ة.

،   إد تتتتتتتتتتتتة  األ فتتتتتتتتتتتتةظ األجن يتتتتتتتتتتتت    ا  لتتتتتتتتتتتت م ا   يتتتتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتتتتتة     تتتتتتتتتتتت  ا شتتتتتتتتتتتت ء -
و  تتتتتتتتتتتتت  ا  لتتتتتتتتتتتتت م ا ك نيتتتتتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتتتتتت رة   ا   لتتتتتتتتتتتتتي  ا ثتتتتتتتتتتتتتةن ي، إذا  ةنتتتتتتتتتتتتت   ،و ا كي يتتتتتتتتتتتتةء

غيتتتتتتتتتتتةب  و ا  ضتتتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتت ورة ذ تتتتتتتتتت ،   ظتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتت  األ فتتتتتتتتتتةظ ادتتتتتتتتتت ال ي  وةمتتتتتتتتتت  
 .م ادفةت و  ي  اهلة

و  كلتتتتتتتتتتتيف      قتتتتتتتتتتتةء حمةضتتتتتتتتتتت ات،   تتتتتتتتتتتةر اهلتتتتتتتتتتتة  ،  ا  الميتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتت  ا  ة تتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتت ي -
      األ فةظ و ا اا ي  ا نةس  .

   يتتتتتتتتتتت    ولتتتتتتتتتتت  ا  ة  تتتتتتتتتتت ، وتتتتتتتتتتت    يتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  خم تتتتتتتتتتتةرة،   تتتتتتتتتتت ف  في تتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتت وط  -
 ا فصة   و ا  الغ  و ا س    ،   ي    سي  ملك  ا ل   ا    ي  في  .

 تتتتتتتتتتتتتتته     صتتتتتتتتتتتتتتتةدم   األجن يتتتتتتتتتتتتتتت :   تتتتتتتتتتتتتتتة ل   نصتتتتتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتتتتتتةت وتتتتتتتتتتتتتتت م إأقتتتتتتتتتتتتتتتة -
ا ل تتتتتتتتتتتتتتةت   أذ تتتتتتتتتتتتتتة   فينشتتتتتتتتتتتتتت وا ضتتتتتتتتتتتتتت ةفة   ا كتتتتتتتتتتتتتت ، فين  تتتتتتتتتتتتتت  أ  نف تتتتتتتتتتتتتت  رمتتتتتتتتتتتتتت  و 

ا تتتتتتتتت ي  تتتتتتتتت  ا ةفظتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتت ، و  يف تتتتتتتتت  أ نةؤنتتتتتتتتتة أ  ا ل تتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتت   تتتتتتتتت  رأس ا تتتتتتتتتة 
أ  ا ل تتتتتتتتتتةت األجن يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتال    تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  ا  نةيتتتتتتتتتت  و   متتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتت  إ  

 ة ضتتتتتتتتتتتتتت  ، و   ظمتتتتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتتتتي  ة  متتتتتتتتتتتتتتة يتتتتتتتتتتتتتتزا      نتتتتتتتتتتتتتتة األدتتتتتتتتتتتتتتيل ، و   ي  لي تتتتتتتتتتتتتتة
 .39ون نة 

 :مرحلة التعليم العالي -*

افتتتتتتتتتتاض ا   ا ي تتتتتتتتتت ، أ  ا  ل يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتة يصتتتتتتتتتت  إىل م  لتتتتتتتتتت  ا   لتتتتتتتتتتي  ا  تتتتتتتتتتةي،  كتتتتتتتتتت   
و أدتتتتتتتتتت   م   تتتتتتتتتتة    ي تتتتتتتتتتة  ةمتتتتتتتتتتة، و منتتتتتتتتتت     ،ا لكتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  استتتتتتتتتت وك   فيتتتتتتتتتت 



مجلة دورية دولية محكمة                                  مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 

 27 15العدد
 

أل   ستتتتتتتتتتتتتتةن  أدتتتتتتتتتتتتتت       ستتتتتتتتتتتتتت      لتتتتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتتتتتةت األجن يتتتتتتتتتتتتتت :  تتتتتتتتتتتتتت   وليتتتتتتتتتتتتتت  إ 
و  يتتتتتتتتتتتة، يريتتتتتتتتتتت   فكتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتت ي، و وقتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتت ي، فتتتتتتتتتتتال  زامحتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت ى م  تتتتتتتتتتتة 
  ستتتتتتتتتتتتتت    أدتتتتتتتتتتتتتت اهلة و ف وو تتتتتتتتتتتتتتة، و أل  أفكتتتتتتتتتتتتتتةر  و  صتتتتتتتتتتتتتت را   ا   نيتتتتتتتتتتتتتت  أدتتتتتتتتتتتتتت و   

 .40   ون ة  ة ل   ا    ي   س      ل ة و  ي ، ظمل   ص ي  ة و ا   

 ي    ل تتتتتتتتتت ا  ل تتتتتتتتتت  أجن يتتتتتتتتتت ، دو  ا تتتتتتتتتت، ولتتتتتتتتتت  أ نةئنتتتتتتتتتتة نستتتتتتتتتت   و  نتتتتتتتتتتة يك تتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتت 
يكتتتتتتتتتتتت   اهلتتتتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتتتتةم  ل تتتتتتتتتتتت    األم، في تتتتتتتتتتتت و  أنفستتتتتتتتتتتت     يستتتتتتتتتتتت  ي    ا    تتتتتتتتتتتت  أ  

 ،وتتتتتتتتتتت  ا  صتتتتتتتتتتت رات و ا  تتتتتتتتتتتةي ا كثتتتتتتتتتتت ة و ا قتتتتتتتتتتتةئ  ا  ل يتتتتتتتتتتت  و ا   تتتتتتتتتتتيالت ا   نيتتتتتتتتتتت 
فتتتتتتتتتتتتت دت  تتتتتتتتتتتتت     ف  قن  تتتتتتتتتتتتتة:   ل   تتتتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتتتتك  جيتتتتتتتتتتتتت  إ   ة ل تتتتتتتتتتتتت  األجن يتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت 

إىل و ان  تتتتتتتتتتتتتتت  إىل   ضتتتتتتتتتتتتتتت ة، مث  ا ة تتتتتتتتتتتتتتت    ة  تتتتتتتتتتتتتتت ري  إىل   ا يتتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتت . تتتتتتتتتتتتتتت   
،    ستتتتتتتتتتتت  ي     تتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتت    ةدتتتتتتتتتتت ة، ضتتتتتتتتتتتت يف ، أو مي تتتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتتتت  ولي تتتتتتتتتتتة و اةةم تتتتتتتتتتتتة

، أو  قتتتتتتتتتتتت ى ولتتتتتتتتتتتت  محتتتتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتتتتةرات، مث  ن  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   أ   تتتتتتتتتتتتزا   ا ل تتتتتتتتتتتتةت
ا ة تتتتتتتتتتت  إىل ا نستتتتتتتتتتتالخ متتتتتتتتتتت  ا   و تتتتتتتتتتت ، و إىل ا  قتتتتتتتتتتتةر ا تتتتتتتتتتت ي  ا تتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتاج  ونتتتتتتتتتتت  
 تتتتتتتتتتت   ا ل تتتتتتتتتتت ، و ذ تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتتتال  ا   يتتتتتتتتتتت ، و فتتتتتتتتتتتةة  أ   تتتتتتتتتتت   ا  يتتتتتتتتتتت ب ا تتتتتتتتتتت  
رمل  تتتتتتتتتتتة  ل   يتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    ي تتتتتتتتتتت  من تتتتتتتتتتتة، و أ  ا  يتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتي   و تتتتتتتتتتت    إذ مل ي  ل تتتتتتتتتتت ا 

أستتتتتتتتتتتتتتتت ار ة و مل ي تتتتتتتتتتتتتتتت و  ا  ية تتتتتتتتتتتتتتتتة، و متتتتتتتتتتتتتتتت  ج تتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتتتي ة    تتتتتتتتتتتتتتتت   ، ومل يفق تتتتتتتتتتتتتتتت ا
 .41ةدا  و

، في تتتتتتتتتتة طمتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت  أورد تتتتتتتتتتة ا   ا ي تتتتتتتتتت  ،  لتتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتتت   ا  فةدتتتتتتتتتتي 
اجلزئتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتت  متتتتتتتتت  ا  صتتتتتتتتتةص  ي تتتتتتتتتةت وليتتتتتتتتتة،  ضتتتتتتتتت ل  مب تتتتتتتتتةم ا  نظتتتتتتتتت  و ا  نفيتتتتتتتتت  
و ا ستتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتت ائ  ولتتتتتتتتتت  ا   ليتتتتتتتتتت    م  تتتتتتتتتتة،  تتتتتتتتتت و  و روةيتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتل ةت ا سيةستتتتتتتتتتي  

 تتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتت ي،   يتتتتتتتتتتت ا وتتتتتتتتتتت  ا ر تتتتتتتتتتتة  ا تتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتت  يكتتتتتتتتتتت   مصتتتتتتتتتتت ر     لتتتتتتتتتتت ا  ا 
ا  تتتتتتتتتتةس ا زائتتتتتتتتتت ، أو وتتتتتتتتتت م ا   نتتتتتتتتتتةع ني يتتتتتتتتتت  ا قضتتتتتتتتتتي   ةضتتتتتتتتتت  و مستتتتتتتتتت ق   األمتتتتتتتتتت ، 
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 فن ستتتتتتتتتتتتت  إىل األ تتتتتتتتتتتتت  م   تتتتتتتتتتتتت  األمتتتتتتتتتتتتت أو   جتتتتتتتتتتتتت د ن ايتتتتتتتتتتتتتة  نستتتتتتتتتتتتتف ة متتتتتتتتتتتتت  األدتتتتتتتتتتتتت ، 
 ا ثقة . ا ل  ي و

 :التعريب الكلي -ب

 إىل ا نتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع األو :و فتتتتتتتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يشتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ة ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتةف  ا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتت  أو ا شتتتتتتتتتتتتتتتتتتةم ، و 
ة التتتتتتتتتت    وتتتتتتتتتتن   متتتتتتتتتت  حمةمتتتتتتتتتتت  و ا   لتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  الي ا  تتتتتتتتتت ب و ا  ولتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت 

متتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ات حتقيتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتت ة ا    يتتتتتتتتتتت ،    يتتتتتتتتتتت    و أضتتتتتتتتتتتة  أ  .فضتتتتتتتتتتتةئ  
 تتتتتتتتتت  منتتتتتتتتتتة   ا يتتتتتتتتتتةة   اجمل  تتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتت ي،  تتتتتتتتتت ءا     يتتتتتتتتتت  األ ستتتتتتتتتتن  و األفكتتتتتتتتتتةر، و 
ا  قتتتتتتتتتتتتتتتتت   و األذ تتتتتتتتتتتتتتتتتة  و ا  صتتتتتتتتتتتتتتتتت رات، و  تتتتتتتتتتتتتتتتته ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتتةس و وستتتتتتتتتتتتتتتتتةئ  ا نقتتتتتتتتتتتتتتتتت  و 
أستتتتتتتتتتتتة ي  ا  تتتتتتتتتتتتةش، و  ي تتتتتتتتتتتتةت األ تتتتتتتتتتتت  وا شتتتتتتتتتتتت ب و ا نتتتتتتتتتتتت م، و أأتتتتتتتتتتتتةث ا  يتتتتتتتتتتتت ت، و 

 .42األس ة

ا شتتتتتتتتتتتتةم ،  تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  غةيتتتتتتتتتتتتةت متتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت  الص  و يضتتتتتتتتتتتتي  أ  ا    يتتتتتتتتتتتت 
 ل  و تتتتتتتتتتتتتت ، إذ   يتتتتتتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتتتتتت  وج تتتتتتتتتتتتتت  ا  لتتتتتتتتتتتتتت ب إ   تتتتتتتتتتتتتتة  ل  و تتتتتتتتتتتتتت  ،  تتتتتتتتتتتتتته و إ  

، إذ مل يتتتتتتتت      ل نتتتتتتتتة فيتتتتتتتت  درجتتتتتتتتةت م ق متتتتتتتت  جتتتتتتتت ا، فتتتتتتتتال فةئتتتتتتتت ة متتتتتتتت  ا  لتتتتتتتت  و تتتتتتتت  
و شمتتتتتتتتتتت  و  مشةئتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت ة منتتتتتتتتتتت   ا يتتتتتتتتتتت  نفستتتتتتتتتتتي ، ولتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتة  ل تتتتتتتتتتت ب متتتتتتتتتتت  

  تتتتتتتتتتتتتت  ت، و وفتتتتتتتتتتتتتتةء و دتتتتتتتتتتتتتت ي   ا قتتتتتتتتتتتتتت   و  فتتتتتتتتتتتتتتة    ا   تتتتتتتتتتتتتت ، و  ضتتتتتتتتتتتتتتويةت و 
و  تتتتتتتت م و لتتتتتتتتت ةو ، و  تتتتتتتت   تتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتالم ولتتتتتتتتت   تتتتتتتت ا ا نتتتتتتتتت ع متتتتتتتتت   إ تتتتتتتتةء و إيثتتتتتتتتتةر،

 .43و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة"  :ا ا ي           ةىل

لتتتتتتتتت د ولتتتتتتتتت  أ   تتتتتتتتت ا ا نتتتتتتتتت ع متتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتت ، صمتتتتتتتتت  أ  يقتتتتتتتتت م  تتتتتتتتت  فقتتتتتتتتتط،  ةوتتتتتتتتت   و
، ا تتتتتتتتتتتتت ي و متتتتتتتتتتتتت  ا  وتتتتتتتتتتتتتةظ و  تتتتتتتتتتتتتةب ا  تتتتتتتتتتتتت ب ا ستتتتتتتتتتتتتل    تتتتتتتتتتتتتةء ا ستتتتتتتتتتتتتةج ،متتتتتتتتتتتتت    

ا ستتتتتتتتتتتتالم  أ ن  تتتتتتتتتتتت  وا تتتتتتتتتتتت ة و  تتتتتتتتتتتت    وتتتتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتتتتي    ي تتتتتتتتتتتتة أ  ي فقتتتتتتتتتتتت ا ولتتتتتتتتتتتت :ي 
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وتتتتتتتتتتت ب  يتتتتتتتتتتت  م  نقيتتتتتتتتتتت   ة ن ستتتتتتتتتتتةب إ يتتتتتتتتتتت ، و أ   تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت   كلتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت  ف تتتتتتتتتتت  
أأتتتتتتتتت  وتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتت ب  يكتتتتتتتتت   و  يتتتتتتتتتة،  تتتتتتتتته يكتتتتتتتتت   فيتتتتتتتتت  متتتتتتتتتة  ، و أ  ا  تتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتوتتتتتتتتت ي

 .44م  مشةئ  و أ الي 

و منتتتتتتتتتتتتت  يظ تتتتتتتتتتتتت  أ  ا   ا ي تتتتتتتتتتتتت ، يشتتتتتتتتتتتتتاط أ  يكتتتتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتتتتت  ذا حم تتتتتتتتتتتتت ى وتتتتتتتتتتتتت ي 
 وإستتتتتتتتتتتتالم   ةمتتتتتتتتتتتت ، متتتتتتتتتتتت  إيكتتتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتتتت   ا   تتتتتتتتتتتت  ا ضتتتتتتتتتتتتةري    ل تتتتتتتتتتتت  و م رستتتتتتتتتتتت 
خملصتتتتتتتتتتتت   ل  و تتتتتتتتتتتتت  و ا ستتتتتتتتتتتتتالم، ي  يتتتتتتتتتتتتتزو   تتتتتتتتتتتتتة  ل  و ا  تتتتتتتتتتتتتالع ا  استتتتتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتتتتت  

، و أ ال  تتتتتتتتتتتتتت  و مشتتتتتتتتتتتتتتةئل   ا تتتتتتتتتتتتتت  ا   لتتتتتتتتتتتتتت  مب تتتتتتتتتتتتتت ء  تتتتتتتتتتتتتتةري  ا  تتتتتتتتتتتتتت ب و  تتتتتتتتتتتتتت اأ  
أنتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت ا يق دنتتتتتتتتتتتتة إىل ا قتتتتتتتتتتتت  :  ،   ا تتتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتت  ة و أدتتتتتتتتتتتت   ة  صتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتالم، 

 .دم  يض    ا  ةري  و ا ل   ا    ي ،   ق مةت أسةسي   ل   ة ا    ي 

و ظمكتتتتتتتتتت  أ  نتتتتتتتتتت ر م  فتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا، إزاء مستتتتتتتتتت    ا    يتتتتتتتتتت ، مبتتتتتتتتتتة    ضتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتت  
ولتتتتتتتتتتت  يتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتت ال  ا ف نستتتتتتتتتتت ، ا تتتتتتتتتتت ي استتتتتتتتتتت   ف ة  ا    يتتتتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتت ي،

ي  ،  تتتتتتتتتتته حتتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتت ي و ا  ستتتتتتتتتتتةئ ، و    يتتتتتتتتتتت  ا يتتتتتتتتتتتةدي  كةفتتتتتتتتتتت  
 .45-إىل األ   -في ة حمل ة، فيض         قةء 

و   ا ستتتتتتتتتتيةي ذا تتتتتتتتتت ، ألتتتتتتتتتتةد ا   ا ي تتتتتتتتتت   ثتتتتتتتتتت ا،  تتتتتتتتتتة   ات ا تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتةم  تتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتر   
  إية تتتتتتتتتتتتتتة واج تتتتتتتتتتتتتة يقتتتتتتتتتتتتت م  تتتتتتتتتتتتتت م  تتتتتتتتتتتتت ام، 1962ا    يتتتتتتتتتتتتت  ا ن قتتتتتتتتتتتتت   ة   تتتتتتتتتتتتتتةط ستتتتتتتتتتتتتن  

نية تتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتتت  األ  تتتتتتتتتتتتةر ا    يتتتتتتتتتتتت ،  ةأتتتتتتتتتتتتة إيتتتتتتتتتتتتة   ولتتتتتتتتتتتت  اجل يتتتتتتتتتتتت  و  ا تتتتتتتتتتتتر  و 
 ا  ولتتتتتتتتتتتتتتت   ة صتتتتتتتتتتتتتتت  و ا رادة و ا  زظمتتتتتتتتتتتتتتت ، و إ تتتتتتتتتتتتتتت ا  األ تتتتتتتتتتتتتتت ا   ةألو تتتتتتتتتتتتتتتة ،  تتتتتتتتتتتتتتتةئال:
  ننتتتتتتتتتتتتتتة أمضتتتتتتتتتتتتتتينة أو ةرنتتتتتتتتتتتتتتة   األ تتتتتتتتتتتتتت ا ، دو  نا  تتتتتتتتتتتتتتة إىل أف تتتتتتتتتتتتتتة ،  تتتتتتتتتتتتتته  ستتتتتتتتتتتتتتل  
إ ينتتتتتتتتتتتة ا قنتتتتتتتتتتت ط و  تتتتتتتتتتت نة أ  نيتتتتتتتتتتت س، فكتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  ا ج  ةوتتتتتتتتتتتةت ا تتتتتتتتتتت  دوتتتتتتتتتتت  إ ي تتتتتتتتتتتة 
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وان  تتتتتتتتتتت  دو  ن ي تتتتتتتتتتت ، فة ف دتتتتتتتتتتت  منةستتتتتتتتتتت    ا  تتتتتتتتتتت ض   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ا ا ج  تتتتتتتتتتتةع،اهلتتتتتتتتتتت ا 
 .46 س  را  ا    ،  ةجل  و ا  زم و ا س  و ا ذمةز إذ 

  نتتتتتتتتتتت    ا ستتتتتتتتتتتة    ةنتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت ،    تتتتتتتتتتت ض  تتتتتتتتتتتألذى  و أضتتتتتتتتتتتة  م ضتتتتتتتتتتتوة:
، فيستتتتتتتتةرع  نصتتتتتتتت ةة ا تتتتتتتت    متتتتتتتت  و متتتتتتتت  ا ق يتتتتتتتت  ا  نكتتتتتتتت  اهلتتتتتتتتة متتتتتتتت  ا   يتتتتتتتت  ا  ن تتتتتتتت 
و جن د تتتتتتتتتتتتتة ا   فتتتتتتتتتتتتت ،  كتتتتتتتتتتتتت  دو  أ  يستتتتتتتتتتتتت   اهلتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتت ت،  أ نةئ تتتتتتتتتتتتتة األوفيتتتتتتتتتتتتتةء

  شتتتتتتتتتتتت ذم     األ  تتتتتتتتتتتتةر ا    يتتتتتتتتتتتت  ا ااميتتتتتتتتتتتت  األ تتتتتتتتتتتت ا ، إىل أ  جتتتتتتتتتتتتةء   تتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتتت  
، و   يتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت  إىل ا  جتتتتتتتتتتتت د، ستتتتتتتتتتتتةوية إىل إوتتتتتتتتتتتتةدة ا شتتتتتتتتتتتت ةب إىل ا ل تتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت 

م ة  تتتتتتتتتتتتتتة، و  تتتتتتتتتتتتتت  أنصتتتتتتتتتتتتتتةر ة، رغتتتتتتتتتتتتتت  ا صتتتتتتتتتتتتتت   ةت ا تتتتتتتتتتتتتت  واج  تتتتتتتتتتتتتتة   ا ستتتتتتتتتتتتتتن ات 
شتتتتتتتتتتتتتتتةئ ، لتتتتتتتتتتتتتتت ن    ذ تتتتتتتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتتتتتت   أي  ي تتتتتتتتتتتتتتت  ف يتتتتتتتتتتتتتتت ،  ف قتتتتتتتتتتتتتتت  إىل األوىل متتتتتتتتتتتتتتت  إن

ا     تتتتتتتتتتت  و ا تتتتتتتتتتت ة ا الزمتتتتتتتتتتت ، و ظتتتتتتتتتتت  ين تتتتتتتتتتت  و ي  تتتتتتتتتتت ر  ل تتتتتتتتتتتة انظتتتتتتتتتتت  إ يتتتتتتتتتتت  ا زيتتتتتتتتتتت  
ىل أ  ودتتتتتتتتتتتتتت  إىل متتتتتتتتتتتتتتة ودتتتتتتتتتتتتتت  إ يتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتت  أنصتتتتتتتتتتتتتتةر ا   و تتتتتتتتتتتتتت  و ف ستتتتتتتتتتتتتتة   ية تتتتتتتتتتتتتتة، إ

و  تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت    األ تتتتتتتتتتت ، أ  يك  تتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتتةء   تتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتته  ة يتتتتتتتتتتتة، 
     يتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتت ب؛ فتتتتتتتتتال و تتتتتتتتت  أ  أ تتتتتتتتتت ى جتتتتتتتتتةم   صتتتتتتتتتت   يكتتتتتتتتت   وستتتتتتتتتيل  ف ة تتتتتتتتتت 

ا  تتتتتتتتتتت ب   تتتتتتتتتتت   ، و إ  حتقتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتت ، ف نتتتتتتتتتتت  ظمكتتتتتتتتتتت  او  تتتتتتتتتتتةر أستتتتتتتتتتت ة اجمل تتتتتتتتتتت  أ ثتتتتتتتتتتت  
 .47و و   م     ا   ب

  ريتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتةم  ا ل  يتتتتتتتتتتتتتتتتت  و ا  ل يتتتتتتتتتتتتتتتتت ، دورا   تتتتتتتتتتتتتتتتت ا   ا   كتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  
ا    يتتتتتتتتتتتتت     ةفتتتتتتتتتتتتت  ا يتتتتتتتتتتتتتةدي ، و م ةجلتتتتتتتتتتتتت  ا  ق تتتتتتتتتتتتتةت ا تتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتاض ذ تتتتتتتتتتتتت ، متتتتتتتتتتتتت  

إأتتتتتتتتتتتتتتت اء ا ل تتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتتتتت    ا تتتتتتتتتتتتتتت    ةم تتتتتتتتتتتتتتتة ا تتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت ل    : تتتتتتتتتتتتتتتال  م
م  ل تتتتتتتتتتتتتتتةت ا  صتتتتتتتتتتتتتتت ، وضتتتتتتتتتتتتتتت  ا صتتتتتتتتتتتتتتت لوةت و ا  تتتتتتتتتتتتتتتةج ، ا ا تتتتتتتتتتتتتتت  و ا    يتتتتتتتتتتتتتتت ، 

 .48 س ي    لي  ا ل   ا    ي ، إ يةء ا ااث ا ل  ي ا   ي
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  ننتتتتتتتتتة م تتتتتتتتت نة  ل  تتتتتتتتت ة ا    يتتتتتتتتت    تتتتتتتتت ا ا   ا ي تتتتتتتتت ، م  ة تتتتتتتتتة  لن تتتتتتتتتةئ  ا ققتتتتتتتتت  فقتتتتتتتتتة :
ا شتتتتتتتتتتتةمل   ة    يتتتتتتتتتتت  ا شتتتتتتتتتتتةم ، ا تتتتتتتتتتت ي أزاح ا  ق تتتتتتتتتتتةت متتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتت يل ة، و  تتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتة 
ف   تتتتتتتتتت  ا سيةستتتتتتتتتت  و ا سةستتتتتتتتتت  فضتتتتتتتتتتال وتتتتتتتتتت  األجةنتتتتتتتتتت ،  يتتتتتتتتتت  أدتتتتتتتتتت ونة  فضتتتتتتتتتتل  إذا 
 ل نتتتتتتتتتتتتتتتتتة م ل تتتتتتتتتتتتتتتتتة أو   ي تتتتتتتتتتتتتتتتتة أو واوظتتتتتتتتتتتتتتتتتة أو   ي تتتتتتتتتتتتتتتتتة، أو دتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ية أو حمةميتتتتتتتتتتتتتتتتتة أو 

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتلو  ا  ةمتتتتتتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتت  يقتتتتتتتتتتتتتتتتت م  ة  أو ةضتتتتتتتتتتتتتتتتتية، أو جنتتتتتتتتتتتتتتتتت ية أو لتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية، 
  تتتتتتتتتتتتت  أ  ذمتتتتتتتتتتتتت   و ا شتتتتتتتتتتتتت ةئ  و األ تتتتتتتتتتتتتالي و ااهل تتتتتتتتتتتتت ، وجتتتتتتتتتتتتت نة   و  تتتتتتتتتتتتتة  ة لستتتتتتتتتتتتتة 

 .49في   ا  ظ  ا ش  

و منتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتت  ا شتتتتتتتتتةم ،    تتتتتتتتت  اجملتتتتتتتتتة ت مبتتتتتتتتتة في تتتتتتتتتة ا يتتتتتتتتتةة ا  ةمتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتت  
    رأي ا   ا ي تتتتتتتتتتتتت  أل    تتتتتتتتتتتتت ة أسةستتتتتتتتتتتتتي  و  ي يتتتتتتتتتتتتت    مستتتتتتتتتتتتتةر ا   تتتتتتتتتتتتت ة ا    يتتتتتتتتتتتتت

و  ي. يةةتتتتتتتتتتتة...و حمتتتتتتتتتتت ر ا ق ميتتتتتتتتتتت  و و  د تتتتتتتتتتتة ا فقتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  روح األمتتتتتتتتتتت  و   ا ل تتتتتتتتتتت :
و  تتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتة يفستتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   أ  ا قضتتتتتتتتتتتتةء  50 تتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  مق مةةتتتتتتتتتتتتة و مش صتتتتتتتتتتتتةةة 

ولتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتت  ا ق ميتتتتتتتتتتتت   ل تتتتتتتتتتت ب،  تتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتتتتةئ  ا تتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتت   ولي تتتتتتتتتتتتة 
ا ستتتتتتتتت   ةر  ثتتتتتتتتت ا،   يتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت ض نفتتتتتتتتت ذ  و  ستتتتتتتتتط ستتتتتتتتتي    ؛   كتتتتتتتتت ي  جيتتتتتتتتت  متتتتتتتتت اي 

 .51  ، ضم ق       وأقةف   ا ق مي 

 :بين الحلم و الواقع - 4

واضتتتتتتتتتتت  أ  ا   ا ي تتتتتتتتتتت ، مل يكتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  أنصتتتتتتتتتتتةر ا    يتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت  أجتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتت ، 
 تتتتتتتتتت  نقتتتتتتتتتت  ا   فتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  أجتتتتتتتتتت  ا   فتتتتتتتتتت    :يكتتتتتتتتتت  ااهلتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتت   تتتتتتتتتت ا األ تتتتتتتتتت إذ مل 

و إ    فتتتتتتتتتتتتتتتت ي أ  يكتتتتتتتتتتتتتتتت    ة ل تتتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتتت  أو  ة ل تتتتتتتتتتتتتتتتةت األجن يتتتتتتتتتتتتتتتت ، و  فقتتتتتتتتتتتتتتتتط،
 كتتتتتتتتتتتت  ااهلتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتت اد األوظتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت  أفتتتتتتتتتتتت اد ا شتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتت  إدرا  

،  صتتتتتتتتت  فتتتتتتتتت  ا  ز تتتتتتتتت  ا ثقةفيتتتتتتتتت  جتتتتتتتتت    ا  قالنيتتتتتتتتت  ا  يثتتتتتتتتت  و  تتتتتتتتت  ا  اأتتتتتتتتت  ا  ةدتتتتتتتتت ة
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وتتتتتتتتتن  ، و  تتتتتتتتت  و تتتتتتتتت   تتتتتتتتتي   تتتتتتتتتةاهل ، دمتتتتتتتتتة صم تتتتتتتتت  ا   ليتتتتتتتتت        تتتتتتتتت  ونتتتتتتتتت   تتتتتتتتت ود 
 سيةستتتتتتتتتتتتتتت ، و إسمتتتتتتتتتتتتتتتة    تتتتتتتتتتتتتتت ى ذ تتتتتتتتتتتتتتت  إىل ضتتتتتتتتتتتتتتت ورة أ  يكتتتتتتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتتتتتتتت ار ا

 .52ةسي  و و ني  و أقةفي  و  ةرطمي   ةج  اج  ةوي  و سي

  دو  ا  تتتتتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتتتتت ي،  تتتتتتتتتتتتتت د   ستتتتتتتتتتتتتتي   ، يتتتتتتتتتتتتتت   يستتتتتتتتتتتتتت  ا  ةيتتتتتتتتتتتتتت  ا قصتتتتتتتتتتتتتت ى  ل 
استتتتتتتتتتت   ام ا ل تتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتتي ،   ا تتتتتتتتتتت ي  و ا ك ة تتتتتتتتتتتت   ن تتتتتتتتتتتةي

ف صتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   نيتتتتتتتتتتتتتتتتت  األوىل، و إسمتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ،وا دارات و ا تتتتتتتتتتتتتتتتت ارس و اجلةم تتتتتتتتتتتتتتتتتةت
ا تتتتتتتتتتتتتتتت ا ن  و   تتتتتتتتتتتتتتت  ار  تتتتتتتتتتتتتتتتةط نفستتتتتتتتتتتتتتت  و وتتتتتتتتتتتتتتتتة ف   تتتتتتتتتتتتتتت ي و   ي تتتتتتتتتتتتتتتت ،    لتتتتتتتتتتتتتتت 

متتتتتتتتتتتتتة ي لتتتتتتتتتتتتت  وليتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتت  ، مرسستتتتتتتتتتتتتةت اجمل   تتتتتتتتتتتتتةت ا  ةر يتتتتتتتتتتتتت   ة ل تتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتت 
مضتتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتتاة م  تتتتتتتتتتتتت ة ولتتتتتتتتتتتتت   رغتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت    صتتتتتتتتتتتتت را   تتتتتتتتتتتتت ا، يا نفستتتتتتتتتتتتت ، ا تتتتتتتتتتتتت ي 

،  تتتتتتتتتتت ى غة  يتتتتتتتتتتت  ا ف تتتتتتتتتتت  ا   ل تتتتتتتتتتت  و ا ثقفتتتتتتتتتتتت   ةدتتتتتتتتتتت  ، وال تتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتت يف ا ستتتتتتتتتتت قال 
ا تتتتتتتتتتتتتتتت     نظتتتتتتتتتتتتتتتت  إىل ا ل تتتتتتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتاام و ا    يتتتتتتتتتتتتتتتت  و ا  قتتتتتتتتتتتتتتتت ي  

  يتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  األوىل   صمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أ   كتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   - ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وظي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  - كةن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 .53اجملة ت

أ  يتتتتتتتتتردي إىل    يتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتت ،   صتتتتتتتتت    ين ظتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتت  نةفلتتتتتتتتت  ا قتتتتتتتتت  ،
 أمتتتتتتتتت  ،  تتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتةرة وصتتتتتتتتت ي ، حت تتتتتتتتت   يتتتتتتتتت  ا  ا تتتتتتتتت  ا تتتتتتتتت  ا  ل  تتتتتتتتتة ا ل تتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتي 

 ستتتتتتتتتت    ي نتتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتت ة  ،  غةيتتتتتتتتتت  ا صتتتتتتتتتت      شتتتتتتتتتتف  األيتتتتتتتتتتةم أنتتتتتتتتتت 
وا سيةستتتتتتتتتتتتتتتي ، و  ا ثقةفيتتتتتتتتتتتتتتت  و 54ا   صتتتتتتتتتتتتتتتةدي   يلتتتتتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتتتتتت  ا يتتتتتتتتتتتتتتتةدي  ا داريتتتتتتتتتتتتتتت  و 

   يتتتتتتتتتتتتت  و دمستتتتتتتتتتتتتك   زمتتتتتتتتتتتتتةم ا ستتتتتتتتتتتتتل   -ف نستتتتتتتتتتتتتي  ا لستتتتتتتتتتتتتة  و ااهلتتتتتتتتتتتتت ى -وجتتتتتتتتتتتتت د زم تتتتتتتتتتتتت 
، متتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت ة و نفتتتتتتتتتتت ذ ولتتتتتتتتتتت  و  لتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت  ،    تتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتة أو يتتتتتتتتتتت ا ف ليتتتتتتتتتتت 

   .55ف  ة  ت ا  و      نفي  
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  يقتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتت م ا ل تتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت  و ا    يتتتتتتتتتت ، و إسمتتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتت أي ا تتتتتتتتتت   ، ا لتتتتتتتتتت م
ولتتتتتتتتتتتتت  ا ن  تتتتتتتتتتتتت  ا    تتتتتتتتتتتتت  نفستتتتتتتتتتتتت ة، مب ةرستتتتتتتتتتتتتةةة ا  و تتتتتتتتتتتتت ة ا تتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتت رت  تتتتتتتتتتتتت ي ة، 
ف دتتتتتتتتتتتتتت و   صتتتتتتتتتتتتتتيق   تتتتتتتتتتتتتتة، و    ثتتتتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتتتتت  األستتتتتتتتتتتتتتة ي  ا   يقتتتتتتتتتتتتتت  و ا  ة يتتتتتتتتتتتتتت ، 

 .56إىل     يي  ، وا كس  و األنةني  ومن ة ا   ة    ة  ل 

، ا تتتتتتتتتتتتت ي  ل ةيتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتت ي  و اجليتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتت  ا  ضتتتتتتتتتتتتت  ي تتتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتتتت ، ا  قليتتتتتتتتتتتتت  دو  أ 
أنفستتتتتتتتتت  ،  يتتتتتتتتتت  ي    تتتتتتتتتت    كتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتت و  ا  نتتتتتتتتتت ي  وجتتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتتت  أنصتتتتتتتتتتةر ا ف نستتتتتتتتتتي 

ا تتتتتتتتتتتت   ولتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتت  ى ا تتتتتتتتتتتت ا ل  و ا تتتتتتتتتتتتةرج ، ا ضتتتتتتتتتتتت وري ، و ا مكةنتتتتتتتتتتتتةت ا ةديتتتتتتتتتتتت 
  تتتتتتتتتتتتتتت زاف قتتتتتتتتتتتتتتتةر ا ف يتتتتتتتتتتتتتت  اآل تتتتتتتتتتتتتتت  أل ،   مقة تتتتتتتتتتتتتتت  ضتتتتتتتتتتتتتت   اهلتتتتتتتتتتتتتتت  ا ن تتتتتتتتتتتتتتتةح األ يتتتتتتتتتتتتتت 

ي قتتتتتتتتتتتت   لتتتتتتتتتتتت  ا   ا ي تتتتتتتتتتتت ، و م تتتتتتتتتتتت   ، و متتتتتتتتتتتت  ذ تتتتتتتتتتتت و ااهلي نتتتتتتتتتتتت  مق متتتتتتتتتتتتةت ا   تتتتتتتتتتتت 
 ا كث  م  أنصةر ا    ي  و ا   و  ، دمكنة م  و   ا  نفي .

 :خاتمة

مثل تتتتتتتتتتتة    تتتتتتتتتتت  ا   ا ي تتتتتتتتتتت ، أضتتتتتتتتتتتو  ا ستتتتتتتتتتت    ا ل  يتتتتتتتتتتت     لتتتتتتتتتتت ا  ا  تتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتت ي 
وةمتتتتتتتتتتتت  و اجلزائتتتتتتتتتتتت   ةدتتتتتتتتتتتت ،  تتتتتتتتتتتتة  غ  متتتتتتتتتتتت   صتتتتتتتتتتتت اهلة ولتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتت قالاهلة ا سيةستتتتتتتتتتتت ، 

  تتتتتتتتت ي لتتتتتتتتت س   وتتتتتتتتت   إىل دتتتتتتتتت اع  فة  تتتتتتتتت  متتتتتتتتت  متتتتتتتتت ور ا تتتتتتتتتزم ،   م ضتتتتتتتتتل   قيقيتتتتتتتتت 
مل    ي تتتتتتتتتتتت      تتتتتتتتتتتت  ج ان تتتتتتتتتتتت  و مف  تتتتتتتتتتتت    ج انتتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتت ى، م  تتتتتتتتتتتت د األ  تتتتتتتتتتتتةد،

طمتتتتتتتتتت م   ة تتتتتتتتتتة  ضتتتتتتتتتتي  ا ل تتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتت ، ا تتتتتتتتتت    جلتتتتتتتتتت  و دةتتتتتتتتتتة ا قيقيتتتتتتتتتت  إىل ا شتتتتتتتتتت   
 ا ثقة  و ا  ل   و ا يةف ا  ةري إىل إل ةر آ  .

أ  ا ظتتتتتتتتتتتت و  ا سيةستتتتتتتتتتتتي  و ا نفستتتتتتتتتتتتي ،  ةنتتتتتتتتتتتت  م ا يتتتتتتتتتتتت  جتتتتتتتتتتتت ا  :و نستتتتتتتتتتتت  ي  ا قتتتتتتتتتتتت  
ا تتتتتتتتتتت ي   ي تتتتتتتتتتت   ،ا شتتتتتتتتتتتةم    تتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتت قال  م ةلتتتتتتتتتتت ة،  ذمتتتتتتتتتتتةح مشتتتتتتتتتت وع ا    يتتتتتتتتتتت 

ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د ا لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي ا  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د أدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزو  ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  إ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةء
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و   ا ضتتتتتتتتتتتتتت ر ا ل تتتتتتتتتتتتتت ي  لف نستتتتتتتتتتتتتتي  ا تتتتتتتتتتتتتت    قتتتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتتت   ةري ا ل  ةت ا ليتتتتتتتتتتتتتت (
أل  ا  وتتتتتتتتتتتتتتتتت يةت  ،    ل  تتتتتتتتتتتتتتتتتة   مشتتتتتتتتتتتتتتتتتكل    تتتتتتتتتتتتتتتتت  أجن يتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتت  األ تتتتتتتتتتتتتتتتت ا  

أ ثتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتت  ج  أ  يتتتتتتتتتتت  ل  األ نتتتتتتتتتتتةء ،ا  ل يتتتتتتتتتتت  و ا فك يتتتتتتتتتتت  و ا ثقةفيتتتتتتتتتتت 
 متتتتتتتتة متتتتتتتت  روافتتتتتتتت ةرافتتتتتتتت ا  فضتتتتتتتتال وتتتتتتتت     يتتتتتتتت  ا ل  تتتتتتتتةت ا شتتتتتتتت  ي  ا تتتتتتت   ثتتتتتتتت   أجن يتتتتتتت ،

 .ا ث اء و ا  ن ع ا ثقة 

فشتتتتتتتتتتت  ا    يتتتتتتتتتتت    دو  ا  تتتتتتتتتتت ب    أ  نستتتتتتتتتتت  :  نتتتتتتتتتتتة ضمتتتتتتتتتتت  ،و    ةيتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتة 
م   تتتتتتتتتتتتتتت م ، أقتتتتتتتتتتتتتتت ة  صتتتتتتتتتتتتتتت م   أم ،و تتتتتتتتتتتتتتتز أنصتتتتتتتتتتتتتتتةر ي جتتتتتتتتتتتتتتت  إىل  ،ا  تتتتتتتتتتتتتت ي ا ستتتتتتتتتتتتتتت قل 
  ةيتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتت   ،ف لتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتةذا صمتتتتتتتتتتت  ولتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت   ا تتتتتتتتتتت و و  ....جتتتتتتتتتتت وا  أدتتتتتتتتتتتال

  م اج تتتتتتتتتت   يتتتتتتتتتتةر ا    تتتتتتتتتت  ا ل  يتتتتتتتتتت   ،مظتتتتتتتتتتة   لتتتتتتتتتت   ا    يتتتتتتتتتت  ا  جتتتتتتتتتت دة  تتتتتتتتتتة  ة يتتتتتتتتتتة
 ا تتتتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتتن  ا ل تتتتتتتتتتت  ا ف نستتتتتتتتتتتي    سيةستتتتتتتتتتتية و ر  يتتتتتتتتتتتة، مة يتتتتتتتتتتتة و ا تتتتتتتتتتت و م اجلتتتتتتتتتتتةر 

 أ تتتتتتتتتتتتتةا تتتتتتتتتتتتت ي ي تتتتتتتتتتتتت و  إ    ا  تتتتتتتتتتتتت ب ا  تتتتتتتتتتتتت ي ،أرمتتتتتتتتتتتتتةء ا  تتتتتتتتتتتتتةملأغلتتتتتتتتتتتتت   دار تتتتتتتتتتتتتة و  
  . شك  م  د     ر في 

                 :لهوامش و المصادر و المراجعا
                                                           

 سفية    دي  :السياسة الثقافية في الجزائر اإليديولوجية و الممارسة، ط1، من  ى ا  ةر ، 
نقال  .م2013  وت: 1  

، دار ستتتتتتتتت اس، الدولدددددددددة و المسدددددددددملة الثقافيدددددددددة فدددددددددي المغدددددددددرب العربددددددددديوتتتتتتتتت  ا نصتتتتتتتتت  ونتتتتتتتتتةس:

 .152م، ص1995  ن :

 ل زي      ا س ة  ا ل  ي   اجلزائ      ا س قال ، أنظ  سفية    دي ، ا  ج  نفس ، ص  2
 و مة     ة. 119
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 حم   ا   ي و    ليف :الجزائر المفكرة و التاريخية، ط1، ل    دار األم   ل  ةو  و ا نش ، 
.8م، ص1998اجلزائ : 3  

،    و ق م أمح   ة   5، جآثار اإلمام محمد البشير اإلبراىيميا   ا ي  :حم   ا  ش    4
 .260م، ص1997ا   ا ي  ، دار ا   ب ا سالم ،   وت:

العربية و قدرتها على اإلبداع و استيعاب العلوم و  اللغةأنظ      ا ا ص د: ش  فةي :  5
      ل   ا    ي  ،   ةب ا ر   ا  وي ا ثة  دراسة في فكر البشير اإلبراىيمي -المعارف

م، دي، 2015مةي  10- 07ا س ث ةر   ا ل   ا    ي  و مس ق ل ة ا     و ا   ي و ا  وي، 
 و مة     ة. 66ا مةرات ا    ي  ا  و ة، ص

، سلسل  أوراي اإلمام محمد البشير اإلبراىيمي داعية الوحدة العربيةأنظ   ش  فةي :  6
 .24، ص2013،   وت:1(، م  ز دراسةت ا    ة ا    ي ، ط42و  ي  

 .260ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    7
 .263ا ص ر نفس ، ص  8
 .261ا ص ر نفس ، ص  9

   جةم  ا ق وي    م ين  فةس  ة   ب األ ص    ا ق   ا ثة   ااهل  ي/ا  ةس  ا يالدي،   10
 ي    م  أ  م ا  ةمل ا  يني  و ا  ل ي  ا سالمي    ا   ب ا   ي، مش  ر     ا   األر    وش .

     و   م، و     ي732م ل  دي  و ول          ن  ا  ةد  ،    نةء    اي سن    11
 م، و   و   ا  و   ا فصي  أضو  جةم   وظي  .840ا  و   األغل ي    اي 

 .262-261ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    12
 .549، د ط، دار ا ن ض  ا    ي ،   وت:د ت، صتاريخ العرب الحديث: زا ي    ورة  13
، 1، طو األطروحة البربرية)الخلفيات، األىداف، الوسائل، البدائل( فرنساأمح     ن  ة :  14

 .87-86م، ص2011ل    دار األم   ل  ةو  و ا نش  و ا   زي ، اجلزائ :
 .89-88ا  ج  نفس ، ص  15
م، و  ةن  من ق  ا ق ةئ  1871إلةرة إىل أ رة ا شي  ا ق اي و ا  اد، ا   ان     سن    16

  ةر  ة و أ  اأ ة و ن ةئ  ة، مشل  نص  ا  الد  ق ي ة، لكل  ة ي ا ج ية مس  ة أسةسية 
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م  زو ةئ ة و  ةدةة  400ولي ة إىل نف    اي  ف نس ، األم  ا  ي دف       أ   ض  ال  ال  ا 
 و أ ار ة إىل جزي ة  ة ي  ونية اجل ي ة  ة يط ااهلةدئ، ول  إأ  حمة  ةت وسك ي  لكلي .

، ا   ز ا     مجلة المصادر "المدرسة الجزائرية و تكوين النخب"،ي س :محي  ش   17

، ا س اس  16م، اجلزائ ، ا   د 1954 ل راسةت و ا  و    ا     ا   ني  و أ رة أو  ن ف   

 .نقال و :167م، ص2007ا ثةي 

- - Collona, Fanny : instituteurs algériens 1883-

1939,Alger ,OPU,1975,p.40. 

 
-ه1345مواقف الحركة اإلصالحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية)أنظ   ش   الح: 18 

و مة  81م، ص 2013، دار وةمل ا   ف   لنش  و ا   زي ، اجلزائ :م(1940-م1925ه/1359
     ة.

 .262ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، ص  19
العلماء المسلمين الجزائريين و دورىا في إحياء اللغة  جمعيةأنظ      ا ا ص د:  ش  فةي :  20

،   ةب ا ر   ا  وي ا  ا    ل   ا    ي ، دي، م1956-م1931العربية و الثقافة اإلسالمية 
 و مة     ة. 71م، ص2015مةي  10-06ا مةرات ا   ي ا  و ة،

في اللسان الجزائري العربي برامج المسخ المدرسي االستعمارية و أثرىا ا     يل  مي ي:   21
، ا   ز ا      ل راسةت و ا  و    ا     ا   ني  و أ رة أو  ن ف   مجلة المصادر الراىن"،
 .290م، ص2010، ا س اس  األو  21م، اجلزائ ، ا   د1954

 .262ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    22
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 .262ا ص ر نفس ، ص  23
رأس م كل   ا   ز  ، إ ي   نس   ا  ادلي  ، و    ة  ين  ا ن رة و عطاء)أبو حذيفة(:واصل ابن   24

ان ق  إىل ا  ص ة  ي  ا ص   ة س  ا  ص ي و و  و    و ي ،    ا  ي  ةم  نش  م    ا و زا  
أ   ا  ل  و  م ةي ا ق آ  ،  أدنة  ا  ج   ،  ا نز      ا نز    ،    قةت    اآلفةي، م  مر فة  

، 40، طالمنجد في اللغة و األعالمم.748ه/131اجل   ،  ا س ي  إىل م  ف  ا   ،     سن  
 د ت. دار ا ش ي،   وت:

 .262ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    25
 و مة     ة. 173أنظ  ي س  محي  ش، ا  ج  ا سة  ، ص  26
 و مة     ة. 173ا  ج  ا سة  ، ص ل زي  أنظ  أمح     ن  ة ،   27

مجلة .نقال و  199م، ص1999، دار األم ، اجلزائ :1، طتممالت و مواقفأمح     ن  ة :  28
 م.1974، 17، ا   داألصالة

"ضعف التعريب النفسي في المجتمع التونسي و غيره من المجتمعات حم   ا  وادي:  29
 .130دراسةت ا    ة ا    ي ،   وت، ص، م  ز مجلة المستقبل العربي ، المغاربية

 .262ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    30
 .262ا ص ر نفس ، ص  31
 .263ا ص ر نفس ، ص  32
 .264ا ص ر نفس ، ص  33
 .266-265ا ص ر نفس ، ص  34
ا فةراي، ، دار 1طالثقافية المعاصرة، -البالد العربية و التحديات التعليميةول  و   ف  ي:  35

 و مة     ة. 207، ص2007  وت:
(:   ي م  األن   ،  ة  ض ي ا    ي ، م  مر فة  : ا ك  م1066-م1007علي ابن سيده)  36

و ا يط األوظ  و    م    سةر في  ول    ي  ا لي      ةب ا    ، و  ا  ص      في  
   ا ل   و األوالم. ا كل ةت ول  أسةس ا  ض وةت.ا ن  
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: ة   و لةو ، م  مصنفة   ا      ل ةي   األ فةظ ا ك ة ي  الهمذاني عبد الرحمان بن عيسى  37

 م.ا ن     ا ل   و األوالم.932  ا نشةء ا صوي  ،     سن  
 .264ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    38
 .265ا ص ر نفس ، ص  39
 .265صا ص ر نفس ،   40
 .265ا ص ر نفس ، ص  41
 .267ا ص ر نفس ، ص  42
 .150س رة ا  ق ة، اآلي    43
 .266ا   ا ي  ، ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    44
د ت،  ، د ط، دار ا ك ةب، ا قة  ة:الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال إفريقياأن ر اجلن ي:  45
 و مة     ة. 166ص
 .267ا ص ر ا سة  ، ص ا   ا ي  ،حم   ا  ش    46
 .295-294ا ص ر نفس ، ص  47
، 42، و دمجلة التعريب :"التخطيط اللغوي و التعريب"،مص ف  و ض    ذيةب  48

 .120م، ص2012رج / زي ا  ي ني (
 .276ا   ا ي  ،  ا ص ر ا سة  ، صحم   ا  ش    49
، م  ز دراسةت ا    ة 2ط ،المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدية: حم   وة   اجلة  ي  50

 .98-97م، ص2000ا    ي ،   وت:
، دار غ ي  1، طاألسس لفكرية لمشروعو الحضاري -جمال الدين األفغانيحم   دراج :  51

 .112م، ص2005 ل  ةو  و ا نش  و ا   زي ، اجلزائ :
، التعريب في الجزائر قضية.نقال و :وث ة  س  ي:123، صسفية    دي ، ا  ج  ا سة    52

 .42م، ص1967ا رسس  ا   ني   لك ةب، اجلزائ :
 .130حم   ا  وادي، ا  ج  ا سة  ، ص  53
 .نقال و :125سفية    دي ، ا  ج  ا سة  ، ص  54
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- Gilbert Grand guillaume : « la francophonie en Algérie », 

revue hermès(CNRS), N40 , p.135,2004.  

 
الدولة و المسملة الثقافية في .نقال و  ا نص  ونةس:125سفية    دي ، ا  ج  نفس ، ص  55

 .152م، ص1995، دار س اس،   ن :المغرب العربي
، أو ة  ا ن وة اللسان العربي بين التماسك و التنوع و التعددو   ا قةدر ا فةس  ا ف  ي:أنظ    56

م، ص 2014، اجملل  األول   ل   ا    ي ، اجلزائ :1، جا  و ي      ا    د ا لسةي و ا ل   اجلةم  
 و مة     ة. 13
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من خالل كتاب نهاية االرب في فنون االدب ومصر ظاىرة الغالء  في العراق  
 وسبل معالجتها(  –)اسبابها  للنويري

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / قسم    جامعة ديالى//سماىر محي موسى  أ.م.د.
  التاريخ

The phenomenon of high prices in lraq and Egypt through the 
Book of al-Nuwayris Nihayat al- arab  fi funun al- adab (The Aim 

of lntelligent in the of letters) its reasons and ways of solution 

samahiribraheem@gmail.com 

 الملخص

وقلة اؼبواد الرئيسة يف ظاىرة الغالء  األسبابتُعد الكوارث الطبيعية والبشرية أىم  
بُت الناس ونتيجة ذلك  واألوبئة اإلمراض إفشاءالتموينية فضاًل عن أهنا تساىم يف 

الزراعة اليت تعد  رأسهاوعلى  اإلنتاجالعاملة اؼبنتجة  اؼبتوقفة عن  األيديتصاب قوى 
موضوع حبثنا يف بلدين من أرض  واخًتنا واألممالشعوب  اقتصادالعمود الفقري يف 

يعتمدان يف ريهما على أهنار دائمة  ألهنماونبا مصر والعراق وذلك  ُتالعرب اؼبسلم
اعبريان تعد الزيادة او النقصان يف مياىهما على اؼبعدل العام يؤدي اىل كوارث ونتيجة 

،  األدبيف فنون  األربذلك تظهر لنا ظاىرة الغالء واليت تناوؽبا النويري يف كتابو هناية 
الظاىرة من خالل وضع اغبلول الالزمة للحد من ىذه وبُت موقف اغبكام والوالة 

بتحديد األسعار، ومراقبة األسواق، أضافة اىل معاعبة تأثَت الظواىر الطبيعية على ذلك 
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من فيضان وجفاف لألهنار واألوبئة الصحية على ذلك حىت تتمكن عجلة اغبياة من 
 السَت .

ABSTRACT 

       Natural and human disasters are the main causes of the phenomenon 
of expensiveness and high prices and the scarcity of foodstuffs.Furthermore 
these issues contribute to the propagation of diseases and epidemics among 
people.As a result, the productive labour force may be affected and 
influenced, which are basically ceased from production in the first place, 
particularly the field of agriculture which represents the backbone of the 
economy of nations. 

 The subject of this research adopts two Arab Muslim 
counties,namely Egypt and Iraq, since they are totally dependent on their 
irrigation through rivers of permanent flux and flow.Any increase or 
decreae in these rivers water from the overall rate leads to disasters. 
However, the result would make the expensiveness and high prices 
phenomenon quite evident, as addressed by al-Nuwyris Nihayat al-arab fi 
funun al-adab (The Aim of the lntelligent in the Art of letters) .Additionall, 
in his book ,al- Nuwyri explained positions of the rulers and the governors 
and set the necessary solution to reduce this phenomenon by fixing prices 
and controlling markets or in some cases intervening directly in several 
ways for fear of revolutions or disobedience as a result of any kind of such 
action. 
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 المقدمة 

ا من أثار اقتصادية أثرت النويري ظاىرة الغالء من الظواىر اػبطَتة ، ؼبا ؽب د  ع   
 أذاألوضاع العامة يف الدولة العربية اإلسالمية ،السيما يف مصر والعراق، علىبشكل كبَت 

أدت اىل عدم استقرار السوق بارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية االساسية ، ويرجع ذلك اىل 
يف االسواق من البضائع  عرضن ذلك قلة الع، وقد نتج تتابع سنوات القحط واعبفاف

 األساسيةعجز الناس عن شراء وتوفَت حاجاهتم  أذ،والبفاض حركة البيع والشراء ، 
 البلدان . شهدهتا تلكاغبروب واالزمات اليت  واليت ظهرت من خالل بسبب الغالء ، 

ؽبذا أصبحت ظاىرة الغالء تشكل خطرًا يهدد حياة وأمن وأستقرار اجملتمع  
تضت اغباجة اىل اهباد اغبلول ؼبعاعبة ىذه اؼبشكلة ورسم سياسة للحد بأكملو ،لذا أق

 . األسواقومراقبة   األسعارمن ارتفاع 

أنبية رسم السياسة االقتصادية للبلدان ووضع اػبطط اىل وىنا يظهر جلياً  
 ات وتفشي العديد من االوبئة واالمراضالالزمة لعالج حاالت القحط أو الفيضان

 الزمات االقتصادية اليت تنجم عن الظروف سواء الطبيعية أو بشرية .ؼبواجهة صبيع ا

 األمروا بأنبية ذلك يقنويبدو أن الكثَت من اغبكام وأصحاب الشأن كانوا قد أ 
 اػبطط الالزمة ؽبا .حاولوا جاىدين وضع و 

 سيرتو – النويري اواًل:
القرشي الدائم البكري التيمي  ىو أضبد بن عبدالوىاب بن ؿبمد بن عبد 

 . (1)النويري
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 مولده ونشـأتو :
وقد ، (3) بٍت سويف دبصروىي قرية من قرى ،  (2) ه يف النويرة 899ولد سنة  

وعلقت نويرة باسم االب اكتسب شهرتو نسبة اىل ىذه القرية اليت ىي موطن اجداده 
وترىب  (4)،مث سافر اىل قرية قوصواالبن ومل تستطع ان سبحوىا صالت اخرى ببلدان اخرى

 العصور ، فدرس كوىي من أعظم مراكز العلم يف تل واسعة أذ أصبحتفيها تربية علمية 
وغَتىا من العلوم وظبع اغبديث  (والفقو واالصول القران الكرمي واغبديث )العلوم الدينية 

ورواه عن شيوخ وؿبدثُت منهم موسى بن علي بن ايب طالب ، يعقوب بن اضبد الصابوين 
 . (5)از ، وزينب بنت منجى اغبج ، واضبد

 واألدبيةجمع بُت العلوم الدينية ف األدبيةكان النويري ملمًا دبختلف الفنون  
، كما امتاز بينهم يف مهنة االنشاء اذا  خاصةوامتاز بينهم دبيزتو  يف ذلك وفاق اقرانو

اليليها  شغل وظيفة كاتب يف ديوان االنشاء دبصر وىي وظيفة ؽبا انبيتها يف ذلك العصر
اال من يتمتع دبواصفات معينة من الكفاءة واؼبقدرة الفائقة من العلم واؼبعرفة يف اللغة 

كان كاتب يف ـبتلف دواوين اغبكومة   أذوالده والتاريخ والذي ساعده يف ذلك  واألدب
 .(6)اؼبملوكية 
اثناء اداء  ه(967-8:6)وكذلك سبيز بقربو من السلطان الناصر قالوون 

ان تكون العالقة وديو لكون والده ضابطا عند  من اؼبعتاد،ف (7)اعمالو بنظاره اعبيش
وكذلك الصالت الطيبة مع الشخصيات البارزة يف البالط السلطاين ، ومنهم السلطان 
ؽبذا اوكلو السلطان يف بعض الذي من على النويري وقربو من السلطان  (8)ابن عبادة

، اىل ان تفوض اليو اعبيش بطرابلس الشام ،  (9) االمور وتقلب يف اػبدمة الديوانية 
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ولكنو اعتزل . (10)قليلة حىت نراه يعينو يف نظارة الدقهلية واؼبرتاحية.  مدةوماىي اال 
بسبب اؼبكانة اؼبميزة سنة ، :8ذاك نه ، وعمره إ977عام   العمل يف خدمة السلطان

اليت خظي هبا من قبل السلطان وىذا االمر اثار حفيظة ابن عبادة فوشى بو فعتزل العمل 
واشتغل بنسخ صحيح البخاري  فيكتبو خبطو اؼبنسوب اليو ، فكتبو شباين مرات ، وباع   ،

نة وىذه اؼبمارسة ؽبذه اؼبه، وظل يبارس مهنة الوراقة ،  (11)كل نسخة منو بألف درىم 
النبوي كما  قد زادت وصقلت من علومو ومعارفو الشيء الكثَت سواء يف كتب اغبديث

 يف نسخو البخاري او غَته من الكتب .
كما أنو واظب على اؼبطالعة العامة ؼبختلف العلوم استعدادًا لتأليف كتابو هناية 

 -لتأليف كتابو –من الناحية العلمية  –االرب سنتُت أثنتُت ، وبعد أن تيقن أنو جاىزًا 
ذي  22ه، وأختتم اعبزء االول منو يف 927يف شهر صبادى الثانية سنة  بدأ ذلك

 . (12)، أي يف حبر ستة أشهر ه927القعدة سنة 
 األجزاءباشر مهمة التأليف بسرعة أكثر من اعبزء االول لينتهي من تأليف مث  

ونصف جزء يف السنة الواحدة تقريباً.  سنة ، أي بكتابة جزئُت 72الثالثُت كلها يف حبر 
حُت أكمل اعبزء ه 988اىل هناية شهر شعبان سنة  األربوأستمر يف تأليف هناية 

اؼبنية يف اغبادي عشر من  وافتوُ ف ،(13)ه988الثالثُت مث يدخل شهر رمضان من عام 
، والبد  (14) يديو أصابع إطراف، وسبب وفاتو حصل لو وجع يف يف القاىرة نفس الشهر

ىنا أن ننوه ان ذلك قد اليكون السبب الرئيس يف وفاتو فالوجع يف أطراف األصابع حبد 
ذاتو ليكون وجعًا فبيتاً؛ بقدر ما قد يكون ىناك أسباب أخرى من أمراض القلب أو 

 اإلجهاد الكبَت أو غَته من األمراض فبا اليعرف سبب ذلك واهلل أعلم .
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 > النهايةموارده في كتاب 

يف ـبتلف  اؼبهمةعلى عشرات الكتب  النهايةيف تأليفو  النويريقد اعتمد ف 
العلوم والفنون نقل مقتبسات يف ـبتلف االبواب من كتابو ، وكذلك ػبص واختصر منها 

ووضع النويري ؼبوسوعتو خطة منسقة ومنهجًا دقيقًا الوبيد عنو وال .(15)عددًا ملموساً 
وىي)السماء  فنونطبسة فوزع كتابو على  االخرى واؼبوضوعاتعلوم والفنون ال يزيغ شامالً 

، وكل فن على طبسة اقسام ، وكل قسم اىل ابواب واالنسان واغبيوان والنبات والتاريخ ( 
، وأن دعت اغباجة قسم كل باب اىل فصول ، وأحيانًا كان يذيل بابًا خاصًا بعينو 

مشل على طبسة ىذا فان الكتاب ى ؼبعلومات مل تكن لتأيت ضمن مواد ذلك الباب ، وعل
واذا أضفنا اليو األبواب األربعة من تذييل القسم الثالث باباً  (;78)قسم و(27)فنون و

وىو ،(16)فصال مع الذيلُت ( 29)و(باًب  768 )من الفن اػبامس يصبح عدد األبواب
 ه .عند العرب يف عصر اشبو بدائرة اؼبعارف ؼبا وصل اليو العلم بذلك يكون 

  اسباب ظاىرة الغالءثانياً : 

يف حدوث ظاىرة الغالء مردىا اىل عاملُت بالدرجة االوىل نبا  أن  العوامل احملفزة
، والعوامل الطبيعة  من أمور أخرى(السياسية كالفنت والثورات ومااليها  البشرية) العوامل

 كاعبفاف والسيول واعبراد والعواصف وغَتىا .

 بشرية العوامل ال - أ
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يتأثر اجملتمع باالحوال السياسية السائدة يف البالد ، فالدولة القوية واغبريصة 
سبتلك زمام أمرىا وتعتمد على أصحاب اػبربة والكفاءات يف أداراة شؤون البالد وأحتواء 

 اؼبشاكل من القوت ، فبا يؤدي أشاعو األمن واالستقرار يف اجملتمع .
اىل  فتؤديسوء األوضاع االقتصادية أن تدىور االوضاع االمنية يؤدي اىل  

صراعات داخلية وأزمات أدارية حادة وىذا مااشار اليو النويري عند ارتفاع األسعار يف 
ه عندما ضمن الوزير حامد بن العباس أعمال اػبراج السواد واالحواز :82بغداد عام 

وازدياد مظاىر ؽبا وأدى ذلك اىل ارتفاع االسعار  اً عّد ؿبتكرًا ومالك واصبهان ، وقدُ 
الشغب اليت كان من ؿبصلتها ضياع ىيبة االمن من جراء  ذلك والنص االيت يوضح 

، وأستغاثوا وكسروا اؼبنابر وكان " ربرك السعر ببغداد فثارت العامة واػباصة لذلك ذلك
حامد ىبزن الغالل ، وكذلك غَته من القواد ، فأمر اؼبقتدر باحضار حامد فحضر من 

الناس اىل شغبهم ، فانفذ حامد صباعة ؼبنعهم ، فقاتلهم العامة ، وأحرقوا  االحواز ، فعاد
 . (17) " اعبسرين وأخرجوا احملبسُت من السجن وهنبوا دار صاحب الشرطة

اثاره وانعكاساتو على الواقع االقتصادي فحسب وامبا انعكاساتو  لغالءل مل يكن 
بو الناس من اعمال زبريب وسلب وهنب  من خالل ماقام على الواقع االجتماعي وذلك

من القمح لكميات كبَتة  واحتكاره الوزير حامد بن العباس ػبراج السواد ُتبسبب تضم
عيسى اعبراح للخليفة اؼبقتدر ارتفاع االسعار واضطراب  وقد بُت الوزير علي بن، 

غالل يف ان سبب غالء االسعار امبا ىو ضمان حامد النو منع بيع ال" االوضاع بقولو 
اػبليفة اؼبقتدر اجراءات استثنائية فتدخل بعد  غبل ىذه االزمة ازبذو ،  (18)البيادر وخزهنا"

 ووالدة اػبليفة حامد  خزهنا فتح ـبازن اغبنطة والشعَت اليت" اىل  سلسلة من االضطرابات
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، وعبأ اىل التسعَت  (19)"ا ، وبيع مافيها فرخصت االسعار وسكنت الناساؼبقتدر وغَتنب
الواحد ودعى التجار والباعة اىل  (20)وقد سعر الغالل بنقصان طبسة دنانَت يف الكر

االلتزام هبذه التسعَتة واوكل اىل احملتسب مراقبة حالة السوق ، وأضحى سعر الكر اؼبعدل 
 .( 21)  وأطباد الفتنة طبسُت ديناراً ، وأخَتاً امر بفسخ ضمان حامد

ؿباولتها للحد من ظاىرة الغالء من خالل ربديد  يتبُت ىنا موقف الدولة يف
اليت تتدخل   االسعار للبضائع االساسية ، ولكن مثل ىذا االجراء اليتم اال ضمن اغبدود

الدولة فيها مع رجال السلطة نفسها ؛ خاصة إذا أخذنا بنظر االعتبار ىنا طبيعة 
رحلة يف بداية الضعف االوضاع السياسية اليت تعيشها اػبالفة العباسية يف ىذه اؼب

السياسي وسيطرة القادة االتراك على مقاليد االمور ، لذا ىذا االجراء يتوقف قباحو أو 
فشلو على ذلك أضافة اىل سبادي االمر اىل أبعد من ذلك ، ووصولو اىل كبار التجار من 

أمام خالل أحتكارىم للبضائع باغالق ـبازهنم بوجو قرار الدولة وبوجو العامة من الناس 
رغباهتم بارتفاع أسعار بضائعهم وتفشي ظاىرة الغالء وأرتفاع االسعار بقدر أكرب من 

 . ( 22) السابق فبا تظطر الدولة عند ذاك اىل الًتاجع عن قرارىا
دار بُت القادة يف عهد امرة العسكري الذي  وفبا يعضد ذلك ما أثر عن الصراع 
ه( لفرض سيطرهتم على البالد ، ومارافقو من زبريب لالراضي 886-826االمراء )

 )الزراعية ولشبكات الري يف بغداد اسهمت يف انقطاع اؼبواد الغذائية السيما يف عام
 بيع " فاشتد الغالء والوباء وكثر اؼبوت ...ورخص العقار واالثاث ببغداد حىت  (ه ;82

سعر الكر الواحد من الدقيق "مائة وثالثُت  ومقابل ذلك أرتفع  (23)ماشبنو دينار بدرىم"
 . (24)" دينار
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اىل حالة التذبذب والغالء يف اسعار اغبنطة يف  ه888سنة  اشار النويري يف 
ه( " وكان يف أيامو غالء وشدة 888-;82بغداد السيما يف ايام اػبليفة اؼبتقي هلل)

حىت بيع كر اغبنطة دبائتُت وعشر دنانَت ، وخرج عدة من اػبدم من قصر اػبالفة 
 .  (25)بالرصافة ينادون اعبوع اعبوع"  

البويهُت على العراق وقد عانت اػبالفة سيطرة (ه 886 )سنةوشهدت 
العباسية من تدىور االوضاع االقتصادية يف ىذه اؼبدة بسبب سيطرة البويهُت على خزينة 

ارتفاع اسعار اؼبواد  ذلك اىل ادى  أذالدولة وكذلك سيطرهتم على اؼبزارع والغالت 
اعبانب الغريب من بُت معز الدولة يف  اليت جرت اغبرب وىذا يتضح جليا يفالغذائية ، 

، ففي  (26) بغداد وبُت ناصر الدولة متضمن اؼبوصل وماحوؽبا شطريها الشرقي والغريب
بينما ،  (27)"لورود الزواريق من اؼبوصل بالدقيق"اعبانب الشرقي كانت االسعار أعتيادية 

، (28)شهد اعبانب الغريب ارتفاع كبَتاً يف االسعار بسبب تسلط اعبند على غالت الناس 
ناصر وكذلك حاول  . (29)فأهنم كانوا وبصدوهنا ويدرسوهنا ووبملوهنا اىل معسكرىم"" 

فسك نقودًا جديدة  النقود اؼبزيفة ىـ( القضاء على ىذا  882الدولة اغبمداين سنة )
على وزن جيد، وىنا نالحظ أن الصيارفة يبيلون إىل ىذا الشيء ألهنم وبققون فيو أرباحاً 

اؼبقريزي ان الدراىم تدىورت يف العصر البويهي بإضافة  وأشار .(30)بسبب فرق العملة
ىـ(  ;:8نسبة عالية من اػبليط الرخيص، حبيث أصبح سعر صرف الدينار سنة )

 .(31)( درنباً، وىي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالفًتات السابقة772يساوي )
ي وسوء ىكذا تعرضت بغداد اىل ازمات الغالء اؼبتكررة بسبب الصراع العسكر 
 .تدبَت اغبكام الذي ادى اىل تفكك الوحدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
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وكان للصراعات السياسية أثر واضح على ظاىرة الغالء وارتفاع األسعار السيما 
وعز عضد الدولة دبنع اؼبَتة عن أ ع الفتنة بُت األتراك والديلم أذه بعد وقو 888يف سنة 

 .(32)اػبناق على األتراك فبا أدى ىذا اىل غالء األسعار ببغدادبغداد من أجل تضيق 
الدقيق دبائتُت وستُت درىم  (33)أشتد الغالء " وبيعت الكارة(ه 8:8 )ويف سنة

بلغ كر  (36)يف حُت ذكر ابن االثَت ،(35)"اغبنطة سبعة االف وستمائة درىم (34)والكر
أن النويري بالغ يف ارتفاع سعر كر اغبنطة وحاول أن  ف درىم.يبدواغبنطة أربعة آال

يضفي على أسلوبو عامل التشويق فعال أشتد الغالء يف ىذه السنة يف العراق وأحدثت 
صباعة ولقي الناس حتفهم من اعبوع وتظاىر الناس ومنعوا قيام صالة اعبمعة على حد 

أنعدمت االقوات بارتفاع و  قول ابن االثَت ولكن مل يصل كر اغبنطة اىل ىذا السعر ؛
السميذ بثالثة عشر دينار  اذ بلغ " سعر الكاره الدقيق(ه ;66 )االسعار يف سنة

 . (37) "والكارة الشعَت والذرة بثمانية دنانَت
 .( 38) حىت بلغ االمر هبم عجزىم عن دفن اؼبوتى فكانوا هبعلون اعبماعة يف اغبفَتة 

والبد أن ىذا العجز عن دفن اؼبوتى ىو نتيجة لًتدي الوضع االقتصادي حبد ذاتو 
وأنقطاع رغيف العيش فبا أدى اىل كثرة اؼبوتى حىت أصبحوا عاجزين مع ىذا الوضع 

 السيء عن دفن موتاىم.
لكن معظمها سببها و  كثَتة ومنها الغالءوالواقع ان العراق تعرض اىل ازمات   

ه بُت اػبليفة اؼبسًتشد 722ات السياسية السيما ماحدث سنة الصراعات واػبالف
وكذلك مايبر بو  بن ملكشاه السلجوقي وبُت السلطان ؿبمود ه(;72-ه6:7باهلل)

فاشتد  ه(;72-ه688)العراق من وىن وضعف بسبب وايل اغبلة دبيس بن صدقة
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ه بسبب 768، وغلت االسعار ايضا يف سنة (39)الغالء "لعدم الغالت واالقوات" 
اػبالف بُت السلطان مسعود وصباعة من االمراء ودخلوا بغداد وحدث القتل والسلب 

 .(40)فيها 
اما يف مصر فقد زادت االضطرابات السياسية اليت ؽبا تأثَت سليب على استقرار  

 (41)ور االخشيديالبالد وتسبب أزمة أقتصادية وارتفاع االسعار السيما بعد وفاة كاف
ه عندما وقعت حروب كثَتة بُت االمراء واعبند اذ 878صاحب مصر وبالد الشام سنة 

 . (42)أدى اىل " غالء شديد وفناء عظيم" 
ه( تدىور 688-ه672من ) مدةللالسائدة يف مصر  األوضاعجة لسوء ينت 

حادة اذ توىل يف ىذه الفًتة مايقارب عن  أدارية وأزماتداخلية  وصراعات األمٍتالوضع 
مل يتمكن بعضهم من مزاولة وظائفو  ، (43)وأربعون قاضياً  واثنانأربعة وطبسون وزيرًا 

معدودة وىذا يعكس مدى ضعف مركز الدولة وضعف اػبليفة الفاطمي  أيامسوى 
غرب عن وخروج اؼب،وسقوط صقلية ،  األموراؼبستنصر باهلل الذي كان عاجزًا عن تدبَت 

ه ، وازدياد قوة السالجقة اذ تسَت 682ن طاعتو سنة عوخلعت اغبجاز ، سلطتو
كل ىذه العوامل سانبت دبا يعرف بالشدة العظمى   ،(44)أسوءمن سيء اىل  األوضاع

ه( وشبهت بسٍت يوسف 687-ه679) اليت استمرت سبع سنوات متتالية يف مصر
( السيما عام )عشر دينارًا أو درىما وبيع  " رغيف الخبز باربعةه بيع 682

، مل يكن ىذا الغالء بسبب نقص النيل وأمبا كان الختالف (45)االردب بمائتي دينار" 
، وكذلك انعدام االمن (46) األعمالالكلمة وحروب االجناد وتغلب اؼبنقلبُت على 

املة فصارت اراضي الناحية بائرة مل تزرع لعدم توفر االيدي الع واندالع اغبروب بُت اعبند
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من الرجال فكان اعبندي ىبرج بنفسو ىو وصباعتو ىبرجون ويزرعون يف البالد لعدم وجود 
بسبب ىجرهتم من مصر اىل العراق والشام ىربا من اعبوع والفتنة وعدم ،  (47)الفالحُت 

وفبا يعكس سوء االوضاع السياسية يف . (48)ه 687توفر القوت وغالء االسعار عام 
ذلك على االوضاع االقتصادية بارتفاع االسعار والغالء الفاحش يف  مصر وأنعكاس

اذ هنبت جواىر قصر اػبليفة وربفو القوت اليومي لعامة الناس ؛ ماجرى للخليفة نفسو 
اليبلك سوء سجادتو اليت هبلس عليها ، وكان يستعَت  واصبح اػبليفة اؼبستنصر فجردوا

، ويعرب اؼبؤرخون عن ذلك بأنو مل  (49)امن صاحب ديوان االنشاء بغلتو لَتكب عليه
بعد ان كان  (50)"يبق يف مصر دابة سبشي على اربع سوى ضبار يركبو اػبليفة اؼبستنصر"

 . (51)لديو عشرة االف مابُت فرس وصبل ودابة
واىل جانب ذلك اهنارت القوة الشرائية للعملة ، وارتفعت أسعار اؼبواد الغذائية ،  

بيعت بطبق خبز ،كل رغيف منو دبنزل ، فعرفت لذلك حبارة حىت أن حارة بالفسطاط 
 .(52)الطبق

نسنتنج فبا تقدم عجز النظام السياسي القائم حينذاك عن اهباد حل للتناقضات  
؛ امام بسبب ضعف السلطة اؼبركزية والفنت واؼبنازعات وتزايد نفوذ السلطة العسكرية 

 عجز وضعف ىيكليتها االقتصادية .
 العوامل الطبيعية  - ب

من العوامل الطبيعة اليت ؽبا تأثَت سليب على اقتصاد البالد ىي ارتفاع أو البفاض 
مناسيب االهنار ، اذ عند ارتفاع مناسيب االهنار تؤدي اىل تدمَت مشاريع الري وأغراق 

وبدث  األهنارمناسيب  البفاضالدور والبنايات وأتالف اؼبمتلكات الزراعية ، وعند 
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اعبفاف ووبدث الغالء يف كال اغبالتُت يؤدي اىل ازمات اقتصادية عديدة ودبا ان يف 
النيل والذي ىو ؿبمور الدراسة سنطلع على هنر مصر فيو هنري دجلة والفرات ويف العراق 

اراضيها  أرواءمدى تأثَت ىذه االهنار على ظاىرة الغالء ، اذ تعتمد صبيع اراضي مصر يف 
.اذ   (53)"فرح عظيم-وىي قانون الرىّ  -النيل ستة عشر ذراعاً  وىف اذ"على هنر النيل 

كانت صبيع اراضي مصر تروي يف ست عشر ذراعًا غامرىا وعامرىا ػبربهتم يف بناء 
 "غلت االسعار"فمىت قصر النيل عن ىذا اؼبقدار، (54)اعبسور وتشيد القناطر واػبلجان

فمع كل زيادة مفرطة او نقصان ؼبياه النيل ربدث ازمة اقتصادية وتسبب غالء  .(55)
دًا أستفحل امرىا سنوات لالسعار وتتفاوت ظاىرة الغالء يف حدهتا فمنها ماكان شدي

متعدده كما ىو اغبال يف االزمة االقتصادية عندما نقص ماء هنر النيل فبلغ اثٌت عشر 
ه وزاد 878ويف سنة  (56)ء شديد وفناء عظيم " ذراعًا سبب ىذا االلبفاض اىل "غال

 . (57)يف ىذه اغبدة اؼبشاكل السياسية اليت حدثت بعد وفاة كافور االخشيدي
ه 686-679و 669ه و666)واستمر ألبفاض مياه هنر النيل يف السنوات 

مرت هبا يف العصر االسالمي حيث نزع السعر وتزايد  فشهدت مصر أسو ازمة أقتصادية(
الغالء واعقبو الوباء حىت تعطلت االراضي عن الزراعة واستوىل اعبوع على الناس لعدم 
وجود االقوات حىت " أن الواحد كان يبوت يف البيت فيموت يف بقية اليوم او الليلة كل 

الموات ، لذا صار الناس وبفرون االمر الذي سبب عجزاً عن مواراة ا (58)مابقي منهم " 
اغبفر الكبَتة ويلقون فيها االموات بعضهم فوق بعض ، حىت اذا امتألت اغبفر بالرمم 

 . (59)من الرجال والنساء والصغار والكبار أىيل عليهم الًتاب
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حىت قلت الكالب ،  واستمرت ظاىرة الغالء اىل حد انو اكلت الكالب والقطط
فبيع كلب ليؤكل خبمسة دنانَت ، مث أكل الناس بعضهم بعضًا " وأكلوا اوالدىم 

على أنفسهم فكانت  خافوا الناسويف ىذا الصدد أشار اؼبقريزي  أن  ،  (60)واؼبيتو"
بعض اعبماعات ذبلس بأعلى بيوهتا ومعهم سلب وحبال فيها كالليب ، فإذا مر هبم 

وأشار النويري اىل . (61)ونشلوه يف اسرع وقت وشرحوا غبمو واكلوه أحد القوىا عليو ،
سبعمائة الف وطبسمائة وارتفع ىذا العدد اىل الف بلغ ه 6;8 العاماؼبوتى يف  تعداد

دوا من يواريهم يف قبورىم فاكلتهم الكالب واكل " وبعض االموات مل هبشخص يوميا
واستفحل امر الغالء اىل ان اضطر الناس اىل اكل اعبيف واؼبيتات  (62)االحياء الكالب"

والكالب والقطط واغبمَت وغبم البشر  ، وشهدت مصر ىجرة الكثَت من الناس اىل 
 . (63)الشام بسبب اعبوع واغبرمان

وىنا هبد الباحث أن مسألة أكل الناس بعضهم البعض كأهنم أكلي غبوم البشر 
وردبا  الكثَت واليت ال يستوعبها منطق العقل والدين االسالمي .فيها من اؼببالغة الشيء 

ىدف من نقل الرواية ىو من أجل اكتساب الشهره من خالل وضع رواية غريبة يف 
 .اغبدث 

وأن للطاعون أثر على اغبياة االقتصادية السيما وانو يتسبب يف خلق ازمات غالء 
نتيجة لتعطل  ويتزامن وباء الطاعون مع الفقرحبياة الكثَت من الناس نتيجة لقلة االقوات 

فتكثر نسبة الوفيات وتنتشر اعبثث يف الطرقات  العمل اليومي وأنقطاع اسباب كسبهم ،
 . (64)لعدم وجود من يقوم بدفنها
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وكان لألفات الزراعية أثار سلبية على اؼبنتوجات فتتسبب بفساد الزرع ودمارىا فبا 
الغذائية ومن ىذه اآلفات اعبراد والديدان والنمل واػبنافس يؤدي اىل ارتفاع أسعار اؼبواد 

 . (65)والعناكب والذباب وغَتىا
إذ ذُكر أن امراة كان ؽبا ُحلي النويري عدة حوادث حول ظاىرة الغالء  ىوقد رو 

باؼببلغ حنطة ، فنهبت منها يف الطريق  باعت مايوازي الف دينار بثالشبائة دينار وأشًتت
قصة مشاهبة  ىوكذلك رو  ،(66)، فحصل ؽبا ماجاء رغيفاً واحداً  ، فنهبت مع من هنب

، إذ أن بعض أىل الثراء وقف بباب قصر اػبليفة اؼبستنصر وصاح واستصرخ اىل أن 
سبعون اػبليفة ، فطلب منو أن يعرض حاجتو ، فقال لو> ياموالنا، ىذه  أحضر بُت يدي

قمحة وقفت علي  بسبعُت ديناراً، كل قمحة بدينار ، يف أيامك ، وىو أين أشًتيت 
 . (67)اردب قمح بسبعُت ديناراً ، فنهبت مٍت فنهبت مع من هنب ، فوقع يف يدي ىذه
من  (68)وكان من اسباب ىذا الغالء وتزايده دبصر ىو خلو االىراء السلطانية

الغالل " وذلك أن السلطان اؼبلك االشرف كان قد فرق الغالل وأخلى االىراء منها 
القات لالمراء وغَتىم حىت نفذ  مايف االىراء وقصر النيل بعد ذلك فاحتاج وزير باالط

 . (69)الدولة اىل مشًتي الغالل للمؤونة والعليق فتزايدت االسعار بسبب ذلك "
ه ظهر اعبراد والكماه على جبل اؼبعظم دبصر مامل يعهد مثلو 8:8ويف سنة 

وجعلوا يدخلون القاىرة ومصر يف كل يوم ، فبيع اعبراد  اربعة أرطال فخرج الناس اليو 
 . (70)سبعة ارطال بدرىم  بدرىم والكماة

الناس اىل شراء اعبراد  يبدو أن اعبراد اثر على احملاصيل الزراعية فااضطر
 الن بعض الناس يضطرون اىل اكلو يف حالة انعدام االقوات. الستخدامو للطعام
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ه أظهر اؼبلك اؼبعظم أن ببالد العجم طائر يقال لو الّسمرمر يأكل ;87ويف سنة 
 عادعلى إحضاره من بالد العجم ولكن بعد األنفاق وعندما  اعبراد وأنفق اؼبلك اؼبعظم

 . (71)اؼبلك اؼبعظم للمفاوضة حول الطائر كان اعبراد قد قل بالبالد بعثوي البكري الذ
ه غلت اسعار اؼبواد الغذائية والسيما اغببوب بعد ان توقف ماء ;92ويف سنة 

، فحدث غالء (72)هنر النيل عن الزيادة فبلغ سعر القمح اىل طبسُت درنباً شبن كل اردب 
ه فخرجوا الناس برفقة خطباء اعبوامع الداء صالة 7;8يف عام  على غرار ماحدث

االستسقاء واستسقى الناس باؼبصلى بالقرافة الكربى وزاد هنر النيل اىل ستة عشر ذراعاً 
 . (73)وزرع الناس فالبفضت االسعار

اما أىل العراق وماشهده من أزمات أقتصادية لتفشي ظاىره الغالء فقد أشار 
ه زيادة هنر دجلة " زيادة عظيمة انقطعت فيها الطرق 722سنة  النويري يف أحداث

 . (74)وغرقت الغالل الشتوية والصيفية وحدث غالء عظيم يف العراق وعدم اػبَت"
اىل العراق مل  شار اليو النويري أن واقع االزمات االقتصادية كان أخف على اوفبا

بسبب كثرة خَتات كما حدث يف مصر    (75)اىل بيع االوالد وأكل اؼبيتو االمر هبم  يصل
حىت خلت الدور  كان الغالء وبيع االوالد فيهاه  :97يف سنة ناء اؼبوصل ثباستالعراق ،

 من اىلها بعد أن باعوا كل عزيز ونفيس وأكلوا اؼبيتو وأن بعض أىلها باعوا ولده باثٌت
تصرخ باهنا نصرانية  وكانوا اليشًتون اوالد اؼبسلمُت تأشبا فكانت اؼبراة (76)عشر درنبا

وان سبب الغالء قلة . (77)ليشًتى منها ولدىا لتنتفع من شبنو ولتامن عليو من اؽبالك
ه اذ حكى " أن رجل دخل 979االمطار ، ووصف النويري حالة العراق يف سنة 

ثالشبائة وستُت قرية زرع منها ست قرى وخرب باقيها النقطاع ماء دجلة عنها والنخل 
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لقد بالغ  ، (78)عليو الثلج فاافسد بعضو واضعف بعضو وانقطع اؼبطر " اصابو برد وسقط
النويري يف ىذه الرواية أذ كيف يدخل رجل وحده اىل ثالشبائة وستُت قريو ويزرع ست 

وكذلك ظهور اعبراد فافسد اؼبزروعات  قرى وحده بدون مساعدة فهذا أمر غَت منطقي .
وصف وىذا فبا سبب اىل غالء وارتفاع اسعار اؼبواد الغذائية . (79)ه978يف سنة 

وموت  االمطاره " أشتد الغالء وعظم البالء لقلة :97النويري احوال العراق يف عام 
الفالحُت وجالىم من البالد ؼبا ناؽبم من جور التتار وغارات كانت ببالدىم من جهة 

 (80)الشام واالكراد"
ه زادت دجلة زيادة عظيمة ودخل اؼباء بغداد وخندقها فوقع 927ويف سنة 

بعض سورىا وادى اىل غرق مدينة بغداد اذ اليستطع الناس اػبروج من البلد واكبصروا 
وتساوى يف العمل الرئيس واؼبرؤوس والكبَت  (81)ولكنهم أجتهدوا يف عمل السكور

حجورىم وبقيت بغداد جزيرة يف وسط ماء والصغَت ونقل الًتاب حىت اغبكام والقضاة يف 
 أذ خربت كثَت من البساتُت والدور واشار النويري اىل حجم اػبراب الذي عم بغداد

بسبب الغرق " قال عشر سنُت مايبكن عمارة ماخرب يف اعبانب الغريب فأنو غرق أكثره 
اخرب من وغلت االسعار ايامًا ، مث نقص اؼباء بعد أن أشرف الناس على اؽبالك...وم

 . (82)وستمائة بيت" أالفة سالبيوت باعبانب الغريب طب
مشاريع الري  إنباليتضح فبا تتقدم أن ارتفاع والبفاض مناسيب االهنار يرجع اىل 

 وإخراجهاوعدم االىتمام بالسدود والقناطر جملاهبة خطر الفيضانات أو خزن اؼبياه الزائدة 
وىذا كلو يرجع اىل ، وكذلك اآلفات الزراعية ، وقت اغباجة لتاليف خطر اعبفاف 
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ضرر   أغباقاىل  اإلنبالىذا  أدىالداخلية واػبارجية للبالد وبالتايل  األوضاعاضطراب 
 كبَت باالقتصاد وتفاقم ظاىرة الغالء .

 ثالثاً/ سبل معالجة الغالء
الدولة من أجل حل أزمة الغالء أو اغبد  أشار النويري اىل االجراءات اليت أزبذهتا

منها ، فكانت الدولة تتدخل عند وجود أحتكار يؤدي اىل غالء السعر واىل تذمر الناس 
عن الظواىر الطبيعية كاارتفاع والبفاض مناسيب الذي يهدد باالضطرابات والفنت فضاًل 

 االهنار أو أكبباس االمطار والفيضانات وغَتىا .
أكبباس اؼبطر يف اعبزيرة العربية أصاب اؼبسلمُت ؾباعة شديدة  ه عند:7ففي عام 

( بنجده عمالو وجدب وقحط وىو عام الرمادة ، فقام اػبليفة عمر بن اػبطاب )
عمرو بن العاص قوافل كبَتة  وبعثعلى االقاليم ومنها مصر فكتب اىل عمرو بن العاص 
يعها على أىل اؼبدينة فخصص اىل ربمل اؼبواد الغذائية وعندما وصلت قام اػبليفة بتوز 

أىل كل بيت باؼبدينة وماحوؽبا بعَتًا دبا وبمل من الطعام فكلف عبدالرضبن بن عوف 
( بتوزيعها على الناس " فصار الطعام باؼبدينة والزبَت بن العوام وسعد بن ايب وقاص )

 .(83)كسعر مصر "
وزراء واالمراء فكانوا مل يكن أحتكار البضائع على التجار فحسب وأمبا من قبل ال

وبتكرون االقوات وىبزنوهنا دون عرضها يف االسواق فبا يؤدي اىل ارتفاع اسعارىا 
-829ي عام فللحصول على ارباح مضاعفة ، واالجراءات اليت ازبذت ازاء ىؤالء ف

اػبليفة  فأمر األسعارللغالل وضجر الناس من ارتفاع  ه عند احتكار الوزير حامد:82
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كما احملتسب أن يسعر بأقل من السعر القدمي  من وخفض السعر وطلب  مانضبفسخ ال
 . أشرنا سلفاً 

 قامت الدولة من اجل معاعبة اػبلل النقدي وتدىور قيمة العملة احمللية وعبأت 
لقرن الرابع اؽبجري دور الضرب،ونوعية النقود اؼبسكوكة وجودهتا، وظهرت ىذه يف ا ةدبراقب

اصر الدولة اغبمداين "واىل نىـ( ورد كتاب من اػبليفة اؼبطيع إىل األمَت 888ففي سنة )
والّة العيار بتصفية عُت الدراىم والدينار من كل خبث وزبليصها من كل غش وضرهبا 
على "األمام" أي أحسن الدراىم وزنًا الذي يضرب عليو العُت والورق دبدينة السالم، 

لفضة إىل دور الضرب من ذباوز ذلك وتعديو ومنع التجار الذين يوردون الذىب وا
 .(84)وعقوبة من ىبالف دبا يوجب جرمو ويقتضيو"

ي والبصَتة يف ذلك أوكثَتًا ماكانت الدولة عند قيامها بالتسعَت تستشَت أىل الر 
يف رخص وال  األقواتفذكر النويري خبصوص التسعَت "الهبوز أن يسعر على الناس 

فاذا اراد االمام مثاًل أن يسعر  (85)غالء، وأجاز مالك رضبو اهلل يف األقوات مع الغالء"
 شيئًا صبع اىل ذلك السوق وسأؽبم عن السعر الذي يشًتون ويبيعون بو وذلك حالً 

 . (86)الزمة الغالء وحفاظاً على توفَت القوت للناس
ه :87يف عام  (87)جوىر الصقلي ولعرض توازن عمليت العرض والطلب فااصدر

عدة قرارات ومنها ربديد اسواق بيع الغالل وخصص مكانًا معينًا صبع فيو ذبار الغالل 
وظباسرهتا وأصدر اوامره ان التباع الغالل اال يف اؼبكان اؼبخصص ، وجعل لو طريقاً 

و علماً واحدًا فقط للدخول واػبروج ، فكان الىبرج منو قدح من القمح اال واحملتسب ل
 . (88)بو " ومن عنده قمح فليخرجو ، وفرق الصدقات على الناس "
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وعندما وصلت االنباء اىل اػبليفة الفاطمي اؼبعز بفتح مصر وسيطرة القائد جوىر 
الصقلي على البالد اؼبصرية ، أسرع باارسال امدادات غذائية عن طريق السفن احململة 

طأة وشدة االزمة االقتصادية اػبانقة اليت وىذا فبا ادى بدوره اىل زبفيف و  باغببوب
ه عندما 887ه وانتهت عام 882حدثت دبصر رغم ذلك كلو استمرت حىت عام 

ارتفعت مناسيب النهر اخصبت االرض بغالؽبا وىذا ادى بدوره اىل كثرة الغالل اؼبنتجة 
 . (89)وكان سبباً رئيساً يف البفاض اسعار الغالت الزراعية وحل الرخاء 

ـــداً عـــام ) ه( ألبفـــض منســـوب النيـــل، وكـــان 628ويف عهـــد اػبليفـــة الظـــاىر وربدي
الطبيعـــي أن تنتشـــر اغبشـــرات والفـــأران علـــى مـــا تبقـــى مـــن اغباصـــالت فأصـــاب الفالحـــُت 
الضــــرر فبــــا حــــدا باػبليفــــة تقــــدمي معوقــــات ماديــــة للفالحــــُت ففــــرق بيــــنهم األمــــوال لغــــرض 

 .(90)تعويضهم عما أصاهبم 
وارتفاع االسعار يف عهد اػبليفة  حدوث الشدة العظمىه عند 687ففي سنة 

اؼبستنصر قام اػبليفة باستدعاء بدرالدين اعبمايل وايل عكا ؼبساعدتو يف وضع حلول 
ه وقد استطاع 688مناسبة ؼباعرف عنو من حسن ادارة فدخل اعبمايل اىل مصر سنة 

من مراسلة التجار خارج مصر من اغبضور فيها فاخذت  فور دخولو واستقراره يف مصر
القوافل اىل البالد من كل حد وصوب وبذلك البفض مستوى االزمة لتتالشى حدهتا 

فبا الشك فيو ان مهمة انقاذ البالد من ىذه اؼبآسي ربتاج اىل قوة عسكرية قادرة ، و  (91)
ن تتمتع باؼبهابة والقدرة ، على فرض النظام وأهناء حالة الفوضى ، وىذه القوة ينبغي أ

وقد سبثلت ببدر اعبمايل . ومن ىنا نفهم دوافع دعوة اؼبستنصر باهلل لبدر اعبمايل 
وإستجابة االخَت ؽبا ، ولو بشروط . فقد رأى فيها اػبليفة ؿباولة أخَتة النقاذ البالد من 
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يف االستجابة اؼبأزق الذي وقعت فيو وإعادة اؽبيبة للدولة ،أما بدر اعبمايل فقد وجد 
 .(92)لطلب اؼبستنصر فرصة ذىبية وبقق من خالؽبا طموحو يف تبّوء مراكز عليا يف الدولة 

ومن االجراءات االخرى اليت ازبذهتا الدولة ىي تسعَت االقوات والزام بيعها يف 
ه " سعر اؼبلك الكامل القمح بعشرين درنباً ورقاً االردب 829اوقات االزمات ففي عام 

دمي االىراء السلطانية ببيع القمح خبمسة وعشرين درنبا ومنع الناس من وأمر مستخ
 .(93)شراء الكثَت من اال اؼبئونو" 

ىبوط النيل عن اغبد اؼبطلوب حيث  ه عندما غلت االسعار دبصر882ويف سنة 
توقفت زيادة النيل ، ،وأدى ذلك اىل أرتفاع اسعار الغالل وقلة اػببز يف االسواق ، 

االسعار يف الزيادة حىت دخلت السنة اعبديدة دبحاصيلها اعبديدة وىبطت  وأستمرت
ه ( أحتواء االزمة 898-:87االسعار وأنتهت االزمة  ، وأستطاع الظاىر بيربس )

حيث أمر جبمع  الفقراء وفرقهم على االمراء ، أخذ لنفسو منهم جانبًا ، وأضاف لوالده 
ثالثة شهور ويسلم نواب فقَت مايكفيو ؼبدة  اؼبلك السعيد جانبًا ، وأمر أن يعطى كل

االمراء واالكابر والتجار الفقراء مث قال السلطان "ىؤالء الفقراء صبعناىم يف ىذا اليوم وقد 
ل اانقضى نصف النهار فليعطي كل منهم نصف درىم يتقون بو خبزاً ومن غد يتقرر اغب

ىم اال أخذ صباعة فاكبطت " ومل يبقى أحد من اػبواص واغبواشي وارباب اؼبناصب وغَت 
 . (94)ك وكثر اػببزلاالسعار لذ

وجد الباحث  من خالل تصفح كتاب النويري  أن االجراءات يف حل ظاىرة 
الغالء يف العراق زبتلف عما يف مصر وذلك بسبب سوء االوضاع السياسية يف العراق 

من قرارات من اغبكام واالمراء كان  واليت سلبت من اػبليفة أمور اغبل والعقد ومايصدر
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حسب منفعتهم أو تضررىم من ىذه اغبالة بذاهتا واليهمهم مايعانيو ابناء العراق عامة 
 لذا مل قبد حلول مستفيضة يف العراق ؽبذه الظاىرة .
 الخاتمة

أن اؼبصادر التارىبية والسيما النويري كونو من اؼبؤرخُت  تبُت لنا من خالل البحث
أسهبوا يف ذكر ظاىرة الغالء واليت ال زبلوا من مبالغة واضحة قد دونوا ذلك بدافع الذين 

 أما نقمة سياسية أو دينية .
الكوارث  مصر بسببالعراق و ىي احدى الظواىر اليت اصابت ان ظاىرة الغالء و 

يف كل سنة ، ومل هبد من يزرع  االهنار نقصان او زيادة منسوب ب الطبيعية اؼبتمثلة 
االراضي، وعوامل طبيعية ـبتلفة كانتشار االوبئة واالمراض وغَتىا . فضاًل عن الصراعات 

لفنت واغبروب وكثرة البذخ واإلسراف والثراء غَت اؼبشروع لبعض كاوالنزاعات العسكرية  
السيئ على ميزانية أثرىا  اليت كان ؽبا فًتة الفوضى السياسية،فضال عن  الوزراء والكتاب

الدولة، وخاصة عند خلع اػبلفاء والوزراء ورجال الدولة الكبار، ومبايعة خليفة جديد، 
فاعبند يستغلون ىذا االضطراب السياسي فيقومون بأعمال هنب لألموال اػبلفاء والوزراء 
 وذخائرىم من اعبواىر والفضة واألواين الفضية والذىبية والتحف والذخائر الثمينة

عكست ظاىرة الغالء أثرا ليس على الناحية االقتصادية فحسب وأمبا على الناحية ف.
 .االجتماعية والسياسية أيضاً 

بعدة فقامت فاضطرت الدولة يف سبيل تأمُت األموال الالزمة ؽبا لألنفاق 
إجراءات منها تقليص النفقات وضرب النقود لتأمُت السيولة النقدية ومصادره أموال 
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تاب الذين يتم خلعهم بل وحىت أموال قسم من اػبلفاء، وإقًتاض األموال من الوزراء والك
 التجار على أن تسدد ؽبم األموال حال ربسن مالية الدولة.

