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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 ديسمبر – عشر    سابعلاالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

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

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

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

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

ة املوسومة فكرة إنشاء هاته اجملل
و  مبجلة املعارف للبحوث

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

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

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

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

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

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

 .ة البشرية يف دروب احليا

 إدارة اجملــلــة
 

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

 
 :مـدير المجـلـة  

، نائب عميد الكلية المكلف   الدكتور محمــد السعيد عقيب
بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  

 .العلمية
maguieb@yahoo.fr 

 
 :رئيس هيئة التحرير  

 ،، عضو هيئة التدريس بالكلية   األستاذ عمار غرايسه
agheraissa@yahoo.com 

 
 هيئة تحـريـر المجـلـة

 الوادي. ـ رابح رمضانـ  جامعة الشهيد حمه لخضر  د.
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . ـ غانية البشير    د

 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . أـ  عالل بن عمر
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . رشيد قسيبه  د. 
 الوادي. جامعة الشهيد حمه لخضر  . ـ الجباري عثماني    د
 د العابد. جامعة الشهيد حمه لخضر. الواديعبد الحمي أ.

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

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

 السعودية.
أبو القاسم  2أ ـ د ـ أحمد شريفي ـ جامعة الجزائر

 سعد اهلل ـ الجزائر.
قادر أحمد صاري ـ جامعة األمير عبد الأ ـ د ـ 

 للعلوم االسالمية ـ قسنطينة
أ ـ د ـ بن يوسف تلمساني ـ المركز الجامعي خميس 

  مليانو ـ
 أ ـ د ـ جمال حجر ـ جامعة قطرـ قطر

 
أ ـ د ـ عبد الوىاب شاللي ـ جامعة العربي التبسي ـ  أ ـ د ـ صالح بوسليم ـ جامعة غرداية ـ غرداية.

 تبسة.
 أ ـ د ـ محمد حسن ـ جامعة تونس األولى ـ تونس. أ ـ د ـ علي آجقو ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.

أ ـ دـ عالوة عمارة ـ جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية ـ قسنطينة.

 جامعة أم درمان السودان. أ. د ـ عمر حاج الزاكي.
 

 العراق.أ. د ـ وجدان فريق عناد . جامعة بغداد  
. جامعة أبو القاسم سعد اهلل. أـ د جمال يحياوي قسنطينة. . 2أـ دـ بوبو مجاني ـ جامعة قسنطينة

 الجزائر.
 ـ قسنطينة.2د ـ العمري مومن ـ جامعة قسنطينة .د ـ أحمد الباىي ـ جامعة القيروان ـ تونس

عواد الخالدي ـ جامعة آل البيت ـ د ـ أنور عوده  د ـ الوفي نوحي ـ جامعة محمد الخامس ـ المغرب.
 األردن.

د ـ بشير فايد ـ جامعة الدكتور محمد األمين دباغين 
 ـ سطيف.

 د ـ بلقاسم ميسوم ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.
 

د ـ جمال بلفردي ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ 
 الوادي.

د ـ خير الدين شترة ـ جامعة محمد بوضياف. أ.
 المسيلة.

أبو القاسم سعد  2لواتي ـ جامعة الجزائرد ـ دالل 
 اهلل ـ الجزائر.

جامعة الشهيد حمو لخضر ـ  د ـ رضوان شافو ـ
 .الوادي

 د ـ طارق لعجال جامعة ماليا ـ ماليزيا.
 

د ـ عاشوري قمعون ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ أ.
 الوادي.

 الكريم الماجري ـ جامعة منوبةـ تونس.د ـ عبد  د ـ عبد الحكيم أروغي ـ جامعة فريبورغ ـ ألمانيا.
د ـ علي غنابزية ـ جامعة الشهيد حمو لخضر ـ أ.د ـ علي بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا 
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 الوادي. ـ ماليزيا.
د ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 

 األردن.
 

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

 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.
 

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.

حمو د ـ محمد رشدي جراية ـ جامعة الشهيد 
 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
 التدريب ـ الكويت.التطبيقي و 

 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.
 مبارك جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.دـ 
 

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

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

warscheid  .فرنسا 
خوان   Juan Castilla Brazalesأ ـ 

ـ المدرسة للدراسات العربية ـ  كاستيو براثالس
 .اسبانيا

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

 اسبانيا.
 

أوغسطين Augustin Jomierد ـ 
 fondation thiers – cnrs/ceجومييو)
rhio.جامعة لومان ـ فرنسا) 

عة بشير غانية . قسم العلوم االنسانية. جامالد. 
 الشهيد حمة لخضر. الوادي
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 قواعد النشر بالمجلة
باللغات  مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث التاريخية 

 العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية: 

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

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

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

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

 ة.العربي

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

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

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

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

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

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

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

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



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية
 

 6  71العدد 
 

 كلمة العدد
 

حتددت ادلأساة ادلقدسية مبا سجلته اإلدارة األمريكية من  مع مئوية الوعد البلفوري    
قرارات باعتبار ادلدينة ادلقدسية عاصمة سياسية للكيان ادلتسلط على البالد الفلسطينية 

رب وما مثله هذا احلدث التارخيي من اعتداء على جمموع األمة اإلسالمية اليت ما فتأت تع
 يل ذلك بتجسيد ادلقولة اخلالدة للرئيس اجلزائر يف كها ر عن رفضها وعدم اعرتافها واقرا

 . "حنن مع فلسطني ظادلة أو مظلومة" ما قالهواري بومدين عند حلاالر 

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

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

 للوصول اىل مستوى الريادة احلضارية.

 

 رئيس التحرير

 أ/ عمار غرايسة
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 المصدر والتقصي األثري البحث بين األوسط، المغرب في البحرية الصناعة دور
 /1جامعة الحاج لخضر "باتنة/ قسم التاريخ وعلم اآلثار/ علي عشي د" 

10 

 الشام  على المغاربة "ردود الفعل االّولية"أصداء الحروب الصليبية في مصر و 
  /جامعة الشهيد حمو لخضر./ قسم العلوم االنسانية/بن خيرة أحمدأ 

48 

 الخطاب اإلصالحي بين تأصيل المواطنة ونبذ الشخصانية) خطاب عبد العزيز الشريف نموذجا (
 جامعة الشهيد حمو لخضر /قسم العلوم اإلنسانية/ د. موسى بن موسى 

69 

 -دراسة تاريخية- التخطيط اللغوي للتعريب في المؤسسات التعليمية بالجزائرتاريخ 
  /3قسنطينة صالح بــوبنيدر/ امعة ـــج/ رادـــــيلود مــــمد. 
 د/ عبد الحليم كـــبوط/ المدرسة العليا لألساتذة/ قـــسنطينة 

96 

ـــ  873ىـ /  339ــــ  260] اإِلساَلِمَيِة ـــ ِدرَّاَسٌة تَارِيِخيٌَّة ـــِعْلِم اْلَفْلَسَفِة  ِفَي َتَطوَّرِ ُجْهَوُد اإِلَماِم الَفارَاِبّي 
 م [ 950
 َجاِمِعُة اأْلَْزَىِر باْلَقاِىَرة /بَْاِحٌث َفِي التَّارِْيِخ والَحَضارة اإِلْساَلِميِّة/ / َمْحُموُد ُمَحمَِّد السَّيِّد َخلفِ د 

111 

حياتو وجهاده  الشهيد موالي عبد اهلل بن موالي العباس الرقاني قائد مقاومة الدغامشة بعين صالح
 م(1900ـ  1833)
   /ارأدر  /جامعة احمد دراية / مبارك جعفريد 

146 

 توظيف أساليب الدراسات المستقبلية في بحوث اإلعالم واالتصال
 قسنطينة/للعلوم اإلسالميةجامعة األمير عبد القادر / ليلى فياللي/ د 

166 

 التحول الثقافي ليهود الجزائر نموذجا دور المدرسة في تحقيق االندماج االجتماعي
  /حمو لخضرجامعة الشهيد / قسم العلوم اإلنسانية/ عبد القادر كركارد 

198 

 الحتميــــــــة إلى التكيـــــــــــف من 19المنــــــــــــــــــــاخ وأنشطة سكان وادي سوف خالل القــــــــــــــرن 
 جـامعة الـوادي/قسم العلوم االجتماعية / بـوتــــــــرعو بـالل/د 

219 

 (1918-1914المجندون الجزائريون ضمن الجيش الفرنسي أثناء الحرب العالمية األولى )
 د/ جمال بلفردي/ قسم العلوم اإلنسانية / جامعة حمو لخضر الوادي 
  1طالبة دكتوراه/ صباح البار/ تخصص تاريخ معاصر /جــامعـة الـحاج لـخضر ـ باتنـة 

240 

 م(1030-997ه/421-388) السلطان محمود الغزنوي وجهوده في فتح بالد الهند
 /المسيلة /جامعة محمد بوضياف/ قسم التاريخ/ خديجة ثلجومأ 

271 

 ـ االستعمار الفرنسي للجزائر نموذجا ـ  االستعمار الكالسيكي وجرائمو في حق الشعوب
 1جامعة باتنة  /كلية العلوم اإلسالمية  /قسم أصول الدين/ د. نور الدين أبو لحية 

302 
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)أواخر القرن التاسع عشر وبدايات  أفكار الجامعة اإلسالمية في الجزائر وعودة االتصال بالمشرق
 القرن العشرين(

  ( أحمد بن بلة1جامعة وىران )/ بالل صديقيدكتوراه/ طالب 
  ( أحمد بن بلة1جامعة وىران )/ رابح لونيسيأ.د/إشراف 

332 

 م12ىـ/6م إلى  القرن 8ىـ/2حاضرة أسوف وأريغ ومكانتها في الفكر اإلباضي من القرن
  الوادي –جامعة الشهيد حمة لخضر / قسم العلوم االنسانية/أ/ عالل بن عمر 
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 ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي المجلة  

يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال  
 مكانته العلمية  



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 10 17العدد 
 

دور الصناعة البحرية في المغرب األوسط، بين البحث األثري والتقصي 
 المصدر

 "1جامعة الحاج لخضر "باتنةقسم التاريخ وعلم اآلثار/ / علي عشي د/
Maktoob72@gmail.com 

 الملخص:
ديشل تلربربربمحيتةنيربربربربمحييعتربربربجليش ربربربي يشلربربربجل يتشلمالربربربيف يلتفربربربربنلحدوي يشلربربرب  ن ي ربربرب ي ربربرب تي

هيشلرب ت؛ ي نهربالييييقربني رب ي لرب يذسيندهتنويتبن تمنريش ي يشلجل يشلعموديشلفقيف يلقينميهرب
ش ي يشلماليف ويشلذ ييسنهمي يشلعمنيشل  ن ييتشلتالربو؛يىل يانرسربمحيشلترربنر ي يات ربن ي

يشلسلم.
تلتعزيزي و يشألسربوو؛ييبرب يلرب يرربو يفي ربيفتعيةميعيربمحيتلقولربن ياسنسربيمحيل  ربنيرربو يفي

 يشألتليربربمحيخلنب ربربحليتش  يربرب يتشلقوربربيفشدويىلوربربن محيىل يتلربربودييربرب ي نللربربمحيل هلربربمحيلربرب ي ن ربرب يشملربربند
شألسربربربربوو؛يىل يشلمالربربربربنر يتبربربربربَتهمويتيبربربربرب يلربربربرب يتلربربربربوديل ربربربربنه يلتلربربربرب يشألسربربربربنةينيلربربربرب يالربربربربني

يجت ي هنيتصينهت نيتد م نيمبختلفيشلسف يتشمليفشخلحل.
شهئيت  يشزدهيفي لىيةو؛يشل يفيطيشلسن لييلمحديشملغربيف يشألتسربطيشلع يرب يلرب يشملربوي

تشمل ديشليتيش تض تيبعض نيدتريل  ن محيشلسف يل يالربنيررب  يميشألسربوو؛يشلعسربفيف وي
وهربمحيتليفسربىيبتهيفشدوي يف ن؛ويلزش يفيبٍتيلزب ربمحويانيربمحيوي  ُتيوهتشمليفشخلحليشلترنريمحيتل  ني

 شبيفز.
 كلمات مفتاحية:
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شلمالربربربربيفيشملتوسربربربربطويشملغربربربربيف يشألتسربربربربطويشألسربربربربوو؛ويشملربربربربوشهئويدشريشل ربربربرب ن محويشلسربربربربف وي
ي.ليفسىيشبيفزويبوهمحويانيمحوي يف ن؛ويلزش يفيبٍتيلزب محويتهندويشمليفسىيشلفمَتشلقيفص محوي

Summary: 
 Land and sea military are complementary, in theيييييييييييييي
defense of state borders and protect its sovereignty, and as land 
military  is considred as backbone of these countries do; it is no 
less maritime military, which contributes to the defensive 
work and the transition to trade practice in peacetime. 
 To enhance fleet strength necessary to provide normalييييييييي
conditions and the elements of a basic of which provide the 
raw material such as wood, iron, tar, in addition to the 
presence of the hands of qualified fleet commander working to 
sailors and others, but there must be factories for those fleets 
for the renovation and maintenance and support of various 
ships and boats. 
 Has flourished on the coastal strip of the country ofييييييييييي
Morocco East, many ports and cities that has embraced some 
of the role of the shipbuilding industry in order to strengthen 
the military fleet along, houseboats and commercial ones 
Henin , Oran , Cherchell , Algiers of Béni Mezghenna , 
Bejaia, Bouna and El khazar port. 
words Key: 
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 Fleet, ports, Industryي,Morocco EastوMediterranean seaي,
House 
Ships,و Piracyي,يBouna, Bejaia,يCherchell, Algiers of Béni 
Mezghenna 

 مقدمة:
يعتجليشلتولاليشلماليف يأل يدتلمحيتشل ت نيش يفبيمحيته نة نيشي ت ند ويلرب يالربح؛ي

يشلتحخل نيألسنةيني سفيفيمحيتليفشخلحليجتنريمحيلل  ن ي  يهفس نيترقويمحيل شاليل ن.
لربرب يشل ربرب ن ن يشتسربربًتشريريمحيخلمربربنيش تربربجل يصربرب ن محيشلسربربف يالربربح؛يشلفربربًت يشلوسربربيومحي

تشليتيرس يفيشلرب ت؛ي لربىيىل نلت ربنيتشيهتمربنميوربنويتبربيفز يدتريشل رب ن محي يشملغربيف يشألتسربطي
ب شيمحيل يشلقيفديشبنلسيهريف يمثيشلسندسيهريف ويتشحن ربيف ي يشملرب ديشلماليفيربمحيشلفربجل يي

يخلمنيهويشل أدي يانيمحيتتهيفشديتبوهمحويتلزش يفيبٍتيلزب مح...
نيسربربربربربوششيلمن ربربربربربيف ياتيوربربربربربم ينيىلييىلديشلمالربربربربرب يشأل ربربربربربيف يتربربربربربربميملربربربربرب نيشمل ربربربربربندري   ربربربربرب

تشلتق يي   نيخلنديصعمنيلع ميشلعثوري لىيبقنينيل  نويتل يه ربنيرربأإيىل ربفنليمحيلووربو  ني
دور الصننناعة البحريننة فنني المغننرب األوسننط، بننين البحننث األثننري والتقصنني  تهربربي:

 المصدر.
يمحيتلنياصنيشلتسميمح؟ لنيشملق وديب تريشل  ن
 ن محيشمل ت ربربربيف ي يشملغربربربيف يشألتسربربربط؟ويتملربربربن شي يرف ربربربني ي ربربربنيلربربربنيهربربربيياهربربربميدتريشل ربربرب

يشمل ندر؟
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لىتيظ يف يتهنيشستميف ي يشل  نعيل يالربح؛يتتلربفيش قربحليشلتنر يربمحيشلربيتيلربيفي
يونيشملغيف يشألتسط؟

لربربربنيهربربربيياهربربربميشأله ربربربومحيشلربربربيتيلورسربربربتيوربربربنيتاهربربربميشملربربربوظفُتيشمل تمربربربُتي ربربربن؟يتلربربربنياهربربربوش ي
يشلسف يشليتير تر ن؟

يشت فنليمحيشرمع نيالومحيلفوهمحيل يتلإللنبمحي  يهنرالي
 أوال: التعريف بدور الصناعة.

 ثانيا: وظائف دور الصناعة.  
 ثالثا:أىم دور الصناعة بالمغرب األوسط.
 رابعا: أىم السفن التي تصنع بهذه الدور.

 وخاتمة تضمنت أىم النتائج.
ميالربربني ربرب يشملربرب  عيشملتمربرب ي  ربربويشملربرب  عيشلوصربربفييلربرب يالربربح؛يتصربربف نيلوربربيف يشل ربرب  يتاهربرب

شمليفش ربربايشلربربيتيرتضربربم  نويتاهربربوش يشلسربربف ويخلمربربنيشسربربتخ ل نيشملربرب  عيشلسربربيفد يشلربربذ يسربربن  هني ي
يمل ي يروشريخيب نشيرل يشل تريتش قممحيشمل تميمحيىللي ن.

 تمهيد:
لقربرب يه ربربوتي يفيربربمحيشملغربربيف يشألتسربربطيالربربح؛يشلع ربرب يش مربربند يتشملو ربرب  ويتالنصربربربمحي

لربوش؛يشلربيتيهعمربتيوربنيشلربمحديالح؛ي ًت ي فميشمل  وريشملو   ويتييفل ي ل يىل يت يف يشأل
 ي لربرب يشلو ربربتويتشهعفسربربتي لربربىيش ربربي يتشألسربربوو؛ويتسربربنيفتيهربربذهيشأللربربوش؛ي يىله ربربنشي

ويتخلربربندي(1)دتريشل رب ن محيللسربف يشلربيتيشهت ربيف ي يخلربنيل ربربمحيلرب يل ربن يشملغربيف يتشألهرب لس
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للمغيف يشألتسطيه يحلي ي نويبنتون محيىل ي يفششيشملوشديشلحزلمحي ربنويتب ربنشيلرب شرسي يفبيربمحي
ي ند ياخلفنشي ندتشيشألسوو؛يىل يشل  يفي يشلع ي يل يشملعنرك.يلتخيفيع

ت  يخلندييرسن يسوش نيشملغيف يشألتسربطيشلقرب ر ي لربىيرربو َتيلربوشديهن لربمحيلماليفيتربالوي
سوششيل ي يرب يشل ربيفعي لي ربنياتيلرب ي يرب يرزتيرب هنيبنلع نصربيفيشلم ربيفيمحيش يفبربمحوياتيشملربوشدي

و يتهربربربيفشدويتبربربربنلقيف يلربربرب يبوهربربربمحيشبنلربربربمحيشلحزلربربربمحيلم ربربربنشيشلسربربربف يىل يرربربربو يفيشألال ربربربن ي يل ربربرب
ويخلمربربربنيرربربربو يفي ربربربميش  يربربرب ي يل ربربربنةايانيربربربمحي(2)تانيربربربمحيتيشلقمن ربربربنيشل ربربربغيف يبربربربنملغيف يشألتسربربربط

ويالربربربربنيشلز ربربربربتيتشلقوربربربربيفشدي(3)تبوهربربربربمحيت يرنلسربربربربنلندي لربربربربىيشلويفيربربربربايشلربربربربيفشبطيبربربربربُتيسربربربربمتمحيتتهربربربربيفشد
ي.(4) يرلمنديل يلمن؛يانيمحيتالمَت 

 أوال: التعريف بدور الصناعة. 
ويتر ربرب  ي(5)تديصربرب ن محيشمليفشخلربربحليلربرب يشملحلربربنهيفيش ضربربنريمحي يشل تلربربمحش تربربجليشبربرب ياللربرب 

 يلفربربربنديالربربربن ييربربرب  ىيدشريشل ربربرب ن محويتهربربربييشسربربربميلفند ال ربربرب يته ربربربنشيشمليفشخلربربربحليشلماليفيربربربمحي
ي.(6)شليتييقن؛ي نيشلسف  

ويخلمربربنيرولربرباي لي ربربنياىنربربنشي(7)تبنلتربربنهيهربربييل سسربربمحيرىنيربربمحيرعربربٌتيب ربرب ن محيشلسربربف ي
تبنلتربنهير ربَتيىل ي و(10)تصرب ن محيشلعمربن يفي(9)ه ربنشويتصرب ن محيشت(8)االيف يل  ربنيدشريشل رب عمح

هو يل يشل  ن ن يشمل ت يف ي يل ديشلعن يشتسحلييالح؛يشلفربًت يشلوسربيومحيتهربييصرب ن محي
ت لربىيشلعمربوميهربييشملفربنديشلربذ ير  ربأيتريفخلربحلي يرباليشلسربف وي ربذشيرعربيفعيبرب شريييو(11)شلسف 

ي.(12)ص ن محيشلماليف
شملتوسربوييبربُتيوربفتياليشل ربمنليمحيت لىيىل يفيشلتح حيش ضربنر يشلربذ ي رب  هيشلعربن ي

تش  وبيربربمحيةيلربربمحيشلفربربًت يشلوسربربيومحويشهتقلربربتي مربربنر يدشريشل ربرب ن محيىل ياترتبربربنيتظ ربربيف ي يشللغربربمحي
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ويمثيروربربور يبوشسربربومحيشلتاليفيفربربن يشلربربيتياداللربربتي لربربىيDarcinah(13)شيسربربمنهيمحيبنسربربمي
وي(14)تشلربربيتيرعربربٍتيشملفربربنديشلربربذ ير ربرب  ي يربرباليشلسربربف يArsenalشلفلمربربمحيلت ربربمحي يشألالربربَتي

ي.(15)اهننيخللممحيريفخليمحياصل ن ريفسخند ياتي ريفسنهمح يونهُتميشلعيف يشلفلممحيتريفل
 وظائف دور الصناعة. ثانيا:

اوالتيدشرشيلل  عمحيخلمني ن؛يحيييب يالل تد: ...اديدشريشل  عمحيشلسربعي  يوربو ي
بنلفعلربمحي لربربىيشالربتحعياصربرب ن  ميترمربربني يلغربنهتميتاديربربنهنموي مرب يدرش يترلربربن يتدرت يت ربربنمي

نشيتجنربربربنريت ربربرب شديتصربربرب ن  يتدبربربربنسيتبربربربَتي لربربرب وي سربربربفتتيألصربربربوشهتميتيت ربربربنشيتسربربربيفش يتالمربربرب
تآيهتربربربربربميشلسربربربربربمن ويتجتربربربربربنري يش فربربربربربنميصربربربربرب ن ع ميشأل هربربربربربندويترو ربربربربربفيدتدي ربربربربربيفهميش ن ربربربربربني

ي.(16)شألب نر... 
يشبربرب ياللربرب تدياهنربربنيصربربعممحيترتولربربحلي  يربربن يترق يربربن يالنصربربمحيتش يه  سربربمحي ت ربرب يبربربُتن

ل ياصربل نيملتربن يىل يلربزشيخلمربَتيلرب يتب ين يترق يُتياخلفنشيتيرب ي نللربمحيل ربربمحويبقولربال: ...
ويتيضربربربربرب ي يربربربربربند يشألسربربربربربنةينيوربربربربربم يليفشرربربربربربحليشل تلربربربربربمحي(17)ش   سربربربربربمحي يصيربربربربرب ياصربربربربرب ن  ن... 

تالوو ربربني يللربرب يشملغربربيف يتش يفيقيربربمحيتليفحتسربربمحيل ربربن حليشلسربربيفويتملربربتي فمربربالي يخلثربربَتي
ي.(18)ل يشأل وش؛ويتيسمىيصن م ني ي يف  ميشلربِمَلْ َ ويتهويل يلغمحيشت يفهع 

 ي يشمل ندريل  نيصن حليشلماليفياتيلتوهيالزش  يشلماليفيتهربييلتحل يفيرسميمحيااليفي
الوربربربربمحييسربربربرب يفيي(19)يPraepositusيreliquationiل  ربربربربمحيرعربربربربوديش يشلفربربربربًت يشليفتلنهيربربربربمح

صربربن م ني لربربىير حلربربيميشأل مربربن؛يبربرب شريشل ربرب ن محيبن تمربربنريش تربربوششيدشريشل ربرب ن محي لربربىيتر ربربن ي
ي.(20)تت محيتلت و مح
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محي يف يربربمحيت ربرب  يتت ربربُتيل  ربربنيخلمربربنيش تربربو يدتريصربرب ن محيشلسربربف ي لربربىياه ربربومحي نهويربرب
ويتشل رربربنرويتش ربرب شدويتصربربنهعويش مربربن؛ويتلملوربربويشلسربربفي محويتشلومربربنالودويتاولربربوي(21)شلقلفربربنع

ي.(22)شلسفي محيبنمل د  النهويشلمضن   
ت لربربربىيشلربربربربيفبميلربربربرب ياديشملو ربربربرب ي يخلربربربربنهوشي ربربربرب تدي يمربربربربنييغ مربربربربوديلربربربرب يسربربربربف يا ربربربرب ش  مي

لربربربوردشيلت ميربربربربمحياسربربربربوو مويىليياديشملربربربيفشبوُت يمثيشل ربربربربقليُتيتشمليربربربور يُتيتشل  ربربربربنر يشتسربربربربمند ي
لربربربربذل يشزدهربربربربيف يوي(23)شلم ربربربربنشيخلربربربربنديهربربربربويشملربربربربورديشألسنسربربربربيي يرفربربربربوي يشألسربربربربوو؛يشملو ربربربرب  

شلماليفيربربمحيشملو  يربربمحويبربربنيرفربربو يشملغربربيف ي ي  ربربذي يصربرب ن محيشألسربربوو؛يرفو ربربنيَسربربَمايبربرباليلربرب ي ملربربالي
تلرب يبعربرب هوي قرب ياصربربمحيشألسربوو؛يشملو ربرب  وياسربووييوربربخمنيبفضربني ربرب دي نرررباليالنصربربمحي

ي.(24)ته ُتويمل  تي  اليشمل ندري لىياهالياسوور يشلمالنرل يتهيفشدي
وي(25)سربربنريشألسربربوو؛يشملو ربرب  يبقيربربند يالربربَتيشلمالربربيف ا ي مربرب يش"ي مربرب يبربرب يليمربربود 

يتشب يشبيفشعويتا 
ويتربربربمياه ربربنيجن ربربني ربرب ديسربربف يشألسربربوو؛ي(26)ش سربرب يشل ربربنةغويتبربربَتهميلربرب يرلربربن؛يشلمالربربيف

مرب يشملرب ل يشهربتميبنه ربنشياسربوو؛يوربخميشملو   وي يات ي ورالويتلف  نيهعلمياديشبليفمحي 
ي.(28)ويت يرتشيمحيااليف ياهاليبلغيسمعمن محي وعمح(27)بلغياربعمن محي وعمح

 أىم دور الصناعة بالمغرب األوسط. ثالثا: 
لقربرب يرسربربٌتيللمغربربيف يشألتسربربطيشسربربتغح؛يدتريشل ربرب ن محيشمل ت ربربيف ي لربربىيةربربو؛يسربربوش لالي

ملو رب ي يمثيلربنياللفربمحيشلزيربنهيُتيل ذي   يشلفنةميُتيويمثيش مربنديُتيتشملربيفشبوُتيتصربوييش يش
ي.(29)تش ف يُتويلثنيتهيفشدويته ُتويتانيمحويتبوهمحويتشبيفز
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تالنصربربربمحي ي  ربربربرب يشملو ربربرب ي ي يربربربرب يخلنهربربربتيشألسربربربربنةينير ربربرب  ي لربربربربىيةربربربو؛يليفشسربربربربيي
ويتسربربن  هني لربربىيىله ربربنشيرلربرب يشلربرب تريشلغنبربربن يشمل ت ربربيف ي(30)شل تلربربمحيترعربربيفعيبربرب شريشل ربرب ن مح

ي.(31) لىيةو؛يسن نيشملغيف يشألتسط
د يدتريص ن محيشلسف ي يشملغيف يشألتسطي لىيةو؛يشل ربيفيطيشلسربن لييت  يرع 

يل يشل يف يىل يشلغيف يتل  ن:
 :دار الصناعة بمرسى الخرز 

لقربربرب يش تربربربو يليفسربربربىيشبربربربيفزي لربربربىيدشريلل ربربرب ن محيا يمربربربتياتشالربربربيفيشلقربربربيفديشليفشبربربرب يتب شيربربربمحيي
يشلقربربربيفديشبربربربنلسيش ريفيُت/شلعن ربربربيفيتش ربربربند ي  ربربربيفيشمليحديربربربُتويا يالربربربح؛يشلفربربربًت يشلفنةميربربربمح

يشلزييفيمح يتهذشيي خل هي  ميىل نر يشمل ندريشألت يىللي نيخلنب ي و نيتشملق سي.
ت ربرب يصربرب  يوربربنيليف ربربأيللسربربف يل ربربذيلربرب  ي يفيمربربمحويتات؛يلربرب يا ربربنريىللي ربربنيشلمفربربيف يبقولال: 

ويتهربربيي(32) ت يهربربذهيشمل ي ربربمحير  ربربأيشلسربربف يتشمليفشخلربربحليش يفبيربربمحيشلربربيتيرغربربيف يوربربنيىل يبربربحديشلربربيفتم
يفيف .ات؛يىل نر ي ذهيشل شري ي   يشلم

ت  ي نت؛يا  يبن ثييشآل نريمل يرب يلو ع ربنيبأهنربنيرقرب ي  ي عربيفيش ربوخيشلرب شالليي
 لىيلستو يش  محيش  وبيربمحيللمي ربنشويا ي لربىيشلينبسربمحيتلربيسي لربىيلسربتو يش زيربيف ويهحلربيفشي
ل ربربغيفيلسربربن محيش زيربربيف ويخلمربربنيييافربرب يتوربربع ني لربربىيلسربربتو يشملسربربل يشلربربيفشبطيبربربُتيش زيربربيف ي

ر خلربربرب يشهقون ربربربالي ربربرب يةيفيربربربايليربربربنهيشلمالربربربيفي ي  ربربربنيشل ربربربتنشوييتشلينبسربربربمحويبن تمربربربنرياديشمل ربربربندر
شأللربربيفيشلربربذ ي عربربنيلربرب يشلينبسربربمحيشملووربرب يشألهسربربحليتشأل ربربيف يملووربرب يهربربذهيشلربرب شريشلربربيتيرفربربتحي

ي.(33) لىيش وخيشل شاللييللمي نشيشلعسفيف  
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تربمي  مي خليفيشمل ندريألهوش يشمليفشخلحليشليتير   يب شريشل  ن محيمبيفسربىيشبربيفزيىليي
مبيفسربربىيي-ش يفبيربمحيتيشلترنريربمحويلرب ي ربو؛يشمل لربفيش  و؛ ته ربنكي ربوماديشألخليرب يهربييشلسربف ي

ويخلمنير رب  يوربنيادتش يشسربتخيفش يشمليفلربنديشلربذ يش ربت يف ي(34) ميليفشخلحليتزتشر  -شبيفز
ي.(35)باليىلون محيىل يتسن نيشل ي يشلماليف 

 :دار الصناعة ببونة 
زشًيهنلربربنًيهحلربربيفشيأليفيربربمحيبوهربربمحيتت ربربيف يشملعربربندديتشألال ربربن ي و ربربنويش ربربذهنيشلفربربنةميوديليفخلربرب

ويتصيربرب ي(36)ل ربرب ن محيشلسربربف ويتىلصربربح  نيت ن ربرب  يليفسربربويشألسربربنةينيش يفبيربربمحيل  ربربنيتشلترنريربربمح
شمل ندريشلسنبقمحيللقيفديشلثنل يش ريف ير َتيىللي نيوم يني لىيبيفشري خليفهنيبأهنربنياصربمالتي
 ن ربرب  يهنلربربمحيلتربربو َتيشلسربربف يللمو ربرب ي ي لربربىيبربربيفشريه ربربُتيتتهربربيفشدويتبلغربربتي ربرب ر يشسربربتيعنوني

ي.(37)في محيل يليفسىيشبيفز شلقنلمح للسف يلن يتيس
تات؛يلربربربربربرب ي خليفهربربربربربربنيلربربربربربرب يشمل ربربربربربربندريهربربربربربربويشبربربربربربرب ياللربربربربربرب تدويتشديخلربربربربربربندي ي  نيربربربربربربني  يثربربربربربربالي
بقولال: تشسربربربتال يشلسربربربلوندياسربربربنةينيشملسربربربلمُتيلربربرب يليفسربربربىيشلعربربرب ت ويتبعربربرب يىل يشملو ربربرب ي ي
بتر يربربربزياسربربربوو ميىلليربربربالوي عقربربرب تشي ليربربرباليلزيربربرب يبربربرب ي يف ربربربودي ن ربربرب ياسربربربوو؛يانيربربربمحيلربربرب يصربربرب ن  ي

 يسربربتمحي  ربربيفيلربرب ياسربربنةينيىل يفيقيربربمحويخلربربندي ي ربربنيلربرب يةربربيفشبلسيت ربربنبسيدتلربربت ميتاتسيسربربمتمحي
ويا ياديبوهمحيي رب يت ربيف يشلسربف يألسربوو؛يشملربيفي يُتويورب ي(38)تليفبمحيتروهسيتبوهمحيتانيمح 

يه نر يشأله لس.
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لفربربرب ياصربربربمالتيبنبربربربن يشملغربربربيف يشألتسربربربطيمبقتضربربربنهيييرغوربربربييىليي نليربربربن يدلترِهربربربني
 يه ربربربُتيتتهربربربيفشديرتلقربربربىيشب ربربربحليلربربرب ييمبيفسربربربىيشبربربربيفزيتبوهربربربمحيتانيربربربمحوي ي ربربربُتيدشريشل ربربرب ن مح
ي.(39)بنبن يشملغيف يشأل  ىيالنصمحي يشلفًت يشمليفشبويمح

تهسربربربت تعياديشلسربربربف يشلربربربيتير ربربرب  ي يبوهربربربمحيهربربربييشلسربربربف يش يفبيربربربمحيملمنرسربربربمحيشلقيفصربربرب محوي
بنتوربربن محيىل يشلسربربربف يشلترنريربربمحيخلنأللفربربربندويت خلربربربيف يىل ربرب  يشلو ربربربن ايشلربربيتيه ربربربيفهنيشألرخلربربربودي

ميبربأديشلقيفشصرب محيشمليربور يُتيشسربتولوشي1307رب/سمتمجلهرب707ويبتربنريخ119تهييشلو يقمحير مي
ويخلمربربربنيرقربربربوميدشريشل ربربرب ن محيبموهربربربمحي(40)آيعيدي ربربربنري5 لربربربىيلفربربرب يبربربربوةيصربربربغَتي يمربربربمحيسربربربلعالي

ب ربربربينهمحيتىلصربربربح يشمليفشخلربربربحليتشلسربربربف ي سربربربحليىل ربربربنر يصربربربن حليشيستم ربربربنري  وربربربحليليفخلربربربحلي
ي.(41)شلقيونةيتليفخلحليشلفخيف يتليفشخلحليخلثَت  

   :دار الصناعة ببجاية 
مويت خليفهربربربنيشتدريسربربربيي1069هربربربرب/461فربربربًت يش منديربربربمحيل ربربربذيسربربرب محظ ربربربيف يالربربربح؛يشل

الربربح؛يشلقربربربيفديشلسربربربندسيهريف /شلثربربربنةي  ربربربيفيشملربربربيحد يبقولربربربال: تونيدشريته ربربربنشيشألسربربربنةيني
ي(43)ويت ربربرب ياه ربربربأهنيشأللربربربَتيش مربربربند يشل نصربربربيفيبربربرب ي ل ربربربنس(42)تشمليفشخلربربربحليتشلسربربربف يتش ربربربيفش  

 يشلق ربربممحيايربرب ييولربرب يتهربربييرقربرب يبربربن  و يشلغربربيف يللم ي ربربمحيلمن ربربيف ي لربربىيشلمالربربيفيبربربنلقيف يلربرب
ي.(44)شليومي يييسمىيدشريشل  ن محياتيشل  عمح

تيربربربذخليفيدتل يربربرب ي ربربربنلَتي يوربربربم يابربربربوش يل ي ربربربمحيانيربربربمحي يش نهربربربحليشلغربربربيف يبربربربن يدشري
شل  ن محيشمل نريىلليالي يت يقمحيليور يمحيتشلذ ييعوييدتديادىني  يشيهومربن يبأهرباليشملرب الني

ي.(45)ىل يدشريص ن محيشألسنةيني يل و يبيف يشمل ي مح
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 ربربربنكيىل ربربربفن؛ياديصربربربن حليشيستم ربربربنريي ربربربَتيىل يدشريربربرب يل ربربرب ن محيشلسربربربف يالربربربح؛يته
ويتتش قربالي(46)شلقيفديشلسندسيش ريف يىل ييقو؛:  نيدشرشديل رب ن محيشمليفشخلربحليتىله ربنشيشلسربف  

ي.(47)بيفته في يدتديدلين
الربربنيشبربرب ياللربرب تدي قربرب ي ربربن؛ي ربرب يشلمرن يُت: ت ربربيف ي ي لربرب ياهربربنيانيربربمحيل ربربذي ح ربربُتي

محيلرب يبربزش يشلمالربيفويتي رب عوديشألسربوو؛يتيتخربَتتديلرباليشألبوربن؛يس محي يرم يشل فيفششيتشلون ف
ويت ييربربربذخليفيىلديخلربربربندي لربربرب ي يدشرياميدشريربربرب ويتش تجلهربربربنيدتل يربربرب ي ربربربنلَتي يبأهنربربربني(48)شليفلربربربن؛ 

ويت  يةورهنيشمليفي يودي   يسربيويف يا ي  ربندي(49)دشريتش   ياه  تيالح؛يشلفًت يشملو  يمح
ي.(50)م1347هرب/748س مح لي ني

يقربربيي يب شيربربمحيشلقربربيفديشلعن يف/شلسربربندسي  ربربيفيشملربربيحد ي ربرب يخلمربربنيملربرب نيليربربوديشت يفي
 Pierre deدشريل رب ن محيشلسربف يش يفبيربمحيتصربينهت ني ربذخليفياديشلفوهت بيربنريد يهن ربنرت

Navarroربربي ي  ربرب نًي ربربيف يهربربذهيشلربرب شري ربربيف يشلمالربربيفي يلووربرب يلح ربربميلربرب يشل ربربنةئوييي 
ويالربربربربربربح؛يةلتربربربربربرباليسربربربربربرب محيخلمربربربربربني  ربربربربربرب ي لعربربربربربربمحي  اربربربربربمحيلربربربربربربنتر يللمالربربربربربربيفيانهربربربربربربحليدشريشل ربربربربرب ن مح 

ي.(51)م1510هرب/915
تمل ديشأل ننيشأل يفيربمحياديدشريشل رب ن محي يانيربمحيرتفربوديلرب ي ربوخيليفبرب يشل ربفني
حيربربيطيبربرباليلربرب يصيربرب يش  ربربن يوربربويت ربرب ديلربرب يشملخربربنزديتشل ربرب نريعويتيولربرب يبن  ربربمحيشلغيفبيربربمحي

ي.(52) حني ن ن ير يسيمحوي ييمايل اليشليوميي ي نيسو يبن يشلماليفيبسمحليشلومي
دري لىيايفيربمحي ن رب  يانيربمحيتدشريصرب ن ت نيت رب يسربن  يتىل يلنهحليهذشير خل يشمل ن

 لىي ل يرو يفهني لىيبونشيهمنإيخلثيفيت يفي نيشب حليشلربحزميلم ربنشيشلسربف يهربذشي ضربحي
ي.(53)  يرو يفهني لىيش  ي يتشلقويفشد
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الربربربني ربربرب يشلسربربربف يشلربربربيتير ربربرب  يوربربربذهيشلربربرب شري فنهربربربتيشلسربربربف يش يفبيربربربمحيبنل رلربربربمحيشألت يي
ن محيىل يشلسربربربربربربربربف يشلترنريربربربربربربربمحيخلربربربربربربربربن ف يشلربربربربربربربيتياتردهتربربربربربربربربنيويبنتوربربربربربربرب(55)تشلويفش ربربربربربربربرب (ي54)خلربربربربربربربنلغيفش 
لربربرب يشلو ربربربن ايشلربربربيتيه ربربربيفهنيشألرخلربربربودوي يربربرب يخلربربربنديش فربربرب يشلمرربربربن ييحيمربربربنيسربربربلعني119شلو يقربربربمح
ويبنيتيعتجليبيفته في يدشريشل  ن محي يانيمحيتت محي يشلترربنر يشلماليفيربمحوي يرب ي(56)بنليمح

ي.(57)خلنهتير   يشلسف يشليتيخلنهتيسممني ي يفش  ن
ل ربربرب ن محيشلمرن يربربربمحيرعربربرب يلربربرب ياهربربربميدتريشل ربربرب ن محيشلربربربثحنيشلفربربربجل ي ربربربذشيخلنهربربربتيدشريش

يلل تلمحيش ف يمحير قمحيدشريشل  ن محي يروهسيتشمل  يمح.
  :دار الصناعة بجزائر بني مزغنة 

ىلديشمل ربرب ريشلو يربرب يشلربربذ يملربرب ني ربرب يهربربذهيشلربرب شرييعربربوديىل ي ربربًت يلتربربأاليف يتهربربويشبربرب ي
ي(58)يفربربربمحيشملو ربربرب  م(ي ربربربُتيرفلربربربمي ربربرب يةلربربربمحيشل نصربربربيفيشبل1690هربربربرب/1110ا يدي ربربربنر) 

 لربربىيبربربٍتيبنهيربربمحويبقولربربال ي لمربربنيتصربربنيىل يلزش ربربيفيبربربٍتيلزب ربربمحيالربربيفيبنه ربربنشياسربربنةينيتاالربربذي ي
جت يربربزيشلعسربربنخليفيىل يلَتتر ربربمحي فتال ربربنيت تربربنيصربربن م ني مربرب يش"يبربرب يىلسربربالن يت ربربيفياالربربوهيحيربربيي

ي.(59)تدالنيشل اليفشش 
يا ياديدشريشل ربربرب ن محي يلزش ربربربيفيبربربربٍتيلزب ربربربمحيرعربربربوديىل يشلفربربربًت يشملو  يربربربمحيبعربربرب يوربربربم ن

مويته ربربنيهسربربتغيف يسربربفو يشمل ربربندري ربرب يش ربرب ي ي   ربربنوي1151هربربرب/547-هربربرب546سربرب مح
ليالربنت؛يا ربرب يشلمربن ثُتيمل يربرب يلفنهنربني يهفربربسيلوورب يدشريشل ربرب ن محيشلعثمنهيربمحيمبالربربن ش ياتي

ي.(60)دشالنياسوشريشمل ي مح
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تدالو ربربربنيملي ربربربنشيوي(61)ىلديش رربربربوميشلضربربربخميللمو ربربرب ي ي ازيربربرب يلربربرب يشألربعمن ربربربمحي وعربربربمح 
تولاليونيحنوي وش  يبٍتيبنهيمحي يلزريشلملينرييعوي نيصور ي لربىيخلربجليلزش يفيبٍتيلزب محيمثيشل

يتوخنلمحيهذشيشملي نشيتشرسن يدشريص ن تال.
  :دار الصناعة بوىران 

رعوديات؛يىل نر يىللي نيىل يش ملمحيشليتي ندهنيشبليفمحيشملو رب  ي مرب يشملرب ل يبرب ي لربيي
موي1151هربربربربرب/547-هربربربربرب546الربربربربح؛يةلتربربربرباليشلوويلربربربربمحيحنربربربربويشملغربربربربيف يشألتسربربربربطيتشألدىنيسربربربرب مح

 يرب يالربربيفيبنه ربربنشيشألسربنةيني يصيربرب يسربربوش نيشلربمحديت ربربزمي لربربىيبربزتيبربربحديشلربربيفتمي يشلربربجلي
ويبربربَتياه ربربني(62) أه ربربأيل  ربربنياربعمن ربربمحي وعربربمحياه ربربأيل  ربربني يتهربربيفشديتليفسربربىيه ربربُتيلن ربربمحي وعربربمح

هتسربربربنش؛يخليربربربفيوف ربربربتيدشريشل ربربرب ن محي يتهربربربيفشديلربربرب يرربربربو َتيهربربربذشيشلعربربرب ديلربربرب يشلسربربربف يتهربربربيي
ًت يشملو  يربمحياربني عل ربنيهعتقرب ياهنربميتر وهربني رب يشلفربًت يشمليفشبويربمحيربربمي  يثمحيشلتأسيسي يشلفرب

 ربربرب ميىل ربربربنر يشمل ربربربندريىللي ربربربنويتد ربربربميهربربربذشيشلقربربربو؛يىل ربربربنر يش مَت  ت ربربرب يخلنهربربربتي ش ي مربربربنر ي
ويتخلربربربربذشيخليفيسربربربربتوعيبيفربربربربنريشلربربربربذ يش تجلهربربربربنيرعربربربربوديىل يشلفربربربربًت ي(63)دش مربربربربمحيبنلسربربربربف يتشمليفشخلربربربربحل 

ي.(64)شمليفشبويمح
 ييشلسف يش يفبيمحييشلربيتيش ربت يفيوربنيشملو رب تديتهربييالني  يشلسف يشليتير   يوني 

ي.(65)شل يٍتيتشلويفي  يتشل ل   
ت يظربربنيبيربربن يشملعويربربن يشأل يفيربربمحيتشمل ربرب ريمحيافربرب يشلتخمربربُتياديشلربرب شريرًتخلربربزي لربربىي
لستو يشمل ي محيألديشل تري ند يلنيرفوديدشالربنياسربوشريشمل ي ربمحويت لرب يلتألي  ربنويت ربىتييي
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ليع هنيشيسربًتشريرييتشلعسربفيف يش ربنمويىلوربن محيىل ي يفوربيمحيرًتكيللع تيا يل فذيىللي نيهحليفشي
ي.يي(66)ت و يشل شري لىيلستو ي وخيشمليفسىيشلفمَت

  :دار الصناعة بهنين 
ابلحليشمل ندريرعي يرربنريخيىله ربن  نيلرب يدشريشل رب ن محي يتهربيفشديىل ربيفيش ملربمحيشلفمربَت ي

يرب يسربوش نيللخليفمحيشملو   ي م يشملرب ل يحنربويىل يفيقيربمحوي يرب يالربيفيب    شألسربنةيني يص
بحدهيت زمي لىيبزتيبربحديشلربيفتمي يشلربجلي أه ربأيل  ربنياربعمن ربمحي وعربمحوياه ربأيل  ربني ي لرباي
شملعمربور يتليفسربربنهنيلن ربربمحيت  ربربيفي ي وعربمحيتل  ربربنيبو رربربمحيتسربربمتمحيتبربندسيتليفشسربربييشليفيربربفيلن ربربمحي

ي.(67) وعمحيتل  نيبمحديش يفيقيمحيتتهيفشديتليفسىيه ُتيلن محي وعمح 
ضربربحياهنربربنيخلنهربربتير قربربمحيدشريشل ربرب ن محي يسربربفي محييت100تلربرب يالربربح؛يشلعربرب ديشلضربربخم

تهربربربربيفشديدشريخلمربربربربَت يت  اربربربربمحيرمبربربربربنيرعربربربربوديللفربربربربًت يشألالربربربربَت يشمليفشبويربربربربمحويتهربربربربويلربربربربنيي ربربربربَتيىلليربربربرباليا ربربربرب ي
ي.(68)شلمن ثُتيبأهننيرعوديلتل يشلفًت 

ترقربربرب يهربربربذهيشلربربرب شري لربربربىيلسربربربتو يش ربربربوخيشلربربرب شاللييللمي ربربربنشيشلعسربربربفيف يشلربربربذ ييقربربرب ي
دويتهربويلربنيي ربَتيىل يشلع نيربمحيشلفمربَت يوربذهيب ترهيوم ياسوشريشمل ي محيشليتيا رب   نيشملو رب تي
ي.(69)شل شريشليتيلثلتي ن   يل ممحيلل تلمحيشملو  يمح

 يربربربالييمياصربربربمالتيرلمسربربربندي نصربربربممحيشلزيربربربنهيُتيليفخلربربربزشيرترمربربرب 13هربربربرب/7تالربربربح؛يشلقربربربيفد
تتلربربربفيشل ربربرب ن ن يالنصربربربمحي لربربربىي  ربربرب يشلسربربربلونديا يةربربربويلوسربربربىيشلزيربربربنةي أوربربربالتيدشرشي

ريشل ربربربرب عمحيشلسربربربربعي  يوربربربربو يبنلفعلربربربربمحي لربربربربىيلل ربربربرب عمحيخلمربربربربني ربربربربن؛يحيربربربربييبربربربرب ياللربربربرب تد: ...اديدش
شالربربربربتحعياصربربربرب ن  ميترمربربربربني يلغربربربربنهتميتاديربربربربنهنموي مربربربرب يدرش يترلربربربربن يتدرت يت ربربربربنميتيت ربربربربنشي
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تسربربربيفش يتالمربربربنشيتجنربربربنريت ربربرب شديتصربربرب ن  يتدبربربربنسيتبربربربَتي لربربرب وي سربربربفتتيألصربربربوشهتميتآيهتربربربمي
من ويتجتربربربربربربربربربربنري يش فربربربربربربربربربربنميصربربربربربربربربربرب ن ع ميشأل هربربربربربربربربربربندويترو ربربربربربربربربربربفيدتدي ربربربربربربربربربربيفهميش ن ربربربربربربربربربربنيشلسربربربربربربربربربرب

ي.(70)شألب نر... 
دتريشل ربربربربرب ن محيشملتربربربربربأاليف يدشريشل ربربربربرب ن محي ي يف ربربربربربن؛يتشمليفسربربربربربىيشلفمربربربربربَتيتشللتربربربربربندييتلربربربربرب 

ي.(71)رعودشديىل يشلفًت يشألت يلق تميشألريفشكيبقيند يالَتشل ي يبيفبيفتس
 أىم السفن التي تصنع بهذه الدور. رابعا:

سربمالالي ي فيشب يالل تديشلسفي محيبأهننياليفشميه  سيمحي لىي نلحليش و يتش تمنر
شدلربرباليتخللفلربربالويليفربربودي لربرب يشل ربربفنيا ربربودي ربربني لربربىيل ربربندلمحيشملربربنشويتلعربربني ربربني يشملربربنشيبقوي

 ربربوخيش يفخلربربمحيش يوشهيربربمحيشلربربيتيللسربربم يمليفيربرب يشليفيربربن .يترمبربربنيا ي ربربتي يفخلربربمحيش ربربن يفيخلمربربني ي
ي.(72)شألسنةين

تىلديروربربربوريشلسربربربف يخلربربربنديبربربربمطشي ربربرب ي وي يربربرب يي ربربربري يفهنهربربرب يبيفدتيربربربنياديشمليفشخلربربربحلي
رربربزش؛ير ربرب  ي لربربىيبربيفشريشمليفشخلربربحليشليوهنهيربربمحيتشلفي يقيربربمحييشل ربيفش يمحيشلوسربربيومحيتخلربربذل يش نليربربمحويلربن

تشليفتلنهيربمحويتشرضربربحي لربرب يلربرب يالربربح؛ي وربربنميسربربفي محيىلسربربحليمحي ثربربيفي لربربىياهقنوربرب نيبسربربوش ني
ي.(73)ليفسيلين

ت ليالياف يرقسيميسف يشلفربًت يشلوسربيومحي سربحليشلوظيفربمحيىل يسربف ي يفبيربمحيتسربف ي
يفويخلمربربربنيادي يزلربربرب يجتنريربربربمحيتليفشخلربربربحليصربربربي ويىلوربربربن محيىل يشلسربربربف يشملح يربربربمحيشملخ  ربربربمحيللسربربربف

ش ربربربربيف ييربربربربتميشسربربربربت  نشيشلسربربربربف يشلترنريربربربربمحيللم ربربربربنرخلمحي يشلقتربربربربن؛يسربربربربوششي مربربربربنيشملقربربربربنرلُتياتي
يشأل   محياتيشمل تهمح.
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ا ياهالي يرف يه نكي  تدي نصلمحيتتشوالمحيبُتيشألسوو؛يشلترنر يتشلعسربفيف وي
 نلسربربلميخلربربنديه ربربنيبربربربنلماليفيشملتوسربربطويتخلربربنديشملسربربياليوديتشملسربربربلمودييبنمل وقربربمحيخلربربنييًتصربربرب ي

ي.(74)اليفشآل
تاهربربربربميشلسربربربربف يتشمليفشخلربربربربحليشلربربربربيتير رزهربربربربنيدتريشل ربربربرب ن محيشمل ت ربربربربيف ي لربربربربىيةربربربربو؛يسربربربربن ني

يشملغيف يشألتسطيل  ن:ي
ر ربربماليىل ي ربرب يخلمربربَتيشلربربربزتشر يي(75)تلفيفدهربربني يفبربربمحويتهربربييهربربو يلربربرب يشل ربربوشةيش ربربيفش :

شلترنريربربربمحيت ربربربرب ي خليفهربربربربنيشل ربربربربن يفيشبربربربرب يةربربربرب يسي يديوشهربربربربالوي يربربربرب يخلنهربربربربتيرتقربربربرب ميشألسربربربربوو؛ي
ي:يستف نعيشلع تويتيقو؛

ي.(76)ت يفبيمحيريفلييمباليف يهفو نيييي يغ ىيسعوعيشملو ي ي نيشملعنةسن
ويخلمربربربربنيرسربربربربتعمني يش ربربربربيفت يليفلربربربربربيي(77)تخلنهربربربربتير ربربربرب  ي يدشريشل ربربربرب ن محيبمرنيربربربربربمحي

ي.(78)شل فطويتشستعمل نيش منديودي ي  نرهميلتوهس
ىنيربربربربتيبربربربربذل يلعربربربرب ميشبتعندهربربربربني ربربربرب يشل ربربربربنةئويت يربربربربنياديشىن ربربربربني:يsattiaشل ربربربربويمحي

تظ ربربيف يرقيفيمربربنيل ربربذيشلقربربيفديش ربربند ي  ربربيفيت يف ربربتييsettiaيونليربربمحيل ربربتايلربرب يشلفلمربربمحيشت
بسربربربربربربيف ت نيتصربربربربربربغيفهنويتشسربربربربربربتعملتيل ربربربربربربذيشلع ربربربربربربيفيشلوسربربربربربربيطي يش ربربربربربربيفت يتشلترربربربربربربنر يتصربربربربربربي ي

ويتافربرب يجت يربربزهيبربربُتياربعربربمحيت  ربربيف يلربرب ش  يتيربربًتشت يةن مربرباليبربربُتي سربربُتيتلن ربربمحي(79)شلسربربم 
 .(80)رلن

نيشلماليفيربمحيلرب تليتيتيعتجلي زشل ي ي ميفيلوسىيشل يوييهويا  يلفوهن يشألسنةي
ي(81)شملو  ي يتشمليفي يُتيبنلغيف يشتسحلي
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ي(82)تلفيفدهربربربربنيليفخلربربربربحليتهربربربربيي وعربربربربمحيجتنريربربربربمحيت  ربربربربمحيألبربربربربيفشخيشلتوصربربربربينيشمليفشخلربربربربحل:
تخلنهربربربربربتيرسربربربربربتعمني يات ربربربربربن يش ربربربربربيف يل قربربربربربنيش  ربربربربرب يتشملربربربربرب ديتشلسربربربربربح يتبربربربربربَتهيلربربربربرب يشلعتربربربربربندي

 .(84)تش يفبيمحير   يل  ني يليفسىيشبيفزي(83)تشتل شدش ويتخلنهتير   ي يانيمح
 بزتيربربمح وياتي(86)تهربييسربربفي محيدش يفيربربمحيلرب يسربربف يشلغربزتيتش ربربيف ي:يش فربرب (85)شأللفربند

ويتي ربربربَتيىل ي لربربرب يشبربربرب ي(87)ر قليربربربمحويربربربربمياهنربربربني يشلع ربربربيفيشملو ربربرب  يخلنهربربربتيابلم ربربربنيبزتيربربربمح
شبويربربربحليبقولربربربال  يفخلحليمبربربرب يشالت ربربربالي ي وعربربربمحيلربربرب ياسربربربوولاليتةربربربنيشملربربربن؛يتشملتربربربن ي يش  تربربربُتي

ي.(88)تا يف يبن ييشأللفنديال يمحيشترمن  
تهربربذشيشل ربربو يلربرب يشلسربربف يافربرب يىلرلن  ربربنيىل يشلع ربرب يشمليفشبوربربيويتيربربورديصربربن حليش لربربني
شملو يمحيلعلولن يرفي ياديرن فُتيب ي ليويىلبندي  ربنريشملو رب ي يلربالي يتهربيفشديخلربندي رب ي

ي.(89)ل زي  يف يالفنديبزتيمحيرفوديةو ياليفهيىل شيش تن يىللي نيللتخلصيل يش  نر
ميالربربربيفيبنلفتربربربحليش ي1158هربربربرب/553 محت خلربربربيفيشبربربرب ي ربربربذشر يادي مربربرب يشملربربرب ل يالربربربيفيسربربرب

مبربربربني ي ربربربني- من ربربنيشملو ربربرب ي يبربربنل فيفيللر ربربربنديتشيسربربتع شدي يشلربربربزشديتالربربربيفياهربربنيشلربربربمحديشلماليفيربربمح
ي.(90)بنه نشيشألسنةينيتشأللفند -انيمح

خلمربربربربنيخلربربربربنديشملسربربربربلمودييسربربربربتولودي لربربربربىيالفربربربربنديا ربربربرب ش  ميتيربربربرب لوهننيىل يالفربربربربنهنموي
ميشسربتون ياديحيربيفزي1190هربرب/586سرب محيتي َتيشب ي ذشر يىل ياديشبليفمحيابربنييعقربو ي 

ييي.(91)ه يفشي لىيشألسوو؛يشلجلرغنهيتيعفسي   يل يالفنهالي ي َتهنيىلسحليمح
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لربرب يسربربف يشل ربربيشييسربربف اليا ي  ربربيفهويتىنيربربتيبربربذل يلق ربربيفهنيتلربرباليشملربربنشوييشلسربربفي مح:
ويخلمربربنيىنيربربتيشلسربربف يشل ربربغَت يبعربرب  يرسربربمين يل  ربربني(92)تهربربييش نريربربمحيلربرب يشمليفشخلربربحليشلفمربربَت 

ي.(93)شلقنر يتشلزتر 
:اتيشل ربربوشةيهربربييشلسربربف يش يفبيربربمحيشل ربربيفش يمحيشلضربربخممحييشلوويلربربمحيGalère(94)شل ربربيٍت

شلربربربيتيخلنهربربربتيرتفربربربوديلربربرب ي ربربرب  يةمقربربربن يخلنلقلعربربربمحويا ير  ربربربحلي ي ربربربنيابربربربيفش يللربربرب  ن وي ربربرب عي
زتد يبأبيفش يت ح يلل  ن يتلل رومويتملتو ي لىياهربيفششيي(95)ل ش ني180اتيي140 

 وربربربربرب يشألسربربربربربوو؛يينهربربربربربتيلربربربربرب ياهربربربربربميبربربربربربزديشلقمربربربربربحيتصربربربربرب نريعيبربربربربربزديشملربربربربربنشيشلعربربربربربذ يت ربربربربرب يخل
ويت رب يتصربف نيشل ربن يفيبأهنني يف يبنزيمحيلرب يلي ربنشيبوهربمحي(97)ويت خليفهنيشلمفيف (96)شلفنةمي

يشب ية يسي   يل  اليابنيحيييش س يب ي لييبقولال:
ي.(98)ت  يلعلوشي ميل ي يف يشل وشةيييييل يشألرتش يال المحيتةنرتش

شيةلتالي لىيش يفيقيمحيخلمنيخلنهتيشل وشةيوم يلي يا ي  نديشمليفيٍتيا  ن
ويت ي(99)مويىل يليفي ير لتاليب تريشل  ن محيشلفجل يخلوهيفشديتانيمح1347هرب/ي748س مح
ميتصنيالجليىل يليور محي و؛يرسليحيالَتيانيمحيلسم ي وشةيتبليوةن ي1376س مح

ي.(100)بن  ُتيت  يفي يل  محيتليفخلمنًي
ي(101):يتهربربربربربربربربييليفشخلربربربربربربربربحلي يفبيربربربربربربربربمحي ويربربربربربربربربمحي يفسربربربربربربربربمحي يشلقتربربربربربربربربن؛Corvetteشلغربربربربربربربربيفش ي

تيالنصمحي يشلقيفص محويتلعل نيىنيربتيبربذل يبسربمحلي ربفنيلقرب لت نيشل ربمياليبربيفاسيشستعمل
ويتل  ربنيىل ربنر يشبرب ي ربذشر يىل يشسربتيحشي(103)ويتخلنهتير   يالنصمحي يانيربمح(102)شلغيفش 

صربربربربربربربربن حليشمل  يربربربربربربربربمحي لربربربربربربربربىيبربربربربربربربربيفشبُتيلربربربربربربربرب يشألسربربربربربربربربوو؛يش مربربربربربربربربند يشلربربربربربربربربذ يهربربربربربربربربنلميشمل ي ربربربربربربربربمحي
ويي(105)شلجليربربرب خلربربربندييسربربربتخ مي ي  ربربرب يشملو ربربرب ي ي يىلبربربربحسيويتي(104)م1136هربربربرب/560سربربرب مح
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ويتصربربن حلي(106)خلمربربنيخلربربندييسربربتعمنيشلغربربيفش ي ن ربرب يشألسربربوو؛يشملو ربرب  ي لربربييبربرب ي يسربربى
شلقيفةربربربربربربنسييربربربربربربذخليفياديشلغربربربربربربيفش يهربربربربربربوياخلربربربربربربجليالفربربربربربربنديشملسربربربربربربلمُتويىليياهربربربربربرباليا ربربربربربربنيشررفن ربربربربربربنيلربربربربربرب ي

ي.(107)شلقيف ور 
ت  يةنيش س يب ي لييصن حليشمل  يمحي لىيبربيفش يىل يانيربمحيبعرب يسربقوة ني ي

دي ربربربربرب ياسربربربربربعفاليبربربربربرباليشأللربربربربربَتيش مربربربربربند يحيربربربربربييبربربربربرب يمويخلربربربربربن1148هربربربربربرب/543يربربربربرب يشل ورلربربربربربندي ربربربربربنم
ي.(108)شلعزيز

:يتصع ربربربربني يفشريربربربربايتهربربربربييلربربربرب يشمليفشخلربربربربحليشلفمربربربربَت يتلف  ربربربربنيا ربربربربنيلربربربرب يشل ربربربربوشةيش يفش ربربربربمح
ويترسربربتعمني ي ربربيف يسربربف يشلعربرب تيترربربزتديبربربنل فطي(109)لربربذشع100تجتربربذعيبربربأخلثيفيلربرب ي

وييترووربرب ي يات يربربمحي(110)تهربربويلربربزيعيلربرب يليفخلمربربن يتتلفربربمحيخلنلفجليربربتيتشلفلربربسيتشألصربربمنس
ويت خليفهربربربربنيشبربربربرب يشل ربربربربمن ي  ربربربرب يهربربربربزت؛يشل  ربربربربنر ي(111) لربربربربىيسربربربربوو يسربربربربف يشأل ربربربرب ششيرقربربربربذع

ويتاخلثربربربربربربيفيشلفربربربربربربنةميوديلربربربربربرب ي(112)م1390هربربربربربربرب/لويليمح793بنمل  يربربربربربربمحيتشلتولربربربربربرباليىل يبوهربربربربربربمحي 
شسربربربتخ شميهربربربذشيشل ربربربو يشلربربربذ يتر ربربربوهي ربربرب يشألبنلمربربربمحوي ي ربربربيفتوميوربربرب يشلميربربربزهويُتي يل ربربربو ي

ي.(113)شيونلينيتلزريشلماليفيشملتوسط
دي  ربربربربربربربربرب يوربربربربربربربربربم ميانيربربربربربربربربربمحيتيربربربربربربربربربذخليفيصربربربربربربربربربن حلي ربربربربربربربربربي يخلمربربربربربربربربربنيشسربربربربربربربربربتخ ل نيشمليفي يربربربربربربربربربوي

ي.(114)شلعمن  ت يفش ن يمليف ي لحليشمل نصحليترتيحيصيف ال 
:يل يشلسف يش يفبيمحيشلعحليممحيشلربيتير ربتمني لربىي رب  يةمقربن يPatache شلملوسمح

ت لربربربربىي لربربربربو يخلثربربربربَت يرقربربربرب ريبربربربربأخلثيفيلربربربرب ياربعربربربربُتي لعربربربربنيترسربربربربتخ مي يةربربربربنيشألزتشديتشلربربربربذالَت ي
جتنريربربربربربمحيت سربربربربربفيفيمحويتهربربربربييلربربربربرب يشألهربربربربربوش يشلربربربربربيتييويتهربربربربربذشييمربربربربربُتيادي ربربربربنيابيفشوربربربربربنًي(115)تشليفلربربربربن؛
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شسربربربربربربربربربربربربربربتخ ل نيشلتلمسربربربربربربربربربربربربربربنهيوديللت قربربربربربربربربربربربربربربنيبربربربربربربربربربربربربربربُتيىللربربربربربربربربربربربربربربنرش يشملغربربربربربربربربربربربربربربيف يشتسربربربربربربربربربربربربربربحليي فربربربربربربربربربربربربربربيي
ميا ربربربيفيلمو ربربربمحيلربرب يشلترربربربنريشلتلمسربربربنهيُتيتشلمرربربربن يُتيتشلتوهسربربربيُتي ي1315هربربربرب/715سربرب مح

ي.(116)بوسمحيرلمسنهيمحويخلنهتيرقوميبيف لمحي جليلوشهئيشململفمحيشلزينهيمح
مي رب ير لربمحيجتنريربمحيلرب يل ربو يىل يانيربمحي1253هربرب/651ترذخليفيا  يشلعقوديل رالربمح
ي.(117)آيعي  ونر3 لىيظ يفيبوسمحيبلغتيةولت ني

:يتصع ربربربني ربربربل  ين يتهربربربييلربربرب يخلمربربربنريشمليفشخلربربربحليChelanduim(118)شل ربربربل   
ش يفبيمحيشملسوالمحي ش يةنبقُتيشلسفلييللمرذ ُتيالنيشلقسميشلعلربو ي يسربتعمنيخلمسربوحي

ييتقنرنيشلغزش ي لىيظ يفهي ذشيخلنهتيل ي
وي(119)يفزيشلسربربف يش يفبيربربمحويخلمربربنيشسربربتخ لتيايضربربني يهقربربنيشلمضربربن  يا يألبربربيفشخيجتنريربربمحابربرب

ويتخلنهربربربتير ربربربفنياهربربربربمي(120)تخلنهربربربتيهربربربذهيشلقوربربرب ير ربربربرب  ي يليفسربربربىيانيربربربمحيتليفسربربربىيشبربربربربيفز
ي.(121)شلقو يشلماليفيمحي يشألسوو؛يش مند يبسمحليخلجلهنيتسعمحيةولت ن

شىن نيبنيسمنهيمحيخلنرشخلربنويتل  ربنيلربنيهربويبثح ربمحيظ ور ةمقربن  يت ربني ح ربمحييشلقيف ور :
ويتهربربييلعربرب  يل قربربنيشملربرب ديتشلربربذالَت يل سربربوو؛ي(122) ربربح يرسربربَتيوربربني يشلربربيفيحيشلعنصربربف

ويت ربربربربربربربرب يشسربربربربربربربربتعمل نيشلفربربربربربربربربنةميودي ياسربربربربربربربربوو ميش ربربربربربربربربيف يتخلربربربربربربربربذشي(123)تشلترربربربربربربربربنر يايضربربربربربربربربن
مي يربرب يي1189هربربرب/585ويخلمربربني خليفهربربنيشبربرب ي ربربذشر ي ي ربربوشدني ربربنمي(124)شملو ربرب تد

ي.(125)خلنديشلع تي يشأله لسييستخ ل نيلل رومي لىيشلمحديشتسحليمح
ويرسربربربتعمني يلوربربربنرد يشلعربربرب تيلسربربربيف ت ني(126)تهربربربييسربربربف ي يفبيربربربمحيصربربربغَت يشلويفيربربرب  :

ويشلويفيربرب  ياتيشلوربربنرديسربربفي محي(127)ترسربربتخ ميخلربربذل ي يهقربربنيشبين ةولت ربربنياربعربربودي يفسربربن 
ت ربربربرب يشلتلف ربربربربنيش مربربربربنديودييوTarida(128)صربربربربغَت يسربربربربيفيعمحياةلربربربرباي لي ربربربربنيشتسربربربربمنديشسربربربربمي
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السربربربربربربربربيفيش ربربربربربربربربي يش مربربربربربربربربند يةربربربربربربربربيفشدي يا  ربربربربربربربربنشي نصربربربربربربربربيفراليللم  يربربربربربربربربمحويتصربربربربربربربرب عوهني يانيربربربربربربربربمحيتي
ي.(129)م1128هرب/522س مح

ت ربرب يملربرب ني ربربرب  ميشبربرب ي ربربذشر ي  ربربرب ي  يثربربالي ربربو؛يلوشل ربربربمحيشملو ربرب ي يلمربربٍتيبنهيربربربمحي
ترربربول  ميلربرب يلزيربربيف يينبسربربمحيىل يانيربربمحيتش زش ربربيفويمثيوفربرب يشلقن ربرب يشبربرب يليمربربوديلربرب يةيفيربرب رُتي

ويخلمربربربني خليفهربربربنيش مربربربَت يوربربربم يش ربربربيف ي(130)مي ي مربربربنيشل ربربربنريترلربربرب يشبربربرب يبنهيربربربمحيالن مربربربن أوربربربيفي
شلربرب ش يف يبربربُتي مربرب يشملربرب ل يتبربربٍتيبنهيربربمحيىل يرولربرباليشألسربربوو؛يشملو ربرب  يلربرب يش زش ربربيفيىل يليور ربربمحي
تخلربربنديوربربم يت ربرب ش يشألسربربوو؛يشملتفربربوديلربرب ي حان ربربمحيلفربرب يل  ربربنيسربربمعوديبيفشبربربنيت ح ربربودي

ي.(131)ةيفي  يت سوديليفخلمن
 vita يت ربن ايشملربو قُتيش  ربولُتيةيفيرب  يرسمى شل  ربيف يللفيربمحيت  ي ثيفي يىل  

de vivaldo zaraنلربربتيبيف لربربمحيلربرب يبوهربربمحيىل يليفسربربىيروهسربربفنهتيرتأهربربحليل قربربنيي 
ويخلمربربربربربني خليفهربربربربربنيشلغجليربربربربربٍتيخلو ربربربربرب  ير ربربربربرب  ي يانيربربربربربمحير تمربربربربربييوربربربربربم ي(132)شلسربربربربربل يىل يل ربربربربربو 
ي.(133)شألسوو؛يش ف ي
تا رب ي مرب يشملربرب ل يوي(134)سربف يجتنريربمحيتلف  ربنيرسربربتعمنيلل ربال يش ربيف يشل ربخنرَت:

ويىلوربربربربربن محيىل ي(137)ويتالفنهربربربربربنًي(136)ت ربربربربربل   يو(135)اسربربربربربووييلربربربربرب يسربربربربربمعُتي ربربربربربي ينيتةيفيربربربربرب  
ويل ربربربربربربز ي(139)ويتش يفشريربربربربربربايتشلربربربربربربزتشر يتشملسربربربربربربوالن يتشمليفشخلربربربربربربحل(138)شل ربربربربربربخنرَتويتشلغربربربربربربيفش 

ويتىل يلنهربربربربربحليرلربربربربرب يشألسربربربربربلالمحي(140)مبختلربربربربربفيشألسربربربربربلالمحيتبربربربربربزش يشلمالربربربربربيفيتآي يش  ربربربربربنر
 ل ي وعمحيل ي  يوم ياسوولاليملمربنيشسربميشمليفشخلربحليشلماليفيمحيشلسنلفمحيشلذخليفياه أي م يشمل

ي.(141)شلغزتشهيمحويترقوميمب ممحي يفبيمحيتخلذشيل ممحيشل قنوي جليشملوشهئيشلسن ليمح
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ت لربربربىيشلعمربربربومويهسربربربرنيشبلربربربطيشلفمربربربَتيبربربربُتيشمل ربربربندري يرفنصربربربينيتاىنربربربنشيشمليفشخلربربربحلي
ي.اىننشيتبوظن فيتتلفمح نلسفي محيشلوش   ي  يريفديبع  ي

 خاتمة:
محيل سسربربمحيرىنيربربمحير ربربيفعي لي ربربنيش ي ربربمحيشمليفخلزيربربمحيلل تلربربمحياتيشمل ي ربربمحيرعتربربجليدشريشل ربرب ن 

هربرب   نيىله ربربنشيشلسربربف يتشمليفشخلربربحليمبختلربربفياهوش  ربربنيلتزتيربرب يشألسربربوو؛يشلعسربربفيف يتشلترربربنر وي
يىلون محيىل يا من؛يشل ينهمح.

ر و ربربربتيتظربربربن فيدتريشل ربربرب ن محيتشالتلفربربربتي يربربربحليهربربربو يشمليفشخلربربربحليشلربربربيتير  ربربربأي ي ربربربنيي
ظفُتيانرسربربربربوديتتلربربربربفيشمل ربربربرب يتشل  ربربربربنةن يخلمربربربربنيش تربربربربو يهربربربربذهيشلربربربرب تري لربربربربىي مربربربربن؛يتلربربربربوي

يشملفملمحيلمعض نيتهذشيل يالنيشلوصو؛يش يسف ي ش يهو يمحيلي  .
شهت ربربربيف يدتريشل ربربرب ن محي لربربربىيةربربربو؛يشل ربربربيفيطيشلسربربربن لييللمغربربربيف يشيتسربربربطيل  ربربربني

ليفسىيشبيفزيتبوهمحيتانيمحيتلزش يفيبٍتيلزب محيت يف ن؛يتتهيفشديته ُتويتربمياديهنراليشلرب تري
يني م  نيلنيبٍتي ي   يشلفنةميُتيتل  ربنيلربنيبربٍتي ي  رب يش مربنديُتي يرف يلتزشل محيرنر 

يتل  نيلنياه أي ي   يشملو  ي .
ر و ربربربتيشلسربربربف يشلربربربيتير ربربرب  ي يدتريشل ربربرب ن محيبربربربنملغيف يشألتسربربربطيلربربربنيبربربربُتيجتنريربربربمحي

ت سربربفيفيمحيت ربربىتي يخلربربنيصربرب فير ربرب ر ي ربرب  ياهربربوش ي سربربحليةولت ربربنيتشرسربربن  نيتتظيفت ربربنوي
سربربلميرسربربتغنيشلسربربف يش يفبيربربمحي يهقربربنيشلسربربفنديتشلمضربربن  ويتربربربمي لربرب يخلنهربربتي يات ربربن يشل

يتشلعفسي ي نلمحيش يف .
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ي
 الهوامش

                                                 

يفتشدي م يشملل :يشمل يبنتلنلمح.يملقياي م يش ند يشلتنز ويبَتت ويشب يصن حليشل ح يابويل(ي1
و يوسف أشباخ:  ي721وي35وي02وي02وي78 ييو7891يولم ند:يدشريشلغيف يشتسحلي

تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة محمد عبد اهلل عنان، مكتبة 
 .243-242، ص2، ج6441، 2الخانجي، القاىرة، ط

َت يابوي م يش"ي م يب ي م يشملرب عميشل رب  نلييشلسربميت:يشلربيفتخيشملعوربنري يالربجليشأل وربنرويش م(ي2
ي.90-97 موي7890ملقيايىل سندي منس.يبَتت ويلم ند:يلومعمحيهي لجلسوي

 منديشل ي يىلىنن يني:يرقومييشلمل شد.يش تٌتيباليري وديتيشلمنرتديلربنكيخلربوخلُتيديسربحدوييشابويشلف ش(ي3
؛ والحميننننننري: المصنننننندر السنننننناب ، 707وي مي7902شلسربربربربربربلونهيمحوييبربربربربربربنريس:يدشريشلومن ربربربربربربمح

يي.36ص
ميوي7812شلقزتيٍتيزخليفينيب ي م يب ي مودي:يآ نريشلمحديتاالمربنريشلعمربندويبربَتت ويدشريصربندروي(ي4
ي.320 
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ل ربربربو؛:يشيستم ربربربنري ي رن ربربربحليشألل ربربربنرويتصربربربفيلفربربربمحيتشمل ي ربربربمحويتل ربربربيفيتبربربربحديشملغربربربيف ويه ربربربيفي(ي5
ي.072وي702موي 7839ي .يبغ شدويدشريشل  تديشلثقن يمحيشلعنلمحويزبلو؛ي م يش مي ترعليايسع

(يشملقيفيز :يخلتن يشملوش ريتشي تمنريبذخليفيشبوطيتشآل نرويرق ميي م يل وفىيزيند ويدشريشلتاليفييفي6
ي.798وي 0للوم يتشل  يفويل يفويدي وي 

فتمربربربمحيشيجنلربربربوي:ييرربربربنريخيش ضربربربنر يشتسربربربحليمحي يشلع ربربربوريشلوسربربربوىويشلقربربربنهيف ويل(ي مربربرب يشملربربرب عميلنلربربرب 7
ي.11-13موي 7891شمل يفيمحوي

ل و؛:يش لنيشملو يمحي ي خلربيفيشألالمربنريشمليفشخل ربيمحويملقيربايسرب ينيزخلربنريت مرب يشلقربندريزلنلربمح.يشلرب شري(ي8
ي.733-730وي م7818شلميضنشوييه يفيدشريشليف نديش  يثمحوي

تلرب ي نصربيفهميلرب يشب يالل تدي م يشليفة :ييشلعربجليتديربوشديشملمترب ايتشبربجلي يرربنريخيشلعربيف يتشلجلبربيفي(ي9
 ت يشل أديشألخلربجل.يوربمطيشملربايتش وش ربييتشلف ربنرسيالليربني ربالند ويليفشلعربمحيسرب ينيزخلربنرويبربَتت وي

ومحمنند المنننوني: ورقننات عننن  ي501وي 1وي م0222دشريشلففربربيفيللومن ربربمحيتشل  ربربيفيتشلتوزيربرب وي
 .624، صم 2222الدار البيضاء، المغرب:  مطبعة النجاح الجديدة،  ،حضارة المرينيين

سع يب يانإ:يخلتن ي ربوشهُتيشلرب تشتي ويملقيرباي زيربزيسربوةي ويربمحويلفتمربمحيلرب بوهويشلقربنهيف وي(يشأل10
ي.558وي 7887

ي.90ويلند يشل  ن محوي 8(يدش يف يشملعنرعيشتسحليمحويلل 11
Encyclopédie de L’Islam, Tome, II, P.132. 