 لهوامشا

                                                           

 .787،ص7. الزركلي ، االعالم ،ج678،ص7( النويري، ، هناية االرب يف فنون االدب ،ج(1
 . ;72،ص 9السخاوي ، الضوء الالمع ، ج  ((2
 .98،ص7البلدان،ج ( ياقوت اغبموي،معجم(3

( قوص>مدينــة كبــَتة عظيمــة واســعة،وىي قصــبة صــعيد مصــر،ابن عبــد اغبــق، مراصــد االطــالع ، 4) 
 .7788،ص8ج

 .89، ص72السخاوي ، الضوء الالمع ، ج      ((5
 .;72، ص9السخاوي ، الضوء الالمع ، ج      ((6
 .;72، ص9السخاوي ، الضوء الالمع ، ج      ((7

 مل قبد لو ترصبة . ( ابن عبادة >8) 
 مقدمة الكتاب . 8االبشيهي ، اؼبستطرف يف كل فن مستطرف ،ص      ((9

. حـاجي خليفـة ، كشـف الظنـون ، 2;7-;:7،ص76ابـن كثـَت ، البدايـة والنهايـة ، ج      ((10
 .7:;7، ص2ج

 .;;8،ص;ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، ج      ((11
 .88.الندوي، منهج النويري ، ص678، ص7النويري، هناية االرب، ج      ((12
 .678، ص 7النويري، هناية االرب، ج      ((13
 .68االدفوي ، الطالع السعيد، ص      ((14
 .7:الندوي، منهج النويري ، ص      ((15
 .7:الندوي ، منهج النويري، ص      ((16
 .78،ص28هناية االرب ، ج      ((17



مجلة دورية دولية محكمة                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 63  15العدد 
 

                                                                                                                                              

 .78،ص28النويري ، هناية االرب ، ج      ((18
 .78،ص28النويري ، هناية االرب ، ج      ((19
كغم .ىنتس ،فالًت ، اؼبكاييل واالوزان االسالمية ، 27;2الكر > يعادل الكر حاليا   ( (20

 .;8ص
. ابـن 6;7،ص 78ينظـر > ابـن اعبـوزي ،اؼبنـتظم ،ج. 78،ص28النويري ، هنايـة االرب ، ج ((21

   .888،ص8الكامل يف التاريخ، ج االثَت ، 
-( ســــعد ، فهمــــي عبــــدالرزاق ، العامــــة يف بغــــداد يف القــــرنُت الثالــــث والرابــــع اؽبجــــريُت ،)بغــــداد(22

 .7:8(،ص2278
    .782،ص28( النويري ، هناية االرب ، ج(23
 . :،ص 2مسكويو ، ذبارب االمم ، ج      ((24
 . :79،ص28النويري ، هناية االرب ، ج     ((25
 .7:8،ص28النويري، هناية االرب ،ج     ((26
 .7;-2;،ص2مسكويو ، ذبارب االمم، ج      ((27
 .7:8،ص28( النويري ، هناية االرب ، ج(28
    .7;-2;،ص2( مسكويو ، ذبارب االمم، ج(29

 .:26(عبدالعزيز الدوري، تاريخ العراق االقتصادي، ص 30)
 .82( إغاثة األمة، ص 31)

  .228،ص28االرب ، ج( النويري ، هناية (32
كغم أي حوايل   9،7;رطالً = 262( الكاره>يساوي الكاره قفيزين، وكانت كاره القمح تساوي (33

 .;8( لًت. ىنتس ، اؼبكاييل واالوزان ، ص722)
 .;8كغم قمحاً يف العراق. ىنتس، اؼبكاييل واألوزان اإلسالمية، ص   2::2( الكر> يساوي 34)

 .272،ص28،ج( النويري ، هناية االرب (35
 .767،ص:( الكامل يف التاريخ ،ج36) 

    .222، ص 28(النويري ، هناية االرب ، ج(37
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 .222،ص28( النويري ، هناية االرب ، ج(38
 :28،ص28( االنويري ، هناية االرب ، ج(39
  .77،ص29( النويري ، هناية االرب ، ج(40
ه ،كـــان عبـــدا اســـود 2;2( كـــافور االخشـــيدي >ىـــو كـــافور بـــن عبـــداهلل االخشـــيدي ولـــد ســـنة (41

ه واعتقو االخشيدي ملك مصر 872حبشياً قدم اىل مصر ولو من العمر عشر سنوات يف سنة 
مث اصـبح يف خدمــة االمــَت ايب بكــر ؿبمـد بــن طفــج االخشــيد فعظمــو عنـده منزلتــو وعــُت مــن قبــل 

رب واػبــراج "وصبيــع امــور مصــر والشــام واغبــرمُت" فلــم يبــدل لقبــو فخاطبــو اػبليفـة اؼبطيــع علــى اغبــ
رجال الدولة باالستاذ مث حصل من اػبليفة اؼبطيع كتاباً بتقليده بعد علي بن االخشيد وتويف سنة 

 . 882،ص7ه .اؼبقريزي ، اؼبواعظ واالعتبار ، ج879
    .82،ص:2( النويري ، هناية االرب ،ج(42
 .227-;;7،ص7سقالين ، رفع االصر عن قضاة مصر ،ج( ابن حجر الع(43
 .778.الطنطاوي ، تاريخ العصور الوسطى ،ص 9;7( سامل ، تاريخ مصر االسالمية ، ص(44
 286،ص:2( النويري، هناية األرب ، ج(45
 . 286،ص:2( النويري ، هناية األرب ، ج(46
 .87،ص7( ابن أياس ، بدائع الزىور ، ج(47
   .288،ص:2األرب ، ج( النويري ، هناية (48
 .86( ابن ميسر ،أخبار مصر ، ص(49

 . 79:،ص2القلقشندي ، مآثر االنافة يف معامل اػبالفة ،ج (50)  
 .78،ص7( ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، ج51) 
 .9;2،ص2( اؼبقريزي ، إتعاظ اغبنفا ،ج52)
 .286، ص 7( النويري ، هناية االرب ، ج53) 
 .82،ص7اؼبواعظ واالعتبار ، ج( اؼبقريزي ، 54) 
 .286،ص7( النويري ، هناية االرب ، ج55)
 .82،ص:2( النويري ، هناية االرب ،ج56) 
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 .7:9،ص28( النويري ، هناية االرب ، ج57)
 .288،ص:2( النويري ، هناية االرب ، ج58)
 .822-9;2، ص2( اؼبقريزي ، اتعاظ اغبنفا ، ج59) 
 .78ص،;2( النويري ، هناية االرب ، ج60) 
 .;7( اؼبقريزي ، أغاثة االمة ،ص61) 
 .6;2، ص 87( النويري ، هناية االرب ، ج62) 
 .88.اؼبقريزي ، إغاثة االمة ، ص78، ص;2( النويري ، هناية االرب ، ج63) 
. السيوطي ، 99-98االمة ، ص . اؼبقريزي ، أغاثة2:، ص;2( النويري ، هناية االرب ، ج64)

 .2;2-7;2،ص 2حسن احملاضرة ، ج
 .289،ص:( النويري ،هناية االرب ،ج65) 
 .286،ص :2( النويري ، هناية األرب  ، ج66) 
 .286،ص :2( النويري ، هناية األرب ، ج67) 
اال عند الضرورة وتفتح االىراء  ( االىراءالسلطانية > يوضع هبا ماىبزن من الغالل اؼبتنوعة التفتح68) 

يف كل حُت ويصرف منها مايقتضي صرفو . ابن شاىُت ،، زبدة كشف اؼبمالك وبيان الطرق 
 .728-722واؼبسالك ، ص

 .6;2، ص 87( النويري ، هناية االرب ، ج69) 
 .782،ص:2( النويري ، هناية االرب ، ج70)
 .722-;77،ص;2( النويري ، هناية االرب ، ج71)
 .767،ص82، ص82لنويري ، هناية االرب ،ج( ا72)
 .767، ص82( النويري ، هناية االرب ، ج73) 
 .:27،ص28( النويري ، هناية االرب ، ج74)
 .2;2،ص82( النويري ، هناية االرب ، ج75) 
 .2;2،ص82( النويري ، هناية االرب ، ج76) 
 .797،ص:7والنهاية ، ج. ابن كثَت ، البداية 2;2،ص82( النويري ، هناية االرب ، ج77) 
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 .8;2،ص82( النويري ، هناية االرب ، ج78) 
 .2:،ص;2( النويري ،هناية االرب ، ج79) 
 .;28،ص82( النويري ، هناية االرب ، ج80)
( السكور> يقال سكر النهر وكبوه سده وحبسو والسكر مايسد بو النهر واعبمع سكور .النويري 81) 

 . 8;7،ص88، هناية االرب ، ج
 .877. سوسو ، فيضانات بغداد ، ص8;7،ص88هناية االرب ،( 82) 
 .877، ص ;7( النويري ، هناية االرب ، ج83) 
 .:26؛ عبدالعزيز الدوري، تاريخ العراق االقتصادي، ص  767( الصايب، رسائل الصايب، ص 84)
 .272،ص8( النويري ، هناية االرب ، ج85) 
 .778( صباح الشيخلي ، األصناف ، ص86) 
ىر الصقلي > جوىر بن عبد اهلل الرومي، باين مدينة )القاىرة( واعبامع )األزىر( كان من ( جو 87) 

موايل اؼبعز العبيدي )صاحب إفريقية( وسَته من القَتوان إىل مصر، بعد موت كافور اإلخشيدي، 
ىـ وأرسل اعبيوش لفتح بالد الشام وضمها إليها. ومكث هبا حاكما مطلقا إىل  :87فدخلها سنة 

ىـ فحّل اؼبعز ؿبلو، وصار ىو من عظماء القواد يف دولتو وما بعدىا،  882قدم مواله اؼبعز )سنة أن 
 .:77،ص7ه( . ابن خلكان ، وفيات االعيان ، ج8:7إىل أن تويف، بالقاىرة سنة )

 .722،ص 7.اؼبقريزي ،اتعاظ اغبنفا ، ج 782، ص:2( النويري ، هناية االرب ج88) 
 . 822، ص2، ج( اؼبقريزي ، السلوك 89)
 . 289، ص:2النويري> هناية األرب،ج ( 90)
 .:7-88،ص2. ابن ميسر ، أخبار مصر ، ج286،ص :2( النويري ، هناية االرب ،ج91)
 .98( دخيل ، الدولة الفاطمية ،ص92) 
 .787، ص;2( النويري ، هناية االرب ، ج93) 
 .8;،ص 82( النويري ، هناية االرب ، ج94) 

 والمراجعقائمة المصادر 
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ه( اؼبستطرف يف كل فن 76:االبشيهي ، هباء الدين ابو الفتح ؿبمد بن اضبد بن منصور)ت-7
 .(2229-، دار صادر ،)بَتوت8مستطرف ،ط

ـــدين علـــي بـــن ؿبمـــد )ت-2 -ه(، الكامـــل يف التـــاريخ، دار صـــادر ، )بـــَتوت882ابـــن االثـــَت ،عزال
7;89.)  

الطــالع الســعيد اعبــامع أظبــاء (، ھ:96مغلــب)ت ابــو الفضــل صبــال الــدين جعفــر بــن ، االدفــوي -8
 م(8;;7أكباء الصعيد، ربقيق> سعد ؿبمد حسن، الدار اؼبصرية للتأليف والًتصبة، )مصر>

ه(،بدائع الزىوريف وقائع الدىور، ربقيق ؿبمد مصطفى زيادة 82;ابن أياس،ؿبمد بن أضبد)ت-6
 (92;7-،)القاىرة

ه(، النجوم الزاىرة يف ملوك مصر والقاىرة ، 96:س)تابن تغري بردي ،صبال الدين أبو العبا-7
 (.78;7-ربقيق أضبد يوسف )القاىرة 

ه(، اؼبنتظم يف تاريخ اؼبلوك واالمم ، ربقيـق 9;7ابن اعبوزي ، ابو الفرج عبدالرضبن بن ؿبمد )ت-8
 ( . 2;;7-ؿبمد عبدالقادر عطا وآخرون ، دار الكتب العلمية ،)بَتوت

 .د.ت(-نون عن اسامي الكتب والفنون ، )بَتوتحاجي خليفة .كشف الظ-9
ه( ، رفع االصر عن قضاة مصر، 72:ابن حجر العسقالين ، شهاب الدين أضبد بن علي )ت-:

 .(87;7-ربقيق حامد عبداجمليد وآخرون ، االدارة العامة للثقافة ، وزارة الًتبية والتعليم ،)القاىرة 
السياسي واغبضاري لالسرة اعبمالية ، مؤسسة  دخيل ، ؿبمد حسن ،الدولة الفاطمية الدور-;

 . (;222-االنتشار العريب ، )بَتوت 
 .(2222 -، )د.م7،ط دار العلم للماليُت الزركلي ، خَت الدين ، االعالم ، -72
سامل ، عبدالعزيز ،تاريخ مصر االسالمية حىت هناية العصر الفاطمي، مؤسسةشباب اعبامعة -77

 د.ت(. -،)االسكندرية
ه( ،الضوء الالمع الىل القرن التاسع 22;السخاوي ،مشس الدين ؿبمد بن عبدالرضبن )ت-72

 ه(.7876-)القاىره
-سعد ، فهمي عبدالرزاق ، العامة يف بغداد يف القرنُت الثالث والرابع اؽبجريُت ،)بغداد-78

2278). 
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 . (88;7 -سوسو ، أضبد.فيضانات بغداد يف التاريخ ،مطبعة االديب ، )بغداد-76
ىـ( زبدة كشف اؼبمالك وبيان الطرق 98:ابن شاىُت ،غرس الدين خليل الظاىري ،)ت-77

 م8;:7واؼبسالك ، باريس ،
الطنطاوي ،أضبد صادق ، تاريخ العصور الوسطى يف الشرق والغرب ، دار الطباعة االىلية -78
 . (88;7-، )القاىره2،ط
ىـ( مراصد االطالع على أظباء ;98)تابن عبد اغبق ، صفي الدين عبد الرضبن البغدادي -79

 .77;7االمكنة والبقاع ، ربقيق علي ؿبمد البجاوي ، القاىرة ، 
-،دار اؼبشرق،)بَتوت2الدوري، تاريخ العراق االقتصادي يف القرن ارابع اؽبجري ،ط عبدالعزيز-:7

1974.) 
االنافة يف معامل ىـ( ، مآثر 27:القلقشندي ،شهاب الدين ابو العباس أضبد بن علي )ت-;7

 .(7:;7-، )الكويت2اػبالفة ، ربقيق عبدالستار أضبد فراج ، مطبعة حكومة الكويت ،ط
-، )بَتوت7ه(، البداية والنهاية ، ربقيق علي شَت ، ط996ابن كثَت ، اظباعيل بن عمر )ت-22

7;::). 
 م(.78;7، (، ذبارب االمم، )ليدن ، بريل ىـ627أبو علي اضبد بن ؿبمد ) ت  مسكويو ،-27

أغاثة االمة بكشف الغمو ، مؤسسة ناصر ه(،67:تقي الدين أضبد بن علي )تاؼبقريزي ، -22
 ( .2:;7-للثقافة ،)بَتوت 

بذكر اػبطط واالثار اؼبعروف باػبطط اؼبقريزية ، مكتبة اؼبثٌت  اؼبواعظ واالعتباراؼبقريزي ، -28
 (92;7-،)بغداد

،إخبار مصر)اؼبنتقى من إخبار  (ھ899تاج الدين ؿبمد بن يوسف بن حبيب )ت ،ابن ميسر -26
 م( .;7;7مصر( اعتٌت بتصحيحو، ىزي ماسية، )القاىرة> 

هنايـة االرب يف فنـون االدب ،دار .ه( 988النويري،اضبدعبدالوىاب بن ؿبمد بن عبدالـدائم)ت-27
 ه(.7628-الكتب والوثائق القومية ،)القاىرة 

 (.92;7-ترصبة كامل العسلي ،)عمانىنتس ،فالًت ، اؼبكاييل واالوزان االسالمية ، -28
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ىـــ( ،معجــم البلــدان، ، دار صــادر 828يــاقوت اغبمــوي، ابــو عبــد اهلل يــاقوت بــن عبــد اهلل )ت-29
 م(.99;7،)بَتوت ، 
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بالشمال  5511أوت  07الوضعية العامة للثورة الجزائرية عقب هجومات 
 القسنطيني

 -5-جامعة باتنة/  / مختار هواريد
من  5511أوت  02 تعترب ىجومات الشماؿ القسنطيين ملخص بالعربية:

احملطات اذلامة يف تاريخ الثورة اجلزائرية و من خالؿ ىذا ادلقاؿ سأتناوؿ كيفية 
توظيف جبهة التحرير ذلذه اذلجومات يف أدبياهتا، و كيف أثرت على نفسية 
اجلزائريني و على النشاط العسكري للثورة و مدى تأثريىا على تأطري جبهة 

ذلجومات أيضا على اجملندين اجلزائريني يف اجليش التحرير الوطين ؟ و كيف أثرت ا
 الفرنسي بفرنسا و اجلزائر مستعينا يف دراسيت على تقارير عسكرية فرنسية

 Résumé : 
 La situation générale de la révolution 
algérienne après les attaques du 20 août 1955 dans le 
nord constantinois.  
 Les attaques du nord constantinois du 20 août 1955 
sont considérées comme une étape très importante dans 
l’histoire de la révolution algérienne. A travers cet article, 
je compte traiter la manière dont le front de libération a 
exploité ces attaques dans ses écrits, et comment ces 
événements ont influencé la psychologie des algériens et 
l’activité militaire de la révolution et son encadrement par 
le front de libération nationale. Et comment ces attaques 
ont influencé les algériens supplétifs de l’armée française en 
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France et en Algérie, en m’appuyant dans mon étude sur 
des documents militaires français. 

 الكلمات المفتاحية:
جبهة   -اجملندين اجلزائريني يف اجليش الفرنسي  -5511أوت  02ىجومات  

 الوالية األوىل  -العمليات العسكرية  -التحرير
 مقدمة

 02خطت الكاتبة األمريكية جواف جليسيب يف كتاهبا اجلزائر الثائرة عن ىجومات 
إنو أوؿ ىجـو جزائري موسع وشامل يكشف عن إعداد " تقوؿ6 5511أوت 

دقيق ووجود قوات نظامية ىامة،وأذنية ادلساعدة من اجلماىري،إنو شنثل منعرجا 
 اختيارمن ناحية  حلرب التحرير اجلزائرية سواء من الناحية الشمولية أو

، ادلتحفالوطين  بومايل، أ ) اسًتاجتية الثورة اجلزائرية يف مرحلتها األوىل"األىداؼ
.أما الكاتب إيف كوريري يف كتابو حرب اجلزائر فقد كتب 0421للمجاىد( ص 

إنو اذلجـو األوؿ احلقيقي يف  6"يقوؿ 5511أوت  02ىو اآلخر عن ىجومات 
،دخلت حرب اجلزائر مرحلتها بعد "  .وأضاؼ6"حرب اجلزائر ىذا اذلجـو

النشيطة،األقنعة ستسقط والسياسات ستتطور.من اآلف فصاعدا سيكوف ىناؾ 
-Courrière.Y(1993,pp 175 1"أوت 02أوت وما بعد  02قبل 

193) .- 
مات على بعض األوضاع ،ما التأثري الذي خلفتو ىذه اذلج.وعليو2

ما سنحاوؿ اإلجابة عنو من خالؿ زلاولة استنطاؽ رلموعة من  باجلزائر؟.ىذا
 التقارير الفرنسية ادلدنية والعسكرية اليت خصصت لذلك.

 جبهة التحرير الوطنيفي أدبيات  5511أوت  07مات هج -5
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وزعت تعليمة لتقييم  كما ىي العادة،  ،5511أوت  02بعد ىجومات 
ويف الكرمة قرب   خلسائر.ما تعلق با وخاصة 5511أوت  02نتائج عملية 

االجتماع برئاسة زيغود يوسف رفقة قد ع   -زيغود حاليا -كوندي مسندو
 عبد اجمليد كحل الرأس، ،صاحل بوبنيدر إمساعيل رزيقات، علي كايف، مساعديو؛

، لتقييم التقارير الواردة من كل  مسعود بوجريو الشيخ بولعراس، البشري بوقادـو
ألف  50أحناء ادلنطقة دوار دوار ، قرية قرية و مدينة مدينة وكاف الرقم حوايل 

وجلهم من مدينة سكيكدة مث عني  .زائري أغلبهم من اجلماىري العزؿشهيد ج
 3...41) كايف.ع ....( ص أعبيد واخلروب

لقد « اء فيو6أذاعت جبهة التحرير الوطين بيانا ج بعد العمليات،
وقد  وقد تنفس الشعب الصعداء وعادت الثقة إىل النفوس، حتطمت قبضة العدو،

ل بأنو يف وعلى الصعيد القومي أقمنا الدلي رحبنا معركة الوالية بصورة مؤكدة،
 02رزقي ع ،  »أف نػهز إدارة العدو وجهػازه العسكري استطاعتنا عندما نريد

  .25( ص،65 الذكرى ادلزدوجة ليـو اجملاىد ) 5512أوت  02-5511أوت 
4 .   

وصػػف شػػيحاري بشػػري مػػا حػػدث  ويف ردود فعلهػػم حػػوؿ مػػا قػػاـ بػػو زيغػػود يوسػػف،
بعػػػػػض  اأمػػػػػا عبػػػػػاف رمضػػػػػاف وبػػػػػن مهيػػػػػدي فقػػػػػد كانػػػػػت ذلمػػػػػ .االنتحاريػػػػػةبالعمليػػػػػة 

6ادلالحظػػػػػػػات الػػػػػػػيت مسػػػػػػػت ثػػػػػػػالث زوايػػػػػػػا  AGERON, Ch, 
R,« L’insurrection du 20 Aout 1955 dans le nord 
constantinois:De la résistance armée à la guerre du 
peuple», La Guerre d'Algérie et les Algériens 1954-
1962, Actes de la table ronde organisée à Paris le 
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26-27 mars 1996,Paris, Armand COLIN,1993,p4 
56  

األوىل أف اذلجـو على مدنيني فرنسيني دوف سالح كاف من شأنو أف يؤدي إىل  -
 بالتعصب. اهتامهاضرب الثورة بإيقاعها يف فخ 

الثانية أف النتائج اليت حتققت جراء اذلجومات مل تكن يف مستوى التضحيات  -
يف حني أعلن  قطعة سالح، 322 اسًتجاعحيث أعلن زيغود يوسف عن 

 قطعة سالح يف منطقة احلروش وحدىا. 545 اسًتجاعي عن اجلانب الفرنس
القرار باذلجومات وإقحاـ ادلدنيني الغري  اختذالثالثة أف زيغود يوسف قد  -

وقد كاف بإمكانو أف يفعل ذلك وأف تعمم العملية  ،استشارةمسلحني هبا دوف 
 سبتمرب 20ويف منشور وزع يف  مع ذلك،على كل اجلزائر وىو ما مل زندث.  

عرفت جبهة التحرير الوطين نفسها وجيشها  مت نشره باجلزائر العاصمة، 5511
لقد محلنا السالح من أجل أف تتحصل اجلزائر على حريتها وعلى « بالقوؿ6

 -   » كذلك ألننا فخوروف بذلك  جزائريوف ونسعى لنبقاستقالذلا...حنن 
JEANSON,F( 1955) L’Algérie hors la loi 

,Paris,Editions du   SEUIL , p. 317. 6  نوفمرب  25. وحبلوؿ
شنثل يـو « أوت وقد جاء فيو6 02تناوؿ ذكرى يـو  آخر ،وزعت منشورا5511

وللعامل ككل أف العمل الثوري  لالستعمارأثبتنا فيو   أوت األخري عرضا كبريا 02
ليس عمل عصابات ولكنو عمل شعب يريد  5514الذي يستمر منذ نوفمرب 

 A.O.M 93/4409: Rapports  »كانت التضحيات  احلرية مهما
mensuels vus par l’IGAME) )7 لقد « أذاعت بيانا ورد فيو6 .كما

وقد  حتطمت قبضة العدو،وقد تنفس الشعب الصعداء وعادت الثقة إىل النفوس،
وعلى الصعيد القومي أقمنا الدليل بأنو يف  رحبنا معركة الوالية بصورة مؤكدة،
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 02.ع  رزاقي، »عندما نريد أف نػهز إدارة العدو وجهػازه العسكرياستطاعتنا 
   .25.،ص( 65 الذكرى ادلزدوجة ليـو اجملاىد ) 5512أوت  02-5511أوت 

إشعاعا وطنيا  5511أوت  02مات اعتربت دعاية اجلبهة بعد ذلك ىج .وقد8
 ,…A.O.M 93/4409, Rapport mensuel .  حفز الفالحني

mois de septembre 1955   9. 
 مات على الوضعية النفسية للجزائريينتأثير الهج -0

ل القمع ادلتبعة من قبوإجراءات  5511أوت  02مات بعد ىج
كاف لألوضاع احمللية والدعاية اليت  مات،السلطات الفرنسية ردا على اذلج

 اىتمتصاحبت ذلك من جانب إذاعة القاىرة وكذا الصحف الفرنسية اليت 
باجملازر ادلرتكبة يف حق اجلزائريني دور كبري يف إثارة األذىاف والعقوؿ حسب ما 

 A.O.M 18F/13:Rapports du سجلتو جل التقارير الفرنسية
commandement civils et militaires du sud 

constantinois  10 مع ذلك سجلت نفس ىذه التقارير تعميم حالة.
ترجم ىذا اخلوؼ  حوؿ تداعيات األمر عليهم.اخلوؼ الكبري يف صفوؼ السكاف 

يف صفوؼ الشباب بأف أصبح احلذر ىو السمة الغالبة على تصرفاهتم وكذا العدد 
ادلتزايد من حاالت الفرار حنو فرنسا يف صفوؼ ادلدنيني والريفيني من شباب 

ىذه  والسبب حسب ما تداولتو يف شهر أوت عن ادلنطقة الثانية( 422)وشيوخ 
 وعليو، ر ىو اخلوؼ من أف يتم إيقافهم يف محالت تفتيش واعتقاؿ فرنسية.التقاري

 االقتصادونشاط جيش التحرير اذلادؼ إىل ضرب  كاف حلاالت الفرار ىذه
ا كبريا بفعل نقص اليت عرفت تدىور  االقتصاديةتأثري على األوضاع  ، الفرنسي

وصعوبة التنقل بني ادلناطق حىت يف وضح النهار خاصة مبنطقة  ادلنتوج الفالحي
 A.O.M 81F/14:Situation en الشماؿ القسنطيين
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Algérie;Evolution de la situation en Algérie1954-
1955   11 . 

تقوت فعالية اإلحساس بالتضامن حنو ىذه احلركة  يف هناية شهر أوت،
نشاط إضافة إىل  ذي مت خالؿ ىذه الفًتة،الوطنية بفعل نشاط تناقل األخبار ال

غري أف حالة اخلوؼ  ادلًتوبولية والشرؽ أوسطية.ادلنتخبني والصحف اجلزائرية 
والقلق تنامت ومعها موجة من الكره الكبري جتاه العنصر األورويب الذي أصبح ال 

لقد حتدثت جل  الرصاص ضد العنصر العريب أينما وجده. استخداـيتواىن يف 
خوؼ  يف صفوؼ اجلزائريني، )اخلوؼ الكبري( تقارير ىذه الفًتة عن تنامي حالة

 A.O.M 93/4409: Rapport عسكرينيكانوا أو   من األوربيني مدنيني
mensuel  d'information, mois d’aout 1955    12  . 

 تقوى اإلحساس بالتضامن مع اجلبهة أكثر فأكثر. حبلوؿ شهر سبتمرب،
العسكرية اليت كانت اجليوش الفرنسية حتققها خالؿ  االنتصاراتفي مواجهة ف

كبريا   اىتمامامل يعد ذلذا األمر تأثري على السكاف الذين كانوا يبدوف  ىذه الفًتة،
لقد أصبحت األنفس حسب التقارير الفرنسية  بو قبل شهرين من ىذا التاريخ.

تو الصحف تناقلا ومب ومبا ىو موجود من وقائع، سلدرة مبا كاف من وقائع،
ما زاد يف تأجج ىذا اإلحساس أكثر خالؿ شهر سبتمرب والراديوىات واألفواه، 

 02األوؿ تسجيل القضية اجلزائرية يف جدوؿ أعماؿ األمم ادلتحدة يـو  حدثني6
  .25،والثاري موقف كتلة 21 وامتناع 03ضد  04بػ  5511سبتمرب 

السياسيني احملًتفني الذين كانوا قطعت الطريق على ف ىذه األعماؿ قد إ
أوت ما زالوا زنلموف بإمكانية إرناد حركة جتمع اجلزائريني واألوروبيني يف  55حىت 

ادلكونة من النواب  25من بينهم كتلة الػ  ؛ وإطار أخوة جديدة ترفض العنف
الذي  اإلمجاعاجلزائريني يف اجمللس اجلزائري وادلستشارين العامني واإلداريني على إثر 



 مجلة دورية دولية محكمة                                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 07  51العدد 
 

سبتمرب حيث أصدروا الئحة يعلنوف فيها رفضهم لسياسة سوستيل  02عقدوه يف 
 « وقد جاء يف ىذه الالئحة6باالعًتاؼ بالكياف اجلزائري، ويطالبوف  اإلصالحية

عن ىذه  -  األغلبية العظمى للشعب اجلزائري ىي اآلف مع فكرة الوطن اجلزائري
إهنا دلسألة أمانة من جانبنا حنن  « 55116أكتوبر  55صرح بن بامحد يف  الفئة،

وحنو األمة الفرنسية أف  -سناطب زمالئو النواب الفرنسيني-ادلنتخبني حنوكم
نصارحكم باف الشعب اجلزائري أضحى ال يتبعنا ،وقد طرح جانبا ما كاف يرجوه 

ال يوجد  « قاؿ بن جلوؿ6 » .وأصبحت لو أماري جديدة ويطالب بو منذ أحياف.
ينظر بعني اجلد إىل نظرية اإلدماج فيتحتم إذا أف نرسم سياسة  يف الواقع من

ال نستطيع أف نعرض عليكم شيئا فعليكم بسؤاؿ الشعب  جديدة ،ولكن ما ىي؟
قاؿ علي . » .إف اإلنتخابات احلرة ىي اليت دتكنكم من تبياف حقيقة األمر

ياهتم وأف إف من واجبنا أف ننبو من يتولوف السلطة العامة إىل مسؤول « قاضي6
نقوؿ لكم ليس ىناؾ من إصالحات تستطيع اف تبعث من جديد التعاوف 
والتقارب بني الفرنسيني وادلسلمني وأنكم ال دتلكوف احلق يف أف تدرلوا )يف 
أمتكم(سكانا بالرغم منهم على حني أهنم يريدوف اإلحتفاظ بشخصيتهم 

و التخلي عن سياسة يدوف فيوتقاليدىم ودينهم ولغتهم .وقد حاف الوقت الذي ير 
ف أدناه يروف أف من واجبهم أف يوجهوا ادلنتخبوف ادلمضيو  .13 .-  - األوىاـ

 TEGUIA M, ( 1988) p 107  -عملهم حنو حتقيق ىذه العملية
14  . 

تاـ للعنصر الذكر من  اختفاءسجلت السلطات الفرنسية  يف ىذه الفًتة،
) عني  كيلومًت من اجلنوب الغريب لكوؿ دي أوليفيي   52منطقة توجد على بعد 

  واجلنوب الغريب لواد الزنايت بوزياف حاليا(
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( يف حسب التعابري الفرنسية )الفالقةاجملاىدوف  مع بدايات شهر أكتوبر أصبح 
الذين يستحقوف كل  ذوي التضحيات، ف الشجعاف،نظر اجلزائريني ىم الوطنيو 

 A.O.M 93/4409: Rapport mensuel  15  واالحًتاـالتقدير 
…, mois d’octobre 1955). ) 

  
 يزات قوت نفوذىا رغم حداثتها6دتيزت جبهة التحرير مب أوت إذا، 02بعد ف  

من التحاؽ العائالت البورجوازية هبا نذكر  استفادت 5511يف صيف 
 بودربة، حاج محو، بن صياـ، بوطالب، قانة، بن على سبيل ادلثاؿ ال احلصر6

علي خوجة،...فمكنها الدعم ادلادي من احلفاظ على قوهتا على األقل بني عامي 
5511-5513 

إثر ادلظاىرات  5512فيفري  22مولييو يف  -حكومة غي استسالـبعد 
منحت اجلمعية الوطنية احلكومة أوسع  الصاخبة للقائلني باجلزائر الفرنسية،

عندئذ عدؿ اجلناح ادلعتدؿ من األحزاب  حيات لمإمعاف يف القمع.الصال
  ووانضم إىل جبهة التحرير الوطين كما حذا مناضل ، السياسية اجلزائرية عن تردده

كل من اإلحتاد الدشنوقراطي للبياف اجلزائري والعلماء حذو زعيميهما فرحات عباس 
رمسيا إىل صف جبهة التحرير الوطين يف أفريل  انظماوتوفيق ادلدري اللذين 

 ،5511سبتمرب  50.أما احلزب الشيوعي اجلزائري الذي حل بدوره يف 5512
دي يف معركة جلبهة التحرير الوطين بدورىا القيا واعًتؼفقد عاد إىل السرية 

عقبة بق أماـ جبهة التحرير الوطين إال احلركة الوطنية اجلزائرية التحرير الوطين ومل ي
 .16 50-55الشيخ، س،ص ص.    أمامها

 تأثير الهجومات على النشاط العسكري بمختلف مناطق الثورة -7
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تذىب رلموع التقارير الفرنسية اليت استطعت اإلطالع عليها إىل أف وقع 
 اذلجومات على سلتلف  مناطق الثورة قد كاف كالتايل6

بادلنطقة األوىل)األوراس(،استمر الثوار يف نشاطهم من منطقة النمامشة  
وبقيت احلالة مقلقة للسلطات الفرنسية يف منطقة  إىل غاية مدينة وادي سوؼ،

بلزمة الثوار وتوسع نشاطهم إىل منطقة .كما انتشر أـ البواقيسدراتة ومنطقة 
 A.O.M, 81F14: Evolution de la           .17ومدينة خنشلة

situation en algérie1954-1955     
 02بعد إلقاء القبض على البعض من الثوار يف منطقة تيشطاط يف 

، ويف منطقة خنقة سيدي ناجي وبعد تصرزنات ادللتحقني بفرنسا 5511أوت
ركة للسلطات الفرنسية أف الثورة تعرؼ مشا اتضحمن الثوار يف منطقة مشونش 
وأف اجملاىد عاجل عجوؿ يقود مجاعة من الثوار  موسعة للمرأة مبختلف الصور،

 4أو  3بنادؽ رشاشة  20شخص وأنو شنلك ومجاعتو  422وصل عددىم حنو 
مسدسات وأف العدد الكبري من الثوار بادلنطقة االوىل للثورة ىم من قبيلة بين 

  A.O.M ر زالطوبوسليماف وىم مقسموف إىل مجاعات ويعملوف خارج دوا
81F/13   18. بلزمة ومتليلي وإىل  التوسع العسكري للعمليات إىل وقد مت

 A.O.M : 93/4409     Rapport :الزيباف حنو الغرب من بسكرة
mensuel    19 ، وقد تقوى التواجد العسكري يف مشاؿ ادلرتفع عند بلزمة

 :بسكرة ةبريكة وملحق 20وادلعذر ) سريانة(  وتقوت السيطرة على باستور
A.O.M : 93/4409     Rapport mensuel      21 وقد.

 : A.O.M :بندقية صيد من زيغود يوسف 212حتصلت ادلنطقة على 
93/4409     Rapport mensuel 22 . 



 مجلة دورية دولية محكمة                                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 05  51العدد 
 

 اليت دتركز عدد كبري من سكاف دواوير بادلنطقة الثانية)الشماؿ القسنطيين(،
و   اجلبلية ادلوجودة مشاؿ عني موكرة شاركت يف اذلجومات بقادلة وادلنطقة 

،أما العمل على مجع األسلحة لبنتيافرامحلة للتجنيد يف ادلنطقة اجلنوبية  انطلقت
 A.O.M : 93/4409     Rapport mensuel :فتواصل يف إيدوغ

ادليلية حبوايل يف حبلوؿ شهر سبتمرب،تقوت رلموعات زيغود يوسف ادلرابطة  .23
وقد عادت اجملموعات العسكرية ادلشاركة يف اذلجومات إىل قطعة سالح،  155

بين ر و الناظو  ماصونة، طاية، بين رلالد، فليفلة، تامالوس، مناطق نشاطها بالقل،
سكيكدة  ادليلية، وقد ظهرت حالة من اذليجاف بدواوير أخرى من القل، صاحل،

القمع الفرنسي ني للمجموعات اليت مل تتضرر بفعل زاد عدد ادلكونوالركنية كما 
  مسكيانة، وتوسع النشاط إىل عني فكروف،عني بعيدة، السكاف. انضماـجراء 

 A.O.M : 93/4409     Rapport :سدراتة ،حاليا( تاملوكةمنتيكامل )
mensuel  24. 

بعد اذلجومات مرتبة الصدارة من  منطقة الشماؿ القسنطيين احتلت
لقد أصبحت الوضعية نفذة على رلموع الًتاب اجلزائري، حيث عدد العمليات ادل

ىناؾ خطرة جدا6كمائن،رمي قنابل،حتطيم وحرؽ منازؿ غابية،زلاصيل،...قدرت 
ادلصادر الفرنسية حصيلة ما كاف هبا من عمليات جتاه ادلتعاونني مع اإلدارة 

 5511سبتمرب  02إىل  5511أوت  02خالؿ الفًتة من  مثال االستعمارية
 A.O.M : 93/4409     Rapport mensuel :على النحو التايل

256 
 22رؤساء مجاعة، 20منهم  ) صديق فرنسا( خائن 30قتل 

وواشي مقرب  اتصاؿعوف  41خوجة، 20نبالء، 25حارس بلدي، 21وقاؼ،
 من فرنسا.
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عوف اتصاؿ  24نبيل، 25حارس غابة، 25خونة منهم  52جرح 
 وواشي مقرب من فرنسا.

 25حارس غابة، 20قايد، 20ومفقود منهم  اختطاؼحالة  54
 عوف اتصاؿ وواشي مقرب من فرنسا. 50نبيل،

 مقربني من فرنسا. 20حارس غابة، 25مشوىني منهم  24
 5قػػدرت السػػلطات الفرنسػػية عػػدد قػػوات جػػيش التحريػػر الػػوطين يف و قػػد 

 266بلغ قسنطينة وحدىامبقاطعة  5512جانفي 
 .او مؤطر  امسلح اجندي 5122ادلنطقة الشمالية6

 إضايف مسلح.  0222                   
 او مؤطر  امسلح اجندي 5022ادلنطقة الشرقية6

 إضايف مسلح 0222                    
 .او مؤطر  امسلح اجندي 5422ادلنطقة اجلنوبية 6

 إضايف مسلح. 0222                    
 .اومؤطر  امسلح اجندي 5222ادلنطقة الغربية6  

 إضايف مسلح. 5022                   
 .اومؤطر  امسلح أالؼ إيل ستة أالؼ جنديا 1اجملموع6 

كاف للهجومات وقع بسيكولوجي.عرب جيش التحرير  بباقي ادلناطق،
زعت خالؿ ىذه الفًتة تدعو للمقاطعة الوطين عن تواجده عن طريق مناشري و 

منازؿ  مزارع، هتدمي لكل ما شنثل الوجود الفرنسي من مدارس، هتديد، ،االقتصادية
العمليات  ارتفعت  دلنطقة الثالثة )القبائل(،.فبا27.,      راج،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب غابية،

واذلجومات ادلركزة على ادلراكز العسكرية. وقد مت حسب الفرنسيني(   االعتداءات)
 جنوب جباية، منطقة جيجل، التوسع العسكري جليش التحرير إىل فج أمزالة،
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حنو البيباف  تينريوف من جنوب الطاىري، مرتفعات الصوماـ، البيباف، غرب قرقور،
يف حني شهدت ادلنطقة الرابعة  يدةادليلية حنو تامسغ البابور)بين ورتالف(، )رلانة(،

تفجري قنابل يف  ، -حسب تعبريىم –وخاصة اجلزائر العديد من اإلعتداءات 
.أما A.O.M : 93/440928 :يف الساحل  وىجومات البويرة واألبيار

فقد ظهرت عناصر ورلموعات حتمل سالحا يف مناطق بادلنطقة اخلامسة 
على صلة بعناصر مغربية من الريف ا( ) صابرة حالي ،تريافدنور،ندرومة،مغنية،سبدو

على مراكز إيواء اجلند بالقنابل  سواحل الفرنسية واإلسبانية،و اذلجـوعلى ال
 .A.O.M 93/137:Effectifs de la rebellion     29 وادلتفجرات

عمليات هتدمي كبرية يف -بعد وصوؿ األسلحة -وقد سجلت جريدة صدى وىراف 
حيث نسفت اجلسور ودمرت السكك احلديدية  جنوب وىراف،بين ونيف،بشار

على حنو كبري.وقد ركزت تلك العمليات على قطاع ادلواصالت بغرض شلو حيث 
نقل  تشتغل يف 53قاطرة من أصل  50يف مدة ستة أشهر، منشأة030حطمت 

على ادلذكرة اليت قدمها وفد القاىرة فإف حصيلة العمل العسكري  احلبوب. وبناءً 
باجلهة الغربية  5512ديسمرب  02إىل  5511أكتوبر  25خالؿ الفًتة من 

من  اعون 522 ضابط صف، 12 ،استعماريا اضابط 51على قتل  اشتملت
 502قتل سيارة و  42مع إتالؼ  قطعة سالح، 522حجز  رجاؿ الشرطة،

وقد شهدت جباؿ العمور ىي األخرى  جبهاز الشرطة. عامال امدني 02،اخائن
 ا وجندي 122معركة على جانب كبري من األذنية هبا على غرار جباؿ اجلرؼ 

قتيل  5031وسجل  شهداء، 24خالؿ أسبوع كامل فقد جيش التحرير خالذلا 
 A.O.M 93/4409: Rapport  بتيارت دفنوا  30فرنسي منهم 
mensuel   30 . 
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وقد جاء يف إحصائية أخرى بالعمليات ادلنفذة من طرؼ عناصر جيش 
  A.O.M 5512إىل جانفي  5511نوفمرب  25التحرير الوطين من 

81F14  316 
عمالة ب 005اجلزائر،عمالةب 01وىراف،عمالة ب 53ىجومات على ثكنات وضياع6

 .ىجوما 030واجملموع  قسنطينة،
عمالة ب 5442اجلزائر،عمالةب 401ف،وىراعمالة ب 502ىجومات باليد ادلسلحة6

 .ىجوما. 5551قسنطينة واجملموع 
قسنطينة عمالة ب 43اجلزائر،عمالة ب 13وىراف،عمالة ب 02ىجومات بالقنابل6

 .ىجوما. 524واجملموع 
عمالة ب 231اجلزائر،عمالة ب 041وىراف،بعمالة  502إتالؼ خطوط اإلتصاؿ6

 ىجوما. 5552قسنطينة واجملموع 
 .ىجوما. 5244بقسنطينة واجملموع  300باجلزائر، 022بوىراف، 522حرائق6

 .ىجوما. 004بقسنطينة واجملموع  525باجلزائر، 40بوىراف، 04قطع الطرقات6
 345بقسنطينة واجملموع  123باجلزائر، 540بوىراف، 05عمليات سلتلفة6

 . 1345واجملموع العاـ 
حسب  اإلحصائيةأما عن عدد القتلى يف صفوؼ جيش التحرير فتقوؿ 

 6العماالت
 0240باجلزائر، 050بوىراف، 652 الشهداء ) القتلى حسب التعبري الفرنسي(  

 .شهيدا 0515واجملموع  بقسنطينة،
 .جرزنا025واجملموع  بقسنطينة، 020باجلزائر، 04بوىراف، 01اجلرحى6

 .سجينا5323بقسنطينة واجملموع  5150باجلزائر، 01بوىراف، 42ادلساجني6
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 )بقسنطينة 51503باجلزائر،  05555 بوىراف، 60242قاالتاالعت
A.O.M  81F14)  32. 

يف تقرير قدمو "    "NOIRETومن جهة أخرى كتب اجلنراؿ نواري
يقوؿ أف التمرد قد دخل مرحلة جديدة حيث اتسع  5512مارس  22يف 

نشاطو وأضحى يغطي رلموع البالد وأف وحدات ادلسلمني الفرنسيني يف اجليش 
 بشكل زلسوس اخنفضتقد فقدت قيمتها وأف معنويات اجليش الفرنسي قد 

 . 031.33(ص 0223شريط ، ؿ ) 
جبهػػة التحريػػر الػػوطين يف  قامػػت 5511أوت  02 بعػػد مػػرور سػػنة  عػػن 

أوت قػػػد أحػػػدثت صػػػدمة  02أف ىجومػػػات  نفسػػػها ورأت الصػػػوماـ بتهنئػػػةمػػػؤدتر 
كتػب حسػني وقد   .من سباتو أيقظتوو  حررت الشعب من اخلوؼ، بسيكولوجية ،

لقد تػرؾ سػالح الصػيد مكانػو « زىواف عن تأثري اذلجومات يف نفس السياؽ يقوؿ6
لقػػػد كانػػػت صػػػدمة بسػػػيكولوجية أسسػػػت لنفسػػػية النار...لقػػػد لسػػػالح احلػػػرب... 

رأت التقػػػدـ جلػػػيش التحريػػػر الػػػوطين  5514بػػػدأت مرحلػػػة تفتحػػػت إىل غايػػػة هنايػػػة 
 . » A.O.M 81F14     34 على الصعيد العسكري، السياسي واإلداري

التحرير  جبهةمات على مستوى التأطير السياسي لتأثير الهجو  -7
 الوطني:

اجلماعات ادلسلحة خالؿ مارست « التقارير الفرنسية6جاء يف إحدى 
 ىذه الفًتة يف ادلناطق اليت دتركزت هبا إرىابا تنوع بني الضغط على السكاف،

مبجرد أف يقع اختيارىا على دوار من الدواوير إال زلاكمتهم أو خنقهم  تأديبهم،
منهجية. زنافظ وتضع بو جهازا سياسيا عسكريا كركيزة جتريبية بادلنطقة أكثر منها 

ىذا اجلهاز على السكاف يف شراؾ زلكم وجتربه على أف يظهر موقف اخلضوع 
جامعي  أعضاء زلكمة، مستشار سياسي، الصاـر وإال فسيحكم عليها باإلعداـ.
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ىم يف الدوار لكي يذكروا السكاف يف كل وقت ويف كل مكاف بواجباهتم  تربعات،
ليستدرؾ بعد ذلك A.O.M 81F14   35   »جتاه جيش التحرير الوطين

يبقى السكاف بادلناطق اليت مل يتمركز هبا جيش التحرير سديدي الرأي « بالقوؿ6
غري أف ىذا األمر غري صحيح يف الكثري  بشرط أف زنسوا أهنم زلميني من جانبنا.

من جوانبو ألف توايل األحداث قد غري كثريا يف طريقة رؤية ىؤالء لألمور 
تشق طريقها  االستقالؿلقد بدأت فكرة التطور وحىت فكرة  واستشراؼ ادلستقبل.

مل يكن  ،5512قبل « . وكتبت جريماف تيوف تقوؿ366 »حىت يف الوسط الريفي
وإىل ىذا التاريخ ظل الشعب يف  اجلهاز الثوري معروفا لدى الرأي العاـ ادلسلم،

ترؾ  مع ذلك، بني جيش التحرير الوطين وجيش التحرير الوطين.  اجلباؿ سنلط
 يهيكل من طرؼ الشبكات الوطنية. 5511بداية من ديسمرب الشعب نفسو 

بدأ  ممت احلركة بسرعة غري معقولة وع   5512وبداية من فيفري إىل أفريل 
مجاىريي والبحث عن اللقاء بقادة اجلبهة واجليش وتقدمي يف شكل  االنضماـ

 .38  »حتققت العملية وانتهت 5512.ومع هناية 37الدعم ادلادي
 :تأثير الهجومات على نشاط المجالس المنتخبة بالجزائر -1

يبدو أف تأثري اذلجومات على ادلنتخبني يف اجملالس احمللية و النيابية كاف          
إىل  5511أوت  03جاؾ سوستيل بتاريخ قدمو  جاء يف تقريرواضح ادلعامل فقد 

أوت  02كاف لعمليات أوت مبنطقة قسنطينة6 لقد   02وزير الداخلية حوؿ نتائج 
فالعمليات ادلنفذة ضد بعض القادة ادلنتمني إىل  آثارا على سياسة ادلسلمني،

احلزب اإلجتماعي )ادلمثل بن بامحد( وإىل اإلحتاد الدشنوقراطي للبياف اجلزائري 
)عباس عالوة إبن أخ فرحات عباس واحلاج السعيد ادلستشار العاـ( جعلتهم 

  .39انتقاداهتم لمإدارة الفرنسيةيغريوا من سياستهم وكثرت 
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إذا وقعو على السياسيني احملًتفني  5511أوت  02لقد كاف ذلجـو 
ما زالوا زنلموف بإمكانية إرناد حركة جتمع  5511أوت  55الذين كانوا حىت 

 25اجلزائريني واألوروبيني يف إطار أخوة جديدة ترفض العنف من بينهم كتلة الػ 
شارين العامني واإلداريني. ادلكونة من النواب اجلزائريني يف اجمللس اجلزائري وادلست

،أصدر ىؤالء الئحة  5511سبتمرب  02فعلى إثر اإلجتماع الذي عقدوه يف 
يعلنوف فيها رفضهم لسياسة سوستيل اإلصالحية ويطالبوف باإلعًتاؼ بالكياف 

األغلبية العظمى للشعب اجلزائري ىي اآلف مع  « جاء يف ىذه الالئحة6 اجلزائري.
دلنتخبوف ادلمضيني أدناه يروف أف من واجبهم أف يوجهوا ا فكرة الوطن اجلزائري.

 55صرح بن بامحد يف  .وعن ذلك، 40»عملػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم حنو حتقيق ىذه العملية 
سناطب -إهنا دلسألة أمانة من جانبنا حنن ادلنتخبني حنوكم « 55116أكتوبر 

أف الشعب اجلزائري وحنو األمة الفرنسية أف نصارحكم ب -زمالئو النواب الفرنسيني
وأصبحت  وقد طرح جانبا ما كاف يرجوه ويطالب بو منذ حني. أضحى ال يتبعنا،

ال يوجد يف الواقع من ينظر بعني اجلد إىل  « .وقاؿ بن جلوؿ416»لو أماري جديدة
ال نستطيع أف  نظرية اإلدماج فيتحتم إذا أف نرسم سياسة جديدة ،ولكن ما ىي؟

احلرة ىي اليت دتكنكم  االنتخاباتنعرض عليكم شيئا فعليكم بسؤاؿ الشعب .إف 
إف من واجبنا أف ننبو  « أما علي قاضي فقد صرح426   »من تبياف حقيقة األمر

من يتولوف السلطة العامة إىل مسؤولياهتم وأف نقوؿ لكم ليس ىناؾ من 
والتقارب بني الفرنسيني  إصالحات تستطيع اف تبعث من جديد التعاوف

سكانا بالرغم منهم  وادلسلمني وأنكم ال دتلكوف احلق يف أف تدرلوا )يف أمتكم(
بشخصيتهم وتقاليدىم ودينهم ولغتهم .وقد  االحتفاظعلى حني أهنم يريدوف 

 .  »43 األوىاـحاف الوقت الذي يريدوف فيو التخلي عن سياسة 
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6نطالب 5512جانفي  23وقد جاء يف تطور ردود فعلهم يف تصريح 
حكومتها  ...دوف شرط بالوجود احلر لألمة اجلزائرية وشخصيتها،باالعًتاؼ

 446ومن ادلستقيلني جند .ورللسها ادلنتخب احلر
 عن الغرفة الثانية6

 مقاطعة اجلزائر6     ساطور قدور
 مقاطعة وىراف6      أمحد فرنسيس

 قسنطينة6    فرحات عباس)سطيف(مقاطعة 
 آيت شعالؿ)رومل(سحبها                     

 عفور صاحل)ادليلية(                     
 بن سامل عيسى)ادلسيلة(                     
 علي قاضي)بلزمة(                     
 مشري عبد اجمليد)تبسة(سحبها                     
 بيوض حاج إبراىيم)غرداية(  مناطق اجلنوب6    

 كما قدـ استقالتهم ادلستشاروف العاموف6
 مقاطعة اجلزائر6     دايل باي رشيد)اجلزائر(

 مقاطعة قسنطينة6    ىجرس صادؽ)ميزوف كاري(
 لشاري زلمد وآخروف                     

رؤساء اجلماعات  اخلوجة، احلراس، قدـ القياد،من جهة أخرى 
جانفي  52وقد استقاؿ يف  وىو ما سبب خلال يف اإلدارة الفرنسية.استقاالهتم 

.كما قدـ استقالتهم مستشاري اإلحتاد 240من رلموع  6403 5512
 456عن القبائل وحدىا قدمت اإلحصاءات التالية يف صفوؼ ادلنتخبني الفرنسي.

 .5511حالة إستقالة يف أكتوبر  02
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 .5511يف نوفمرب حالة  42 
 .5512انفي يف جحالة   25

 .5512يف أفريل حالة  524
أفريل  25وعليو فقد حلت احلكومة الفرنسية اجمللس اجلزائري يف  
عباس  توفيق ادلدري، و أمحد فرنسيس،وصل  5512أفريل  00وحبلوؿ  5512

أفريل  05إىل القاىرة وأعلنوا االنضماـ إىل جبهة التحرير الوطين يف ندوة 
5512 .  

نسبػة ادلسػائل اليت تعػاجلها احملػاكم الشرعيػة  اخنفضت أيضػا،يف ىذه الفًتة  
ظهرت و  46بادلائة بالقبائل 522بادلائة باجلزائر وإىل  02الفرنسية إىل حنو  

 . 47زلاوالت لمإضراب يف بعض ادلؤسسات العمومية الفرنسية باجلزائر
 في الجيش الفرنسي تأثير الهجومات على المجندين الجزائريين -7

 بفرنسا والجزائر
كذلك على جانب من اجملندين   5511أوت  02لقد أثرت ىجومات 

بادلائة من األشخاص  32اجلزائريني بفرنسا واجلزائر وكمثاؿ على ذلك نذكر أف 
مل يلتحقوا باجليش الفرنسي مقابل عدـ  5512الذين كانوا يف سن التجنيد سنة 

 .ة الفرار من اجليش الفرنسيارتفعت نسب،وقد 551048بادلائة سنة  53التحاؽ 
مثال فرت كتيبة كاملة بسالحها وذخريهتا والتحقت  5512ففي شهر مارس 

بالثورة بناحية سوؽ أىراس حيث أعد اخلطة وىيأ عملية الفرار عبد الرمحن بن 
وقد  .االستعماريسامل وزلمد عواشرية وكالذنا قد كانا بصف ضابط باجليش 
مدافع ىاوف  22وفرت الكتيبة اليت ىدمت ادلركز العسكري الفرنسي عن آخره 

أف  االستعماريةوكاف رد فعل اإلدارة  مدفعا رشاشا. 50مم ، 42من عيار 
 . 49عملت على حتويل اجلزائريني إىل القوات الفرنسية ادلوجودة بأدلانيا
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 506وتذكر ادلصادر يف ىذا اإلطار اإلحصاءات التالية
 .5511حالة فرار يف ديسمرب  53
 .5512حالة فرار يف جانفي  54
 .5512حالة فرار يف فيفري  21

حالة فرار  02سجلت حنو  5512لمإشارة فإنو من بداية الثورة إىل غاية بداية 
يف  بادلائة 23،قدر اجلنراؿ ديالؾ نسبتها بػ 5513فيفري حبلوؿ شهر  شهريا.

للجزائر و  بادلائة 44لوىراف  بادلائة 00أف النسب ختتلف بيػن  رلمػػوع اجلزائر،غري
 .51لقسنطينة بادلائة 22

ىذا وتشري تقارير أخرى إىل أف نسبة الفرار من اجليش الفرنسي قد 
من األلف.وعليو،اضطرت القيادة العسكرية  5.01إىل  2.31ارتفعت من 

بادلائة  12مث إىل  42 الفرنسية إىل رفع تعداد األوربيني باجليش باجلزائر إىل
بادلائة وإنقاص  52وإنقاص نسبة ادلستدعيني اجلزائريني إىل سلك الرماة إىل حنو 

يف الفًتة اليت كانت فيها جبهة التحرير  2222إىل  53222عدد اجلند من 
الوطين دتسك بزماـ ادلبادرة.وللوقوؼ يف وجو ذلك قامت  القيادة أيضا بتأطري 

إىل  022.222 عدد أكرب من اجلند األوربيني حتوؿ من األرض والذي احتاج إىل
 .551252خالؿ الفًتة من جانفي إىل سبتمرب  422.222

 
 خاتمة
أف  الفرنسية التقارير ن خالؿ ما مت استعراضو من فحوى عديديبدو م

قد كاف ذلا الوقع الكبري على نفسية اجلزائريني وعلى  5511أوت  02ىجومات 
ادلنطوين يف صفوؼ جبهة وجيش التحرير الوطنيني إىل الشعب إىل  نشاطهم.فمن

واحد وىو إدراؾ أف ما  يف معظمو كاف الرد  االستعماريةادلتعاملني مع اإلدارة 
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زندث ثورة حقيقية وأف الوقت قد حاف لتحديد ادلسار ىل أنت مع أـ ضد 
  الثورة.
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 في آخر عهدها  سليمان باشا الباروني وموقفه من الدولة العثمانية
 2 سطيف /محمد لمين دباغين جامعة  /قسم التاريخ واآلثار / لخضر بوطبة د.

boutebalakhdar@yahoo.fr 
 الملخص باللغة العربية 

صالح ومقاومة االستعمار اضتديث يف البالد يعاجل اظتقال أحد أبرز زعماء اإل
العربية وموقفو من الدولة العثمانية يف آخر عهدىا، كما يعاجل فصل من فصول الصراع 
الذي ظهر جليا مع مطلع القرن التاسع عشر بُت الدولة العثمانية ممثلة اطتالفة اإلسالمية 

ففي الوقت الذي اختار البعض  والدول األوروبية الطامعة يف اقتسام تركتها بعد تصفيتها،
الوقوف ضد الدولة العثمانية لسبب أو آلخر، بقي اظتصلح واجملاىد سليمان باشا الباروين 
وفيا عتذه الدولة، حرصا منو على وحدة الصف على الرغم مما القاه من ظلم على يد 

ىد ضد بعض ممثلي ىذه الدولة يف طرابلس الغرب، وعاش والفرنسية الباروين حياتو جيا
 اصتهل وجاىد العدو بلسانو وقلمو وسيفو دون ملل أو كلل.

Résumé 

Cet article traite l'une des figures de réforme les plus 
importants et la résistance au colonialisme moderne dans les pays 
arabes et la position de l'Empire ottoman dans leur dernier 
temps, aborde également un chapitre du conflit, ce qui était 
évident au début du XIXe siècle, entre  l'Empire ottoman 
représentant du califat islamique et les pays européens pour 
Partager de l'héritage après la liquidation de cette Empire, alors 
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que certains ont choisi de se lever contre l'Empire ottoman pour 
une raison ou une autre, le réformateur et El Moudjahid 
Suleiman Pasha El Baroni est resté fidèle à cet état, pour le bien 
de celui-ci sur l'unité, malgré ce qui est arrivé à l'injustice par 
certains représentants de cet Etat à Tripoli,  El Baroni a vécu sa 
vie en luttant contre un L'ignorance de l'ennemi et a lutté avec 
sa langue et sa plume et l'épée sans l'ennui ou la fatigue. 

 مقدمة:

ب اسًتاتيجيا يف إفريقيا الشمالية، وتعترب حلقة وصل بُت اظتغر  موقعاحتتل ليبيا 
وىي تًتبع على مساحة شاسعة وغنية بالثروة الطبيعية، تعرضت ليبيا    1واظتشرق العربيُت،

كغَتىا من بلدان اظتغرب العريب اضتديث إىل حترشات الدول األوروبية اظتسيحية يف العصر 
، يف مطلع القرن 2اضتديث، وآخر من قام باحتالعتا واستعباد أىلها فرسان القديس يوحنا

، األمر الذي جعل سكان ليبيا يطلبون النجدة من السلطان العثماين السادس عشر
-1520لتخليصهم من الغزاة، فاستجاب اطتليفة العثماين حينئذ سليمان القانوين )

 1556،3م(  لندائهم ومل جيد صعوبة يف طرد فرسان القديس يوحنا عام 1566
اق اصتزائر هبا خاصة من جهة؛ لسببُت: أوعتما قوة الدولة العثمانية يف اظتنطقة بعد إضت

 ورغبة سكان ليبيا يف االنضواء حتت راية اطتالفة العثمانية من جهة ثانية.

وكان إخضاع إقليم طرابلس الغرب على يد درغوث رايس الذي عينو السلطان 
العثماين سليمان القانوين أول حاكم على ىذا اإلقليم، وكان درغوث رايس ىذا أحد 

، وبذلك قضى على أحالم 4ذوا على يد خَت الدين بربروس باشاالرجال الذين تتلم
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وطموحات اإلمرباطور اإلسباين شارل اطتامس الذي حتطمت أحالمو من قبل يف ىزديتو 
(، كما الحقو األتراك يف تونس كذلك إىل أن يتم إضتاقها 1541أمام مدينة اصتزائر )

 5(.1574بالباب العايل فيما بعد )

بية مع الدولة العثمانية من أجل إضعافها واقتسام صراع الدول األورو 
 تركتها:

مل تتوقف ػتاوالت الدول األوروبية طوال اضتكم العثماين للمنطقة عن 
القيام باحتالل اظتنطقة والقضاء على حكم العثمانيُت هبا، يف إطار اضتروب الصليبية كما 

ت فرنسا من احتالل سبقت اإلشارة، فُكللت جهود ىذه الدول بالنجاح حينما دتكن
لتكون فاحتة لالنقضاض على باقي الدول أو الواليات العربية  1830اصتزائر عام 

اطتاضعة للحكم العثماين الواحدة تلو األخرى، وال شك أن الضعف الذي كانت تعاين 
منو اطتالفة العثمانية بداية من القرن التاسع عشر اظتيالدي كان لو دور ىام يف جترؤ ىذه 

مث مصر على  1881عليها، فلم تلبث أن سقطت تونس يف أيدي الفرنسيُت عام الدول 
وذلك يف إطار التآمر على الدولة العثمانية أو ما أشتوه حينها  1882يد األجنليز عام 

 6برجل أوروبا اظتريض من أجل اقتسام تركتها، فلم تكن ليبيا بعيدة عن األطماع األوروبية،
الت عديدة لالستيالء عليها، فتمكن اإليطاليون من فقد تعرضت ىي األخرى او 

وقبل تنفيذ االحتالل بلغت الوقاحة حبكومة إيطاليا أن  1911،7االستيالء عليها عام 
طلبت من الباب العايل تسهيل مهمة االحتالل يف إنذار شديد اللهجة مل يرد عليو الباب 

، وقد أظهر الليبيون ومعهم 8العايل ردا قويا ألن اظتوقف العثماين كان ضعيفا حينئذ
األتراك مقاومة باسلة ظتنع اإليطاليُت من االحتالل، إال أن تفوق اإليطاليُت يف العدد 

 9والعدة حال دون جناحهم يف صد االحتالل.
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وقد ظهر جليا عجز الدولة العثمانية عن الدفاع عن والياهتا منذ االحتالل     
يطاليُت يف جناحهم يف االستيالء على ليبيا ، وساعد اإل1830عام  الفرنسي للجزائر

تفوقهم العسكري وغياب قوة عسكرية وطنية منظمة ومدربة ظتواجهة العدو، إضافة إىل 
الثورات اليت انتشرت يف جسم الدولة العثمانية ىنا وىناك)يف اليمن والبلقان على 

روبية اطتصوص( مما ساىم يف إضعافها من الداخل وىو ما خططت لو الدول األو 
 بإحكام.

ويف ظل اضتكم العثماين  دتتعت ليبيا يف باالستقالل الداخلي حتت حكم األسرة القره 
 .1711منذ عام  10مانلية

وجتدر اإلشارة ىنا إىل حركات اإلصالح والنهضة العربية اليت ظهرت باظتوازاة مع 
ثال األفغاين تنامي اضتركة االستعمارية، ونشطها العديد من زعماء النهضة واإلصالح أم

وآخرون، وقد أدت الظروف العصيبة اليت كانت دتر  11وػتمد عبده ورشيد رضا والباروين
هبا الدول العربية واطتالفة العثمانية إىل حدوث تقارب كبَت بُت الدولة العثمانية وليبيا يف 

 .12اإلطار الديٍت

 نية:مقاومة االحتالل اإليطالي وعالقة سليمان الباروني بالدولة العثما

رغم التفوق اإليطايل إىل أن الوطنيُت الليبيُت عزموا على التصدي للمؤامرة 
االستعمارية رغم اإلمكانيات ادودة والتفرقة، وكان الشيخ سليمان باشا الباروين أحد 
أقطاب الفكر واصتهاد واإلصالح يف طرابلس الغرب وصاحب جريدة األسد 

 أنو كان حبكم القناعة والوظيفة من أنصار ، إذ يذكر أبو القاسم سعد ا13اإلسالمي
اليت كان األفغاين رائدىا، بل ظل متمسكا هبا حىت بعد اإلطاحة  14اصتامعة اإلسالمية

باطتالفة اإلسالمية وصعود كمال أتاتورك إىل اضتكم، حيث تعاون مع االحتاديُت واألظتان 
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مصَت الباروين االضطهاد لإلطاحة باإليطاليُت خالل اضترب العاظتية األوىل، وكان 
والتشريد مثل اجملاىدين الليبيُت اآلخرين الذين قاوموا االحتالل اإليطايل بشىت الوسائل 

 .15والطرق

و من اعتموم اليت كان حيملها سليمان باشا الباروين اختالف األمة اإلسالمية 
 .16وتفرقها، وىو يرى اطتطر األورويب الداىم حيدق هبا

 حبو ىو الشاب،"الباروين سليمان" حياة يف الباحث ظرن يستلفت ما أول إن
 مستوى من هبا يليق ما إىل ترقى دولة إسالمية بناء إىل وتطلعو للدين، وإخالصو لألدب،

 بعض الشعوب جتمع اليت العثمانية، بالدولة بالغا إعجابو كان وىكذا .األرض أمم بُت
مية، وىي كل ما تبقى من عز األمة واإلسالمية واليت كانت دتثل اطتالفة اإلسال العربية

العربية واإلسالمية، ومن الوقائع اليت حدثت لو بسبب إعجابو وحبو للدولة العثمانية 
 أن لو يطيب كان اطتط العريب ،  على يده ولسالطينها أنو يف إحدى اظترات كان ديرن

العثمانية  راءفقلد متأنقا الطغ حيبهم  الذين آل عثمان سالطُت أشتاء بكتابة خطو جيلو
فكتب السلطان  باشتو، صغَتة، طغراء وريقة على تسليتو فخط يف فأمعن  الشهَتة
اطتاصة ومل يكن يدرك أن ذلك الرسم  أوراقو بُت الوريقة ىذه جعل الباروين مث سليمان

سيجلب لو اظتتاعب واظتشاق حيث عثرت عليها السلطات يف إحدى عمليات التفتيش 
 يت ذكره.اليت خضع عتا كما سيأ

اضتضارة  بأسباب وكان الباروين صاحب فكر نَت، وبعد نظر يؤمن بفكرة األخذ
 ،17اطفيش الشيخ أستاذه غتلس يف كان أنو منها ونوادر، مواقف ذلك يف ولو اضتديثة
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 الدولة بُت قائمة حينئذ  اضترب وكانت ويعده بدعة  الفوتوغرايف التصوير ينكر الذي كان
 العثمانيُت اظتظفرة انتصارات عن أستاذه حيدث الشاب الباروين أخذواليونان، ف العثمانية

 أبطال دتثل صور من فيها ما لو مصورة، شارحا غتلة على ذلك يف ويُطلعو أعدائهم، على
ىناك فراق لو ذلك  و ىنا صرعى اليونان وجنود خيوعتم، صهوات على وىم عثمان آل

 18.ومل خيف إعجابو باظتشهد

متاعب سليمان الباروين بدأت مبكرة وىو ال يزال شابا حيث    والظاىر أن       
تعرض إىل اظتضايقات و االستجوابات، و األحكام بالسجن و النفي ، من طرف اضتكام 
العثمانيُت، بتهمة السعي إىل فصل طرابلس الغرب عن الدولة العثمانية، و التعاون مع 

ل يف اظترة األوىل، بعد أن وجد م؛ حيث اعتق1898فرنسا عقب عودتو من وادي ميزاب 
يف أمتعتو مسودات الكتاب الذي كان بصدد تأليفو عن اظتذىب اإلباضي، و الرسالة اليت 

 وكان شائعا حينئذ عن اظتذىب اإلباضي أنو ال جاءتو من أحد الناقمُت على العثمانيُت.
 اطتاصة، أوراقو بُت رسالة يف عليها وقرءوا، اطتروج على وحيض العثمانية، يعًتف باطتالفة

بسراب،  أشبو فهي العثمانية، الدولة العثمانيُت "وأما ناقم على من تلقاىا قد كان
نكرا وأما  األول من أشد ثاٍن، شيئا دليل جيده مل جاءه إذا ماء حىت الضمان حيسبو
 خطها السلطان يف وتأنق يوما، سليمان خطها الشاب اليت اظتقلدة، الطغراء فتلك  الثالثة
 يشيع كل عهد ويف العهد ذلك عنقو يف تضرب بأن كفيلة  مان الباروين وىي أدلةسلي
فحوكم  يربئ أن لو وأىن عثمان آل حب يف اظتتفاين وىو والتأويل ، والتجسس الدس فيو

 واحدة العمل جردية يف وتصب كلها جسيمة، كانت فالُتهم اظتؤبد باضتبس عليو وحكم
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  العثماين ومنهم الوايل العقالء، واستاء .باضتكم تسامعوا ظتَّا الناس الدولة وىاج أمن ضد
 وإخالصو وتسكينا وصدقو، براءة الباروين، من يعرفون ظتا نظرا نفسو، باشا  ىاشم

 على حيلف أن على األعيان، من رتاعة بكفالة وسبيل االستئناف ػتكمة أخلت للخواطر
  19.والسلطان للدولة على اإلخالص اظتصحف

احتجاجات شديدة قام هبا العامة و العقالء ضد  قالو يف حدوثوقد تسبب اعت
إن الوقفة اليت سجلها ىؤالء مع  20ىذا القرار، الذي اعتربوه جائرا و متعسفا يف حقو.

الرجل لدليل كاف مبكانة الرجل وعظمة شأنو لدى الناس، فقد أدركوا أن سجن الباروين 
 ها. أو نفيو إمنا يعود باطتسران على اظتنطقة برمت

 اآلستانة يف اظتراجع العليا إىل  1898 عام  حينو يف رُفع  الرباءة حكم ولكن 
للقانون فردت  مناف بالرباءة  وحكم اكمة دامغة، األدلة فرأت اكمة أن .آخر عاماً 

والعدل،  مقتضى اضتق على جديد، من فيها النظر إعادة وطلبت طرابلس، الدعوة إىل
 بك فسَّاطو، ػتمد فاضطر قائمقام 1900 عام يف من جديد،ومت إلقاء القبض عليو 

 الدرك من قوة القاسي، ترافقو اإلجراء هبذا القيام بنفسو يتوىل أن إىل األسَت البَتويت
 يف يقضيها أن سنُت على ستس مدة باضتبس اضتكم الباروين واظتشائخ، وتلقى سليمان

 العام إبقاء السجُت يف النائب أىاضتكم فر  الغريب عتذا اصتبل رودس،  واضطرب جزيرة
 حافظ اآلخر الوايل خالعتا فًتة كان طرابلس، سجن يف الفتنة فلبث خشية طرابلس،

أعيان  بضمانة عام، بعد سراحو فأطلق عنو اضتكم، زتيدة لتخفيف مبساعٍ  باشا، يقوم
 ابلسطر  سور يتجاوز فال أعُت الشرطة، حتت يبقى أن على طرابلس، وأعيان اصتبل الغريب
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 إىل الوىن مل يتسرب ا، بعدالة اإلديان قوي القضبان وراء وىو  التايل، وكان العام طوال
 21قط. نفسو

كانت   22ويبدو أن عالقة سليمان الباروين بالسلطان العثماين عبد اضتميد الثاين
طيبة إذ جنده يرسل لو شكوى بعد أن ألقت السلطات اضتاكمة يف ليبيا عليو القبض وىو 

ا إىل طرابلس قادما من وادي ميزاب باصتنوب اصتزائري، وقد اهتمتو بالتمذىب راجع
والتحضَت للتمرد باسم سكان اصتبل الغريب كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، وتبع شكواه 

 بقصيدة طويلة ديدح فيها ىذا السلطان. 

مانية، إال أن متاعب الباروين يبدو أهنا مل تنتو، فرغم عواطفو اظتيالة للدولة العث
وحبو عتا ولسالطينها، فإنو ُمنع من دخول تركيا يف عهد كمال أتاتورك حبجة أنو انتقد 

 سياستها القائمة على الالئكية.

وكانت لسليمان الباروين مراسالت مع بعض الزعماء والرفقاء يف السالح أمثال 
بة وكانت تلك اظتراسالت تتمحور حول ػتار  23األمَت علي بن األمَت عبد القادر

  24اإليطاليُت ومناصرة العثمانيُت ودعم القضية اإلسالمية.

وال شك أن السالطُت العثمانيُت أدركوا مكانة وقدر الشيخ الباروين لدى أىلو 
من طرابلس الغرب واصتبل الغريب، وشتعتو الطيبة الواسعة فقاموا بتعيينو رشتيًا عضوا يف 

طرابلس الغرب حينما كانت من بُت واليات غتلس األمة العثماين )غتلس اظتبعوثان( ممثال 
م، كما عُت عضوا يف غتلس األعيان 1907يوليو  24الدولة العثمانية كان ذلك يف 

 25ميالدية يف عهد مصطفى كمال. 1919العثماين فلبث فيو إىل سنة 
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ورغم ما تعرض لو الباروين من متاعب ومشاق على يد رجال الدولة العثمانية، 
َت من مواقفو اجتاه الباب العايل يف شيء، ألنو كان يدرك أن الوالء إال أن ذلك مل يغ

للدولة واجب تقتضيو الظروف الراىنة يف وقت كانت الدولة العثمانية يف أمس اضتاجة إىل 
ظل سليمان االلتفاف حوعتا، والتضامن معها ضد األعداء اظتتآمرين يف الداخل واطتارج، ف

اإليطاليُت، بتدعيم من الدولة العثمانية انو الغزاة الباروين جياىد بسيفو وقلمو ولس
غتلس اصتمهورية  1919- 1918واستطاع أن يؤسس مع غتموعة من رفاقو سنيت 

الطرابلسية، وكان ىو أحد أعضاء ىذا اجمللس، وبعد هناية اضترب العاظتية األوىل خابت 
وين فلم يعد مرغوبا فيو ال آمالو بانتصار اضتلفاء على أظتانيا وتركيا، وذاقت األرض بالبار 

يف تونس وال يف اصتزائر حيث كان االستعمار الفرنسي يسيطر على الدولتُت، وال يف 
تركيا، فاستقر بو اظتقام يف اضتجاز بادئ األمر، مث دعاه اظتلك فيصل إىل بغداد اليت أقام 

 26 هبا مدة من الزمن لَتحل بعدىا إىل مسقط.

من أشد اظتعارضُت لقبول السلطات العثمانية  وكان اجملاىد سليمان الباروين
حيث احتج بشدة يف غتلس اظتبعوثان الذي   27التفاوض مع اإليطاليُت يف الشأن اللييب، 

كان عضوا فيو حيث قال: )إننا إىل اآلن حنارب باسم العثمانيُت والطرابلسيُت، فإذا أبرم 
الطرابلسيُت فقط إىل آخر  الصلح على ما ال يرضينا أمكننا االستمرار يف اضترب باسم

قطرة من دمائنا، وليس بيننا متقاعس عن اضترب أو ميال إىل العدو أو مسامل لو، وقد 
أوجبنا اضترب على كل قادر دون استثناء، ومادامت الدول العظمى ملتزمة باضتياد، فإننا 

َت حنارب باسم دولتنا وموطننا، وقد ظهر منها الوقوف يف طريق انتصاراتنا وقوف غ
ومل يكًتث لتلك  28مشروع فإننا نعد ذلك تعصبا ولذلك سنحارب باسم الدين فقد(،

 1913اظتعاىدة واستمر يف جهاد الطليان، إىل أن اضطر إىل السفر إىل اسطنبول عام 
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وذلك بعد أن عينتو  1915وبعد اندالع اضترب العاظتية األوىل عاد إىل طرابلس عام 
 29فظل يكافح الطليان حىت هناية اضترب العاظتية األوىل. السلطة العثمانية حاكما عليها.

وكان سليمان الباروين رجل غتاىد ذا شخصية فذة ال خيشى يف ا لومة الئم 
رد يف رسالة على القائد  وال يسكت على الباطل وال على إىانة أو مس بكرامتو، فقد

اإليطايل الذي حاول النيل من شخصو و من مقاصده يف الكفاح يف رسالة قوية قائال:) 
ليكن يف علمكم إنٍت لست متقلبا، وال غدارا وال ػتبا للمال، وال معاديا لإلصالح 
 واظتدنية ولكٍت رجل عارف قيمة الوطن، ومعٌت الدين ولذة اضترية وفضيلة الشرف...وإين

ألستسهل من جنب حرية النفس كل صعب، وىا أنا آكل من الطعام أخشنو، وأنام 
على األرض متوسدا سرج فرسي، وأشرب اظتاء اظتاحل تارة واظتر أخرى، وأسَت يف الليل 

  30اظتظلم اظتمطر، وال أرى ىذا إال ألذ من الشهد، وال يزيد جأشي إال ثباتا(

كانت دتر هبا الدولة العثمانية ، إال   ورغم اظتفاوضات اليت جرت يف ظروف حرجة
أن الباب العايل ظل يدعم الليبيُت يف جهادىم، حيث أعلن السلطان العثماين استقالل 

 31 ليبيا الذايت وأسند قيادهتا إىل السنوسي.

كان سليمان الباروين من أبناء جيلو اظتغاوير الذين كانوا يعتزون بأصوعتم 
دولة العثمانية والسلطان عبد اضتميد الثاين، وأثناء ومذىبهم، وكان شديد التعلق بال

اضترب العاظتية األوىل عينتو الدولة العثمانية واليا على طرابلس فقاد حركة اصتهاد هبا ضد 
اإليطاليُت، وكان ينسق مع األظتان وصتنة االحتاد والًتقي، وبعد هناية اضترب مل تف إيطاليا 

ي يبدو أنو مل يكن معٍت مببادئ ولسون اظتتعلقة حبق اظتنتصرة بوعودىا للشعب اللييب الذ
 32الشعوب يف تقرير مصَتىا.
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ومهما يكن من أمر فقد ظل الباروين وفيا إىل الدولة العثمانية حىت بعد أن 
 ، باعت طرابلس على حد تعبَت أبو القاسم سعد ا، وحىت أن بدَّل كمال أتاتورك وغَتَّ

 33الًتكية من دخول أراضيها. وبعد أن منعتو السلطات العثمانية

ومن خصال الباروين ثباتو على مواقفو، إذ جنده كان من أشد اظتعارضُت لثورة  
الشريف حسُت ضد الدولة العثمانية وظل على نفس اطتط حىت عندما كتب إىل الشريف 
حسُت يستأذنو يف السماح لو بأداء فريضة اضتج، وكان قد كتب مقاال يف جريدة ينتقد 

اسة الشريف حسُت وحتالفو من اإلجنليز، ولكي يبُت لو موقفو الثابت أرسل لو فيو سي
نص اظتقال مع الطلب، فسمح لو الشريف حسُت بأداء فريضة اضتج واستقبل ىناك 

 34حبفاوة.

وكان الشيخ سليمان باشا الباروين يتطلع فيما كان يتطلع إىل إصالح اجملتمع يف 
 العامل العريب واإلسالمي، وكان يأمل إىل إصالح وطنو الصغَت ليبيا ويف وطنو الكبَت

األوضاع االجتماعية من خالل اظتشاريع اإلصالحية اليت أطلقها، وجهوده التعليمية 
والثقافية اليت بذعتا يف سبيل العمل على إخراج األمة مما كانت تتخبط فيو من جهل 

التام الذي أبداه وختلف وضعف، كما جتلَّت آمالو يف اإلصالح من خالل اإلخالص 
اجتاه اطتالفة اإلسالمية اظتمثلة يف الدولة العثمانية، إدراكا منو بأن قوة الدولة العثمانية ىي 
قوة لإلسالم الذي أخذ الغرب يًتبص بو الدوائر، فظل حريصا يف حياتو بعظمة 
اظتسؤولية، فكان يسعى جاىدا لربط عالقات ثقافية واجتماعية مع كل الزعماء 

 35يُت مبا فيهم شيخو وقدوتو ومنهاجو الشيخ ػتمد بن يوسف أطفيش.اإلسالم

 اتمة:خ
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ويف األخَت ديكننا القول أن الشيخ سليمان باشا الباروين كان غتاىدا من الطراز األول 
وقد قال عنو أزتد الشريف السنوسي أنو دافع عن طرابلس وبرقة وأنو الرجل اجملرب 

وظل  ،36فقد قال إن الباروين اكتسب غتده بالسيفوالعاقل، أما عبد العزيز الثعاليب 
الباروين وفيا للدولة العثمانية ولفكرة اصتامعة اإلسالمية فكان معارضا لثورة الشريف 

 حسُت يف اضتجاز ضد الدولة العثمانية.

ين الذي تبٌت فكرة بالسلطان العثماين عبد اضتميد الثا معجباو كما ظل الباروين وفيا 
االت على لمضايقات واالعتقلة بعد رتال الدين األفغاين، رغم تعرضو اصتامعة اإلسالمي

شك أنو كان يرى أن السبيل الوحيد لتوحيد كلمة اظتسلمُت  اليد الدولة العثمانية، ف
وبالتايل تغلبهم على اطتطر الداىم يتمثل يف االلتفاف حول فكرة اصتامعة اإلسالمية اليت 

 الشروط اظتوضوعية متوفرة.  كل  اظتسلمُت ألن كان يرى أنو من اظتمكن حتقيق وحدة

 المصادر والمراجع:
                                                           

 .409، ص 1985هضة العربية، بَتوت، زىية قدورة: تاريخ العرب اضتديث، دار الن  1
كان مركز فرسان القديس يوحنا جزيرة رودس، وبعد أن دتكن األتراك العثمانيون من إخضاع ىذه    2

اصتزيرة لسلطتهم نقل ىؤالء الفرسان نشاطهم البحري إىل جزيرة مالطة، وكان يقودىم القرصان الشهَت 
وحتالفو مع اإلمرباطور اإلسباين شارل اطتامس الذي  أندري دوريا اظتعروف بتعصبو للدين الكاثوليكي

أغار على منطقة اظتغرب العريب هبدف السيطرة والتوسع والقضاء على اإلسالم يف إطار حروب 
االسًتداد اليت أعلنها جده فرديناند الكاثوليكي واظتلكة إيزابيال ضد اظتسلمُت بتحريض من أسقف  

اظتعروف بعداءه  Francisco Xéminèsخيمينيس كنيسة طوليدو الكاردينال فرانشيسكو 
للمسلمُت، ومالحقتهم يف البالد اظتغاربية، فتعرضت السواحل اظتغاربية إىل الغزو اإليبَتي )اإلسباين 

 والربتغايل(، وشهدت مدنو زتالت عسكرية إسبانية مسعورة انتهت باحتالل معظمها. 
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 .1989، 1قيا الشمالية، دار النهضة العربية ، طعزيز سامح إلًت: األتراك العثمانيون يف إفري  3

 ػتمد فريد بك: الدولة العثمانية العلية، حتقيق إحسان حقي، دار النفائس، بَتوت.
، 2ػتمد العريب الزبَتي: مدخل إىل تاريخ اظتغرب العريب اضتديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط 4

 .29،  ص1985اصتزائر، 
ات ينظر، عزيز سامح إلًت: األتراك العثمانيون يف إفريقيا الشمالية، دار النهضة ظتزيد من اظتعلوم  5

 .1989، 1العربية ، ط

 وكذلك ، ػتمد فريد بك: اظترجع السابق.
الغزو االيطايل لليبيا » :د. سالم ػتمد علي زتزة األسديحول مؤامرة االستيالء  على ليبيا راجع،   6

، دراسة تارخيية وثائقية «1911–1878ستعداد العسكري بُت التسويات الدولية واال 1911
 .2013، أيلول 33، غتلة كلية الًتبية األساسية، جامعة بابل، عدد حتليلية

 .571، ص 2004:اطتالفة العثمانية، دار ابن حزم، بَتوت،  عبد اظتنعم اعتامشي  7
حيث أثارت الدول األوروبية كان الباب العايل دير يف ىذه الفًتة بظروف مل يكن حيسد عليها    8

اظتتنافسة عليو شعوب البلقان وحرضتها على الثورة واالستقالل، كما كان الدب الروسي يبحث عن 
منفذ حبري يوصلو للمياه الدافئة فكان ىو اآلخر يثَت اظتشاكل على اضتدود مما جعل مركز الباب العايل 

 ضعيف أمام كثرة األعداء من الداخل واطتارج.
 يد من اإلطالع حول االحتالل اإليطايل ومقاومة الليبيُت راجع:ظتز   9

-1911أزتد رفعت عبد العزيز سيد، ػتمد أػتمد الطوير: تاريخ اصتهاد يف ليبيا ضد الغزو اإليطايل 
 .1965، مركز اضتضارة العربية، القاىرة، 1931

اظتعرفة، اصتامعية،  ، منشورات دار1922 – 1516عمر عبد العزيز عمر: تاريخ اظتشرق العريب 
1997 . 
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، بَتوت، دار النهضة العربية، 1960إىل  1815عبد اضتميد البطريق: التيارات السياسية اظتعاصرة 
1974. 

 .1985باطتَت، اعتامشي ػتمد، اعتاين: الغزو اإليطايل وبداية حركـة اظتقاومـة اظتسلحـة، 
تركي دتكن من أن ينشئ لنفسو ملكا يف  مؤسس األسرة ىو أزتد باشا القره مانلي وىو من أصل  10

ليبيا كما فعل ػتمد علي باشا بعده يف مصر.واستمرت األسرة يف حكم ليبيا حىت قيام الثورة الليبية 
 .1969عام 
، اظتطبعة 1ظتزيد من التفاصيل ينظر، إبراىيم أبو اليقظان:سليمان الباروين باشا يف أطوار حياتو، ج  11

 م.1959العربية، اصتزائر :
جعلت العديد من اضتركات السياسية يف الوطن العريب يف الفًتة نفسها من القومية العربية منطلقا  12

 عتا يف عملها السياسي واألديب. كما يف سوريا ولبنان على سبيل اظتثال.
م، و كان شعارىا اآلية الكردية: 1907جريدة دينية سياسية أدبية أسبوعية، صدرت يف أوائل سنة  13

ل جاء اضتق و زىق الباطل كان زىوقا﴾، توقفت عن الصدور بعد ثالثة أعداد )العدد ﴿ و ق
 م(.1908أفريل  23م، العدد الثالث: 1908أفريل  14م، العدد الثاين :1907أوت  12األول:

-ينظر ػتمد عمارة: اصتامعة اإلسالمية و الفكرة القوميةحول موضوع اصتامعة اإلسالمية ينظر،   14
 و ما بعدىا. 124م، ص 1994، دار الشروق، بَتوت، القاىرة:1كامل، ط  منوذج مصطفى

، بَتوت، 1أبو القاسم سعد ا: حبوث يف التاريخ العريب اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، ط  15
 . 216،  ص2003

 .393أبو القاسم سعد ا:  اظترجع نفسو، ص  16
  (1385 – 1305ن يوسف أطفيش أبو إسحاق إبراىيم بن ػتمد بن إبراىيم ب الشيخ  17
، وادي ميزابيف  نڤبٍت يزمن أىل  جزائري إباضي( ىو رجل دين وأديب وفقيو 1979-1888ىـ/
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كان من كبار العاملُت يف سبيل وحدة اظتسلمُت كما يف تعبَت بعض من تررتوا لو. وانتقل يف مرحلة 
عبد لوطنيَّة بزعامة ، وشارك يف حركة تونس االزيتونةجامع للدراسة يف  تونسمن مراحل حياتو إىل 

ويف مصر أنشأ غتلة  .مصربعاده إىل ، وال سيَّما يف مقاومة الفرنسيُت مما اضطرىم إلالعزيز الثعاليب
دولة اظتنهاج، وعمل يف دار الكتب اظتصريَّة، فشارك يف حتقيق بعض كتب الًتاث، مث كان ممثاًل عن 

، ورئيساً لوفدىا الرشتي يف ىيئة األمم اظتتحدَّة، وكان قبل ذلك قد الدول العربيَّة جامعةيف  إمامة ُعمان
كان الشيخ أطفيش يكتب اظتقاالت، ولو العديد من .أسَّس أول مكتب سياسي لُعمان يف القاىرة

ت والصحف اظتصريَّة.  اظتقاالت السياسيَّة واالجتماعيَّة كانت تنشر يف بعض اجملالَّ
 .7-6باعي وآخرون: سليمان  الباروين )اظتعلم اظتقاتل(، ص ص فاضل الس  18
 .11فاضل السباعي: اظترجع نفسو، ص   19

، اظتطبعة العربية، 1يُنظر إبراىيم أبو اليقظان:سليمان الباروين باشا يف أطوار حياتو، ج  20
 م1959اصتزائر:

 .11-10فاضل السباعي وآخرون: اظترجع نفسو، ص ص   21
بة عن السلطان عبد اضتميد الكثَت من اضترب، فكتب عنو األصدقاء واألعداء، وكثر أسالت الكتا  22

اظتهتمون بالكتابة حول حياتو السياسية واطتاصة، كما اىتموا بإجنازاتو، ومن ضمن الشخصيات البارزة 
قال  اليت كانت معجبة بو نذكر على سبيل اظتثال ال اضتصر الثائر واظتصلح رتال الدين األفغاين الذي

إن السلطان عبدا ضتميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودىاء  « فيو:
وسياسة، خصوصاً يف تسخَت جليسو، وال عجب إذا رأيناه يذلل لك ما يقام ظتلكو من الصعاب من 

من ذلك  دول الغرب، وخيرج اظتناوئ لو من حضرتو راضيًا عنو وعن سَتتو وسَته، مقتنعًا حبجتو سواء
 اظتلك واألمَت والوزير والسفَت.
ويقول أيضا: أما مارأيتو من يقظة السلطان ورشده وحذره وإعداده العدة الالزمة إلبطال مكائد أوروبا 
وحسن نواياه واستعداده للنهوض بالدولة الذي فيو هنضة اظتسلمُت عموماً، فقد دفعٍت إىل مد يدي لو 

علم اليقُت، أن اظتمالك اإلسالمية يف الشرق ال تسلم من شراك أوروبا،  فبايعتو باطتالفة واظتلك، عاظتاً 
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وال من السعي وراء إضعافها وجتزئتها ، ويف األخَت ازدرائها واحدة بعد أخرى، إال بيقظة وانتباه 
اظتصدر: عبد العايل سعد الرشيدي: السلطان العثماين   » .عمومي وانضواء حتت راية اطتليفة األعظم

ميد الثاين اظتفًتى عليو، منتدى صيد الفوائد، عبد اضت
https://saaid.net/Minute/693.htm :ظتزيد من اظتعلومات حول ىذا السلطان يُنظر 

  العثمانيون  والروس.  :علي حسون
 اريخ الدولة العثمانية: ت تتيلماز أوزتونا
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 هتجسيد مالمح وو الفكر القومي الناصري أحمد بن بلة                
الجزائرية في قيادة الدولة  

  2سطيف /جامعة محمد لمين دباغين / سفيان لوصيفد/
ssooffiiaanneelloouucciiff@@yyaahhoooo..ffrr 

 الملخص:
يعاااااقا ابااااااق   قلتحاياااااة أ البن ااااال ئيسااااا ة جزااااات  ااااا    اااااة الااااا     ا أ  ل   ا ااااا        

ابسبا ة، أ الذي تأث  إىل حت  ع ت  فكا  الا     ابسا ي  اق  الات ال ق ا ، أ ذاذا   اذ 
 اااتايقت الةااازحة اة ا  ياااة،  اااات اابااامش  ااا    اااة رق ااات  مااا أ  الزحاااتة الع   اااة، أ ا ااا  ا ااا  

ء التألااااة اة ا  يااااة ابساااابا ة، اياااا  ق  سااااألة الاااابي    اااا  ا حث البأياااا   لفكاااا ش     ااااق
اايبع قحي الف نسل الاق م جيقيق ا    ما أ  الف نساة، أ ا ا  ا ا  ايابعقوة  از اقت 
الميساا ة اة ا  يااة  ق ااة  سااألة البع يااري، ذااذا ا  ااا ياازت يعاا ت    ااق  اا   ب اا  

 ال يري الس قي ة أ الةاق  ة.

Summary: 
       The article deals with the study and personalization 

of Ahmed Ben Bella, the first president of independent 
Algeria, which was greatly influenced by the thought of 
Egyptian President Gamal Abdel Nasser. Since the 
beginning of the Algerian revolution, Ben Bella has 
considered him the leader of the Arab unity project. 
The Algerian independent state, especially the issue of 
dispossession of the French colonial heritage based on 
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the French project, and worked to restore the 
characteristics of Algerian personality, especially the 
issue of Arabization, the latter will know the difference 
between different political and cultural elites. 