يفديشلسنب ي ىتيشلقيفدي(ي ليي مودي  مي:يشلت حليميشلماليف يشتسحليي ي يف يشملتوسطويل يشلق12
وي7897ويدشريشلو ربربربرب  يللومن ربربربربمحويبربربربربَتت وي7شلعن ربربربربيفيشملربربربربيحد ويريفصربربربربمحي نسربربربربمي مربربربرب هي نسربربربربمويع

ي.57 
سربعنديلربنهيف:يشلماليفيربمحي يل ربيفيشتسربحليمحويشلقربنهيف ويتزشر يشلثقن ربمحويدشريشلفتربن يشلعربيف يللومن ربمحي(ي13

ي.577وي م7811تشل  يفوي
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ويسرب محي71شللغمحيشلفيفهسيمحويللمحيشألخلندايمحويشلع د(ي م ي فيا:يشأللفنظيشلعيفبيمحيشليتيداللتيىل ي14
 .723وي 0222

ي.577(يسعنديلنهيف:يشمليفل يشلسنباوي 15
شبربرب ياللربرب تديحيربربي:يبغيربربمحيشلربربيفتشدي ي خلربربيفيشمللربربوكيلربرب يبربربٍتي مربرب يشلربربوشدويرربربحي مربرب يش ميربرب ي نليربربن وي(ي16

ي.712وي 0وي مي0272ش زش يفوييلومعمحيشألالوي يشل يف نشوي
شل  شد ويشل شريشلميضنشويشملغربيف ويبيربتيشلعلربوميتشلف ربوديتشآلدش وييشملق لمحويملقياي م يشلسحم(ي17

ي.522وي 0وي مي0223
ي.01وي 0(يهفسالوي 18

 Ferrero.Hermann ; La Marine Militaire de l’Afrique)ي19

Romaine, Société de Géographie et d'Archéologie de la 

Province d'Oran, t. II, 1884, p.168. 
د:يشملربوشهئيتشمليفشسربييبربنملغيف يشألتسربطيالربح؛يشلفربًت يشلوسربيومحوي رب ند يلنلسربتَتويشألسع ي و ن(ي20

ي.098وي م0272-0228لنلعمحيروهسوي
هربربوي مليربربمحيرقويربربمحيال ربربحليشلسربربفي محيبنملعربربندديا يدليربربالياتيرغليفربربالويتهربربيي مليربربمحيلربربنشي:ييالقلفنناط(ي21

حل فني عبند الكنريم الشنبلي: المنوانل بالسناشل قو يبع ديل يشيصمنسويخلنلقويفشديتشل م .ي
 .64، صم2222العهد األغلبي،  تونس، المزاق القديم وبالد الساحل، 

(ي سربرب ي سربربٍتي مربرب يشلوهربربن :يتر ربربن ي ربرب يش ضربربنر يشلعيفبيربربمحيبن يفيقيربربمحيشلتوهسربربيمحويل  ربربورش يلفتمربربمحي22
ي.30. 7897وي0ويع0شمل نرويروهسوي 

مجمنننوس رسنننائل موحدينننة: منننن لنشننناء كتننناب الدولنننة و  ي708(يل ربربربو؛يش لربربربنيشملو ربربربيمحوي 23
، م6446لمؤمنية، اعتنى بإصدارىا، أفريست لفني بروفنسنا . الربناط: المطبعنة االقتصنادية، ا
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؛ وحمنندي عبنند المنننعم محمنند 262؛ وابننن صنناحص الصننالة: المصنندر السنناب ، ص623ص
حسنين: مدينننة سننال فنني العصنر ارسننالمي، دراسننة فنني التناريخ السياسنني والحضنناري، مؤسسننة 

ي.21ص، 6442شباب الجامعة، ارسكندرية، 
ي 24 يشلسنباو يشمل  ر يشل ح : يصن حل يشب  ي772( ي701و ؛ عبد الهادي 551و

التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور للى اليوم، المحمدية، المغرب، التازي:
وشوقي محمد يوسف حسن شحاتة: الدور ؛ 22-21، ص1، جم6432مطبعة فضالة، 

-6221ىن/113-443والموحدين) المغربي للبحرية المغربية في عهد دولتي المرابطين
، 6441م( رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات ارفريقية، جامعة القاىرة، 6214

 .643، 641ص
الَتيشلماليفيابويش س ي لييب ي يسىيب يليموديخلربندي ن رب شيللمربيفشبوُتيمثيشهضربميىل يشملو رب ي ي(ي25

قربحلي ربنرسيشملربيفشبوُتيحيربييبرب ي ىتيصنرييسمىيب ن حليشلماليفيشملو  ويت رب يشهت ربتي ينرربالي  رب لنيرع
ا يبفيفيب ييوسفيشب يرن فُتيشمللقحليبنل اليفشت ياتيشب يشل اليفشتيمحوي َتت يشلمي  ياديهذشيشلقن  ي
شل رباليفشت ي ي مربني ربيفيىل يسربربمتمحيارسربني مرب يشملربرب ل يترششهيي لربييبرب ي يسربىيبربرب يليمربودويشلربذ ي نصربربيفي

ا يشلرب الو؛ي يدش ربربيف يي–  يسربمتمحيبأسربوولالوي خربيف يىلليرباليشل رباليفشت ويت ربن؛يلربال:ياريرب يادييفربوديرو يرب
 لىيي ي يينيابربنيش سرب وي قربن؛يلربال:هعمياةلرب يىل يشبليفربمحويتملربنياهربسيلرباليهربمطي لربييبرب يي-شملو  ي 

 يسربربىيلربرب يشلغربربيفش يتارشديش لربربوسيلعربربالي ربربيفا ي يتلربربالييحيربربييشل ربرباليفشت يشلغضربربحلوي ربربأرشدياديييفلربرب يىل ي
البيذق أبو بكنر بنن  .هفذهشلغيفش يي يفلىي لياليحييي  نهاليتويفباليبنليفلحي وصنيبُتيشلفتفُتي ىتي

 المنصور دار علي الصنهاجي: أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين، الرباط، نشر

 13-12، صم6426 للطباعة والوراقة،
م(:يشلفنلربربربربربربربني يشلتربربربربربربربنريخوي7891شبربربربربربربرب يشأل ربربربربربربربَتيابربربربربربربربويش سربربربربربربرب ي لربربربربربربربييبربربربربربربرب يا يشلفربربربربربربربيفمي مربربربربربربرب ي)(ي26

 ي009وي ي8وي تربربربربربربحليشلعلميربربربربربربمحدشريشلفيوبربربربربربربَتت يورشلعربربربربربرباليتصربربربربربربالالالي مربربربربربرب ييوسربربربربربربفيشلربربربربربرب  ن 
والننننننننويري شنننننننهاب الننننننندين: نهاينننننننة األرب فننننننني فننننننننون األدب، تحقيننننننن  عبننننننند المجيننننننند 

.؛ 626، ص24، جم 2224ترحينننننننننننني، بينننننننننننروت، لبننننننننننننان، دار الكتنننننننننننص العلمينننننننننننة، 
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 –التجننناني: الرحلنننة، تقنننديم حسنننن حسنننني عبننند الوىننناب، الننندار العربينننة للكتننناب، ليبينننا
 .242م ، ص6436تونس، 

ابربربربربربويش سربربربربرب ي لربربربربربييبربربربربرب ي مربربربربرب يش"يشلفنسربربربربربي:يشألهربربربربربيسيشملوربربربربربيف يبربربربربربيفتخيشلقيفةربربربربربربنسييشبربربربربرب يا يزر (ي27
ملقيربربربربرباي مربربربربرب يشلوهربربربربربربن يبربربربربرب يل  ربربربربربورويشليفبربربربربربربنع:ييو ياالمربربربربربنريللربربربربربوكيشملغربربربربربربيف يترربربربربربنريخيل ي ربربربربربمحي ربربربربربربنس

والنننننننننننننننوزير السنننننننننننننننراج: الحلنننننننننننننننل  ي027وي022 موي7817دشريشمل  ربربربربربربربربربربربربربربربوريللومن ربربربربربربربربربربربربربربربمحوي
، 6المحميننننة،  ط السندسننننية فنننني األخبننننار التونسننننية، نبعننننة الدولننننة التونسننننية بحا ننننرتها

والسننننننننننالوي الناصننننننننننري: االستقصنننننننننناء ألخبننننننننننار دو  المغننننننننننرب ؛ 222ىنننننننننن، ص6232
األقصننننى، تحقيننننن  وتعلينننن  ولننننندي المؤلنننننف جعفننننر الناصنننننري ومحمنننند الناصنننننري، الننننندار 

 .623، ص2،جم 6424البيضاء، دار الكتاب، 
ليربربربربربربايملقيربربربربربربايترعيو:يشملربربربربربرب هسي ياالمربربربربربربنريىل يفيقيربربربربربربنيترربربربربربربوهسابربربربربربربوي مربربربربربرب يش"ي مربربربربربرب يشبربربربربربرب يا يدي ربربربربربربنر(ي28

ي.770 موي7811ويشملفتممحيشلعتيقمحيو م يمشنمويروهس
 .759وي 0(يشلسحت :شمليفل يشلسنباوي 29
وي7898وي7(ي م يشمل ربوة:ي ضربنر يشملو رب ي ويدشريروبقربن؛يلل  ربيفويشلرب شريشلميضربنشويشملغربيف ويع30

ي.717 

 Féraud .Ch; Exploration des forêts de la Kharasta, Revue)ي31

Africaine, n°13, 1869, p.36. 
شلمفربربربيف يابربربربوي ميربربرب يش"يبربربرب ي مربربرب يش"يبربربرب ي مربربرب يشلعزيربربربز:يشملسربربربنل يتشملمنلربربرب ويملقيربربربايصربربربن؛يةلمربربربمحوي(ي32

ولسماعيل العربي: العمران والنشاط    33وي م0225بَتت يلم ندوييدشريشلفتحليشلعلميمحوي
 .224، ص6424، 64االقتصادي في الجزائر، مجلة األصالة، العدد

ي.523شلسنباوي (يشألسع ي و ند:يشمليفل ي33
ي.01(يشيستم نروي 34
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ي.01(يهفسالوي 35
حيييبو زيز:ي  نبمحي جليشلتنريخويللمحيشألصنلمحويتزشر يشلتعليميشألصلييتشل رب تديشل ي يربمحويش زش ربيفوي(ي36

ي.00وي .7811وييوهيووي53-50شلع د
ي.00(يهفسالوي 37
ي.501-503وي 1(يشلعجلوي 38
يخويريفصربمحي مربيفيبرب يسربن ويل  ربورش يتزشر يشلثقن ربمحيتشلتربنري ش ربن؛ شملتوسربط شلمالربيفي(ي يفهنهرب يبيفتديربن:39

ي.31 يو7882روهسوي
40) Alarcon y Santon (Maximilano.A), y Garcia de linares 

(Ramon), éd, Los Documentos Arabes Diplomaticos del 

Archive de la Corona de Aragon, Madrid, 1940., p.259. 

ع  يش ف يويدرشسمحيش ت نديمحيتشلتمن يمحويروهسويل  ورش يخلليمحيصنحليبعيزيا:يانيمحي يشلهقحي  ي
ي.758وي م0221شلعلوميشتهسنهيمحيتشيلتمن يمحيروهسويلومعمحي حلن وي

ي.701(يل و؛:يشيستم نروي 41
ي.012وي 7وي مي7898هزهمحيشمل تن ي يشالًتش يشأل ن ويبَتت وي ن يشلفتحلوي(ي42
ضربربنريمحيبربُتيشلقربيفهُتيشلسربندسيتشلسربنب يش رربيفيُتويرسربربنلمحي(يالي ربمحيبور ربي :يانيربمحيدرشسربمحيرنر يربمحيت 43

وي0229-0221لنلسربربتَتي يرربربنريخيشملغربربيف يشتسربربحليويلنلعربربمحيابربربويبفربربيفيبلقنيربرب ويرلمسربربندوي
ي.00 

ي.759وي شلسنبا(يصنحليبعيزيا:يشمليفل ي44
مويريفصربربمحي ربحت ي مربنر ويل  ربربورش يش لربسيشأل لربىيللغربربمحي7372-7211انيربمحيلي ربنشيلغربنر وي(ي45

تطنور المؤسسنة  وسالم أبو القاسم محمد غومة:  700وي 7وي 0270ش زش يفويشلعيفبيمحوي
-6224ىننننن/113-426العسننننكرية فنننني دولتنننني المننننرابطين والموحنننندين فنننني الفتننننرة مننننن
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م، رسالة ماجستير في التاريخ ارسنالمي، جامعنة الفنتا، الجمهورينة العربينة الليبينة 6214
 .43، ص2224-2222الشعبية االشتراكية العظمى، 

ي.623صالا بعيزي :المرجع الساب ، ص يت701(يل و؛وي 46
ويريفصربمحيةربند يشلسربن ليوي73ىل يهننيمحيشلقيفديي75رنريخيىل يفيقيمحي يشلع  يش ف ييل يشلقيفدي(ي47

ي.071وي 7 وي7899بَتت ويدشريشلغيف يشتسحليوي
ي.319وي 1(يشلعجلوي 48
ي.11وي 7(يانيمحيلي نشيلغنر وي 49
شلعمربربربربن يتىل نوربربربربمحي ربربربرب ش يشآلدش ي يش يفخلربربربربمحيشلسربربربربعي  يىل ي سربربربرب وي محيشبربربربرب يش ربربربربن يشل مربربربربَت :ي ربربربربي ي(ي50

وي7882وي7تشلزش ويدرشسمحيتش  شدي م يب ي قيفتدويدشريشلغيف يشتسحليويبَتت ويلم ندويع
ي.612وسالم أبو القاسم محمد غومة:المرجع الساب ، ص ي012-017 

تسربربحليويلم ربربندويويدشريشلغربربيف يش0تصربربفيىل يفيقيربربنويريفصربربمحي مربرب ي رربربيويتي مربرب يشألالضربربيفويعي(51
ي.622، ص6، جالساب و دومنيك فالرين: المرجع  ي37وي 0وي 7895

52) Christophe Picard; La mer et les musulmans d’ Occident 

au Moyne Age (VIIIe – XIIIe siècle), Paris, P.u.f , 1997, p. 

50. 

ي.266ساب ، صواألسعد شوشان: المرجع ال  758وي شلسنباتيصنحليبعيزيا:يشمليفل ي
الدولة الموحدية وتهيئة المراسي والطاىر قدوري:  ي752-708(يل و؛:يشيستم نروي 53

 24-22ودور الصناعة،  نمن أعمنا  ملتقنى المندن والمراسني فني تناريخ المغنرب، أينام 
، 2262، 6، الجمعيننننة المغربيننننة للبحننننث التنننناريخي، مطننننابع الربنننناط، ط2262أكتننننوبر 

 .222ص
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شر ي   ي  يثالي  يبيفش ي يىلةنريش ملربمحيشلماليفيربمحيشلربيتيتل  ربنيشلعزيربزيبرب ي(ي ي ييذخليفيشب ي ذ54
ميىل يشمل  يربربربربمحوي يربربربرب ي ربربربربنميصربربربربن حليشمل  يربربربربمحيبربربربربناليفش ي7751هربربربربرب/352شمل  ربربربربوريش مربربربربند يسربربربرب محي

ابنن عنذارأ أبنو العبناس  اسوولاليشلذ يشستو يلرب ياسربوو؛يانيربمحيبربيفشبُتيتالربيفيبسربر ي ن رب يفن.
أخبنار األنندلس والمغنرب،  تحقين  ج س  يفن أحمد بن محمد المراكشي: البيان المغرب

ي.262-262، ص6، جم 6432كوالن، ولليفي بروفنسا ، بيروت، دار الثقافة، 
شلغجليربربٍتيابربربويشلعمربربنسياةربرب يبربرب ياةربرب :ي  ربربوشديشل رشيربربمحي ربربيم ي ربربيفعيلربرب يشلعلمربربنشي يشملن ربربمحيشلسربربنبعمحي(ي55

ي.11وي م7897 ويبمرنيمحويملقيايرشبحيبوهنرويش زش يفويشل يفخلمحيشلوة يمحيلل  يفيتشلتوزي
56) Alarcon y Santon ; op.cit, p.259. 

ي.758هقحي  يصنحليبعيزيا:يشمليفل يشلسنباوي 
ي.071وي 7(يرنريخيىل يفيقيمحي يشلع  يش ف يوي 57
ي58 يش" ي م  يابو يهو ي ييوسف( يب  ييعقو  يب  يشمل ل ي م  ي م  ي فمييب  يبنل نصيف شمللقحل

 ي  يفهي يي   يىلجننزش يخلنليتي ي هنييوميبع يت ن يابيالييعقو يشمل  ور7788هرب/383س مح
وي ييوميشي  ُتيل ت فيتشهنزميالنميشلفوهسويشلثنل ي يلعيفخلمحي   يشلعقن ي يف يلينديوابوه
عبد الواحد المراكشي: المعجص أنظر  م.7075هرب/172مويرو يس مح7070هرب/128صفيف

الكتص في تلخيص أخبار المغرب، و ع حواشيو خليل عمران المنصور، بيروت، دار 
 .226-264، صم 2005العلمية، 

ي.700(يشمل هسوي 59
ي.570(يشألسع ي و ند:يشمليفل يشلسنباوي 60
ي.027(يشب يا يزر :يشمل  ريشلسنباوي 61
ي.262، ص1و ابن خلدون: العبر، ج ي027وي59(يشب يا يزر :يشمل  ريهفسالوي 62
ي.42اب ، صوسالم أبو القاسم محمد غومة: المرجع الس ي175(يشليفتخيشملعونروي 63
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64) Christophe Picard; La mer, p. 159. 

ي.717وي 00(يشل وييف :يشمل  ريشلسنباوي 65
ي.575(يشألسع ي و ند:يشمليفل يشلسنباوي 66
ي.027(يشب يا يزر :يشمل  ريشلسنباوي 67

68) Macais G ; Honin, recherche d’archéologie musulman, 

revue africaine, 4emt trimestre, Alger, 1928, p.334. 

69) Christophe Picard; La mer, p.82. 

ي.577تيشألسع ي و ند:يشمليفل يشلسنباوي 
ي.712وي 0(يحيييب يالل تد:يبغيمحيشليفتشدوي 70
ومننارمو  كربخننا : لفريقيننا، تحقينن ، محمنند حجنني وي9وي 0(يشلربربوزشد:يشمل ربرب ريشلسربربنباوي 71

، 2، ج6434لمغنننرب، وآخنننرون، مكتبنننة المعنننارف الجديننندة للنشنننر والتوزينننع، الربننناط، ا
ي.222ص

ي.522وي 0(يشملق لمحوي 72
 Darmoul .A; Les épaves sarrasines contribution à l'étude)ي73

des techniques de construction navales, musulmans et 

méditerranéennes, L'Homme et la mer, Actes du 3éme 

congrès Internationale d'étude des, cultures de la 

méditerranée, Jerba, Avril 1981, p. 157 – 158. 
مويلومعربمحيشليفبربنعي7539-7070هربرب/138-128ل ربو يتبربحديشملغربيف يلرب (يل وفىيه ربنع:ي74

ي.787وي 0270هتوي
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شل  ربربربربنعيشلمالربربربربيف ي يشألهربربربرب لسوي  ربربربربيفيشتلربربربربنر يشتسربربربربحليمحوي ربربربرب يل يربربربربنيدبلربربربربومي(ي مربربربرب ي  ربربربربنت :ي75
م يب ي م يش"ويخلليمحيشآلدش يتشلعلربوميشتهسربنهيمحويظ ربيفيشل رشسن يشلعليني يشلتنريخويلنلعمحيسي  ي 

ي.005وي 0وي 7891-7891شمل يفشزوي نسوي
ية يسيشل قلي)76 يشب  يديوشد يللومن محويي:هرب(001-301( يصندر يدشر ي منسو يىل سند ملقيا

ي.011وي 7812بَتت وي
شآل ن ويشملغيف يتارخيشلسودشديتل يفويلأالو يل يخلتن يهزهمحيشمل تن ي يشالًتش ي(يشتدريسي:ي77

دولة بني حماد صفحة رائعة عبد الحليم عويس:  يت82وي 7915لومعمحيبيفينويلي دوي
 .223، ص6446، 2من التاريخ الجزائري، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاىرة، ط

 م يش ايلعزتز:يشلعتنديشلعسفيف يللري يش مند ويوم يا من؛يللتقىيشل حلميشلعسفيفيمحي ي (78
يشلق  يل ذ يشملغيف  يبحد ييولي يشلعثمنة يشلع يف يهننيمح يىل  يي01مي يللمحي0270هو مجلي01ت و
وي0ويتجليشلًتشنيش ضنر يللمغيف يشألتسطويلنلعمحيش زش يف0270وي23درشسن يريفش يمحويشلع دي

 081. 
ي.025شب يا يدي نر:يشمل  ريشلسنباوي (ي79
د ويل  ورش يي س ياليلي:يش  نديشلماليف يمب حليا ير يفش يالح؛يشلقيفديشلسنب ي  يفيشمليح(ي80

وي0221خلليربربربمحيشآلدش يتشلعلربربربوميشتهسربربربنهيمحويشرم يربربربمحويدشريا ير ربربربيفش يللومن ربربربمحيتشل  ربربربيفويشليفبربربربنعوي
ي.727 

وي7895وي7درشسربربربربربربن ي يرربربربربربربربنريخيشملغربربربربربربيف يشتسربربربربربربربحليويدشريشل ربربربربربربيفت ويبربربربربربربربَتت ويشلقربربربربربربربنهيف ويع(ي81
ي.31-31 

 .87-82شتدريسي:يشملغيف وي  (82
 .92ش مَت :يشمل  ريشلسنباوي  (83
 .089ايلعزتز:يشمليفل يشلسنباوي  م يش  (84
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مصننننطفى غطيس:أسننننماء السنننننفن ي(يش فربربربرب يخللمربربربربمحياه لسربربربربيمحيمبعربربربربٌتيشلسربربربربفي محيشملسربربربربوالمحيشلقعربربربربيف.85
فنننني بعننننر المصننننادر العربيننننة، مجلننننة دراسننننات تاريخيننننة، مركننننز البصننننيرة للبحننننوث، القبننننة 

 .661، ص2264، أوت22الجزائر، العدد
 يبربربربربربربربربربربربحديشملغربربربربربربربربربربربيف ي ي  ربربربربربربربربربربرب ييشلماليفيربربربربربربربربربربربمحيشتسربربربربربربربربربربربحليمح(ي وزيربربربربربربربربربربربمحي مربربربربربربربربربربرب ي مربربربربربربربربربربرب يش ميربربربربربربربربربربرب يهربربربربربربربربربربربو :ي86

م(يرسربربربربربربربربربنلمحيلنلسربربربربربربربربربتَتويلنلعربربربربربربربربربمحياميشلقربربربربربربربربربيف ويلفربربربربربربربربربمحي829-922هربربربربربربربربربرب/081-790شيبنلمربربربربربربربربربمح)
ي.95وي 7893-7890شملفيفلمحوي

شلماليفيربربربربمحي ي  ربربربرب يشملو ربربربرب ي ويرسربربربربنلمحيلنلسربربربربتَتويلنلعربربربربمحيشلفربربربربنرحويخلليربربربربمحي(ي يربربربربنديشملربربربربجلتكي مربربربربنر:ي87
ي.05 يو7887شلًتبيمحويش منهَتيمحيشلليميمحوي

ي.780 يو7831 حمويملقيايبيفت  سن؛ويبَتت ويدشريشمل يف ويا من؛يشأل(يشب يشبويحل:ي88
الطننننناىر قننننندوري: النشننننناط البحنننننري فننننني  يت750-757(يل ربربربربربو؛:يشمل ربربربربرب ريشلسربربربربربنباوي 89

ي.43العصرين ألمرابطي والموحدي، ص
ي.17(يشلميندوي سميشملو  ي وي 90
ينة و فوزينة محمند عبند الحميند ننوح: البحر  ي711وي 0شب ي ذشر :يشمل  ريشلسربنباوي (ي91

ي.631ارسالمية في عهد المرابطين، ص
ي.713(يسعنديلنهيف:يشمليفل يشلسنباوي 92

93)Picard, Christophe ;La mer, p.775. 

(يشل ربربيٍتيخللمربربمحيل ربربيفيمحييق ربرب يوربربنيتربربنزديشلغلربربمحيترولربرباي لربربىيشمليفخلربربحليشملعربرب يللر ربربندي يشلمالربربيفيهحلربربيفشي94
 .626مصطفى غطيس:أسماء السفن، صلتخزي يشمل دي يال.

لربربربربربي:يشلسربربربربربف يشتسربربربربربحليمحي لربربربربربىي ربربربربربيفتعيشملعرربربربربربمويدشريشملعربربربربربنرعويشتسربربربربربف  ريمحوي(يدرتيربربربربرب يشل خي95
، المرجنننننننننع السننننننننناب و سنننننننننالم أبنننننننننو القاسنننننننننم محمننننننننند غومنننننننننة:  ي95وي 7818وي0ع
 .24ص
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96)Christides.V, Soucek .S, et Oman .G, Milaha, 

Encyclopédie de l'Islam, t. VII, p.43. 
عهننننا ومعننننداتها فنننني ارسننننالم، مطبعننننة عبنننند الفتنننناح عبننننادة: سننننفن األسننننطو  ارسننننالمي وأنوا

؛ و أحمنننننند مختننننننار العبننننننادي: دراسننننننات فنننننني 4، ص6462الهننننننال  بالفجالننننننة، مصننننننر، 
تنننننناريخ المغننننننرب واألننننننندلس، مؤسسننننننة شننننننباب الجامعننننننة، ارسننننننكندرية، مصننننننر، د ت، 

 .2، ىامش 222ص

ي.15شلمفيف :يشملغيف وي (ي97
المرجننع السنناب ، و عبنند الحنن  معننزوز:  ي058وي701(يشبربرب يةربرب يس:يشمل ربرب ريشلسربربنباوي 98

ي.442؛ محمد عناوي: المرجع الساب ، ص244-243ص
ي.530وي712 مَت :يشمل  ريشلسنباوي شل(ي99

ي.310وي 7(يدتل ي ي نلَتي :يشمليفل يشلسنباوي 100
(يىلبيفشهيمياة يشلع ت :يشألسنةينيشلعيفبيمحي يشلماليفيشملتوسطويلفتممحيشل  ضربمحويشلقربنهيف ويل ربيفوي101

ي.735وي 7831
وي5 :يش ضنر يشتسحليمحي يشلع وريشلوسوىويدشريشلففيفيشلعيف ويشلقنهيف ويع(ياة ي م يشليفزش102

فوزية محمد عبد الحميد نوح: البحرية ارسالمية في عهد المرابطين،  ي073وي 7888
 .633ص
ي.575-570وي 7(يشب ي ذشر :يشمل  ريشلسنباوي 103
 (يهفسيشمل  ريتشل فالمح.104
جليشلتربربربربربربنريخويللربربربربربربمحيشلمالربربربربربرب يشلعلمربربربربربربيويلنلعربربربربربربمحي(ي مربربربربربرب يش ربربربربربربند يشلتربربربربربربنز :يشألسربربربربربربوو؛يشملغربربربربربربيف ي ربربربربربرب105

ي.02وي 7895وي55 م يشبنلسويشليفبنعيويشلع دي
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الطننننننننناىر قننننننننندوري: النشننننننننناط البحنننننننننري فننننننننني  يت11وي شمل ربربربربربربربربرب ريشلسربربربربربربربربربنبا(يشلميربربربربربربربربربذ :ي106
ي.42-41العصرين ألمرابطي والموحدي، ص

ي.550(يشب يا يزر :يشمل  ريشلسنباوي 107
لننننننننننويري: المصننننننننندر السننننننننناب ، وا  570وي 7وي شلسربربربربربربربربربنبا(يشبربربربربربربربربرب ي ربربربربربربربربربذشر :يشمل ربربربربربربربربرب ري108
ي.222-242، ص24ج
(يشب يانإي يفعيشل ي :ي وشهُتيشل تشتي ويملقياي زيزيسوةي ويربمحويلفتمربمحيلرب بوهويشلقربنهيف وي109
 .442ومحمد عناوي:المرجع الساب ، ص ي502وي 7887وي7ع
هربربويصربربمغيييي الربربني يشملربربنشيتيسربربتخيف يلربرب يبعربرب يشأل ربربرنرييخلربربنللوزيتشلزيتربربودييصننما السننفن(ي110
 .224-222، ص66، جالساب النويري: المصدر  يتيشي ن ...شلجلي
وي7815(ي لربربربربيي سربربربربرب يشبيفبربربربربربوةلي:يشلمالربربربربربيفيشملتوسربربربربربطي ربربربربربَت ي يفبيربربربربربمحويدشريشملعربربربربربنرعويشلقربربربربربنهيف وي111
 .32وحسين مؤنس: تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، ص ي01 
 يشلعمربربور ويشلربرب شري(يشألدلربربمحيشلمي ربربمحيشل ورشهيربربمحي يلفربربناليفيشل تلربربمحيش ف ربربيمحويملقيربربايشلوربربنهيفيبربرب ي مربرب112

ي.777ويي 7890شلعيفبيمحيللفتن وي
رربنريخيشلماليفيربمحيشتسربحليمحي يل ربيفيتشل ربنمويبربَتت وي(اة يتتربنريشلعمربند ويت مرب يشلعزيربزيسربن :ي113

-242و محمننننننند عبننننننند اهلل سنننننننالم العمنننننننايرة: الجنننننننيش الفنننننننانمي) ي750وي 7890
، 6444م(، رسنننننالة دكتنننننوراه فننننني التننننناريخ، الجامعنننننة االردنينننننة، 6626-424ىنننننن/212
 .624ص
ي.530(يشل مَت :شمل  ريشلسنباوي 114
ومحمننند الشننناذلي النيفر:المرجنننع  ي737(يىلبربربربيفشهيمياةربربرب يشلعربربرب ت :يشألسربربربنةينيشلعيفبيربربربمحوي 115

ي.642الساب ، ص
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شل قربربنيشلمالربربيف ي يىللربربنر يبربربٍتي مربرب يشلربربوشديلربرب يشلقربربيفديشلسربربنب يىل يشلقربربيفديشلعن ربربيفيي(يلويفربربمحيب ربربنر :116
ش يفيربربمحي ربجليشلع ربربوريسربربلمنيت يفبربربنويتربربجليشلم ربربنشيش ضربربنر يش رربيفيُتويوربربم يا مربربن؛يللتقربربىيشملربربوشهئيش زي

ي.ي0ويهنل 058وي 0228ديسمجل9-1وييولي0للمغيف يشألتسطويلنلعمحيش زش يف
ي.785(يل وفىيه نع:يشمليفل يشلسنباوي 117
(يييفلربربربربرب يشىن ربربربربربنيش يشللغربربربربربمحيشلحري يربربربربربمحيالربربربربربح؛يشلع ربربربربربيفيشلوسربربربربربيطي ياترتبربربربربربنيشلغيفبيربربربربربمحيتيتعلربربربربربايشأللربربربربربيفي118
مصنننننننننطفى بيزهويربربربربربربربربربنيلعربربربربربربربربرب شي مربربربربربربربربربنيشملقنرلربربربربربربربربربمحيتشلسربربربربربربربربربح .ترعربربربربربربربربربٍتي ندسربربربربربربربربربنيchelandium ي

ي.622غطيس:أسماء السفن، ص
شلعمربربربربربربند يتشلسربربربربربربي ي مربربربربربرب يشلعزيربربربربربربزيسربربربربربربن ي:يرربربربربربربنريخيشلماليفيربربربربربربمحيشتسربربربربربربحليمحي يل ربربربربربربيفي(ياةربربربربربرب يتتربربربربربربنري119

وعبننننننند الفتننننننناح عبننننننناده: سنننننننفن األسنننننننطو  ارسنننننننالمي،  ي3ويش ربربربربربربربنل ي555تشل ربربربربربربربنموي 
 .243ب ، صعبد الح  معزوز: المرجع السا؛ و 21، ص6462القاىرة، 

 .088(ي م يش ايلعزتز:يشمليفل يهفسالوي 120
 .535(يسعنديلنهيف:يشمليفل يشلسنباوي 121
ي.626وعبد الفتاح عباده: المرجع الساب ، ص .772(ي م يشمل وة:يتر ن وي 122
يي.11-11(ي م يشمل عميلنل :يشمليفل يشلسنباوي 123
ي.798شبوُتوي  وزيمحي م ي م يش مي يهو :يشلماليفيمحيشتسحليمحي ي   يشمليفي(ي124
دراسات في تناريخ و عبد السالم الجعماني:  ي027(يشلمينديشملغيف وي سميشملو  ي وي 125

، 6المالحنننة البحرينننة وعلنننوم البحنننار بنننالغرب ارسنننالمي، دار الكتنننص العلمينننة، بينننروت، ط
 .14، ص.2262

لقيفدي(ي ليي م ي  مي:يشلت حليميشلماليف يشتسحليي ي يف يشملتوسطيل يشلقيفديشلسنب ي ىتيش126
، و حسين مؤنس: 700وي 7897شلعن يفيشمليحد ويريفصمحي م يبن ويدشريشلو   ويبَتت وي

ي.32تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، ص
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(ي م يب يل فلربي:يشألدلربمحيشليفىنيربمحي يشلتعربن يش يفبيربمحويملقيرباي مرب ي ربيتيالوربن ويلومو ربن ي127
ليم: المالحنة وعلنوم البحنار أنور عبد الع ي050وي 7899ش م يشلعلمييشلعيفش يويبغ شدوي

و للفنننننون واآلداب، الكويننننت،  ةعننننند العننننرب، عننننالم المعرفننننة، المجلننننس الننننونني للثقافنننن
ي1عبد الفتاح عبادة:المرجع الساب ، ص يت42، ص6424

شلعمربربربربربربند يتشلسربربربربربربي ي مربربربربربرب يشلعزيربربربربربربزيسربربربربربربن ي:يرربربربربربربنريخيشلماليفيربربربربربربمحيشتسربربربربربربحليمحي يل ربربربربربربيفي(ياةربربربربربرب يتتربربربربربربنري128
ي.0ويش نل ي555تشل نموي 

129)Bourouiba Rachid; les Hammadides, ENAG, 1981, 

p.110. 

ي.002(يشلميندي سميشملو  ي وي 130
ي.311(يشليفتخيشملعونروي 131
ي.783(يل وفىيه نع:يشمليفل يشلسنباوي 132
ي.624وصالا بعيزي :المرجع الساب ، ص ي11(ي  وشديشل رشيمحوي 133
وي7 يشلففربربربربربربيفويعاةربربربربربرب ي ربربربربربربزشت :ي ضربربربربربربنينيرنر يربربربربربربمحيالربربربربربربح؛يشلع ربربربربربربيفي يشملو ربربربربربرب  يتشملربربربربربربيفيٍتوي ربربربربربربني(134

 .93وي 0272
ورسنننائل موحدينننة "مجموعنننة جديننندة"  ي000-007شبربربرب يا يزر :يشمل ربربرب ريشلسربربربنباوي (ي135

 .632، ص6، ج6442، الدار البيضاء، 6تحقي  العزاوي، مطبعة النجاح، ط
 .717وي 00شل وييف :يشمل  ريشلسنباوي (ي136
 .005وي007وي شلسنباشب يا يزر :يشمل  ري(ي137
 .90وي 7مو محيل ي   وي رسن نيلو  يمح ل(138
 .70رسن نيلو  يمحويملقيايبو  سن؛ويشليفسنلمحيشبنلسمحوي (ي139
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وعبننننند اهلل علننننني عنننننالم: الدولنننننة الموحدينننننة  ي789وي شلسربربربربربنباشبربربربربرب يا يزر :يشمل ربربربربرب ري(ي140
، 6426بننننالمغرب فنننني عهنننند عبنننند المننننؤمن بننننن علنننني، دار المعننننارف، القنننناىرة، مصننننر، 

 .223ص
و ابن عبد اهلل عبد العزيز: البحرينة  ي9وي ت ويدي شليف لمحويدشريصندرويبَتيشب يلمَت:ي(ي141

 .12، ص6424-6423المغربية والقرصنة، مجلة تطوان، الرباط، 
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 أصداء الحروب الصليبية في مصر و الشام  على المغاربة "ردود الفعل االّولية"
 .لخضر جامعة الشهيد حمه/ قسم العلوم االنسانية/بن خيرة أحمدأ/ 
                                

 الملخص: 
الدراسة هتدف اىل رصد حركة الصليبيُت إىل ادلشرق أو إىل ادلغرب  ىذه مل تكن

على وجو  سلمُت ذب اىه ا ، وملرعة الغرض منه ا ا بب  إقا ا  ردود عل  ادلإمن ، و يُتاإلسالم
ما اربة من اخ التض امن والتك اع  بُت ادلسلمُت يف مشرقهم ويف مغرهبم ، على  والتحدقد ،  

دعت اليت استه »احلرب الصليبية«غَت م ا صليد ، وذلك زلصلة الستشل ارىم مدى خطورة 
ستل ادة  قرب  السيد ادلسيح يف علسطُت ، وطوراً بذرقلة م ا إرقلة  ، ت ارة بذ ، دقن اً ودولةاإلسالم
اليت جنَّد ذل ا الغرب األوريب م ا تيسر لو من قوة ، مستفيدًا من  »حرب االسًتداد«مسي بـ

ح الة الته اعت والتشظِّي اليت ك ان قل اين منه ا ادلسلمون يف ادلشرق ويف ادلغرب على حدٍّ 
إبراز مش اعر و ردود الفل   تاوم على عكرة مؤداى ا ىذه الدراسة  ،وبشك  ع ام عإن سواء

 األولية إزاء اذلجمة الصليبية. 
Summary 

     This study was not intended to monitor the movement of the 
Crusaders to the Orient or the Islamic Maghreb, But to control 
the rhythm of the reactions of Muslims towards them, and know 
the purpose of them, specifically, And know their purpose 
specifically, And approach the climate of solidarity and solidarity 
among Muslims in their bright and in Maghreb , Religion and 
state, Under the pretext of restoring the tomb of Jesus Christ in 
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Palestine, And developed under the pretext of the so-called "war 
of recapture," which recruited the Western European strength, 
taking advantage of the state of flare and fragmentation suffered 
by Muslims in the East and in Maghreb alike, In general, this 
study is based on the idea of highlighting the initial feelings and 
reactions to the crusade.                           

 المقدمة

شّنه ا زاحفة  مل ارك شك   على عسكرقة شرسةة ىجم يةاإلسالم البالد شهدت     
تلك السلسلة من ادلل ارك  عرعت و دولة  ، دقن ا اإلسالممستهدع ا الغرب األوريب ادلسيحي 

احلروب  دامتقد  و ، »احلروب الصليبية«ب اسم  ي اإلسالم  ارقختال على مدى  و احلروب 
 و كرست اذليمنة النصرانية  بل اف ادلسلمُت إقرنُت من الزم ان ، وس امهت يف  الصليبية 

سواح  بالد الش ام  يم االسية احمليطة ب البحر األبيض ادلتوس  ، اإلسالمادلن اطق  على بلض 
س ثالث إم ارات وشللكة من تأسي ب  مكنت الاوى ادلسيحية ، وم ا ج اورى ا من من اطق 

أعرزت  و ي ،اإلسالمأصداء يف ك  أضل اء الل امل األحداث  قد ولدت ىذه و  بيت ادلادس ،
وعلى صليد  بأشك ال سلتلفة ومتف اوتة األمهية ، ية اإلسالمت عنه ا اجملتمل ات ردود عل  عرب 

ردود عل  سلتلفة دل ا أص اب الادس اد سجلت ادلص ادر ي عاإلسالمهة الغربية من الل امل اجل
من جراء تلك االحداث اليت آث ارت وش ائج األخوة بُت شطري الل امل االسالمي وأب انت 

مش اركة مغربية  عن ضب اس مناطع النظَت لرواب  الدقن و الدم  ترصبت يف االخَت يف شك  
ليبيُت بصفة ع امة ، واجله اد البحري يف اجلزء الشرقي للبحر مكثفة يف اجله اد بد الص

 .ب البحر األضبر بصفة خ اصةيف  و ،األبيض ادلتوس  
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يف بالد ادلشرق  الارن اخل امس اذلجري انطلات احلروب الصليبية ومع هن اقة    
و باي الصليبيون  م ،1098/ه492الادس سنة  نتج عنه ا  وقو  بيت اليت  ي اإلسالم

و بذلك قكون ادلسلمُت يف الن احية الشرقية قد واجهوا  الوبع نفسو عاب   ،يف ادلشرق
إثر عبور قوسف بن ت اشفُت اىل االندلس لنصرة مسلمي االندلس من تط اول ملوك ادلغرب 

أق  م ا قا ال عنه ا يف عًتة  تتزامنقد األحداث   ، و الالعت للنظر ان تلك إسب اني ا عليهم
مع  ادلفيد أن الشرق قد استف اقو من ولة ادلرابطية  ، مرحلة بلف و وىن أص اب الد هن ا  أ

صالح الدقن الادس ع ام  ة و ذبلت قوتو مع األقوبيُت قوم احت الدولة النورق
تلددت مض اربو  ، و ادلغرب و ادلشرق من امة ان  اللدو واحد و عذن إ ، م1187/ه583
ؤال الذي قتب ادر اىل  ، و الس 1قوبيُتاألوحدقن أو سواء ك انوا ربت ظ  الدولة ادل اإلسالم

 الذىن ى  ح اولت ى اتُت الاوتُت اإلسالميتُت ادلتزامنتُت تنسيق اجلهود و التل اون؟  

 احلمالت  صليبية أوب ا  ادلشرق اإلسالمي   -1

وب الرغم من أن اوب ا  الل امل االسالمي مل تكن على أحسن م ا قرام عاد ك انت    
و متن اعرة قسودى ا النزا  و اخلص ام من  أرابي اخلالعة اللب اسية خ ابلة لنفوذ قوى متلددة

أج  التوسع  ، ومن ن احية أخرى عاد  انزوى خلف اء بٍت اللب اس األواخر يف قصورىم و 
ربوا ب االسم للخالعة بلد أن خرجت عليهم غ البية األرابي ، عفي الن احية الشرقية استوىل 

ن االسالم بد السالجاة على أغلب أرابي اخلالعة اللب اسية و خ ابوا حروب ا للذود ع
غَت ان قوة السالجاة م ا لبثت أن تراجلت بلد وع اة  2البيزنطيُت أمهه ا ملركة مالذكرد ،

م ، ويف ن احية أخرى ظهرت األت ابكي ات و حك امه ا األت ابكة 1092ه/485ملكهم ش اه 
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من  3يف دمشق  ، وو أت ابكة ادلوص  بزع امة عم اد الدقن بن زنكي  ،و قد امتد نفوذ األت ابكة
ال اىل مش ال الش ام و يف مصر حكم الف اطميون مصر و الش ام الذي دخلوا عيو اللراق مش ا

مع السالجاة يف من اعسة شدقدة خسروا عيه ا الف اطميون ملظم ادلل ارك بد السالجاة و 
تراجلوا حىت تالص نفوذىم يف مصر عا   ،لكن ذلك مل قثنيهم عن اسًتج ا  الش ام علندم ا 

ليبية ح اول الف اطميون ركوب ادلوجة و استل ادة بلف السالجاة و الحت أعق اذلجمة الص
 .4ادلوقف رلددا يف الش ام

و يف خضم تلك االحداث بلي الل امل اإلسالمي بسي  ع ارم جلح اع  الصلبيُت  من     
الاوى ادلسيحية دعلت هب ا الب ابوقة دعل ا  هبدف الاض اء على دولة اإلسالم و إذالل 

ثر الب الع يف جوانب حض ارقة كثَتة على ادلسلمُت ، ك ان لتلك احلمالت ادلسيحية األ
اجملتملُت اإلسالمي و ادلسيحي ، و مل قاتصر حدود األثر اإلسالمي يف أورب ا على ادلدى 
الاصَت عاد برزت مل امل احتك اك صبو   الغرب ادلسيحي  ب ادلسلمُت على ىيئة دع ائم هنضة 

ع امال الستنه اض جٌت الغرب االوريب شب ارى ا ، و من ن احية أخرى ك انت تلك ادلل ارك 
الضمَت اإلسالمي مش ارقي ا و مغ اربي ا ، و يف ىذا االذب اه برز انفل ال ادلغ اربة مع أحداثه ا رغم 
بلد ادلس اعة إال أن ذلك مل قلد ح اجزا ألن أمل ذوي الاريب و نداء اللايدة قهون ك  

ري يف الصل اب و قذل  ك  اللاب ات ، و ىذا م ا عربت عنو ردود األعل ال ادلغربية اذب اه م ا حي
 . 5الش ام و مصر

 صدمة هزيمة الحملة الصليبية األولى :    -1
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أص اهبم  6دل ا بلغت مس امع ادلغ اربة أخب ار ىزدية ادلسلمُت يف احلملة الصليبية االوىل     
 ألول وىلة 

 ، لكنهم سرع ان م ا استل ادوا رب اطة جأشهم  ،  7الذىول مث األسى  و الشلور ب الفجيلة
عفة يف صراعهم مع الصليبيُت يف ميدان ادلغرب لو أمهيتو  ، و و أدركوا أن بذل جهود مض ا

أثره الب الغ  على الصرا  اإلسالمي الصلييب يف ميدان ادلشرق للًتاب  الوثيق بُت الغزاة يف  
كال ادليدانُت ، و انلكس ذلك اجملهود يف صور شىت  ، عثب ات ادلرابطُت الاوي ذلجم ات 

ليه ا هبجم ات شل اثلة ىو إحدى ىذه الصور  ، و النص ارى االسب ان يف األندلس ، و ردىم ع
مه اصبة األسطول الزقري يف زمن حيي بن سبيم للسفن االقط الية اليت ك انت الشرق ان الرئيسي 
إلمداد الصليبُت يف ادلشرق  ، و االغ ارة على شواطئ أورب ا اجلنوبية ىذا من جهة على 

 8اجل انب الرمسي.

أبدت صبو  اجمل اىدقن ادلغ اربة منذ بداقة ىذا و من جهة ردود الفل   الشلبية عاد      
اذلجوم رغبة اذلجرة للمشرق للمش اركة يف جه اد الصليبيُت ، أن اندال  ادلل ارك بُت ادلسلمُت 
و الصليبيُت ىزت ضبية ادلغ اربة يف ادلشرق عك ان اللدقد منهم قتوجو بلد أداء احلج إىل بالد 

الفرصة قارن عرقضة احلج ب اجله اد ال قدعه ا  الش ام لزق ارة األم اكن ادلادس عك ان من تواتيو
تفوتو أو لطلب الللم الستا ائو من من ابلو األصلية عيش ارك يف اجله اد بد الصليبيُت  ،و 
قؤكد ذلك م ا ذكره الدكتور شلدوح حسُت عن ابن عس اكر و قض اف إىل ى اتُت الفئتُت عئة 

م و أخَتا عئة اجمل اىدقن الذقن التج ار اليت تفد إىل ادلشرق عتس اىم يف الذود عن دق ار اإلسال
قاصدون ادلشرق بنية اجله اد ، عاد وجد من بُت ادلغ اربة من ك ان قاسم عمره يف ادلرابطة 
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سنة يف األندلس و سنة يف ادلشرق قايم بينه ا سنة يف اىلو  عهذا تلبَت آخر عن الصدى 
 .  9الذي أحدثو صل اح احلملة الصليبية أوىل يف ادلشرق يف نفوس مسلمي ادلغرب

و من األصداء األخرى للحروب الصليبية داخ  ادلغرب  ، عاد تطلع ادلغ اربة       
لتحرقر بيت ادلادس من وقت مبكر ، ومن ادلهتمُت ادلغ اربة بفتح الادس منذ عًتة بليدة ، 
اإلم ام أبو احلكم بن برج ان ، عبد السالم بن عبد الرضبن بن أيب الرح ال زلمد اللخمي 

م ، و قد لوح يف تفسَته عند ط اللة 1141ه/536دعُت مراكش ع ام اإلعرقاي االشبيلي ، 
 .11م 1187ه/583 ، إىل ت ارقخ عتح بيت ادلادس ع ام  10سورة الروم

و لتوبيح م ا غمض من كالم بن برج ان   ، عاد أش ار أبوزكرق ا ، حيي بن أيب      
 م ، أو بلدى ا1193ه/590احلج اج اللبلي األص  ، ادلراكشي النشأة  ، ادلتوىف حدود 

أمل »من كالمو على سورة  –وىو الذي استخرج من تفسَت أيب احلكم بن برج ان »بالي   
عتح بيت ادلادس يف الوقت الذي عتح عيو -(2-1من سورة الروم اآلقة )« غلبت الروم 
 ، و حاق و عُت م ا ك ان أغمض عيو ابن برج ان و أهبم ، وقف عليو  12على ادلسلمُت

بو ، حىت ك ان ذلك على حسب م ا ق الو  ،  -يف نفسو– ادلنصور عباى مرتاب ا لو و ملتني ا
و لناف قليال عند الفارة األخَتة من  13 ،«عأمر أن حيضر رللسو و قرتسم يف صبلة طلبتو 

كالم ابن الزبَت  ، لنرى مدى اىتم ام قلاوب ادلنصور هبذا الفتح  ، حىت نظم مستخرج 
اللالق ات بُت ادلنصور ت ارخيو بُت أى  رللسو الللمي  ، عتضف ىذه ادلالحظة إىل ملف 

 ادلوحدي و صالح الدقن األقويب .
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و قربز زلي الدقن ابن اللريب احل اتيي ادلرسي األص  رؤقتو لبيت ادلادس قب  ربرقره       
 ، قدعو إىل ما اطلة زق ارتو م ا دام قرزخ ربت احلكم الصلييب و مادمة مطولة قلخص إىل 

على الن اس زق ارة بيت ادلادس و اإلق امة عيو  ،  ذلذا حجرن ا يف ىذا الزم ان»... ىذا النداء : 
لكونو بيد الكف ار  ، ع الوالقة ذلم و التحكم يف ادلسلمُت  ، وادلسلمون ملهم على أسوأ ح ال 

البيت ادلادس و ادلايمون عيو ىن  –اليوم  – ، نلوذ ب اهلل من ربكم األىواء  ، ع الزائرون 
 احلي اة الدني ا و ىم حيسبون ادلسلمُت   ، ىم الذقن ق ال اهلل عيهم : ب  سليهم يف

 .(14)صنل ا

أدرك ادلغ اربة و األندلسيُت إن بذل جهود مض اعفة كفي  ب استل ادة رب اطة اجلأش  ،     
وانلكس ذلك اجملهود يف صور شىت عاي ام ادلرابطُت برد ىجم ات الصليبيُت  ، ومن ازلة 

م مث 1113ه/508أسطوذلم ألسطويل بيزا و جنوة اللذقن احتال جزقرة ق ابسة يف سنة 
ى اصب ا جزقرة ميورقة بلد ذلك  ، وطرد ى اذقن األسطولُت ىي صورة أخرى للتض امن ادلغريب 

 ، و من ن احية أخرى نش  األسطول الزقري يف زمن حيي بن سبيم يف مه اصبة 15مع ادلشرق
السفن االقط الية اليت ك انت تاوم بإمداد الصليبيُت يف ادلشرق  ، كم ا أن صبو  اجمل اىدقن 

 ،ك   16خذت منذ بداقة ىذا اذلجوم تاصد ادلشرق للمش اركة يف جه اد الصليبيُت ادلغ اربة أ
ىذا ك ان تلبَتا عن الصدى الذي أحدثتو صل اح احلملة الصليبية األوىل يف ادلشرق يف نفوس 

   مسلمي ادلغرب الذي أكدوا بتأثرىم دب ا حيدث للمش ارقة مهم ا بلدت ادلس اعة .  

  فرحة المغاربة بفتح بيت المقدس  -2
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و شل ا قتص  ب ابته اج هبذا الفتح اللظيم ، االستبش ار الذي عم ادلسلمُت دبنطاة       
الغرب اإلسالمي ، عرح ا ابته اج ا دب ا مت من عتح بيت ادلادس على قد صالح الدقن األقويب ،  

و دل ا ش ا  اخلرب ادلبهج »وذلك م ا جيليو ابن عبد ادللك و ىو قًتجم للرح الة ابن جبَت : 
ل ا حينئذ بفتح بيت ادلادس ... و ك ان ذلك من أقوى األسب اب اليت بلثتو ادلسلمُت صبي

)ابن جبَت ( على الرحلة الث انية  ، وق ال : و قضى اهلل برضبتو يل ب اجلمع بُت زق ارة اخللي  
عليو السالم و زق ارة ادلصطفى   ، و زق ارة ادلس اجد الثالث  ، يف ع ام واحد متوجه ا  ، و يف 

 .17شهر واحد منصرع ا 

األندلسي اجللي اين  وقشَت إسه ام عبد ادلنلم بن عبد اهلل بن حس ان الغس اين    
التف اع  الثا ايف بُت الغرب  إىل مدى الل امل األندلسي  ، ىذا18م(1206ه/603)ت

ح ادثة التحرقر من االحتالل  اإلسالمي ، وأحداث الادس اللربية واإلسالمية ، السيم ا
التأليف لتخليد تلك الذكرى اللزقزة  دقب إىلالصلييب ، اليت أث ارت ادلش اعر ، ودعلت هب ا األ
اإلسالمي ومغربو ، و قد عرب عن اغتب اطو  على قلوب ادلسلمُت صبيل ًا يف مشرق الل امل

ب انتص ار صالح الدقن على الصليبيُت من خالل قصيدة بلث هب ا إىل صالح الدقن األقويب 
 م  ق ال عيه ا1186ه/582سنة 

 لدقــــــن غيــــــره      وىت عمد اإلسالم ع اشدد ذل ا دعم اعي ا ملك ا مل قبــــــــــــــــق ل

 عشؤم عرقق الشرك يف الش ام ط ائـر     عاــــص جن احيو بأقصى الاوى قصم ا 
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 خصصــت بتمكيـن علم اللــدا ردى      عأهنــم قأجوج  ، اعرغ هبـــم ردمـــــــ ا 

 ارى قدم ا إذا اصفرت من آل األصفر س احة     ادلادس ب اىت عتح ام ال

 عذا ادلسجد األقصى ومهتك اللدى     وعزمتـــك الاصـــوى ورميتـك الصم ا 

 عم ا ىــــــو إال أن هتــــــم  و قد أتــــت       عتوح كم  ع اض اخلضــــم الذي طـــم ا 

 و أن أتـــــت مل تــرد الفـــرنج بوقلـة     عمن ذا الذي قاـــــوي لبني اهن ا ىدمــــ ا 

 حُت سبكـن ادلرء عرصة      وال ك  ح ال أمكنـــت تاتضـــــي غنم ا  وم ا ك 

   .19و ليس كفتح الادس منية قــــــــ ادر      وم ا أن تلا اى ا سوى قوســـــف جزم ا

 . 20وقدرتو و ج اء ىذا ادلضمون يف قصيدة ادلشركُت بلزتو

م و  1191 /ه587ولكنو م ا أن مسع بتحرقرى ا حىت رجع إىل ادلشرق ، عزارى ا سنة  
 ك ان يف مطلع هتنئة الرح الة ابن جبَت  ، مشيدا بصالح الدقن :

 أطلت على اعاك الزاىر         سلود من الفلك الدائر   
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 إىل أن قاول 

 عتحت ادلادس مـن أربو       عل ادت إىل وصفه ا الط اىر      

 وجئت إىل قدسو ادلرتضى       عخلصتو من قــــــد الك اعـــر    

 يت عيـــــــــــو من ا اذلــــــدى       و احييت من رمســو الـدائرو أعل   

 لكم ذخر اهلل ىـــــــــــــــذه الفتــــو       ح من الزمن االول الغ ابـــر   

   21وخصك من بلـــــــــــــــــد ع اروقـــو        هب ا الصطن اعك يف اآلخــــــر  

الادس ،  يسكن مكة ادلكرمة ، وقنتا  منه ا إىلم ، ل1200ه/597و ع اد مرة ث الثة سنة 
 .  22استار أخَتاً ب اإلسكندرقة وباي قًتدد بُت احلرمُت الشرقفُت ، وحيّدث عيهم ا إىل أن

وبلد انتص ار صالح الدقن األقويب يف ملركة حطُت وعتح الادس الشرقف )خ اطب    
ادلادس شرعه ا اهلل  ...قلاوب ...وأخربه بأنو ىزم روم الش ام واستأص  شأعتهم وعتح بيت

وصبيع تلك البالد اليت ك انت بأقدي أعداء اهلل ...من كت اب وص  من اإلسكندرقة ت ارخيو 
 . 1(  583يف اللشر الوس  من شلب ان ادلكرم سنة 
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و ك ان ادلغ اربة قد اىتزوا عرح ا للبشرى حيث قشَت ابن جبَت اىل ذلك باولو : ) وك ان لو 
خف اء عيو (  ،و ىو م ا حفزىم بلد ذلك إىل ما ارعة  يف النفوس من الفرح واجلذل م ا ال

األعداء من الني  منهم على م ا اقًتعوه من ذنب يف األندلسيُت عك ان نصر االرك نتيجة 
 .2ذلك 

ىذا عيم ا خيص إقا ا  ردود الفل  اخل اصة حب ادثيت ع اجلة ىزدية ادلسلمُت يف احلملة     
و احلق أن ىذه األمثلة تلكس النبض  األوىل و بش ارة عتح الادس على ادلستوى الشليب ،

احلاياي دلش اعر أى  ادلغرب و األندلس الن ك  الت ارقخ بُّت مدى تف اع  ادلغرب مع 
ادلشرق على صبيع األصلدة ، و مل حيدث ىذا على ادلستوى الشليب عحسب ب  أثر يف 

ىجمة منطية اللالق ات اإلسالمية اإلسالمية على ادللطي ات اجلدقدة اليت برزت يف شك  
 صليبية تستهدف اإلسالم دقن ا و أرب ا و بشرا .  

 الهجمة الصليبية عامل توحيد الصف اإلسالمي مغربه بمشرقه -3

جللهم قدركون برورة   -م ادام اللدو واحد –إن اذلجوم الصلييب على ادلسلمُت     
على التنسيق لتوحيد اجلبهة اإلسالمية ألن اذلجوم ادلسلور الذي شنتو احلركة الصليبية 

ادلسلمُت يف ادلشرق و ادلغرب أقنع حك امهم بضرورة اللم  على توحيد جهودىم للتصدي 
ذلذا اللدوان عجرت إتص االت عدقدة ذلذا الغرض على  ادلستوى الرمسي عاد ك انت 
احلمالت الصليبية عرصة لتاليص ىوة اخلالف و شبو الاطيلة السي اسية من خالل 

 ، كتلك اليت 23هم أو بينهم و بُت ادللوك ادلسيحيُتادلراسالت بُت حك ام ادلسلمُت أنفس
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جرت بُت ملوك الطوائف يف األندلس و قوسف بن ت اشفُت و اتص االت قوسف بن 
كسب  ، و 24ت اشفُت ب الدولة اللب اسية لللم  على ربايق وحدة ش املة بُت ادلغرب و ادلشرق

دعم اخلالعة اللب اسية ادللنوي لو يف جهوده بد ادلسيحيُت من ن احية و بد ملوك 
الطوائف الذقن خبالع اهتم و صالهتم ب اللدو قلرقلون توحيد الصف اإلسالمي يف مواجهة 

 .25اللدو

ومن ن احية جرت اتص االت أى  صالية ب الدولة الزقرقة دلواجهة اخلطر البيزنطي مث    
بلد ذلك و ك ان الغرض من ىذه االتص االت ىو خلق تل اون أعض  بُت اخلطر النورم اين 

 .  26حك ام البالد اإلسالمية و اللم  على توحيد اجلهود دلواجهة ىذا اللدوان

و قد عرب صالح الدقن عن نواق اه لالنتا ال يف ادلشرو  الذي قدور يف خلده آنئذ    
حد ادلغ اربة الذقن ص احبوا صالح خبصوص توحيد اجلبهة اإلسالمية و زل اربة الصليبيُت أل

الدقن يف جه اده  ، وىو األمَت عبد اللزقز سبيم بن ادللز بن ب ادقس الصنه اجي و ىو حفيد 
ادللك بن ب ادقس الصنه اجي يف إعرقاية ق ال :)) دل ا مرض صالح الدقن مربو الشدقد سنة 

مُت ، وأنو م(  نذر إذا اب  من مربو الشدقد ع انو لن قا ات  أحدا من ادلسل1186ه582)
سيكرس جه اده بد الصليبيُت (( وقد صل اه اهلل بربكة ىذا اللذر عك ان ىذا النذر ىو سبب 

 .  27إراقة دم الربنس أرن اط

وقد أث ارت الغ ارة الوحشية على مدقنة اإلسكندرقة  ، موجة من الغضب و السخ      
 انت صلنه ا يف أضل اء الل امل اإلسالمي و ال سيم ا يف بالد ادلغرب و األندلس اليت ك



 مجلة دورية دولية محكمة                                          مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 60 17العدد 

 

 ، عفي رس الة كتبه ا وزقر شللكة غرن اطة لس ان الدقن بن اخلطيب 28ب اإلسكندرقة وثياة قوقة
على لس ان سلط انو أيب عبد اهلل زلمد اخل امس الغٍت ب اهلل الشهَت ب ابن األضبر إىل سلط ان 

الت ابلة دللك قشت الة يف احملرم  Jeanبٍت مرقن بف اس قصف لو عيه ا ضبلتو على جي ان 
م( رغم ادلل اىدات ادلربمة بينهم أي بلد سنة ك املة من ح ادثة 1366ه/768)

اإلسكندرقة و قضمنه ا م ا دعلو إىل حركتو ىذه بد األسب ان و ىو األخذ بثأر اإلسكندرقة 
عج اء زلتوى الرس الة اليت كتبه ا ملك غرن اطة زلمد اخل امس الغٍت ب اهلل إىل سلط ان بٍت مرقن 

عنوقن ا أن نرعع هب ا »وصف ا صرحي ا لدواعله ا باولو : بف اس  ،حول أحداث ىذه احلملة  ، صلد 
ىضم ج انب اإلسكندرقة  ، و ناوم بفرض الكف اقة ادلربية  ، ع استدعين ا أى  اجله اد  ، و 

م(  ، بلد سنة من 1366ه/768ناصن ا أطراف البالد  ، شلن أوىل اجلالد يف احملرم) 
ندرقة ! ق الث ارات أى  ح ادث اإلسكندرقة  ، و ن ادى من ادى احلمية  ، ق الث ارات أى  اإلسك

     29 ، عتن ادى ادلسلمون يف األندلس.«اإلسكندرقة !  

ال شك أن ىذه الصيحة اجلميلة اليت ك انت شل ار األندلسيُت يف ىجومهم على جي ان ، 
تلرب عن موجة الغضب اليت أث ارهت ا ب األندلس غ ارة الاب ارصة على اإلسكندرقة  ، كم ا أهن ا 

 التض امن بُت الشلوب اإلسالمية .ربم  يف طي اهت ا مل اين األخوة و 

 ، 30و قذكر النوقري أن بلض األندلسيُت الا ادمُت يف الركب ادلغريب بسبب احلج   
اخربوه ب ان ملك قشت الة أرس  إىل سلط ان غرن اطة قطلب منو الصلح بلد داخلو الرعب 

رى إىل ىو قرقد أن قص احلٍت بينم ا سبضي النص ا» بسبب زبرقبو دلدائنو عا ال السلط ان لرسولو
سواح  ادلسلمُت بأرض مصر قا اتلوهنم !؟ ال ك ان ذلك ابدا حىت ترد أموال اإلسكندرقة 
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إليه ا من اسراى ا و قأتيٍت كت اب ص احب مصر بأنكم اصطلحتم ملو ألنو خ ادم احلرمُت 
الشرقفُت و ان ا خ ادمو بسبب ذلك  ، حينئذ اص احل ص احبك الاند )الام  أو الكونت ( و 

ينو حىت املك اشبيلية و قرطبة و طليطلة  ، وأعيدى ا للمسلمُت كم ا  اال ع السيف بيٍت و ب
 (31)علم ا بلغ الاند ما التو قصر لس انو عن رد جوبو« ك انت ذلم 

و قضيف النوقري السكندري إىل أن السلط ان ابن األضبر بلث أس ارى الفرنج الذقن   
ة ع اس نفسه ا  ، و وقلوا يف أسره إىل مدقنة ع اس ب ادلغرب األقصى مث جرء بيلهم يف مدقن

قدر النوقري عدد ىؤالء األسرى من الرج ال و النس اء و األطف ال بسبلة آالف و شب امن ائة 
. ونلتاد بأن ذلك ك ان دبث ابة رد على االعتداء الصلييب لإلسكندرقة و  32أسَت و أسَتة

 من ن احية أخرى قلرب عن التض امن ادلغريب مع ادلش ارقة .

رب ادلغ اربة عن استي ائهم و حزهنم بإنش اد ادلراثي و أم ا على الصليد الشليب  ، عاد ع
الاص ائد اليت قرثون هب ا اإلسكندرقة دبن اسبة ىذه الغ ارة و مث ال ذلك قول الش اعر الصويف 

 التلمس اين األص  اليت ارثى هب ا مدقنة اإلسكندرقة    33ادلغريب اضبد بن أيب حجلة 

 مر قدري م ا أدري و حاق عندي للفرنج مك ائد             عليت ويل األ

 عمن يل بفرس ان اجلزقرة عندم ا           تل ام  أى  الكفر يف البحر ب النحر 

 و من يل بأسطول أى  سبتة           بغرب ائهم مث  النسور إذا تسرى 
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بويل » شرح سلت ار اللب ادي الاصيدة ناال عن النوقري  ب الاول الت ايل   أن الش اعر قلٍت
غ ا اخل اصكى ح اكم مصر  ، و قصد باولو مك ائد احلرب  ، أن تلك االمر اذ ذاك األت ابك قبل

ادلك ائد قلرعه ا أى  سبتة و من ج اورىم من ادلسلمُت  ، اذ أن الفرنج اليت جبزقرة األندلس 
خيشوهنم حلذقهم و ملرعتهم بات اذلم و غرب اهنم ادلرصدة لذلك  ، و قصده أقض ا ربرقض 

دلغ اربة ألهنم عرس ان البحر العتي ادىم لذلك  ، و األمَت قبلغ ا على تكثَته ب اإلسكندرقة قواد ا
قي  أن عدد أبواب سبتة واحد و ثالثون ب اب ا دهن ا واحد للرب و الب اقي من دار الصن اعة 
للبحر  ، و داخ  ك  ب اب دهن ا غراب راكب على ضب اره من اخلشب ادللتدلة  ، عإذا جرت 

لك الغرب ان ذبرىم ضبرى ا حركة مع الفرنج  ، أو أتتهم اعروطة )أسطول( أخرجت الاي اد ت
عًتمي تلك الغرب ان يف البحر دعلة واحدة  ، و قد شحنت برم اهت ا و قي ادى ا و أسلحته ا و 
أزوادى ا  ، وقد ص اروا على الكف ار ك اشتل ال الن ار  ، علو ك ان بصن اعة اإلسكندرقة أمث اذلم  ، 

ا  ، وك ان حلفظت حبفظ اهلل دارى ا  ، ولنتفى عنه ا ع ارى ا  ، لكن ك ان ذلك يف الكت اب مستور 
 34«.أمر اهلل قدرا مادورا

أم ا يف مصر والش ام عاد ذبلى غضب ادلغ اربة يف ردود عل  سرقلة تتمث  يف صبع األموال 
و إعداد األس اطي   ، عيذكر اللب ادي عن النوقري أن أعدادا كبَتة من ادلغ اربة قيدوا أمس اءىم 

 35بأجر مللوم لللم  يف األس اطي  لتحرقر اإلسكندرقة.

ك انت نك اقة اللدو    غ اربة من بروب للتضحية و اجله ادجة م ا أبدوه ادلو نتي    
ب ادلغ اربة شدقدة شل ا أحفظو عليهم و ب الغ يف اإلس اءة إليهم حىت أنو عرض على ادل ارقن منهم 
ب البالد الواقلة ربت سيطرتو دعع برقبة رأس عن ك  عرد دون غَتىم إمل ان ا منو يف الاسوة 
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وق ال الفرنج : أن ىؤالء ادلغ اربة ك انوا خيتلفون على »بَت : عليهم و يف ذلك قاول ابن ج
بالدن ا و نس ادلهم و ال نرزأىم شيئ ا علم ا تلربوا حلربن ا و تألبوا مع إخواهنم ادلسلمُت علين ا 
وجب أن نضع ىذه الضرقبة عليهم  ، عللمغ اربة يف أداء ىذا ادلكس سبب من الذكر 

 .36«اجلمي  يف نك اقتهم اللدو  

 خاتمة 

ىي حروب ية اإلسالمشّنه ا الغرب األوريب ادلسيحي على البالد  اليتمالت احل ان   
ية احمليطة ب البحر األبيض اإلسالممكنت أورب ا من توطيد سيطرهت ا يف اللدقد من ادلن اطق 

ادلتوس  ، وخ اصة سواح  بالد الش ام وادلن اطق اجمل اورة ذل ا ، حيث سبكن الفرصلة من تأسيس 
ت ادلادس. وك ان ذلذه األحداث أصداء يف ك  أضل اء الل امل ثالث إم ارات وشللكة بي

بأشك ال  ادلغ اربة  أعرزت ردود عل  عرب عنه اوقد   ، و السيم ا بالد ادلغرب  ياإلسالم
سجلت ادلص ادر وجود مش اركة مغربية مكثفة يف اجله اد بد  كم ا  ،سلتلفة ومتف اوتة األمهية
سجلو اجمل اىدون ادلغ اربة على  صليد  م ا  ، وثركإنلك اس للميق األ  الصليبيُت بصفة ع امة

لدلي   اجله اد البحري يف اجلزء الشرقي للبحر األبيض ادلتوس  وب البحر األضبر بصفة خ اصة
وش ائج االخوة اليت تربطهم بأشا اىم  ، و من ن احية على قوة احلضور ادلغريب و عميق 

لتشبع بروح أخرى دعلتهم أحداث ادلشرق على ما ارعة الصليبيُت يف االندلس كمظهر 
 و ادلسلمُت . اإلسالماجله اد بد ادلسيحيُت أقنم ا ىددوا 
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 الهوامش: 

                                                           

 ، 1983 ، 1ضبد موسى ، دراس ات يف ت ارقخ ادلغرب اإلسالمي ، دار الشروق ، طعز الدقن عمر ، أ1 
 12ص
تلك ادللركة اليت ك انت آث ارى ا كبَتة على الصليدقن احمللي والدويل. عللى صليد ادلنطاة ، عإهن ا عتحت  2

أبواب آسية الصغرى أم ام السالجاة ، ودحرت الاوات البيزنطية ب اذب اه الغرب ، وعسحت الفرصة 
بتأسيس دولة سالجاة الروم. وعلى الصليد اخل ارجي ، عإن ىذه ادللركة ك انت سبب ًا من  للسالجاة

أسب اب توحيد قلوب أوروب ا ادلسيحية بد ادلشرق االسالمي ، إثر استنج اد أب اطرة الاسطنطينية ب الب ابوقة ، 
أبو احلسن علي ابن األثَت للمزقد ابن األثَت ،   ،  لرد خطر السالجاة ، الذقن أخذوا يف اجتي اح شلتلك اهتم

ىـ( ، 630بن أيب الكرم زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيب اين اجلزري ، عز الدقن )ت 
 ، ))حوادث سنة لبن ان  - ، دار الكت اب اللريب ، بَتوت 10م  ،ج1997ىـ / 1417 ، 1ط

 2أسد رستم ، الروم يف سي استهم وحض ارهتم ودقنهم وثا اعتهم وصالهتم ب الغرب ، ج  ىـ((؛463
سهي  زك ار ، مدخ  إىل ت ارقخ احلروب   . ،111 -110( ص1956)بَتوت: دار ادلكشوف ، 

وم ا بلدى ا؛ رنسيم ان ، ت ارقخ احلروب الصليبية ،   138( ، ص1972الصليبية )دمشق: دار الرس الة ، 
  وم ا بلدى ا. 96ص
و مريب األمَت ( لفظ تركي مكون من )أت ا( أي األب ادلريب ، )وبك( أي األمَت. وملٌت ذلك أناألت ابك) 3

 .أو ادللك
 ،  ص 2010 ،  1 ،مكتبة اصللو ادلصرقة  ،الا اىرة  ،ط1احلركة الصليبية  ،جسليد عبدالفت اح ع اشور ،  4
 .117 -116ص
 .79 ،ص 1نفسو ،ج 5

م( :ىي ضبلة عسكرقة شنه ا الصليبيون تلبية 1099–1096احلملة الصليبية األوىل ) 6         
م يف كلَتمونت جنوب عرنس ا من أج  زبليص الادس 1095الث اين سنة للدعوة اليت أطلاه ا الب اب ا أورب ان 
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وعموم األرابي ادلادسة من أقدي ادلسلمُت وإرج اعه ا للسيطرة ادلسيحية. ش ارك يف احلملةعدد من 
؛ سهي  زك ار  ، ادلرجع الس ابق  ،  الا ادة أبرزىم جودعري دوق اللورقن ، ورديوند دوق الن اربون ، وبوىيموند

 .27ص
م 1097ىـ/491م صلم عنه ا تأسيس إم ارة صليبية سنة1096ىـ/490ملة الصليبية األوىلألن احل  7

م ؛للمزقد انظر ابن األثَت أبو احلسن علي 1098ه/492يف الرى ا و انط اكية مث يف بيت ادلادس سنة 
ىـ( ، 630بن أيب الكرم زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيب اين اجلزري ، عز الدقن )ت 

؛سليد عبد الفت اح 272لبن ان  ، ص - ، دار الكت اب اللريب ، بَتوت 10م  ،ج1997ىـ / 1417 ، 1ط
   .182-177 ، ص صادلرجع الس ابق ع اشور  ، 

 ، االكتف اء يف أخب ار اخللف اء   ، تح بوب اقة عبد الا ادر  ،دار الكتب الللمية أنظر ابن الكردبوس  ،   8
م  ،ص.  1998 -ىـ  1419عم ان ، ؛ شلدوح حسُت و ش اكر مصطفى   ، دار عم ار  ، 122ص

149 .  
 . 182 ص  ، ادلرجع الس ابق ،شلدوح حسُت و ش اكر مصطفى  9

قاول ابن كثَت انو بٌت األمر على الت ارقخ كم ا قفل  ادلنجمون  ، مث ذكر أهنم قغلبون يف سنة كذا و   10
لبصري مث الدمشاي أبو الفداء إمس اعي  بن عمر بن كثَت الارشي ا قغلبون يف سنة كذا  وقف ؛ ابن كثَت

دار ىجر للطب اعة   ، 16ج عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي ،تح  ، البداقة و النه اقة  ،ىـ(774)ت: 
 .593ص ، م 1997 -ىـ  1418 ،  1والنشر والتوزقع  ،ط

من اذج من مس امه ات الغرب اإلسالمي ״ك ان عبدا ص احل ا و لو تفسَت الارآن الكرمي  ؛زلمد ادلنوين  ،  11
 ، 1996/1997 ، السنة22-12  ، رللة كلية اآلداب  ״يبية ب الش ام و م ا إليو يف احلروب الصل

 .146ص
 .113 ، ص.2ق ال أبوش امة أهن ا صل امة واعات إص ابة ؛أبوش امة ، ادلصدر الس ابق  ، ج  12
 .146زلمد ادلنوين  ، ادلرجع الس ابق ، ص  13
 .146نفسو  ، ص 14
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؛ شلدوح حسُت و ش اكر مصطفى  ، و م ا بلدى ا  122انظر ابن الكردبوس  ، ادلصدر الس ابق  ، ص 15
 .151ادلرجع الس ابق  ، ص

 . 151 ، صادلرجع الس ابق شلدوح ش اكر و مصطفى ش اكر  ، 16
 .147-146زلمد ادلنوين  ، ادلرجع الس ابق ، ص ص 17
ىو عبد ادلنلم عمر بن حس ان األدقب الش اعر  ،اجللي اين نسبة إىل جلي انة االندلسية من اعم ال  18

استار دبصر  ، وع اصر صالح الدقن منذ قدومو إليه ا سنة  وادي ق اش  ، سكن دمشق  ،  مث
م ، وىو ش اعر متمكن خصص ج انب ا كبَتا من شلره عن بيت ادلادس و التبشَت 1166ه/562

؛ انظر : موعق الدقن بن أيب اصبيلة 1206ه/603بتحرقرى ا من الصليبيُت  ، تويف يف دمشق سنة 
 .657 ،ص.1965نشورات مكتبة احلي اة  ،بَتوت نزار رب ا  ،م األنب اء يف طبا ات األطب اء  ،تح  ،عيون

أبو الا اسم شه اب الدقن عبد الرضبن بن إمس اعي  بن إبراىيم ادلادسي الدمشاي ادللروف بأيب  19
 ، مؤسسة 2 ، الروبتُت يف أخب ار الدولتُت النورقة والصالحية  ، تح إبراىيم الزقبق  ،ج )665ت (ش امة

 .151 ، ص 1418/1997 ،  ، بَتوت 1الرس الة  ،ط
   .255 ، ص1981منشورات دار ومكتبة اذلالل ،بَتوت ،  ابن جبَت  ، رحلة ابن جبَت ،   20
؛ اضبد بدوي  ،احلي اة األدبية يف عصر 106 -105 ،ص ص2أبوش امة  ،ادلصدر الس ابق  ،ج  21

 .442ص ،2001  ،احلروب الصليبية  ،دار هنضة مصر  ، الطبلة الث انية
اللوشي األص  ، الغرن اطي األندلسي ، أبو عبد  زلمد بن عبد اهلل بن سليد السلم اينابن اخلطيب  22

دار الكتب   ،2 ، اإلح اطة يف أخب ار غرن اطة  ، جىـ(776اهلل ، الشهَت بلس ان الدقن ابن اخلطيب )ت: 
 .232 ،ص1424 ،  ، بَتوت1 ، طالللمية

من ذلك الرس ائ  اليت وجهه ا صالح الدقن األقويب إىل ادللك ادلوحدي قلاوب بن قوسف بن عبد  23
لب منو إرس ال صلدة حبرقة  ، والرس الت ان اللت ان بلث السلط ان ادلملوكي بيربس احدقهم ا إىل ادلؤمن قط

 ، و األخرى إىل  670/1272ملك عرنس ا لوقس الت اسع الذي ق اد ضبلة صليبية إىل تونس ع ام 
ص احب تونس زلمد بن حيي اذلننت اين  ، انطوت الرس الة األوىل على هتدقد صرقح دللك عرنس ا بأن 
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سيا اتلو من دون ىوادة إذا م ا ت ابع اعتداءاتو على تونس  ، وقللم ص احب تونس يف الرس الة السلط ان 
 ، ادلرجع الس ابقشلدوح ش اكر و مصطفى ش اكر  ، الث انية  ،بأنو على استلداد دلؤازرتو يف قت ال الفرنج ؛

 .162ص
اإلشبيلي  ابن خلدون  ،عبد الرضبن بن زلمد بن زلمد ، ابن خلدون أبو زقد ، ويل الدقن احلضرمي 24

ىـ( ، دقوان ادلبتدأ واخلرب يف ت ارقخ اللرب والرببر ومن ع اصرىم من ذوي الشأن األكرب ،تح 808)ادلتوىف: 
؛ابن األثَت ،  188م ، ص 1988 -ىـ  1408  ،2 ، دار الفكر ، بَتوت  ،ط6خلي  شح ادة  ،ج
 .417 ،ص 10ادلصدر الس ابق  ،ج

 و م ا بلدى ا . 122ص ادلصدر الس ابق  ،ابن الكردبوس  ، 25
 .153شلدوح حسُت و ش اكر مصطفى  ، ادلرجع الس ابق  ، ص. 26
 .53 ، ص1995أضبد سلت ار اللب ادى  ، يف ت ارقخ األقوبيُت و ادلم اليك  ،دار النهضة  ، بَتوت  ، 27
 ، حبوث يف ت ارقخ  ״دور ادلغ اربة يف احلروب الصليبية يف ادلشرق اللريب ״ضبد سلت ار اللب ادى  ،أ 28

 .93ص  1976اجل املة اإلسكندرقة  ،  احلض ارة اإلسالمية  ، مؤسسة شب اب
زلمد بن الا اسم بن زلمد  النوقري االسكندراين  ، كت اب اإلدل ام  ، تح عزقز سولاير عطية  ،دائرة 29 

 .332 ،331 ،ص ص5 ،ج  1970 ،  ادلل ارف اللثم انية حبيدر آب اد الدكن اذلند
اإلسكندرقة بسبب احلج  ، و قد استاى النوقري السكندري ىذه األخب ار من ادلغ اربة الا ادمُت إىل   30

و قدعى أب ا الفض  ق اسم بن زلمد و ىو من بمن ادلغ اربة الواعدقن إىل  –وقذكر أن ق ابي رندة 
؛أم ا رندة عهي مدقنة 340 ، ص5اإلسكندرقة قد أمده ب ادلللوم ات؛ سكندراين  ، ادلصدر الس ابق  ، ج

زلمد بن عبد اهلل بن عبد ادلنلم أبو عبد اهلل  قددية ب األندلس على هنر قنسب إليه ا ؛ راجع احلمَتي
 بَتوت  ،2 ،طالروض ادللط ار يف خرب األقط ار  ، مؤسسة ن اصر للثا اعة  (  ،900)ت احِلمَتى

 .269 ،ص1980 ،
 317 ، ص5ج ادلصدر الس ابق  ،النوقري  ،  31
 من ىن ا و ىن اك.  339-318 ، ص ص5نفسو ،ج  32
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 ار شيخ ا لتكية منجك  ، م  ، ولد يف تلمس ان و ص 1375-1325اضبد بن أيب حجلة احلنبلي  33
حج مث استار يف الا اىرة و توىف ب الط اعون  ، لو دقوان الصب ابة الذي ع اربو الوزقر الغرن اطي لس ان الدقن 
بن خطيب يف كت ابو زلبة اهلل أو روبة التلرقف ب احلب الشرقف  ، ضل ا ابن أيب حجلة يف شلره ضلو ابن 

دور ادلغ اربة يف احلروب الصليبية يف ادلشرق  ادى  ، اللريب يف التغزل الصويف  ، انظر   ،اضبد سلت ار اللب
 . 95 ، ص 26 ، اذل امش اللريب 

 .96-95اضبد سلت ار اللب ادي   ، دور ادلغ اربة يف احلروب الصليبية يف ادلشرق اللريب  ، ص ص  34
 .96نفسو  ، ص 35
 سببه ا أن ط ائفة من أصل ادىم غزت مع نور الدقن أحد احلصون ، عك ان ذلم يف أخذه غٌت ظهر 36

 .274واشتهر؛ابن جبَت  ، ادلصدر الس ابق  ، ص
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 طنة ونبذ الشخصانيةاو مبين تأصيل ال الخطاب اإلصالحي
 .1( خطاب عبد العزيز الشريف نموذجا) 
 حمه لخضرالشهيد جامعة  /قسم العلوم اإلنسانية/ د. موسى بن موسى
 ملخص بالعربية : 

اخلطاب اإلصالحي رافد من الروافد ادلشكلة خلطاب احلركة الوطنية باجلزائر، 
ـ، دلا للخطاب اإلصالحي من دور يف بناء 20ينات من القرف خاصة خالؿ فًتة الثالث

رؤية تؤسس للهوية انطالقا من االنتماء إذل الوطن يف نسق ادلواطنة، وذلك ال يتأتى إال 
من خالؿ نبذ الشخصانية، واحلطاب ادلرصد يبُت مدى تأصيل احلس ادلواطٍت من 

شيخ الطريقة القادرية خالؿ نبذ الشخصانية، وىذا اخلطاب لصاحبو عبد الشريف 
 1938بربوع بالد اجلزائر احملتلة وىو يف زلنتو اليت تعرض ذلا من خالؿ أحداث أفريل 

 بوادي سوؼ. 
 ملخص باالنجليزية : 

The reform discourse tributary of tributaries problem for 
speech national movement in Algeria, especially during the 
thirties of the 20 century, because of the reformist discourse of 
role in building the vision of establishing identity from 
belonging to the homeland in the format of citizenship, and 
therefore can not be achieved only through the renunciation of 
personalism, and woodcutter Observatory shows over rooting 
sense of citizenship by renouncing personalism, and this speech 
to his companion Abdul Sharif Sheikh Atarika Alquadiriya 
Probed occupied Algeria, a country in the ordeal suffered by 
April 1938  through of Oued Souf. 
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 مقدمة : 
عرب سلتلف مراحلها، خاصة ما بُت  حتالؿاحلركة الوطنية اجلزائرية خالؿ فًتة اال

( تنوّع فسيفسائي، مسح بربوز خيارات عديدة جّسدت 1954 – 1919سنيت )
مفاىيم ومشاريع متنوعة، كاف من بينها اخلطاب الذي يؤسس للدولة اجلزائرية الواجب 

 قيامها. 
وسياساهتا  ،ةاحملتلنية اجلزائرية تنوّع فسيح يف الرؤية للدولة كما كاف للحركة الوط

التغريبية. ىذا ما فرض خطاب متنوّع كل حسب آلياتو السياسية، ومن بُت اذباىات 
احلركة صلد التيار اإلصالحي؛ الذي مثّلتو صبعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت، اليت 

يش والطمس احلضاريُت انطالقا من حاولت باستمرار التشهَت خبطورة سياسة التهم
 من قضايا عديدة من أعلا الدين والتعليم.  إدارة االحتالؿادلواقف اليت كانت تبديها 

وىذا مػن خػػػالؿ األسس اليت حػػػػػػػػػػػػػاولت اجلمػػػػػعية إبػػػػػػػػػػػػرازىا من خالؿ الشعار 
صبعية العلماء ادلسلمُت و ائر وطننا. اجلز  –العربية لغتنا.  –اإلسالـ ديننا.  -الثالثي : 

من خالؿ ىذا الشعار رباوؿ أف ربّدد مالمح اذلوية واالنتماء احلضاري والسياسي، حىت 
 تؤكد لكل من يًتدد يف ربديد أجبديات االنتماء جبميع أشكالو وميادينو. 