 مقدمة:
ااب اا  كااقا الاا     جزاات  اا    ااة نق اا ي الفكاا ، أ ااا أو البز،اا  أ ا يااتيزلز، ق،        

العااا و أ نقمااا   ااا  ج، ااا    اااذ ثااازحة اة ا ااا  مااات الف نسااا  ، الااا  اابمذاااق  الفكااا  الااااز ل
ابي سة    الزوية اايبع قح، أ كقا  ق  الت ال ق   أ  س   ا  عا  لا ،  قيابال  
 قلااقذ ة أ ذ ااقش تمالل  قلع أ ااة جيااقص كقناي  ساا  حق  اة  ااق، أ حاا  راقو وألااة ااياابا   

الا  م ا   اق حصام  اعز ة اب اقص  ،ا ا  ذبسا ت ج كاقحش      اة جزت  اة ا   ح  سق اك  
، ناذك     اق حلتاثة اايبا   أ إحث ااحب   الف نسل الذي زاو ا  ر ا أ ث ثا  يا ة

 كاااا ة ا أ ااااة اة ا اااا  أ ربا ا ااااق ا اااا  جحص الزاراااال  اااا   اااا   تا اااا   ذ   ااااة ل ااااة ا باااا  
 ال  يقوت أ ا ي. الف نسل

   عربيسيرة زعيم  أحمد بن بلة:أوال: 
   تي ااة     ااة أايااة ت  سااقا صاا ب اة ا اا ، ت ااا   9191ألاات جزاات  اا    ااة ياا ة        

تع   اا  ا أ     ساااس حجياا ،   أا اا  تع   اا    اب ح ااة الةقنزيااة  ب  سااقا، أ  عااتذق   
تسااا ه لااا  يااا لقت ااحاااب   الف نسااال دبزا ااا ة البع ااا م، أ  ااا   احلااا ب العقب اااة الةقن اااة 
ج،اااام ا اااا  الب   اااات ا ،لااااقحي    اااافزت الااااازات ايق ااااة الف نساااا ة، أ حب ااااي ا  اااا  
الظاا أت جا سناازص ابعااقحش الابقل ااة   يااقحة احلاا ب إىل ،قنااري   نسااق أ ح فق  ااق، أ راات 

  ناا  مماق و اال  اقة  ا  وي از  مناذاش   جظ ا  ئا قاة أ  لزلاة   الابااق   قةل اة ا يلقل اة
 .1أيقص اايبناقق
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اة ا ااااا ي  البنااااا   الااااا  احتكل اااااق الف نسااااا زا   حااااا  9191 عااااات ماااااقزح  اااااقي أ         
، أ اخنا      افزت حا ب ح كاة انبساقح احل ياقت التشنا ان اة، أ  اقص  قل ضق  الازني

    تمك   اب ظ ة ايق اة أ   ل ح    اانبيق قت أ انبيري نق لق ل       تية     ة،
 ساوأا   تزا اة أ تز، ا  أ ت ظا م اب قما    كاقا جزات  ا    اةاة قح العسك ي ل نا ب  

الااازن    الااااقوحي  ا ااا  زااا  السااا ح     ياااق يااا ية،   تااازىل  ساااوأل ة ا ئااا ات ا ااا  
الااازذ ا    صااا ب اة ا ااا ، أ لكفقءتااا  أ  متااا  العساااك ية ج اااله  ساااوأ  اب ظ اااة  الالاااق 

  ااة اايااب  ء ا اا  ئااقحش  اال ح قراا    ا  الساا ية ا اا  ابساابزين الاازني،  يلااس أ و اا  أ
بااق ل منااذاش لاااواحة ااياابع قحية، أ  عاات ال 9191ياا ة  ج اازا  المياات اب كاا ي بتي ااة أذاا اا

رلضاااي ا  ااا  السااا لقت الف نسااا ة، أ حكااام ا  ااا   قلسااا   أ ايق اااة اكبماااقت اب ظ اااة 
، أ ح اس ااتساقات  ا  9111، أ ايبلق  الفا اح  ا  السا   يا ة اذب اذا ق ئتيتا

 ل احل ب ام الرتاب اة ا  ي    ،تيت. ر قوة أ   قم 
ايابا    الااقذ ة أ ذ ااقش ا ا     كبااري ة اة رب ياا  اب ا ب العاا و ح ااة اب قح ااة         

الب ساا   أ البماااقأح أ الع ااا  ابمااارتش لبزح ااات  ااا  اباقأ اااة ابسااا نة اب قح  اااة مااات ااااتأ 
أاحاااات، ل  اااا  جرلااااقح اب اااا ب العاااا و الة ثااااة اب اااا ب، اة ا اااا ، تاااازن  ااياااابا   البااااقص، أ 

ةق عااة الع   ااة  ال ح ااا  كاا ة الات ز    ااربااقو الف نساال  اأي ئااك   اا  اانضا قص إىل ا
اا    سااق  9119جئكقل  أ  ك ة الس قوة اب وأ،ة، أ ا ات اناتا  الةازحة اة ا  ياة يا ة 

    .2اق ق   ايقحج ة ري ا ي نة
ااباااا  جزااات  ااا    اااة أ ح قرااا    ااات  زمااا قت، حسااا   9111جكباااز     22          
جزت،   ت   ضا ،  عات ا   اة ر  ا ة ،زياة للاق  ة      اة ا ا   ب  اق زا اقء الةازحة  ميي

اة ا  ية، كقني  ب  ة    اب  ب حنز تزن ، أ جحص ي ا ا  ال ا أ     لاقح اة ا ا ، أ 
 9111 ااااقح   91إىل صقيااااة إياااااقت الابااااق   مت يااا   ال ا ااااقء اي سااااة  ساااا زا   نسااااق
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ح اامت مت إناا ق ياا اح م، أ  عاات إااا ا اياابا   اة ا اا  تاازىل جزاات  اا    ااة ر ااقوة التألااة 
 .91113،زاا  91الفب ة إىل صقية 

 :الناصريالقومي و الفكر  أحمد بن بلةثانيا: 
 ا   كا ة أن  ااة  ال ق ا   اق  الات،عا     اق  9111باق رق اي الةازحة ابسا ية يا ة       

إا إئاقحات إىل العا ب جأ الع أ اة ككا ،   سا  ا تز،ات     كقنايإىل  ك ة رز  اة، أ رل ا
الماااع  ذااال  ا اااا ص أ   السااانق ة أ أ إدناااق كقناااي الفكااا ة ال اياااية     اااقذ  البع ااا م أ

جنمااااأ إ ااااااة  اااازت العاااا ب، أ   ااااق  الاااات ال ق اااا  المااااعقحات الزن  ااااة، أ  عاااات جا ،ااااقء
،  اااأ،  الفكااا  اي ااا   إىل ا ااا س الفكااا  العااا و، أ ا  اااة الع   اااة  ااا  السااانق ة الع   اااة، أ

،  ااا   ااا   وا ااا  ل ن كاااقت البن ي ياااة الع   اااة أ واااام  ب ااا  الاضاااقيق أ العااا و الااااز ل
 ااذب ق قت الع   ة.

جب اااق  الااات ال ق ااا ، الاااذي كاااقا زنظااا   باااأث ي كاااقا  ااا  اب جنااا  جزااات  ااا    اااةياااا         
 تا  قالةازحة اة ا  ياة أ كاقا يا اق  الات ال ق ا   جيّات س عة  قذاية ا   ة أاياعة، أ رات 

،ل ة البن يا  الازني الاذي  جراق زا ز ت ك  البس   ت أ ا  كقنقت ل  جال أ  لس ح، ق
 العق . لبع ي   قلةزحة اة ا  ية   العق  الع و أ  ا ئ ازا  الاقذ ة، أ    ق 

 كقنااي  ساا  جا جزاات  اا    ااة  كاا    ساازح جزاات  اال العساا  ا اا  ئااقذت حسااة         
 ج،اا   اا  كةاااا  اقنااي أ اللتايااة،   اة ا  يااة الةاازحة يااقاتت الاا  الع   ااة تأ الاا جأا اا   اا 

 أ   يلقن اااق أ   نساااق رلااا   ااا  الة ثااال ل عاااتأاا 9111 ااااقص   تع مااا ق إىل  ل  اااق  لااا ،
،  وكاااتا جا  اااق  الااات ال ق ااا  أ رباااتث اااا  ا رقتااا   اااقل     ابسااا ي مناااذاش، إيااا ا   

 أ، اذبقذااق أاحااتا أ تعقأنااق أاحااتا ا اة ا اا  أ  ساا  كقنبااق    لاا  الزرااي ا اازتق أاحااتا أ
عاااا ص ة   ااا  الةاااازحة اة ا  ياااة لفضاااا  الااات ال ق اااا  ا اااا    ااا  صاااتاة ايااابا   اة ا اااا    يب كااا

 سز ااق    ااق يبع اا   قلاضااقيق   اال  ساا    كاا  ابساابزيقت أالع اا  ابماارتش  أالب ساا   
 الةقلمت. ح كقت البن ح   العق تتا م  ة أالفقا الع   ة 
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 بن بلة و استعادة عروبة الجزائرا: ثالث
 ماااك  حقيااام يااات ل ال  اااة الع   اااة إىل ا  اااقص، تلااا ح أ  ساااألة البع ياااري كقناااي 

جكااات ويااابزح  9111 قل سااازل الس قيااا ة  ز،ااازوة،  لعااات  اااتأح   ةاااقق نااا ا    يااا ة 
جهناق ال  اة الزن  اة أ ال ، اة، لكا  ذبسا ت  لا    ظا  أ،ازو جنا ات  9111اة ا   يا ة 

  ا اا  تساا عقحمااة يعاات ج اا ا لاا    ااق  ، ذااذا  ااق ،عاا   زراا  الا ااقوة الس قياا ة ل اال و 
،  بساا زنقت جزاات  اا    ااة ظ ااي لفاارتة كقنااي وا  ااق تساا  حقلااة الزماال ابع راا  البع يااري

خبساازل البع يااري جئااا إىل جناا   مااك  ااازي ،  ي ااري ا ااق  ن ااق :» 4ل بع يااري  ةاا  رزلاا 
 «.حقأل ق جا ناتص ح   وربق  ن  ل    قلس   ح      يزص أ م   

كااقا البع يااري   ااذ ااياابا    اا   اا ت  اا  ابةافاا ،  ظ اازح تااز،   جحااتذنق          
يو    قلبع يري أ اآل ا  ياتاز ل زوأا، اة، أ ذاذا  اق  ابه اماق  ل  فقما ة  ا  ال  با  أ 
ناا ح  سااألة جي  ااق ج اا ه،  ع  ااة  لقلااري كاا  ناا ت أ ح  اا  تسااب  ص  ع  ااة اي ف ااة الاا  

ذاتات الاا  يساالزا إل  اق، الفاا ق  ا  الفعباا  ذاز نل عااة الةاق ااة ي ل ا     ااق كا  أاحاات أ ا 
الاا  يسااب  م    ااق كاا  تز،اا  ج كااقحش،  قب ق اا  ل بع يااري ياابنكم   رزاااات ال  ااة الع   ااة أ 

شنة  دنس الةاق ة الع   ة ا ي   ة أ ل  إحسق  اانب قء إل  اق، ج اق ابباأث   قلةاق اة  موا ق أ
 .5ززش    العق  ال  و الذي يكزا الت ز  إل    قل  ة الف نس ةأ ال  ة الف نس ة يأ ذ ح 

البن  اا  لبعااتو  كزنقفااق،  ااتاقة  تعباام إئااكقل ة البع يااري جكةاا   ااعز ة   الب ااقأ  أ       
البع يري يعبمأا جا الع   ة تسب ت ئ ا ب ق   اة ا       ساتحي  اث ا  ا يا ص أ كفاقح 

ايبع قح أ     قلف نس ة  لسقنة ل ة ابسبع  ، ج ق الع   اة البن ي  الزني، أ ك ذنق مت ا
ا س  جيقيل    ا ق   الك قا احلضقحي ل   ب ال اة ا ا ي أ ئيسا ب  الزن  اة،   ال  

ال  قيااة أ إىل ا  اات  اا اا ت اث ااق  ذاال اللتايااة أ:» 6ك ااق ااام ا  ااق العاا و ألاات    فااة  ازلاا 
ة أاحاتة ذال حنا  ماعفق أ   قناة رازة أ   ق اة ابمرتش أ ال ا لة ال  ذب ال ئاعل ق، أ جب  ا

 «. ذل   مة  ق حناا     تاتص 
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يسب ت وااقة البع ياري إىل ج كاقح الف يافة أ اللاقحة    رضاقيق ا ام اا،ب اق  أ 
الرت  ة، الذي  يا أا جا ال  اة الزن  اة ل اة ا  اتا  أ جا  اق ذاز أناي ا شنكا  جا يكازا إا 

ال  اة تاوث    الماعري الاذي يبناتث :» Ficht  7 يبا    اق، يااز  الف  سازت ا باق   
 ااااق تااااأثاا ا حاااات لاااا  شنباااات إىل تفكاااااش أ ازانفاااا  أ تساااازحات  أ إىل جا قراااا ، أ جا   اااال 

، أ   اا  شنةاا  البع اا م جذاام ر ااقة لب ااا  «تساا  قت  تسااله  ماا أنة  ااذا البااأثا أ  بك فااة  اا  
أ أيااا  ة للااامت الاااا م احلضاااقحية حااا  ال  اااة الزن  اااة أ ت ماااعة ا ، اااق  ا ااا   أق  ق اااق، 

 تبةلي واق   ق ك زية أن  ة أ ح   م    ل  جا: 
  ال ظاقص الرت ازي ا ي اب  إا  بع  اق ماق عق  ا  البع ياري أ الف نساة،  ،عا  اازوأا، اة -

 قل  ة يزاء لا ي  قابلقحذق ل ة أ حسري جأ أي  ة لبتحي   زاو ا ت أ جا رب ا  ما   ق 
 .  8  جهنق جكة  احتلقنق  قحلزا   جأ اي ف قت ا يتيزلز، ة أ احلضقحيةمب ع  ا   ل،  ل

ال  ة ل سي ئك   اس  اتح  ق جهنق ذل حأح الرت  ة،  اا اءة الا   ا وو ا ي اا    ا   -
 ااااس   ااا  ا وب  ااا  الفكااا ، أ    اااق لب   اااة  ع  اااة     ااات لااا   سز ااا قت  الةاق  اااة أ 

لا   ذ اقش إا تزا ا  تاا ي   ا   ك ت اق الع   اة أ » :9ال  زية حسري  ق ياز   قل  حاتاو
،  قل  اااة  ساااألة أن  اااة نق عاااة  ااا   ات اااة ا  اااة ا تعاااقح جأ تسااابعقح  ااا  «جلفقظ اااق الف نسااا ة 

 ال ا.
يااتا ل واااقة اازوأا، ااة  لاااقء الف نساا ة   اة ا اا  ك    ااة حاا ب، كزهنااق أياا  ة تباا ه        

ابزظفااااة   ت   ب ااااق ااربسااااقوية أ اا،ب قا ااااة أ  ل   ا اااا  اانفبااااقح ا اااا  الع اااازص احلتيةااااة
، أ حسااااري واااااقة ذااااذا ااذبااااقش جا ال  ااااة ا سبةاااا  ياااازين جواة ل ااااا  ابعااااقحت أ 10الةاق  ااااة

سبةاا    فااذا ل عساا   -ذاال ا ،ااتح ك  ااة ح ااة   -ابفااقذ م  ل ياااة  قيااتة، أ جا الف نساا ة 
تا ا ت  ام ج اتا احلقما  ابلاي ،     ق ال  اة الع   اة  باقو اة ،ا11احلتيمت أ احلضقحة ال    ة

ا اا  الع اام أ الباااتص، أ حا،ااي ذااذش ا  كااقح   ا أيااق  الاا  جظ اا ت اااتاء ل بع يااري أ 
 الزرزت متش  تا ع  ا  الف نس ة أ ح   م    ل  جا:
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 الف نس ة ل ة   نة  ق الاتحة ا   البفقا   ل الع زص أ البا  ة. -
  م ذز نزا ة ا  كقح ال  تز  ذق.ااتسق   قب ال  ة أي  ة ل بعلا أ -
 بع   ااال الف نسااال ا جيااابل ل :» 12الف نسااا ة ل اااة الفكااا  أالعاااا  ،اااقء   راااز  جحاااتذم -

البي اااال  ساااا زلة ااااا  ناااا يا  التيكقحت ااااة   اايااااب بقج، أ ذااااز  ااااق رنع ااااي ا ب اااا  ااااا  
 «.اببع     قلع   اة 

أ جمااان  ابزماااز  يةاااا ظ اااي  ساااألة البع ياااري اقلااااة  بمااالمت كااا  نااا ت   جيااا ،         
احلسقياااا ة ابف نااااة ذااااذا  ااااق ،عاااا  جياااا زب ت قألاااا  يلبعاااات ااااا   بل لااااقت اللناااامت الع  اااال 
اب   ااال ل سااااله مااا  ق  اااا  احل اااق  العااااقنفل اب فعااا ، الااااذي ا ي  ااا  ا اااا  يااازين إثااااقحة 

البع يااري ا ااتنق ظاا  ياا زات :» 13ابمااقح قت أ اب قرمااقت الفقحصااة ياااز  الاات ا  ئاا يس
 اللاا    ا يف اام جحااتذنق اآل اا ،  كااقا ئاال  ق   اااق  الساام الاالكم نزي ااة  اا  ناااق   اا 

الاااذي ا يسااا ل  عضااا م الااالعا، أ كااا  أاحااات يااا و ا ااا  اآل ااا  دباااق يبااازذم  ااا  ج كاااقح جأ 
 «.يظ ، حب   م العقنف ة   ال قلري لتين الل    

قء  ة ي ال ق  ية ابم أ  الاز ل ا كة  أارع ة   نظ   ا    اة، ح امت  ناي     ا      
أ انعكاااا   لاااا     وألااااة أ إناااا ق  ماااا أ  ربااااتيمت أاياااال أ   ااااقء ذزيااااة رز  ااااة  اااا لة،

قنل   الفكاا  الاااز ل العاا و ل   ا اا  أ ح  ساا ق،   ااا اا   ساابزين الفعاا ، ممقحيااقت  اا    ااة 
 .كمعزح أ انب قء أ أال  قبسقحل الاز  ة،   ظ ت سب    قلرتكة اايبع قحية الةا  ة

 ات كقناي أماع ة ال  اة الع   اة   الع ات الف نسال  ا   ات أ ،ا ح، زناقأ  ابسابع         
 قح ب ق ا  ن ي  الف نسة أ ي و ا   اق اة ا  يازا  قباقأ اة أ الات ق  ا  اق،  بع    اق ك  ا  
لةاق ب م أ ل ة وي  م، أ ائ  جا الل    جوحكق وأح ال  ة كزي  ة ل بعلا ا  الةاق اة، أ 

ي امق ة ا  فة      ق انب ي  بض ح ال  ة الع   اة، أ  عات حا ب رب ي ياة كاقا ا ات جا كقن
تعازو ال  اة الع   ااة إىل م اذاق اللل عال، ك  ااة ثاق اة أ وياا  أ  تحياة لكا  ذاا  ا  ا  ياا   

  ذش اللسقنة ؟ 
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الا   إىل ايرت،ق   از قت الةاق ة اة ا  ية، 9111يعي التألة اة ا  ية   ذ ي ة        
يااانا ق ااياااابع قح الف نساااال أ ااا   ماااا أا  الةاااااق  ا اااقوت إىل الف نسااااة،  كقنااااي صقيااااة 

ا اااا ص ذاات ق يل اااه إىل ذبسااا تش  ا واحة أ سبك   ااق   البع ااا م أ اياابعقوة ال  اااة الع   اااة أ
ا ار ااا  تع ااا   ا ااا  جحص الزارااال، لكااا  اب  اااة   تكااا  يااا  ة   ظااا  أ،ااازو  ساااقاري أ

ق، ايا  ق   اياب  اح ا حث ال  ازي الف نسال   اة ا ا ،  ز،ازو ا   ة البع ياري أ تلل ا ا
ت قحات تتا ل ا  ايب  اح الف نس ة ك  ة ح، ة   اة ا  ، مماق ج ا ز يا قا حاقوا  ا  وااقة 

تماا يعقت  ق اااة  فااا ص  ال ا ضااازا لااا ، ممااق اياااب  ص ا ااا  التألااة يااا  رااازان  أ البع يااري أ
 ال  ة الع   ة   ئ  الالقاقت. 

  الخطاب السياسي الخطاب السياسي   اللغة العربية في المواثيق الرسمية واللغة العربية في المواثيق الرسمية وتكريس تكريس   ::اارابعرابع
  ::19621962ميثاق طرابلس ميثاق طرابلس   --

راات ج اا ز اانب ااقء     ااق ابسااألة الةاق  ااة أ انعااات ل نااتو تساازحات  ل تألااة ابساابا ة أ        
احلا ل الع  اال أ لاا    الااقء ال  ااة الع   ااة   ع ااق  اا  الاازال الةاازحي أ الازني ل ةاق ااة، أ

البااأثا ال اا و،   قح ااة ا    ااة الةاق  ااة أ إاااقوة   ااقء الاارتاث الاازني أ  كقنب ااق احلا ا ااة، أ
 14را   م الزن  اة ،اقء   ا : ال ذاا يقذنق   ت ا  الكةا    اة ا  ي  احباقحذم ل ب م أ

ذاذش  البع ياري الباتحرنل ل بع ا م ااب اقوا ا ا  جيا  ا   اة، أ ايبعقوة الةاق ة الزن  ة أ» 
ا شنكا  ربا ا اق  قلبسا      ة    ج عري   قص الةزحة إ  تبل ري أيق   ثاق  ة اس ية أ 

 «.وأا  ل  البضن ة  أ، ق  كق  ة 
   : : 19631963دستور دستور 
ذااز ا أ    تااقحيز اة ا اا  ابساابا ة ال  ااة الع   ااة ل ااة ح، ااة  أ 9111ااباام وياابزح        

ال ، اة ل تألااة  ال  اة الع   اة ذاال ال  اة الزن  ااة أ  اة ا ا  ،اقء   ابااقوة ايق ساة   اا    إا 
الةاق  ااة،    ااذ ياا ة  جيااق  ي قيااب ق ال  زيااة أ ، ا ب ااقح ي قياال جيقياال   اال  اازح أ15 

ذااذا  الةاق  ااة لة ااة الع   ااة أ جا  ااي اة ا اا  ااا  اناات ق، ق   ال رعااة احلضااقحية أ 9111
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ذال  تب ة    أمل ي قياة البع ياري، أالزي  ة لل زغ ال قية  ايب  اح ل  ضقات الةزحية، أ
الااات قح ال ق اااة اااا   ا  كقن اااة الزح اااتة ل   ا ااا  ل اضاااقء ا ااا  مثاااقح اايااابع قح الةااااق  أ

 ي قية اايبع قح.   
 ::19641964ميثاق الجزائر ميثاق الجزائر 

إىل  عااااا ابعااااق  الاااا  رنااااري جا تبلع ااااق  9119جئااااقح   ةااااقق اة ا اااا  ا أ  ياااا ة         
ن يااااة ربسااا   ق     لااا   ااا  ج،ااا  ت يااا ز ا زياااة ال  زياااة أ الا اااقوة الس قيااا ة مناااذاش، أ
ا واحة ال اذاا يكزناقا جحماق  سالة ل ما  جياة   سز اق البع ا م أ  ب     قحل احل اقة، أ

رات تضا    ماأا ال  اة  ل ة،  سفب ق حق   ج   ق لع ق   كةاة    ا ق   ا زية الزن  ة أ
رز  اااة يب ةااا   تح،اااة جأىل   إااااقوة ال  اااة الع   اااة وأح الةاق اااة اة ا  ياااة كةاق اااة :» 16الع   اااة

 عقل ب اق ك  اة حضاقحة تسابع     ز ف ق ال سقا ابعم ا  الا م الةاق  ة لل وناق، ك ا ب اق أ
 «.          البع ي      إاقوة تا  م الرتاث الزني أ   إح قء أ

 لااا   ااا    ايلااازات  أ اااذش وااااق  اااوسب  اة ا ااا  إىل مااا أحة تع ااا م ال  اااة الع   اااة  أ       
 البقل ة:

 ا ي ا    تع يري البع  م. -
 لاا  يعااي  ساافة  ق ااة  ضااقافة  تازيااة الاا أا س اياا  ق الةاق  ااة  اال العااق  العاا و، أ -

 الزيق   ابزمزاة ربي تس ت ا  عقت ابك فة   نمقء  ة  ذذش ال أا س.
        .17اةق عةالا قص خبلزات تزي ل   نزظ مق  التحايقت الع   ة    -
حن  ا ب، حنا  اا ب، حنا  :» 18  ح جزت      ة ام ة اايبا     تزن  رق       

خبسااازل :» 19رباااتث     قيااالة ج ااا ين  مااااا ل ساااعز قت الااا  ت بق ااا  يااااز  أ« اااا ب 
البع يااري جئااا إىل جناا   مااك  ااازي ،  ي ااري ا ااق  ن ااق حقأل ااق جا ناااتص حاا   وربااق  ناا  

اااا   ، كةااا  حاااتيمت جزااات  ااا    اااة اااا  البع ياااري أ«م ااا   يااازص أ لااا    قلسااا   ح ااا   ااا 
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ما أحي  نا  ا أ،اازو ل ئارتاك ة وأا تع ياري... ا  ساابال   البع يااري:» 20ما أحت  يااز 
  «.   ذش الل و وأا تع يري 

ربتيت البز،  ال  زي ل ل و، لك   اق   ذ  ال          ة ، زوا بعقةة الزمل أ
ا  اا ، نب  ااة اب قللااقت الاا  كااقا يااات  ق لاا  ابكبااري جمااع  ، اازوش الضاا ز  اب قحيااة 

الس قياااال ل ناااا ب جوت  اااا  جح قنااااق إىل تاااا ووش   تع يااااري البع اااا م، ج ااااق  اااا  ح اااامت ابلااااتج 
جن ااق إ ا ك ااق ا دن اا  » 21 بساا زنقت  توكاات ذبااذح الةاق ااة الع   ااة ا ياا   ة   اة ا اا  ياااز :

  جن ااق ااا ب   ا اا  ر ز  ااق... إا  مااك  كق اا  ال  ااة الع   ااة،  اا ا ذااذا يلعااتنق   جا حناا
لا   ذ اقش  سابال   اذش الال و إا  تفكاا، أ البع يري ا شنك   جا يكازا إا دناس ح اقة أ

 «.  البع يري 
، 991 - 91 ااق يبع اا   ااقلا احات ال ، ااة   ناا    يسااتح جي راا اح  قياابة قء اب ياازص        

 ، أ22رت ااة جبق عااة اة ا اا اببضاا   إنمااقء  تحيااة ا  ااق ل  9119 ااقي  11الااذي  ااتح 
ال اا ص  ااا  ذااذا الاااا اح ذااز تاااتا م ح كااة البع ياااري ااا  ن يااا  تكاازي  ذ عاااة  اا  ابرت ااا ، 
 يب بعزا دبسبزين   تفل   ال  اة الع   اة  ا  ج،ا  اياب   م   إرق اة ا راقت  قح، اة، أ

اب ياازص  ااتح ةااقا البساا ا لاات ل ا  ااة البع يااري،   ااذا  ابسااقحل الع ز  ااة أ   ا حئااقو أ
  عت   أح ي ب     اايبا  .

البع ياااااري  تأك اااااتا  اااااذا ،اااااقء     ةاااااقق نااااا ا    جا  ايااااابعقوة الةاق اااااة الزن  اااااة أ
ذاااذش اب  اااة  ااا  ج اااعري   اااقص الةااازحة إ   الباااتحرنل ل بع ااا م ااب اااقوا ا ااا  جيااا  ا   اااة، أ

ق  كق  اة تل ري أيق   ثاق  ة اس ية أا شنك  ربا ا ق  قلبس   وأا  ل  البضان ة  أ، ا
إ ا كااااقا ااياااابع قح الف نساااال راااات  اااا ج جب اااازوش  ةاق باااا   ا ااااي  اااا ح وي ااااز     ، أ23 

ذاا  يعااي جن ااق إ ا ت ك ااقذم زنك اازا جنفساا م يرتتااري البي اال ااا  م،  أ» 24 ذك اتاا  رااق  :
يباااق،زا  ع ااق ثاق ب ااق  رلعااق ا  قلزا،ااري يابضاال   ااق  سااقاتفم،  هناام يبك  اازا ل ب ااق أ

». 
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ة وي ااز  نق عااق   ظ ااق ذب ااي  زماازح   اتفقر ااقت إيف ااقا، أحو ازبااذت إياارتات   
الباقحيز اياقل  قلل ات     س  البعاقأا الةااق  جا يما ل كا    ات   جحما  وحاياة ال  اة أ

، ذذا الل ت   تلل اا  كف ا   قياب  احية الةاق اة الف نسا ة،   ام يبازاا الف نسا زا   25اآل  
بعاااقأا الةااااق  اببفااا  ا  ااا ،  ااابم إنماااقء ابكباااري إحياااق  اللعةاااقت البع    اااة رباااي صلاااقء ال

 تع    ة    ق جح ل ثقنزيقت.  الةاق   واحة حنز يب    مأة ثاق  ة أ اةق عل أ
جثااات جيااع ة  9111جث اقء اب قرمااقت الاا  كقنااي تةااقح   ام ا  البأي ساال ياا ة 

ذااااز  قل  ااااة  جا البع اااا م اباااااتص  ساااايقء» 26ال اااازاب ااااا  ل ااااة البع اااا م  اااا و جحااااتذم  ازلاااا :
اياب   اةاتا  نازي   ا  « ذذا ابمك   لااا ا رناري  عقةبا   سالن ة  الف نس ة... أ

ذبساااات  زماااازح ياااا ة ااياااابا    اااا  ال اااازاب    الةاق  ااااة، أ  ب ااا  الفعااااقت الس قياااا ة أ
كاااقا الز اااز  إىل  أقو الل لاااة ابسااا    اة ا ااا ي ،    ااافزت اربااا ام ااا  البأي سااال أ
حصاااام تمااااك   ة ااااة البع يااااري ياااا ة  اا،ب قاااااقت ج اااا ا  ساااابن  ، أ زراااا  أاحاااات  اااا   

   تكاا  ذ ااقش  زاراا   اا زنة ا اات ابسااوأل  ذبااقش ابسااألة  اا  ال  اازص جح قنااق أ 9119
الب قذ  جح قناق ج ا ين،  اقلا احات الا  كقناي تساتحذق ال   اة تلاا  حاما ا ا  أحق يفسا  

 9111لة البع ياااري  عااات يااا ة إا ا لاااقاة الااااقوة  ااا   ساااأ:» 27  ااات حااا و  لااا   ازلااا 
ج ا  ااحتلقكاقت،   ا  وأا ئا    تكا  لااتي م ا  كقن اقت حل  اق، إا جنا  كاقا ا اا  م 

 «.يبيذأا إ، اءات ح  ا يلا  ابةافزا  قلع   ة ا رقحب الفا اء  جا يل حزذق أ
صاااتاة اايااابا   كاااقا ذ اااقش ناااا    ااا    ااااتو ابع  ااا  أا يااابق ة ابعااا   ، 

جيقيق إىل ي قية اايبع قح ال    تك    ام ق البع    ة تمب   ا   الع   اة  أذذا حا،ل 
ك ااقوة تااتح ، أ  اا    يكاا   اا  ابع  اا  ابعاا    إا ال اا ح الا  اا   زرعااي احلكز ااة ياا ة 

  حاااة  اا  ج  ذااق، جا تع اات ل ع   ااة  كقنب ااق ك  ااة أن  ااة  اا  ، ااة أتااز   ا نااقح  9111
ص ذااذش الع ار اا   ااق ذاال ا ،اا اءات الاا  يااببلع ق التألااة ؟ ، ج ااق28ابعاا ب  اا  ، ااة ج اا ين
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ذااااا  ت كاااااي الزمااااال ابااااازحأث ا ااااا  حقلااااا  جص جحاااااتثي ثااااازحة   البع ياااااري ؟ إىل جي  اااااتين 
 ايبلقاي نسزل البع يري جا تبزا    ل الزارل ؟

الب  ي احلكز ة دب ةقق ن ا    الذي جكت  اعز ة البع ياري أالز از  إل ا   ل يااة 
 ااة أ ل ذااق ا اا   ساابال  ا ، ااق ، إ    تعب اات ا اا  جياا  ا   ااة تتحرن ااة لسااعز ة اب 

،  قيابلتا  29أ     ة أ  اااقة الظا ت الاذي يب  ا   ز،ازو جص ل اة  ا  اببع  ا   قلف نسا ة
الع   ااة  قلف نساا ة ح  ااق لاا   ج اا ا ذ  ااق، أا  اا  ا  ااي أزاحة الرت  ااة   ااذ جأ   زياام وحاياال 

بساابزيقت البع    ااة  اا  اا بااتا ل حاا  ا اا  إو ااق  الع   ااة     اال ا 9111 -9111
العااااقم حب اااام  عاااا   اااا  السااااقاقت،    ااااي ياااالل يااااقاقت   البع اااا م اا بااااتا ل أ اااا  
يقاقت   البع  م اببزيس أالةاقنزي،  ا صم الزمال الساعري إا جا العا ص كاقا زناذأ  عاا 

 1911  ا ن ات لب  ا ابتحياة اة ا  ياة، أإمافقء اللاق ل الازني ا   اق ح امت مت تزظ ا
،  ق اااة   ابتحياااة اا بتا  اااة كاقااااتة ل بع ااا م 30 ع ااام جيااا تت  ااام    اااة تع ااا م الع   اااة

ي ل اا     ااق البع يااري،  ا الب   ااة تةلااي جا ذااذش اب ح ااة ذاال ا نسااري ل اا   رزاااات ال  ااة 
 .31أ  زهنق     كة اللف  العا  ة  برتيز أتسله ل ة تفكاش 

تاااا ح تع ااا م إ،ااا اء ابزيااام ابقمااال   اب اااقن   9119 -9111 ااا    زيااام 
، تااا م 32 11.161 ااا  ج ااا   9131الااا    يمااا   ق  اااقحتفل م ااا   ع  ااال الع   اااة إىل 

الف نسا ة، أذاذا ا يعاي يا قوة  ذذش ا حرقص اا  الفا ق المقيال  ا  ااتو  ع  ال الع   اة أ
ج اقص ذاذا الزمال ج اذت  عاا  ة   البع ا م، أاازوأا، ة  اس    ا    ة ابل ااة ل ف نسا 

ا  زات    ابةاف  أح،اق  الرت  اة يلاقللزا  بع ياري كق ا  ل سا زات ا أىل،  سابتل    
ذكاااذا مت   الااات ز  ابتحيااال  ، أ33 لااا   قبماااقك  الرت زياااة الااا  ت  ااا  اااا  تع ااام ل بااا 

ع يلاق كاق     ياق   تع يري الس ة ا أىل    البع ا م اا باتا ل ت 9111 -9119الةقلمت 
إل ااقء تاتحي  ال  ااة    ا  تااا ح تع ياري  ااقوة الباقحيز   السا ة السقويااة ا باتا ل أ الاما  ، أ
 .34 93.119   ق احتفل اتو  ع  ل الع   ة إىل  ال ت   ة أ
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كقنااي ابااازاو ا و  اااة     ح ااة البع ااا م اببزياااس تااتح   قلع   اااة ااااتا اة  ا  اااق   
 ويساة  ع  اة سبق اق أ عاا ا رساقص  91تتح   قلف نس ة، أرت جر  اي ح  ابزاو الع   ة 

ابع  اااة   اببزيااالقت اب وأ،اااة ال  اااة،   حااا  جا البع ااا م الةاااقنزي كاااقا   اااقي ا ل  ااا ح ب  
اا بتا  ة أاببزيس ح مت كقا يعق     ر ة ا نقح ابع ب،  قبسبع   الف نسال   يسا ه 

 ب  اااااتح شنكاااا  م  اااا  ممقحيااااب    البع اااا م الةااااقنزي  عاااات ل   ا اااا ي   زا اااا ة البع اااا م ابعاااا
اايااابا  ،  هنااام ا شن كااازا ئااا قوات تع    اااة دبسااابزين ذاااذش اب ح اااة، ك اااق جنااا    ي ماااأ 
 تاح  تكزي  ة   اة ا ا  لبيا ي  ا ياقتذة ابعا   ،  ظ اي تسا ل  الف نسا ة ا ا   عظام 

للاا ب الااذي  زاألاازا تع اا   م   ، أنظاا ا لز،اازو اااتو ذق اا   اا  ا35الااما   البع    ااة   اا 
تضاااا   اياااابك ق  تع اااا   م    36 ااااتاح  البع اااا م احلاااا   قلع   ااااة جنمااااأت ثقنزيااااقت  ع  ااااة

 .37  قن   ب فة    الزن 
  تعريب اإلدارة: تعريب اإلدارة:   --

 قئاااا ت التألااااة ابساااابا ة ي قيااااب ق البع يل ااااة  قلع ق اااا  الاااا  تااااذك ذق  زا،ل ااااق               
الس قياااة  ااتت يب ةااا    إااااتاو ل ااة أن  اااة، ل اااة  ح لااي ت ااا  احلفااقظ ا ااا  ا  اااقلة، أ

ت اااا   بزيقفاااق العسااا ية،   البماااتيت  تااووي جواء ور ااااق   ياااق   أظاااق   ال  اااة العساا ية أ
ربتيات ال  اة الع   اة  اذا الماك  ياا ازوذق  ا ا  ال  اة الزن  اة جي ال  اة ال ، اة الزح ااتة، أ
  ع   اق أ   ق جا رب     اق   أظق ف اق أإىل البمل   قل  ة الف نس ة،  قل  ة ال  رنري ا 

انبمااقحذق   امب اال،  ساا ب ة  ابمااك    ،عاا  ال  ااة الع   ااة ت ااا  م ااز  ا باازين الةاااق  
 الذي كقني ال  ة الف نس ة ت ا   يق اق.

جوحكاااي الا اااقوة الفب اااة الااا  تزلاااي ز اااقص ا  ااازح   اة ا ااا   عااات اايااابا    ظقااااة          
الع   اة،  بااتص م زااة  ا  جاضاقء ام ا  البأي سال دبما أ  لفا ص البع ياري ت   ري ال  ة 

  اااذ تأيااا   احلكز اااة الفب اااة أا،ب اااق  ام ااا  الااازني :» 38،اااقء    اااذك فم  اااق ي ااال أ
البأي سل أرل الك ص كةاا اا  البع ياري، إا ا ص ل اة الساقحاة  ا  الماعري اة ا ا ي ت يات 
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 ال  لا   اق تا ا  تعا   ا ا  ا اق   ك  اة  ة الزن  ة أالبع يري،  ا ال  ة الع   ة ذل ال  
 «.ج، ل ة   أن  ق 

حصاام  ااق  ااذ   اا  ، اازو بزا، ااة الع ار اا   اا ا ابمااك  اببع اا   ق نااقح ابعاا ب  ااال        
 ل أحاااق، ح ااامت   تع ااا  اة ا ااا  ا ااا  تلل ااا  رااا احات  اااوسب  ابع  ااا  العااا ب اب عاااات   

رات تاات ي كا   لع   ة ا   البعقأا  ل اة ا ا  أ، الذي حمت التأ  ا9111 اأت ي ة 
، لكاا  أزاحة 39ياازحيق ل  مااقحكة    اابه ابعقذاات ا اا  نفاب ااق ايق ااة العاا اق أ  اا   ساا  أ

 اكبفي  قااب قو ا   اب  ن  حصام تات   سابزاذم الع  ال أ الرت  ة   تز  لة   جذن ة أ
ة الرت  اااة إىل جيااا زب البكااازي   ااا  ج،ااا  ربسااا  ابسااابزين البع   ااال ةاااأت أزاح  الرت ااازي، أ

ذاذا  ا   ا   ت ظا م  ارتات تكازي   اتفق ئا  ا ي بناا   ابكةا  ل  ع ام  قل  اة الع   اة، أ
   .40 عتذق ابكزا  لقئ ة دب ق  ا   

 خاتمة:
نقم  ال     جزت  ا    اة  ا  ج،ا   كا  راز ل اا و  زحات  ا  ا ا س إىل اي ا  ،       

حبااا    اااتش، أ  اأ كاااقا أ  اااق   ساااق لعا تتااا  الع أ  اااة كةاااق   مااات ابسااابع   الف نسااال الاااذي 
 ااا اح كاا     جأ  ل   ا ااا  ابساابا ة   اااتا ك  باا    حنااا  ااا ب، حنااا  ااا ب، حنااا  ااا ب  ، 

 ب اا  الالقاااقت الاا  كقنااي الف نساا ة يااق تة    ااق، رنساات  ك تاا  ا اا  جحص الزاراال أ   
اياا  ق البع اا م أ ا ااا ص أ الةاق ااة، أ ظاا   اا    ااة  ااتا عق ااا  الاضااقيق الع   ااة    ب اا  

 اااا  ابزاراااا  الاااا  ا  عااااقت أ ا ق اااا  التأل ااااة  ةاااا    ساااال  أ لل ااااقا أ العاااا اق، أ صاذااااق 
الاز  ااة الع   ااة كااأ  ز حأاوذااق   تابضاال الااتام أ احلماات العاا و، أ ياا   ا،اا    تااقحيز 

 اب  ب الع و اق ة أ اة ا    ق ة.
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الصحافة والنخبة المثقفة في الجزائر خالل االحتالل الفرنسي.. المقاومة الثقافية 
  للترسانة الحربية

The press and intellectual elite in Algeria during the 
occupation.. cultural resistance against the military 

arsenal 

 البواقيأم /جامعة العربي بن مهيدي  / حجام الجمعي د.

hadjameldjemai@gmail.com 
 

 :ملخص
 يف اؼبثقفة والنخبة للصحافة اؼبشرؽ الكفاح ومضات من بعضا استحضار إذل اؼبقاؿ ىذا يهدؼ 

 االجياؿ تلهم تبقى خالدة ثقافية ظاىرة على الضوء وتسليط ، الفرنسي االحتالؿ فًتة خالؿ اعبزائر
 الكتابة وبأسلوب التحرري الفعل غمار لركوب راؽ كنموذج اؼبنَتة بصفحاهتا وخارجو الوطن يف

 جسدوا اعبزائر يف اؼبثقفة والنخبة فالصحافة.  صبعاء لإلنسانية درس دبثابة ليكوف اغبضاري  الصحفية
 واؼبصادر للحرية اػبانق اؼبناخ مع االهبايب التكيف عرب والفكري الثقايف التحرري للكفاح صور أحلى

 فصنعت اؼبدافع دوي من أثرا وأعمق قوة أشد واألقالـ االفكار سالح أف للعادل فربىنوا ، للوجود
 وسياسييها ومصلحيها وعلمائها وشعرائها بكتاهبا اعبزائرية اؼبثقفة للنخبة الفكري النسيج عرب الصحافة
 التأسيس يف واضحة إسهاماهتم وكانت الدولة وؼبقومات اعبزائرية للشخصية منيعا حصنا الوطنيُت
 . لألبد اعبزائر جزائرية وترسيخ اغبديثة اعبزائرية للنهضة

 صحافة او االصالحية الصحافة سواء ، االحتالؿ فًتة خالؿ اعبزائرية الثقافية الصحافة بذلك لتبقى 
 االنسانية والقيم التحرري الوعي إنتاج يف مدرسة االستقاللية الصحافة أو والسياسية القلمية اؼبقاومة
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 أغالؿ من والعباد البالد لتخليص الكلمة وجهاد اؼبهنية بشرؼ التمسك يف ورائعا رائدا ومبوذجا
 .االحتالؿ

Abstract:  
the aim of this article is to evoke some of the bright struggles of 
journalism and intellectual elites in Algeria during the period of 
the French occupation and to highlight on an immortal cultural 
phenomenon that will inspire generations  at home and abroad 
with its illuminated pages as an excellent model to  engage in 
the libertarian act and civilizational style of press writing to serve 
as a lesson for humanity. The press and educated elites in Algeria 
embodied  the best images of the cultural and intellectual 
liberation struggle through positive adaptation to the 
atmosphere that is suffocating the freedom and confiscating the 
existence , demonstrating to the world that the weapon of the 
ideas and pens is stronger and more profound than the sound of 
guns. The press has fabricated impregnable fortress of the 
Algerian personality and the ingredients of of the state , that had 
been through the intellectual fabric of the Algerian intellectual 
elites and their contributions were clear in the establishment of 
the modern Algerian renaissance and the consolidation of 
Algerian Algeria forever. Thus the Algerian press during the 
period of occupation    whether the reformist press, the press of 
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pen resistance or the independent press , remains a school in the 
production of liberation consciousness and human values and a 
pioneering and wonderful model in sticking to professional 
honor and the struggle of the word to rid the country and the 
people from the shackles of occupation. 

 
إلمرباطورية اليت ال تغيب عنها صاحب مشروع ا-قاؿ نابليوف بونابرت  مقدمة:
فقد  وعليو "إين أخاؼ من صرير األقالـ أكثر فبا أخاؼ من دوي اؼبدافع". -الشمس

أدركت معظم الدوؿ سيما القوى العظمى باألمس كما اليـو وعلى مر التاريخ الدور 
الكبَت للصحافة واإلعالـ يف ىندسة الوعي االجتماعي وتشكيل الرأي العاـ حوؿ ـبتلف 
اؼبسائل ذات االىتماـ اؼبشًتؾ وحفظ اؼبوروث الثقايف واغبضاري للدوؿ والشعوب 
وربصينو من كل اشكاؿ الغزو والتفكيك القيمي ، عالوة على دعم وإسناد القضايا 
اؼبصَتية والتحررية إقليميا ودوليا وبينت التجارب أف الصحافة كانت دوما يف قلب اؼبعارؾ 

، وكانت رافدا من الروافد اؼبهمة اليت سبد الدوؿ واجملتمعات السياسية والثقافية الكربى 
دبختلف األفكار اػبالقة واؼببادئ القيمية واألخالقية والًتبوية والدينية والفنية والتقنية 
 وتساىم بفعالية كبَتة يف إنتاج قيم اؼبواطنة وتكريس الوالء للوطن  وتعزيز الثوابت الوطنية. 

ولة القائلة بأف الصحافة سالح ذو حدين ، حبيث يبكن أف لكن هبب التسليم باؼبق 
تكوف سالحا فعاال يف البناء كما يبكن أف تتحوؿ إذل سالح فعاؿ بل وأكثر فعالية يف 
اؽبدـ ، ومن اؼبفارقات اعبيدة ، أف تستخدـ قوى االستكبار والشر العاؼبي الصحافة 

خططها اإلمربيالية والتوسعية واإلعالـ بوسائلها التقليدية واغبديثة لدعم وتشجيع 
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وتسهيل عمليات الغزو الثقايف والفكري لألوطاف والشعوب ، ويف اؼبقابل تستخدـ الدوؿ 
اؼبستضعفة واحملتلة الصحافة واإلعالـ كأسلحة مضادة ؼبقاومة االحتالؿ والتصدي 

كرية ؼبختلف ـبططاتو االستدمارية سيما تلك  اؼبستهدفة غزو العقوؿ وتدمَت البنية الف
للمجتمع وطمس اؼبوروث الثقايف واغبضاري اؼبشًتؾ.  ومن بُت أىم عوامل القوة يف قوة 
الصحافة قوة النخب اليت تكتب فيها وتساىم يف إثراء النقاشات الفكرية اؼبثارة على 
صفحاهتا ، فهي دبثابة اػبزاف اإلسًتاتيجي الذي يبدىا بدفق األفكار اؼبسانبة يف إنتاج 

 رية واألمباط السلوكية ودعم القدوات االجتماعية والتمكُت للرموز الثقافية.األنساؽ الفك
ومن ىذا اؼبنطلق فال توجد صحف كبَتة خاضت معارؾ كبَتة بدوف صحفيوف كتاب  

فالصحافة اليت تعد السلطة الرابعة كما ترد على ألسنة رجاؿ وكتاب صحفيوف كبار".  
مل النهضة يف اجملتمعات الغربية والعربية اغبديثة ، مػن أبػرز عوايعتربىا البعض "الصػحافة 

وكاف ظهورىا يف القرف التاسع عشػر مؤشػرا علػى مباء الوعي لدى رجاؿ الفكر الّػذين 
سػعوا إذل الػدفاع عػن قضػاياىم . وىي أحد الروافد األساسية يف تزويد اعبمػاىَت بالثّقافػة 

  (1)أف يتعػرؼ علػى أخبػار وأحػواؿ العػادل".واؼبعرفة اّليت عن طريقها يستطيع القارئ 
ويبكن القوؿ أف ىذه اؼبقاربة تتشابك مع اؼبشهد الثقايف واإلعالمي اعبزائري خالؿ  

مرحلة االحتالؿ الفرنسي  فرغم أف اعبزائر واعبزائريوف عرفوا الصحافة عن طريق احملتل إال 
أف بعض اؼبثقفُت  سبكنوا من إتقاف فنوهنا التحريرية وإدراؾ تأثَتىا السحري واستلهموا من 

الصحفية الكولونيالية القيم اػبربية والسياسة التحريرية واجتهدوا يف توظيفها يف اؼبدرسة 
 استنهاض الوعي وربريك اغبماسة الشعبية كبو التحرر واالستقالؿ.
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وتربط الكثَت من الدراسات فهم الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر بالسياؽ العاـ للبيئة الثقافية  
خالؿ وقبل االحتالؿ الفرنسي ، وانطالقا من التحوالت اليت عرفتها اغبركة الوطنية 

تاريخ الصحافة الوطنية يرتبط ارتباطا كبَتا بتاريخ اغبركة الوطنية يف باعتبار أف "
وبعد  1930إذل  1830فبعد قرف من الزمن  أي خالؿ الفًتة اؼبمتدة من  (2)اعبزائر".

وصحافة أحباب األىارل والصحافة اإلصالحية وصحافة  ذبارب الصحافة الكولونيالية
الصحافة اعبزائرية اليت ال تعًتؼ بالوجود االستعماري   اؼبقاومة القلمية والسياسية "ظهرت

وىو ما عرؼ بالصحافة االستقاللية حيث دبجرد ظهورىا أخذت  الفرنسي يف اعبزائر،
لوجود االستعماري على أرض ربارب بشدة األفكار االستعمارية وكل ما لو عالقة با

اعبزائر وتنشر ما يقوي الوعي السياسي بوجود أمة جزائرية وبضرورة افتكاؾ اغبرية من 
أيدي احملتل الغاصب واغبصوؿ على استقالؿ اعبزائر سواء كانت ىذه الصحافة تنطق 

 (3).بالعربية أو بالفرنسية ، فوؽ الًتاب اعبزائري أو خارجو"

قاومة القلمية والسياسية في إنتاج الوعي التحرري في فكيف ساهمت صحافة الم
وكيف ساهمت النخبة المثقفة الجزائرية في إنتاج الوعي التحرري الجزائر المحتلة؟ 

للمطالبة باالستقالل الوطني في الصحافة اإلصالحية وصحافة المقاومة القلمية 
راقيل والصعوبات والسياسية ؟ وما هي أهم األساليب المنتهجة لتجاوز مختلف  الع

التي ضيقت الخناق على الصحافة الثقافية التي كان تغذيها النخب المثقفة 
بإسهاماتها الفكرية والعلمية واألدبية والسياسية لتحرير العقول من التفكير 

 األسطوري المشبع بالقدرية والحتمية الكولونيالية؟ 
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 في الجزائرمدخل عام لماهية الصحافة المكتوبة  وأهم تطوراتها -1
، الصحافة إسم ؼبهنة من هبمع األخبار الصحافة لغة ماهية الصحافة: -1-1

عرفت و واألفكار واآلراء وينشرىا يف صحيفة والصحفي ىو من يزاوؿ مهنة الصحافة. 
اؼبوسوعة االعالمية "الصحافة بكسر الصاد من صحيفة صبع صحائف أو صحف ، 

حة الوجو ىي بشرة جلده ، والصحيفة أو والصحيفة ىي الصفحة وصحيفة الوجو أو صف
الصفحة ىي القرطاس اؼبكتوب أو ورقة كتاب بوجهيها وعلمها أو فنها ظبي صحافة 

 (4)واؼبزاوؿ ؽبا يسمى صحفيا بكسر أو ضم أو فتح الصاد".
قاؿ اعبوىري يف معجمو تاج اللغة وصحاح العربية: "الصحيفة ىي الكتاب". وعرؼ  

)بكسػر الصػاد ( بأهنػا مهنػة مػن هبمػع األخبار واآلراء وينشرىا اؼبعجم الوسيط الصحافة 
يف صػحيفة وقػد اسػتعملت الصػحيفة قػديبا يف معٌت كّل ما فيو خرب أو إعالف أو 

 -علػى مقاطعػة الرسػوؿ  معلومػات... مثل الصحيفة اليت عّلقت على جدار الكعبة تػنص
ويف القرآف الكرمي وردت دالة على ما كاف ينزؿ   (5)و من اتبعو. -صػّلى اهلل عليػو و سّلم 

على األنبياء واؼبرسػلُت مػن أخبػار األمم ومن الشرائع السماوية: "إفَّ ىػَذا َلفػي الصػحف 
 (7) ".اهللَ يتُلو صحًفا مَطهرةً  رسوٌؿ من " (6)".وموسى إبػراىيم اأُلوذَل صػحف

فقد تعددت وتنوعت التعريفات االصطالحية  الناحية االصطالحيةأما الصحافة من   
للصحافة ، وزبتلف باختالؼ البيئات الثقافية والسياسية والظروؼ االجتماعية 
واالقتصادية للباحثُت والدارسُت، وتعٍت صناعة إعداد وإصدار الصحف دبختلف أنواعها. 

ؽ سليم مع عرؼ أديب مروة الصحافة "بأهنا تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظاـ وذو 
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االستجابة لرغبات الرأي العاـ وتوجيهو واالىتماـ باعبماعات البشرية وتناقل أخبارىا 
 (8)ووصف نشاطها مث تسليتها".

والصحافة حسب الدكتور أضبد زكي: "ىي صناعة إصدار الصحف وذلك باستقاء 
واسطة تبادؿ  األنباء ، ونشر اؼبقاالت واإلعالـ ونشر الرأي والتعليم والتسلية ، كما أهنا

ويرى    (9)اآلراء واألفكار بُت أفراد اجملتمع  وبُت اؽبيئة اغباكمة واؽبيئة احملكومة".
أف "تشعب الصحافة يرجع   Pierre ALBERT األخصائي والباحث بيار ألبَت

إذل أهنا ذبمع يف الوقت نفسو بُت طبيعتها "كمنتجات صناعية وابداعات فكرية" إضافة 
 إعالـ، تربية  تسلية، وتعدد أنواعها وعناوينها".  إذل تنوع وظائفها

تتعرض ىذه الدراسة ؼبتغَتين أساسيُت ونبا  توضيح اإلطار المفاهيمي للدراسة:-1-2
الصحافة والنخبة اؼبثقفة يف اعبزائر خالؿ فًتة االحتالؿ الفرنسي ، فكالنبا عامل مهم يف 

الصحافة اليت رية واألمباط السلوكية. صناعة وتوجيو الرأي العاـ عرب انتاج االنساؽ الفك
ظهرت يف أعقاب االحتالؿ الفرنسي واليت أنشأىا اعبزائريوف إدارة وربريرا وسبويال ، 
سايرت ظروؼ ومراحل ربوؿ النضاؿ السياسي والثقايف للنخبة اؼبثقفة والسياسية اعبزائرية. 

األسطوري وتوعيتو  وكانت دبثابة اؼبثقف للشعب يف ربريره من ـبتلف أمباط التفكَت
 بضرورة خوض غمار ربرير البالد والعباد من االحتالؿ الفرنسي. 

 ىي صحف جزائرية إدارة وربريرا وسبويال ، ب.صحافة المقاومة القلمية والسياسية:
بادر إذل إنشائها اؼبثقفوف اعبزائريوف وىي زبتلف اختالفا جذريا عن صحافة االحتالؿ 

لتحريرية ، تبنت هنج اؼبقاومة بالقلم اؼبدر لألفكار وفقا من حيث األىداؼ والسياسة ا
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ؼبنهج التصدي الثقايف فكريا وعلميا ودينيا للمشروع االستدماري ، عرب استقطاب  
 كتابات النخبة اؼبثقفة  ذات النزعة التحررية من االحتالؿ الفرنسي.

اليت تدافع عن  ىي الصحف اليت كانت تنتج االفكار واالراء ج.الصحافة اإلصالحية:
اعبزائر واعبزائريُت وتطالب باالصالحات العميقة يف تفكَت ومعتقدات اعبزائريُت وؿباولة 
زبليصهم من التفكَت اػبرايف واالسطوري الذي تريد بعض الزوايا الطرقية اؼبدعومة من 
االحتالؿ ترسيخو كثقافة ، واقًتنت الصحافة االصالحية بصحف صبعية العلماء 

 وشيوخها اؼبتنورين بالثقافة العلمية يف فهم الدين.اؼبسلمُت 
ىي تتويج لصحافة اؼبقاومة القلمية والسياسية والصحافة د.الصحافة اإلستقاللية: 

اإلصالحية ، حبيث جهرت حبق الشعب اعبزائري يف تقرير مصَته وبناء دولتو ذات 
الؿ الفرنسي ودحضت السيادة ، فطالب روادىا باستقالؿ اعبزائر واعبزائريُت عن االحت

أكاذيب فرنسا االستيطانية وقبحت يف إنتاج وعي ربرري وطٍت وإبطاؿ مقولة "اعبزائر 
  فرنسية مقابل ذبسيد وترسيخ عقيدة "اعبزائر جزائرية".

أما ،  النخبة تعٍت لغويا الصفوة من الناس أو أفراد اجملتمعه.النخبة المثقفة الجزائرية:  
تعٍت بأهنا "فئة من الفئات اؼبتميزة يف اجملتمع سواء وظيفيا أو ف من الناحية االصطالحية

فكريا أو تعليميا فبا يؤىلها للقياـ بدور قيادي أو بأدوار اؼبسؤولية يف اجملتمع ، وىي أكثر 
ونقصد  (10)وقدرة على صناعة وازباذ القرار". فئات اجملتمع تأثَتا يف اغبياة العامػة 

 الفكريةريُت دبختلف منابعهم صبيع اؼبثقفُت اعبزائ الدراسةبالنخبة اؼبثقفة يف ىذه 
الذين حازوا نصيبا من الثقافة والعلم والوعي التحرري ، والذين رافعوا  واذباىاهتم السياسية

عرب ـبتلف الفضاءات التعبَتية خاصة من بأفكارىم ودافعوا بأقالمهم وجهروا باغبق 
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رير ربإلنتاج الوعي التحرري واؼبسانبة يف  أماـ سلطة االحتالؿ اعبائرةخالؿ الصحف 
 الفرنسي.  البالد والعباد من االحتالؿ

 السياق التاريخي والثقافي لظهور وتطور الصحافة المكتوبة في الجزائر.-2
تفيد الكثَت من االحباث والدراسات حوؿ التاريخ الثقايف يف اعبزائر أف اغبياة الثقافية   

اعبزائرية كانت مقبولة وتعتمد على التعليم الديٍت باألساس وكانت الكتاتيب والزوايا ذات 
إسهاـ كبَت يف اغبركية الثقافية والعلمية يف اعبزائر. قبل أف يهاجم االستيطاف الفرنسي 

البنية الثقافية مستهدفا تنصَت اجملتمع واجتثاثو من اصولو اؼبتجذرة يف التفكَت ىذه 
اعبمعي. وحسب اؼبؤرخ الفرنسي "بوالر" فقد شرعت فرنسا يف تنفيذ خطة طويلة اؼبدى 
هتدؼ إذل تدمَت اجملتمع اإلسالمي ، فنجحت يف القضاء على اؼبراكز الثقافية اؼبزدىرة يف 

لرابع عشر واػبامس عشر كما أغلقت كبوا من ألف مدرسة ابتدائية اعبزائر منذ القرنُت ا
وعلى الرغم من بساطة اغبياة  (11)وثانوية وعالية كانت موجودة يف اعبزائر قبل الغزو".

الثقافية وسبحورىا على التعليم الديٍت  إال أهنا ربمل مؤشرات واضحة ودالالت على 
القادر جغلوؿ أنو كاف من شبار أزيد من القابلية للتحوؿ كبو األحسن . "ويؤكد عبد 

مؤسسة دينية تعليمية أف بلغت نسبة اعبزائريُت الذكور الذين يعرفوف الكتابة  176
باؼبائة ، لكن االحتالؿ االستيطاين الذي فرضتو فرنسا  40والقراءة يف وقت الغزو حوارل 

 على حساب ، جعل سياسة الفرنسة والتنصَت 1830ابتداء من دخوؽبا اعبزائر عاـ 
التعليم األصلي لألىارل ، باإلضافة إذل التواجد اؼبكثف للمستوطنُت األوروبيُت  وبدث 

 (12)تراجعا حادا يف اؼبستوى التعليمي وخلال كبَتا على مستوى القيم والعادات العامة".
"ولقد مت تدعيم ىذا التدخل االستدماري يف ؾباؿ التعليم بإجراءات تنص خاصة على 
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از الًتبوي والديٍت بصورة مباشرة وتضييق اسسو اؼبادية واالجتماعية وباالستيالء ىدـ اعبه
على األمالؾ الوقفية الداعمة خاصة للمؤسسات التعليمية والدينية مع شن ضبالت 

فقد أشاع   (13)تنصَتي واسعة وبناء جهاز تعليمي بديل مفرنس للقلوب والعقوؿ".
واألدبية اضطرابا شديدا فهجر معظم االساتذة دخوؿ الفرنسيُت يف األوساط العلمية 

دبائة وطبسُت ألف طالب ودل ينج من  1830الكبار مراكزىم ، وقدر عدد الطالب قبل 
 (14)اؼبدارس القديبة إال بعض اؼبدارس الصغَتة وحرمت أجياؿ من التعليم".

يف مستهل   ويف ىذا االذباه كاف مؤرخ الصحافة اعبزائرية الزبَت سيف اإلسالـ قد تساءؿ 
كتابو "رواد الصحافة اعبزائرية" كيف عرؼ اعبزائريوف فن الصحافة؟  وأجاب قائال: 
"عرؼ الشعب اعبزائري فن الصحافة بدخوؿ الفرنسيُت الذين بدأوا الغزو الفكري إذل 

  (15)جانب الغزو االستعماري ودل يعر شعبنا ىذا الفن أي اىتماـ يف بادئ األمر".
ا الفن الصحفي، خاصة وأنو كاف يكتب بلغة ال يفهمها إال بسبب "جهل الشعب ؽبذ

أشخاص يعدوف على األصابع وأف ىذه الصحافة كانت هتتم بشؤوف الغزاة من إدارة  
."     (16)وجيش ومعمرين، عالوة على أنو سالح ىبدـ مصاحل الغازي الغشـو

عصرية دل تكن إف الدراسات اليت أجريت حىت اليـو تثبت أف الصحافة كوسيلة إعالمية 
، كما أف الصحافة كظاىرة اجتماعية وسياسية يف اجملتمع 1830موجودة يف اعبزائر قبل 

اعبزائري وعرب ـبتلف مراحل تطورىا البنيوي واألسلويب ويف عالقتها مع اعبمهور سبيزت 
 (17)بالضعف اؽبيكلي واللغوي خاصة يف بدايتها.

داخل البالد وربصنو يف العاصمة، بدأت ولكن ومع مرور االياـ وتغلغل االستعمار يف  
لببة األعياف اؼبثقفُت من ابناء اعبزائر االحتكاؾ هبذا الفن. خاصة وأهنم كانوا على ثقافة 
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وقد عرفت اػبمسة عشر سنة  (18)عالية عند وصوؿ الفرنسيُت واحتالؽبم للعاصمة".
صاؿ رأى فيها األوذل لالحتالؿ الفرنسي وتَتة متسارعة يف إصدار الصحف كوسيلة ات

احملتل ضرورة للتواصل مع األىارل وإطالعهم على ـبتلف القرارات والقوانُت وواصلت 
سلطة االحتالؿ مساعيها إلنتاج آليات التالعب بالعقوؿ واىتدوا إذل آلية يتجاوزوف من 
خالؽبا العقبة اللغوية إلقناع اعبزائريُت فأصدروا بعد سبعة عشر سنة جريدة اؼببشر 

نطالقا من ىذا التاريخ وبواسطة ىذه اعبريدة ذات االغراض االستدمارية . وا1847
عرؼ اعبزائريوف الصحافة العربية وفن ربرير الصحف باللغة العربية بعدما عرفوه باللغة 

 (19)الفرنسية".
إذف الصحافة كوسيلة إعالمية عصرية ، ىي اكتشاؼ غريب ظهرت يف أوربا مث انتقلت   

مع ضبالت االحتالؿ اؼبختلفة. اليت قامت هبا  إذل العادل العريب يف بداية القرف الثامن عشر
فرنسا إذل مصر أوال مث إذل اعبزائر ثانيا ، وأوؿ جريدة ظهرت يف اعبزائر ىي جريدة "بريد 

باللغة الفرنسية تلتها العشرات من   L’Estafette d’Alger  1830 اعبزائر"
الصحف هتدؼ صبيعها إذل التبشَت باإلحتالؿ وتلميع أغراضو االستيطانية. وقد شجعت 

فرنسا الصحافة الناطقة باللغة الفرنسية سواء كانت صحافة رظبية أو صحافة اؼبعمرين ،  
لساف العريب يف اعبزائر وخلق طبقة من ألهنا كانت هتدؼ من ذلك إذل القضاء على ال

اؼبثقفُت بالفرنسية يؤمنوف حبضارة الغرب ، وتأىيلهم للسيطرة على الشعب اعبزائري عن 
ولكن ونظرا لكوف تلك الصحف دل   (20)طريق الصحافة واالحزاب والتمثيل النيايب".

نسي عرب ربظ بالقبوؿ واالىتماـ بسبب لغتها الدخيلة ، فقد اىتدى اؼبستدمر الفر 
حاكمو العاـ لويس فيليب إذل إصدار أوؿ جريدة باللغة العربية الركيكة وىي جريدة 
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 (21)"اليت عرؼ من خالؽبا اعبزائريوف فن الصحف ربريرا وترصبة وقراءة". 1847اؼببشر 
كل أنواع االضطهاد والقمع على الشعب اعبزائري، حىت أف بعض   االحتالؿوسلط 

مع اعبزائريُت ، حيث حاولوا أف يبدوا يد اإلعانة إذل اؼبسلمُت الفرنسيُت أبدوا تعاطفهم 
ورأوا أنو من الضروري السماح ؽبم بالكالـ حىت يتسٌت ؽبم التعبَت عن شعورىم وعن 
مطالبهم وأحسن وسيلة لذلك ىي الصحافة وىي الصحافة اليت ظبيت بصحافة أحباب 

ؼبدة طويلة وذلك العتبارات   األىارل   وفشلت ىذه الصحف يف الصدور بصفة دائمة أو
كثَتة منها : "عدـ تغَت الوضع  القمعي الذي فرضو اإلحتالؿ، اهنيار اؼبستوى 

   (22)االقتصادي واالجتماعي للجزائريُت وانتشار اعبهل واألمية واهنيار اؼبستوى الثقايف".
وذبسدت أنبية اإلعالـ سواء يف مرحلة ما قبل الثورة أو ما بعدىا أو خالؽبا ، توليدىا 
بذور اؼبقاومة الثقافية واإلعالمية اليت تدحض األكاذيب والصناعات الدعائية للمحتل 

 الفرنسي. 
 عروض تصنيفية ألهم مراحل تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر: -3
ر التارىبي للصحافة اؼبكتوبة اإلؼباـ دبختلف الكتابات العلمية يتطلب فهم ومعرفة التطو  

األكاديبية واإلعالمية اؼبهنية وبالتارل اإلطالع على اؼبصادر واؼبراجع التارىبية وروافدىا من 
اؼبقاالت العلمية والصحفية سواء الصادرة يف اعبزائر أو خارجها وسواء كتبها اعبزائريوف أو 

عددت وتنوعت الكتابات والرؤى لظهور وتطور الصحافة اؼبكتوبة األجانب. للعلم فقد ت
يف اعبزائر، وتعددت أيضا التصورات لالدوار اليت ربملتها الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر 

 عرب ـبتلف مراحل بناء الدولة اعبزائرية.
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يف كتابو الشامل حوؿ تاريخ الصحافة اعبزائرية   (23)وقد أورد الربوفيسور فضيل دليو
اؼبكتوبة  عدة عروض تصنيفية لكبار رواد الباحثُت يف تاريخ الصحافة اؼبكتوبة  يف 

لكن ىذا التصنيف دل يربز ؿبطة  ()اعبزائر، كالتصنيف التارىبي لشاعر الثورة مفدي زكريا
...وكذا التطور النوعي 1893البدايات األوذل للنشاط الصحايف اعبزائري خالؿ سنوات 

إضافة إذل تصنيف  (24).1881و  1870يف اعبزائر يف فًتة  يف الصحافة الفرنسية
لتطور الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر وقد ابدى فضيل  ()الباحث واؼبؤرخ زىَت إحدادف

دليو على ىذا التصنيف ؾبموعة من اؼبالحظات أنبها "أف ىذا التصنيف ال يأخذ بعُت 
سية غَت اغبكومية أي التابعة وال يتضمن الصحافة الفرن 1848اإلعتبار صحافة ما قبل 

للمستوطنُت  واليت ال تنتمي ألحباب األىارل"، وثانيا أنو فصل بُت "األىلي" و "الوطٍت" 
فحصر صفة الوطنية يف الصحافة اإلستقاللية. ويرى دليو أف إطالؽ صفة الصحافة 

طنية السياسية أدؽ توصيفا من الصحافة الوطنية. ألف الصحافة األىلية قامت بأدوار و 
مقاومة وتوعوية داخل اعبزائر ولوالىا ؼبا توفرت للصحافة الوطنية األرضية اغباضنة 

 (25)ؽبا".
ىذا   ()كما أورد فضيل دليو  تصنيف تارىبي لشيخ اؼبؤرخُت أبو القاسم سعد اهلل  

إضافة إذل   1893 – 1890التصنيف استبعد الفًتة السابقة لظهور الصحافة اعبزائرية 
. ودل يأخذ بعُت اإلعتبار التطورات 1893إذل  1830الصحافة الفرنسية يف اعبزائر من 

  (26)النوعية اليت ميزت مرحلة ما بعد اإلستقالؿ.
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ويالحظ على ىذا التصنيف  ()أما التصنيف األخَت فهو تارىبي للزبَت سيف اإلسالـ 
توقفو عند بدايات النشاط الصحايف اعبزائري وربط التطور اإلعالمي بالتطور السياسي 

 والتحوؿ يف منظومة اغبكم الفرنسية. 

ويف األخَت وبعد استعراض ألىم اعبهود العلمية للتأريخ لتطور الصحافة اؼبكتوبة يف  
 (27)فُت ـبتلفُت واحد نوعي وآخر تارىبي.اعبزائر يهتدي فضيل دليو إذل إقرار تصني

تصنيف ثنائي حسب طبيعة الصحف: صحافة فرنسية صادرة يف اعبزائر وصحافة -1
جزائرية. صحافة اإلحتالؿ بقطبيها اإلقصائي واإلدماجي. الصحافة اعبزائرية بثالوثها 

 اإلدماجي اإلصالحي والسياسي.
يف اجملاؿ السياسي وانعكاساهتا على تصنيف تارىبي يعكس طبيعة التطورات اغباصلة -2

 (28)النظاـ اإلعالمي وباقي األحداث اليت تأثرت هبا اعبزائر.
 .1870 – 1830صحافة فرنسية خاضعة للسلطات الرظبية: -1

 .1892- 1870فًتة حرية الصحافة الفرنسية وظهور صحافة أحباب األىارل: -2
 .1918 – 1893القلمية: نشاة الصحافة اعبزائرية وبداية اؼبقاومة -3
 .1954 – 1919مرحلة إنتشار الصحافة اإلصالحية والسياسية: -4
 .1962 – 1954صحافة فًتة الثورة التحريرية: -5
يبكن القوؿ أف ىذا التصنيف يعترب األمشل واألكثر دقة وتفصيال ألنو يعتمد على مقاربة  

م من ضرورة اإلقرار بالصعوبة تارىبية وسياسية وعلى منهجية علمية متكاملة. على الرغ
اؼبنهجية يف إعتماد تصنيف واحد وهنائي ألف كل العروض التصنيفية تركز إما على جانب 
من اعبوانب كاللغة مثال أو التطورات السياسية..، أو تركز على فًتة زمنية معينة ، أو 
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ة على نوع معُت من الصحافة كصحافة اإلحتالؿ أو الصحافة األىلية أو الصحاف
اإلصالحية..إخل.  وال يفوتنا يف ىذا اؼبقاـ االشارة إذل أنو ظهرت عدة جهود لبناء 
تصورات علمية لعروض تصنيفية للصحافة اؼبكتوبة خالؿ فًتة االستقالؿ  وتناولت 
جهود الباحثُت  اعبوانب التارىبية والثقافية والسياسية واالقتصادية للصحافة اؼبكتوبة يف 

 اعبزائر. 
ة المكتوبة في الجزائر..من صحافة االحتالل الفرنسي إلى الصحافة الصحاف-4

 االستقاللية
باالستناد إذل العروض التصنيفية سالفة الذكر سنرصد باختصار ؼبختلف مراحل ربوؿ 
الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر بداية من صحافة االحتالؿ وميالد صحافة أحباب األىارل 

ة إدارة وربريرا وسبويال وصوال إذل صحافة اؼبقاومة القلمية مرورا دبيالد الصحافة اعبزائري
 والصحافة اإلصالحية والسياسية فاالستقاللية.

 .1893 – 1830مرحلة ظهور صحافة اإلحتالل الفرنسي في الجزائر -1
جواف  14اعتمد االحتالؿ الفرنسي منذ دخولو أرض اعبزائر وإنزالو العسكري يف  

سناد ضبالتو الدعائية للمشروع اإلستدماري االستيطاين على سالح اإلعالـ إل 1830
باعتباره مشروعا حضاريا ، ولقد أيقنت فرنسا أف سبرير ىذا اؼبشروع هبب يكوف عرب 
ربالف سلطة مؤسسات الًتبية والتعليم واإلعالـ واؼبؤسسات الدينية. "ولقد مت تدعيم 

خاصة على ىدـ اعبهاز  ىذا التدخل اإلستدماري يف ؾباؿ التعليم بإجراءات تنص
الًتبوي والديٍت بصورة مباشرة وتضييق أسسو اؼبادية واالجتماعية ، وباالستيالء على 
األمالؾ الوقفية الداعمة خاصة للمؤسسات التعليمية والدينية، مع شن ضبالت تنصَتية 
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وحسب فضيل دليو أنو  (29)واسعة وبناء جهاز تعليمي بديل مفرنس للعقوؿ والقلوب".
تقسيم ىذه اؼبرحلة إذل مرحلتُت أساسيتُت ونبا: مرحلة صحافة التأييد اؼبطلق  يبكن

. ومرحلة حرية الصحافة الفرنسية وظهور 1870إذل  1830لالحتالؿ واليت سبتد من 
 .1893إذل  1870صحافة أحباب األىارل 

 : 1870 – 1830صحافة االحتالل الفرنسي   1-1
ؿ تاريخ الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر أف ذبمع الدراسات والبحوث اليت أجريت حو   

واليت أصدرهتا فرنسا  1870إذل  1830الصحف اليت ظهرت خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 
بشكل مباشر أو غَت مباشر سبيزت بتأييدىا اؼبطلق لسلطات االحتالؿ وغبكوماهتا 

 L’estafetteبريد الجزائر اؼبتعاقبة. ومن بُت أىم  صحف ىذه اؼبرحلة. صحيفة
d’Alger   تزامنا مع اإلنزاؿ العسكري   1830جويلية  01صدر عدد األوؿ بتاريخ

للمحتل الذي جلب معو مطبعة لنفس الغرض، وقد كانت اعبريدة ذات أىداؼ تارىبية 
 Le المرشد الجزائري  وسياسية وعسكرية أتبعها احملتل الصحيفة األسبوعية

Moniteur Algerien   عملت على تشويش الرأي 1832 جانفي 27يـو .
العاـ اعبزائري يف فًتة اؼبقاومة الوطنية األوذل ، برفع قيمة اػبونة وسبجيد أعماؿ احملتل 
وتشويو بطوالت اؼبقاومُت والتفرقة بُت القبائل والعروش واإلعالف عن احتالؿ اؼبدف قبل 

د حوارل ربع قرف من سقوطها الفعلي وتشجيع على اإلستيطاف األورويب يف اعبزائر". وبع
مت توسيع  دائرة االحتالؿ عسكريا وإعالميا ، فعمد  1843االحتالؿ ، أي منذ سنة 

احملتل الفرنسي إذل دعم تغلغلو العسكري يف الشرؽ والغرب إذل تدعيم ىذا االستيطاف 
إعالميا، وبعدىا انتهج اؼبستدمر الفرنسي أسلوب الزحف واالنتشار اإلعالمي يف 
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بناء  كمركز لالنطالؽ يف يف (32)مع تكثيفو يف العاصمة والوسط  (31)الغربو  ( 30)الشرؽ
خططو التوسعية، مستهدفا بدعايتو اؼبغرضة وقهره السيكولوجي أكرب عدد من السكاف، 
وكانت ىناؾ إصدارات متعددة ومتنوعة للكثَت من الصحف واقًتف استمرارىا باستمرار 

 والئها اؼبطلق لالحتالؿ االستيطاين الفرنسي. 
اشلة بالنظر إذل ؿبدودية ويف األخَت هبدر التذكَت بأف ىذه الصحف يبكن اعتبارىا ف 

مقروئيتها ألسباب وعوامل سياسية ولغوية، وكاف سحبها متواضعا حملدودية عدد 
اؼبستوطنُت وعدـ إقباؿ اعبزائريُت عليها لوعيهم بدعمها ؼبشاريع اإلحتالؿ ، عالوة على 
ضعف إمكانياهتا وأطقم ربريرىا سواء اؼبدنيُت أو العسكريُت وبعدىم عن التخصص. 

كنت ىذه الصحف اعبزائريُت من معرفة الصحافة ووعي أنبيتها ومكنت بعض لكن م
 (33)الشباب اؼبتعلم الذي سيتمكن فيما بعد من إنشاء صحف جزائرية إدارة وربريرا.

 – 1870العصر الذهبي للصحافة الفرنسية وظهور صحافة أحباب األهالي -2
1893. 

 1870لثة يف فرنسا إبتداء من سنة سبثل ىذه اؼبرحلة بداية التأسيس للجمهورية الثا
وبالتارل التحوؿ للنهج الليربارل، ومن الطبيعي أف تتأثر الصحافة هبذا التوجو اعبديد ويعترب 
الكثَت من الباحثُت أف ىذه اؼبرحلة سبثل بداية للعصر الذىيب للصحافة الفرنسية مع فتح 

اسات التهديد والوعيد متنفس للصحافة يف اعبزائر لكن ىذا دل يبنع من استمرار سي
والًتغيب والًتىيب للصحافة اعبزائرية وروادىا ، غَت أف اعبديد ىو ظهور صحافة أحباب 
األىارل اليت أبدت نوع من التعاطف مع األىارل وتبٍت الدفاع عن بعض اغبقوؽ االساسية 

احملتل  للمواطنُت اعبزائريُت. وردبا ىذا كمنطلق براصبايت حبثا عن التعايش واألماف بُت
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 1880واألىارل. كما تأثرت اؼبمارسة اإلعالمية يف ىذه اؼبرحلة بصدور قانوف األىارل 
 1870أكتوبر  24وصدور قانوف وزير العدؿ الفرنسي ذي األصوؿ اليهودية كريبيو 

والذي منح اعبنسية الفرنسية لليهود ، وىو ما زاد من حدة الصراع بُت اؼبستوطنُت 
ا تزامنا مع إقرار التوجو الليبَتارل قانوف حرية الصحافة سنة واألىارل. وأصدرت فرنس

وقد "ساىم يف اشتداد اؼبواجهة السياسية اإلعالمية بُت اؼبستوطنُت اؼبطالبُت  1881
ببعض اغبقوؽ للجزائريُت لفرنستهم وإدماجهم واؼبستوطنُت اؼبتطرفُت الداعُت إلقصائهم 

كاف سائدا يف اعبزائر وباريس  واشتد وقمعهم عاكسُت بذلك النقاش السياسي الذي  
   (34)قبيل اؼبعارؾ اإلنتخابية".

وقد عرفت اؼبمارسة اإلعالمية حركية ونشاطا غَت مسبوؽ يف ىذه اؼبرحلة ودعمتو وكالة  
 1880ىافاس لألنباء  حبيث فتحت ىذه الوكالة مكتبا ؽبا يف اعبزائر العاصمة سنة 

العشرية األوذل فقط من حياة اعبمهورية الثالثة  لتزود معظم الصحف بالربقيات  فظهر يف
 14عنوانا جديدا معظمها دل يعمر طويال  31يف عمالة قسنطينة  1881 – 1871

جباية ،  01يف سطيف ،  03يف عنابة ،  05يف سكيكدة ،  07يف مدينة قسنطينة ، 
 صحيفة بينما دل 89ظهرت  1891 – 1881سوؽ اىراس. ويف العشرية اؼبوالية  01

نشرية  16جريدة وعمالة وىراف  15يتجاوز عدد الصحف يف عمالة العاصمة 
1886.(35) 

ظهرت  1891إذل  1848ويذىب الزبَت سيف اإلسالـ إذل أنو خالؿ الفًتة اؼبمتدة  
جريدة يف عمالة قسنطينة. كما ظهرت  83جريدة يف القطر اعبزائري من بينها  123

واإلنتهازيُت ، وؿباوالت للصحافة الرياضية خالؿ ىذه الفًتة صحف الراديكاليُت 
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والساخرة  واحملافظة الدينية واالنتخابية واؼبناسباتية و اؼبسيحية اليت كانت تركز على الفًتة 
التارىبية اؼبسيحية اليت مرت هبا مشاؿ افريقيا وتعمل على صبع التربعات لبناء الكنائس 

أو صحافة أحباب األىارل قصد  وتنصَت اؼبسلمُت. وقد ظهرت الصحافة اإلدماجية
التصدي للنهضة اإلسالمية الوافدة من اؼبشرؽ ، واليت كانت زبًتؽ الًتاب اعبزائري 
وتتغلغل يف العقلية اعبزائرية يف وقت عجزت السلطات الكولونيالية يف منع الصحف 

 اؼبشرقية اغباملة ؽبذه النهضة. 
 . 1918 – 1893مية نشأة الصحافة الجزائرية وبداية المقاومة القل-3
صحافة اؼبقاومة القلمية ىي تلك الصحف اليت بادر إذل إنشائها اؼبثقفُت اعبزائريُت إدارة  

وربريرا  واؼبتبنية ؼبنهج التصدي الثقايف فكريا وعلميا ودينيا للمشروع االستدماري، 
ي. وقد واؼبستقطبة لكتابات النخبة اؼبثقفة  ذات النزعة التحررية من االحتالؿ الفرنس

أدركت فرنسا حجم أنبية الصحافة الثقافية يف ربرير العقوؿ ونشر الفكر التحرري 
الوطٍت، فلم تسمح بنشر أفكار اؼبثقفُت اعبزائريُت. ويذىب مؤرخ الصحافة اعبزائرية الزبَت 
سيف االسالـ إذل التأكيد أنو "منذ أف ظهرت الصحافة وفن الصحافة يف ديار اعبزائريُت 

دل يظهر إسم صحفي جزائري أو كاتب جزائري أو مًتجم  1852ذل إ 1830عاـ 
جزائري على صفحات اعبرائد العديدة اليت انتشرت يف كل مدينة من وىراف إذل عنابة 

 (36)سنة". 22رغم احتكاؾ اجملتمع اعبزائري هبذا الفن منذ 

نوف وقد سانبت ؾبموعة من العوامل يف ظهور صحافة اؼبقاومة القلمية ، كصدور قا 
وىو قانوف عنصري يؤسس  1881جواف  28والشروع يف تطبيقو  1881األىارل

وصدور صدور قانوف اإلعالـ أو  (37)للتمييز والتفرقة بُت اإلحتالؿ واؼبستوطنُت واألىارل.
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والذي فتح اجملاؿ نوعا للصحافة الفرنسية لتمرير بعض  1881قانوف حرية الصحافة 
لفرنسي، كما شكل  متنفسا للنخبة اؼبثقفة  خاصة النقد لبعض اؼبمارسات لالحتالؿ ا

بعد مراكمة اػبربة يف الصحف الفرنسية وصحف أحباب األىارل. كما سانبت زيارة 
بعض الوفود الربؼبانية الفرنسية إذل اعبزائر وتعاطفهم مع بعض مطالب األىارل يف ربفيز 

. وي رى البعض أف زيارة الشيخ بعض النخب لاللبراط يف العمل االعالمي النضارل واؼبقاـو
والتقائو ببعض العلماء  كانت نقطة ربوؿ يف تبٍت النهضة  1903ؿبمد عبده إذل اعبزائر 

 الفكرية والثقافية كعامل تصدي لالحتالؿ الفرنسي.
إذل أف ظهرت –وبالرغم من أف معظم صحف األىارل كاف ضعيف اللغة وكثَت األخطاء 

فإف النشاط الفردي اؼبقاـو ألصحاهبا مثل بوضربة ، اغباج عمار  -صحافة صبعية العلماء
، واألمَت خالد.. كاف لو دور كبَت (39)عمر راسم  (38)، الصادؽ دندف ، عمر بن قدور
رب العاؼبية األوذل ويف التحوؿ الذي عرفتو صحافتهم يف بعث صحافة األىارل قبل اغب

الحقا. وقد عمل معظمها يف الدفاع عن حقوؽ اعبزائريُت الثقافية واالجتماعية دوف 
التشكيك علنا يف فرنسية اعبزائر، ألنو كاف شرطا أساسيا للسماح بصدور ـبتلف 

 (40)الصحف.

 

 . 1954 – 1919مرحلة انتشار الصحافة اإلصالحية والسياسية -4
أدت اؼبراحل السابقة للصحافة يف اعبزائر أدوارا كبَتة يف ظهور صحافة جزائرية مقاومة 

ويبكن تقسيمها إذل صحافة  سياسيا وثقافيا وبلهجة اشد وأكثر صراحة من سابقاهتا،
دورا اهبابيا على الصحافة حبيث  1936فردية وصحافة صبعوية. وكاف فشل مؤسبر باريس 
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االندماجية باؼبطالبة باعبمهورية اعبزائرية اليت انكرت وجودىا يف السابق التحقت النخب 
 بسبب اليأس من االحتالؿ ومن وعوده اإلدماجية الزائفة.

ويرى فضيل دليو أف إطالؽ تسمية مرحلة اؼبقاومة السياسية على صحافة ىذه اؼبرحلة ال 
الصالحية كانت مالزمة ؽبا يعفيها من مهامها االصالحية اليت اضطلعت هبا "فاؼبقاومة ا

حبيث كاف من أىم خصائصها تشديد اللهجة االعالمية للصحافة االصالحية وتكثيف 
. كما  1937النشاط السياسي عرب تأسيس حزب الشعب خلفا غبزب قبم مشاؿ افريقيا 

كانت الصحف السياسية متنوعة االنتماءات )اندماجية، شيوعية، إصالحية وطنية( 
غة الفرنسية وذلك خبالؼ االصالحية اليت كانت تغلب عليها اللغة وتغلب عليها الل

  (41)العربية".

وتشَت بعض الدراسات إذل سبكن "الصحافة األىلية يف ىذه اؼبرحلة من بناء بعض نقاط  
قوهتا، رغم أف بعض اعبمعيات واؽبيئات اؼبختلفة كانت ترى يف الوجود الفرنسي ضرورة 

لكن ؾبموعة من العوامل اؼبؤثرة يف االحداث داخليا وخارجيا غَتت شيئا  (42)حتمية".
 1945ماي  08فشيئا من ىذه النظرة التقديسية للمستدمر الفرنسي وكاف ألحداث 

تأثَتىا العميق يف تفكَت اجملتمع اعبزائري وقيادات اغبركة الوطنية وبعض النخب 
 االحتالؿ النتزاع االستقالؿ.  االعالمية، فتبلور تفكَت جدي يف ضرورة ؾباهبة

الصحافة والنخبة المثقفة الجزائرية خالل فترة االحتالل.. المقاومة القلمية -5
 والسياسية في مواجهة الترسانة اإلعالمية والحربية الفرنسية.

تقوؿ الروائية أحالـ مستغامبي "إذا أنت أشهرت سالحا فأنت جندي يف معركة ، أما إذا 
فأنت جيش يف معركة". وكاف الفيلسوؼ الفرنسي الذي ناصر يف أنت أشهرت قلما 
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بعض مواقفو القضية اعبزائرية جوف بوؿ سارتر قد أكد بأف للصحافة القدرة الكبَتة 
واؽبائلة على تثقيف وتوعية وتنوير الشعب". وبالتارل دل يكن غريبا أف تستقطب الصحافة  

اهتم وحقوؽبم اؼبعرفية ، لنشر أفكارىم كبار الفالسفة واؼبفكرين والعلماء دبختلف زبصص
وآرائهم ونتائج دراساهتم وحبوثهم ومقًتحاهتم عرب صفحاهتا للنهوض بالقيم اإلنسانية 

وذبدر اإلشارة ىنا إذل العالقة   (43)الالزمنية  كاغبرية والعدالة واغبق والكرامة اإلنسانية".
عالقات التأثر والتأثَت بينهما  اعبدلية بُت اؼبثقفُت عامة والصحافة اؼبكتوبة ، وتطور

وامتداداهتا للفضاء االجتماعي والتشابك مع السياؽ الثقايف وتداعياهتا على العالقات 
االجتماعية ومستوى الوعي العاـ. فمن الطبيعي أف يبحث اؼبثقف اغبقيقي وربت سطوة 
 ضمَته أو "وجدانو اؼبعذب" على حد تأكيد جوف بوؿ سارتر عن الفضاء الثقايف

اؼبستوعب ػبطابو النقدي سواء العلمي أو الفكري أو القيمي أو السياسي أو الًتبوي أو 
النضارل التحرري..إخل. فلجأ الكثَت من اؼبثقفُت والشخصيات السياسية الفاعلة إذل 
إنشاء صحف خاصة هبم كمنابر تعبَتية وفضاءات ثقافية لنشر أفكارىم والدفاع عن 

وقد بادر العديد من اؼبفكرين  (44)لعادلة للشعوب واألوطاف".مواقفهم يف نصرة القضايا ا
والعلماء واألدباء والفالسفة سواء يف الدوؿ الغربية أو العربية إذل إنشاء صحف بغرض 
النشر الثقايف وتفعيل النقد الفكري ، وكانت العديد من الصحف يف الكثَت من دوؿ 

ـبتلف القضايا الفلسفية والفكرية العادل فضاءات ثقافية لتفعيل النقاش اغبر حوؿ 
 (45)والسياسية اليت تطبع كل مرحلة. "فال وجود ؼبثقف كبَت دوف صحيفة".

أما يف اعبزائر فطبيعة العالقة اعبدلية بُت اؼبثقفُت والصحافة ىي عالقة جدلية من نوع  
خاص تقًتف ليس فقط بالبحث عن ىوامش اغبرية الصحفية يف التعبَت والكتابة لكن 
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تد لتحمل نبـو الشعب والوطن، أي ربرير البالد والعباد من االحتالؿ االستيطاين سب
 الفرنسي الذي يريد استئصاؿ البالد والعباد. 

ورغم عدـ التوازف يف اإلمكانيات والوسائل اإلعالمية واغبربية ، فالشعب اعبزائري  
من القوى الدولية األعزؿ وجد نفسو يف مواجهة قوة وجربوت الدولة الفرنسية كواحدة 

العظمى اؼبدعومة باغبلف األطلسي  وكانت آلية النشر الثقايف والفكري والعلمي ؼبقاالت 
بعض اؼبثقفُت اعبزائريُت يف ـبتلف الصحف خاصة صحافة اؼبقاومة القلمية والسياسية 
والصحف اإلصالحية من أىم آليات فك اغبصار على الفعل الثقايف وتوسيع قاعدتو 

ة لتتوسع أعداد اؼبنتفعُت بالثقافة والعلم والفكر واألدب وبالتارل اتساع دوائر اعبماىَتي
الوعي السياسي والثقايف لدى الكثَت من الفئات الشعبية الكتساب الوعي التحرري. إف 
األدوار الثقافية الفكرية والعلمية واؼبعرفية اليت اضطلعت هبا الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية 

ستدمارية وعرب مسانبتها يف توفَت فضاءات تعبَتية  للنشر الثقايف الفكري خالؿ اغبقبة اإل
والعلمي واؼبعريف ؼبختلف النخب اؼبثقفة العلمية والدينية والسياسية اعبزائرية. ورغم أهنا دل 
تكن متطورة يف بنيتها اؼبادية ودل تكن سبتلك االمكانيات اللوجيستيكية الضرورية للتطوير 

امش اغبرية احملاصرة إال أهنا حاولت أف تساىم ولو بالشيئ اليسَت يف الذايت ورغم ىو 
اإللبراط اعباد يف مسار بلورة األفكار اؼبنتجة للوعي التحرري ضد االستدمار 

 (46)الفرنسي".
ويف ظل الفضاء الثقايف السابق ؼبرحلة اإلستدمار من الطبيعي أف تستنبت بذور جيدة  

والصحف من أىم نقاط القوة فيها.  (47)اؼبقاومة القلميةللمقاومة الثقافية اليت كانت 
فمنذ الفًتة اإلستعمارية كاف للصحف الثقافية الفكرية واألدبية األدوار البارزة يف 
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إستكتاب اؼبثقفُت دبختلف فئاهتم وزبصصاهتم العلمية والفكرية واألدبية والسياسية 
ح إعتربه نابليوف بونابرت وتوحيدىم على ىدؼ واحد وىو مناىضة اإلستعمار عرب سال

  (48)أكثر وقعا من دوي اؼبدافع أال وىو "القرطاس والقلم".
"والصحافة اعبزائرية دل تكن صحافة متخصصة ، بل صحافة أجربهتا الظروؼ القائمة  

عند إنشائها على دخوؿ معًتؾ اؼبقاومة الفكرية والسياسية الذي ليس لو من فاصل 
الفرنسي إال فيصل إسالمي أو غَت إسالمي ، عريب وغَت  يفصلو عن ثقافة االستدمار

عريب ، فبا جعل الصحف اؼبكتوبة باللغة العربية تتخندؽ يف خندؽ الدفاع عن اللغة 
والثقافة والقضايا اعبزائرية ، وىذا ما جعل احملتل الفرنسي يشدد عليها اػبناؽ ويطاردىا 

وده يف اعبزائر وىذا ما تؤكده مواقف باؼبصادرة والتوقيف باعتبارىا تشكل خطرا على وج
شيوخ صبعية العلماء يف شخص الشيخ عبد اغبميد بن باديس الذي حدد معادل اؽبوية 

، فالعمل الثقايف بالنسبة للصحافة ”شعب اعبزائر مسلم“والشخصية اعبزائرية يف نشيده 
اسي أو اعبزائرية ىو عمل سياسي وال يبكن فصلهما سواء يف الصحف ذات التوجو السي

 (49)تلك اليت ؽبا توجو صبعوي إصالحي".
إف اؼبثقف اعبزائري الذي كتب يف الصحف ىو إما أف يكوف معلما مصلحا ومربيا   

وشاعرا ألقى باألساليب اعبمالية جانبا وجعل من قلمو سيفا حادا وجرسا قويا إليقاظ 
سلك سلوؾ شعبو وترشيده إذل طريق اػبالص بدؿ أف يبقى يف برجو العاجي ، أو ي

شعراء وأدباء اؼبدرسة الرومانسية اليت كانت سائدة وقتئذ من خالؿ مدارس أبولو والرابطة 
القلمية اليت اعتنقها شعراء اؼبهجر واؼبشارقة عموما ألف اؼبثقف والشاعر اعبزائري دل يكن 
لو الوقت الكايف للغزؿ والتغٍت بالطبيعة ، بل كاف نبو ىو زبليص وطنو من االحتالؿ 
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وقد إعترب الشاعر  (50)عبامث على أنفاسو الذي عمل على اقتالعو من جذوره".ا
والصحفي الكبَت أبو اليقظاف الصحافة دبثابة "مثقف للشعب" ويقوؿ يف مطلع إحدى 

 قصائده:
 إف الصػحػػػػافة للشعػػػػوب حيػػػػػاة    والشعب من غَت اللسػػػػاف مػػػػػػػػػواة  
 ػػي مثقػػػػػػف      ومهػػػػػذب إذ زبػػػػػلص النيػػػػػػػػػػػاتالشعب تلميػػػػػػػذ وىػ  

وتشَت األحباث والدراسات التارىبية حوؿ الصحافة اعبزائرية أف مرحلة ما بعد اغبرب  
( كانت مرحلة ربوؿ نوعية يف أداء الصحافة اعبزائرية 1954-1919العاؼبية األوذل )

فقد   (51)ار الصحافة اإلصالحية والسياسية".الفكري والثقايف والسياسي أو "مرحلة إنتش
أو  "إصالحات قانوف جونار" اؼبسلمُت  1919فيفري  19شجع صدور قانوف 

اعبزائريُت للمطالبة حبقوقهم طمعا يف أف تعًتؼ ؽبم فرنسا ببعض الفضل الذي قدموه ؽبا 
ىذه االصالحات  (52)إباف اغبرب العاؼبية األوذل، فازبذوا من الصحافة وسيلة لذلك".

فتحت نسبيا اجملاؿ أماـ النخبة اعبزائرية للتعبَت عن مواقفها، إضافة إذل بعض اآلثار 
اإلهبابية للحرب العاؼبية األوذل اليت زادت اعبزائريُت إطالعا وتوعية دبجريات األمور 
السياسية والنضاؿ الوطٍت ،  تشكيل بعض األحزاب واعبمعيات اليت عملت على إصدار 

خاصة هبا  زبدـ مبادئها وتدعوا إليها، إضافة إذل ربسن مستوى التعليم ونوعيتو  صحف
خاصة بعد عودة األفواج األوذل من خرهبي اؼبدارس واعبامعات العربية واألزىر. كل ىذه 
العوامل باإلضافة إذل اػبربات اإلعالمية اعبزائرية اليت راكمتها سنوات االحتالؿ منذ 

حافة جزائرية مقاومة ثقافيا وسياسيا وبلهجة أشد وأكثر ، تضافرت لبعث ص 1830
 (53)صراحة من سابقاهتا".
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الذي أنشأ صحيفة اإلقداـ ()ومن بُت أىم رواد الصحافة اإلصالحية األمَت خالد 
، اليت تفرغ ؽبا فيما بعد وأعطى كل جهوده ػبدمة الفكرة الوطنية خطابة  1919

ىها الوطٍت الواضح رافضة التجنس رفضا قاطعا وصحافة. "وراحت اإلقداـ تعرب عن اذبا
، مطالبة بتمثيل األىارل يف الربؼباف  الفرنسي ومقاومة نزعة اؼبعمرين العنصرية اغباقدة. 
ومن ىنا فإف جريدة اإلقداـ تعد أوؿ جريدة عربية تصدر يف اعبزائر دبثل ىذه الروح 

إذل ىذا اعبانب السياسي الذي الوطنية اػبالصة ، وهبذا األسلوب القوي اؼبتدفق وكانت 
عرفت بو تنشر اؼبقاالت الًتبوية واالجتماعية وهتتم باالنتاج األديب اعبزائري شعرا 

 (54)ونثرا".
ومن بُت اعبرائد اليت استقطبت كتابات الكثَت من الكتاب اعبزائريُت أسبوعية النجاح 

د اغبميد ابن واليت أسسها عبد اغبفيظ بن اؽبامشي ، وكاف الشيخ عب 1919-1956
باديس مساعدا يف تأسيسها ، مشاركا يف ربرير مقاالهتا ولكنو ما لبث وأف زبلى عنها 
ػبالؼ حوؿ هنجها اإلصالحي. كانت ربتوي على اؼبقاالت اؼبتنوعة دينا واجتماعا 

وشارؾ يف ربريرىا الشيخُت " األمُت  ( 55)وثقافة إذل جانب اػبواطر والقطع الشعرية".
العمودي و عبد اغبميد ابن باديس  كما شارؾ يف ربريرىا بعض رجاؿ اإلصالح  كػأضبد 
بن العابد اعبيالرل ، اؼبولود الصديق اغبافظي األزىري ، ؿبمد السعيد الزاىري، ؿبمد 

الزواوي ،  اؽبادي السنوسي الزاىري ، ؿبمد الصاحل خبشاش ، ؿبمد السعيد أبو يعلى
ؿبمد العلمي ، العريب التبسي..وغَتىم.  وعرؼ خطها اإلفتتاحي خالؿ فًتة تعمَتىا 
الطويلة عدة ربوالت ، فبعد أف كانت تدافع عن العربية وقضايا الوطن يف مرحلتها األوذل 
، أصبحت تعادي اغبركة اإلصالحية ، وربرض على صبعية العلماء مع تغطيتها عبميع 
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ة الفرنسية اليت سبوؽبا وتعبَتىا يف الغالب عن مواقف االنتهازيُت والعمالء نشاطات اإلدار 
واؼبؤيدين لوجود االحتالؿ الفرنسي يف اعبزائر  ولدعواتو التصفوية ؼبعارضيو ولصحافتهم، 

 (56).1956وقد توقفت بأمر من قيادة جبهة التحرير الوطٍت عاـ 
ف ونوعي وجبهود فردية بنشاط إعالمي مكث 1937-1925وقد سبيزت مرحلة   

للعديد من اؼبصلحُت  وكذلك الصحف اعبمعوية باػبصوص صحف صبعية العلماء 
اؼبسلمُت ، وصحف صبعية الوفاؽ . ومن بُت أىم اؼبصلحُت اعبزائريُت عبد اغبميد ابن 
باديس ، أبو اليقظاف ، أبو إسحاؽ إبراىيم أطفيش  الطيب العقيب  بوكوشة ، الزاىري ، 

 اؿ...وغَتىم. أضبد أبو مش
وكاف الشيخ عبد اغبميد ابن باديس رائد اغبركة اإلصالحية والثقافية بامتياز ،  فقد  

. وضمنهما 1939-1925، الشهاب  1925جاىد من خالؿ صحيفتيو "اؼبنتقد 
مقاالت سبتاز بالدفاع عن حقوؽ اعبزائريُت وىويتهم اغبضارية ومكافحة السياسة 

شيعة للبدع واػبرافات، ويرى البعض أف لصحافة العالمة عبد التخديرية لبعض الزوايا اؼب
اغبميد ابن باديس الفضل يف التأريخ للنهضة الفكرية اغبديثة يف اعبزائر ويف اؼبسانبة يف 

وكانت صحيفة "اؼبنتقد" حبق لساف حاؿ الشباب الناىض يف   (57)تأصيلها وبعثها".
زائرية األوذل اليت صبعت األقالـ االصالحية القطر اعبزائري، فهي تعد اعبريدة العربية اعب

اؼبتمثلة يف الشباب العريب اؼبثقف العائد من جامع الزيتونة واألزىر ومعاىد الشاـ واغبجاز 
بعد اغبرب وكاف ىدفهم واحدا يوجزه شعار اعبريدة "الوطن قبل كل شيئ" وخطتهم 

ومن ىنا اذبهت مشًتكة وىي "اإلصالح الداخلي أوال يف سبيل إصالح كل شيئ". 
جريدة اؼبنتقد إذل اإلصالح الديٍت توليو عناية فائقة وتدحض أساطَت الطرقيُت اؼبنطلقة 
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من شعار "إعتقد وال تنتقد" وقاومت أفكار الفرنسة والتغريب. وىبلص ؿبمد ناصر إذل 
ئر ألهنا التأكيد أف جريدة اؼبنتقد تعترب ربوال مهما يف تاريخ اغبركة الفكرية واألدبية يف اعبزا

زبتلف كل االختالؼ عن الصحف اليت سبقتها سالسة أسلوب ، ومتانة لغة ، وعمق 
 (58)أفكار..فهي بأعدادىا الثمانية عشر كانت يف بنياف النهضة شبانية عشر سندا".

ودل يستسلم الشيخ عبد اغبميد ابن باديس ؼبكر سلطات االحتالؿ الفرنسي ، فبعد  
وتوحلت فيما بعد إذل ؾبلة  1939 – 1925"الشهاب" تعطيل "اؼبنتقد" أصدر جريدة 

ثقافية راقية تؤرخ للحركة الفكرية اعبزائرية على هنج سابقتها "اؼبنتقد" مع اصطناع نوع من 
اؼبرونة يف ربريرىا". وضمنها ؾبموعة من األركاف التوعوية والتنويرية والفضاءات التعبَتية 

نفتاح على العادل وإطالع اعبزائريُت على شبار واؼبناظرات ؼبختلف النخب اؼبثقفة مع اإل
العقوؿ عرب رصد كل ما يستجد يف ميداف اإلنتاج الفكري ، وبالتارل يعود الفضل  
"للشهاب" يف بعث الثقافة العربية األصيلة يف اعبزائر وضباية مقوماهتا، كما تعترب من اىم 

 (59)ا بُت اغبربُت العاؼبيتُت".اؼبراجع اليت تؤرخ للنهضة الفكرية اغبديثة يف اعبزائر م

" سبيز شعارىا  1927، "الربؽ  1925وأسس ؿبمد السعيد الزاىري صحيفيت "اعبزائر 
باعبرأة  غَت اؼبعهودة "اعبزائر للجزائريُت". وتبنت النهج اإلصالحي على خطى صحيفة 

ذي علق "اإلقداـ" لألمَت خالد وصحف رائد النهضة اعبزائرية عبد اغبميد ابن باديس، ال
آماال كبَتة على صحيفة "اعبزائر" لنزعتها الوطنية قائال فيها "أهنا جريدة سياسية أدبية 
دينية أخالقية إجتماعية ، هبا مقاالت بليغة ، يف متانة تعبَت ، وظبو فكر ، ونبالة 

وجاءت صحيفة الربؽ لتخلف صحيفة اعبزائر اليت منعت من الطبع بعد   (60)مقصد".
العشروف ، "وقد قبحت "الربؽ" يف تكوين ؾبموعة من الكتاب البارعُت العدد الثالث و 
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اؼبعروفُت بنزعتهم االصالحية اؼبتحمسة واسلوهبم الناري ، على رأسهم ؿبمد السعيد 
الزاىري ، ؿبمد األمُت العمودي ، الشيخاف مبارؾ اؼبيلي ، والطيب العقيب ، واؼبولود 

ى طرقيا". ويؤكد ؿبمد ناصر اف "صحيفة اغبافظي األزىري الذي بدأ مصلحا وانته
الربؽ" تعد ؾباال ال يستغٌت عنو لدراسة األدب اعبزائري اغبديث نثره وشعره ، بل إف 
الذين يدرسوف الفكر اعبزائري سياسة وتارىبا ال يبكنهم ذباوزىا ألهنا تؤرخ ؼبرحلة دقيقة 

 (61)من مراحل تاريخ النهضة اعبزائرية".

ومن الصحف الثقافية واؼبنتهجة ألسلوب اؼبقاومة القلمية ،  صحف الطيب العقيب ،   
( اليت 1926-1925. كأسبوعية "صدى الصحراء" )1927وأضبد العقيب اإلصالحية 

تداوؿ على ربريرىا وإثرائها باؼبادة الثقافية الفكرية واإلصالحية ؿبمد األمُت العمودي ، 
آؿ خليفة ، أبو يعلى الزواوي ، أبو اليقظاف ، مبارؾ اؼبيلي ،  الطيب العقيب ، ؿبمد العيد

ؿبمد العزوري ، أضبد رضا حوحو،  الطيب العقيب... تبنت قضايا اإلصالح الديٍت 
وكانت صدى   (62)واالجتماعي وكاف شعارىا "درء اؼبفسدة قبل جلب اؼبصلحة ".

اعبرأة والثورة.. وكانت أغلب الصحراء ؾباال فسيحا لبعض األقالـ اليت عرفت باالندفاع و 
موادىا تتكلم عن بداية النهضة الفكرية واألدبية والوطنية.. قبل أف تنحرؼ عن اذباىها 
اإلصالحي وتعرؼ سياستها التحريرية بعض االضطرابات اليت افقدهتا قيمتها األدبية 

ية كما أصدر الطيب العقيب دبساعدة ؿبمد العيد آؿ خليفة "أسبوع ( 63)والفكرية".
  ( 64)، وسبيز صدورىا باإلضطراب بسبب الصعوبات اؼبادية واإلدارية".1927اإلصالح 

لكن ىذا دل يثن من إرادة الداعية االصالحي الكبَت الطيب العقيب الذي كاف متحمسا 
لتنوير وهتذيب الرأي العاـ اعبزائري ، كما كاف شديد اغبماس للفكرة االصالحية والنهضة 
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االجتماعية والثقافية. وكانت مقاالت الشيخ العقيب وأفكاره  مدعومة دبقاالت مبارؾ 
اؼبيلي ، ؿبمد األمُت العمودي ، ؿبمد السعيد الزاىري ، أضبد توفيق اؼبدين ، إضافة إذل 
أشعار ؿبمد العيد آؿ خليفة ومفدي زكريا وأبو اليقضاف...إخل. الذين كانوا يدعوف إذل 

  (65)صالح ومقاومة التخلف الفكري واعبمود العقلي.األخذ بفكرة اإل

خالؿ الفًتة اؼبمتدة بُت ( 66)كما بادر أبو اليقضاف إذل تأسيس عدة صحف إصالحية
وكانت تدافع عن حقوؽ اعبزائر وعن اؼبغرب العريب وعن اإلسالـ  1926-1938

  (67)تماعية".والوحدة الوطنية والتصاحل اؼبذىيب  باإلضافة إذل تشروبها لألمراض اإلج
من أىم ىذه الصحف ، وقد ربدث الظروؼ  1926وتعترب صحيفة "وادي ميزاب" 

القاسية لتكوف ليس فقط إمتدادا للصحافة االصالحية بنهجها اؼبقاومة الثقافية والقلمية 
بل واألكثر من ذلك "سبيزت وانفردت على باقي الصحف حبرارة اللهجة يف ـباطبة 

حة مباشرة يف معاعبة األمور ومواقف ثابتة يف ؿباربة الظلم السلطة االستدمارية وصرا
وراحت صحيفة وادي ميزاب  (68)واالضطهاد وتعقب علٍت لكل مظاىر االكبراؼ".

بأفكارىا ومفكريها تسَت ضمن خطة مرسومة بدقة وإحكاـ مستوحاة من واقع األمة 
و اعبزائريُت وتوعيتهم يف اعبزائرية يف بداية هنضتها ، فوجهت اىتماماهتا الكلية إذل توجي

صبيع اؼبيادين اغبيوية ، اجتماعا واقتصادا وسياسة وثقافة ، وأشد ما كانت عنايتها ملحة 
وأبانت اىتماما بالغا باؼبيداف   (69)وأكيدة ىو بناء الشخصية الوطنية والتشبث دبقوماهتا".

ا شجعت أيضا على الًتبوي والثقايف وتشجع على التعليم بل وربطت الوطنية بالتعليم كم
االنتاج الفكري ودعم كل اؼبواىب يف ىذا االذباه فنضجت على صفحاهتا أقالـ شابة  
كثَتة على غرار شاعر الثورة مفدي زكريا ، بكَت بن سليماف ، أضبد بن اغباج وبي ، 
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رمضاف ضبود ، ؿبمد اؽبادي سنوسي ، عيسى بن عبد اهلل  ، الكاملي بوراس عبد 
كتاب الذين سبرنوا على الكتابة كأمثاؿ عمر بن قدور ، مبارؾ اؼبيلي ، اهلل..إذل جانب ال

اؼبولود اغبافظي األزىري..وغَتىم. ودل تنس يف اؼبيداف الثقايف أف تفيد قراءىا ببعض 
اؼبقاالت ذات الطابع العلمي ، ال سيما يف اؼبوضوعات الفيزيائية ، والفالحية واؼبخًتعات 

  (70)فتحت أعُت األىارل على النظريات االقتصادية العاؼبية".، ويف اؼبيداف االقتصادي : 
وقد واصل أبو اليقضاف معاركو الفكرية والثقافية وجند عقلو وقلمو لصناعة رسالة صحفية 

 مستنَتة عرب ـبتلف الصحف اليت أنشأىا ليكتسب حبق لقب ؾباىد الكلمة.
وىو من الكتاب الذين يبتلكوف ثقافة عالية وجرأة   ( 71)وأصدر ؿبمد األمُت العمودي  

كبَتة يف التعبَت عن أفكاره وكاف قلمو مسلطا على الظلم والتخلف ومن مؤسسي صبعية 
من منفاه بأفلو والية  la défense 1934-1939العلماء ، صحيفتو "الدفاع 

مصاحل األغواط.  وقد تعمد صاحبها إصدارىا باللغة الفرنسية للدفاع عن حقوؽ و 
 (72)اؼبسلمُت وتعريف األوساط اؼبثقفة الفرنسية بأىداؼ اغبركة اإلصالحية".

وإذا كاف بيَت بورديو ينعت األحزاب السياسية واعبمعيات واالربادات اؼبهنية "باؼبثقف 
(  براعة فكرية وثقافية 1956 – 1933اعبماعي" فقد أبدت صبعية العلماء اؼبسلمُت )

ؼبرافعة لالصالح وتشكيل الوعي الوطٍت التحرري.  وكانت وحنكة سياسية كبَتة يف ا
صحفها األشهر واألكثر تأثَتا يف بلورة معادل الشخصية اعبزائرية ، واؼبؤسسة للمناىضة 
الثقافية والفكرية للمحتل الفرنسي. ومن بُت  صحف صبعية العلماء اؼبسلمُت ، أسبوعية 

" . تلتها  1933ة النبوية احملمدية . توقفت وخلفتها "الشريع 1933السنة احملمدية 
 1956-1935مث تلتها صحيفة "البصائر  1934-1933أسبوعية "الصراط السوي 
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. وتعترب أىم صحيفة جزائرية ؿبضة عرفتها اعبزائر احملتلة ، وتعاقب على رئاسة ربريرىا 
 وإثرائها باؼبضامُت الثقافية والفكرية ، الطيب العقيب ، مبارؾ اؼبيلي ، البشَت

اإلبراىيمي...وغَتىم. "ولقد كانت حامية اللغة العربية وناصرة الدين اإلسالمي بال منازع 
كما تعترب جريدة البصائر من أىم    (73)وقلعة أدبية بيانية راقية وذات مستوى أديب فبتاز".

العوامل اليت ساعدت على تطوير اغبركة األدبية والفكرية يف اعبزائر ، ففتحت اجملاؿ 
قالـ اؼبثقفُت الالمعُت من الكتاب والشعراء وكانت زبصص ركنا متميزا واسعا أل

 (74)"للمباحث األدبية والعلمية".

ومن بُت الكتاب الذين كانوا ينشروف فيها إنتاجهم الفكري والشعري باستمرار نذكر: 
بن الشيخ البشَت االبراىيمي ببيانو اؼبشرؽ ، ولغتو العربية الراقية ، الشيخ عبد اغبميد ا

باديس بفكره اؼبتنور والشيخ الطيب العقيب، فرحات الدراجي ، ؿبمد خَتالدين ، أبو 
يعلى الزواوي ، وضبزة بوكوشة ، يف فصولو عن األدب وقضاياه يف ركن شؤوف وشجوف ، 
وأضبد بن العابد اعبيالرل بأسلوبو القصصي اعبميل ، وعلي مرحـو ، وأبو مدين الشافعي 

أجودىم ؿبمد العيد آؿ خليفة...وىكذا سارت "البصائر"  سَتا ف ومن أبرز الشعراء و 
  (75)حثيثا ومنتظما وبلغت من الرقي واالنتشار ما دل تبلغو أي جريدة عربية يف اعبزائر".

وال تزاؿ جريدة البصائر مستمرة يف الصدور وؿبتفظة باذباىها اإلصالحي اؼبشخص   
واؼبنتقدة لألوضاع السياسية ، ويتميز خطها التحريري جبرأة    لكل األمراض اإلجتماعية

كبَتة يف نقد السياسات العامة ، وىي فضاء مفتوح لكل اإلسهامات العلمية والفكرية 
واألدبية األصيلة اؼبدافعة عن القيم اؼبركزية للمجتمع وال تزاؿ قلعة متينة يف التصدي لكل 
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وباػبصوص بعض اؼبناورات واؼبآمرات القديبة  ؿباوالت طمس معادل الشخصية اعبزائرية
  (76)اعبديدة اؼبًتبصة بالثوابت والقيم الوطنية واػبلقية للمجتمع اعبزائري.

ويف نفس االذباه يف هنج تبٍت اؼبقاومة الثقافية اؼبغذية للمقاومة السياسية ظهرت   
ومن بينها  ،1954-1937"صحافة اؼبقاومة السياسية" اليت أعقبت اؼبرحلة اؼبمتدة 

أصدرىا األديب ضبزة بكوشة وىو من مؤسسي صبعية  1937أسبوعية "اؼبغرب العريب 
 (77)العلماء. وكانت خطة اعبريدة إصالحية وطنية وتقاـو الفساد اإلداري واالجتماعي".

، وىي ؾبلة فكرية ذبمع 1946وأصدر األديب إظباعيل العريب ؾبلة "أفريقيا الشمالية 
حي للعلماء واإلذباه الوطٍت غبزب إنتصار اغبريات. إضافة إذل ؾبلة بُت التيار اإلصال

لألستاذ عبد الوىاب بن منصور. كما بادر األديب ؿبمد رضا حوحو  1948"العبقرية 
، وكانت موالية للعلماء واذباىها إصالحي 1951-1949إذل إنشاء "أسبوعية الشعلة 

د مشلت ؿبتوياهتا مهاصبة الطرقية وطٍت ، وبالرغم من كوهنا أسبوعية فكرية عامة فق
واإلحتالؿ وأنصار اإلدارة الفرنسية ، وكاف من كتاهبا "أضبد ضباين، أضبد بومشاؿ، عبد 

 (78)الرضباف شيباف  وموسى األضبدي.

ومن رواد الصحافة اعبزائرية أيضا عمر بن قدور مؤسس أسبوعية الصديق ، الفاروؽ ،    
 1952. وخلفتها جريدة "القبس األدبية  1952لواء أبو بكر جابر اعبزائري "جريدة ال

. أدارىا أبو القاسم ديقَت ، وترأس ربريرىا ؿبمد اؽبادي السنوسي. وتعد جريدة الشباب 
. لساف حاؿ شباب صبعية  le jeune musulman  1952-1954اؼبسلم 

اء اهلل سفاري العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت ربت رعاية الشيخ العريب التبسي ، وإدارة " عط
". "وكانت موجهة ألنصار اإلصالح اؼبتعلمُت بالفرنسية وللرأي العاـ الفرنسي وقد شارؾ 
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يف ربرير موادىا مثقفوف جزائريوف من مشارب فكرية وحساسيات سياسية ـبتلفة صبعت 
بينهم قضايا اإلصالح والعدالة والتحرر. وكاف من أىم كتاهبا على التوارل : أضبد طالب 

اىيمي ، علي مراد  ؿبمد الشريف ساحلي ، مالك بن نيب ، عمار أوزقاف ، اإلبر 
مصطفى األشرؼ ، ىامشي التيجاين ، عبد العزيز خالدي ، أضبد شامي ، توفيق اؼبدين 
)ؿبرر إفتتاحية عددىا األوؿ( ، العريب التبسي.. وبعد أكثر من نصف قرف  عاودت 

"النارة طريق الشباب لكي يتعرفوا على الصدور ربت إشراؼ صبعية العلماء اؼبسلمُت 
القيم اغبقيقية للمجتمع اعبزائري وعلى اإلرث العلمي العظيم الذي خدـ بو أسالفهم 

 (79)اؼبسلموف اإلنسانية ".
ومن بُت أبرز الصحف السياسية اليت ظهرت يف اؼبرحلة اليت سبقت الثورة التحريرية   

اليت أصدرىا حزب الشعب باللغة العربية وتكفل  1937اؼبباركة  جريدة الشعب 
بإصدارىا شاعر الثورة اعبزائرية مفدي زكريا  وؿبمد قنانش باعبزائر العاصمة.  وقد 

ه اعبريدة على مصاغبو ، فسارع إذل اإلطباؽ على استشعر االحتالؿ الفرنسي خطر ىذ
العدد الثاين من اعبريدة وىو ما يزاؿ فوؽ آالت الطباعة". لكن وحسب تأكيد ؿبمد 
ناصر فإف األثر الذي تركتو الشعب بعمرىا القصَت دل تًتكو اعبرائد االنتفاعية بعمرىا 

عربية  صحيفة "صوت ومن بُت الصحف السياسية اليت ظهرت باللغة ال  (80)الطويل".
، أما باللغة الفرنسية فظهرت أيضا ؾبموعة من الصحف  1945-1943األحرار 

.  وكاف من أبرز كتاهبا وبنصوص أدبية 1941"يومية اعبزائر" و "العمل اعبزائري" 
مصطفى األشرؼ. كما أصدر حزب إنتصار اغبريات الديبوقراطية ، البديل عن حزب 

فرنسية على غرار "دفاتر جزائرية " و"األمة اعبزائرية " يف الشعب ؾبموعة من الصحف بال
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-1948.كبديل عن جريدة الشعب  و "اعبزائر اغبرة  1948-1946باريس 
وكانت تستقطب مشاركات  1954-1951. إضافة إذل أسبوعية اؼبنار 1954

  (81)ومسانبات قلمية من ـبتلف االذباىات وباػبصوص اؼبناصرين غبزب الشعب.
زب الشيوعي باعبزائر عقب إعالف إستقاللو التنظيمي عن اغبزب الشيوعي وأصدر اغب

. و"دفاتر 1955-1943. صحيفتُت بالفرنسية "أسبوعية اغبرية  1934الفرنسي يف 
(. 1955-1947-1943الشيوعية ، والنشرية الشهرية غَت اؼبنتظمة "اعبزائر اعبديدة 

إذل  1946. مث حوؽبا بعد  1944وكاف فرحات عباس قد أنشأ جريدة "اؼبساواة 
. كتعبَت عن تغيَت آرائو République Algérienne"اعبمهورية اعبزائرية 
 (82)وقناعات حزبو اعبديد

لقد صدرت عشرات اعبرائد يف اعبزائر من بداية القرف العشرين إذل اػبمسينات منو ،   
اليت تصدر بالعربية ال استعرضنا منها بعض النماذج اؼبقاومة ثقافيا ، وكانت معظم اعبرائد 

تعمر طويال فتوقفها سلطة االستعمار وكثَتا ما تصدر متقطعة. "وكل الصحافة اليت 
صدرت قبل اغبرب العاؼبية األوذل ومابُت اغبرب العاؼبية األوذل والثانية كانت تلتف حوؿ 
موضوعات ذات طابع سياسي يقاـو من أجل الشخصية واؽبوية اعبزائرية وسط ثقافات 

  (83)وبية متعددة تعمل كلها من أجل تكريس مقولة اعبزائر فرنسية".أور 
وىبلص فضيل دليو إذل القوؿ "ال يبكننا هبذا الصدد إال اإلشادة بالعمل اإلعالمي  

العظيم اؼبنجز من طرؼ الصحافة اعبزائرية وخاصة العربية منها يف ظل ضعف الوسائل 
انت ذبدد إصداراهتا وتتحايل شكال ومضمونا اؼبتاحة والعراقيل اإلدارية القمعية  حيث ك

على احملتل لتصل إذل اؼبثقفُت واؼبيسورين منهم عرب قراءات مرفقة بتعليقات إذل األميُت 
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فالصحافة  (84)والفقراء ، لتشحذ نبمهم وتعمق حسهم الوطٍت وانتمائهم اغبضاري".
اػبصائص اعبزائرية منذ اعبزائرية أدت  دورا مهما من أجل اغبفاظ على اؽبوية والتاريخ و 

االحتالؿ إذل االستقالؿ وعملت على إبراز الثقافة اعبزائرية اليت استطاعت أف تفرض 
 (85)نفسها على اؼبستويُت العريب والدورل".

يبكن التأكيد على مقولة جاؾ ليكرؾ "أنو ال وجود ؼبثقف كبَت بدوف صحيفة   خاتـمـة:
" فاؼبالحظ وخالؿ ـبتلف اؼبراحل االنتقالية يف تاريخ الدولة اعبزائرية ، أف معظم اؼبثقفُت 
اعبزائريُت سواء مراحل ما قبل اغبرب التحريرية أو خالؿ اؼبرحلة التحريرية ، أو ما بعد 

بقوة يف الكتابة يف الصحف أو  إنشاء صحف أو اؼبشاركة يف إنشاء االستقالؿ البرطوا 
صحف لنشر أفكارىم وبلورة تصوراهتم والدفاع عن مواقفهم اؼبختلفة ذباه ـبتلف القضايا 
واؼبسائل الوطنية. فاستمر دفق مداد حرب النخبة اؼبثقفة  اعبزائرية بكتاهبا وشعرائها 

ياة الثقافية واالجتماعية للجزائريُت اؼبليئة بالبؤس وسياسييها ومصلحيها، ؼبسايرة نبض اغب
والظلم االستدماري  وربدى اؼبثقفوف اعبزائريوف بذلك كل أشكاؿ القهر السيكولوجي 
والتنكيل الفيزيولوجي واؼبصادرة اؼبوضوعية للتفكَت وآلليات االشتغاؿ على الفكر. فكانوا 

ة من حياة شعب يتم ذبهيلو وذبويعو وبصحفهم مثل الشموع ربًتؽ لتنَت اعبوانب اؼبظلم
. فكاف صرير األقالـ فعال أكرب وأخطر  وؿباوالت استئصاؿ ثقافتو وشخصيتو يـو بعد يـو
على االحتالؿ الفرنسي من دوي اؼبدافع  وكاف لبناء اغبصانة الثقافية للشخصية اعبزائرية 

وجو االحتالؿ أكرب عامل لقياـ هنضة ثورت العقوؿ والقلوب للوقوؼ صفا واحدا يف 
فكاف وىج األفكار االصالحية والنهضوية الوقود اغبيوي إلشعاؿ فتيل الثورة التحريرية 

 .1954اؼبباركة يف الفاتح من نوفمرب 
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 . 15. ص1985اعبزائر ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، 

 . 14. صمرجع سبق ذكره،  2013-1830: تاريخ الصحافة اعبزائرية اؼبكتوبة ضيل دليوف ( 12)
  .15ص مرجع سبق ذكره،فضيل دليو:  ( 13)

  .15عواطف عبد الرضباف: مرجع سبق ذكره ، ص(14)
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، القاىرة، مطابع 1الزبَت سيف االسالـ: تاريخ الصحافة يف اعبزائر رواد الصحافة اعبزائرية، ط ( 15)
 . 09. ص1981دار الشعب، 

 .10نفس اؼبرجع، ص ( 16)
، مرجع حياة عمارة: أدب الصحافة اإلصالحية الجزائرية من التأسيس إلى عهد التعددية ( 17)

 سبق ذكره. ص..
 .10الزبَت سيف اإلسالـ: مرجع سبق ذكره،  ( 18)
 .11صنفس اؼبرجع،  ( 19)
  .17عواطف عبد الرضباف: مرجع سبق ذكره ، ص ( 20)
 .11االسالـ: مرجع سبق ذكره، صالزبَت سيف  ( 21)
 ص ،مرجع سبق ذكرهحياة عمارة:  ( 22)
، اعبزائر، دار 1، ط2013 -1830أ.د فضيل دليو: تاريخ الصحافة اعبزائرية اؼبكتوبة  ( 23)

 .21. 17. ص ص 2014ىومو، 
( )  :صحافة اؼبقاومة  ،1907 – 1830صحافة اإلحتالؿ: تصنيف تاريخي لمفدي زكريا

، صحافة اؼبقاومة السياسية: 1936 – 1923صحافة صبعوية:  ،1923 – 1907القلمية: 
  .1960 – 1954صحافة فًتة الثورة التحريرية:  ،1954 – 1936

 .17، ص سبق ذكره رجعفضيل دليو: م ( 24)
( )  على أربع مراحل رئيسية  يف تطور الصحافة اؼبكتوبة  يركز تصنيف الباحث واؼبؤرخ زىَت إحدادف

، 1893 – 1882، صحافة أحباب األىارل 1882 – 1848الصحافة اغبكومية  :يف اعبزائر
  .1930، الصحافة الوطنية )اإلستقاللية( 1919 – 1893الصحافة األىلية 

 .19فضيل دليو: مرجع سبق ذكره، ص ( 25)
( )   :مرحلة ما يقسم أبو القسم سعد اهلل مراحل تطور الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر إذل أربع مراحل

، مرحلة ما 1939 – 1919، مرحلة ما بُت اغبربُت: 1914 – 1890قبل اغبرب العاؼبية األوذل: 
 ـ.إذل اليو  1962، مرحلة اإلستقالؿ: 1962 – 1954بُت اغبرب العاؼبية الثانية وحرب التحرير: 

  .20، صفضيل دليو: مرجع سبق ذكره ( 26)
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( )  :مرحلة نشأة يربز مؤرخ الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر ثالثة مراحل أساسية لتطورىا يف اعبزائر

 – 1850. عهد اإلمرباطورية الثانية: 1850 – 1830الصحافة الفرنسية يف اعبزائر احملتلة: 
  .1900 – 1870. عهد اعبمهورية الثالثة: 1870

 .20دليو فضيل: مرجع سبق ذكره، ص ( 27)
 .21، صفضيل دليو: مرجع سبق ذكره ( 28)
 .15فضيل دليو: مرجع سبق ذكره، ص ( 29)
، صحيفة  1851، وصحيفة هنضة قسنطينة  1848ففي قسنطينة صدرت صحيفة قسنطينة  ( 30)

 1860ويف سطيف ظهرت صحيفة "صدى سطيف  .1909واستمرت إذل غاية  1859اؼبستقل 
 أصبحت فيما بعد "السيبوس". 1843ويف عنابة "سيبوس جريدة بونة . 
، وصحيفة "صدى وىراف" اليت كانت يسارية حسب 1850يف وىراف صحيفة "بريد وىراف  ( 31)

  .1863فضيل دليو. ويف مستغازل  صدرت "بريد مستغازل 
متعددة ومتنوعة كاف أنبها: إضافة إذل صحيفة اؼببشر  صدرت يف اعبزائر العاصمة صحف ( 32)

واليت كانت تنعت باليسارية وأوقفها اإلحتالؿ رغم ؿباوالت ظهورىا  1849، و "األطلس"  1847
كما ظهرت  .1852، "اعبزائري"  1852، "اؼبؤشر  1851بأظباء جديدة "كصدى األطلس 

، "مرشد اعبزائر"  1832اعبزائري  "اؼبرشد ، 1849"صدى اعبزائر  ، 1838"ألخبار"  صحف
، "الرامي  1858. "اعبزائر اعبديدة 1950واليت استمرت إذل   1863"صحيفة التل  ،   1862
، األسبوعية السياسية "اعبزائر" اليت كاف شعارىا "اعبزائر 1861، "بريد اعبزائر  1858اعبزائري 

 .1861البليدي"  أصبحت فرنسية لألبد". وظهرت يف البليدة صحيفة "اؼبالحظ
 فضيل دليو: مرجع سبق ذكره، ص.. ( 33)
 .35فضيل دليو: تاريخ الصحافة اعبزائرية اؼبكتوبة، مرجع سبق ذكره، ص ( 34)
 .36. 35فضيل دليو: تاريح الصحافة اعبزائرية اؼبكتوبة، مرجع سبق ذكره، ص.ص ( 35)
  .15الزبَت سيف االسالـ: مرجع سبق ذكره، ص( 36)

 اؼبرجعنفس  ( 37)
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يعد من رواد الصحافة اعبزائرية ومن اؼبتحمسُت للقومية االسالمية ولد باعبزائر العاصمة  ( 38)
. وقاؿ بن  1913ومن الصحف اليت أنشأىا "صحيفة الفاروؽ  1932وتويف هبا سنة  1886

ؼبعروؼ وناىية قدور بأنو اختار ؽبا ىذا االسم لتكوف دبشرهبا االعتدارل فارقة بُت اغبق والباطل وآمرة با
 (.36)ؿبمد ناصر: مرجع سبق ذكره ، صعن اؼبنكر".

من رواد الصحافة اعبزائرية  ومن األوائل الذين  اؼبشهور بروحو الوطنية الثائرة  يعترب عمر راسم  ( 39)
كانت ؽبم اعبرأة يف اعبهر برفضهم لالحتالؿ ، فكرس فكره وقلمو وجهده  للمقاومة الفكرية والثقافية 

اليت تعد أوذل  1908، بعدىا صحيفة "اعبزائر " الصحافة اؼبكتوبة. فأنشأ جريدة "اإلصالحعرب 
ودل يستسلم وشارؾ يف تأسيس صحيفة "الفاروؽ" ، ؿباوالت الصحافة اإلصالحية اؼبخلصة  للوطن 

ونظرا لتفطن االحتالؿ  1913سنة   ؼبضايقات احملتل الفرنسي فبادر إذل إنشاء صحيفة "ذو الفقار"
 الفرنسي لذكاء عمر راسم وروحو الوطنية كانت دوما تسارع ؼبصادرة صحفو وكتم انفاسو.

 .59ص الزبَت سيف اإلسالـ ، مرجع سبق ذكره، ( 40)
 .103فضيل دليو: مرجع سبق ذكره، ص ( 41)
 .6نايلي نفيسة: مرجع سبق ذكره، ص ( 42)
حجاـ اعبمعي: اؼبثقفوف األكاديبيوف والصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر، دراسة يف األبعاد اإلتصالية (  43)

والثقافية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ، كلية علـو اإلعالـ 
 .283. ص2015/2016، 3واإلتصاؿ، جامعة اعبزائر

يبيوف والصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر دراسة يف االبعاد االتصالية حجاـ اعبمعي: اؼبثقفوف األكاد ( 44)
 .297 والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص

، بَتوت ، دار الكتاب اعبديد 1جَتار ليكرؾ:سوسيولوجيا اؼبثقفُت ، تر جورج كتورة ، ط ( 45)
 .86، ص 2008اؼبتحدة ، 

حجاـ اعبمعي: اؼبثقفوف األكاديبيوف والصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر، دراسة يف األبعاد اإلتصالية  ( 46)
والثقافية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ، كلية علـو اإلعالـ 

 .284. ص2015/2016، 3واإلتصاؿ، جامعة اعبزائر
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وىي اؼبرحلة الثانية لواحد من بُت أىم التصانيف  1923-1907) صحافة اؼبقاومة القلمية  ( 47)
التارىبية لتاريخ الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية لشاعر الثورة اعبزائرية مفدي زكرياء : اؼبرحلة األوذل: 

. 1923-1907. اؼبرحلة الثانية: صحافة اؼبقاومة القلمية  1907-1830صحافة اإلحتالؿ 
. اؼبرحلة الرابعة: صحافة اؼبقاومة السياسية 1936-1923معوية اؼبرحلة الثالثة: الصحافة اعب

. اؼبرحلة اػبامسة: صحافة فًتة الثورة التحريرية .)للتفصيل حوؿ ـبتلف التصنيفات 1936-1954
-1830التأرىبية للصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية أنظر: فضيل دليو: تاريخ الصحافة اعبزائرية اؼبكتوبة 

 (2014ىومة ،  ، اعبزائر ، دار 2013
حجاـ اعبمعي: اؼبثقفوف األكاديبيوف والصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر، دراسة يف األبعاد اإلتصالية  ( 48)

والثقافية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ، كلية علـو اإلعالـ 
 .285. ص2015/2016، 3واإلتصاؿ، جامعة اعبزائر

: الصحافة الثقافية يف اعبزائر من التصدي لإلستعمار إذل ترقية الذوؽ الفٍت، ابن تريعة ( 49)
 .21/10/2013اؼبساء،جريدة عمومية جزائرية، يـو 

 .س اؼبرجعابن تريعة، نف ( 50)
 .74فضيل دليو: مرجع سبق ذكره ، ص ( 51)
الشركة الوطنية ، اعبزائر، 1، ط 1939إذل  1847ؿبمد ناصر: الصحف العربية اعبزائرية من  ( 52)

 .46. ص1980للنشر والتوزيع، 
 .75.74، ص.صفضيل دليو: مرجع سبق ذكره ( 53)
( )   األمَت خالد حفيد األمَت عبد القادر اعبزائري ، تزعم اغبركة اإلصالحية الوطنية يف اعبزائر ما

وحسب ؿبمد  .1936وتويف هبا يف سنة  1875، ولد بدمشق سوريا يف  1923 – 1919بُت 
ليتفرغ للمقاومة القلمية والصحفية ، فتعرض للعديد  1921صر فقد استقاؿ من النيابة العامة  سنة نا

من اؼبضايقات واحملاكمات اإلنتقامية فحكمت احملكمة على صحيفتو "اإلقداـ" بألف فرنك غرامة 
بعد  1923نة وطبسة آالؼ فرنك تعويضات، الشيئ الذي أرىق األمَت خالد وجريدتو اليت توقفت س

 عددا منها. 120صدور 



مجلة دورية دولية محكمة                                           مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 169  15العدد 
 

                                                                                                                                              

مرجع سبق ذكره، ، 1، ط 1939إذل  1847ؿبمد ناصر: الصحف العربية اعبزائرية من  ( 54)
 .48ص
مرجع سبق ذكره، ، 1، ط 1939إذل  1847ؿبمد ناصر: الصحف العربية اعبزائرية من  ( 55)

 .43ص
 .80.81، ص.ص مرجع سبق ذكرهفضيل دليو:  ( 56)
 .87.85نفس اؼبرجع، ص.ص ( 57)
مرجع سبق ذكره، ص ، 1، ط 1939إذل  1847ؿبمد ناصر: الصحف العربية اعبزائرية من (58)

 .55،  54ص
 .62ؿبمد ناصر: نفس اؼبرجع، ص ( 59)
 .55ؿبمد ناصر، نفس اؼبرجع، ص ( 60)
 .85ؿبمد ناصر: نفس اؼبرجع، ص ( 61)
اعبزائر دراسة يف االبعاد االتصالية حجاـ اعبمعي: اؼبثقفوف األكاديبيوف والصحافة اؼبكتوبة يف  ( 62)

 . 299 والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص
 .63ؿبمد ناصر: نفس اؼبرجع، ص ( 63)
 .87، صسبق ذكره مرجع فضيل دليو: تاريخ الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية، ( 64)
 .90ؿبمد ناصر: مرجع سبق ذكره، ص ( 65)
-1930"اؼبغرب  ، 1931-1930" . ميزاب  1929-1926أسبوعية "وادي ميزاب ( 66)

 1934- 1933، األمة  1933، النرباس  1933، البستاف  1933-1931،  النور  1931
 .1938، الفرقاف 

 .90، صفضيل دليو: فس اؼبرجع ( 67)
 66ؿبمد ناصر: نفس اؼبرجع، ص ( 68)
 .67نفس اؼبرجع، ص ( 69)
 .73ؿبمد ناصر: مرجع سبق ذكره، ص ( 70)
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كاف كاتبا   1890من أبرز رجاؿ  اغبركة اإلصالحية يف اعبزائر من مواليد وادي سوؼ  سنة  ( 71)
عبمعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت هبمع بُت الثقافة العربية والفرنسية ، عمل ؿباميا يف كل من بسكرة 

 .1959، والعاصمة ، تويف مغتاال باعبزائر العاصمة سنة 
 .92اؼبرجع، ص فسفضيل دليو:  ( 72)
 .98فضيل دليو: مرجع سبق ذكره، ص ( 73)
 .197ؿبمد ناصر: مرجع سبق ذكره ، ص ( 74)
 .198ؿبمد ناصر: نفس اؼبرجع، ص ( 75)
حجاـ اعبمعي: اؼبثقفوف األكاديبيوف والصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر دراسة يف األبعاد االتصالية  ( 76)

 .301والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص
 .206ؿبمد ناصر: مرجع سبق ذكره ، ص ( 77)
 .104رجع، ص فضيل دليو: نفس اؼب ( 78)
 .105نفس اؼبرجع، ص ( 79)
 .206ؿبمد ناصر: مرجع سبق ذكره، ص ( 80)
 . 112.108فضيل دليو: تاريخ الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر، مرجع سبق ذكره، ص.ص. ( 81)
 .112نفس اؼبرجع، ص ( 82)
 ذكره.أبو تريعة، مرجع سبق  ( 83)
 .102مرجع سبق ذكره، صتاريخ الصحافة اؼبكتوبة يف اعبزائر، فضيل دليو:  ( 84)
  أبو تريعة : مرجع سبق ذكره.( 85)
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النظام اإلداري في منطقة وادي ريغ خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
 م(1900 1854- ( ميالدي

 الواديجامعة الشهيد حمو لخضر/ / قسم العلوم اإلنسانية/معاد عمرانيد.  

mouad.amrani@yahoo.fr 

يتناكؿ ىذا ادلقاؿ تطور النظاـ اإلدارم يف منطقة كادم ريغ خالؿ النصف  الملخص:
الثاين من القرف التاسع عشر ميالدم، كذلك من خالؿ إبراز أىم خصائص ىذا النظاـ 

   .كادلراحل اليت مّر هبا خالؿ ىذه الفًتة

Abstract: 

This article analyzes and examines the deveplopment of the 
french administrative system in oued righ region in the second 
half of 19 century.it focuses on the main characteristics of this 
administrative colonizing system and also on the different stapes 
this system had vedergone during the studied period 

 مقدمة

، كلقد استطاع ادلستعمر الفرنسي أف تقع منطقة كادم ريغ باجلنوب الشرقي اجلزائرم   
ـ، بعد أف كانت قبل ذلك حتت 1854خيضع ىذه ادلنطقة لسيطرتو يف خريف سنة 

سيطرة عّدة أسر، منها أسرة بين جالب كاليت قاـك آخر سالطينها القوات الفرنسية إىل 
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أف سقطت مدينة توقرت عاصمة كادم ريغ ، كبعد مقاكمة شديدة سقط فيها العديد من 
 بناء ادلنطقة شهداء، دفاعا عن حريتهم ككرامتهم. أ

ر الفرنسي، الذم كاف يقـو بتغيريات جذرية يف نظاـ احلكم كلما احتل ككعادة ادلستعم  
منطقة من الوطن، فإف منطقة كادم ريغ مل تشذ عن ىذه القاعدة، فقد عرفت نظاما 

قة، كيف ىذا ادلقاؿ سنلقي إداريا جديدا يتماشى كمصلحة القوات االستعمارية هبذه ادلنط
الضوء على أبرز مسات كخصائص ىذا النظاـ، كأبرز التطورات اليت عرفها بوادم ريغ 

 اآلتية: التاسع عشر، كذلك من خالؿ النقاط خالؿ النصف الثاين من القرف

 التعريف مبنطقة كادم ريغ.-

 ـ.1871إىل سنة 1854النظاـ اإلدارم مبنطقة كادم ريغ من -

 ـ.1900إىل سنة 1871اإلدارم مبنطقة كادم ريغ من النظاـ -

 استنتاجات.-

 التعريف بمنطقة وادي ريغ.-أوال

 لمحة جغرافية: -أ

يقع إقليم كادم ريغ يف الشماؿ الشرقي من الصحراء اجلزائرية يف منخفض مستطيل    
كم، يبتدئ مشاال من قرية   01ك  01كم، كعرضو يًتاكح ما بني   061الشكل، طولو 

، حيد اإلقليم من الشماؿ، 1كينتهي جنوبا بقرية قوؽعني الصفراء قرب بلدة أـ الطيور، 
اجلنوب الغريب لشط ملغيغ، كمن اجلنوب مدينة كرقلة، كمن الشرؽ العرؽ الشرقي الكبري، 
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، كأىم ما دييز منطقة كادم ريغ من الناحية 2كمن الغرب منحدر حصوم ك ىضبة ميزاب
كاالستواء، حيث تتميز بإحندار خفيف مػػن اجلنػػوب إىل الشمػػاؿ  التضاريسية ىو البساطة

 .3ـ011ـ، مػػػع مػػرتفعات بسيػػػطة ال تفوؽ 03كبارتفػػػاع عػػػن سػطػح البػحػر مقػػػداره 

،  كمساه ابن خلدكف 4كقد مسى ياقوت احلموم إقليم كادم ريغ بالزاب الصغري أك ريغ   
، أما يف الوقت احلاضر، 6ابن سعيد أيضا ببالد ريغة، كمساه 5بالد ريغ أك أرض ريغ

 . 7فيعرؼ بوادم ريغ، متييزا  لو عن كادم سوؼ ك كادم ميزاب

مدينة كقرية  03كاف إقليم كادم ريغ قبل االحتالؿ الفرنسي، يتكوف من حوايل   
كدشرة، تشكل يف رلموعها كاحات كادم ريغ، كنذكر منها: منطقة ادلغري اليت تضم )أـ 

طيور، نسيغة، سيدم خليل، البارد، تندلة، كادلغري أيضا (، كمنطقة جامعة كهبا ال
)لغفياف، الزاكية، مازر، تقددين، سيدم عمراف، مترنة، سيدم حيىي، ناىيك عن جامعة( 
ككذا منطقة توقرت كتشمػل)سيػدم سليمػاف، ذلػػػػرىرية، مقػػر، القصػور، غػمػرة، ادلقػػارين، 

 .8، قػػػػوؽ...(تػوقػرت، متػػػاسني
 لمحة تاريخية: -ب
تشري الدراسات إىل أف احلياة يف منطقة كادم ريغ تعود إىل فًتة ما قبل التاريخ، كذلك    

( أثناء تنقيبو Genvotاستنادا إىل األحباث اليت قاـ هبا الضابط الفرنسي جونفوت )
الشماؿ الغريب لكدية ، حيث اكتشف آثار تارخيية ىامة يف 9عن ادلياه يف ىذه ادلنطقة

 . 11هبا رلموعة من الوسائل كاألدكات تعود لفًتة ما قبل التاريخ 10سيدم حيىي
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كتتمثل ىذه األدكات يف رلموعة من السهاـ احملددة كاجلميلة كبأشكاؿ كألواف سلتلفة،    
، أدكات مقطوعة كهبا رأس، زلك )مكشط( 1010مجاجم كهبا أسناف بارزة كطوذلا 

ديات برؤكس زلددة كمجيلة، أسناف أمساؾ، بقايا صدفات بيض النعاـ،  كرلموعة من ادل
 .  12صواف معاجل )مستعمل(، مسامري، سهاـ، حجارة مصقولة

أما يف فًتة ادلغرب القدًن، فإنو مل يثبت أف الركماف قد احتلوا منطقة كادم ريغ، فهم    
قل ذلم يف كادم جدم يف توسعهم مل يتجاكزكا منطقة الزاب، حيث اكتفوا بإنشاء معا

، فالصحراء مل تكن مغرية للركماف، فضال عن كوهنا رلاىل زلفوفة 13عند بسكرة
باألخطار، كليس فيها من السكاف كادلوارد ما يسوغ ادلغامرة يف رماذلا إىل أبعد من حافّتها 

، كىكذا، فعلى الرغم من أف الطبيعة الصحراكية حالت دكف تواجد ركماين 14الشمالية
 الواحات، إال أف ىذه األخرية كانت متثل أسواقا ىامة للتبادؿ التجارم مع بشرم يف

 .15الشماؿ اخلاضع للسيطرة الركمانية

أما يف فًتة الفتوحات اإلسالمية، فإف اإلسالـ انتشر يف الصحراء عموما نتيجة لعدة    
عوامل، منها التجارة، ككذلك تيار اذلجرة من الشماؿ إىل اجلنوب، كيقصد بو ىجرة 
القبائل الرببرية، كزناتة كصنهاجة، كبعد دخوؿ اإلسالـ إىل منطقة كادم ريغ انتشر 

الربوع، خاصة يف عهد الدكلة الرستمية االباضية، مث  ادلذىب االباضي بقوة يف ىذه
خضع بعدىا لنفوذ عدة دكؿ، كملوؾ مراكش أك تلمساف، مث دللوؾ تونس احلفصيني،  
كما تداكؿ على ىذا اإلقليم عدة أسر، منها أسرة بين جالب اليت استمر نفوذىا يف ىذه 

ي يف خريف سنة ادلنطقة أكثر من ثالثة قركف، إىل أف خضعت للمستعمر الفرنس
 .  16ـ1854
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م 4:;4 -81;4(التنظيم اإلداري قبل استقرار الفرنسيين بمنطقة وادي ريغ-ثانيا
(: 

بعد سقوط توقرت عاصمة كادم ريغ يف أيدم القوات االستعمارية يف خريف    
ـ، عمدت السلطة االستعمارية إىل نظاـ ديّكنها من إحكاـ قبضتها على ادلنطقة، 0530

ت منطقة صحراكية مفتوحة، كالظهور أماـ األىايل مبالمح احلرص على باعتبار توقر 
مصلحتهم، فبعد اإلطاحة باإلمارة اجلالبية استبدلت السلطة اجلديدة النظاـ اإلدارم 

، فجاء ىذا األخري بديال عن نظاـ 17الذم كاف معموال بو من قبل بنظاـ القياد كاخللفاء
بلقب احلاكم على توقرت ك كادم سوؼ، كمقرّه يف  "القايد"السلطاف، حبيث أصبح

 .18اب يدعوف باخللفاءالغالب توقرت، كيعاكنو نوّ 
من  19كتبعا لذلك قامت السلطات الفرنسية بتعيني علي بام بن فرحات بن سعيد   

 26عائلة بوعكاز آغا على توقرت ك كادم سوؼ ك كرقلة، إذ قاـ العقيد ديفو يـو 
عن تنصيبو بالساحة العمومية بقصبة مدينة توقرت، كسّلمو  ـ باإلعالف1854ديسمرب 

برنوس اآلغوية حبضور ادلشائخ كرؤساء القبائل بادلسجد الكبري، كقرئت الفاحتة، مث تناكؿ 
العقيد ديفو الكلمة مذكرا األىايل باحملن كالصعاب اليت كاجهتهم حتت حكم الشيخ 

اعاهتم القددية، كااللتفاؼ حوؿ اآلغا سلماف اجلاليب، حيث طالبهم بنسياهنا كنسياف صر 
متنقال بني توقرت  – بايعلي -اجلديد، الذم نّصبتو ذلم فرنسا، كقد كاف مقّر حكمو

 .20كسوؼ، كلو خلفاء يسّميهم ىو، كينصبوف باتفاؽ مع السلطة الفرنسية
يف تسيري  أما فيما خيص نظاـ اخللفاء كالشيوخ، فإف اخلليفة ىو الذم كاف خيلف اآلغا  

شؤكف كادم سوؼ عند غيابو يف توقرت، مثل القايد العريب ادلملوؾ الذم كاف خليفة 
ـ بدأ العمل بنظاـ الشيوخ كىم شلثلو القبائل، 1871لعلي بام بوادم سوؼ، كمنذ 
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كيتبعوف مباشرة للخلفاء، الذين بدكرىم يتبعوف القياد، كاستمر احلاؿ على ذلك إىل عاـ 
 .21الشيوخ إىل خلفاء مستقلني كمرتبطني مباشرة ببسكرةـ عندما حتوؿ 1877

فبالرغم من أف اإلدارة الفرنسية أحدثت تغريا يف األلقاب، إال أف علي بام كاف عملة   
ذات كجهني، حيث أراد أف يعطي أكثر شرعية حلكمو على أىايل ادلنطقة، فادعى أنو 
ينتمي إىل أسرة بين جالب، لكوف ىذا النسب جيعل لو قيمة كبرية يف ادلدينة، كمبا أف 

، كمبا أنو كاف حيب أف يكوف منهم، فإنو "الشيخ"يتسّموف باسم  اجلالبيني من قبل كانوا
 .22مل يستعمل اسم القايد إال يف معاملتو مع احلكومة الفرنسية

كحسب ركايات اجملتمع احمللي، فإف علي بام كاف حريصا على خدمة فرنسا أكثر من    
نطقة، كقد اتبع خدمة الفرنسيني ذلا، ككاف رلربا على تطبيق السياسة الفرنسية يف ادل

سياسة البطش كالتقتيل اجتاه إخوانو، ككاف ال يرحم كل من حاكؿ اخلركج عن سلطتو، شلا 
ذم أدل إىل تعدد زلاكالت التمرد كّلد كراىية يف نفوس األىايل ضد سياستو، األمر ال

كالثورة عليو يف كل من توقرت ك كرقلة ك كادم سوؼ، فدبرت زلاكلة الغتيالو يف توقرت 
طرؼ أحد العبيد مقابل حتريره من سيده، لكن من حسن حظ علي بام أف حراسو من 

 .23اكتشفوا األمر قبل تنفيذه، فقبضوا على اجلاين كقتلوه
إف سكاف منطقة كادم ريغ مل يبقوا مكتويف األيدم أماـ تصرفات علي بام، إذ انتهز   

رنسي كاستطاع أف يفتّك أعياف توقرت ثورة الشريف بوشوشة، الذم ثار على ادلستعمر الف
كاحة كرقلة من علي بام بن فرحات، فاتصلوا بو، كأرسلوا لو رلموعة من الرسائل 
عارضني عليو مساعدهتم لإلطاحة بعلي بام كقواتو، فلىب بوشوشة النداء، كىجم على 

مقاتل، حيث دخلها يف جو من  900ـ بقوة قدرت بػػػػ1871مام  13توقرت يـو 
 . 24الزغاريد كالتهليل
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ـ إىل 1871مام  27كدلا علم علي بام مبا حدث لقواتو يف توقرت، توجو يـو    
الزيباف، كاحتج لدل احلاكم الفرنسي ضد عائلة بن قانة ادلنافس اللدكد، كاليت اهتمها 
بالتواطؤ مع بوشوشة كأنصاره، لكن احلاكم الفرنسي كقف ضد علي بام كاهتمو بالتقصري 

قة، كمراقبة حتركات ادلقاكمني الرافضني لالحتالؿ كمحلو ادلسؤكلية كاإلمهاؿ يف مراقبة ادلنط
    .     25الكاملة، كما توّعد بتقدديو للعدالة الفرنسية للنظر يف شأنو

كلقد قاـ علي بام مبحاكالت عديدة السًتجاع مدينة توقرت من أيدم بوشوشة، لكن   
سية تراقب كل ىذه ، كيف نفس الوقت كانت القوات الفرن26مصريىا كاف الفشل

التطورات اليت مل تكن لًتضيها، كخصوصا بعد التأكد من فشل الباشاغات كالقياد يف 
 (Delacroixاحلفاظ على سلطتها كمن مث، فقد أعطت األكامر إىل اجلنراؿ دكالكركا 

ـ، كمتكن من احتالذلا من 1871ديسمرب  27اليت كصلها يـو  ، للزحف على توقرت)
 .27جديد، بعد أف خضعت لبوشوشة قرابة الثمانية أشهر

بعد اسًتجاع مدينة توقرت من أيدم بوشوشة كأنصاره، شرعت السلطات االستعمارية   
 يف تطبيق اإلجراءات التالية:

 مصادرة أمالؾ العائالت ادلتمردة. -0
 رب، بدفع رسـو عينية من األراضي أك من األمواؿ.فرض إتاكات احل -2
النفي ادلؤبد يف حق العائالت ادلتواطئة مع الثوار إىل سلتلف ادلستعمرات الفرنسية  -0

          .       28البعيدة
 : )11>4- 4:;4(التنظيم اإلداري بعد االستقرار النهائي للفرنسيين بالمنطقة 

بعد السيطرة الكاملة على منطقة كادم ريغ كالقضاء على نشاط احلركة الثورية هبا،    
كإصدار القوانني الردعية حبق السكاف، قررت السلطات االستعمارية إعادة التنظيم 
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اإلدارم دلنطقة كادم ريغ، كىذا كفق ادلعطيات كالتطورات اجلديدة، كاختارت السلطات 
ه ادلنطقة على أف تكوف من أشد ادلوالني لفرنسا كخدمة تعيني كجوه جديدة حلكم ىذ

 أىدافها يف ادلنطقة.
كهبذا مل ترغب السلطات االستعمارية يف إعادة تسليم ادلنطقة لعلي بام حاكم توقرت    

السابق، الذم مل حيافظ على استتباب األمن كاذلدكء يف أرجائها كقت األزمة، كذلك 
مو، كنظرا العًتاضاتو ادلشركعة ضد مرؤكسيو السابقني، بسبب رغبتو يف االنتقاـ من خصو 

ذلذا مل يكن ىذا القائد يصلح للتنصيب من جديد ال يف توقرت كال يف كرقلة كال حىت يف 
 . 29كادم سوؼ

كمل يكن يعقل أيضا كضع ادلنطقة حتت زعامة آؿ قانة، حيث أف دسائسهم ىي اليت    
رتكاب األخطاء، كيّسرت السبل أماـ تسببت يف انتشار الفوضى كدفعت علي بام ال

فيفرم  12بوشوشة، ليحرز بعض االنتصارات، كذلذا فقد قاـ اجلنراؿ دكالكركا يـو 
،   30ـ بإهناء مهاـ علي بام من منطقة كادم ريغ، كتنصيبو على رأس قيادة باتنة0502

ـ، كما 0502مام  22كما تقرر ترقية توقرت إىل مصف مقر ادللحقة، ككاف ذلك يف 
تقرر أيضا تنصيب ضباط فرنسيني فيها، ذلم مهاـ التسيري اإلدارم ادلباشر يف ىذه ادلدينة 

كذلك مبساعدة رلموعة من الشيوخ من بينهم عائلة بن  ،كالقرل ادلتواجدة يف الضواحي
 . 31إدريس

ـ كانتسب إىل 0501أصلو من مدينة باتنة، كلد سنة  اآلغا محمد بن إدريس:-4
ـ، كما تعلم اللغة الفرنسية بنجاح كمنحت لو اجلنسية 0530فريل أ 03الصباحيية يـو 

، كقد كصل إىل رتبة مالـز ضمن قوات الصباحيية، ككاف منذ صباه صديقا 32الفرنسية
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محيما ألسرة بن قانة، كىو شخص يتمتع بذكاء ملحوظ، كليست لو انتماءات ألم من 
 .33ينيالعائالت الكربل، شلا جعلو ال يثق يف أحد غري الفرنس

شارؾ زلمد بن إدريس يف احلركب إىل جانب القوات الفرنسية على أرض فرنسا سنة    
ـ، حيث عنّي آغا 0502جويلية  00ـ، بعدىا عاد إىل اجلزائر يـو 0500ـ ك0501

على كرقلة، كىناؾ كاف كفيا يف كقوفو إىل صف الفرنسيني، كعنيدا يف مواجهة ادلقاكمة 
يف بوشوشة، ككًتقية لو يف ادلناصب، عنّي بعد ذلك آغا اجلزائرية خاصة مقاكمة الشر 

 Officierعلى توقرت ككرقلة ككادم ريغ مع ترقيتو إىل رتبة ضابط يف فيلق الشرؼ 

de la légion d’honneur،  كىذا إف دؿ على شيء، فإمنا يدؿ على ادلكانة
  34اليت حتظى هبا توقرت يف اجلنوب الشرقي

كذلك، أف ىذه اآلغوية أعطيت حملمد بن إدريس على   كما يدؿ على أمهية توقرت   
أساس أنو الشخص الذم توفرت فيو الشركط اليت كانت تبحث عنها فرنسا، فلقد قّدـ 
ىذا الشخص الكثري من دالئل الوالء لالحتالؿ الفرنسي، ك كالده نفسو كاف من ادلقربني 

 .35تو اجتاه اجلزائرينيإىل شيخ العرب بن قانة، ككاف يسمى ثعباف الصحراء لشدة قسو 
لقد اتبع ابن إدريس سياسة عنيفة جدا اجتاه السكاف، كمل تنج حىت الطريقة التيجانية    

من الصراع معو حوؿ النفوذ السياسي يف ادلنطقة، فقد كاف يقـو بأكثر شلا تطلبو منو 
اليت تضرب أية مقاكمة يف ادلنطقة، فبوشوشة  فرنسا، ككاف ىو كأعوانو كإخوتو اليد الطوىل

نفسو عاىن من مالحقة ىؤالء األعواف، كعلى يدىم مت أسره يف نواحي عني صاحل يف 
  36ـ0500مارس 

كرغم اخلدمات اليت قدمها بن إدريس للفرنسيني، إال أف حاجة احملتلني لنفوذ الزاكية    
من حاجتهم إىل خدمات ابن  التيجانية يف كل من قمار كتوقرت كانت أكرب كأىم
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إدريس، فالفرنسيوف أصبحت لديهم رغبة يف تويل احلكم ادلباشر، كذلك عن طريق ما 
مسي فيما بعد بادلكاتب العربية، كىو ما جعلهم يعزلوف ابن إدريس عن منصبو يف توقرت، 

، مث توىل مكانو إمساعيل الوىراين مدة سنة كنصف مث عزؿ عن 37ـ0500كذلك سنة 
 . 38مث توىل بعده إمساعيل مصريل منصبو،

ـ إنشاؤىا كقيادة إدارية 0502أما منطقة مشاؿ كادم ريغ، فتقرر يف شهر مام    
جديدة، عهد برئاستها إىل سي محو بن حرزاهلل من أكالد زكرم، ككانت ىذه ادلنطقة متثل 

و ما تبقى من مناطق حتت نفوذ حلف بوعكاز إضافة إىل ذلك، فهذا القائد مل تكن ل
من جهة،  39حظوة كبرية بني قبائل ىذا احللف، ككاف كجوده بني ادلكتب العريب بتوقرت

من جهة ثانية، كسلطة القائد األعلى يف بسكرة، يكفي  40كمنطقة قيادة العريب ادلملوؾ
 اخلصـو التقليدين آلؿ بوعكاز. 41حينئذ إلفشاؿ الدسائس اليت قد يدبرىا آؿ قانة 

 إخوتو :اآلغا إسماعيل مصرلي و  -2
ـ من عائلة ذات أصوؿ تركية، 0523كلد إمساعيل مصريل يف قسنطينة حوايل سنة    

ـ نقل يف نفس 0561ـ، كيف سنة 0531توىل منصب قائد أكالد عبد النور يف سنة 
ادلرتبة إىل احلضنة، أما كالده علي مصريل، فقد كاف من األكائل الذين دخلوا يف طاعة 

ـ بعدما خدـ فرنسا 0550أفريل  01بقسنطينة يـو  كخدمة الفرنسيني، حيث تويف
 .42سنة، حصل خالذلا على العديد من النياشني ك الدرجات 00حوايل 

لقد أثبت إمساعيل مصريل كأبيو تفانيا يف خدمة االستعمار الفرنسي كأىدافو، فخالؿ    
تعّلقو احلمالت ادلتعددة اليت شنها اجليش الفرنسي على الطوارؽ، أظهر إمساعيل شدة 

ـ، بعدما منحت لو فرنسا 0510كخدمتو لالستعمار، كبقي على حالو إىل أف تويف سنة 
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 Commandant de la légion)رتبة ضابط يف فيلق الشرؼ 

d’honneur) 43. 
كترؾ إمساعيل عدة أكالد أكربىم الدراجي، الذم بفضل خدماتو لالحتالؿ الفرنسي،    

 Chevalier de la légion)متكن من الفوز بدرجة فارس فيلق الشرؼ 

d’honneur،)  أما االبن الثاين 44كما توىل منصب قائد على توقرت خلفا ألبيو ،
كقد ساىم بدكر كبري إىل جانب  ،45عبد العزيز، فتوىل منصب قائد مترنة بضواحي جامعة

ـ، كنتيجة لدكره البارز، رّقي إىل 0511اجليش الفرنسي يف احتالؿ مدينة جانت سنة 
 .46 (Chevalier de la légion d’honneur)رتبة فارس يف فيلق الشرؼ 

 الخاتمة:
لقد أظهرت الدراسة السابقة أف منطقة كادم ريغ، مرت بنظاـ إدارم خالؿ النصف   

من القرف العشرين، يتماشى كظركؼ ادلستعمر الفرنسي آنذاؾ سواء يف اجلزائر  الثاين
، خاصة كأف القوات الفرنسية مل عموما، أك يف منطقة كادم ريغ على كجو اخلصوص

 إال يف بداية القرف العشرين. ماجلزائر القطر تستكمل احتالؿ 
 ( م4584-4581)لقد مّر النظاـ اإلدارم يف منطقة كادم مبرحلتني، فادلرحلة األكىل  

اعتمدت فيها اإلدارة االستعمارية على العائالت الكبرية يف تسيري شؤكف ادلنطقة مع 
مراعاة مسألة التوازنات فيما بينها، كنقصد بذلك عائليت بن قانة كبوعكاز، حيث تولت 

حكم منطقة كادم ريغ، كذلك يف إطار إعادة االعتبار  -بوعكازأم أسرة  -ىذه األخرية
 ذلذه األسرة.

نالحظ أف اإلدارة االستعمارية قد ، فإننا ( م4011-4584)أما يف ادلرحلة الثانية   
غريت يف سياستها اإلدارية مبنطقة كادم ريغ، كذلك بعد القضاء على بوشوشة، فبعد أف  
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كانت تعتمد على العائالت الكبرية يف تسيري شؤكف ادلنطقة مع مراعاة مسألة التوازنات 
فيما بينها، فإهنا غريت ىذه ادلرة يف سياستها، فاستغنت عن عائليت بوعكاز كبن قانة، 
كاللتاف كانتا تتصارعاف منذ زمن طويل من أجل بسط سيطرهتما كنفوذمها على مناطق 

هما بأشخاص موالني ذلا أشد الوالء، كال ينحدركف من عائالت  احلكم اجلاليب، كعّوضت
كبرية كعريقة تكوف عصبا ذلم،كما أصبح الفرنسيوف يفضلوف حكم منطقة كادم ريغ عن 

 طريق أنفسهم مباشرة، كذلك بإنشاء ادلكاتب العربية.  
 الهوامش:

،  منشورات مجعية الوفاء للشهيد، تقرت، د.ت، د.ط التعريف بوادي ريغ،عبد احلميد قادرم،  10
  0ص.
، د.ط، مكتبة الثقافة 0، مج.نزىة المشتاق في اختراق اآلفاقأبو عبد اهلل زلمد اإلدريسي، 2

 ، ككذلك :53ـ، ص.2112الدينية، القاىرة، 
Bouzid Touati ‹‹ les potentialités hydrique et la 

phoeniciculture dans la vallée de  l’oued Righ , Bas-Sahara 

algérien›› thèse de doctorat de 3eme cycle, laboratoire de 

géographie physique, université de Nancy, Février 1986, P.13. 
3Rouvillois Brigol,Oasis du Sahara Algérien, Institut 

géographique National, Paris,1978,p.09. 
، تح: فريد عبد العزيز جندم، دار الكتب العلمية، 0،  ط.معجم البلدانياقوت احلموم،  0

 .021ـ، ص.0111ىػ / 0001بريكت، 
، د.ط، دار الكتاب اللبناين كمكتبة ادلدرسة، بريكت، تاريخ بن خلدونعبد الرمحاف بن خلدكف،  3

 .15، ص.00،  ج.0مج.
تح: إمساعيل العريب، ادلكتب التجارم للطباعة ، كتاب الجغرافياعلي بن سعيد بن موسى،  6

 .011ـ، ص.0101كالنشر، بريكت، 
 .0قادرم، ادلرجع السابق، ص.0



 دورية دولية محكمةمجلة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 183  15العدد 
 

أسرة بني جالب في منطقة وادي ريغ، من بداية القرن التاسع عشر إلى سنة  ››معاد عمراين  5
اآلداب كالعلـو  مذكرة ماجستري، قسم التاريخ،كلية ‹‹م، دراسة سياسية واجتماعية 92>4

-ـ2112ق/0020-ق0022اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادر للعلـو اإلسالمية، قسنطينة، 
 .11ـ، ص2110

كم   01ـ مبنطقة مترنة اليت تبعد حبوايل 0536أكؿ بئر حفر يف منطقة كادم ريغ كاف يف سنة  1
ينظر: جريدة ادلبشر، ـ، 0530ك  0536قرت، دلعرفة اآلبار اليت مّت حفرىا يف سنيت و مشاؿ ت

 ـ.0130نوفمرب  03، 203ع.

قرت، ك مسيت بذالك نسبة للويل الصاحل حيىي، و كم مشاؿ ت  61تبعد قرية سيدم حيىي حبوايل 01
، تح: زلمد مذكرة أخبار تاريخية لواحة توقرت وبعض ضواحيهاينظر: زلمد الطاىر بن دكمة، 

ـ، 0113ق/ 0003ادلطبعة العصرية للواحات، توقرت، عبد اجلواد، زلمد الطاىر السعيد بوبكر، 
 . 00ص.

44A.O.M, B.N° 10H76,stations préhistorique de L'Oued Rir, 

et ( H) Jus, stations préhistorique de L'Oued Rir,in Revue 

d'ethnographie,T.6,Paris,4558,pp. 313-311 . 

12 Ibid.   
، مراجعة: دائرة المعارف اإلسالميةخوشيد، عبد احلميد يونس، زكي  إبراىيمأمحد الشنتاكم، 00

 .001، ص.01زلمد مهدم عالـ، دار ادلعرفة، بريكت، د.ت، مج .

 ،62ع. ،الثقافةيف ‹‹   مسالك اإلسالم و العروبة إلى الصحراء الكبرى››إمساعيل العريب 14
 .43ص. ،ـ1981أفريل  –س ىػ / مار  1401 ،مجادل األكىل كالثانية ،ربيع الثاين ،11السنة 

وآثاره االقتصادية  ،التوسع الروماني نحو الجنوب الجزائري›› زلمد البشري شنييت15
 .24ص. ،عدد خاص ،األصالةيف ‹‹  واالجتماعية

 ، مرجع سابق، ص ص.‹‹أسرة بني جالب... ››للمزيد من ادلعلومات، ينظر: عمراين 06
، الشركة الوطنية للنشر 2، تعريب: زلمد مزايل، ج.الشماليةتاريخ إفريقيا شارؿ أندرم جولياف، 17

 005-000ـ، ص.0105كالتوزيع، اجلزائر:الدار التونسية للنشر، تونس، 
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، رسالة ‹‹م>4ه/41مجتمع وادي سوف من خالل الوثائق المحلية في القرن ››علي غنابزية 18
 .30ـ، ص.2112-2110ماجستري، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 

ىو علي بام بن فرحات بن سعيد، من عائلة بوعكاز الذكادية، كأصولو من ضواحي بسكرة، 01
عّينو الفرنسيوف قائدا على توقرت خلفا لبين جالب بعد سقوط حكمهم، كقد اّدعى ىذا القائد أنو 
من نسل بين جالب، كلعلو أراد بذلك أف جيعل لنفسو ىيبة لدل سكاف توقرت، فاعتماده على ىذا 

جيعل لو قيمة كبرية يف مدينة كاف احلكم فيها مقتصرا على بين جالب منذ سنوات طويلة،  النسب
، د.ط، ترمجة: أبو العيد 0ج. ثالث سنوات في شمال غربي إفريقيا،مالتساف ىاينريش فوف، ينظر: 

 005-000ـ، ص.0151دكدك، اجلزائر، 
، ، «  م8:;4 -82;4وجوارىا لالحتالل الفرنسي  مقاومة منطقة تقرت»رضواف شافو21

- 2116مذكرة ماجستري، قسم التاريخ، كلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، جامعة اجلزائر، 
 .000ـ، ص.2110

 .33غنابزية، مرجع سابق، ص.20
 .005، ص.0ىاينريش فوف، مصدر سابق، ج.22
 .006، مرجع سابق، «مقاومة...»شافو20
م ( دراسة 92>4 -81;4منطقة وادي ريغ في ظل االحتالل الفرنسي)»معاد عمراين20

/ 2103، بوزريعة، 2، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة اجلزائر«سياسية
  .05ص.ـ، 2106

، منشورات ادلتحف 2، ط.0حيىي بوعزيز، ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر كالعشرين، ج.23
 .220ـ، ص.0111للمجاىد، اجلزائر،  الوطين
 -مرجع سابق، ص ،«منطقة وادي ريغ.... »دلعرفة تفاصيل ىذه احملاكالت، ينظر: عمراين 26
 .50- 01ص.

L.Rinn, Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie, Alger, 

1891, P.933.            20  
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85 Ibid. 
21 Ibid, P.973.  
31Ibid. 

Ibid. 00  
ادللتقى التارخيي الرابع،  «االحتالل الفرنسي لتوقرت وأثره على المنطقة »عبد اجمليد بن نعمية 02

  56ـ، ص.2110توقرت) كالية كرقلة(، أفريل 
00 Rinn , Op.cit , P.973. 

  .50-56بن نعمية، مرجع سابق، ص ص.00
 .56نفسو، ص.03
 .50، ص.نفسو 06
 .50نفسو، ص.00
 .01دكمة، مذكرة أخبار تارخيية ، ص.زلمد الطاىر بن 05
ـ، كىي 1844ظهرت ادلكاتب العربية يف اجلزائر مبقتضى مرسـو كزارم مؤرخ يف فاتح فيفرم  39

ـ، كاجلنس 1830عبارة عن حلقة كصل ما بني اجلنس األكركيب، الذم استوطن اجلزائر منذ سنة 
كالعمل على  لالستعمار: التمكني األىلي الذم يسكن اجلزائر، كمن بني أىداؼ ادلكاتب العربية

إخضاع القبائل للسلطة االستعمارية، كمراقبة حتركاهتا، ككذا مراقبة الزكايا، كمساعدة القادة العسكريني 
بالبالد يف إدارة األىايل، كاستخالص الضريبة منهم، كقد أنشأ الفرنسيوف ادلكتب العريب بتوقرت يف 

إدارة المكاتب العربية واالحتالل ينظر: صاحل فركوس، ـ، للمزيد من ادلعلومات، 1872مام  22
منشورات جامعة باجي سلتار، عنابة   م،1871-1844الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البالد 

 .000، مرجع سابق، ص.«مقاومة...»شافو ، 20-18ـ، ص ص.2006)اجلزائر(، 

كىو إيطايل ارتد عن الدين العريب ادلملوؾ ىو أحد األعواف الفرنسيني من فرقة الصباحيية،  01
 ,Rinnـ، ينظر:0502اإلسالمي، عهدت إليو اإلدارة االستعمارية بقيادة منطقة كادم سوؼ سنة 

Op.cit, P.974                           

14Ibid, P.974. 
18Narcisse Faucon, Le Livre D’or de L’Algérie, T.1, 

Challamel Editeur, Paris : 1882, PP.354, 818. 
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 .  000، مرجع سابق، ص.0، ج.الحركةككذلك: سعد اهلل ، 
 .55بن نعمية، مرجع سابق، ص.00
 .55نفسو، ص.00

 كم يف اجتاه الشماؿ.  03تبعد عن توقرت بػ 03
 55ص. بن نعمية، مرجع سابق،06
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Abstract 

 

Martyr of the Blue Mountain 

Mustapha Ben Boulaid(1917 /1956) 

          The revolution of  November 1
st
, 1954  was associated  

with the brightest leaders  who  were  known  by their rare 

courageous  which  was built up  from  their high  morals and 

qualities .Their  political and military  genius  was appeared , 

challenging   all the  colonial obstacles and plans  which were 

 created  by the enemy to crush  the revolution . 

       The most distinguished Man   ,   Mostapha Ben Boulaid 

was  one of the nationalist pioneers and activists  who  

believed in the futility of  the political  fight and one of the 

few formers who  led the revolutionary project and mixed the 

papers in Matignon .He was that Man who  divided  his short 

life  equally between the prison and the  mountain.  

     The Occasion, then, is just for remembrance and a reminder 

of the powerful and strength elements and virtues of that Man 

who has done his best and has given his life  and his personal 

wealth to serve  the revolution   for the sake of Algerian’s 
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revival at a time when there was no signs of  nearer political 

or military victory. 

     In this study, we will  attempt to  monitor the biography 

and the journey of the hero mustapha Ben Boulaid ,from his 

birth till his death on March 22
nd

,1956 and also through    

prominent stations of  his struggle life in Algerian ‘s people  

party , victory movement  for democratic  freedoms ,and his 

position  from  the massacres of May 8
th

,1945. Then, his 

efforts in special organization, particularly in Aouras . In 

addition to this,his pioneer and distinguished role to prepare 

for the outbreak of the liberation revolution in November, 1st 

1954. 

      The colonial writings  also, confess that  the  liberation 

revolution  in its first stage was the efforts of Ben Boulaid  in 

vew of  his role in  structuring the revolution, collecting 

weapons  and in organizing network  of logistical help in 

Northern borders . 

The end  of the hero in this  Epic was a surprise  as  he  was 

martyred  on March ,22 nd 1956 in a  difficult circumstances 

which faced the  revolution in its first stage. 

 مقدمة:
بتتعدلا احدتت دة احتتفو  بش تتتاا بلتتد ب امل احةتت درة ادللتت  ة  تتت  4591ارتبطتتث رتتارة اح تت تو متت   تتتا     

و حّلان به م  س مي األخالق ور  ا احسد و ، وظاشت ببدتشو امل احس  ست و واحةستةشوو، م ح وتو  
 كل احةدب ت وادلخطط ت االس ة  روو احيت وضةا  احة و حلدض ء بلى احثارة.

واح  م  احشّواد احاطة ني احةلط ء احفو  آمةتاا بةدتمل احة ت ح  مصط ى ب  باحة  ، دل   ز،احشجل ا 
احس  ستتي،وم  رلّتتو األّوحتتني احتتفو  ملتت دوا وادللتتشوخ احثتتارر، وأخلطتتاا األوراق ك متت تة ان،  تتا ذحتت  
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احشجتتتل احتتتفر هتتت ءت حتتته األملتتت ار ك اح تتتًتة احدصتتتقة متتت  ب تتتش احثتتتارة أن ود ستتتمل   اتتت  ح  تتتته بتتتني 
 حسد  واجلبل بة س احد ر.ا

  دلة ستتبو إذا،ح ستتث إال متت  ملب تتل احفكشا،واس حضتت را حةة اتتش احدتتاة واحبتتعس واستت  راك  ح ضتت  ل  
 فا احشجل احفر أبلى احبالء احلس ،ووّ ب ح  ته واس ث ش رشوته احلخص و خل مو احثارة ك سب ل 

ب   صتتت ر س  ستتتي أو بستتتةشر  أن حت تتت  اجلزا تتتش ك وملتتتث   تلتتتو   تتته أوتتتو بتتتاادر، وم ّهتتتشات تبلتتتش
 ملشوب.

وإذا ك  تتث اجلزا تتش حت  تتل ذتتف، احتتفكشا، اي ت طلتتا إ  ؤل تت  ودد تت   تت الء احلتتا اء واألبطتت    
احتتتفو  ضتتتحاا ك ستتتب ل اك،واحتتتاط  كتتتي ػلتتتي حتتتشا بزوتتتزا بتتتني األممل،  تتت  أحاجةتتت  اح تتتا  ك  تتتف، 

بتتابلي ومصتتط ى بتت  باحة تت   احظتتشوا احتتيت تة لتتا  احتتبالد إ   ستت ء ورجتت   ك مثتتل حستت بو بتت  
 احلفو  جسّ ا ب ضح  ا   أمسى مة ين احا  ء واإلخالص.

 المولد والنشأة األولى)جوانب من حياته الدراسية واالجتماعية( : 1)
   تتتشر  59وحتتت   مصتتتط ى بتتت  باحة تتت  ك ملشوتتتتتتو ـإوةةتتتشبـ احدشوبتتتتتتتتو متتت  أروتتتس بتتت ألوراس ك وتتتتتتتا   

 ر بتت  باحة تت  وب  لتتو بشكتت ن، متت  ب  لتتو أوالد ؤشوبتتث متت  بتتشش أزل تت  بتت  ب تت ابتت ، و تتا 4541
، تشبشخ احلا   ك أحض ن أباوه متا أخ ته األكت  ب تش وختس أختاات، رتالث هتد د ت، 1اح اابو

 .2إرة  ن م  أب ه،  ة ن اب  باحة   اإلب  م  ملبل األخق ك احة  لو ادل ةا و م  سبةو أبة ء
حة   بلى ح ظ م  ت سش م  احدشآن احةشمي بلى أو ر ه اخ با  اب  ا ةبومةف  ةامو أظ  ش،  

 .4   ، ك   تةّلمل كفح  بلى و  احل خ زل   ب  تشس و3ملشو ه

باحة ت  ملتاار، اح راستي ح تس درس ك ب تةتو، وحتصتل  ابت وك ب ئو م   زة ب حةلمل وادلةش تو، وااتل 
در ح ح تت مث،د درس ك ادل رستتتو بلتتى احلتتا دة االب  ا  تتو ب دل رستتتو األ ل ومم رستتو األمتتق ببتتت  احدتت 

حةتت  األب  5االب  ا  تتو احةل تت  بتت حلع ني احةشب تتو واح ش ستت و،وبدي   اتت  ستتة ني ملبتتل أن وةتتاد إ  أروتتس
باحة تت  بتتمل  ابتت ب حثد  تتو األجةب تتو، ورتتتمل  تاملتت   االبتت احاملتتار أومل تته بتت  اح راستتو خلتت و أن و تتعرش 

سه ك طلب احةلمل واح اب تو، ح تس اطلتشط ك اح راسو إال أ ه   وةحشا ب  احطشوق احفر رمسه حة 
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 ت در االحتت د بتعروس احتفر وشأستته احلت خ األمتق ات حلي،وك ن احلتتا   كثتق احتًتدد ك طلتب احةلتتمل 
 .6وادلةش و بلى   در احلةب و األوراس و ـاألحب بـ احيت تشأسا  احل خ ب ش دردور ك احثالر ة ت

ك ماةتتتو اح دتتت رة، وأ لتتتع هتتتشكو حلةدتتتل ـ دتتتل  خلتتت  احلتتتا   واحتتت ، 4599وبةتتت  و تتت ة أب تتته ستتتةو  
، وملتت  مستتو حتته  لتت طه احلتتشك بة تتا 4511ادلستت  شو ـ بلتتى احطشوتتق احتتشابس بتتني أروتتس وب تةتتو ك ستتةو 

احلباب وملة تو  حزرابو ة  ر  59أابو ؽل ل  ض ةو مس ح ا   4591رشوته احلخص و،   ي سةو 
وأاتتبو ر تت س تة و  تتو  ّتت ر 7 ادب  بتتعروس الح تتو ك  تتمل احطتتاب ومةصتتشة ك احة تتشاء ومةتتزال ومستت

 .8األمل لو ك األوراس
ك  4514احتتتتفر اح دتتتتى بتتتته ستتتتةو  9ـ JEAN MORIZOTوك  تتتتفا احستتتت  ق وتتتتفكش جتتتتان متتتتاروزو ـ 

تتت م ، وظشوتت  ج ا،وهتتشو ،ومل  استت ط خ ختتال   مزاوح تته حةلتت طه و ، خدتتاالكتت ن   بع تته « أروتتس
 . »اح د رر أن وةلع ا املو ما مج ا اح واووش

دتتث تةبئ تته حل دة تت  اإلجبتت رر إذ هتت رر أرةتت ء احلتتشب احة دل تتو احث   تتو ك اتت اا  4595 ستتةو وك 
 4511 اجل ش اح ش سي حةةه أب ي بة  إات ب ه رتشوح ح ةتاد رلت دا إ  احثةةتو   وةتو خةلتلو ستةو 

 بلتتى بتت جل ش اح ش ستتي وأرةتت ء وجتتاد، ك احثةةتتو أرتتمل ب حتتشو  احلتتب ب ارةتت  متت  اجلزا تتشوني  .10
اجل ش  عحدي به ك سد  مل دلتو احةستةشر إ  أن  مل  دة ر   بة  األوامش،ومل  مه حبشكو دشد بلى

باحة تت  إ  احل تت ة ادل   تتو بةتت  أن حتت ز  ابتت ،  ةتت د 11أطلتتق ستتشاحه وتستتشػله متت  اخل متتو احةستتةشوو
ادلةت خ  ابت تتزوج مت  ب  لتو  4511، وك ستةو 12بلى رتبو مس ب  وم اح تو بستةشوو واتل ب احلتشب

 .13وأصلب س و أبة ء وبة   واح ة
احيت  لع   ا   مصط ى ب  باحة   واحيت د زت بظاار احابي احس  سي  ادل   زة ك  ف، احب ئو  

وبشوز األ ة ر احاطة و احيت ا  لشت ك مةطدو األوراس بسبب احة د ادل زاو  حللب ب احفو  
ج   بي وطب ةو ادلةطدو األوراس و   جشوا إ   ش س ، إض  و إ  دور احةل  ء ك اإلاالح اال

وو ادلةشو و ب ح  شد واحش   ألر دخ ل، بشز احابي احس  سي ح ا احلا   ح ةان ذح  ب ا
 ح خاحه مةًتر احل  ة احس  س و



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 511 51العدد 
 

 أدوار ومواقف في كفاحه القومي والسياسي : 2)
بلى و  بش ث مةطدو األوراس  ل ط  س  س   كبقا بة  تعس س أو  تةظ مل س  سي ك أروس  

احس   بةاش زلي اح و  ادلةشوا ك بة بو باح  احص دق األمني احفر اب دل ه احسلط ت اح ش س و 
 وأبة ته م  بة بو إ  أروس.

ووة    فا اح ةظ مل احس  سي احةااة األو  حلحشكو احس  س و ك مةطدو األوراس وتّةان م  أربةو  
خلضش، ملشب زر خلضشـ، واتسا  فا احةظ   شل   مة ضلني ـسل  رر احص حل، أمس ػلي أزرارر، بةزر

امل ضى تة ني مس ويل احدس  ت، وم  بني   الء ادلس وحني مسةاد بلةدان احفر بني بلى 
، وك  فا اجلا ادل ةمل ب حةل ط احس  سي دخل إب  باحة   احل  ة احس  س و بلى و  14ملس و أروس

احس  سي احفر ك ن ولشا بل ه مسةاد  ادلة ضل احل ج أزرارر أمس ػلي احفر أدخله ك اح ةظ مل
 بلةدان ك مةطدو أروس ح س أبطى   س  ج و ا بةل طه وم حه.

بني إب  باحة   بلى رأس مل   و أحب ب احب  ن ك األوراس احيت   تة  ساا  4511ك سةو  
اة   ة  جل  ا ت  رات احلشكو احاطة و م ب ا احلزب احل ابي، وبة م  بلمل حبد دو م امشة اإلدر 

مل   بإحع ء االح   الت ادلدشرة بعروس واخ  ر احمل  ظو بلى ا حو  4519م ر  8اح ش س و ك 
 .15ادلةظ و وادلة ضلني

واحيت راح  4519م ر  8إن احلاادث احيت بش  ا  م ن احلشق اجلزا شر، سط  ، مل دلو، خشاطو ك  
حضق حلة ل ادلسلو أح  ها  ا ك  ث سبب  مب هشا ك إخ   ر  ظ   سشر، واح  19ضح  ا  

 .16بد  دة مصط ى ب  باحة   4511وب ح ةل تعسس  فا احةظ   ك مةطدو األوراس سةو 
مة ضال ب جلب   وتا  إب  باحة     ةل امل ك  95إح حق حاايل  4518 - 4519 بني سةاات  

المل ه ما األوراس وب  بلو ك و شان، ومل  ظاش اح ور احفر حةبه إب  باحة   ك  ف، اح ًتة حبةمل ب
وك 17ك إهشا ه بلى تةظ مل س  سي زللي (M.T.L.D)مل  دة حشكو اإل  ص ر حلحشو ت اح ؽلدشاط و 

دث اإله رة إ  مل    إب  باحة   بلشاء  4511جاان  11تدشوش حل رر اح ش سي، بب تةو ب  روخ 
خل او ، وك اال  خ ب ت ا18األسلحو، حة  ادلص حل اخل او   تة  ذل  أدحو ملطة و بلى ذح 
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آالا اات حة  إدارة احبل وو  45  ز إب  باحة   بت  4518أ شول  51ب رلس اجلزا شر ب  روخ 
 19ادلخ لطو ب ألوراس أحعث احة  دو وب ةث مة  ه احد ضي بب  احد در م  مج بو ـبين ور ورـ

ح زووش ، وبسبب  فا ا20 (UDMA)احفر ك ن مًتهح  ك مل   و االحت د اح ؽلدشاطي حلب  ن اجلزا شر 
وةزو بة  ادل رخني إا بو إب  باحة   ب حدشحو ادلة وو ومل  ك ن ذح  اح ةل،  ا احفر د ا إب  

، وبة  اك ل ا ادلةظ و اخل او م  طشا ادلص حل 21باحة   إ  أن و حا  إ  أك  مةظمل حلثارة
ادلةظ و، مت إود  ه بة  ب ل  ت ادل  بةو احيت مل مث ذ  احلشطو ض  أبض ء  4595اح ش س و سةو 

مل   إب   4591   شر  19، وك 22بش دو زوعاد واس  4591حةةه  شب م  سد  بة بو سةو 
ك  ش س  م  أجل احلصا  بلى ماا د ه أو إبط ء  NIORTباحة   بزو رة مص يل ك مة  ، بة ار 

إه رة حلة ل ادلسلو ودامث احمل در ت رالرو أو   وإ  اث دون ج وا ألن زب مل احلزب ممص يل 
 .23 جمث إب   بعن احاملث   ػل  بة احل
 التحضير للعمل المسلح )البطل واألدوار( : 3)
ب   ج وا احة  ح احس  سي، وهةلث مةةط   ت رؼل   ك  4519أرب ث حاادث احث م  م ر  

مسقة احلشكو احاطة و اجلزا شوو، وك  ث  ث بو  دطو احالرجاخ ب حةسبو حلةثق م  احد دة احاطةني 
ةان بةد بو احة ل ادلسلو رتمل احطشوح ت ادلخ ل و احيت أب ر  اح   رات احس  س و داخل احفو  و م

 احلشكو احاطة و حا  مس دبل اجلزا ش وملض و االس دال .
ك  فا اجلا ادللحان ب ح   بالت احس  س و داخل   وخ رج   إزداد، إؽل ن تل  احثلو احيت آمةث   

دة بةس ادلةظ و اخل او م  ج و ، وب أ اح حضق باجاب احة  ح ادلسلو وبشزت  ةشة إب 
 ط ق احةظ    اتسا 4594حلة ل ادلسلو م  طشا احةلط ء، وؽلةةة  احدا  أ ه اب ب را م  ب   

 اس االراحةسةشر بة ل و اح ةبئو احل ملو ك مةطدو األوراس ر ا األسلحو ومةا احلةب م  
 .24احب رود واحفخقة ك األبشاس

  دة ه رر اب  باحة   ك ملشار إب دة تةظ مل ادلةظ و اخل او، أرة ء ا ةد د ادل دش وبلى مس اا احد 
، ر دو ب  بب  ادل ح  4599أ شول  6إ   1احث ين حلشكو ا  ص ر احلشو ت اح ؽلدشاط و ب جلزا ش م  
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رمض ن ورل ابو أخشا ض   أبض ء اجلة ح ادلسلو وزب مل احلزب، وك ن بلى تل  احلدةو 
بلى إرش احزو رة احيت مل   ذ  إب  باحة   إ  مص يل احل ج ك  25ةل ط م  ج و ض  ن بةس اح
حلحصا  بلى احضاء  األخضش حلة ل ادلسلو، حة  احلد ء ا  اى  4591   شر  19مة  ، بة ار ك 

دون ج وا ك   ذكش   س ح  ، وبفح  ب د إب  باحة   إ  اجلزا ش بدة بو راسخو، مس   ا ب بمل 
احد مي ك ا اا ادلةظ و اخل او احفر ك ن مس وال بلى احل    احدسةط ين باض  ا ا وده 

بد  اج   خ بشآسو إب  باحة   ب ار  4591، وك هاش أ شول 26بلى ضشورة احد    ب  دق احثارة
مسةاد بلةدان ك ب تةو حضش، كل م  ـبلق ه ح ين، وبد   بدا ، وحعشور بب س، واحط  ش 

ر، زل   خةطش، أمح  زروا ، مسةاد ب وسى، أمح   ااورة،   جي ت شاس، زل   احط  ش أبب  
صل ور، وب  ر مة ش، وزل   احلشو  وبةلو وبلد سمل ب  ه وبوـ، ومل  مّت ك  فا االج   خ 
بشض اح طارات احس  س و ك مةطدو األوراس واجلزا ش ب ام ، و ة  اشح إب  باحة   بعن ماب  

واس  بي إرة ن وبلشون مة ضال،  27ورة مااالو احةض  ا طالق احثارة ملشوب ج ا وأك  بلى ضش 
، ومل  وضةث  ف، ار ابو  ةز  اح  س دروس ك 4591جاان  19بش اا ب حةلط ء، واج  ةاا ك 

ادل   و  ف، ار ابو وضةث بلى رأسا  مل  دة م  خسو مة ضلني و مل  : ـ مصط ى ب  
شيب ب  ما  رـ وكل اا ب ح حضق احة جل باحة  ، زل   باض  ا، دو وش مشاد، رابو ب ط ط، احة

 .28ك ك مل احًتاب احاطين واح ارر حلة ل ادلسلو
 الرجل الثائر )حنكة سياسية وموهبة عسكرية( : لعيدابن بو   4)
 س ط ا أن  دا  اح ا  دون أن  دا ك معبو اخلطع بع ه حا  وة  مصط ى ب  باحة  ،  إن  

ة  أن وةان ذل  مةحى آخش، وحا مل ر ا ة ا  ملدع رارر ـزل وحو اح  شدـ ك اجلزا ش، ك ن ؽل
، ك ن ذح  س  رش ح    ك اارة وخصاا و احثارة، إن 4591 ا     4مسلو ب ألرواس ك 

 .30م وش األم  احة   ك اجلشا شJEAN VAUJOUR 29ا حب  فا اح ةل ق  ا جان  اجار 
أو احلا دة احيت ج ءت بلى  وبلى  فا األس س ػلق حل شء أن و س ء  أم    فا اإلبًتاا 

حس ن مس و  س   ك جا ز األم  اح ش سي م  احفر ك ن ولةله إب  باحة   م  خطش بلى 
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ـاجلزا ش اح ش س وـ؟ وم   ا حدمل اح ور احفر حةبه ك احة ل احثارر؟ حىت ها  حه أب ا ه ذف، 
 ادلة  و ك مل  دة احثارة اح حشوشوو.