كما أهنا ذبسد ملمح سبيزت بو دوف غَتىا من اجلمعيات وادلنظمات بالبلداف 
ية واإلسالمية عن ادلنطػػػلقات اليت اعتمدت عػػػػػػػليها احلػػػػػػػػػػػػػػػػركة ادلاسونية اليت ظػػػػػهرت العرب

العدالة (، وصبعية العلماء ادلسلمُت من  -ادلساواة  -يف شعار الثورة الفرنسية ) األخوة 
العديد من خالؿ شعارىا رباوؿ أف ذبسد سبايزا نوعيا، وىذا التمايز أثر باإلغلاب يف 

األدوات والوسائل، ومن بُت ىذه الوسائل صلد اخلطاب اإلصالحي الذي شكل لونا 
معُت ظلت صبعية العلماء اجلزائريُت تتباىى بو دلا شكلو من سبايز أديب لألسلوب اللغوي 

 القائم على القواعد واألسس الصحيحة من جهة. 
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ع العامة، واجلدية والصرامة والتباين السياسي من خالؿ اإلدلاـ واإلحاطة باألوضا 
يف ادلطالبة، والصدؽ من خالؿ مشاركة الشعب علومو وأفراحو. وعليو فإف اخلطاب آلية 
من اآلليات العديدة اليت استعملتها احلركة الوطنية جبميع أطيافها، ومن بُت ما اختارتو 

ية ادلنعقد ىو اخلطاب اإلصالحي الذي أرسل بو الشيخ عبد العزيز الشريف دلؤسبر الطرق
. وىو يف سجنو ) سجن الكدية ( بقسنطينة 1938ماي  25إذل  20ببسكرة أياـ 

، وما كاف ذلذا 1938نتيجة األحداث األليمة اليت شهدىا إقليم وادي سوؼ يف أفريل 
اخلطاب من أثر فاعل على ادلؤسبرين والسكاف ادلسلمُت بإقليم وادي سوؼ الذين وجدوا 

ة والًتويح عن النفس، وقد قرأ اخلطاب أخوه الشيخ زلمد يف اخلطاب نوع من التسلي
الصاحل بن اذلامشي الشريف وشيخ الطريقة القادرية بالنيابة. ومن ىنا غلب الوقف عن 

 اإلشكاؿ ادلتمثل يف : 
 ما موقع الخطاب اإلصالحي من تأصيل المواطنة ونبذ الشخصانية؟

 طوات اآلتية : وحىت نستطيع اإلجابة عن اإلشكاؿ ال بد من خوض اخل
 شخصية عبد العزيز الشريف ودراستو.   - 1
  وتوليو مشخية الزاوية القادرية. عودت الشيخ عبد العزيز من جامع الزيتونة - 2
 أزمة الشيخ عبد العزيز وخطابو ادلرسل دلؤسبر الطرؽ والزوايا باجلزائر.  - 3
 ملحق : نص اخلطاب.  -
 سته : شخصية عبد العزيز الشريف ودرا - 1
 المولد والنشأة :  -أ 

عبد العزيز الشريف بن زلمد اذلامشي بن إبراىيم بن أضبد الشريف، ولد بزاوية 
ـ، وكاف توأما ألختو كما أنّو االبن الثالث للشيخ 1898والده بقرية البياضة، سنة 

، وهبذه القرية نشأ وترعرع وعاش طفولتو وشبابو يف كنف أمو ادلدعوة خدغلة 2اذلامشي
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، شيخ الطريقة القادرية وبطل ادلقاومة الشعبية ضد 3الّنانة، وأبيو الشيخ اذلامشي
الفرنسي وذلذا عاش عبد العزيز يف جو ديٍت فيَّاض بشىت صور العبادات، ويف االحتالؿ 

جو آخر وطٍت مفعم بالبطولة والشجاعة اليت ورثها عن والده وشّب عنها والتـز هبا يف 
 . 4ك طواؿ حياتو ثورياِّ صادقاً شبابو وكهولتو وظل كذل

  دراسته وتعليمه : -ب 
منذ الصبا، ويف سن مبكرة سبكن الفىت عبد العزيز الشريف من حفظ القرآف الكرمي 

، وتعّلم مبادئ اللغة والّدين يف زاوية أبيو، وتوّسع يف 5حفظا جيدا ، وتلّقى مبادئ العلـو
قة الذين بذروا فيو حب العلم والتعلم، عند بعض شيوخ ادلنط 6ادلبادئ العلمية ادلختلفة

باإلضافة إذل تشجيعو على مواصلة التعلم يف جامع الزيتونة ادلقصد األكرب لطلبة العلم 
بربوع وادي سوؼ. وذلك لبدائية التعليم من جهة واإلمكانيات احملدودة من جهة 

ىيك عن األقاليم أخرى يضاؼ إليها السياسة االستعمارية ذباه التعليم باجلزائر قاطبة نا
الصحراوية، غَت أف ىذا الوضع ادلزري دل يثٍت من عزائم بعض الفتية الذين كانت 

طلب العلم فريضة  تطلعاهتم للتعلم مقصد شرعي انطالقا من احلديث الشريف : 
على كل مسلم 

، وىذا احلديث حجة لرفع اذلمة لدى بعض شباب السكاف 7
 عن األمة، وما تلقاه من هتميش شلارس عليها من اجلزائريُت ادلسلمُت قصد رفع الغنب

 الفرنسي.  احملتلطرؼ 
ـ، ليلتحق جبامع الزيتونة 1913ىاجر الفىت عبد العزيز الشريف إذل تونس سنة 

الذي جعل لو وألخيو عبد الرزاؽ راتباً  8ادلعمور، وكاف ذلك بتوجيو من والده اذلامشي
ثانية جبامع الزيتونة، وجعل اإلشراؼ يف 0يضاىي راتب مدّرس من الطبقة اؿ 9شهرياً 

 . 10ذلك للنضارة العلمية جبامع الزيتونة
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وىذا ادلوقف الذي أبداه الشيخ اذلامشي كاف زلل إعجاب لدى الشيخ اإلماـ عبد 
احلميد ابن باديس حينما أثٌت عن الدور الذي قامت بو الطريقة القادرية ما ثلة يف 

يف الذي جسد الشخصية اجلزائرية السوية بقولو شخص الشيخ ) زلمد ( اذلامشي الشر 
رجاًل قويًا ذكيًا واسع  -رضبو اهلل-كاف الشيخ زلمد اذلامشي شيخ الطريقة القادرية : » 

احليلة بعيد النظر، فأدرؾ بثاقب رأيو أّف ما عليو الطريقة من اجلهل واجلمود ال ؽلكن أف 
بل للعلم ال زلالة، فوؿَّ وجهو شطر يستمر طوياًل يف عصر العلم والنهوض، وأّف ادلستق

العلم وقدَّـ أبناؤه جلامع الزيتونة ادلعمور وحبس أمالكو على العلم واشًتط يف حبسو أف 
تعمَّر زواياه بأىل العلم من أئمة ومدّرسُت ومتعلمُت واشًتط يف أبنائو أفَّ الحظ 

جامع الزيتونة وجعل  ألحدىم يف احلبس إالَّ إذا حصل على الشهادة العادلية التطويع من
اإلشراؼ على احلبس لنظارة جامع الزيتونة، وبنا عملو ىذا على أّف أمالكو ىي أمواؿ 
ادلسلمُت فلتُعد بالنفع على ادلسلمُت فكاف عملو ىذا عمال فريدا دل يسبق إليو احد من 

 -عبد القادر  -وترؾ الشيخ اذلامشي عددا من األبناء منهم : عبد الرزاؽ «. 11أمثالو.
. وهبذا 13إدزيرية -مائسة  –زىور  -12إبراىيم -زلمد الصاحل  -الطيب  –عبد العزيز 

كاف الشيخ عبد العزيز أّوؿ الناجحُت ضمن أقرانو وإخوانو إذ ربصل على شهادة 
  .16، وكاف من بُت أساتذتو الشيخ الطاىر بن عاشور15يف حياة والده بامتياز 14التطويع
 وتوليه مشخية الزاوية القادرية جامع الزيتونة الشيخ عبد العزيز من ةعود - 2
 : 

 الشيخ عبد العزيز من جامع الزيتونة: ةعود -أ 
، فوجد والده قد َحبس زاوية عميش وفروعها 1923عاد عبد العزيز الشريف سنة 

على أوالده الثالثة، واشًتط يف من ؼللفو على رأس الزاوية وإدارة أمالؾ العائلة أف يكوف 
شهادة التطويع من جامع الزيتونة، وعند وفاتو تصادؼ أف ىذا الشرط  حائزًا على
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سنة، وىو الشيء  25األخَت دل يتوفر إالَّ يف عبد العزيز، وكاف عمره آنذاؾ حوارل 
الذي جعل الشيخ اذلامشي يقـو باإلجراءات القانونية الالزمة لتمكُت عبد العزيز من 

، وعلى الرغم من أف مشيخة زاوية عميش تورل مشيخة زاوية عميش قبل وفاتو بشهرين
قد آلت قانونيا إذل الشيخ عبد العزيز إاّل أنّو زبلى عنها ىذا األخَت لصاحل أخيو األكرب 

الذي كاف على وشك التخرّج من الزيتونة، حبيث شارؾ يف امتحاف الدورة  17عبد الرزاؽ
انية يف أكتوبر العادية للحصوؿ على شهادة التطويع لكنو أجِّل إذل الدورة الث

، كما أّف حالتو الصحية متدىورة، فتويف بعد ثالثة أشهر تقريبًا من تنصيبو 192318
 . 19على رأس الزاوية، شلَّا جعل مشيخة ىذه الزاوية تعود مرة ثانية إذل الشيخ عبد العزيز

 عبد العزيز الشريف وتوليه مشخية الزاوية القادرية :  -ب 
ع االختيار على الشيخ الشاب " عبد العزيز الشريف" وبعد وفاة الشيخ اذلامشي وق

االبن الثالث لو لكونو احلاصل على شهادة التطويع، غَت أف ىذا األخَت زبلى عن 
الذي دل يعمر طويال يف ادلنصب  20ادلنصب لصاحل أخيو األكرب " عبد الرزاؽ الشريف "

، فما كاف 21إال ثالثة أشهرنتيجة حالتو الصحية ادلتدىورة، ودل تدـ خالفتو على الزاوية 
على الشيخ عبد العزيز الشريف الذي دل يتجاوز سن اخلامسة والعشرين من عمره إال 
القبوؿ بأمر الواقع واالمتثاؿ إذل حقيقة توليو رئاسة الزاوية، غَت أف ثقافة عبد العزيز 

. فكاف دور الطريقة 22وطبيعتو جعلتو يصرح برغبتو يف التخلي عن مشيخة الزاوية
بشىت الوسائل. لكن ىذا ال االحتالؿ القادرية دورا فاعال باعتباره استمرارية دلناىضة 

ينفي بعض ادلواقف اليت كانت الزاوية القادرية تبديها لإلدارة االستعمارية يف إطار 
النكاية بالطريقة التجانية اليت دل تنتو إال عندما أصيب الشيخ اذلامشي الشريف بادلرض 

، وىذا ما تؤكده الوصية اليت تقر 1923راش إذل أف توفتو ادلنية سنة الذي أقعده الف
  هناية ىذا اخلصاـ.
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أزمة الشيخ عبد العزيز وخطابه المرسل لمؤتمر الطرق والزوايا بالجزائر  - 3
 : 

 : عبد العزيز الشريفأزمة الشيخ  -أ 
فصوؿ ىذه إف أزمة الشيخ عبد العزيز ىي يف حقيقة األمر أزمة اإلقليم برمتو، و 

ادلدير العاـ للشؤوف األىلية، ومناطق اجلنوب اجلزائري الواقعة تعود يف األساس إذل زيارة 
إذل وادي سوؼ، وقد علم الشيخ هبا األمر حينما كاف  ''Milliot''السيد "ميلييوت" 

، 1938ببسكرة، وىو يعد للسفر إذل باريس ألسباب صحّية أدلت بو يف شهر أفريل 
السفر العالجي، وعاود الرجوع إذل الوادي عازما على االلتقاء بو، فًتاجع عن أمر 
من سكاف الوادي  12.000، فاستطاع الشيخ عبد العزيز صبع 23واالحتجاج أمامو

، واستقبل السيد 24، وذبّمعوا أماـ مقر احلاكم العسكري بالوادي1938أفريل  12يـو 
دارت بينهما مفاوضات عسَتة "ميلييوت" الشيخ عبد العزيز بن اذلامشي يف ادلكتب و 

، وؽلكن إصباؿ ما جاء 25استغرقت حوارل ثالثة ساعات سبحورت حوؿ عريضة السكاف
 يف عريضة السكاف يف النقاط التالية: 

 تدخُّل اإلدارة الفرنسية يف الشؤوف الدينية لألىارل اجلزائريُت.  -
 غلق ادلساجد وادلدارس العربية احلرّة بدوف مربّر.  -
 هاد االستعماري الذي يئن األىارل ربت وطأتو. االضط -
 مراعاة البعثات التبشَتية من قبل احلكومة الفرنسية، وتسهيل مهامها.  -
عدـ التكافؤ بُت أجور األئمة واألىارل ادلوظّفُت يف السلك الديٍت، وأجور اآلباء  -

 البيض والقساوسة الذين يعملوف يف اجلزائر. 
الب الشيخ فقد سبحور حوؿ سلوؾ القياد وأعواف السلطة أّما القسم الثاين من مط

 االستعمارية. 
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أّما القسم الثالث من ادلطالب فكاف حوؿ احلالة االقتصادية ادلتدىورة للمواطنُت 
ومن ضمنو مساعدة الفقراء واحملتاجُت باحلبوب والغذاء، وطالب بتزويدىم  26يف سوؼ

 .27آالؼ قنطار من القمح 10بػ 
الّسامي على ىذه ادلطالب وأخرب الشيخ أنو سَتفعها إذل السلطات وافق ادلوّظف 

العليا، وىكذا ظّن شلثلوا اإلدارة الفرنسية، أف كل شيء قد انتهى غَت أهنم فوجئوا يـو 
ـ، بتجّدد ادلظاىرة عندما عـز ميلييوت على ادلغادرة واجتمعت 1938أفريل  13

رفعوا أصواهتم باذلتاؼ ادلندد بالسياسة اجلماىَت أماـ مقر احلاكم العاـ مرة ثانية، و 
، إدارة االحتالؿاالستعمارية وتطّور ذلك إذل استعماؿ العصي واحلجارة ضد أعواف 

ودخلت  28شخصًا وأودعتهم السجن 32فتدخلت القوات الفرنسية واعتقلت حوارل 
يخ مرّة أخرى يف مفاوضات جديدة مع الشيخ عبد العزيز الذي ؽلّثل األىارل، وقدـ الش

للمسؤوؿ السياسي الفرنسي مطالب كادت تدور حوؿ النقاط اليت سبق للشيخ عبد 
العزيز وأف تطّرؽ إليها يف اليـو السابق، فقبلها ووعد األىارل بتقدمي ىذه ادلطالب إذل 
حكومتو، وبعد تفرؽ ادلتظاىرين ورجوع اذلدوء نسبيا بعث الشيخ عبد العزيز برقية ثانية 

الفرنسية يف كل من اجلزائر وباريس ػلّتج فيها ضد اإلجراءات إذل السلطات العليا 
التعسفّية اليت ازّبذت ضّد الدين اإلسالمي وادلؤسسات التعليمية العربية يف اجلزائر، 
وتصادؼ أف وضعت سلطات االحتالؿ يف نفس اليـو يدىا على نّصُت لقصيدتُت 

لك تذمر ادلواطنُت من السياسة شعريّتُت اعتربهتما دعوة للثورة ضّد فرنسا، ونتج عن ذ
م تصدُّوا خالؿ أسبوعاً كاماًل بُت  إذل  1938أفريل من سنة  18-13االستعمارية أهنَّ

أفريل صّمم الشيخ عبد العزيز على تنظيم  17سيارات الكولوف باحلجارة والعصي، ويف 
مظاىرة شعبية كبَتة فتنقل بُت قرى سوؼ، تكسبت، كوينُت، قمار، رقيبة، سيدى 

أفريل  18عوف، درؽليٍت...اخل يدعو الناس لاللتحاؽ بو يف الوادي يف اليـو التارل 
193829. 
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يف ىذا الوقت كانت السلطات العسكرية باجلنوب قد حّضرت نفسها حملاصرة 
الوادي ومنع احتماؿ وقوع أيّة انتفاضة يف حالة توقيف عبد العزيز بن اذلامشي، وبالفعل 

ة بالوادي يف حالة تأىب وجاءت تعزيزات أخرى من فقد وضعت احلامية العسكري
 .30ورقلة، بسكرة، ودخلت الوادي

اندلعت ادلظاىرة يف البالد ووقعت صدامات دموية بُت السكاف وقوات الطوارئ 
الفرنسية اليت حاصرت ادلنطقة حبشود ضخمة تزامنت مع ربليق الطائرات يف مساء 

تدعو الناس إذل اذلدوء والعودة  ادلنطقة وألصقت بادلساجد منشورات وتعليمات
دلصاحلهم، وشلّا جاء فيها: "ال تّتبعوا ىذه الفئة الضَّالة، وعودوا إذل أعمالكم، إفَّ فرنسا 

 .31عظيمة وىذا بسبب ُحلمها إال أهنا تُعامل بقوة فّعالة عندما تلجئها الضرورة لذلك"
وؼ األليمة دبا يلي: وخلَّد اإلماـ ابن باديس يف "جريدة البصائر" وقائع كارثة س

ـ باجلنود والعتاد ورصِّعت رِباه بادلدافع 1938أفريل  18عّج وادي سوؼ يـو »... 
الرشاشة وأرعدت أجواءه بأزيز الطائرات فأوشك أىلو ونساؤه وأطفالو وبيوتو وطليلو أف 
تنسفهم قنابل األرض أو سبحقهم صواعق السماء، فذىلت ادلراضع ووضعت ضلو ثالثُت 

ضبلها وأصبح الوادي على حُت بغتة وقد ُعطِّلت أسواقو، وُسدَّت طرقاتو، ومنع امرأة 
عنو الداخل واخلارج وضرب عليو نطاؽ شديد زلكم احلصار... ألقي القبض على 
الشيخ عبد القادر الياجوري والسيد عبد الكامل بن احلاج عبد اهلل وسيقوا إذل السجن 

ادلركز اإلداري، وزّج هبم يف السِّجن مث  بقسنطينة، وحشرت صباعات من الناس إذل
حكم على عدد وفَت منهم بالنفي والسخرة، كل ىذا والناس معتصموف بالصرب 
ومنتظروف للفرج ...ثالثة أسابيع ذاؽ فيها أىل الوادي ما ذاقوا وطافت فيها اجلنود 

 «. 32شرقا وغربا ومشاالً وجنوباً...
الرقابة على ادلناطق احلدودية شلا عطل أما على مستوى احلياة العامة فقد شددت 

مسار احلركة التنقلية خاصة لدى الفئة ادلمثلة للعمالة ادلهاجرة للمناجم بتونس شلا 
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انعكس سلبا على مستوى اجلانب االقتصادي خاصة التبادؿ التجاري. ورغم ىذا 
لكثَت التعسف، واالضطهاد إال أف رغبة ادلواصلة يف مسَتة اإلصالح ظلت قائمة لدى ا

من الشخصيات، حيث صلد الشيخ عبد العزيز الشريف يراسل مؤسبر الطرؽ والزوايا 
من داخل سجن الكدية، وذلك من  1938باجلزائر ادلنعقد ببسكرة خالؿ شهر أفريل 

خالؿ اخلطاب الذي ألقاه بالنيابة عنو أخوه الشيخ زلمد الصاحل الشريف، حيث 
"، لكنو مع ذلك انتقد جامع اتحاد الزواياؤسبر "تضمن اإلشادة بالعنواف الذي ضبلو ادل

يف  البصائرالطرقية دلا سبثل من ركود وزبلف، وقد جاء اخلطاب كامال يف حلقتُت جبريدة 
، وىذا للتأكيد على حضوره ادلستمر يف ىذه احملافل، رغم 11334و، 11233عدديها 

 . إدارة االحتالؿالعوائق العديدة اليت يصطنعها الطرقيوف و 
 وموقعه من المواطنة والشخصانية : عبد العزيز الشريف خطاب الشيخ  -ب 

إف فن اخلطاب فن عريق شهده األدب العريب انطالقا من اخلطب اليت اختلفت 
من حيث األغراض، غَت أف الذي يهمنا ىو اخلطاب السياسي الذي كاف من أىم 

ـ، 20ت واألربعينات من القرف يف الثالثينااجلزائرية الوسائل اليت وظفتها احلركة الوطنية 
صبعية العلماء اجلزائريُت ادلسلمُت كانت سبثل التيار اإلصالحي انطالقا من أىداؼ و 

اجلمعية، وبرنامج العمل الذي سعت إذل إرسائو رغم ما شابو من تضييقات وعراقيل 
متكررة، لكن ىذا الوضع دل ؽلنع األعضاء من احلضور واإلفصاح عن مواقفهم من 

الكتابة واخلطابة، ذلك عن طريق الصحف الصادرة، وادلؤسبرات ادلنعقدة اليت ما خالؿ 
تعرب من خالذلا عن مواقفها ذباه القضايا وصبعية العلماء اجلزائريُت ادلسلمُت فتئت 

، والسكاف اجلزائريُت ادلسلمُت حتالؿادلتعلقة باجلزائر كوطن يأملوف يف ربريره من ربقة اال
سالمية من دعمهم والوقوؼ إذل جانبو للتعريف بانشغاالتو وعلومهم ادلشكلُت لألمة اإل

ادلتعددة خاصة التعليم الذي يعد األداة الفاعلة باعتبار السالح األجدى يف مقارعة 
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االستغراب، لذلك كاف اخلطاب أسلوب ناجع لتحديد اخللل وتشخيص الدواء، وقد  
الذي ، ا وأدائية، وسياسيةكاف اخلطاب اإلصالحي يتميز خبصائص عديدة فنية منه

النقاط ادلوالية يهمنا ىنا اخلصائص األدائية والسياسية، اليت ؽلكن حصر خصائصها يف 
 : 

 جدية الطرح، ومفاصحة ادلخاطب.  -1
 تشخيص ادلشكل، وربديد األسباب احملدثة لذلك. -2
 طرح العالج من خالؿ ربديد الوسائل، واآلليات لعالج ادلشكل. -3
 مـو جبدية، واعتبارىا انشغاؿ ضروري.ضبل اذل -4
 ظهور البعد اجلماعي يف رفع االنشغاؿ. -5
االعتماد عن القيم األخالقية كضرورة حتمية يف معاجلة ادلشاكل، وىذا  -6

 انطالقا من االنتماء لإلسالـ. 
معاجلة القضايا باختالؼ ميادينها من خالؿ طرح موقف موحد ال ازدواجية  -7

 ب يف ذلك.فيو ذباه ادلتسب
 عائق ال بد من إزالتو وزلاربتو.حتالؿ النظر لال -8

وخطابنا ادلراد دراستو ىو خطاب توعوي الغرض من خاللو إشهاد رجاؿ الطرؽ 
يف اجملتمع اجلزائري  الصوفية بضرورة الدور ادللقى على عاتقهم باعتبارىم أطراؼ فاعلة

ئات ادللتفة حوذلم، ومن ىنا ، وذات حضور فاعل يؤثر دبا ؽلكن من خالؿ الفاحملتل
جاء اإلشكاؿ الذي سبحور حوؿ موقف اخلطاب اإلصالحي من ادلواطنة والشخصانية، 
وحىت نستطيع فك رموز اإلشكاؿ ال بد من تناوؿ مفهـو ادلواطنة الذي بدوره ػلدد 

 الشخصانية. 
إف ادلواطنة ىي مدلوؿ واصطالح حديث برز مع مدلوؿ الوطن السياسي، بالرغم 

ْنزُِؿ تقيم بو وىو َمْوِطُن » كوف كلمة وطن اليت جاء ذكرىا يف لساف العرب   من
َ
الَوَطُن ادل
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، وادلواطنة يف احلقيقة مدلوؿ مقًتف أساسا بالوطنية ومن ىنا يبدو «. 35اإلنساف وزللو
لنا ادلفهـو الوطنية/ ادلواطنة كأحد ادلفاىيم ادلهمة واليت ربتاج إذل رؤية متزنة وحكيمة 

ما يتعلق هبا من خلل ادلدلوؿ، كما أف ادلواطنة ىي اجلنسية والتبعية، حيث تدؿ تنفي 
. ويتأكد من خالذلا على ادلشاركة 36على االنتماء السياسي واحلقوقي إذل دولة ما

الفلسفية.  اومفهـو الوطنية/ادلواطنة وأبعادى .وتنميتو الفاعلة والواعية خدمة للمجتمع
 ىي اإلطار الفكري النظري للمواطنة.  ن أف الوطنيةيف تقدير الكثَت من ادلفكري

وىذا ال ؽلكن إدراكو إال من خالؿ الوقوؼ على معٌت الوطنية اليت تدؿ على أهنا 
أي مشاركة.  ؛عملية فكرية. أما ادلواطنة فهي تعٍت ادلمارسة العملية. وادلواطنة "مفاعلة "

وف اإلنساف مواطنًا حبكم بالتجسيد. وقد يك يكتمل ويتكامل معٌت التجريد وهبذا
طو جابر العلواين يذكر أف الدكتور اجلنسية أو الوالدة، أو غَتىا من األسباب األخرى. ف

اجلغرافية والسياسية.  وحدودىا ،ظهور الدولة احلديثة االىتماـ هبذا ادلصطلح قد نشأ مع
لها فالناس دل . أما قبـ1789سنة  إال بعد الثورة الفرنسية ولفظ "مواطن" تعبَت دل يظهر

 ملل وشعوب وقبائل. : يكونوا قد اعتادوا على ادلصطلح فهم يطلقوف مدلوؿ 
فإننا صلد يف دباجة اخلطاب الشريف وإذا ما وقفنا على خطاب الشيخ عبد العزيز 

أنو وقف على مدلوؿ اجلمع  باحللقة األوذل بعد ضبد اهلل تعاذل والصالة على الرسوؿ 
احلمد هلل رب العادلُت، » قق إال يف ظل اجملتمع وىو يقوؿ : واالستئناس الذي ال يتح

والعاقبة للمتقُت. وال عدواف إال على الظادلُت. والصالة والسالـ على أشرؼ ادلرسلُت 
وإماـ ادلتقُت سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت والتابعُت ذلم بإحساف إذل يـو 

م ورضبة اهلل وبركاتو ربيِّة من عند اهلل الدين، أيها اإلخواف احملًتموف : السالـ عليك
وبركاتو ربيِّة طيِّبة، شرعها اهلل لتكوف عنوانا على األخوة ودليال على األماف. ورللبة 
للبشر واإليناس وطاردة للوحشة والوسواس. واستئذانا من القلوب على القلوب بعدما 
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شعار اإلسالـ الصادؽ. تالقى األجساـ باألجساـ السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو. 
 وعلمو اخلافق. ورمزه الناطق. 

الرضبة واحملبة. وبتعميمو ليعم  أمرنا نبينا صلى اهلل عليو وسلم بإفشائو بيننا لتفشو
التعاوف وتتحقق احلكمة. فالسالـ عليكم أيها اإلخواف ورضبة اهلل وبركاتو عودا على 

 «. . 37بدء
ـ " السالـ عليكم ورضبة اهلل " ىي أمر وىو ىنا يؤكد على أف إفشاء ربية اإلسال

شرعو اهلل حىت تكوف عنوانا على األخوة ودليال على األماف. وىذاف من أىم موجبات 
نافيا آللية  ،ادلواطنة اليت تعد يف األساس ربمال للمسؤولية قصد قبوؿ اآلخر دوف ترد

ألنو  ،قيُتاإلقصاء والتهميش بالرغم من االختالؼ الظاىر بُت اإلصالحيُت والطر 
اليت من خالذلا غلسد روح االجتماع  ،يواصل حديثة ليجسد مالمح االستئناس واحملبة

كما أنو ػلاوؿ تذكَت   ،الذي يعد عنصرا أساسيا بُت أفراد اجملتمع ادلشّكل للوطن
احلاضرين بضرورة السعي للوحدة، ونبذ كل ما ىو رللب للخالؼ ألف الوضع الذي 

 ضبة واحملبة لكوهنما رللبة للتعاوف انطالقا من أمر الرسوؿعليو اجلزائر يستدعي الر 
 جلميع ادلسلمُت. 

مث صلده يواصل حديثو ليؤكد على حقيقة العالقة القائمة بُت صبيع األطراؼ 
أيها » ، ذلك من خالؿ قولو : عليو اليت ينبغي أف تكوف، الفاعلة وادلثقفة باجلزائر

تمعوا وإظلا العجيب أف تتفرقوا. وليس الغريب اإلخواف : ليس العجيب من أمركم أف ذب
اختلفنا  –واهلل  –أف يتفق ادلسلموف على اخلَت بل الغريب أف ؼلتلفوا على الشر. ولقد 

وتفرقنا وتقطعت روابطنا وتباعدت قلوبنا وتشتت مشلنا فأبدؿ اهلل قوتنا ضعفا وعزنا ذال 
خر. وما ظلمنا اهلل ولكن احلجة وكثرتنا قلة. وأصبحنا سخرية الساخر. ولعنة األوؿ واأل

ألف  ،وىنا يؤكد على ضرورة التقارب دلا عليو ادلسلموف من أصل« . 38البالغة هلل علينا
ال ؽليز بُت حتالؿ ألف االو القوة يف التوحد وتفعيل التآزر من أجل إبطاؿ مزاعم احملتل، 
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ذي ال يرقى إذل ال ،الفرد األىليحتالؿ فكالعلا ؽلثل لدى إدارة اال ،إصالحي وطرقي
مصاؼ ادلواطن صاحب احلقوؽ الكاملة، ليضيف تأكيده على أف البالء ال ؽلكن 
مواجهتو إال من خالؿ ادلوازنة بُت العاطفة والعقل للوصوؿ باألمة إذل بّر النجاة. ىذا 

أيها اإلخواف : أنا طرقي وراثة وابن زاوية عريق يف نسبو الزاوية » من خالؿ قولو :  باديا
قية إذل بضعة أجداد يف التاريخ. وعندي من العلم ما أفرؽ بو بُت احلق والباطل والطر 

على األقل. أومن بلقائو باف ال طرقية يف اإلسالـ وال زاوية يف اإلسالـ وال طائفية يف 
ف أف شرىا يذىب خبَتىا وبإإف كاف يف ىذه الزوايا وىذه الطرؽ خَت ف وبأنواالسالـ. 

أعمى البصَتة أهنا فرقت كلمة ادلسلمُت ال أتكلم  إالال ينكرىا  من آثارىا النفسية اليت
عن غائب وال عن رلهوؿ وإظلا أتكلم عن مشاىدة وعياف وأعرب عن وجداف ال تزاؿ 
آثاره يف نفسي اليت بُت جنيب لو ال أف عصمٍت اهلل دبا وفقٍت إليو من العلم وإنٍت أدين 

ضد البدع احملدثة يف الدين وإهنا إف أتت بإذف  ف ىذه احلركة القائمة إظلا ىيأاهلل أيضا ب
 اهلل زلفوظ حبفظ اهلل.

وإين فهمت وال زلت أفهم من أفوؿ القائمُت هبا وأعماذلم ومراميهم أهنا ليست 
، ويف آخر اخلطاب صلد الشيخ «. 39موجهة ذلدـ الزوايا وإظلا ىي موجهة إلصالحها

من جهل وطمس للمعادل  اود ربقيقهياليت  تلعبد العزيز يفصح على سلططات احمل
، ليس التجويع والتفقَت ألف ىذه ادلالمح ؽلكن ، اليت ينتم إليها اجملتمع اجلزائرياحلضارية

ىذا ما تؤكده  ،مقاومتها إذا ما استطعنا احملافظ على مقومات اذلوية واالنتماء احلضاريُت
قف األمة اجلزائرية يف أيها اإلخواف إف مو » الفقرة األخَتة من اخلطاب يف قولو : 

ال  –ف حاضرىا موقف ادلمتحن ادلرىف. دل تبتل من قروف دبثل البالء الذي تعانيو اآل
أقوؿ العسر واجملاعة والقحط والغالء وإظلا أريد مضايقة احلكومة ذلا يف دينها ولغتها 

رس ما 8فانتم تعلموف سلسلة ىذا البالء من اقفل ادلساجد يف وجوه العلماء إذل قرار 
فهل أنتم مدركوف دلغزى ىذه القرارات؟ إهنا حرب لدينكم ولغتكم. وإهنا فتنة  40ادلاضي
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ف أنو ال زبص فريقا دوف فريق. و أستقضي على التعليم الديٍت والعريب هبذا الوطن. و 
االمة من ورائكم ترقب أعمالكم يف ىذا االجتماع وموقفكم من ىذه ادلسألة اخلطَتة 

لها. وكلمتكم الفاصلة فيها. فانظروا ما أنتم فاعلوف فيها وما اليت ىي مسألة االمة ك
 أنتم قائلوف.

بتضامن اجلهود على دفعو واجتماع الكلمة  إالإنو ال دافع ذلذا البالء النازؿ 
لتفريقو وتناسي األغراض واحلزازات. وإحياء سنة السلف يف االرباد وتراص الصفوؼ إذا 

 .نزلت باإلسالـ كارثة أو حز بو أمر
فَِإف  أيها اإلخواف إف اآلية ادلرفرفة على اجتماعكم ىذا ىي قولو تعاذل :  

ٌر تَػَناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَػُردُّوُه ِإذَل الّلِو َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك َخيػْ 
َوَأْحَسُن تَْأِوياًل 

41 . 
لباب فانظروا ىل ىي حجة لكم أو عليكم. وعليكم وإهنا فصل اخلطاب يف ىذا ا

 «. .42السالـ ورضبة اهلل وبركاتو
ذبسد يف اخلطاب حينما بدأ الشيخ يشخص الداء  43يف حُت أف نبذ الشخصانية

للطرؽ  اجلزائري من خالؿ ما جسده الشيوخ الزمنيُت تمععيشو اجملياحلقيقي الذي 
 ،ذبسيده من خالؿ تكريس التفرقة حتالؿة االالذين دل يعبؤوا دبا رباوؿ إدار  والزوايا،

وىو ىنا ػلاوؿ أف يقدـ  ،ذلك من خالؿ إصلاح سياسة تفكيك البنية االجتماعية
لكن يعود ويؤكد على ضرورة  ،النصح دوف أف يتنكر دلا ىو عليو من انتماء للطرؽ

ب اآلية من خالؿ ما أقره حبسوالزوايا تصويب ادلسار الذي ينبغي أف تكوف عليو الطرؽ 
 القرآنية اليت وظفها يف ختاـ اخلطاب. 

ىذا خطاب داؿ على حقيقة الوضع الذي كانت عليو اجلزائر انطالقا من 
تفعيل  االحتالؿاخلالفات ادلصطنعة بُت اإلصالحيُت والطرقيُت، الذي رباوؿ إدارة 

ة، تلر احملقصد كسب الرىانات السياسية والثقافية اليت تضمن ذلا أحقية البقاء يف اجلزائ
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وىو ىنا ػلاوؿ أف يلتف عن ىذه السياسة، ذلك أدركا دلدلوؿ ادلواطنة ادلربز دلفهـو 
اليت ال  ،اليت تتأكد من خالؿ ربمل صبيع األعباء يف ظل ادلسؤولية السوية ،الوطنية

 الواجبات واحلقوؽ.  قائمة علىتتحقق إال من خالؿ ذبسيد ادلعادلة ال
يفصح على الفطنة اليت  دلوجو للمؤسبر الطرؽ والزوايا فإف اخلطاب امن جهة أخرى و 

وىو ظلوذج من بُت عناصر عديدة تعج هبا اجلزائر الشريف كاف عليها الشيخ عبد العزيز 
، وىو ـ20انطالقا من الثقافة السياسية اليت تشبع هبا جيل العشرينات من القرف  ،ةتلاحمل

عبد احلميد بن باديس واألستاذ الشيخ  الدفعة األوذل اليت راىن عليها الشيخاف اإلماـ
 . ، اليت تلقت ربصيلها العلمي جبامع بالزيتوف األعظمزلمد البشَت اإلبراىيمي

أما عن أصداء اخلطاب بوادي سوؼ كانت ذات أبعاد فاعلة، ذلك لكوف 
 نبل ىو خطاب ينم ع ،اخلطاب شامل وجاد دل يكن من خطابات التزلف والتقرب

اإلفصاح بو، ىذا  الشريف يلوح ما فتئ الشيخ عبد العزيز الوعي السياسي الذي
باإلضافة إذل االستعدادات الكامنة لدى الكثَت من األشخاص ادلتابعُت لألحداث، بل 

والرضبانيُت) العزوزيُت  حىت بعض أعالـ ورموز الطرؽ الصوفية، وعلى رأسهم التجانيُت
، حىت فئاتال تلكتاـ لدى ، ذلك للوعي واحلس الكامن لدى النخب مع الوعي ال(

ض ػوبع ،كلة لكل الفئات : اإلصالحية والطرقيةػأننا وجدنا تالـؤ تاـ بُت العناصر ادلش
"الجمعية عية عرفت بػػ ػكيل صبػت إذل تشػاليت ذىب حػتالؿ،في إدارة االػالقياد وموظ

) وادي سوؼ ("، ذلك دبوجب التاريخ ادلقيد بسجل  الدينية اإلسالمية بالوادي
، ومن أبرز أعضائها الشيخ األخضر اإلماـ 1948ديصامرب  20يزانية اجلمعية بتاريخ م

وىو  ،لشعبة صبعية العلماء اسابق اوالشيخ خلضر شربو رئيس قادري رئيسا للجمعية،
وىو أحد موظفي إدارة  ،الشيخ حسُت زبيدي قايد كوينُتو أمُت ماؿ اجلمعية، 

الصاحل بن سيدي سادل شيخ الزاوية الرضبانية  ، والشيخ زلمد الطاىر بن زلمدحتالؿاال
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بالوادي، والشيخ العيد بن يامة مقدـ الطريقة التجانية، وغَتىم من ) العزوزية ( 
الشخصيات األخرى، فكاف ذلك تعبَت على تكييف العمل حسب ما تقتضيو 

دللتقى الطرؽ الشريف اخلطاب الذي بعث بو الشيخ عبد العزيز كما كاف   ،44الظروؼ
 ،دبثابة ادلرفو للوضع البائس لدى اإلصالحيُتصوفية وادلنظم من طرؼ صبعية السنة ال

شلثلة يف صبعية العلماء فكاف اخلطاب متنفس مسح لغالبية ادلنتسبُت للحركة اإلصالحية 
ذلك من خالؿ مدارستو والوقوؼ  ،أف يسًتجعوا حالة من االنتعاشادلسلمُت اجلزائريُت 

دلناقشة، فكاف ذلك دبثابة باعث األمل دلا أصبحت عليو وادي على أفكاره بالتحليل وا
نتيجة ادلواقف اليت باتت تندرج ربت مظلة ادلواقف السياسية،  ،سوؼ من أياـ عصيبة

تنظر إذل احلركة اإلصالحية بوادي سوؼ على أهنا حركة  حتالؿشلا جعل إدارة اال
روري التضييق على أعضائها سياسية أكثر منها إصالحية اجتماعية، وعليو بات من الض

بشىت األساليب والوسائل، حىت يتالش وجودىا بادلنطقة من خالؿ نبذ السكاف 
  ادلسلمُت ذلا جراء ادلضايقات اليت أصبح ؼلضعوف ذلا.

حىت  ،وخالصة القوؿ إف اخلطاب اإلصالحي خطاب واع دلا ؽلكن أف غلسده
انطالقا من الشعور  حتالؿ،اسة االيستطيع أف يكوف أداة فاعلة للمساعلة يف مقاومة سي

أف يراعي ىذا الشريف باالنتماء إذل األمة اجلزائرية، فكاف لزاما على الشيخ عبد العزيز 
ي قاـو دبا ذال ،اجلزائري تمعالذي يعد ضابطا أساسيا لتجسيد مالمح اجمل ،الضابط

اليت ما لبث  ،ستطيع رلاهبة سياسة التغريبيحىت  ،استطاع من إمكانات مادية ومعنوية
أف غلسدىا واقعا، فكاف اخلطاب لبنة من لبنات الشخصية اجلزائرية اليت مثلت  تلاحمل

ذلك يف إطار قبوؿ اآلخر دوف تفعيل  ،فسيفساء من التنوع على مستوى احلركة الوطنية
الذي عجزت على ربقيقو احلركات دبختف أطيفها السياسية  ،روح اإلقصاء والتهميش

ىذا ذبسيدا دلبدأ تأصيل  ،تماعية واالقتصادية حىت يف الوقت الراىنوالثقافية، واالج
ة لتادلواطنة ونبذ الشخصانية، للوصوؿ إذل ربقيق ادلشروع األكثر قدرة يف منح اجلزائر احمل
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خالؿ استقالذلا ولو على مستوى عادل ادلفاىيم لدى غالبية عناصر اجملتمع اجلزائري 
 الثالثينات. 

ادلتمثل يف وضعية الشريف، ي كاف عليو الشيخ عبد العزيز دوف تناس الوضع الذ
 داال اإضافي الذي قد يسبب عامل إعاقة يف كسب حريتو، فكاف ذلك عامال ،سجنو

على مدى بلوغ الوعي احلركي ادلؤدي لتحمل أعباء ادلسؤولية اجملسدة لروح ادلواطنة 
 والرافضة دلا سواىا. 
 الخاتمة : 

العديد من الصور ة اإلصالحية باجلزائر يقف عند إف القارئ ألدبيات احلرك
ة من منطلق لتالذي كانت ربياه اجلزائر احمل ،وادلشاىد اليت حاولت تشخيص الوضع

للمشاكل  ذلك قصد إغلاد حلوؿ ،الشعور بادلسؤولية احلضارية ذباه اجملتمع برمتو
للمشاركة يف رفع  ار وحاض فاعالعلماء ادلسلمُت اجلزائريُت كاف دور صبعية   كما  ،العالقة

شلا يرفع من مستوى  ،الغنب، لذلك كاف اخلطاب اإلصالحي ينم عن روح ادلشاركة
وكل من يؤمن بضرورة  اجلزائريُت الشعور بادلواطنة لدى أعضاء صبعية العلماء ادلسلمُت

اإلصالح البناء كمنفذ لتجاوز كل العقبات اليت ربوؿ دوف ربقيق االستقالؿ ادلرتقب. 
، ذلك ف وجدت لدى البعض القليلإد أف الشخصانية زلدودة االنتشار و يف حُت صل

شلا يدفع البعض منهم إذل  ،لكوف أعضاء احلركة اإلصالحية بشر يصيبوف وؼلطؤوف
 تغليب الشخصانية. 

ويف الغالب فإف اخلطاب اإلصالحي خطاب يكرس روح ادلواطنة يف حُت يقلم من 
بُت أف الشعور بادلسؤولية ىو ادلنطلق األساس ىنا يتومن تنامي الشخصانية البغيض. 

لنمو روح ادلواطنة لدى اخلطيب، وىذا ال يتأتى إال من خالؿ مساعلة ىذا األخَت يف 
للوصوؿ بالبالد إذل رفع التحديات من أجل البقاء وادلراىنة على ذباوز كل العقبات 
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وتتعاظم  ،تمل البناءادلتمثل يف الوحدة الوطنية اليت من خالذلا يك ،ادلبتغى ادلرجو
  ادلطالبة باالستقالؿ.

 
 

 :  المـلـحق
 نص الخطاب

 الذي ألقاه الشيخ زلمد الصاحل بن الشيخ اذلامشي
 يف مؤسبر الطرقية نيابة عن أخيو الشيخ عبد العزيز.

- ١ - 
احلمد هلل رب العادلُت ، والعاقبة للمتقُت. وال عدواف إال على الظادلُت. والصالة 

أشرؼ ادلرسلُت وإماـ ادلتقُت سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت  والسالـ على
والتابعُت ذلم بإحساف إذل يـو الدين، أيها اإلخواف احملًتموف : السالـ عليكم ورضبة اهلل 
وبركاتو ربيِّة من عند اهلل وبركاتو ربيِّة طيِّبة، شرعها اهلل لتكوف عنوانا على األخوة ودليال 

ة للبشر واإليناس وطاردة للوحشة والوسواس. واستئذانا من القلوب على األماف. ورللب
على القلوب بعد ما تالقى األجساـ باألجساـ السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو. شعار 
اإلسالـ الصادؽ. وعلمو اخلافق. ورمزه الناطق. أمرنا نبينا صلى اهلل عليو وسلم بإفشائو 

يمو ليعم التعاوف وتتحقق احلكمة. فالسالـ عليكم أيها بيننا لتفشو الرضبة واحملبة. وبتعم
 اإلخواف ورضبة اهلل وبركاتو عودا على بدء.

أيَّها اإلخواف وحسيب يف ىذا ادلقاـ سلاطبتكم بيا أيَّها اإلخواف. فإف ادلعٌت ادلعظم 
 أخوة الدين وما أدراكم ما أخوة الدين احلبل –اجلامع بيننا ىو األخوة يف أمسى معانيها 

 ادلتُت. والعورة الوثقى. والصلة ادلتينة اليت ترث احلباؿ وال ترث. وتزوؿ اجلباؿ وال تزوؿ.
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إف العقالء ال ينظروف من اجتماعكم ىذا إال أنو اجتماع أخوي ديٍت. إذ ىذا ىو 
الذي تعطيو ظواىره وتنطق بو أخباره وإعالناتو فلنجتهد أف يكوف ما بطن منو موافقا دلا 

اهلل من سرائرنا وأف يتحقق من نتائجو يف بعث األخوة اإلسالمية  ظهر. وأف يعلم
 ونشرىا بُت الغائبُت عنو. أضعاؼ أضعاؼ ما ربقق يف احلاضرين فيو.

أيها اإلخواف : ليس العجيب من أمركم أف ذبتمعوا وإظلا العجيب أف تتفرقوا. 
 –ى الشر. ولقد وليس الغريب أف يتفق ادلسلموف على اخلَت بل الغريب أف ؼلتلفوا عل

اختلفنا وتفرقنا وتقطعت روابطنا وتباعدت قلوبنا وتشتت مشلنا فأبدؿ اهلل قوتنا  –واهلل 
ضعفا وعزنا ذال وكثرتنا قلة.وأصبحنا سخرية الساخر. ولعنة األوؿ واألخر. وما ظلمنا 

 اهلل ولكن احلجة البالغة هلل علينا.
ف من اجتماعكم ىذا قبل أف نقرأ بالعنوا –يعلم اهلل  –أيها اإلخواف لقد سررنا 

الكتاب. وابتهجنا بالكلمات قبل أف نفقو ادلعٍت وفرحنا بادلقدمات قبل أف نرى النتائج 
مث أرد اهلل فشاركناكم فيو بأبداننا وألسنتنا عسى أف نسمع كلمة خَت ترضي اهلل فننتفع 

ولقد قرأنا يـو  –هبا أو نقوؿ كلمة حق فنؤدي هبا واجبا مع اهلل ومع عباده ادلؤمنُت 
قرأنا عنواف )جامعة ارباد الزوايا( ففرحنا من جهة. وحزنا من جهات.. خفقت قلوبنا 
خفقة الفرح لكلمة ) جامعة ( ولكلمة ) ارباد ( ألننا نعلم أف حياة األمم تنبٍت على 

 أساس ىاتُت الكلمتُت وأننا معشر ادلسلمُت أوذل األمم باالجتماع واالرباد.
على طائفة من ادلسلمُت دوف  –إف ربقق  –لقصور ىذا االرباد وحزنا كثَتا 

طوائف ووددنا لو كاف ىذا العنواف عاما يف مدلولو شامال للمسلمُت كلهم ولو كاف ىذا 
الشعور بضرورة االرباد كامال يف معناه. ولو كانت ىذه األفكار اليت استخدمت لتكوينو 

إذ لكاف  – سعت فيو رلتهدة يف تعميمو متسعة يف تفكَتىا ولو كانت ىذه العزائم اليت
السرور عاما والفرح شامال والنتيجة كلها خَتا وبركة. وإذا ال رضى العاملوف رهبم ونبيهم 
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ودينهم. وإذا ال رغموا شياطُت اإلنس وشياطُت اجلن العاملُت على تفريق األمة الدائبُت 
 يف سبزيقها.

الجتماع واالرباد غلب أف ال طلتلف أيها اإلخواف : كما أننا ال طلتلف يف فضل ا
يف شيء آخر. وىو أنو ليس العربة باالجتماع األجوؼ الذي ربشد فيو أفواج اخلالئق 
وتلقى فيو اخلطب احملربة. وال باالجتماع الذي تثور فيو احلقود وتنمو بسببو الضغائن من 

موسة ونتائج النفع وإظلا العربة بآثار اخلَت ادلل –طائفة من ادلسلمُت على طائفة أخرى 
 احملسوسة اليت يثمرىا االجتماع وتعود على األمة بالرضبة واخلَت والفالح.

وأنو ال قيمة الجتماعنا ىذا إال إذا كاف معارضا للحقائق ذبلى فيو بكل صراحة. 
 وملجأ لكلمة احلق تلقى فيو بكل حرية، 

بيل ىذا وأنو ال مكافأة دلا صرفو االخواف احلاضروف من وقت وماؿ يف س
االجتماع. إال ما يسمعونو من حقائق يتبادلونو من نصائح دينية وإرشادات ويقوموف بو 
صبيعا من واجب التواصي باحلق والتواصي بادلرضبة والتآمر بادلعروؼ والتناىي عن ادلنكر 

فإف دل يكن ىذا فلنعلم أننا غششنا أنفسنا وغششنا ادلسلمُت وأسخطنا اهلل ورسولو  –
 ؤمنُت.وصاحلي ادل

إف ىذا االجتماع سوؽ أقمناه ومعرض نظمناه فكاف من أوؿ عيوبو ونقائصو ما 
مث دعونا الناس إليو ليتماروا وؼلتاروا  -يف امسو من زبصيص النسبة وقصور اإلضافة، 

ينبذ وال  –فلننظر لعل مؤمنا موفقا رباه كتاب اهلل وىذبتو سنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم 
ولننظر مب يرجع ىؤالء االخواف احلاضروف ومب ينقلبوف اذل  -يعرؼ ؼلتار وينكر وال 

 أىلهم؟ أبغنائم جديدة. وذخائر مفيدة، أـ بتفرقة أخرى شديدة وأخالؽ مبيدة.؟ 
أيها االخواف لو كاف ىذا االجتماع دنيويا عقد باسم الدنيا ولغرض من أغراض 

عذر مقبوؿ وغرض لكاف للتخصيص فيو معٌت. ولكاف للطائفية فيو  –الدنيا 
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معقوؿ.الف الناس فرقت بينهم أسباب الدنيا ومصاحلها واختلفت بسببها آراؤىم 
 واختصاصاهتم يف صناعتو ال يشاركو فيو الفالح مثال.

ولكن ىذا االجتماع ديٍت يف معناه ومبناه وباسبابو ودواعيو. وليس يف الدين حرفة 
عة. واظلا ىو كتاب اهلل منو ادلبدأ واليو ينفرد أىلها برأي وال ذبارة ينفرد أصحاهبا ببضا

ادلصَت. وعليو قامت سنة نبينا صلى اهلل عليو وسلم. وعليو استقاـ ىدي سلفنا الصاحل 
رضواف اهلل عليهم وهبذه الثالثة قامت احلجة علينا وهبذه الثالثة ندين ربنا وعلى ىذه 

تكوف دعوتنا جهارا بال  الثالثة غلتمع مشلنا وتتفق كلمتنا واذل ىذه الثالثة غلب أف
اسرار، وصبعا بال تفرؽ، فما أحق ىذا االجتماع باف تكوف دعوتو اجلفلى وأف يكوف 
باسم االمة االسالمية كلها لتجتمع على الكلمة اجلامعة من كتاب رهبا وسنة نبيها وما 

 أحقو أف يزداف حبضور علماء الوطن اجلزائري الذين ىم زينتو ومفخره. 
 . (112لعدد ) البصائر : ا

 بقية الخطاب
 الذي ألقاه الشيخ زلمد الصاحل بن الشيخ اذلامشي
 يف مؤسبر الطرقية نيابة عن أخيو الشيخ عبد العزيز

- ٢ - 
أيها االخواف : ال ؼلتلف عاقالف أف معظم ما أصاب ىذه االمة من البالء اظلا 

 جاءىا من تفرؽ االىواء
ؤسائها الدينيُت. وال ثالث ذلذين وقد برؤسائها الدنياويُت. ومن تفرؽ النسب بر 

فالواجب على كل من يف  –طاؿ على ىذا البالء االمة حىت استعصى على العالج. 
قلبو مثقاؿ ذرة من الرضبة هبذه االمة أو الشفقة عليها أف يعُت على ازالة اسباب ىذا 

وكانت البالء. وإف أحق الناس بالدعوة اذل ىذا ىم العلماء وقد كانت ىذه الدعوة 
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صارخة مستفزة فثقلت على النفوس وقوبلت من بعضها باالمشئزاز والتنفَت. ومن بعضها 
 بالرد والصد. وال طلفي احلق اذا قلنا إف االجتماع أثر من آثار تلك الدعوة.

لكن احلق غلب أف يقاؿ يف ىذا ادلقاـ ىو أف تلك الدعوة يف ذاهتا حق الهنا تدعو 
السنة رسولو وىي حق واذل ىدي السلف وىو حق. واذل اذل كتاب اهلل وىو حق واذل 

ىدـ البدع اليت البست الدين وىي موجودة حقا وكثَتة حقا وكلها شر حقا وباطلة حقا 
 والواجب على كل مسلم ىدمها حقا. –

ومن احلق الذي غلب أف يقاؿ يف ىذا ادلقاـ اف ثقل تلك الدعوة على بعض 
اظلا ىو من طبيعة تلك النفوس والواجب علينا النفوس ليس من طبيعة تلطك الدعوة و 

قبل كل شيء أف نفرؽ بُت ما ىو حق من حقوؽ الدين. وبُت ما ىو حظ من حظوظ 
النفس وأف نربيها على االتساع واالذعاف والرجوع للحق. وأف نريب آذاننا على مساع  

 كلمة احلق. والسنتنا على النطق هبا.
أنفسنا قليال على ىذا االخالؽ الدينية لكاف حقا أما واهلل أما واهلل لو أننا رضنا 

من الدين عظيما ومكاننا من رضبة اهلل ونصره قريبا. ولكاف اجتماعنا اليـو للحصاد ال 
للزرع وللتحلية ال للتخلية ولالعماؿ االغلابية ال للوسائل السلبية ولتحصيل شبرات 

 االجتماع. ال لتقرير أسباب اخلالؼ والنزاع.
وابن زاوية عريق يف نسبو الزاوية والطرقية اذل بضعة  ثةاف : أنا طرقي وراأيها االخو 

أجداد يف التاريخ. وعندي من العلم ما أفرؽ بو بُت احلق والباطل على االقل. أومن 
بلقائو باف ال طرقية يف االسالـ وال زاوية يف االسالـ وال طائفية يف االسالـ. وبانو إف  

لطرؽ خَت فاف شرىا يذىب خبَتىا وباف من آثارىا النفسية كاف يف ىذه الزوايا وىذه ا
اليت ال ينكرىا اال أعمى البصَتة أهنا فرقت كلمة ادلسلمُت ال أتكلم عن غائب وال عن 

أتكلم عن مشاىدة وعياف وأعرب عن وجداف ال تزاؿ آثاره يف نفسي اليت  وإظلارلهوؿ 
العلم وانٍت أدين اهلل أيضا باف ىذه بُت جنيب لو ال أف عصمٍت اهلل دبا وفقٍت اليو من 
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اهلل زلفوظ حبفظ  بإذفاحلركة القائمة إظلا ىي ضد البدع احملدثة يف الدين وإهنا إف اتت 
 اهلل.

وإين فهمت وال زلت أفهم من أفوؿ القائمُت هبا وأعماذلم ومراميهم أهنا ليست 
 .إلصالحهاموجهة ذلدـ الزوايا وإظلا ىي موجهة 

موقف االمة اجلزائرية يف حاضرىا موقف ادلمتحن ادلرىف. دل تبتل أيها االخواف إف 
ال أقوؿ العسر واجملاعة والقحط والغالء وإظلا  –من قروف دبثل البالء الذي تعانيو االف 

أريد مضايقة احلكومة ذلا يف دينها ولغتها فانتم تعلموف سلسلة ىذا البالء من اقفل 
مارس ادلاضي فهل أنتم مدركوف دلغزى ىذه  ٨ادلساجد يف وجوه العلماء اذل قرار 

القرارات؟ إهنا حرب لدينكم ولغتكم. وإهنا فتنة ستقضي على التعليم الديٍت والعريب 
هبذا الوطن. وانو ال زبص فريقا دوف فريق. واف االمة من ورائكم ترقب أعمالكم يف ىذا 

كلها. وكلمتكم االجتماع وموقفكم من ىذه ادلسألة اخلطَتة اليت ىي مسألة االمة  
 الفاصلة فيها. فانظروا ما أنتم فاعلوف فيها وما أنتم قائلوف.

إنو ال دافع ذلذا البالء النازؿ اال بتضامن اجلهود على دفعو واجتماع الكلمة 
لتفريقو وتناسي االغراض واحلرازات. وإحياء سنة السلف يف االرباد وتراص الصفوؼ اذا 

 ر.نزلت باالسالـ كارثة أو حز بو أم
 أيها االخواف إف االية ادلرفرفة على اجتماعكم ىذا ىي قولو تعاذل : 

 فاف تنازعتم يف شيء فردوه اذل اهلل والرسوؿ إف كنتم تؤمنوف باهلل واليـو االخر
. وإهنا فصل اخلطاب يف ىذا الباب فانظروا ىل ىي حجة ذلك خَت وأحسن تأويال

 . عبد العزيز بن اذلامشي  هلل وبركاتولكم أو عليكم. وعليكم السالـ ورضبة اهلل ا
 .1938مؤسبر الطرقية ادلنعقد ببسكرة  . (113) البصائر : العدد 
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 التخطيط اللغوي للتعريب في المؤسسات التعليمية بالجزائر تاريخ
 -دراسة تاريخية-

 .3قسنطينة  /وبنيدرــصالح بامعة ـــج/ رادـــــيلود مــــمد/ 
 سنطينةـــقلألساتذة/ المدرسة العليا  /بوطـــعبد الحليم ك د/

 ملخص
 الفػػػ   يف زائر ػػػ اجل ادلؤسسػػػ   يف اللغػػػ م التخطػػػ    تػػػ ر   الدراسػػػ  هػػػ   تتنػػػ كؿ

. اجملتمػػػ  الحت  جػػػ   اسػػػتة    جػػػ   للتعر ػػػ  التخطػػػ   هػػػ ا التحر ػػػر  حػػػر  تلػػػ  الػػػي
 .  للمةتم  ادلك ن  كاللغ  كالع دا  اذل    م  كاتس ق 

 الس  سػ   القػرارا  احلك مػ  كاختػ   للتعلػ ،  األس سػ   الق عػد  مػ  التعر ػ   دأ   
 اال تدائ ػ  ادلسػت    : مراحػ  ثػال  علػ   م ػ التعل ادلؤسسػ   تعر ػ  خالؿ من كاإلدار  

 .كالث ن    كادلت سط 
 .التخط   اللغ م  التعر    ادلؤسس   التعل م  : المفتاحية الكلمات

Résumé 
Cette étude traite de l'histoire de la planification 

linguistique dans les institutions algériennes dans la période 

qui a suivi la guerre de libération, et cette planification de 

l'arabisation répondait aux besoins de la société. En accord 

avec l'identité, les coutumes et la langue de la communauté. 

  L'arabisation a commencé avec le niveau d'éducation 

de base, et le gouvernement a adopté des décisions politiques 

et administratives à travers l'arabisation des établissements 
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d'enseignement en trois étapes: primaire, intermédiaire et 

secondaire. 

Mots-clés: planification linguistique, arabisation, 

établissements d'enseignement 

 :مقدمة
إلق   الض    التخطيط اللغوي للتعريب في المؤسسات التعليمية.ق ؿ م كؿ حي

 عض مؤسس هت  ال      التعل م    كإس ات ة  عل  كاق  التخط   اللغ م   جلزائر 
كالدست ر     ب  ف م اطن الق   كالضعف ف ه  كم   بدك لبعض الب حثٌن  كم  حت كؿ ال رق  

لغ م أك الس  س  اللغ    كذلك هبدؼ ادلس مه  يف احلف ظ تشخ ص ذلك التخط   ال
عل  اللغ  العر    كيف ت ص ف ح ل  احلق  كعرض مق ح   منهة   لتةد ده  

 .دكر ادلؤسس   البحث   يف قض   تعر   العلـ  كركزن  عليكتط  ره   

كقد استندن  يف مق ر تن  ه   عل  ادلنهج ال صفي ح ث استحضر  ع ن   
  عض ادلؤسس   التعل م   احلك م   ك عض القرارا  الس  د   ال زار   الا در  دتثل  يف

عن ال ز ر  كد  اهن  ك عض القن ا  ذا  الال  ادلس مه    إلجي   كالسل  يف العمل   
التعل م   التعلم   للغ  العر      جلزائر  كه ا إدي ف   لدكر ادلن ط   دلؤسس   الرمس   كم  

كقرارا  تعر ب   ذل  تأثًن كبًن كفع ؿ عل  اللس ن    االجتم ع   كال اق   تقدمه من  رامج
االجتم عي  كتنم   الرص د اللغ م لألفراد كاجلم ع    كتنم   ادللك  اللغ    كالرص د 
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الثق يف  فللتعر   أثر   لغ عل ن  كعل  لغتن  اجلم ل  الي من كاجبن  ال   عن ح  ضه  
 كمح ه . 

 .السياسي والثقافي لسياسة التعريب بالجزائرأوال: المحيط 

سع  احلك م  اجلزائر   ج هد  غدا  ن   االستقالؿ إذل االنفال  من رقب  
االستعم ر الفرنسي يف مج   األصعد  كاجمل ال  الثق ف   كالس  س   كاالقتا د    ال س م  

لغ   . ه ا ادلقـ  األخًن م  تعلق   دلق م   األس س   للشع  اجلزائرم الد ن   كال طن   كال
ال م ح كل  الس  س  اللغ    لالستدم ر الفرنسي طمسه  ك  م  أكت   من ق   ح ث 

ـ  1830فرض ادلستعمر التعل ،   للغ  الفرنس   عندم  كطئ  قدمه أرض اجلزائر سن  
أف اجلزائر أرض فرنس    فأظهر احملتل ف  1848عندم  أعلن اجمللس ال طين حن  

عدا ه، الار ح للغ  العر    كاخت كا أكؿ إجرا  ضده ؛ من من  تعل ، اللغ   الفرنس  ف
العر   . ك شه د  ادلؤرخ ت ف ق ادلدين "أف الستٌن ألف  من أ ن   ادلسلمٌن ال  ن  تلّق ف 
تعل مه، يف ادلدارس اال تدائ   احلك م   ) يف ظ  االستعم ر( ال  ن ل ف من العر    أم 

 .نا  
نالحظه هن   ك  أسف ككدر ه  أف الربن مج التعل مي احلك مي ال ال م جي  أف 

 عتين أم عن    ال كبًن  كال صغًن    لتعل ، العريب  فربن مج التعل ، اال تدائي للمسلمٌن 
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ألنه  ر د سل  اجملتم  من مق م   اذل    العر    كادلعتقد  1ه   رن مج أكركيب حب "
 .اإلسالمي كفرض قرار فرنس  اجلزائر

كدل  كتف ادلستدمر  تهم ش اللغ  العر    فحس     راح  ؤجج فت   القبل   كالفرق       
كعر   2 كت ارؽ كالعنار   كأذك  ر ح اجِله   ؛ فقّس، ال طن إذل قب ئ  كش ك   كمزايب

 حس  أص ذل، كلغ هت، كذلة هت،.
ـ  ن مح د  كعبد اهلل لكن كثًنا من اخلربا  كاللس ن ٌن ػ أمث ؿ م ل د ق س، ك   عال     

الرك يب كعثم ف شب   كعبد احلم د مهرم كأمحد ط ل  اإل راه مي كزلمد الشر ف 
تفطن ا ذل   الس  س    مس عد   كعبد ادللك مرت ض كعبد الرمحن ح ج ص حل كغًنه،

التفر ق   كأش ركا إذل دكر اللغ  يف ت ح د الشع  كأحل ا عل  السلط  اجلزائر   اجلد د  
اعتم د اللغ  العر    لغ  الد ن اإلسالمي كالقرآف الكرًن  1962   االستقالؿ ع ـ غدا  ن

سب ال لل حد  كالتنم   االقتا د    فادر   عض القرارا  الس  د   الي ختدـ اللغ  
العر      جلزائر  كقد ك ن  ه   القرارا  الس  س   اللغ     ٌن ق سٌن أك أدىن من ال عي 

السياسة اللغوية مجمل الكب ر أمث ؿ ل  س ج ف ك لفي ال م  َعترب  ال م سنه اللغ   ف
الخيارات الواعية المتخذة في مجال العالقة بين اللغة والحياة االجتماعية 

 . 3وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن
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كم  أف ه   الس  س  اللغ    راع  ػ ن ع  م  ػ مراح  التخط   اللغ م العلم   
ع   اللغ    االجتم ع   ادلراد التدخ  ف ه   كحتد د أهداؼ ه   الس  س  من كصف ال ض

 . 4اللغ     ككض  اآلل    كاالس ات ة    الي ستنف  هب 
 1962ج  ل    5كاعترَب أكؿ رئ س للةزائر ادلستقل  أمحد  ن  ل  يف خط  ه  ـ  
ا البلد دكف اللغ   أف التعر   ضركرم ألنه ال اش اك    ال تعر    كال مستقب  ذل 

العر   . كل لك أخ  س  س   التعل ، عل  غرار م ل د ق س، ك   عالـ  ن مح د  كعبد 
احلم د مهرم كأمحد ط ل  اإل راه مي عل  ع تقه، ه   ادلهم   ك دأ  ق طر  التعر    

كالق ضي:  1964م م  22كإراد  س  س   جسده  ادلرسـ  الرئ سي األكؿ الا در يف 
  عل   لل مج  تت ذل تك  ن ادل مجٌن  كمهمته، مس عد  ادلثقفٌن   للغ   تأس س مدرس

العر    كادلتعلمٌن  لغ   أجنب   عل  التف ه،  ك يف خط   ت ل   تنهض ل مج  تراثن  
 . 5ادلكت     للغ  األجنب   إذل اللغ  ال طن   العر   

حن  التعر    1965كم  اجته الرئ س ه ارم   مد ن  عد كص له للحك، سن        
ادلؤرخ يف  92-68كفرض إجب ر   معرف  ادل ظفٌن للغ  العر    كذلك يف مرسـ  ث ف رق،  

ـ  قضي  إجب ر   معرف  اللغ  العر    1968أفر    26ق ادل افق لػ  1388زلـر  28
  كقد أمض   الرئ س رمحه  اهلل م  عد د من ادلراس ، 6ال طن   عل  ادل ظفٌن كمن دي ثله،

ألخرل الا در  لتدع ، نشر كتعل ، كتعل، اللغ  العر    عل  مج   ادلست      كقد ا
اش ط  إحدل اإلجرا ا  ادلشةع  للغ  ال طن   أف حيا  ك  م ظف يف الدكل  عل  
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شه د  الس دس  ا تدائي يف اللغ  العر    لكي  بق  يف منابه أك كشرط للت ظ ف يف 
 .7القط ع العم مي

ه   القرارا  إال أهن  ك ن  جت  ه ت  را عن ف  كق    من دع   االزدكاج    كرغ، سلط      
اللغ    كرع   اللغ  الفرنس   غن م  احلر  كم   سم ه   عض الس س   فعرقل ا مسًن  
التعر    شىت الطرؽ  مّدعٌن أف اللغ  العر    ل س  لغ  عل،! م  أهن  لغ  القرآف الكرًن 

ؿ سبح نه كتع ذل: )َكلَِئِن اتػَّبَػْعَ  َأْهَ اَ ُه،  َػْعَد الَِّ م َج َ َؾ ِمَن كه  العل، الا يف كم  ق 
لكنه  يف نظره، لغٌ  َم اٌ  لغ  التخلف   8اْلِعْلِ، َم  َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َكرلٍّ َكاَل َنِاًٍن(

كاجله  كط لب ا   حلف ظ عل  نظ ـ االزدكاج   اللغ    أم التمسك  لغتٌن الفرنس   
العر   . كمن كالـ أمحد ط ل  اإل راه مي كز ر الثق ف  كاإلعالـ اجلزائرم كالب حث ك 

ـ  ظهر لن  التا ر ال م ك ف ق ئم  يف أذه ف 1973اللغ م زلمد الشر ف مس عد   يف 
ادلسؤكلٌن الس  س ٌن اللغ  ٌن  عد االستقالؿ  فقد ك ن  جت هبه، حتد    تعر   اللس ف 

 لتحد    للغ  الفرنس   أ  ـ االحتالؿ الفرنسي. اجلزائرم ال م اعت د ا
ف إل راه مي ك ف حي كؿ دائم  إفه ـ دع   الفرنس   أف االزدكاج   مبعىن أف  ك ف      

الش   اجلزائرم متقن  للغ  العر    متفتح  عل  لغ  من اللغ   األجنب   أك عل  أكثر من 
استعم ؿ اللغ  العر    كتعم مه  كإتق هن  لغ   كحرك  التعر   ع د  اذل األص ل  إهن  تعين 

كذلك أمر ال  سد الطر ق عل  اللغ  األجنب    كلكنه ال  ش ط االزدكاج   شرط  ك ال 
 نطلق منه  ك ال حيت، أف تك ف اللغ  الث ن   هي اللغ  الفرنس  . أم  زلمد الشر ف 
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مه: "أم  مس عد   فك ف  داف  عن التعر   دف ع  مستم ت  كه   فقر  من كال
االزدكاج  ؛ فإنن  نبدأ   لتس ؤؿ عن ادلقا د منه  كاإلحل ح عل ه  من قب  البعض  فإذا  
ك ف ادلقا د منه  اإلحي    عةز اللغ  العر    عن أدا  دكره  ال ظ في يف مج   رل ال  
احل     فإف النق ش يف ه ا التحفظ أك ه ا االهت ـ ال م جت كزته األحدا   ابح ن ع  

 لسفسط .من ا
أم  إذا ك ف ادلقا د اكتس   كإتق ف لغ  أجنب   أخرل كدتكٌن ذم الثق ف  العر    
من االنفت ح عل  اخل رج فنحن لسن  م  االزدكاج فق  كإمن  حنن من أنا ر التعدد. كدل ذا 
نقار ه ا االزدكاج عل  اللغ  الفرنس   كحده   ف جلزائر ال ـ  ذل  عالق   كاسع  م  

  كهب ا االعتب ر فإنن  جي  أف هنت، ال   للغ  الفرنس   فق  كإمن    للغ   الع دل أمج
األخرل اإلجنل ز   كاإلسب ن   كالركم ن   كالا ن  ... كاالهتم ـ هب   اللغ   جي  أف  ت، 
يف مرحل  الحق  من التعل ، كال  نبغي أف تع م  عل  قدـ ادلس كا  م  اللغ  العر    كلكن 

الزدكاج   يف إط ره  احملدكد ل جدن  أنه ال خيرج عن طر ق مق مس  اللغ  ل  حّللن  هدؼ ا
ألف  9العر    لس  دهت  يف عقر داره   كترس   التبع   الثق ف   الي نعم  للتخلص منه "

الثق ف  من ط االنتم   كاذل    كل لك ف لتبع   الثق ف   تعين تبع   الرأم كاأله ا  كالتق ل د 
  . من خالؿ مفهـ  كالـ أمحد ط ل  اإل راه مي كزلمد الشر ف كالع دا  األجنب

مس عد   تظهر لن  ص ر  احمل   الس  سي كالثق يف لس  س  التعر     جلزائر ال م تكل  
 مبرسـ  دست رم حفظ م   كجه اللغ  العر    ف م   عد.
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ل طن   يف التعل ، فقد نص الدست ر اجلزائرم عل  أف اللغ  العر    هي اللغ  الرمس   كا     
ف عتمد    دلؤسس   التعل م   يف أط اره  ادلختلف  اال تدائي كادلت س  كالث ن م 

ـ كرافقته  1970ػ  1969كاجل معي  كُكّلف  جلن  إصالح التعل ،   ألمر ادلن ط هب  سن  
 السلط    لدع، كالتشة   حىت حقق  كثًنا من مبتغ ه ؛ كعّر  التعل ،  أط ار  الثالث .