حة   م  أجل ادللشوخ احثارر إذا م  امل صشت دراس ة  بلى إ ة  ح   د  بلى م  حدده إب  با  
مس عل ه ادلب هشة ك اح ًتة احدصقة احيت ب ها  م  ب ش احثارة واحيت امل س ا  اجلبل واحسد  بة س 

 .31احد ر
حةةة  ب حةادة إ  احة  ب ت اح  رؼل و ؽلةةة  أن   امل  بة  زلط ت ومة   زمة و  س ت   ا   

احس  س و وادلا بو احةسةشوو ك هخص و إب  باحة  ، وأو  ملشار وَتُةملُّ بلى اح طةو مالمو احةبدشوو 
واحصااب ك ح  ته احةض ح و مت بة م  ك ن بلى رأس اح ةظ مل ادلةشوا بعحب ب احب  ن واحلشوو ك 

، إذ مل   بإحع ء االح   الت ادلدشرة بعروس بة م  أدرر مشامي 4519األوراس ك هاش م ر 
 امشة االس ة  روو احيت ك  ث ر ا إ  مل ا ادل ظ  شو ، وك  ث مثشة ملشار، بع ه ح  ظ وأ  اا ادل

 .32بلى اح ةظ مل وادلة ضلني ومجاخ سة ن مةطدو األوراس
وم  مآرش اب  باحة   ك احد  دة واحيت ك  ث تةبا م  إؽل  ه ب حة ل ادلاح ، مل  مه بة ل و مص حلو  

  مش األوراس، وعل  ملب ل ه ادلةشو و ب ح اابو، أو أوالد داوود  بني ملب ل ني م  ك و ت احدب  ل بلى
وملب لو بين سل   ن ح س صلو ك ض ا   إ  ا اا حشكتتتو اال  ص ر حلحشو ت اح ؽلدشاط و 

M.T.LD.33 

و  ت امل  جااد احشجل ك مجا ه  ت مةطد ه م  أجل احة ل ادلسلو واحدض و احاطة و  
وةان أح  أبشز أ شاد تل  احثلو احيت أخشجث احلشكو احاطة و م    حسب، إظل  مل ر حه اح  روخ أن

جّس  إب  باحة   ر دو باض  ا، دو وش، ب   4591ادلعزق احفر بش  ه دل ة سةاات،   ي رب ا 
ما  ر، بط ط رتتتمل كشوتتمل بلد سمل  تتااة ملشوخ احثارة بإ ل ء احلدةو احثاروتتتو حلاحتتت ة واحة ل 

C.RU.A حفر   وة ظش تسة  ح اح  جباو وطة و حل حشوش، وما ا  الخ احثارة   وة  و ي اجلةني ا
،  4514ـ ك سةو MORIZOTإب  باحة   ذح  اح  جش احص وق واحشجل احلشو  ك   وا ه ـماروزو 

ك     وة  ذح  احاطين واحس  سي ادلة ضل  حسب بل أض ا إ  مش  له بعن أابو ذح  
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34ب ه األوس ط االس ة  روو احةسةشوو ـ بثةلب األوراسـاحد    ار    احب سل احفر حد
  35فارآ  

، ك   ابًت ث األجازة االس ة  روو اخل او بد رته اح ةظ   و وب ور، احةسةشر احفر   وز 
بع ه ـم  دون اب  باحة     36ـEVRARحتتت ود األوراس،  د  جتتت ء بلى حستتت ن احةد   ـإو شار 

ك  اضى و زاب ت بني األبشاش، حةةه اس ط خ أن وثبث ك  ث ادلةطدو ح    ساا ت خل 
 .37احةظ   ووشسخ اح    مل وو شض اإل ضب طـ

ك   أملشت   س األجازة بعن إب  باحة   ـك ن أح  أب  ة اح  شدـ  اا احاح   احفر اس ط خ  
 أن واح  مةطدو م  أاةب ادلة طق ك األوراس، احيت ك ن   ا  احشج   و ح ربان      ب ةامل م 

 .38واد إ  واد، حة  ما اب  باحة   أابحث احاح ة مل   و وض    ضل ـ
 لعيد في األسر )ظروف ومالبسات حول عملية االعتقال( :ابن بو  5) 

بلى تدشوش حللشطو احفر أوضو أن  4599ك هاش    شر  (D.S.T)حتصلث م وشوو أم  اإلملل مل  
  احا   اخل رجي جلباو اح حشوش احاطين اب  باحة   ػل و  احااا  إ  طشابلس، حطلب احسالح م

ادلد مل ب حد  شة أ فار، وبة  مشور، بد صو اس ب   دح له ذ ا اح خا  إ  ح ب   بااسطو احطشوق 
اجلةايب، ومل  مّةةث ادلةلام ت احيت حتصلث بل ا  األجازة اح ش س و م  تا س واجلزا ش بإود  ه 

، وحةةه إبًتا      بة  أم   زل  ظ أم  اإلملل مل بة  احل ود ، تظ  ش ك ب دئ األمش بع ه ح يب
ذاو ه احلد د و وك ن ػل ل بة  اب د حه أوراق خ او ر ش اح حشوش احاطين وور  ق أخشا ت ةلق 
ب ألوض خ احس ئو احيت ك  ث تة ين مةا  احثارة ك األوراس، وحسب  ف، احشواوو اح ش س و أن ب د 

 .39وةاز مل ادل   واحسالح ووس  ل االتص   رل   ا 995ار   و    وة  و د وز 
حة  م  أوضحه ار    احط  ش احزبقر ك رواو ه حا  ملصو اب د   احلا   اب  باحة   أن  

ادلص حل اح ش س و دةةث م  إحد ء احدب  بل ه بة  أن اب دلث مشا ده ادل با ـحد ج بلقـ، 
ة ن احلد ء بإب  باحة   ومل  تةان احفر تةشض حصةاا هىت م  أ ااخ احةفاب وأملش ب  روخ وم

 .40ادلةلام ت احيت اس د ا  األجازة اح ش س و اخل او مل  دث خال  اس ةط ق  فا األخق
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ب حدشب م   4599   شر  44مث أن االب د   ك ن اب حو JEAN VAUJAURووفكش م اجار  
 اس ةط مله ك مل صه د احل ود اح ا س و احل ب و ك مةطدو ـب  ملشدانـ ب  طشوق دوروو ادلخ ز  و ومت

ك تا س بلى و  ر  س  شملو مشاملبو اإلملل مل اح ا سي حبضار احة و  م  زل  ظي وضب ط احلشطو 
احدض   و حألم  احة   ك اجلزا ش احفو  بةثث ذمل ادلص حل اح ش س و، وك  فا اإلط ر أبشب  زل  ظ 

مث ك تدشوش، ـبعن LEDOUSSALك ب تةو احس   مح وس   41 (P.R.G)هشطو االس ةالم ت احة مو 
االبًتا  ت احص درة بلى حس ن إب  باحة   أخف   ب ح ظ ه و  ألهن  ك  ث   ملصو وماجاو، 

 .42وك أتلب األح  ن خ طئوـ
وم  األعل و    ك ن أن  لق إ  أن اب د   اب  باحة   ك ن ح ر    م  ب حةسبو حألجازة  

 تتت ،  بة  اب د حتتته ك تا س، أو تتت  مج ر ساس    اخل او،  ضال ب  األوس ط احس  ست تتتو احةل
J.SOUSTELLE مث احشا   ما   رMONTEIL  الس داابه ملبل احلشوخ ك اتص الت ما جباو اح حشوش

 احاطين.
مث إ  MONTEILومل  ا دا اب د   اب  باحة   مل و  ج ر ساس    ور  س تش  ه ـما   ر  

خق اإلذن بلد ء ما اب  باحة   ك تا س،    مل حه ذح  وطلب  فا األ 4599   شر  49اجلزا ش ك 
وبة م  دار احل وس بني احشجلني ح و  ما   ر احلصا  بلى أك  مل ر م  ادلةلام ت م  اب  

باحة   حة  احشجل  ضل احل وس ب  احس  س و وأب  االبو وا ا ه و و  ومل   بإ  د د س  سو  
ـ وبلى احداش احة سي NAEGELENك با  ـ  دالن اإلدارة اح ش س و احيت زورت اال  خ ب ت 

واالضطا د االج   بي واحس  سي احفر د ةه ومئ ت آخشو  إ  احثارة، وح و  سل دبو زل ره 
 بع ه و ضل حال س  س   بدال    مدباال م  اجل  ا، شل  ؽلة  م  اس ة دة احسلمل ك اجلزا ش .

احفر  MONTEILإح ه احشا   اح ش سي، ما   ر  وأم   رشب إب  باحة   م  اإلج بو بلى م  وسةى 
ذكش اب  باحة   بع ه ال وس ط ا أن و ةل حه ه ئ ، ج ء رّد اب  باحة   اشػل  اشاحو أذ لث 

ـ بة م  مل   حه ـإ ين   أطلب ه ئ  حة سي س  ر احشا  ،   سي ال تس ور  MONTEILـما   ر 
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أبل    ا  بع ين مس ة  وماا ق بلى أن  ه ئ ، إ ين بلى اس ة اد ت   بلى أن أوملا بلى ورملو
43أرمى ب حشا ص إذا ك ن مايت وة ف اجلزا شـ

 . 
حة  هد بو اب  باحة     تل ا حه ح ا اإلدارة اح ش س و االس ة  روو احيت  دل ه إ  اجلزا ش  

وحة ث بل ه ب إلب ا ، وسد  ك سد  حامب ز ـت زوحثـ بب تةو د  دل إ  سد  احة وو 
 .459944 ا     1احفر  ّش مةه ك بدسةط ةو 

 قصة الهروب من سجن الكدية : 6)
وفكش ار    احط  ش احزبقر ك ها دته أ ه بة  اب د   اب  باحة   ك هاش    شر وإدخ حه  

ر دو رل ابو م  ار   و  وتشاوحث األحة    4599أوت  48احسد ، دث زل ك  ه ك وا  
 حق اب  باحة   وا حب احلا دة وار    سبيت حد ر احص درة ك حدامل بني اإلب ا  ك

 .45وأحة   أخشا م   وتو
اس ط خ اب  باحة   وبلشة م  ر د  ه اذلشوب م  احسد  بة  أن  4599 ا     1حة  ك ت روخ  

 .46ملضى به م  ود رب تسةو  أهاش بة  أن حةمل بل ه ب إلب ا  ك   ذكش   س بد 
وك ن ذل  وملة  ) (4747تمل أهن    تثش ا      احة  ب وادل رخنيحد  ك  ث ب ل و اح شار را ةو ر  

ه و ا بلى احسلط ت االس ة  روو احيت ح وحث اح دل ل م  أعل  ا  بلى احشتمل م  أن األمش 
ب ةلق بعح  أبشز مل دة احثارة اجلزا شوو، وك احة و  م  احة  ب ت اح  رؼل و اح ش س و  ص دا  فا 

 ث   ا  تل  احة  ب ت ذّر احشم د ك األبني بعشض اح  اوه وادلع حطو.اح ضل ل ادل ة   احيت ح وح
أو 49بس و  48مث وفكش أن اح شار ك ن مسبامل   د وضو اب  باحة  YVES COURRIERم إو  كاروق  

م  ادلظل ني اح ش س ني األسشا ح ا ج ش اح حشوش احاطين، و ة  ح و   فا ادل رخ  50خسو
دو ب إلس خب رات واألوس ط احةسةشوو واحس  س و اح ش س و أن ؼل ز  اح ش سي ذو االرتب ط ت احار 

احة ل و ك كاهن  دث ك إط ر تب د  أسشا بني احطش ني، حةةه ؽلةةة  م  جاو أخشا ت ة    ف، 
ـ تلق بعن اب  باحة   ب شار،     حشو ه بة سه، JEAN MORIZOTاح ةشة ب بًتاا ـجان ماروزو 

، ك   أ ه ؽلة  51ني اخل سو بة   شار، دل ة ك مةطدو  شك ن جةاب تبسوودث ب ل و حتشوش ادلظل
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ت ة    شض و ادلب دحو بعن اب  باحة     وة  وح ، بة  ب ل و اح شار بل ك ن بش دو رل ابو م  
 ار   و .

وبة  أن اس ة د اب  باحة   حشو ه م  ج و  اح حق  ةدل احثارة ك األوراس م  ج و  وتا   
4599دوس    11دلةطدو األو  ك مل  دة ا

، احيت وج    ت خبس ك مجلو م  ادلل كل بلى  52
رأسا  ذح  اح اتش احفر س د بني ا اا احثاار بدب تص  و ه ح ين بلى و  مدشب ه، حة  م  
أ، إس ة د اب  باحة   اح حةمل ك األمار كة دته دا      ؽلاله احد ر ساا أهاش ملل لو بة   شوبه 

 . 4596 ة ن اس لا د، ك رب ا م  احسد  
 استشهاد البطل : 7) 

بصارة ب دوو،  د  ذ ب احشجل ضح و  4596م رس  11  وة  اس لا د اب  باحة   ك  
 -مص  ة زلة و و خ ر  ب اةة ه األجازة اح ش س و اخل او بااسطو جا ز اتص   ـمشسل 

    و .مس دبلـ وب ااط  و  خ  و ألح  ب الء االس ة  ر ك ا اا ار
تب أ احدصو ك أح  مدشات اجل ش اح ش سي  ةطدو ـمةةوـ داخل مة ب م  مة تب األجازة  

ملشوخ تص  و أح  أب  ة احثارة اجلزا شوو واحفر   IVRARDاخل او، ح س تلد  احةد   إو شار 
احفر  ل  ملبل أهاش ملل لو م  اس لا د اب   53ـKROTOFFك ن مل  أب ، احةد ب ـكشوتاا 

 ب ل و إ زا  حل ظل ني ب ألوراس، وم   ة  ؽلة  أن   امل اخلل  و اإل  د م و الت     اب  باحة   ك
 باحة   بلى و  جةاد احةد ب اح ش سي اذل ح .

ـ حلدض ء بلى احثارة تدا  بلى تص  و رؤوسا  KROTOFFك  ث اح ةشة احيت آم  ذ  ـكشوتاا  
اة  و، و ف، احدة بو أوررا  خلل   ه وبضاء تا قا حلدا  وحا اس  بى األمش اس ة    أس ح ب ج

ك   حدبه اح ش س ان   -ـاحثةلبـ-أخضش م  ب روس، ح وحاا  س     م  ا    وك ن اب  باحة   
 أو  هخص و مس ا  و.
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حة  ام الر احثارة ك األوراس حةشو  بزب مو مل     ف و ط ، اةب ما و د  ملةو االس خب رات  
ضشورة اس ة    اجلا ز ادل خخ احفر ك ن   ةله م  م دة م  دشة اح ش س و  إضطش مل األمش إ  

 .  5455مل  تةان م  احبالس   
ادلس  ة  D.C.3وال وص   احطشد اح خ بني و ر اب  باحة   مل مث ط  شة حشب و  ش س و م  طشاز  

ـ LABRESSEـ ومس ب ، ـح وس EVRARـ بعوامش م  بد   ادلخ بشاتّ إو شار DAKOTAـداكات  
  رةـ ومل مث بإحد ء طشدو  زل لني بة  و م  األرز ك  -مةةو  -ان  اق زلار ـت ملث ب حطق 

ادلشحلو األو  وطشد ر حس ػل ار بلى اجلا ز ادل خخ، بة م  ك  ث ك أجااء مةطدو تلةل 
، وحل  اوه، وحشا  بلى احسشوو اح  مو أمش م بشو   56  مش حشكو حةة اش ج ش اح حشوش احاطين

 شملو 57ـCHOC - 11 11و ي وح ة ر  س و ت بةو ح شوق ـاحص مو  G.L.I   و حل  خل ار ابو اخل
احة ل اح  بةو حالس خب رات اح ش س و ب خلشوج ودل س ادلةطدو احيت سدطث   ا  احطشود 
إلس ة در  وتة  ت اإلبط ء واح   طل ح د ةا  بعن احثاار ح  ولبثاا أن وس احاا بلى تل  احعة  و 

فكش ماة س ات     اب  باحة   أن احفر مل   بإوص   اجلا ز ك ن أح  رج حه بني ادلس امو، وو
 58 4596م رس  41ا اا ار   و  و ا ادل با ـبة زر بليـ ومت أخف، إ  اب  باحة   ك 

 احثمث، وحفح  كّل  اب  باحة    V-6حة  ب ل و تلع له اس  بث إحض ر بط روو ذات ملاة م
 .59وزل   ب  بةلوـ بإحض ر   م  م وةو بسةشة - شاين ار   و  ـبب  احل    احة

ورتمل أ ة  ال   ا ش بلى مةط  ت حت د حة  أجااء االس لا د ب ملو إال أن ادلص در اح  رؼل و  
أمجةث بلى أن حشكو واح ة م  و  اب  باحة   ام  ت ح لع ل اجلا ز ك  ث ك   و ح سدس 

ب جلبل  4596وا  م  األو   األو  حشب ا  ها  ا ر دو إخاا ه ك اجلا د ادلد س ك اب حو
 .60األزرق

 *الخاتمة:
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إن مالمو احةبدشوو احس  س و وادلا بو احةسةشوو ك هخص و اب  باحة   ك مسقته احةض ح و،  
ورتمل اح ًتة احاج زة احيت ملض    ك أحض ن األوراس م  ب ش احثارة احيت   تبلغ حاحني ك ملنب، 

 ذف، ادلة  و ك اح خط س واح اج ه واحد  دة.جةلث أب ا ه ولا ون حه 
 ف، االبًتا  ت احيت ج ءت بلى حس ن هخص  ت ر  ةو ادلس اا ك أجازة اإلس خب رات  

 اح ش س و ك حشذ  ض  اجلزا ش ك  لو دلةش و حد دو احشجل ادلا بو.
صل ح ادللشوخ  إن مآرش اب  باحة   ك احد  دة ك  ث   بةو م  إؽل  ه ب حة ل احاح ور م  أجل 

احثارر،  فا اإلؽل ن احفر ك ن وح   احب ئو ادل   سةو ك ب ا ا  ألر دخ ل وادلةشو و بةل   ا  
احفو  ك ن ذلمل اح ور احب رز ك اإلاالح االج   بي،   حاطة و ادل عالو احيت تلبا ذ  اب  باحة   

 ، االو واحاجي دل اا  بلى و  بل  ء االاالح االج   بي ك مةطدو األوراس رمسث حه اال 
 .4591 ا     4احثارة ك ب  ن 

  حشجل ك ن ب ح ةتل مت  األبطت   احةظ ت ء،حة  أكثشوتو احةظ ت ء تةتان هن وتو أدوار تمل ك ادللح تو  
تتتق طب ة تتو ت ركتتو ورا اتت  احةثتتق متت  األستتئلو رتتتمل تةطتتش األجابتتو إ  متت  وشوواتت  ظ تتع مةط  رتت ، 

 اس لا  احبطل وتااالث ادللح و.

 :الهوامش
 

 

 عوالد داوود إن ا    ء مصط ى ب  باحة   إ   فا احةشش ـ اح اابوـ مامل ج ا ح امل هخص  ه،  1     
أو اح اابو ك ن احةشش األكثش   اذا واألكثش رشاء واألكثش تطارا ك األوراس احعشيب، واح ل  فا احةشش 
ادلةطدو احاسطى بني اح ل واحصحشاء ماذل مش األوراسيمث، وغلب اإله رة إ  أن  فا احةشش األكثش 

و احةل  ء مةف  لعر ، وك سةو مث احفر  لس ك مجة 4859  اذا وة  ي إح ه كفح  مسةاد بلةدان م
وأابو مس وال بلى مةطدو األوراس، ك   مل   الحد   P.P.Aك حزب احلةب اجلزا شر  اطلشط 4598

 Jean ) -أ ظش: .ب لة ل اخلالو  األو  حلحزب ك أروس احيت ك ن اب  باحة   أح  مة ضل ا  األوا ل

Morizot ) :Laures Ou Le Mythe De La Montagne Rebelle L’harmattan. Paris 1991, p 323.- 
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, 
، ص 4555بني مل لو، دار اذل ا،  -زل   احة   مط ش،   حتو احة ر، احةد   مصط ى ب  باحة   2

44. 

حةبث احزواو  ك  ف، اح ًتة دورا ب رزا ك اإلاالح اإلج   بي  ةطدو األوراس، ح س حّا  احل خ  3
 فا م  د ا به إ   4596 تةظ مل إج   بي إاالحي سةو ب ش دردور احزاووو احيت وة  ي إح ا  إ 

 احسد  م  طشا ادلص حل اح ش س و.

 .44زل   احة   مط ش،   س ادلشجا، ص  4
5  Chenouf Ahmed Boudi-Mostafa :ben boulaid leatitant de la cause nationale-memoria 

magazine N° 1-1 novembre- spécial 1er novembre et publicité. P.A.O- Alger.1997.p 30. 
 .41زل   احة   مط ش، ادلشجا احس بق، ص  6

7 Jean Morizot. Op.Citt- P 323. 
8 Antoine Quentin, Un album de famille charge explosifs.in-historia magazine N° 195-29 

Septembre 1971-P 44. 
، دخل إ  اجلزا ش واه عل ك 4595حل د رة ب    خشوج ادل رسو احةل   Jean Morizotجان ماروزو  9

وذح   ةطدو األوراس، ك   أ لع مشكزا  4561احبة ، د ك إدارة احبل و ت ادلخ لطو حىت سةو 
 مد الت حا  مل كل ادلعشب احةشيب.حل راس ت احثد   و ك حازان ح ح   ومل  أح  ك ب و 

10 Antoine Quentin, Op.cit. P 44. 
 14.ط ش، ادلشجا احس بق، صزل   احة   م 11

12 Antoine Quentin, Op.cit. P 44. 
 14.زل   احة   مط ش، ادلشجا احس بق، ص 13

، احطشوق إ  4591 ا     4اإلب اد احس  سي واحةسةشر حلثارة ك األوارس، -زل   احط  ش بزور 14
واان ادلطباب ت حزب جباو اح حشوش احاطين، د -4جزء  -4 ا    ك   وشووا  ار   ون/ رلل  

 .191اجل مة و، اجلزا ش، ص 
15Chenouf Ahmed Boudi- Op.Cit, P 30. 

 .46صزل   احة   مط ش، ادلشجا احس بق،  16

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 111 51العدد 
 

, 
حلحشو ت  اال  ص رمّثل كل م  مصط ى ب  باحة   ما مسةاد بلةدان وبد   بدا  حشر  17

م ببلةارمث واحفر مت   ه  4511  ت شر -41-46ك ادل دش احفر بد  ب  روخ  M.T.L.Dاح ؽلدشاط و 
 تعس س ادلةظ و اخل او ...أ ظش:

Chenouf Ahmed Boudi- Op.Cit, P 30 
18 Mohamed Harbi :Le F.L.N- mirage et réalité.1945-1962, et J.A France -1980-P 75. 
19 benjamin.Stora :Dictionnaire Biographique de militants Nationalistes algériens 1926-

4591, l’harmattan paris, 4581, p 119. 
20 jean vanjour ; de la révolte a la révolution aux premier jour de la guerre d’Algérie 

.Albine Michel .France  1980 . p 420. 
21 Jean Morizot. Op.Cit- P 323. 
22 Yves courrière – La guerre D’Algérie – Les fils de la toussaint, fayard-France, 1973- P 

30. 
23 Jean Morizot. Op.Cit- P 224. 

 .191زل   احط  ش بزور، ادلشجا احس بق، ص  24
25 Mohamed Harbi. Op.Cit- P 90. 
26 Jean Morizot. Op.Cit- P 224. 

 .15 -48زل   احة   مط ش، ادلشجا احس بق، ص ص  27
28 jean morizot. Op.Cit. P 225. 

ـ ك مةطدو األوراس ك األربة ة  ت وم وش األم  PREFETـب مل .ـJEAN VAUJOURجان  اجشـ 29
ـ  PAPPOUR VAUJOURاحة   ك اجلزا ش، وةشا بع ه ا حب اح دشوش ادلةشوا ب مسه ـ تدشوش  اجار 

رارة ملبل هن وو  ب   الخواحفر تةبع   ه  4591أك ابش  19احفر مل مه حازوش اح اخل و  شو ساا م ًتان ك 
 حسةو.ا

 .Historia Magazine-N° 195-29 Septembre 1972-P 32أ ظش: 
30 Historia Magazine-Ibid., 32. 

 5أهاش ك سد  احة وو بدسةط ةو و  5هاشا ملضى  48ب ش احلا   مصط ى ب  باحة   احثارة  31
 أهاش أخشا ك مل  دة احثارة رب   األوراس.

32 jean morizot. Op.cit.P 30. 
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, 
33 jean vau jour. Op.cit. P 420. 

بل  ا دح ل بلى اح   ء واحلةةو احس  س و واحةسةشوو  إ   وإن م حا  اح س  و ماحثةلبمث ح س  34
احفر مل د احل لو بلى إ شود   ك  ROMMELاألدل ين روم   إرمل      دل ره واألمثلو اح  رؼل و تة و بفح  

  ًتة   لش ك ن ولدب ـبثةلب احصحشاءـ.
35Historia Magazine-N° 197-13 Octobre 1972-P 106.  

مصط ى ب  باحة   و ي ادلا و  ات    احةد   اح ش سي احفر أهشا بلى ما و  . EVRARإو شار  36
 ـ. KROTOFاحيت ب أ   احةد ب ـ كشوتاا 

37 Erwan Bergot ;Le Dossier Rouge Services Secret Contre F.L.N- Bernard grosset –Paris -

1976. P 60. 
38 Ibid. PP 59,60. 
39 P-Lentin-Alger Colenest Eperviers –Historia Magazine N° 13 Octobre 1972-P 109.  

-4581جاان  81ب د - ا    4 رلل-أضااء بلى اب د   إب  باحة  -ها دة احط  ش احزبقر 40
 .96ص

 Police Des Renseignements Généraux)-هشطو االس ةالم ت احة مو(مث P.G.Rم 41
42  P.Lentin. Historia Magazine –Op.Cit, P 109. 
43 Ibid. PP 59-60. 
44 Benjamin Stora. Op.cit. P 237. 

بطل مصط ى ب  باحة   م  سد  احة وو حملصو ـ شب احلا   ا.ها دة احط  ش احزبقر  45
 .45.ص4588م ر .جاان -51-59ب د .بدسةط ةوـ رللو أو   ا    

46 Jean Morizot.Op.cit. P 236. 

47 Messaoud.Maadad.Guerre D’Algérie Chronologie Et  Commentaire – Collection 

.Sad.Alger 1992-P42. 
48 Historia Magazine N.213-31 Janvier 1972, P 627. 
49 Messaoud.Maadad..Op.Cit, P 42. 

50 Jean Morizot .Op.cit. 236. 
51 Ibid., P 236. 
52  Messaoud.Maadad.Op.Cit, P 30. 
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, 
ـهخص و أسطاروو م  رج الت االس خب رات اح ش س و ب جلزا ش و  kROTOFFاحةد ب ـكشوتاا 53

 أ ظش –باحة    اب  اس لا د ةطدو األوراس،أهاش ملل لو ملبل  حل ظل نياحفر  ل  ك ب ل و إ زا  

Erwan. Bergot-Opc-It-P 66 
 ش س  احفر وة ل   ه احة و  م  مس دبلـ ك مصةا ـساكارتـ ب-حد  اةا   ا اجلا ز ـمشسل 54

  اخ م   ف، األجازة ادل خخو .4555و وة ج  فا ادلصةا حاايل  االس خب راتاخل اء  و رج   
55   Chenouf Ahmed Boudi -Op.cit. 33. 
56 Erwan. Bergot.Op.Cit 66. 

مثل ـزل    ـ ك  ث وراء ات     احة و  م  أبشز مل دة احثارة choc e44-44 ف، اح شملو ـاحص مو  57
 رقـ.با ة مو ك احبل  ةـ وـب  باحة   مصط ى ك اجلبل األز 

58 Erwan. Bergot. Op.cit.P 66. 
59  Chenouf Ahmed Boudi Op.Cit 35-60. 

ـ إو  كارو ر : بني ادلص در اح  رؼل و ك حت و  اح ا  احفر أس لا    ه إب  باحة   اخ الا ة ر  60
Yves Couriereدلو م ـ وفكش ك مد   حه Historia Magazin  مث أن إب  باحة   أس لا  وا  149ب د

م رس، أم  ادل رخ  19ك ن ك   االس لا دأم  مة اد مسةاد ك مشجةه احس بق وفكش أن ، م رس 11
، و  ا   س اح  روخ احفر 4596م رس  11ـ وفكش، أ ه اس لا  وا  Jean Morizotـجان ماروزو 

 ـ.      Yves Couriereذكش، ـأو  كارو ر  
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ربة االسبانية في تحقيق المخطوطات العلمية الجزائرية ـ دراسة ميدانية بقسم التج
 الفيلولوجيا بجامعة برشلونة ـ اسبانيا

. قسم التاريخ، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينةد. نصيرة عزرودي  

 الملخص:

اىتم هبا ثّلة من تعّد ادلخطوطات العلمية العربية لبنة من لبنات احلضارة اإلسالمية      
ادلستشرقُت ادلتخّصصُت، ويف ورقتنا ىذه نُبُّت الدور العلمي الذي أولوه دلخطوطاتنا 
الفلكية، يف الوقت الذي أمهلها وتغافل عنها مؤرخي العلوم اجلزائريُت، كوهنا تشّكل عبئا 
 وجهدا شاقّا عليهم لغناىا دبصطلحات علمية دقيقة، ىذه الصعوبة ذباوزهتا ادلدرسة

االسبانية بربشلونة، إذ وقفت عندىم على ذبربة موضوعية دقيقة كوهنم أىل اختصاص 
 بعلمي الفلك والرياضيات.

من أعمدة ىذه ادلدرسة العريقة العامل احملقق الضليع يف تاريخ العلوم عند العرب     
(، Julio SamsóMoyaواالسبان ادلستشرق الربوفيسور خوليو سامسو مويا)

يزاولون حاليا التدريس بقسم الفيلولوجيا وأشرف على رسائلهم األكادميية  وطالبو الذين
(، ومارك أوليبَتاس MontseDíaz-Fajardoنذكر منهم: مونتسي دياز فجاردو)

(Marc Oliveras(وخوسي كاسولَتاس ،)Josep Casulleras ومونيكا ،)
 ((Monica RiusPiniésريوس

الباحثُت العرب ربت إشراف كبَتىم خوليو  ويف ىذه اجلامعة العريقة تناول بعض   
سامسو مويا موضوعات تتعلق دبخطوطات فلكية جزائرية منهم: الباحث الّسوري عمار 

 سعيد الّشبيب ـ والباحث ادلغريب رشيد السعيدي.
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رأيت لزاما عليا أن أقّدم أعمال ىذه النخبة العلمية ادلختّصة كي صلعل من ربقيقاهتم    
 ث علم الفلك اجلزائري منوذجا ضلتذي بو يف األحباث ادلستقبلية.وأحباثهم عن ترا

ادلخطوط العلمي؛ علم لفلك؛ قسم الفيلولوجياـ برشلونة؛ خوليو  كلمات مفتاحية:
 سامسو مويا؛ مارك أوليبَتاس؛ مونيكا ريوس؛ منتز دياز فخاردو.

Abstract: 

      The scientific manuscripts are considered as One of the 
pillars of the Islamic Civilization that third of the specialists 
Orientalists took care of. In this paper, we will show the specific 
role that they gave to our astronomical manuscripts in the time 
that we ignored them and the carelessness of the Algerian 
historians of science since they formed a burden and hard efforts 
for them because they are rich of precise scientific terminology. 
This difficulty was overcomed by the Spanish school in 
Barcelona. It was a precise objective experience since they are 
specialised in Astronomy and Mathematics 
     One of the famous scientists in this famous ancient school 
was t School is the criticism in the history of science for the 
Arabs and Spanish the Orientalists professor julio and his 
students who are teaching in the Physiology department and he 
sipervised their academic dessertations, we mention Montse 
Díaz-Fajardo, Marc Oliveras, Josep Casulleras, and Monica 
Rius Piniés. 
      In this ancient university, some Arab researchers under the 
spervision of Julio, dealt with topics that have a relationship 
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with Algerian astronomical manuscripts amobg them:the Syrian 
researcher Ammar Said Ashabib and the Moroccan  researcher 
Rachid Assaidi  
      I found myself obliged to introdice the works of this 
speciqlized scientific elite so as to make their researches on the 
legacy of the Algerian Astronomy as a model to be followed in 
future studies.  

Key words: The scientific manuscript - Astronomy. 
Physiology Department. Barcelona - Julio SamsóMoya - Marc 
Oliveras - Monica Rius Piniés - Montse Díaz-Fajardo 

تمهيد:     

بدأت الدراسات اجلاّدة لعلم الفلك األندلسي وادلغريب بفضل أحباث األستاذ        
وأحباث  ((Josep María Millàs Vallicrosaخوسي ماريا ميالس فاليكروسا 

مؤسسي مدرسة برشلونة دلؤرخي العلوم  Vernet, Joan))(1) وتلميذه خوان فَتني
األندلسية، وازداد اإلنتاج العلمي لتلك ادلدرسة زيادة كبَتة منذ عقود التسعينات إىل يومنا 
ىذا بفضل أستاذ الدراسات الفلكية األندلسية بال منازع الربوفيسور خوليو سامسو مويا 

(Julio SamsóMoyaوطالبو الذي شرّفوا البحث العلمي بأحبا ) ثهم حول
 الّنصوص واآلالت الفلكية األندلسية وادلغربية.

قبل اخلوض يف عرض ىذه الدراسات ينبغي التأكيد على نقطة مهمة وىو أّن أساتذة 
ون بعلم الفلك موضوع البحث، وبالطرائق الرياضية والقواعد لم  قسم الفيلولوجيا مُ 

ادلستعملة يف الّنص الفلكي احملّقق، استطاعوا فّك لغتو الفنية ادلتخّصصة، فادلصطلح الفٍت 
للمخطوطات العلمية العربية كما ىو معروف تعود إىل العصور الوسطى زبتلف لغتها 
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مية احلديثة، ولذلك فإّن زلّقق ادلخطوط العريب سباما عن ادلصطلح الفٍّت للغة العربية العل
يف الفلك الذي يعود إىل العصر الوسيط، يقوم بدور مًتجم للغة بدت استعماالهتا 
اللغوية بسبب الفجوة بُت ذلك العصر والعصر احلديث، وبسبب الفجوة بُت التعبَت 

 األديب والّتعبَت العلمي.

غة العربية جبدارة، األمر الذي مّكنهم من اإلدلام باإلضافة إىل امتالكهم ناصية اللّ       
بالّسياق التارخيي للمخطوط ادلراد ربقيقو، وباالصطالحات الّلغوية الفنّية اخلاصة بعصر 

 ادلخطوط مقابل االصطالحات احلديثة.

 قائمة بعناوين الدراسات االسبانية:

 :(Julio SamsóMoya)البروفيسور خوليو سامسو مويا
ىذا ادلستشرق اإلسباين كأستاذ للغة واآلداب العربية يف قسم الفيلولوجيا اشتغل      

منها األكادميية ادللكية لآلداب اجلميلة  جبامعة برشلونة، عضو بعدة أكادمييات معتمدة،
يف برشلونة، واألكادميية العادلية لتاريخ العلوم)باريس(، وعضو مراسل يف األكادميية ادللكية 

مل أمينا للصندوق يف االرباد الدويل لتاريخ العلوم شعبة تاريخ العلوم للتاريخ دبدريد، ع
لتاريخ علم الفلك  41، وعضوا استشاريا يف اللجنة 1989إىل عام  1982من عام 

م، نظم العديد من ادلعارض 1985إىل عام  1083باالرباد الدويل لعلم الفلك من عام 
الوسيط وأثرىا على أوروبا بسنتاكروز منها معرض"آالت علم الفلك يف إسبانيا العصر 

  م.1992م، ومعرض الًتاث العلمي يف األندلس دبدريد عام 1985دي ال بادلا سنة 

تقاعد حاليا، لو مؤلفات وأحباث يف تاريخ العلم واألدب عند العرب، متخّصص يف      
اآلالت عموما واألندلس خصوصا، لو منشورات حول تاريخ علم الفلك عند العرب 

بكتب األنواء خاصة، وبتاريخ األندلس احلضاري مهتم ، الفلكية دبختلف أنواعها
 والعلمي وبتاريخ الرياضيات.
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قّدم دراسات دقيقة حول علم الفلك األندلسي وادلغريب وىو من العمالقة الكبار      
على ادلستوى العادلي، لو العديد من ادلقاالت واألحباث والكتب ادلعّمقة الّدقيقة، 

مسامهات عديدة يف ضبط األعالم وادلصطلحات العلمية يف دائرة ادلعارف اإلسالمية و 
باللغة اإلسبانية واالصلليزية، وآخر إصدار لو حسب ما صرّح يل بو أثناء إجراء لقاء علمي 

م، ىو كتاب يعاجل تاريخ علم الفلك يف اجلزيرة األيبَتية وادلغرب 2014معو يف ديسمرب 
، أّما ادلقاالت فينشرىا تباعا دون توقف خاصة يف صفحتو خالل العصر الوسيط

 االلكًتونية على األكادميية.)

https://ub.academia.edu/JulioSams%C3%B3) 

اىتم بدراساتو اجلادة والّرصينة برصد بعضا من أعالم بالد ادلغرب األوسط الذين ذلم      
لرجال التيهريت القَتواين أبو احلسن ابن أيب اباع يف علم الفلك، وعلى رأسهم: 

م(، 1354ىـ/755ابن عزوز القسنطيٍت)تـم(، وأبو القاسم 1034ىـ/462الشيباين)تـ. 
 م(.1407ىـ/810وابن القنفذ القسنطيٍت)تـ

قام بنشر دراسات دقيقة على كتاب البارع يف أحكام النجوم البن أيب الرجال     
شيوعا، اىتم هبا العلماء وىي من أكثرىا  (2)م(1034ىـ/462تـ.  التيهريت القَتواين

الون لو واعتربوىا من األراجيز الّتعليمية اذلامة اليت يعتمد عليها الطالب لعلم الفلك، التّ 
وىي أرجوزة يف أحكام الفلك وقوانينو وأسسو وقواعده وأرصاده، من أكثر الشروح 

لّتنجيم ادلستعملة عند ابن اشتهارا شرح ابن القنفذ القسنطيٍت، ذكر فيو أساليب شلارسة ا
 (3).رجال وأساليبو اخلاصةالأيب 

ادلوافق أليب القاسم ابن (4)كما قّدم دراسات مستفيضة عن سلطوط الزيج       
برىن فيو على دقّة أرصاده اليت أجراىا يف فاس ، م(1354ىـ/755عزوز القسنطيٍت)تّـ 

م باستخدام اآللة ادلعروفة ذات احللق، وكان اذلدف من ىذه 1344حوايل سنة 
عاش يف )العمليات ىو تصحيح جداول احلركة الوسيطية يف زيج ابن اسحاق التونسي 
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ى م(، ودّقق يف النتائج اليت جر 1222ـ  1193ىـ/ 619ـ  589تونس ومراكش حوايل 
احلصول عليها باستخدام خريطة صور الربوج ادلستخدمة لكشف الطالع، وطرائق الّتسيَت 
ألحداث تارخيية ماضية مثل معركة فحص طريف)الساالدو( أو سقوط دولة ادلوحدين، 

(5).وقيام شللكة بٍت مرين يف فاس
 

قّدم أيضا أحباثا دقيقة حول زيج ابن القنفذ           
(6).م(، ومدى تأثَت زجيو وتأثره باألزياج ادلغربية واألندلسية1407ىـ/810)تـالقسنطيٍت

 

 (Marc Oliveras) مارك أوليبيراس:
حّقق شرح ابن القنفذ القسنطيٍت ألرجوزة البارع يف علم النجوم البن أيب      

الرجال ربت إشراف الربوفيسور خوليو سامسو مويا، معتمدا على شباين نسخ سلطوطة، 
وذلذه األرجوزة أمهية كوهنا تتناول الكواكب وحركتها ومكانتها وأزمنتها، ويستدّل فيها 
بالّتشكيالت الفلكية من أوضاع الكواكب مع ادلقابلة وادلقارنة وغَتىا على أحوال اجلو 

 (7).وادلعادن والنبات واحليوان

ادلذكورة يف كتاب البارع باألحداث  ودرس عالقة ادلضامُت الّتنجيمية      
السياسية دلدينة قسنطينة خالل العهد احلفصي مدقّقا يف األمساء وطالع احلكام هبا وما 

 (8).حدث يف قسنطينة من زبريب أثناء احلصارات ادلتوالية عليها من قبل ادلرينيُت

 ((Monica RiusPiniésمونيكا ريوس:
هتتّم ىذه الباحثة ادلستشرقة بعمل دراسات مسحية شاملة ألساليب ربديد      

القبلة يف كتابات ادلغاربة واألندلسيُت، قدّمت ذلا حبثا قّيما يف موضوع علم ادلواقيت 
م( 12ىـ/6عاش يف القرن (9)مسّلطة الضوء على سلطوط "دالئل القبلة" أليب علي ادلّتيجي

ومنهج وطبيعة ىذا ادلخطوط الفريد يف فّنو، وقد برعت  قّدمت فيو عرضا دقيقا عن حياة
 (10).يف ذلك كوهنا سلتّصة يف علم الّتوقيت
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تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي في معرفة عن سلطوط "(11)كما قّدمت دراسة 
لعلي بن زلمد بن علي ادلقري)كان حيا (12)"األوقات والحساب من غير آلة وال كتاب

 14ىـ ادلوافق لـ 786م(، ألّفو يوم اخلميس صبادى األوىل سنة 1385ىـ/786سنة 
ليسي أبو زيد عبد الرضبن بن أضبد الوغ م استجابة لطلب تلميذه1384جويلية 

م(، وبعد النظر والّتدقيق يف كتاب أبو علي احلسن األموي 1384ىـ/786. البجائي)تــ
المستوعب الكافي والمقنع الّشافي في م( ادلسمى"1205ىـ/601 .رطيب)تــالق

" بعد الحظ فيو اإلطناب وقّلة الضبط، ويف ذلك يقول:" قال بعض الفضالء األوقات
من أىل العلم والدين من تالميذه سيدي أيب عبد الرضبن بن أضبد الوغليسي نفعنا اهلل بو  

لى األوقات والساعات وليعلم بو أوقات الصلوات كلفٍت أن أصبع لو أبواهبا يستدل بو ع
وكان عفا اهلل عنو أن يعلم ذلك ربقيقا ال تقليدا دلا علم ما يف ذلك من اجلزيل وادلثوبات، 
وقد ذكر القرطيب رضبو اهلل تعاىل يف كتابو ادلسمى ادلستوعب الكايف وادلقنع الشايف يف 

ل الشهور كّلها يف أفضل األوقات األوقات حيث قال وما أن جعل اهلل صومنا يف أفض
وجب علينا أن نأسبر ونراعي ذلك حّق ادلراعاة... وقد ألف القرطيب رضبو اهلل ىذا الكتاب 
وأطنب فيو كل اإلطناب وذكر كّل شهر وما خيّصو من الّساعات وأوقاتو وارتفاعو وأقدامو 

فجمعت ىذا فتأملت كتابو فوجدتو مشتبها من غَت ضابط يضبطو وال قانون خيّصو 
التأليف يف ىذا الفّن الّشريف، وذكرت لو قواعد وضوابط وذكرت عاّلهتا ومعلوالهتا 
 وبراىينها حسبما يّسر اهلل علي 

(13)يف ذلك، وما نقلتو عن األشياخ وما ذكره أىل العلم.
  

عاجل ىذا ادلخطوط مشكلة كانت تواجو الفقهاء وعامة الناس وىي صعوبة 
استعمال اآلالت الفلكية يف ربقيق احلساب ومعرفة األوقات اليت تستلزم دراسة وافية لكل 
آلة دبحتوياهتا، وكيفية القياس هبا، وعليو يندرج ىذا ادلخطوط ضمن تبسيط علم الفلك 

عض األساليب البسيطة وادليسرة والفعالة يف احلساب يف فرع علم ادلواقيت، واستخدام ب
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ويف معرفة أوقات الصالة، دون االعتماد على ما شاع من اآلالت الفلكية كاألسطرالب 
وغَته، عمل على استقراء الّتقاومي واحلسابات ادلتتالية لسنوات عديدة، وأصبحت لو 

قات دون آلة وال كتاب عن القدرة على ربقيق بعض الطرق ادلوصلة دلعرفة احلساب واألو 
طريق احلساب الذىٍت، وال شّك أّن ىذه العملية تعّد تطورا نوعيا ضلو تقنُت نظري ذىٍت 
دلعرفة األوقات واحلساب، وتعترب من األساليب وادلناىج العلمية لتعميم ادلعرفة بأبسط 

 (14).خلاصةالطرق وأيسرىا، حىت يتمّكن العاّمة من استخدامها يف حياهتم االجتماعية وا

 (,Montse Fajardo-Díazمونتسي دياز فخاردو)
كتبت ىذه ادلستشرقة العديد من ادلقاالت يف شأن ما كتبو ابن عزوز من     

نظريات يف مؤلفو الزيج ادلوافق، وربديدا حول تقنيات الّتنجيم من خالل جداول القوة 
        (15).البن عزوز القسنطيٍت

كما سبق وأن قّدمت دراسة فلكية دقيقة على كتاب البارع يف أحكام الّنجوم 
 (16).البن أيب الرجال الّتيهريت

 (Josep Casulleras )خوسي كاسوليراس: 
كتب مقاال حول ابن عزوز القسنطيٍت وما تعلق جبداولو اخلاصة حبوسبة     

ّتنجيم، مقارنا إيّاىا بأعمال ابن معاذ الطليطلي الكواكب، ورصد نظرياتو يف علم ال
(17).اجلّياين

  

 قائمة ببعض العناوين لباحثين عرب في قسم الفيلولوجيا: 
 ( Chabib, Ammar-AlSaid:(:عمار سعيد الشبيب

وري ربت إشراف خوليو سامسو مويا سلطوط دالئل القبلة حّقق الباحث السّ     
ضمن باالعتماد على نسخة وحيدة (18)م(12ىـ/6أليب علي ادلتيجي)عاش يف القرن 

 BibliotecaNacional de Parísرلموع سلطوط بادلكتبة الوطنية بباريس )
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(BNP ربت رقم )قّسم ادلّتيجي كتابو إىل ثالثة (، 129ـ  53)من الورقة 5311
أبواب، األول يف بيان وجوه التوجو إىل القبلة، وبيان ضروب الطرق ادلوصلة إليها وبيان 
ضروب ادلصلُت إليها، والثاين يف بيان وجوب االجتهاد يف طلبها وكيفية البحث عنها 

بيان اختالف الغالطُت فيها وذكر ووجوب الرجوع إليها على من أخطأىا، والثالث يف 
 (19).أسباب غلطهم وذكر العالمة الفاسدة، وبيان وجوب إرشادىم وكيفية الرّد عليهم

الحظنا فيو ضعفا وتقصَتا يف ربقيقو من قبل الباحث   وبعد اطالعنا على عملو
سواء ما تعّلق بضبط الفًتة الّزمنية اليت عاشها الفقيو واليت قّدرىا بالقرن العاشر اذلجري/ 
السادس عشر ادليالدي، أو بأخطاء كثَتة ارتكبها يف ربقيقو منها إغفالو العودة للّنصوص 

قبلة، أو ذباوز الّتعريف بكثَت من ادلصطلحات الفقهية ادلعتمد عليها يف كتاب دالئل ال
الفقهية والعلمية، وضبط تراجم األعالم الواردة يف الّنص ادلخطوط، وعدم زبريج 
األحاديث إاّل حديثا واحدا، كما مل يتدخل يف إكمال الفراغات اليت تركها الّناسخ إاّل يف 

ط، كما أنو مل يضع عناوين القليل من ادلواضع، بل ىناك أخطاء يف قراءة النّص ادلخطو 
 (20).للفصول اليت تركت من قبل أبو علي ادلّتيجي

تكمن أمهية ادلخطوط كونو يعاجل الطّرق ادلوصلة إىل معرفة القبلة، وبسط األقوال فيها 
باالعتماد على أراء متقّدميو من علماء ادلذىب ادلالكي، بغية تصحيح أخطاء قبلة 

الذي أساسو الّتقليد األعمى خطاء بيان أسباب ىذه األزلاريب بالد ادلغرب اإلسالمي، و 
الذي جعل ادلغاربة يسًتسلون يف اخلطأ، وسوء تأويل األحاديث، والتكلم يف أمر القبلة 

 باجلهل وعدم العلم مع إتباع ىوى النفس ومعاندة احلق.

" يف فًتة استحكم اخلالف فيها  دالئل القبلةأّلف أبو علي ادلّتيجي كتابو "      
بُت الفقهاء والفلكيُت حول اذباه القبلة يف زلاريب ادلساجد ادلغربية، فبالرغم من زلاوالت 
الفلكيُت لتصحيح تلك األخطاء لكنهم اصطدموا دبواقف الفقهاء ادلتشّددة فارضُت 

(21).رأيهم ألهّنم مدّعمون من قبل السلطة ادلرابطية
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 (Rashid Saidiي:)رشيد السعيد      
نتائج األفكار في "حّقق ىذا الباحث ادلغريب ربت إشراف خوليو سامسو سلطوط      

(22)"شرح روضة األزهار
)تويف بعد سنة (23)للفقيو أبو عبد اهلل زلمد احلباك التلمساين 

 2/411م(، استخدم يف ربقيقو نسختُت نسخة من مكتبة لندن برقم 1513ىـ/920
م خبّط مغريب 1670ىـ/1082أضبد بن زلمد احلسن بن زلرز سنة نسخها الّناسخ 

كتبت بعناية فائقة غَت جدول واحد ىو اجلدول   23واضح، ربتوي على جداول قدرىا 
حيث وقع الّناسخ فيو أخطاء كثَتة بسب تداخل احلروف بعضها يف بعض، فما كان  8

مكتبة القاىرة ربت رقم أحيانا للدرج وضعو يف خانة الّدقائق وبالعكس، وأّما نسخة 
م مكتوبة خبّط مشرقي عليها اسم 1769ىـ/1183ك، فقد نسخت سنة  4311

 الّناسخ هبا سقط كثَت.

وىذا ادلخطوط من أحد الكتب القّيمة اليت القت إقباال واستحسانا من طرف     
العلماء يف فّن الّتوقيت وعلم األزياج، فأقبلوا على شرحها وبسط مضامينها ورفع ما 

 ستشكل منها ألسلوهبا ادلاتع.ا

قام احملّقق بتقدمي براىُت على بعض القواعد الرياضية اليت اعتمدىا احلّباك يف      
احلساب، واستخرج بعض القيم موّضحا ذلك ببعض األشكال والّرسوم اذلندسية تنّم عن 

.سبّرسو وسبّكنو من ادلصطلح العلمي الفلكي
24)

 

 (Hamid Berrani ) حامد براني      
ىو باحث مغريب يقوم بتدريس مقياس الّلهجات بقسم الفيلولوجيا جبامعة برشلونة     

أوكل لو الربوفيسور خوليو سامسو ربقيق قواعد وجداول "الزيج ادلوافق البن عّززو 
لكن من خالل متابعيت ذلذا التحقيق علمت من أساتذة اجلامعة أنو توقف  ،(25)القسنطيٍت

 ظروف قاىرة، وسيستكملو يف ادلستقبل القريب.عن العمل عليو ل
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 أهم المجالت العلمية المختّصة في تاريخ العلوم: 
 ( Suhayl)مجلة سهيل:

ىي رللة دولية لتاريخ العلوم الدقيقة والطبيعية يف احلضارة اإلسالمية، تصدر 
بالتعاون مع جلنة تاريخ العلوم والتكنولوجيا يف اجملتمعات اإلسالمية التابعة لقسم 
الفيلولوجيا جبامعة برشلونة، إسبانيا، جاءت ثرية جبميع أعدادىا اليت هتتّم بنشر الدراسات 

م، وحاليا وصلت إىل العدد 2000ية، صدر العدد األول منها سنة العلمية خاصة الفلك
 م.2015الصادر سنة  14

يعّد مؤسسها خوليو سامسو مويا وطالبو أساسا كبَتا يف دعم ىذه األحباث  
ادلتميزة خاصة ما تعّلق بعلم الفلك األندلسيُت وادلغاربة وأىم الفاعلُت فيو من العلماء 

الًتاث الفلكي بالغرب اإلسالمي، نذكر من أىم تلك األقالم: األوائل، ودورىم يف إثراء 
 Montse(، منتس دياز فجاردو)Julio Samsó Moyaخوليو سامسو مويا)

Díaz-Fajardo ،)ومارك أوليفراس(Marc Oliveras)   وخوسيب
(، Miquel Forcada(، وميكيل فوركاد)Josep Casulleras)كاسوّلَتاس

والّتهامي  (، وجميل عيساني(Monica Rius Piniésمونيكا ريوس
 ...إلخزّمولي

: ومن بُت ادلقاالت اليت أثراىا اجلزائريون يف حقل الدراسات العلمية مقال بعنوان
 ، جلميل عيساينوقيت وأدوات الرصد في المغرب اإلسالميجوانب من تقنيات التّ 

وبكلي زلمد رضا، وشادو إذلام، )أساتذة باحثون يف جامعة عبد الرضبن مَتة ببجاية( 
م، تطرّقوا فيو إىل اجلوانب 2014سنة  13(، اجمللد  Suhaylنشر دبجلة سهيل)

يف ادلغرب اإلسالمي، وعرضوا ادلبادئ الّنظرية  ادلتعّلقة بتقنيات التوقيت، وأدوات الّرصد
قهاء، وعاجلوا أيضا إشكالية مهّمة زبّص تعديل األسطرالب لقياس الوقت عند بعض الف
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ادلطروحة يف سلطوط حول الّصفيحة دلؤلف رلهول رّجحوا أن يكون ىو شقيق احلّباك،  
 كما ناقشوا األدوات اخلاّصة بالّرصد كادلزاول منها مزولة ادلنصورة، 

لية بادلغرب اإلسالمي ويف األخَت قّدموا نصوصا تارخيية تتعلق بالّساعات ادلائية والرم
 (26).خالل العصر الوسيط

باإلضافة إىل حبث قّيم قّدمو التهامي زّمويل من ادلدرسة العليا للرياضيات بالقبة 
رسالة الوادي آشي وهندسة القياس م، بعنوان "2015للعام 15نشر بالعدد 

البحث "، يهدف ىذا باألندلس خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميالديين
إيل تقدمي عناصر وأدوات ىندسة القياس كانت سبارس يف األندلس خالل احلقبة ادلشار 
إليها، كما هتدف ىذه الرسالة من خالل مقّدمة تارخيية وربليل رياضي وربقيق نّص 
الرسالة إىل تسليط الضوء على عالقة مضمون ىذه الرسالة دبضمون مؤلفات ىندسية 

  (27).ل العشرية األخَتةأندلسية، اكتشفت وُدرست خال

 خاتمة:ال
أوضاع ادلخطوط العلمي من خالل حصيلة يف بحث الـ هتدف ىذه الدراسة إىل 
 ذبارب لكبار ادلختصُت االسبان.

ـ حاولت تقدمي دليل ببيلوغرايف دلؤسسة عريقة قصد تيسَت االتصال مع باحثيها يف 
(، /https://www.academia.eduظل توفر بياناهتم العلمية يف األكادميية)

والعمل على إقامة التعاون العلمي معهم من أجل صقل التجارب الناضجة كي تكون 
 أحباثهم مرجعا لنا نبدأ منها ونؤّسس عليها.

ـ تقدمي نصوصهم احملّققة كنصوص منوذجية يف ربقيق ادلخطوطات العلمية، ذبمع 
صة خرباهتم ومناىجهم ادلتمّيزة يف الّتحقيق، وعليو ينبغي أن يكون من أولوياتنا خال

الّتعرف بدقة على ذبارب ربقيق سلتلف فروع الًتاث العلمي وإشكاالتو، واإلفادة من 
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ادلختلفة، ومعرفة ادلناىج اليت استخدمتها اجلامعة االسبانية يف ربقيق  االستشراقخربات 
 الّنصوص العلمية.

عوة باحثينا للعمل على استخدام مناىج ىؤالء ادلستشرقُت الستكمال إخراج ـ د
يف مسائلها، ُموضَّحة يف مصطلحها، واستخراج كّل  ربقيقاهتم صحيحة يف متنها، زُلّققة

ما ىو جديد فيها لالستدالل على إسهام اجلزائريُت يف تكوين العقل احلضاري 
 اإلسالمي.

 المالحق:

شرح أرجوزة ابن أبي الرجال البن القنفذ القسنطيني تحقيق مارك ـ 1
 أوليبيراس:
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 ـ نتائج األفكار للحباك التلمساني تحقيق رشيد السعيدي:2
 
 

 
 
 

 
 

 ـ دالئل القبلة تحقيق عمار سعيد الشبيب:3
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(2009). 

 (4)
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(5)
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مل تسعفنا كتب الطبقات والًّتاجم عن معرفة قدٍر من ادلعلومات عن حياة الفقيو أيب علي  -
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Barcelona,[19-?] 
 (
19

)
(، (Monica RiusPiniés ن خالل الدكتورة "مونيكا ريوس"عرفت أنو باحث سوري م -

نعثر على تاريخ مناقشة ىذه الّرسالة رغم حصولنا عليها كاملة وربّري ذلك، وحىّت عندما وجلنا مل 
مل  /https://cataleg.ub.eduالفهرس اإللكًتوين للرسائل اجلامعية بربشلونة على ادلوقع التايل:

، واستعنّا أيضا بالدكتورة "مونيكا [?--19] ،نعثر على أّي بيانات زبّص الّتاريخ وجدنا فقط عالمة:
 ( الباحثة يف علم الّتوقيت لكنها أيضا ذبهل تاريخ مناقشتها.(Monica RiusPiniés ريوس"

(21)
التعاون مع مطبعة دار اذلدى  سونشر من طرف مؤسسة عبد احلميد بن باديقمت بتحقيقو  -

، ونظرا لبعض األخطاء ادلطبعية والنحوية قمت بإدخال م2027يف شهر أفريل  بعُت مليلة
 تصحيحات وإضافات وسيتّم إعادة طباعتو 

 يف دار الكتب العلمية ببَتوت.

(20) H ajji  , Muh ammad,L'activite  intellectuelle au Maroc a  
l'e poque saʹdide,1 volumes,Activite  intellectuelle au Maroc a  
l'e poquesaʹdide,Rabat, [Maroc] : Dar El Maghrib, 1976-
1977,p345 

، رسالة دكتوراه زبصص نتائج األفكار في شرح روضة األزهارأبو عبد اهلل زلمد احلباك،  22)
  م.2015الكًتونيك، جامعة برشلونة، 

كان فقيها عالمة صاحلا عدديا » ىو اإلمام الفقيو العامل الفرضي الفلكي، قال عنو التنبكيت:  -(23)
، لو بغية الطالب يف علم االسطرالب، وربفة احلساب يف عدد السنُت واحلساب، شرح «فرضيا معدال

ونيل  يف األسطرالب، وشرح على التلمسانية يف الفرائض، تلخيص ابن البناء، ونظم رسالة الّصفار
، ربقيق عبد احلميد بن نيل اإلبتهاج بتطريز الديباجنظر. التنبكيت، اادلطلوب يف العمل بربع اجليوب. 

أبو احلسن علي القلصادي . 2/184ـ كفاية احملتاج،  543، ص 1989عبد اهلل اذلرامة، طرابلس،
، 1نان، طبَتوت، لب، ربقيق زلمد أبو األجفان، دار ابن حزم، رحلة القلصادياألندلسي، 

ـ وللمزيد حول مؤلفاتو وأمهيتها، أبو  143ـ نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص 108م، ص2011
 118ـ 1/115، 1998، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد اهلل، 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 226  15العدد 
 

)
24

(
تاريخ الوفاة بعد م، لكننا أثبتنا 1464ىـ/868أثبتت ادلصادر اليت ترصبت لو آنفا أنو تويف سنة -
م بناء على معطيات أثبتناىا يف كتابو نتائج األفكار يف شرح روضة األزىار، 1513ىـ/920سنة 

 نذكر منها:

ألنو كان يعيش يف القرن العاشر اذلجري/السادس عشر ادليالدي، كما  900استخدم احلباك العدد 
قولو:" وصفة العمل أن تأخذ ما زاد دور الكسر، وذلك يف  30أّن ىذا العدد يقبل القسمة على 

على تسعمائة من سٍت اذلجرة بالنسبة اليت تريد واقسمو على ثالثُت أبدا"، وقولو" وإصالح ىذه 
القاعدة )االزدالف( لزماننا ىذا الذي ىو عشرون وتسعمائة أن نأخذ ما زاد على تسعة وعشرين 

م ذكر 1513ىـ/920شهور يف سنة وسبعمائة..."، ويف حديثو عن مواضع الشمس يف بدايات ال
، شلّا يدّل أنو كان حيا ما بعد سنة 13؛40احلباك أّن مقدار حركة تقّدم االعتدالُت تساوي 

م، وقولو عند حديثو عن ابن اسحاق الّتميمي الراصد "الذي قّلده أىل ادلغرب من 1513ىـ/920
سنة("، وقولو "وحركة الكواكب  343عصره إىل زماننا ىذا ضلو الثالشبائة سنة وثالثة وأربعُت سنة )

الثابتة من أول سنة اذلجرة إىل آخر سنة عشرين وتسعمائة للهجرة"، أبو عبد اهلل زلمد احلباك، نتائج 
 .285+ 90+ 35+ 20يف شرح روضة األزىار، ص األفكار

(25)
  .2461سلطوط باخلزانة العاّمة بالرباط، ربت رقم د/ -

26Mohamed Réda Bekli, Djamil Aissani, Ilhem Chadou, Jawanib 
min tiqniyat al-tawqit wa-adawat al-rasad fi l-Maghrib al-
Islami, Suhayl. International Journal for the History of the Exact 
and Natural Sciences in Islamic Civilisation, 2014: Vol.: 13,(p7-
44) 

(27) Zammuli al-Tuhami,Risalat al-Wadi Ashi wa-handasat al-
qiyas bi-l-Andalus khilal al-qarnayn al-thalith "ashar wa l-rabi" 
"ashar al-miladiyayn, Suhayl. International Journal for the 
History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation 
, 2015: Vol.: 14, (p. 7-39)  
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مخطوط المهذب الرائق ألبي عمران موسى المازوني وأىميتو التوثيقية في تاريخ 
 العصر الوسيط أواخرالمغرب األوسط 

 خنشلة /جامعة عباس لغرور/قسم العلوم اإلنسانية/ خليفي رفيق أ/
khelifirafik4025@gmail.com 

 
Abstract: 

The manuscript “Al-Muhadhab Al-raiq” of Qadi Abu 
Imran Musa Al-mazouni is considered on of the most important 
books of Applied Fiqh (jurisprudence). This book has 
maintained the basic materials of documents dealing with public 
affairs, daily life and economy of Middle Central Maghreb 
society, despite the loss of the origins of those documents which 
allows  us to employ this book as a tool to date the marginalized 
fields in the sphere of the Central Maghreb during Zayanidera 
and to study its neglected themes such as the categories of elites 
and public, urbanism, work order and partnerships, issues 
related to water, Casuistry, Hisbah, archiving and the judiciary 
and everything concerned with it such as litigations, punitive 
and criminal proceedings. In this communication, I am going to 
concentrate on the study of some samples from these subjects.  

 الملخص
يعد ٥تطوط "ا١تهذب الرائق" للقاضي أيب عمراف موسى ا١تازوين من أىم كتب 
الفقو التطبيقي اليت احتفظت لنا با١تواد األساسية ١تختلف وثائق الشؤوف العامة واٟتياة 

، رغم فقداننا ألصوؿ تلك الوثائق، ٦تا يسمح اليومية جملتمع ا١تغرب األوسط واقتصادياتو
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لنا بتوظيفو يف التأريخ للمساحات ا١تهمشة يف فضاء ا١تغرب األوسط خالؿ العصر 
الزياين، ودراسة موضوعاتو ا١تغفلة كفئات النخب والعامة، وتنظيم العمراف، وتنظيم العمل 

لتوثيق والقضاء وما يتعلق بو والشركات، ومسائل ا١تياه، وا٠تطط الدينية كالفتيا واٟتسبة وا
من أصوؿ التقاضي من إجراءات جزائية وجنائية، ويف ىذه الورقة سأركز على دراسة 

 مناذج من ىذه ا١توضوعات.
 تمهيد

اٟتياة اليومية يف العصر الوسيط كفيلة بإنتاج كم معترب من الوثائق إف على 
مستوى السلطة الزمنية ٔتختلف أجهزهتا ودواليبها السياسية واالقتصادية والعسكرية يف 
شخوص الوزراء وكتاب اإلنشاء والعماؿ والوالة واٞتباة والسفراء والقضاة وغَتىم، وإف 

ومدرسُت.. وحىت على مستوى العامة من ٕتار وحرفيُت على مستوى النخب من علماء 
وعبيد...أخل، لكن مع غياب تقاليد حقيقية لألرشفة وحفظ الوثائق يف الغرب اإلسالمي 

ضاعت ٥تتلف تلك الوثائق كعقود التولية واإلقالة والظهائر  1يف العصر الوسيط،
ا١تالية وا١تنازعات، لكن  وا١تعاىدات وغَتىا من وثائق الوقف والبيوع و٥تتلف ا١تعامالت

بعض ا١تصنفات التقليدية احتفظت لنا ببعض أصوؿ ىذه الوثائق كمجاميع الرسائل 
 2وا١تصنفات البيوغرافية، وحىت الكتب الفقهية. وا١تؤلفات األدبية أو الكتب التارخيية،

أليب  3و٥تطوط "ا١تهذب الرائق يف تدريب الناشئ من القضاة وأىل الوثائق"
واحد من أىم تلك ا١تصنفات اليت  4ـ(15ىػ/ ١9تازوين ) ؽا ى بن عيسىموس عمراف

 سدت الفراغ الوثائقي يف ا١تغرب األوسط الذي يعد األفقر يف ىذا اجملاؿ.
فما ىي قيمة ٥تطوط "ا١تهذب الرائق" التوثيقية والتارخيية؟ وكيف ديكن التعويل 

التقليدية؟، وما ىي ا١تناىج الكفيلة  عليو يف التأريخ للمساحات ا١تهمشة يف اإلستوغرافيا
 باستنطاؽ نصوصو واستدرار دفائنو؟.
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 الصبغة التوثيقية للمهذب الرائق
يندرج ٥تطوط "ا١تهذب الرائق" ضمن ما يعرؼ ٔتصنفات الفقو العملي أو الفقو 
التطبيقي إذ يتقاطع يف جوانبو ا١تتعددة مع كتب النوازؿ واألجوبة، وىو نوع برع فيو فقهاء 
ا١تالكية يف الغرب اإلسالمي خالؼ نظرائهم يف ا١تدرسة ا١تصرية الذين اشتهروا بتخريج 

 األصوؿ والتنظَت أو أصحاب ا١تدرسة العراقية الذين نبغوا يف ا٠تالفيات والردود.
ويعد من جهة أخرى حلقة مفردة يف ا١تنظومة القانونية الفقهية الواقعية للمغرب 

ىذا النمط من الكتابة الفقهية قبل عصر ا١تؤلف عكس  األوسط الذي دل يشهد ازدىار
 5ما يشاع.

أمهية بالغة يف كشف الكثَت من  -رغم اإلمهاؿ الذي لفو–ويكتسي ا١تخطوط 
جوانب اٟتياة االجتماعية واالقتصادية وحىت اٟتياة الدينية والثقافية يف ا١تغرب الزياين 

النخب والفئات كالقضاة  خصوصا، وعمـو الغرب اإلسالمي، كما يسهم يف دراسة
وا١تفتُت وا١توثقُت واألطباء وا١ترضى والصناع وا١تزارعُت واألعراب واللصوص وغَتىم، 
باإلضافة إذل العالقات الدبلوماسية مع ما اصطلح عليو يف ا٠تطاب الفقهي بػ"دار 
اٟترب"، كما يعمق معارفنا ّتزئيات تتعلق بالنظم اإلدارية وا٠تطط الدينية كالقضاء 

 والتوثيق واٟتسبة، إذ يفيض ٔتعلومات نادرة دل تكن مستهدفة يف اإلستوغرافيا التقليدية.
ولنا أف نتساءؿ عن الصبغة التوثيقية ١تخطوط "ا١تهذب الرائق"؟؛ فرغم تصنيفو 
الفقهي إال أف مؤلفو ٚتعو ٦تا وقعت يده على وثائق و٤تاضر القضاة والشهود وا١توثقُت 

زائية واٞتنائية بُت ا١تتخاصمُت حسب ما تقتضيو أصوؿ التقاضي ا٠تاصة با١ترافعات اٞت
يف التشريع اإلسالمي، إذ كاف يكتب ا١تتخاصماف خصومتهما يف وثيقة ويكتب الشهود 
شهادهتما على ا٠تصمُت، ويكتب القاضي حكمو يف وثيقة رٝتية، وقد تكوف 

ا١تلكية أو حق ا١تَتاث  للمتخاصمُت وثائق يقدموهنا للقاضي لإلطالع عليها كأدلة إثبات
فا١تازوين ْتكم وظائفو  6أو الوصايا والكراء والوكالة أو براءة الذمة من الدين وغَتىا،



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 235  55العدد 
 

العدلية بدًأ بالشهادة والتوثيق وانتهاء بالقضاء، كاف ينسخ ىذه الوثائق وينسخ معها ما 
 7خو،وصل إليو من حكم شرعي قرأه يف أمهات كتب الفقو ا١تالكي أو ٝتعو من شيو 

فلما تراكم لديو الرصيد الوثائقي، أخذ يف ترتيبو وتدوينو بعقلية القاضي الفقيو وليس 
بعقلية ا١توثق أو ا١تؤرشف اٞتمَّاعة وال بعقلية ا١تؤرخ، لذا حور يف طبيعة الوثائق إذ عمد 
إذل إبراز جوىر الوثيقة وىو اٟتدث أو ا١تشكلة ا١تتخاصم فيها ورسم إزائها اٟتل الشريعي 

( يف نوازلو 883/1478 صنعو أيضا ابنو حيِت ا١تازوين )تلعملي ا١تطابق ٢تا، وىذا ما ا
 وغَته من أصحاب النوازؿ. 

المهذب الرائق مصدرا من مصادر التأريخ للنظم الدينية والمهن والفئات في 
 المغرب الزياني

والعلمية ومنها النظم وا١تهن والفئات اليت استهدفها ا١تصنف متعددة منها الدينية 
من قضاة ومفتُت ومدرسُت وأطباء وموثقُت ومزارعُت وٜتاسة وٕتار  ،ا١تهنية اٟترفية

سأقتصر على ثالث  ىذه ا١تسامهةولصوص ومرضى وأيتاـ وعبيد... إخل، لكن حملدودية 
 فئات فقط ومها فئة القضاة واألطباء واألعراب. 

 القضاة وخطة القضاء 
إذل ابتذاؿ خطة القضاء وما اتصل هبا من الشهادة والتوثيق يف  أشار ا١تازوين

العصر الزياين ا١تتأخر، واشتكى من اٟتاؿ الذي وصل إليو القضاة ومعاونوىم الذين جعلوا 
تلك ا٠تطط الدينية مطية إذل التكسب والًتبح واستدرار السؤدد واٞتاه يف اجملتمع، ودل 

من ىو عري عن أدىن شروطو ومستلزماتو، من  يقف األمر عند ذلك حىت امتهن القضاء
العلم والفقو والورع واألمانة واٞترأة يف اٟتق وغَتىا، كما نعى ضياع خطة القضاء يف 
بوادي ا١تغرب الزياين خصوصا؛ لتملق ا١تتخططُت هبذا ا١تنصب "للعواـ" ومسايرهتم ٢تم يف 

، وتقاعسهم عن أداء ما أىوائهم وتغاضيهم عن منكرات "الغوغاء" وباعة األسواؽ هبا
تستوجبو خطة القضاء، ٦تا انعكس سلبا على نظرة اجملتمع ٢تذا ا١تنصب "الشريف" 
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و١تتوليو، فلحظ القضاة بعُت "االحتقار" ورمق "الشهود ٔتقلة االستصغار"، حُت صار 
 القضاء "لعبة" بتعبَته، وقد ٘تثل بالبيت الذي سار مثال:

 الىا وحىت سامها كل مفلس.لقد ىزلت حىت بدا من ىزا٢تا   ك
يف ىذه الظروؼ وذلك الزماف  -بلده-ويؤكد ا١تؤلف أنو توذل القضاء ٔتازونة 

وصورة القضاء اليت  8الذي ٝتاه "زماف فتنة" الذي كثر فيو إخواف السوء وا١تتفيقهُت،
جالىا ا٠تطاب الفقهي "ا١تهذيب" مناقضة ١تا صورتو ا١تصنفات البيوغرافية من خالؿ 

 القضاة ٖتديدا، حيث تشَت إذل ٝتو رفعة القاضي ونبل خطة القضاء وشرفها.تراجم 
والواضح أنو ١تا افتقر ا١تغرب األوسط إذل أمَت عادؿ زمن ا١تازوين افتقر معو إذل 
القاضي العادؿ، ويستشف من كالمو أف األمراء بأىوائهم تعمدوا تسليط اٞتهلة 

أف بعض فقهاء العصر الزياين دل جييزوا تورل  رغموا١تستكربين على اجملتمع يف األقاليم، 
ا١تقلد يف ا١تذىب القضاء، فكيف باٞتهلة، لكن ١تا خال الزماف من اجملتهدين كيَّف 
الفقهاء الواقع وأسقطوا شرط االجتهاد يف القضاء، واكتفوا بشرط العلم باألحكاـ وحفظ 

 9أقواؿ األئمة يف ا١تسائل.
وؿ القاضي ا١تازوين العودة ٓتطة القضاء إذل يف مقابل ىذا الوضع ا١تًتاخي حا

مكانتها الشريفة من خالؿ الفقو التنظَتي، إذ أكد أف تولية القاضي من قبل السلطة 
الزمنية أو اجملتمعية من ضروريات االجتماع البشري ومصاٟتهم، من فصل ا٠تصـو وكف 

ا١تعروفة كأف يكوف التعدي وصيانة اٟتقوؽ ١تستحقها، ولتحقيق ذلك أعاد إنتاج الشروط 
القاضي ذا عدالة وعلم وبصَتة و"معو صالبة وافرة على ذوي األمر غَت َىُيوب، متأف غَت 
عجوؿ، فطنا غَت ٥تدوع وال بليد، متواضعا نزيها عما يف أيدي الناس قليل األطماع 
والتشوؼ ١تا يف أيديهم، مشاورا فيما ُيشكل عليو، حسن األخالؽ حلو الشمائل، غَت 

لقوؿ الوشاة، حليما عن ا٠تصم، ٤تمود السَتة يف أخالقو"، لكن ذلك ال يكفى  ملتفت
لضماف إصالح ا١تنظومة القضائية؛ فينبغي أف خيتار القاضي واألمَت  -حسب ا١تازوين-



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 233  55العدد 
 

ىيئة التقاضي اليت تضم ا١تشاورين والكتاب وا١تزكُت والشهود واألعواف من بطانة ا٠تَت، 
ار الناس فيو ويف حكمو، حىت يتدارؾ أخطائو ويعرؼ ويضم إليهم من يتحسس لو أخب

من أي الثغور يُؤتى، أَِمن ِقبل نفسو أـ ِمن ِقبل أعوانو، كما ينبغي أف يصوف ٣تلسو عن 
اجتماع معارفو فيو لغَت حاجة التقاضي، حىت ال تسقط ىيبتو عندىم فيستهينوف بو 

 10وبأحكامو.
ة الزيانية يوصي األمراء بتقصي وا١تازوين يف معرض تقمصو لدور النصيح للسلط

أحواؿ قضاهتم يف ا١تدف والبوادي، ودعمهم، واختبار ا١ترشحُت للقضاء قبل توليتهم ٔتا 
فيهم قاضي اٞتماعة، فيستبعد الفاشل ويوذل من ثبتت أىليتو للقضاء وجيرب عليو إف امتنع 

هم، ويعلل بالسجن والتهديد وبالضرب أيضا إذا كاف األمَت معينا للقضاة على خطت
 ا١تازوين فساد خطة القضاء يف زمانو بتساىل العلماء واألمراء يف النظر يف ىذه ا١تسائل.

11 
ويفيدنا أف من  12كما يُعرض ا١تؤلف بضعف أجور فئة القضاة يف زمانو،

الفقهاء من توذل القضاء وىو فقَت ُمَداف ٦تا استدعى دعوة السلطة إذل سداد ديونو أو 
أف السلطة دل تتواف يف صرؼ رواتب القضاة من أمواؿ مشبوىة،  إسقاطها عنو، ويؤكد

جبيت بطرؽ غَت مشروعة، كأمواؿ ا١تكوس واألمواؿ اليت تفرض على أىل الذمة غَت 
 يأبوف قبو٢تا. وىو ما جيعل ا١تتورعُت من القضاة  13اٞتزية الشرعية،

دل يشهد ظهور دار التقاضي )احملكمة(؛  ويشَت ا١تصنف إذل أف ا١تغرب الزياين
حيث ٣تالس القضاء كانت تعقد يف ا١تساجد ويف بيوت القضاة وغَتىا، وىو دييل إذل 
تفضيل تلك اليت تعقد يف ا١تساجد لسهوؿ وصوؿ ا١تتخاصمُت إليها دوف حرج، ويربأ 

عقد يف وقت بالقضاة أف جيعلوا ُحجَّابا على أبواهبم دينعوف الناس عنو، وىذا اجمللس ي
معلـو ال يتخلف عنو القاضي، وىناؾ أوقات يستحسن ٕتنبها كأياـ ا١تواسم واألعياد 

 وأياـ ا١تطر وأوقات الظلمة، وأوقات تعبو ىو.
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ويظهر أف قضاة البوادي والقرى كانوا يتولوف خطة اٟتسبة أيضا يف حُت يتوالىا 
 14غَت القضاة يف اٟتواضر وا١تدف الكربى.

 األطباء
ئات اليت حضيت بشيء من االىتماـ يف ٥تطوط "ا١تهذب الرائق" فئة ومن الف

األطباء فَتى أف الثمن الذي يقبضو الطبيب مقابل عملو ال يسمى أجرا بل ىو ُجْعل 
أي أنو يستحقو بعد امتثاؿ مريضو للشفاء، أما إف دل يربأ فال عوض لو،  15)من اَٞتَعالة(

غرر، بل يطالب ا١تريض بشرائو، فإف فعل  وليس للطبيب أف يعطي ١تريضو الدواء ألنو
وأعطاه الطبيب دواًء من عنده ينظر أيضا إذل أثره؛ فإف نفع اعترب بيعا وقبض الطبيب ٙتنو 

 وإال فال.
ويبدوا أف مهنة الطب دل تتخذ تشريعها القانوين ا١تناسب ٢تا، فكاف ذلك سبيال  

من خالؿ مسألة تضمينو  كافيا ليصبح معو الطبيب خصما ١تريضو عند القضاة، وذلك
أخطائو الطبية ىو ومن يف حكمو كالبيطار واٟتجاـ وا٠تاتن، فإف حدث وأف تويف ا١تريض 
على يد واحد من ىؤالء؛ ينظر يف حاؿ ا١تمتهن إف كاف يقـو على وظيفتو وقد استكمل 

ا١تهنة أدواهتا ا١تعرفية وشروطها ا١تهنية، فحينها ال ضماف عليو، أما إف كاف ٦تن تطفل على 
فُيضمَّن ويُغرَـّ بدفع الدية، وعلى السلطة أف تتدخل ١تنع ىؤالء  16وىو ليس أىال ٢تا

ا١تتطفلُت وكنسهم من ساحة الطب، وال تسمح ٔتمارسة مهنة التطبيب إال بعد اختبار 
ا١ترشحُت ٢تذه الوظيفة وثبوت أىليتهم من قبل طبيب ثقة أو من القاضي إف كاف لو علم 

 17بالطب.
 باألعرا

ومن الفئات اليت أثارت جدال كبَتا يف ا٠تطاب الفقهي فئة األعراب، فقد اعترب 
ا٠تطاب "ا١تهذيب" للمازوين على غرار خطاب فقهاء مالكية الغرب اإلسالمي األعراب 
جسم غَت مندمج يف النسيج االجتماعي، ١تا ظهر من تصرفاهتم ا١تشينة من اإلفساد 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 235  55العدد 
 

رمات، لذا اُعتربوا ٤تاربُت؛ وعلى ىذا األساس دل جيز والغصب والتعدي على األمواؿ واٟت
الفقهاء التعامل معهم مطلقا فليس للمسلم أف يبيع ٢تم خصوصا السلع والوسائل اليت 
تقويهم وتعينهم على إفسادىم وغاراهتم و٤تاربتهم للمسلمُت، كالسالح وا٠تيل وا١تسامَت 

بقدر ما حيفظ أرواحهم فقط، وصفائح اٟتديد، أما القمح فيباع ٢تم أوقات الشدة 
والشعَت ال يباح بيعو ٢تم ال يف شدة وال يف رخاء ألنو علف يقوي خيلهم اليت يغَتوف 
عليها، وا١تطلوب ىو كسر شوكتهم وتوىُت قوهتم، كما ال جييز للحرفُت كالسيَّاؼ أو 

  -بذات ا٠تطا–الصقَّاؿ واٟتداد أف يشًتوا منهم أسلحتهم وال يصلحوهنا ٢تم، ودينع 
كراء اٟتوانيت للتجار الذين ثبت أهنم يشًتوف من األعراب األمواؿ ا١تغصوبة اليت ظفروا 
هبا يف غاراهتم، ويؤكد ا٠تطاب ىنا أف إيذاء األعراب اشتد أكثر على ضعاؼ ا١تسلمُت 

 ومن دل يكن منهم يف حصن منيع أي أىل البوادي وا١تسافرين وأصحاب القوافل.     
ذيب" غامضا يف بعض اٞتزئيات، فال يفيدنا بالواجب فعلو ويبقى ا٠تطاب "ا١ته

ٟتسم داء األعراب من جذوره كقتا٢تم أو إخراجهم من بالد ا١تغرب، لكن يتضح أنو  
كاف خطابا واقعيا جدا إذ أدرؾ أف مثل ىذه الفرضيات مستحيلة التنزيل والتطبيق، لكن 

القوؿ بأف للمسلمُت لو ظفروا يلمح إذل إمكانية منازلتهم يف وقائع ٤تدودة، من خالؿ 
بأمواؿ األعراب َحْوَزىا واالستحواذ عليها باعتبارىا ماال ال يعلم مالكو أو ماؿ مستغرؽ 
الذمة أو زكاة فتعطى للفقراء، أو باعتبارىا فيئا فتعطى للفقراء واألغنياء على السواء، إال 

ها تصاف أموا٢تم ويباح من ثبت منهم أنو غَت غاصب وال ٤تارب وىم القلة القلية، فحين
 18التعامل معهم.

إف ىذا العرض يدلل على ما وصلت إليو بوادي ا١تغرب خصوصا من الفساد 
وتوتر العالقات بينهم وبُت اجملتمع إذل درجة إباحة أموا٢تم  19على يد ىؤالء األعراب

 ومنع التعامل معهم، كما يدؿ على تراخي قبضة السلطة الزيانية على البوادي والقرى
 واألطراؼ حيث يكثر األعراب.
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 صورة العالقات الخارجية لدار اإلسالم في الخطاب "المهذبي"
دل يقصد ا١تازوين يف مصنفو رسم صورة للعالقات الدبلوماسية وا٠تارجية  

لدار اإلسالـ، بل أبرؽ بإشارات متناثرة يف أبواب البيوع والكراء ودعاوى العتق، مكنتنا 
ىذا اجملاؿ، فأفاد خطاب مصنفنا ىذا إذل أف السفر إذل غَت من تركيب صورة عن واقع 

أرض ا١تسلمُت كبالد السوداف وأرض اٟترب والكفر برسم التجارة غَت مباح وال 
لعدة أساب منها: خوؼ الفتنة على التاجر ا١تسافر يف دينو وٞترياف  20مستحسن؛

كَّاؾ األسرى وعيوف أحكامهم عليو وىي ٥تالفة ألحاكم دينو، ويستثٌت من ىذا ا١تنع فُ 
ا١تسلمُت يتحسسوف مواطن ضعفهم ويتجسسوف عليهم، أو من أٞتأتو الريح من أرباب 
السفن إذل مراسيهم، وطالب ا٠تطاب الفقهي من السلطة أف تقيم ا١تراصد على السواحل 
والطرؽ لتمنع ا١تسلمُت من الوصوؿ إذل دار الكفر، ال سيما من خيشى منو ا٠تيانة برفع 

ا١تسلمُت إليهم أو التعامل معهم بالبيع فيما ال جيوز يف دار اإلسالـ، وأقرت يف أخبار 
حق من دخلها لغَت األسباب ا١تذكورة بسقوط شهادتو وإمامتو وبالقتل ١تن ثبتت خيانتو 
من غَت أف يستتاب، لكن جييز ا٠تطاب الفقهي دخوؿ غَت ا١تسلمُت من ذميُت وحربيُت 

بضوابط متشددة، إذ ال يبيع ٢تم ا١تسلم ما يتقووف بو عليهم   أرض اإلسالـ واالٕتار فيها
كالسالح وآالت اٟترب وما يف حكمو من ا٠تيل وأعالفها وسروجها وٞتومها والنحاس 
واٟتديد والزفت والقطراف والطعاـ والفرش والكتاف والصوؼ، وحىت اٟترير ألهنم يتباىوف 

الصناعات اٟتربية من السيوؼ  ٔتنسوجو يف حروهبم للمسلمُت، أي كل ما يدخل يف
والرماح والسفن والرايات، وال يبيع ٢تم ما يُظهروف بو دينهم وكفرىم ويستعينوف بو يف 
إقامة شرائعهم، وليس للمسلم أف يبيعهم ا١تصحف وال العبد ا١تسلم إطالقا ويف كل 

صراين )العلج( اٟتاالت ألنو ٦تا ال جيوز ٢تم ٘تلكو بشرعتنا، وال يبيع ٢تم ا١تسلم عبده الن
خصوصا إذا طاؿ مكثو يف بالد ا١تسلمُت واطلع على أحوا٢تم وأسرارىم، إذ قد يكوف 
عينا وعونا ٢تم يف حروهبم وغاراهتم على ا١تسلمُت، إال أف تكوف ُمَفادات عبد نصراين 
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مقابل رجل مسلم، ويكره أف يفادى أسرى ا١تسلمُت منهم بالنقود إذ النقد ٦تا يتقوى بو 
م واٟترب معا، إال إذ شرطوا النقد يف فداء أسرى ا١تسلمُت، أما إذا اشًتطوا ما ال يف السل

حيل للمسلم ٘تلكو وبيعو كا٠تنزير وا٠تمر وشحـو ا١تيتة وكذلك إذا شرطوا خيال وسالحا 
وىم يستعملونو ضد ا١تسلمُت، فا٠تطاب الفقهي النوازرل جييزه جلبا ١تصلحة ودفعا 

رى ٤تتجزوف يف بالد الكفر، أما إذا جاءوا هبم إذل بالد ١تضرة؛ ىذا إذا كاف األس
ا١تسلمُت بعد أف أعطوا األماف فيجربوف بقبوؿ الثمن، وحياؿ بينهم وبُت إرجاع األسرى 
إال بالد الكفر بأي وجو من الوجوه بقتا٢تم أو بدفع كل ما ديلكوف ٢تم، ٓتالؼ الفداء 

شرين، وديكن االستعانة بتجار اٟتربُت ٔتا يزينوف بو كنائسهم وأعيادىم، فهو أىوف ال
 21الذين ٢تم أىل يف بالد ا١تغرب كوسطاء لفداء األسرى وافتكاكهم ولو بأجر. 

ويف مقابل ذلك التشدد؛ ٧تد حسن معاملة مع النصارى واليهود ا١تقيمُت يف 
بالد ا١تغرب، فهم يتمتعوف بكثَت من اٟتقوؽ اليت يتمع هبا ا١تسلم نفسو، فللمسلم أف 

تنقضو من يد آسره فيفديو بإذنو أو بغَت إذنو، وقد عرؼ يف بالد ا١تغرب قـو باسم يس
ُفكَّاؾ األسرى يقوموف هبذه الوظيفة وال يفرقوف بُت ا١تسلم والذمي من أىل بلدىم، كما 
وجد من يستنقض أمواؿ الذميُت من أيدي اللصوص والظلمة، لكن دل يبيح ا١تسلم 

ٖتمل سلعا لكنائسهم، وبكل موضوعية يسجل ٕتاوز  لنفسو أف يكري دابة أو سفينة
السلطة السياسية أحيانا يف جباية األمواؿ ا١تستحقة على أىل الذمة إذ تزيد عن اٞتزية 
والعشور ضرائب غَت شرعية، لكن خفت البلوى حُت عمَّ الظلم وأخذت أمواؿ ا١تسلمُت  

    22كذلك بالباطل والتعدي، فانتفت هتمة التعصب ضدىم.
 طاب "المهذبي" مصدر للتنظيم والترشيد العمرانيالخ

من خالؿ معاٞتتو  23أسهم كتاب ا١تهذب الرائق يف ترشيد الثقافة العمرانية
١تسائل الدور والشوارع والبناءات واٟتوانيت، مع ٖتديده آليات التنظيم للمجاالت 

 اٟتضرية ا١تختلفة.
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أعلى من دار جاره ال يريد فبخصوص بناء الدور أكد أف من بٌت بناَء أو دارًا 
بذلك إال الضرر بو حىت حيجب عنو الشمس وا٢تواء دينع من ذلك، ألف وصوؿ أشعة 
الشمس وا٢تواء للدور من الضروريات، وعلى اٞتار أف ال يلحق الضرر بدار جاره كأف 

وال يفتح كوة )نافذة( من داره ينظر من  24 جيري عليو ماًء أو مرحاضا، فإف فعل دينعو،
خال٢تا إذل ما يف دار جاره ويطلع على عوراتو، وعلى ىذا األساس دينع من فتح نافذة يف 
داره مقابلة لنافذة جاره وبينهما زقاؽ، ودينع من اٗتاذ ا١تطالع )السالدل( للصعود إذل 

شف خصوصياهتم، كما السطوح لغَت حاجة، ألهنا مدعاة للتطلع إذل حرمات الناس وك
ال يفتح باب داره مقابل باب جاره وال حانوتا قبالة بابو، وإمنا ينكب عنو ٔتقدار الذراع 
والذراعُت حسب ما ينتفي معو الضرر، إال إف يكوف يف شارع عريض، وليس للشريك يف 
الدار أف حيدث شيئا فيها إال بإذف شريكو، ومن كانت لو قداـ داره شجرة ٞتاره خاؼ 

يتخذىا اللصوص سلما يتسوروف منها داره أو انتشرت أغصاهنا كثَتا حىت أضرت  أف
 25ّتداره، فلو أف يطالب جاره بقص ما انتشر حىت تُنتفى احملاذير.

ويفيدنا ا١تازوين بوجود منط من التخطيط يف بناء عدة دور بباب واحد للدخوؿ 
ئو ا١ترور عليو، فليس لو ذلك وا٠تروج، قد يتعنت من كاف الباب يف نصيبو يرـو منع شركا
   26وإف اقتضى أف يفتح كل صاحب دار بابا جديدا فلو ذلك .

وإلزالة مظاىر الفوضى العمرانية والضرر الناتج عنها؛ فإف ا١تنظومة التشريعية تلـز 
صاحب اٞتدار ا١تائل اآليل إذل السقوط إزالتو خصوصا إف كاف يف طريق الناس، ولو 

اآلدمي وغَته فهو ضامن ٟتقو من الدية أو العوض، ولسلطة  حصل أف هتدـ وتضرر بو
    27الضبط التدخل إلزالة ىذه ا١تظاىر يف النسيج العمراين.

كما يشَت إذل أف نظافة ا١تدينة وشوارعها من ا١ترغوبات شرعا وعقال، لذا جيرب  
 صاحب الدار على كنس القمامة أماـ بيتو، كما جيرب صاحب ا٠تربة اليت حولت إذل
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مزبلة وىي بُت الدور وا١تساكن على كنسها ورفعها وإف دل يكن ىو سببو، وجيرب أىل 
 28ا١توضع كذلك ألهنم ىم ا١تتسببوف فيها وإف دل يعلم من منهم على وجو التحديد.

وإف كاف الناس شركاء يف دار فيشًتكوف أيضا يف تنظيفها وتنظيف فناءىا وبئرىا 
م شركاء أيضا يف إصالحها إف فسدت وتعطلت، وكنيفها )مرحاضها( بقدر عددىم، وى

وال جييز قانوف اٞتوار العريف لصاحب الدار إمهاؿ كنيفو حىت تًتاكم النجاسة بو وتنتشر 
 29 رائحتو ونتانتو وتصل اٞتَتاف، فللجَتاف جربه على تنظيفو وتعهده بالكنس.

اس كما دينع اٗتاذ اإلسطبالت يف األحياء السكنية ١تا فيو من تضرر الن
بفضالت اٟتيوانات وروائحها، و١تا فيو من اإلزعاج والضوضاء النإتة عن ٖتركاهتا يف 
، لكن من حق أصحاب اٟترؼ أف يقيموا ورشات العمل  الليل ٦تا دينع اٞتَتاف من النـو
يف دورىم كالقصابُت واٟتدادين والنجارين وغَتىم ألهنا من وجوه معاشهم ومن أسباب 

يعًتض على األصوات النإتة عن ىذه ا١تهن واٟترؼ هنارا ألهنا  رزقهم، وليس للجار أف
ال تضر باألجساـ، ويستثٌت من ذلك الورشات والصناعات اليت تتضرر هبا اٞتدراف  
كاألرحية والطواحيُت، أو اٟترؼ اليت ٗتلف فضالت سامة وروائح منتنة كالصباغة 

كما دُينع صاحب الدار أف يفتح   والدباغة، ألف السمـو والروائح الكريهة تضر باألجساد،
بقرب دار جاره مرحاضا وال يغطيو لنفس العلة ا١تذكور قبل، ودُينع حىت من نفض أثاث 

   30البيت كاٟتصَت الذي يتطاير منو الغبار أماـ دار بابو ناىيك عن دار جاره.
كما ضمت ا١تنظومة الفقهية ا١تنظمة للنسيج العمراين تشريعات ىامة جدا تتعلق 

فضاءات ا١تشًتكة، كاألفنية والشوارع والسكك وغَتىا، فأجازت اٞتلوس يف األفنية بال
والبيع ا٠تفيف فيها، ومنعت إخراج ا١تاء من الدور واٟتوانيت إذل الشوارع، وإلقاء 
القاذورات هبا، وحفر الُكنف وإف كانت مالصقة لدار الواحد منهم إال إذا أحكم 

ذلك اقتطاع جزء من الطريق وحيازتو بالبناء أو ٔتا إغالقها وسواىا بالطريق، ومنعت ك
دينع سالسة حركة ا١ترور فيها، وأقرت هبدمو وإخالئو، حىت ا١تساجد ال يزيد فيها على 
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حساب الشارع، فإف حصل وضاؽ بأىلو أجرب من جاوره على بيع داره لتزاد فيو ويعوض 
ألبواب وصيانة األسوار؛ من لو يف ٙتنو، كما تبُت أف إصالح الدروب والشوارع وإقامة ا

ا١تنافع العامة اليت يشًتؾ ا١تنتفعوف هبا يف ٖتمل تكاليفها طواعية، وجربا للممتنعُت 
ا١تستنكفُت عن مشاركة اآلخرين يف ذلك، ويقع تطبيق ذلك ومتابعتو على عاتق قاضي 

 ٦تن يقـو مقاـ شرطة العمراف يف زماننا.  31البلد ومن يعينو ١تصلحة ذلك
مى: "منكرات الشوارع"، اقتبس ا١تازوين آدابا عامة من مَتاث وٖتت مس

ا١تنظومة ا١تشرقية للتأكيد على وحدة دار اإلسالـ، ينبغي ٕتسيدىا يف الشارع اإلسالمي، 
فال ينبغي أف تكدس البضائع واٟتموالت على األرصفة والشوارع وال تربط الدواب بو كي 

بالطريق من حيمل أشياء حادة ٘تزؽ ثياب ا١تارة  ال تضيق على ا١تارة وال تؤذيهم، وال دير
وٗتدشهم، بل يعدؿ هبا إذل الطرؽ الواسعة، وليس للقصاب أف يذبح ذبيحة أماـ حانوتو 
ويلوث الطريق بالدـ، بل يتخذ موضعا خاصا بذلك يف دكانو، ودُينع أيضا أصحاب 

  32تعثر.الدور واٟتوانيت من إجراء ا١تاء يف الطريق ورشو ٥تافة الزلق وال
ويف سياؽ ما يتصل بالتنظيم العمراين والبيئي يشرِّع ا١تؤلف لقانوف اٟتجر 
الصحي، فإذ كثر يف القرية الزمٌت وأصحاب األمراض ا١تعدية كاٞتذاـ والطاعوف، أخرجوا 
منها ١توضع آخر جيتمعوف فيو، ويسمح ٢تم بدخوؿ أسواؽ ا١تدينة بقدر قضاء حوائجهم 

ا١تسألة والشحاذة إذ دل تصرؼ ٢تم الدولة معاشاهتم، ودينعوف من فقط، أو لطلبهم الرزؽ ب
ا١تساجد واٞتوامع باستثناء صالة اٞتمعة، ودينعوف ورود منابع ا١تاء واغتسا٢تم فيها، بل 
يسقي ٢تم الصحيح ا١تعاىف يُعينو أولوا األمر، أما إف كانوا على هنر جار جاز ٢تم أف 

موضع اٞتماعة، أما مرضى اٟتواضر فال يلزموف يتخذوا ألنفسهم منو موضعا أسفل من 
با٠تروج منها إذل موضع فضاء، بل يكتفى منهم ٔتالزمتهم بيوهتم إذا ُضمن ٢تم 

 33معاشهم.
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وجار السوء حكمو حكم ا١تريض ا١تعدي، فإف ُعرؼ بإيذاء جَتانو بإظهار  
وأخرج من اٟتي  الفواحش واجملاىرة بشرب ا٠تمر، يزجر أوال فإف دل ينزجر بيعت عليو داره

غصبا عنو، حفاظا على األمن االجتماعي ٥تافة أف يقلده الصغار وضعاؼ النفوس 
والسفهاء، وقياسا عليو يتعامل مع "ا١تعياف" )صاحب العُت( أي الذي يؤذي اٞتَتاف يف 
أوالدىم وأمالكهم فال تقع عينو على شيء إال ىلك، فحكمو أف ينفى من الوسط 

 34ن الناس.اٟتضري اآلىل وينعزؿ ع
 ياهمسائل الم

كثَتا ما ينشأ ا٠تصاـ يف البوادي بُت مالؾ األراضي الزراعية خصوصا بسبب 
االنتفاع با١تاء، كأف يريد الرجل حفر بئر يف أرضو قرب بئر جاره، فاٟتكم أنو دينع إذا  
كاف ذلك يؤدي إذل نقصاف ا١تاء يف بئر جاره وبالتارل تضرر زراعتو وبساتينو أو ماشيتو، 
وإف كاف ال بد فليقمو بعيدا عن البئر األوؿ، وأىل ا١تعرفة والبصَتة بشؤوف ا١تياه ىم من 
يلجأ إليهم يف ٖتديد الضرر من عدمو، باستثناء اآلبار اليت تتخذ لالستعماؿ ا١تنزرل  
كالشرب والغسل، فال دينع اٞتار من حفر بئر جديد ولو أدى ذلك إذل نقصاف ماء البئر 

ليل من ا١تاء يكفي لتلك األغراض وألف منع الثاين من حفر البئر يلحق بو القدًن، ألف الق
الضرر، وىو أوذل برفع الضرر منو باآلخر، فالقاعدة الفقهية: تأكد أنو إذا اجتمع ضرراف 

 35أسقط أصغرمها ألكربمها.
ومن ا١تسائل ا١تتعلقة بذلك أيضا ينابيع ا١تاء )العيوف(؛ كأف يكوف لرجل عُت يف 

يظهر فرع ٢تا يف أرض جاره، فا١تنظومة العرفية ٘تنع تدخل صاحب العُت األوذل  أرضو مث
لردـ العُت احملدثة إذ كاف ظهورىا طبيعيا من غَت مباشرة جاره، وإف كاف غَت ذلك فمن 

  36 حقو ردمها خوفا من غور ماء عينو.
كما أف سقي األراضي با١تاء أوجد خصومات عديدة وبصور متنوعة، فقد 

١تزارع لسقي أرضو ّتلب ا١تاء من مكاف بعيد وديرره على أرض جاره وصوال إذل يضطر ا
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أرضو، فيمنعو صاحب األرض اليت  ٖتوؿ بُت أرضو ومصدر ا١تاء، ٥تافة أف يطوؿ األمر 
    37ويتقادـ الزمن فيدعى األوؿ أو ورثتو أف ما جرى عليو ا١تاء دخل يف ملكهم.

 خاتمة
إف ا١تنظومة القانونية الفقهية اليت خلفها فقهاء ا١تالكية سيما النوازلية واٟتكمية 
منها ال تزاؿ ثرة، رغم مرور عقود غَت قصَتة من التفات الباحثُت وا١تؤرخُت إليها، لكننا 
ْتاجة إذل تطوير مناىج جديدة الستدرار ٥تزوهنا ا١تتدفق تباعا، وتوظيفها كمصدر أساس 

 فقط يف البحث التارخيي واألنثربولوجي للغرب اإلسالمي الوسيط.وليس مساعدا 
 الهوامش:

                                                           
حفظ ا١تراسالت الرٝتية، إلصدار و نشأ مبكرا يف الدولة اإلسالمية ديواف للربيد مث ديواف لإلنشاء   1

لكنو دل يسلم من النهب واٟترؽ أياـ الثورات والفنت، وما سلم منها دل ديهلو االستعمار األوريب حىت 
 أجهز عليو.

لعبد الواحد ا١تراكشي و"رسائل موحدية" ا١تنسوب وثائق ا١ترابطُت وا١توحدين" مثاؿ الصنف األوؿ " 2
الثاين "فصل ا٠تطاب يف نثر أيب بكر بن ا٠تطاب" الكاتب  الصنف لكتاب الدولة ا١توحدية، ومثاؿ 

الثالث "صبح األعشى يف صناعة اإلنشا" الصنف أبو بكر بن خطاب ا١ترسي التلمساين، ومثاؿ 
ؿ الصنف الرابع اإلحاطة البن ا٠تطيب الغرناطي، ومثاؿ الصنف ا٠تامس معيار للقلقشندي ومثا

 الونشريسي.
 .14ٖتت رقم  قسنطينة، -٥تطوط متحف سَتتا  3
ا١تازوين ا١تغيلي ويكٌت أيضا بأيب حيِت والد صاحب "الدرر ا١تكنونة يف  موسى بن عيسى بن حيِتىو  4

إذل أسرة علمية نابعة، توذل مهنة التوثيق والشهادة والقضاء نوازؿ مازونة" الشهَتة، فقيو ومدرس ينتمي 
ال منلك تارخيا ١تيالده وال وفاتو وأغلب الظن أنو كاف حيا يف  ،ٔتسقط رأسو مازونة يف العصر الزياين

العشر األوذل من ا١تائة التاسعة حسب ما استفدناه من ا١تخطوط ٤تل الدراسة، أنظر ترٚتتو يف: 
 القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية، ،، القاىرةج بتطريز الديباج، نشرة علي عمربتها التنبكيت، نيل اال

، و  ، 2/302 ،2004 كفاية احملتاج ١تعرفة من ليس يف الديباج، نشرة عبد اهلل الكندري، دار بن حـز
مؤسسة -ا١تكتبة العتيقة، 2تعريف ا٠تلف برجاؿ السلف، طاٟتفناوي،  ،482 ص ،2002بَتوت، 
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مؤسسة نويهض نويهض. معجم أعالـ اٞتزائر، ، 584-2/883، 1985بَتوت،  -تونسالرسالة، 
حيِت  ابنوإذل  أشار. وقد وىم ابن مرًن فسماه إدريس حُت 281، ص 1983بَتوت، الثقافية، 

بن أيب يق ٤تمد ء والعلماء بتلمساف، ٖتقصاحب "الدرر ا١تكنونة"، أنظر: البستاف يف ذكر األوليا
 .42، ص 1986 ،اٞتزائرديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، شنب، 

مؤلفا فقط لعلماء ا١تغرب األوسط طواؿ العصر الوسيط يف دراسة رل  16أحصيت من ىذا النوع  5
 دل تنشر بعد.

 .ب وما بعدىا 4أبو عمراف موسى ا١تازوين. ا١تهذب الرائق، و  6
ب، حيِت بن موسى ا١تازوين. الدرر ا١تكنونة يف نوازؿ  2. ا١تهذب الرائق، و أبو عمراف موسى ا١تازوين 7

 أ. 2مازونة. ٥تطوط زاوية سيدي خليفة ٔتيلة، ورقة 
 .أ4ب،  -أ 2و  8
ب، ويشَت ابنو أبو زكريا ا١تازوين أيضا إذل ىذا الوضع الذي يدرجو ضمن البدع احملدثة  5ب،  3و  9

اٞتزء )تاب اٞتامع للقاضي أيب زكريا حيِت بن موسى بن عيسى ا١تغيلي كويسمو ا١تصيبة والبلوة، أنظر  
قسم  -أطروحة دكتوراهك نور الدين غرداوي قدمو ،(الرابع من ديواف الدرر ا١تكنونة من نوازؿ مازونة

 .125، ص 2011-2010 ،جامعة اٞتزائر  -التاريخ
يف سياسة ا١تلوؾ،  واسطة السلوؾ .أبو ٛتو موسى الزياين التلمساين أ، وقارف ٔتا ورد يف: 3 و 10

 .148-147، 62-61، ص 1862 ،تونسمطبعة الدولة التونسية، 
 .ب 3 و 11
وىذا ما يؤكده ابن خلدوف يف معرض ا١تقارنة بُت سعة ا١تعاش وضيقو يف حواضر الغرب  12

اإلسالمي، إذ يقوؿ: "فحاؿ القاضي بفاس أوسع من حاؿ القاضي بتلمساف، وكذا كل صنف مع 
صنفو. وكذا حاؿ تلمساف مع وىراف واٞتزائر، وحاؿ وىراف واٞتزائر مع ما دوهنما، إذل أف تنتهي  أىل

بيت إذل ا١تداشر؛ الذين اعتما٢تم يف ضرورات معاشهم فقط"، ا١تقدمة، ٖتقيق عبد السالـ الشدادي، 
 .208، ص 2ج،  2005الدار البيضاء، الفنوف والعلـو واآلداب، 

 .أ4-ب 3 و 13
 .أ 4و  14
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: تطلق يف اللغة على اٞتعل، وىو ما جيعل لإلنساف -بكسر اٞتيم أو فتحها أو ضمها-اٞتعالة" 15

وىي أعّم من األجر والثواب، أما يف االصطالح الفقهي: فهي التزاـ عوض معلـو على  ،على عملو
صادية نزيو ٛتاد. معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتأنظر: "، عمل معُّت معلـو أو ٣تهوؿ يعسر ضبطو

القاموس الفقهي لغة حبيب.  سعدي أبو، 165، ص 2008 دمشق،  ،يف لغة الفقهاء، دار القلم
 .63ص ،1993دمشق، دار الفكر، ، 2ط، واصطالحا

وقد صرح الغربيٍت أف الطب دل يكن لو رواج معترب با١تغرب األوسط، فقاؿ: "وىذه الصناعة  16
يتعرضها الغث والسمُت، وال يقع بينهما التميز إال )الطب( ىي أشد الصنائع ضياعا يف بالدنا ألنو 

عنواف الدراية فيمن عرؼ من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية، ٖتقيق رابح ، "عند القليل من الناس
 .102ص  ،1971اٞتزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، بونار، 

 .ب -أ 208 و 17
 .72-68، ص 5ج يسي ا١تعيار ا١تعرب،وقارف ٔتا ورد عند الونشر  ،ب 73أ ،  23 و 18
بالد ا١تغرب وعالقتها با١تشرؽ  .أنظر حوؿ أثر األعراب يف تاريخ ا١تغرب اإلسالمي: جورج مارسيو 19

، ص 1991 ،اإلسكندريةمنشأة ا١تعارؼ، اإلسالمي يف العصور الوسطى، ترٚتة ٤تمود ىيكل، 
عمارة. ا٢تجرة ا٢تاللية وإشكالية ا٨تطاط حضارة ا١تغرب اإلسالمي الوسيط: عالوة ، 221-246

، 4جامعة األمَت عبد القادر، قسنطينة، -قراءة يف نقاش تارخيي، ٣تلة اآلداب والعلـو اإلنسانية 
القبائل العربية يف ا١تغرب يف عصر ا١توحدين  .، مصطفى أبو ضيف75 -31، ص (2004)

 ،329-287، 203-69، ص 1982 ،اٞتزائربوعات اٞتامعية، ديواف ا١تطوا١ترينيُت، 
Roger Idris, «polémiques et controverses de la réalité de la 
catastrophe hilalienne», Annales (23e année, mare-avril, 1968, 
no 2) . p 390-396 

وىذا مربر من مربرات فقداف ا١تبادرة لصاحل ا١تسلمُت يف ٣تاؿ العالقات التجارية والدبلوماسية،  20
عصر الوسيط، يف مقابل ومربر أيضا لغياب القنصليات والتمثيليات اإلسالمية يف أوربا وغَتىا يف ال

 ىا لألوروبيُت يف بالد ا١تغرب وا١تشرؽ اإلسالميُت.وجود نظَت 
 أ. 133-ب 132أ،  34أ،   25أ، 24-ب23أ،  23 و 21
 ب. 33ب،  22أ، 4 و  22
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ا١تصنفات ا١تفردة ١تعاجة قضايا البناء والعمراف يف تاريخ ا١تغرب األوسط منعدمة، ويف عمـو الغرب  23

ىػ(، ٖتقيق 376)ت كتاب اٞتدار. لعيسى بن موسى التطيلياإلسالمي نادرة ومن أمها ما وصل إلينا  
القسمة وأصوؿ  كتابص(، و  413، ) 1996إبراىيم بن ٤تمد الفايز، الرياض، دار روائع الكتب، 

ٖتقيق بكيرب بن ٤تمد الشيخ بلحاج و٤تمد صاحل ىػ(، 504أليب العباس الفرسطائي )تاألرضُت، 
أحكاـ البنياف، كتاب اإلعالف بو  ،ص( 635، ) 1997غرداية، -، ٚتعية الًتاث، القرارة2ناصر، ط

مركز النشر اٞتامعي، ٖتقيق فريد بن سليماف، ـ(، 13ىػ/7البن الرامي التونسي )من أعل القرف 
 ص(،. 284، )1999تونس، 

 ب. 35أ، 34 و 24
 .أ38ب،  37 -ب 36 و 25
 .أ 94 و 26
 .أ 36 و 27
  .أ 35 و 28
 .أ 36-ب 35 و 29
 .ب –أ  34 و 30
 .أ 48 –ب  47 و 31
، ص 2 ج بَتوت،دار ا١تعرفة، ب ، راجع أيضا: أبو حامد الغزارل، إحياء علـو الدين،  202 و 32

.  وقارف ٔتا ورد عند ٤تمد العقباين. ٖتفة الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيَت ا١تناكر، 339
 ، صBulletin d’études orientales ،19،( 65-1966)نشره علي الشنويف يف ٣تلة 

62-63. 
 .ب –أ  35 و  33
  .أ 36  و  34
 .ب 31 و  35
 .أ 32 و  36
 .ب 32 و 37
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 العصر الوسيط نهاية التراث المخطوط وأىميتو في كتابة تاريخ المغرب األوسط في
 مخطوط < بستان األزىار البن الصباغ القلعي أنموذجا

 
 قسنطينة / جامعة االمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/ سمية مزدور أ/

s_histoire@yahoo.fr 

 ملخص 

ادلصادر ادلهمة يف تاريخ ادلغرب  ىذه الدراسة نسلط الضوء من خالذلا على أحد
بستاف األزىار يف مناقب زمـز األخيار "األوسط هناية العصر الوسيط؛ وىو سلطوط: 

، دلؤلفو زلمد الصباغ "ومعدف األنوار سيدي أزتد بن يوسف الراشدي النسب والدار
د القلعي، فبالرغم من أف نصوصو اليت حتكي سَتة أحد صلحاء إقليم بٍت راشد وىو أزت

 حابو وتالمذتو بطابع خيايل شلزوج بالكراماتوبعض أصدفُت مليانة بن يوسف الراشدي 
؛ إال أهنا حتمل يف طياهتا معلومات مهمة حوؿ تاريخ ادلغرب األوسط يف القرف اخلوارؽو 

احتالؿ النصارى األسباف دلدف  فمن الناحية السياسية، يشَت إىل ـ،16/اذلجري العاشر
ة تدخل العنصر الًتكي، وسوء معاملة الوالة للرعية، ومن الناحية اجلهة الغربية وبداي

قائمة يف ادلغرب األوسط الاالقتصادية جسدت لنا نصوصو سلتلف األنشطة االقتصادية 
بالرغم من الظروؼ العصيبة اليت دير هبا، من جتارة برية وحبرية، وصناعات ونشاط فالحي 

من الناحية االجتماعية فهناؾ نصوص كثَتة تثبت قائم على الرعي والزراعة والغراسة، أما 
األمراض واألوبئة، سلتلف تدىور الوضع الصحي يف ادلغرب األوسط آنذاؾ بسبب انتشار 

وظهور أساليب عالجية انتهجها األولياء وادلتصوفة، كما يشَت ىذا ادلخطوط إىل انتشار 
حاوؿ أولياء ادلغرب بعض الظواىر االجتماعية كالتسوؿ بسبب تزايد الفقر، واليت 

 األوسط التقليل منها باإلكثار من الصدقة وحث الناس عليها، وكذا ظاىرة اللصوصية 
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 يف أحواز تلمساف سيما أوقات اجملاعة.    اليت كانت منتشرة 

 abstract 
 Dans cette étude nous surlignons l'un des importants 
source de l'histoire du Maghreb central  à la fin du moyen âge, 
et c'est le manuscrit intitulé "Bustane Al Azhar Fi Manakib 
Zamzam Al Akhiar Wa Maâdan Al Anouar Sidi Ahmed Ben 
Youcef Al-Rachidi Ennaceb Wa Eddar", de Mohammed Ben 
Ahmed Ben Ali Essabagh Kolaé, et malgré que ses textes qui 
racontent la biographie d'un des vertueux de la région de Beni 
Rached qui est Ahmed Ben Youcef Al-Rachidi  Al-Meliani et 
quelques uns de ses cmarades et ses disciples avec un style 
utopique mêlé avec des contes sur ses dignités et paranormal. 
Mais elles portent dans ces plis d'importantes informations 
concernant l'histoires du Maghreb central dans l'ère tardif des 
Zianites, du côté politique, comme l'occupation de plusieurs 
ville par les chrétiens espagnols et le début d'intervention de 
l'élément turque, et le mauvais traitement de la paroisse, et du 
côté économique comme la description des différentes activités 
qui éxistaient dans le Maghreb central malgré les conditions 
difficiles dans les secteurs du commerce routier et maritime, les 
fabrications et l'artisanat, et les activités agricoles basées sur le 
pâturage l'agriculture et l'implantation, et du côté social où il 
montrent la détérioration de la situation médicale dans le 
Maghreb central a cause de la diffusion des maladies et des 
fléaux, et qui ont entraîné par conséquent des méthodes de soins 
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étranges, ce manuscrit dénote aussi la diffusion de quelques 
phénomènes sociales comme la mendicité a cause de 
l'augmentation de la pauverté et la faim, la chose que les Soufi 
(Awlia) du Maghreb central ont éssayé de réduire par inciter les 
gens à donner la charité, et il dénote aussi le banditisme dans la 
région de l'oust Particulièrement durant les famine.  
 

 تمهيد
يف  يعتد هباشهد ادلغرب األوسط إىل جانب ادلغارب األخرى هنضة علمية 

ا مل سلطوطما يزاؿ أغلبها صنفات، واليت كثرة التآليف وادلدؿ على ذلك  ي، لعصر الوسيطا
اليت يستعاف هبا  ضمن رلموع الوثائق األصيلةات تلك تندرج وادلخطوطيرى النور بعد، 

ادلغرب األوسط، واليت ما تزاؿ جوانب كثَتة ك  فضاء أو رلاؿ جغرايف معُتلكتابة تاريخ 
آلونة األخَتة على من تارخيو رلهولة إىل حد بعيد، وذلذا السبب عكف الباحثوف يف ا

االىتماـ بالًتاث ادلخطوط بغية البحث عن نصوص جديدة من شأهنا أف تثري جوانب  
    كثَتة من تاريخ ىذا اجملاؿ يف احلقبة اإلسالمية.  
 الفًتة الوسيطية متنوع اجملاالت العائد إىلومن حسن حظنا أف الًتاث ادلخطوط 

خ السياسي وادلناقب والًتاجم والفقو والعقيدة الطب والصيدلة والتاريك،  واحلقوؿ ادلعرفية
على العلـو ادلساعدة من عليها كلها و واآلداب، وغَتىا من ادلواضيع اليت جتعلنا نعتمد 

 ادلغرب األوسط. لفضاءأجل بناء نسق تارخيي متكامل 

على واحدة من تلك وهندؼ من خالؿ ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء 
اقب زمـز األخيار ومعدف األنوار ط: "بستاف األزىار يف منأي سلطو  ادلخطوطات ادلهمة

البن الصباغ القلعي الذي عاش يف  د بن يوسف الراشدي النسب والدار"سيدي أزت
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، وذلك من كتب ادلناقب الصوفيةصنف ضمن  الذي يو  ،ـ16/القرف العاشر اذلجري
 خالؿ طرح التساؤالت اآلتية:

ما ىي أىم ، ؟وط زىر البستافألف من أجلها سلط ما ىي األغراض اليت
 ادلواضيع اليت عاجلها ىذا ادلخطوط ؟

 ؟ رب األوسط أواخر الفًتة الوسيطيةتاريخ ادلغمن كيف ساىم يف الكشف عن جوانب و 

 الصباغ القلعي<التعريف ب -5
 إلغفاؿ ادلصنفات تفاصيل كثَتة عن حياة ادلؤلف منلكمن ادلؤسف أننا ال 

؛ فهو لو مقتضبة تررتة نعيد بناءؿ سلطوطو ىو استطعنا أف لكن من خال ،لو البيوغرافية
مدينة من القريبة  زلمد بن زلمد بن أزتد بن علي الصباغ القلعي، نسبة إىل قلعة ىوراة

، حيث ذكر بأنو كاف رضيعا 923/1517، وقد ولد على األرجح حوايل ستة معسكر
تحالف مع الزياين؛ ادل يب زتوأ األمَت مل تنبت أسنانو عندما اهنـز األتراؾ أماـ جيش

 .924/1518سنة سباف اإل
كاف من ادلالزمُت للشيخ أزتد بن يوسف بابن معزَة،   اشتهرالصباغ  الذي  ووالد

من ادلشتغلُت بالعلم  وكاف ، يغسل ثيابو ويعتٍت بشؤونو،لو ادللياين، ومن خدامو ادلخلصُت
سنة  تويف حىت  يخو ادللياينللدفاع عن شالذي استخدمو كوسيلة  ؛الشعر أيضا وبنظم

 قلعة) مدينتو ، وسقطت فيهاسباف األتراؾ وااليف ادلعركة اليت جرت بُت 924/1518
 1.صغَتا دوف اإلثغار على حد تعبَت ادلؤلف ابنو اركات(، بٍت راشد

تصر على 2وكاف ادلؤلف أيضا من تالمذة أزتد بن يوسف ادللياين، لكنو مل يق
وا جليا من كتابو ىذا وإمنا اشتغل بالقضاء أيضا، وىي مهنة طريق التصوؼ فقط كما يبد

وكاف أخوه علي  3تتطلب دلتوليها أف يكوف عارفا بالفقو متضلعا فيو، إذ ويل قضاء القلعة،
 4بن زلمد بن معزة فقيها وقاضيا أيضا.



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 692 59العدد 

 

يف جو سياسي مليء بالصراعات، طبعو  10/16عاش الصباغ القلعي يف القرف 
بٍت زياف األواخر مع األسباف النصارى ضد األتراؾ؛ الذين أعلنوا فيما حتالف بعض ملوؾ 

بعد زتايتهم لسواحل ادلغرب األوسط من حترشات األسباف ىؤالء، لينتهي بعد ذلك  
   5العصر اإلسالمي الوسيط، ويبدأ عصر جديد طغت عليو السيطرة العثمانية.

 <ومؤلفاتو آثاره
غ شرحا يف أمساء اهلل احلسٌت، وشرحا آخر إىل جانب كتاب البستاف ألف الصبا 

يف األذكار، ولو أيضا كتاب بعنواف: "شفاء الغليل والفوائد يف شرح النظم الشهَت 
وىو شرح على قصيدة إبراىيم التازي ادلعروفة بالقصيدة ادلرادية يف التصوؼ،  6بادلرادي"،

بكتابو "بستاف وألف يف النحو كتبا ال نعرؼ أمساءىا، لكن شهرتو ارتبطت أكثر 
 األزىار"؛ الذي ضلن بصدد دراسة بعض ادلواضيع اليت تناوذلا.  

 عنوان المخطوط<
)ومسيتو "ببستاف األزىار يف مناقب وقد جاء يف مقدمة ىذا ادلخطوط ما يأيت:   

 7زمـز األخيار ومعدف األنوار سيدي أزتد بن يوسف الراشدي النسب والدار"(.
 نسسبة المخطوط  لمؤلفو< 

قد جاء يف مقدمتو أيضا: ) بسم اهلل الرزتن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا و 
زلمد وعلى آلو وصحبو، قاؿ الشيخ الفقيو العامل النزيو أبو عبد اهلل زلمد بن علي الصباغ 

 8القلعي النسب وادلنزؿ لطف اهلل بو لطفا رتيال آمُت(.
ا نسبتو إىل الصباغ باإلضافة إىل ما ذكر يف مقدمة ىذا ادلخطوط، فقد أكد لن

حيث قاؿ فيو: )انتهى ما  ،القلعي صاحب سلطوط "مناقب أزتد بن يوسف ادللياين"
قيدتو من بعض مناقب سيدي أزتد بن يوسف ومن كالمو رضي اهلل عنو من تأليف 
الشيخ سيدي زلمد بن زلمد بن الصباغ قاضي قلعة بٍت راشد تلميذ الشيخ أزتد بن 
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ىار يف مناقب زمـز واألبرار ومعدف األسرار سيدي أزتد بن يوسف ادلسمى: بستاف األز 
  9يوسف رزتو اهلل (.

 الدراسة الشكلية للمخطوط< 
توجد نسخ عديدة من ىذا ادلخطوط منها نسختاف يف ادلكتبة  مكاف وجود ادلخطوط:-أ

، ونسخة بادلكتبو 1708)وىي ادلعتمدة ىنا( و  1707الوطنية اجلزائرية، حتت رقمي: 
. 243، ونسخة باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم 1890و بباريس حتت رقم الوطني

 10ؾ.
عدد أوراؽ ادلخطوط واألسطر ونوع ادلداد ومقاس الورؽ: ويقع ادلخطوط ادلعتمد يف -ب

سطر، بقياس:  32ورقة، ومسطرتو:  114، يف 1707ىذه الدراسة الذي زتل الرقم 
 ، أما نوع ادلداد: فصمغ عادي.30.5/21.3

 مقدمة ادلخطوط وآخر ادلخطوط: -ج
وابتدأ ادلخطوط مقدمتو بالنص اآليت: ) بسم اهلل الرزتن الرحيم وصلى اهلل على 
سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو، قاؿ الشيخ الفقيو العامل النزيو أبو عبد اهلل زلمد بن علي 

خطوط فقد أما آخر ادل 11الصباغ القلعي النسب وادلنزؿ لطف اهلل بو لطفا رتيال آمُت(،
جاء فيو ما يأيت: ) ... وصلى اهلل على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما  

 12كثَتا داديا إىل يـو الدين وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم(
وقد مت الفراغ من نسخ ىذا ادلخطوط كما جاء يف آخره: يـو األربعاء من شهر صفر   

ُت بن أزتد بن زلمد الداودي نسبا والبسناسي دارا ىػ على يد الشيخ احلس1146عاـ 
   13ومنشأ، األشعري اعتقادا.

 دراسة مضمون المخطوط< -د 
وقبل أف نبدأ ىذه الدراسة جيب أف ننوه ببعض الدراسات السابقة حوؿ ىذا 
ادلخطوط، فقد تناوؿ أبو القاسم سعد اهلل احلديث عن ىذا ادلخطوط عندما حتدث عن 
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وقد كتب أزتد احلمدي مقاال حوؿ ىذا ادلخطوط أيضا حتت  14،ادلناقب الصوفية
عنواف: بستاف األزىار يف مناقب زمـز األبرار ومعدف األنوار، مقاربة منهجية وتارخيية، 

وذلذا سوؼ ضلاوؿ  15حيث أف أىم فكرة يدور حوذلا ىذا ادلقاؿ ىي الكرامة الصوفية،
 وانب التارخيية اليت تناوذلا ىذا ادلخطوط.   يف ىذه الدراسة التارخيية الًتكيز على سلتلف اجل

ألف الصباغ القلعي كتابو ىذا يف ادلناقب وىو يندرج ضمن التأليف لعامل 
التصوؼ وادلتصوفة، فمادتو سَتة الصاحلُت والزىاد وكل من يسلك طريق الفقراء، ويعتٍت 

يتعلق بظاىرة الوالية، ىذا النوع من التأليف أساسا بتمجيد عامل األولياء والتأريخ لكل ما 
فادلناقب مصادر ثرية تؤرخ للحياة الدينية، فهي تقـو بتقصي أخبار رلتمع رباين ارتبط 
أفراده وثيق االرتباط بالزىد والصالح، كما أهنا اىتمت بالتأريخ للذىنيات وادلهمشُت، 

أكثر من  كانت قريبة من قاعدة اذلـر  -وىم األولياء –باعتبار أف الفئات اليت تؤرخ ذلا 
قمتو، فهي تنبذ كل ما يتصل بالسلطة وغطرستها، ودتجد حياة البساطة وشظف العيش 

 والزىد يف ملذات الدنيا ونعيمها.     
ومل يكن التأليف يف ادلناقب وليد عصر الصباغ، وإمنا ظهر قبل ذلك بكثَت، 

ؤلفات وذلك عندما انتعشت حركة الزىد والتصوؼ بادلغرب األوسط أكثر، وبدأت ادل
 الصوفية تظهر للعياف فمن بُت الذين ألفوا يف ىذا النوع: 

مرزوؽ اخلطيب التلمساين مد بن كتاب: "النور البدري يف التعريف بالفقيو ادلقري" حمل - 
 ىػ(.781)تػ
 كتاب "اجملموع" حملمد بن مرزوؽ أيضا والذي طبع باسم "ادلناقب ادلرزوقية". - 
 ىػ( .810قنفذ القسنطيٍت )تػ" البن قَتوكتاب "أنس الفقَت وعز احل - 
 ىػ(.842و"مناقب الشيخ إبراىيم بن موسى الصنهاجي" البن مرزوؽ احلفيد )تػ - 
ىػ(،  883و"كتاب ديباجة االفتخار يف مناقب أولياء اهلل األخيار" دلوسى ادلازوين )ت - 

 وسلتصره الذي طبع يف ادلغرب باسم "صلحاء وادي الشلف" لذات ادلؤلف. 
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كتاب: "مناقب أيب عبد اهلل الشريف التلمساين وولديو عبد اهلل الغريق وأيب حيي عبد   -
الرزتن التلمساين" ألزتد بن أيب حيي عبد الرزتن التلمساين حفيد الشريف التلمساين )تػ 

 ىػ (.895
 ىػ(897و "ادلواىب القدسية يف ادلناقب السنوسية"  حملمد بن إبراىيم ادلاليل )تػ -
وضة النسرين يف مناقب األربعة الصاحلُت"  حملمد بن صعد التلمساين و "ر  -
 ىػ(.901)تػ
و "بستاف األزىار يف مناقب زمـز األخيار ومعدف األنوار" للشيخ زلمد الصباغ ألقلعي  -

ىػ( وىو ادلخطوط الذي ضلن بصدد التعرؼ على بعض ادلواضيع اليت 923)ولد سنة 
 جاءت فيو. 

 أقسام المخطوط< -5
 سم الصباغ القلعي كتابو ىذا إىل عشرة فصوؿ متفاوتة احلجم وىي: ق

الفصل األوؿ: خاص بثبوت والية الشيخ أزتد بن يوسف ادللياين، والفصل الثاين: مل  -
 16يضع لو عنواف بل بدأه بعبارة: )اختلف يف الويل ىل جيوز أف يعلم أنو ويل أو ال (،

ات، ويندرج فصل حتتو خصو آليات الرسل والفصل الثالث: وتناوؿ فيو أقساـ الكرام
عليهم السالـ، والفصل الرابع: وكاف احلديث يدور فيو عن الذكر وفضائلو، والفصل 
اخلامس: يف حقيقة الزىد، ومشَتا إىل بعض الفرؽ ادلبتدعة كالزنادقة والرافضة، والقدرية 

ىر لعلم الباطن، واحلرورية واجلهمية وادلرجئة، والفصل السادس: حوؿ إنكار أىل الظا
والفصل السابع: يف احملبة، والفصل الثامن: يف بعض كالـ الشيخ أزتد بن يوسف 
ادللياين، والفصل التاسع: حوؿ الفتوة، وتعٍت الصفح عن عثرات اإلخواف، والفصل 

 العاشر: حوؿ تالمذتو األخيار السادات األبرار.
 محتوى المقدمة< -6
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مباشرة إىل سبب وضع ىذا التأليف؛ وىو بعد البسملة واحلمد يشَت ادلؤلف 
دتسك أىل القلعة وسائر ىوارة وبٍت راشد وغَتىم بالويل الصاحل أزتد بن يوسف 
الراشدي، مشَتا إىل ما سوؼ يتناولو يف ىذا التأليف أي مناقب ادللياين، شلزوجا 
بأحاديث ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم، وحكايات الصوفية وما وقع من كرامات 

ارؽ لو وألولياء آخرين ذكرىم ادلؤلف من مشائخو وتالمذتو األخيار، لينتقل بعد وخو 
 ذلك إىل ذكر مكانتو يف سائر ادلغرب وأخالقو وزىده وورعو وبعض مناقبو.   

 محتوى الفصول<  -7 
لقد سبق وأف أشرنا إىل فصوؿ ىذا ادلخطوط وأىم ما جاء فيها، حيث أنو 

أقطاب التصوؼ يف ادلغرب األوسط وأحد أولياء إقليم يتناوؿ احلديث أساسا حوؿ أحد 
بٍت راشد، وىو أبو العباس أزتد بن عبد اهلل بن زلمد بن أزتد بن يوسف، وينتهي نسبو 

ويكٌت الراشدي نسبة إىل قلعة بٍت راشد، وادللياين نسبة إلقامتو  17إىل إدريس األصغر،
 18مبدينة مليانة، يف آخر أياـ حياتو ومدفنو هبا.

ىػ، أما مكاف  840ىػ و  836تلفت الروايات حوؿ سنة والدتو بُت واخ
الوالدة فكاف يف أحد قصور توات يدعى دامود، وذلذا صلده يكٌت يف بعض األحياف 
بالدامودي، لكن من ادلؤسف أننا صلهل أشياء كثَتة عن نشأتو، فعلى األرجح أنو انتقل 

منطقة رأس ادلاء القريبة من وادي  إىل تلمساف وىو صغَت، وأخذ العلم أوال يف مساجد
الشلف، وقد أخذ العلم أيضا عن علماء تلمساف ووىراف مث انتقل إىل جباية، أين التقى 

   19بالشيخ أزتد زروؽ وتتلمذ على يديو، وأخذ عليو الطريقة الشاذلية.
وقد استفاد الراشدي كثَتا من رحالتو العلمية إىل ادلشرؽ وادلغرب، ليعود إىل 

وينشر العلم والطريقة معا، فأسس لذلك زاوية مبنطقة رأس ادلاء وانتصب للتدريس بالده 
هبا، فكاف الطلبة يقصدونو من كل صوب حىت كثر مريدوه وأصبحت طريقتو تعرؼ 

 باليوسفية.
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وكاف أزتد بن يوسف الراشدي من أشد ادلعارضُت لألمراء الزيانيُت بسبب 
 924 – 923 الثاين )جعل السلطاف عبد اهللحتالفهم مع النصارى األسباف، وىذا ما 

ىػ( يقرر قتلو حرقا، لكنو تراجع عن قراره، وقد مت سجنو أيضا يف عهد أيب زتوا الثالث 
ىػ(، ليتحالف مع األتراؾ فيما بعد، حىت أف بعض ادلصادر تذكر أنو  924 - 923)

    20التقى مع عروج واتفق معو على مقاومة األسباف ادلًتبصُت بالسواحل ادلغرب أوسطية.
ىػ، ودفن هبا ولو  927وتويف أزتد بن يوسف ادللياين، يف مدينة مليانة سنة 

ضريح بنيت عليو قبة، وأصبح مزارا يقصده الناس لالستشفاء وطلب تفريج الكروب،  
   21كما يقوؿ الصباغ القلعي.

وقد خلف ادللياين آثارا ال بأس هبا أغلبها يتعلق بالتصوؼ، ونذكر منها: حكم 
اب سلتصر لكتاب يف التصوؼ، ورسالة يف حقيقة التقوى، وجواب دلن يف التصوؼ، وكت

ورسالة يف أحكاـ اخلرقة الشريفة،  22سأؿ عن ذات موالنا ىل ىي حسية أو معنوية،
ورسالة يف الرقص والتصفيق والذكر يف األسواؽ، وكتاب الرموز واإلشارات، وكتاب ادلنهج 

 احلنيف يف معٌت االسم اللطيف.
 لتي تناولها المخطوط<بعض الجوانب ا

إف ىذا ادلخطوط ليس رلرد خطاب منقيب موجو إىل مريدي الويل أزتد بن 
يوسف الراشدي وأتباعو، أو رلرد سرد للكرامات اليت ختص ىذا الويل مع صلحاء من 
ادلغرب األوسط ومن خارجو، إمنا حيمل يف طياتو نصوصا مهمة تساعدنا يف التأريخ 

 ادلغرب األوسط.جلوانب رلهولة يف تاريخ 
فمن الناحية السياسية أشار ادلخطوط إىل العديد من األحداث اليت طبعت 

مث تلتها مدف أخرى   23ىػ، 924عصره، كسقوط قلعو ىوارة بيد النصارى األسباف سنة 
كوىراف وتلمساف وجباية، وكذا ذكره وصوؿ عروج إىل تلمساف من اجلزائر والتقائو بالشيخ 

   24 وحتالفو معو.أزتد بن يوسف ادللياين
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وتشَت بعض نصوص ادلخطوط إىل ظلم قواد الوطن بتغرديهم الناس تعديا 
وظلما، وما دور األولياء ىنا إال كف أيدي ىؤالء الظلمة عن الناس، فهم بذلك ديثلوف 
دور ادلعارضة للسلطة وغطرستها، وكثَتا ما تتخذ ضدىم إجراءات تعسفية، فقد سجن 

وكانت  25من طرؼ األمَت أيب زتوا، فشكك فيو واخترب واليتو،أزتد بن يوسف ادللياين 
بعض الزوايا تتعرض للنهب من طرؼ قواد احلمالت، لكن سرعاف ما يلقوف العقاب 
بفضل دعاء األولياء عليهم، فضال عن النصح الذي يقدمونو ذلم، فقد نصح الشيخ 

والضعفاء وادلساكُت واضح الشلفي األمَت يغمراسن وحثو على االىتماـ بذوي احلاجات 
 الواقفُت ببابو. 

وبالرغم من األوضاع السياسية ادلزرية اليت كاف يعيشها ادلغرب األوسط آنذاؾ، 
إال أف ذتة نصوص أوردىا الصباغ القلعي تدؿ على وجود نشاطات اقتصادية كالزراعة 

رة، والغراسة والرعي، وكذا الصناعة كصناعة السروج والصابوف، وكذلك احلرؼ كالنجا
باإلضافة إىل وجود نشاط جتاري حبري مع دوؿ البحر األبيض ادلتوسط، وبري بُت مدف 
ادلغرب األوسط، مع ذكره لبعض األغذية ادلنتشرة آنذاؾ كالثريد ادلطبوخ بالسمن؛ وىو 

       26طعاـ األولياء ادلفضل اقتداء بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
العديد من الظواىر االجتماعية ادلنتشرة  ومن مزايا ىذا ادلخطوط أنو يشَت إىل

مبملكة تلمساف وضواحيها خاصة وادلغرب األوسط عامة، فيبدوا أف ظاىرة الفقر كانت 
منتشرة ىناؾ خصوصا يف تلك الفًتة احلرجة، ألف ما يؤكد ذلك كثرة التصدؽ والتكافل 

فقد  دي،االجتماعي الذي يقـو بو الصلحاء وادلتصوفة منهم أزتد بن يوسف الراش
دينار، على امرأة شريفة شكت لو  500تصدؽ أحد الصلحاء بكل مالو ادلقدر ب 

حاذلا وحاؿ بناهتا فآثرىا على نفسو، وكاف قد ادخره لرحلة احلج ، حىت أنو رأى يف ادلناـ 
بشره بأف اهلل قد أنزؿ ملكا ليحج عنو، واستمر يف ذلك كل عاـ جزاًء على  أف النيب 

 27ادلرأة الشريفة. ما فعلو حياؿ تلك
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وقد أشار القلعي أيضا إىل أف بعض الفقراء يف بوادي ادلغرب األوسط يتناولوف 
ولعل من بُت الظواىر اليت تنجم عن ىذا الفقر؛ ظاىرة  28لشدة فقرىم، الطيور النافقة

فالنشاط ادلعتاد ذلؤالء ادلتسولة كاف ينبٍت أساسا على سؤاؿ قوهتم اليومي، فهم  التسوؿ،
ك جيوبوف األسواؽ والطرقات، ويتصدروف أبواب ادلساجد والقصور لعلهم يكسبوف يف ذل

عطف السلطات فتنظر يف أمرىم، لكنهم غالبا ما يفشلوف يف إيصاؿ أصواهتم إليها، 
وجيدوف األبواب موصدة أمامهم، وخَت دليل على ذلك ما ذكره القلعي رواية عن أيب 

ـ( الذي امتنع 13ىػ/7دي الشلف )من أىل ؽ عمراف ادلازوين عن الشيخ واضح دفُت وا
عن مقابلة السلطاف الزياين يغمراسن، قاصدا بذلك أف يعاملو مبثل ما يعامل ىذا 
السلطاف الفقراء واحملتاجُت الواقفُت عند بابو؛ لعلو يفطن من غفلتو وينظر يف شأف ىؤالء 

وقوؼ الضعفاء بدال من اإلعراض عنهم "فقاؿ الشيخ واضح: يا اغمراسن أما تعلم 
وادلساكُت وذوي احلاجات ببابك، وما جيدونو يف قلوهبم من االنكسار ومدافعة حراس 
األبواب، بطوؿ احتجابك عنهم، وإمنا فعلت ذلك لك لتستيقظ من سنة غفلتك، وتذكر 

 29أحواؿ القاصدين إليك".
ومل يكن الفقر الشيء الوحيد الذي يقلق رلتمع ادلغرب األوسط، وإمنا كثرة 

ألمراض واألوبئة أيضا، فقد جاءت نصوص كثَتة يف ىذا ادلخطوط، تشَت إىل حدوث ا
اجللدية منها واليت يكوف سبب حدوثها يف الغالب عوامل سلتلفة؛  األمراض، وخصوصا

قد تكوف مناخية، أو بسبب تلوث ادلياه، أو عدـ توازف النمط الغذائي ادلتناوؿ، ومن 
وكذا صداع الرأس  30ا ال يربأ إال مبعجزة أو كرامة،ىذه األمراض ما يكوف مزمنا وفتاك

وقد أشار  31ادلصاحب للحمى أحيانا، وأمراض األسناف اليت كانت منتشرة بكثرة أيضا،
ادلؤلف غَت ما مرة إىل ما يسمى "بالداء العضاؿ"؛ وىو كل مرض مزمن ال يربأ منو 

ريض بو ال ينطق، وال صاحبو مدى احلياة إال مبعجزة ربانية، فمن بُت أعراضو؛ أف ادل
 يبصر، وال يستطيع احلراؾ، فهو شبو غائب عن احلياة. 
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أما األمراض اخلاصة بالنساء فال ريب أهنا كانت منتشرة أيضا داخل رلتمع 
ادلغرب األوسط، لكن اإلشارات حوذلا نادرة؛ فهي من األمور ادلسكوت عنها يف 

ت إىل لشيخ الويل أزتد بن يوسف مصادرنا، فقد ذكر لنا القلعي أف إحدى النساء جاء
تشكوا لو موت أوالدىا يف بطنها، فدعا ذلا الشيخ وىي حبلى فولدت  الراشدي ادللياين

  32وعاش أبنائها بعد ذلك.

كما أف إصابة الناس بالوباء يف تلك الفًتة يظهر لنا من خالؿ رواية أوردىا 
ا مهيئُت لالعتقاد بالسبب القلعي مبينا أف ذىنيات أفراد رلتمع ادلغرب األوسط كانو 

الروحاين حلدوث سلتلف األمراض واألوبئة، وأف سبب األمراض العامة اليت تصيب عدد 
أكرب من الناس إمنا ىو اجلن؛ فقد دعى أبو وجلوط ادلعروؼ بأيب تابرنوست رتاعة من 
اجلن إىل شيخو أيب زلمد عبد اخلالق بن ياسُت؛ وزتلهم مسؤولية إصابة أىل بلده 

اض كثَتة، وطلب منهم أف يظهروا لو واحدا منهم فلما ظهر لو قاؿ لو ىذا اجلن بأمر 
  33مربئا لطائفتو "ما أضررنا أحد وما مرضوا إال من تغَت ىواء بلدىم".

إف القلعي ىنا مل يذكر لنا ىذه األمراض إال  لتمجيد األولياء، فيطرح لنا البديل 
الويل يف عالج سلتلف األمراض بنمط الفوري حلل أزمة ادلرض، من خالؿ إبراز دور 

مغاير عما ينتهجو الطبيب، فتحل الروح ىنا زلل ادلادة، أي باألحرى بركة الويل وكرامتو 
 بدؿ الدواء ادلركب الذي يصفو الطبيب للمرضى يف إطار عملية التطبيب.

إف منط العالج عند ىؤالء األولياء يكوف ال زلالة ذو طابع ديٍت، ألف الشفاء 
يكوف بيد اهلل سبحانو وتعاىل، وما األولياء إال سببا يف ذلك بفضل تقواىم وورعهم، ىنا 

أما أساليب وأمناط العالج عندىم فمتعددة، فمنها الرقية اليت تندرج ضمنها رلموعة من 
األساليب أيضا منها اللمس غَت ادلصحوب بتفل، فقد أتى رجال إىل الشيخ أزتد بن 

ة زوجتو من داء عظيم أصاب جسدىا، فأصّر الزوج أف يوسف الراشدي يشكوا معانا
ديس الشيخ على الداء بيده فلم يرد الشيخ ذلك، فحلَّفو الزوج فقبل ألف ادلرأة أصبحت 
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يف نظره مثل اجلماد، فمسح بيده على الداء فعفيت، فلما انصرفت بقية رائحة ىذا 
أف يكوف ىنا مرض والذي حيتمل  34الداء يف يد الشيخ أزتد بن يوسف مدة طويلة،

 اجلذاـ، الذي تكوف رائحتو قوية.
ويعد الدعاء من أكثر الطقوس ادلرتبطة بظاىرة الوالية، فهو أيضا يعد من أبرز 
أساليب العالج الروحاين الذي انتهجو أولياء ادلغرب األوسط، على اعتبار أف دعوهتم 

المرأة مريضة  مستجابة لتقواىم وورعهم، فقد دعا الشيخ أزتد بن يوسف الراشدي
بالداء العضاؿ فشفيت بإذف اهلل، وعادت مع زوجها سادلة كأف مل يصيبها شيء، وقد 
دعى ىذا الشيخ أيضا المرأة كاف ال يعيش ذلا أوالدىا فاستجاب اهلل لو وشفيت ادلرأة 

 35من ىذا ادلرض.
وقد بلغ اعتقاد رلتمع ادلغرب األوسط يف األولياء إىل حد التخيل هبم، فيتهيأ 
ذلم أف االستغاثة هبم عند ادلرض سيشفيهم منو، فقد ذكر القلعي عن علي بن زينب 
الدرجيٍت الذي حكى أف بعض أصحابو من األعراب قد مرض مرضا شديدا أشرؼ منو 
على اذلالؾ، فأذلمو اهلل أف يستغيث بالشيخ أزتد بن يوسف الراشدي ثالثة مرات، فإذا 

ا ادلريض حىت شفي من مرضو، وقد يتسبب بو عند رأسو، ومسح بيده على جسد ىذ
غضب األولياء على بعض الناس يف إصابتهم باألمراض، وىي كرامة حتدث ذلؤالء وكثَتا 
ما تذكرىا كتب ادلناقب، وكذلك القلعي، الذي غضب على رجل بسبب شكو يف 

 36واليتو فمرض الرجل ومل يربأ حىت كتب لو الشيخ حجابا فتح أماـ عينو.
ا ال زلالة انتهاج أولياء ادلغرب األوسط يف تلك الفًتة أسلوب وذلك بُت لن

العالج بالعزائم والتمائم، ومل يكن عامة الناس يعتقدوف بذلك فقط، وإمنا خاصتهم 
فقد ذكر لنا القلعي رواية مفادىا أف زوجة يغمراسن كانت قد أوصت ولدىا  37أيضا،

حجابا، وأعطتو لذلك كاغدا، وىو ذاىب لزيارة الشيخ واضح أف حيضر ذلا من عنده 
  38فكتب ذلا الشيخ احلجاب وأرسلو ذلا مع ولدىا.
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أما عن مداواة األوبئة، فالرواية اليت ذكرىا القلعي حوؿ استحضار الويل رتاعة 
من اجلن ليحملهم مسؤولية إصابة قومو بالوباء، تؤكد لنا ال زلالة فشل األولياء يف عالج 

جيد ىذا الويل طريقة دلساعدة قومو سوى التحاور مع  سلتلف األوبئة والطواعُت، فلم
 ىؤالء لعلهم يكفوا عن أذيتهم للناس.

ولعل من الظواىر ادلهمة اليت تطرحها كتب ادلناقب بكثرة ومنها كتاب ابن 
الصباغ القلعي وىي اعتقاد رلتمع تلك الفًتة باألولياء بعد موهتم، حيث تصبح 

لناس هبا لالستشفاء، فما دخل قبة ضريح الشيخ أضرحتهم وزواياىم مقدسات يلوذوا ا
أزتد بن يوسف ادلتواجد مبليانو مريض إال وبرئ من مرضو بربكة ىذا جثماف الشيخ 

 39حبسب اعتقادىم.
ومن اآلفات االجتماعية اليت أشار إليها ادلخطوط ظاىرة اللصوصية اليت كانت 

اعات وذلك ما يفسر منتشرة يف ادلغرب األوسط على أوسع نطاؽ، سيما أوقات اجمل
انعداـ األمن آنذاؾ، فتبُت لنا نصوص كثَتة من ىذا ادلخطوط قدرة الويل على وضع حد 
ذلذه الظاىرة بطرؽ شىت غالبا ما تؤدي إىل ىالؾ ىؤالء اللصوص أو توبتهم بفضل  

 40كرامة الويل.
يس رلرد فهو لادلناقب،  أدب القلعي منوذجا رائعا من كتب ديثل سلطوط ابن الصباغ    

  حيمل يف طياتو خطابا إصالحيا إىل رلتمعذكر لسَتة الويل ادللياين وتقصي أخباره، وإمنا 
، فقد ساعدتنا أواخر الفًتة الوسيطية يعيش ظروؼ سياسية واجتماعية صعبة كاف

وكيفية تعامل شخص الويل معها فهي حتدد بدقة  ،ىذه الظروؼكل نصوصو على معرفة  
  .أطيافو وتفاعالتو مع سلتلف يف ىذا اجملتمعموقعو 

                                                           

زتد بن يوسف بستاف األزىار يف مناقب زمـز األخيار ومعدف األنوار سيدي أ الصباغ القلعي.  -1
أ، أبو القاسم سعد اهلل. 6، ورقة 1707الراشدي النسب والدار، سلطوط ادلكتبة الوطنية باجلزائر رقم

 .115 -2/114، 1998، بَتوت، دار الغرب اإلسالمي، 1تاريخ اجلزائر الثقايف، ط 
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 الملخص

واجملال منطلق الدراسات اعبغرافية اليت هتتم بالدرجة األوىل تشكل العالقة بُت االنسان 
باإلقليم الذي يعيش فيو الفرد ويتفاعل معو. ويكون الزمن معيارا للوقوف على مستوى التغَتات اليت 
ربدث فيو. وبالتايل تصبح ىذه التغَتات مصدرا للجغرافية التارىبية للمجال. ىذا األخَت الذي يبتلك 

لو بالتقليل من السرعة اليت يتميز هبا الزمن، وذلك عرب ذبنب االنسياق وراء األحداث إمكانية تسمح 
الكرونولوجية دون االلتفات اىل جوانب وخصائص ىذه االحداث. وتشكل ىذه القاعدة منطلق فكرة 

و "الزمن الطويل" لفرناند برودال الذي ال يدعم التفسَتات الظرفية، ألهنا ال يبكن أن تكون كاملة أ
 جازمة.

لذلك قبد أن بالد اؼبغرب األوسط ربتاج اىل دراسات ؾبالية ؼبختلف أقاليمها؛ ولعل 
"منطقة التل" تشكل أحد أىم ىذه األقاليم اليت تتميز خبصائص سبيزىا عرب التاريخ الوسيط عن باقي 

لواحات اؼبناطق األخرى اجملاورة ؽبا. سواء مشاال حيث ؾبال البحر، أو جنوبا حيث قبد ؾبال ا
والصحراء. فمنطقة التل أكثر اؼبناطق تأثَتا يف السياسة وفبرا اجباريا لبضائع اؼبوانئ ببالد اؼبغرب 
األوسط، ومسلكا ىاما لتجارة القوافل. واستقطب ؾبال التل كل التحوالت العمرانية، والتجارية، 

جديدة كانت تتجو كلها  والسياسية، واؼبذىبية؛ فكان الفتح اإلسالمي ربط اؼبنطقة بشبكة عالقات
 كبو الشرق؛ سياسيا حبكم مركزية اػبالفة االسالمية، وكذلك دينيا وعقديا.

 . اغبدودالتلاؼبغرب األوسط. اإلقليم.  . الكلمات اؼبفتاحية. اجملال
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El-ttel in central Maghreb . a reading in the geography of 

space 

2h-6h/ 6- 12ad. 

Abstract 

the relation between man and his space forms a start for 
the geographic studies concerned firstly with the area where he 
lives in and with, and time becomes a measure to check the 
level of changes happening in . this changes become a sours for 
the historical geography of the space. This later has the ability to 
slow the speed that characterises time, and all that throught 
avoiding following the chronological events without paying 
attention to their different sides and characteristics. This rule 
seprenebts the starting poit of the idea of “the long time” of 
Fernand braudel who is not for the momentary explanations 
because they can’t be complete or crucial. 

So we find that the land of central Maghreb needs space 
studies for its different areas, and the “el-ttel region” is one of 
the most important of these areas which is known for its specific 
aspect throught the middle age compared with the other 
surrounding regions. Either north where there is the sea space, 
or south where we find the space of oases and sahara. El-ttel 
regions has more effect than the other regions in politics, an 



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 265  15العدد 
 

obligatory access for the ports merchandise in the land of central 
Maghreb. And an important route for the commercial convoys.  

key words.  space. central Maghreb. El-ttel region. the border.  

عالقة بُت االنسان واجملال منطلق الدراسات اعبغرافية اليت هتتم بالدرجة األوىل تشكل ال
باإلقليم الذي يعيش فيو الفرد ويتفاعل معو. ويكون الزمن معيارا للوقوف على مستوى التغَتات اليت 

جملتمع، ال يكون مكان ربقق افاجمل. مصدرا للجغرافية التارىبيةفيو. وبالتايل تصبح ىذه التغَتات  ربدث
و التبادالت االقتصادية، إنو أتطور الواقع االجتماعي، سواء يف ارتباطو دبنطق اغبراك االجتماعي  وؿبل

 يشكل حيز شبكات التواصل القادرة على ضمان حد أدىن الستمرارية العالقات االجتماعية ودوامها. 

الزمن، وذلك عرب ذبنب  يبتلك إمكانية تسمح لو بالتقليل من السرعة اليت يتميز هبا كما أن اجملال
. وتشكل 1حداثىذه األجوانب وخصائص  إىلنسياق وراء األحداث الكرونولوجية دون االلتفات اإل

 يل" لفرناند برودال الذي ال يدعم التفسَتات الظرفية، ألهنا الىذه القاعدة منطلق فكرة "الزمن الطو 
 إىلللوصول  ةويعتمد على تتبع األحداث عرب مراحلها الطويل .2يبكن أن تكون كاملة أو جازمة

 اغبقائق العامة.

 تطور المجال بالمغرب األوسط

دراسات  إىلربتاج تتنوع جغرافيا ىذا اعبزء ولذلك اؼبغرب األوسط  ببالد اؼبغرب وربديدا
سبيزىا ؾبالية ؼبختلف أقاليمها؛ ولعل "منطقة التل" تشكل أحد أىم ىذه األقاليم اليت تتميز خبصائص 

حيث ؾبال البحر، أو جنوبا عرب التاريخ الوسيط عن باقي اؼبناطق األخرى اجملاورة ؽبا. سواء مشاال 
جباريا إيف السياسة وفبرا  أثَتاتمنطقة التل أكثر اؼبناطق فؾبال الواحات والصحراء،  حيث أين ينتشر
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طيلة القرون الثالثة األوىل اليت . و 3القوافللبضائع اؼبوانئ ببالد اؼبغرب األوسط، ومسلكا ىاما لتجارة 
استقطب ؾبال التل كل التحوالت  حيثأعقبت الفتوح اإلسالمية مل يزدىر التعمَت دبناطق الساحل. 

العمرانية، والتجارية، والسياسية، واؼبذىبية؛ إذ كانت األحداث السابقة لتاريخ اؼبنطقة قد شكلت أثرا 
بعيد اؼبدى يف نفوس السكان احملليُت الذين كانت التهديدات تأتيهم دوما وعلى مر التاريخ من 

التهديدات وربط اؼبنطقة بشبكة عالقات جديدة  البحر. فكان الفتح اإلسالمي قد وضع حدا ؽبذه 
 كانت تتجو كلها كبو الشرق؛ سياسيا حبكم مركزية اػبالفة االسالمية، وكذلك دينيا وعقديا. 

وذلك حبكم استقرارىم يف القرى الساحلية ، قبائل الربانسيبدو أن اؼبنطقة كانت تسكنها 
اؼبناطق الصعبة تضاريسيا وىي  إىلم فهم يلجوون والتلية، واعببلية، والزراعية، وىذا من أىم فبيزاهت

 ابن خلدونقد أشار ابن خلدون و  4اعبغرافيُت واؼبورخُت أغلباعببال العالية، وىذا ما أكده 
ىذا اإلقليم استقر الرببر اعببالة يف قرى متناثرة السيما يف  وبسفوح جبال(، فقال: "808/1406)ت

السفوح الشمالية لألطلس التلي اؼبواجهة للساحل على غرار قبيلة كتامة الضاربة جببال زواوة، 
 . 5وصنهاجة جببل تيطري"

وطبيعي أن تستقر القبائل اعببلية هبذه اؼبنطقة ؼبا تشكلو ؽبا من فضاء مناسب لنمط 
،  6ا البسائط واعببال من تلولو وأرياف وضواحيو وأمصاره"ملو كان الرببر ببالد اؼبغرب "  فقد؛ عيشها
فرضت طبيعة اؼبغرب األوسط اؼبتنوعة التضاريس على السكان الضاربُت بُت السهول الفسيحة، كما 

 ،الغزيرةاؼبناخ اؼبعتدل واألمطار والسفوح الشمالية لسلسة األطلس التلي، حيث تسود الًتبة اػبصبة و 
، دة نتيجة مالءمة الظروف الطبيعيةحياة رغ وفرة اؼبياه واؼبنتجعات الواسعة والغابات الكثيفة إىلإضافة 
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واغبديث عن  .7واستقروا يف بيوت مبنية من الطُت واغبجارة ،الزراعة وامتهنوا صناعات متنوعة فمارسوا
. الفاصلة بُت ـبتلف ىذه اعبماعات اغبديث عن اغبدود إىلؾباالت توطن ىذه القبائل هبرنا حتما 

ع ىذه القبائل كان منتشرا يف كامل بالد اؼبغرب ومل يقتصر على إقليم دون آخر. وقبد يقبد أن توز إذ 
عن عالقة اغبدود  8يتساءل أحد الباحثُت حيثة اغبدود الطبيعية لبالد اؼبغارب، أن ىذا مرتبطا دبسأل

، دبعٌت ىل التزمت حدود اؼبراكز اليت ظهرت هبذا الفضاءوالدول  السياسيةالكيانات دود الطبيعية حب
ىذه اإلشكالية سنجدىا تتطور يف تاريخ الكيانات السياسية اليت  السياسية حبدود طبيعية معينة؟

قامت باؼبنطقة اؼبغاربية يف العصر الوسيط. وسنقف على الكثَت من النماذج اليت تدلنا على مدى 
 اغبدود الطبيعية التضاريسية، واغبدود السياسية للدول واإلمارات اليت تنتهي عند العالقة اؼبًتابطة بُت

 انتهاء اجملاالت اػباضعة واؼبوالية لنفوذىا.

من خالل ذكر ، باغبدود الرحالة اؼبغاربةوكتب اؼبصادر التارىبية والنصوص اعبغرافية  اىتمت
يف كتاباهتم وضمن مواضيعهم، فأعطوا نظرة موجزة  اأدرجوى ليتاغبدود السياسية واإلدارية للبلدان ا

فعلى سبيل اؼبثال  الوسيط،  عدم استقرار ىذه اغبدود طيلة العصر إىل. ونشَت 9عن اغبدود والتخوم
احمليط األطلسي غربا، ومن صقلية  إىلتد يف البداية من طرابلس شرقا كان نطاق الدولة الفاطمية يب

جنوبا. واؼبالحظ أن ىذا النطاق الواسع مل يكن دائما خاضعا للدولة، خاصة  سجلماسة إىلمشاال 
األوسط عندما تزداد قوة قبيلة  اعبزء الغريب حيث كان يتقلص أحيانا عند مدينة تاىرت يف اؼبغرب

-322) اهلل أمرناتة اؼبعارضة للسلطة. بل إن ىذا النطاق انكمش يف عهد اػبليفة الثاين القائم بز 
أثناء ثورة صاحب اغبمار حيث  ىـ(334)  وجزء من خالفة اػبليفة الثالث اؼبنصور ىـ(334
 .10رت الدولة على العاصمة اؼبهدية اقتص
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وطاعة، ولعل حلهم  ما صاحبها من والءنفوذ الدول و  مناطق إىلقد أشار الرحالة العرب و 
من خالل سلطة السالطُت ياسية واررباؽبم ساعدىم على الوقوف على اغبقائق التارىبية للحدود الس

عشار والزكاة ء أو روابط إدارية مثل جباية األعياد، أو الوالأالدعاء ؽبم يف اػبطب الدينية من صبعة و و 
 إىلة و سكة الدولمسألة  إىل. إضافة وجود والة للسالطُت أو نواهبم باؼبنطقة. أو والتكاليف اؼبخزنية

توحي دبدى سيطرة  الدالة على الوالء اإلشاراتالتنظيمات و ىذه  لعل .11أي جهة ينتهي التداول هبا
 .ولة على اجملال الذي تسيطر عليوالد

الفهم احملض الذي ربدده حدود ثابتة ومعًتف هبا ىو بداية  أشار دومنيك فالَتيون اىل أن
بدأ مرفوضة. ففي العصر الوسيط بالغرب الغرب اؼبسيحي كما يف العامل اإلسالمي، مل يتبلور بعد م

لذلك قبد أن . 12السيادة اجملالية احملددة حبدود احمليط اػبارجي ألمة مدركة لنفسها بشكل كامل
ال الذي تنتمي إليو دار اإلسالم الذي ضع لكل اجملغبدود يف العصر الوسيط مسألة زبمسألة طرح ا

 تنتمي للخالفة اإلسالمية.

باؼبعطيات الطبيعية واعتبارىا   الوسيطية عدم التزام تلك الكيانات السياسية إىلكما نشَت 
 غلياأل مَتد زيادة اهلل بن إبراىيم األعه. ويف م7/ىـ2أواخر القرن  كعالمات غبدودىا اعبغرافية. ففي

من ذباوز  م9/ ىـ3سبكن يف الثلث األول من القرن م(، 838 -817ىـ/ 223 -201)  13الثالث
 -864ىـ/ 261 -250) غليجزيرة صقلية. وسبكن أيضا ؿبمد الثاين األ إىلاؼبتوسط ومد سلطانو 

 يفية. ويف القرن اؼبوايل قبح الفاطميون غلبمن ضم جزيرة مالطة وإغباقها دبجال الدولة األ م(،875
 .كانت خاضعة عندئذ غبكم بٍت مدرارسجلماسة اليت   إىلذباوز عائق الصحراء ليمتد نفوذ دولتهم 

واؼبذىي؛  ُت قوى ـبتلفة، امتزجت فيو القبائل بالنفوذ السياسيمقسما بوكان ؾبال اؼبغرب األوسط 
من  وجزء وراس. وكان ؾبال األفقد كانت صباعات اػبوارج موزعة غربا متخذة من تيهرت عاصمة ؽبم
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ىذه اعبماعات والنكارية. فيما كانت  الوىبية يةباضاإلعا للخوارج إقليم كتامة ومنطقة الزاب تاب
عرب ؾبموعة من  وراساغبدود الغربية عببل األ إىلية. إذ كانت سلطتها سبتد غلبخاضعة للسيطرة األ

ية ببعض مناطق بالد اؼبغرب ال باضن استمرار اعبيوب اؼبذىبية اإلإمن قبائل بٍت سبيم.  14اغباميات
ـبالفيهم، كما ىي اغبال يف جهات ال تناؽبم فيها سيوف  إىليُت دبذىبهم باضيفسر فقط بفرار اإل

 األوراسسيوة دبصر وبقمم اعببال ب إىلاستقرارىم بواحات بالد اؼبغرب اؼبمتدة من احمليط األطلسي 
أئمتهم يف مامتهم يف الكتمان وتشبثهم بطاعة إودمر وجبل نفوسة وجربة، بل حبرصهم على استمرار 

  909.15/ 296يف يد الفاطميُت سنة  مامة عندىم بعد سقوط تاىرتىذا الطور من أطوار اإل
اغبضرية  سريع للهياكلعامال آخر ساىم يف اندثار  16االنتشار البدويقبد أن  كما

التقليدية وتطورىا كبو مبط جديد، فقد انتشرت القبائل البدوية يف اؼبناطق شبو الصحراوية والسباسبية، 
يف ضباية نفسها على مواقعها اؼبتميزة ومثلت بذلك ضغطا متواصال على اؼبدن التلية اليت اعتمدت 

 عة مثل جبل سحاوينإال اعببال اؼبمهبا. ومل توقف ىذه القبائل  ل جباية وقسنطينة واعببال احمليطةمث
، فاقتصرت على االستقرار بالسهول احمليطة هبا موثقة وراس)البابور حاليا والباب )البيبان( وجرجرة واأل

اػبناق على القبائل اعببلية. اليت استسلمت ؽبا تارة، وقاومتها طورا آخر. وبالتايل فإن ربول الطريق 
التلول الشمالية بعد سيطرة البداوة على السباسب،  إىلاألفقي الرابط بُت مدن اؼبغرب من الوسط 

 . 17ار اؽباليليعترب أىم نتيجة لالنتش

فبلكيت غينيا  إىليصل مشاال ل ندلساسي اؼبرابطي من األامتد اجملال السي 11/ 5يف القرن 
 احتلت موقعا وسطا بُت وسببكتو يف اجملال الصحراوي مستفيدين من موقع عاصمتهم مراكش اليت
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ي الذي يبتد فريقال اإل. أما اؼبوحدون فقد عملوا على اغبفاظ على اجملال اؼبرابطي مع اغباق اجملاجملالُت
مدينة طرابلس وما جاورىا واليت تعترب امتدادا طبيعيا وسياسيا ؼبنطقة اؼبغارب وجزءا ال يتجزأ من  إىل

 . 18اؼبنطقة
، إحداث شرخ يف جسم الدولة اؼبوحدية، والسيطرة على ؿبور عمودي 19نبنو غانية اؼبيورقيو حاول و 

شبو ما يكون باحملور أ_ واحات اؼبزاب، واعبريد، وىو  يبتد من ميورقة_ جباية _قسنطينة _الزاب
ويربط  غست_ سجلماسة_ مراكش_ فاس_ قرطبة،الذي أسسو اؼبرابطون، وىو يبتد من غانة_ أود

ليو السيد أبو إ. حيث"قصد بٍت غانية قسنطينة فزحف 20بُت اجملال الصحراوي واجملال اؼبتوسطي
بسكرة فقطع لبلها وافتتحها عنوة، مث  إىلخل ابن غانية اغبسن من جباية فهزمو، ودخل قسنطينة ، ود

 .21ية"إفريقجباية وحاصرىا، وكثر عبثو ب إىلحاصر قسنطينة فامتنعت عليو فارربل 

 إىلية اؼبمتدة من بونة إفريقسبكن بنو غانية من السيطرة على كامل بالد  م13/ىـ7مع مطلع القرن 
بُت  ، لكن ىذا اغبلف البدوي22طرابلس، وازبذوا قصبة تونس مقرا للحكم إىلبسكرة، ومن تونس 

من طرف اػبليفة ، ىـ602. ألهنم سيهزمون يف 23اؼبلثمُت وبٍت ىالل وبٍت سليم مل يعمر طويال
يب أأبو ؿبمد عبد الواحد بن  والقائد م( 1213 -1198ىـ/ 610 -595) اؼبوحدي ؿبمد الناصر

 .24حفص اؽبنتايت

بعد التفكك الذي أصاب الدولة اؼبوحدية والذي ستعرف اؼبنطقة انقساما ، القرنويف نفس  
ما وراء بالد اعبريد واليت  إىلثالثة دول، فإن اغبفصيُت مدوا ؾبال سيطرهتم  إىلانشطارىا  إىلأدى 
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تصنف ضمن ؾبال نوميديا، واستمر ذلك الوضع حىت زوال بٍت حفص وانتصاب العثمانيُت باؼبنطقة، 
يشرف بنفسو على زيادة تلك األقاليم لتأكيد  م17/ىـ11ان عثمان داي يف بداية القرن فقد ك

 سيادتو عليها وصبع الضرائب.
م النوازع التوسعية للكيانات اتربز أن اعبغرافيا مل تقف عائقا أم كل ىذه األمثلة التارىبية

 .25حدود مناطق نفوذىمالسياسية اؼبغاربية، وأن العناصر الطبيعية مل تفرض على اغبكام رسم 
 

 والزاب وتحوالت الفتوح اإلسالمية. ورا إقليم األ

ؼبناطق  جديدة ابتكر اؼبسلمون تقسيماتبعد انتهاء العمليات العسكرية للفتوح اإلسالمية 
من اؼبغرب بينما احتفظوا ببعض التقسيمات البيزنطية. وجاء ىذا االبتكار بعد أن ظهرت أمصار 

مصار. كما كانت يف نفس وسجلماسة وغَتىا من األ ومدن جديدة مثل القَتوان وفاس وتاىرت
الوقت عواصم لدول، مث أضحت عواصم ألقاليم إدارية بعد سقوط ىذه الدول. لذلك فالتقسيم 

 .26إلداري يف بالد اؼبغرب ىبتلف من فًتة زمنية ألخرى تبعا لتغَت السلطةا

من خالل حصر اؼبدن اليت ذكرت يف اؼبصادر  أوراسيبكن أن كبدد اجملال اعبغرايف عببل       
ية إفريقاليت سبتد من حدود وىي  ،وراسألكمدن ل  واليت وردتاعبغرافية على أساس التقارب اعبغرايف، 

. 27حيث يذكر صاحب كتاب االستبصار أن حد األوراس شرقا ىو مدينة شقنباريةمن اعبهة الغربية 
تشكل اػبط الفاصل بُت اؼبغرب األدىن واألوسط. وتعترب حدود اؼبغرب األوسط من اعبهة الشرقية مث 

 28،جس كبو بلزمةتي إىلطريقا يبتد من الشرق كبو الشمال انطالقا من ؾبانة  وراساليت سبثلها مدن األ
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 إىل دار ملول، إىل، ومنها 29مث زراي مرورا ببلزمة ومدينة زانةداخل اعببل من مدينة نقاوس  إىلليعرج 
 اعبنوب الشرقي إىلباغاية، لتصل حدود اؼبنطقة  وراسقاعدة األ إىل أوراسدوفانة وىي قرية من جبل 

كلم (، ويذكر البكري أن بسكرة ربتوي   200) 4بسكرة وتقدر اؼبسافة بُت اؼبدينتُت بأربعة أيامعرب 
 ، مدن هتودةمث . 5مدن منها: صبونة  )صبورة ( وطولقة ومدينة بنطيوس، ومن قراىا قرية ملشون

 .30اىل مدينة نقرين ،وبادس

 من الشمال بالد كتامة، ومن اعبنوب تشكل منطقة مفتوحة على بسكرة وبادس وراسومنو وبد األ   
باغاية فتبسة، لكن  إىلاؼبتاطبة لبالد اعبريد. أما شرقا فتنطلق من ؾبانة  -الزاب من بالد  -وهتودة 

امتداد طبيعي ببالد الزاب، ألن ىذا األخَت يشكل  وراسغربا فيصعب ربديدىا التصال إقليم األ
  األوراس.جبال لتضاريس 

قبل الشيعي فة وفبر للتوسع غالبألمجال الصدام مع ابدورىا كمنطقة التل األعلى احتفظت 
على وسط البالد ليتبارى مع خصمو يف صراع يبدو أنو سيكون حاظبا، عبد اهلل الداعي يزحف  نأ

بقي عليو أن يضمن لنفسو التحكم يف باغاية وؾبانة وتبسة، وغَتىا من اؼبدن احملصنة اليت ما زالت 
منطقة التل  إىلقسنطينة  ربول بينو وبُت طرق اؼبرور، انطالقا من اؽبضاب العليا الشرقية يف ناحية

موجهة ضد  م905/ىـ295 سنة األعلى اعببلية. وقد كانت العملية األوىل اليت قام هبا يف ربيع
قد سبق ىذه ف .31ىل تلك اؼبدينة للدخول يف طاعتوأباغاية. ولكنو ضمن لنفسو قبل ذلك استعداد 

ية يتمثل يف غلببفضلو انتزاع إقليم واسع من السيطرة األ ركة عمل متواصل من الشيعة استطاعوااؼبع
 .وراسحدودىا الغربية اؼبمتدة خاصة يف منطقة التل األعلى وجبل األ أغلب
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يوجد إقليم الزاب الذي كانت حدوده الشمالية يف  وراساعبنوب الغريب من إقليم األ إىل
الو وجنوبو كان هبمع لوال واحد. أما  سبتد لتشمل إقليم كتامة. وىذا اإلقليم بشمغليالعهد األ

اليت  32الزناتية اليت ستبٍت عليها مدينة اؼبسيلة حدوده الغربية فكانت تنتهي عند أراضي قبيلة بٍت برزال
، (313/925أسسها القائم بأمر اهلل يف خالفة والده عبيد اهلل اؼبهدي سنة ثالثة عشرة وثالشبائة ) 

وقد توىل بناءىا علي بن ضبدون بن ظباك بن مسعود بن منصور اعبذامي اؼبعروف بابن األندلسي، 
وقد واله القائم عليها فمارس سلطة على الزاب كممثل ونائب للخلفاء الفاطميُت، وبقي ابنو جعفر 

قرن ومنذ ال (.970/ 360)       إىل سنة 33من بعده واليا على مدينة اؼبسيلة وملك الزاب كلو
ذلك اإلقليم  إىلدور الثغر الذي عهد بو منذ قيام اػبالفة الفاطمية  منطقة الزاب أدت م10/ىـ4

 قاعدتو اؼبسيلة.  إىلالبعيد عن اؼبركز، و 

ية، باضكانت ىذه اؼبناطق )الزاب واغبضنة( يف البداية ربت سيطرة القبائل الرببرية اإلفقد  
غرب، الذي يبر دبحاذاة اؼبنحدر  -الطريق شرقاليت أسست فبالك مستقلة، وربكمت يف ؿبور 

اعبنويب للتل، وعلى اػبصوص منافذ الطرق الصحراوية. وظبح الفتح الفاطمي وفشل الثورات اػبارجية 
ات بتنشيط التجارة الصحراوية. لكن إخضاع اؼبناطق اعبنوبية ال يشَت مار للستار الذي أنشأتو ىذه اإل

ندرك أن  جبايةتأسيس مدينة ؼبركزي هبذا اغبد. وبداية من تاريخ عودة الطاعة الكاملة للحكم ا إىل
التحكم هبذا القفل كان ىدفا للتنافس والصراع اؼبستمرين. ففيما مضى وجب على الناصر اغبمادي 

د نوعا ما الرىان. الكفاح ضد زناتة اليت عارضت حكمو يف اعبنوب، ووصول القبائل العربية عق  
ة بٍت غانية الذين استولوا على امر جية ؽبذه اعبهة بطريقة جلية يف وقت مغوظهرت األنبية االسًتاتي
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اعبهة وجعلوىا واحدة من قواعدىم اػبلفية. وأظهر اغبكم يف كل مرة أنبية كبَتة يوليها ؽبا يف التحكم 
 34.هبذه اؼبنطقة اعبنوبية

من مدينة طبنة  أوراستعترب بالد الزاب منطقة شاسعة، تبدأ حدودىا الشرقية احملاذية عببل 
، 36كلم(  150تقارب بينها وبُت باغاية مسافة ثالثة أيام ) -طبنة  -، اليت35القريبة من مدينة نقاوس

، يف وسط الزاب يف العصر الفاطمي اؼبسيلة قاعدة إىلومن طبنة كبو الغرب مدينة مقرة، ومن مقرة 
 .37الزناتيُت وبٍت كمالن اؽبواريُت أرض بٍت برزال

د الزاب من اعبهة الغربية منطقة فبتدة األطراف تتصل بتيهرت عرب القبائل تشكل حدو و 
"جوزة" الذي يربط مدينة اؼبسيلة رت، وبأرض بٍت زيري عرب هنر يسمىوتيه اؼبتنقلة بُت بالد الزاب

 .أما من اعبهة الشمالية فتتوقف حدود الزاب عند بالد كتامة، وتشكل عند اعبنوب صحراء38بأشَت
 وسدراتة. ووارجالن حدود بالد اعبريد إىلواسعة تصل 

 

 

 مجال المغرب األوسط. ومحاوالت إخضاعالفاطميين 

من اليت سبتد كتامة قبح الفاطميون يف إقامة اؼبلك السياسي الشيعي ببالد اؼبغرب يف أرض  
عرب سهول اغبضنة جنوبا،  وبالد الزاب أوراسجبل  إىل)مرسى اػبزر( مشاال،  سواحل البحر الرومي
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. 40ميلة فسطيف انتهاء عند جباية غربا إىل 39أما حدود أراضيها من اعبهة الشرقية فتبدأ من قسنطينة
. وشكلت قلعة إيكجان من 41ويضيف ابن خلدون أن من مدن بالد كتامة القل، جيجل، سكيكدة

 .اليت تراجع دورىا بعد قباح الدعوةأرض كتامة مهد الدعوة الشيعية، 

للقيام بالعمل الدعوي والعسكري لتوفرىا على بأرض كتامة  ختيار على جيملةلقد وقع اإل
عوامل النجاح، فأرضها جبلية وعرة تصلح للعمل الدعوي السري كما تصلح للعمل العسكري ألهنا 

ية، اؼبستهدف األول يف العمل العسكري إفريقتعز على األعداء. كما أن وقوعها على طرف بالد 
ية، ويف ذات الوقت تقع على غلبة األمار قلب اإلرقادة الفاطمي ألهنا والية عباسية، فهي بعيدة عن 

ودبعرفة حدود القبائل الرببرية،  42،يةغلبة األمار طرفها. وبالتايل تصلح كقاعدة لضرب األىداف يف اإل
، فقد حدد باعتبارىا قبيلة من الربانس يف بالد اؼبغرب األوسط 43يسهل علينا معرفة حدود قبيلة كتامة

أما ، 44سيف البحر، ما بُت جباية وبونة" إىل أوراس"من حدود جبل  يف عصره ابن خلدون معاؼبها
أن حد بالدىم " أن حدود كتامة على لسان أحد اغبجاج الكتاميُت فقال: إىلالقاضي النعمان فيشَت 
، كما وصفوا األمصار القريبة  منهم وىي: بلزمة، سطيف، "ثالثة أيام عرضاطبسة أيام طوال، ويف 

 . 45ميلة، بأهنا على حدودىم
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يف الشمال دبجموعة  الساحلالبحر وبالد ولذلك قبد أن ىذا اجملال شديد التنوع ربط بُت 
، والنمامشة ،وراسؾبموعة من حواضر اعببال باأل من اؼبراسي. ويف نفس الوقت سيطرت على

  46.جنوباالسهول العالية بُت أطلس التالل وأطلس الصحراء و 

أن اػبلفاء الفاطميُت قد حافظوا تقريبا على النظام اإلقليمي السابق  إىليبكن أن نشَت 
اؼبغرب بالد على السيطرة  حاولوا ، بعد أن47ة يف اؼبغرب األوسط مع ازباذ سياسة وحدة الدولةغالبلأل

غربو. ولتعيُت وربديد األقسام اعبغرافية لبالد اؼبغرب األوسط، يبكن أن نضبط  إىلمن شرقو 
اؼبصطلحات اليت ؽبا مدلول جغرايف وإداري يف العصر الفاطمي إلعطاء صورة دقيقة لتلك األقاليم 

"العامل" حيث يطلق البلد على منطقة اؼبصطلحات قبد عبارات "البلد" و"األطراف" وومن تلك 
، اػبارجة عن 48اف مثل بالد الزاب، وتطلق األطراف على اؼبناطق الواقعة يف زبوم البالدفبتدة األطر 

 إفكان. اؼبدن الواقعة حوؽبا كتنس والشف،طاعة السلطة مثل عاصمة الرستميُت سابقا "تيهرت" و 

االنتقال من  يفة لفبعدما قبحت الدو اعبديدة للفاطميُت مفردات اجملال  تستثن التغيَتاتمل 
 و"العماالت" "األطراف" لديها مناطق، م908/ ىـ296مراحل "دار اؽبجرة" أصبحت بعد 

أراضي اػبالفة الفاطمية بعد القضاء و"الواليات" و"الكور" ىذه اؼبفردات اعبغرافية اليت سادت يف 
ز لدين اهلل خالفة اؼبعمرحلة  إىلواستمرت  م947/ ىـ336 يزيد ـبلد بن كيداد عام يبأعلى ثورة 

األطراف والقبائل اليت كانت تثَت الفتنة  سيطر على( بعد أن 953-972/ 341-362)
كانت اليت   أوراس. أما باقي أجزاء اؼبغرب األوسط فإهنا تشمل مدن وقالع، كمدن جبل 49والعصيان

 تشكل مراكز جبلية ؿبصنة.
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اؼبدن الواقعة مل تتعد يف فًتات قوهتا  الفاطمية الدولةذلك فإن بوبة ؾباين ترى أن حدود ل
على أطراف الصحراء مثل سجلماسة واؼبسيلة، وبسكرة وطبنة وبالد اعبريد، وىي اؼبدن اليت تتحكم 

الدولة الفاطمية اليت حكمت منطقة إن  . 50يف مسالك ذبارة الذىب بُت بالد السودان واؼبغرب
شاسعة دبذىب ـبالف للمذاىب اليت يدين هبا أىلها، كما أن جغرافيتها وانتماءاهتا تنوعت فتنوع 
اقتصادىا واختلفت حياهتا اؼبعيشية، وتعاملت السلطة اعبديدة مع ىذا التنوع واالختالف دبا ىبدم 

  .51أىدافها اغبيوية

 

 

 (12-6/11-5القرن  )الزيري العهد في التل وامتداداته 

 -م1047/ ىـ440وربديدا عام  اػبامس اؽبجري، اغبادي عشر ميالدي،يف القرن 
الفاطميُت دبصر ة اؼبذىبية والسياسية بُت بداية فعلية للقطيع ااؼبصادر على أهنذبمع اليت  م1048

لنهائية بُت القَتوان إذ ستتلوه سلسلة من اإلجراءات يف اذباه تعزيز القطيعة ا ،والزيريُت ببالد اؼبغرب
تُت إمار  إىل (م1148-973/ىـ543-362) الدولة الزيرية الصنهاجية مساانق مثوالقاىرة. 
بعد استقالل اغبماديُت بالقلعة مث جباية. ستتغَت حدود اجملاالت ببالد اؼبغرب األوسط منفصلتُت 

ا يف تأثَتا اؽبجرات اؽباللية على إمارات اؼبنطقة سياسيا. أساس ةثلمتاؼبديدة اعبعطيات اؼبجذريا نتيجة 
والتنقل للجماعات والقبائل نتيجة سبسكها بنمط وعلى اؼبستوى االجتماعي نشطت حركة االنتقال 

  .العيش الرحلي أو نتيجة الضغوطات اؼبستجدة هناية القرن اػبامس اؽبجري/ اغبادي عشر ميالدي
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الناذبة عن  تانتعاش اغبركة واالنتقاالو توطن القبائل  الذي حدث يفالتغَت اعبذري ىذا إن 
يف بالد اؼبغرب  الكتامية اتنقص اعبماعسيودي أيضا . م11/ىـ5اؽبجرات اليت ميزت القرن 

األوسط، وذلك بفعل اؽبجرات اؼبتعددة اليت شهدهتا خالل العصر الوسيط بداية من انتقال الدولة 
، كبَتة ةكتامي  صباعاتمصر، فكان انتقال ىذه الدولة متبوعا بانتقال  إىلالفاطمية من بالد اؼبغرب 

 إىل بالد اؼبشرق، إضافة يف بالد اؼبغرب األوسط من جهة، كما ظهر تزايده يف اظهر نقص عددى
كل من اؼبغربُت األدىن واألقصى تبعا للظروف واؼبصاحل،   إىلقبائل كتامة وفروعها متتالية لىجرات 

ماعات يف اؼبراكز ىذه اعب، فكان سبركز ندلسبالد األ إىلوكذلك كان االنتقال واضحا كبو الشمال 
ومن ىنا يبكننا القول أنو كان ىذا االنتقال ، حركات االنتقال ىذهية أكرب دليل على ندلسوالكور األ

 بصمة واضحة للمجال الكتامي شهدىا العديد من اؼبورخُت واعبغرافيُت والرحالة يف ذلك العصر.

ـبتلف األقطار  إىلأن بقايا اعبماعات الكتامية بعد اؽبجرات السابقة  إىلكما نشَت 
ؾبموعتُت أساسيتُت نبا: ؾبموعة سدويكش، وؾبموعة بٍت ثابت، واحتال  واعبهات، شكلت فرعُت أو

ؾباال واسعا يف بالد اؼبغرب األوسط، يبكن القول بأنو غطى بعض الشيء على النقص الذي خلفو 
بقايا أخرى من القبائل  إىلالكتاميُت هبجراهتم العديدة، فكان كل من سدويكش وبٍت ثابت، إضافة 

ا وىناك يف أرجاء اؼبغرب األوسط، لكن بعد كل ما عرفو اؼبغرب األوسط من الكتامية متناثرة ىن
انقسامات وصراعات سواء أكانت سياسية، أو اجتماعية، أو مذىبية، وكذلك بسبب اؽبجرات 

القبائل من مد وجزر وخضوع وانفصال للسلطات ىذه اؼبختلفة، وعلى الرغم من التغَتات اليت عرفتها 
، فكان معاؼبو الرئيسةاؼبغرب األوسط، واستقرت حدوده و  ضح يف بالداتل الكتامي فإن اجملااؼبركزية، 

يتموقع يف اغبدود الشمالية الشرقية لبالد اؼبغرب األوسط، مشتمال على مدن ساحلية مشالية، وأخرى 
 داخلية جبلية.

 سنة إىلية إفريقحدود  إىلتاريخ وصول بٍت ىالل  443/1052 سنة يف مدة قصَتة منو 
ية واؼبغرب األوسط. إفريقسبيبة تغَتت ىياكل اجملتمع يف  الزيريُت يف تاريخ ىزيبة م1064/ ىـ457
انقالب كبَت، ترتب عنو اختالل التوازن بُت اؼبدنية والظعن وبُت الساحل والداخل. وأصبحت وىو 



مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 279  15العدد 
 

من اؼبمكن أن  . فتغَتت اعبغرافية العمرانية. لذلك مل يعدحل تستقطب اؼبدن ال سيما العواصمالسوا
يتواصل وجود القلعة وسط ؾبتمع رحل غَت قادر على ىضم سلطة اغبكومة وال يتعامل مع اؼبستقرين 
إال دبنطق اليد العليا. ومل تعد السلطة اغبمادية نفسها قادرة على مراقبة اعبهات التابعة ؽبا. وانعكس 

 . 52عد أن اضطربت اؼبسالك التجاريةذلك على اغبياة االقتصادية؛ إذ أصبحت القلعة معزولة ذباريا ب

واختلف حول رب، غوصل حد االهنيار مشل كل بالد اؼب لذلك حدث تراجع باؼبنطقة
، م11/ىـ5بداية القرن  إىل، بل يبكن الرجوع هبا م16/ىـ10وليدة القرن مل يكن الًتاجع ف ،أسبابو

القاىرة وظهور كيانات سياسية أظهرت عجزىا عن التصدي للقوى الغازية  إىلبعيد رحيل الفاطميُت 
على غرار االحتالل النورماين أو إيقاف زحف القبائل العربية البدوية. وبدا االهنيار أكثر وضوحا بعد 

ثالثة كيانات سياسية منفصلة راظبة اغبدود السياسية  إىلتفتت ؾبال الدولة اؼبوحدية وتشظيها 
 . 53يا اؼبوجودة اليومإفريقة لدول مشال واعبغرافي

ت بفعل انتشار البدو، فشدراج مسألة اػبضوع للسلطة وحالة االنفالت اليت تإ يبكنو 
نو كلما ابتعدنا عن جباية تنحصر سلطة أطبيعة ودرجة اػبضوع للحكم. ومن الواضح  تتتنوع لذلك

الدولة أكثر. ففي اعبنوب حيث أكثرية السكان رحل، تصبح حدود تطبيق القانون وفبارسة اغبكم يف 
ال عن طريق إالفضاء وعلى الرجال الذين يشغلونو ويقطعونو غامضة. ومل يصبح التحكم فعاال حقيقيا 

 . 54روابط مبايعة شيوخ القبائل للحكم اؼبركزي

األول ن نسجل أن اجملال ببالد اؼبغرب األوسط تطور منذ القرن أيف األخَت يبكن 
التحوالت األوىل الناذبة عن معارك الفتوح اإلسالمية ؛ فقد ربمل إقليم التل السادس ميالدي/اؽبجري

جرت بنفس اؼبنطقة خاصة ما تعلق  2/7حداث القرن أهناية القرن. لنجد أن أىم  إىلواليت استمرت 
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اؼبختلفة، حيث قبحت يف تأسيس اؼبلك بكل  بأحداث عصر الوالة ونشاط دعاة اؼبذاىب العقدية
 وراسبنواحي األ من تيهرت وتلمسان وانقسام باقي اؼبنطقة على باقي الفرق اؼبذىبية مثل النكارية

داية مث ؾباال قليم مستقرا للثوار يف البوبذلك شكل ىذا اإل بطولقة وبسكرة.والوىبية وصباعات اؼبعتزلة 
 مهما للدعاة وبعد ذلك أصبح معربا للتجار.

تظهر قبيلة كتامة كجماعات مناصرة لدعوة الشيعة وكمجال طريف  3/9مع أواخر القرن 
قاء اؼبد واعبزر يف ب، مع م908/ 296بعد ية إفريقينجح يف تغيَت كل جغرافيا اؼبنطقة والسيطرة على 

يب أ. ورغم قباح بعض الثورات مثل ثورة ندلساؼبدعمة من أمويي األحدوده الغربية حيث نشاط زناتة 
يف السيطرة على هنا فشلت يف األخَت أيزيد ـبلد بن كيداد يف ربجيم اجملال الفاطمي ببالد اؼبغرب، إال 

 قباح ربالفات عبماعات جديدة خاصة الصنهاجية. بفضل ؾباؽبا 
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تاريخ الصحافة المكتوبة المتخصصة عامة و الرياضية خاصة في أروبا والو م أ 
 (,طن العربي )مصر والجزائر نموذجاوالو 

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة / /قسم علوم اإلعالم واإلتصال/ بوحيلة رضوانأ/
bouhila.redouane@gmail.com 

 الملخص :    
 بأخبار الساسة و ىتمت يف نشأهتا األوىل متخصصة ، حيث إ ادلكتوبة بدأت الصحافة

دينية تنشر اإلصليل  ا بدأتييف إفريق التجارة ، و أخبار ادلاؿ و احلرب وأخبار  النببلء و
 الت األنباءاإنشاء وك ظهور الربيد و تقدـ وسائل االتصاؿ و العظات الدينية ، ومع  و

تقدـ لقرائها أخبار ولت إىل حح  ععبية  حت توزيع األخبار يف العامل ، حتكرت اليت إ
قاحرة على السياسيُت  تعد مل و ، زداد توزيعهاا متنوعة تغطي كافة اجملاالت واألنشطة و

مع التطور الذي حدث يف العامل يف رلاالت العلـو  العسكريُت ، و التجار و النببلء و و
زيادة عدد السكاف ، عاد التخصص إىل  نتشار التعليم وإ االتصاؿ و لتكنولوجيا وا و

الرياضية من بُت أكثر الصح  تعترب الصح  ، و  أىداؼ جديدة و  الصحافة بأظلاط
تطورات ملحوظة منذ  اليت عرفت، و  ادلتخصصة إنتشارا و إىتماما لدى الفئات الشبانية

خصوحا يف ادلنتص  الثاين من  بداياهتا األوىل سواء يف العامل أو و يف عادلنا العريب ،
 القرف العشرين.

The Abstract:                                                                   
The press started in its early years  a specialist , focused on the 
news of politicians, nobles, war , finance and trade ، in Africa, it 
began to publish the gospel and religious sermons, and with the 
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advent of communication and the emergence of mail and the 
establishment of news agencies that monopolized the 
distribution of news, The world has known the popular 
newspaper that offering for its readers diverse news covering all 
areas and activities; It is no longer limited to politicians, nobles, 
merchants and military. With the development of the world in 
the fields of science, technology, communication, Population, 
specialty returned To the press with new patterns and objectives 
.The sports press is Considered among the most specialized 
widespread and most Interested newspapers among the youths 
categories, which have witnessed remarkable developments 
since its early beginnings both in the world and in the Arab 
world, especially in the second half of the twentieth century. 

 مقدمة:
يف الدوؿ ادلتقدمة بسبب  منذ البداية جليا إف االىتماـ بالصحافة ادلتخصصة بدا     

 إال أف السنوات ، تقسيم العمل والتخصص الدقيق الذي تتسم بو اجملتمعات الصناعية
ىتماـ الدوؿ النامية بالصحافة ادلتخصصة خاحة يف األخَتة عهدت تزايدا ملحوظا يف إ

قتداء بالدوؿ ، إ ذات الطابع األكادؽلي البحث   اجملاالت العلمية اجملاالت الثقافية و
يف السنوات  قد كاف للتطورات اليت حدثت ،و 1ادلتقدمة قصد مسايرة عجلة التنمية

ىذا النوع من الثقافة الصحفية ، بل أحبحت تلح فيو  يف تطور الدور الفعاؿ ، األخَتة
إحلاحا كبَتا على اعتبار أنو ضرورة من ضرورات العصر الذي نعيش فيو ، ذلك أف 
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لت من جهد ومهما أكثرت من عدد الصفحات ومهما ذالصحافة العامة مهما ب
قاالت ومهما ادلختصُت يف كتابة األحاديث والتحقيقات واألعمدة وادل من استخدمت

أضافت من أركاف جديدة ... فإف الصحافة العامة عاجزة عن استيفاء األخبار من كل 
 ىذا وقد، 2قطاع من ىذه القطاعات وكل ىيئة من ىذه اذليئات أو مجاعة من اجلماعات

نتشار ايف العامل مع  -كأحد أىم الصح  ادلتخصصة-بدأ إنتشار الصحافة الرياضية
 ، القرف التاسع عشر وظهور األلعاب الرياضية اجلماىَتية ككرة القدـ النوادي الرياضية يف

حيث كانت تعيش حتت  يف البداية، ىتماما بالصحافة الرياضيةإومل تبد الدوؿ العربية 
يقوؿ فاروؽ أبو زيد أف األخبار الرياضية كانت حيث  ، وطأة االستعمار الغريب األورويب

لصح  العامة خبلؿ الثلث األوؿ من القرف رلرد أبواب حغَتة وقصَتة تنشرىا ا
 3العشرين.