 
 .    ثانيا: التخطيط اللغوي التعريبي في التعليم بالجزائر

 أ/ المراحل التعريبية وطرقها التعليمية:
لقد سبق مرحل  تعر   ادلؤسس   التعل م   ختط   لغ م دق ق كس  س  لغ        

رش د ؛ إذ أف خربا  اللغ  كضع ا نا  أع نه، ثال  طرؽ تعل م   تعر ب   كأخضع ه  
   ل ال ا يف النه    إذل نت ة  كاحد  مت مب جبه  اعتم د إحدل تلك للفحص كالتةر 

 الطرؽ كللب  ف أكثر نعرض ختط طه، اللغ م عرب مراحله ادلختلف . 
إذ تقرر تعر   السن  األكذل اال تدائ   تعر ب  ك مال يف الدخ ؿ ادلدرسي الث لث  عد      

كأصبح التالم   يف ه   السن  ال  تعلم ف ك  م اد  1965ػ  1964االستقالؿ سن  
الربن مج إال   لعر     ك دأ  اهتم م   ادلر ٌن تناّ  عل  كض  ادلن هج كالربامج 

طبق القرار  1967ئم  لركح األطف ؿ ككاق  البالد  كيف أكت  ر كالكت  اجلزائر   ادلال
ال زارم الق ضي  تعر   السن  الث ن   اال تدائ   تعر ب  ك مال  كيف ه   األثن   تاّدر  
قض   التعر   ق ئم  اهتم م   ادلر ٌن كادلثقفٌن كادلسؤكلٌن ك رز النق ش الدائر ح ؿ 
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ق التعر   الك م   كديكن تلخ ص الطرؽ ادلق ح  لبل غ الطر ق  الي  نبغي أف تُتب  لتحق 
 :10اذلدؼ يف النق ط الت ل  

 نطلق من السن  األكذل اال تدائي ك أخ  سن   عد سن  يف الت س   تعريب رأسي/ 1     
مث  ستمر رأس   يف التعل ، ادلت س  كالث ن م ل نتق  للة معي. لكن الطر ق  األكذل 

 من ت فًن العدد اذل ئ  من ادلعلمٌن كاألس ت   ادلعر ٌن.ستفش  الستح ل  التمكن 
جغرايف  نطلق من اجله   الي سلم  من تأثًن ال ج د الثق يف  تعريب محلي/ 2     

الفرنسي كمن طق اجلن   مثال. كأكرب مأخ  عل  ه   الطر ق  أهن  تعطي التعر   ص ر  
ألج  ؿ الا عد  للخطر  تعم ق مش ن    قتا ر  عل  األر  ؼ كالب ادم كتعرض كحد  ا

 اذل     نه .
 تن كؿ مست ل من مست     التعل ، اال تدائي كالث ن م أ   م  ك ف  تعريب نقطي/ 3     

 نسب  زلدكد  ك شم  ك  ادل اد ك طبق يف مج   البالد. ك نظر إذل ه   الطر ق  عل  أهن  
  ثلث األقس ـ مثال يف أشد فع ل    كأكثر مس  ر  دلقتض    التخط   إذ أف تعر 

إحدل السن ا  عل  الاع د ال طين  ركز اجله د عل  أمر معق ؿ ديكن حتق قه  كم  
 دع، عمل    التعر   يف ادلستقب  ك ت ح ادلهل  الالزم  لتاح ح االحنراؼ كتق ًن خ  
ادلسًن  عل  ض   التةر   ادل دان  . كقد كضع  ه   الطر ق  م ض  التنف   ا تدا  من 

 ـ.1971دخ ؿ الدراسي ع ـ ال
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كيف الع ـ الدراسي نفسه تقرر فتح قس، ك م  مبختلف ختاا ته يف اجل مع        
ال م  ّدرس ادل اد العلم   يف كال فرع ه : قسم اللغة الوطنية بكلية العلوم اجلزائر   إنه 

كفرع   sciences exactes et technologieفرع العلـ  الر  ض   كالتكن ل ج   
كقد فُِتح    لقرار ال زارم ادلؤرخ يف   sciences biologiquesعلـ  الب  ل ج   ال

 .1971أكت  ر ع ـ 
كك ف القرار األخًن قد صدر للقض   عل  تلك األ  ط   كاإلش ع   ادلغرض  من      

طرؼ الت  ر ادلع رض لس  س  التعر   اجلزائر   ال م أش ع  ٌن األكس ط الع م  أف اللغ  
  ع جز  عن نق  كترمج  ادلاطلح   العلم   كالتكن ل ج    كق صر  عن م اكب  العر  

التط ر احل ص    لغر   كأف التق ن  أجنب   فال  د من دراسته    للغ  الفرنس   ل سه  
عل  التالم   كالطال  تقبله  كاست ع هب  كالتع  ش معه  يف زل طه  اللغ م األصلي  لكن 

  لق ؿ كالعم   كاجتهدكا يف إظه ر إمك ن   اللغ  العر     دع   التعر   فندكا ذلك
كمركنته  كح   ته  ككسعه  لنق  ك  شي   كأهن  لغ  احلض ر  دلن ك ن  له إراد  التحضر 
هب . كم  عمل ا عل  كض  ترمج   للماطلح   األجنب   ككض  معة، لغ م عريب 

  عد .  كظ في  ستعٌن  ه األس ت   كالطال  ك س ل  تعل م   مس
 ب/ المعجم العربي الوظيفي التعليمي:

دل  كتف خربا  الس  س  اللغ      ض  الطرؽ التعل م   ادلالئم  فق     راح ا     
خيطط ف ل ض  معة، عريب كظ في تعل مي مغ ريب م  األشق     جل رتٌن ادلغر  كت نس  
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غر  كت نس اعتم د لغ  ففي مؤدتر ادلستشرقٌن ادلنعقد  ب ر س قرر  ك  من اجلزائر كادل
كادلراد من لفظ  كظ ئف   يف  1971عر    كظ ئف   م حد  يف التعل ، ادلدرسي ا تدا  من 

عرؼ اللغ  ٌن ه  اخت  ر األلف ظ ادلط  ق  دلقتض    العار الان عي احل ضر  ذل ا كض  
علم   اللغ  الرص د اللغ م ال م تض فر  عل  كضعه ثال  مؤسس  : مؤسس  الر  ط 

لدراس   كاألحب   اللغ    كالتعر    كمؤسس  عل، اللغ  يف اجلزائر  كالفرع اللغ م يف ل
ج مع  ت نس. كقد مهد  ذل ا الرص د اللغ م ثال  عمل   : عمل   تفت ش يف الكت  

كلم  كظ ئف    كعمل   اخت  ر   7000ادلدرس   كعمل   إحا   لدل ادلدارس ألكثر من 
كالان ع   الي ال  د من فهمه  للع ش يف ادلدف يف الثلث ق ئم  من األلف ظ التقن   

 .11الث لث من القرف العشر ن
كلع  األمر نفسه مت تلق نه جل   القرف ال احد كالعشر ن كإف اختلف يف الطر ق       

التعل م   كالب داغ ج   لكنه كاص  ادلسًن حنن التقدـ يف إط ر التعل ،   للغ  العر     ف ل ـ   
 ار التعل م   اال تدائي كادلت س  كالث ن م كاجل معي أضح  تدرس هب . إذ ك  األط

كجدهت  لغ  مرن  مط اع  تتم ش  م  الطرؽ احلد ث   فبعد أف درس  األج  ؿ الس  ق  لن  
ػ ج َ  السبع ن   كالثم ن ن   ػ كج لن  ػ ج َ  التسع ن   ػ  ب داغ ج   األهداؼ تدرس 

 ب داغ ج   ادلق ر     لكف  ا  كك  ذلك يف فض   اللغ  العر    ال ـ  األج  ؿ الي  عدن  
حيد ؛ إنه حلد  مدركس عل  مست ل اذل ئ   كادلد ر    ال      كالتعل م   

 كاألك ددي  .
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كرغ، الك د كس   التقد ر كالغل  كال ه، من طرؼ الكثًن من ادلسًنر ن كادلسؤكلٌن      
التعل مي عرب ك  ه   األج  ؿ ال  ن سع ا  قاد أك  كادلد ر ن للة ف اإلصالح ال   م

 غًن قاد لتش  ه التعل ،   للغ  العر    أك التعر   ككصفه   لقا ر كعدـ ال اقع   
كاال تع د عن ادلس  ر  االجتم ع   جملتم  خل   من األص ؿ العر    كالقب ئل   مبختلف 

ه،  م  أدل  بعضه، الق اح أجن سه   ين م زا  كط ارؽ كش ك   كقب ئ  كشل ح كغًن 
اللغ  الفرنس   يف التعل ، لتح  زل  اللغ  العر    حبة  احل  د    أك اق اح التدر س 

   للهة   الع م   ألهن  األقر  للغ  الت اص  داخ  تلك القب ئ  كالط ائف. 
فرغ، ك  ه   احلمال  كاإلصالح    زعمه، ػ س ا  اإلصالح   ال      يف عهد  ن 

ـ   عتب ره  آخر ادلستةدا  2015  ك ن   ز د أك يف عهد  ن غرب   السن  ادل ض   زاغ
يف اإلصالح التعل مي ال   م ػ ال تزاؿ اللغ  العر    ش سل  زلف ظ  كلغ  تدر س كتعل ، 

 نظ م   إذل   من  ه ا.    
ب   كمض  ف لس  س  اللغ    دلؤسس   التعل ، اجلزائر   رافقته  إراد  حك م   كشع     

التعر   إذل أ عد احلدكد ف ه   كقد ك ن  مسب ق    لتخط   كمتب ع   بعد النظر 
كانبس ط األفق كالنظر  ادلستقبل    متبع  دلراح  تطب ق   مدركس   كطرؽ تعل م   

   داغ ج   علم   مستشًن  يف ذلك أج د اللغ  ٌن كاللس ن ٌن.
دراس  ج   السبع ن   كالثم ن ن   كاألج  ؿ فك ن  نت ة  س  س  التعر     جلزائر      

الي  عدمه    للغ  العر     ه   األخًن  الي انتشر  يف األكس ط ادلثقف  كغًنه  ك دأن  
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نالحظ معه  تزا د عدد القرا  للاحف العر    كعدد ادلت  عٌن لقن اهت  ػ كم  سنرل يف 
التسع ن   ج ٌ  معّر  نت ة   ادلبحث الث ين ػ فنتة  لن  أج  ؿ معر  ؛ كه  حنن ج  َ 

حتم   لتلك الس  س  اللغ    كم  ه  احل ؿ   لنسب  لألج  ؿ الي  عدن   كإف دل تكن 
  لا ر  ادلثل  لكن القل    رضي كإف ك ن  الكثر  أعة  كأح  ألف اللغ  العر    ال 

عر    فإهن  تز د ادلر  إال كق را كعل  حد ق ؿ عمر  ن اخلط   رضي اهلل عنه: تعلم ا ال
 تنب  العق  كتز د يف ادلرك  .   

 :الخالصة
من مق ر   تلك القرارا  الس  د   ال زار   اجلزائر   كالس  س  اللغ     ديكن أف نستنتج

ادلتعلق    لعمل   التعل م   يف مؤسس هت  الي جنح  إذل حد كبًن  ألهن  سهر  عل  
عض البح   ح ؿ الس  س  اللغ    لبعض حتق ق األهداؼ ادلسطر . كمن استقرا  نت ئج  

الربامج التعل م    دل لن  كاهلل ادل فق نع، ادل ذل كنع، ال ك   أف من أسب   ضعف 
 م   لي:أحيانا  التخط   اللغ م   دلؤسس   التعل م     جلزائر

 .  ال صف ادلغ ل  لل ضع   اللغ    الثق ف   كالس  س   كاالقتا د   كاالجتم ع 
  التن    كالتعدد اللغ م كاالصطالحي اإلعالمي  سب  الت جه الس  سي  تفشي ظ هر

 كاجله د الفرد   كاحتك ر ادلاطلح كال مج  االرجت ل  .
    عدـ اإلدل ـ  قض    اللغ  يف اجملتم  النعداـ كج د خربا  اللس ن    االجتم ع

 كالتاح ح اللغ م.
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  اللهة   كالتعدد   اللغ    ضعف ادللك  اللس ن   العر    الفا ح   سب  زح ـ
 ككس ئ  الت اص  االجتم عي.

 .ضب     الرؤ   االستشراف   لس  س  اللغ  مبراكز صن  القرار اإلعالمي   جلزائر 
كقد قدمن   عض احلل ؿ ادلق ح  خدم  لا حب  اجلالل  اللغ  العر    مث  حتم        

 ا   العلم   كمداكم  ادلراقب  كالسهر إعداد الربامج علم   كتكث ف التك  ن كالتأه   كال  
عل  تطب ق ادل اث ق كادلراس ، كالق انٌن...إخل  فه ا كغًن  من النت ئج كاألسب   ادلتعلق  
  لتخط   اللغ م   جلزائر  كاألم  حيدكن  لالجته د مج ع  لنثرم الرص د اللغ م العريب 

إهن  لغتن  اللغ  العر    ادل س ع    كحن فظ عل  نظ مه  الق م كلس هن  ادلبٌن كرح    أفقه 
 ذا  القدر  الفن   كالبن     ادلتأقلم  م  ك  الظركؼ ادلستةد .    

 
                                                           

 :مراجعال
عثم ف شب  : من اللغ  تبدأ ث ر  التةد د  رلل  األص ل   كزار  الثق ف   اجلزائر  عدد  1

 .06  ص1974  18ك 17خ ص   لتعر    العدد 
القب ئ : سك ف كال   جب    كت زم كزك ك  مرداس خ ص . كالش ك   سك ف كال   خنشل  2

  غردا   خ ص   كالط ارؽ سك ف كال   ك  تن  كأـ الب اقي خ ص   كادلزا    سك ف كال 
دتنراس  كإل زم خ ص   كقد جتد  عض هؤال  مج ع  يف كال    أخرل لكن  نسب  

 قل ل  مق رن    لعر  كه، سك ف   قي ال ال    الثم ين كاألر عٌن.
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3Louis-Jean Calvet; la guerre des langues et les 

politiques linguistiques, Hachette Littératures, France, 
1999, p154. 

 الؿ در  ؿ: الس  س  اللغ    ادلفهـ  كاآلل    رلل  ادلخرب أحب   يف اللغ  كاألد   4
 .333ـ  ص2014اجلزائرم  ج مع  زلمد خ ضر   سكر   العدد الع شر  

زلمد الشر ف مس عد ه: اجل مع  كالتعر    رلل  األص ل   كزار  الثق ف   اجلزائر  عدد  5
 .41  ص1974  18ك 17ص   لتعر    العدد خ 

 .1968م     3 ت ر    36اجلر د  الرمس    اجلزائر  عدد 6
 .42ادلرج  الس  ق  ص7
 .120س ر  البقر  اآل   8
 . 44  43ادلرج  الس  ق  ص9

تقر ر كزارم: التعر   يف اجلزائر  كزار  التعل ، اال تدائي كالث ن م  اجلزائر  رلل  10
 . 390  ص18ك 17دد األص ل   الع

  1974  18ك 17رلل  األص ل   كزار  الثق ف   اجلزائر  عدد خ ص   لتعر    العدد 11
 .32ص
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 اإِلساَلِمَيِة ـــ ِدرَّاَسٌة تَارِيِخيٌَّة ـــِعْلِم اْلَفْلَسَفِة  ِفَي َتَطوَّرِ ُجْهَوُد اإِلَماِم الَفارَاِبّي 
 م [ 952ـــ  873هـ /  339ــــ  062]   

َجاِمِعُة  /ةاإِلْساَلِميِّ  والَحَضارة بَْاِحٌث َفِي التَّارِْيخِ / / َمْحُموُد ُمَحمَِّد السَّيِّد َخلفِ د
 اْْلَْزَهِر باْلَقاِهَرة

 ملخص البحث
يف الفكر  بارزه  من أعالـ الفكر اإلسالمي ، كاف لو دكره  مو لى عى  يدكر حوؿالبحث ىذا     

إنو  كعلم الفلسفة اإلسالمية على كجو أخص؛ اإلنساين عامة كالفكر اإلسالمي خاصة،
 "هذا البحث يلقي الضوء علىف ".الفىارىايبٌ  حممد بن حممد بن طرخاف، امللقب بػ" أيب نصر

عن أمهية علم  تحدثتي ، ف "اإًلسالىًميىةً  اٍلفىٍلسىفىةً  مً لٍ عً  يفى تىطىوَّرً  الفىارىايبٌ اإًلمىاـً جهود 
بالد ما كراء  كىي الفىارىايبٌ   اإلماـ اليت نشأ هبا البالد ، كعن مكانة الفلسفة يف الفلسفة
 كنشأتو، كرحلتو العلمية يف طلب العلم. مث فصلتي  همولد على ألقيتي الضوءمث  النهر.
 الفىارىايبٌ  موقف اإلماـ كما أكضحتي  .الفلسفة اإلسالمية مً لٍ عً  يف تطور هجهود يفالقوؿ 

أشهر تالمذتو الذين أخذكا عنو،  ذكرتي  مثو. بهتم ا أه دمف الرجل براء إمن العقل كالدين؛ ك 
 كأشهر مؤلفاتو العلمية. كخادتة تتضمن أىم النتائج  اليت توصل إليها البحث. 

Research Summary 
    This research is about the science of the well-known Islamic 
thinkers, who generally had a prominent role in human thought 
and specially in Islamic thought, and more specifically the 
science of Islamic philosophy; it is Muhammad Ibn Muhammad 
Ibn Tarkhan, nicknamed "Abu Nasr Al-Farabi." This research 
sheds light on Imam Al-Farabi's efforts in the development of 
the science of Islamic philosophy. He talked about the 
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importance of philosophy, and the place of philosophy in the 
country where he grew which is a Transoxiana. Then  I shed 
light on his birth and upbringing and his scientific journey to 
seek knowledge. Then concluded to talk about his efforts in the 
development of the science of Islamic philosophy .I explained 
Imam Al-Farabi's reason and religion position; and that man was 
innocent of which he was accused. Then stated some of his 
famous students who took knowledge from him, his most 
famous scientific writings. And a finale which includes the most 
important findings of the research. 

 
 ًبٍسًم اللًَّو الرَّزٍتىًن الرًَّحيمً 

ـي عىلىى أىٍشرىًؼ اٍلميٍرسىًلُتى، كبعد:      ةي كىالسَّالى   اْلٍىٍمدي لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمُتى، كالصَّالى
م العالمة ابن خلدكف العلـو اليت حتتاجها اإلنسانية إىل قسمُت ، األكؿ: ىي فقد قسَّ      

العلـو اْلكمية الفلسفية، كاليت عرٌفها بقولو: " ىي اليت ديكن أف يقف عليها اإلنساف بطبيعة 
حىت  فكره، كيهتدم مبداركو البشرية إىل موضوعاهتا كمسائلها كأرماء براىينها ككجوه تعليمها ،

(. أما عن  1)يقفو نظره كْتثو على الصواب من اخلطأ فيها ، من حيث ىو إنساف ذك فكر"
(، كقيل 2كلمة فلسفة ، فهي مشتقة من كلمة يونانية " فيالسوفيا " كتعٍت " حمبة اْلكمة ")

 (.3:" ىي علم حقائق األشياء كالعمل مبا ىو أصلح")
ىذا ، كقد بلغ اليونانيوف يف ىذا العلم مبلغنا عظيمنا، كيىعد أرسطو " املعلم األكؿ" أشهر      

(، كانتقل ىذا العلم إىل ديار املسلمُت يف خالفة أيب جعفر 4من اشتغل بعلم الفلسفة)
ـ [ الذم أرسل إىل ملك الرـك يطلب منو  775ػػػػػ  754ىػ /  158ػػػػ  136املنصور ] 
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هم الفلسفية ، فأرسل إليو بكتاب إقليدس، كبعض كتب الطبيعيات فقرأىا بعض كتب
(. حىت إذا جاء 5املسلموف كاطلعوا على ما فيها ازدادكا حرصنا على الظفر مبا بقى منها)

ـ[ املشهور بامليل إىل املدرسة العقلية "  833ػػػػ  813ىػ /  218ػػػػػ  198عصر املأموف ] 
إىل ملوؾ الرـك يطلب منهم علـو اليونانيُت ، مث تررتت ىذه الكتب املعتزلة " فأكفد الرسل 

 ( كما يقوؿ ابن خلدكف . 6إىل العربية " فأكعى منو كاستوعب ")
  : أهمية علم الفلسفة 

للفلسفة أمهية كبَتة لإلنساف، فهي: " تشحذ الذىن يف ترتيب األدلة، كاْلجاج      
(. كمع أف ابن خلدكف قد أثٌت على علم 7لتحصيل مىلىًكة اجلودة، كالصواب يف الرباىُت ")

(، كنصح 8الفلسفة إال أنو حذر من االشتغاؿ هبا، كذلك ألف " ضررىا يف الدين كثَت")
ة النظر يف العلـو الشرعية أكالن فقاؿ: " كال يقدـ أحد عليها كىو خلو املشتغلُت هبا بضركر 

 (. 9من علـو امللة ، فقل أف يسلم لذلك من معاطبها")
( ، فكانت مزدىرة ؛ ألف ىذه البالد  10أما عن علم الفلسفة يف بالد ما كراء النهر)     

صاعد : " أما األمة الثانية ػػػ اليت  كانت هبا ػػػػ قبل الفتح اإلسالمي ػػػػ علـو الفرس. يقوؿ ابن
عينيت بالعلـو ػػػ ىي الفرس ، أىل الشرؼ الباذخ كالعز الشامخ ، ك أكسط األمم دارنا ، 
لك ، ككانت هلم ملوؾ 

ي
ا ، كال نعرؼ أمة غَتىا داـ هلا امل ا ، كأسوسها ملوكن كأشرفها إقليمن
م ، كتدفع ظاملهم عن جتمعهم كرؤكس حتامي عنهم من ناكأىم كتغلب هبم من غارى

مظلومهم ، كحتملهم من األمور على ما فيو حظهم على اتصاؿ كدكاـ كأحسن التئاـ كانتظاـ 
(، مث أخذ يثٌت على علمهم كفضلهم 11يأخذ ذلك آخرىم عن أكهلم كغابرىم عن سالفهم")

 ، كسبقهم على األمم. 
( ؛ كىي حضارة 12اهلند) يضاؼ إىل علـو الفرس ، اتصاؿ بالد ما كراء النهر ْتضارة     

( ، 13عريقة أيضنا يف الًقدـ ، قدَّمت إىل العامل مذاىب فلسفية كركحانية مشهورة كمعركفة)
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ىػ  366كمن نافلة القوؿ، أف نيذٌكر إف العالمة حممد بن موسى اخلىوىارًٍزمىي ] املتوىف يف عاـ: 
ما كراء النهر، قد ترجم كتاب " ـ [ املنسوب إىل إقليم خىوىارًٍزـى ، إحدل أقاليم بالد  976/ 

ىػ /  440(. كالعالمة حممد بن أزتد الًبَتكين ] املتوىف يف عاـ: 14السند ىند " إىل العربية)
ـ [ املنسوب إىل ًبٍَتكف ػػػ إحدل بلداف إقليم خىوىارًٍزـى ػػػػ قد زار اهلند ، ككطأت أقدامو  1048

عد إىل اآلف مصدرنا ىامنا لكل من أراد أف أرضها بل تعلم البَتكين لغتهم ، كألف كتابنا ي
يتعرؼ على اْلضارة اهلندية ، كىو الكتاب املعركؼ باسم " حتقيق ما للهند من مقولة 

(، كالذم جعل البَتكين أبو التاريخ لشبو القارة اهلندية ، 15مقبولة يف العقل أك مرذكلة")
 كسائر علومها كآداهبا كعاداهتا.     

يالن على ازدىار علم الفلسفة يف بالد ما كراء النهر، ثناء ابن خلدكف كدما ينهض دل      
عليهم،  حُت قاؿ: "كيبلغنا عن أىل املشرؽ أف بضائع ىذه العلـو مل تزؿ عندىم موفورة ، 
كخصوصنا فيما كراء النهر، كأهنم على سبج من العلـو العقلية كالنقلية ، لتوافر عمراهنم 

. كىذا تعليل لو ثقلو من العالمة ابن خلدكف ، كيعد نصنا ذتيننا (16كاستحكاـ اْلضارة فيهم")
يوضح يف جالء صحة ما ذىبتي إليو ػػػػػ ميقىدمنا ػػػػ من ازدىار علم الفلسفة يف بالد ما كراء 

 النهر.     
صفوة القوؿ ، أف بالد ما كراء النهر كانت على اتصاؿ كثيق ْتضاريت الفرس كاهلند ،      

هلا باع طويل يف جماؿ الفلسفة ، عكف عليها علماء بالد ما كراء النهر، كىي حضارات 
كحذقوا فنوهنا، كانتهت إليهم غاية ىذا العلم حىت استطاعوا أف خيالفوا كثَتنا من آراء املعلم 
األكؿ " أرسطو " كقاموا بالرد عليو ، كدكنوا ذلك يف مؤلفاهتم ." ككاف من أكابرىم ػػػ كما 

 ( ، فمىن ىو؟ كما ىي أىم أعمالو؟. 17ػػػػػ يف امللة  أبو نصر  الفىارىايبٌ") يقوؿ ابن خلدكف
 :مولد الَفارَاِبّي ونشأته 
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(، امللقب بػ" أيب نصر  الفىارىايبٌ" كلد يف 18ىو: حممد بن حممد بن أكزلغ بن طرخاف)    
ًسٍَت ًدٍريىا  –سىيٍحوف  مدينة فاراب بقرية تسمى " ككسيبح " تقع على الضفة اليسرل لنهر

( إىل اجلنوب من قرية كدر ، كىي مدينة 19على بيعد فرسخُت) – Sir Daryaحالينا
 ًسٍَت ًدٍريىا ] سىيٍحوف (. كالطبيعة اجلغرافية هلذه املدينة، توضح لنا أف هنر20فاراب القددية)

  حالينا [ كاف يىغمر أحياننا مساحة من األرض تزيد على الثالثُت فرسخنا، فتصبح القرل
كالقالع على رؤكس التالؿ ، حىت قاؿ املسعودم: " كاف األىايل يلجأكف إىل استعماؿ 

 (. 21الزكارؽ لالتصاؿ ببعضهم البعض")
كمن اجلدير بالذكر ، أف قرية " ككسيبح " ػػػػ مسقط رأس الفيلسوؼ  الفىارىايبٌ ػػػػ كانت      

عاين: " ال تزاؿ قائمة على حمصنة ، كهبا مسجد جامع، كقلعة مشهورة . قاؿ عنها السم
 (.23(، مث عرفت فاراب ػػػػ بعد ذلك ػػػػػ باسم أترار أك أطرار)22القرف الثاين عشر اهلجرم")

لألسف الشديد مل دتدنا املصادر التارخيية بذكر سنة كالدة  الفىارىايبٌ ، كإف رجح الزركلي       
على صحة ىذا الرأم. كاف أبوه (. كليس لدينا دليل 24ـ [) 874ىػ /  260أنو كلد عاـ ] 

ا جليش العباسيُت يف مدينة فاراب) (. كذكرت بعض املصادر التارخيية أف  الفىارىايبٌ كاف 25قائدن
(، ككاف يستضئ يف الليل بالقناديل اليت 26يعمل يف بداية حياتو فالحنا يف أحد البساتُت)

 (.27حيملها اْلراس)
  : رحلته العلمية 

( مقر اخلالفة 28 بالد ما كراء النهر خامل الذكر ، حىت إذا دخل بغداد)عاش الفىارىايبٌ يف   
العباسية ، بدأ أكىل خطواتو العلمية ، حيث التقى بشيخو كمعلمو األكؿ " مىٌت بن يونس " ، 
الفيلسوؼ اْلكيم ، الذم تعلم الناس على يديو علم املنطق ، كلو إذ ذاؾ صيت عظيم ، 

 384العلم يف حلقتو ، فيملي عليهم كتاب أرسطو طاليس) كشهرة كبَتة ، كجيتمع طالب 
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( . قاؿ املؤرخوف: إنو " كتب عنو يف شرحو سبعُت سفرنا 29ؽ.ـ ( يف املنطق) 322 -ؽ.ـ 
 (. 30، كمل يكن يف ذلك الوقت أحد مثلو يف فنو ")

شاـ ، عاش الفىارىايبٌ يف بغداد حىت قضى هنمتو من مىٌت بن يونس مث رحل إىل بالد ال      
( موطن الفلسفة يف ىذا الوقت ، كىناؾ التقى بعىلىم من أعالـ الفلسفة ، 31فنزؿ ْتراف)

كالذم كاف لو دكر كبَت يف نشأة  الفىارىايبٌ العلمية ؛ إنو العالمة يوحنا بن حيالف ، اْلكيم 
(، كمل يطل اإلقامة هبا، مث 33( ، فأخذ عنو علم املنطق. مث دخل مدينة دمشق)32النصراين)

 ارحتل إىل مصر. 
ػػػ  935ىػ/ 358ػػػػ  323يف عصر الدكلة اإلخشيدية]  بدخوؿ الفىارىايبٌ أرض مصر      
، كاليت مل تكن تقل عن بغداد شهرة يف جماؿ العلـو . ألف  الفىارىايبٌ أشهر كتبو " ـ[969

مانو ، كاليت رفعت  الفىارىايبٌ إىل مصاؼ املدينة الفاضلة"، كاليت جعلت منو عالمة كقتو كز 
(. كمن طريف ما يذكر حوؿ تصنيف ىذا الكتاب ، إف  34علماء البشرية األكائل)

الفىارىايبٌ عندما عرض ىذا الكتاب على علماء مصر، سألو بعضهم أف جيعل لو فصوالن 
 [.  948ىػ /  337( سنة ] 35تدؿ على قسمة معانيو فعمل ىذه الفصوؿ مبصر)

كىكذا ، أستطيع القوؿ، إف عبقرية املكاف قد أثرت يف فكر كفلسفة  الفىارىايبٌ، فكما أف     
اإلماـ الشافعي ألف مذىبو القدًن يف بغداد ، كعندما جاء إىل مصر كضع مذىبو اجلديد . 

يف  فكذلك فعل  الفىارىايبٌ ؛ فقد غَت فكره كنظريتو القددية يف الفلسفة، ليخرج للبشرية كتابنا
فلسفة اْلكم، سبق بو علماء االجتماع السياسي يف العامل األكركيب، من أمثاؿ : جاف جاؾ 

 ركسو، كدانيت ، كغَتىم.        
ا إىل بالد الشاـ مرة ثانية ، فدخل دمشق، كالتقى ىناؾ       ارحتل الفىارىايبٌ من القاىرة عائدن

ـ(، الذم كاف يغدؽ على  967 - 915ىػ /  356 - 303بسىٍيف الدَّكلىة اْلىٍمداين)
(. مل تطل إقامة الفىارىايبٌ يف بالد الشاـ ، كسافر 37(، مث رحل إىل حلب)36العلماء كالشعراء)
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 995 - 938ىػ /  385 - 326(، كىناؾ نزؿ ّتوار الصَّاًحب ابن عىبَّاد )38إىل الرم)
ؿ تلك الفًتة قد حقق شهرة (. كاف الفىارىايبٌ خال39ـ( ، مث عاد أدراجو مرة ثانية إىل بغداد)

 كاسعة ، كصار علمنا من أعالـ الفكر اإلسالمي.
صفوة القوؿ ، أف الفىارىايبٌ كاف كثَت الًتحاؿ ، كلعل ذلك يرجع إىل عقلو اجلبار، كمهتو      

العالية، فكاف ديشي " منفردنا بنفسو ، ال جيالس الناس. ككاف مدة مقامو ال يكوف غالبنا إال 
 (.40ماء أك مشتبك رياض ، كيؤلف ىناؾ كتبو ")عند جمتمع 
  : دور الَفارَاِبّي في تطور علم الفلسفة اإلسالمية 

انقسم فالسفة اإلسالـ يف أكاخر القرف الثالث اهلجرم/ التاسع امليالدم، إىل فرقتُت:      
يبنا ػػػ يف األكىل: فرقة املتكلمُت. ككاف للكندم ] أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ، املتوىف ػػػػ تقر 

ـ [ الفضل األكرب يف دتهيد سبيلها . كقد ختصصت فيما عرؼ  873ىػ /  258عاـ: 
( ، ككانت تتبع 42( أك ] ما كراء الطبيعة [ ككاف أكؿ ظهور ىذه الفرقة يف مرك)41باإلهليات)

آراء أرسطو كمبادئ أفالطوف ، كتتلخص أفكارىا يف " ْتث األشياء يف مبادئها ، كتتحرل 
الفكرة كالركح كال تصف اهلل )تعاىل( باْلكمة يف اخللق ، أك العلة األكىل ، كلكن بأنو املعٌت ك 

(. ككاف  43كاجب الوجود ، ككانت تقدر األشياء بوجودىا ، فتسعى يف إثبات ذلك أكالن ")
الفىارىايبٌ رئيس ىذه الفرقة ، كزعيمها الركحي ، كناشر أفكارىا ، كباعث الركح فيها من جديد 

 لًكندم .بعد ا
(. ككانت 44أما الفرقة الثانية : فهي فرقة فالسفة الطبيعة ، ككاف مقرىا ْتراف كالبصرة)     

تبحث يف ظواىر الطبيعة املادية احملسوسة، كيف ماىية النفس كالركح . فكانت تسمى القوة 
زكريا اإلهلية " العلة األكىل " أك " اخلالق اْلكيم " ككاف زعيم ىذه الفرقة حممد بن 

 ـ [. 923ػػػػ  850ىػ /  311ػػػػ  236(] 45الرازم)
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كال بأس أف نلقي بعض الضوء على تاريخ الفرقة األكىل ، أعٍت فرقة املتكلمُت ، كاليت      
أذترت لنا يف النهاية فلسفة  الفىارىايبٌ كلندعو حيدثنا عن تاريخ مدرستو الفلسفية ، لعل كالمو 

إف أمر الفلسفة اشتهر يف أياـ ملوؾ اليونانيُت ، كبعد كفاة يكوف أكقع يف النفس، قاؿ:" 
ا ، 46أرسطو طاليس باإلسكندرية) ( بقي التعليم ْتالو فيها إىل أف ملك ثالثة عشر ملكن

ا أحدىم املعركؼ " بأندركنيقوس "  كتوىل يف مدة ملكهم من معلمي الفلسفة اثنا عشر معلمن
انتقل التعليم من اإلسكندرية إىل أنطاكية، كبقى هبا زمننا كبعد قصة طويلة يقوؿ  الفىارىايبٌ : " 

طويالن إىل أف بقى معلم كاحد فتعلم منو رجالف كخرجا كمعهما الكتب ، فكاف أحدمها من 
أىل حراف ، كاآلخر من أىل مرك ، فأما الذم من أىل مرك فتعلم منو رجالف ، أحدمها : 

.... كارمدر املركزم إىل بغداد فأقاـ هبا ، كتعلم  إبراىيم املركزم ، كاآلخر : يوحنا بن حيالف
منو مىٌت بن يوناف ) يونس( ، ككاف الذم يتعلم يف ذلك الوقت إىل آخر األشكاؿ الوجودية 
. مث قاؿ عن نفسو : إنو تعلم من يوحنا ابن حيالف إىل آخر كتاب الربىاف ، ككاف يسمى 

 أف قرئ ذلك ، كصار الرسم بعد ذلك ما بعد األشكاؿ الوجودية اجلزء الذم ال يقرأ إىل
حيث صار األمر إىل معلمي املسلمُت أف يقرأ من األشكاؿ الوجودية إىل حيث قدر 

 (. 47اإلنساف أف يقرأ فقاؿ  الفىارىايبٌ : إنو قرأ إىل آخر كتاب الربىاف ")
كإذا تتبعنا ىذه السلسلة الطويلة اليت بدأت مبدرسة أرسطو كانتقلت إىل يوحنا بن      

حيالف ، الذم أخذ عنو الفىارىايبٌ ػػػ كما سبقت اإلشارة ػػػ فبذلك يكوف الفىارىايبٌ ىو كارث علم 
يقُت  كأفكار ىذه املدرسة . كقد أكردت ىذا النص بطولو من كالـ الفىارىايبٌ ، كي نكوف على

ا ، كينشر علمها عن يقُت. بل لعلو الباعث  من أف الفىارىايبٌ كاف يعي تاريخ ىذه املدرسة جيدن
 (. 48اْلقيقي ألفكار أرسطو؛  لذلك استحق ّتدارة أف يطلق عليو لقب " املعلم الثاين ")
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و كمن ىذه كاف الفىارىايبٌ فيلسوؼ كقتو بال خالؼ، رتع كثَتنا من العلـو كفاؽ فيها أقران      
: املنطق ، كاملوسيقى ، كالطب ، كالنحو ، كالشعر ، كالكيمياء) (. كال بأس أف نلقي 49العلـو

، كمنها:   بعض الضوء على جهوده يف بعض ىذه العلـو
 الَفارَاِبّي وعلم المنطق :  - أ

يعد املنطق أىم فركع الفلسفة ، كيرجع الفضل فيو إىل اْلكماء اليونانيُت ، أما يف     
الـ فقد اشتد النكَت على العمل بو من متقدمي السلف كاملتكلمُت . كبالغوا يف الطعن اإلس

 عليو كالتحذير منو ، كما حذركا من تعلمو كتعليمو.
يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: " إف الفىارىايبٌ كاف قد تعلق بالفلسفة يف بالده فلما دخل     

ابن سينا إمنا حذؽ فيها مبا كجده من كتب حراف كجد هبا من الصابئة من أحكمها عليو ك 
الفىارىايبٌ. فهؤالء كأتباعهم حقيقة قوهلم ىو قوؿ الصابئة املشركُت ، الذين ىم شر من مشركي 

 (.50العرب ")
كعندما جاء املتأخركف كمىن بعدىم من اإلماـ الغىزايل] حممد بن حممد بن حممد الغىزىايل      

ـ([ ، كاإلماـ ابن اخلىًطيب ] حممد بن  1111 - 1058ىػ /  505 - 450الطوسي،)
ـ([ ، تساحموا يف  1374 - 1313ىػ /  776 - 713عبد اهلل بن سعيد األندلسي،)

ذلك بعض الشيء. مث أكب الناس على انتحالو من يومئذ إال قليالن ، جينحوف فيو إىل رأم 
 املتقدمُت، فينفركف عنو كيبالغوف يف إنكاره.

ملنطق بأنو:" قوانُت يعرؼ هبا الصحيح من الفاسد يف اْلدكد املعركفة يػيٌعرؼ علم ا     
(. كذلك ألف األصل يف اإلدراؾ إمنا ىو 51للماىيات، كاْلجج املفيدة للتصديقات")

احملسوسات باْلواس اخلمس. كرتيع اْليوانات مشًتكة يف ىذا اإلدراؾ من الناطق كغَته . 
 (. 52يات كىي جمردة من احملسوسات)كإمنا يتميز اإلنساف عنها بإدراؾ الكل
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       (" ( كيرجع 53ىذا ، كللمنطق سبعة فركع . عدىا اخلىوىارًٍزمىي يف كتابو " مفاتيح العلـو
الفضل لإلماـ الفىارىايبٌ يف نقل ىذا الفن إىل علـو اْلضارة اإلسالمية. يقوؿ ابن صاعد: " 

املنطق عن يوحنا بن حيالف ، فبذ رتيع  الفىارىايبٌ فيلسوؼ املسلمُت باْلقيقة ، أخذ صناعة
أىل اإلسالـ فيها ، كأرىب عليهم يف التحقق هبا ، فشرح غامضها ككشف سرىا ، كقرب 
تناكهلا ، كرتع ما حيتاج إليو منها يف كتب صحيحة العبارة ، لطيفة اإلشارة ، منبهنا على ما 

ضح القوؿ فيها عن مواد املنطق أغفلو الكندم كغَته من صناعة التحليل كأرماء التعليم ، كأك 
اخلمس كإفراد كجوه االنتفاع هبا ، كعرؼ طرؽ استعماهلا ككيف تعرؼ صورة القياس يف كل 

(، كيقوؿ الذىيب: " 54مادة منها ، فجاءت كتبو يف ذلك الغاية الكافية كالنهاية الفاضلة " )
 (.55ق كاملوسيقى" )الفىارىايبٌ اْلكيم صاحب الفلسفة . كاف بارعنا يف الكالـ كاملنط

ىذا ، كقد ذكر الفىارىايبٌ املنطق على أنو آلة للفلسفة ، كدمهد لسبيلها ، ال على أنو قسم     
من أقسامها ، فقاؿ: " ملا كانت الفلسفة حتصل ّتودة التمييز ، ككانت جودة التمييز حتصل 

كقوة الذىن إمنا  بقوة الذىن إمنا حتصل مىت كانت قوة الذىن حاصلة لنا قبل رتيع ىذا .
حتصل مىت كانت لنا قوة هبا نقف على اْلق أنو حق يقُت فنعتقده ، كهبا نقف على الباطل 
أنو باطل بيقُت فنجتنبو ، كنقف على الباطل الشبيو باْلق فال نغلط فيو ، كنقف على ما ىو 

يد ىذه القوة حق يف ذاتو كقد أشبو الباطل فال نغلط فيو كال ننخدع ، كالصناعة اليت هبا نستف
(. كما أكد  الفىارىايبٌ على إف علم املنطق من أىم العلـو املمهدة 56تسمى صناعة املنطق")

لدراسة الفلسفة ، فقاؿ:" يبتدأ بعلم املنطق إذ كاف اآللة اليت دتتحن اْلق من الباطل يف رتيع 
 (.57األشياء ")

صديق . كأدخل يف التصور طائفة قسَّم الفىارىايبٌ املنطق إىل قسمُت: التصور كالت       
األفكار كالتعريفات. كيف التصديق االستدالؿ كالرأم كالتصور ال يتحتم فيو الصدؽ أك 
الكذب ، كيف دائرة األفكار أبسط األشكاؿ النفسانية ، ككذلك الصور اليت طبعت يف ذىن 
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يها، كلكن ال الطفل مثل الضركرم كالواقع كاملمكن. كىذه أمور ديكن لفت عقل اإلنساف إل
ديكن شرحها لو ملا ىي عليو من الظهور بالبداىة. كبالتوفيق بُت الصور كاألفكار تنتج اآلراء 
كاآلراء حتتمل الصدؽ كالكذب . كألجل الوقوؼ على أصل الرأم ال بد من االستدالؿ 
كالتصديق كالفركض املدركة كىي كاضحة بذاهتا مباشرة كغَت حمتاجة إىل تأكيد أك إثبات  

البديهيات يف الرياضة كبعض األكليات فيما كراء الطبيعة كاآلداب كنظرية التصديق تتلخص ك
 (.58يف االنتقاؿ من املعلـو الثابت إىل معرفة اجملهوالت املشكوؾ فيها)

كعلى ذلك ديكنٍت القوؿ ، إف الفىارىايبٌ كاف لو باع طويل يف علم املنطق ، كصاحب     
لعدة قركف تالية، إف الفىارىايبٌ صاحب الفضل األكؿ على الفلسفة نظرية أثرت عقوؿ املسلمُت 

اإلسالمية، ألنو ىو الذم كضع أساسها ، كرتب مسائلها ، كهلذا يعد أكؿ فالسفة اإلسالـ 
على اْلقيقة ..... على أف املهم يف باب التجديد أنو مل يكن ينظر يف الفلسفة نظر املقلد ، 

د ، كأنو كاف يدعو إىل اْلقيقة كلو خالفت مذىب أرسطو ؛ بل كاف ينظر فيها نظر اجملته
كىو أعظم فالسفة اليوناف رتيعنا، ألنو كاف هبذا أكؿ من فتح باب االجتهاد يف الفلسفة . 

ن بعده طريق االبتكار فيها ، كاشعره بإمكاف التجديد يف علومها)
ى
 (.59كمهد مل

 :الَفارَاِبّي وعلم الموسيقى  - ب
رًٍزمىي علم املوسيقى من علـو الفلسفة ، كعرفها بقولو ، ىي : " تأليف عد اإلماـ اخلىوىا  

األْلاف"، كقاؿ :" اللفظة يونانية ، كمسى املطرب كمؤلف األْلاف املوسيقور أك املوسيقار 
(، مث ما لبثوا أف أضافوا 61(. كقد ترجم العرب بعض أْتاث اليونانيُت يف املوسيقى)60")

املبتكرة يف ذلك الفن. كيعرب يونج عن ىذه اإلضافات اليت ابتكرىا عليها كثَتنا من الكتابات 
 (.62العرب بأهنا " خىلقت لنا ثركة عظيمة يف نوعها كمقدارىا ")



 محكمةمجلة دورية دولية                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 700 77العدد 
 

كمن أشهر علماء العرب الذين صنفوا يف علم املوسيقى العالمة الفىارىايبٌ ، الذم        
يف ىذا الفن كيتَّاب الشرؽ كالغرب رتيعنا كإليو يرجع الفضل يف اخًتاع اآللة  أعًتؼ بعبقريتو

(  (.63املوسيقية املعركؼ " بالقانوف " فهو أكؿ من ركبها ىذا الًتكيب الذم نراىا عليو اليـو
كلشهرة الفىارىايبٌ يف علم املوسيقى استدعاه سيف الدكلة اْلمداين لإلقامة يف حلب.       

الفىارىايبٌ قد حضر جملس سيف الدكلة اْلمداين ، فأخرج عيداننا لعب هبا فضحك  كقيل: إف  
كل مىن كاف باجمللس ؛ مث ضرب ْلننا آخر فبكوا رتيعنا . مث غَت ترتيب العيداف كضرب ْلننا 

(. قاؿ ابن أيب أصيبعة: " ككاف يف 64ثالثنا فناموا رتيعنا حىت البواب ... فًتكهم كانصرؼ)
(". 65وسيقى كعملها قد كصل إىل غاياهتا كأتقنها إتقاننا ال مزيد عليو )علم صناعة امل

كيضيف القزكيٍت: " كقد خصو اهلل تعاىل مبزيد فطانة حىت أحكم أنواع اْلكمة حىت علم 
(. كما ذكر ابن الوردم: " إنو أتقن ببغداد الفلسفة 66املوسيقى كالكيمياء ")

برع يف اْلكمة كمهر يف املوسيقى ....  إنو (. كيقوؿ الصفدم: " ككاف قد 67كاملوسيقى")
(. كأخَتنا يقوؿ ابن كثَت: " 68أكؿ من كضع اآللة املعركفة بالقانوف كركبها ىذا الًتكيب ")

ككاف من أعلم الناس باملوسيقى ْتيث كاف يتوسل بو كبصناعتو إىل الناس يف اْلاضرين من 
(" كىذا إرتاع من املؤٌرخُت على  (.69املستمعُت إف شاء حرؾ ما يبكي أك يضحك أك ينـو

 براعة الفىارىايبٌ يف علم املوسيقى .
يضاؼ إىل ما سبق ، أف الفىارىايبٌ قد اىتدل بالعلـو الطبيعية إىل ما مل يهتًد إليو        

فيثاغورث كتالميذه. فقد بُت خطأىم فيما ختيلوه من أصوات الكواكب كألفة األنغاـ 
ا على التجارب ، كأرشد إىل السماكية ، مث شرح تأثَت دت وج اهلواء يف رنات األكتار معتمدن

 (.70كسائل صنعها ْتيث ديكن إخراج األصوات املرغوبة منها)
مل تقتصر شهرة الفىارىايبٌ يف علم املوسيقى على الشرؽ فقط ، بل ذاعت أيضنا يف       

تاباتو إىل اللغات " كتررتوا ك  Alpharbivsالغرب األكركيب . حيث عيًرؼ عندىم باسم "
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األكركبية ، كمنها كتاب " املوسيقى الكبَت"، ككتاب " كالـ يف املوسيقى "، ككتاب " إحصاء 
 (.72("، ككتاب " املدخل إىل صناعة املوسيقى")71اإليقاع "، ككتاب" األدكار )

ا ، كاخًت         ع آلة صفوة القوؿ، أف الفىارىايبٌ استنبط طريقة خاصة بو مل يقلد فيها أحدن
موسيقية ما زالت مستعملة إىل اليـو كقد استطاع أف يبُت طبيعة األصوات كتوافقها كطبقات 
الوقف، كأنواع األنغاـ كاألكزاف كاهلزج كيف نفس الوقت استطاع أف يشرح آراء األقدمُت كيبُت 
ما أحدثو كل عامل من علماء املوسيقى ، كيصحح أغالطهم ، كمأل الفراغ الذم تركوه يف 

لك الصناعة كما زالت مؤلفاتو تشهد لو بذلك . يقوؿ ابن صاعد : " ككاف يف علم صناعة ت
 (.73املوسيقى كعملها قد كصل إىل غايتها كأتقنها اتقاننا ال مزيد عليو ")

  الَفارَاِبّي واللغات :   - ت
ن سبعُت كاف الفىارىايبٌ عبقرينا مبعٌت الكلمة ، فقد ذكر املؤرخوف إنو كاف يتحدث أكثر م      

(. كال شك أف ىذا العدد فيو مبالغة 74لغة . أك بتعبَت الذىيب: " كاف يعرؼ سبعُت لساننا ")
شديدة ، كلكنو يعكس لنا يف نفس الوقت قوة اللغة عند الفىارىايبٌ، فقد كاف الفىارىايبٌ يتقن 

لغتو. مث تعلم  اللغة الًتكية، ألنو كلد يف بالد الًتؾ كترىب ىنا ، فمن الطبيعي أف تكوف ىذه
اللغة الفارسية، كذلك من خالؿ رحلتو العلمية يف بالد فارس. كبال شك ػػػ أيضنا ػػػ فإنو أتقن 
اللغة اليونانية ليقرأ كتب أفالطوف ، كأرسطو طاليس كىو القائل عن نفسو : " قرأتي كتاب " 

ثر من أربعُت النفس " ألرسطو طاليس أكثر من مائيت مرة، ككتاب " السماع الطبيعي " أك
 (، كىذا ال يتأتى إال بإتقاف اللغة اليونانية.75مرة ")
مث شرع يف تعلم اللغة العربية ، ألهنا لساف الثقافة العربية حينئذ . قاؿ ابن العماد : "       

كاف  الفىارىايبٌ رجالن تركينا كلد يف بلده كنشأ هبا ، مث خرج من بلده كتنقلت بو األسفار إىل أف 
بغداد كىو يعرؼ اللساف الًتكي ، كعدة لغات غَت العريب ، فشرع يف اللساف  كصل إىل

(. كاجلدير بالذكر، أف الفىارىايبٌ كاف يؤمن بضركرة تعلم 76العريب فتعلمو كأتقنو غاية اإلتقاف ")
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النحو، ألنو الطريق املؤدم إىل فهم املنطق. لذلك فقد تعلم النحو على يد عالمة عصره أيب 
 ـ(. 929ىػ /  316سراج ) املتوىف يف عاـ: بكر بن ال

(، غَت أنو مل يقدـ 77أما عن الشعر فقد ذكر ابن أيب أصيبعة: " إف الفىارىايبٌ كاف يشعر")    
( ، الذم 78لنا إال القليل من شعره . كبينما أكرد لنا الدُّجٍلي مناذج كثَتة من ىذا  الشعر)

نعرض الذكر عنو صفحنا. كلكن ديكن القوؿ: إنو شعر ركيك الًصنعة ، كديكن أف نسميو ػػػػػ  
 (.79كما قاؿ ابن خلدكف ػػػػػ " شعر العلماء")

أما عن ميصىنَّفات الفىارىايبٌ يف علم اللغة ، فقد ألف كتابُت ، مها : " كالـ يف الشعر"       
 (، كلكن ػػػػػ  لألسف الشديد ػػػ مل يصل إلينا شيء من ىذه الكتب. 80ك" كتاب البالغة ")

ا      إذنا ، كاف العالمة الفىارىايبٌ يؤمن بضركرة تعلم اللغة املوصلة لفهم النصوص فهمنا صحيحن
. كىذا ما تنادم بو النظريات اْلديثة يف التعليم . يقوؿ أحد الباحثُت املعاصرين: " اللغات 

املساعدة اليت ينبغي أف يتزكد هبا الباحث يف التاريخ ، فال بد أكالن من معرفة  من أىم العلـو
اللغة األصلية اخلاصة باملوضوع التارخيي املراد ْتثو كالكتابة عنو ، ألف الًترتات اليت تكفي 
لتحصيل الثقافة العامة ، ال تفي حاجة املؤرخ للتوفر على تفهم الناحية اليت يريد أف يتناكهلا 

.. ككلما تعددت اللغات األصلية القددية أك اْلديثة اليت يلم هبا الباحث اتسع أمامو أفق ..
البحث كاالستقصاء . فعليو أف يكوف حريصنا على دراسة ما يلزمو منها مهما كانت قددية أك 

 (. 81صعبة أك نادرة ")
  : أسلوبه 

؛ فقد كاف أسلوبنا عربينا رشيقنا ،  كىذا يسوقنا إىل الكالـ عن أسلوب الفىارىايبٌ يف التأليف   
كلكن يؤخذ عليو حبو للمًتادفات دما يؤدم يف بعض األحياف إىل التوسع يف املعاين الفلسفية 

(. كنسوؽ نبذة 82اليت حتتاج إىل التحديد كالتعيُت كتقيد كل معٌت بلفظو ككل لفظ مبعناه)
لذم ينبغي أف يسلكو مىن أراد كجيزة من إنشائو تدلنا على أسلوبو. قاؿ: " كأما السبيل ا
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تعلم الفلسفة فهي القصد إىل األعماؿ كبلوغ الغاية .... كالقصد إىل األعماؿ يكوف بالعلم 
كذلك أف دتاـ العلم كبلوغ الغاية يف العلم ال يكوف إال مبعرفة الطبائع ، ألهنا أقرب إىل فهمنا. 

كوف أكالن بإصالح اإلنساف نفسو ، مث مث بعد ذلك اهلندسة .... كأما بلوغ الغاية يف العمل في
(. قاؿ ابن خلكاف: " كاف حسن العبارة يف 83بإصالح غَته دمن يف منزلو أك يف مدينتو ")

 (.84تواليفو ، لطيف اإلشارة ، ككاف يستعمل يف تصانيفو البسط كالتذليل ")
 لَفارَاِبّي ومقام العقل : ا - ث

كاف ييعلي من مقامو ، كألف يف ذلك رسالة ،   أما عن مقاـ العقل عند الفىارىايبٌ، فإنو    
 أكضح فيها آراء العلماء يف ماىية العقل، جاء فيها : " اسم العقل يقاؿ على أشياء كثَتة :

 األكؿ: الشيء الذم يقوؿ بو اجلمهور يف اإلنساف أنو عاقل. 
العقل كينفيو الثاين: العقل الذم يردده املتكلموف على ألسنتهم ، فيقولوف : ىذا دما يوجبو 

 العقل.  
 الثالث: العقل الذم يذكره أرسطو طاليس يف كتاب " الربىاف ". 

 الرابع: العقل الذم يذكره يف املقالة السادسة من كتاب " األخالؽ ". 
 اخلامس: العقل الذم يذكره يف كتاب " النفس " .

 (.85السادس: العقل الذم يذكره يف كتاب " ما بعد الطبيعة ")
أخذ يشرح معٌت العقل يف ىذه الرسالة . كىذا دما جيعلنا نقرر أف الفىارىايبٌ كاف يؤمن مث      

(، كىذا ما دفعو إىل أف يبُت فساد علم أحكاـ النجـو حيث أكد أف 86بالعقل إدياننا مطلقنا)
من اخلطأ الكبَت ما يزعمو الزاعموف من أف بعض الكواكب جتلب السعادة ، كأف بعضها 

ا) جيلب النحس ،  (. 87ألف طبيعة الكواكب كاحدة ، كىي خَتة أبدن
كالنتيجة اليت ينتهي إليها الفىارىايبٌ من ىذا  كلو: إف ىناؾ معرفة برىانية يقينية إىل أكمل     

درجات اليقُت ذمدىا يف علم النجـو التعليمي ، أما دراسة خصائص األفالؾ كفعلها يف 



 محكمةمجلة دورية دولية                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 706 77العدد 
 

ظنية ، كدعاكم املنجمُت كنبوءاهتم ال تستحق منا إال  العامل السفلي فال تفر منها إال مبعرفة
 (.88الشك كاالرتياب)

كعلى ذلك ، فإف مقاـ العقل عند الفىارىايبٌ كبَت، كىو الذم دفعو ػػػػػػػ كما يقوؿ أحد        
الباحثُت املعاصرين ػػػػػ إىل دراسة املنطق ، ألنو آلة الفلسفة كاألداة اليت ديكن بواسطتها 

 (. 89إىل التفكَت الصحيح)الوصوؿ 
 الَفارَاِبّي والدين :  - ج

إذا كاف للعقل كل ىذه املكانة يف فكر الفىارىايبٌ ، فإف ىذا يسوقنا إىل السؤاؿ التايل: ما    
 ىو موقف اإلماـ الفىارىايبٌ من الدين ؟! 

ارىايبٌ خاصة أقوؿ : إف كثَتنا من املؤٌرخُت قد ظلموا علماء الفلسفة عامة ، كاإلماـ الفى       
(. يقوؿ ابن 90بسبب مواقفهم املعركفة من الفلسفة اليونانية ، كالقوؿ فيما كراء الطبيعة)

تيمية:" فهؤالء ] الفالسفة [ كأتباعهم حقيقة قوهلم ىو قوؿ الصابئة املشركُت ، الذين ىم 
الكالـ ، كاملنطق ، (. كقاؿ الذىيب: " كاف ] الفىارىايبٌ [ بارعنا يف 91شر من مشركي العرب")

(، كقاؿ أيضنا " لو 92كاملوسيقى ، كلو تصانيف مشهورة ، مىن ابتغى منها أضلو اهلل ")
تصانيف مشهورة ، مىن ابتغى اهلدل منها ، ضل كحار، منها خترج ابن سينا. نسأؿ اهلل 

كخيصص (. كيقوؿ اْلافظ ابن كثَت: " ككاف يقوؿ باملعاد الركحاين ال اجلثماين ، 93التوفيق ")
باملعاد األركاح العاملة ال اجلاىلة ، كلو مذاىب يف ذلك خيالف املسلمُت كالفالسفة من سلفو 

(. كيتفق كل من ابن 94املتقدمُت ، فعليو ػػػػػ إف كاف مات على ذلك ػػػػػ لعنة رب العاملُت ")
دمشق"، "  األثَت كأيب الفدا على أف اْلافظ ابن عساكر مل يًتجم لو يف كتابو" تاريخ مدينة

(. كاهتمو الدُّجلي بإدماف اخلمر ، كحب املنادمة كذكر لو أبيات يف 95لنتنو كقباحتو ")
 (.96مدحها)
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(، كلكن ػػػػ  كاْلق 97كيطوؿ يب املقاـ لو سردتي رتيع أقواؿ العلماء اليت قيلت يف ذمو)     
الرجل كاف مسلمنا متديننا .  يقاؿ:  ػػػػػ إف املدقق يف سَتة اإلماـ  الفىارىايبٌ يعلم علم يقُت أف

، يقوؿ : " كأما جيل الدين كيرفع قدره كيػيعىظِّم أحكامو . كيؤمن إدياننا مطلقنا بقدرة املوىل
الغاية اليت نقصد إليها يف تعلم الفلسفة فهي معرفة اخلالق تعاىل ، كأنو كاحد غَت متحرؾ ، 

(، 98العامل ّتوده كحكمتو كعدلو ")كأنو العلة الفاعلة جلميع األشياء ، كأنو املرتب هلذا 
ن أراد الشركع يف علم اْلكمة] الفلسفة[ أف يكوف شابنا ، 

ى
كيوصي طالبو بقولو: " ينبغي مل

صحيح املزاج ، متأدبنا بآداب األخيار ، قد تعلم القرآف كاللغة كعلم الشرع أكالن ، كيكوف 
الغدر كاخليانة ، كاملكر كاْليلة . صيننا عفيفنا متحرجنا صدكقنا ، معرضنا عن الفسق كالفجور ك 

كيكوف فارغ الباؿ عن مصاٌف معاشو ، كيكوف مقبالن على أداء الوظائف غَت خمل بركن من 
ا للعلم كالعلماء ....   أركاف الشريعة ، بل غَت خمل بآداب من آداب السينَّة ، كيكوف ميعىًظمن

 (. 99شجرة بالثمرة ")مث قاؿ : دتاـ السعادة مبكاـر األخالؽ ، كما أف دتاـ ال
كأراؾ تتفق معي يف أف الرجل قد أكصى طالب علم الفلسفة بضركرة تعلم القرآف الكرًن      

ػ كالتأدب بآداب السينَّة النبوية ، كأف يتجنب مواطن الفسق كالفجور. كأشك فيمىن ىذا  
 كالمو أف ييطعن فيو.

ا كبَتنا يف هتذيب األخالؽ ، كيرل أف عناية إذنا، كاف الفىارىايبٌ جيل الدين ، كجيعل لو شأنن      
اهلل تعاىل حميطة باألشياء رتيعها ، كأف اخلَت يف العامل أكثر من الشر. كما يرل أف الدين 
كالفلسفة ال يتناقضاف كليس بينهما من اختالفات جوىرية ، ذلك ألهنما يتفرعاف من أصل 

فركؽ بينهما أك مناقضات فتكوف يف  كاحد حيوم املعرفة كاْلق كاْلياة ، كإذا كاف ىناؾ
 (. 100الظواىر ال يف البواطن)

( كمتأدبنا مع القرآف صفوة القوؿ ، أف اإلماـ الفىارىايبٌ كاف مؤمننا باهلل تعاىل كبرسولو )    
الكرًن كالسينَّة النبوية، مؤمننا بكل ما كرد فيهما من أمور االعتقاد ػ  أما ما كرد يف كتبو من  
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فيو كالـ " أرسطو " ال يعٍت بالضركرة أف الرجل قد اعتنق ىذا الفكر. كرمبا  كالـ يشرح 
كانت دراستو للفلسفة يف صدر شبابو ىي اليت دفعتو إىل مثل ىذا الكالـ املأخوذ عليو كىو 

( 101حاؿ كثَت من الفالسفة . كأحيل القارئ الكرًن إىل قراءة دعاء اإلماـ  الفىارىايبٌ لربو)
 و كحبو هلل تعاىل .ليعلم قدر إديان

ىذه بعض آراء الفىارىايبٌ الفلسفية ، كىي اآلراء اليت يكثر فيها اجلدؿ . كيطوؿ بنا      
 اْلديث لو ذكرنا كل آراء  الفىارىايبٌ الفلسفية فهذا يستحق كتابنا مفردنا. 

  : تواضعه 
نو كاف متواضعنا يف طلب على الرغم من كل ىذا العلم الذم حواه اإلماـ  الفىارىايبٌ ، إال أ   

العلم ، يوقر شيوخو ، كيرفع من قدرىم ، كينسب إىل نفسو التقصَت. سيئل يومنا ، مىن أعلم 
(، كيذكر عنو أنو قاؿ: " 102أنت أـ أرسطو ؟ فقاؿ: " لو أدركتو لكنت أكرب تالمذتو ")

كقاؿ أيضنا : (، 103قرأتي كتاب السماع ألرسطو أربعُت مرة ، كأرل أين حمتاج إىل معاكدتو ")
 (.104" قرأتي كتاب النفس ألرسطو مائيت مرة")

  : تالمذته 
كاف لإلماـ الفىارىايبٌ كثَت من التالميذ ، أشهرىم : تلميذاف ذميباف ، أحدمها : أخذ العلم     

 من اإلماـ مباشرة ، كاآلخر : تعلم على كتبو كميصىنَّفاتو كإف مل يره . 
(، مسيحي يعقويب املذىب . اشتهر بًترتة 105ِت بن عدم)أما األكؿ : فهو زكريا بن حي     

مؤلفات أرسطو كأخذ العلم عن  الفىارىايبٌ كىو يعد ْتق كارث ىذه املدرسة . حيث تعلم 
على يديو أيب سليماف حممد بن طاىر السجستاين، الذم التف حولو علماء عصره ببغداد 

 إخواف الصفا.  ( كما ىو حاؿ106كانتهت ىذه املدرسة إىل فلسفة صوفية)
ـ[  1037ػػػػػ  980ىػ /  428ػػػػ  370الثاين : فهو الشيخ الرئيس علي بن سينا ]      

الذم قاؿ عن نفسو: " قرأتي كتاب " ما بعد الطبيعة " ] ألرسطو [ فما كنتي أفهم ما فيو 
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 . كالتبس علٌي غرض كاضعو حىت أعدت قراءتو أربعُت مرة ، كصار يل حمفوظنا ، كأنا مع
ذلك ال أفهمو ، كآيست من نفسي ...... إىل أف قاؿ : كاشًتيتي كتابنا أليب نصر  الفىارىايبٌ 
يف أغراض كتاب " ما بعد الطبيعة " فرجعتي إىل بييت كأسرعتي قراءيت فانفتح علٌي يف الوقت 

(. كمن 107أغراض ذلك الكتاب بسبب أنو قد صار يل على ظهر القلب ، كفرحيت بذلك ")
نستنتج أف الشيخ الرئيس ابن سينا يعد من أكرب تالمذة  الفىارىايبٌ ، ألنو تعلم من   ىذا النص

كتبو . يقوؿ البيهقي : " اْلكماء أربعة ، اثناف قبل اإلسالـ ، كمها أرسطو كأفالطوف ، 
كاثناف يف اإلسالـ مها : أبو نصر ]  الفىارىايبٌ [ ، كأبو علي ] ابن سينا [ ككاف بُت كفاة أيب 

ا لتصانيفو")ن (. كيضيف ابن 108صر ككالدة أيب علي ثالثوف سنة ، ككاف أبو علي تلميذن
خلكاف: " كالرئيس أبو علي ابن سينا بكتبو ]  الفىارىايبٌ [ خترج ، كبكالمو انتفع يف تصانيفو 

 (. كقاؿ ابن العماد: "  الفىارىايبٌ أكرب فالسفة املسلمُت مل يكن فيهم مىن بلغ رتبتو، كبو109")
 (. 110أم بتآليفو خترج أبو علي بن سينا ")

  : أهم مؤلفات الَفارَاِبّي 
 (: 111تعددت مؤلفات الفىارىايبٌ يف خمتلف فركع الفلسفة، كديكنٍت تقسيمها كالتايل)     

كتاب "مقدمة يف املنطق" ، ككتاب" فصوؿ حيتاج إليها يف صناعة :  يف علم املنطق - أ
"، ككتاب" تعليق إيساغوجي على فرفوريوس"، ككتاب" املنطق" ، ككتاب "خمتصر يف املنطق

قاطيفورياس"، ككتاب" شرح علي بارم أرمانياس"، ككتاب" القياس أك التلخيص ] أنا 
لوطيقا األكؿ ["، ككتاب" القوؿ يف شرائط اليقُت ] أنا لوطيقا الثاين ["، ككتاب " طوبيقا" 

ا ] اخلطابة ["، ككتاب" األلفاظ ، ككتاب" اختصار سوفسطيقا"، ككتاب" اختصار ريطوريق
كاْلركؼ"، ككتاب" رسالة يف املاىية كاهلوية"، ككتاب" أربع رسائل منطقية صغَتة"، 
ككتاب" مقدمة يف املنطق"، ككتاب " رسالة يف علم الفلسفة"، ككتاب" رسالة يف علم 

 اْلكمة"، ككتاب "رسالة يف تقسيم الواحد" . 
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يف األخالؽ كالسياسة : كتاب" األلفاظ األفالطونية كتقوًن السياسة امللوكية  - ب
كاألخالؽ"، ككتاب" تلخيص نواميس أفالطوف" ، ككتاب" التنبيو على سبيل السعادة" ، 
أك " رسالة السعادة " ، ككتاب" حتصيل السعادة" ، ككتاب "سياسة املدينة" ، ك"رسالة يف 

ئ آراء أىل املدينة الفاضلة"، ككتاب" املدينة الفاضلة" ، السياسة" ، ككتاب" يف مباد
 ككتاب" فصوؿ" ، ككتاب" جوامع السَت املرضية يف اقتناء الفضائل اإلنسية". 

يف الرياضيات ، التنجيم ، الكيمياء ، العرافة ، املوسيقى: كتاب" شرح مقدمة املقالة  - ت
َت فيما يصح كما مل يصح من األكىل كاخلامسة من كتاب أقليدس"، ككتاب "رسالة تذاك

"، ككتاب" يف كجوب صناعة الكيمياء"، ككتاب" يف علم املزاج"، ككتاب  أحكاـ النجـو
"املقاالت الرفيعة يف أصوؿ علم الطبيعة"، ككتاب" بغية األمل يف صناعة الرمل كتقوًن 

قى" األشكاؿ"، ككتاب" أسطقساف"، كتاب "املوسيقي الكبَت"، ككتاب" املدخل يف املوسي
، ككتاب" املبادئ اليت هبا قواـ األجساـ كاألعراض"، ككتاب" منتخب من كتاب املدخل 
"، ككتاب"  يف اْلساب"، ك"رسالة يف قوانُت صناعة الشعر"، ككتاب "إبطاؿ أحكاـ النجـو

 شرح اجملسطي".
"، ككتاب "عيوف  - ث " ، ككتاب" أصل العلـو فنوف متنوعة : كتاب" إحصاء العلـو

اب" رسالة يف معاين العقل" ، ككتاب" رسالة يف النفس" ، ككتاب" املسائل"، ككت
تعليقات"، ككتاب" رسالة الفصوص يف اْلكمة ] أك فصوص اْلكمة ["، ك"رسالة يف 
 ، " جواب مسائل سيئل عنها"، ككتاب "رسالة يف الزماف"، ككتاب "رسالة يف فضيلة العلـو

يف الدعول القلبية" ، ككتاب "رسالة يف  ككتاب "رسالة يف مسائل متفرقة" ، ككتاب" رسالة
إثبات املفارقات ] أك املتفارقات [" ، ككتاب "مبادئ الفالسفة القددية"،  ككتاب "رسالة 
يف علم الفراسة"، ككتاب" تفسَت أمساء اْلكماء"، ككتاب "رسالة يف حدكث العامل"، 

تاب "رسالة يف ككتاب "رسالة يف تعريف الفلسفة"، ككتاب "رسالة يف التصوؼ"، كك
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األخالؽ"، ككتاب" كيف يستوم الذم يعلموف كالذين ال يعلموف"، ككتاب "مقالة 
 ."  اإلسكندر األفركديسي"، ككتاب "رسالة علـو املسائل كنتائج العلـو

يف ميصىنَّفات أرسطو: كتاب "رسالة فيما ينبغي أف يقدـ قبل تعلم الفلسفة" ،   - ج
الطوف اإلهلي كأرسطو طاليس"، ككتاب " رسالة يف ككتاب "اجلمع بُت رأيي اْلكيمُت أف

أغراض ما بعد الطبيعة"، ككتاب "رسالة يف العامل األعلى"، ككتاب "شرح رسالة النفس 
 ألرسطو طاليس"، ككتاب" رسالة يف العلم اإلهلي". 

يف ميصىنَّفات أفالطوف : كتاب "امللتقطات ألفالطوف"، ككتاب "رسالة أفالطوف يف  - ح
 بتالشي اإلنساف". رٌد من قاؿ 

 ىذه أىم ميصىنَّفات اإلماـ  الفىارىايبٌ، كيل يف النهاية عدة تعليقات أرتلها فيما يلي:     
: ال ديكن ترتيب مؤلفات  الفىارىايبٌ ْتسب تاريخ كضعها ، كلكن ديكن ترتيبها من أوًلا 

و فػي شبابو ، حيث نوعها. فمؤلفاتو يف علم الكالـ أك مبادئ الفلسفة قد تكوف من كضع
أك يكوف ألفها حبنا منو يف انتشار اْلكمة بُت اجلمهور. كلكن مؤلفاتو القيمة ىي ما كانت 

 (.112خاصة بفلسفة أرسطو شرحنا كتفسَتنا)
: حظى كتاب " إحصاء العلـو " بالثناء من معظم املؤٌرخُت، فقاؿ عنو ابن صاعد: " لو  ثانياا

بأغراضها مل يسبق إليو ، كال ذىب أحد مذىبو  كتاب شريف يف إحصاء العلـو ، كالتعريف
(، كقد قاـ أحد 113فيو ، كال يستغٌت طالب العلم كلها عن االىتداء بو ، كتقدًن النظر فيو")

 ( فأجاد.114الباحثُت املعاصرين بدراسة ىذا الكتاب ، دراسة علمية)
( ، كإف  116كحديثنا)( 115: كذلك حظى كتاب " املدينة الفاضلة " بثناء الفالسفة قددينا)ثالثاا

(، إال إنو يدؿ 117كاف يرجع الفضل يف ترتيب الكتاب كتقسيمو إىل فصوؿ لعلماء مصر)
على عبقرية  الفىارىايبٌ، فكأنو رجل من رجاؿ القرف العشرين ... يؤمن بالسالـ كاألمن 

 (.118الدكليُت كىو املبدأ الذم تدعو إليو منظمة األمم املتحدة حالينا)
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فات  الفىارىايبٌ متنوعة اْلجم ، فمنها الكبَت كمنها الصغَت. كال غرابة يف ذلك : أف ميصىنَّ رابعاا
، فإف  الفىارىايبٌ كاف يعاًف املوضوعات على حسب الكيف ال على حسب الكم. يقوؿ ابن 
خلكاف: "ككاف أكثر تصنيفو يف الرقاع، كمل ييصىنِّف يف الكراريس إال القليل ، فلذلك جاءت 

 (.119فصوالن كتعاليق، كيوجد بعضها ناقصنا مبتورنا ") أكثر تصانيفو
كختامنا، فإف اإلماـ الفىارىايبٌ يعد ْتق أكؿ من صاغ الفلسفة اإلسالمية يف ثوهبا الكامل ،      

ككضع أصوهلا كمبادئها بعد أف كانت نظرات متفرقة كمتعلقة مبوضوعات خمتلفة عند 
بو الكالـ عن اإلماـ  الفىارىايبٌ أفضل من كالـ  (. كال أجد تعليقنا أختم120الفالسفة  قبلو)

ابن صاعد القرطيب حُت يقوؿ:" بذ )  الفىارىايبٌ ( رتيع أىل اإلسالـ فيها ] الفلسفة [ كأرىب 
عليهم يف التحقق هبا ، فشرح غامضها ، ككشف سرىا ، كقرب تناكهلا كرتع ما حيتاج إليو 

منبهنا على ما أغفلو الكندم كغَته من صناعة  منها يف كتب صحيحة العبارة لطيفة اإلشارة
التحليل كإمناء التعليم كأكضح القوؿ فيها عن مواد املنطق اخلمس كإفراد كجوه االنتفاع هبا ، 
كعرؼ طرؽ استعماالهتا ككيف تيعرؼ صورة القياس يف كل مادة منها . فجاءت كتبو يف 

 (.121ذلك الغاية الكافية كالنهاية الفاضلة ")
 :وفاته 

سبق اْلديث أف اإلماـ  الفىارىايبٌ قد استقر يف مدينة بغداد فًتة ليست بالقصَتة، مث      
( كمل ديكث هبا طويالن ،  مث توجو بعدىا إىل دمشق كقبل أف 122خرج منها إىل عسقالف)

يصل إليها ، خرج عليو رتاعة من قطاع الطرؽ ، فقاتلهم قتاؿ الشجعاف حىت لقي ربو 
ا يف عاـ ]  (. كحزف عليو 123ـ [، كدفن عند باب الصغَت بدمشق) 950ىػ/  339شهيدن

ا ، حىت إنو صلب اللصوص كقطاع الطرؽ الذين قتلوه  سيف الدكلة اْلمداين حزننا شديدن
 (. فرحم اهلل تعاىل اإلماـ  الفىارىايبٌ رزتة كاسع.124على جذكع النخيل عند قرب  الفىارىايبٌ)

 الخاتمة وأهم نتائج البحث
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 خادتة أحاكؿ أف أبلور فيها أىم النتائج اليت توصل إليها ىذا البحث، كىي: ىذه   
: أثبت البحث أف بالد ما كراء النهر كانت على اتصاؿ كثيق ْتضاريت الفرس كاهلند  أوًلا

؛ كىي حضارات هلا باع طويل يف جماؿ الفلسفة ، عكف عليها علماء بالد ما كراء 
النهر، كحذقوا فنوهنا، كانتهت إليهم غاية ىذا العلم. حىت استطاعوا أف خيالفوا كثَتنا من 

 طو " كقاموا بالرد عليو كدكنوا ذلك يف مؤلفاهتم.آراء املعلم األكؿ " أرس
ا ،  ثانياا: أثبت البحث أف اإلماـ  الفىارىايبٌ استنبط طريقة خاصة بو مل يػيقىًلد فيها أحدن

كاخًتع آلة موسيقية ما زالت مستعملة إىل اليـو كقد استطاع أف يبُت طبيعة األصوات 
زاف كاهلزج كيف نفس الوقت استطاع أف كتوافقها كطبقات الوقف، كأنواع األنغاـ كاألك 

يشرح آراء األقدمُت كيبُت ما أحدثو كل عامل من علماء املوسيقى، كيصحح أغالطهم ، 
 كمأل الفراغ الذم تركوه يف تلك الصناعة كما زالت مؤلفاتو تشهد لو بذلك . 

( كمتأدبنا مع أثبت البحث أف اإلماـ  الفىارىايبٌ كاف مؤمننا باهلل تعاىل كبرسولو ) ثالثاا:
القرآف الكرًن كالسينَّة النبوية، مؤمننا بكل ما كرد فيهما من أمور االعتقاد ػ  أما ما كرد يف  
كتبو من كالـ يشرح فيو كالـ " أرسطو " ال يعٍت بالضركرة أف الرجل قد اعتنق ىذا 

كرمبا كانت دراستو للفلسفة يف صدر شبابو ىي اليت دفعتو إىل مثل ىذا الكالـ  الفكر.
 املأخوذ عليو كىو حاؿ كثَت من الفالسفة يف زمانو.

أثبت البحث أف اإلماـ  الفىارىايبٌ يعد ْتق أكؿ من صاغ الفلسفة اإلسالمية يف  رابعاا:
متفرقة كمتعلقة مبوضوعات  ثوهبا الكامل، ككضع أصوهلا كمبادئها بعد أف كانت نظرات

 خمتلفة عند الفالسفة قبلو.
أثبت البحث أف عبقرية املكاف قد أثرت يف فكر كفلسفة  الفىارىايبٌ، فقد أثرت  خامساا:

فيو نشأتو ببالد ما كراء النهر حيث الطبيعة اجلغرافية الساحرة، كعندما كطئت أقدامو 
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كنظريتو القددية يف الفلسفة، لييخرج  أرض مصر، كأطلع على علومها كفنوهنا، غَت فكره
 للبشرية كتابنا يف فلسفة اْلكم، سبق بو علماء االجتماع السياسي يف العامل األكركيب.

أثبت البحث أف  الفىارىايبٌ كاف فيلسوؼ كقتو بال خالؼ، رتع كثَتنا من العلـو  سادساا:
، كالطب ، كالنحو ، كالشعر  كفاؽ فيها أقرانو كمن أىم ىذه العلـو ؛ املنطق ، كاملوسيقى

ا يستحق التقدير كاإلشادة. أما أسلوبو يف التأليف،  ، كالكيمياء . كقد ترؾ لنا تراثنا خالدن
فقد كاف أسلوبنا عربينا رشيقنا، كلكن يؤخذ عليو حبو للمًتادفات دما يؤدم يف بعض 

تعيُت كتقيد كل معٌت األحياف إىل التوسع يف املعاين الفلسفية اليت حتتاج إىل التحديد كال
 بلفظو ككل لفظ مبعناه.

أثبت البحث أف  الفىارىايبٌ كاف لو باع طويل يف علم املنطق ، كصاحب نظرية أثرت  سابعاا:
عقوؿ املسلمُت لعدة قركف تالية، فهو صاحب الفضل األكؿ على الفلسفة اإلسالمية؛ ألنو 

فالسفة اإلسالـ على اْلقيقة .  ىو الذم كضع أساسها ، كرتب مسائلها ، كهلذا يعد أكؿ
قًلد ، بل كاف ينظر فيها نظر اجملتهد ، 

ي
يضاؼ إىل ذلك أنو مل يكن ينظر يف الفلسفة نظر امل

كأنو كاف يدعو إىل اْلقيقة كلو خالفت مذىب أرسطو ؛ كىو أعظم فالسفة اليوناف رتيعنا. 
ن بعده طريق لذا فإف  الفىارىايبٌ يعد ػػػ ْتق ػػػػ أكؿ مىن فتح باب االج

ى
تهاد يف الفلسفة. كمهد مل

 االبتكار فيها ، كأشعره بإمكاف التجديد يف علومها.
                                                           

املقدمة،  ـ(:1405/ىػ808( ابن خلدكف: )عبد الرزتن بن حممد بن خلدكف، املتوىف يف عاـ:1)
 .  930، ص  3ـ، جػ 2006حتقيق: د. على عبد الواحد كايف، القاىرة: اهليئة العامة للكتاب، 

 . 1006، ص  3املقدمة، جػ( ابن خلدكف: 2)
، 976ىػ / 387اخلوارزمي :) حممد بن أزتد بن يوسف، املتوىف يف عاـ: ( 3) ـ(: مفاتيح العلـو

 . 131ـ، ص 2004حتقيق: فاف فلوتن، القاىرة : اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
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ـ ( : 1069ىػ /  462ابن صاعد : ) صاعد بن أزتد بن صاعد األندلسي، املتوىف يف عاـ:  (4)
 .  35ػػػػػ  34ـ ، ص  1997مم ، حتقيق: د . حسُت مؤنس ، القاىرة : دار املعارؼ ، طبقات األ

 .1010، ص  3ابن خلدكف : املقدمة ، جػ ( 5)
 .1010، ص  3ابن خلدكف : املقدمة ، جػ ( 6)
 .1086، ص  3ابن خلدكف : املقدمة ، جػ  (7)
 .1080، ص  3ابن خلدكف : املقدمة ، جػ ( 8)
 .1086، ص  3: املقدمة ، جػ ابن خلدكف  (9)
ػػػيٍحوف 10) ًسػػػٍَت ًدٍريىػػػا  –( أطلػػػق اجلغرافيػػػوف العػػػرب علػػػى املنػػػاطق اخلصػػػبة السػػػهلة الواقعػػػة بػػػُت هنػػػرم سى

يٍحػػوىف  – Sir Darya -حالينػػا اللػػذين يصػػباف يف ْتػػر  -Amu Daryaأىمُّػػٍو ًدٍريىػػا حالينػػا  –كجى
كالشػػاطئ األيسػػر لنهػػر سػػيحوف، كيشػػمل طخارسػػتاف، كاخلتػػل، ىػػذه الػػبالد  -حالينػػا  آراؿ –خػػوار ـز 

بالد ما كراء النهر. كليس مبا كراء النهر موضػع خيلػو مػن العمػارة، مػن  -قددينا –أطلق عليها املسلموف 
يػػػػاقوت اْلموم:)شػػػػهاب الػػػػدين أيب عبػػػػد اهلل يػػػػاقوت بػػػػن عبػػػػد اهلل  مدينػػػػة أك قػػػػرل أك زرع أك مرعػػػػى.