 مفهوم الصحافة المتخصصة:  5-5
تعددت تعاري  الباحثُت دلفهـو الصحافة ادلتخصصة بسبب اختبلفهم سواء من     

إال أهنا مل تبتعد عن معٌت  ، حيث الصياغة أو من حيث  الًتكيز على جوانب معينة
من فروع العلـو أو الفنوف أو الثقافة أو مبختل  فرع باالىتماـ الصحفي  بتخصص أو 

الصحافة  )):  د على أهنابجوانب احلياة ادلتشابكة وادلعقدة وقد عرفها عاط  عديل الع
اليت تعاجل على حفحاهتا مواضيع متخصصة ويطالعها الصفوة والقادة وادلثقفوف ثقافة 

مة وحتديد القضايا ادلطروحة عالية ، وىؤالء يقوموف بدور رئيسي يف وضع السياسة العا
، فالباحث ركز على النوع من الصح  اليت 4 ((اليت تؤثر يف بقية عرائح اجملتمع وفئاتو 

 تقدـ مادة متخصصة جلمهور متخصص من القراء .
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ثبلثة تعاري   أما حبلح عبد اللطي  فقد أورد  يف كتابو الصحافة ادلتخصصة ،    
كرب قدر من أو الدورية اليت تركز أ ةو اجمللأىي الصحيفة  ةالصحيفة ادلتخصص أف أوذلا

اىتماماهتا على فرع واحد من فروع التخصصات اليت يهتم هبا نوع معُت من القراء 
 ، حبيث يكوف معظم نشاطها يف مجع األخبار والتحليبلت وكتابة ادلقاالت والتحقيقات

قليلة من اىتمامات  ةيدور حوؿ ىدا الفرع وقد يغطي ىذا النوع من الصح  نسب
الصحيفة أو اجمللة أو الدورية  هناما يف التعري  الثاين  أأ سلتلفة غَت ما ختصصت فيو ،

ما يف التعري  الثالث فهي أ، و 5كثر ختصصا يف فرع من الفروع أاليت تعٌت جبزئية ما 
تزادة الصحافة اليت تعٌت جبانب واحد من اىتمامات القراء يف التطلع ضلو ادلعرفة واالس

وإظلا ىي قاحرة على قطاع معُت  ، منها ، وىي ليست ححافة للعامة أو اجملتمع كلو
 .6من القراء 

 مفهوم الصحافة الرياضية : 5-5
الصحافة الرياضية ىي تلك الصحافة اليت تعاجل أساسا ادلوضوعات الرياضية واليت  إف

بالرياضة   امتخصص نوعاوكوهنا ،  هبا توجو أساسا إىل اجلمهور ادلعٍت بالرياضة وادلهتم
ذلا  ، ال ؽلنع أف تعاجل قضايا أو موضوعات أخرى ، ادلتخصصة  باقي األنواع األخرىك

 الصحة وو  مثل علم النفس والًتبية ، قدر من العبلقة أو االرتباط مباعرة بُت الرياضة
ضمن  يفن ولك ، اإلقتصاد أو اليت ليس ذلا عبلقة مباعرة بالرياضة كالسياسة أو األدب

وضوعات وتؤثر على عخصية حدود ضيقة ال غلوز أف تتعداىا حىت ال تطغى ىذه ادل
 ححيح أف الصحافة الرياضية موجهة أساسا إىل مجهور رياضي سلتصو   الصحيفة ،

لكنها ال تغفل إطبلقا عرائح أخرى من اجلمهور حيث درجة  مبجاؿ الرياضة ،مهتم  أو
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ذلك بقصد زيادة درجة اىتمامها وجذهبا  ، و معدومةاىتمامها بالرياضة قليلة أو عب
لكن  عرط أف يبقى ذلك ضمن حدود معينة ال ينبغي  ، وكسبها إىل مجهور الرياضة

ة رغم أف الصحيفأيضا و  ، جتاوزىا جتنبا لتمييع حدود مجهور الصحيفة الرياضية
عباع حاجاهتم إلتسعى  كوهنا ، مشجعي الرياضةو أ الرياضية موجهة أساسا إىل ىواة
فإهنا غلب أف ال تنسى أف ىؤالء األفراد ىم أعضاء يف  ، اإلعبلمية يف رلاؿ الرياضة

حترص الصح  الرياضية وخاحة اجملبلت الرياضية على أف تضمن  ، غلب أف أسر
حفحاهتا بعض ادلوضوعات ادلوجهة إىل ىؤالء األفراد احمليطُت بالشخص الرئيسي اليت 

 .  7فتصبح ححيفة األسرة كلهاتتوجو إليو الصحيفة 
 تاريخ الصحافة المتخصصة في العالم: - 5
بدأت الصحافة يف نشأهتا األوىل متخصصة ، حيث اىتمت بأخبار الساسة والنببلء     

ا بدأت الصحافة يوأخبار احلرب وأخبار ادلاؿ والتجارة ، ويف بعض الدوؿ وخاحة يف إفريق
ة ، ومع تقدـ وسائل االتصاؿ وظهور الربيد وإنشاء دينية تنشر اإلصليل والعظات الديني

و" وول   1836يف فرنسا عاـ  HAVAS الت األنباء مثل : " ىافاس " اوك
"WOOLF    و" رويًتز  1838يف أدلانيا عاـ- REUTERS  يف اصللًتا عاـ"

 ، وإنشاء " الكارتل "  اإلخباري الذي ضم ىذه الوكبلت الثبلث معا 1852
واحتكرت عن طريقو توزيع األخبار يف العامل وتطورت الصح  وحتولت إىل حح  

 ملو  ، ععبية ، تقدـ لقرائها أخبار متنوعة تغطي كافة اجملاالت واألنشطة وازداد توزيعها
تعد الصحافة قاحرة على السياسيُت والنببلء والتجار والعسكريُت ، ومع التطور الذي 
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لعلـو والتكنولوجيا واالتصاؿ وانتشار التعليم وزيادة عدد حدث يف العامل يف رلاالت ا
 .8 السكاف ، عاد التخصص إىل الصحافة بأظلاط وأىداؼ جديدة

 فرنسا :  -5-5
سجلت الدراسات اإلعبلمية التارؼلية  أوؿ ححيفة متخصصة ظهرت يف فرنسا كانت 

" ، واليت كانت حترر من  Journal Des Savantsباسم العلماء "  1665عاـ 
با اليت كانت و طرؼ فريق من العلماء حيث تًتجم وتنشر يف الدوؿ الرئيسة يف أر 

 Laححيفة الجازيت " ، باإلضافة إىل ظهور 9 متخصصة يف النواحي العلمية واألدبية
Gazette  وكانت ختتص بالنواحي السياسية ،  1761" اليت أحبحت أسبوعية عاـ ،

كصحيفة رمسية توىل إحدارىا تيوفراست رينودو   1631مرة عاـ حيث حدرت ألوؿ 
" أما رللة   Gazette De Franceازيت دو فرانس" "ج مث محلت بعد ذلك اسم ،
كمجلة عهرية حتفل حفحاهتا بأخبار   1672" فصدرت عاـ  Mercure َتمارك

  .10 األدب واجملتمع
رنسية حتت اسم " لو حدرت أوؿ ححيفة يومية ف 1777ويف أوؿ يناير عاـ     

" اليت تتكلم عن كل عيء إال عن  Le Journal De Parisجورناؿ دو باري 
ة أما ححافة ادلر أ Fernand TERROUعلى حد تعبَت فرناند ثَتو  11السياسة
 le Courrierي دوال نوفوطي يور كمتمثلة لو  18ىل القرف إهورىا ظحل يف ألاع فَتج

De La Nouveautée هرت رللة مستقلة ظمث  ،12 ـ1758سست عاـ أاليت ت
،   Marie Franceم  أسبوعية متخصصة يف الشؤوف النسائية واألزياء  باس

، وإحتلت ادلكانة األوىل يف   le Parisien Libreأحدرهتا دار احلرية الباريسية 
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يريك إويذكر"  ،Marie Claire  13ىذا اجملاؿ وكانت تصدر قبل احلرب باسم 
بلغ عدد الصح  ادلتخصصة التقنية  1998يف عاـ  نوأ Erik NEVEUنفو" 

حيث أحبح ىدا القطاع القلب النابض للعمل يف  ، 1430وادلهنية يف فرنسا 
أكثر و  % من اجملموع العاـ 42ـ حوايل 1999ي غطى عاـ ذالصحافة الفرنسية وال
 10يف الصحافة التلفزيونية وحوايل  -دلذكورتُت ُت اتلؤلسبوع - من مليوين نسخة

 .14آالؼ نسخة للمجبلت ادلتخصصة يف ادلوسيقى أو الصيد البحري 
 : بريطانيا 5-5 
ظهور الدورية ادلسماة ويكلي نيوز يف ثلة تمكانت بداية الصحافة الربيطانية م  

Weekly News  وتعترب أوؿ مطبوع إخباري  ، 1622مايو  23اليت حدرت يف
 بريطانية بادلفهـو احلديث فهي ححيفةمنتظم الصدور يف بريطانيا ، أما أوؿ ححيفة 

، مث حتوؿ امسها  1665اليت حدرت عاـ  Oxford Gazetteكسفورد جازيت أ
حدرت ححيفة  1702، ويف سنة  London Gazetteإىل لندف جازيت 

Daily Current يف العامل وقد واحلت حدورىا  األوىل وكانت اليومية احلقيقية
تخصصة الربيطانية فقد بدأت متمثلة يف ححيفة أما الصحافة ادل ،15 1735حىت عاـ 
 Johnواختار حاحبها " جوف ولًت   ، 1785اليت أنشأت عاـ  Timesتاؽلز 

Walter  الذي كاف يعمل تاجرا وكاف اإلعبلف ىو مادتو الوحيدة وقراؤه ىم رجاؿ "
 Theاألعماؿ ، وكانت تصدر يف البداية باسم ذو الدايلي يونيفارسل رغلستس 

Daily Universal Regists   من خبلؿو  ، نسخة 1500وكانت توزع 
تكاد تكوف الصحافة  للصحافة اإلصلليزية ، استقراء بعض الدراسات اإلعبلمية
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ادلتخصصة ىي طابع الصحافة يف بريطانيا يف بداية القرف التاسع عشر ، حيث يقل 
انيا ، وتعترب عدد الصح  اليومية اليت كانت دتثل إال جزاء يسَتا من ححافة بريط

هتتم بنوع معُت من األخبار   حيث،  الصحافة األىلية يف اصللًتا ححافة متخصصة 
بعضها للتجارة وبعضها للرياضة ، حيث يزداد عدد الصح  الرياضية  ، وادلوضوعات

 .16 أكثر من أي نوع آخر
لصح  ادلتخصصة يف ل وقد أورد إبراىيم عبده يف كتابو الصحافة األوروبية قائمة    

أل  رللة ذات طابع جتاري أو فٍت ، وما ال  تجدحيث و ،  1952بريطانيا عاـ 
 رللة للرياضة واذلوايات ادلختلفة ووسائل التسلية 250رللة دينية ، و 300يقل عن 
رللة بُت أسبوعية وعهرية خاحة  60رللة يف ادلوضوعات السياسية وضلو 80وضلو 
 .17 بادلرأة

 الواليات المتحدة األمريكية : 5-3 
تنر                                 ير . رحسب ما ورد يف كتاب االتصاؿ اجلماىَتي لصاحبو جوف .     
 "John.R.RITNER " بن  حدارإصحافة يف الػو ـ أ بدأت متخصصة بأف ال

لنشره ححيفة  صللًتاإمن  يالذي أقص    Benjamin HARRISجامُت ىاريس 
 The Public نسيزور يكأبابليك  اذسم إـ حتت 1690قدـ إىل بوسطن عاـو  سرية ،

Occurences ،  أما الصحيفة الثانية  ا ،واحد االيت مل يصدر منها سوى عددو
اليت أحدرىا "جوف   The Boston News Letterوز التريا بوسطن نذفكانت 
ة قصَتة ، أما الصحيفة و عاعت لفًت  1704عاـ John Camble ل" كامب

 Benjamin  بن جامُت فرنكلُت" األمريكية احلقيقية فقد أحدرىا"
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FRANKLINE لفانيا جازيتيوىي ححيفة بنس ، ـ 1728 عاـ 
Pensylvania Gazette  لت الصح  ظ 1970وحىت عاـ  ، 18بلدالفياييف ف

مث ظهرت اجملبلت والدوريات والصح   ، حزبية ؽللكها السياسيوف ااألمريكية ححف
، 19االكتشافات العلمية يف كافة اجملاالتو  ادلتخصصة يف العلـو  اليت نقلت االخًتاعات

آالؼ  10أ يف الثمانينات حوايل  نو حدر يف  الو ـأزيد أبو   فاروؽ  دوحسب ما أور 
 من رللة جديدة 200ويف كل عاـ  تصدر  آالؼ رللة متخصصة ، 8 نهامن بي ، رللة
 . 20رللة متخصصة 160بينها 

 مصر:  5-4
صحافة ، متخصصة من خبلؿ احلملة الفرنسية اليف أوؿ األمر  عرؼ الوطن العريب     

كانت النشأة األوىل أجنبية خالصة وكاف ىدفها خدمة األغراض   حيث، 21)على مصر
 Le Courrier Deفكانت  ححيفتا "  ، السياسية والدعائية للحملة الفرنسية

L'Egypt  1797أغسطس  29" ، أي  " بريد مصر" اليت ظهر عددىا األوؿ يـو 
 La Décadeالثانية فكانت  "، و  1801يونيو  30واستمرت إىل غاية  ،

Egyptienne  أي " العشرية ادلصرية " اليت كانت تصدر كل عشرة أياـ وكانت ، "
 كونوا ما عرؼ باسم اجملمع العلمي ادلصري  الذينهم احلملة موجهة للعلماء الذين ضمت

محلت عبارة " ححيفة لآلداب واالقتصاد السياسي" ، أما الصحافة العربية  قدو  ،
األوىل اليت عهدىا الوطن العريب فكانت ححافة رمسية دتثلت بصورهتا ادلبسطة يف " 

 . 22يف عهد زلمد علي 1828جورناؿ اخلديوي " وذلك عاـ 
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أما أوؿ ححيفة عربية مبفهومها احلديث فكانت ححيفة " وقائع مصرية " أحدرهتا     
 ، واليت كانت تصدر يف أوؿ عهدىا باللغة الًتكية مث 182823مطبعة بوالؽ عاـ 

 .24 وأحبحت فيما بعد عربية زلضةباللغتُت العربية والًتكية  بعدىا
أف الصحافة  ، افة العربيةيف كتابو تاريخ الصح  ويذكر "فيليب دي طرازي"    

ادلتخصصة يف الوطن العريب يف أوائل القرف العشرين كانت ختتل  باختبلؼ غايات 
و سياسية أو أدبية أو علمية أو فنية أتارة تكوف دينية  ، أححاهبا ونزعاهتم ومشارهبم

 ... اخل .
وبلغ عدد رلبلهتا  1909وقد عرؼ القراء العرب الصحافة النسائية ابتداء من عاـ     

وقد تزايد اآلف يف الدوؿ  ، رللة مث انتشرت بعد ذلك اجملبلت األدبية 14يف ذلك احلُت 
العربية عدد الدوريات يف الصحافة ادلتخصصة اليت تفوقت على عدد الصح  العامة ، 

متمثلة يف الصحافة الفنية والصحافة الرياضية والصحافة حيث صلد أبرز التخصصات 
األدبية والصحافة العلمية ، ولو أف البعض غلعل الصحافة االجتماعية متضمنة للصحافة 
الفنية وححافة ادلرأة والطفل باإلضافة إىل ظهور يف السنوات األخَتة الدوريات 

 . 25ادلتخصصة يف القضايا الفكرية والسياسية
و ادلنظمة العربية دليل عاـ الصح  واجملبلت يف الوطن العريب الذي أحدرتويسجل     

أف عدد ، 1988عاـ والثقافة والعلـو التابعة جلامعة الدوؿ العربية والصادر للًتبية 
%  3.5دورية أي بنسبة  465التخصصات يف الوطن العريب بلغ  الدوريات يف سلتل 

وىي نسبة قليلة بالقياس إىل عدد سكاف الدوؿ العربية  ، شلا يصدر يف دوريات العامل
ختصصا مشلت  40وقد وزع الدليل عدد الدوريات على  ، واإلمكانات ادلتاحة فيها
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دبية والرياضية والعلـو والتكنولوجيا والدين ... فنجد مثبل األدب والثقافة بػ اجملبلت األ
دورية ورللة الشباب  94مي دورية ، الدين اإلسبل 240دورية ، االقتصاد بػ 287

 . 26دورية ... اخل 80والرياضة 
 الجزائر:  5-5   
أحدر الفرنسيوف ادلستعمروف عددا كبَتا من اجلرائد منذ السنوات األوىل لدخوذلم اجلزائر     

باللغتُت العربية والفرنسية ، فكانت الصحيفة األوىل اليت أحدروىا باللغة العربية  ا،وإحتبلذل
 ، وىي ثاين ححيفة تصدر باللغة العربية يف الوطن العريب 1847ىي ححيفة " ادلبشر" عاـ 

ستعمارية ، تطلع و إ حيث أحدرهتا السلطات الفرنسية  كصحيفة رمسية  دلقاحد سياسية
ا على التعاليم والقوانُت الصادرة من الوالية العامة مث لتخذؿ بو روح اجلزائريُت يف حفحاهت

ادلقاومة ، وتوالت بعدىا الصح  الناطقة باللغة الفرنسية بأمساء عربية جزائرية مثل ححيفة " 
بدأت و   1852أفريل  25اليت حدر عددىا األوؿ يـو األحد   L'Algerienاجلزائري" 

، وصلد كذلك ححيفة  27أياـ األحد والثبلثاء واخلميس 1952تصدر بانتظاـ يف أوؿ ماي 
بتداء من إ ييومال ورىاحد اليت انطلقLa Nouvelle Algérie " اجلزائر اجلديدة " 

وىي أوؿ   Clément De Vernoiبرئاسة حترير  1858ديسمرب  6يـو اإلثنُت 
 . 28جريدة يومية تصدر يف اجلزائر

منذ ادلنتص  الثاين من القرف التاسع عشر يف عرفت اجلزائر الصحافة ادلتخصصة     
 اليت ، La Gazette Médicaleرلاالت متعددة فنجد مثبل اجمللة الطبية اجلزائرية 

بالعاحمة على أيدي أحد األطباء الفرنسيُت  1856فرباير عاـ  25حدرت يـو 
العاملُت ضمن جيش االحتبلؿ الفرنسي "جيش إفريقيا " وأعرؼ على رئاسة حتريرىا 
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الذي كاف يشغل منصب طبيب رئيسي جبيش إفريقيا وكذلك " ور" بَتتراند" الدكت
واليت   Revue Africaine، وصلد كذلك  رللة إفريقيا 29شفى الدايستمب

حيث بدأت الصدور  ، 1856معية  التارؼلية اجلزائرية اليت تأسست عاـ أحدرهتا اجل
وكانت تصدر مرة كل عهرين وىي رللة هتتم بشؤوف التاريخ  ، يف نفس سنة التأسيس

وقد حدر  يف رلالو الواسع من اآلثار واألماكن التارؼلية وتراجم بعض الرجاؿ والعلماء ،
، أما  30لثاين يف ديسمرب من نفس السنة، وا 1856عددىا  األوؿ يف عهر أكتوبر 

   Derboukaالصحافة الفنية فقد عرفت الكثَت من األمساء مثل جريدة "الدربوكة"
وىي جريدة إىتمت بالفن مبا فيو ادلسرح وادلوسيقى والغناء وكاف ىدفها تسلية اجلمهور 

وتصدر ليـو  1856أكتوبر  18األورويب ، حدر عددىا األوؿ يـو  -الفرنسي 
 . 31السبت والثبلثاء

 Le Tirailleurوأما الصحافة األدبية فوجدت جريدة "الرامي اجلزائري"     
Algérien   نوفمرب  14يـو  ىاوىي جريدة أدبية ، دراماتيكية ، ىزلية بدأت حدور

السبت والثبلثاء و اخلميس وداـ حدورىا مدة أياـ  لتصدر باجلزائر العاحمة ، 1858
 عهرا . 22
بالعاحمة عاـ  Revue Agricoleويف الشؤوف الفبلحية حدرت اجمللة الفبلحية     

كل ما ، و 32 وكانت تصدر مرتُت يف الشهر يف اليـو العاعر واخلامس والعشرين،  1860
اجلزائر يف النص  يف بعض النماذج من الصحافة ادلتخصصة اليت ظهرت  يىسبق ذكره 

و بعد  20النص  الثاين من القرف  من، ويف ما يلي بعض النماذج  19الثاين من القرف 
االستقبلؿ حتديدا ، ففي الصحافة األدبية صلد رللة " الكلمة " لصاحبها عبد اهلل عثامنية 
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فصلية وىي رللة  ، و تصدر عن اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية ، " اجمللة الثقافية "
وتصدر عن ادلركز الوطٍت لوثائق الصحافة واإلعبلـ ، ويف الصحافة  1971حدرت عاـ 

وكذلك رللة  ، 1970النسائية صلد رللة " اجلزائرية " لعائشة بن اإلماـ اليت حدرت عاـ 
اجملاؿ الطيب صلد " اجمللة اجلزائرية ية ، و يف ل" دفاتر نسائية " لزينب األعرج و ىي رللة فص

ويف اجملاؿ االقتصادي  ، لعبد احلميد أبركاف وىي نص  عهرية تصدر بالفرنسية للطب"
صلد رللة " بورحة األعماؿ " وىي عهرية تصدر بالفرنسية ورللة " الفبلحة الصناعية " 
وىي نص  عهرية مزدوجة اللغة ، وكذلك صلد " ادلركزية لئلعبلنات " وىي ححيفة 

 . 33أسبوعية تصدر باللغة الفرنسية
 تاريخ الصحافة الرياضية : -3
 أوروبا:  3-5
لقد ظهرت أخبار الرياضة يف الصح  منذ نشأة الصح  نفسها يف هناية القرف     

ومل حتتل الرياضة نفس أعلية  ، السادس عشر وبداية القرف السابع عشر يف غرب أوروبا
إرتبط بازدياد وخاحة أف ظهور الصحافة  ، البنوؾ وحركة السوؽو  ادلاؿو  أخبار التجارة

وقد ظلت الشؤوف  ، نفوذ الرأمسالية األوروبية وإىتمامها الطبيعي بالنشاطات اإلقتصادية
 ،34ر الرياضية حتتل مرتبة أقل أعلية من السياسة واإلقتصاد يف ححافة القرف التاسع عش

 L'Equipeالرياضية"     اليوميةحأما الصحافة الرياضية يف فرنسا ، فزيادة على الص
،  ورلبلت ادلطابع ادلراقبة من طرؼ  Sport Complet"35"و " Paris Turf"و"

احلزب الشيوعي ، الذي أسس أوؿ ححيفة رياضية عهرية جملموعتو الشيوعية  عاـ 
، واليت حتوي طبعاهتا يف  Sprint Miroir ت"حتت إسم" مَتوار سربين ، 1946
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 Le Miroir Foot"، "Le Miroir Duوقتنا احلاضر كل من ادلبلحق "
Rugby" ، "Le Miroir Du Cyclisme" ، "Le Miroir 

D'Athletisme  " 36، ف ىناؾ ححافة رياضية مزدىرة يف ميادين أخرى غَت كرة فإ
ا وقد القت بعض الصح  حعوبات مثل ححيفة" ذى القدـ ، مثل السياقة والفروسية ،

Sport" اليت جاءت بعد ححيفة "Miroir Sprint ( يف طبعة "J )  حيث أعلنت
صدور العادي وسوؼ لن تصدر عنها إال أرقاـ ال عن  أهنا ستتوق 1971يف آخر سنة 

  Tour De Franceخاحة متعلقة باألحداث الرياضية الكربى مثل دورة فرنسا"
ححيفة تتمركز حوؿ لعبة "الرىاف  35"ويف أعداد قليلة ، ويوجد يف فرنسا كذلك حوايل 

Tierce يف  . 197137نسخة يف األسبوع سنة  ايل إىل مليوين" ويقًتب سحبها اإلمج
" : إف األخبار الرياضية  Fernard TERROU" –فرنسا يقوؿ " "فَتناند تَتو" 

"  Le Figaro -وجدت منذ وقت مبكر مكانا ذلا عيئا فشيئا يف ححيفة " لوفيقارو 
 . 38 1854عاـ  ذمن
ولكن ما لبثت أخبار الرياضة أف عرفت طريقها إىل الصفحات األوىل من الصح      

وظهور الصحافة  ، وقد ارتبط ذلك بازدياد عدد قراء الصح  ، مع بداية القرف العشرين
ذلك الوقت أحبحت أخبار الرياضة يف الصح  أداة جلذب أكرب عدد  ذومن ، الشعبية
 ، عد االىتماـ بالشؤوف الرياضية قاحرا على الشعبيةومع مرور الوقت مل ي ، من القراء

الصح  بىتماـ االوإظلا امتد االىتماـ إىل حح  النخبة وإف مل يكن بنفس قدر 
 . 39الشعبية

 الوم أ:  3-5
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نتشار النوادي الرياضية يف القرف ابدأ انتشار الصحافة الرياضية يف العامل الغريب مع     
، وبعد احلرب العادلية  40 الرياضية اجلماىَتية ككرة القدـالتاسع عشر وظهور األلعاب 

وبعدىا بفًتة قصَتة بدأت مرحلة  ، الثانية بدأت تنتشر اجملبلت الرياضية ادلتخصصة
أخرى وخاحة يف الواليات ادلتحدة األمريكية ؽلكن تسميتها مبرحلة ختصص التخصص أو 

فهناؾ رلبلت  ، نةحيث ظهرت حح  متخصصة يف رياضة معي،  التخصص الدقيق
ومن اجملبلت الرائدة 41خلاوأخرى للبيسبوؿ وثالثة يف ادلبلكمة ...  ، لكرة القدـ

 Sport’s Streetedادلتخصصة يف رلاؿ الرياضة يف الـو أ صلد رللة سبورتس سًتيتيد 
 Field Andورللة فيلد اند سًتمي   Sport’s field، ورللة سبورتس فيلد  

Stream42 . 
 :  الوطن العربي 3-3

حيث كانت تعيش حتت  ، ىتماما بالصحافة الرياضيةإومل تبد يف البداية الدوؿ العربية 
يقوؿ فاروؽ أبو زيد أف األخبار الرياضية كانت حيث  ، وطأة االستعمار الغريب األورويب

رلرد أبواب حغَتة وقصَتة تنشرىا الصح  العامة خبلؿ الثلث األوؿ من القرف 
حيث عرفت الصحافة العربية  اإلىتماـ بالشؤوف الرياضية يف فًتة متأخرة  ،43العشرين
 ، ذلك باستقبلؿ العديد من الدوؿ العربية بعد احلرب العادلية الثانية  رتباط، إل نسبيا

اإلقليمية والدولية و  وظهور الفرؽ الرياضية الوطنية اليت حارت تشارؾ يف ادلسابقات احمللية
، وحارت الصح  العربية تفسح العديد من حفحاهتا للشؤوف الرياضية بل أحبح 

 .44ؼلصص ذلا حفحة أو أكثر يوميا يف كل ححيفة 
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فقد أحبحت األخبار  ، وبعد أف ازداد اىتماـ القراء العرب بالشؤوف الرياضية    
ياضية بعد أف كانت تصدر يف يف جرائد ورلبلت متخصصة يف الشؤوف الر  تنشر الرياضية

وقد أدى ظهور التلفزيوف إىل إغلاد منافسة مع الصح  حوؿ  ، لصح لعكل مبلحق 
الذي أجرب بعض ادلؤسسات الصحفية  ، جذب اجلمهور إىل الرياضة وفرقها ادلتعددة

واإلحتادات واألندية الرياضية خصوحا الكبَتة إىل إحدار حح  ورلبلت متخصصة يف  
بالرغم من أف كثَتا من ىذه الصح  واجملبلت مل  ، ق بالشؤوف الرياضيةكافة ما يتعل

اإلحتاد أو ادلؤسسة  أو يكتب ذلا اإلستمرار ألف ظلوىا كاف يتوق  على مدى قوة النادي
 . 45الصحفية
وقد مشلت ظاىرة اذلجرة الصحفية العربية  الصحافة الرياضية ، إذ تصدر من روما     

اب العريب " و" رياضة وفنوف " ومن باريس تصدر رللة " الفائز" رللة عربية باسم " الشب
الشهرية ، ومن الربازيل تصدر أسبوعية " ادلبلعب " ، فإدراكا من القائمُت على 
الصح  العربية لتزايد اىتماـ القارئ بالشؤوف الرياضية ، قاموا بتوسيع التغطية الصحفية 

يف العامل ... ونتج عن ذلك أف ارتفع عدد للشؤوف الرياضية حبيث مشلت أخبار الرياضة 
الصحفيُت العاملُت باألقساـ الرياضية يف الصح  واجملبلت أف وحل األمر أف يكوف 

 .                                                              46لكل لعبة زلرر متخصص يف الكتابة عنها
 مصر:  3-3-5   
بالشؤوف الرياضية بادلعٌت ادلتعارؼ عليو حاليا إال مع بداية  مل تعرؼ مصر اإلىتماـ    
عندما بدأ الشباب ادلصري يكوف الفرؽ ادلختلفة لكرة القدـ يف األحياء  1885عاـ 

،  47الشعبية ، وظهور أوؿ فريق مصري لكرة القدـ قاـ بتأسيسو زلمد أفندي باعا
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حيفة " الرياضة ادلصرية وكانت أوؿ ححيفة رياضية حصلت على اإلذف بالصدور ىي ح
من طرؼ  1895، وأعقب ذلك حدور ححيفة " السباؽ " عاـ  1888" وذلك عاـ 

، وفيما عدا  1896"نوري إميل نافاريت" باإلسكندرية ، وحدور رللة " الرياضة " عاـ 
ذلك مل هتتم أي ححيفة أو رللة تصدر آنذاؾ باألخبار الرياضية خاحة أف األنشطة 

 .                                                                    48الوقت كانت من نصيب اجلاليات األجنبية اليت أقامت يف مصر الرياضية يف ذلك
حدرت يف القاىرة أوؿ رللة رياضية متخصصة يف العامل العريب  1921يف عاـ     

الرياضية بصفة عامة  واإلفريقي وكانت باسم " ادلضمار " ، وقد اىتمت جبميع األنباء
ونتائج مباريات كرة القدـ وسباؽ اخليل بصفة خاحة ، وعند هناية فًتة العشرينات 
عهدت فًتة الثبلثينات اطلفاضا يف اىتماـ الصحافة ادلصرية بالرياضة ، حيث حدرت  

اليت   1933، ورللة " األلعاب الرياضية " عاـ  1931كل من رللة " السباؽ " عاـ 
وىي كذلك تصدر  1937بوعيا يف القاىرة ، ورللة " الشعاع " عاـ كانت تصدر أس

أسبوعيا يف القاىرة ، أما يف فًتة األربعينيات فلم تشهد مصر حدور أية ححيفة رياضية 
، أما يف اخلمسينيات وبعد  49ويعود ذلك لتأثر معظم أنشطة احلياة باحلرب العادلية الثانية

الصح  حىت وحلت إىل حفحات كاملة استغلت  قياـ الثورة زادت مساحة الرياضة يف
أغلبها لوح  وحتليل كرة القدـ ، ومل ػلدث إىتماـ باأللعاب األخرى إال مع األحداث 

، ومن جهة حدور اجملبلت ادلتخصصة  بالرياضة  فقد  50غَت العادية يف ىذه األلعاب
ذلك عاـ وىي رللة أسبوعية ، وحدرت ك 1952حدرت رللة " الدليل الرياضي " عاـ 

 . 51رللة " ادللعب " مث أعقبتها رللة باسم " الرياضة وأوقات الفراغ 1955
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مايو  24بدأت فًتة الستينات بصدور قانوف تنظيم الصحافة والذي حدر يـو     
وكاف لو أثره يف أف تتخذ الصح  ادلصرية طريقا واحدا يف تناوؿ ادلوضوعات  1966

لتجديد يف األبواب األخرى كالفنوف واألدب السياسية ، واجتهت الصح  للتعيَت وا
والرياضة شلا كاف لو األثر األكرب يف زيادة ادلساحة ادلخصصة للمادة الرياضية ، ولكن بعد  

، توق  النشاط الرياضي دتاما وكاف لو األثر السليب على  1967يونيو  5النكسة يـو 
ت كل الصح  الرياضية الصحافة اليت وجهت كل إىتماماهتا إىل أخبار احلرب وتوقف

، ويف السبعينيات عاد النشاط الرياضي إىل ما كاف عليو خصوحا بعد  52عن الصدور
وحدرت رلموعة من اجملبلت والصح  اليت أعرفت على حدورىا  1973عاـ 

ادلؤسسات الصحفية الكربى أو األندية ، فصدرت جريدة " التعاوف الرياضي" عاـ 
وىي  1973نشر تبعتها ححيفة " األىلي " عاـ عن دار التعاوف للطبع وال 1971

 1976ححيفة نصفية حدرت عن النادي األىلي ، وكذلك ححيفة " الزمالك " عاـ 
و يف نفس العاـ حدرت كذلك ححيفة " الكورة وادلبلعب " عن دار التحرير للطبع 

حدرت ححيفة " اجلمهور ادلصري " وحدرت عن النادي  1980والنشر ،  ويف عاـ 
ي ببور سعيد ، وحدرت ححيفة " أخبار الرياضة " وىي ححيفة أسبوعية حدرت ادلصر 

وقد أعطت إىتماما بالغا بكافة األلعاب  1989ديسمرب  26عن دار أخبار اليـو  يـو 
الرياضية على رأسها كرة القدـ كما تضمنت األخبار الرياضية على ادلستوى الدويل 

                                                                         .                      53دلختل  األلعاب
حدرت رللة "األىراـ الرياضي" عن مؤسسة األىراـ و اعتربت  1990ويف عاـ     

إضافة جديدة للصحافة الرياضية ادلتخصصة ادلصرية دلا حدرت فيو من فخامة يف الطباعة 
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وكاف اإلقباؿ اجلماىَتي على عرائها كبَتا منذ  وادلوضوعات اجلديدة مع رخص الثمن ،
 .54حلظة حدورىا

حدرت رللتُت عهريتُت خاحة بكرة القدـ ، وعلا رللة " الكرة  1995ويف عاـ     
و ىذه األخَتة تصدرىا منطقة "  Cairo Footballادلصرية " ورللة " كايرو فوتبوؿ" 
 ادلصري لكرة القدـ ( .                                       القاىرة لكرة القدـ ) اإلحتاد

حدرت أوؿ ححيفة رياضية يومية ىي ححيفة " ادليداف " إال أهنا  1996ويف عاـ     
حتولت إىل ححيفة عامة يف نفس العاـ وأحبح حدورىا غَت منتظم ، ويف نفس العاـ 

أحبحت نص  عهرية ، حدرت ححيفة    " حوت الرياضة " وبدأت أسبوعية مث 
فصدرت أسبوعية "  1997وتصدر عن دار ادلوق  العريب للصحافة والنشر ، أما عاـ 

 .   55الصقر الرياضي
 الجزائر:  3-3-5 
 األبيض البحر لؤللعاب اجلزائر إحتضاف مبناسبة رياضي مطبوع أوؿ ظهور اجلزائر عرفت  

 تأىل إف ، كما 1975 سنة اجلزائر تستضيفها دولية تظاىرة و كأوؿ مرة ألوؿ ادلتوسط
 للصح  قويا دفعا أعطى 1982العامل بإسبانيا سنة  كأس اجلزائري لنهائيات ادلنتخب
 "ادلنتخب"و بالفرنسية اذلدؼ(  الناطقة" )tuBحح  " فظهرت اجلزائرية ، الرياضية
 اليت " الرياضية الوحدة" وكذا نسخة أل  100 إىل سحبها وحل اليت بالعربية الناطقة
 . السياسي الطابع ذات الوحدة جمللة ملحق كانت
 لسنة اإلعبلـ وقانوف 1989 فيفري 23 دستور نتيجة أتى الذي اإلعبلمي االنفتاح ومع

 الرياضية الصح  من رلموعة حدرت  ، اخلاحة الصح  إلنشاء اجملاؿ وفتح 1991
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" " noBtBtépméC" ححيفة ، مث تأسست "56     ادلبلعب حدى" أبرزىا ،
 أكتوبر  03يف الفرنسية  باللغة ناطقة كأسبوعية رياضية "كومبتسيوف" أي" ادلنافسة

 يف مرة تصدر وكانت قليل، بعدد البداية كانت عاب، ححفي طاقم من 1993
السبت والثبلثاء و  االسبوع: يف مرات 3 مث ، 1997 مارس حىت يـو السبت األسبوع

 و صلد يـو اخلميس "   Compétition plus اخلميس فنجد يـو الثبلثاء"
Compétition weekend يومية إىل بعد حتولت  2007 حائفة "  ، ويف 

 7/7أحبحت تصدر موندياؿ جنوب إفريقيا، مبناسبة 2010 جواف و يف  7/ 6رياضية
 يوميا، نسخة ال  75 و 60 بُت السحب عدد حيث من رياضية جريدة ثاين ، و ىي
 الوطٍت ادلنتخب مشاركة مبناسبة يوميا نسخة 100.000 و  85.000اىل وحلت وقد
موندياؿ جنوب  يف اصللًتا مع مباراتو اخلضر إجراء مبناسبة أكرب وبدرجة التصفيات يف

 العاحمة ،يديرىا باجلزائر مناين النقيب عارع :يف االجتماعي مقرىا يقع. 2010إفريقيا 
 ، و للجريدةSARL عركة ذا مسؤولية زلدودة  عن عبارة اجلريدة مجاؿ،و قسـو

 إثنُت الوطن: ، وأربعة خارج مراسل  43ب  الوطٍت الًتاب معظم مراسلُت على مستوى
 للصح  بالنسبة األقدـ وىي تعد ،57قطر يف و واحد إسبانيا يف واحد فرنسا، يف

، إىل ادلستمرة الرياضية   01/11/1998 اذلداؼ" يـو" ححيفة ظهور كاف مث اليـو
عهر   يومي مند بشكل تصدر اليـو ىي واليت العربية باللغة ناطقة كأسبوعية رياضية

 كمتوسط اليومي سحبها كأوؿ يومية رياضية جزائرية ناطقة بالعربية ،ويبلغ   2007أوث 
 الرياضية للصح  بالنسبة إفريقيا األكرب السحب يعد ما وىو نسخة أل  150

باإلضافة إىل حدور مبلحق تابعة للهداؼ وىي اذلداؼ الدويل ، "اذلداؼ ويكاند" 
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،  الرياضية الصح  من العديد تلتها مث ،" الناطقة بالفرنسية  Le Buteur و"لوبيتور"
 ،"ببلنيتأي اذلدؼ باإلصلليزية  léoGقوؿ"  "، "الشباؾ" "الكرة "، الكرة+ "بلوس"،

جتربة  لصحيفة رياضية تصدر بشكل يومي يف وىي أوؿ  tGopSBe ènélB"سبور
ىي يومية رياضية ناطقة  06/03/2006اجلزائر حيث حدر عددىا األوؿ يـو 

 بالفرنسية تغطي سلتل  األلعاب الرياضية ،إال أهنا عرفت كثَتا من اإلنقطاعات حيث أف
من لعبة   الصحافة الرياضية اجلزائرية احلالية ال هتتم بتغطية كل الرياضات، على العكس

يف   متخصصة على وجو اخلصوص يومية الرياضي" وىي اخلرب كرة القدـ، مثل يومية "
كرة القدـ احمللية باإلضافة إىل كرة القدـ الدولية وتفرد أحيانا حفحة عن بعض الرياضات 

 كأس هنائيات ، مبناسبة2010 ماي 19السبت  يـو الصفر العدد حدر، و  األخرى
 اخلرب" أف أي  2010 جواف 11 اجلمعة يـو انطلقت واليت العامل جبنوب إفريقيا

األسهم  ذات للشركة تابع رياضي ملحق يوما، و ىي بعشرين احلدث استبقت "الرياضي
 يومييت ححفي من عدد طرؼ من 1990 سبتمرب 01   يف تأسست اليت "اخلرب"

 ،1990نوفمرب  01 يف يـو منها عدد أوؿ ظهر وقد احلكوميتُت، الشعب و ادلساء
 األسبوعي، اخلرب حوادث، اخلرب األـ، مثل للشركة تابعة أخرى إعبلمية مبلحق لتليها
و  بكل حدؽ الرياضي اإلعبلـ" ععار اختذت اليت الرياضية اليومية الرياضي، اخلرب وأخَتا
 2017( حاليا الرياضي اخلرب يدير قسنطينة، فيما والية يف الرئيس مقرىا ويقع ،"إحًتافية

 ماي أوؿ بساحة الصحافة دار يف مقرىا ؽلثل فيما محيدعي من قسنطينة، عدالف (
 بل األخرى اجلهوية ادلكاتب عن يقل ال ونشاطو عملو لكن جهويا مقرا بالعاحمة،
خصوحا احملًتؼ -احمللية  البطوالت العاحمة وتعترب اجلزائر يف لوقوعو نظرا يتجاوزىا
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 ححيفة تقدمها اليت اإلعبلمية للمادة اخلصب اجملاؿ الوطٍت الفريق وأنباء -الثاين األوؿ و
  58الرياضي. اخلرب
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 .75، ص 2012،
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 ودوره في الصراع العثماني الفارسي األساس الديني والتكوين المذىبي
 – 30الجزائر -  أبو القاسم سعد اهلل جامعةقسم التاريخ  / حمزة عيجوليأ/

 hamzaidjouli@yahoo.frااليميل:
 الملخص:

ظهرت عدة دوؿ يف اجملاؿ اجلغرايف للعادل  1269بعد سقوط دولة ادلوحدين سنة    
مشرقا ومغربا تسعى الكتساب الشرعية الدينية اليت تضمن ذلا اذليبة والقبوؿ، اإلسالمي 

 والصفوية مثاال بارزا يف ذلك، فالدولة العثمانية وتعد الدولتاف العثمانية
وسرعامنا توسعت وتطورت  اليت بدأت كإمارة بدوية يف األناضوؿ (1299/1923)

ترب نفسها حاملة لراية اخلالفة حىت أصبحت إمرباطورية مًتامية األطراؼ كانت تع
 دينية صغَتة اليت بدأت كأسرة( 1501/1736)الصفوية الدولة  ومع بروزاإلسالمية، 

اراها جل مذىبا سلالفاوتوسعت خارجها باعتماد األساس الديٍت بتبنيها  يف اذلضبة اإليرانية
طبع أساسا دخلت القوتاف يف صراع سياسي وعسكري مرير ، وغرميتها الدولة العثمانية

 .لعدة قروف ا يف اخلالؼ العثماين الفارسييمتغَتا رئيسبطابع الصراع ادلذىيب الذي صار 
Abstract: 
    After the collapse of the Almohads’s state in 1269, many states 
appeared in the geographical scope of the Islamic World, east 
and west, seeking to obtain religious legality that would 
guarantee respect and acceptance, to which the Ottoman and 
the Safavid states are considered perfect examples. The Ottoman 
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state that started as a bedouin principality in Anatolia rapidly 
gained momentum and developed into a vast empire, 
considered itself as the vanguard of the Islamic Caliphate. With 
the advent of the Safavid state that had started as a religious little 
family on an Iranian hill and expanded outside Iran relying on 
religious grounds, adopting the Shi’ite doctrine to differentiate 
itself from its neighbor and rival, the Ottoman empire, the two 
states engaged in a bitter political and military conflict; a 
factional conflict that became an essential variable in the 
Ottoman-Persian dispute for centuries. 

 الكلمات المفتاحية:
الدعاية  –األناضوؿ  –الصراع العثماين الفارسي  –اخلالفة العثمانية  –الدولة العثمانية 

 الصفوية
 المقال:

تُػَعدُّ الفكرة الدينية زلرًِّكا أساسيًّا لألحداث التارخيية، كما أف الدين مقوِّـ رئيسي يف    
بناء احلضارات ونقصد بالدين ىنا سلتلف ادلعتقدات اليت تتبناىا الشعوب سواء كانت 
مساوية مثل اإلسالـ وادلسيحية واليهودية أـ وضعية كالزرادشتية والبوذية واجملوسية 

 .1والسيخية وادلناوية...إخل
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وقد تبٌتى ىذا الرأَي عدُة مدارس تارخيية وفالسفة ومفكرين كابن خلدوف ومالك بن    
وغَتىم، خالفا دلن يقدِّـ مقومات أخرى للحركة التارخيية مثل العوامل  2نيب وأرنولد توينيب

 .3ادلادية واالقتصادية والتحوالت االجتماعية
يف األناضوؿ وقياـ الدولة الصفوية سنة  1299لقد كاف ظهور الدولة العثمانية سنة    

يف اذلضبة اإليرانية على أساس ديٍت وىو اإلسالـ، فانتساب العثمانيُت إذل  1501
كزعيم قبلي يدين باإلسالـ ويسعى لتوسيع رقعة إماراتو خدمًة لو يف   4عثماف األوؿ

، كما أف انتساب الصفويُت إذل شي  الطريقة صفي الدين مواجهة البيزنطيُت ادلسيحيُت
كزعيم روحي وشي  ُمَربٍّ سٍت قبل أف يتحوؿ أحفاده إذل التشيع   5إسحاؽ األردبيلي

الذي بٌت على أساسو الشاه إمساعيل الصفوي دولتو وتوسعاتو، فاألساس الديٍت والذي 
أف التكوين ادلذىيب يُفرِّؽ بينهما ىو اإلسالـ جيمع بُت القوتُت العثمانية والصفوية غَت 

 )التسنن والتشيع(.
يكاد جيمع ادلؤرخوف من مؤيدي الدولة العثمانية وحىت من أعدائها على الروح    

اإلسالمية والشحنة اإلميانية اليت رافقت مراحل تأسيسها وتوسعااها ونورد ىنا مثال قوؿ 
بُت مسيحي أوروبا يف زمٍن ما أف  : "كاف من ادلألوؼ6ادلستشرؽ اإلصلليزي برنارد لويس

يستعملوا كلمة )تركي( كمرادؼ لكلمة )مسلم( ويقولوف عن أي شخص اىتدى إذل 
اإلسالـ بأنو أصبح تركيًّا، ودل يكن ىذا التعبَت بعيدا عن ادلنطق ألف اإلمرباطورية العثمانية 

حلمل راية من مبدإ نشوئها إذل هناية أمرىا كانت دولة إسالمية نذرت نفسها أوال 
اإلسالـ إذل أقطار جديدة مث الدفاع عنو ضد الكفار... وكاف حاكمها األعلى حاكًما 
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لإلسالـ األعلى حسب تعبَت ُكتىاهبا ورجاذلا الرمسيُت، وجيوشها جيوش اإلسالـ وقوانينها 
 .7قوانُت اإلسالـ"

وتعاليم سياسية فاإلسالـ كديٍن كاف احملرؾ للفتوحات العثمانية واإلسالـ كنظاـ حكم    
واجتماعية ىو الصبغة اليت طُِبعت هبا الدولة العثمانية يف تأسيس قواعدىا، فقد حتددت 

، حيث 8العقيدة اإلسالمية كدين رمسي لألتراؾ العثمانيُت منذ عهد األمَت عثماف األوؿ
 .9يذكر بعض ادلؤرخُت أف عقيداهم قبل عثماف دل تكن واضحة دتاما

تشبُّع العثمانيُت منذ نشأة دولتهم بالشعور الديٍت وروح العقيدة غَت أف الثابت ىو    
اإلسالمية اليت أذلبت العاطفة الوجدانية لديهم، وىو ما يفسر االندفاع الكبَت يف 

 الفتوحات العسكرية ادلبكرة خاصة يف بالد ادلسيحيُت باسم اجلهاد ادلقدىس.
لة اليت تسَت بانضباط على ادلنهج ورغم ىذا دل تكن اخلالفة العثمانية بتلك الدو    

 اإلسالمي حيث شابْتها العديد من النقائص والتناقضات ولكن ُُيسب ذلا على األقل:
  توسعة الرقعة اإلسالمية وحفظ وحدة العادل اإلسالمي ومقدىساتو ألكثر من

 أربعة قروف.
 10مواجهة الضغوطات واحلمالت الصليبية شرقا وغربا. 

سألة الشرقية" ادلتداوؿ كثَتا يف الكتابات التارخيية عن الدولة حىت أف مصطلح "ادل   
العثمانية يعرب يف حقيقتو عن الصراع الذي كاف قائما بُت الشرؽ اإلسالمي ادلمثل يف 

( والغرب ادلسيحي ادلمثل يف الدوؿ واإلمارات 1923 -1299الدولة العثمانية )
مرحلة  -أي ادلسألة الشرقية مبفهومها احلديث-وىي دتثل  11وادلمالك ادلسيحية األوروبية
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، ويذىُب أحُد الُكتىاب بعيدا إذل حد 12من مراحل الصراع القدمي بُت النصرانية واإلسالـ
التأكيد على أف سبب سقوط الدولة العثمانية وإلغاء اخلالفة هبا يعود أساسا إذل عقيداها 

 .13ؤامرات وادلكائد ذلاالدينية وروحها اإلسالمية اليت جلبت ادل
فاألساس الديٍت الذي قامت عليو الدولة العثمانية ىو اإلسالـ السٍت الذي تبنىْتُو    

الدولة رمسيًّا من خالؿ ادلذىب احلنفي مع النزعة الصوفية اليت كانت بارزة يف الدولة، 
وفُت، حيث كاف معظم علماء ورجاؿ الفقو والقضاء وشيوخ اإلسالـ من األحناؼ ادلتص

 حىت أف بعض السالطُت كانوا من النُّسىاؾ والزىىىاد فيما تنقلو لنا بعض ادلصادر التارخيية.
كما أف الدولة الصفوية قد قامت على أساس الدين اإلسالمي إال أهنا ختتلف اختالفا     

جذريا مع العثمانيُت حيث جعلت التشيع ىو ادلذىب الرمسي للدولة فكانت العصبية 
 .14ية الشيعية قاعدة رئيسية يف التكوين السياسي الديٍت للدولةادلذىب
وقد وحىد التشيُُّع قبائل اذلضبة اإليرانية حتت راية الشاه إمساعيل الصفوي    
(، فكاف العامل ادلذىيب مبثابة الرابط ادلعزز للعامل القبلي الرابط بُت 1501/1524)

 .15اجملموعات البشرية اإليرانية
عت الدعاية ادلذىبية الشيعية أف حتقق انتشارا واسعا داخل اذلضبة اإليرانية لقد استطا   

وشرقي األناضوؿ والتخـو الشمالية للعراؽ وبالد الشاـ، فالعامل ادلذىيب ىو ادلفسر 
 -1501الوحيد لالمتداد السريع الذي شهِدْتو الدولة الصفوية يف عهد الشاه إمساعيل )

1524.) 
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مانية دولة إسالمية سنية، والدولة الصفوية دولة إسالمية شيعية، وىنا فإًذا الدولة العث   
 يظهر ادلتغَت ادلذىيب يف حتديد طبيعة العالقات بُت القوتُت .

رغم أف الدين الواحد من حيث ادلبدأ يعترب عامل وحدة بُت الشعوب والقوميات    
والطوائف يعد عامال  ادلختلفة غَت أف انقساـ الدين الواحد إذل رلموعة من ادلذاىب

للتفرقة والفتنة بُت أبناء الشريعة الواحدة، فيصبح بذلك الوالء للمذىب والطائفة مقدىما 
 .16على الوالء للدين

فيما صلد أف بعض الشعوب ادلتحضرة استطاعت جتاوز ىذه العقد الدينية ادلذىبية إذل    
الرقي يف عالقااها البينية وفق االحًتاـ ادلشًتؾ للمعتقدات الفردية واجلماعية مع احًتاـ 

 .17حقوؽ األقليات
لروحية لقد كاف تأسيس الدولتُت العثمانية والصفوية على أساس ديٍت شلثال يف القوة ا   

لإلسالـ مع اختالؼ التكوين ادلذىيب )سنة وشيعة(، فالدولة العثمانية تنسب نفسها إذل 
اإلسالـ وتراث ادلسلمُت وحضاراهم حيث تعترب نفسها وريثة لنظاـ اخلالفة اإلسالمية 
السنية اليت انتقلت عرب مراحل تارخيية من ادلدينة ادلنورة إذل دمشق فبغداد فالقاىرة وصوال 

، وكانت ترى كل سلالف ذلذا ادلبدإ عدوا ذلا سواء كاف من الصليبيُت أو 18إسطنبوؿإذل 
 .19من ادلسلمُت ادلخالفُت لفكراها ومذىبها وعلى رأسهم الدولة الصفوية

ىذه األخَتة ىي األخرى قامت على أساس مذىيب صريح منذ بدايتها حيث أصرى    
لنو كمذىب رمسي ووحيد للدولة بو الشاه إمساعيل على التسمك بادلذىب الشيعي وأع

ُُيدىد الوالء السياسي ذلا بُت مؤيديها ومعارضيها، واألخطر من ىذا وىو ما يدخل يف 
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صلب ىذا العامل ىو اعتبار ادلذىب الشيعي األساس الذي يوجو سياسات الدولة 
 .20داخليا وُيدد طبيعة عالقااها واسًتاتيجيااها اإلقليمية والدولية خارجيا

بالفعل كاف احملدد ادلذىيب ىو ادلتحكم يف العداء الذي ظهر بُت العثمانيُت و    
والصفويُت حيث إف كال الفريقُت اعترب مواجهة اآلخر حربا دينية وواجبا مقدسا، حيث 
رأى العثمانيوف أف الدعاية الصفوية اليت تنشر التشيع يف األناضوؿ والعراؽ تشكل خطرا 

، ألف ظهور الدولة العثمانية كقوة فاعلة 21ىا من أساسوعلى مصاحل الدولة وعلى وجود
خاصة بعد  22إقليميا ودوليا قد كاف معتمدا يف أساسو على البعد الديٍت واأليديولوجي

حصوؿ العثمانيُت على لقب اخلالفة اإلسالمية يف عهد السلطاف سليم األوؿ 
 .23عند دخولو إذل القاىرة بعد ىزمية ادلماليك 1512/1520

 
وبالتارل دل يرض العثمانيوف عن النشاط الصفوي الشيعي وخاصة وأنو يعطي للصفويُت    

وفق معتقدااهم احلق يف حكم العادل اإلسالمي باسم "آؿ البيت" والوالء ذلم واالستمرارية 
 يف دعواهم كباقي الدويالت الشيعية اليت ظهرت عرب التاري .

يسيا يف توتر العالقات بُت القوتُت العثمانية شيعة" عامال رئ –لقد كاف متغَت "سنة    
والفارسية ويف نشوء حواجز نفسية بُت اجملتمعُت وانتشار حالة من الكراىية واخلوؼ 
ادلتبادؿ يف أوساط الدولتُت والذي تعمق بفعل الدماء اليت سالت بُت الطرفُت أثناء 

نارد لويس أف العداء ، حيث يذكر ادلستشرؽ بر 24ادلواجهات واحلروب اليت قامت بينهما
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ادلذىيب بُت العثمانيُت السنة والصفويُت الشيعة دل يكن يقل عن العداء الذي كاف بُت 
 .25العثمانيُت والعادل األوريب ادلسيحي

فاألساس ادلذىيب كاف منطلقا زلددا لطبيعة العالقات العثمانية الصفوية وقد تعزز ىذا    
قومي أو ما ميكن تسميتو باخللفية الدميغرافية العامل بعامل آخر ىو العامل العرقي ال

 للعالقات القائمة بُت البلدين.
حيث تشكلت الدميغرافيا العثمانية خالؿ مطلع القرف السادس عشر من عدة قوميات    

وشعوب كانت مركزىا األسرة العثمانية الًتكية ومن التف حوذلا من القبائل الًتكمانية 
زايد تلك ادلكونات بفعل الفتوحات والتوسعات ادلتالحقة والغزاة األتراؾ مث بدأت تت

لتشمل البلغار والصرب والسالؼ والكرج والبوشناؽ واألرناؤوط واألكراد واألرمن والعرب 
واليونانيُت واليهود...إخل، فكانت الدولة العثمانية بذلك كيانا متعدد األعراؽ 

دلؤرخوف ىنا إذل جو التسامح ، جيمع بينهم تشكيل سياسي واحد، ويشَت ا26والقوميات
الديٍت الذي ساد داخل األراضي العثمانية حيث دتتع ادلسيحيوف مبختلف طوائفهم 
"الكاثوليك واألرثوذكس والربوتستانت" باحلرية واألماف كما أف اليهود أيضا قد حفظت 
مصاحلهم ومعتقدااهم حيث عاشوا يف سلتلف احلواضر العثمانية كإسطنبوؿ وبغداد 

ائر وبورصة وادلوصل... يف سالـ وأماف بل وشكلوا فئة فاعلة وخاصة يف اجلانبُت واجلز 
 .27االقتصادي واإلداري

وإذا قارنىا الدميغرافيا العثمانية بالدميغرافيا الصفوية سنجد أف ىذه االخَتة تتشكل من    
ف عدد أقل من القوميات فالصفويوف كأسرة ُيسبوف يف تكوينهم احلضاري على الًتكما
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بغض النظر عن أصلهم احلقيقي الذي تتضارب حولو الروايات، حيث تعد القبائل 
الًتكمانية وادلريدين الًتكماف النواة الصلبة لسكاف اذلضبة اإليرانية اليت قامت عليها 
العصبية الصفوية ويضاؼ إليها اجملموعات الفارسية واألوزبكية واألفغانية والبلوشية 

العربية اليت انضمت إذل الدولة يف خضم توسعااها ونشرىا  والكردية وبعض الوالءات
، ويشار ىنا إذل أف معظم ىذه التشكيالت القومية كانت تدين باإلسالـ 28للتشيع

السٍت والشيعي إذل غاية ازدياد نسبة الشيعة بفعل إعالف التشيع مذىبا رمسيا للدولة 
 .29وفرضو عنوة على رعاياىا

ٍت بُت الدولتُت من حيث تشكيالاهما القومية والعرقية وبذلك يكوف التداخل اإلث   
اآلسيوية عامال مهما يف حتديد طبيعة العالقات بُت القوتُت العثمانية والصفوية سلبا 

 . 30وإجيابا
الدولتاف العثمانية عليها وسارت هبا  تأسست فادلنطلقات واألسس الدينية ادلذىبية اليت   

أمرا منطقيا فرضتو  الصراع كاففلتداخل بُت القوتُت الرئيسي لقد كانت احملرؾ والصفوية 
رلريات األحداث وطبيعة األمور، فالعثمانيوف دل يكونوا ليقبلوا بظهور قوة إسالمية 
جديدة تنافسهم يف الزعامة وختتلف عنهم يف التكوين ادلذىيب كما أف طموحات 

بالصداـ العسكري مع  ذلم لالصفويُت واندفاعهم الطائفي ورغبااهم التوسعية قد عج
اجليوش العثمانية، فكانت ىضبة األناضوؿ واذلضبة اإليرانية ومناطق األطراؼ الغَت عربية 
وبالد ادلشرؽ العريب مسرحا لصداـ عثماين صفوي داـ أكثر من قرنُت من الزماف 
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، وقد ألقى ذلك الصراع بظاللو على العالقات بُت تركيا وإيراف إذل  1514/1736
  نا ىذا . يوم

                                                           

 اذلوامش:
 
 الديُن رافدا رئيسيا يف التكوين احلضاري بغض النظر عن صحة تعاليمو من خطئها.يُػَعدُّ  1
لو عشرات ادلؤلفات يف الفكر والفلسفة  1905/1973مالك بن نيب مفكر وفيلسوؼ جزائري  2

أىم أعمالو " دراسة للتاري "  1975/ 1889وفلسفة التاري ، أرنولد جوزيف توينيب مفكر اصلليزي 
مالك بن نبي حياتو ؤرخُت يف القرف العشرين ) للتوسع أكثر أنظر: مولود عومير، وىو من أشهر ادل

 ( 2011، 1، منشورات وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ، اجلزائر، طوآثاره
 مثل كارؿ ماركس وفريديك إصللز وىيجل وجوف بوؿ سارتر. 3
لقب بعثماف األوؿ ىو ـ( ادل1326 -ـ 1258السلطاف عثماف بن أرطُغرؿ بن سليماف شاه )/ 4

وداـ   1923مؤسس الدولة العثمانية وأوؿ سالطينها، وإليو تنسب الدولة اليت استمرت إذل سنة 
بعد وفاة أبيو أرطغرؿ بتأييد من األمَت عالء الدين السلجوقي  1324إذل  1299حكمو من عاـ 

البحوث العثمانية،  ، وقفالدولة العثمانية المجهولة)أنظر: سعيد أوزتورؾ وأمحد أؽ كوندز، 
 .(58، ص2008اسطنبوؿ، 

صفي الدين اسحاؽ ابن الشي  أمُت الدين جربيل ابن السيد صاحل ابن السيد قطب الدين أمحد،  5
 .1501/1736يعد اجلد ادلؤسس للساللة الصفوية اليت حكمت إيراف بُت سنيت 

بلندف( أستاذ يف اجلامعات الربيطانية واألمريكية لدراسات الشرؽ 1916برنارد لويس )من مواليد  6
األوسط متخصص يف تاري  اإلسالـ والتفاعل بُت اإلسالـ والغرب ويشتهر خصوصا بأعمالو حوؿ 

ًتكية لغة منها العربية، الفارسية، ال 20تاري  االمرباطورية العثمانية ترمجت أغلب مؤلفاتو إذل 
، ترمجة: سيد رضواف علي، إستنبول وحضارة الخالفة اإلسالميةواإلندونيسية ) أنظر: برنارد لويس، 

 (7، ص1982، 2الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ط
 .177برنارد لويس، ادلرجع السابق، ص 7
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ادلصري لتوزيع ، ادلكتب تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطىزلمود زلمد احلويري،  8

 .37، ص2001، 1ادلطبوعات، القاىرة، ط
، مكتبة العبيكاف، الرياض الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديثإمساعيل أمحد ياغي،  9
 .12ص1996، 1ط
، 2000، 4ادلكتب اإلسالمي، بَتوت، ط  التاريخ اإلسالمي )العهد العثماني(،زلمود شاكر،  10
 .27ص
أُلقيت  دروس ومحاضرات مقياس المسألة الشرقية وتفكك العالم العربي،عمار بن خروؼ،  11

على طلبة السنة األوذل ماجستَت، ختصص التاري  احلديث وادلعاصر، ادلدرسة العليا لألساتذة، بوزريعة 
 .2013/ 2012اجلزائر، 

 .05، ص1998، 1، مطبعة اآلداب، مصر، طالمسألة الشرقيةمصطفى كامل،  12
"النكير على منكري النعمة من الدين والخالفة سالـ مصطفى صربي يف كتابو ىو شي  اإل 13

دار  ،"األسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية"، وقد نشره مصطفى حلمي بعنواف واألمة"
 .11، ص2004، 1الكتب العلمية، بَتوت، ط

 .232إمساعيل أمحد ياغي، ادلرجع السابق، ص 14
الحروب العثمانية الفارسية وأثرىا في انحسار المد االسالمي على ي، زلمد عبد اللطيف ىريد 15

 .44ص1987، دار الصحوة للنشر والتوزيع ،أوربا
لى االستقرار السياسي واالنسجاـ عتعاين األمة اإلسالمية من تأثَت االختالؼ ادلذىيب والطائفي  16

يف هبذه اخللفية يف زمننا احلارل  وتسود اضطرابات سياسية االجتماعي حيث نشبت عدة حروب أىلية
 )العراؽ، سوريا، لبناف...(دوؿ عربية مثل 

رغم االختالؼ ادلذىيب بُت أبناء الديانة النصرانية من األوروبيُت )فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والربتغاؿ  17
ا نشهد اليـو ودوؿ أوروبا الشرقية األرثوذوكس( إال أنن –أدلانيا وبريطانيا الربوتستانت  –الكاثوليك 

 صلاح جتربة االحتاد األورويب سياسيا واقتصاديا واليت جتاوزت الصراعات الدينية وادلذىبية.
نقل العثمانيوف بعد دخوذلم القاىرة اخلليفة العباسي الذي كاف بالبالط ادلملوكي إذل إسطنبوؿ وىنا  18

( والذي يُعد 1512/1520وؿ )تتناقل ادلصادر العثمانية قصة تنازلو عن اخلالفة للسلطاف سليم األ
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تاريخ الدولة العثمانية زلمد فريد بك احملامي،  )أنظر:أوَؿ سلطاف عثماين يُلقب باسم اخلليفة 
 .(194، ص 1981، 1، حتقيق: إحساف حقي، دار النفائس، بَتوت، طالعلية

 -5033المسألة الشرقية )دراسة وثائقية عن الخالفة العثمانية الشاذرل، زلمود ثابت  19
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، دار النفائس، بَتوت، 5135/5303تاريخ الدولة الصفوية في إيران زلمد سهيل طقوش،  20
 .54، ص2009، 1ط
، مكتبة اإلصللومصرية، القاىرة، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليهاعبد العزيز الشناوي،  21

 .19، ص1980
، 1999، 1دار النفائس، بَتوت، ط تاريخ العالقات العثمانية اإليرانية،عباس إمساعيل صباغ،  22
 .30ص
بقيت ىذه القضية التارخيية شائكة وزلط خالؼ بُت من نفاىا من أساسها وبُت من أثبتها  23

ة ال تنتقل وأعطى الشرعية للعثمانيُت هبا، وبُت من أصىل شرعيًّا على أف اخلالفة اإلسالمية احلقيقي
 بتلك الطريقة اليت دتىت هبا للسلطاف العثماين سليم األوؿ.

تتناقل ادلصادر التارخيية أخبارا عن مذابح قاـ هبا الصفويوف يف حق أىل السنة من سكاف اذلضبة  24
اإليرانية وختومها ومذابح قاـ بو العثمانيوف يف حق الشيعة الصفويُت ) أنظر: زلمد عبد اللطيف 

 (189وانظر أيضا: زلمد فريد بك احملامي، ادلرجع السابق، ص 48دلرجع السابق، صىريدي، ا
 .53برنارد لويس، ادلرجع السابق، ص 25
 .112عباس إمساعيل صباغ، ادلرجع السابق، ص 26
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من رعايا الدولة إذل التحوؿ للمذىب الشيعي  تذكر ادلصادر العثمانية إجبار الصفويُت ألىل السنة 29

بالقوة وحبد السيف وأهنم قاموا بتصفية كل من رفض ذلك، عكس العثمانيُت الذين عرفوا بتسازلهم 
 الديٍت حىت مع غَت ادلسلمُت.

 .117نفسو، ص 30
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 الفرنسي في التعاطي مع الثورة الجزائرية9 االحتاللمقاربات 
 الحرب النفسية الفرنسية و المرأة الجزائرية أنموذجا

5844-5853 
 جامعة الشلف/  جمال قندل/ د

 الملخص 9
، من حيث 1954إشكالية  موقع اؼبرأة  اعبزائرية من ثورة نوفمرب  تبحث الدراسة،

الثوري على  اختالؼ طبيعتو، على كبو ساىم يف دفع وتطوير اؼبشاركة يف صناعة  الفعل 
يف الداخل كما يف اػبارج على حد سواء  الثورة  يف ؾباالت ـبتلفة و  متنوعة من جهة،

و الوقوؼ عند  إحدى أىّم اآلليات اإلسًتاتيجية اليت جنح إليها االحتالؿ الفرنسي فبثلة 
ازي مع تطور الثورة، وحبث أسباب الًتكيز على يف  آلية اغبرب النفسية اليت اعتمدت بالتو 

 لضرب الرغبة الثورية وشّل اإلرادة  الواعية اؼبرأة كطرؼ رئيس شّكل مدار اغبرب النفسية،
 لدى اؼبرأة .

Abstract : 

The present  study  examines the problematic  of the position of 
Algerian women in the revolution of November 1954 in terms 
of her participation in the manufacture of the revolutionary act 
of different nature, in a manner that contributed to the 
advancement and development of the revolution in various and 
varied fields   inside and outside  Algéeria, The most important 
strategic mechanisms that the French occupation has succeeded 
in are represented in the psychological warfare mechanism 
adopted in parallel with the development of the revolution, and 
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the reasons for focusing on women as a main party in the form 
of psychological warfare. 
 In addition of this, the study  examines tفhe impact of 
the psychological war on Algerian women and revolution. 

 الكلمات اؼبفتاحية
الثورة اعبزائرية، اؼبرأة،الريف، اؼبدينة، االحتالؿ الفرنسي، ؾباالت مسانبة  اؼبرأة، 

 النفسية، أدوات اغبرب النفسية.اغبرب 
Keywords 

Algerian Revolution, Women, Rural, City, French 
Occupation, Women's Contribution, Psychological Warfare, 
means of psychological warfare 

 توطئة

 عسكريوف على حد سواء، بصرؼ النظر عنالسياسيوف و الأدرؾ القادة الفرنسيوف،      
 أف االعتماد على اػبيار العسكري كخيار أوحد للقضاء على الثورة ،مواقعهم ومستوياهتم

عد خيارا ضروريا وأساسيا، بالنظر إىل النتائج اليت وبققها يف اؼبيداف. بيد أنو ، ي  اعبزائرية
ومن شبة بات من الضروري  لوجوب دعمو  وتعزيزه خبيارات أخرى، يبقى غَت كاؼ

كملة يف الوقت ذاتو للخيار العسكري، خاصة وأف دعمة وم  أخرى م   بدائلالبحث عن 
اؼبسئولُت العسكريُت أضحوا يروف يف اؼبيداف باستمرار، ويلمسوف بصدؽ التطور النوعي 

 اؼبتدرج للثورة. 
قائد    Parlange ويف ىذا السياؽ، خليق بنا التأكيد أف اعبنراؿ بارالنج

على القيادة العسكرية الفرنسية،  و أّّل يف اآلف ذاتو اقًتح  ،القسنطيٍت القسم العسكري
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ة وقوة، بل وخطورة  ىجمات جيش التحرير الوطٍت على راىن بعد أف أبصر شدّ 
وجوب اعتماد وتطبيق الطرؽ  ،يف جزائر الثورة ومستقبل  اإلدارة االستعمارية الفرنسية

يتها يف اؼبيداف مع مرور الوقت، واألساليب ذاهتا، اليت مت اعتمادىا يف اؼبغرب، وأثبتت فعال
حيث سبثلت تلك الطرؽ بناءا على رأي بارالنج يف الفصائل اإلدارية اؼبتخصصة، و اليت  

على مستوى القرى و  تمشل الفصائل اليت توزع ،كانت ضربُت. حيث أف النوع األوؿ
صائل اإلدارية ، فيما  سبثل النوع الثاين يف تلك الفالريفي  الطابعما أضفى عليها اؼبداشر، 

 . (1)بدورىا على مستوى اؼبدف  تاغبضرية  واليت توزع
وقد أخذت تلك اؼبراكز على عاتقها مّهمة غاية يف الصعوبة و اػبطورة، يف اآلف 

من جهة، وعلى الشعب اعبزائري من جهة ثانية. ولكن قبل االسًتساؿ  ذاتو على الثورة
واستمر  األدوات األخرى اليت استعملتيف اغبديث عن اغبرب النفسية كأداة من 

استعماؽبا إىل غاية االستقالؿ من  قصف، تدمَت، تعذيب و هتجَت، واغتصاب.... 
خليق بنا ربديد ماىية اغبرب النفسية من خالؿ حبث اؼبصطلح علميا، والوقوؼ عند 

 حقيقتها وتداعياهتا على مسار الثورة التحريرية. 
 سية 9أوال 9تحديد ماهية الحرب النف

 التحديد المصطلحاتي للحرب النفسية 5-9
من األنبية دبكاف، اإلشارة إىل أف علم النفس االجتماعي، يبثل القاعدة النظرية  
والتطبيقية للحرب النفسية. ولذا فإف الرجوع إليو لضبط مدلولو، على أساس سليم، 

 سية، أكثر وضوحا. يشكل استنادا علميا متينا، من شأنو أف هبعل الصورة عن اغبرب النف
 مفهوم علم الـــنفس االجتماعي 3-9

يعرؼ علماء النفس، علم النفس االجتماعي، بأنو " ذلك اؼبيداف من علم 
النفس الذي يتناوؿ الكائنات اغبية من حيث ىي تؤثر يف أقراهنا، وتتأثر هبا. وأف علم 
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ا يقع يف األحداث النفس االجتماعي يركز اىتمامو  يف مبادئ  السلوؾ االجتماعي، كم
. كما يعرؼ أيضا بأنو "ىو ذلك العلم الذي يدرس سلوؾ الفرد، كما (2)اؼبختلفة 

 . (3)يتشكل من خالؿ اؼبواقف االجتماعية 
 مفهوم الحرب النفسية في ضوء علم النفس 2-9

عنها، منها :اغبرب العقائدية وحرب  للحرب النفسية أظباء كثَتة تعرب 
السياسية، حرب األفكار للحصوؿ على  إرادة الرجاؿ و أفكارىم. األعصاب، اغبرب 

وىناؾ من يطلق عليها اسم التسميم السياسي.و قد تنوعت تعريفاهتا و تعددت، فهي 
. (4)تتسع و تضيق حسب الغاية اؼبرجوة منها، وحسب اؼبواقف و العالقات الدولية

و أسسها  ية حوؿ حقيقتهاونسوؽ يف ىذا الصدد، بعضا من تلك التعريفات لتشكيل رؤ 
 و مرتكزاهتا. 

" اغبرب النفسية ىي استخداـ أي وسيلة بقصد التأثَت على الروح التعريف األول 9
 . (5)اؼبعنوية، وعلى سلوؾ أي صباعة لغرض عسكري معُت" 

ورد ىذا التعريف يف معجم اؼبصطلحات اغبربية للجيش األمريكي :" إف التعريف الثاني 9
ىي استخداـ ـبطط من جانب الدولة، يف وقت اغبر ب أو يف وقت اغبرب النفسية 

الطوارىء، إلجراءات دعائية، بقصد التأثَت على آراء، عواطف، مواقف و سلوؾ 
صباعات أجنبية عدائية أو ؿبايدة أو صديقة بطريقة تعُت على ربقيق سياسة الدولة و 

 . (6)أىدافها "

اصة العسكرية منها، على اعتبار أف ولكن بالعودة إىل اؼبصادر الفرنسية، وخب
اغبرب النفسية عمل عسكري صرؼ، ولكن ذو طابع خاص، فإنو يبكننا الوقوؼ عند 
مفهـو واحد، يف ظّل تداخل اغبرب النفسية مع أعماؿ و أنشطة أخرى، كالدعاية و 
التضليل اإلعالمي  واعبوسسة والعمل اؼبخابرايت، وكل ما من شأنو أف يهدـ معنويات 

صم و يوقع بو  و يضعف شوكتو و يش ل إرادتو. وقد برز ذلك، بشكل رئيس و جلّي اػب
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عٌت ، كهيكل قائم بذاتو ي   5ème bureau"7من خالؿ وجود اؼبكتب اػبامس" 
 باغبرب النفسية، إىل جانب اؼبكتب الثاين الذي اضطلع بالعمل االستخبارايت. 

أف اػبرباء العسكريُت و بالعودة إىل  األرشيف العسكري الفرنسي، قبد 
بالقوؿ:" ىي حشد واستعماؿ منظم و ـبطط لوسائل و  الفرنسيُت، عرّفوا اغبرب النفسية

أساليب ـبتلفة، للتأثَت يف آراء و مواقف و سلوكيات اػبصم، سواء كاف ىذا اػبصم، 
سلطة، أو جيشا أو شعبا، بػما يػ مكن  من إضعاؼ مقاومتو وفرض إرادة ـبالفة إلرادتو، 

. و ىناؾ تعريف آخر، تضمنو دليل ضابط اغبرب النفسية (8)دـ األىداؼ الوطنية "زب
يف اعبزائر، وىو على جانب كبَت من األنبية، ال لشيء إال ألنو اعترب اؼبرجع األساس 
للضباط و غَتىم من العاملُت يف ؾباؿ اغبرب النفسية. و قد عرفها بالقوؿ:"ىي 

يلة أخرى، تصلح للتأثَت يف آراء و عواطف و التوظيف اؼبخطط للدعاية، ولكل وس
مواقف وسلوكات اعبماعات اإلنسانية، سواء كانت صديقة أو ؿبايدة أو معادية، خدمة 

 .(9)للمصلحة الوطنية "
 ثانيا  9 مشاركة  المرأة في الفعل الثوري  

إف الوعي بضرورة اعبنوح باذباه اػبيار اؼبسلح، كطريق أوحد كبو التحرير، و 
إعادة بعث  استقالؿ اعبزائر اليت ما انفكت  تئن من  بطش االستعمار وعذابا تو غَت 
اؼبنقطعة، مل يكن قّط ميزة تفرد هبا الرجاؿ فحسب، بل إف اؼبرأة اعبزائرية اؼبسلمة، مل 

س، ألفينا أنفسنا أماـ وضع عكس اغبضور الصادؽ والفاعل تشذ عنها، وعلى ىذا األسا
للمرأة، طواؿ فًتة الثورة، على امتداد واليات الوطن ، وعرب ـبتلف اؼبصاّل واؽبياكل، اليت 

 أنشئت ، بغرض دفع وتطوير الثورة . 
ويف ىذا السياؽ، ذكر العقيد على كايف أنو : "من الريف انطلقت الثورة يف 

بالتايل فإف اؼبرأة اعبزائرية واكبت وشاركت يف الثورة منذ انطالقتها حجمها األكرب، و 
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األوىل... امرأة الريف مثل رجل الريف، ىي اليت ربملت أكثر االضطهاد و اإلىانة أماـ 
 . (10)االستعمار... "

إف اؼبرأة اعبزائرية التحقت بالثورة، يف الريف واؼبدينة على حد سواء ، بيد أف 
الثورة زبتلف باختالؼ خصوصيات كل من الريف و اؼبدينة.غَت أف الغالب يف كفاح 

. و (11)يف اؼبائة  78اؼبرأة ىو الريف.وىو ما جعل نسبة اؼبرأة اجملاىدة الريفية تصل إىل 
"  إىل تأكيد ما ذىب Marie Aiméeية "ماري إيبي قد ذىبت الباحثة االجتماع

إليو العقيد كايف، بقوؽبا " أف دور اؼبرأة يف الريف فاؽ بكثَت دور اؼبرأة يف اؼبدينة، وؽبذا 
تكمن الصعوبة يف ربديد عدد النساء اللوايت اشًتكن يف حرب التحرير الوطٍت يف 

 . (12)األرياؼ، على عكس اؼبدف.. "

 وحركة المرأة في ظل الثورة 99 مجال نشاط 1

 المهّمات التقليدية 1-59

كاف التحاؽ اؼبرأة بالثورة، على جانب كبَت من األنبية، من حيث توفَت بعض  
الشروط اؼبوضوعية جملاىدي جيش التحرير الوطٍت، الذين كانوا يف مواجهة دموية مستمرة 

قد اضطلعت دبهمات سبثلت مع قوات االحتالؿ الفرنسي ، عرب امتداد مناطق الثورة. و 
باألساس يف الطبخ للجنود، وغسل الثياب والتنظيف، ويبدو العمل يف الظاىر، ىّينا أو 
غَت ذي باؿ، ولكنو انطوى على أنبية كبَتة، كما شكل خطورة جسيمة يف اآلف ذاتو، 
على اعتبار أف العمل يكيف على أنو من صميم اؼبسبلُت. وتذكر يف ىذا السياؽ، 

صبيلة عمراف، اليت أقبزت دراسة حوؿ اؼبرأة اعبزائر وحرب التحرير، أف عدد  الباحثة
اؼبسبالت، أي اؼبناضالت اؼبدنيات ، كاف كبَتا جدا، حيث يشكل اعبزء األكرب بالنسبة 

، وىو متقدـ جدا قياسا، (13)سنة 32ؼبوقع اؼبرأة يف الثورة. كما أف معدؿ سنهن يبلغ 
ي ال يتجاوز ولكن على الرغم من ذلك، فإهنن مل يقعدف بسن اجملاىدات والفدائيات الذ
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عن مناصرة الثورة وتقدمي اؼبساعدة، اعتقادا منهن أف ذلك من مقتضيات اإليباف 
 وضرورات الوطنية. 

ويورد يف ىذا الصدد ضابط جيش التحرير الوطٍت، بالوالية الثالثة، عبد اغبفيظ 
هتا للثورة و استعدادىا للتضحية. و قد أمقراف، واقعة تعكس رباطة جأش اؼبرأة ومساعد

وقعت معركة باؼبنطقة األوىل من الوالية الثالثة، اليت  1956ذىب يقوؿ :" يف أواخر سنة 
كانت ربت قيادة سي ضبيمي، وقد سقط من جيش االستعمار، عدد كبَت وكاف ىناؾ 

وؼبا  سالح غنمو اجملاىدوف، ولكن عسكريا فرنسيا سقط يف مكاف لػم يره فيو أحد.
انسحب اعبيش من أرض اؼبعركة اكتشفت امرأة العسكري الفرنسي و جبواره  مدفع 
رشاش أتت بو إىل منزؽبا، وبعد اؼبعركة أرسلت ولدىا واتصل بسي ضبيمي وطلب منو 

 . (14)اجمليء الستالـ اؼبدفع الرشاش، وىو أوؿ مدفع رشاش غ نم "

ي مدينة دلس، أف جبهة وتذكر إحدى اؼبسبالت اليت كانت تقطن بإحدى ضواح
التحرير الوطٍت أمرت بإهباد ـبزف لتخزين اؼبؤونة ، وبعدما ألقي عليو القبض من طرؼ 
قوات االستعمار، استأنفت مهمتو ، وحوؿ تلك العملية، ذىبت إىل حد القوؿ:" 
يقصدنا مسبلوف حاملُت وثيقة ؿبررة من طرؼ مسؤوؿ جيش التحرير الوطٍت وبدد فيها 

نة، وغالبا ما تكوف الزيت و الدقيق، يضاؼ إليها أحيانا السمك الذي نشًتيو أنواع اؼبؤو 
 . (15)من دلس "

، بصفوؼ (16)التحقت الطالبة رضبة بلبوري 1956ويف الرابع والعشرين ديسمرب 
الثورة، وسنها ال يتجاوز اػبامسة عشر، دبعسكر. بعد أف تركت مقاعد الدراسة بالثانوية 

ين عسكري حوؿ حرب العصابات، وفك وتركيب األسلحة وبعد استفادهتا من تكو 
واستعماؿ القنابل اليدوية لفًتة تدريبية قصَتة. ونظَت ما أظهرتو من استيعاب سريع، وما 
أبانت عنو من كفاءة، كلفت باالضطالع دبهمة كاتبة بالناحية األوىل من اؼبنطقة 

 . (17)السادسة للوالية اػبامسة
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فقد كلفت بإقباز اؼبنشورات، ، ليت أشرفت عليهاوعلى غرار مهمة األمانة ا
والرسائل وربرير ؿباضر اعبلسات، إضافة إىل مهماهتا التوعوية وسط النساء اعبزائريات، 
وتوجيهن، فضال عن السعي الدؤوب ؼبعرفة كل نبأ ذي صلة بتحرؾ قوات االستعمار، 

 وكذا معرفة اػبونة  واؼبتعاونُت مع إدارة االحتالؿ الفرنسي. 
، اليت التحقت بصفوؼ الثورة ، (18)الطالبة اجملاىدة، خَتة كسَتة ت وذكر 

، أهنا بعد خضوعها 1956باؼبنطقة السادسة من الوالية اػبامسة، يف شهر مارس 
لتدريب سياسي وعسكري قصَت اؼبّدة، اشتمل على كيفيات استعماؿ األسلحة والقنابل 
اليدوية ونصب الكمائن وكيفية االتصاؿ بالعائالت وإقناعها بضرورة تقدمي الدعم و 

 عدة للثورة، وتلقي األخبار منها. و قد اؼبسا
عملت باؼبركز الصحي، بعد أف أجرت تكوينا يف الشبو الطيب، على يد الدكتور 

 . (19)خالد، ومنذ ذلك اغبُت وىي سبارس مهامها شبو الطبية يف اؼبراكز الصحية للثورة 
 مراقبات المناطق 9 -3-5

اغبراؾ، باذباه استغالؿ   ويف تطور نوعي الفت، عكس عمق وعي الثورة بضرورة
كافة اإلمكانات اؼبتاحة وتوظيف الطاقات القادرة على إحداث التغيَت اإلهبايب يف 
مسعى الثورة، خطا القائد عبد اغبفيظ بوصوؼ، خطوات مشهودة يف دفع اؼبرأة باذباه 
اختصاصات، مل تكن معروفة من قبل. وىو ما جعلها ؿبّط اىتماـ ـبتلف مناطق الثورة، 

 رأت يف العملية، قفزة جديرة بالتطوير، ؼبواكبة التطورات اؼبشهودة اليت عرفتها الثورة. اليت
، عمد بوصوؼ إىل استغالؿ ساكبة 1956حيث سبثلت تلك النقلة، يف أنو خالؿ سنة 

، ليلتقي وينتقي بعضا منهن ، 1956اإلضراب التارىبي للطلبة يف التاسع عشر ماي 
 .(20)خالؿ القدرة على التفوؽرأى فيهن مواصفات التميز و 
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ولعل ما جعلهن يتميزف بتلك اؼبوصفات، ىو سبقهن النضايل، حيث أهنن برزف 
من خالؿ نشاطهن وسط اغبركة الطالبية يف اؼبغرب، ضمن االرباد الوطٍت للطلبة اؼبغاربة 

األخَتة،  ، يف اؼبرحلة األوىل، مث ضمن االرباد العاـ للطلبة اؼبسلمُت اعبزائريُت، يف اؼبرحلة
قبل التحاقهن بصفوؼ الثورة. وقد شاركن يف عملية االنتخاب اػباصة بتشكيل فرع 
وجدة لػ )إ،ع،ط،ـ،ج(، واستطعن اغبصوؿ على مقعدين فبيزين، يبدواف من خالؿ 

 اآليت :
 الرئيس : عمر غريب. 

 نائب الرئيس: مليكة حجاج. 
 األمُت العاـ :عبد العزيز بوتفليقة. 

 . (21)بن ىبلف، عبد اجمليد قوار، لطيفة رحاؿ و رشيدة مَتي اؼبساعدوف:طيب
إف عملية انتقاء العناصر إلجراء التكوين، خضعت لشروط دقيقة وصارمة ومقابلة 
شخصية مع عبد اغبفيظ بوصوؼ. وقد أسفرت العملية على انتقاء سبعة عشر عنصرا، 

عُت يوما ، وعند هناية منهم شبانية فتيات وقد خضعت اجملموعة لتكوين داـ طبسة وأرب
التكوين، أجري امتحاف كتايب و آخر شفوي، إىل جانب سبارين عسكرية متقدمة جدا ،  
كانت تدـو أحيانا إىل ساعات متأخرة من الليل. ودخل الفوج الوالية اػبامسة، بعد أف 

اليت عرب اػبط اؼبكهرب، دبعية نازع لأللغاـ، توىل تأمُت الطريق، بعد ربييد ونزع األلغاـ 
 قد تعرقل سَت و دخوؿ الفوج، بل قد تعرض حياهتم للخطر. 

ويف ىذا الصدد، ذبب اإلشارة، أف اؼبهمة اؼبنوطة هبؤالء، سياسية أكثر منها 
عسكرية، ذلك أهنا ترمي إىل االنتقاؿ إىل اؼبناطق ومعاينتها على كبو شامل ودقيق، 
يغطي كافة اعبوانب، منها التنظيم العاـ، اجملاؿ العسكري واجملاؿ السياسي، إىل جانب 

ع ؼبعطيات خاصة بكل منطقة على حده، كنشاط بعض اؼبهمات اػباصة، اليت زبض
اغبركة الوطنية اعبزائرية، ربرؾ بعض اغبركيات  واؼبخربات. وذبمع تلك اؼبعلومات و 
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اؼبعطيات، ذات الصلة باجملاالت و اعبوانب احملددة يف تقرير عاـ ي طبع بالسرية حوؿ 
 الوضعية اليت شكلت أساس مهمة اؼبراقب. 

ركز بشكل أساس، على اجملاؿ السياسي، حيث ك لف مراقبو وللتذكَت فإف التقرير 
 اؼبناطق بضرورة إيالء  األنبية الكبَتة للمسائل التالية :

 تعداد مناضلي جبهة التحرير الوطٍت.  - أ
 اغبالة النفسية للمناضلُت.  - ب
 مستوى الروح القتالية.  - ت
 عالقات الشعب جببهة التحرير الوطٍت.  - ث
 شعيب. اغبالة الصحية على اؼبستوى ال - ج
 الوقوؼ على دعاية العدو وسط الشعب.  - ح
 . (22)االستعالـ حوؿ تسيَت اجملالس الشعبية وحضورىا على مستوى الشعب - خ

مليكة حجاج، اليت اضطلعت دبهمة مراقبة منطقة يف شهادة ؽبا: "عندما  توذكر    
نكوف يف الوسط النسوي، يف أي دوار، نتخلى عن لباسنا العسكري، ونلبس لباس 

احمللي، حىت ال نثَت انتباه أي أحد، قد يوشي بنا، أويف حالة حدوث أي سبشيط  النساء
مفاجئ لقوات االستعمار، ذلك أف القمع يكوف شديدا، إذا علمت سلطات االحتالؿ، 

 . (23)أف دوارا ما يقدـ الدعم واإليواء للثوار... "
ذكر اجملاىد دحو ولد قابلية، يف سياؽ اغبديث عن تطلع قادة اؼبنطقة كما 

اػبامسة، إىل  السعي كبو النهوض بالثورة إىل مستويات عالية، من خالؿ اعتماد أسلوب 
التكوين: "إف االنشغاالت الرئيسة لقائد اؼبنطقة اػبامسة، ؿبمد العريب بن مهيدي، ونائبو 

ضرورة تسليح ؾباىدي اؼبنطقة، إىل جانب غياب عبد اغبفيظ بوصوؼ، سبحورت حوؿ 
الربط واالتصاؿ، ولكن دبجرد ربقيق عنصر التسليح ، انتقل القائد إىل اؼبرحلة الثانية ، 
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القائمة على اعتماد سياسة التكوين، باالعتماد على اإلمكانات البشرية اؽبامة اليت 
 . (24)" 1956أنتجها إضراب الطلبة والثانويُت يف شهر ماي 

لقد توخت جبهة التحرير الوطٍت، باعتبارىا التنظيم السياسي اعبديد  الذي 
ظهر على الساحة، يف اعبزائر، وىو الذي سيكوف لو شرؼ قيادة اعبزائريُت باذباه  ذبميع 
اعبزائريُت شعبا وتنظيمات، حوؿ كلمة سواء، ىي الثورة على االحتالؿ الفرنسي، ابتداء 

بل وشرؼ اؼبهمة من وجهة، وصعوبتها، بل واستحالة  و انتهاء، إدراكا منها  لن
االضطالع  هبا لوحدىا، من وجهة أخرى. لذلك كّثف قادة ومسئولو الثورة االتصاالت 
مع كافة القوى السياسية واعبمعيات رغبة يف انضمامها للثورة، وىو عمل ذو بعدين 

، على كبو هنائي، فيما رئيسُت، حيث يتمثل األوؿ يف تعميق القطيعة مع إدارة االحتالؿ
يتمثل الثاين يف تعزيز جانب الثورة على مستويات ـبتلفة، وىو ما يساعد على ربسُت 

 سبوقعها يف الداخل واػبارج على حد سواء.

 9الحرب النفسية الفرنسية و المرأة الجزائرية9 استقطاب و توظيف 9ثالثا 

إدارة شؤوف اغبرب أولت سلطات االحتالؿ الفرنسي عموما، و القائموف على 
النفسية بشكل خاص،  الفرؽ الطبية اؼبتنقلة أنبية كبَتة، إدراكا منها للدور اغبيوي الذي 
تضطلع بو، قياسا باجملموعات األخرى اليت تتحرؾ يف اجملاؿ ذاتو. و لعّل السّر الكامن 

ار وراء االىتماـ الكبَت الذي حظيت بو الفرؽ الطبية، يعود إىل الوسط الذي شكل مد
حركتها  ونشاطها، وىو ؾباؿ حيوي و اسًتاتيجي، يف منظور اإلسًتاتيجية االستعمارية 
الفرنسية، ليس لكونو مرتبطا براىن االحتالؿ يف اعبزائر فحسب، على الرغم من أنبية 
ذلك، يف تطويق و خنق الثورة، بل الرتباطو الوثيق باؼبستقبل، وذلك  ىو األىم، على 

ربقيق األىداؼ اآلجلة، من شأنو أف ي بقي على اؼبصاّل الفرنسية  اعتبار أف النجاح يف
 على اختالؼ طبيعتها، مصونة أمدا بعيدا. 
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ونستشف حقيقة ما ذىبنا إليو، من خالؿ الدراسة اليت أعدهتها مصلحة          
"الصعوبات اإلنسانية "التابعة للمكتب الثالث، بقيادة أركاف القوات اؼبسلحة. و اليت 

 . (25) لتكوف أرضية ينطلق منها القائموف على العمل النفسي باؼبكتب اػبامس  قدمت

و قد جاءت الدراسة ربت عنواف "العمل يف األوساط النسوية باعبزائر"   
(Action sur les milieux féminins en Algérie )،  وتوزعت على

اػباصة بالوسط  ،ثالثة فصوؿ. حيث انضوى الفصل األوؿ ربت باب العموميات
النسوي يف اعبزائر، و تركز اغبديث على األنبية اليت تشكلها اؼبرأة يف اجملتمع اعبزائري، 
باعتبار أهنا سبثل نصف اجملتمع، و ىو ما يوجب استفراغ جهود معتربة، سواء تعلق 
اغبديث عن الفرؽ الطبية االجتماعية اؼبتنقلة، التابعة مباشرة للجيش، أو تلك األعماؿ 
اليت تنجز يف ضوء مبادرات عمومية أو خاصة، مثل ملحقات الشؤوف اعبزائرية 

((Attachées des affaires Algériennes  و م دربات مصلحة تكوين
 Monitrices du service de formation desالشباب يف اعبزائر)

jeunes en Algérie( أو حركة التضامن النسائي ،)Mouvement de 
solidarité féminine .) 

مث عّرجت الدراسة على مسألة ىامة متعلقة باالستعماؿ اعبيد للوسائل و 
اإلمكانات اليت ترصد إلقباز اؼبهّمات، سواء تعلق األمر باعبانب الكمي أو النوعي لتلك 
الوسائل. و قد حازت الفرؽ الطبية االجتماعية اؼبتنقلة، اغبيز األكرب من الدراسة، بالنظر 

الدور اؼبنوط هبا.  وذبلى ذلك بشكل واضح، عندما اعتربت أداة من  إىل أنبيتها و
أدوات "التهدئة"، اليت استعملت يف القضاء على الثورة، بدءا باؼبقاربة األمنية اليت 
ارتكزت على اػبيار العسكري القمعي، للحد من توسع وامتداد الثورة على طريق 

فإف مهمتها ال تنأى بعيدا أو  زبتلف    استػئصاؿ شأفة العمل العسكري الثوري. ومن شبة
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كثَتا عن اؼبهّمة اؼبلقاة على عاتق  مسؤويل الدفاع الذايت، نوادي الشباب، و صبعيات 
وعلى ىذا فإف مهمة تلك الفرؽ تتباين مع  26قدماء احملاربُت، و كذا اغبركى و القومية.

نتيجة  سابقاهتا من حيث الشكل و تتقاطع معها من حيث اؽبدؼ و اؼبوضوع،
للخصوصية اليت سبيزىا. و قد أوضحت الدراسة أف مهّمة الفرؽ تتحدد من خالؿ اآليت 

:(27) 
 وجوب االتصاؿ بالوسط النسوي يف اعبزائر، لتحقيق  اؽبداؼ اآلتية :-1

 معرفػػتو. -أ
 إعالمو. -ب
 تربيتو. -ت
 تنظيمو. -ث
 قيادتو. -ج

عملية االتصاؿ بالوسط النسوي، إف الوصوؿ إىل ربقيق تلك األىداؼ اعبزئية من -2
 سبكننا من هتيئتو ؽبدفُت رئيسُت نبا :

سبكينو يف اؼبرحلة األوىل من التكيف مع اؼبعطيات اعبديدة، بعد نقلو إىل  - أ
 وسط جديد مل يعهده من قبل. 

سبكينو من أف يعيش على كبو واقعي، اغبل للمشكل اعبزائري، يف ضوء  - ب
لزاما على أعضاء الفرؽ الطبية االجتماعية، أف ت ظهر الصبغة الفرنسية. و لذا فإنو بات 

للوسط النسائي اعبزائري اؼبستقبل العصري للحياة يف اعبزائر، الذي تقًتحو فرنسا، بشكل 
ؿبسوس و ملموس، بعيدا عن التخمينات و الطرح النظري، خاصة وأف البؤس و اغبرماف 

دة االجتماعية و الطبية اليت تقدـ باتا يالزماف حياة اعبزائريُت. وعلى ىذا فإف اؼبساع



مجلة دورية دولية محكمة                                      للبحوث والدراسات التاريخيةمجلة المعارف   
 

 224  54لعدد ا
 

للوسط النسائي كفيلة جبذب اعبزائريات و ربسُت صورة سلطات االحتالؿ الفرنسي 
 لديهن. 