ـ(: معجػػػػػػػم البلػػػػػػػداف، بػػػػػػػَتكت: دار إحيػػػػػػػاء الػػػػػػػًتاث 1229ىػػػػػػػػػػػ / 626مػػػػػػػي، املتػػػػػػػوىف يف عػػػػػػػاـ: الرك 
، حممػود حممػد خلػف:) دكتػور(: بػالد مػا كراء النهػر يف 45، ص 5جػػـ،  1997ىػػ ػػػػػ 1417العريب،

 كما بعدىا. 16ـ، ص2014العصر العباسي، القاىرة: اهليئة العامة للكتاب، 
 .  27ػػػػ  26، ص ابن صاعد: طبقات األمم ( 11)
اهلند: ىي بالد كاسعة كثَتة العجائب. تكوف مسافتها ثالثة أشهر يف الطوؿ كشهرين يف ( 12)

العرض، كىي أكثر أرض اهلل جباالن كأهنارنا، كقد اختصت بكرًن النبات كعجيب اْليواف، كحيمل منها  
كأما أقصاىا فقلما يصل إليها أىل كل طرفة إىل سائر البالد مع أف التجار ال يصلوف إال إىل أكائلها. 

بالدنا ألهنم كفار يستبيحوف النفس كاملاؿ. كاهلند كالسند كانا أخوين من كلد توقَت بن يقطن بن حاـ 
، كىم أىل ملل متلفة: منهم من يقوؿ باخلالق دكف النيب، كىم الربامهة، كمنهم من ال بن نوح،

بد القمر، كمنهم من يعبد النار. ياقوت اْلموم: يقوؿ هبما، كمنهم من يعبد الصنم، كمنهم من يع
 .47، ص 1معجم البلداف، جػ
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كما  182، ص  1ـ، جػ 2000أزتد أمُت : ضحى اإلسالـ ، القاىرة: اهليئة العامة للكتاب، ( 13)
 بعدىا. 

ـ(: الفهرست، حتقيق: 993ىػ / 383ابن الندًن: ) حممد بن إسحاؽ الندًن، املتوىف يف عاـ:  (14)
، ابن صاعد :  336ـ، ص 1997ىػ ػػػػ 1417إبراىيم رمضاف، بَتكت : دار املعرفة، الشيخ 

 . 230طبقات األمم ، ص 
 ـ. 2003طيبع يف اهليئة العامة لقصور الثقافة ، القاىرة ،  (15)
 .1011، ص  3املقدمة ، جػ ( 16)
 . 1011، ص  3املقدمة ، جػ  (17)
ـ (: 1269ىػ/  668القاسم اخلزرجي، املتوىف يف عاـ:  ابن أيب أصيبعة : ) أبو العباس أزتد بن (18)

 552ـ ، ص  1965عيوف األنباء يف طبقات األطباء ، حتقيق: د . نزار رضا ، بَتكت : مكتبة اْلياة ، 
. 
مًتنا( أك ذتانية عشر ألف قدـ، أك أربعة   4827الفىٍرسىخ : مقياس للطوؿ يػيقىدَّر بثالثة أمياؿ )( 19)

رينهات(: تكملة املعاجم العربية، تررتة: د. حممد سليم النعيمي، العراؽ: دار دكزم:) كيلومًتات.
 .189، ص 6جػ ـ ،1980الرشيد ، 

بارتولد )فاسيلي فالدديَتكفتش(: تركستاف من الفتح العريب إىل الغزك املغويل، تررتة: صالح الدين ( 20)
 .  293ـ، ص 1981ػػػػ 1401 اجمللس الوطٍت للثقافة، عثماف ىاشم، الكويت:

( : التنبيو كاألشراؼ ـ957ىػ /  346املسعودم : ) أبو اْلسن علي بن اْلسُت، املتوىف يف عاـ: ( 21)
 .  65ـ ، ص  1981، بَتكت: دار كمكتبة اهلالؿ ، 

ـ(: 1166ىػ / 562 املتوىف يف عاـ: ( السمعاين:) عبد الكرًن بن حممد بن منصور التميمي،22)
،  5جػ  ـ،1988ىػ ػػػ 1408، حتقيق: عبد اهلل عمر الباركدم، بَتكت: دار الكتب العلمية،األنساب 

 ، حتت لفظ: " الوسيجي ".  603ص 
لسًتنج) كي(: بلداف اخلالفة الشرقية، تررتة بشَت فرنسيس ، ككوركيس عواد، بَتكت: مؤسسة ( 23)

 .  528ـ، ص 1985ىػ ػػ 1405الرسالة ، 
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ين(: األعالـ، قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاملستعربُت الزركلي) خَت الد( 24)
 . 20، ص  7ـ، جػ 1980كاملستشرقُت، بَتكت: دار العلم للماليُت، 

(: تتمة صواف  ـ1169 ىػ/ 565البيهقي:) ظهَت الدين علي بن زيد سجستاين، املتوىف يف عاـ: ( 25)
، مصطفى عبد الرازؽ: فليسوؼ العرب  16ىػ ، ص  1351اْلكمة ، الىور ، باكستاف ، ) د.ـ(، 

 .56ػػػػ  55ـ، ص 1945كاملعلم الثاين، القاىرة،) د. ـ(، 
ـ(: تاريخ 1348ىػػ / 748الذىيب: ) مشس الدين حممد بن أزتد الذىيب، املتوىف يف عاـ:  (26)

ار الكتاب اإلسالـ ككفيات املشاىَت كاألعالـ، حتقيق: د. عمر عبد السالـ تدمرم، بَتكت: د
، ككتابو: سَت أعالـ النبالء ، حتقيق: شعيب  182، ص  25ـ، جػ 1993ىػ ػػػ 1413اإلسالمي،

 . 16، ص  5ـ، جػ 1985ىػػ ػػػ 1405األرناؤكط، بَتكت: مؤسسة الرسالة،
ـ [: 1227ق/  624القفطي :) رتاؿ الدين أيب اْلسن علي بن يوسف، املتوىف يف عاـ: ( 27)

ابن خلكاف : ) أبو .  279ـ ، ص  1919ار اْلكماء ، بغداد : مكتبة املثٌت ، إخبار العلماء بأخب
ـ (: كفيات األعياف كأنباء أبناء 1383ىػ / 681العباس أزتد بن حممد بن إبراىيم، املتوىف يف عاـ: 

 . 153، ص  5ـ، جػ 1998الزماف، حتقيق: د. مرًن قاسم طويل، بَتكت: دار الكتب العلمية، 
، ص 1معجم البلداف، جػياقوت اْلموم:  نة السالـ، بغداد عاصمة العراؽ حالينا.مدي( ىي: 28)

456. 
ـ(: تاريخ 1286ىػ/ 685ابن العربم : ) غريغوريوس أبو الفرج ىاركف امللطي، املتوىف يف عاـ: ( 29)

ـ ، ص  1992بَتكت:  دار املشرؽ ،  خمتصر الدكؿ ، حتقيق: األب أنطوف صاْلي العيسوم ،
ـ(: 1362ىػ / 764صفدم: )صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل، املتوىف يف عاـ: ، ال 296

ىػ  ػػػػ 1420الوايف بالوافيات، حتقيق: أزتد األرناؤكط  ك آخركف ، بَتكت: دار إحياء الًتاث، 
 .102، ص  1ـ، جػ2000

، ابن الوردم: ) زين الدين عمر بن مظفر،  416، ص  5الذىيب : سَت أعالـ النبالء ، جػ ( 30)
ىػ ػػػػ  1417ـ(: تاريخ ابن الوردم، بَتكت : دار الكتب العلمية ،1348ىػ / 749املتوىف يف عاـ: 

 ،  1ـ ، جػ  1996
 . 274ص 
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، كبُت الرٌقٌة يوماف. قيل: ىي أٌكؿ  ( حرَّافي 31) : مدينة قددية قصبة ديار مضر، بينها كبُت الٌرىا يـو
مدينة بنيت بعد الطوفاف، ككانت منازؿ الصابئة اْلرانيُت الذين يذكرىم مصٌنفو امللل كالنحل، كىى 

 .235، ص 2. ياقوت اْلموم: معجم البلداف، جػمهاجر اخلليل إبراىيم
 .  73طبقات األمم ، ص ابن صاعد : ( 32)
دمشق: قصبة مشهورة ببالد الشاـ، مسيت بذلك ألهنم دمشقوا يف بنائها أم أسرعوا، كقيل:  (33)

ـ( 635ىػ/ 14نسبة إىل دماشق بن قاين بن مالك بن ساـ، فتحت على يد خالد بن الوليد عاـ )
 .463، ص2كأمسها القدًن دمسكو، ياقوت اْلموم: معجم البلداف، جػ

 .17ـ، ص 1988يد زايد:) دكتور(: الفارايب، القاىرة: دار املعارؼ، سع (34)
ق ػػػػ 1432القاىرة: دار الكتب كالوثائق القومية، نعمات أزتد فؤاد) دكتورة(: شخصية مصر ،( 35)

  ـ،2011
 .180ص 

ـ(: 1678ىػػػ/1089ابن العماد اْلنبلي: )عبد اْلي بن أزتد بن حممد، املتوىف يف عاـ: ( 36)
ىػ 1406الذىب يف أخبار مىن ذىب، حتقيق: عبد القادر األرناؤكط ، دمشق: دار ابن كثَت، شذرات

 ،  2ـ، جػ 1985ػػػ 
 . 347ص 

حلب : مدينة عظيمة كاسعة كثَتة اخلَتات طيبة اهلواء، كىي قصبة جند ًقنسرين فتحت علي يد ( 37)
ا، ياقوت اْلموم: معج  – 282، ص  2م البلداف، جػ أيب عبيدة بن اجلراح، كهلا قلعة حصينة جدن

290. 
الرٌَّم: مدينة مشهورة من أمهات البالد كأعالـ املدف، كثَتة اخلَتات، قصبة بالد اجلباؿ، كانت ( 38)

ياقوت  أكرب من أصفهاف بكثَت، تفاىن أىلها بالقتاؿ يف عصبٌية املذاىب حىت صارت كأحد البلداف.
 .116، ص3اْلموم: معجم البلداف، جػ

، القزكيٍت :) زكريا بن حممد بن حممود، املتوىف يف عاـ: 16البيهقي : تتمة صواف اْلكمة ، ص ( 39)
،  2ـ، جػ 2003(: آثار البالد كأخبار العباد ، القاىرة : اهليئة العامة لقصور الثقافة ،ـ1283ىػ/ 682
 .548ص 
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دم بور: تاريخ الفلسفة يف اإلسالـ ، تررتة: د . حممد عبد اهلادم أبو ريدة ، القاىرة: اهليئة العامة  (40)
 . 160ـ ، ص  2010للكتاب ، 

عرفها ابن خلدكف بقولو: " ىي علم ينظر يف الوجود املطلق ، فأكالن يف األمور العامة للجسمانيات  (41)
رة كالوجوب كاإلمكاف كغَت ذلك . مث ينظر يف مبادئ كالركحانيات، من املاىيات كالوحدة كالكث

املوجودات كأهنا ركحانيات ، مث يف كيفية صدكر املوجودات عنها كمراتبها ، مث يف أحواؿ النفس بعد 
مفارقة األجساـ كعودىا إىل املبدأ .... كىو عندىم علم شريف يزعموف أنو يوقعهم على معرفة الوجود 

 .  1028، ص  3عُت السعادة يف زعمهم"، املقدمة ، جػ  على ما ىو عليو ، كأف ذلك
( مرك: مدينتاف: مىٍركي الركذ، كمىٍركي الشاىجاف كاملقصود األخَت، كىي من أشهر مدف خراساف، 42)

، 4كقصبتها، بينها كبُت بلخ مائة كاثناف كعشركف فرسخنا. ياقوت اْلموم: معجم البلداف، جػ
 .440رقية، ص، لسًتنج: بلداف اخلالفة الش253ص

ـ،  2008حممد لطفي رتعة) دكتور( : تاريخ فالسفة اإلسالـ ، القاىرة: اهليئة العامة للكتاب ، ( 43)
 .16ص 

( البىٍصرىةي: يف كالـ العرب األرض الغليظة، كقاؿ قطرب: البصرة األرض الغليظة اليت فيها حجارة 44)
ظة، كقاؿ غَته: البصرة حجارة رخوة فيها تقلع كتقطع حوافر الدكاٌب، قاؿ: كيقاؿ بصرة لألرض الغلي

بياض، كقاؿ ابن األعرايب: البصرة حجارة صالب، قاؿ: كإمنا مسيت بصرة لغلظها كشٌدهتا. كىي 
إحدل مدف العراؽ حالينا. قاؿ الشعيب: مصرت البصرة قبل الكوفة بسنة كنصف. كىي مدينة على 

، 1املاء. ياقوت اْلموم: معجم البلداف، جػ قرب البحر كثَتة النخيل كاألشجار، سبخة الًتبة ملحة
 .430ص 

عبد املتعاؿ الصعيدم: اجملددكف يف اإلسالـ، من القرف األكؿ حىت الرابع عشر، القاىرة: اهليئة العامة  (45)
 كما بعدىا . 141ـ ، ص 2007لقصور الثقافة،

رًيَّة: املدينة املشهورة مبصر، على ساحل البحر املتوسط 46) ٍندى بناىا اإلسكندر األكرب. ياقوت ( اإلسكى
 .182، ص 1اْلموم: معجم البلداف، جػ

 . 553، ابن أيب أصيبعة : عيوف األنباء ، ص  279القفطي : أخبار اْلكماء ، ص ( 47)
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مصطفى عبد الرازؽ) دكتور(: دتهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ، القاىرة : اهليئة العامة للكتاب ،  (48)
 .66بو: فيلسوؼ العرب كاملعلم الثاين، ص ، ككتا 64ـ ، ص  2010

ىػ ػػػ  1405جعفر آؿ ياسُت:) دكتور(: الفارايب يف حدكده كريسيومو، بَتكت: عامل الكتب،  (49)
 .32ـ، ص 1985

ـ ( : الرد على البكرم 1328ىػ / 728ابن تيمية:) أزتد بن عبد اْلليم بن تيمية، املتوىف يف عاـ:  (50)
 . 579، ص  2ىػ ،  جػ  1417، حتقيق: حممد علي عجاؿ، املدينة املنورة : مكتبة الغرباء األثرية ، 

 . 1021، ص  3ابن خلدكف : املقدمة ، جػ  (51)
 .33د. سعيد زايد: الفارايب، ص  (52)
 كما بعدىا . 140ص  (53)
 . 73طبقات األمم ، ص ( 54)
 . 182، ص  25تاريخ اإلسالـ ، جػ ( 55)
رسائل الفارايب، رسالة :" ما ينبغي أف ييقدـ قبل تعلم الفلسفة" ، القاىرة: اهليئة العامة للكتاب ، ( 56)

 ـ ،  2007
 .  124ص 

 . 132ػػػػػ  131رسائل الفارايب، رسالة :" عيوف املسائل" ، ص ( 57)
ـ(: كتاب املنطق، حتقيق: 950ىػ/ 339الفارايب:) حممد بن حممد بن طرخاف، املتوىف يف عاـ  (58)

، د . مصطفى عبد الرازؽ : دتهيد 108، ص 2ـ، جػ1985د. رفيق العىجىم، بَتكت: دار املشرؽ، 
 . 67لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ، ص 

 . 164ػػػػػػ    162سالـ ، ص عبد املتعاؿ الصعيدم: اجملددكف يف اإل (59)
 . 236مفاتيح العلـو ، ص ( 60)
فارمر) ىنرم جورج(: تاريخ املوسيقى العربية ، تررتة: د . حسُت نصار ، القاىرة: دار الطباعة ( 61)

 كما بعدىا .  205ـ ، ص 1956اْلديثة ، 
حممد أيوب ، القاىرة: اهليئة يونج )كويلر(: الشرؽ األدىن، جمتمعو كثقافتو ، تررتة: د. عبد الرزتن  (62)

 . 30ـ ، ص  2002املصرية العامة للكتاب ، 
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دنية اإلسالمية كأثرىا يف اْلضارة األكركبية ، القاىرة : مكتبة ( 63)
ى
سعيد عبد الفتاح عاشور) دكتور(: امل

 . 202ـ ، ص  1982األذملو املصرية ، 
، ص  5: سَت أعالـ النبالء ، جػ ، الذىيب 155، ص  5ابن خلكاف : كفيات األعياف ، جػ  (64)

 . 349، ص  2، ابن العماد : شذرات الذىب ، جػ  416
 . 554عيوف األنباء ، ص ( 65)
 . 548، ص  2آثار البالد ، جػ ( 66)
 . 272، ص  1تاريخ ابن الوردم ، جػ ( 67)
 . 102، ص  1الوايف بالوفيات ، جػ ( 68)
 . 253، ص  11البداية كالنهاية ، جػ  (69)
" ، ص ( 70)  . 155رسائل الفارايب ، رسالة :" النكت فيما يصح كما ال يصح من أحكاـ النجـو
مل يبق سول اجلزء األكؿ من مؤلفو، كقد طيبع منو بعض نبذ بعناية األستاذ " كند" يف أعماؿ املؤدتر ( 71)

تررتة: د .  ـ(. فارمر : مصادر املوسيقى العربية ، 1884ىػ / 1302الشرقي السادس يف ليىدف سنة )
 . 63ػػػػ  62ـ ، ص  2010حسُت نصار ،  القاىرة: اهليئة العامة للكتاب ، 

يوجد منو خمطوط يف دار الكتب املصرية ، كنسخة أخرل كانت يف خزانة املرحـو مراد الباركدم ( 72)
، كبيعت مع باقي خمطوطاتو إىل إحدل جامعات الواليات املتحدة . كلعل كتاب " املوسيقى " 

ستاذ " كند" ػ مأخوذ من بعض نسخ املدخل إىل صناعة املوسيقى املوجودة يف خزائن أكركبا، كشرع لأل
نزيل   Rodolphed ‘ Erlonger Baronاألستاذ العالمة الباركف " ركدلف درلنجو " 

سيدم بوسعيد بتونس بًترتة كتاب الفارايب يف فن املوسيقى إذ أرسلت لو نسخة فوتوغرافية عن 
، ص  2الكتب كخزانة املرحـو مراد الباركدم. برككلماف : تاريخ األدب العريب ، جػ  نسخيت دار

، يوسف إلياف سركيس: معجم املطبوعات العربية كاملعربة ، تقدًن: أزتد باشا تيمور، النجف: 540
 . 1424،  ص  2ـ ، جػ 1928منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعشي، 

 . 73طبقات األمم ، ص  (73)
 . 416، ص  15سَت أعالـ النبالء ، جػ ( 74)
 .154، ص  5ابن خلكاف : كفيات األعياف ، جػ ( 75)
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 . 327، ص  2شذرات الذىب ، جػ  (76)
 .66، د. مصطفى عبد الرازؽ: فيلسوؼ العرب، ص  555عيوف األنباء ، ص  (77)
ـ( : الفالكة 1795ىػ / 1210: ) شهاب الدين أزتد بن علي، املتوىف ػػػ تقريبنا ػػػػ يف عاـ: الدُّجٍلي (78)

ـ ، ص  2003كاملفلوكوف، تقدًن: د . زينب حممود اخلضَتم ، القاىرة : اهليئة العامة لقصور الثقافة ، 
107  . 

 .  1170، ص  3املقدمة ، جػ  (79)
 .  64ص فارمر: مصادر املوسيقى العربية ،  (80)
 . 26ـ ، ص  1987حسن عثماف:) دكتور(: منهج البحث التارخيي ، القاىرة : دار املعارؼ ،  (81)
حامد طاىر:)دكتور(: الفلسفة اإلسالمية، اجلانب الفكرم من اْلضارة اإلسالمية، القاىرة:  (82)

 .  371، ص  2ـ، جػ 2012اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
 .  125الة :" ما ينبغي أف يقدـ قبل تعلم الفلسفة "، ص رسائل الفارايب ، رس (83)
 . 23، د. سعيد زايد: الفارايب، ص 153، ص  5كفيات األعياف ، جػ ( 84)
 . 103رسائل الفارايب ، رسالة: " معاين العقل"، ص  (85)
ـ ، ص  1960قدرم حافظ طوقاف: ) دكتور( : مقاـ العقل عند العرب ، القاىرة : دار املعارؼ ، ( 86)

116  . 
 . 143رسائل الفارايب ، رسالة: " النكت فيما يصح كما ال يصح يف أحكاـ النجـو " ، ص ( 87)
 . 185دم بور : تاريخ الفلسفة يف اإلسالـ ، ص  (88)
 .  115د. قدرم حافظ طوقاف: مقاـ العقل عند العرب ، ص  (89)
 كما بعدىا. 7، ص  1د . حامد طاىر : الفلسفة اإلسالمية ، جػ ( 90)
 . 579، ص  2الرد على البكرم ، جػ ( 91)
 .  182، ص  25تاريخ اإلسالـ ، جػ  (92)
 .  416، ص  15سَت أعالـ النبالء ، جػ  (93)
 . 253، ص  11البداية كالنهاية ، جػ ( 94)
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ىػ/  630( ابن األثَت: ) على بن حممد بن حممد بن عبد الكرًن الشيباين، املتوىف يف عاـ: 95)
 -ىػ 1418ـ(: الكامل يف التاريخ، حتقيق: عبد اهلل القاضي، بَتكت: دار الكتب العلمية، 1233
اىنشاه ، أبو الفدا: ) إمساعيل بن علي بن حممود بن عمر بن ش ، 237، ص  7، جػ  ـ1998

ـ(: املختصر يف أخبار البشر، حتقيق: حممود ديوب، بَتكت: دار 1331ىػ  /732املتوىف يف عاـ: 
 . 435، ص 1جػ  ـ،1997ىػ ػػػػػ 1417الكتب العلمية، 

 . 108ػػػػ  107الفالكة كاملفلوكوف ، ص ( 96)
ـ(: 1328ىػ / 728يف عاـ: ابن تيمية :) أزتد بن عبد اْلليم، املتوىف ( ملزيد من التفاصيل، انظر: 97)

، ص  1ىػ ، جػ  1415شرح العقيدة األصفهانية ، حتقيق: إبراىيم سعيدام ، الرياض : مكتبة الرشد ، 
، ككتابو:  درء تعارض العقل كالنقل، حتقيق: حممد رشاد سامل ، الرياض: دار الكنوز األدبية ،  214

ىػ  751ن أيب بكر أيوب، املتوىف يف عاـ: . كابن قيم اجلوزية:) حممد ب289، ص  5ىػ ، جػ  1391
: إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف ، حتقيق: حممد حامد الفقي ، بَتكت : دار املعرفة ، ـ(1350/

، ككتابو: شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاْلكمة  263، ص  2ـ ، جػ  1975ىػ ػػػػ  1395
ـ ،  1978ىػ ػػػػ  1398س النعساين، بَتكت : دار الفكر، كالتعليل ، حتقيق: حممد بدر الدين أبو فرا

ـ( : 1153ىػ /  548. الشهرستاين :) حممد بن عبد الكرًن بن أيب بكر أزتد، املتوىف يف عاـ:  14ص 
 ، 2ىػ ، جػ  1404بَتكت: دار املعرفة ،  امللل كالنحل ، حتقيق: حممد سيد كيالين ،

 . 157ص  
 . 125: " فيما ينبغي أف يػيقىدـ قبل تعلم الفلسفة" ، ص  رسائل الفارايب، رسالة (98)
 . 16البيهقي : تتمة صواف اْلكمة ، ص ( 99)
 . 118د . قدرم حافظ طوقاف : مقاـ العقل عند العرب ، ص  (100)
كما  106، ص  1، الصفدم : الوايف بالوفيات، جػ 556ابن أيب أصيبعة: عيوف األنباء، ص  (101)

 بعدىا.
 . 347، ص  2ابن العماد : شذرات الذىب ، جػ  (102)
 . 103، ص  1الصفدم : الوايف بالوفيات ، جػ  (103)
 .  153، ص  5ابن خلكاف : كفيات األعياف ، جػ  (104)
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 .  546، ص  2برككلماف : تاريخ األدب العريب ، جػ ( 105)
 . 36د . حممد لطفي رتعة : تاريخ فالسفة اإلسالـ ، ص ( 106)
، ص  1، الصفدم : الوايف بالوفيات ، جػ  158، ص  2خلكاف : كفيات األعياف ، جػ ابن ( 107)

103. 
 . 16تتمة صواف اْلكمة ، ص  (108)
 . 153، ص  5كفيات األعياف ، جػ ( 109)
 . 347، ص  2شذرات الذىب ، جػ  (110)
أيب  ، ابن 279، القفطي : أخبار اْلكماء ، ص  368، ص  1ابن الندًن : الفهرست ، جػ  (111)

كما بعدىا  535، ص  2، برككلماف : تاريخ األدب العريب ، جػ  557أصيبعة : عيوف األنباء ، ص 
ىدية العارفُت، أمساء املؤلفُت كآثار املصنفُت، استانبوؿ: ككالة املعارؼ،  :، إمساعيل البغدادم

كما  43، ص ، د. جعفر آؿ ياسُت: الفارايب يف حدكده كريسيومو 40ػػػػ  39، ص  2ـ، جػ 1955
، رقم امليكركفيلم ]  32، ص  2بعدىا، كفهرست خمطوطات مكتبة آزاد ػػػ عليكر ػػػ اهلند، جػ 

[ عنواف : جمموعة رسائل، فهرس خمطوطات مكتبة بَت 5ػػػ  32/1[ رقم املكتبة ]  5ػػػ  33/3/1
[ 1ػػػ  17كتبة ] [ رقم امل 94/2، رقم امليكركفيلم ] 109، ص1حممد شاه ػػػ كجرات ػػػ اهلند، جػ 

 عنواف : جمموعة رسائل.
 .19د . حممد لطفي رتعة : تاريخ فالسفة اإلسالـ ، ص ( 112)
 .  73طبقات األمم ، ص ( 113)
 كما بعدىا. 341، ص2د . حامد طاىر : الفلسفة اإلسالمية، جػ (114)
، ابن أيب أصيبعة  279: أخبار اْلكماء ، ص  ، القفطي16البيهقي : تتمة صواف اْلكمة ، ص ( 115)

 . 103، ص  1، الصفدم : الوايف بالوفيات ، جػ  557: عيوف األنباء ، ص 
، دم بور : تاريخ الفلسفة 65د . مصطفى عبد الرازؽ : دتهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ، ص ( 116)

، د . حامد طاىر  21سالـ ، ص ، د . حممد لطفي رتعة : تاريخ فالسفة اإل 189يف اإلسالـ ، ص 
 : الفلسفة اإلسالمية ، 

 .73، ص  1جػ 
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 . 180د . نعمات أزتد فؤاد ، شخصية مصر ، ص  (117)
 . 119د . قدرم حافظ طوقاف : مقاـ العقل عند العرب ، ص ( 118)
 . 156، ص  5كفيات األعياف ، جػ  (119)
 . 72، ص  1د . حامد طاىر : الفلسفة اإلسالمية ، جػ ( 120)
 .  73طبقات األمم ، ص  (121)
( عىٍسقىالفي: مدينة بالشاـ من أعماؿ فلسطُت على ساحل البحر، بُت غزٌة كجربين ، يقاؿ هلا 122)

، ص 4عركس الشاـ، ككاف يرابط هبا املسلموف ْلراسة الثغر منها. ياقوت اْلموم: معجم البلداف، جػ
122. 

، ص  2، ابن العماد : شذرات الذىب ، جػ 103، ص  1الصفدم : الوايف بالوفيات ، جػ  (123)
347 . 

، كقد ألقى أحد الباحثُت املعاصرين بظالؿ من 153، ص  5ابن خلكاف : كفيات األعياف ، جػ ( 124)
 . 17الشك حوؿ ىذه الركاية، د. سعيد زايد: الفارايب، ص 
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 قائد مقاومة الدغامشة بعين صالحالشهيد موالي عبد اهلل بن موالي العباس الرقاني 
 م(1900 ـ 1833) حياتو وجهاده

 ارأدر  /احمد دراية  جامعة/ مبارك جعفريد/ 
 الملخص:

 هنايةباجلنوب الغريب اجلزائرم يف توات  منطقة  بعد دخوؿ ادلستعمر الفرنسي إىل
كسجلت ىب سكاف ادلنطقة من سلتلف أطيافهم للمقاكمة،  ،ـ1899 سنةىػ 1317

لنا ادلصادر التارخيية الكثَت من ادلقاكمُت كالشهداء الذين فضلوا اجملاهبة على االستسالـ، 
الذم قاد اجملاىدين يف  الشهيد موالم عبد اهلل بن موالم العباس الرقاينكمن بينهم 

، ـ1900جانفي  05 ػ ادلوافقى1317 رمضاف 04 مشة الشهَتة يـواالدغمعركة 
 من خالؿ ىذا ادلقاؿ. كالذم سنحاكؿ التعريف بو كجبهاده

عبد اهلل بن  ادلستعمر الفرنسي، ادلقاكمة الشعبية، الشهيد موالمالكلمات المفتاحية: 
 توات.موالم العباس الرقاين، معركة الدغامشة، اجلزائر، رقاف، عُت صاحل، تيدكلت، 

Abstract:  
After the arrival of the French colonisers in the region of 

Touat, in the southwest of Algeria by the late 1899, alike the 
other regions in the country, the people of the region from 
different trends of resistance revolted. Historical sources 
recorded many rebels and martyrs who preferred confronting 
the French colonialism than to abdicate. Among these, the 
martyr  Moulay Abdallah Ben Moulay el - Abbas Er Reggani 
who led the rebels in the famous Battle of Dghamcha in InSalah 
on January 5 th, 1900 where he was killed. The article attempts 
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to explore the biography of this hero, and to examine his role in 
this Battle and in previous battles. 
Keywords: French colonialism, popular resistance, The Martyr 
Moulay Abdallah Ben Moulay el-Abbas Er Reggani, the Battle 
of Dghamcha, Algeria, Reggane, In Salah, Tidikelt, Touat. 

 
بداء  ،بعد احتاللو ادلناطق الساحلية كالداخلية كمشاؿ الصحراء يف اجلزائر مقدمة:

ادلستعمر الفرنسي يف التحضَت الحتالؿ باقي ادلناطق الصحراكية، خاصة كاحات توات 
لكوهنا حتتل موقعا اسًتاتيجيا كمركز عبور رئيسي لبالد السوداف الغريب كلتجارة القوافل 

ـ، 1891ىػ/1308العابرة للصحراء، كألجل ذلك أنشأ مركزا عسكريا دائما بادلنيعة سنة
م جنوب دلنيعة على يف حاسي شبابة على بعد مائة كمخسة كثالثُت كلمث حصن مريباؿ 
، كحصن ماكمهوف على بعد مائة كمخسة كستُت كلم جنوب غرب طريق عُت صاحل

، كمع حلوؿ سنة 1ـ1893ىػ/1310 دلنيعة يف كادم مقيدف على طريق قورارة سنة
ىذا االحتالؿ  ،كانت كل الًتتيبات قد اختذت للتوغل جنوبا كاحتالؿ توات  ،ـ1899

الذم محل يف البداية طابعا علميا من خالؿ بعثة علمية الستكشاؼ منطقة تادمايت 
بقيادة )فالموف(، مث حتوؿ إىل محلة عسكرية انتهت باحتالؿ ادلنطقة، غَت أف ىذه 

رمضاف  04احلملة قد جوهبت مبقاكمة شرسة كاف أعنفها يف منطقة الدغامشة يـو
ـ، ىذه ادلعركة اليت توىل فيها قيادة اجملاىدين 1900نفي جا 05لػ  ىػ ادلوافق1317

كىو ما سنتناكلو  .الشهيد موالم عبد اهلل بن موالم العباس الرقاين كالذم استشهد فيها
إف شاء اهلل من خالؿ ىذا ادلقاؿ كالذم يتناكؿ اإلشكاؿ األيت: ما ىي ابرز احملطات 

اين ؟ كتندرج حتتها عدة إشكاالت فرعية كاجلهادية للشهيد موالم العباس الرق احلياتية
منها: من ىو الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين ؟ ككيف نشأ ؟ كما ىي أبرز فصوؿ ادلعركة 
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اليت استشهد هبا ؟  كتكمن أمهية كأىداؼ ادلوضوع يف كونو يسلط الضوء على احد 
هاد الزاكية ، من أجل التعريف بو كجبهاده كجتواتشهداء ادلقاكمة الشعبية يف منطقة 

ا، كما انو يربز لنا الدكر الكبَت الذم قامت بو الزكايا يف ماليت ينتمي إليهكالطريقة 
ادلنطقة يف مقاكمة االستعمار، كما انو يهدؼ إىل نفض الغبار عن تاريخ ادلقاكمة الشعبية 
بادلنطقة كتشجيع الطلبة كالباحثُت للبحث فيها. كيكوف تناكلنا للموضوع كفق اخلطة 

 تية:اآل
 ػ مقدمة

 أ ػ نسبو مولده كنشأتو.
 ب ػ ميولو اجلهادية ادلبكرة.

 ج ػ ترأسو لفرقة الرماية. 
 كيستشهد هبا. د ػ موالم عبد اهلل الرقاين يقود اجملاىدين يف معركة الدغامشة

 خادتة.
بن  ،بن موالم العباس ،موالم عبد اهلل الرقاينىو الشهيد  مولده ونشأتو: نسبوأ ـ 

 ،بن موالم عبد اهلل الرقاين ،بن موالم عبد ادلالك ،عبد اهلل ادلعركؼ بسيدم بلوموالم 
بن موالم  ،السي محو باحلاج زلمد ادلدعو بن موالم  ،بن موالم الزين ،بن موالم علي
بن موالم زلمد احلاج الكبَت  ،بن موالم عبد اهلل ،بن سيدم زلمد ،احلاج )احلسن(

بن  ،بن موالم زلمد ،بن موالم احلسن ،م علي الشريفابن موال ،البوعامي الفياليل
ادلغرب كمنها  إىلألنو دخل من ينبع النخيل جبوار ادلدينة ادلنورة  ػػػ موالم احلسن الداخل

بن  ،بن موالم زلمد ،القاسم ابن موالم ػػ مدينة تافاللت بطلب من أىلها للتربؾ بو إىل
بن  ،بن موالم احلسن ،بن موالم زلمد ثانية ،بن موالم زلمد ،موالم أيب القاسم
بن  ،بن موالم احلسن ،بن موالم زلمد عرفة ،بن موالم عبد اهلل ،موالم احلسن ثانية
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بن  ،بن موالم علي ،بن أيب بكر ،بن موالم احلسن ،بن موالم علي ،موالم أيب احلسن
بن موالم زلمد  ،القاسم بن موالم ،بن موالم إمساعيل ،بن موالم أمحد ،موالم احلسن

بن موالم  ،بن موالم احلسن ادلثٌت ،بن موالم عبد اهلل الكامل ،ادلعركؼ بالنفس الزكية
بن علي بن أيب طالب كفاطمة الزىراء بنت الرسوؿ صلى اهلل عليو  ،احلسن السبط

 .2كسلم
لسنة  ادلوافق ىجرية1250يف حدكد سنة  موالم عبد اهلل الرقاينالشهيد كلد 

اللغة كأخذ مبادئ الكرمي حفظ القرآف كفيها  ،يف زاكية جده برقاف ،ميالدية 1833
تضلع يف كىناؾ  انتقل بعدىا إىل قرية أكالد إبراىيم بعرش تيمي العربية كالفقو كاحلديث.

موالم اعلى بن سيدم محادم ادلعركؼ مبوالم اعلي  الشيخعلى يد العلـو  سلتلف
ليمارس نشاطو كباقي أقرانو من العمل يف  رجع بعدىا إىل مسقط رأسو برقاف ،الشريف

كبعد أف اشتد  ،الزراعة كخدمة الفقارة كالسهر على خدمة الضيوؼ القادمُت للزاكية
عضده بدأ ككعادة أغلب سكاف توات يف اخلركج مع القوافل التجارية ادلتجهة إىل بالد 

شهرة كمكانة ال كىناؾ حط الرحاؿ يف مدينة دتبكتو كاليت كانت ذلا  ،السوداف الغريب
التقى بالعديد من  ، كفيهاف الغريب كعاصمة ثقافية كجتاريةتضاىيها أم من مدف السودا

 .3كبقى ىناؾ ردحا من الزمن ،العلماء كأخذ عنهم سلتلف الفنوف
 ميولو الجهادية المبكرة:ب ـ 

منذ  بدأت ادليوؿ اجلهادية كحب الشهادة عند الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين
كىو ما تدؿ عليو الكثَت من الشواىد  ،مبكر يف حياتو كاستمرت لغاية استشهادهكقت 

 نذكر منها:
مبنطقة  براىيمإعند شيخو موالم علي الشريف بأكالد  ػ ما ركل عنو أنو عندما كاف صبيان 

فقاؿ ال أستطيع ؟ دلاذا ال تثبتها  :شيخوفسألو  ،كانت لوحتو تتحرؾ كثَتا يف يده  تيمي
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كعند مغادرتو ادلدرسة طلب من شيخو أف يدعو  ،أختيلها سيف أحارب بو الكفارألين 
 .4كدعا لو  ،فسلمو سالحا كقاؿ لو حارب بو ،لو بالشهادة

أثناء كجوده يف دتبكتو كاف تصل مسامعو األخبار عن ما يقًتفو االستعمار الفرنسي   -
 هاد كزلاربة ادلستعمر.ككاف يتأثر شديد التأثر بذلك كيبدم رغبتو يف اجل ،يف كطنو

كاف يبعث السالح من دتبكتو إىل الزاكية الرقانية يف أكياس من جلد  كىو يف دتبكتو -
 .5البعَت تسمى أغرغَت استعداد للحرب

لعودتو من أف اقًتاب ادلستعمر الفرنسي من منطقة توات رمبا كاف الدافع الرئيسي  -
 ـ كاستقراره هنائيا بتوات.1885ىػ/1302 كاليت كانت على كجو التقريب سنة، دتبكتو

بعد عودتو مباشرة بدأ يف توعية الناس كحثهم على اجلهاد يف سبيل اهلل، كحتذيرىم من  -
 ادلستعمر الغاشم كمكايده.

تأسيس دار ادلكاحلية يف الزاكية الرقانية يف مكاف يسمى ادليشار. كىي مبثابة مصنع   -
 كتدريب الشباب على الرماية.  ،كإصالح البنادؽ ،كدصغَت للسالح يتم فيو صناعة البار 

كأسس ىناؾ أيضا دار  ،تنقلو إىل مدينة أكلف أين يوجد منزؿ جده بزاكية حينوف  -
رحى  كهبا: زالت موجودة إىل اليـوكالدار ال  ،ادلكاحلية كجهزىا بأدكات صناعة الباركد

طحن الباركد، حجرة دؽ الباركد، آلة تقطيع الرصاص، صحوف خللط الباركد، أدكات 
جتريب نوعية الباركد، مكاف تيبيس الباركد، كأخَتا مكاف الشاره كىو حائط سلصص بو 
ثقوب لتدريب اجملاىدين على قوة التسديد، حجرات لتوعية العامة بضركرة اجلهاد يف 

 .سبيل اهلل
اجملاىد كل ىذه التدريبات من صناعة كرماية يدخل إىل خلوة الشيخ كبعد أف يتم ػ 

 .6ليحمل سر الرماية كىي ادلرحلة األخَتة يف التأىيل
 : ترأسو لفرقة الرماية ج ـ 
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كالطريقة فرقة الرماية أك ما عرؼ فيما بعد )دلكاحلية( فرقة قدمية يف الزاكية 
الذم جعل ذلا أكراد  يعود تأسيسها للمؤسس موالم عبد اهلل الرقاين ،7الرقانية

نابعا من   ،كتقـو ىذه الفرقة على أساس جهادم زلض ،كسلصصات كأماكن للتدريب
كىو األصل يف الزاكية اليت كانت  ،كوف اجلهاد ىو أعلى درجات التصوؼ كخدمة الدين

البعض أف الزاكية مرادفة لكلمة رباط، كىنا يرل ، 8للجهاد يف سبيل اهلل بدايتها رباطات
كىي تلك احلصوف كالقالع اليت كانت تقاـ على الثغور للجهاد يف سبيل اهلل، كيف أكقات 

كمع مركر الوقت ختلت عن دكرىا األكؿ  ،السلم كانت تقـو بأنشطة تعليمية كاجتماعية
  .9للتفرغ للثاين

ادلصطفى  كمصدقا لقوؿم كما أف تأسيس ىذه الفرقة جاء إتباعا للهدم النبو 
بيوا كىكيلُّ شىْيءو يػىْلهيو »صىلَّى اهللي عىلىْيًو كىسىلَّمى:  بيوا، كىأىْف تػىْرميوا أىحىبُّ ًإيلىَّ ًمْن أىْف تػىرْكى اْرميوا كىارْكى

عىبىتىوي  ،  بًًو الرَّجيلي بىاًطله ًإالَّ رىْميى الرَّجيًل بًقىْوًسًو، أىْك تىْأًديبىوي فػىرىسىوي أىْك ميالى اْمرىأىتىوي فىًإنػَّهينَّ ًمنى احلْىقِّ
مىا عىًلمىوي فػىقىْد كىفىرى الًَّذم عىًلمىوي  كيف احلديث عن أىبيو دىاكيدى قاؿ:  .10«كىمىْن تػىرىؾى الرَّْميى بػىْعدى

:  11قػيوَّةو{ خىطىبى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىْيًو كىسىلَّمى فػىقىرىأى }كىأىًعدُّكا ذلىيْم مىا اْستىطىْعتيْم ًمنْ  فػىقىاؿى
. كيف احلديث عن سعيد بن منصور  قاؿ 12«أىالى ًإفَّ اْلقيوَّةى الرَّْميي أىالى ًإفَّ اْلقيوَّةى الرَّْميي »

ثىةى نػىفىرو يف اجلْىنًَّة صىانًعىوي  الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "ًإفَّ اللَّوى ييْدًخلي بًالسَّْهًم اْلوىاًحًد ثىالى
بيوا، كىأىْف تػىْرميوا أىحىبُّ  ًإيلىَّ ًمْن أىْف َيىْتىًسبي يف  ، كىالرَّاًميى بًًو، كىمينىبػِّلىوي، اْرميوا، كىارْكى صىنػىْعًتًو اخلْىيػْرى

عىبىتيوي أىْىلىوي، كىرىْمييوي ًبقىوْ  : تىْأًديبي الرَّجيًل فػىرىسىوي، كىميالى ثه بيوا، كىلىْيسى ًمنى اللَّْهًو ًإالَّ ثىالى ًسًو تػىرْكى
ةه تػىرىكىهىا أىْك قىاؿى كىفىرىىىا"كىنػىبْ  وي رىْغبىةن عىْنوي فىًإنػَّهىا نًْعمى ًلًو، كىمىْن تػىرىؾى الرَّْميى بػىْعدى مىا عىًلمى

13. 
منذ تأسيسها، كقد كاف ذلذه  كفرقة الرماية تلخص الوجهة اجلهادية للزاكية الرقانية

الفرقة أكراد خاصة هبا تعطى بواسطة الشيخ كىذا الورد انفردت بو الزاكية الرقانية يف عمـو 
عن أخيو زلمد بن  الرقاين كقد أخذه شيخنا الشهيد موالم عبد اهللدكف غَتىا. توات 
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اهلل ادلعركؼ عن أبيو موالم عبد  ،عن أبيو موالم العباس بن سيدم بلو ،موالم العباس
كالورد  ،عن أبيو موالم عبد اهلل الرقاين ،عن أبيو موالم عبد ادلالك الرقاين ،بسيدم بلو

أخذه عن  ،عن سيدنا بن ناصر ،بن سيدم موسى اخلالص ،مركم عن سيدم زلمد
عن سيدنا  ،عن سيدنا مالك بن انس ،عن سيدنا عمر بن الشاط ،بن العواـ الزبَتسيدنا 
عن سيدنا كموالنا زلمد بن عبد اهلل صلى اهلل  ،عن سيدنا سعد بن أب كقاص ،ادلقداد

كدخلت أكراد الرماية لزاكية موالم عبد اهلل الرقاين  .عن سيدنا جربيل عن ربو ،عليو كسلم
عن طريق أشياخو اليت أظهرىا ابن أبا ادلزمرم يف نظمو عن الرقاين كاليت تسمى سلسلة 

 .14األشياخ
للرجاؿ من الثقات شلن يتوسم يعطى ىكذا كلكن بواسطة الشيخ كىذا الورد ال 

 :يتضمنوفيهم اخلَت كصفات اجلهاد كشلا 
 .صلى اهلل عليو كسلمبسم اهلل كمن اهلل كبفضل اهلل كرسولو       -
 بسم اهلل شديت كمديت.      -
15كما رميت إذ رميت كلكن اهلل رمى بسم اهلل الرمحن الرحيم      -

  صدؽ
 .16العظيماهلل 

كلكنو يستخدـ أثناء التدريب على  ،ىذا الوردلقراءة كليس ىناؾ كقت زلدد 
عندما يضع اجملاىد يده على القوس أك سبابتو على الزناد أثناء ادلعركة، كما ك  ،الرماية

فانو يتلوه كيشَت بسبابتو دلن اعتدل  يستخدـ عند اشتداد الكرب، كعندما يظلم ادلريد
 .17عليو

ة الشيخ اجلهادية كنبوغو يف ىذا اجملاؿ منذ صغره كاف اختياره لًتأس ىذه الفرقة كنظرا لًتبي
 كاليت كاف ذلا دكر كبَت يف مسَتتو اجلهادية.

 ويستشهد بها:18ـ موالي عبد اهلل الرقاني يقود المجاىدين في معركة الدغامشةد 
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نوفمرب  28 ق ادلوافق لػ1317رجب  25 خرجت محلة فرنسية من كرقلة يـو
اجليولوجيا كاحلياة النباتية كادلياه  أستاذ (Flamand) فالموف األستاذبقيادة  1899

رئيس ادلكتب العريب  20(Peinالنقيب بُت )ككلف ، 19بادلدرسة العليا للعلـو باجلزائر
 21يرافقو شيخ القادرية بورقلة سي زلمد الطيب مع أربعُت مهاريا تأمُت البعثة،بورقلة ب

ما بُت ادلستعمرات، كبالتنسيق مع احلاكم العاـ للجزائر كزارة بتوجيو من كزارة ادلعارؼ ك 
 Edouard Julien la( إدكارد جولياف الفاريار )1900ػ  1898)

Ferrière)22  تسلكها  أفتقدمي دراسة عن الطرؽ اليت ميكن  ككانت مهمة البعثة
احلملة   أفكىنا تشَت ادلصادر الفرنسية  ،القوافل من اجلزائر إىل توات كمنها للسوداف

، 23كانت مهمتها علمية كاحلامية العسكرية كانت للحماية من قطاع الطرؽ كاللصوص
 ىػ ادلوافق لػ1317شعباف  24 دكف حوادث تذكر يـواحلملة إىل عُت صاحل ككصلت 

كلم   30حوايل  24احلاج عبد القادركخيمت بالقرب من فقارة  ـ1899ديسمرب  27
دلواجهة ىذه احلملة  االستعدادات كعندما علم السكاف بوصوذلا بدأت .عُت صاحلمن 

حيث احتشد حوايل ألف من اجملاىدين كحاكلوا جر احلامية الفرنسية إىل كمُت زلكم 
شعباف  25، كيف يـو 25لكن قائد احلملة تفطن للكمُت كبقي يف مكانو ،كسط الرماؿ

 جم اجملاىدكف احلامية بشجاعة كبسالة قربـ ىا1899ديسمرب  28ىػ ادلوافق لػ 1317
ككجود عدد كبَت  ،كلكن نظرا لألسلحة ادلتطورة اليت كاف ميلكها العدك (اقسطن) قصر

كتكبيد  ،من الرماة كالصباَيية الذين يعرفوف ادلنطقة جيدا دتكن الفرنسيوف من صد اذلجـو
على االنسحاب، سللفُت كراءىم غنائم   كإجبارىم، األركاحادلهامجُت خسائر فادحة يف 

 27 لقائد دلنيعة كادلوقع بتاريخ (بُت)كيف التقرير الذم كتبو النقيب كثَتة غنمها العدك، 
ـ جاء فيو أف خسائر السكاف بلغت 1899ديسمرب  30 ىػ ادلوافق لػ1317شعباف 

منهم  ،بليغة البعض منهم جريح جركح 17قتيل منهم بوعمامة بن باجودة كابنو ك 37



 مجلة دورية دولية محكمة                                  مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 154  17العدد 
 

احلاج ادلهدم باجودة قائد أكالد محو ككبَت أىل عزم كقدر عدد اجلرحى الذين دتكنوا من 
أسَت من أعياف عُت صاحل من بينهم ابن لباجودة  11الفرار خبمسُت جريح كمت أسر 

أما خسائر الفرنسيُت فكانت مقتل رجل من  أسَت بدكف أمهية  38كأبن القائد كمعهم 
خطَتة كآخر بسيطة كذكر بُت أنو تلقى يف ذلك اليـو خرب  القومية كأخر جركحو

استسالـ كل قبائل عُت صاحل كىم أكالد بامحو، أكالد ادلختار، أىل عزم، أكالد دمحاف، 
شعباف  29 إقسطن، الساىلة، فقارة لعرب، حاسي احلجر. كيف تقرير آخر بتاريخ

 500مجل ك 99يف  ـ ذكر أف الغنائم دتثلت1900جانفي  01 ىػ ادلوافق لػ1317
كمت فرض غرامة على سكاف عُت صاحل مبقدار  ،قطعت سالح من بنادؽ كرماح كسيوؼ

. كللتذكَت تعرؼ ىذه ادلعركة يف ادلصادر احمللية مبعركة 26فرنك دفعت يف يومُت 10000
 .27)الفقيقرة(

شعباف  26 يـو صاحل عُت دتكن الفرنسيوف من احتالؿ ىذه ادلعركة بعد
يف  بدءكا كدلا علم سكاف توات بذلك .28ـ1899 ديسمرب 29 ىػ ادلوافق لػ1317

كمل يكن ىناؾ اختالؼ بُت السكاف حوؿ  ،االستعداد دلواجهة ادلستعمر كحترير ادلدينة
ىوية القائد يف ىذه ادلرحلة الصعبة دلا كاف يتمتع بو الشهيد من مكانة كعلم كدراية كخربة 

كلكونو زعيما ركحيا كقائد لفرقة الرماية كسليل الزاكية الرقانية دلنطقة تيدكلت من  ،باحلرب
من شهر  02ىجرية ادلوافق ؿ  1317أكلف حىت عُت صاحل، كمع بداية شهر رمضاف 

 كادلؤفكمت مجع السالح  ،ـ كانت االستعدادات للمعركة قد بلغت هنايتها1900جانفي 
 ،كغَتىا من أجل تقدمي ادلعونة كحترير مدينة عُت صاحل كاجلند كمراسلة األعياف يف توات

 أمتكدلا  كجاء ادلتطوعوف من سلتلف أضلاء توات )بودة، تسابيت، اذلبلة، سايل، رقاف(
، ككاف اجملاىدكف استعداداتو تقدـ الشهيد شلتطى فرسو كمتوجها جبيشو ضلو عُت صاحل

ككصل اجليش عُت صاحل ككاف عدده  29يلبسوف ثيابا مزركشة، كيضعوف احلناء كالعرساف
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 04ىػ ادلوافق لػ 1317رمضاف  03كجتمع ىناؾ بقرية الربكة يـو  30رلاىد 1300قرابة 
ككانت اخلطة اليت كضعها الشهيد ىي ادلبيت يف قرية الربكة مث التوجو  ،ـ1900جانفي 

ستعمر علم لكن ادل ،إىل عُت صاحل يف اليـو ادلوايل مباشرة كمهامجة اجليش الفرنسي ىناؾ
من خالؿ عيونو بتحركات اجملاىدين كاخلطة اليت كضعوىا فعمل من خالؿ جواسيسو 
بإقناع اجملاىدين باالبتعاد عن مسالك البساتُت كمباغتة الفرنسيُت من اخللف كىو ما 
انطلى على اجملاىدين الذين ىامجوا القوات الفرنسية ليال من جهة الدغامشة على بعد  

يف كقت كانت القوات الفرنسية تتحصن بالكثباف  ،ُت صاحلكيلومًتين جنوب ع
، كعند  31الرملية عند مكاف زاكية ادلاء كىي منطقة جرداء مستوية ال تساعد على اذلجـو

كرغم إدراؾ اجملاىدين  ،كصوؿ اجملاىدين إىل ىذا ادلكاف ىامجتهم القوات الفرنسية
تسالـ أك الفرار بل آثركا الشهادة للكمُت كاخلطاء الذم كقعوا فيو إال أهنم رفضوا االس
 كىو ما جسده شاعر ادلقاكمة عبد النيب بوتقي بقولو:

 اإلستدبار******ىذه خلقت يف عهد النيب حرؾ أحنا الغلبة ما ىيش عيب عيب
 32ىذا الشي دراكنا الكن ادلكتوب كين هنرب من القدر**** البد نصرفو 

 33كبدائية أسلحة اجملاىدين عتادكنظرا لعامل ادلفاجأة كاالختالؼ يف العدة كال
 ان شهيد 150كانفجار برميل الباركد مٍت اجملاىدكف هبزمية قاسية كسقط منهم أكثر من 

موالم عبد القادر  :الرقاين، كمن رافقو من الشهداء نذكر كيف مقدمتهم موالم عبد اهلل
كلد محيدة، موالم أمحد بن موالم عبد الرمحاف،  بن موالم سعيد ىيباكم، أزلميد

موالم عبد الرمحاف بن موالم السعيد، أمحد بن محيدة صفرا، عبد الرمحاف بن أزلمد، 
عبد الرمحاف كلد محيدة بوكار، احلاج عبد القادر بن سعد، عبد الصادؽ بن عبد الكرمي 

، العابد بن سيدم حادقي، سويلم بن زلمد اذلامشيعزم زلمد الطيب بن سيدم علي 
كبلغ عدد . 34حلبيب، زيداف بن موالم ىيبة بن موالم عبد اهلل، محة دلُت بن زلمد كنده
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 بعض اخلسائرتكبد ادلستعمر ك  ،35كأربعة عشر أسَت ،جريح 200أزيد من  اجلرحى
 . 36منها مقتل صباَيي كجرح اثنُت آخرين

لقد جسد الشيخ موالم عبد اهلل موقف بطويل كقرار يصعب اختاذه بقبوؿ 
ادلواجهة مع ادلستعمر كىو يدرؾ تفوقو يف العدة كالعتاد كلكنو آثر الشهادة على 

محلوا قدموا على ادلعركة كالعرساف ك االستسالـ كالرضوخ كىنا تذكر الركايات أف اجملاىدين 
 ،دليال على قوة إمياهنمكىذا يهم من ديوف، معهم حنوطهم كأكفاهنم، كأدكا ما عل

بعدما مسعوا بقوة العدك كعدتو  فلم يهابوه كآثركا ادلوت على الرضوخ  ،كإيقاهنم بالشهادة
  .37لو

كباستشهاد ىذا القائد مل تنطفئ ركح ادلقاكمة يف توات بل استمر كىجها فقد 
كسقط ىو اآلخر شهيد كتبعهما  اجلهادخلفو أخوه موالم مبارؾ بن موالم العباس يف 

 كالذين ضحوا بأركاحهم من أجل استقالؿ اجلزائر كعزهتا.  ادلنطقةالكثَت من أبناء 
 .من بينها اخلركج ببعض النتائجميكن ختاـ ىذا ادلقاؿ كيف  خاتمة:

الشهَتة  الرقانيةكالطريقة ػ ينتمي الشهيد موالم عبد اهلل بن موالم العباس إىل الزاكية 
ىذه الزاكية  كابنو موالم عبد ادلالك، موالم عبد اهلل الرقاين بتوات كىو سليل مؤسسها

 كبَت يف منطقة توات كادلناطق اجملاكرة.كجهادم  علمي اليت كاف ذلا دكر كالطريقة 
ػ  دتيزت الزاكية كالطريقة الرقانية عن باقي الزكايا كالطرؽ يف توات بتأسيس فرقة الرماية أك 

ا عرؼ فيما بعد )دلكاحلية( كاليت يعود تأسيسها للمؤسس األكؿ موالم عبد اهلل الرقاين م
 الذم جعل ذلا أكراد كسلصصات كأماكن للتدريب.
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يف ك الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الكثَت من اجملاىدين كالشهداء الزاكية أصلبت  ػ
، ككانت يف مقدمة ادلقاكمُت بارؾمقدمتهم الشهيد موالم عبد اهلل الرقاين كأخوه موالم م

 .لالستعمار
، ػ تريب الشهيد موالم عبد اهلل منذ نعومة أظفاره على حب اجلهاد كالشهادة يف سبيل اهلل

الزمتو حىت كىو بعيد عن مسقط كميوؿ كىي صفات  كظهرت ميولو اجلهادية مبكرا،
 رأسو يف دتبكتو كبعد عودتو. 

ػ كاف الشهيد يف طليعة اجملاىدين يف معركة الدغامشة كسقط يف ميداف الشرؼ ككاف 
 منوذجا للقائد ادليداين يتقدـ الصفوؼ كيشرؼ على سَت ادلعركة بنفسو.

الشهيد اتصف جبميع مواصفات القائد من علم كمكانة كخربة كجتربة بأمور احلرب  أفػ 
خبطو اجليد حيث كاف خطاطا بعلمو الواسع ك كبسالة كفداء. كما دتيز رمحو اهلل بُت أقرانو 

 .38ماىرا
كيف األخَت أدتٌت أف أكوف قد أسهمت كلو بشكل يسَت يف تدكين صفحات من 

تيدكلت، كما أدتٌت من القائمُت على التاريخ الوطٍت إعطاء ادلقاكمة الشعبية يف منطقة 
 .ادلنطقةمزيدا من االىتماـ للبحث يف تاريخ ادلقاكمة الشعبية يف ىذه 

 ادلالحق: 
 39م1899بعين صالح سنة : صورة لقرية اقسطن وقصبة باجودة01الملحق رقم 
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الرقاني محفوظ في خزانة : صورة لسماط الشهيد موالي عبد اهلل 02ملحق رقم 

 حفيده ببودة. 
 
 
 
 
 
 
 

: جفنة تعود للشهيد موالي عبد اهلل الرقاني محفوظ في خزانة 03ملحق رقم 
 حفيده ببودة. 
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محفوظ في  بخط يده موالي عبد اهلل الرقاني لوحة من مصحف كتبو الشهيد: 04ملحق رقم 
 خزانة حفيده ببودة. 

 الحواشي:
                                                 

، منشورات 1912ـ  1881في الجنوب الجزائري توسع االستعمار الفرنسي إبراىيم مياسي:  1
 .108، 107، ص ص 1996ادلتحف الوطٍت للمجاىد، اجلزائر، 

نبذة عن حياة زلمد بن مصطفى بن عمر بن زلمد  بن احلاج عمر الرقادم الكنيت: ينظر نسبو:  2
ة كوساـ، ، سلطوط، دكف رقم، نسخ شارم الطيب بن عبد اهلل،  خزانالشيخ موالي عبد اهلل الرقاني

 كما بعدىا. 12أدرار، اجلزائر، ص 
، ادللتقى دور الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلحموالم عبد اهلل مساعيلي:  3

الوطٍت نشرية  ادللتقى الوطٍت البعد الركحي للمجتمع اجلزائرم كدكره يف حتقيق االستقالؿ، ادلنعقد 
، تنظيم مدرية الشؤكف ى1434صفر   03-02فق لػ: ـ ادلوا2012ديسمرب  16 -15يومي: 

 .76، 75الدينية بوالية ادرار، ص ص 
حفيد الشهيد موالي عبد اهلل والقيم على خزانتو ومقتنياتو وباحث زلمد بن موالم أمحد رقاين:  4

 .16:30، 2017ابريل  16مقابلة شفوية، رقاف يـو  من أسرة الرقاني وحامل ورد الطريقة،
 .نفسو 5
، الزكايا اجلزائرية كدكرىا يف جهادية الزاوية الرقانية وتأثيرىا في تواتموالم عبد اهلل مساعيلي:  6

، 2012مام  14مكافحة االستعمار، أعماؿ الندكة السنوية السابعة ختليدا إلحياء مآثر الشيخ، 
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ر أكالد أكشن نشر مجعية زاكية الويل الصاحل الشيخ سيدم موم سليماف بن علي رضي اهلل عنو  بقص
 .65، 64أدرار اجلزائر، ص 

تنسب الزاكية كالطريقة الرقانية دلؤسسها للشيخ موالم عبػد اهلل الرقػاين بػن مػوالم علػي، بػن مػوالم  7
 1035الػػػػزين، بػػػػن مػػػػوالم زلمػػػػد ادلعػػػػرؼ بسػػػػيدم محػػػػو باحلػػػػاج، كالػػػػذم دخػػػػل إىل تػػػػوات يف حػػػػدكد 

ـ، مػػن شػػيوخو 1682ىػػػ/1093ت سػػنة ـ،  كلػػد الشػػيخ  بقريػػة تػػاكريرت إحػػدل قػػرل تػػوا1626ق/
الشيخ زلمد ادلصطفى بن عبد ادلؤمن كالشيخ أمحد الصويف الرقادم شيخ الزاكية الكنتية القادرية، تويف 

ـ. ليخلفو على الزاكية كالطريقة ابنو كخليفتػو الشػيخ مػوالم عبػد ادلالػك الرقػاين 1735ىػ/1148سنة 
لطريقػػػة الرقانيػػػة كيف عهػػػده اشػػػتهر أمػػػر الزاكيػػػة ـ( كالػػػذم يعػػػد ادلؤسػػػس الثػػػاين ل1793ىػػػػ/ 1207)ت

ـ. للمزيػد ينظػر: زلمػد أبػو 1793مػام  25ىػػ/1207شػواؿ عػاـ  14كالطريقة كذاع صيتهما تػويف  
، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورعبد اهلل الطالب بن أيب بكر الصديق الربتلي الواليت: 

 97ـ، ص 1981، دار الغػرب اإلسػالمي، بػَتكت، 1حتقيق زلمد إبراىيم الكتػاين كزلمػد حجػي، ط
الـدرة الفـاخرة  فـي  كـر مـا بتـوات مـن كما بعدمها زلمد عبد القػادر بػن عمػر التنػيالين:  201كص 

سلســـلة . مػػػوالم التهػػػامي غيتػػػاكم: 11، سلطػػػوط، د ر، خزانػػػة كوسػػػاـ، أدرار، اجلزائػػػر، ص العلمـــاء
، ادلطبعػة احلديثػة للفنػوف 1، جػزآف، طتـوات النواة في إبراز شخصيات من علمـاء وصـالحي إقلـيم

الحركــة ابدبيـة فــي منطقـة تــوات خــ   . أمحػػد جعفػرم: 21، ص 1، ج2001ادلطبعيػة، اجلزائػر، 
، رسػػػالة دكتػػػوراه يف األدب، إشػػػراؼ الػػػدكتور زلمػػػد القـــرنين اليـــاني عشـــر واليالـــث عشـــر الهجـــريين

الع قات اليقافية بين توات  ، مبارؾ جعفرم:328ـ، ص 2006/2007زمرم، جامعة تلمساف، 
 .181، دار السبيل بن عكنوف، اجلزائر، ص 1، طم18ىـ / 12والسودان الغربي خ   القرن 

 .27، دار الفكر،  دمشق سوريا، ص زوايا العلم والقرآن بالجزائرزلمد نسيب:  8
 نفسو. 9

عبد احملسن الًتكي، ، حتقيق زلمد بن مسند أبي داود الطيالسيأبو داكد سليماف أيب داكد:  10
 .347، ص2ـ، ج1999، دار ىجر، مصر، 1ط

 ، سورة األنفاؿ.60اآلية  11
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 .349، 2أبو داكد: ادلصدر السابق، ج 12
، حتقيق سنن سعيد بن منصورأبو عثماف سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين:  13

 .207، 206، 2ـ، ج1982، الدار السلفية، اذلند، 1حبيب الرمحن األعظمي، ط
 .22، 21زلمد بن مصطفى الرقادم الكنيت: ادلخطوط السابق، ص ص  14
من سورة األنفاؿ كدتامها ))فػىلىْم تػىْقتػيليوىيْم كىلىًَٰكنَّ اللَّوى قػىتػىلىهيْم  كىمىا رىمىْيتى ًإْذ رىمىْيتى  17من اآلية  15

يعه عىًليمه((كىلىًَٰكنَّ اللَّوى رىمىىَٰ  كىلًييْبًليى اْلميْؤًمًنُتى ًمْنوي بىالى    ءن حىسىننا  ًإفَّ اللَّوى مسًى
 .60موالم عبد اهلل مساعيلي: ادلرجع السابق، ص  16
 .62نفسو: ص 17
 ( كلم عن مقر بلدية عُت صاحل جنوبا.04الدغامشة: إحدل قصور عُت صاحل تبعد بأربعة ) 18

17 Henri Froidevaux: L'occupation d'In-Salah et ses 
conséquences géographiques, la Géographie Bulletin Société 
de Géographie, Tome 1, 1'' Semestre 1900, p148. 

(: ضابط عسكرم Louis Auguste Theodore Peinلويست اكغست تيودر باف ) 18
ـ، عُت بعدىا 1887، التحق بادلدرسة العسكرية الفرنسية بساف سَت سنة 1867فرنسي، كلد سنة 

كضابط عسكرم يف بوسعادة، نقل بعدىا لورقلة قاد احلملة العسكرية الحتالؿ الواحات الصحراكية 
 ـ. للمزيد ينظر:1915/ 09/05تويف بتاريخ 

 Léon Lehuraux: le conquérant des oasis colonel Théodore 
Pein, Préface du General Nieger, librairie plon, Paris, 1935, pp 
1-10. 
21 C. Tillion: La conquête des oasis sahariennes 
opérations au Tidikelt, au Gourara, au Touat, dans la 
Zousfana et dans la Saoura en 1900 et 1901, éditeur militaire, 
paris, 1903, p14. 
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، 1916التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سان الهقار أمحد مريوش:  22
ادلصادر رللة سداسية يصدرىا ادلركز الوطٍت للدراسات كالبحث يف احلركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب 

 .128، ص  2005، السداسي األكؿ 11، العدد 1954
23 Léon Lehuraux: op cit, p14. 
24 C. Tillion: op cit, p15. 
25 Ibid: pp 16-17. 
22 Léon Lehuraux: op cit. 

دور إقليم توات خ   اليورة الجزائرية كأيضا: توايت دمحاف كمقاليت عبد اهلل كرمـو زلفوظ:  
 .15، ص2008، كزارة الثقافة، اجلزائر، 1962ـ  1959

زلمد كلم بالقرب من قرية ايقسطن.   20تقع غرب فقارة الزكل كتبعد عن عُت صاحل حوايل  27
 . 06، ص 2ج، 2005،  دار ىومة، اجلزائر، الرحلة العلية إلى منطقة تواتبام بلعامل: 

28 Léon Lehuraux: op cit 17. 
وثائق ومخطوطات المقاومة الشعبية اليورة التحريرية أع م الحياة  تيدكلتعبد القادر بويو:  29

 .76، ص 2015كاألكقاؼ، اجلزائر،  ، منشورات كزارة الشؤكف الدينيةاليقافية
30 Henri Coudreau: la mission Flaman occupation d'In – 
Salah, mouvement géographique,  revue de géographie, t46, 
janvier – juin 1900.  

لفت ابنظار إلى ما وقع من النهب والتخريب موالم التهامي بن سيدم زلمد غيتاكم:  31
، 2013العادلية للطباعة كاخلدمات، اجلزائر، ،  د ط، والدمار بوالية أدرار إبان احت   االستعمار

 .118، 117ص ص 
 .8نفسو، ص  32
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خرطوشة، بندقية سطعشية  24دتثلت أسلحة اجملاىدين يف بندقية تسمى اسطنبولية كذخَتهتا  33
خرطوشات، ازكجيات الباركد كالبوشفرك، مكحلة الباركد  09خرطوشة، بندقية اتسيعية  16كذخَتهتا 

 .66: ادلرجع السابق، صعبد القادر بويو العادم، السيوؼ كاخلناجر. ينظر:
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 توظيف أساليب الدراسات المستقبلية في بحوث اإلعالم واالتصال
 قسنطينة/جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية/ ليلى فياللي/ د
 ملخص:

التجاسر حتميات  لكن،االستشرافيفي الدراسات اإلعالمية ادلنهجيقل استخداـ 
ادلعرفية  بفعل احلاجةعادعلـو اإلعالـ واالتصال والعلـو االجتماعية واإلنسانية  بُت

إىل االستثمار يف رلاؿ  االجتماعية و االقتصادية و السياسية و النفسية واللغوية والتارخيية
وما دورىا يف توسيع دائرة  ىذا النوع من الدراسات. فما أمهية الدراسات ادلستقبلية

 علـو اإلعالـ واالتصاؿ؟رلاؿ البحث يف 
زاء، نتناوؿ يف جزئها األوؿ االذباه الكيفي تعاجل ىذه اإلشكالية يف أربعة أج

وأمهيتو يف الدراسات اإلعالمية وننتقل يف جزئها الثاين إىل القياـ بتحديد معٌت الدراسات 
ادلستقبلية مث يف جزئها الثالث نعطي خلفية تارخيية عن الدراسات ادلستقبلية وخيصص 

 اإلعالـ واالتصاؿ.   اجلزء األخَت لالستخدامات ادلنهجية لالستشراؼ يف حبوث
Abstract 

The use of the Prospectingapproach is less used in media 
studies, but the imperatives of boldness between social and 
human sciences with information and communication sciences 
have been called forinvestment in the field of future studies by 
the need of social, economic, political, psychological, linguistic 
and historical knowledge. So,what is the importance of this type 
of studies and what is its role in expanding research in the field 
of information and communication sciences? 
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This problem is addressed in four parts,the first section 
deals with the qualitativemethod and its importance in media 
studies. Atthe second part, we move on to define the meaning 
of future studies thenwe give a historical background on future 
studies in the third part.The latter section is devoted to the 
methodological uses of prospecting in information and 
communication research. 

 مقدمة
أفرز التداخل بُت الدراسات اإلعالمية و العلـو االجتماعية و اإلنسانية عدة 

المي و العلمي يف جدلية أساليب ومقاربات جديدة ىدفها توسيع أفق البحث اإلع
عكست ضرورة البحث عن أطر منهجية تقنن خصوصية ىذه العلـو خلدمة احلقيقة 
ادلبتغاة يف البحث العلمي بواسطة تفردىا دبناىج و أدوات إجرائية مثلما برز فيها علم 
االتصاؿ و فروعو. ورغم ذلك فقد استمرت الدوائر ادلنفصلة أحيانا وادلتداخلة لألبعاد 

تماعية و اإلنسانية يف الدراسات اإلعالمية اليت ال زالت تلتـز بالتبعية للحاجة ادلعرفية االج
 االجتماعية و االقتصادية و السياسية و النفسية واللغوية والتارخيية.

لقد باتت البحوث االستشرافية من احلتميات و صارت ضرورة ال ديكن 
 بناء نفسها وتنمية سياسااها ادلختلفة ، ذلذا تسعى الدوؿ باستخدامها إىل االستغناء عنها

حيث نالحظ أف حظ الدوؿ العربية يسَت من الدراسات ادلستقبلية واقباذلا عليها ضئيل 
جداً،ذلذا ىي يف حاجة أشد إىل تكثيف اجملهودات  لالستثمار يف رلاؿ الدراسات 

ادلستقبلية وما  ادلستقبلية، ومن ىنا تنطلق إشكالية ىذا ادلوضوع، فما أمهية الدراسات
 دورىا يف توسيع دائرة البحث يف علـو اإلعالـ واالتصاؿ ؟
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اليت تدعو إىل توسيع دائرة علـو اإلعالـ  ذاادلقاؿفمن ىنا تربز أىداؼ ى
نتناوؿ يف  ،إىل أربعة أجزاء حثبالقسم يواالتصاؿ يف بالدنا هبذا النوع من الدراسات. 

الدراسات اإلعالمية وننتقل يف جزئها الثاين إىل  جزئها األوؿ االذباه الكيفي وأمهيتو يف
القياـ بتحديد معٌت الدراسات ادلستقبلية مث يف جزئها الثالث نعطي خلفية تارخيية عن 

يف  الدراسات ادلستقبلية وخيصص اجلزء األخَت لالستخدامات ادلنهجية لالستشراؼ
 .  واالتصاؿ حبوث اإلعالـ
 سات اإلعالمية:وأىميتو في الدرا االتجاه الكيفي -7

تتميز البحوث النوعية بنوع من احلرية يف ترتيب األفكار واألوليات تبعا دلتطلبات 
الدراسة موضوع البحث. عكس األحباث الكمية اليت تستدعي شلارستها اتباع التقنيات 
واألدوات ادلسطرة بكل حذر وترّوي، ألف أي ىفوة أو تقصَت يف خطة ادلنهج ادلتبع 

ج خاطئة أو غَت دقيقة يف كثَت من األحياف، شلا يدفع الباحث إىل إعادة تؤدي إىل نتائ
 النظر يف حبثو. 

لقد بدأ االىتماـ باألحباث الكيفية يف السنوات األخَتة إلعادة االعتبار ذلذا  
النوع من الدراسات يف أوساط األحباث األكادديية الغربية و البلداف التابعة ذلا، بعدما 

لكمية انتشارا واسعا ال زاؿ حىت اليـو يسيطر على أغلب حبوث حققت الدراسات ا
  1«اليت كانت تعترب حىت مطلع الثمانينات دراسات غَت علمية.»اإلعالـ و االتصاؿ، و 

قد أمهلت سباما حبيث  qualitative researchصلد أف البحوث النوعية 
جاوز إيراد بضع سبثل ذلك يف قلة الكتب اليت تتخصص يف شرح منهجيااها، فال يت

صفحات عن البحوث النوعية ضمن احلديث عن البحوث الكمية، وىي عادة ما تكوف 
تغطية سلتصرة جدا، وبنظرة دونية للبحث النوعي، وأنو فقط حبث مساعد للبحث 
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الكمي. وىذا ال يعٍت عدـ وجود بعض الكتب النادرة، اليت غطت أجزاء متعددة من 
 .االجتماعكتب علم   ادلنهج النوعي كما ىو حاؿ بعض

ـ "البحث العلمي 2000يتجلى يف الكتب اإلعالمية كتاب زلمد عبد احلميد 
يف الدراسات اإلعالمية" والذي أعطى البحث النوعي حيزا جيدا ربدث من خاللو عن 

  2ادلعامل األساسية للدراسات الكيفية وأساليب البحث الكيفي والبحث النقدي.
الكيفي: أساليب وإجراءات النظرية ىناؾ كتاب "أساسيات البحث 

 : basics of qualitative researchادلتجذرة"
groundtheoryprocedures and techniques  الذي ترصبو مركز

البحوث ودراسات اإلدارة العامة بادلملكة العربية السعودية والذي ألفو كل من سًتاوس 
تحدث عن النماذج . والكتاب اآلخر يStraus and Corbin, 1990وكوربُت 

"البحث العلمي بنماذجو األساسية: مقدمة  بعنوافاألساسية للبحث العلمي وصدر 
ادلقدمات للبحوث الًتبوية واالجتماعية" دلؤلفو أضبد الصيداوي والذي صدر عاـ 

ـ. كما أف علي القرين سبق لو وأف ترجم كتابا عن: أساليب التحليل اإلعالمي: 2001
 mediaعن كتاب:  Arthur bergerة. للمؤلف آرثر برجرتعدد الرؤية ادلنهجي

analysis techniques ،وىذا الكتاب يف الواقع ال يتحدث عن مناىج البحث ،
 3ولكنو يتحدث عن النقد الفٍت وادلنهجي لألعماؿ والنصوص اإلعالمية.

أف ادلدرسة األمريكية ذات التوجو الكمي اإلمبَتيقي قد بدأت اهتم  -اليـو-يبدو
لبحث النوعي وبتدريسو يف معظم التخصصات اإلنسانية واالجتماعية خاصة يف رلاؿ با

اإلعالـ. حىت اجلامعات األمريكية اليت عرؼ عنها توجهها الكمي األمبَتيقي مثل جامعة 
والية ميشجاف وجامعة أوىايو وغَتمها من اجلامعات األمريكية اليت تعٌت بالتخصصات 
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ة النوعية ادلقررات الالزمة. وهبذا فلم يعد البحث النوعي ىو اإلعالمية قد أفردت للمنهجي
 4توجو أورويب فقط كما كاف سابقا.

وتتباين ادلقاربة الكمية عن النوعية على ادلستوى الفكري واإليبستيمولوجي 
انطالقا من تباين الرؤية للعناصر التالية: غائية البحث، موضوعية البحث، أدوات قياس 

 م يف التحليل العلمي.البحث، ودور القي
الظواىر ادلدروسة ال تفقد البحث العلمي حصانتو ودقتو،   إف النزعة الدائمة لتكميم

إىل االىتماـ دبا ىو عاـ، كما تربزه االحصائيات، لكنها  -يف الغالب-دائما، بل تقوده 
تطمس ما ىو خاص ونوعي. إف االختالؼ بُت ادلناىج الكمية والكيفية ال يكمن يف 

انب اإلجرائي فقط، الذي جعل البحوث األوىل تسعى إىل تكميم ادلعطيات والبيانات اجل
والتعبَت عنها إحصائيا، و دفع ادلناىج الثانية إىل زلاولة استجالء ادلعاين عرب تأويل 

 5.ادلعطيات النوعية، بل يستند إىل أسس فكرية وفلسفية
بالظواىر ويغوص يف إف القوؿ بأف البحث الكيفي يسمح باإلحاطة الشاملة 

عمق ربليل ادلعطيات االجتماعية، و أف البحث الكمي يّعد شكال من التدقيق يف سطح 
احلقائق االجتماعية. يبدو غَت كاؼ، وذلك ألف إدراؾ ماىية البحث الكمي، الذي 

، والبحث النوعي hard methodologyيسمى، أيضا، البحث الصلب أو الثقيل
يقتضي االقًتاب من اإلطار soft methodology الذي يُكٌت بالبحث اخلفيف

 paradigm"الفلسفي الذي تشكال فيو. إذتَنطلق البحوث الكمية من "ادلنظور
الوضعي الذي يرى أف احلقيقة االجتماعية ال توجد سوى يف حالتها ادللموسة و ادلستقلة 

اس أهنا عن كل رأي أو موقف، وتنتظر أف ُتستطلع وُتكتشف. و يُنظر إليها على أس
ذات بُنية مغلقة تتشكل من عناصر قابلة للقياس. وال خيفي على كل متتبع أف ىذا 
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ادلنظور أفرز تصورات دلاىية النظرية اليت تساعدنا يف الكشف عن موضوعية الواقع 
 6األمبَتيقي.