أما الفصل الثاين، فقد جاء ربت عنواف"الوسط". و ذكر يف الديباجة أف اؼبهمة 
اعبزائر  اؼبلقاة على عاتق سلطات االحتالؿ، تتمثل أساسا يف القياـ بعمل كفيل بتحويل

من خالؿ سبكُت السكاف وبشكل خاص العنصر النسوي من االنتقاؿ إىل مستوى آخر، 
من العيش قائم على نػمط حضاري عصري، بصورة متدرجة، دونػما صدمة. و إننا إذ 
نصبو إىل بلوغ ذلك، فإننا نأخذ بيد اؼبرأة اعبزائرية من خالؿ االرتكاز على العناصر 

 اآلتية :
 نسعى إىل سبكينها من االعتماد على نفسها، من خالؿ منحها الثقة بنفسها. -أ

نضع بُت يديها األداة اليت سبكنها من االختيار اغبّر ؼبستقبلها، أي دبعٌت أننا نعرض -ب
عليها صورتُت متباينتُت، األوىل زبص مستقبلها يف ظل العيش داخل اإلطار الفرنسي، 

 يف ظل العيش داخل اعبزائر و بعيدا عن فرنسا.  أما الثانية فتخص مستقبلها
 ندافع عن اؼبرأة ضد األخطار التمييزية اليت هتدد صبيع الدوؿ اؼبتخلفة.  - ت

و انطالقا من ىذا، فإف اؼبهمة التمدينية اليت نسعى لتمكُت اؼبرأة اعبزائرية منها، 
شاركتها لنا تشكل يف األصل رىاف الكفاح و أداتو، ال لشيء إال ألف البراطها و م

 . (28)عملنا، يعترب ضروريا
و جاء الفصل الثالث و األخَت من الدراسة، ربت عنواف "الوسائل" و ىي على 
جانب كبَت من األنبية، إذ يتعذر إذا مل يكن مستحيال إقباز تلك اؼبهمة الصعبة، دبعزؿ 

 . (29)عن الوسائل واإلمكانات 

و اؼبتتبع لػمسار اغبرب النفسية لالحتالؿ الفرنسي يف اعبزائر، يدرؾ صعوبتها 
وخطورهتا العاجلة و اآلجلة على ثورة الدولة و دولة الثورة يف اآلف ذاتو. و لعّل ما يؤشر 
على ذلك، ىو أف أدوات اغبرب النفسية اليت استعملت خالؿ الثورة التحريرية، كانت 
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لف باختالؼ درجة التأثَت من حيث احملدودية أو االمتداد. متنوعة و عديدة كما زبت
وضمن ىذا السياؽ، خليق بنا اإلشارة إىل التقرير الذي أعده العقيد برافلي" 

Bravelet للمشاة اؼبيكانيكي، بإقليم قاؼبة و الذي أرسلو إىل 151" قائد الفيلق
ر التقرير حوؿ موضوع اؼبرأة ، وسبحو (30)اعبنراؿ قائد الفرقة الثانية للمشاة اؼبيكانيكية 

اعبزائرية، من حيث السعي إىل استقطاهبا وتأىيلها تأىيال شامال، كفيال بتوظيفها يف 
مشروع الثورة اؼبضادة، من خالؿ إهباد لببة نسائية متغربة على اؼبديُت اؼبتوسط والبعيد، 

أصيل يرنو  تعلن الوالء للثقافة و اغبضارة الغربية فكرة وفبارسة، و تعادي كل عمل
 التمسك بالثوابت و اغبفاظ على القيم. 

حيث ربدث التقرير عن اجتماع نظمتو سلطات االحتالؿ الفرنسي، توخى 
ذبميع  النساء ال غَت، دبنطقة ىيليوبوليس، وأقيم بساحة اؼبدرسة خالؿ شهر أوت 

دوات و ، على الساعة الثالثة بعد الزواؿ. وقد كاف فريق العمل النفسي مزودا باأل1957
األجهزة الالزمة، من مكربي صوت، ميكروفوف، وجهاز راديو. أما برنامج االجتماع فقد  

 كاف كاآليت:
 موسيقى مسجلة. -أ

 نشرة ناطقة، ضمت أخبارا عامة و أخرى ؿبلية خاصة باؼبنطقة. -ب
 موسيقى. -ت
 تعليق حوؿ األخبار اؽبامة. -ث
 موسيقى مسجلة. -ج

، الصرؼ خبار اؽبامة فإهنا كانت تتعلق بالشأف األمٍتبالنسبة للتعليقات على األ
من حيث الوقوؼ عند اغبصيلة العامة ذات الصلة باغبالة األمنية، امتدادا و اكبسارا، 
واليت كانت تصل من عنابة، وكانت تعرض ضمن حصة "أعلمونا". بيد أف البث و 

دة السامعُت من إضعاؼ إراىدؼ رئيس توخى التعليق كاف مدروسا دراسة قائمة على 
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اغبضور، من خالؿ الًتكيز على األسرى اعبزائريُت خالؿ اؼبعارؾ وـبتلف العمليات 
العسكرية، فضال عن عرض عمليات استسالـ بعض عناصر جيش التحرير الوطٍت، يف 
صورة ت ظهر قوة عساكر االستعمار، و مدى ربكمهم يف اؼبيداف، بل وسيطرهتم على 

و يف اؼبقابل، يقدـ اجملاىدوف يف صورة الفاشلُت العاجزين عن  الواقع من صبيع اعبوانب.
 ربقيق أي تقدـ، ومن مث الًتكيز على دنو أجل "اػبارجُت على القانوف". 

كثَتا على سلوؾ   و لعّل ما يلفت االنتباه يف التقرير، ىو تركيز العقيد برافلي
اعبزائريات الالئي حضرف االجتماع، و الذي كاف حلقة ضمن سلسلة الجتماعات  
كثَتة، عكست حرص سلطات االحتالؿ الفرنسي، على التفاين يف العمل من أجل 
إقباح مهمة استقطاب اؼبرأة اعبزائرية و التأثَت عليها على كبو متدرج، الستغالؽبا يف ىدـ 

ضبط و ربديد اؼبالحظات اليت استخلصتها من قراءيت لتقرير العقيد  بٌت الثورة. و يبكن
 (31) برافلي يف اآليت:

إف الفكرة اؼبستخلصة و اليت انطلقنا منها أف للمرأة اؼبسلمة تأثَتا كبَتا يف البيت، -1
 وىو ما يوجب التعامل معها من خالؿ عمل مباشر خالؿ االجتماعات اؼبقررة. 

 (. 1956-1954ة قبل سنتُت من حضور أي اجتماع)مل يكن بإمكاف اؼبرأ-2
، ولكن فيما بعد أصبح حضورىن بناء -3 االجتماع األوؿ حضرتو النساء على كبو ملـز

 على رغباهتن. 
بعد الفراغ من االجتماع كانت النساء تقبل لتطرح أسئلة ،وكن  يعرضن الصعوبات -4

 اليت تعًتضهن على الضباط اغباضرين. 
 ا كأداة استقطاب و تأثَت، ولوحظ اقبذاب اؼبرأة اؼبسلمة إليها. ج ربت السينم-5
يف اؼبرة األوىل أجربت النساء على اغبضور إىل قاعة السينما، و لكن يف اؼبرة الثانية، -6

. و الواضح أف اؼبانع الذي وبوؿ دوف 26حضرف االجتماع رغبة و كاف عددىن 
 حضورىن، ىو اػبوؼ من الزوج. 
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خبصوص الذوؽ السينمائي، فإهنن وببذف أفالـ اغبب، و ينفرف من األخبار اػباصة  -7
 بالكفاح، مهما كاف شكلها، ألهنا زبيفهن. 

امرأة مسلمة ذبمعا على الرغم من أف 120، حضرت 1957أكتوبر  14بتاريخ  -8
 اعبو كاف مطرا، فضال عن موجة الزكاـ اليت أصابت اؼبنطقة. 

باإلشارة إىل أنبية تلك التجمعات، خاصة و أف ما شّدىم  و قد ختم العقيد تقريره
أكثر ىو الثقة اليت يػبدو أف اؼبرأة اعبزائرية بدأت تضعها يف السلطات. كما ذكر يف هناية 

يف اؼبائة من النساء اغباضرات يف التجمعات كن ىبلعن اغبايك، دوف أف 25التقرير أف 
 .(32)يطلب منهن أحد ذلك

 ثالثا 9 آليات التركيز على المرأة ضمن إستراتيجية الحرب النفسية 
-les équipes médicoالفرق الطبية االجتماعية القريبة)-5

sociales itinérantes ) 
مت إنشاء ىذه الفرؽ ،سنة ألف وتسعمائة وسبعة وطبسُت ،حيث ضمت طبيبا         

جنود االحتالؿ .وقد ضبطت  مساعدة مسيحية،ومساعدتُت مسلمتُت،يعيشوف  وسط 
مهمة  ىذه الفرؽ، ضبطا دقيقا ،يف إطار اغبرب النفسية الشاملة ،ضد الثورة،حيث 
سبثلت يف الًتكيز على النساء اؼبسلمات اعبزائريات ،من خالؿ ضبط اذباه الرأي العاـ 

الزباذ ما يكوف مناسبا من قرارات  الفرنسي 33النسوي اعبزائري ،وإخطار إدارة االحتالؿ
،قادرة على صياغة عقلية اؼبرأة اعبزائرية ،صياغة جديدة ،تأخذ بعُت االعتبار ،معطى 
االحتالؿ ،وما يستلزمو من مرونة فكرية،تعتمد ذبزيء و تفتيت فكرة االحتالؿ ،مع 

ة عرضها وفق منهج قائم على التغفيل،وصوال إىل التحبيب و الًتغيب،وأخرى عملي
 إلحداث التأثَت اؼبرجو.
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واػبليق باإلشارة ىنا،أف مسألة االىتماـ باؼبرأة اعبزائرية مل تكن قّط وليدة ىذه 
اجملموعات،وإمبا تعود إىل سنوات خلت،بعد أف أدركوا موقع اؼبرأة اعبزائرية اؼبسلمة من 

 عملية التحرير ،ودورىا الرئيس يف حركة التغيػَت  .
 
 (Assistance médicale gratuite 9لمجانية ) المساعدة الطبية ا -3
 

  أنشئت ىذه الفرؽ،يف شهر جويلية سنة ألف وتسعمائة وستة وطبسُت ،وأنيطت        
هبا مهمة تقدمي و توفَت اؼبساعدات الطبية الالزمة و الضرورية للشعب، سواء تعلق األمر 

ة مرضية، على حدة . وقد بالعالج أو اؼبتابعة الطبية،فضال عن تقدمي الدواء لكل حال
ربمل ىذه اؼبسؤولية،أطباء عسكريوف، منهم حواىل طبسُت طبيبا من اللفيف 

،وقد بلغت اإلستشارات  -الصاص-األجنيب،حيث عمل الكل ربت مسؤولية رئيس  
( سنة ألف وتسعمائة 19000اجملانية الىت قدمت ىف ىذا الشأف ،تسعة عشر ألف )

(،مليوف 1300.000ألف وتسعمائة و تسعة وطبسُت)وستة وطبسُت ،فيما بلغت سنة 
  34وثالشبائة ألف استشارة.

يف إمكانية إحداث التأثَت اؼبرغوب،وخباصة يف  وذبلت قيمتها وقد بدت أنبيتها 
الوسط النسوي اعبزائري ،بفعل االحتكاؾ الدائم و اؼبباشر بو،فضال عن ؿباوالت إظهار 

 اجيات والضروريات، ذات االرتباط الوثيق باؼبرأة . االعتناء الكبَت واالىتماـ الكايف باغب
  Attachéesالملحقات النسوية للشؤون الجزائرية ) -2

féminines des  affaires  Algériennes  ) 
شبة قواسم مشًتكة بُت اؼبلحقات النسوية وفرؽ اؼبساعدة الطبية ،ذلك أف            

أطَت و الًتبية وتقدمي اإلسعافات األولية مهّمة اؼبلحقات تركػزت بشكل أساس على الت
لذوي اغباجة،يف الزماف و اؼبكاف اؼبناسبػُت. ويندرج عمل اؼبلحقات يف[ سياؽ  العمل 
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اؼبدين ،وىو ما أكده القرار الصادر بتاريخ الثالث من شهر ديسمرب سنة ألف و تسعمائة 
باره أساسا  وذا قدرة و سبعة وطبسُت ،والذي قضى بتعزيز و تعميق العمل اؼبدين باعت

على التأثَت و االستيعاب،حيث توخى القرار ربقيق تلك األىداؼ ،من خالؿ اؼبلحقات 
 . 35النسوية اليت أخضعت ؼبسؤولية ضابط الفصائل اإلدارية اؼبتخصصة  

 الهوامش9
                                                           

(
1
)- Jean Garniage, Histoire contemporaine du Maghreb de 

1830 à nos jours,éditions Fayard,France,1994,p890.  

، دار اؼبعارؼ القاىرة ، 1، ترصبة يوسف مراد ، ؾبلد ميادين علم النفسج. جيلفورد ،  - (2)
 . 299، ص 1962

(- فهمي النجار، الحرب النفسية  أضواء إسالمية، )د، ط( دار الفضيلة للنشر، الرياض، 
10السعودية، )د، ت، ف(، ص  . 3) 

 . 69، ص نفسػو–(4)
 . نفسػػو -(5)
 . 70، ص مرجع سابق، فهمي النجار–(6)

7  
( دراسة يف 1960-1955ؿبمد بن داره، " اغبرب النفسية الفرنسية ورد فعل الثورة اعبزائرية ) -((8

، 1أنشطة اغبرب النفسية للمكتب اػبامس للجيش الفرنسي باؼبنطقة العسكرية الفرنسية العاشرة "، ج
ية، جامعة اعبزائر، أطروحة دكتوراه يف التاريخ اؼبعاصر، قسم التاريخ، كلية العلـو اإلنسانية واالجتماع

 . 3، ص 2007/2008
 . نفسػو -((9
- 1946مذكرات الرئيس علي كايف، من اؼبناضل السياسي إىل القائد العسكري  علي كايف، -)10(

 . 157ص  ، 1999، اعبزائر، دار القصبة للنشر، 1962
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( بشَت مديٍت ، " اؼبرأة اعبزائرية بُت التكالب االستعماري و اعبهاد اؼبقدس "، اؼبلتقى الوطٍت (11

األوؿ حوؿ كفاح اؼبرأة ، طبعة ثانية ، منشورات اؼبركز الوطٍت للدراسات والبحث يف اغبركة الوطنية و 
 . 307، ص  2007،  1954ثورة أوؿ نوفمرب 

 بعض الكتابات الغربية )باللغة االقبليزية ( عن دور اؼبرأة اعبزائرية عبد العزيز بوكنة ، " قراءة يف-(12)
ماضيا وحاضرا  " اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ كفاح اؼبرأة ، طبعة ثانية ، منشورات اؼبركز الوطٍت 

 . 133، ص  2007،  1954للدراسات والبحث يف اغبركة الوطنية و ثورة أوؿ نوفمرب 
 

(
13

)-Djamila Amrane ,Femmes au combat ,édition  

Rahma,Alger,1993, p115 

 
، منشورات 1عبد اغبفيظ أمقراف، " دور اؼبرأة اعبزائرية يف الثورة "، يف حوار حوؿ الثورة، ج-(14)

 . 430، ص 1986اؼبركز الوطٍت للتوثيق و الصحافة و اإلعالـ، اعبزائر، 
(

15
)-Djamila Amrane,op. cit,p 115.  

، سلسلة اؼبشاريع الوطنية للبحث، منشورات دور المرأة في الثورة التحريريةوزارة اجملاىدين، 
 . 21، ص 2007، 1954اؼبركزالوطٍت للدراسات و البحث يف اغبركة الوطنية و ثورة أوؿ نوفمرب 

، دبدينة معسكر. نشات وسط عائلة ثرية، 1941ولدت رضبة بلبوري، يف العاشر جانفي -(16)
ة بأصوؽبا العربية و اإلسالمية ، فقد كاف أبوىا وجدىا من حفظة القرآف الكرمي ، كما كانا متمسك

يتقناف اللغة الفرنسية إىل جانب العربية. زاولت دراستها االبتدائية دبسقط رأسها ، وبعد اجتيازىا 
، ونضج فكرىا، نتيجة  اؼبرحلة بتفوؽ ، انتقلت إىل التعليم اؼبتوسط فالثانوي، باؼبدينة ذاهتا. مبا وعيها

ألفكار اليت كاف يطرحها األستاذ ماموف مكيوي ، الذي كاف ينشر الوعي الثوري ، وسط الطالبات ، 
وينتقي منهن ما يرى أهنن قادرات على ربمل اؼبسؤولية ، واالستعداد التاـ للذىاب بعيدا يف تقدمي 

لرضبة كي تقرأ الواقع اعبزائري، يف ظل  الدعم و اؼبساعدة للثورة. وقد شكل ىذا اعبو ، حافزا كبَتا
االحتالؿ الفر نسي، والذي جسده الفقر اؼبدقع للشعب اعبزائري، الذب أصبح غريبا يف أرضو، ويف 
اؼبقابل عاش األروربيوف ، وكاهنم أصحاب اؼبلك ، ىذه التناقضات الصارخة ، جعلتها ت كثر السؤاؿ 

باستمرار غبمل السالح ، رغم صغر سنها. فكاف يـو  وتصَت أشد كرىا للفرنسيُت احملتلُت، وتتوؽ
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، منعطفا حاظبا يف مسار حياهتا ، فبعد جلسة حوارية مع أبيها ، طرحت عليها 1956ديسمرب  24
خالؽبا، صبلة من األسئلة تعلقت يف ؾبموعها حوؿ إمكانية مشاركة اؼبرأة يف الثورة ، فكاف رد أبيها، 

و القتاؿ ، والتاريخ مليء بصور نساء كثَتات، قاتلن وقتلن. لقد   أف اؼبرأة قادرة على ضبل السالح
كاف اغبوار، حافزا كبَتا ؽبا ، ودافعا يف اآلف ذاتو، كيما تلتحق بالثورة، خاصة و أف أباىا أكّد ؽبا من 
حيث ال يعلم اؼبغزى من أسئلتها الكثَتة ، أحقية وشرعية قتاؽبا. فالتحقت بصفوؼ جيش التحرير 

، بعد أف 1957ماي  25وف أف زبطر أحدا من أسرهتا. وقد سقطت شهيدة، يـو دبعسكر، د
حاصرت قوات االستعمار، اؼبكاف الذي كانت بداخلو ، دبعية ؾباىدين ، وشرعت يف إطالؽ النار 

 :أنظرعليهم. لالستزادة، 
، أوؿ نوفمرب، اللساف اؼبركزي للمنظمة الوطنية "الشهيدة بلبوري رضبة"عبد القادر ماجن -

 . 51-50، ص1987، الشهر األوؿ 81للمجاىدين، العدد 
 . نفسو(17)-
دبدينة معسكر، زاولت تعليمها االبتدائي  1948جانفي  22ولدت اجملاىدة كسَتة خَتة، يف -(18)

سلمُت، حيث تعلمت دبسقط رأسها ، كما كانت زبتلف إىل مدرسة تشرؼ عليها صبعية العلماء اؼب
مبادئ اللغة العربية  ، وحفظ بعض من سور القرآف الكرمي ، كما كانت ربضر بعض األنشطة الدينية 
و الوطنية اليت كانت تقاـ بتلك اؼبدرسة. وقد لعبت الفروؽ االجتماعية بُت اعبزائريُت و اؼبعمرين ، 

عبزائريُت ، وما يستوجبو ذلك من كفاح دورا كبَتا يف بلورة وعيها، بإدراؾ حجم الظلم اؼبسلط على ا
كانت ؽبا اتصاالت مع بعض اؼبسؤولُت السياسيُت   1956مسلح السًتداد اغبقوؽ. ويف جانفي 

الذين حدثوىا عن حاجة الثورة إىل صبيع أبنائها ، دبا فيهم النساء لدعم صفوفها ، وقعت أسَتة يف 
لسجن ومكثت بو مدة تسعة أشهر ، مث ، وتعرضت لتعذيب كبَت، ونقلت إىل ا1958شهر ديسمرب 

أطلق سراحها بتعهد من أبيها على أال تعود إىل أي نشاط نضايل. وعادت للنشاط الفدائي من 
"أوؿ  ؾبلةجديد، بعد أف ربطت الثورة االتصاؿ معها ، من أجل بعث العمل الفدائي دبعسكر. أنظر: 

 .  61-54، ص1987، لػػشهر جانفي 81نوفمرب " العدد 
التحرير " لقاء مع اجملاىدة كسَتة خَتة " ، أوؿ نوفمرب ، اللساف اؼبركزي للمنظمة الوطنية  -((19

 . 57-54، ص1987، الشهر األوؿ 81للمجاىدين ، العدد 
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، 1939اؼبناضالت اللوايت شكلن مدار اغبديث ، ىن: مليكة حجاج ، ولدت سنة (20) -
بوجدة يف 1937خدهبة شاليل، ولدت سنة باؼبغرب،  1939باؼبغرب. يبينة شاليل ، ولدت سنة

، بوجدة يف اؼبغرب ، عوايل 1937. رشيدة مَتي ، ولدت سنة 1957اؼبغرب، واستشهدت سنة 
، فريدة قديري ، ولدت يف 1957بتلمساف، وسقطت شهيدة سنة 1940عويسي ، ولدت سنة 

 وجدة باؼبغرب ، ولطيفة رحاؿ، ولدت ىي األخرى بوجدة يف اؼبغرب. أنظر:
-Messaouda Yahiaoui et autres,Le rôle de la femme 

Algérienne  dans la révolution 1954-1962,série de projets 

nationaux de recherches, édition spéciale ministère des 

moudjahidines ,2007,p183.  

 
(

21
)-Ibid.  

(
22

)-Messaouda Yahiaoui et autres ,op. cit,p 195.  

(
23

)-Ibid.  

(
24

)-Dahou Ould Kablia « La construction du MALG à la lutte 

de libération nationale»,in El Massadir,n°2,2002,centre 

nationale  de la recherche  et des études Historiques  1
er
 

novembre 1954,p63.  

(25)-1H2461,dossier n°1, Action sur les milieux féminins en 

Algérie, E. M ,3
ème

 bureau section « problèmes humains ».  
تعريفا متباينا انطالقا من أدبيات و مواثيق الثورة اعبزائرية و اؼبصادر  عرؼ مصطلح اغبركىي  (  26

الفرنسية، تباينا يعكس تباين اؼبنطلقات و الرؤى، فضال عن اػبلفية الثقافية و اغبضارية لكل من 
 .  اعبزائر وفرنسا، على حد سواء

(27)-1H2461,dossier n°1, Action sur les milieux féminins en 

Algérie, op.cit,p1.  

(28)-Ibid,p 5.  

(29)-Ibid,p9.  

(30)-1H2461 ,dossier n°1,reunion des femmes à Héliopolis 

du 26. Octobre 1957,10 R. M,E. M,secteur de Guelma 

(31)-1H2461 ,dossier n°1,reunion des femmes..,op.cit,p2.  
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(32)-Ibid ,p 3.  

(33)-SHAT 1H2461 ,dossier n°01 «  centres sociaux E.M.S.I » . 

(34)- SHAT ,introduction…op cit.p 219. 
(35)-  Ibid.  
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 تجربة النوادي  لدى الحركة االصالحية 
 نادي الشبان المسلمين الجزائريين بمنطقة تبسة  أنموذجا 

 جامعة جياللي ليابس والية سيدي بلعباس/ الجزائر / بعلوج  سليمد/ 
selim_baaloudj@yahoo.fr 

 الملخص باللغة العربية
يعترب النادي من أىم الوسائل لنشر الوعي والثقافة بني الشباب.ودبا أن عدد كبري من  
رجال اإلصالح من منطقة تبسة كانوا طلبة بالزيتونة فجاءت فكرة إنشاء ناد بتبسة 

، وىذا لردبا يكون تأسيا بنفس ‹‹نادي الشبان المسلمين››لو اسم  والذي أعطي
 التسمية للجمعية الثقافية بتونس.

كان لنادي الشبان املسللمني الفللل الكبلري ن تنشلير ا ركلة اإلصلاللية والنبللة بتبسلة 
حبيللللل  أدا دورا بلللللارزا ن التللللللان  اصلللللة فةلللللة الشلللللباب ونشلللللر املعرفلللللة والقيلللللا  بعمليلللللة 

والتغيللري ن وسللر ىللا ء كمللا كللان وراء ببللور عللدد كبللري مللن ا طبللاء وا دبللاء اإلصللالح 
 والشعراء إضافة إىل أنو صار قبلة ملختلف اجلمعيات والنوادي اليت تأسست باملنطقة.

 الملخص باللغة األنجليزية
The club is considered one of the most important means of 
spreading awareness and culture among young people. Since a 
large number of reformers from the area of Tebessa were 
students in E’Zaytouna, this led to the idea of establishing a 
club in Tebessa called “Muslim youth Club” which is given 
the same name as that of the cultural assembly in Tunis. 
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The Muslim Youth Club had a great credit for activating the 
reform movement and revival in Tebessa, considering its 
prominent role in embracing mainly the youth class, spreading 
knowledge, leading the reform and change among them, as 
well as its crucial role  in the emergence of a large number of 
preachers, writers and poets. In addition to the fact that it has 
become a destination place to different clubs and association 
founded in the region. 
 

 دمة:المق
كانت الغايات والشعارات اليت رفعبا رجال اإلصالح، ىي التعليم، والتوجيو      

واإلرشاد، والتكوين، وغريىا، ومجيعبا يتطلب وسائل خمتلفة، ومكّملة ن ذات الوقت. 
الصحف فإن دور الّنوادي، فباإلضافة إىل تأسيس املدارس، وإقامة املساجد، وكذا إنشاء 

واجلمعيات الثقافية والرياضية   يقل أمهية ن بلورة الوعي للمواطن. لذا كانت الّنوادي 
فقد  وآرائبم. واجلمعيات من الوسائل اليت اعتمدىا رجال اإلصالح لنشر أفكارىم

س ونواد، عرفت عمالة قسنطينة انتشارا واسعا ملختلف املراكز الثقافية، والرتبوية من مدار 
عرفت تبسة تأسيس أول مجعية هلا ن أوا ر ا رب العاملية  كماومجعيات رياضية،  

كان من أىدافبا لل ا الفات،   لي  ''الجمعية الخيرية''يطلق عليبا واليت ا وىل، 
وملا ببر العمل ا صاللي ن منطقة  .1بني خمتلف العائالتاليت ربدث والنزاعات 

بدأت ىذه املنطقة  تعرف تأسيسا ملختلف اجلمعيات  2تبسة ن شكلو اجلماعي
والنوادي. لي  قا  رجال اإلصالح هبا ببذل جمبودات كبرية من أجل توسيع دائرة 

بما أن اجملتمع يتكون ف .اإلصالح باملنطقة، من  الل املراكز اليت مت إنشاؤىا وتفعيلبا
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والكبار الذين جندىم من ثالث أصناف وىم: الصغار الذين خيتلفون إىل  املدارس، 
جيتمعون ن املساجد وأ ريا الشباب الذين   ذبد الكثري منبم إ  ن أماكن الّلبو 
والفجور. فبذا النوع الثال  أىم وسيلة تبليغبم دعوة الدين وتعريفبم بو ولثبم على 

فالنادي يعترب من أىم . العلم وربفيزىم إليو، ومناقشة أفكارىم إمنا تكون ن النوادي
  .الوسائل لنشر الوعي والثقافة بني الشباب

 / نشأة النادي .1

وملللن بلللني ىلللذه  3كلللان ن تلللونس علللدة نلللواد، ومجعيلللات أدبيلللة، وسياسلللية، وعلميلللة
ولردبللا  4النللوادي مجعيللة الشللبيبة الزيتونيللة، ومجعيللة الرابطللة ا دبيللة، ومجعيللة الشللبان املسلللمني

طلبة بالزيتونة فجاءت فكلرة إنشلاء نلاد  الذين كانوامن منطقة تبسة و تأثر رجال اإلصالح 
، وىللذا قللد يكللون تأسلليا بللنفس ‹‹نااادي الشاابان المساالمين››بتبسللة وقللد كانللت تسللميتو 

 التسمية للجمعية الثقافية بتونس.
بتأسلللللليس نللللللادي الشللللللبان  1937قللللللا  رجللللللال اإلصللللللالح دبدينللللللة تبسللللللة ن سللللللنة 

اهللدف ملن وقلد كلان  (Cercle de la jeunesse musulmane) 5املسللمني
يقلع مقلره ن وسلر املدينلة بلالقرب ملن خملزن الصلاد   .6ذلك التغلغل ن أوسلاط الشلباب

. فباإلضللافة إىل 8اللذي كلان لللو دور كبلري ملع جمموعلة مللن املصللحني ن اسلتةجاره 7بلوذراع
، كلان يلرتدد عليلو أيللا املثقفلون وطلالب العللم وأىلل 9جملس إدارة نادي الشبان املسللمني

ء، وكتّللاب، وشللعراء منطقللة تبسللة أمثللال: إبللراىيم مزىللودي، العيللد مطللروح، الفللن مللن أدبللا
علي الساسي، عيسى سلطاين، إبراىيم رواحبية حممد حمفوبي، الشاذيل املكلي، ماللك بلن 
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نل،، مصللطفى زمللريل، حممللد الشللبوكي، لامللد رواحبيللة، وحممللد سللحريي، ليلل  كانللت تللتم 
نطقلللة بزيارتلللو ملللن للللني   لللر سلللواء ن فيلللو ا جتماعلللات كلللل مسلللاء، كملللا يقلللو  أعيلللان امل

 .   10السو  ا سبوعية أو ن خمتلف املناسبات
ذكر شارل روبري أجرون بأن نوادي املصلحني ىي أمكنة يلتقي فيبا الشباب، وأن 

النوادي الرياضية، والفرق المسرحية الهاوية ترتاد ىذه النوادي، وترتبط بها. ››
، فالنادي مكان للقاءات املفتولة 11‹‹السكان وعوبهذه الطريقة كان تأثيرىا يعم مجم

جلميع الناس، لكنو أيلا جعل أساسا لنيل تعاطف الشبيبة قصد التأثري عليبا أ القيا 
وثقافيا إضافة إىل ذلك كانت للنوادي نشاطات اجتماعية ترمي إىل إبعاد الشباب عما 

 .12يفسده أ القيا
 النادي. / نشاطات2

تقلللا  ن النلللوادي إلقلللاء اااضلللرات، والقيلللا  بالّت لللاىرات ملللن أىلللم النشلللاطات الللليت 
. كملللا كانلللت تقلللا  ن نلللادي الشلللبان املسللللمني خمتللللف الت لللاىرات، وتلقلللى بلللو 13الثّقافيلللة

واصللفا إيللاه بأنللو صللرح علللم  14ا طابللات واااضللرات. قللال فيللو إبللراىيم مزىللودي قصلليدة
الليت مت إنشلاؤىا والليت يطللق ، وىو مكمل للمسجد ا ر وكلذا املدرسلة ا لرة 15وبر وتقوا

 . 16عليبا مدرسة هتذيب البنني والبنات
إلياء ليلة عيد ا ضحى حبللور رئليس  1939عرف النادي ن شبر فيفري سنة 

. ون شلللبر أكتلللوبر ملللن نفلللس 17فلللوج ا ملللل الكشلللفي  ورئللليس شلللباب امللللاسبر اإلسلللالمي
قد نشر الوردي بن عملارة العا ، مت فيو إلياء ذكرا ىجرة الرسول صلى اهلل عليو وسلم ف

وذللللك دبناسلللبة ذكلللرا املوللللد النبلللوي  ،مقلللا  بلللني فيلللو ا لتفلللا ت الللليت أقيملللت بالنلللادي
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ليلل  تطللر  هبللذه املناسلبة رئلليس جملللس إدارتللو إىل تلذكري ا اضللرين بللأن عمللل  18الشلريف
ء النادي، ىو إنقاذ أبناء الوطن ملن اجلبلل. بعلدىا زبللتبلا كلملات علن املناسلبة تلتبلا إلقلا

 .19جمموعة من ا ناشيد
عللرف النللادي زيللارة بعلل، الشلليوخ، كللان مللن بيللنبم الشللي  حممللد ا مللني العمللودي 
الذي اجتمع ن النادي بأىل تبسة، لي   طب فيبم لول لقيقة العملل النلافع، وكلذا 

 . 20الرجال ا قيقيني الذين تعتمد عليبم اجلزائر ن ا وقات ا رجة
نللادي نشللاط كبللري، فباإلضللافة إىل قللراءة القللرآن الكللر  ودبناسللبة عيللد الفطللر أقلليم بال

عيسلى التبسللي  ملن طلرف حممللد املكلي 21ن بدايلة النشلاط، ألقيلت فيلو بعلل، ا طابلات
، كما مت فيلو إلقلاء بعل، الكلملات لتلميلذين ملن مدرسلة هتلذيب البنلني 22والشاذيل املكي

 .23والبنات، و تم بتالوة آيات من القرآن الكر 
مت ذبديلللد إدارة النلللادي علللن طريلللق اإلنتخلللاب، ليللل   1938ملللاي  22وبتلللاري  

أقلليم  1938ترأسللو حممللد املكللي. وبعللد شللبر مللن ذلللك وربديللدا ن شللبر جللوان مللن سللنة 
اجتماع عا ، مت فيو ا دي  عن ا عمال ا ريية، وزبلل ذللك كلملة لتلميلذ للول التلاري  

النشللطاء بالنللادي ماللك بللن نلل، والللذي   كللان مللن بلني . 24اإلسلالمي وموقفللو مللن النّلوادي
كلللللان يقللللليم النلللللدوات ويلقلللللي  الهللللللا ا طابلللللات والللللليت منبلللللا ملللللا يتمحلللللور للللللول العللللللم 

 ، حمفزا الشباب للملي ن طلب خمتلف العلو .25والصناعة
، والفنيلللة الللليت تقلللد  خمتللللف 26كملللا كلللان النلللادي يسلللتقبل خمتللللف الفلللر  املسلللرلية

 تعّرف دبا يقع ن العامل اإلسالمي.النشاطات الثقافية والفنية اليت 
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يتم ا عتماد ن اااضرات اليت كانت تلقلى بالنلادي عللى أسللوب جلّذاب وحمفلز. 
الخطابياات ››تأثر فيبا أصحاهبا خبطابيات مجعية العلماء املسلمني واليت تتميز بأهنلا ملن  

ياااا  الماااا ثرة لااااي العقااااول، الحااااالزة للنفااااوس، المنبهااااة للمشااااا ر  لاااا  طريقااااة التر 
. وىللي مللن ألسللنة  طبللاء أكفللاء أمثللال الشللي  العللرن التبسللي ويوسللف بللن 27‹‹والترىياا 

 .حممد، وحممد املكي، وإبراىيم مزىودي
 نادي الشبان المسلمين للنوادي األخرى. / احتضان3

كان للنادي برناجمو ا اص بو وأعمالو اليت يقو  هبا والليت منبلا اسلتقبالو والتللانو 
 .الفكريلة، الرياضلية وغريىلا  أي من اجملا ت سواء الرتبوية، الفنيةلكل جبد إصاللي ن 
تأسسللت مجعيللة فنيللة كللان مللن أىللم الفللاعلني هبللا السللادة:  1938ففللي شللبر أكتللوبر سللنة 

يللونس كللل، علللي بللن جللده، اهلللادي مغلللي مصللطفى زمللريل، أكللد نقريشللي، وعبللد الكللر  
وقللد  (El Ouatar eldjezairi)بلن الطلاىر وقلد أطللق عليبلا مجعيلة اللوتر اجلزائلري

كمللا  .28جعلللت مللن نللادي الشللبان املسلللمني بتبسللة مقللرا هلللا، تقلليم فيللو خمتلللف نشللاطاهتا
، ونائبللاه 29عرفلت تبسللة تأسيسلا جلمعيللة  امللاسبر اإلسللالمي، واللليت ترأسلبا الصللديق بلن نلل،

وقللد كانللت ىللذه اجلمعيللة بللدورىا تقلليم خمتلللف نشللاطاهتا  30يللونس كللل، ومصللطفى زمللريل
 .31ي الشبان املسلمني بتبسةن ناد

بللرزت فكللرة إنشللاء مجعيللة مللن قبللل املفكللر مالللك بللن نلل،  1939ون صلليف سللنة 
اجللو  ذللكوىي مجعية ذات طابع اجتملاعي بالدرجلة ا وىل، تعملل عللى كايلة الفتلاة ملن 

الذي   يليق هبا كفتاة مسلمة يطلق عليبا مجعية كاية الفتاة املسلمة وقد التلن نلادي 
 .  32الشبان املسلمني عملية تأسيس ىذه اجلمعية
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 الخاتمة:
كان لنادي الشبان املسلمني الفلل الكبري ن تنشير ا ركة اإلصاللية والنبلة بتبسلة    

فةلللللة الشلللللباب ونشلللللر املعرفلللللة والقيلللللا  بعمليلللللة حبيللللل  أدا دورا بلللللارزا ن التللللللان  اصلللللة 
اإلصللالح والتغيللري ن وسللر ىللا ء كمللا كللان وراء ببللور عللدد كبللري مللن ا طبللاء وا دبللاء 

مالللك بللن نلل، وغللريىم، واسللتطاع   والشللعراء كللان مللنبم: حممللد مكللي، ابللراىيم مزىللودي
 اليت تأسست باملنطقة. النادي أن يكون قبلة ملختلف اجلمعيات والنوادي

  لهوامش:ا
 

                                                 
، 1984، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 2، طمذكرات شاىد للقرن: مالك بن ن، 1

 .79ص
أزفت ساعة ››فاإلصالح ىو جمبودات مجاعية وقد عنون الشي  العرن التبسي ذلك بقولو:  2

 17/06/1926، اجلزائر، 31، ع1للتفصيل ين ر: الشباب، س‹‹ اجلماعة وتصر  عبد الفرد
 .05ص

 ،1971 ، املطبعة العربية، اجلزائر2، جنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةحممد علي دبوز:  3
 .17ص

، أفريل 1، مج8، جاجمللة الزيتونية، االحتفال برأس العام الهجري ؛الحركة العلمية واألدبية 4
 .48، ص1937

5 A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, 
Rapport dénombrement et caractéristique de chaque 
cellules, Arrondissement de Constantine, p35. 
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وقد أعطيت الرئاسة الشرفية لنادي الشبان املسلمني بتبسة لكل من العرن التبسي، لسني دعاس،  6

، اجلزائر، 67ع  2، سالبصائرالصاد  بوذراع، لواس لواس، مصطفى ميدة. للتفصيل ين ر: 
 .07، ص14/05/1937
ا زىر الشريف سنة ألد أعيان املنطقة، من الذين التلنوا الشي  العرن التبسي بعد عودتو من  7 

، من ماسسي نادي الشبان 1952إىل  1938، رئيس مجعية هتذيب البنني والبنات من 1927
 املسلمني.

، الساعة 16/02/2014مقابلة مع رابح جالب: دبنزلو، بلدية تبسة، و ية تبسة، بتاري   8 
 د.30سا و16

 .07ص 14/05/1937، اجلزائر، 67، ع2، سالبصائر للتفصيل لول جملس إدارتو ين ر: 9
الشيخ محمد الشبوكي شا ر الثورة الجزائرية الثائرة حياتو ومنهجو أكد عيساوي:  10

اجلمعية ، أشغال امللتقى الوطين للفكر اإلصاللي ن اجلزائر، إعداد (2005-1916اإلصالحي )
د. والنشر والتوزيع، عني مليلة اجلزائر، ، دار اهلدا للطباعة و ية تبسة الثقافية الشي  العرن التبسي

 .48-47، صس. ن
إل  اندالع حرب  1871من انتفاضة  ؛تاريخ الجزائر المعاصرةشارل روبري أجرون:  11

، تر: حممد كداوي، إبراىيم صحراوي، دار ا مة للطباعة والنشر والتوزيع، 2، مج1954التحرير
 .535، ص2013اجلزائر، 

اإلصالحية اإلسالمية لي الجزائر؛ بحث لي التاريخ الديني واالجتما ي الحركة علي مراد:  12
 .379-378، ص2007تر: حممد حيياتن، دار ا كمة، اجلزائر،  (5192-1940)

 .129املرجع نفسو، ص 13
-190ص 1933، اجلزائر، مارس9، مج4، ج9، سالشبابللتفصيل لول القصيدة ين ر:  14

191 . 
 18/03/1938، اجلزائر، 104، ع3س، البصائر، الجزائرياألدب إبراىيم مزىودي:  15
 .07ص
 . للتفصيل ين ر: 1932نشات املدرسة ن شبر جوان سنة  16
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A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, 
Rapport dénombrement et caractéristique de chaque 
cellules, Arrondissement de Constantine,  p35. 

 .03ص، 11/02/1939، اجلزائر، 152، ع4س، البصائر، الشباب الفنيعلي مرلو :  17
، اجلزائر 73، ع2، سالبصائر، حتفاالن بالمولد النبوي الشريف لي تبسةالوردي بن عمارة: إ 18
 .08، ص02/07/1937

 .08، املرجع السابق ص73، عالبصائر، حتفاالن بالمولد النبوي الشريفالوردي بن عمارة: إ 19
، البصائر جولة شباب الم تمر اإلسالمي الجزائري لي  مالة قسنطينةحممد الطاىر الورتالين:  20
 .06، ص04/08/1939، اجلزائر، 177، ع 4س
كان منبا التعرض للتغيري الذي عرفو املقر فبعد أن كان حمال للمعاصي من شرب للخمر وغريه،  21

أصبح يرتدد عليو  رية الناس من املنطقة، وصار يتلى فيو القرآن الكر  وربي فيو الذكريات. للتفصيل 
 .08، ص21/01/1938، اجلزائر، 96، ع3، سالبصائرين ر: 

معية الطلبة اجلزائريني الزيتونيني ينشر كثريا سواء بتبسة أو اجامع كان الشاذيل املكي رئيسا جل 22
، 1937، أفريل 1مج 8، جاجمللة الزيتونيةالزيتونة وقد أشاد بو رئيس اجمللة الزيتونية. للتفصيل ين ر: 

 .406ص
 .08ص 21/01/1938، اجلزائر، 96، ع3، سالبصائر، بمناسبة  يد الفطرالشاذيل املكي:  23
 117، 3، سالبصائر، اجتماع  مومي لنادي الشبان المسلمين بتبسةمصطفى زمريل:  24

 .06، ص10/06/1938، اجلزائر
 .79، املرجع السابق، صشاىد للقرنمذكرات : مالك بن ن، 25
 بدورة ن عمالة نيمسرلية مكونة من الطلبة الزيتونيقامت فرقة  1948ن شبر جانفي  26

اليت عرب نشاطا واسعا ن خمتلف مناطقبا وكان هلا أثرا ن تكوين رأي عا  و قسنطينة، لي  كان هلا 
  ‹‹Eminemment Dangereux›› تتسم خبطورة عالية للغاية صالب التقرير بأهناعنبا 

 للتفصيل ين ر:
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A.W.C, La Guerre d'Algérie par les Documents, Rapport Sur 
le Moral (extrait), Compte Rendu Bi- Hebdomadaire, 19éme 
Cord d'Armée, 2éme Bureau, 10° Région Militaire 
N°39/CAB/CONF, Alger, Le 4 Février 1948 Les Portes de la 
Guerre (1946-1954) Tome 2, Sous La Direction de Jean 
Charles Jauffret, Préface du Géneral Robert Bassac  Service 
Historique de l'Armée de Terre,Vincennes, 1998, p152. 

، دار سجل م تمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمجعية العلماء املسلمني اجلزائريني:  27
 .64، ص2008املعرفة، اجلزائر،

28 A.N.O.M, Aix- en Provence, F.M, carton N°81F/939, 
Rapport dénombrement et caractéristique de chaque 
cellules, Arrondissement de Constantine, op.cit, p35. 

 ىو اإلسم الذي يطلق على مالك بن ن، ن تبسة، وقد ورد باملقال ىكذا. 29
 .06، ص08/07/1938، ، اجلزائر121ع، البصائر حديث المتجول،علي مرلو :  30
، البصائر جولة شباب الم تمر اإلسالمي الجزائري لي  مالة قسنطينة: حممد الطاىر الورتالين 31
 .06، ص04/08/1939، اجلزائر، 177، ع 4س
، تر: نور الدين  ندودي، دار ا مة 1، ج(1940-1932مذكرات )؛ العفنمالك بن ن،:  32

 .182-181، ص2007للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 



مجلة دورية دولية محكمة                               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 355  15العدد 
 

 الصراع الوحدوي في بالد الرافدين '' الممالك األمورية أنموذجا''

 -جامعة محمد لمين دباغين العابدين/ قسم التاريخ واآلثار/ أ. الطيب زين 
 2سطيف

 الملخص:

يعترب سقوط أُور يف هناية األلف الثالث قبل اؼبيالد إحدى نقاط التحوؿ التارخيية 
يعرب عن سقوط ساللة وإمرباطورية فحسب، بل يؤشر  الكبَتة يف بالد الرافدين، فهو ال

ف ىم أيضا إذل النهاية السياسية للسومريُت كأمة حاكمة يف التاريخ، وإذا كاف العيالميو 
انفصاؿ مقاطعات وأقاليم كاملة، وعصياف حكاـ ساللة  فإفّ الذين أسقطوا العاصمة أٌور 

كاف من بُت األسباب لِنهاية السومريُت   أور لقائدىم '' إيب سُت''،  و تدخل األموريُت
رد العيالميوف من أرض العراؽ القدًن، وبقي أيضا، إذ دل ديض وقت طويل حىت طٌ 

 األموريوف )الساميوف( ؿبافظُت على عروشهم حىت إذل غاية ألف وطبسمائة سنة تقريبا. 

 -أشور -أشنونا-بابل -الرسا -إيسن -الساميوف - األموريُتالكلمات المفتاحية: 
 .ماري

Abstract  

 The Fall of Ur at the close of the third millennium 
B.C. is one of the major turning-points in the history of ancient 
Iraq , it does not only ring the knell of a dynasty and of an 
empire, it marks the end of the sumerian nation and type of 
society. Intervening at the last moment, the Elamites had taken 
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the capital-city, but the secession of entire provinces, the revolt 
of Ibbi-Sin’s officials and the Amorites invasion were the real 
causes of the Sumerian defeat. The Elamites were soon expelled 
from Iraq , the Semites remained. From then on they were to 
hold the reins of governement for nearly fifteen hendred years. 

key words  : the Amorites - the Semites-Isin-Larsa-Babylon- 
Eshnunna-Assur-Mari. 

I -  القديممصطلح العصر البابلي 

يطلق العصر البابلي القدًن على اغبقبة الزمنية  احملصورة ما بُت سقوط ساللة أور 
ؽ.ـ( على يد العيالميُت وديتد حىت سقوط ساللة بابل األوذل عاـ  2004الثالثة عاـ )

، ودبعٌت آخر (2)، بزعامة اؼبلك مرسيليس األّوؿ(1)على يد الغزو اغبثي( ؽ.ـ 1595)
، شهدت خاللو بالد (3)القدًن امتد قرابة األربعة قروف من الزمن فإف العصر البابلي

وبسبب ما سبيز بو العصر ، متعاصرة من األموريُت الرافدين قياـ عدة سالالت حاكمة و
البابلي القدًن من خصائص سياسية وحضارية واقتصادية واجتماعية اليت مثلت بدورىا 

ازبذ منو الباحثوف أمنوذجًا حيًا يعكس قمة النضوج اغبضاري يف العراؽ القدًن، فقد 
 مدى تطور حضارة العراؽ القدًن بصورة عامة.

II - األموريون: 

 أصل التسمية:-1
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 السومرية  بالصيغة اؼبسمارية القددية الّنصوص يف األموريُت ذكر ورد
MAR.TU ''األكادية الصيغة يف أما ،''مارتوAMURRU  ''أمورو''  ،

 .(4)جاءت منو تلك األقواـ كإشارة إذل االذباه الذي

تعترب فاطمة جود اهلل أف بالد الّشاـ كاف إظبها ''بالد أمورو'' نسبة ِلؤلموريُت أو 
العموريُت وبأف أصلهم عرب، وقد أٌطلق عليهم ىذا االسم نسبة إذل جدِّىم 

 .(5)و''األكرب''عمرو'' الذي يُكتب باألجبدية اؼبسمارية''أمرا'' أو''عمرا'' و''أمرو'' أو''عمر 

أما الباحثوف احملدثوف، فيطلقوف أحيانا اسم الكنعانيُت الشرقيُت على األقواـ 
سبييزًا ؽبم عن الكنعانيُت الغربيُت الذين استقروا يف الساحل السوري باعتبار أّف   األمورية

كل من اجملموعتُت تنتمياف إذل ؾبموعة رئيسية واحدة، تفرقت عند ىجرهتا فاستقر 
 .(6)بعضها يف بالد الشاـ واذبو البعض األخر إذل بالد الرافدين

مورية بعد أف استقرت يف بابل، إّف مصطلح ''بابليُت'' الذي ضبلتو األقواـ األ
أصبح أكثر شيوعا من بقية األظباء يف األزمنة القددية واغبديثة، وَغَدا ىذا االسم يشمل 
صبيع السكاف الذين سكنوا بالد بابل ابتداًءا من العصر البابلي القدًن وحىت هناية دور 

د بابل أكثر من  بابل السياسي يف اؼبنطقة، فهو اسم يدؿ على انتماء السكاف إذل بال
 .(7)َكونِو يّدؿ على ىوية تلك األقواـ وأصوؽبا العرقية

 مصدر الهجرات األمورية -2
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يعترب األموريوف فرع من األقواـ العربية القددية اليت ىاجرت من شبو اعبزيرة العربية 
متجهة كبو بوادي الشاـ والعراؽ القدًن، وتوغلت صباعات منها يف بالد بابل منذ أواخر 

أللف الثالث قبل اؼبيالد، يف حُت اذبهت صباعات أخري إذل بالد الشاـ، وتشَت ا
الّنصوص اؼبسمارية من عهد ساللة أور الثالثة إذل وجود أعداد كبَتة من األقواـ األمورية 
اليت كانت تعمل يف اؼبعابد مث زاد تدفق ىذه األقواـ منذ أواخر عهد ساللة أور الثالثة، 

ات من السيطرة على عدد من اؼبدف التابعة إلمرباطورية ''أور''الواقعة وأخَتا سبكنت صباع
يف الغرب وساعدىا على ذلك االضطراب  العاـ  الذي ساد أكباء البالد يف عهد ''أيب 
سُت'' آخر حكاـ ساللة أور الثالثة، كما ساعدىا ىجـو األقواـ العيالمية من الشرؽ 

ا حكم ىذه الساللة فيها، وسبّكن األموريوف على مدينة أور وسيطرهتا عليها وإهنائه
بالتدريج من السيطرة على مدينة أور وبقية اؼبدف التابعة ؽبا وطرد اغباميات العسكرية 

 .(8)العيالمية من البالد

على ضوء ماسبق صار باإلمكاف ربديد القسم اعبغرايف ؼبناطق انتشار األموريُت، 
الرافدين، ويكوف بذلك هنر الفرات حاجزًا طبيعًيا فقد كاف حيّدىم من الشرؽ بالد وادي 

 ؽبا، ومن الغرب البحر اؼبتوسط، ومن الشماؿ بالد األناضوؿ، وتكوِّف جباؿ طوروس
جزًءا معتربًا من أقساـ بالد األموريُت الشمالية ومن اعبنوب الصحراء العربية، وتتطابق 

 .(9)العصور اإلسالمية ىذه اغبدود مع حدود األقساـ اليت ظبيت ببالد الشاـ يف

III - :األموريون في بالد الرافدين 

 مرحلة الدخول: -1
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إّف اغبروب اليت أضعفت إمرباطورية سومر وأكاد وأدت إذل سقوط ساللة أور 
، وىو األمر (10)من ذلك اؼبَتاث واسعاً  أتاحت  ؽبذا الشعب الطموح أف يقتطع جزءاً 

ؽ.ـ( ِحُت كاف  2000الذي جعل أحد شعراء السومريُت والذي عاش قبل عاـ)
األموريوف حيتلوف بالد بابل  يقوؿ معربًا عن انتقاؽبم من حياة البداوة إذل حياة االستقرار 

 بصورة شعرية:

 بالنسبة لألموري الّسالح ىو رفيقو.
 فال يعرف الخضوع. 

 وىو يأكل لحًما غير مطبوخ.
 وفي حياتو كلها ال يملك بيتا.

 يدفن رفيقو إذا مات. وىو ال
 ) واآلن( مارتو يملك بيتا...

 .(11))واآلن( مارتو يملك حبوبا
وقد ىاجم ملوؾ ساللة أور الثالثة على القبائل األمورية، كما استخدمتهم يف 

عن  ، َوُيضيف فليب حىت أيًضا(12)أوقات أخرى كمرتزقة عسكريُت وضباط إقليميُت
أّف حياهتم البدوية كانت تعتمد على اغبمار، ألف اعبمل كحيواف مدّجن دل  األموريُت

، أي أّف سكاف بالد الرافدين نظروا إذل األموريُت نظرة دونية، (13)يكن استخدامو شائعا
، وتورد أسطورة اإللو (14)فقد اعتربوىم شعوبًا بربرية قاسية ال تعرؼ معٌت اغبضارة

 الوصف التارل عن األموريُت:'' ''Martuمارتو
 ساكن الخيمة يصارع الرياح والمطر.
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 ىو الذي ينّقب عن نباتات األرض عند سفح التل.
 يعرف كيف يحنى ركبتيو) بيدي االحترام للسلطة(. وىو الذي ال

 والذي يأكل الطعام دون طهي.
 إنّو ذلك الشخص الذي لم يكن لو بيت طول حياتو.

 .(15)مماتووالذي ليس لو مدفن عند 
لكنها يف األصل نظرة مشولية أطلقها سكاف بالد الرافدين على كل من دخل 

، ذلك أّف (16)ةبالدىم من األجانب حيث ال تعكس اغبقيقة، كوهنم شعوبًا بدائي
اإلطاحة بسيادة ساللة أور الثالثة دل تكن بسبب األموريُت بل العيالميُت الذين انتهزوا 

 .(17)تالؽباالفرصة لنهب العاصمة واح
 قيام الممالك األمورية مرحلة  -2

إمتاز العصر البابلي القدًن بوجود الكثَت من دويالت اؼبدف األمورية، واليت أصبحت 
هبا البالد مقّسمة فيما بينها، إذ كاف لكل دويلة مدينة نظاٌمها اػباص وساللتها اغباكمة، 

طلق على ذلك العصر اسم )عصر دويالت اؼبدف الثاين( سبيزًا لو عن عصر ألذلك 
دويالت اؼبدف السومرية، وديكن نعتو بالعصر االنتقارل الثاين، الذي جاء  بعد العصر 
األكادي االنتقارل األّوؿ،  وبذلك توزّع نفوذ الّسالالت األمورية اغباكمة على مناطق 

 ـبتلفة من بالد الرافدين.

انقسمت بالد الرافدين إذل فبالك  كبَتة وصغَتة أمهها تلك اليت قامت يف إيسن  
والرسا يف اعبنوب، ويف أشور وأشنونا يف الشماؿ، وبقيت ىذه اؼبمالك متعاصرة غِبوارل 

ؽ.ـ(، ودل تكن العالقات بينها سلمية، حيث دأبت  1800-2000قرنُت من الزماف)
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وب على بعضهما المتالؾ أور وُحكم بالد سومر اؼبملكتاف اعبنوبيتاف على شن اغبر 
وأكاد، كما تنازعت اؼبملكتاف الشماليتاف حوؿ السيادة على الطرؽ التجارية الكبَتة اليت  

 .(18) كانت سبر يف القسم األعلى للبالد

وقد كاف اغبكاـ الذين حلوا ؿبل السومريُت على الساحة السياسية إما أكاديُت من 
أًْوَغربِيُت أموريُت باؼبعٌت الواسع للكلمة، ألهنم جاؤا من مناطق خضعت للتأثَت العراؽ 

، ويف ىذا الصدد اعترب ليو أوبنهاـ أّف األظباء الشخصية (19)السومري منذ فًتة طويلة
، وىذا ما يتجلى (20)السومرية واألكادية يف بالد النهرين إؽبية االشتقاؽ إذل درجة كبَتة

سالالت األمورية بالثقافة السومرية حيث ازبذوا من السومرية لغة رظبية يف تعلق ملوؾ ال
 .(21)ؽبم، وازباذىم أِلسلوب اغبكم يف بالطهم ويف ألقاهبم مشابو ؼبا كاف عند ملوؾ أور

 دلكما توزّع نفوذ الّسالالت األمورية اغباكمة على مناطق ـبتلفة من بالد الرافدين،  
 لعدة ذلك ويعود ،للتغَت عرضة دائماً  كاف وإمنا، بالثّبات فبلكة كل وحدود حجم يّتسم

 بتلك احمليطة القوى قوة إذل إضافة اؼبلوؾ، من فيها حيكم من وضعف قوة منها أسباب،
اؼبمالك  بعض شهدهتا اليت والتمرد والعصياف االضطراب حاالت أفّ  كما اؼبملكة،
 كما اتصف  ،وأراضيها فبتلكاهتا كبو للتوسع األخرى القوى أماـ اجملاؿ فسح يفسامهت 

عن  فضالً  السياسية، واؼبعاىدات العسكرية األحالؼ إقامة بكثرة القدًن العصر ىذا
وىكذا اؼبمالك،  لتلك اغباكمة األسر بُت السِّياسي والزواج سياسة التجسس واؼبصاىرات

انت أقرب إذل عادت البالد إذل نظاـ اؼبمالك الصغَتة، إالَّ أفّ أمهيتها كانت ؿبدودة، وك
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وفيما يلي أىم دويالت مدف تلك اؼبشيخات أو اإلمارات منها إذل اؼبمالك اؼبستقلة، 
 اؼبمالك.

االسم اغبديث  االسم القدًن  

 إيشاف حبريات   إيسن
 تل أظبر أشنونا
 قلعة شرقاط أشور
 الوركاء أوروؾ
 بابل بابل

 تل اغبريري ماري
 تل العقر الدير
 تل السنكرة سيبار
 أبو حبة  الرسا
 تل األضبَت(22)  كيش

(: أىم فبالك العصر البابلي القدًن ) االسم القدًن واغبديث(1جدوؿ)   

 :توحيد الممالك األمورية مرحلة-3

 دمج الممالك الضعيفة. -أ
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-1792إذا كاف أشهر ملوؾ ساللة بابل األوذل ىو ملكها السادس ضبورايب)
( عظيم أو ُمكثر، Hammuفقد ورد يف معٌت اظبو اإللو ضبو ) (23) ( ؽ.ـ 1750

 .(24)َوضَبُّو من األرباب اعبزرية )الّسامية( الغربية، وقد يكوف اظبو ''عمورايب''
ويرى سهيل قاشا أّف ضبورايب تقرأ بالبابلية ''طبورايب'' ومعناىا الّسيد العظيم 

 -أيًضا يف البابلية )طبربخ( أي )خم  ، لكن قد يكوف اظبو يُقرأ(25)وكذلك رئيس العائلة
ربخ(، فاعبزء األوؿ من اإلسم )خم( وىو اإللو )عم( الذي قبده أيضا يف النقوش العربية 
اعبنوبية القددية، أما اعبزء الثاين )ربخ( فلعّلو يقابل يف العربية مادة )رفع(، فيكوف معٌت 

 .(26)اػبصباإلسم )عم رفيع(، أو مادة )رفع( اليت تدؿ على السعة و 
ذكر ضبورايب يف التوراة باعتباره ملًكا عظيًما ورفيع الشأف قّدـ َأَجلَّ اػبدمات 

 َمِلكِ  َأْمَراَفلَ  أَيَّاـِ  يف  َوَحَدثَ 1»، تبعا للنص الذي يقوؿ(27)''أَْمرَاَفلَ  لشعبو باسم  ''
َعارَ  َسارَ  َمِلكِ  َوأَْريُوؾَ  ِشنػْ  َىُؤاَلءِ  َأفَّ 2 ُجويِيمَ  َمِلكِ  َوتِْدَعاؿَ  ِعياَلـَ  َمِلكِ  وََكَدْرَلَعْوَمرَ  َأالَّ
 َمِلكِ  َومِشِْئيبَػرَ  أَْدَمةَ  َمِلكِ  َوِشْنآبَ  َعُمورَةَ  َمِلكِ  َوِبْرَشاعَ  َسُدوـَ  َمِلكِ  بَارَعَ  َمعَ  َحْرباً  َصنَػُعوا

يعُ 3(. ُصوَغرُ  ِىيَ  الَّيِت ) بَاَلعَ  َوَمِلكِ  َصُبويِيمَ   ُعْمقِ  ِإذَل  ُمتَػَعاِىِدينَ  ْجَتَمُعواا َىُؤاَلءِ  صبَِ
 لثَّالِثَةَ ا والسََّنةَ  ِلَكَدْر َلَعْوَمرَ  ْستُػْعِبُدواا َسَنةً  َعَشرَةَ  اِثْػَنيَتْ 4(. ْلِمْلحِ \ حَبْرُ  ُىوَ  الَِّذي) لسِّدًِّنِ \

 َوَضَربُوا َمَعوُ  لَِّذينَ ا ْلُمُلوؾُ اوَ  َلَعْوَمرُ َكَدْر  أََتى َعَشرَةَ  لرَّابَِعةَ ا لسََّنةِ ا َويف 5. َعَلْيوِ  َعُصوا َعَشرَةَ 
 يف  َواغبُْورِيُِّتَ  6َشَوى قَػْريَػَتاًِنَ  إِلديِيَُِّت يف اوَ  َىاـَ  يف  لزُّوزِيُِّتَ اقَػْرنَاًِنَ وَ  َعْشَتاُروثَ  يف  لرَّفَائِيُِّتَ ا

 الَّيِت ) ِمْشَفاطَ  َعُْتِ  ِإذَل  َوَجاُءوا َرَجُعوا مُثَّ 7. ْلبَػرِّيَّةِ \ ِعْندَ  لَّيِت \ فَاَرافَ  بُْطَمةِ  ِإذَل  َسِعَت َجَبِلِهمْ 
 َحصُّوفَ  يف  لسَّاِكِنُتَ ا أَلُمورِيُِّتَ ا َوأَْيضاً  ْلَعَمالَِقةِ ا ِباَلدِ  ُكلَّ  َوَضَربُوا(. قَاِدشُ  ِىيَ 

 .(28)َنِصيبَػُهمْ  يَْأُخُذوفَ  فَػُهمْ  .........َعُمورَةَ  َوَمِلكُ  َسُدوـَ  َمِلكُ  َفَخرَجَ 8تَاَمارَ 
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تقـو  …»أما عن مدينة بابل اليت حكمها ضبورايب فقد ذكر ىَتودوت بأهّنا: 
اؼبدينة يف سهل فسيح ويف شكل مربع سباما، يبلغ طوؿ كل ضلع من أضالعو مئة 

، فلم تكن وعلى ىذا يقدر ؿبيطها الداخلي بأربعمائة وشبانُت ستادي، *وعشرين ستادي
يشكل أيضا موقع بابل نقطة ، و (29)«…ىنالك مدينة أخرى تضارعها يف أمهيتها 

اتصاؿ بُت بالد الرافدين والشاـ والبحر اؼبتوسط،  ويسمح ؽبا دبراقبة الطرؽ اؼبؤدية إذل 
األناضوؿ وبالد فارس، وؼبا كانت بابل تقع على الضفة اليسرى من هنر الفرات، فإّف ىذا 

م شّكل سًدا منيعا حيميها من جهة الغرب، كما أّف هنر دجلة القريب حيميها النهر العظي
من جهة الشرؽ، وبالتارل تكوف ىذه االعتبارات سبًبا يف ازباذ أسرة بابل األوذل ؽبذه 

 (30).اؼبدينة عاصمة لدولتهم
ؽ ـ، كانت مدف  1792خالؿ عاـ (31)عندما تسّلم ضبورايب اغبكم يف بابل

كلم حوؿ   80وكيش وديلبات وكزالوا وَمارِْد وغَتىا تقع يف ؿبيط اليتجاوز  مثل زيبار
فضاًل عن وجود عدة ، (32)بابل، ومن ىنا يتبُت أّف سلطة الدولة البابلية كانت ؿبدودة

قوى تتنازع على السلطة فيما بينها، ومنها فبلكة الرسا بزعامة ملكها''رًن سُت''، إذل 
ويالت يف مشاؿ بابل ربت سلطاف اؼبلك األشوري جانب ذلك كانت ىناؾ ثالث د

مششي حدد األوؿ، وىي أشور وإقليم إيكالتـو وماري، وإذل الشرؽ كانت ىناؾ فبلكة 
، بزعامة ملكها دادوشا، (33)أشنونا اؼبستقلة يف األقاليم الواقعة ما بُت هنر دجلة ودياذل

ء على بابل، فكاف يتحُت اغبليف ؼبلوؾ عيالـ، إذ كاف ىو األخر طامعًا يف االستيال
 .(34)الفرص للقضاء عليها وضّمها ؼبملكتو
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وقد كاف الصراع السياسي والتنافس على السلطة على أشده بُت ىذه الدويالت 
للسيطرة على اؼبنطقة وتوحيدىا إلعادة اغبكم اؼبركزي يف بالد الرافدين، حيث كّلما منت 

من اؼبدف والدويالت اجملاورة  قوة إحدى الدويالت وتعاظمت وضّمت إليها عددا
سارعت الدويالت األخرى إلقامة األحالؼ العسكرية للوقوؼ أمامها والتصدي ؽبا 
وبالتارل ربجيم خطرىا، وكاف لشخصية اؼبلوؾ واغبكاـ الذين كاف ُجّلهم من األقواـ 
 األمورية القادمة من الغرب أثر كبَت يف إقامة األحالؼ واالنضماـ إذل ىذا اغبلف أو

َذاؾ، حيث كاف ىناؾ أكثر من حلف واحد يتوزع على اؼبنطقة حسبما أوردتو الرسائل 
''اليوجد ىناك ملك ىو األقوى ، واليت جاء يف ؿبتواىا بأنو (35)اؼبكتشفة يف ماري

بابل، والعدد  ملك وحده، فهناك عشرة أو خمسة عشر ملًكا يتبعون ''حمورابي''
بيل'' ملك  -والعدد نفسو يتبع ''ايبال نفسو يتبع ''ريم  سين'' ملك الرسا،

 -إيل'' ملك قطنا، وعشرون ملكا يتبعون ''يارم -أشنونا، والعدد نفسو يتبع ''إبي
 .(36)''لم''ملك يمخد

سبيل اآلراء إذل أّف ضبورايب كاف يتمّتع بعالقات جيدة مع الدولة األشورية، ومع 
التصاالت بُت ''ضبورايب'' ملكها مششي حدد، وتوّضح بعض الرسائل من ماري أّف ا

َو''مششي حدد''، كانت تّتسم بالصداقة والّود، حيث كانت السلطة األشورية تتوجو إذل 
''ضبورايب'' بالرجاء غبماية قوافلها التجارية اليت سبر ببالد بابل، كما كانت أشور تعيد 

 .(37)الاّلجئُت اؽباربُت من العدالة واؼبقيمُت يف ماري إذل السلطة البابلية
بعد موت ''سُت مبلط'' )والد ضبورايب ( وحاكم فبلكة بابل كانت أشور يف 
مشارل بالد الرافدين على وشك ربقيق وحدة البالد كلها بقيادة ''مششي حدد''، حيث  
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كاف  ملك أشور يتصّرؼ من موقع قوي بعد أف سيطر على ''أشور'' و''نينوى'' وعلى 
ل، وىو مايدؿ على أّف اعبيش األشوري قد اشتد ''ماري'' وىّدد طريق الفرات إذل باب

بأسو ِلَما كاف ديلكو من أدوات اغبرب واغبصار كاألبراج العالية واغبصوف اؼبتحركة وـبازف 
حفظ األسلحة، إضافة إذل أسلوبو اغبريب اؼبتمثل يف شق األنفاؽ إذل داخل اؼبدف 

ئعة على التنظيم السياسي احملاصرة، فبا يعٌت أّف ''مششي حدد'' كاف يتمتع بقدرة را
والعسكري، كما ىو اغباؿ عند ''سُت مبلط'' وإبنو ''ضبورايب'' الذي إلتـز اؽبدؤ ذباه 

 .(38)أشور ؿبافظًا على معاىدة التحالف اليت كاف ىو نفسو قد طلب عقدىا من قبل
توّضح الرسائل اؽبّامة اؼبوجهة إذل ضبورايب ُخضوع بابل لنفوذ أشور السياسي، إالّ 

يعٍت إطالقا أّف ضبورايب كاف تابعا بشكل مباشر للملك األشوري، الذي كانت  أفّ ىذا ال
لو ؿبطات إقامة كثَتة على حدود الدولة البابلية مشااًل، وىو ما جعل ضبورايب يدخل يف 

 .(39)ربالفات مع ىذا اغباكم النشيط
كما أف عقد األحالؼ مع بعض الدويالت إمنا يعتمد يف األساس على 

ؼبا سيحدث يف اؼبستقبل وعلى العالقات الشخصية اليت كانت  تقديرات اؼبلوؾ واغبكاـ
تربط بينهم، وغالبا ما كانت تتغَت تلك العالقات دبوت أحد اؼبلوؾ أو تغَت سياسي 

 .(40)مفاجئ
ٌياَلَحٌظ أيضا يف بالد النهرين تزايد تصارع القوى واالنقساـ السياسي واغبروب 

لدولتُت إيسن والرسا، وإطالؽ ملوكها على أنفسهم لقب ملوؾ سومر الداخلية، فظهور ا
وأكاد، والّلتاف بصراعهما أهنك كل طرؼ منهم اآلخر، حيث دل يستطع ملوكها ربقيق 
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السلطة على كل البالد، أضف إذل ذلك فإّف الرسا وقعت ربت تأثَت جارهتا عيالـ اليت  
 .(41)ًما من صنائعهمكاف ملوكها يُنصِّبوف على مدينة الرسا ٌحكَّا

عرفت الرسا أثناء وصوؿ ''رًن سُت''  خليفة ''وارد سُت'' إذل اغبكم  ازدىارا  
كبَتًا، ويف عصره وصل فرع أموري جديد إذل السلطة يف أوروؾ، وتشكل يف عاـ 

) مدينة على الفرات مشاؿ   رابيكـو بابل و إيسن و ؽ.ـ( ربالف ضّم أوروؾ و 1810)
ؽ.ـ(  1803ع ''رًن سُت'' أف يشّتت مَشْل ىذا التحالف، ويف عاـ )سيبار(، وقد استطا 

َىَجَم ''رًن سُت'' على أوروؾ وحّطم أسوارىا وسقطت اؼبدينة أماـ جيشو، وبعد عشر 
سنوات القت ''إيسن''نفس اؼبصَت،  لكن بابل بقيت صامدة، حيث عمل  اؼبلك 

شر سنوات من حكمو  اػبامس من ساللتها ''سُت مبلط'' حبذر ودقّة، فخّصص ع
لتدعيم  ربصينات فبلكتو اليت ضّمت مع بداية القرف الثامن عشر قبل اؼبيالد مدنًا مثل  
كيش وديلبات وسيبار وبورسيبا، واستطاعت إيقاؼ ''رًن سُت'' أماـ حصوهنا، ويف عاـ 

ؽ.ـ جلس ضبورايب على عرش سلطة بابل، والذي كاف ىدفو أف جيعل من دولتو 1792
 .(42)سياسًيا  وحضاريًا وريثة أور

فبا الشّك فيو أف عرض األحداث والوقائع كما دّوهنا ُمرِسلوا رسائل ''زمري ليم'' 
أمر يكتنفو الغموض، وال يتيح ؾبااًل عبالء خلفيات ىذه األحداث وترابط بعضها 
ببعض، ودبا أّف الرسائل غَت مؤرخة، وكانت ترسل من حُت إذل آخر، فإنّو يصعب ترتيبها 

عكس الوثائق التارخيية، وبالتارل ىي ذبرب اؼبؤرخ على اعتماد  ترتيًبا زمنًيا موثًقا، على
مضموهنا فقط الستخالص بعض اؼبؤشرات اليت تساعده يف إلقاء الضوء على بعض 
األحداث، وعلى كل حاؿ تساعد مضامُت تلك الرسائل يف التأكد من صّحة وقوع 
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بداية حكم ضبورايب   بعض األحداث اؽبّامة اؼبذكورة يف اغبوليات، وقد ثبت أّف فًتة 
كانت فًتة ركود وسالـ، دل يتخّللها أّي حادث سواء على الصعيد السياسي أو 
العسكري، وبقيت سلطتو خالؿ تلك الفًتة احملدودِة الّنطاؽ دل تتجاوز أفق الدولة البابلية 

، حيث بدأ بسياسة التعايش والتحالف  مع الدويالت واؼبدف القريبة دوف (43)القددية
 .(44)ار على إخضاعهااإلصر 

((، والذي أُطلق على  أصدر ضبورايب مرسوًما للعفو الشامل يسمى))ميشارـو
السنة الثانية من حكمو، وعلى الرغم من ذلك، إال أّف السنوات اػبمس األوذل من 
حكمو كانت اؼبعلومات فيها عن اغبياة السياسية ؼبملكة بابل ؿبدودة بعض الشيء، 

اص دبملكة ماري واؼبتعّلق بالفًتة اليت حكم فيها ''يسمح أدد''،  وذلك ألّف األرشيف اػب
كانت اؼبعلومات فيها أقل بكثَت من اؼبعلومات عن الفًتة اليت تلتها، أي  زمن ُحكم 

زمري ليم، وكانت فبلكة ماري آنذاؾ تابعة ؼبملكة بالد النهرين العليا اليت حكم فيها  
ى  اتصاالتو الدبلوماسية مع القوى ''مششي حدد''، وقد حافظ ىذا األخَت عل

 .(45)اػبارجية
إّف معظم أظباء األعواـ خالؿ الفًتة األوذل من حكم اؼبلك ضبورايب ؽبا عالقة 
بأعماؿ البناء والتقرب لآلؽبة بالقرابُت، وبقي اؼبضموف السياسي والعسكري ِحكرًا على 

نرى أف اؼبلك ضبورايب َسعى  أظباء األعواـ السابع والثامن والعاشر واغبادي عشر. وهبذا
لتوسيع حدود فبلكتو ليس فقط باذباه احملور الذي يشكلو ؾبرى هنر الفرات، أي جنوبا 
، بل أيضا باذباه دجلة كبو مدينة  باذباه مدينىت إيسن وأوروؾ، ومشاال باذباه مدينة رابيكـو

صة بالسنة الذي ذكر اظبها للمرة األوذل يف الوثيقة اػبا (46) (Malgium)ماعبيـو
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العاشرة ودل يتم ربديد موقعها األثري، ولكن الشيء اؼبذكور أهنا تقع يف موقع إسًتاتيجي، 
أي على ضفاؼ هنر دجلة أعلى مدينة ''ماشكاف شابَت''، أي يف اؼبوقع الذي يعرب فيو 

أف يعرفوا أمهية ىذا  النهر الطريق اؼبمتدة بُت بابل وِدْر، وىذا االكتشاؼ ظبح للعلماء
وقع، حيث أّف اؼبلك ضبورايب ومن خالؿ سيطرتو على ىذه اؼبدينة ديكن أف يسيطر اؼب

على ؾبرى هنر الفرات، وبذلك يتمكن من قطع مياه النهر عن فبلكة الرسا الواقعة يف 
 .(47)أسفل النهر

ويف السنة السابعة من حكم اؼبلك ضبورايب استطاع أف َيستورَل على مدينيت 
دينتاف الّلتاف ظّلتا على مدى طبس أو ِست سنوات ربت حكم أوروؾ وإيسن، ومها اؼب

يثَت االستغراب ىو تنازؿ ''رًن سُت'' بسرعة عن  ''رًن سُت'') ملك الرسا(، ولكن ما
مدينتُت ىامتُت غبمورايب ومن مثَّ استعادهتما يف فًتة دل تدـ طويال حسب ما ذكرتو 

سكاف ىاتُت اؼبدينتُت، وقد شنَّ اؼبلك الوثائق، وبسبب ىذا االستيالء ىاجر كثَت من 
 .(48)الواقعة يف األراضي البابلية (Marad)ضبورايب ىجمات على مدينة مارد

ضبورايب على مدينة رابيكـو وؿبيطها، وىي مدينة  استوذلؽ.ـ 1783ويف سنة 
من  تقع على هنر الفرات، وقد أطلق اسم الفتح ؽبذه اؼبدينة على السنة اغبادية عشر

و كاف ىذا النجاح دبساعدة أحد الوالة التابعُت ؼبلك أشنونا، ويرجع الفضل يف  ،حكمو
ىذا االستيالء إذل الدعم الذي قدَّمو ''مششي حدد'' للملك ''ضبورايب''، ويظهر التحالف 

 .(49)ؽ ـ 1783يف هناية السنة العاشرة من حكم اؼبلك ضبورايب أي يف عاـ 
اتو ىذه أف حيد من نشاط أعنف منافسيو ''رًن لّعل ضبورايب أراد من وراء انتصار 

سُت'' ذو األصل العيالمي وآخر ملوؾ الرسا، الذي ظّل يناوئ ضبورايب حىت العاـ 
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، كما أّف كل احملاوالت اليت كانت تبذؿ ِلضّم اؼبناطق اعبنوبية كانت تبوء (50)الثالثُت
من بسط نفوذىا على  بالفشل، بسبب وجود الرسا ذات القوة اؼبتعاظمة، واليت سبّكنت

 .(51)اعبنوب الرافدي
ىذا وقد استطاع ملك أشنونا ''دادوشا'' ربقيق قباح يف االستيالء على رابيكـو 

ويفهم من ذلك أّف ضبورايب فَػَقَد ىاتو اؼبنطقة اليت كانت حبوزتو سابًقا. ويف  (52)مرة أخرى
حدد، لكن ىذا األخَت أشرؾ  تلك الفًتة عرض اؼبلك دادوشا ربالفو مع اؼبلك مششي

 '' ضبورايب يف جٍت شبار ربالفو اعبديد مع ملك أشنونا وأعطاه مدينة ''رابيكـو
ؽ.ـ بدأ عهد جديد من 1779ومدينة''حارب''، وبوفاة اؼبلك دادوشا خالؿ عاـ

اػبالؼ والتوتر بُت كل من ''مششي حدد'' و''ضبورايب''، وانتهى األمر بينهما بعقدمها 
 .(53)ملك أشنونا اعبديد بيل'' ؿإيبامع '' عهد ربالف

أََعدَّ اؼبلوؾ الثالثة السالف ذكرىم ضبلة عسكرية مشًتكة ضّد ملك مدينة 
، وقد اتضح يف بعض الرسائل اليت وجدت يف فبلكة ماري صورة ؽبذه اغبملة  ماعبيـو

ت ؽ ـ، فاكبدر  1777العسكرية اؼبشًتكة اليت قادىا جيوش اؼبلوؾ الثالثة يف عاـ 
''  جيوش فبلكة بالد الرافدين العليا من هنر دجلة ؼبالقاة جيش أشنونا يف ''منكيسـو

واجتاحت قوات التحالف بالد ماعبيـو ودّمرت بعض اؼبدف وحاصرت العاصمة، وأماـ 
حجم قوة اؼبهاصبُت الساحقة قاـ ملك ماعبيـو بدفع ِفدية كبَتة مقدارىا طبسة عشر 

غراًما من الفضة، تقاظبها اؼبلوؾ الثالثة بالتساوي، ورغم (كيلو 450تالنت، أي مايعادؿ )
 .(54)أمهية ىذا اؼببلغ إال أّف اؼبلك ضبورايب دل يطلقو على إحدى  سنوات أعمالو
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ؽ.ـ، خالؿ السّنة الرابعة من حكم'' 1775تويف اؼبلك مششي حدد يف عاـ 
البابلي، بينما كاف اؼبلك رًن األشنوين، ويف السنة العاشرة من حكم ضبورايب  بيل''-ؿإيبا

سُت يف اغبكم أربًعا وسبعُت سنة، وهبذا فإف وفاة ''مششي حدد'' فتحت الطريق أماـ 
سعي ضبورايب للحصوؿ على لقب إمرباطور، فضال عن أّف ىذا اؼبلك اؼبتوىف دل يقف البتة 

قد تقاظبا يف وجو مشاريع فبلكة بابل اليت كانت إذل ذلك اغبُت سبتد باذباه اعبنوب، ف
 .(55)مرارًا شبرة جهودمها اؼبشًتكة سواء يف غزو مدينة رابيكـو أو يف غزو مدينة ماعبيـو

عن وفاة ''مششي حدد'' إهنيار التوزاف القائم يف بالد الرافدين، نتج أيًضا 
سبكن''زمري ليم'' من اسًتجاع عرش أبيو يف وودخوؿ البالد مرحلة جديدة من الصراع، 

ؽ.ـ( آنذاؾ دل  1742-1781دجاف) حاكمها األشوري إمشي أفّ  ماري، فبا يعٌت
يكن قادرا على مواجهة اؽبجـو الذي اندفع كبو حدود ماري من شعوب الشماؿ 
والشرؽ وقبائلها،  بازباذه موقًفا دفاعًيا دوف أف يكوف كافًيا، وىكذا تعّدد اؼبتنافسوف 

سا يف على زعامة بالد الرافدين وأصبحوا أربعة، ماري يف الغرب وأشنونا يف الشرؽ والر 
 .(56)اعبنوب وبابل يف الوسط

 القوية: الممالك ضم -ب

قاـ ضبورايب بعد السنة العاشرة من حكمو بإعادة النظر يف سياستو اػبارجية، 
فقده  مناصرًا وشخصية قوية مثل ''مششي حدد'' كانت ربمي ظهره، حيث دل يكن لِ 

تلك الصفات العسكرية والسياسية اليت يتمتع هبا والدىم اؼبتوىف، فكاف على  أِلبناءه
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ضبورايب أف حيافظ على السالـ مع جاره ''رًن سُت'' حاكم الرسا، ويتعايش مع دولة 
 .(57)أشنونا وحيافظ على العالقات الطيبة اليت تربطو بأشور

ولة بابل، فقد وضع ضبورايب ٌنصب عينو اػبطر العيالمي، الذي كاف يهدد د
أسرة إيسن يف بداية عهد  استطاع اؼبلك العيالمي ''رًن  سُت'' من الرسا القضاء على

، فبدأ ىذا األخَت يتخذ من اإلجراءات الداخلية يف البالد ما يكفل لو ربقيق ىذا ضبورايب
 ، وشيئا فشيئا اطمئن ضبورايب إذل متانة موقفو وسالمة ظهره، ومن مث فقد تفرغ(58)اؽبدؼ

ميزاف القوى إذل جانبو منذ العاـ الثالثُت من حكمو،  اؿَ ِلملك الرسا وحلفائو، حيث مَ 
حىت فرَّ ''رًن سُت'' إذل منطقة ''إديوتباؿ''، مسقط رأس أسرتو، وتتبعتو اعبيوش البابلية 

 .(59)عيالـ وسيطرت على جزء منها يضاإليها، مث واصلت انتصاراهتا فيما يليها من أر 

سعيد األضبد بأّف ضبورايب قد تلّقى يف حربو مساعدة من أشنونا، ويشَت سامي 
وردبا من ماري، حيث طلب مساعدة عسكرية من ''زمري ليم'' ملك ماري، قبل أف 
َيشَُّن ىذه اغبرب، ويبدوا أّف ''رًن سُت'' إمّنا كاف يتخّوؼ من ضبورايب، ففي أحد رسائلو 

ما، وقد كانت العالقات طيبة بُت غبمورايب يطلب تكوين حلف دفاعي ىجومي بينه
اإلثنُت يف بداية األمر، وقد أشارت إحدى الرسائل إذل وصوؿ أربعة مندوبُت من الرسا 

مورايب يسكناف منطقة الرسا، فبّا يّدؿ على بّث ضبورايب العيوف يف يلُت غبِ كِ إذل بابل مع وَ 
كانوا يتصلوف باؼبواطنُت اؼبنطقة اليت كاف حيكمها رًن سُت، وعلى أّف عمالء ضبورايب  

 .(60)ىناؾ لتنفيذ خططهم واغبصوؿ على ما يبتغوف
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تنبََّأ مندوب ''زمري ليم'' يف بالط ضبورايب بُِقرِب موعد اغبرب بُت بابل و 
الرسا، وأخرب سّيده  بأف ضبورايب قد أرسل إذل ''رًن سُت'' رسالة قبيل غزوه اؼبفاجئ 

ن حب عميق، وصار ضبورايب حبق ملك سومر وأكاد، للمدينة، خيربه فيها عّما يكنو لو م
ويف ُنصب وضعو يف ''أٌور'' بعد َأْخِذَىا ِمن ''رًن سُت''، ذكر فيها انتصاره على عيالـ 

 .(61)واعبوتيُت الذين كانوا يستوطنوف أواسط زاكروس يف منطقة مهداف

وردبا كاف كانت خطة ضبورايب الثانية تتمثل يف ربركو باالشًتاؾ مع حاكم ماري، 
ضد أشنونا، فضال عن السوبارتيُت واعبوتيُت  *حلًفا ثالثيا يضم بابل وماري وديخد

، و كانوا صبيعا يتحركوف ضد بابل، غَت أّف ضبورايب سرعاف ما حقق نصرا  وماعبيـو
عليهم، ومع ذلك فقد بدأ خطر أشنونا يشتد طبقا ؼبا جاء يف رسالة ملك ماري إذل 

''، وبناء على ضبورايب خيربه بأّف مل ك أشنونا قد صبع قواتو وىو يف طريقو إذل ''شوثولـو
ذلك أرسل ضبورايب إذل''زمري ليم'' البعض من قواتو البابلية للمشاركة يف اغبرب ضد 

 .(62)أشنونا

يظهر أيضا أّف ملك أشنونا كاف يتوقع حصوؿ مساعدة من عيالـ، وىو األمر 
الرسائل من ماري بأّف ضبورايب سيقطع الذي أغضب ضبورايب، وىو ما تؤكده إحدى 

عالقاتو مع عيالـ ؽبذا السبب، ومهما يكن من أمر فقد أضعفت حرب ''زمري ليم'' 
-أشنونا، فبا سّهل وقوعها يف يد ضبورايب الذي قاـ بتدمَت أشنونا، أي)توبيلياش

Tupliaschِعًيا أنّو أمر من اآلؽبة، لكن ىذا األمر  (،  بكميات ىائلة من اؼبياه ُمدَّ
يشَت يف حد ذاتو إذل أّف فيضانًا مصطنعا قد حدث بسبب تدمَت السدود، الذي أَدَّى 
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إذل َخرَاِب أشنونا ومع ذلك فإف ىناؾ من يذىب إذل أّف ضبورايب دل يضّم أشنونا وإمنا 
ترؾ ذلك إذل مابعد قضائو على ''زمري ليم'' ألنّو دل يكن يرغب يف إعطاء معاصريو من 

، لكن األرجح أّف ضبورايب (63)فكرة ذبعلهم يعتقدوف أنّو طامع وؿبب للتوسعاغبكاـ أيّة 
إمنا قضى على أشنونا يف عاـ حكمو الثاين والثالثُت، بعد أف كاف قد قهرىا يف عامو 

 .(64)التاسع والعشرين، ليبدأ ضبلتو على ماري يف عامو اػبامس والثالثُت

سُت'' مع موطنو األصلي الذي شّكل كاف ضبورايب يرى أّف استمرار اتصاؿ ''رًن 
مصدرا ىاًما إلمداده باإلمكانات البشرية واؼبادية إمنا يدعم من مركز ''رًن سُت'' 
العسكري ويُطيل مدة اغبرب، ولذلك قاـ ضبورايب حبركة التفاؼ عسكرية كبَتة قطع هبا 

ت خاضعة لنفوذه على ''رًن سُت'' اتصالو بَِعيالـ، وجعلو أسَت اؼبنطقة الصغَتة اليت بقي
أّن ريم سين وقف يف جنوب بالد النهرين، وقد ورد يف بعض ـبلفات ضبورايب اؼبكتوبة )

في وجهو، وأّن حمورابي....جمع جنده وبرز لقتال ريم سن ملك أور، وغزا مدينتي 
أور والرسا ونقل كنوزىما إلى بابل....، ولكن ''عيالم'' ىّبت لنجدة ''ريم سن'' 

بي....وبمساعدة الّربين ''أنو'' و''إنليل'' أّذل بالد ''ياموت فتصدى لها حمورا
 .(65).(بال'' والملك ريم سين..

أدرؾ ''زمري ليم'' ملك ماري خطورة اؼبوقف اعبديد نتيجة النتصارات ضبورايب، 
فأعلن انضمامو إذل اعبانب العيالمي، كي حياوؿ تغيَت ؾبرى األحداث ويقلب ىزدية ''رًن 

حَيُدُّ بو تعاظم سلطة بابل، ولكن ضبورايب استطاع االنتصار على اغبلف  سُت'' إذل نصر
 .(66)اؼبعادي، وأسر اؼبلك ''رًن سُت'' العيالمي الذي حكم حوارل واحًدا وستُت عاما
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كانت عالقات ''زمري ليم'' ملك ماري مع ضبورايب قوية، حيث ساعد بعضهما 
آلخر، غَت أّف ضبورايب إمنا كاف خيشى البعض، بل كاف لكل منهما مندوبوف لدى بالط ا

، ليلتفت إليها (67)قوة ماري بسبب ثرائها الواسع، وبسبب عالقاهتا القوية مع فبلكة ديخد
ضبورايب يف السنة اػبامسة والثالثُت من حكمو، أي بعد عامُت من انتصاره على''رًن 

بابل جيش ملك  سُت'' َوِحلفو، وبعد معركة قاسية بُت اعبانبُت َىزمت فيها جيوش
ماري، ونتج عنها سقوط العاصمة وؿباصرة ''زمري ليم'' يف قصره  بعد أف التهمتو النَتاف 

، وبعد عامُت عاود اؽبجـو عليها مرة ثانية وأحرؽ قصرىا إثر (68)حيث َلِقَي مصرعو ىناؾ
أسقط ، حيث ربّدث ضبورايب يف كتاباتو عن ذلك بأنو )(69)إنتفاضة قامت ىناؾ ضده

ومالجيوم حربا، وجعل ماري...وكذلك عدة مدن أخرى تابعة لسوبارتو  ماري
 .(70)(بموجب اتفاقية ودية تستمع إلى أوامره

كاف ؼبلك ماري''زمري ليم'' سفراء وـبربين يف بابل يطلعونو على ؾبريات األمور 
وتطورات األحداث يف العاصمة البابلية وفق أدؽ التفاصيل، حيث بّينت إحدى الّرسائل 

بل'' والذي ىو نفس اسم حاكم أشنونا إذل سيده يف ماري  -خرب''إيباؿاؼبوجهة من اؼبٌ 
بأّف ''ضبورايب'' يطلعٍت على كل األعماؿ اليت يزمع القياـ هبا باستمرار، وخيربين عن مكاف 

ترحالو، حىت أسبكن من الوصوؿ إليو يف أي وقت، وخيربين عن كل ما يدور يف  حّلو و
رأسو وأنا أقـو بدوري بإطالع سيدي على أىم األحداث ًأّواًل بَِأوَّؿ''، ومن غَت اؼبعقوؿ 
أف يقـو ضبورايب  بإفشاء ـبططاتو وما كاف يعتـز القياـ بو، لكنو باؼبقابل كاف لو رجالو 

ى، حيث يفهم من إحدى الرسائل أّف ضبورايب اعتمد على اؼبعلومات الثقاة يف بالط مار 
'' ؼبعرفة الوضع القائم واألحداث السياسية اليت   اليت ضّمنها أحد رجالو ويدعى''بقـو
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كانت ذبري يف منطقة الشماؿ الرّافدي، وتطابقت ىذه اؼبعلومات حرفيا مع معلومات 
ة من اؼبخربين اؼبوزعُت يف كافة شخص آخر يدعى''خبديليم'' كانت زبضع لو ؾبموع

''و''خبديليم''   أرجاء منطقة الفرات األعلى، حيث كّلف ضبورايب ِكاَل اؼبخربين ''بقـو
بتزويده باستمرار بكافة اؼبعلومات عن''زمري ليم'' وعن ربركات جيشو وعن ربركات 

 .(71)وتنقالت فرؽ جيوش عيالـ وأشنونا

ليت تشيد بالتحالفات العسكرية يستنتج من مضموف  بعض رسائل ماري ا
اؼبعقودة بُت ماري وبابل إذل أّف العالقات بينهما دل تكن على خَت مايراـ، وأّف ىناؾ 
أشياء ربدث تعّكر صفو الوئاـ السائد بُت الدولتُت اغبليفتُت، حيث ُيستشفٌّ من خالؿ 

ة اليت استقبل هبا رسالة موجهة من رسوؿ مارى يف بابل إذل سيده ''زمري ليم'' بالالّمباال
صحيح أنّهم ألبسونا ومن وفد ماري يف بالط ضبورايب، إذ يقوؿ  رسوؿ ''زمري ليم '' 

معنا من الوفد حّلة رسمية، شأننا في ذلك شان الوفد القادم من يمخاض بمناسبة 
ًن''، فبا أثار حفل طعام في القصر، إاّل أّن ىذا الشرف َلْم َيْحَظ بو وفد ''زمري ل

ادروا القصر ساخطُت، وعندما نٌِقَل إذل ضبورايب اػبرب، استدعاىم ثانية وطّيب غضبهم فغ
خاطرىم، وألبسهم ثياب القصر، ونّبههم إذل أنّو يف مثل ىذه اؼبناسبات الرظبية دينح 
القصر الثياب الرظبية ؼبن يشاء، ودينعها عمن يشاء، ويف مناسبات قادمة لن دينح 

 .(72)لكيةاؼببعوثوف األجانب الثياب اؼب

قبد من  (74)واليت تعرؼ أيًضا ببالد سوبارتو (73)إذا جئنا إذل دولة مدينة أشور
بُت حكامهم الذين عاصروا ضبورايب ''مششي حدد''، وذلك  يف السنوات  العشر األوذل 
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من حكمو ، ويبدوا أّف العالقة بينهما كانت مبنية على الصداقة، وردبا دل حياوؿ الطرفاف 
فعلية، وقد مكّنت سياسة ''مششي حدد'' الداخلية اغبازمة واعتماده على أبنائو اجملاهبة ال

يف إدارة شؤوف األقاليم التابعة لو من استقرار الوضع نسبًيا، وازدىار اغبياة يف بالد أشور 
بفضل نشاط ذبارهتا الداخلية واػبارجية، غَت أّف ''مششي حدد'' تُويف وخلفو يف 

الذي استطاع أف يقضي على عصياف مسلح  (76)داجاف األّوؿ''ابنو ''يشمع  (75)اغبكم
قبل أف يصل إذل سّدة اغبكم، وٌيستخلص من بعض نصوص ماري أنّو فَػَقَد سيطرتو على 
أواسط بالد الرافدين، كما تشَت إحدى رسائل مارى أيضا إذل أّف ''يشمع داجاف'' كتب 

الوقت كانت العالقة طيبة بُت فبلكة  إذل ضبورايب مرارًا وتكرارًا ليضمن والءه، ويف نفس
أشنونا وبابل، ولكن دل تفد كل تطمينات ''يشمع داجاف'' والعالقة اغبسنة مع ''ضبورايب'' 
يف هتدئة ـباوؼ أشنونا من القوة البابلية الناىضة، إذ دل يكن دبقدور اؼبملكتُت حباؿ من 

ف ''يشمع داجاف''  كاف األحواؿ التصدي لطموحات ضبورايب اعبريئة، أضف إذل ذلك أ
 .(77)منهمًكا يف مقاومة شعب جبلي يدعى'' توركاف'' استنفذ لو قواه

توجو ضبورايب يف الفًتة مابُت العامُت السادس والثالثُت والثامن والثالثُت من 
لٌِيخضع كافة ٌمدهنا، حيث عثر يف أميَدا )ديار  (78)حكمو إذل سوبارتو موطن األشوريُت

، وعند وقوع بالد (79)ى منحوتة قد تدؿ على وصوؿ ضبورايب إذل ىناؾبكر اغبالية( عل
حدد األوؿ، وظلت ربت نفوذىم  أشور ربت سلطة بابل انتهت بذلك ساللة مششي

طواؿ حكم ضبورايب، واؼبعلومات اليت أعقبت وفاة ضبورايب قليلة، وردبا استقلت أشور عن 
نفوذ بابل وقامت  فيها ساللة ؿبلية  ال يعرؼ عنها سوى أظباء حكامها، وظّل الوضع 
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( ؽ.ـ1521يف بالد أشور مرتبكا وغامضا حىت بداية حكم ''بوزور أشور الثالث'')
 .(80)الذي يعترب عهده بداية للعصر األشوري الوسيط

على لوح يف مدينة ''أور'' حيتوى نًصا بالّلغة السومرية، ويف لوح آخر حيتوي  ٌعثر
نفس الّنص لكن بالّلغتُت السومرية واألكادية يفتخر فيو ضبورايب مادًحا نفسو، حيث 

مت أسلحتهم، ودمرت بالدىم يقوؿ فيو ))أولئك الذين أظهروا رل العداوة قتلتهم، حط
وأخذت سكاهنم أسرى، وسحقت جيوشهم، أولئك الذين عصوا أمري وضعت قدميَّ 
فوؽ ظهورىم، أنا اؼبلك الذي حقق رغبة اإللو ''مردوخ'' القتالية وجعل قوة األعداء 
تتالشى، طردت األعداء اغباقدين، واجتثثت جذور الشر من البالد، وتركت اؼبواطنُت 

اف واطمئناف يف رغد من العيش، ودل يعد ىناؾ من يقضِّ مضجع يعيشوف بأم
، وهبذا سبكن ضبورايب من السيطرة على كل بالد النهرين، فبا جعلو يطلق (81)اآلمنُت((

الملك القوي، ملك بابل، ملك كل بالد أمورو، ملك سومر على نفسو ألقابًا مثل )
 .(82)(وأكاد، ملك الجهات األربع

 اجملتمع وطبيعة تتالءـاليت  حدة السياسية دبجموعة من القوانُتأعقب ضبورايب الو 
، اؼبلك ىذا عهد يف السكاين والتنوع للبالد اعبغرافية الرقعة اتساع حيث من آنذاؾ،
يف ظل الدولة اؼبوحدة، من  واالجتماعية واالقتصادية السياسية القضايا صبيع بو فغّطى

خالؿ القانوف الذي يربط األقاليم بالسلطة اؼبركزية، واالعتماد على الركائز الوحدوية 
يف فرض األمن اؼبتمثلة يف اعبيش والقضاء وحكاـ األقاليم، كما سامهت قوانينو 

 واالستقرار، وىو ما نالحظو على مّر العصور التارخيية القددية واغبديثة.
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