شلا ورد أف غاية البحوث الكمية ىي  يستخلص الباحث نصر الدين لعياضي
استجالء القوانُت اليت تسمح بتوقعها أو التنبؤ بوقوعها. وىذه شرح الظواىر وتفسَتىا و 

القوانُت تصبح كونية، بصرؼ النظر عن ادلكاف والزماف الذي ُتطبق فيهما. أما غاية 
البحوث الكمية فهي ادلعرفة. بينما البحوث الكيفية تستكثر ىذا األمر أو ترى أف ادلعرفة 

لى أف غاية البحث تكمن يف إدراؾ كيفية مفهـو نسيب وإشكايل، وتكتفي بالتأكيد ع
ادلعرفة، وليس بلوغ ادلعرفة ذااها؛ دبعٌت أهنا تسعى إىل فهم الظواىر و استعراض أشكاؿ 
استيعاهبا عرب عملية التأويل. ىذا مع إدياف البحوث الكيفية بأف ىذا اإلدراؾ يتوقف على  

 7ة.كفاءة التأويل اليت تتباين بُت األشخاص واجملموعة البشري
إف التوجو ضلو األحباث الكيفية أصبح مهما على ادلستوى ادلنهجي يف الدراسات 
اإلعالمية، وىو وجود مقاربات نوعية متميزة، غَت متعارضة مع تلك الكمية. ذلك أف 
اخلروج من التحليل الكمي، يتيح إمكانية التقاط أفضل الختالؼ طبيعة التأثَتات على 

ضوء على ما ديكن قياسو بصورة دقيقة خيلي مكانو لالنتباه ادلدى الطويل ،ألف تسليط ال
   8إىل التأثَتات الًتاكمية، ادلتبادلة والتسلسلية.

كما أف إعطاء مساحات أكرب ذلذه ادلناىج النوعية، جيب أال يطرح تعارضا بُت 
ألف األمر اإلجيايب أف نقرف مفهمة سلتلفة للتأثَتات مع »البحث الكمي والكيفي، 

  9«أكثر تالؤما ألدوات صبع ادلعطيات.مفصلة 
ويدؿ ىذا االستحداث ادلنهجي على الالتعارض والوضوح الذي ينم عن 
االرتباط بُت موضوعات تدعمها األحباث الكمية، لربوز بعض ادلنهجيات النوعية من 
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جهة أخرى، وىي اهدؼ صبيعا إىل دراسة الصَتورات اليت يقـو األفراد من خالذلا 
نيات االتصالية يف خطط عملهم وأىدافهم ودوافعهم ادلتغَتة. ألف األفق بتضمُت التق

ادلعريف ادلفتوح من قبل ادلقاربات النوعية موجو ضلو الواقع األكثر تعقيدا حبيث حيلل 
 الظاىرة اإلعالمية يف سياقااها ادلختلفة الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.        

النوعي أداة ال غٌت عنها من أجل بناء أكثر ثراء و تشبعا وىكذا يصبح ادلنهج 
للصَتورة اليت يتحوؿ فيها اإلعالـ إىل أساليب و أدوات و مناسبات و مصادر، تشكل 
جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية، و من آفاقها ادلعرفية و من ذبارهبا اليت يكسيها اإلعالـ 

   10بادلعٌت.
ي ادلرجعية الفكرية ادلشًتكة للعلـو الطبيعية التطور التارخي -أيضا -قد عكس

واالجتماعية يف جدلية أفرزاها ضرورة البحث عن أطر منهجية تقنن خصوصية العلـو 
االجتماعية خلدمة احلقيقة ادلبتغاة يف البحث العلمي بواسطة تفردىا دبناىج و أدوات 

ستمرت الدوائر ادلنفصلة إجرائية مثلما برز فيها علم االتصاؿ و فروعو. ورغم ذلك فقد ا
أحيانا وادلتداخلة لألبعاد االجتماعية و اإلنسانية يف الدراسات اإلعالمية اليت ال زالت 
تلتـز بالتبعية للحاجة ادلعرفية االجتماعية و االقتصادية و السياسية و النفسية و اللغوية و 

اىااها ىي اليت تعكس دبعٌت أف طبيعة التناوؿ البحثي ذااها و ىدفها و اذب»التارخيية. 
منحى االىتماـ سواء كاف االجتماع بظواىره أو التاريخ بأحداثو أو اجلوانب النفسية و 
السلوكيةأو االقتصادية أو البٌت األساسية السياسية أو األدوات اللغوية و مفردااها ظلت 

اء كاف ىي اخللفية ادلعرفية لظاىرة اتصالية تدرس يف بعدىا ادلوضوعي و الذايت، أو سو 
  11«البعد االتصايل ىو اجلزئية اليت تتناوذلا الظواىر االجتماعية األخرى.
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وديكن تقسيم أساليب الدراسات ادلستقبلية وفق معايَت متنوعة؛ ومن أشهر 
معايَت التصنيف ىذه ىو تصنيفها حسب درجة اعتمادىا على قياسات كمية صرحية إىل 

، ولكن يعيب ىذا التقسيم qualitativeوطرؽ كيفية quantitative طرؽ كمية
أف التمايزات ليست قاطعة بُت ما ىو كمي وما ىو كيفي من طرؽ البحث ادلستقبلي. 
وكثَتًا ما يكوف الفرؽ بينهما فرقًا يف الدرجة ال يف النوع. كما يندر أف تعتمد الدراسات 

يفية، على ادلستقبلية اجليدة على القياسات الكمية وحدىا دوف اللجوء إىل الطرؽ الك
  12األقل يف مرحلة التحليل والتفسَت والتوصل إىل استنتاجات.

إذف جيب ادلزج بُت األساليب الكيفية واألساليب الكمية يف الدراسات 
ادلستقبلية، حيث يندر أف تفي األساليب الكيفية وحدىا أو األساليب الكمية وحدىا 

ثبت أف تعدد األساليب  دبتطلبات إنتاج دراسة مستقبلية جيدة. ومن جهة أخرى،
ادلستخدمة يف دراسة ظاىرة ما وادلزج بُت نتائجها ، كثَتاً ما يؤدى إىل نتيجة أفضل شلا لو 

كيفية   -جرى االعتماد على أسلوب واحد. وعموما يتيح ادلزج بُت أساليب متعددة
ب  ذباوز قصور النظريات والنماذج اليت تبٌت عليها عن طريق اللجوء إىل أسالي -وكمية

كيفية حملاكاة الواقع بتفاصيلو وتعقيداتو الكثَتة، وللتعرؼ على ردود الفعل احملتملة لبعض 
 . التصرفات من جانب الفاعلُت يف النسق زلل الدراسة

 مفهوم الدراسات المستقبلية: -1
مزجيا من تنبؤات اجتماعية معينة  futurologyيعٍت مصطلح علم ادلستقبل 

صَت اإلنساف فيو ويعد أيضا علما متناميا تتدرج فيو القوانُت تتعلق باجملتمع اإلنساين وم
وادلفاىيم ووسائل التنبؤ وقد كانت التطورات اليت حدثت يف نظرياتو و مفاىيمو استجابة 

  13لتزايد التشابك والتعقد والتنافس ومعدالت التغيَت يف البيئة احمليطة باإلنساف.
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عة من البحوث والدراسات اليت كما تعرؼ الدراسات ادلستقبلية بأهنا رلمو 
اهدؼ إىل الكشف عن ادلشكالت ذات الطبيعة ادلستقبلية والعمل على إجياد حلوؿ 
علمية ذلا، كما اهدؼ إىل ربديد اذباىات األحداث وربليل ادلتغَتات ادلتعددة للموقف 
ادلستقبلي واليت ديكن أف يكوف ذلا تأثَت واضح على مسار األحداث يف 

عرؼ أيضا بأهنا رلموعة من الدراسات والبحوث اليت اهدؼ إىل ربديد وت 14ادلستقبل.
اذباىات األحداث وربليل سلتلف ادلتغَتات اليت ديكن أف تؤثر يف إجياد ىذه االذباىات 
أو حركة مسارىا، أو أهنا رلموعة الدراسات والبحوث اليت تكشف عن ادلشكالت أو 

وتتناسب باألولويات اليت ديكن أف ربدىا  اليت بات من احملتمل أف تظهر يف ادلستقبل، 
  15كحلوؿ دلواجهة ادلشكالت والتحديات.

بالتعرؼ على آليات احلركة و زلددااها و سبل  -إذف–يُعٌت استشراؼ ادلستقبل
ربط ىذه اآلليات ببعضها البعض، عن طريق القدرة يف التحكم يف ادلستقبل من خالؿ 

ط ادلًتاتبة دلواجهة االحتماالت ادلختلفة، ومن االستعداد دبجموعة من ادلبادرات و اخلط
 مث فالعمل ادلستقبلي يستهدؼ إحداث نقلة نوعية متمايزة بُت احلاضر  و ادلستقبل. 

إف ادلاضي يلعب دوره أيضا يف رسم صورة ادلستقبل و استشرافو دبد خطوط 
احلاضر،  فإذا كاف احلاضر يتزود من ادلاضي و ادلاضي يتزود بدوره من»التواصل معو 

واالثنُت دينحاننا بعض اآلليات اليت تبُت االذباه ضلو ادلستقبل. ولكن ىذا ادلستقبل 
تتمخض عنو عواقب ال ندركها من قبل، شلا يدفعنا إىل أف نكوف مستعدين بصرامة و 

مستمرة، حبيث يكوف  retro-actionعلى الدواـ الستيعاهبا يف حركة متفاعلة 
 16«ذخَتة ادلاضي. للحاضر طاقات للتطور بفعل
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و بالتايل تكوف عالقتنا مع ادلاضي ليست عالقة تأرخيية و إمنا مبدأ نعلل بو 
تسلسل الوقائع و التحوالت يف ما بعد، ألف ذلك جيعلنا ندرؾ أف ادلستقبل ينحدر من 
ادلاضي و جيد عمقو فيو، و قد يتجاوزه و يضيف عليو  كمشروع و إمكانية جديدة. و 

نشخص وقائع ادلاضي و حقبو و آفاؽ ادلستقبل و مراحلو.  فباسم من احلاضر أيضا 
احلاضر منيز بُت ماض قريب أو بعيد، و مستقبل منظور. و جيب عندىا أف يلتفت إىل 
ماض ما ينفك ديضي، و حاضر ما فتئ حيضر، ذلك أف الزماف احلقيقي، ليس انسياب 

ا ضلو ادلاضي، و ال يكوف تذكرا لو الزماف، وال حركة صَتورة، وإمنا إقامة حاضر ديتد بعيد
فحسب، و إمنا تنبؤا واستقباال يف ىذا الزماف يتعاصر الكل و يتساوؽ و ال يتعاقب و 

 17يتلو بعضو بعضا.
تقـو الدراسات ادلستقبلية على تصور خاص و منهجية متميزة يف رسم مالمح 

دلستقبل مستقبل الظاىرة   ادلدروسة، و يسمى ىذا اجملاؿ دبيداف استشراؼ ا
futurologie  فهو ليس تكنها اعتباطيا و لكنو مسلك مشروع يعمد إىل استخالص

 عناصر التوقع و اقًتاح البدائل  و االسًتاتيجيات ادلستقبلية.
وتعتمد مثل ىذه ادلشروعات على العمل اجلماعي أو ما يسمى بغرؼ البحث 

يف اجملاالت ادلختلفة. ولذا  ادلتكاملة على أساس احتواء أكرب قدر شلكن من فكر اخلرباء
فإف استشراؼ ادلستقبل ما ىو إال جهدا صباعيا علميا منظما يستفيد إىل حد كبَت من 
ادلعارؼ العلمية وادلنهجية يف شىت ادليادين وينظر إىل الزمن القادـ والواقع ادلستقبلي 

هم ادلاضي ادلتطور عرب فًتة زمنية ال تزيد يف العادة على عشرين عاما، ويقـو على ف
واحلاضر والعوامل ادلختلفة اليت أدت إليو بنظرة ثاقبة، وتعتمد حبوث ادلستقبل على توافر 
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البحوث وإعداد قاعدة ادلعلومات والبيانات ادلكانية)كمية ونوعية( اليت تتطلبها عن 
 18احلاضر وادلاضي.

يت وعليو فإف الدراسات االستشرافية تعد صنفا من الدراسات االستكشافية ال 
من  inductionتعتمد على أسلوبُت رئيسيُت ،األوؿ منها يتعلق باستقراء الواقع 

خالؿ رصد دقيق لواقع الظاىرة وتاريخ ظهورىا والعوامل اليت تؤثر فيها وعالقااها بالظواىر 
أي déductionاألخرى يف اجملتمع. ويتعلق األسلوب الثاين باالستدالؿ واالستنتاج 

تطور الظاىرة مستقبال، وكلما كاف االستقراء دقيقا كاف رسم تصورات وتوقعات ل
االستدالؿ صادقا ويتسم بالثبات وادلصداقية ، وذبدر اإلشارة إىل أف الدراسات 
االستشرافية تزدىر يف فًتات التحوالت والتغَتات سواء على ادلستوى احمللي أو اإلقليمي 

يط الىتمامها البالغ بوضع أو الدويل، كما يطلق عليها أيضا مصطلح دراسات التخط
أبعاد وخطوط عامة للتخطيط ادلستقبلي لظاىرة ما من الظواىر يف اجملتمع خالؿ فًتة     

 19أو فًتات زمنية معينة.
إف الفرنسيُت يسموف الدراسة العلمية للمستقبل باسم"استشراؼ" 

prospective  "بينما األصلليز يسموهنا "التنبؤprognosis    و يفضل
استخداـ مصطلح "الريادات  -كمستقبلي بارز  - Cornishكورنيش

ميداف »بدال من مصطلح "ادلستقبلية" حيث يعرفها بأهنا  futuristicsادلستقبلية"
 20«.نشاط يعمل على ربديد  التغَتات ادلستقبلية احملتملة

مصطلح عريض جدا ديكن :»ويعرؼ إدوارد كورنيش االستشراؼ بأنو 
توجو ادلستقبلي والقضايا اخلاصة ويف األعماؿ. ومازاؿ ىذا استخدامو يف الكالـ ذي ال

ادلصطلح أقل انتشارا حاليا يف األوساط األكادديية من مصطلح الدراسات ادلستقبلية شلا 
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يعطي انطباعا خاطئا يف األوساط غَت األكادديية، ومن ادلصطلحات ادلستخدمة أيضا 
 21ادلصطلحات.البحوث ادلستقبلية، علم االستشرافية وغَتىا من 

 مقترب تاريخي عن الدراسات االستشرافية: -1
إف االىتماـ بالدراسات والبحوث ادلستقبلية اىتماـ قدمي ديتد جبذوره إىل مراحل 
مبكرة من تاريخ الفكر اإلنساين، وردبا كاف ذلك يف مقدمة ىذه الدراسات كتاب "مدينة 

فكاره عن تلك ادلدينة ، الذي يعرض فيو أSaint augustineاهلل" للقديس أوغستُت
اليت تقـو على أساس العدؿ و ادلساواة.كما ظهر أيضا ىذا االىتماـ بشكل واضح يف  
كتاب ابن خلدوف "ادلقدمة" الذي نشر يف القرف الرابع ميالدي. وقد ظهر يف هناية القرف 

 Francisالسادس عشر ادليالدي كتاب الفيلسوؼ االصلليزي فرانسيس بيكوف 
bacon باسم "أطلنطا اجلديدة" وىو يطرح رؤية مستقبلية للعامل من خالؿ  ادلعروؼ

تصوره جملتمع جديد يعتمد عل العلم كوسيلة سياسية لتغيَت العامل والسيطرة على الطبيعة 
 22وربقيق مستويات معيشية أفضل للبشرية.

لقد رافق البعد ادلستقبلي مذاىب الفالسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ 
ظواىر استشراؼ اإلنساف آلفاؽ الزمن بداية بنظرات احلكاـ إىل ادلستقبل من وتعددت 

قبيل الطوباويات  أو ادلدف الفاضلة ومرورا بأحالـ اليقظة اليت يصوغها الفالسفة وحىت 
رؤى األدياف للمستقبل النهائي، وقد بدأت إرىاصات دراسة ادلستقبل يف شكل علمي 

 Thomas moreيف مؤلفات توماس مور منظم يف أواخر القرف اخلامس عشر 
 Francis bacon( والفيلسوؼ الربيطاين فرنسيس بيكوف 1478-1525)
 Bernard de fantanelle(واألديب الفرنسي برنار دي فونتناؿ1561-1626)
 Sébastien mercier ( والكاتب الفرنسي سباستيامنَتسيو1657-1757)
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بعدد من االكتشافات احلديثة وال  ( يف سلسلة مؤلفاتو اليت تنبأت1770-1903)
-1866يضارعو يف ىذا ادلضمار إال الكاتب الربيطاين ادلخضـر جورج ويلز )

1949.)23 
وقد صلد البعض اآلخر يعتقد أف أوؿ زلاولة الستطالع مستقبل اجلنس البشري 
على أسس علمية ترد إىل القرف التاسع عشر، وىي خاصة دبستقبل سكاف العامل وذلك 

(، الذي عرض يف 1766-1834)Thomas malthus يزي توماس مالتوسلإلصلل
دراستو الشهَتة )منو السكاف(. و شهدت األربعينيات من القرف ادلاضي إقباال ملحوظا 
على البحوث والدراسات ادلستقبلية خصوصا يف أوروبا والبلداف الصناعية وسبثل ىذا 

سات ادلستقبلية من جانب، ويف إنشاء االقباؿ يف تزايد عدد العلماء وادلشتغلُت بالدرا
العديد من مراكز البحوث ادلستقبلية، مث يف صدور الكثَت من ادلؤلفات ادلهتمة هبذا اجملاؿ 
من جانب آخر. وأخذت الدراسات ادلستقبلية ربظى باالىتماـ األكرب واالنتشار األوسع 

ذلك موجات متتابعة من وتتجو إىل النظرة الشمولية يف تصورىا للمستقبل، مث توالت بعد 
 24األعماؿ ادلتخصصة يف ميداف الدراسات ادلستقبلية.

نستطيع القوؿ بأف التحوالت والتغَتات اجلذرية الكثَتة اليت أصابت احلياة 
واإلنسانواجملتمعات الغربية، وخصوصا تلك اليت أثرت عليها بشكل مباشر قد غَتت من 

يتُت األوىل والثانية واحلرب الباردة بيناالرباد مناذجالتفكَت اإلنساين بعد احلربُت العادل
السوفييت السابق والواليات ادلتحدة األمَتكية ، ويعود إليها السبب الرئيسيوادلباشر لتوجو 
عادلي غريب ضلو أساليب التفكَت والتخطيط االسًتاتيجي، ومنها الىوضع مناىج علمية 

العقود اخلمسةاألخَتة من القرف وأكادديية للدراسات ادلستقبلية واالستشراؼ خالؿ 
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العشرين، هبدؼ مواجهة تلك ادلتغَتات واألزمات اليت استجدت وسبلمواجهتها 
 .باإلمكانيات ادلتاحة أو من خالؿ خلق إمكانيات جديدة

وشهدت اجملتمعات األمريكية واألوروبية منذ األربعينات طفرة كبَتة يف أعداد 
"عاـ  Herman kahanر مؤلف ىَتماف كاىافادلؤلفات ادلنتمية ذلذا ادليداف فظه

( "يف الطريق إىل عاـ 1919-2011) Daniel bell"، ومؤلف دانياؿ باؿ2000
-Charles galtondarwin (1887" ومؤلف تشارلز جالتوف داروين2000
"صورة الغد"  George soul( "ادلليوف سنة التالية" وكتاب جورج سوؿ1962

 25"ماذا يكوف اإلنساف بعد ذلك". George russelوكتاب جورج راسل

ومن الكتاب والعلماء الذين أسهموا يف وضع أسس ادلستقبلية كعلم برتراند دي 
 The، ومن أشهر كتبو "فن التوقع ادلستقبلي"Bertrand de joavenelجوفينيل

art of conjecture  ـ، ودانيل بل1945الذي نشر عاـDaniel bell  وكتابو
ـ بعنواف 1967ـ، ودراستو ادلنشورة عاـ 1960الذي نشر عاـ  "هناية األيديولوجيا"

ديثل التيار التفاؤيل بُت  Herman kahanوكاف ىَتماف 26".2000"ضلو العاـ 
:إطار للتفكَت 2000علماء ادلستقبل من خالؿ أىم دراساتو ادلستقبلية منها "العاـ 
ادمة سيناريو ألمريكا حوؿ الثالث والثالثُت سنة القادمة"، وكتاب "ادلئايت سنة الق

والعامل"، وفيو يعرب عن وجهة نظره التفاؤلية يف احلقب الزمنية ادلقبلة، مث الكاتب ألفُت 
وترجم إىل عشرين  1980الذي نشر "صدمة ادلستقبل" عاـ  Alvin tofflerتوفلر

ماليُت نسخة مث أشرؼ على نشر كتابُت "ادلدرسة وسط ادلدينة ،التعلم 6لغة وبيعت منو 
وقد خصصو جملتمع  1980أجل الغد"، ولو كتاب بعنواف" ادلوجة الثالثة"، عاـ  من

 27مابعد الصناعة.
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إال أف عامل االجتماع س.س.جليفاف ىو أوؿ من طرح أُسسا للدراسات 
ـ أف يسمى ىذا احلقل 1907ادلستقبلية دبعناىا االصطالحي ادلعاصر عندما اقًتح عاـ

وىو اسم مشتق من االصطالح  milontologieمن الدراسة )ميلونتولوجي( 
اإلغريقي الذي يطلق على أحداث ادلستقبل وقد حظي ىذا التعبَت بقبوؿ متواضع يف 

 28ذلك احلُت مث صار يف طي النسياف.

العامل األدلاين - Ossipflenchtchienو طرح أوسيب فلشتاين
 futurologyيف أحباثو اصطالح علم ادلستقبل 1943خالؿ عاـ  -االجتماعي

أنو أخذ  رغمدبعٌت مستقبل، وكتب عن ظهور جديد و  Futurmsمشتق من الالتينية 
 29بالتبلور ويف طريقو ألف يصبح علما قائما بذاتو.

استخداـ كلمة  Gaston berger العامل جاستونربجر بينما ينسب إىل
يف سياقالداللة عن التطلعات ضلو ادلستقبل والتخطيط لو   Prospective"استشراؼ"

 ريقة أو بأخرى ، أيضا تشَت بعضالدراسات إىل أف العامل الفرنسي برتراند دي جوفينيلبط
Bertrand de joavenel استعمل مصطلحfuturibles  ليقصد بو ادلستقبالت

ويعٍت ادلستقبالت futures ادلمكنة، وذلك بالنظر إىل أهنا تتكوف من شقُت: األوؿ
 30.ويعٍت ادلمكنة  possibles والثاين

يفوتنا اإلشارة إىل الدراسة الرائدة اليت أصلزىا ادلفكر ادلغريب ادلهدي ادلنجرة  وال
، وقاـ فيها 31ربت عنواف :"احلرب احلضارية األوىل : مستقبل ادلاضي وماضي ادلستقبل"

ادلؤلف بتحليل معطيات ادلاضي والواقع واذباىات األحداث ضلو ادلستقبل دبنهج 
ى ما جرى وجيري داخل منطقة اخلليج والعامل العريب استشرافيعلمي يسلط األضواء عل
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اإلسالمي والعامل الثالث استنادا إىل األبعاد األربعة : العسكرية واحلضارية والسياسية 
 واالقتصادية واالسًتاتيجية حلرب اخلليج الثانية .

وقد دعا ادلهدي ادلنجرة إىل ضرورة االىتماـ بالدراسات ادلستقبلية يف الدوؿ 
ية اليت تشهد ضعفا صارخا يف إطار صناعة القرار بادلنطقة العربية على وجو التحديد النام

فنحن يلزمنا حسب التقديرات »، ألف مستقبلنا ليس بأيدينا وماضينا ليس بأيدينا أيضا، 
فقد درس مستقبلنا ولديو  ستوف سنة لدراسة ماضينا، يف ىذا الوقت الغرب ال ينتظرنا،

توقعات حولنا ويتصرؼ على ىذا األساس .فنحن بدوف ماضي وبدوف حاضر ومستقبلنا 
 32«مرىوف، وىذه قضية خطرة للغاية.

صلد أف ىناؾ من يرجع بروز ىذه الدراسات ادلستقبلية وتعاظم االىتماـ هبا إىل 
لعلمي والتقٍت". وقد أسفر العامل عاملُت رئيسيُت مها:    "أزمة النظاـ الرأمسايل والتقدـ ا

األوؿ عن ظهور كتابات، حاولت أف ترسم صورة أفضل جملتمع الغد، تعتمد على مظاىر 
التقدـ العلمي والتقٍت. أما العامل الثاين وىو تطور أدوات ادلعرفة والقياس، وتطور أساليب 

ت ادلستقبلية. وإىل ربليل النظم كتطور األدوات ادلعرفية"، فقد أعطى دفعة قوية للدراسا
جانب ىذين العاملُت ىناؾ عامل آخر، ال يقل أمهية، وىو ظهور عدد من الدوؿ 
الناشئة اجلديدة اليت تبحث عن وسيلة للتغلب على التخلف االقتصادي واالجتماعي 
لديها، واليت وجدت يف دراسة ادلستقبل وسيلة للتنبيو على السلبيات ادلعتمدة حالياً، 

 33سياسات بديلة لدرء تلك السلبيات يف ادلستقبل. وكيفية اختيار

نستنتج أف الدراسات ادلستقبلية يف أوروبا والواليات ادلتحدة األمريكية مل تتعدى 
إطارىا الفلسفي والنظري إىل إطارىا العلمي واألكادديي "ادلمنهج" حتىتأسست رلموعة 

شرين، وذلك بصدور رلموعة الرواد من ادلستقبليُت اجلدد يف النصف الثاين من القرنالع
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مؤلفات رمست معامل ىذا احلقل العلمي كما سبق وأشرنا،فكانت البدايات العلمية 
احلقيقية ذلذا العلم قد ظهرت يف بريطانيا خالؿ القرنالتاسع عشر، ومن ىذا اإلطار ديكن 

، ألف التأكيد على أف مناىج الدراسات ادلستقبليةوتطبيقااها العلمية الراىنة كانت غربية
الغرب كانوا األوائل يف التأصيل ادلنهجي، بينما يعود األصل التارخيي للدراسات ادلستقبلية 
واالستشراؼ إىل علماءادلسلمُت بوجو عاـ والعرب منهم على وجو اخلصوص، مع عدـ 

 .إمهاؿ دور الفالسفةوالفلسفة اإلغريقية يف ىذا اجلانب
 منهجية البحوث االستشرافية:  -1

بلية ألسلوب علمي و منهجي حياوؿ استكشاؼ ادلستقبل على زبضع ادلستق
و تستند ادلستقبلية إىل الوقائع و األحداث و التحاليل »ادلدى القصَت أو الطويل. 

ادلوضوعية لتحديد سلتلف االحتماالت اليت ديكن أف ربدث يف مستقبل قريب أو بعيد. 
ت السائدة يف النظاـ الدويل باالنطالؽ من البٌت و االذباىا-و رباوؿ ىذه الدراسات 

 34«.وضع تصور للمستقبل -ادلعاصر
ومنيز يف التحليل ادلستقبلي بُت منطُت من الدراسات اادلستقبلية: يسمى النمط 

ويهدؼ أساسا  exploratory typeاألوؿ بالنمط االستطالعي أو االستكشايف 
مكن ربقيقو، ويقابل ىذا إىل استكشاؼ صورة ادلستقبل ادلتوقع أو احملتمل أو ادلستقبل ادل

وفيو يتخطى الباحث ادلستقبل ادلتوقع   normative typeالنوع النمط ادلعياري 
 35وادلمكن ربققو إىل رسم صورة ادلستقبل ادلرغوب يف ربقيقو.

وتعتمد ادلستقبلية بسعيها يف نطاؽ ادلركز إىل اكتشاؼ ادلستقبل دلعطيات 
 lesاالذباىات الثقيلة» و سبثل الفئة األوىل احلاضر اليت اهتم بفئتُت من األحداث، 

tendances lourdes   اليت تتكوف من صبلة التحوالت ادلًتاكمة عرب الزمن و اليت
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دبعٌت أهنا اذباىات كربى تتكوف من رلموعة ادلعطيات 36«تنتهي بإحداث تغَتات ىامة.
ة و تدعى بالوقائع احلاملة اليت تبدو زلتملة ومتوقعة للتطورات ادلستقبلية ، أما الفئة الثاني

 ، و يعرفها ىانريغليـوles faits porteurs d'avenirللمستقبل 
guillaumeHenri  االستحداثات اليت ال يعرب وزهنا اإلحصائي عن دورىا و »بأهنا

لكن سرعاف ما تكوف قادرة على إحداث تغَتات على االذباىات ادلهيمنة و السائدة 
أي أهنا تتشكل من الواقع اجلنيٍت الذي مل يدرؾ 37«.يداعلى مدى يكوف على األقل بع

 بعد و الذي ستتأكد أمهيتو يف ادلستقبل بانعكاساتو البعيدة ادلدى.
ديكن أف منيز بُت ثالثة مستويات لالستشراؼ: مستوى التخمُت  

conjecture   أو التأمل ادلنظم عقليا، ومستوى فاعلية التنبؤForecast  الذي
ف االحتماالت اخلاصة بتوا تر وقوع حادثة معينة لتحقيق درجة من يأخذ يف احلسبا

حبيث يتعرض إىل   predictionاستشراؼ ادلستقبل، ومستوى القدرة على التنبؤ
تشخيص ادلتغَتات اليت تطرأ على الظاىرة و التوصل إىل نتائج زلدودة قبل أف تستنفذ 

 38احلالة اجلديدة سياقها.
ة يف التعريف باالذباىات ادلستقبلية لظاىرة سلتارة تعتمد الدراسات االستشرافي

على رلموعة من التقنيات ىدفها األساسي إثبات قوة ىذا النوع من الدراسات 
باعتمادىا على االعتبارات ادلمكنة لنتائج السياسات اجلارية و تكشف عن االّدعاءات 

لتقنيات ادلتبعة يف تتمثل ىذه األساليب ادلنهجية و ا» اليت ىي وراء التنبؤات. حيث 
البحث يف ربليل احملتوى لوسائل اإلعالـ اجلماىَتية، وربليل امتداد السوؽ، و تقنية 

 Scenarioو أسلوب السيناريو Delphi surveysادلسح لدالفي 
Writing».39 
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منهجا منظما ومصمما بطريقة عامة Delphi method ويعد منهج دلفي 
ت من اخلرباء حوؿ موضوع الدراسة، وأسلوب تقـو أساسا على استطالع رأي رلموعا

يقـو على صياغة رياضية ديكن بواسطتها سبثيل شكل عمليات الذي model النموذج 
أما منهج االستكماؿ اخلارجي النمو عرب الزمن دلتغَتات اقتصادية واجتماعية، 

Extrapolation method  فيقـو على تقدير ظاىرة معينة يف ادلستقبل عن طريق
ماؿ االذباىات ادلستقبلية للمتغَت وقيمتو اعتمادا على االذباىات والقيم ادلاضية استك

 40لو.
خالؿ النصف األوؿ من القرف العشرين ادليالدي، وما قبلو، شاعت العديد من 
األساليب اليت استخدمت للتنبؤ بادلستقبل، بغرض ازباذ القرارات، ورغم أهنا تدخل يف 

دلعروفة بالتخطيط، ورغم أهنا أصابت قدرًا من النجاح يف العملية اإلدارية الذىنية ا
مساعدة ادلخططُت على التنبؤ بادلستقبل، وازباذ قرارات رشيدة بصدده، إال أهنا ُعّدت 
وسائل تقليدية للتنبؤ بادلستقبل، عند مقارنتها بالطرؽ والتقنيات احلديثة يف ىذا اجملاؿ. 

 41ل ما يلي:ومن األساليب التقليدية للتنبؤ بادلستقب
أسلوب التنبؤ عن طريق التخمُت الذكي: ويعتمد ىذا األسلوب على  .1

الطريقة احلدسية اليت يستخدمها الفرد يف تقدير بعض جوانب ادلستقبل. لكن مثل ىذه 
 .التنبؤات قد يصادفها الفشل أكثر من النجاح

أسلوب استقراء االذباىات: ويعتمد ىذا األسلوب على أف االذباىات  .2
بتت يف التاريخ القريب سوؼ تستمر يف ادلستقبل، ويفًتض ىذا األسلوب أف اليت ث

القوى اليت كانت تؤثر يف تشكيل االذباه يف ادلاضي سوؼ يستمر تأثَتىا يف ادلستقبل، 
وتظهر نقطة الضعف يف ىذا األسلوب يف أنو يفًتض أف القوى اليت كانت تؤثر يف 
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نفس الدرجة، وللتغلب على نقطة الضعف ادلاضي سوؼ يستمر تأثَتىا يف ادلستقبل ب
السابقة أمكن عن طريق الطرؽ اإلحصائية ابتكار أساليب فنية جديدة الستقراء 

 .االذباىات بكفاءة عالية
أسلوب اإلسقاطات: وغالبا ما تعتمد طرؽ اإلسقاط على استقراء  .3

ى منوذج االذباىات ادلاضية. إاّل أف طرؽ اإلسقاط قد تعتمد يف كثَت من األحياف عل
  :قياس يضم عدًدا من العالقات، من أمهها

 .التعريفي؛ وىو الذي يعرب عن عالقات توازنية معينة بُت ادلتغَتات-
السلوكي: وىو الذي يعكس السلوؾ ادلتوقع، وغالًبا ما يؤخذ السلوؾ الرشيد  -

 .كأساس لتحديد العالقات
ادلخرجات ادلختلفة ادلتوقعة يف الفٍت: وىو الذي يعكس العالقة بُت ادلدخالت و -        
 .نظاـ ما

وتسود اليـو أساليب مستحدثة للتنبؤ بادلستقبل وتصميم الدراسات ادلستقبلية، 
 42:ومن أساليب الدراسات ادلستقبلية احلديثة؛ األساليب التالية

: وىي من Time seriesmethodsأسلوب السالسل الزمنية  .1
، تعرب عن سلوؾ ادلتغَت أو ادلتغَتات موضع causalالطرؽ اليت ال تقـو على مناذج سببية

االىتماـ وفق نظرية ما، وإمنا تشمل طرقًا ومناذج تتفاوت من حيث التعقيد وكم 
 randomwalk modelادلعلومات ادلسبقة ادلطلوب. ومنها منوذج اخلطوة العشوائية

قة، ولذا يطلق الذي يفًتض قيمة ادلتغَت يف فًتة ما ىي قيمتو اليت ربققت يف فًتة ساب 
 Trend extrapolationعليو منوذج عدـ التغَت. ومنها طرؽ إسقاط االذباه العاـ

بادلتوسطات ادلتحركة وربليل االضلدار. ومنها أساليب تفكيك السالسل الزمنية للتنبؤ 
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بالتغَتات ادلومسية. ومنها طرؽ التمهيد للسالسل الزمنية، والطرؽ ادلعتمدة على النماذج 
 .ة للسالسل الزمنيةاإلحصائي

أسلوب اإلسقاطات السكانية: ومن أشهرىا ما يعرؼ بطريقة األفواج  .2
، حيث يتم حساب النمو يف cohort-component methodوادلكونات 

عدد السكاف من مكونات زلددة كادلواليد والوفيات واذلجرة إىل الدولة واذلجرة من 
جنسية استناًدا  -وج أو شرحية عمرية الدولة، وحيث ديكن التنبؤ بعدد السكاف يف كل ف

 .إىل معدالت اخلصوبة ومعدالت البقاء على قيد احلياة حسب العمر واجلنس
: وىنا يتم التنبؤ بقيم causal modelsأسلوب النماذج السببية .3

متغَت ما أو رلموعة متغَتات باستعماؿ منوذج حيدد سلوؾ ادلتغَتات ادلختلفة استناًدا إىل 
ومن أشهر ىذه النماذج مناذج االقتصاد نظرية معينة. 

-input، ومناذج ادلدخالت وادلخرجاتEconometricModelsالقياسي
output models ومناذج الربرلة ،ProgrammingModels  أو

، ومناذج Simulation Models ، ومناذج احملاكاةoptimizationاألمثلية
لنادي روما من « ود النموحد»اليت تعد دراسة systemsdynamicsدينامياتاألنساؽ
 أشهر تطبيقااها.

: وىي طريقة تعتمد على gamingأسلوب األلعاب أو ادلباريات  .4
احملاكاة ليس فقط من خالؿ الباحث يف الدراسات ادلستقبلية، بل وكذلك بإشراؾ الناس 

يتخذوف فيها قرارات أو تصرفات،  roleplayingفيها كالعبُت يقوموف بأدوار
ات وتصرفات غَتىم، ويبدوف رد فعلهم إزاء أحداث معينة. ويتم ويستجيبوف لقرار 
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استخراج الصور ادلستقبلية البديلة باستعماؿ مناذج لفظية أو رياضية أو كمبيوترية أو 
 .زلاكيات فعلية

: وىو cross impact analysisأسلوب ربليل اآلثار ادلقطعية  .5
يسية احملركة لو. كما أنو أسلوب لفهم ديناميكية نسق ما، والكشف عن القوى الرئ

أسلوب لفرز التنبؤات الكثَتة واخلروج منها بعدد زلدود من التنبؤات، وذلك دبراعاة أف 
احتماؿ وقوع بعض األحداث يتوقف على احتماؿ وقوع أحداث أخرى. أي أهنا طريقة 

يف ألخذ الًتابطات وعالقات االعتماد ادلتبادؿ بُت الظواىر أو ادلتغَتات أو التنبؤات 
 .احلسباف

: ويقصد هبا participatorymethodsاألساليب التشاركية  .6
طرؽ البحث ادلستقبلي اليت تتيح اجملاؿ دلشاركة القوى الفاعلة أو األطراؼ ادلتأثرة حبدث 
ما يف عملية تصميم البحث وصبع ادلعلومات الالزمة لو وربليلها واستخراج توصيات بفعل 

. وىذه الطرؽ أكثر استعمااًل من الناشطُت يف رلاؿ اجتماعي معُت بناء على نتائجها
ادلستقبليات، أي من يقوموف بالدراسات ادلستقبلية ذات التوجو االستهدايف واليت يرتبط 
فيها االستهداؼ دبمارسات عملية للًتويج والتعبئة والتحريض على ازباذ فعل اجتماعي 

نع حدوث صورة أو صور يساعد على ربقيق صورة مستقبلية مرغوب فيها أو على م
مستقبلية غَت مرغوب فيها. ومن أمثلة ىذه الطرؽ التشاركية يف البحث ادلستقبلي طريقة 

، وطريقة البحث participatory future praxisادلمارسة ادلستقبلية بادلشاركة 
، وطريقة Participatory action researchالتشاركي ادلوجو للفعل االجتماعي

، وطرؽ إجراء التجارب االجتماعية futures workshops لياتورش عمل ادلستقب
social experimentsوالبحوث ادلستقبلية االثنوجرافية ،ethnographic 
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futures research االجتماعية من  -اليت تركز على استطالع ادلستقبالت الثقافية
بظاىرة ما  خالؿ مقابالت مطولة ومفصلة ومتكررة مع رلموعة من األفراد ادلشتغلُت

 .)كالبحث والتطوير التكنولوجي( أو الذين حيتمل تأثرىم حبدث ما
أساليب التنبؤ من خالؿ التناظر واإلسقاط بالقرينة: وتقـو أساليب  .7

على استخراج بعض جوانب الصور  Method Of Analogyالتناظر أو ادلشاهبة
اس على ما فعلتو دوؿ معينة ادلستقبلية استناًدا إىل أحداث أو سوابق تارخيية معينة والقي

أما  .يف مرحلة أو أخرى من مراحل تطورىا إلصلاز معدؿ ما للنمو االقتصادي مثاًل 
أساليب اإلسقاط بالقرينة، فهي تقـو على افًتاض أف شبة ارتباط زمٍت بُت حدثُت، حيث 
 يقع أحدمها قبل اآلخر عادة، حبيث ديكن التنبؤ باحلدث الالحق استناًدا إىل احلدث

السابق. فمثاًل ديكن أف يؤخذ التقدـ يف الطائرات احلربية من حيث السرعة قرينة على 
التقدـ يف سرعة الطائرات ادلدنية. ومن أشهر ىذه الطرؽ طريقة السالسل الزمنية 

اليت كثَتًا ما استخدمت يف التنبؤ بالدورات االقتصادية، حيث leadingSeriesالقائدة
ت اقتصادية معينة )كادلخزوف أو التعاقدات اجلديدة( قرينة يؤخذ بطء النمو يف متغَتا

 .على إبطاء حركة النشاط االقتصادي يف رلموعو
 أساليب تتبع الظواىر وربليل ادلضموف: ويقصد بطريقة تتبع الظواىر .8

monitoring  استخداـ طائفة متنوعة من مصادر ادلعلومات يف التعرؼ على
، مع افًتاض أف االذباىات العامة اليت يتم الكشف عنها االذباىات العامة دلتغَتات معينة

ىي اليت ستسود يف ادلستقبل. وقد استخدـ ىذه الطريقة الباحث ادلستقبلي 
يف التوصل إىل ما أطلق عليو االذباىات العامة Naisbittادلشهور
فهي  Content Analysis. أما طريقة ربليل ادلضموف Megatrendsالكربى
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اليت ربملها الصحف واجملالت والبحوث  Messages مضموف الرسائلتركز على ربليل 
والكتب وما يذاع يف اإلذاعة والتليفزيوف وغَتىا، وتسجيل مدى تكرر عبارات أو كلمات 

 ربمل قيًما  أو توجهات معينة، وبناء استنتاجات مستقبلية على ربليل ىذه التكرارات.
ىذه األساليب طريقة أسلوب ربليل آراء ذوي الشأف واخلربة: ومن  .9

اليت يتم فيها استطالع رأي أو توقعات عينة من األفراد سواء من surveysادلسوح
خالؿ استبياف يرسل بالربيد أو يتم تعبئتو عن طريق ادلقابلة الشخصية أو االتصاؿ 

وطريقة االستثارة الفكرية  أو  panel discussion اذلاتفي. ومنها طريقة ندوة اخلرباء
اليت يتم فيها delphimethod، وطريقة دلفايbrainstormingذىٍت القدح ال

استطالع اآلراء والتحاور بشأهنا، مرة واحدة كما يف ندوة اخلرباء واالستثارة الفكرية أو 
 .عدة مرات كما يف طريقة دلفاي

: والسيناريو وصف لوضع مستقبلي scenariosأسلوب السيناريوىات .10
مع توضيح دلالمح ادلسار أو ادلسارات اليت ديكن أف شلكن أو زلتمل أو مرغوب فيو، 

تؤدي إىل ىذا الوضع ادلستقبلي، وذلك انطالقًا من الوضع الراىن أو من وضع ابتدائي 
مفًتض. واألصل أف تنتهي كل الدراسات ادلستقبلية إىل سيناريوىات، أي إىل مسارات 

بحث ادلستقبلي. وذلذا فإف فهذا ىو ادلنتج النهائي لكل طرؽ ال .وصور مستقبلية بديلة
بعض ادلستقبليُت يعتربوف السيناريو األداة اليت تعطي للدراسات ادلستقبلية نوًعا من 

، وذلك بالرغم من أف الطرؽ اليت قد methodologicalunityالوحدة ادلنهجية
تستخدـ يف إنتاج السيناريوىات تتنوع تنوًعا شديًدا. فالسيناريوىات ديكن أف تبٌت بأي 

الطرؽ السابق ذكرىا أو دبجموعات معينة منها. كما أهنا ديكن أف تبٌت بطرؽ أخرى  من
مل تتعرض ذلا كالسيناريوىات اليت تعتمد اعتماًدا كلًيا على اخلياؿ العلمي أو اإلبداع 
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ال  -واليت قد ينفرد بكتابتها شخص واحد foresightاألديب أو احلدس أو االستبصار
 .فريق من الباحثُت
ا، فإف السيناريوىات من أكثر األساليب االستشرافية استخداما يف رلاؿ وعمومً 

البحوث اإلنسانية واالجتماعية فهي تصف إمكانات بديلة للمستقبل، وتقدـ عرًضا 
لالختيارات ادلتاحة أماـ الفعل اإلنساين، مع بياف نتائجها ادلتوقعة حبلوىا ومرىا. وقد 

ات ضمنية أو صرحية حوؿ ما ينبغي عملو، ولكن ينطوي ربليل السيناريوىات على توصي
على التوجو الذي يأخذ بو واضعوا السيناريوىات، أي  -كما سبق بيانو   -ذلك يتوقف 

 ما إذا كاف توجًها استطالعًيا أـ توجًها استهدافًيا.
فيقصد بالسيناريو وصف رؤية مستقبلية زلتملة احلدوث لظاىرة معينة مع وصف 

الزمٍت احملتمل ذلا وزلاور اذباىااها ادلأمولة، و ذلك يف ضوء ادلعطيات  التسلسل أو التتابع
احلالية للظاىرة و انطالقا من وضع افًتاضي قابل للحدوث و ذلك لتحقيق األىداؼ 
ادلرجوة للرؤية ادلرغوب فيها. وينبغي على الباحث وضع عدد من السيناريوىات مع مراعاة 

نظرا لعدـ التأكد من الصعوبات اليت قد ربدث  أف يكوف بينها قدر كاؼ من التباين
مستقبال و تؤثر بالسلب أو اإلجياب على التتابع الزمٍت و زلاور اذباىات الظاىرة قيد 
البحث. و شلا ال شك فيو أف صلاح السيناريو يتوقف على مدى واقعيتو و بعده عن 

اىرة، ناىيك عن اخلياؿ البحت وسهولة فهمو و قدرتو على رصد و ربليل اذباىات الظ
 43فائدتو يف صناعة القرارات و عمليات التخطيط على ادلستويُت احمللي و القومي.

ديّكن من دراسة العديد من بدائل ادلستقَبل و  -إذا -إف أسلوب السيناريوىات
يوسع آفاؽ األحداث ادلدروسة و بالتايل يزيد من احتماؿ ربديد التطورات اليت قد تؤثر 

 44م بالتخطيط و تفرض عليو ازباذ تدابَت اسًتاتيجية.يف التنظيم القائ
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على اخلرباء يف -يف بعض األحياف  -تعتمد الكثَت من الدراسات ادلعنية بالتنظيم
ازباذ القرارات احلامسة اليت تعتمد على األساليب الكيفية، مثل احلكم الشخصي، 

تتمحور حوؿ ازباذ القرارات احلقائق، اآلراء، التجربة، و يبدو أف أمهية األساليب الكيفية 
 45اخلاصة بتحديد الوسائل ادلتبعة لتحقيق األىداؼ.

ويستند مدخل السيناريو إىل صبلة معارؼ الباحث وتصوراتو اخلاصة والعلمية 
عن ادلوضوع كأساس حيدد بدائل ادلستقبل ادلمكنة و استشراؼ ادلسارات اليت تسلكها 

تعُت بآراء الباحثُت و الكتاب و رؤيتهم الظاىرة ادلدروسة، يف شكل سيناريوىات تس
 للتطورات ادلستقبلية من خالؿ أحباثهم. 

 46دير بناء و ربليل السيناريوىات بعدد من ادلراحل ىي:
ادلرحلة األوىل: وصف الوضع الراىن و االذباىات العامة للظاىرة ادلدروسة 

 اعتمادا على قاعدة ادلعلومات ادلكانية و الكمية.
ية: فهم ديناميكية النسق و القوى احملركة لو اعتمادا على ربديد ادلرحلة الثان

 العوامل ادلؤثرة يف ظاىرة الدراسة.
ادلرحلة الثالثة: ربديد البدائل ادلمكنة اعتمادا على مرحليت الوصف و الفهم 

 للنظاـ ادلكوف للظاىرة.
اليت مت ادلرحلة الرابعة: اختيار عدد زلدود من البدائل بعد فرز السيناريوىات 

 إعدادىا بشرط أف يكوف ىناؾ تباين واضح بُت البدائل ادلختارة.
 ادلرحلة اخلامسة: كتابة السيناريوىات و ربليل نتائجها.

 
 خاتمة:
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لقد ذبلت لنا أمهية الدراسات ادلستقبلية كاذباه جديد يف ميادين ادلعرفة يزداد 
اعة القرارات سواء على مستوى االىتماـ بو يف الدوؿ ادلتقدمة ويًتسخ دوره يف عملية صن

الدوؿ أـ على مستوى ادلؤسسات ادلختلفة. فهو رلاؿ يشهد تطورات متالحقة يف 
 منهاجياتو وأساليبو وتطبيقاتو شلا جعلو حيظى دبكانة مرموقة بُت سائر ميادين ادلعرفة. 

فما توفره الدراسات ادلستقبلية من صور عديدة للمستقبل، تعمل من خالؿ 
ينة على االقًتاب من البديل األفضل الذي حيقق للدوؿ غايااها يف ربقيق سياسات مع

التنمية والقضاء على عوامل التخلف لديها. ىذا فضاًل عن تطور أدوات ادلعرفة، وخاصػػة 
أدوات التنبؤ وقياس الظواىر ) الكمية والكيفية (، اليت ساعدت على ارتقاء العلـو 

 يقة.االجتماعية إىل مصاؼ العلـو الدق
وديكن استخداـ األساليب ادلنهجية للبحوث ادلستقبلية يف سلتلف عناصر العملية 
اإلعالمية، ذلذا البد من إدماج ىذا ادليداف يف حبوث اإلعالـ بالدوؿ العربية و اجلزائر 
خباصة باعتباره علما يدعم العلـو االجتماعية واإلنسانية واستخدامو سيحقق صلاحات 

 ىات حبوث اإلعالـ واالتصاؿ. ىامة يف تغيَت اذبا
 الهوامش

                                                           
1- Klaus Bruhn .JENSEN ,A hand book of media and 

communication  research : Qualitative and Quantitative  
 methodologies , London – New York : ROUTLEDGE , 

2002, p.40.  
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 ليهود الجزائر نموذجا الثقافيالتحول  دور المدرسة في تحقيق االندماج االجتماعي

 حمه لخضرمعة الشهيد جا/ قسم العلوم اإلنسانية/ عبد القادر كركارد/ 
 الملخص

تتطرق ىذه الدراسة إىل الدور االسًتاتيجي للعملية التعليمية يف تنشئة االجيال         
من خبلل ظلوذج التحول االجتماعي ليهود  وأثرىا يف التحول االجتماعي عرب الزمن،

، 0721الذين حتولوا من أىايل أفارقة ينتمون للضفة اجلنوبية للبحر ادلتوسط قبل  اجلزائر
، وكيف كان للمدرسة 0851بيني منتمني للضفة الشمالية للمتوسط يف إىل فرنسيني أرو 

وتعليم  دور يف ىذا التحول، من خبلل الًتكيز على تعليم اللغة الفرنسية بدل العربية،
وكيف جتاوب يهود اجلزائر مع ىذه التحوالت، وكان ظهور  الربامج الفرنسية اخلالصة،

ل بطيئ لكنو ثابت عرب الزمن وتعاقب النتائج على ادلدى البعيد حيث كان التحو 
ادلدرسة يف الوسط االجتماعي ودورىا اذلام يف ادلنظومة الًتبوية و وىنا تربز أعلية  االجيال،

  عملية حتقيق مشروع رلتمع وتوجهاتو.

Abstract : 

      This study addresses the strategic role of the educational 
process in the upbringing of generations And their impact on 
social transformation through time ،Through a form of social 
transformation for the Jews of Algeria Who converted from 
people of South Mediterranean Sea by 1830 ،to Frenchs 
Europeans belong to the northern bank of the Mediterranean in 
1962، And how was the school's role in this transformation، By 
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focusing on the education of the French language instead of 
Arabic and French special education programs How the Jews of 
Algeria responded with these transformations It was the 
emergence of long-term outcomes, where he was a slow 
transformation But steady progression through time and 
generations And hence the importance of the school in the 
social milieu And its important role in the process of achieving 
community project and orientations. 

 التحول الثقافي ليهود الجزائر نموذجا دور المدرسة في تحقيق االندماج االجتماعي

تشهد فئاهتا ادلختلفة حتوالت  الزمنيف مسار التطور التارؼلي للمجتمعات عرب            
متنوعة تكون نتاج تفاعل مع ظروف داخلية وأخرى دتثل مؤثرات خارجية تتجاوب معها 

 .الفئة االجتماعية اليت ترى فيها ظلوذجا صاحلا دلشروع اجملتمع الذي تروم االنتماء إليو

حضارية مع نزول ومثل ىذه احلالة صلدىا يف اجملتمع اجلزائري الذي عرف صدمة         
ت ادلتبلحقة واليت كانت يف رلملها االقوات الفرنسية يف الببلد ومن بعدىا نزول القرار 

 ،تسعى لربط اجلزائر بفرنسا غري أن مقاومة السكان جعل فرنسا تركز على فئة منهم
والذين ىم اليهود الذين رأت فيهم أهنم على إستعداد أكثر لتقبل حضارهتا واالندماج يف 

 د سابقة.كان عليو االمر بالنسبة ليهود فرنسا منذ عقو  تمع الفرنسي على غرار مااجمل

ليهود يف رلتمعها كان أليات ركزت العل من أبرز وسائل فرنسا لتحقيق إندماج و         
عليها وؽلكن من خبلذلا الوصول إىل أوسع شرػلة من اجملتمع، وتتمثل يف ما ؽلكن أن 
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بشكل منتظم وال أحسن يف ىذه النوعية من مكان  والنشءغلمع أكرب عدد من العامة 
 ملية منذ االيام االوىل لئلحتبلل.بدأت العفالعبادة وادلدرسة 

اآللية اذلامة ذات ادلدى البعيد لفرنسة اليهود وإدماجهم، فمن ادلدرسة فقد كانت        
 .إستعدادا لتقبل التحول احلضاري ؽلكن تغيري الذىنيات اخبلذل

 بين التقبل والمقاومة التعليم الفرنسي لليهود بدايات

يف سياق ادلسار ضلو االندماج، وجهت اجلهود األوىل للتعليم ببناء مدارس يديرىا         
احلاخامات يف ادلعابد مث إقًتح جلب حاخامات متخرجني من ادلدرسة احلاخامية يف 

 لتحقيق إتصال أفضل.  1)) الفرنسية والعربية والعربية(( عرفونيإىل اجلزائر    Metzميتز

اليهودية الفرنسية ) نظام فاحلاخامات احملليون كانوا دون ادلستوى حسب            
 األورويبيتكلمون العربية ويكتبون هبا وبالعربية(، مث طلب من الكل أن يلبسوا الزي 

يتكلمون اللغة الفرنسية ويصلحون من عاداهتم العامة واخلاصة، وأخريا أن ينخرطوا يف 
اليهودية الفرنسية حتت وصايتها وضعت ادليليشيا اإلفريقية و للوصول ذلذه الغايات 

 .  2اليهودية اجلزائرية

مر فمن خبلل التعليم ؽلكن تغيري الذىنيات لتقبل التغريات والنتيجة تكون مع        
الزمن عرب األجيال، فالثمار ال تكون عاجلة وإظلا آجلة حيث تربز التغريات مع مورو 
الزمن وتعاقب االجيال وقد كان اليهود يف البداية متحفظني كادلسلمني من إرسال أبنائهم 
إىل ادلدارس الفرنسية، إذ كان ىدف الفرنسيني ىو نشر اللغة الفرنسية بني أطفال 

يقول جان مريانت أن الفرنسيني مل يتمكنوا من مجع التبلميذ ادلسلمني ادلسلمني واليهود و 
واليهود عند معلم واحد مسلم أو يهودي للعداء الذي كان بينهم  وىو عداء رمبا كان 
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فالتعليم كان مرتبط إرتباط وثيق   3يف ذىن الفرنسيني فقط حسب الدكتور سعد اهلل 
 كل طرف ؼلشى على دينو.بالدين حسب ذىنيات الفًتة وبالتايل كان  

كما أن اجلزائر مل تشهد موجة عداء مقنن ومدعم بإيديولوجيات مثلما شهدتو          
يف العهد الفرنسي من طرف الفرنسيني أنفسهم وما كان ػلدث من إنتفاضات ضد 

إنتقامية نتيجة تراكمات  شعبية إظلا كان ردود فعلقبل االحتبلل الفرنسي اليهود 
 كات سلبية.دلمارسات وسلو 

وأمام ىذا الوضع  جلاء الفرنسيون إىل ما أمسوه ادلدارس اخلاصة أي مدرسة فرنسية       
للمسلمني،  ومثلها لليهود، ونظرا للتقارب اجلديد بني الفرنسيني واليهود فإن أول مدرسة 

 لئلحتبلل أي منذ السنوات األوىل  0721،4فرنسية لليهود كانت يف العاصمة سنة 
 .أثرياء يهود العاصمة بدعم من

يًتكهم  وقد كانت إدارهتا ليهودي فرنسي حىت يأخذ بيد بين ملتو يف إفريقيا وال        
نشر احلضارة  بإعتبارىم عائق أمام حتقيق اذلدف ادلنشود 5للحاخامات ادلتعصبون حسبهم
 .الفرنسية أسوة بنظرائهم يف فرنسا

يف الوقت   0725احلضر( سوى سنة  ادلدرسة ادلوجهة للمسلمني ) تنشأبينما مل       
يف  يف بداياهتا 7بنتا 11ضمت  6مدرسة لبنات اليهود فيو إستحدث الفرنسيون الذي

 وبذلك نرى تأخر النشاط ادلوجو لتعليم ادلسلمني مقارنة باليهود 8شارع االلوان الثبلث 
 .لدى السلطات الفرنسية يف اجلزائر وفرنسا عامة ن حضوةسالذين كانوا أح

إستحدثوا معهدين ) متوسطتني( يف العاصمة وأما يف  0744مث يف سنة            
 .  9  0728ويف عنابة  0722وىران فأول مدرسة فرنسية لليهود )البنني( كانت سنة 
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حوايل درس  0747وقد أقبل اليهود على التعليم ادلمنوح بكل أشكالو ففي         
 .     كانوا طبعا من سكان ادلدن    ىذه ادلدارسيف 10ولد وبنت يهودي  0613

ويف ادلقابل  كانت جهود التعليم توىل عناية من أعلى مستوى فأمرية سان كلو          
 11مبا يف ذالك التكوين الديين (اإلسرائيليني)ـ اخذت على عاتقها تعليم الشباب 1848

اليهودية وإنشاء ادلدارس للبنني،  ادلبلجئحيث تكفلت اإلدارة الفرنسية مبنح أماكن 
أنفسهم يدفعو األطفال  للجمعيات الدينية وعلى ماادلقدمة وكانت تعتمد على ادلعونات 
اليت تكفلت هبا الدولة وكل ذالك من أجل ادلساعلة الفعالة  12مث ادلساعدات احلكومية 

 األوربيةة اليهودية حبضارهتا وثقافتها ئ، وربط الناشتمع الفرنسييف اجمل يف مسار الدمج
 .على الببلد الدخيلة

وقد وضعت ىذه ادلنشئات حتت رقابة اإلدارة الفرنسية ولكنها كانت تستشري          
أو اجلمعيات الدينية لليهود وىي السلطات الروحية )الكونزستوارات( فيما يتعلق بتعيني 

 13، وإجراءات اإلنضباط، وما يتعلق مبواد الدراسة، وجلان ادلدارس وادلعلمنيادلعلميني عزل
 . 

كما إىتمت السلطات الفرنسية بادلبلجئ الدينية اليهودية فعبلوة على عدم         
على سبيل ادلثال ادلساس هبا كما جاء يف شكاية محدان خوجة فادلعبد اليهودي بتلمسان 

وأقيم معبد ، بنفقات احلكومة  وتعرضو لبعض التخريب بعد وصول الفرنسينيمت إصبلحو 
أن الطائفة إىل يشري  أخر يف نفس احلي من طرف احلاخام صامويل إبن واب وىو ما

 .أكثر ىا يزدادري وتأث  14تكرب دائما اليهودية يف ادلدينة كانت 
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يف الغالب تسميات يهودية   إختذت وقد تعددت القاعات الدراسية وادلدارس و      
 كريسكريس أو كمدرسة البنات اإلسرائيليات كوىني سوالل ادلدارة من طرف األنسة 

ادلأوى اإلسرائيلي حاييم كوىني سوالل حيث يذكر أنطوان المي عدد منها واخلطابات 
 يف مؤلفو. 15اليت ألقاىا يف إحتفاالهتا

 ث الربامج، وقد ترك لليهود فيها ماكانت ادلدارس اليهودية  متنوعة من حي  و       
خص عقيدهتم، فكان ادلعلمني اليهود يتكفلون بادلواد الدينية، أما ادلعلمون الفرنسيون 

البنني اليهود مل يكن عموما و  16فيتكفلون بتعليم القرأة والكتابة واحلساب واللغة الفرنسية
أجرتو اإلدارة الفرنسية كثر من سنتني كما جاء يف تقرير رمسي على الدراسة أليواضبون 
ادلواد اليت يدرسها الفرنسيون كالقرأة والكتابة  فقد لوحظ أهنم مبجرد تعلم ، 0732سنة 

حيث بذالك يكونون قد نالوا ما كان ينقصهم من علوم  17واحلساب  يغادرون ادلدرسة
ألن  0754  بإغبلق مدرسة وىران سنةحىت أنو وصل األمر إىل أن طالب أحد ادلعلمني

ىو ما يدل على فشلها يف حتقيق و 18يقدمون صورة صحيحة عن ادلدرسة  التبلميذ ال
 .االول حينذاكاذلدف 

ويف نفس اإلجتاه كان رأي بعض ادلسؤولني فهم يرون أن )) بالنسبة لليهود أن           
 Conteالكونت غيوت  أوال فإن تأثريىم يف البلد صغري (( وىو رأي ايتعلمو 

Guyot 19 0722سنة  الذي خلف جانيت دي بوسي يف إدارة التعليم يف اجلزائر 
مر يبدو كنوع من الرفض للمدرسة الفرنسية حسب ما تورده ال ىو ما جعل األحلوىذا ا

أن ) الطائفة اليهودية تعاملت مع فرنسا بنفس احلذر  إيفون توران يف كتاهبا على إعتبار
 .   20والرفض فهم  يرفضون ادلدرسة الفرنسية كالعرب (
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وادلقصود باألساس ىو ادلدرسة الفرنسية اليهودية أي ادلوجهة لليهود ادلوازية        
ابل للمدرسة الفرنسية ادلوجهة ألبناء العرب لكن من خبلل ادلبلحظة الدقيقة صلد بادلق

األمر كان العكس بالنسبة للمدرسة الفرنسية للتعليم ادلشًتك واليت كانت موجهة ألبناء 
 الفرنسيني أساسا.

وقد الحظ  الفرنسيون ذلك حيث أن التبلميذ يفضلون ادلدارس الفرنسية              
يهود وىم )أي الفرنسيون( يسموهنا مدارس التعليم ادلشًتك )موتويل( فقد كان التبلميذ ال

يف ىذه ادلدارس أكثر من ادلدارس ادلسماة ادلدارس اخلاصة باليهود سواء يف ذالك البنون 
وأهنا تقرهبم أكثر من الفرنسيني من كما   وىذا راجع إىل نوعية التعليم ادلقدم  21البنات وأ

فادلدرسة الفرنسية  يف ادلدارس اخلاصة هبم حىت وإن كانت فرنسية الطابع، اأن لو يدرسو 
الصة )مدرسة التعليم ادلشًتك (  عرفت صلاحا يف أوساطهم وتزايد يف عدد مرتاديها اخل

حسب بعض اإلحصائيات  و   22يف العام ادلوايل 61و   0721يف  41فقد ضمت 
طفلة من  74طفبل و 034بشكل عام  مضكانت مدارس التعليم العمومية الفرنسية ت

ادلدارس اليهودية )أو اخلاصة ( بنني ، حوايل نصف العدد كان يف 0727سنة  اليهود
تلميذا يهوديا يف التعليم العمومي  1862قد أثبت وجود  0752وبنات وكان إحصاء 

وىم بذلك يرفضون التمييز ويقبلون على التعليم  23تلميذة  486الفرنسي منهم 
 الفرنسي احملض.

لطبقات الفقرية كان لكن ىذا احلكم ال غلب ان نعممو فيهود ادلناطق الداخلية وا        
فاالطفال اليهود يفضلون ادلدرشيم )اليهودية اخلالصة( أو          على غري ىذا التوجو،

مدارس  التعليم ادلشًتك اليت تفتح أمامهم أفاق ادلستقبل أما ادلدرسة اليهودية ) الفرنسية(  
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رفض الجعل يبدو نوع من النفور و  وىو ما 24 تلميذا 31يتجاوز عدد تبلميذىا  فبل
 .كما سبق اإلشارة إليواليهودية   -للمدرسة الفرنسية 

وإن   اليهود وإستمر التزايد يف سنوات الحقة شلا يدل على صلاحها يف أوساط        
بقيت بعض ادلقاومة من طرف األوساط احملافظة ادلتشبثة باألصول واليت ختندقت حول 

 ادلدارس الربانية )ادلدراشيم( اليهودية اخلالصة.

غري أن اإلدارة الفرنسية كانت  تبحث عن إختفاء ادلدارس الربانية اليت كانت        
 ،اليت أنشئتها ذلم وليس مبدارس التعليم ادلشًتكو  تشكل منافس دلدارسها اخلاصة باليهود

مدارس الذكور مبدارس لئلناث مبا يف ذالك مديرات تضاعف في كل مكان ف
 .   25إسرائيليات

تعليم ذات فادلدارس الربانية  كانت  ذات طابع ديين تسمى بالعربية مدراشيم        
وفق األمرية ادللكية لـ   0735تنظيم ادلدراشيم اليهودية يف وقد بدأ ومعلمني يهود زلليني 

حجمها  كربي وىي منتشرة حيث يوجد اليهود فكل طائفة يهودية عندما 26نوفمرب  8
وأحيانا  5سنوات أو 4منذ عمر االطفال إجبارية لتعليم  غلب أن يكون ذلا مدرسة
نزل ماحيانا يف  الدروس أحيانا يف الشنوغة ووتعطى ور، ضأطفال أقل عمر ؽلكنهم احل

 ض،فقد كانت ذات طابع تقليدي زل 27يذىبون للمدرسةفقط من االطفال  وادلدرس 
ون القرأن الكرمي وىم التوراة كما ػلفظ ادلسلم افكان على األوالد اليهود أن ػلفظو 

 .28التلمود  ذلك عليهم حبفظ  طريقة الضرب أحيانا وبعد هميستعملون مع



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 022  71العدد 
 

ولكنها حرة  -فقط من يتعلم  بل الرجل -تتعلم  ة عندىم الأيف حني كانت ادلر          
وشلارسة باقي الشعائر الدينية، وعموما كان إقبال أطفال  أو الشنوغة  29 يف دخول البيعة

 على التعليم أكرب من أطفال ادلسلمني.اليهود 

نت اجلزائر العاصمة كاف ة دراسة جدية ذلذه ادلسألة احلكومأجرت  0728ومنذ         
ما كان يشكل إزعاجا 0731يف  30طفل  274بـ  مدرسة يهودية )دينية(  01تعد 

  0754يف جلهود فرنسة التعليم اليهودي بالنسبة للسلطات الفرنسية حىت أننا صلد 
غلق ادلدراشيم ألهنا تقوم باالدارة من ـ الفرنسية لوىران مدير ادلدرسة اليهوديةمن طلب 

 وتسبب ذالك يف قلق فرنسي.  31بـالتشويش على مدرستو 

  0744وقد إعتربت ادلدرسة اليهودية يف وىران ادلدارة من طرف بن عيون يف          
 ،سواء يف وىران تلمسان 0743يف و إال أن 32كمركز للتطرف ومعاكسة للمدرسة البلدية

مدارسهم تتحول إىل دور حضانة فقط للصغار الربانيني  ىقسنطينة رأ عنابة أو ،مستغاًل
لي تبلميذه لصاحل التعليم الآلئكي ومل يعد  ادلراىقون يو خسر االحتاد اإلسرائ 33جدا

وأصبحوا يرتادون ادلدارس احلكومية ادلختلفة  34يهتمون بالتوراة والتلمود يف وقت متأخر
ومل يتجاوز عدد ادلسلمني يف   اتلميذ 572حيث بلغ عدد أـطفال اليهود يف األبتدائي 

 .وبالتدريج كان العمل ثابت ومركز بإستثناء ادلسلمني  35 306كل ادلناطق 

ودية قيام أول إمرأة يهودية بالتدريس يف مدرسة يه 0751وقد عرفت سنة          
 ألول مرة و 0750حديثة كما حاز بعض الشباب اليهود على شهادة البكالوريا سنة

 .36إطلرطوا بعدىا يف الدراسات العليا

 ونتائجه التحول اللغوي
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وعليو صلد أن ادلدرسة الفرنسية ادلرفوضة للجزائريني تنفتح أكثر فأكثر ألطفال           
فاليهود عموما مل  تكن ذلم عقدة كادلسلمني عندئذ من   37األجانب لنزع احلواجز

ندماج يف اإلم على فكان ذلك عامبل مساعدا ذل)حسب الفرنسيني(، احلضارة األروبية 
يتعاملون بالعربية مع اجلزائريني وحىت مع أنفسهم   الكن ومع ذالك كانو  احلياة الفكرية 

 38أيضا يف بعض ادلناسبات ـعـضـون الـيـهـود بـالـعـربـيـةي اوقـلما يســتــعـملون العـبـريـة بـل وكـانـو 
 فقد كانوا يتمتعون مبرونة لغوية إن صح التعبري وتكيف عجيب.  الدينية 

ويف ىذا السياق نبلحظ تأثري ادلدرسة يف التحول اللغوي فقد لعبت ادلدرسة  دور       
العربية حبيث كان يًتدد عليها اليهود بكثافة خاصة اإلبتدائية حيث العربية اللغة يف تراجع 

زلرومة بينما  ادلدرسة تأخذ من الطفل أكرب وقتو من اليوم تفرض عليو بسرعة الفرنسية 
اللغة الفرنسية حتتل حيز يف احلياة فأخذت ، اليت تبقى لغة وحيدة لو أي يف وقتو

 بية .على حساب اللغة العر االجتماعية 

وإن كان مارسيل كوىني يشري إىل أن )) ىناك جزء كبري يستعمل حاليا اللغتني           
فأحيانا إستعمال اللغة يكون حسب الظروف حيث أي يف بداية القرن العشرين (( 

ة والعودة لؤلوىل )من مجلة جلملة ومن كلمة أاإلنتقال يف احلديث من لغة ألخرى فج
هودي يف اجلزائر العاصمة أنو )العريب( يكتب لكن حبروف غري لكلمة( ميزة الكبلم الي

    .39عربية

فيها الكثري من الكلمات يتكلمون عربية مكسرة أدخلت  وقد كان اليهود         
يف حاجة  اتشابو مع كبلم اجلنود األىايل التاركو والصباػلية الذين ىم أيضا كانو الفرنسية 

حسب شيئ ذا إسم  40مل يكن يوجد يف تعابري لغتهم  إىل ختيل كلمات جلعل كل شيئ
 . احلاجة إىل تواصل لغوي مع الغري
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وىذا نتاج اإلحتكاك بالواقع اللغوي اجلديد الذي يفرض التعامل معو وبالتاىل           
يفعلوهنا  التكيف مع الظرف فبعض األحيان يستعملون كلمات عربية يف لغتهم لكنهم ال

خفاء شيئ عن ادلسلمني الذين ػليطون هبم  فهم كلهم على كل حال إال عندما يريدون إ
يورد ىوداس يف كتابو بل وحىت اإلسبانية يف مقاطعة  حسب ما41 يعرفون اللغة الفرنسية

 وىران واليت تعودوا عليها وىذه السهولة لتكلم عدة لغات أعطتهم أفضلية على األىايل و
مق اإلسًتاتيجي الذي غلمعهم وػلميهم من فالعربية ىي الع 42األروبيني دلدة طويلة 

الغرباء والفرنسية والعربية ىي الواجهة والوسيلة ومع مرور الوقت وبالتوازي مع احلركة 
الكتابة من يوم تأول اجلديد و اليهودي العربية مل تعد تدرس من اجليل  التعليمية فاللغة
فإحتلت مكانة ىامة يف  43يقرأون الفرنسية ويكتبون هبا أصبحوا كل اليهود فليوم للزوال 

 .اليومي مساهنل

وبذالك أخذوا يفقدون ىذا األصل كما أن التنظيمات أقرت إجبارية اللغة           
وبذالك أصبحت اللغتني العربية والعربية   44الفرنسية للمدارس الدينية اخلاصة باليهود
طرف الفرنسيني  كما أن الرغبة يف تظاىر  حتاصران حىت فيما ىو خاص باليهود من

، واالمر ؽلثل ظاىرة إجتماعية أشار 45األطفال جبهل العربية تثبت أن الًتاجع مستمر
إليها مؤسس علم االجتماع العبلمة عبد الرمحان إبن خلدون حيث أن ادلغلوب مولع 

   بتقليد الغالب.

ظهار تفوقهم يف الدراسة والتعليم ويبدو أن ذلك كان رائج باألساس لرغبة يف إ         
فهم ال يستطيعون   46واليت كانت الفرنسية من مظاىر ىا البارزة واألساسية وبذالك

الكبلم بالعربية إال يف منازذلم فكانت حركة فرنسة من جهة وجتاوب للتفرنس من جهة 
 أخرى.
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حيث األجداد يتكلمون العربية بينهم ومع ابنائهم اليهودية صلد .          ففي العائلة 
جيل متوسط  مزدوجي فهم األباء أما  ،يعرفها أوالالفرنسية  من منهم من  يعرف قليبل

اللغة يستعملون عادة العربية اليت كانت لغتهم العائلية إىل جانب الفرنسية اليت أخذوىا 
 األطفال ال تاوعاد ،فرنسية وحدىايف ادلدرسة لكن الكبلم الذي يعلمونو ألبنائهم ىو ال

وىذا يف بداية   47،48يعرفون العربية وىم بالنتيجة عاجزين على التحدث مع أجدادىم 
يف ألسنة األحفاذ وكان اللغة الفرنسية زللها القرن العشرين وعليو فاللغة العربية حلت 

لغة العربية بني ومل تعد ال ،احمللي تدرغلي عرب األجيالاالجتماعي اإلنسبلخ عن احمليط 
اليهود متداولة إال يف األوساط احملافظة أو يف ادلناطق العتيقة كوسط ادلدينة القدؽلة للجزائر 

وىو ما مثل  للتواصل مع زبائنهم 49على العربية احيث  يتاجر اليهود مع العرب فحافظو 
إىل جانب  50يل احيث أنو يتعامل مباشرة مع األى،أفضلية البائع اليهودي على األرويب

من  51 بعد يعرفون الفرنسية ادلناطق أين  يكتض ادلهاجرون ادلغاربة وأخرون الذين ال
 الوافدين اجلدد. 

اللغة غلهلون  إىل الببلد وىم ونفداليهود ادلغاربة فكانوا يتأقلمون ببطء ألهنم ي أما        
كانت  0785يف ، و العربية  -إستعمال اليهودية تراجع  0765ومنذ  52الفرنسية 

 .  53بالفرنسيةتتم الكونزستوار أعضاء مناقشات إنتخاب 

وقد جرت ىذه التغريات حىت إىل تغري يف طريقة اللباس فالبذلة األصلية أصبحت         
العادات كالزواج حسب الطريقة القدؽلة ىي يف تراجع ، و نادرة  ))وستختفي قبل أجل
 .العشرينيف بدايات القرن  54أيضا(( حسب مارسيل كوىني.

وتشريبهم  ،اإلندماج يف بوتقة الثقافة الفرنسيةمن دتكن اليهود فقد على كل و       
احلضارة الغربية يف  فًتة قصرية مل يكن شلكن لوال سلسلة القرارات ادلتعاقبة اليت سنها 
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الفرنسيون قصد تسهيل إدماجهم وتشملهم تلك اجلهود ادلضنية اليت بذذلا يهود فرنسا 
اجلزائر بتقدمي ادلساعدات ادلالية والتطوع للتعليم  يف ادلدارس بمع زعماء اليهود بالتنسيق 
 .   55باجلزائر

  Jرئيس كونزستوار مارسيليا و  Altarasحصل السيد  0734 سنة ففي       
Cohen    من وزير احلرب ادلاريشال دوق دادلاشيا أمر بالقيام مبهمة لئلستعبلم حول

يربز مدى اإلىتمام الذي   وىو ما 56حوال مواطنيهم ولتعليمهم التحسينات ادلقدمة أل
كان يوليو يهود فرنسا إلخواهنم يف اجلزائر لؤلخذ بيدىم  ضلو الفرنسة إىل جانب الدعم 

فنجد مثبل .يف شنوغة  57كأل روتشيلد ادلادي وادلعنوى من أطراف خارجية متنفذة
سة السيد كوىني الذي ألقى أقيم حفل خصص للمدارس اليهودية برئا Scipionشارع

 4بالعربية( بإسم عائلة روتشيلد  وقدم للخمس األوائلو العربية ،  بالفرنسيبةخطابو )
 .   58دفاتر صناديق التوفري

وعموما مل ختتفي اللغة العربية دتاما فبقيت بعض أثارىا يف منطوقهم فحىت             
 .عريب مغريب  -اليهود التحدث فيما بينهم بادلنطوق يهودي واصل التجنيس  بعد قرار

( يستعملون الصبري لغة فرنكا بقاعدة ابإستثناء الشباب الذين تفرنسو  )  افقد كانو   
 .فرنسية أين تتداخل كلمات عربية إسبانية إيطالية  وقد كان قريب من الفرنسية

كان يعترب األكثر إضلطاط    le zezaiementكما أن النطق اليهودي وخاصة         
من طرف األروبيني، وبذلك صلد أنو بفضل ادلدرسة اإلجبارية،  59وسخافة وزلل سخرية 

وختلت شيئ  فشيئ عن  االجتماعي العريبالطائفة اليهودية عن قرهبا من احمليط إنفصلت 
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اطب كلغة خت 60طريقة سكنها وحىت أستعمال اللغة العربيةو تقاليدىا األسرية واللباسية  
 وتعامل يومي لصاحل اللغة الفرنسية .

حيث أن أحد  السوسيوثقايف وكان للمدرسة بكل أنواعها دور يف التحول         
 العامة بادلدن الكربى باجلزائر ىي اليت 61ال )) مدارس الرابطة اإلسرائيليةالكتاب ق

 62غرست يف قلوب اليهود باجلزائر حب اجلضارة الغربية والتعلق هبا(( 

فالفرنسيون بدعوى محلهم لرسالة احلضارة واليهود منهم كان ذلم ىدف ملخص          
 .  63يف عبارة ))ىؤالء اليهود غلب ان نعلمهم حب فرنسا ((

ما يلخصها اجلدول التايل  ولعل من النتائج البعيدة حلركة الفرنسة الثقافية ىذه         
   64ذلجرة اليهود ادلغاربة يف اخلارج

 كندا  (إسرائيل)كيان فلسطني ادلكان  فرنسا األصل 

 %8125 %7124 %07 ادلغرب

 %420 %0026 %1528 تونس

 %121 %427 %4421 اجلزائر

% من اليهود ذوي األصول ادلغاربية يف فرنسا وفدوا من اجلزائر يف حني 44فنجد        
كندا عكس يهود يشكلون إال نسب قليلة من ادلستقرين يف ارض فلسطني ويف   فهم ال

 ، إجتماعيادلغرب األقصى وتونس فالتحول والربط مل يكن إداري فقط وإظلا ثقايف
فكان لقرار  ، وحضاري أيضا فكان مصريي بالنسبة ذلم والنتيجة البعيدة يقرىا اجلدول

حىت أنو  حسب شوراقي أصبحوا  65كرؽليو أثار بعيدة ادلدى على مستقبل يهود اجلزائر
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واألكثر  ،حني يقول  ))يهود اجلزائر اليهود األكثر شرقيني بني الغربينيدون إنتماء واضح 
 . 66غربيني بني الشرقيني ((

 خاتمة

من خبلل ما سبق يربز لنا الدور االسًتاتيجي للعملية التعليمية يف تنشئة           
االجيال وفق توجو معني وما أفرزه ذلك من حتول اجتماعي عرب الزمن، من خبلل 

النموذج التارؼلي ادلتمثل يف التجربة الفرنسية يف اجلزائر على يهودىا حيث كان للمدرسة 
التحول، من خبلل الًتكيز على تلقني الثقافة واللغة الفرنسية دور زلوري يف حتقيق ىذا 

مع العملية حيث رفضوا ادلدرسة بدل العربية، وقد لقيت جتاوب من طرف يهود اجلزائر 
 .ادلوجهة إليهم وإردتوا يف حضن ادلدرسة الفرنسية

نو حيث كان التحول بطيئ لك الطويلعلى ادلدى ىذا السلوك وكان ظهور نتائج         
لمدرسة يف االسًتاتيجية لعلية األالزمن وتعاقب االجيال، وىنا تربز  مرور ثابت عرب

الثقافية  تمع وتوجهاتواجملعملية حتقيق مشروع إصلاح الوسط االجتماعي ودورىا اذلام يف 
 نينتمادلفارقة األىايل وكانت النتيجة ذاك التحول التارؼلي ليهود اجلزائر األ .واحلضارية

، إىل فرنسيني أروبيني منتمني للضفة الشمالية 0721للضفة اجلنوبية للبحر ادلتوسط قبل 
 فإقتلعوا من جذورىم االفريقية وتلونوا بصبغة أروبية.، 0851للمتوسط يف 

                                                 
1  Jean  Laloum et autres . les juifs d'Algérie immage's et textes. 
Paris: éditions des scribe 1987 p17 
2 IBID, p17 

 284ص ،0843ـ  0721القاسم، سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس  أبو 3
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 284ص أبو القاسم، سعد اهلل، ادلرجع نفسو 4

5 Jeannine verdes  Leroux   les français d'Algérie de 1830 a 
aujaurd hui une page d'histoire déchire. France : fayard 2001p 
214 

 284ص،  0843ـ  0721أبو القاسم ، سعد اهلل ، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس  6
7 - Eliaou Gaston Guedj  l'enseignement indigène en Algérie  au 
cours  de la  colonisation 1832-1962. Paris :Editions des 
Ecrivains ,2000 p54 
8 Henri - Klein .  l'enseignement a Alger depuis la conquête, 
souvenirs Fontana frères p9    

 284ص ، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادسسعد اهلل أبو القاسم، 9
10- Jeannine verdes Leroux. Op,Cit, p 214  
11- Messaouda _ Merabet Yahiaoui Société Musulmane et 
Communautés  Européennes Dans L'Algérie Du XX em siècle  
réalités, idéologies, mythes et stéréotypes 1898 – 1960 éditions 
Houma 2005.p174 

 285ص أبو القاسم، سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس 12
 285ص أبو القاسم، سعد اهلل، ادلرجع نفسو 13

14 - Revue Africaine  n14  1870 OPU Alger 1985 p3 
15 - Antoine –Thedore Lamy recueil de souvenirs moraux et 
religieux d' un vieux soldat   a ses petits enfants. Paris : 
imprimerie Adrien le clere ,1869  p96 

 285ص  0843ـ  0721، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس م، سعد اهللالقاسأبو  16
  نفس ادلرجع والصفحة 17
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 286ص أبو القاسم، سعد اهلل، ادلرجع نفسو 18

19- Yvone Turin Affrontements culturels dans l'Algérie 
coloniale écoles  medcins ,religion 1830-1880. éditions houma, 
2003 p4 
20 - Ibid p 277 

 286ص   0843ـ  0721أبو القاسم، سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس  21
22 -  Ibid, p 55 

 نفس ادلرجع والصفحة 23
24 -  Gaston Guedj. Op,Cit, p 55 
25 -  Turin. Op,Cit, p 278 
26 -   Klein  . Op,Cit, p67 
27 -   Gaston Guedj. Op,Cit, p. 44 

التلمــود إســم عــربي مشــتق مــن )المــود( أي تعــاليم أو مايســمى تــوراة شــيبيل ليــو) التــوراة الشــفهي(  28
وقــد أطلــق ىــذا األســم علــى مادونــت فيــو األســفار الشــفهية أو الســرية مــع شــروحها والتعليقــات عليهــا 

وىـــو بصـــورة عامـــة ىـــو ســـجل الشـــرائع   30أنظـــر يف ذلـــك األرقـــم الـــزعل حقـــائق عـــن اليهوديـــة  ص
تقاليـد واألدعيــة الدينيــة والشــروح  كــانو يتناقلونــو شــفاىة ... ويقــال أن أول مــن مجعــو يف كتــاب ىــو وال

احلاخــام يوخــاس وقــد مســاه ادلشــنا )ادلــ ( تعــين الــدرس أوالشــريعة رلموعــة تعــاليم وقــوانني  دينيــة ومدنيــة    
ث..( الــذبح اخلتــان كالصــبلة الــدعاء األعيــاد الســبوت ادلواســم األحــوال الشخصــية )زواج طــبلق مــريا

م معناىـا بالعربيـة ادلعرفـة أو القـانون الثـا   111و 081الطهارة ادلشنا مجعـو يهـوذا ىاناسـي فيمـا بـني 
فيــزعم اليهــود أنــو أنــزل علــى موســى يف طــور ســيناء  مث زيــدت عليــو يف القــرون البلحقــة متــون وحواشــي 

اىـــا اإلكمـــال فإثنـــان أورشـــليمي وبـــابلي  وشـــروح كثـــرية مبـــا  يعـــرف باجلمـــارا )الشـــرح(   بكســـر ادلـــيم معن
األوىل سـجل للمناقشــات الـيت أجراىــا ىـا حاخامــات فلسـطني أوبــاالخص علمـاء مدرســة طربيـة لشــرح 

م والثانيـة ىـو سـجل ادلسـائل وادلناقشـات حـول تعـاليم  311أصول ادلشنا ويرجع تـاريخ مجعـو إىل عـام 
قريبا  مجلة أحاديث وروايات مسموعة من كبار م ت 411ادلشنا  درسها علماء بابل  وإنتهو من مجعو 
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احلاخامات على  مدى أجيال متعددة وذلذا فإن اجلمارا تفسـر ادلشـنا كمـا تفسـر ادلشـنا التـوراة وحتتـوي 
اجلمارا  أيضا على خبلصة األحباث والدراسات واجملادالت وتكاد تكون اجلمارا موسوعة تشمل   كل 

تلمود بابلي كاتوراة البابلية و بلغة أرامية شرقية )العراق( وىو أكرب  حياة اليهود بأدق تفصيبلهتا  ىناك
بأربعة أضعاف   من الثا  والذي ىـو تلمـود أورشـليمي كـالتوراة األورشـليمية بلغـة أراميـة غربيـة )أراميـة 

ـــو   25ســـوريا(  وفيهـــا مصـــطلحات وألفـــاض يونانيـــة والتينيـــة  والتلمـــود احلـــايل يبلـــغ  رللـــد أول طبعـــة ل
   0411ت يف البندقية منذ ظهر 

و ظفر اإلسبلم خان التلمود   82و81 80أنظر داؤود عبد العفو سنقراط جذور الفكر اليهودي ص
 01و00تارؼلو وتعاليمو ص

 311ص  0843ـ  0721أبو القاسم، سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس  29
30 -  Klein  . Op,Cit, p 67 
31 -  Gaston Guedj. Op,Cit, p55 
32 - Messaouda _ Merabet Yahiaoui . Op,Cit, p175    
33 - Turin. Op,Cit, p 277   

 311ص   0843ـ  0721أبو القاسم، سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف اجلزء السادس  34
 نفس ادلرجع والصفحة 35
، مــذكرة رســالة جامعيــة لنيــل شــهادة اجملســتري يف  0851ـ  0761يهــود اجلزائــر  عبــد النــور خيثــر 36

 47ص  0888ـ  0887التاريخ احلديث وادلعاصر معهد التاريخ جامعة اجلزائر السنة اجلامعية 
37-Youssef Courbage – Philippe Fargues  chrétiens et juifs dans 
l'islam arabe et    turc . libraire artheme fayard, 1992 p 117 

 278ص  أبو القاسم، سعد اهلل، احلركة الوطنية اجلزائرية، اجلزء األول القسم األول 38
39  -  Cohen Op,Cit, p 13   
40 - Houdas Ethnographie de l'Algérie . Paris : maisoneuve 
frères et Leclerc édition,  1886 p72 
41 - Houdas Op,Cit, p72 
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 ))لقد كانو الوسطاء الوحيدين لنا مع ادلسلمني(( حسب ما يذكر ىوداس   42

43 - Houdas Op,Cit, p72   
، السنة  رللة الثقافةناصر الدين، سعيدو   )) يهود اجلزائر وموقفهم من احلركة الصهيونية. ((  44

 018ص  007ـ  016، ص ص  0872، سبتمرب أكتوبر  66الثالثة عشر، عدد 
45 Marcel Cohen  le parler arabe des juifs  d'Alger. Paris : libraire 
ancienne H champion éditeur, 1912 p11 
46 -  Ibid , p 11 

ويف ىذا اخلصوص نذكر ما أورده ادلؤرخ اليهودي أندري شوراقي الذي يعود أصلو إىل اجلزائر حيث   47
يعرفها كالعربية اإلصليلية أو األرامية التلمودية يذكر أن باناثان تعلم العربية القحة يف تلمسان وأصبح 

أوالده اليعرفون إال الفرنسية اليت تعلموىا يف روضة األطفال اليت تسريىا األخوات ادلسيحيات ويف 
ادلدرسة اإلبتدائية ، الوحيد من أبنائو القادر على قرأءة ىذه اللغة )اليهودية العربية ألبراىام ماير( ىو 

 chouraqui chronique de baba p  11أنظر    0772ولود يف سللوف ناثان ادل
48 Ibid p10 
49  Cohen Op,Cit, p11 
50 - Emmanuel SIVAN stéréotypes antijuifs dans la mentalité 
Pied- noir p 160-172  Institut d Histoire des Pays d Outre Mer 
les relations entre juifs et musulmans en Afrique du nord 19-20 
siècles éditions du centre national de la recherche scientifique 
Paris 1978  p161 
51  Cohen Op,Cit, p11 
52 - Ibid p10 
53 - Laloum. Op,Cit, p94 
54 -  Cohen  Op,Cit, p10 

 001ص ، ادلقال األنف الذكر ناصر الدين ، سعيدو  55
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56 -  Klein  . Op,Cit, p 67    

حـل يف  0641بعض الشخصيات اليت لعبت دورا بارزا مـن اليهـود ومـنهم آل روتشـيلد ففـي سـنة  57
بعــد أن أهنكــو التجــوال يف بلــدان  مدينــة فرانكفــورت بأدلانيــا صــانع يهــودي يــدعى أمشــيل موشــي بــاور

رمـزا دلهنتـو وهبـذا عـرف   roth schieldأروبـا الشـرقية ولقـد علـق ىـذا علـى بـاب متجـره درعـا أمحـرا
ان عمره أحد عشر عاما بعد أن  كبلقب روتشيلد وكان لو ولد ذكي يدعى ماير تويف عنو والده عندما  

لشباب مجع ماال وفريا إستطاع أن يضع األساس كان دربو على أعمالو ادلختلفة وحني بلغ ماير مبلغ ا
سللفـا ورائـو ةسـة أوالد كـان  0701ادلتني ألسرة الدرع األمحر روتشيلد ادلالية ادلشهورة تويف ماير سنة 

قد درهبم كما دربو والده ليصبحوا جهابذة الذىب وادلال يف أروبا كلها وكان ناثان أقدر ىؤالء األوالد 
يف شـرخ الشـباب أن غلعـل مـن نفسـو ومـن إخوتـو ملوكـا للمـال واألعمـال يف  وأذكاىم إذ إستطاع وىـو

 أروبا كلها وأن يساىم إىل حد كبري يف رلريات األحداث فيها منذ ذالك التاريخ حىت اليوم 
 03سنقراط أبناء يهوذا يف اخلفاء اليهود يف ادلعسكر الغريب ص 

58 - Klein  . Op,Cit, p 67 
59 Sivan. Op,Cit, p161     
60 -  Courbage  – (Ph) Fargues. Op,Cit, p 115 

أعمال كرؽليو كانت مرسوم التجنيس لليهـود األىـايل وإنشـاء التحـالف اإلسـرائيلي العـادلي كـل  أكرب 61
فرنكــات ىــو مــرؤوس مــن جلنــة  5ســنوي بـــ يهــودي ؽلكــن أن يصــبح عضــو يف التحــالف يــدفع إشــًتاك

عضو وادلقر باريس متصل مباشرة باللجان اجلهوية أواحمللية أعضائو معينيني دلدة  51مركزية مكونة من 
سنوات كل سنة ينتخبون مكتب مكون من رئيس ونائبني أمني مال 2سنوات متجددة بالثلث كل   8

يف أي مكــان حيــث  تــنشءان اجلهويــة ؽلكــن أن أعضــاء إلنشــاء جلنــة زلليـة اللجــ01أمـني عــام  يكفــي 
ألف 21تكثر جلان زللية والكل يتواصل مع ادلركزية يف كل مايهم اجملتمع أعضائو ادلنخرطني ىم حاليا 

 مداخيل اجلمعية غري زلدودة 
 005 Georges  Meynie les juifs en Algerie P  

 001ص  ، ادلقال األنف الذكر ناصر الدين ، سعيدو  62
63 - Laloum. Op,Cit, p119 
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64 - Jean-Claude Lasary,Claude Tapia les juifs du Maghreb 
diasporas contemporaines . (Quebec) Canada : les presses de 
l'université de Montréal, Paris: l'hrmattan 1989 p24 

 018ص  ، ادلقال األنف الذكر ناصر الدين ، سعيدو  65
 5ص  0851ـ  0761ثر يهود اجلزائر خيعبد النور  66
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  19رن ــــــــــــــاخ وأنشطة سكان وادي سوف خالل القــــــــــــــــــــالمن

 فـــــــــــة إلى التكيــــــــمن الحتمي

 جـامعة الـوادي/االجتماعية م و علال قسم/ اللـرعه بــــــــوتـب/د 

 الملخص:

ــــ  ـ ــــ ـ  ل ـــ ـ      ــــالـلسلـــ ــــــــوءـللىـــــ ـــــــــــــ ــــ ـه ــــ رمنـمة لـــ ـهلد ـمـــ ـمهمـــ ـحيـــ
ـ  ل رل ــــ ـهللاــــة   ـ ســــ طـهحلــــءـلتوــــ لـلان اــــ دم ـلـــــت دـلسة لــــ ـوـ  ل ــــ ـم  ــــ دل
هلل جـــ رلـهلل مـــللدـهللـــلـ لوـــ ـر ــــ ـ  مــــ ـمـــ ـلل  ـــ رـلســـ ج   ـلـ ـــلهطـلسة  وـــ ـللـــلـ

هللــلـســ  ـمــ ـ ر ــ ـاـــيـســ طـلل توــ ـمــ ـنـــ هلــ19 لو هــ ـلسة لــ ـ ــرــلللــلدـ
هـهلتـالـ ـ ظـ ـ ـ ل ئه.فلسة خـم ـا يــشوو ـصلحـ ى ـر

لسةــــــــــــــــــــ خـ.ـللةش طـلل رل ي.ـللةشـ طـلل جـ ر .ـللةشـ طـللاـة  ي.ــالكلمات المفتاحية:
ـلل مللد

Abstract : 

    This article attempts to highlight important aspects of the 
history of the Wadi Souf region and the economic lifestyle of 
the inhabitants of the region in various aspects such as 
agriculture, industry, trade and urbanization, which have 
experienced a long journey of development in response to the 
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climatic conditions of the region during the nineteenth century. 
This climate is for the construction of the edifice of its 
civilization and the preservation of his survival. 

 د:ــتمهي

ـ ــ ـووت ـ ر معلومـات واييـة  أعطنـ  خريطـة لدولـة مـا" Victor cousin زدـ ملــ 
يـــ   بإمكــان  عــن موقعهــا ومناخهـــا وماظهــا و مطايريـــا الطبيعيــة اوخــر  وموارديـــا و

ضـو  ذلـأ أن  أحـدد لـأ  أي نـوا مـن اينسـان يمكـن أن يعـي   يـ  يــ   اور   
ن أن تمثّلـه يـ   الّدولـة ـأي  دور يمكـوأي دولة  يمكن أن تنشأ علـى يـ   اور  و 

ـ بريـوـا ش  ـلإل ـ دـ ."ي  الّتاريخ    .هإجن زلـهو لبوئ ـ  ـاثل

ـ بــريلـوــشــوو ـصــلحـلل  مــ ـمــ ـلتىــ رل ـلإل ـــ  و ـ  ـ ــ دـاـــيـللاــالل ـإســه م  للــ 
 ـــ ـمــلـلل ــ رمنحتـولــ ـاــ لـلإل ـــ دـللاــالله ـ   ى ــهـه ــج   هـ ـــ ـللــل  ـمــ ـنـــ ـ

شـــوو ـإمت    ــــهـه ــــ   ه ـنــــ هلـللبوئـــ ـهةلهوهـــ ـللاـــ ب ـلوربـــ ـه ـــ د ـهماـــة ــ ر ـــهــه
ه. ـ ى ـر

ولــ ـد ـهــ ــهم ـللل ىــ ـللــلـ لو هــ ـل  لئــلـ  ــمـم مةــ ـهلد ـســ طـمــ ـلســ دـللاــالل  
ـلـموردـه ةـ لـاـ ـمـ دـهنـللحتـإيـ  مـ ـ   مـ ـللف   ـ  ـلإلسـرمو ـللللهم دـوـللللدـلاـه

ـو ـ لو دلـ لب ـ  ـ  و .وـاولمل
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 ـــ اـ  ـــ ـ ـةهـــ رـلسم لوـــربـلل ل وـــ ـللم لمـــ ـلإلســـرمو ـلاهيـوـ ـــ ــه ةـــ  ـل  لئـــلحتـ  
محتـل بـــ اـ7 ـــ لد ـســ طـوـلللـــلدــلســـ لل ـه  ــمـنبوــــ ـ ــ هلدـاهيـلللب ئـــيـلل ل وـــ ـللــلـ

ـ أهادـ  م ـهللل  م ـلل  م ـم ـلللب ئيـ ـهللفل  د.لا للـوـلل و دـإيـلسة ل 

هلل مــيـللــ  ه ــلاســ لللرللــ ـســ  ــــا ـلللب ئــيـهمةــاـهصــ   ـإيـمة لــ ـســ طـإيـ  
ـم ـا يـللبل  حتـول ـ لو ــا ـلللب ئيـلل رل  ـهلل ج رلـهللاة   ـلل لـو م ـللبـو  .

ـ ـ ـهلن هـ ـل يفـللوـهلل ـلهطــلان اـ د م ـللاـ  ـلتـ معـ ـ ـــ رمنـسـ طــ  مب ــ 
ـــلـ ـــ ـــ ـهلل ـــ لـللبوئو ـــ  ـــــأثريـ ـــ للـ ــــ ـلتو ـــالـمـــ ــهلان اـــ دم ـلا  م  و اــــيـســـ طــه

 .ـوــالـلسل ـهضاهـسأ

 رية: ـزاظـرا  الجـالصح. 1
شــيفيـمـــ   ــلــ رـ ـــــ ـيف ــيـللاــالل ـا رــلـمــ ـر ــ ـمـــ   ـســ ةـلللشــللـلارضــو حتــه

تــ دـوـم  مهــ ـ ـــ ــوئــ ـصــا ر ـ  وــ ـاهـ ــبهـ  ـ45.5 ـ وـــ مبـمل ــ حتــه وــ ـمـوــ د
اهـصا ر ـ  ردلحتــه جم ـم   ـــا ـللاـا ر ـوـلسةـ  بـ ـبهـلاسـ  لئو ـ ـ ـ  ـ طـ

ـ ة  ً .ـ30  ًاـإيــ30لل لضـم ـ

ــيـم  ــ دلـامًىــ ــ هللاــالل ـمــ ـلل ىــ رماـل يفللووــ ـلس  ــ دلـوـ ــيـنــ رل ـلارضحتــه
ـن ـ   ـم ل  ـ حتـ ا ـ ا ـ ـ ـ  ل ـ ـا ـللـحتـ"ـه ـ زعـللاـا ر ـوـلل ـ  ـ ــ ـ ــ 

إيـ ــــــــ ــ ــــــــءـلاســــــــ  ل ـهل  ــــــــلـإيـ ة  ــــــــهــه  ــــــــ ـ م مــــــــ ـوـلسةــــــــ  بـلل ل ـوــــــــ ـ
هن ـهض ـلل ل ـلـاـالل ـوـً لـمـ ـار  ـ ـلكـ ـلتـ ـلل ـل ـموّـ هلـ ـ ـا ـ لعــ  (1)لـل رل "

 رــريلـمـــ ـللاـــا ر حتـهلســـ  ميـلل ـــل ـوـا ــ  ـر ـالفـــ ظـدصـــالل  حتـدنفـــل حتـد وـــ ل  حتـ
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ـــــاالاـهــدووـــــ و ـحتـها ـــــ ّبـلاســـــ  :ـ ب ـــــه.ـهصا ـللــــــ ـا ـــــاالا حتـ"ملـــــ ــصا ـــــاالا مـــــ ـللف ـــــيـصا
 للشمُا:ـآس ـِدم  اه.ـ

هللاَّْالالُ :ــيـللفى  ـلل لس ـللا ـاـ ب  ـووه"
(2). 

ـه  يـللاا ر ـوـلل لطـل يفـللوـاـ ـمـ ـم ــبـ ـوهـ ـاسـ ـلانـ لو ـل  وـــ حتــه ـلطــ
ـــلــ موـــ ـ ةـــ رلـلســـ  حتـهل فـــ ـــ  بـلل ـــ  ـاهـ أهنـــ ـلسة  طـد ـــ رلـلام ـــ ر حتـهنــــ ـلليف ـــ  ـللةب

ـ مــ ـاهنــ ــ ــ يفـ جــ ًلـوـلل ــ لزدـلســ ئيـدلسفلــ دـا ــمـمــ ـللــ لردـإلوهــ  حتـهــ ــلطـ ل   لمــه
للاــــالل ـ أهنــــ ـارلضـ  وــــ ـرمـوــــ ـاهــــــيـ ــــ  ـ لــــو ـاهـن  ــــيـمــــ ـلارضحتـه ـــــ ـمــــ ـ

 ـلل  لمـ ـل و لـ  يـ رـريًلـ ـ ـلجمل ر ـلس ئو ـلل لئم ـحتـ بهـن  ـ حتـ ـبهـ ـلدل حتـهاـ  ــ
ســـة ومبًلـاهـانـــيــ25لل  ـــ رم ـللــــ  ل ـحتـو لاـــالل ـمة لـــ ـمبــــلـم ـــ ــســـل طـلام ـــ ر

سة مً ـه  ل  يلــتـ دـ  لوـ ـمـ ـلتوـ لـللةب ـوـ ـحتـ وـعـاــــمةـ   ـ دـ ـ دـمـمـ سـمـ ـ
يـ ل عـميف  لـ لهلسـ ـن رمـ ـمـ ـلللمـيـهلتاـ ـ مـ ـوـصـالل ـللل ـ  لخلـ يلــللـت دحتــه

ـ مــ ـوـللاــا ر ـ ـ ربــ دـرمـوــ حتـاهـميف وهــ ـل ـوــ ـل ــ طـهلللّ  مــ  ـل ـو مــ   ـــ ــوئــ 
ـللل بو .

ــيـا ــمـللاــا رلـلتــ رلـوــ ها ــيـللاــالل ـللتــملـل ــ  ـلا ــمـمــ ـ ــ ــإولملوــ حتــه
ـ بــريًلـ9لل ــ  ـمبـــ   ــفــ  ـللــــ ــيـمة لــ ـن  ـــ ـملفــللــيف ــيـ ــ ً ل ـمرمــ ـ ــ ـمل ــ حتــه

ت دـمتريـ    ًلـ بو ًو ـ  ـ  ــإولملو ـههس ه . ـم ـهسءـإولملو ـه    حتــه

همت ـــ ـللاـــالل ـللتـــملـمــــ ـلليفـــل ـإيـللشـــل ـا ـمــــ ـل ـــوءـلا ـــــيـإيـللباــــلــ
ـ  ـ حتـهم ـللشم ــإيـل ة  ـا ـم ـللبالـلا وضـلس  سـءـ3000لامحلحتـ ـ ـ ـ 

ــإيـ  لمــ ـلسةــ  بـلاســ  لئو ـحتـ ـــ  يف ــيـوــ ـــ1500 ـــ  مــ ـمـــ   ــ%90 ـــ ـحتــه
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فــ عـــه تــ دـمــ ـصــا ر ـرمـوــ ـدلل ــل  ـه جلمــ ـ ــيـمة لــ ـســهـو ـنـوـــ ـلاـر ل  لئــلــه
ـ.(3)دمحــ دل 

ـه  ــلـللاــالل ـل  لئلمــ ـوـمةــ  بـ رــريلـ أ ــ لدـمــ ـللـــت دـمة شــلهدـ ــمـار  ئهــ ـ
اهـ ــــبهـ ىــــلم ـــهللــــب ضــلل لســــ  ـحتـومــــةه ـلســـــ للم ـوـ م ــــ  ـســــت  و ـ ىــــلم ـحت

ل وــ ـلس  ــو ـهلإل ــيـــــــــــــهمتوــ ـ  وــ   ـ(4)ل  ــلـىــ رسـ وــ لـ  همــ ـن لمهــ ـللل ــيــه
ـلل ةليـلل لئ ـاهـلس كيـ ر ـ  ـللتألـ.ـ

ــيـوـم  مهــ ـمةــ  بـ اــب ـه ــل ـا هــ ــ ه ــ ـثة مــ ــــا ـللاــالل ــ تــ دـلل ل ــ  ــه
ـهم ــ ولـ ةــ ـ ـل لةبــ  ـ ـــبو ـهوـلصـلل ــواـهللةشــ طـحتـهمــ ــــا ـلسةــ  بـلل وـ دـهل ــ لـه

مة لــ ـ"هلد ـســ ط"ـللــلـاــ  ــمـمة لــ ـ بو وــ ـ لــ رـمــ ــــيـ شــلم ـســ ـ ـوــتــ م ـ
ـ بريـمبش ر  ـلل  لميـلل بو و ـمم ـاضـف ـ ـوهـ ـ ـترـ  صـ ـ  تـه ـ ش طـلإل ـ دـ ل ر

هادــةــ هــــ طـه  مــ ــحتـهمــ  يـ ــيــيفــريـ   ــ دـ   ــ ـحتــ(5)    ــ ـمــ ـ   ــ ـللـــت د
ـا ـلثلـس ل ـوــيفريـ تيـهس ةـلسة ل ـاهـ لمل ـلل واـاهـ بو  ـلل مللدـ.

 . ايطار الجغراي  لوادي سوف:2

:ــل ـهلد ـسـ طـوـل ةـ  ـللشـلنيـلــ   ـاـ ـ ـمـ ـللشـم ــ. الخريطة والموقع1
ــــ ـلل   ـــــو ـ شــــلمءـ ــــ  هد ـ  لــــهـهام  دـبـ حت ةشـ حت ـــــتلل ـهمــــ ـللشــــل ـل مه رم

 ـ حتامـــ ـمـــ ـل ةـــ  ـهامـــ ـهرنــــ ـه ل ـــ ـهامـــ ـ ــــتللـهل ـفـــ ـهـهرنــــ حتـب  ـهلد ـ300
ــــــ ـ562.973حتهمـــــتةه ـ ــــ ليلـ2 ـــــ ــ44.585ســــ طـ ـــــ ـمـــــ   ـإـ لوــــ ــلــــ رـ ـ

  .2000 ـم دـ ـ ـإ ا  ل ـســـة ـ
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ةلـ ـإيـهلدم ـخم ـف ـا :ـ12ـ  زعـهام ـلل لد ـ ـ ـ ـدلئللـإدلرم ــه

 ل ـهسءـلل ل ـللشلنيــه  ـمة   ـ م .ـ22 ل ـهلد ـس طــه
 ل ـوـلارلضيـلسةبـ  ــه  ـ   ـ م  .ــ08مة ل ـهلد ـرملــه

ـم ـ ـإنـو ـهلد ـس طـمب هلم ـرئوـ ـا ـ:. مطاير السطح: 2

ــــلحتـهلل ـــل ــ-ا ــــ ـمــــ   ه ـ–ـلـــ ـم مةـــ ـللـــ لد ــالعـــرق:   وـلل ـــل ـللشـــلنيـللتبوــ
 مـ ـذل ـالـ لدـ وىـ  ـهصـفلل ــ ل ذوهـ ـلللمـ حـ ــ ـ ــ ـل  ـ  ـ ـ ب رلـ ـ ـرمـ ــ  

ـــ  ف ــ ـنــ ــاــيـإيـــ (6)مشــتـ ـ ــالربـمــ ـم ــلطـ  لتربـــ دـلللمـوـ ــيـمـل مــبــ200حتــه
ـ.  (7)ـه لطـ  ليفــلهد

 وـعــ  ـمـمة لـ ـهلد ـسـ طـا رـلـلسةـ  بـليفف ضـ ـوـالمنخفضات واووديـة:   
الـم ـ ـكةـ    دـلسة فى  ـهلاهدم ـ  ـللترب دـلللمـو .لل ل ـللشلنيـللتبريحتـه

نبيـلل  ل ـإيـلسة خـللا ـمــ دـم مةـ ـهلد ـسـ طـ ـ رـالمنـاخ السـاظد: ـ.3
لإل ــ رلـادـلسةــ خـلل ــ مـللــا ـمـــ دـإنـــو ـلل ــل ـللشــلنيـللتبــريـللــا ــ  ــمـللــ لد ـ ــ  لـ

للشـــ م لـصـــوف ـهللـــمهدلـللل ســـو ــمةـــهحتـــــ ـلسةـــ خـللاـــالله ـل ـــ طـللـــا ـى ـــ زـ ـــ تللرل
اــيـدر ــ ـلتــللرلـصــوف ـإيـ ــ ـ ــ رـ وـــ ـامــ مـللـــة حتــه در ــ ـمئ مــ حتام ـوــ50 ــ   لــه

ـللش   ـول ــايـدر  ـلتللرلـإيـم ـدهدـللافل.

ـلل ــ يلـم ضــةـم  ســءـدر ــ  ـلتــللرلـوـســ طـوـللفــبلـلسم ــ لـ ــ د -1920هل ــ ـه
ـ:(8) ــ1928
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 :ــــار ـــ ـ ـاومطـ ـــ ـهلد ـســـ طـ شـــا ـام  ـر ـــ ـ ـــ ــ ـــلطـم مة ــــب ـ  ـــ ـلس مة
ـ2 ــ ــ350للبالـهم  مـ ـوجـنـ  اـ  ـ  اـانـل ـ ـلـلـمة لـ ـهمب ـ ـ ــ ليلـ

ه ــ دلـمــ ـــــلءـلام ــ رـوـهلد ـســ طـ ــ ـ ــهل ـ ــ وممـهووفــل ـمب  ســءـ
ـ.ـ (9)مـ ـ80.30سة  ـمل رـ ـــ

 :ـ لطـم مة ـلل لد ـ ل  ــ لئوـ ـ شـ  ـ   ـ ـ ـ ـ فـ طـلسة لـ ـه ـ رلــالريـاح
شـه ـللـ لد ـا ـ لعـخم ـفـ ـمـ ـلللمـ حـــ  نءـلس لـهل  ـ لمـ اـ   ـللب ـ ــه

ـ: (10) ا لـمةـه ـ

ا ـلللم حــت دـ ة  و ـه ة  و ـ لنو ـم ـبـ ـوه ــالشهيلـ ) القبلـ (: ـالسـيروووـه
يـرم حـمت  زـ  تللرلـللش م لـهل ف ط. ــه

ــــــيـرمــــ حـصــــوفو ـمة شــــ حتمه ـ ـــــ ـهلد ــالبحـري)الشـــــرق (: ســــ طـمــــ ـ هــــ ــه
ـللشل ـآـو ـم ـ ـوجـن  اـه  لب ـم ـمت دـوـلسـ  ـهمـ ملـإيـللـوـي.

ــ ـرمــ حـ ــ ردلـ.ـالغــرب :  ـه

 م: 19. تأثيـر المناخ على الحيـاة ايقتصـادية ويـل سـوف ي  القـرن 3
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ـإدـللبوئــ ــــيـلل ســءـللــا ـم ــواـووــهـلإل ـــ دـهىــ رسـووــهـ شــ  هـهحياــيـمةهــ ـ ـــ "   
حتـه ــــ ـــــالـلاســـ سـو لبوئـــ ــ(11) و ــــهـمـــ ـ ـــال ـهصـــا ـهمـــأهلـهخم ــــ ـلت  ـــ  "ـ

لوــــــ ـنـــــلدـ ة صـــــلـم دمـــــ ـاهـ بو وـــــ ـم  هلـــــ ـولـــــءحتـهإحلـــــ ـــــــيـنم  ـــــ ـلســـــ لردـلس دمـــــ ـ
هلإل  م  و ـهللرل وو ـلس    ـلللـمـ  ـلإل ـ دـمـ ـ ر ـ ـإيـإ ـب عـ    ــهـللبو ل  وـ ـ

وــف  ــــهـمـــ ـ ـــري ـه ـــالربـ ـــيـمـــ ـىتةـــهـمـــ ـلل ـــواـهللبلـــ  ــهمتـــّ دـحلـــءـمـــ ـلل رنـــ  
أم ـلسـ لبيـلهـهخلـفه. ـهلل   رــه

ـ بـــريلـ ــــ ـ وـــ لـلإل ــــ دـها شـــ  هـوـــــا ـــ ـ ـــ دـللــــ لـلل لـــاـوـســـ طـــــأثريل للــــ 
ف ــ ـصــوف ـهللــمهدلـللشــ م لـ ــ   لحتـهمــ ـزلدـ لسة لــ حتهم لطـمةــ خــــا ـلسة لــ ـ ــ تللرلـمـل

   ـ  لــ ـ   ـ ـ  ـللبا رـ وعـملــ ـانــل ـ ــلـ ـ ـمب مةــ ـ ةــ   ـ ــ ـ  ـ ــا ـللا 
  ـ .ـــ305 ـ حتـه ـوجـن  اـ    اـ ـ ـ   ـــ390

ـست دـهلد ـس طـلل تو ـمـ ـ وئـ ه ـللاـاللهم ـلس لهوـ ـ اـ    ـمة  هـ ـ    هن ـ  ـه
إلن اـ دم حتـهوومـ ـمــيـهـنـ هلـ بو  ه حتـهللـلـاثـل ـ رـريلـوـ وـ لـللــت دـلإل  م  وـ ـهل

سة  لطـ ـ ـاه هــأثريـلل ـلهطـللبوئوـ ـ ــ ـلا شـ  ـلإلن اـ دم ـهللفتـلـلل مـلليفـاــيـ
ـ.ـ19س طـوـللللدـ

 م:  19. أثر المناخ على النشاط الزراع  ويـل سـوف ي  القـرن 1.3

ـلـ رل ـ ـا  ـ ـ ـ اـوـــ رمنـللبشلم حتهاسـ   عـلإلــ  ــ دـم  مـل  شـ طـلإل ــ دـلاـه
 فىـــه ـمــ ـــــ وريـم  ـبــ  ـ وشــهـلاس ســـو حتـولــ ـاــــم ـلجمل م ـــ  ـلل رل وــ ـللبــــو  ـ

ـلاملـلإل  ـ  ـمـ ـا ـيـلاسـ  م ــاـمـ ـا ـيـللبوـ  .ـهنـ ـ(12) إ  ف  ـ ـللال ـه  دـاـه
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 ــلطـلجمل مـــ ـللــــ وـلل رل ـــ ـمةـــاـلللـــ رـإاـادـ شــ  هـلل رل ـــيـــــالـهل ه ـــهـلل  مـــ ـمـــ ـ
اــ لـ ـاـــيـســ طحتـو  ــ دـم مةــ ـللــ لد ـوـإنـــو ـلل ــل ـللشــلنيـهللــا ــللاــ     ـللــل

م ـ ـ  سـ    ـللترب  و ـلللمـو ـللتبريلحت  ـيـمـ ـمم رسـ ـلل رل ـ ـهللفر ـ ـم ـبـ ـصـ  ـ
ـلسة ــهضل  ـم ـلل ا  ـللا  .

 :ــــل ــــرس النخيـ م  ـــمـ ـــلسـللة وـــيـا ـــلزـلا شـــ  ـللفر وـــ ـللـــلـ لوهـــ ـاــــيــغـ
 ـ  مـيحتـه  مــــا ـللشـجللـمب ر ـ ـهموم  ــ ـ ةـ ـاـــيـسـ طـ ــمـسـ طـمةـاـامــ

ملـلل  رمنحتـهن ـد ـ ــا ـللشجللـإيـهلد ـس طـمـ ـللشـل ـلاهسـءـلـبردـ
 .(13)لل ل 

مترـــيـللة ــــ ـهـلل مـــ رـلليفـــال ـلاس ســـيـلـــــت دـهماـــ رـرز ـ ـــ حتـولـــ ـا ـــ رـللل  لـــ ـــ
ـــ ـلل و  ــو ـإيـإـ مــ مـاـــيـســ طـنــ ى ـلسيفــلعـ بــ ـل ـ ــ ـعمــ ـلل و  ــيـوـ    ــهـللل 

يـ  خـم مــن النخيـل مسـتعر  يـ  وسـم الرمـل قــد  يفـلسـللة وـيـهلل ة مـ ـاـ ـنـ ئر:دـ
ــر قريــع مــن وجــه اور    غلــع علــى أوثــر   وييــه بــالد عديــدة  وما يــا طيــع غزي
أخبرن  أيل البلـد أنهـم إذا أرادوا غـرس النخيـل بحثـوا يـ  اور  قلـيال حتـى يصـلوا 

لمــا   ييغرســونها بحيــ  تكــون أ ــولها يــ  المــا  ثم يــردون عليهــا الرمــل يــال إلــى ا
ـــل والغـــنم وغيريـــا  ييضـــعونها يـــ   ـــدا  ويعالجونهـــا بأبعـــار ايب ـــى الســـق  أب تحتـــاج إل

ـــ(  (14)أ ولها ولوال ذلأ لماتت ...

إاـادـزرل  ـللة وـيـوـمة لـ ـهلد ـسـ طـ ـ دـامـللـ ـ م ـللاـ    ـل ـ مـه ـ دـمـ لردـــ
الـم ـدو ـست دـلسة ل ـإيـ فلـا  لضـهلس ـ ـلإلم ــ لدــبـــلـمئــ  ـم ئ وـ ـس اوــ حتــه
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ــــ ـ ــــ رـ ــــ اـه لضـــ ــاـــيـا م نهـــ ـإل ــــلحتـهللـــلــ  ــــ ـمـــ ـللــــ وـلل اــــيــ16لام  م 
ـ  لامـهللف ة ـهللا   ـ ىتـم مت ـم ـ فـل .

ليفـــ طـوـمةــ  بـل ةــ  ـه  ــــ ـ مــبـــــا ـلتفـــلـ ـــ ـ ـــ ـنــل ـلســ  ـاهـ  ـــ  حتـو ــ
ـ ـ دـلتفـلـنـ ـماـيـإيـ مـبـاهـا رـلــ15م ـلل لد ـ إ ــ  ـ ــ لماــتـ دـا رـلـصـ    

ـإيـلســــ  حتـوـ ــ ــتــ دـوـلسةــ  بـللشــم لو ـللشــلنو ـانــيـمــ ـل ة  وــ ـ  ــىتـمــ  ـلل صـــ 
ـــالـمـــ ـمفــــ(15)ام ـــ رــ6-5هماـــيـ مـــبـلليفـــ طـوـلسةـــ  بـللشـــم لو ـللشـــلنو ـإيـ لـحتــه

ــ لم ـ ـللس ـللة ويـوـــا ـلسة  ب.

ـيـمل ــ ـ للســ ـلتشـ دـ    هوــ رـلا  هـ  ـمــ ـإ ـ لدـلليفـ طـه فـل ـــأ ـلسل ــ ـلس للوـ ــه
حتـا ـلا ريلــيفـلسـ ــ ـ  ـ ـمـبم ـ ـ ـلســ  حته   ـ لسـه ـم تفـيـ ــلوه ـمـ هم ـمـ ـ(16)

اــيـلســ  ـللبــ   ـمـب  هــ ـللفــرحـوـر  مــ ـل ـهم  نــ ـللبئــلـإيـادــشــ  ـهمت ــ ـ ــاهـر ــه
الــ ـيفـــ ـه ـــلــ60مـ ـــ ليلــ1860  ـسلوه حتـهن ـ ـلـ ـ دـيفوـيـهلد ـس طـسـة ـ

ـ.(17)م1883الـ ـيفــ ـسة ــ154لل ـ دـ

هاــة هــيـم   ــ لـللفــرحـللـــ وـ ةــ ــــالـلتــ ـ ــيــــأ ـ  ــ ــــا ـلسلل ــيـ ـهــ ـ مـوــ ـــ
ـــيـلل مـوـــ ـلاس  ســـو ـ ةـــ ـللشـــلهعـوـإجنـــ زـ ـــ طـ  مـــ ـاهـاثةـــ  ــ ســـو ـروـــ ـلللمــــ حتــه

لليفــ طـلللــ رحتـهملــ مـللفــرحـاــا ـلا مــ ــل  ــ  ـاهـملــ مـ إســ ئج رـ مــ ــمـــم دـ ــــ
ـ.(18)لللمــ ل حته    ـلل سوـ ـوـإجن زــا ـلا م ـــل الـ ـ ـلللف ـهلل  بوي

ـوـصــللعـملمــلـضــ ـ     ـ ــ دـللفــرحـللــــ وـنــملـلـــ  ـ  نــ لـلل بو ــ ـ ا صــ ـهـنــ 
لللمـــــ ححتـ وـــــعــ  ـــــمـمت واـــــ ـلللمــــ ــمـــــ ـلس ـــــ رهـلســــــ مللـللــــلـ  ضـــــه ـللــــــ وـمـــــ ـ
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ــــ ـدوـــــ ـلليفــــ طـ  صــــ ـرمــــ حـ لل بو  حتســــ و ـإيـلس    ــــ ـلل لئمــــ ـا  ـــــ  ـلللمــــ حـل جة
للبال ـلللـ دمـمـ ـللشـل ـهللـا ـحيـلهـمرمـ ـلا ةـ دـلللمـوـ ـإيـمـ لرعـللة وـيدـلليفـ ط ــ

ـــالـمـــ ـ(19) حتـــــالـلامـــلـدوـــ ـ أــــيـســـ طـإيـهضـــ ـماـــ ل ـلـلمـــ حـل يفوـــريـل  ـ  ـــ ــه
يـ ب رلـ  ـما ل ــ لئو ــ ت دـم ـ لم ـللة ويـمتةـ ـــا ـللـ ره ـ م لطـ  ل ر حتــه
شــتيـ ربــ دـرمـوــهـصــيفريلـمتةــ ـمبــلهرـللــ م ـلللمــ ــمــ ـ لللمــ ــمــ ـلل اــلهـ ــ  ـلليفــ طــه

ـلل   ـ   ـللة وي.ـ

للفــرحـللـــ وـمةــاـزمــ ـ  مــيـ تــيـمــ ـاه ـمــ ـنــ لـادـملـــيـمــ ـصــ    ـللــ ـســ  ـــ
ـ بــريلحتإاـ هنـــ هلـلل ــلهطـلل بو وــ ـهلسة  وــ ـ أوتــ ر ـللبـــو  ـهللــلــ  ـــ ـ هــ لـ ىـــو 
ـ  للمـــ حـللــــ  ة ـاهـمـــ ـم ـــلطـ  لشـــهوـيحتـ ادــةـــ هـةـــلهطـمة  وـــ ـ ـمــــ   ـن ا هـــ 

ا ـلا ريلـلللــ ـب ـوـإـرطـع  ـصويـلل م رـ ـب ــ لضهـلـجف طـللش م .ـه

 مــ ــ  ــمـلام ــ رـر ــ ـنـ هــ ـا ــ ـلل  لمــيـلس ـــبب ـوـوـــ دـع صــويـلل مــ رـ ا صــ ــــ
يـللفـــبلـللـــلــشـــه ـ ـــ ـلل مـــ رـ ـ   ـــ ـ  ه ـــ ـوـواـــيـلخللم دا  ـــ  لـ/ ـــ ومم حتـه إذل

ـــب ـلام ــ رـمــ ـم ــلطـ ــ خلمجـ ـ  رثوــ ــ ــلطـ(20)ـه حتـهنــ ـ ــه  ـلسة لــ ـم لســ ـمتــ ر
حتـهــالـم ـ  يـللفرحـللـ وـميف يـ ـلل  ـلل مـ رـ أ وـ سـ رسـ تو حتـ(21)  خلم ر ـ

ــــا ـلا ـــريلــــــلعـوـ مـوـــ ـ ىـــجـلل مـــ رـإضـــ و ـإيـاهنـــ ـامـــيـل  صـــويـمـــ ـلل ــــ ـ
ـهلخلم رـوـ  ــسل طـلس ل.ـ

 فواوه(: زراعة النباتات الموسمية )الخضر وال 
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ـ  رل ـ ـلخلىـلـــ  ـمت  ـاـيـس طـ  رل  ـللة ويـولءحتـ يـ   ـ ـ ـ ـزرل ـ  ـم كوـ 
هللف ل هحتهر  ـ ـ   ـهس ئـهـإاـادـللفرحـللـ وـ  دـى  زـ  لف ةـ ـهللـا   ـهـإسـ يفرــ

ـلل لهطـلل بو و ـلا ته.

لخلىـــلــولـــ ـاســـ يفيـاــــيـســـ طـمــــ    ـلارضـاـــ ـللة وـــيـل رل ـــ ـم  ـبـــ   ـمـــ ــ
ه  ــــضـللف  هــــ ـولــــ ـ ااــــ ـل هــــ ـللشــــلنو ـل رل ــــ ـللةب ـــــ  ـللــــلـحي ــــ  ـإيـاهرلنهــــ ــ
 ــ خلاـه ـــري ـ ــــ ـإ  بـــ رـاهنـــ ـم لضـــ ـا ـــ  ـللشـــماـمةـــاـللشـــله ـإيـ  مـــ ـمة اـــ ـ
للةه رحتامــ ـل هــ ـلليفل وــ ـمــ ـ ــ ضـللة وــيـولــ ـاســ يفـه ـللفــرحـل رل ــ ـمــ ـحي ــ  ـل ر  ـــهــ

حتـه ــ دـم  مــ ـوـســليــــا ـلل رل ــ  ـ ـــ ـللبئــلـهلخل ــ رلـ(22)رـ  لـفــ ـهللب ــونـهل ـــ 
ـهلس   ـهللـ لنيـهـلسو ل .

 م: 19. أثر المناخ على النشاط الصناع  ويـل سـوف ي  القـرن 2.3

إدـلل ت م ـل و ل  يـلـ طـ ب رلـ  ـرم ـحتـوهيـ ـالربــف لـلـ وـ  ـصـ لم ـمـ ــ   
ــ ـللوـ مـصـة    ـذل ـنومـ ــلس  ددـهلس لدـلاهلو ـممـ ـ  ـيـلس حتـإضـ و ـ(23) مةـ ـ ـريـمـة

ـ ــــ دـ ــــبهـمـــــ اويـ  ســــ ئيـللةلــــيـ إيـادـ مـوــــ ـ لــــيـلســــ لدـلخلــــ مـمــــ ـلسةــــ  بـلجملــــ هرل
ـلل لـو م ـلللـ    ـم  وللـن ى ـهلس مرـ ـوـل م ــهللبيف ـ.

لـ ـةهـل ـ  ـضـإاـادــا ـلل لهطـ ـمتة ـمـ ـنوـ مـصـة    ــلـو مـ ـوـلسة لـ حتـو    
ـــلـزله ـــ ـ ـــ ـذ ـــ  ـاــــيـســـ طـه ــــ   ـلســـ لدـلاهلوـــ ـلس   ـــ ـ للاـــة    ـلل لـو مـــ ـلل
وأ  جـــ ـماـــة    ـ ـــ دـ ـــ ـدهرلـو ـــ اـوـلخلـــ م  ـل ـوـــ ـلسة لوـــ ـهللـــلـ   ـــ ــــــ م ـ
م لدــــ ـلاهلوـــ ـمـــ ـ ب ــــ  ـلسة لـــ ـهم لر هـــ ـه و ل   ـــ ـهص ــــ ـر حتـومــــ ـللة ــــ ــاـــة ـ
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ـــ حتـهـمــ ـلوــ ـللة وــيــاــة ـلتبــ ــللــلـــــ  ميـلـ  ــ رلـلاهليفــ  ــ ل ببـهلسرــلدـهلللةوة
ـ مــ ـماــة ـمــ ـ اــيـل لمــ ـنــ لئ ـ ه بــ ــ ــ مـلتـفــ  ـهلت ــ ـوــ  ـل مــ ــهللبيفــ ـحت

ـلسةـجـه ا لـللةريلـهلتم رلـهللـ لـهلل هح.

هـلاول ـ ـهإ ـ لدـهم ـاص لطـلا ة مـها ـ  رـلسـ   ـهاه ـ رـل مـ ــمـ  ـ ــجـلسر ـاـــ
ـلخلو محتـهم  ـد لـل ـ دـل اريـ  ـ لـس  ـ ـللاة    ـل ـ م .

امــ ـلتجــ رلـللب  ةوــ ـووــ  ـا مـهــ ـ ــ تل ـإيـ ــباـل شــوو ـلسبــ يفـهلسةشــئ  ـلل ملل وــ ـــــ
ـ  سـ   ـهلس لرسـهل ر ـلل ج رم ـه رـي ـ.ـ

 م: 19ي  القـرن  . أثر المناخ على النشاط التجاري ويـل سـوف3.3

ـ بــريلـ ــ ـلسةــ  بـ  إدــ ل ـ ـم مةــ ـللــ لد ـوـهســءـعــوءـمــ ـلللمــ ــ  ـهــ ــ ــواـ  لــ 
ـــالـمـــ ـدوـــ ـاــــيـســـ طـإيـمم رســـ ـ لجملـــ هرلـهللب وـــ لحتـإضـــ و ـإيـنــــ ـلســـ لردـلل ل ـوـــ ــه
لل جــ رلـمةــاـلللــ رـ تــ ـلل ــلهطـلل بو وــ ـهلتوــ لـللاــ ب حتـهللــلـولضــ ـ ـــوه ـإ ــبل ـ
ـــالـمـــ ـ  ـــيـلاســـ  رـ ىـــ ـ رمـــ ــلل ـــل ـللشـــلنيـل ـــ وريـ   وـــ  ـلسة لـــ ـهم  ـب  ـــ ــه

ـل لهطـللةليـا رلـم ـ ى  ه ـسمرل ـإن ا دم .

ـ ربـ دــ14 م ـادـ  ـ ـلســ و ـمـ ـ هـ ـلوبوـ حتـويفـ لماــب ـ ــــ مل ــ ـ  لل وــ ـمـ ـه ـ د
دلـمل ر ـــ ـ  ل   مـــيـمـــ ـرمـوـــ ـوـــ ـل ةـــ  ـ  ـــيـلل   مـــيـمـــ ـــــا ـلل  هـــ ـلل ج رمـــ ـعـــ ـه

ـوـل  لئلــه  اـلللـاــ  ـ ـس لـ ـ مـ ــ5اهــ4لل ــ  ـإلوه حت ملل يـ  لل وـ ـلـ صـ 
ـ رب هن ـلللمـو ـمة فى ـ ـمل ر  ـ ترب دـلسة  بـل ة  و ـلـ ل ـللشلني.ـ(24)اد
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 لوــ ـم مةــ ـهلد ـالمســاون وثقايــة العمــران يــ  وادي ســوف:  . تــأثير المنــاخ علــى4
ـالـللـةمءـامـ ـهـلل ـلهطـس طـ  ةمءـ ملليفـم مّو ـ ىتـكو ـمب مة ـلال ـنبـ ـهنبـ حتــه

لل بو وــ ـا و  ــ ـهثل وــ ـاـــيـلسة لــ ـا و  ــ ـا ــللحتـو ل  ســ ـلل مــلليفـلـ جم ــ  ـللـــت  و ـ
 ــ دـوـم  مــهـم جــهـوــ ـللشــم ــل  رنــ ـــ20ه  لمــ ـلللــلدــ19وـســ طـاهل ــلـلللــلدـ

 ــ دـ بلـــ  ـلل ــ و لـهللـــ سـلســـ   م ـوـللبةــ  ـ  سةـــ  بـمــ ـ  صــم ـ"للــ لد "ـ تــ ــه
ـ مــ ـ للشــم لو ـهللشــلنو ـمــ ـصــ    ـ لـهــ ـ ــ ـ لمــبـللــ هل ـســـ و  ـ  وــ لـوــ ـل ةــ  حت
فــ عـ جــ ـللتربــ دـلللمـوــ ـ ةــ  ـســ طـاـمشــج ـ ـــ ـلل  ســ ـوـزرل ــ ـللة وــيـ ادـلـر

ـ.ــ25    لللــللوبـلل  س ـلل ملليفـمى طـإلوه ـ مبـ بل ـلس

ام ـ تيـللبة  ـهلل مللدـوـس طـول ـا  م ـ ـ ـل باـلت  هـلسـ دلـلس ـ وللـ  سة لـ ــ ـ
  ـوــربـ ــ ـمرئم ــهـتــللرلـل ــ حتـوإم ــ لدـلللبــ  ـوـســ طــــ ــتوــ ـمــ ـلل بو ــ ـ وــعـ
ــمةـ إ ــو  ـموـ  ـلام ـ رـسةـ ــىـلرـل ـباـهللبةـ  ـ اهن ــ فـ دلــ ضـ ـلللمـ ــ ـوهـ ــه

ـ مــــ ـادـلللبــــ  ــ تــــاـا ــــ  ـللشــــماـل لنــــ ـهمتــــةةـللـــــت ـللــــا ـا ـحي مــــيـللل   ــــ حت
ـ.26مـ   ـ  م ـا م

إدـ للرلـل ـ ـلسـ هبـ ـوـسـ طـصـوف ـولضـ ـ   ـ ـمـ ـللب ـ ــ"ل جـللـلسةن ـ "ـس  ـ ــ  
ـصـــوفو ـصـــيفريلـ ســـت دـلتىـــلـوـســـ طـ وـــعـميفـــ درهدـلللـــللـلــــاـ  ـصـــوف ـإيـمةـــ ـز

 ـب ـلر    شـهللل    ـلور.ـهن ـ لو ـهلد ـسـ طـلل  مـ ـمـ ـا ـ لعـنل ـم لرعـللة ويـ
ـ:ــ27لسـ   ـل يـم ـ وةه 
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ـللبــ هـللل ــيـمــ ـاـــيـســ طــأ_ مســاون الرحــل: ـ ــ دـم ــواـوــــا ـلسةــ ـز هنــ 
ه ــــرـي ـ وــــعـ   ــــ ـلخلومــــ ـا ـــــ ـلســـــ   ـاـــــيـســــ طـوـلل ــــل ـلـــــه ل ـإ شــــ ئه ـ

ـ ـنل ـللللل.ها مـه حتـهاـم   ـإاـللب ضـمةه

ـ مـجــأـم  ـــ ــوـــــ هلخلومــ ـ بــ رلـ ــ ـ وـــ  ـمــ ـ ــ لـل مــيـلســـ  مـه ـاـــيـســ طـ
ـللاو ـإض و ـإيـاهن ــ ولـلتم م ـلل  ةوه ـم ـلللم حـهام  رـللش   .

ــــــالـللةـــــ عـمـــــ ـلســــــ   ـمــــــ   مهـ ـــــبهـللل ـــــيـمـــــ ــب_ المســــــاون الريفيــــــة:
وـم ســ ـ ــ ـلل مــ رحتـه ــ دلـمــ ـم  ل ــ ــــالـلس اىــلم ـمــ ـاـــيـلسة لــ ـها و  ــ ـللل ــيـ

للةــ عـمــ ـلســـ   ـ  ارمــ طـنــل ـلليفو ــ دحتـهنــ ـ ــلطــــالـللةــ عـمــ ـلســـ   ــ ــ رل ـ
ـ  م لـ مـلل م ـ ا لـم ـا  ل ه:ـ

ـــاف 1ــــ ـ   ــ ـمــ ـانــ مـلسر ــتـللــلـلســ   م ـوـســ طـهمــ  ـ_ دار الكـ :
ــ ـمــ ـ ــرــ فــللـ   بوــ ـوـســف حـللتربــ  تــ دـ ة ـ  دـلللمـوــ ـذل ـلارلضــيـللاـــب حتــه

ـ مــ ـــــ   مـدلرـللتــ طـتفــ ـ  وــعــ  ــ ـ بلــ ـلل ــ و لـللــلـاـــــمةـ  هنوــ رـلسـجــأحت
ـلسة ج  ـلل رل و ـوـلليفو  د.

يـ ب رلـ  ـمـت ـمةن ـهمة ه ـــ   مـمـ ـ ـلطـللبـ هـ _ الـزريبــة:2ــــ ـه
ـ بــريلـ  صــ ـوـل ةــ  ـضـــ ل يـهلتىــلــه  ــمـمـجــأـمـــ ـ لمــ ـللة وــيـجنــ ـ ـ أ ـــ  لد

حتـو لل ـيـللـ ــــ ـوـ للـ لد ـ  لبو ضـ ـه مـواحتــه  ـمـسـتة ـهسـ  ـمــ ـ ـ ـلخلومـ ـهلسةــ 
ـاهـاـم امــــ دـ ـ ــــ ـمةــــ   ـــلمله ـلـ اىـــلـهلاســـ لللرـهللـــام ـلـــواـ إمتـــ هن ـلتاــــ 

ـ مل ـ ـ ــ ــ ر.لل واـوـلام   ـلسيفـل ـل   دـ ـ ـ ـ و لـللاالل ـىلهدـ  ل رمب 
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ـــزين:3ــــ ـــ   مـمــ ـ ــلطـ ــبهـللل ــيـوـ ــلمله ـوــ ـلل اىــلــ_ دار الخـ ـه
حتـه ــو  ـمـ ـ ــلطـ ـبهـللل ــيـللــام ـ هلاسـ لللرـهمترــيـدلرـلخلـ م ـمل ـــ ـوـ ـ ةــ  ـلسةــ 
مـ للهدـنل ـ و  هن ـوـوايـ  ـلل م رـاثة  ـلخللم ـه شتيـمةن ـها و   ـم  ـ ةـ  ـ

ـىه ـللب ض.دم رـلخل م ـجب   ـ  

ـُبـــنـمـــ ـ ـــلطـســـت دـلتىـــلـنـــل ـلليفو ـــ دـلوة لــــ لـ_ مســــاون الغيطــــان: 4ــــ
إلوهـــ ـوـللاـــو ـ ـبـــ ـا  ـــ لــل ـــ ـه ـــالـوـم ســـ ـ ـــ ـلل مـــ رحتـهمــــ   ـلليفو ـــ دـوـ
ـ ـل ـباـه ـ دلـمـ ـ لاصيـم ــيـإاــ  رلـس ـمُ لطـ  ل رمب ـهلللـاصبةـمـُ   مـوـ ة ـ 

يفــــ صـوـلللمــــ ــ ــــ يلـ اــــ ـمــــبــللمبــــ ـ ـبــــ ـلـل   ــــ ــتـــ دـُ لوهــــ ـصــــيفرـي لـه لبــــ  ــه
ـهلا   لـ.

ـلتىـلـوـسـ طـلللبـ  ـج_ منـازل الحضـر بالقـر  والمــدن:  اـ ـم ـىوـ ـمةـ ـز
ـلتلولــيـوـســ طـم ىــم ـ  لىــلهرلـوةــ  ـميفـــبحتــاــ  ـ  لــهـ مب  ـــ ـا  ل هــ ـهلسةـــ 

ُ ــلطـ  لــ م رـهلســ  يـدلئمــ ـعجــ   ـ ــ ـللة ــلـ  لســ  ـ ــ ئءـم  ــل ـلتــيـاـلليفــلطــه
متشـــ ـلأل   ـــ ـمـــ ـاـــل ـدل ـــيـللبوـــ ـســـ ـمتـــ دـللبـــ  ـمف   ـــ حتـهوـل هـــ ـل ة  وـــ ـ
ُ ـلطـ  لــب طـلل هـلله ـه اـيفـلـجــ سـوـ ـمـ  ـ ةـ  ـانـ لسـمف   ـ ـلـشـم ـــه لـمةـ 

ـان ل ســـ ـوـواـــيـللاـــو ـ وـــعـلل ـــيـهلإل  ـــ لــم ســـ ـلتـــللرلـحتـها و  ـــ ـم ىـــم ـلسةــــ 
ل ه ـللشم لو ــُ لطـ  لـب طـلللبره ـه اـيفـلفاـيـللشـ   ـو لةــ  ـ ـــ ـوـواـيـ
للاو ـلـلو مـ أ م ــللةـوجـا ـللــب طـللشـم يلدلل هلله  ـلوتـ دـلل تـاـوـواـيـ

ـللش   .
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ـ لوــ ـلـمةه ــ ــُ ــلطـ ــ لرـلخلــ م ـ ــ دلـمــ ــتــ دـوـل ةــ  ـلتــيــ ـلــ ـــ هم  ــ ـ ــ سةـ 
ـ م ـجنـ ـ وـ ـ ـ صـ  تو ل ـ  ـلتـ دـللــت دـوـسـ طـ ـىتـانيـ للرلـ تف ـلا ام حت

ـ    لـوللل ـ  ـل مه ـلس   ـهلل    . ـهل 

ــ لبيـــ ـووتــ دـم ب  ــ ـ ــلهل ـهلســ ـمـــم ـللـــلوف ـ وــعـمـُ امــ ـلســ  يـلخلــ ر يـلـمةـــ 
هـدلرـللىــو طحتـ ــريـادـلا رــلـمـــللـمبةــ دـ لوــ ـمـالــ ـ  لـــلوف ــُ ــلطـ ــ لرـللـــلوف ـا

ـ م ـمشميـللبو ـللـ وـوة  ـدل ـيـمُ لطـ  ت شـه ئلـ  له ـ.ـ28للىو طحت

امـــ ـ ـــ ـمـــ لدـللبةـــ  ـلســــ  مـ ـوـللبةـــ  ـوـهلد ـســـ طـوهـــيـعـوـــ ـمترــــ ـوـل ـــباحتـــ
 وـعـمل مـ دـ إس  ـــلل ـلل ــ و لـه لنهـ ـه ـــلمـه ـ ـىتــُاـبةـ  لـ نوبـلســا  ـلُواــبةـ

ـ  ـ لـلـبة  ـ.

ا ــ ل ـو   ـــ ـمــ ـ  ئـــ ـإيـا ــللــب ــ ـلـمـــ  لـلإل  مــ  يـلـ  ئـــ حتـو اســلـامــ ـلــ
ـ   ــ ـ لليفةوــ ـــــ  ميـلا ــ ل ـلسةل  ــ ـهللــلـُ ـــ ـمــ ــــ  اـوـ ــ ـادـلاســلـللفلــريل
ـ مـ ــ ــ  ميـلا ـ ل ـلساـة   ـمـ ـ ـاهعـللة ـيحتـهلسيف ـ لـا و  ـ ـ اـف ئةـمـ ـلللاـ مل

ـ.ــ29ويـوـلل ـلو   دـمـ  ميـل لم ـه اهعـللة 

همــ ـ ــرــمــ ـســببـ ر ــ ـادـمفهـــ مـلإلس ـــ لم ـم  ــ دـمةــاـلللــ مـوـ مـــللدـهلد ـــ
سـ طـ مــ ـمبـ هـهنــ ـ بلــهـاــيـســ طـوـ مـللهن ـمــ ـ ــرــلإلسـ يفرــلامرــيـلـمــ لردـ

ـلس  وللـهع ها ـلل تو ـم ـلل لهطـلسة  و ـل ـو .

ـ مــ ـا ــهـإدـحلـــءـلل مـــللدـحيتـــيــــ رمنـلجمل      مــ ـهمشــتيـ يفللوو ــهـهم تــاـام م ل  و ــه
حتـه ـــ ـ  ــضـم ــ ـلــــا ـللبةوــ ـهللرل وــ ـوـ30مشــ رهـوـصــو   ـ ةوــ ـلجمل مــ ـهثل و ــهــ
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الوــبـ ــ عـمــ ـلل  لوــبـ ــ ـلل ةموــ ـلل ملل وــ ـمــ ـ هــ ـه   ــ  ـللـــت دـمــ ـ هــ ـا ــللـ
ـهم ـ وةه :

لـمجــ ــممــ ـم ــ ـلل لـوــيـمــ ــلل لــ ر ـ ــ ـلس ـــ  ة ـمــ ـا ــيـلاســ هرهـلللل ــ  
ـــالـمـــ ـ لســــ و  ـللـــلـ ــــ ـلاوـــللدـن  هـــ ـم موـــ ـلــــ مت ـمـــ ـنىـــ  ـ   ـــ   حتــه

ـ  ا ا د. ـم ل ر  ـهللش لرعـم فل     ر  هـوـ ة  ـاـيـلل لدـ وعـلسة ـز

ل ــ م  ـلل ةــ ئ ـدل ــيـللةـــوجـلل مــلليفـه ـــبـمةــ  بـســتةو ـخم ـ ــ ـنــ درلـ ـــ ــ 
ـ  دـاـيـس طـمـ   م دـللـ   ـلل سـ  ـوـــبو ـا مـن رـم  ـلس  ـب  حتـول 

 لتيـللـت ـ ـ  ـه مت دـلـ جم ـهإلن م ـلاوللحـه رـي .ـ

الوبـلاـ لطـلإل  م  وـ ـهللرل ووـ ـهللبوئوـ ـلـــت دـ  ـ وريـلللل ـ ـهلامـ ـهملل ـ لــ 
ـلخلا صو ـهسرم ـللبوئ .

للبةــ  ـلســ  لم ـمــ لدـللبةــ  ـلل لـو مــ ــللــ ــ صـــ ـلا ــ اـلس  ـفــ ـوـن ــ عـمــ لدـ
 ـــ  باـهلل ـــ ـهلا شـــ  ـهللـــلـاســـ   مه ـاــــيـســـ طـوـللبةـــ  ـحتـلت هنـــ ـ    ـــ ـمـــ ـ
ــــيـن  ـــــ ـ ـلتــــللر ــه للبوئــــ ـهذل ـدى مــــ ـ  لوــــ ـهـ اــــ ئيفـوو م ئوــــ ـــــــ   ـ ـــــ ـلل ـــــ 

ــ ــالـمــ ـجنــ  ـوـ مــللدـاـــيـهلد ـســ طـهللــا ـ ــلطـ  إلس ـ ـ لم ـإل ــ دلـلاســ   لمــه
 .31هلل  لوبـم ـللبوئ 

 ة:ــاتمـخ
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  ـللبوئــ ـللاــاللهم ـ ــمـمــلـلل اــ رـ ـمتةــ ـةهــ رـوــلل ــلهطـلسة  وــ ـللــلـمـنـــ لـإدــ
حتـوـــــ ـمـ ــــــ ـاـــــيـللاــــالل ـ ــــا ـ ىــــ رل ـل ـــــ  و ـاــــ  ــــــا ـللاــــ   ـهن هم هــــ 

ـللا   ـهس  لـ  ـ م ـ تيـم ـلـوةـ  ـم ـمل رل ـإيـن ا ــا ـللا   .

مل  ــيـ ســو ـوـلــ ـ ــ شـاـــيـســ طـمةــاـلللــ مـوـصــللعـملمــلـمــ ـللبوئــ ـللاــاللهم ـللللـ
لل  مـ ـمــ ـلا شــ  ــمم رســ إاـادـذلـربـ ـىةــ ـلـــيـلسة لـ ـمــ ــه حت ـــ   نــ ـلل ســ ئيــه

ـ  ل رل  ـهللاة   ـهلل ج رلـه  دـ  ـثل و ه ـلل ملل و ـلخل ص ـلللـ  ه  ـمـ ـ لان ا دم 
ـــ ـه لل ـــ ـلـل هنـــ ـ ـــىتـكوـــ ـلسة لـــ ـلل ـــلهطـلل بو ـــ ـ له ـــ ـ للـز ـــ ـ و  أ ـــ ـرهلئـــ ـ للـز

 اولف قبة وقبة. مة ـهوتـل ـلل ملليفـمـ

ـالهوام :
                                                           

1
 7 60، ص 0663مكتحة امصغار ، 7 ال طوس امؼاملي: تريوت، محنان - 

2
 7   104، ص  9114، تريوت: دار املرشق، 11املنجد يف انوغة وال ػالم، ط - 

3
 0347ص ال طوس امؼاملي: مرجع ساتق، - 

4
مصحرا  ازجااررية أ لومه  ينددرون م  ماـاطق تدويـة اإن ساكن امخجمؼات احلرضية اميت ثنمتي اإىل الإكومي امصحراوي اب - 

أ و أ هنا اكنت تدوية حـ  امسـونوات ال ةـري  طنـاطق ازجوفـة وال  ـواط، وثسـكر ، ووركـي، و ردايـة، وامـوادي، وثخسـ  

 ولريها، وابمخايل جند أ ن تؼض املامرسات يف اجملال امطيب داةل احلرض ل ختخوف كثريا غ  املناطق امحدوية هبا7

5
كرأ ،كسـونطينة، ضيف ماهر: امحيئة واجملمتع: -   9101دراسة حتويوية نومرض وامصدة يف امحيئة امصحراوية، مطحؼة مكتحـة اإ

 94،ص 

6
 - www.khayama.com/nan/wadsouf.htm    16/02/2011 -10:30 

7
 13:، ص9115اموادي،  ج  سامل ج  امطية ابمهادف: سوف اترخي وجلافة، مطحؼة اموميد، كوين ، - 
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8
وثب جريهـا ػـا امؼالكـات  0614 -0605الإجامتغية يف ماطلة وادي سوف  أ نظر غامثن زكة: "ال وضاع الإكتصادية و - 

 9112/9113كس  امخارخي، جامؼة احلاج خلرض ابثنة، اةل ماجسوخري،رس مع ثونس وميخيا"،

9
 14ج  سامل ج  امطية ابمهادف: مرجع ساتق،ص: - 

10
وثب جريهـا ػـا امؼالكـات مـع  0614 -0605الإجامتغية يف ماطلة وادي سـوف  لإكتصادية وغامثن زكة: "ال وضاع ا - 

 (04،05، ص: 9112/9113كس  امخارخي، جامؼة احلاج خلرض ابثنة، رساةل ماجسوخري، ثونس وميخيا"،

11
 907، ص 9114امصدة ، دار امكتة امؼرتية، مرص،  ػيل محمد ماكوي: الإنسان وامحيئة و - 

12
 021ص:  تريوت، دار اههنضة امؼرتية، أ سس ػمل الإجامتع، ود :محمود غ - 

13
 020ج  سامل ج  امطية ابمهادف: مرجع ساتق، ص:  - 

14
امطحؼــة ال وىل، دار امســويدي نونرشــ  اجملــا ال ول، ، 0334-0330غحـد   جــ  محمــد امؼيــاةل: امــر ي امؼيا ـوية  - 

 094،ص 9113وامخوزيع،الإمارت،

15
 06ع ساتق، ص:غامثن زكة: مرج - 

16
 سونوات يمت فصوها غ  امنخي ال م7 3-4 رسة فتية ي اوح معره معرها ت   - 

17
 - www.khayma.com   16/02/2011     / 13:51 

18
 يه غحار  غ  كفة كحري  مصنوػة م  امسؼف جسوخؼمل يف رفع امرمال7 - 

19
 06غامثن زكة: مرجع ساتق، ص:  - 

20
ملطر وارثفؼت نسوحة امرطوتة يف ازجو فاإن امـامثر حرثـوي ابملـا  غنـد املطمـري  فتـخؼف  كدـل امخلج: أ ذا اكن امؼام كثري ا - 

 نضوهجا

21
 06غامثن زكة: املرجع امساتق،ص:  - 

22
 023ج  سامل ج  امطية ابمهادف: مرجع ساتق،ص: - 
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23
 91ص:  غامثن زكة: مرجع ساتق، - 

24
 91غامثن زكة: مرجع ساتق،ص: - 

25
 ashab.maktoob.com/view/htm  15/02/2011. 17:387نلال غ : - 

26
 90ص:  غامثن زكة: مرجع ساتق، - 

27
 667ص 9114اجراهمي امؼوامر: امرصوف يف اترخي وادي سوف ، منشورات اثةل7 ازجاارر7 - 

28
 032-034ص ص  غامثن زكة: مرجع ساتق، - 

29
 http:/ar.wikkipedia.org/wiki. 16/02/2011 17:00موسوػة ويكيحيداي، وادي سوف7  نلال غ :  - 

30
امطحؼـة امثانيـة، مركـا امححـو   ثب جري أ مناط امؼمران ػا جشكيل تؼض غنارص امثلافة امشؼحية، محمود فهمي امكردي: - 

 00،ص9119وادلراسات الإجامتغية، املاهر ، مرص،

31
جمـي  توسؼاد  ابزجاارر"،  اةل كرص –ةوف   تومجؼة: "مالمح الإسوخدامة يف امؼامر  وامؼمران امخلويدي ازجاارري  - 

 91157امؼمران وامخلايات احلرضية، امؼدد امثامث، 
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أثناء الحرب العالمية األولى ضمن الجيش الفرنسي ن و الجزائري المجندون
(9191-9191) 

 جامعة حمو لخضر الوادي/ قسم العلوم اإلنسانية / جمال بلفرديد/ 
 1 جــامعـة الـحاج لـخضر ـ باتنـة/تخصص تاريخ معاصر  /صباح البارطالبة دكتوراه/ 

                                       ملخص:

         La premier guerre nationale 1914-1918 était une épreuve 
difficile ,pénible pour la France, car les expériences ont prouve 
que les peuples opprimes s attendent à de telle moment 

opportun. 
      Lors de l’éclatement ( la déclaration) de cette guerre, l 
administration coloniale française en Algérie a impose un état d 
urgence, d’alerte et une surveille extrême de peur. Alors les 
algériens profitent de cette occasion, la guerre en Europe, pour 
révolter contre la France. Elle se voit donc oblige d’enrôler le 
plus grand nombre d’algériens dans son armée, en utilisant tous 
les moyens possibles. Elle a exerce une pression sur les indigènes 
en utilisant les moyens d intérêt et de frayeur, elle a envole des 
milliers d’algériens  dans cette sale guerre , ceux-ci ont objecte 
cet engagement, ce refus a pris plusieurs directions ; il y a eu la 
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révolte de Beni Chograne et celle des Oures comme meilleur 
preuve.     

       الملخص:

امتحانا صعبا لفرنسا يف اجلزائر ألن ( 9998-1914لقد كانت احلرب العادلية األوىل  
 التجارب أثبتت أن الشعوب ادلغلوبة على أمرىا تنتظر مثل ىذه الفرص.

فمع عشية اندالع ىذه احلرب  فرضت اإلدارة االستعمارية على اجلزائر حالة      
الطوارئ والرقابة الشديدة خشية وزبوف من أن يستغل اجلزائريُت فرصة احلرب األوروبية 

وروا ضد فرنسا، فاضطرت اإلدارة إىل ذبنيد اجلزائريُت يف صفوف جيوشها بأكرب عدد ليث
الًتغيب  شلكن وبشىت الوسائل والسبل، فمارست الضغط على األىايل باستعمال أسلويب

والًتىيب، فجندت اآلالف يف ىذه احلرب. وقد عارض اجلزائريون ذلك  وازبذت 
 ٍت شقران و األوراس خَت دليل على ذلك.معارضتهم عدة اذباىات، وكانت ثوريت ب

 مقدمـــة
عرفت فرنسا يف هناية القرن التاسع عشر نقصا كبَتا يف عدد اجلنود نتيجة            

للحروب اليت خاضتها. وكان  مطلع القرن العشرين منعرجا حامسا سيطر فيو موضوع 
ذبنيد األىايل كقوة إضافية ضمن اجليش الفرنسي على جدول أعمال الطبقة السياسية 

ناقشات اليت توصلت فيما بعد إىل قانون الذي ذبسده عدة مشاريع وسلسلة من ادل
، وقد تزامن ذلك مع تطور األحداث 9191التجنيد اإلجباري الذي صدر سنة 

الدولية، فمع بداية ىذا القرن كانت ادلؤشرات تنبئ بقرب اشتعال حرب أوروبية وشيكة، 
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ود لذا كان على السلطات الفرنسية أن هتيئ ذلذه احلرب وربشد ذلا عدد أكرب من اجلن
فلجأت إىل التجنيد من مستعمراهتا ومن بينهم اجلزائر اليت فرضت عليها ىذا القانون 

 لتجنيد األىايل ضمن صفوف اجليش الفرنسي.

إىل أي مدى صلحت السلطات الفرنسية يف استغبلل األىايل اجلزائريُت يف  ترى      
 خدمتها العسكرية أثناء احلرب العادلية األوىل؟

ليت دفعت بالسلطات الفرنسية إىل اللجوء إىل ذبنيد اجلزائريُت يف ما ىي الظروف ا 
ضمن اجليش الفرنسي؟  ىم؟ وكيف سبت عملية ذبنيداحلرب ىذه أثناء  صفوف جيوشها

  ؟ حول ىذه العملية األىايلوما ىي ردود فعل 

 إقحام الجزائريون في الحرب العالمية األولى:  -1
أوروبا كان الفرنسيون ؼلشون يف حالة يف عندما بدأت التحرشات األدلانية جبَتاهنا       

حدوث حرب أوروبية أن يغتنم اجلزائريون فرصة  متاعب فرنسا ليعلنوا استقبلذلم خاصة 
ضد فرنسا ما تزال ماثلة يف األذىان، شلا جعل ادلعمرين  9879وأن ثورة ادلقراين عام 

سنة على تلك  44يف حَتة، ألنو بالرغم من مرور أكثر من خاصة والفرنسيُت عامة 
 .(9) األحداث األليمة، إال أن الفرنسيُت مل يستطيعوا نسياهنا وكذا اجلزائريُت

فة اليت مرت هبا الببلد صكانت إمكانية حدوث ىذه الثورة يف اجلزائر كبَتة ألن العا      
د، والشباب اجلزائري الذي كان مقصودا جراء قانون التجنيد اإلجباري لؤلىايل مل هتدأ بع

بذلك القانون كان ما يزال يهرب إىل اجلبال فرارا من التجنيد ربت راية الكفار، باإلضافة 
إىل أن آباء وشلثلي أولئك الشباب كانوا ما يزالون يلحون على فرنسا بضرورة تغيَت ذلك 

السلطات الفرنسية بأسوأ  القانون الذي عرب اجلزائريون عن رفضو بكل الوسائل وأنذروا
 .     (2) العواقب
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بقدر ما كان الفرنسيون حرصُت على الدفاع عن وطنهم بأوروبا كانوا حرصُت       
كذلك على االحتفاظ باجلزائر ومشال إفريقيا، وبالتايل على اإلدارة الفرنسية ذبنيد كل 

اذلدوء واالستقرار ومنع اإلمكانيات ادلادية والبشرية لفائدة احلرب من جهة واحلفاظ على 
 .(3)من جهة أخرى –كما يعرب عنو الفرنسيون   –حدوث ثورة أو سبرد 

عمدت فرنسا دبجرد اندالع احلرب إىل إصدار قوانُت وقرارات اضطهادية جديدة         
 9994كقانون حالة احلصار والرقابة وذبديد قانون األىايل سبعة أعوام أخرى يف صيف 

ؼلشى  Lutaudو" تربت نظام احلصار ألن احلاكم العام "لو  ووضعت اجلزائر. (4)
  (5)وقوع االضطرابات.

كانت ىذه األخَتة قد   9994أوت  3عندما أعلنت أدلانيا احلرب على فرنسا يف       
 أعلنت التعبئة العامة يف مجيع تراهبا الوطٍت وكذا يف مجيع األقطار التابعة إلمرباطوريتها.

فتمت دبقتضاه مصادرة   9994أوت  2وقد أعلنت التعبئة يف القطر اجلزائري دبرسوم 
خاصة أن  عدد اجملندون اجلزائريون  .(6)احلريبكل ما توفر يف الببلد لصاحل اجملهود 
ودبجرد اندالع احلرب  ،كان قليبل جدا  9994ضمن اجليش الفرنسي يف شهر أوت 

 (7).مرة بعشرينحيان سارعت فرنسا لرفع عددىم  يف بعض األ
أبرق وزير احلرب الفرنسي إىل اجلنرال "  9994يف اليوم الرابع من شهر أوت      

الذي  9994أوت  3القائد العسكري يف اجلزائر مرسوم  Hanotauxىانوتو" 
 ،يقضي بالسماح لؤلىايل اجلزائريُت الذين مل يلتحقوا باخلدمة العسكرية لسبب أو آلخر

من أن يلتحقوا باجليش كمتعاقدين طيلة مدة احلرب، وىذا بالنسبة للجميع ابتداء من 
 .(8) كما ػلق ذلم االنضمام إىل الفرق اخلاصة باألىايل حسب رغباهتم  ،عاما 97سن 
بالرغم من الدعاية الفرنسية إال أن فرنسا استعملت بناء على تقارير شاىدين       

إنسانية إلرغام األىايل اجلزائريُت على اخلدمة العسكرية، فقد  ورمسيُت فرنسيُت طرقا غَت 
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كانت األوامر اليومية تتمثل يف اإلرىاب ادلتطرف وتشجيع فكرة القدرية بُت األىايل 
كما   ،واستخدام كامل بقانون االندغلينا حبجة قانون حالة الطوارئ وظروف احلرب

بعض األحيان استعملت الرشوة  عمدت فرنسا إىل استغبلل األىايل باسم الدين، ويف
واحلفبلت العامة إلغراء الفبلحُت األميُت والفقراء على االنضمام إىل جيشها، فاجلزائريون 
الذين حاربوا مع احللفاء مل يفعلوا ذلك من أجل القضية الفرنسية أو لكي يعربوا عن 

 . (9) والئهم لفرنسا كما كانت تروج لو األسطورة الفرنسية
الواقع أنو مل يكن ىناك من كان يرغب يف االنضمام إىل صفوف اجليش الفرنسي       

دفعا ن األىايل رلربين ومدفوعُت إىل ذلك ىذه الظروف الصعبة، بل كاخاصة يف مثل 
من قبل أعوان االستعمار ربت شعار أداء اخلدمة العسكرية اإلجبارية تارة والتطوع من 

وقد القى الكثَتون من الشباب كل أنواع القهر أجل الدفاع عن فرنسا تارة أخرى، 
حدث ذلم مل ؼلطر على  م التحايل حىت ال غلند، لكن الذيوالقسر، وقد حاول بعضه

 .(94)البال 

جندي من ادلشاة  277743كان عدد جنود الفرق النظامية   9994أوت  9يف      
 Levéنرال "لويف"لذا تقرر تشكيل فرق أخرى من القناصة ادلساعدين، حيث اقًتح اجل

أن تقدم كل قبيلة عددا من اجلنود ػلدده احلاكم العام مع التمييز يف طرق التجنيد سباشيا 
مع درجة تقدم كل قبيلة، ودبا يتفق وسلتلف األوساط االجتماعية، غَت أن اقًتاحو ىذا 
رفض من طرف احلاكم العام، ففضل إقامة نظام آخر يعتمد على التجنيد عن طريق 

وعن طريق الضغط الذي سبارسو اإلدارة، ىذا ما عرض اإلدارة دلواجهة الصعوبات  التطوع
 .(99) خاصة وأن السكان عارضوا ذلك بشدة

انطلقت حركة غَت عادية من التجمعات والتحضَتات ادلادية والنفسية ذلذه احلرب      
 .(92) -فرنسا–اليت غلب أن يشارك فيها اجلميع إىل جانب الوطن األم 
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عزمت فرنسا على اإلسراع يف تطبيق التجنيد  9994ابتداء من شهر سبتمرب       
مع زلاولة رفع ىذه  9995العسكري اإلجباري حيث قررت تقدًن تاريخ ذبنيد دفعة 

جندي. ومت تسجيل ىذا الشباب القابل 94444جندي إىل  2544الدفعة من حوايل 
بقيام اإلداريُت االستعماريُت من متصرفُت للتجنيد إما بواسطة سجبلت احلالة ادلدنية أو 

ورؤساء بلديات صحبة أعوان من اإلدارة " كالقياد" جبوالت إىل عروش القبائل والدواوير 
 .(93) قصد إحصاء ىذا الشباب واستدعائو

أصدر وزير احلرب منشورا كلف فيو األعيان اإلداريُت  9994سبتمرب  9يف       
ق الدرك بالتحري وربديد الشباب البالغ سن التجنيد والفارين البلديُت وأعوان الشرطة وفر 

والذين غَتوا إقامتهم، مث إجبارىم على تسوية وضعيتهم ذباه اخلدمة العسكرية، وإيقاف  
   .(94) كل من مل يفعل ذلك، وحجزه لدى السلطات االستعمارية مباشرة

زائري للمشاركة يف يف جو من االضطراب السياسي و االقتصادي دعي الشعب اجل     
. وادلغريات ادلالية مستعينة يف (95) اجملهود احلريب جبانب احللفاء ومل يبخل عليو بالوعود

ذلك بآذاهنا من اجلزائريُت كالقياد وشيوخ الطرق الصوفية و ادلنتخبُت يف اجملالس احمللية 
االلتفاف حول الذين بادروا يف إرسال برقيات تأييد إىل أسيادىم ، ودعوة الشعب إىل 

 .(96) فرنسا والتطوع للحرب يف صفوفها
إغراءات ذلا دورا ىاما  .وقدمت(97) استغلت فرنسا الفقر ادلنتشر يف أصقاع الببلد     

يف رلال ذبنيد األىايل حيث عمدت اإلدارة الفرنسية إىل استعمال ادلوسيقى والضرب 
ليت كانت تشارك الراقصُت على الدفوف يف احلفبلت اليت نشطتها الفرق العسكرية ا

وادلوسيقيُت يف ىذه التظاىرات اليت مل تكن زبلو من الوالئم الشهية إلغراء الشباب بروعة 
 .(98) احلياة العسكرية اليت ال يقر هبا العوز واجلوع
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 ادلسلمُت بقولو: Loutaudخاطب الوايل العام باجلزائر "لوتو" 9994أوت  6يف يوم 
نا واذكروا أن فرنسا كانت دائما على مدى القرون أمة احلق واجلود "ابقوا شركاء لنا وإخوا

: " سيكون ىذا اجليش الباسل ماجدا وعندما 9994سبتمرب  5وقال يف  والعدالة".
ترجع أعبلمنا اإلفريقية سلرقة بالرصاص، ولكنها متوجة باالنتصار يكون لكم احلق يف 

 ادلطالبة بنصيب وافرمن ىذا االنتصار".
مدت رئاسة اجلمهورية الفرنسية إىل إصدار مرسوم معاشات التقاعد من اخلدمة ع      

لغرض استمالة األىايل باإلغراء لبللتحاق بصفوف  9994نوفمرب  29العسكرية يوم 
 اجليش الفرنسي وقد تضمن ىذا ادلرسوم عددا من أمساء اجلنود ادلتقاعدين من األىايل

(99). 
بإصدار أمر يتضمن تقليد  9994نوفمرب  24كما قام وزير احلرب من جهتو يوم      

 .(24) العسكريُت من األىايل اجلزائريُت ادليداليات التشريفية للجنود البواسل من األىايل
تناقلت وسائل اإلعبلم الفرنسية بعد أقل من أسبوعُت من إعبلن احلرب على فرنسا       

ا عن كيفية الوالء الذي عرب عنو اجلزائريون ذباه الوطن األم، وقد من طرف األدلان تقرير 
 عربوا عن ذلك الوالء بثبلث طرق ىي:

 تصرػلات اجلمعيات والشخصيات ذات النفوذ وسط األىايل .-9
 التطوع يف اجليش الفرنسي.-2
 .(29)االشًتاكات واإلعانات ادلالية دلساعدة اجليش الفرنسي  -3

 ة يف احلرب العادلية األوىل كانت مبنية على طريقتُت:فادلساعلة اجلزائري
 أ_التجنيد اإلجباري للشباب .

ب_إغراء أشخاص معينُت للعمل على الضغط ادلستمر والتأثَت النفسي وادلادي على 
 .(22) األىايل لدفعهم إىل االلتحاق بصفوف اجليش الفرنسي
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جندي   447444دلؤلفة من انطلقت اجملموعة األوىل ا 9994يف أول سبتمرب        
من  6444،ومعهم  (23)جنديا  287934كانت تشكل فيلقا للرماة بلغ تعداده 

 من جنود االحتياط 27749جنود الصباػلية النظاميُت وباإلضافة إىل ذلك مت ذبنيد 
 . ، الذين مت استدعائهم من فرق القوماليت مت ذبنيدىا بالقطاع الصحراوي (24)

مسلم  947444عدل "لوتو" عن ذبنيد كتيبة مكونة من  9994نوفمرب  24يف       
، ومن جهة أخرى فإن محلة التجنيد ادلربرلة حققت نتائج مرضية فاقت 9995من فئة 

 95444حىت كان  عدد اجملندين قد بلغ  9994تقديرات اإلدارة.مل تكد تنتهي سنة 
 .(25) جندي متطوع

احلاكم العام إجراء إغرائي آخر، وىو قرار يعفي كل  ازبذ 9995جانفي  3يف        
األىايل اجلزائريُت الذين غلندون أو ينظمون إىل اجليش الفرنسي خبلل مدة احلرب 
وأولياءىم من قانون األىايل. وقد صلحت اإلدارة الفرنسية هبذا اإلجراء يف ذبنيد الكثَت 

 .(26) من اجلزائريُت يف صفوف جيشها
 Lesصدر قرار ؽلنح اإلداريُت يف البلديات ادلختلطة 9995ر أكتوب 29يف     

Communes Mixtes  سلطات استبدادية إضافية ودعم سلطة الشرطة يف
اإلشراف على اجلزائريُت، وحاولت من جهة أخرى استمالة الرأي العام وإقناعو بادلشاركة 

ن اجلزائريُت كالقياد وشيوخ يف احلرب بالدعاية الكاذبة وادلغريات ادلالية مستعينة بآذاهنا م
 .(27) الطرق الصوفية وادلنتخبُت يف اجملالس احمللية

حىت تستطيع السلطات الفرنسية استمالة قلوب اجلزائريُت إليهم وتشجيعهم على       
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية دبجلس الشيوخ  -" التجنيد أعلن كل من "جورج كليمونصو

يف رسالة   -رئيس نفس اللجنة اجمللس الوطٍت الفرنسي -و " جورج ليق"   -الفرنسي
عن ضرورة القيام بتحقيق سياسة أىلية  9995نوفمرب  25مشًتكة إىل اجمللسُت بتاريخ 
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جلزائريُت اعتادوا حرة تعتمد على الثقة والوضوح الكامل، غَت أن ذلك كان حلما ألن ا
 .(28) من فرنسا ىذه الوعود الكاذبة

استمرت فرنسا يف إحصاء اجلزائريُت ادلعنيُت باخلدمة العسكرية  9995يف سنة      
مشلت ىذه العملية عدة مناطق يف الشرق اجلزائري، وقد سبت عملية اإلحصاء ىذه 

يف دوار عوف  دوار بدون أية صعوبة تذكر، ولكن  93حسب " أوكتافديبون" يف 
وخاصة منو دوار اخلنزريلة امتنع األىايل عن االستجابة إىل استدعاءات اإلدارة الفرنسية 

شخصا إىل الغابات يف شهر  24من دواوير اخلنزريلة و تيزنزارت ، حبيث فر منهم حوايل 
، وتشَت التقارير الفرنسية إىل فرار عشرات اجلزائريُت من دوار 9995أكتوبر من سنة 

. كما سبردت فرق السبايس يف األوراس ومعسكر (29) د عوف ودوار أوالد شليحأوال
ورفضت التوجو إىل أوروبا من أجل القتال واعتصموا باجلبال ونظموا عدة  9996عام 

 . مظاىرات وقتلوا العديد من ادلعمرين وادلوظفُت الفرنسيُت

ف وسائل اإلرىاب من قامت السلطات الفرنسية باستعمال الشدة والقسوة وسلتل     
أجل وضع حد ذلذه األحداث، واضطرت إىل فتح جبهة فرعية يف الصحراء عندما 
ظهرت هبا حركة إسبلمية تدعو إىل جهاد. ودلا أصبح الوضع خطَتا اضطر رئيس الوزراء 
الفرنسي إىل إببلغ "كليمونصو" دبوافقتو على آرائهما السابقة، وأوضح ذلما بأنو قد حان 

اح اجملال للجزائريُت كي يتمتعون بادلزيد من احلقوق ادلدنية، وظن اجلزائريون الوقت إلفس
ذلك حقيقة فانفسح أمامهم بريق من األمل وخاضوا احلرب ببسالة إىل جانب الشعب 

 (34) الفرنسي حىت ربقق االنتصار
مة بالنسبة للمنح اليت كانت تقدم للمجندين اجلزائريُت واليت أشارت إليها  احلكو      

فرنك للمتطوعُت  4444فرنك للمجندين و 254ب  9994فكانت تقدر يف سنة 
وجدت  9994سنوات. ويف أوت  4يف اجليش على أن ال تقل سنوات اخلدمة عن 
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 6فرنك قابلة للتجديد كل  9744أشهر قيمتها  6صيغة لصرف منحة التطوع دلدة 
كل منحة احلرب ، كما أن أكتوبر إىل منحة التطوع ل 95أشهر أخرى ولكنها ربولت يف 

 فرنك للفرنسيُت 4745فرنك لليوم الواحد مقابل  4722اجلنود يتقاضون مرتبا قيمتو 
(39) . 

:"أن اجلندي األىلي يقبض l’Afrique latineتقول رللة "إفريقيا البلتينية"     
لؤلىلي منحة ال يقبضها اجملند الفرنسي إنو علينا أن نبلحظ ىنا أن الثكنة بالنسبة 

اجلزائري ىي دبثابة قصر حيث ينام يف سرير ويأكل حىت يشبع ويلبس لباسا نظيفا، ومن 
جهة أخرى فإن اخلدمة العسكرية ال تؤثر على مستقبلو ادلهٍت يف حُت أن الفرنسي يكون 

 .(32) مضطر إليقاف دراستو..."
بد يل أن  فرنكا اليت يقبضها:" ال 254خبصوص منحة  (33) يقول فرحات عباس     

شهرا قد التمسوا  98أالحظ بأن الذين طلبوا تقليص اخلدمة للمسلمُت اجلزائريُت إىل 
أيضا تنحية ىذه ادلنحة أيضا وإن إلغاء ىذه ادلنحة ىي شرط من شروط طلب تقليص 

 (34) ادلدة..."
كما جاء يف رللة "إفريقيا البلتينية" أن ىذه ادلنحة إظلا ىي شتيمة بالنسبة       

فرنسيُت أما بالنسبة إلينا فهي أجر خبس لثبلث سنوات من اخلدمة، وقد كانت قرطاج لل
يضيف فرحات عباس. وقد طلب بعض النواب اجلزائريُت بأن  (35) تدفع دلرتزقتها أكثر"

تكون ادلنح على شكل ىبات ألهنا بالنسبة لؤلسر الفقَتة ضرورية لكوهنا ربفظ كرامتها  
ض الضمانات ادلعيشية لعائبلت الضحايا، وقد مت فعبل إقرار كما طالب ىؤالء بتقدًن بع

، كما مت يف نفس الوقت رفع حالة 9994ىذه ادلطالب من قبل احلكومة الفرنسية سنة 
احلضر ادلفروضة على السكان وإلغاء بعض القوانُت كالضرائب اجلماعية وإحالة ادلخالفُت 
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اجملالس احمللية وادلشاركة يف االنتخابات  إىل القضاء ، كما زيد عدد النواب اجلزائريُت يف
 .(36) البلدية، وىذا كلو يف طرق التمتع جبميع احلقوق ادلدنية

لكي تتمكن السلطات العسكرية الفرنسية آنذاك من جلب عدد شلكن من اجملندين      
 9994أكتوبر  96يف اجليش راحت تضاعف مكافئة ادلتعاقدين فبعد أن كانت قبل 

فرنك عن  244رنك عن كل ستة أشهر صارت سبنح ألولئك ادلتعاقدين مبلغ سبنح مائة ف
 .(37) نفس ادلدة

متطوع خبلل سنتُت ( إال أن  387944رغم النجاح الذي عرفتو محلة التطوع )     
بضرورة توسيع قاعدة التجنيد، ففرنسا كانت حباجة  9996احلاكم العام صرح سنة 

بأنو مل يعد يف اإلمكان مضاعفة عدد ادلتطوعُت وال زيادة ماسة إىل الرجال .فرد "ليتو" 
قيمة ادلنح حبجة أهنا أضرت بسمعة فرنسا. أما رئيس جلنة رللس الشيوخ 

 29دبزيد من اجلنود والعمال. ويف 9996أفريل  99فقد طلب يف  Briand"بريان"
 9995ة جوان من نفس السنة طلب وزير احلرب يف اجلزائر ذبنيد بقية اجلنود من فئ

يستخدم بعضهم كجنود والبعض اآلخر كعمال .ورد احلاكم العام بأنو يتعذر تعبئة رجال 
مقتنعُت بإعفائهم من االلتزامات العسكرية.األمر الذي دفع وزير احلرب إىل ذبنيد الرجال 

لكن بصفة عمال فقط، فرفض احلاكم العام مرة أخرى.فاقًتح  9995-9992من فئة 
رجل بصفتهم  27544أي حوايل  9996فس عدد ادلؤجلُت لفئة إجراء آخر بتجنيد ن

لكي يتم ذبنيدىم يف نوفمرب  9997عماال واالنطبلق يف إجراء عملية اإلحصاء لفئة 
رجل توجو األول للخدمة  98444إىل 95وتقسم ىذه الفئة إىل وحدتُت تتشكل من

ىذا االقًتاح .لكنو طلب  العسكرية والثانية إىل العمل يف ادلصانع. فوافق وزير احلرب على
جندي  5444اليت مل تقدم سوى 9996عامل إضايف من فئة  95444تزويده ب 

أشهر  5رجل يف مدة  35444عامل. فرد عليو احلاكم العام باستحالة توفَت  2544و
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 5( عامل مقابل مرتب يومي 2544+95444أي ) 97544فًتاجع واقًتح ذبنيد 
ك يلجأ إىل التجنيد اإلجباري للرجال الذين تبلغ فرنك ومنح ، وإذا تعذر ربقيق ذل

فرنك  4754سنة، وبادر وزير احلرب إىل رفع األجور حيث بلغت  23أعمارىم 
 .(38) للمجندين 3754للمتطوعُت و 

بدأت فرنسا تغَت سياستها بعد أن أصبحت تعاين من أزمة  9996ابتداء من سنة       
عن علمها وبقائها كدولة ذات سيادة وصدر آنذاك اليد العاملة واجلنود الذين يدافعون 

استحدث فرق ادلساعدة غَت ادلنصوص عليها يف مرسوم سنة  9996سبتمرب  7مرسوم 
كما وسع إلزامية اخلدمة يف إطار االحتياط لتشمل مجيع األىايل حىت لغَت   9992

لغاء كما نص على إ  (39) .9894ادلعنيُت باخلدمة حيث مشلت الذين ولدوا يف سنة 
 . (44) وعدم السماح ألي شخص أن ػلصل على أي إعفاء حق اإلرجاء و اإلنابة

وبأمر من رئيس احلكومة الفرنسية اضطرت وزارة احلرب إىل  9996سبتمرب  94يف      
إصدار مرسوم جديد يفرض التجنيد ال على اجلنود فحسب بل على العمال أيضا وذلك 

سبعة عشر ألفا  97544ادلرسوم على ذبنيد ربت ضغط ظروف احلرب، ونص ىذا 
وذبنيد  9995ومخسمائة عامل جزائري، يتم ذبنيدىم يف دفعات ما بُت أكتوبر ونوفمرب 

العمال مثل التجنيد العسكري، يكون مفتوحا يف البداية على االنضمام اإلرادي، وإذا مل 
قوائم إحصاء الشبان يكتمل العدد احملدد يتم اللجوء إىل ذبنيد ما بقي من العمال من 

البالغُت سن الثامنة عشرة والذين مل يتم ذبنيدىم يف اجليش وبعدىا ينقلون إىل فرنسا 
( مائة 924للعمل دلدة سنة واحدة قابلة للتجديد كل ستة أشهر مقابل منحة قدرىا )

 سبتمرب أمر وزير احلرب بإدخال القرارين حيز التنفيذ 27. ويف (49) وعشرون فرنك
(42). 
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عامل  977544بعد أسبوع من ذلك صدر مرسوم آخر يقضي بتزويد فرنسا ب      
عامل .إال أن ادلشكل ىنا ىو أن معظم  787444جزائري .مث ارتفع العدد إىل 

اجلزائريُت قد رفضوا أنيجندوا وأن ؼلدموا دولة ترفض أن تنصفهم وسبنحهم حق التمثيل 
 .(43) السياسي

أن أدلانيا على وشك االنتصار  9996يقولون خبلل سنة كما كان معظم الناس      
وأن فرنسا لسائرة إىل االنتحار...وكانت التنبؤات تعلن عن ثورات قادمة سيكسح فيها 

  .التل وػلال إىل رماد. وكانت اجلزائر قد جردت من فيالق اجلنود الذين أرسلوا إىل ادليدان
نة إىل الوايل "ليتو" يقول:" لقد كتب عامل عمالة قسنطي  9996أكتوبر  95يف      

راجت شائعة مفادىا أنو إذا كانت احلكومة ال ذبند الشباب فقط، بل تعمد أيضا إىل 
تعبئة الرجال الذين تًتاوح أعمارىم بُت األربعُت واخلمسة واألربعُت لتأخذىم كعمال 

ُت الذين ألقي وقد اعًتف كثَت من اجملندين اذلارب  فذلك ألننا حباجة أكيدة إىل الرجال"
قائلُت:" لقد قيل لنا بأنو مل يبق ىناك  9996القبض عليهم يف شهر ديسمرب 

وقال آخرون:" أنو مل يعد يشاىد يف بسكرة وباتنة إال بعض جنود من الزواوة  .فرنسيون"
 .    (44) واجلنود اإلضافيُت احملليُت ذوي اللحى البيضاء"

شعَت أو الًتغيب و الًتىيب يف عملية  ذبنيد استعمل الفرنسيُت طريقة العصا وال     
 اجلزائريُت فلكي ربصل فرنسا على والء اجلزائريُت استعملت ثبلث طرق:

 أوال:إرىاب فعال إىل أقصى حد.
بُت اجلزائريُت لكي تظهرىم أن ما حدث كان بإرادة اهلل وأهنم  ثانيا:تدعيم فكرة القدرية

 ال يستطيعون أن يغَتوا أي شيء.
 (.45) عاية نشيطة بُت اجلزائريُت يف ميدان ادلعاركثالثا:د
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رغم ما أبداه السكان من مقاومات فإن جل التقارير تفيد بأن اإلدارة الفرنسية       
سبكنت من ذبنيد عدد كبَت من ادلواطنُت وخاصة أبناء الفبلحُت، لكن التطوع يف الواقع 

نيد ربت ضغوط سلتلفة ) نفسية ومادية مل ؽلس الفئة احملرومة اليت قادىا القياد إىل التج
باإلضافة إىل احلرب النفسية ( ونتيجة ذلذا فقد مت حشد عدد كبَت من ادلواطنُت يف 

. وقد انتشر بُت اجلزائريُت مثل شعيب يندد (46) صفوف القوات االستعمارية الفرنسية
 .(47) ) قاجي تزوج وادير فم ذىب(ع احلر يف صفوف العساكر الفرنسية بالتطو 
ما يلي:" اجملندون اجلزائريون يف  9999سنة  Signoretوأكد " سينيوري"      

اجليش الفرنسي جنودا كانوا أو عماال رلندون إجباريا أو منضمون إراديا إظلا فعلوا ذلك 
وىم رلربون يف الواقع، فقد انضموا إما بتأثَت األعيان عليهم، أو بسبب الطرق التعسفية 

سيُت إهنم رلندون بالسيف أي والقسرية ادلطبقة يف ذبنيدىم من طرف اإلداريُت الفرن
بالقوة".باإلضافة إىل احلاجة ادلادية اليت كانت دافعا للقبول بالتجنيد، أجرب كثَت من 
اجلزائريُت أبناءىم على القبول بالتجنيد اإلجباري إبان احلرب للحصول على اإلعفاء من 

 . (48) جانفي 3قانون األىايل وذلك دبوجب قرار 
ات االستعمارية من امتصاص كل الطاقات البشرية يف اجلزائر، ولكي تتمكن السلط     

فقد اقًتح كل من وزير احلرب ووزير ادلالية على رئيس اجلمهورية إصدار مرسوم يقضي 
 9997و 9996باستخدام كل اجلزائريُت يف اخلدمة العسكرية والذين ىم من صفوف 

ئات متميزة عن بعضها بعد وما يأيت بعدعلا ، وذلك بتقسيم أولئك الشباب إىل مخس ف
 الفحص الطيب طبعا وىي:

 طبقة اجلنود الصاحلُت للخدمة يف اجليش. -9
 طبقة اجلنود الصاحلُت للمساعدة يف خدمة اجليش. -2

 طبقة اجلنود ادلؤجلُت. -3
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 طبقة اجلنود الذين يعفون من اخلدمة العسكرية. -4

 طبقة األشخاص الذين يسرحون ويستغٌت عنهم وعن خدماهتم. -5

أعطى لوزير ادلستعمرات حق اإلشراف على  9997مارس  23صدار مرسوم وبإ      
تسجيل اجلنود لساحات وميادين القتال، والعمال الستخدامهم يف مصانع فرنسا 

 . (49) ومزارعها ومنامجها
من األىايل ادلنتمُت إىل فئة سنة  28444فأمر احلاكم العام يف اجلزائر بتجنيد   

لتأكده من أن العملية  9998مرات تأجيل استدعاء فئة فطلب من وزير ادلستع 9997
على االلتحاق بوحدات  9997وبذلك أجربت دفعة سنة . (54) لن تتم بسهولة

 97444اجليش الفرنسي قبل األوان ويف نفس الوقت كانت السلطة قد جندت عنوة 
استنادا على  9998. فألغت احلكومة استدعاء فئة سنة (59) عامل يف الدفاع الوطٍت

توصيات جلنة التحقيق الربدلانية يف ادلوضوع.وىذا ما أثار ثائرة بعض النواب يف اجلزائر 
ما يلي "إن ادلسلمُت  9997نوفمرب  29وكذلك عامل عمالة اجلزائر، حيث كتب يف 

  فبل " زلظوظُت فأبناؤنا موجودون يف جبهة القتال وأما األىايل
على ادلوافقة خبصوص ادلنح حيث  9997أكتوبر  6أحرزت احلكومة العامة يف      

احتفظت دببلغ ادلنح مع تغيَت نظام صرفها، نزوال عند رغبة بعض األعيان ادلسلمُت الذين 
طلبوا بأن تصرف وفق ترتيبات مستوحاة من تقاليدىم، لكن مت استبدال ىذا ادلرسوم 

ومت دبقتضاه تطبيق التشريع الفرنسي الساري  9998جانفي  98دبرسوم آخر صدر يف 
 .يف فرنسا معتمدا ترتيبات مغايرة تعطي األولوية البن األرملة اليت مل تتزوج ثانية

فندد الربدلانيون ادلتطرفون بعزم احلاكم العام على عرقلة التجنيد ألن يف نظرىم يعارض 
إلقناع ادلستوطنُت بادلضي يف ىذا فكرة التجنيد. فطلب "كليمونصو"بإرسال جلنة 

االذباه.كما أن احلكومة قامت بعدة إجراءات منها رفع ادلنح ادلدفوعة لعائبلت اجلنود، 



مجلة دورية دولية محكمة                                          مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 255  17العدد 
 

زاد يف مبلغ ادلنحة اليومية ادلخصصة لكل طفل كما أعدت  9997مارس  39فقانون 
 على زيادة منحة 9997سبتمرب  29منحة إضافية لآلباء واألجداد، كما نص قانون 

فرنك يوميا للجزائريُت عن كل طفل حىت وإن مل يكن أبوه من  7574إضافية تقدر ب: 
فرنك  5475اجملندين، وىذا يعٍت أن زوجة اجملند اليت ترعى ولدين تتقاضى كحد أدىن 

 .(52) فرنك كل شهر 27444يوميا، و
يادين القتال واحلرب العادلية يف أوجها كان عدد اجلزائريُت اجملندين يف م 9997يف هناية 
 .(53) جندي 9247444قد بلغ 

 لغت اإلدارة االستعمارية مبدأ العمل بالتعويض 9998جانفي  99ابتداء من      
حلاجة اجليش إىل أكرب عدد شلكن من الشباب. كما تراجعت السلطات  (54)

االستعمارية عن كل القرارات ادلتعلقة باإلعفاء من أداء اخلدمة العسكرية اإلجبارية 
، حيث صار العمل يف اجليش واجبا 9997إىل غاية صف  9994لصفوف أعوام 

ووسعت السلطات العسكرية  9997عاما على اجلميع من دون إعفاء أو تأجيل دبرسوم 
نطاق تطبيق التجنيد اإلجباري إىل ادلناطق الصحراوية اليت كانت آنذاك ربيا ربت نظام 

 .(55) احلكم العسكري
لرئيس اجمللس الوطٍت  Nivelle واجلنرال "نيفال" Baillaud"أبرق اجلنرال "بيولد

الفرنسي " كليمونصو" يطالبانو بعدم تطبيق التجنيد اإلجباري يف اجلنوب ألهنما 
 .(56) شخص متطوع 25444سيتمكنان من احلصول على رلموع 

حدد "جونار"عدد العمال الذين استدعاىم ب  9998جانفي 29ويف      
الذين يريد وضعهم ربت تصرف فرنسا يف  547444نود ب وعدد اجل 547444
 . (57) غَت أنو مل يتمكن من توفَت ىذا العدد 9998خبلل سنة 
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ودلا توىل "كليمونصو" رئاسة اجمللس شرع يف تطبيق سياسة تعتمد على االستعانة      
 أمام رللس الشيوخ: "إن قواتنا ادلسلحة 9998فيفري  24بادلستعمرات حيث قال يف 

منهكة ولقد فقدنا ثبلثة مبليُت من الرجال وضلن ملزمون اآلن وعلى االستعداد للمعارك 
 .القادمة والتضحية دبزيد من األرواح الفرنسية فبل مناص من االستنجاد دبستعمراتنا "

رجل من ادلستعمرات الفرنسية يف 547444لذا تلقى وزير احلرب أمرا بتجنيد        
تتوفر سوى  9998رجل من اجلزائر.لكن مل تكن فئة سنة  ,,,540إفريقيا الغربية و 

 .(58) 987444على 
مشروع يتضمن  Hemelinقدم العقيد "ىيمبلن" 9998مارس  –يف فيفري     

حرية التحاق ادلسلمُت بكل الرتب العسكرية وادلساواة  يف األجور. ولكن ىذا ادلشروع 
يتضمن مظامل خطَتة منها: أنو ال ؽلكن للضباط ادلسلمُت أداء اخلدمة إال ضمن 

 . (59) األسبلك ادلخصصة لؤلىايل
ع عدد فئة سنة وأمام ىذا العجز تلقى احلاكم العام " جونار" تعليمات برف       

فتم توسيع رلال التجنيد ليشمل مناطق احلكم العسكري يف اجلنوب، اليت مل  9998
ينفذ فيها نظام التجنيد لعدم وجود سجبلت احلالة ادلدنية. لكن رفضت ىذه اإلجراءات 
فتحتم األمر إىل الرجوع إىل نظام تكثيف عملية التجنيد اإلجباري. حبيث بلغ عدد 

 .(64) 37734وبلغ عدد ادلساعدين  347495العسكرية اجملندين للخدمة 
أنو اتصل برسالة من اجلنرال  9998أفريل  24أعلن "كليمونصو" بتاريخ       

ألف  64أو  54"نيفال"أكد لو فيها أنو سيحصل على عدد من الشباب ال يقل عن 
رجل متطوع للخدمة العسكرية وأبرق من جهتو احلاكم العام "جونار"إىل 

ونصو"متعهدا بأنو سيضع ربت تصرف ادلسؤولُت العسكريُت يف هناية شهر أفريل "كليم
.  أصبحت مهمة (69) ألف متطوع 64رلموعة من الشباب ادلتطوع تعداد  9998
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 23ذبنيد الشباب وتوفَت العمال ادلسلمُت موكولة إىل وزارة ادلستعمرات دبقتضى مرسوم 
 .9997مارس 

فيالق من ادلشاة اجلزائريُت. يف فيفري  4وزارة احلرب وقد وصل إىل فرنسا حسب أقوال 
جندي. وتقرر  247444جزائريا منهم  327444وتلقت البحرية أمر بنقل  9998

يف فرنسا قبل إرساذلم إىل جبهات القتال يف جانفي  9898تدريب رلندين من فئة 
 .(62)ولذلك مل تشارك يف احلرب  9999

جندي  95444كان  عدد اجملندين قد بلغ   حىت 9994مل تكد تنتهي سنة       
حىت سبكنت  9996متطوع. وتواصلت اجملهودات الفرنسية يف نفس الوتَتة طيلة عام 

جندي متعاقد وهبذا صار العدد اإلمجايل  27444اإلدارة العسكرية من تسجيل 
 .(63) جندي إضايف 447444ىو  9997ادلتحصل عليو مع بداية 

ركة اجلزائريُت يف احلرب العادلية األوىل فكانت يف حدود إن تقديرات باريس عن مشا
إىل  9996-9995. مث بلغت خبلل سنيت 9994رجل يف سبتمرب  957444
.كان ىذا االرتفاع  9997رلند يف بداية سنة  447444رجل وحوايل  277444

ا نتيجة الضغوط اليت  مارستها اإلدارة وكذلك الوعود دبنح بعض التعويضات ادلادية. شل
 .(64) مرات تقريبا 6مكن من مضاعفة العدد 

استطاعت اإلدارة الفرنسية بفضل سياستها االغرائية والًتىيبية ذبنيد كل اجلزائريُت        
. ويف الفًتة %65ما يعادل  9994، قدرت نسبة ىؤالء سنة  (65) ادلطلوبُت تقريبا

جندي جزائري جندوا ألف  844أكثر من  9998وسنة  9994ادلًتاوحة ما بُت سنة 
 .(66) أو وظفوا كعمال لصاحل القوات الفرنسية

ساىم اجلزائريون خبلل ىذا النزاع بأعداد كبَتة يف احلرب قاتل منهم يف صفوف       
منهم، كما أصيب أعداد  347444اجليش الفرنسي يف الغالب يف اخلطوط األوىل وقتل 
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ألف  347444على ذلك مت تشغيل كبَتة منهم وأحصي الكثَت من ادلفقودين عبلوة 
 .(67) عامل يف مصانع السبلح

وجاء يف كتاب حملمد الصاحل جباوي أن ادلشاركُت يف جبهات القتال كان عددىم       
،وإذا أضفنا إليو عدد 9994جندي مشارك  يف احلرب حىت هناية  9247444

ي اليت تعهد جند 647444جندي اليت أكد اجلنرال "نيفال".مث زدناه عدد  647444
لوصل العدد اإلمجايل ادلشارك يف احلرب  9998احلاكم "جونار "بتوفَتىا يف هناية أفريل 

جندي .وشلا سبق ذكره يتضح لنا أن الرقم الذي ذكره الكاتب  2447444إىل تعداد 
الفرنسي "سينيوري"حينقال:"إن عدد اجلزائريُت ادلشاركُت يف احلرب العادلية األوىل ىو 

 (68) دي يكون ىو الرقم األقرب إىل احلقيقة عما سواه"جن2547444
 عدد اجلزائريُت ادلساعلُت يف احلرب األوىل وتضحياهتم :

 جندي. 2547444عدد اجلنود ادلشاركُت يف احلرب -
 جندي قتيل . 757444 %34عدد القتلى -
 (69) جندي جريح 9257444 %54عدد اجلرحى -

 دت فرنسا، بناء على عدد القوات يف أوت دبا يلي : يف اجملموع تكون اجلزائر قد زو     
احتياطيا. أي رلموع  27479متطوعا و 877599مستدعيا و 827759

من رلموع السكان يف سنة  %673جنديا مساعدا أي ما يساوي  9737499
9999 (74). 

من جهة أخرى جاء يف كتاب لبلقاسم رشام ادلسلمون اجلزائريون يف اجليش الفرنسي أن 
ادلسلمون اجلزائريون الذين انضموا للجيش الفرنسي خبلل احلرب العادلية األوىل قد  عدد
وشارك يف القتال ما  يف القوات ادلسلحة. 958444رجل من بينهم  972499بلغ 
 (79)جزائري. 925444و 924444بُت 
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خبلل ىذه احلرب مل يكن ىناك رقم رمسي معان عنو من قبل بالنسبة للخسائر البشرية 
مفقود. يف سنة  6496جزائري و  99475سلطات الفرنسية، حيث قتل حوايل ال

 84444قتيبل و  56444اعلنت نشرة افريقيا الفرنسية عن أرقام أعلى بكثَت  9999
 (72)جريح. 

يف جامعة "نانت وليون" قد أحصى يف  G . Meynierأما األستاذ "جيلبَتمييٍت"     
عدد اجملندين اجلزائريُت يف احلرب العادلية األوىل وقدر  9992دراستو اليت ظهرت يف سنة 

 ، ومل تر اجلزائر بعدىا أكثر من ثلثيهم973444عددىم حسب السجبلت ب 
ام "لوتو" ويف إطار العرض عن ادلساعلة اجلزائرية يف اجملهود احلريب قال احلاكم الع .(73)

" إن سلسلة التضحيات اليت قدمتها اجلزائر ال تزال مل تغلق بعد...وللتذكَت فإن منذ 
ألف زلارب من األىايل إىل  44بداية احلرب إىل يومنا ىذا ... فإن اجلزائر قد أضافت 

ألف جندي الذين كانت قد دفعت هبم من قبل، فهذه األرقام مرتفعة جدا إذا  األربعُت
 .(74) دد السكان الذي مل يتجاوز اخلمسة مبليُت نسمةما قورنت بع

أفريل  9بناء على تصريح احلاكم العام "لوتو"  أن خسائر ادلسلمُت بلغت يف       
أسَتا.أما العدد اإلمجايل  27699جرػلا. و 347354قتيبل و  72822 9996

وتقرير  Marinللمسلمُت اجلزائريُت الذين ماتوا يف سبيل فرنسا حسب تقرير "مارين" 
 .(75) مفقودا 67496قتيبل و  992475اللجنة العسكرية فهو: 

فباإلضافة إىل التجنيد اإلجباري الذي فرضتو فرنسا على اجلزائريُت عمدت إىل       
طريقة أكثر خبثا ومكرا جللب اجلزائريُت إىل صفوف عساكرىا وىي "التطوع احلر" أي 

الفرنسية، وقد خططت فرنسا ذلذه العملية االطلراط بكل حرية يف صفوف العساكر 
ووفرت ذلا كل سبل النجاح من دعاية إىل أموال ضخمة ووعود مغرية كضمان التقاعد، 

جببهات  علما أن كل ادلنخرطُت يف صفوف العساكر الفرنسية هبذه الكيفية يلتحقون فورا
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عنهم طبيعيا وبشريا، القتال، وشاركوا يف بعض ادلعارك القاسية دارت رحاىا يف بيئة غريبة 
 .(76) وبالتايل لقي معظمهم حتفو بعيدا عن دياره وذويو

من ىنا إن اجلزائريُت قد شاركوا يف احلرب العادلية األوىل ولعبوا فيها دورا ىاما        
كجنود وشجعان شهد ذلم بذلك العامل والفرنسيون. ومن ذلك أن أحد أعضاء اجلمعية 

سجلنا أكثر  9997:" خبلل عام  9998فيفري  22الوطنية يف حرهبا قال بتاريخ 
لذين استجابوا لنداء اجلمهورية الفرنسية وانضموا من مخسُت ألف متطوع من اجلزائريُت ا

 lyseوليزر  la marneإىل الثكنات العسكرية جملاهبة األعداء، ففي معركة مارن 
استحقوا إعجاب العامل بفضل بطوالهتم وتضحياهتم، لقد كانوا  Verdun وفَتدان

 ضحية االعتقاالت يف احملتشدات األدلانية ".
كما أوردت نشرة إفريقيا الفرنسية مرسوما تضمنت منح أومسة تشريفية لعدة         

شخصيات من األىايل نظَت خدمتهم لصاحل اجلمهورية الفرنسية، حيث منحت وسام 
الصليب لسبعة وثبلثُت شخصا من األىايل قياد ومفتُت وقضاة وأئمة ورؤساء طرقية، 

ع ميداليات عسكرية منحت ألولئك باإلضافة إىل وسام الصليب ىذا ىناك سب
األشخاص الذين شاركوا يف محلة التوعية اجلماىَتية والتعبئة العامة للتجنيد وللعمل يف 
مصانع فرنسا. وىكذا يبدو أن الوالء واإلخبلص اجلزائري تراه فرنسا من خبلل دعوات 

نا يف اجلزائر  يقوم هبا أولئك الذين ذلم مصلحة شخصية يف بقاء االستعمار الفرنسي مهيم
 .(77) كي ػلافظوا على امتيازاهتم يف وضع مرىون ببقاء األوضاع على حاذلا

 مواقف الجزائريين من التجنيد اإلجباري أثناء الحرب العالمية األولى:     
ىب الكثَت من اجلزائريُت ادلوالُت  9994أوت  6بعد نداء احلاكم العام "لوتو" يوم 

الفرنسي وإعبلن والئهم ذلا واستعدادىم للمشاركة يف احلرب  لفرنسا لبلنضمام إىل اجليش
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واألئمة  (78) يف صفوف جيشها وال سيما أولئك ادلوظفُت يف اإلدارة مثل األعيان
 . (79) الرمسيُت وبعض النواب وأصحاب الطرق الصوفية ادلوالُت

أما اجلزائريون الواعون وادلتنورون فقد كانوا ينقسمون إىل فئتُت، احملافظون ومجاعة      
النخبة ولكل فئة وجهة نظر قد زبتلف عن نظرة األخرى ولكنهما متفقتان عموما على 

واحد وىو ضرورة استغبلل ىذه احلرب لتخليص ادلواطنُت ادلسلمُت من ىذه  شيء
 .(84) العبودية وقانون االندغلينا

أثار قانون التجنيد اإلجباري سخطا عظيما يف كافة أضلاء وتصدى لو اجلزائريون يف       
مقدمتهم العلماء وادلثقفون فحاولوا إلغاء القانون أو التخفيف من طغيانو بإصدار 

. مع بداية (89) البيانات وبالتظاىر والتصادم مع الشرطة واعتصام العديد منهم باجلبال
ة األوىل ظهرت رلموعة مسلحة من الفارين من التجنيد اإلجباري يف منطقة احلرب العادلي

جبل مستاوة ربت قيادة اإلخوة عقون )محو، صحراوي، أمحد( ومرة أخرى ربت قيادة 
احملكوم عليو غيابيا مجعاوي عيسى بن حسُت أو من طرف ادلبحوث عنو بطاىر علي بن 

 .(82) زلمد

،  (83) راء فحوصات التجنيد من قبيلة أوالد عوفكما فر كل ادلستدعيُت إلج      
ومن صور ادلعارضة أن أحد شيوخ منطقة خنزارية ادلدعو بن طافة صرح للضابط الفرنسي 
ادلسؤول عن عملية التجنيد قائبل:" إنكم تستطيعون زيادة الضرائب ومصادرة شلتلكاتنا 

ف من سقانة وكامل .وقد أوضح أحد رجال أوالد عو (84) لكننا لن نعطيكم أبناءنا
بلدية بريكة قالوا أهنم ال يريدون إعطاء شباهبم ادلدعوين للخدمة العسكرية، وإن الدوار 

 . (85) الذي يطيع أوامر احلكومة يف ىذا الصدد ستهامجو دواوير أخرى
 كما انتظم بعض الفارين يف عصابات تقوم باعًتاض سبيل القوافل وقطع الطرق مثل     

الذين انتصبوا يف متليلي منذ  (86) يف األوراس وابن علي زلمد بن نوي مسعود بن زدلاط
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،و يف األوراس أين شكلوا نواة مقاومة بقيادة مسعود بن زدلاط ما  (87)9995سنة 
 .(88) وهبجرة اآلالف منهم إىل ادلشرق فرارا من التجنيد 9929و  9996بُت 

 كما ازبذت معارضتهم عدة أشكال منها:
 رات وتوزيع ادلنشورات وتعليق ملصقات معادية للتجنيد واالحتبلل.القيام دبظاى -
 وغَتىا.  ظهور األدب الشعيب الذي ذبلى يف الغناء واألشعار -

خاصة يف  اعتصام العديد من الشباب باجلبال وقيامهم بإزعاج الفرنسيُت وأعواهنم -
 . (89) معسكر وسدراتة وبريكة وتبسة واألوراس

قيام الفارين من التجنيد ببعض العمليات العسكرية ضد ادلصاحل االستعمارية يف  -
، ردت عليها فرنسا بقمع  (94)ببلد القبائل وعنابة وسوق أىراس وتنس ووىران 

 دموي 

 ، وأخرى يف عُت التوتة يف نوفمرب.9996اندالع ثورتُت ثورة يف اذلقار يف فيفري  -

الفرنسية باخلارج أين اتصلوا بعدد من  بقاء بعض الفارين من صفوف القوات -
مواطنيهم وبنفر من التونسيُت وادلغاربة وشكلوا جلان يف سبيل استقبلل مشال إفريقيا 

 .(99) يف جنيف واسطمبول وبرلُت ونددوا بفرنسا وسياستها القمعية

قيام ثورة األمَت عبد ادلالك اجلزائري ضد فرنسا يف ادلناطق الشمالية الشرقية من  -
 .  (92) ( 9924-9995غرب )ادل

قام ألف من الزواف بدوريات يف ادلنطقة لكن وجدوا الدواوير فارغة فأحرق اجليش  -
الدواوير ووقعت معارك يف الغابات وجابت ادلفارز األراضي بُت تيارت وفرندة 

 والونشريس واجلنوب القسنطيٍت وناحية سوق أىراس.
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م، فتكونت رلموعات مسلحة وعمت كان أرباب العائبلت يعارضون ذبنيد أبنائه -
جزائري من دوار عوف يف  9544إىل  9444ادلقاومة بلزمة واألوراس فهاجم 

 . (93) بعُت التوتة وكمائن يف بريكة ونقاوس وغَتىا 9996نوفمرب 

 24) بلدية بريكة( يف وجو احلاكم يف  كما صرح رجال قرية طالب من دوار متواك     
قائلُت:" ضلن ال نبدل أبناءنا ونفضل أن نراىم ؽلوتون يف اجلزائر بدال من  9996سبتمرب 

فرنسا". وقد روى جزائريون من تقورت:" أن الغليان الذي يسود منطقة الشمال مرده إىل 
لية التجنيد للجميع األوامر الصادرة بعدم السماح باستخبلف ادلسجلُت للتجنيد وبشمو 

سنة، وإن كل من مل يؤخذوا جنودا سيخؤذون عماال. ما مل  43إل سن  98من سن 
يكونوا من أصحاب العاىات... لذلك أعلن سكان اجلبال رفضهم وأهنم سيعمدون إىل 

 الثورة بدال من االستجابة".
مث ضد  9997ضد استدعاء فئة شباب  احتج أعيان مدن القطاع القسنطيٍت     

قوذلم:"إن التخلي عن النساء واألطفال واألموال  تسخَت العمال، وشلا جاء يف عريضتهم
من أجل العمل يف فرنسا ىو تضحية تتجاوز حدود قوانا".وكان الوايل العام يرى يف ىذا 

ذي أقلقو تضاعف االحتجاج محلة من تنظيم الشباب اجلزائريُت ، غَت أن وزير الداخلية ال
سبتمرب بالتباطؤ يف عملية التجنيد عن طريق التسخَت  28رسائل االحتجاج أوصى يف 

 .(94) يف ادلناطق ادلستعصية
كما سبثلت يف ادلقاومات الشعبية تعبَتا عن رفض الشعب اجلزائري التجنيد اإلجباري      

 وىي:

ت اإلدارة االستعمارية يف (: عندما شرع9994ثورة بٍت شقران دبعسكر )سبتمرب أكتوبر 
، بدأت األمور تتعقد، وتدىور، 9994إعداد قوائم اجملندين للتعبئة العامة أوائل سبتمرب 

وأخذ الغضب يعم السكان يف سلتلف اجلهات، ومنها دائرة معسكر وجبال بٍت شقران، 
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من  ففي بلدية معسكر ادلختلطة بدأت احلوادث األوىل لئلنتفاضة خبلل العشرية األخَتة
، وتطورت يف الشهر ادلوايل لتشمل قرى الفراقيق، بٍت نسيف وأوالد 9994شهر سبتمرب 

سعيد، بٍت خنيس، حجاجة، ومن أىم أسباهبا معارضة التجنيد اإلجباري ورفض السماح 
للشبان اجلزائريُت بالذىاب إىل احلرب يف فرنسا وأوروبا، وقد اجتمع سكان قرية سيدي 

سبتمرب من نفس السنة واتفقوا  22كان بٍت شقران يف وس 9994أوت  29دحو يف 
على معارضة التجنيد اإلجباري لشباهبم وكهوذلم وعندما شرعت السلطات الفرنسية يف 

رفض الشيوخ بصفة قاطعة  9994أكتوبر  5عملية احصاء الشبان يف بٍت شقران يوم 
قوات الفرنسية باعتقال قامت ال ائهم، وأخربوىم بأهنم فروا إىل اجلبال، حينهانذبنيد آب

 بإحراقطبلق النار، وحشدت القوات العسكرية فيما بعد إىل مناطق أخرى لتقوم وإ
ادلنازل وىدم ادلساجد، إضافة إىل احملاكمات ومصادرة أمبلك ادلتهمُت وفرض الغرامات، 

 ورغم ىذه احلوادث واصلت السلطات االستعمارية عمليات التجنيد.
دلباشر ذلذه االنتفاضة ىو : إن السبب الظاىر وا9997 -9996ثورة األوراس         
، وذلك عكس ما كانت تتوقعو اإلدارة   التجنيد اإلجباري للشباب اجلزائريُترفض 

 العسكرية من إقبال الناس على التجنيد إلغلاد حلول دلشاكلهم االقتصادية ادلتدىورة
(95). 

سعت السلطات اإلعبلن عن بداية احلرب العادلية األوىل  فور نستنتج شلا سبق أن        
ظروفهم االجتماعية  لةاحلرب مستغىذه الفرنسية إىل ذبنيد عددا كبَتا من اجلزائريُت يف 

كانت اجلزائر دعامة بشرية ف أو الًتىيب. اإلغراءواالقتصادية والسياسية سواء عن طريق 
حيث رمت هبم ، تأثَت سيما بالنسبة لفرنسالقوى احللفاء ضد دول احملور واليت كان ذلا 

الطاقات البشرية استغبلال  لت تلكاستغ، و يف أتون حرب ال ؽللكون فيها ال ناقة وال مجل
فاحشا دون مراعاة للجانب اإلنساين من حيث صحة وقدرات الفرد اجلزائري ومراعاة 
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ه احلرب فكانوا عامبل أسهم اجلزائريون يف ىذ لذا ربملو ألعباء احلرب وأىواذلا إمكانيات
لعبوا فيها دورا ىاما كجنود شجعان شهد ذلم بذلك العامل حيث من عوامل قوة فرنسا 

 .والفرنسيُت
 الهوامش:

 .299، ص2494، دار ادلعرفة، 9، ج>;>1-81;1تاريخ الجزائر المعاصررابح لونيسي:  -9
في الجيش الفرنسي بجاوي محمد الصالح: متعاونون ومجندون جزائريون زلمد الصاحل جباوي:  -2

 .494ص .1001، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 0721-0807

، مذكرة لنيل شهادة "0805-0801مواقف الجزائريين من التجنيد االجباري "ناصر بلحاج:  -3
، 1002-1002بوزريعة، اإلنسانية، ادلاجستَت، إشراف حباسي شاوش، ادلدرسة العليا لآلداب والعلوم 

 .923ص

ص .1002، دار ادلعرفة اجلزائر، 9ج، 0878-0721تاريخ الجزائر المعاصر من ببلح: بشَت  -4
359. 

5- Chantal Antier, le recrutement  dans l’Empire Colonial Français, 
1914-1918, presses universitaire de France/guerre Mondiales et 

Conflis                           contemporaine ;2008/2 n0 230,/pages 23 à 
36, p 30 

 .427-426ص ص ، زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق -6
7- Belkacem Racham, Les Musulmans Algériens Dans l’armée 

française (1919-1945)7 L’Harmattan7 Paris7 France799962 P 232          
                                                                       

 .423ص ، زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق -8
، اإلسبلمي، دار الغرب 3، ط3ج، 0834-0821الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد اهلل:  -9

 .122، ص9193اجلزائر، 

 .957صناصر بلحاج: ادلرجع السابق،  -94

، نقلو للعربية م حاج مسعود 1، ج0808-0760الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبَت أجَتون:  -99
 .894ص،  1002وع بلعرييب، دار الرائد للكتاب، اجلزائر،

 .427زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص -92
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ائري، الثقافة )دراسة حول المجتمع الجز  >1>1- 81;1القطاع الوىراني ما بين إبراىيم مهديد:  -93
 .988، منشورات دار األديب، وىران، ص والهوية الوطنية(

 ،ادلرجع السابقدور الدعاية العثمانية األلمانية في رفض التجنيد اإلجباري بالجزائر ... ناصر بلحاج: " -94
 .95ص 

، ىومة، دار (0843-0721السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائري )ػلي بوعزيز:  -95
 .282-289ص ص  .1093اجلزائر، 

 .292رابح لونيسي: ادلرجع السابق، ص -96

 436زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص -97

 .95، ص ادلرجع السابق... "دور الدعاية العثمانية األلمانية في رفض التجنيد اإلجباري  ناصر بلحاج: -98
 .282ػلي بوعزيز: ادلرجع السابق، ص -99
 229ابق،صرابح لونيس: ادلرجع الس -24

 .429زلمد الصاحل، جباوي: ادلرجع السابق، ص  -29
 .433ادلرجع نفسو، ص -22
 .436نفسو، ص ادلرجع  -23
 .895أجَتون: ادلرجع السابق، ص شارل روبَت، -24
 .437 -436زلمد الصاحل، جباوي: ، ص ص -25
 .93ادلرجع السابق، ص دورالدعاية...ناصر بلحاج:  -26
 .359بشَت ببلح:  ادلرجع السابق، ص  -27
 .949ص ادلرجع السابق، ػلي بوعزيز:  -28
ديوان ادلطبوعات (، 91>1-81;1أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة )عمار ىبلل:  -29

 .234، ص 9995اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 
 .942 -949ص صادلرجع السابق، ػلي بوعزيز:  -34
 .898أجَتون: ادلرجع السابق، ص شارل روبَت -39
،تر: أمحد منور،منشورات  81>1من المستعمرة إلى المقاطعة الشاب الجزائري الجزائر فرحات عباس:  -32

 .39، ص 2447، 9954ادلركز الوطٍت للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
 24ينحدر فرحات عباس من أسرة فبلحية بن داوى يف قرية بٍت عافر تابع لبلدية الطاىَت ولد يوم اخلميس  -33

يف أسرة ريفية ميسورة احلال إذ كان والده مقرب من فرنسا اليت ولتو منصب قايد أدخلو والده  9899أوت 
بعد سن الثامنة إىل ادلدرسة القرآنية باحجار الديس أين تعلم مبادئ وحفظ بعض آيات القرآن الكرًن، درس 
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مو الثانوي فكان بقسنطينة، التعليم االبتدائي يف جيجل مث انتقل إىل الدراسة يف متوسطة بسكيكدة أما تعلي
ربصل على شهادة الباكالوريا وتوقف عن الدراسة ألداء اخلدمة العسكرية االجبارية دبدينة  9929ويف سنة 

عنابة بقي ثبلث سنوات يف اجليش كلف مهمة كاتب مسَت دبستشفى قسنطينة مث دبستشفى جيجل مث  
امعة اجلزائر فرع الصيدلة وزبرج منها سنة التحق جب 9923كمحظر للدواء وكان برتبة رقيب، يف سنة 

بدبلوم شيديل من الدرجة األوىل، كان رجل سياسي عارض النظام الكولونيايل الفرنسي==يف اجلزائر  9939
فرحات وكافح من أجل االستقبلل الذايت للجزائر مث من أجل استقبلل وطنو. للمزيد أنظر عز الدين معزة: 

، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف 0874-0788ة ومرحلة االستقالل عباس ودوره في الحركة الوطني
ص ، 1002-1002التاريخ احلديث وادلعاصر، إشراف عبد الكرًن بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطينة، 

 .48، 28ص 
 .432زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص  -34
مكتبة النهضة ، ىذه ىي الجزائر. راجع أمحد توفيق ادلدين:  39فرحات عباس: ادلصدر السابق، ص  -32

 .969، ص1009ادلصرية،
-ه9292، انتاج مجعية أول نوفمرب باتنة )م(0805-ه0224ثورة األوراس ) اهلل الشافعي: عبد  -36

 .994 -993ص ص .، 9112
 .432زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص -37
 .824 -899شارل روبَتأجَتون: ادلرجع السابق، ص ص -38
39- Belkacem Racham, Op cit, p23. 

،دار الغرب 9،ط0851التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش:  -44
 .293ص9112اإلسبلمي،

 .95ادلرجع السابق، ص دور الدعاية...ناصر بلحاج:  -49
 .824شارل روبَت أجَتون: ادلرجع السابق، ص -42
 .294-293عمار بوحوش: ادلرجع السابق، ص ص -43
(" :1>1يناير  – 19>1االضطرابات الثورية في الجنوب القسنطيني ) نوفمبر شارل روبَت أجَتون: " -44

، رللة ثقافية شهرية تصدر عن وزارة 6362العدد  9978، السنة السابعة أكتوبر نوفمرب رللة األصالة
 .ادلرجع نفسو96الشؤون الدينية، ص 

سبلمي، بَتوت، لبنان، ، دار الغرب اإل1ج ،0821-0811 الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد اهلل:  -22
 .249-244ص ص، 9111

 .993عبد اهلل الشافعي : ادلرجع السابق، ص -46
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 . 238عمار ىبلل: ادلرجع السابق، ص -47
 .98ادلرجع السابق، ص دور الدعاية...ناصر بلحاج:  -48
 .437زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص  -49
 .833السابق، ص ادلرجع المسلمون الجزائريون وفرنسا...:  شارل روبَت أجَتون -54
نجم شمال  0828 -0803إلى فرنسا بين الحربين الدور السياسي للهجرة عبد احلميد زوزو:  -29

 .94ص، 1090، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، إفريقيا وحزب الشعب
 .833ادلرجع السابق، ص المسلمون الجزائريون وفرنسا...:  شارل روبَت أجَتون -52
 .438ادلرجع السابق، صزلمد الصاحل جباوي:  -53
كانت االدارة االستعمارية منذ تطبيق قانون التجنيد االجباري تعمل دببدأ التعويض حيث يستطيع االغنياء  -54

تعويض أبنائهم بادلتطوعُت من أبناء الفقراء أو مقابل مبالغ مالية باىضة قصد ذبنيب أبنائهم اخلدمة 
 .438ابق ،العسكرية. أنظر زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع الس

 .438ادلرجع نفسو، ص -55
 .438زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق ، -56
 .839ادلرجع السابق، صالجزائريون المسلمون وفرنسا...شارل روبَتأجَتون:  -57
 .834ادلرجع نفسو. ص  -58
 .872ادلرجع نفسو،ص  -59
 .835ادلرجع نفسو، ص  -64
 .439، صالمرجع السابقزلمد الصاحل جباوي:  -69
 .836ادلرجع السابق، صجزائريون المسلمون وفرنسا...الشارل روبَت أجَتون:  -62
 . 439زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص -63
، راجع زلمد الصاحل، جباوي:  897ادلرجع السابق، صالجزائريون المسلمون وفرنسا...شارل روبَتأجَتون:  -64

 .437ادلرجع السابق، ص 
، مذكرة لنيل شهادة "9192-9191االجباري مواقف اجلزائريُت من التجنيد ناصر بلحاج: " -1 -22

،  1002-1002ادلاجستَت، إشراف حباسي شاوش، ادلدرسة العليا لآلداب والعلوم االنسانية بوزريعة، 
 .92ص 

حقوق االنسان يف اجلزائر خبلل االحتبلل الفرنسي، ادلؤسسة الوطنية لبلتصال والنشر مصطفى خياطي:  -22
 .193، ص 1093واالشهار، الرويبة، اجلزائر، 
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 -9113اجلرؽلة والفظاعة )االستعمار كما عاشو أحد اجلزائريُت مذكرات سياسية(عمار بن تومي:  -22
،  1093، تر: عبد السبلم عزيزي وبشَت بولفراق و خليل أواذنينية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 9122

 .91ص 
ادلرجع السابق، ...1ة الوطنية جالحركوراجع سعد اهلل:  439ادلرجع السابق، ص زلمد الصاحل، جباوي: -68

 294ص
69-  Belkacem Racham, Op cit, p23. 
74- Belkacem Racham, Op cit  , pp 23-24 

 .444زلمد الصاحل، جباوي: ادلرجع السابق، ص -79
 .836ادلرجع السابق، صالجزائريون المسلمون وفرنسا...شارل روبَت،أجَتون:  -72
 .925، ص 2449مل للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار األالمحنة الكبرىزلمد العريب ولد خليفة:  -73
 . 436 -435زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص ص  -74
 .836ادلرجع السابق، صالجزائريون المسلمون وفرنسا...شارل روبَت أجَتون:  -75
 .235 -234: ادلرجع السابق، ص ص  عمار ىبلل -76
 .434-432زلمد الصاحل جباوي: ادلرجع السابق، ص ص  -77
كان العديد من األعيان يدفعون بأبنائهم لئلنضمام إىل اجليش إثباتا لوالئهم وإخبلصهم لفرنسا، كما كانوا  -78

يعقدون االجتماعات مع األىايل يذكروهنم فيها بفضل فرنسا عليهم ويدعوهنم لئلنضمام إىل اجليش مثلهم. 
 .927ابق، ص ادلرجع السمواقف الجزائريون من التجنيد اإلجباري ...ناصر بلحاج: 

 . 926ادلرجع نفسو، ص  -79
 .927ادلرجع السابق، ص مواقف الجزائريون من التجنيد اإلجباري ...ناصر بلحاج:  -84
 .238بشَت ببلح: ادلرجع السابق، ص  -89

-0811"مظاىر الوالء وعدم االستقرار في األوراس إبان الفترة الكولونيالية : معمري فتيحة: -82
،مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف تاريخ األوراس احلديث وادلعاصر، إشراف اجلمعي مخري، جامعة "0821

 .72ص ، 1091-1099احلاج خلضر باتنة، 
ػلرضون أبناء ملتهم على عدم  -حسب رأيهم -وكان الفارون من اخلدمة العسكرية واخلارجون عن القانون -93

د من يستجيبون داعي التجنيد يف بعض الدواوير.أنظر شارل االلتحاق باخلدمة العسكرية بل وقد قيل بتهدي
 .91ادلرجع السابق،صاالضطرابات الثورية في الجنوب...روبَت آجَتون: 

 .72معمري فتيحة : ادلرجع السابق، ص  -84
 .99ادلرجع السابق، صاالضطرابات الثورية في الجنوب...شارل روبَت آجَتون:  -85
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وألقي على ابن علي زلمد بن  9119إىل سنة  9192وأخوه مسعود باجلبل من  اعتصم أمحد بن زدلاط -92
وقد حكم عليو بادلوت العتباره قاتل احلاكم. أنظر شارل روبَت آجَتون:  9192نوي يف فيفري 

 .32ادلرجع السابق، صاالضطرابات الثورية في الجنوب... 
 .91رجع السابق، صادلاالضطرابات الثورية في الجنوب...شارل روبَت آجَتون:  -92
 .238بشَت ببلح: ادلرجع السابق، ص  -88
 .352بشَت ببلح: ادلرجع السابق،ص -89
 .226ادلرجع السابق، ص ...1الحركة الوطنية الجزائرية جأبو القاسم سعد اهلل:  -94
كان من بينهم زلمد اخلضر حسُت و الشيخ صاحل الشريف وزلمد مزيان التلمساين ومحدان بن علي وزلمد  -99

لتونسيُت زلمد باش محبة وزلمد الشيي وامساعيل الصفاػلي،أنظر بشَت ببلح: ادلرجع السابق، بيزار ومن ا
 .353ص

 .353ادلرجع نفسو، ص  -92
، ترمجة زلمد ادلعراجي، ادلؤسسة 0843 -0721 جزائر الجزائريين تاريخ الجزائرزلفوظ قداش:  -13

 .122ص، 1009الوطنية لبلتصال والنشر واالشهار، وحدة الرويبة، اجلزائر، 
 .91-92ادلرجع السابق، ص ص االضطرابات الثورية في الجنوب...شارل روبَت آجَتون:  -12
 .99ادلرجع نفسو، ص  -95
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 السلطان محمود الغزنوي وجهوده في فتح بالد الهند

 م(1030-997ه/388-421)

 المسيلة /جامعة محمد بوضياف/ قسم التاريخ/ خديجة ثلجومأ/

 الملخص: 

برز الغزنويوف يف بالد اؼبشرؽ اإلسالمي كقوة إسالمية جديدة خالؿ                
ـ ، حيث سيطركا على غزنة ك اؼبناطق اجملاكرة ؽبا كعلى 10ق/4النصف الثاين من القرف 

مشاؿ اؽبند، منافسُت بذلك أقول الدكيالت اليت كانت قائمة آنذاؾ يف بالد اؼبشرؽ  
...، كقد ظهرت ىذه الدكلة دبظهر القوة يف عهد السلطاف كالسامانيُت ك البويهيُت 

(، الذم بذؿ جهودا كبَتة يف ترسيخ 1030-997ق/421-388ؿبمود الغزنوم) 
نفوذ دكلتو ك توسيع رقعتها، حىت ذاع صيتو يف اعبهاد اإلسالمي، ك باألخص على بالد 

ؽبند، حيث أف اؽبند اليت غزاىا سبعة عشرة مرة، ك يعترب أكؿ فاتح إسالمي دخل ا
الفتوحات السابقة مل تتعد بالد السند ) باكستاف حاليا(، ككاف ؽبذا الفتح نتائج مهمة 

 أثرت بشكل عميق على تاريخ اإلسالـ يف اؽبند.

Abstract : 

                      The ghaznavids it is an islamic force that is 
emerged in the islamic levant as a new islamic force during the 
second half of the 4th century AH/ 10 AD  
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This force took control in ghazni and the neighboring areas and 
the north of india ,competing with the strongest states which 
existed in the levant like the sammanids and buwayhids …                                                                                      

                  The ghaznavids emerged as a power during the reigh 
of sultan Mahmoud Alghaznawi(388-421ah), this leader made a 
great efforts to consolidate the influence of this state and it is 
scope, even  became known in the islamic jihad and especially 
in india wich conquered seventeen times,in wihch the first 
islamic fatih come from india whereas the first previous 
conquests come from sind ( pakistan now) ,  And this opening 
has important results have profoundly affected the history of 
islamic in india  .  

 مقدمة :

ضعف ، بويو على سلطتها منذ أف ضعفت اػبالفة العباسية ك سيطرة بنو              
كإنتقلت  ،أم من اعبهة الشرقية لبغداد (2)كما كراء النهر (1)سلطاهنا على بالد فارس

ك نظرا ؽبذا ، الًتكيك  الفارسي ينمن العنصر العريب إىل العنصر  الزعامة يف ىذه اؼبنطقة
ك ما لبث أف أعاده  (3)التغيَت الذم طرأ على ىذه اعبهة توقف الفتح العريب لبالد السند

 من جديد. (4)الغزنويوف

ت السابقة للعرب منذ عهد فتح الغزنوم لبالد اؽبند األكثر تنظيما من بُت احملاكالاليعترب 
مل تلج بالد  همعمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو، كديكن التوضيح أف الفتوحات اليت سبقت
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اؽبند قط ك إمنا فقط يف بالد السند، كيعترب الغزنويوف أكؿ من توغل يف بالد اؽبند كفتحوا 
 طاف ؿبمودمناطق مل يصل إليها أم مسلم قبلهم، كبدأ الفتح اعبدم للهند بقيادة السل

الذم إقًتنت شهرتو بالغزكات اليت كانت تنطلق كل عاـ من غزنة ك إىل  (5)الغزنوم
  .(6)اؽبند

جانب اؼبستشرقُت الذين كقد قيل عن ىذه الفتوحات الكثَت خصوصا من              
متناسُت الدكر  ،متعطش عبمع األمواؿكا يف السلطاف ؿبمود ؾبرد غاز سافك للدماء رأ

اغبضارم الذم لعبو ىذا الفاتح يف بالد اؽبند ك الذم كاف سببا رئيسيا  يف قياـ دكيالت 
ك مغوؿ اؽبند فيما بعد )أم بعد  (7)م كالغوريُتإسالمية ؽبا مكانتها يف التاريخ اؽبند

جيب على اشكاليات ال طاؼبا كسأحاكؿ يف ىذا اؼبقاؿ أف أ سقوط الدكلة الغزنوية(،
  فهل حقا قصد ؿبمود بالد اؽبند من أجل الثركات ك الغنائم؟ ت يف كتب التاريخ طرح

ما ىي نتائج غزكات ؿبمود على بالد  كيف كاجو اؽبنود ىذا الداخل احملتل لبالدىم ؟
غزكات دخلت اؽبند بدكف اؽبند؟ ىل كاف ؽبذه الفتوحات أبعاد حضارية؟ أـ ىي ؾبرد 

 أم تأثَت؟.

 محمود : السلطان الفتوحات قبل  -أ

كاضع القدـ األكىل  ،(8)لبكتُتأببالد اؽبند منذ عهد  الغزنومىتماـ اإلبدأ            
، (9)عصاب غنائم كفَتة ك رجفأأنو قصد بالد اؽبند لقرهبا من غزنة  حيث للدكلة الغزنوية

غنائم  ما كراء النهر بغزكة ألبكتُت كما حصل عليو منك ( 10)ك ؼبا ظبع الناس يف خراساف
كسار هبم إىل  ،ستة آالؼ ذباكز من الناس نظم إليو عدد كبَتا، كثَتة ك التحف النادرة

                                                                                               (11).اكربيشاؽبند كإستوىل على عدد من الواليات كأخضعها إىل 
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سيطر على  ألبكتُت كاف يسعى لتوسيع فبلكتو اعبديدة خصوصا ك أنو قدك يبدكا أف 
ككاف ىدفو اغبصوؿ على الغنائم اليت ستجلب  ،(12)اؼبناطق اغبدكدية للسند غزنة ككابل

لكن صراعو  ،إىل جيشو ك ىو ما حدث بالفعل لالنضماـإليو مزيدا من الشباب الطامح 
حالت دكف تدعيم حكمو ىناؾ  ،(13)ماينالسا منصور بن عبد اؼبلك مع جيوش األمَت

             د غارات مل تثمر على نتائج مهمة.فجعلت من ىذه اغبمالت ؾبر 

حاكؿ أف يواصل على سَتة سيده  ، كالد ؿبمود (14)كؼبا إستقرت األمور لسبكتكُت
بل  ومعارؾ معخصوصا كأنو كاف قد قاد عدة اؽبند  ألبكتُت ك يوسع يف فبلكتو إىل بالد

ك خالؿ تلك الفًتة رأل خَتات و كقاد اعبيش ك رجع بو إىل غزنة كاصل ىعندما تويف، 
فأراد أف ينشر اإلسالـ  (15)كانت تعيشوكحالة اإلضطراب السياسي اليت   ىذه اؼبنطقة

الياتو لبالد كانت أقرب ك   (16)كؼبا سيطر سبكتكُت على قصداربالده،  فيها كيضمها إىل
 . لو لينطق منهاجعلها قاعدة ف اؽبند

ك إستوىل ـ  976/ق367ا كسار إىل مشاؿ اؽبند سنة أعدَّ األمَت سبكتكُت جيشا كبَت 
ك يف طريقو أعاد السيطرة على كابل اليت ؼبناطق اعببلية كعلى بعض القالع، على بعض ا

 ككانت تسيطر على اؼبسالك اؼبؤدية إىلقبل أف يقرر اإلستقرار يف غزنة،  إحتلها ألبكتُت
    (17).اؽبند فبا سهلت عليو الطريق

ملك اعبزء الغريب من مشاؿ  جيباؿ (18)قاليم اليت إحتلها سبكتكُت لراجاك كانت األ
فأعد جيشا كبَتا منظما ك أفياؿ  فعل سبكتكُت ببالده، ك غضب  فبا ك قد ثار  اؽبند،

إليو  نفسو  ك خرج كصل أطراؼ غزنة، فلما ظبع بو سبكتكُت جهز ضخمة  كسار حىت
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بينهما معركة حامية الوطيس كاف النصر  لصاحل اؼبسلمُت بعد عدة أياـ من  تك دار 
 .(19)القتاؿ 

كمن شدة ما رأل جيباؿ من قوة جيش سبكتكُت طلب الصلح مقابل ماؿ               
فأحل جيباؿ عليهم لة القتاؿ، يؤديو لكن األمَت ؿبمود رفض الصلح كطلب من أبيو مواص

يلقوف بأطفاؽبم وف أعُت فيلتهم ك هابوف اؼبوت ك أهنم سيفقئاؽبنود الي كأخربىم أف
فال جيدكف إال الدمار عند  بعد أف خيربوا بالدىم،ف أنفسهم كيقتلو  يف النار، كنسائهم

                                         .(20)دخوؽبم لبالدىم 

هة القوية ( على أف بنو كاف اعبغَتَّ سبكتكُت رأيو يف رفض الصلح ألسباب ؾبهولة )أل
لو  شاىية كجزية ك طبسوف فيال ك إشًتط عليو أف يًتؾمليوف درىم   يدفع لو جيباؿ لو

، كؼبا ضمن جيباؿ (21)بعض القالع كاغبصوف اليت كاف سبكتكُت قد إحتلها من قبل
عن عهده ك أسر رسل سبكتكُت عوضا عودة سبكتكُت ك جيشو  إىل غزنة، نكث 

من فعل جيباؿ ك رجع جبيش أكرب من  غضب سبكتكُت فوجودين يف غزنة، رىائنو اؼب
كسار  ىدـ األصناـ ك أقاـ شعائر اإلسالـ فيها،ك  (22)اعبيش األكؿ ك دخل مدينة ؼبغاف

فأعد جيشا ىو اآلخر ك سار كبو ، أخرل ك خرهبا إنتقاما من جيباؿ عنها فاربا مدنا
فيهم القتل ك غنم أمواؽبم ك دكاهبم ك إنسحب  نو إهنـز شر ىزدية ك أكثرسبكتكُت لك

  (23).جيباؿ ك أصحابو تاركا لسبكتكُت البالد اليت فتحها عنوة

من ماؿ الغريب شعن ىذه الغزكات ضم بعض البلداف ك القالع يف النتج                
 (24)نديةمن البلداف اؽب ل فتح اؼبزيديمهدت إلبنو ؿبمود سب (،يشاكراؽبند ) بُت ؼبغاف ك ب
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ك سبكن من بناء مساجد يف البلداف اليت فتحها كخطب بإظبو فيها كنشرت سكتو هبا 
 (26).ك إشتهر ببطل اإلسالـ كىاـز الكافرين ،(25)

يبدكا أف كتب التاريخ مل تذكر تاريخ غزكات سبكتكُت يف بالد اؽبند فالعتيب الذم يعترب 
فأكردىا إبن األثَت يف حوادث سنة  خ ىذه األحداث،أكؿ من كتب عنها تغافل  عن تاري

ؽبند مباشرة بعد أف إستوىل كيبدكا أنو التاريخ الصحيح لبداية ضبالتو على ا  ،ق 366
يلة أف ىذه اغبركب إستمرت لسنُت طو  ،  كالظاىرك قصدار (27)تسبعلى مدينيت 

 (28)األمَت نوح بن منصورق ؼبا طلب 385نو يف سنة أ حيث يقوؿ إبن خلدكف
فار اؽبند، أمرىم دبا ىو فيو من اعبهاد مع ك كاف يف شغل عن اؼبساعدة من سبكتكُت 

 387تويف سنة  مث  (29)كترؾ اعبهة اؽبندية ىتم بعدىا دبساعدة األمَت الساماينمث إ
 ـ . 996/

  : الفتوحات في عهد السلطان محمود-ب    

فلما استقرت لو األمور يف  ،اؽبنداف ؿبمود بفتوحاتو يف بالد اقًتنت شهرة السلط     
لو ؼبا كاف من  عاىد نفسو أف يغزك اؽبند كفارةبعد كفاة كالده سبكتكُت، غزنة كخراساف 
ـ (  1026-100/ق 417- 391سبعة عشرة مرة بُت ) فغزاىا ، (30)قتاؿ اؼبسلمُت

 أنو كاف قد صاحب كالده يف باإلضافة إىل اف ىدؼ ىذه الغزكات نشر اإلسالـ،ك ك
فرِغب يف ضم تلك األجزاء إىل فبلكتو   جيدا على اؼبنطقة عدة ضبالت إىل اؽبند فتعرؼ

تويف سبكتكُت سنة  ـ هبا، ك يقوؿ اؼبؤرخ لُت بوؿ ستانلي : "ك إرساء قواعد اإلسال
لكن إبنو ؿبمود الذم   يعقد طموحو يف التوسع داخل اؽبند،قبل أف  ـ  997/ق387

ركح القيادة عنده مرتبط بنشاط ال ديَُل، كطموح  ك كرية كانت لديو نفس طاقة أبيو العس
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لقد كاف اغبماس لإلسالـ ىو العقيدة اؼبسيطرة على األتراؾ الغزنويُت  اغبدكد،عاِؿ ألبعد 
من  يف القرف العاشر ك نشر عقيدة ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم عن طريق الغزك كضاعف

 (31)ضباسهم الطبيعي للحرب ..."

1-
  : الحدودية فتح بعض القالع 

كانت أكىل غزكات السلطاف ؿبمود أنو إستوىل على بعض القالع اغبدكدية يف لغماف    
 .(32)ـ 1001/ق390لو يف ذم القعدة كالَّىا بعض رجا ك

 : م 1001/ه392 (33)ويهندمعركة بيشاور و -2   

ش كبَت قوامو طبسة على رأس جي ـ، سار ؿبمود 1001ق/ 391يف أكاخر سنة     
قتاؿ جيباؿ، الذم أعد ىو األخر  كعسكر يف بيشاكر من أجلعشر ألف جندم، 

 ق  يف معركة حامية الوطيس،392ـ ك تقاتل الفريقُت يف ؿبر  جيشا ضخما كثالشبائة فيل
 . (34)اف النصر فيها لصاحل جيش ؿبمودك

اعبواىر ك  ك غنم منوكقع جيباؿ ك ؾبموعة من أبنائو ك قواده يف أسر ؿبمود       
بعدىا أطلق ؿبمود سراح جيباؿ على أف يدفع لو فدية قدرىا الذىب ك نفائس عديدة، 

 . (35)نده حىت ينفذ ما جاء يف الفديةطبسوف فيال ك أمسك إبنو ك حفيده رىينتُت ع

 ،على جيباؿ سار ؿبمود إىل كيهند  فحاصرىا حىت سبكن من فتحهاكبعد أف إنتصر  
أما جيباؿ فأرسل إىل إبنو يطلب منو الثأر كمواصلة  ،(36)مود إىل غزنة يف الربيع كعاد ؿب

يتخلى أسَتا لدل اؼبسلمُت،  كقع منهم القتاؿ مع ؿبمود ككاف من عادة ملوؾ اؽبند من
  (37).عن اؼبلك فقاـ حبلق شعره ك رمى نفسو يف النار حىت إحًتؽ
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 م:1004ه/395فتح بهاطية  -3   

ك ىي مدينة منيعة  ،(38)ـ كبو هباطية 1004/ق395سنةلطاف ؿبمود خرج الس    
على حد تعبَت  مدينتو ك جيشو حبصانة ك الذم كاف مغركراحصينة، ملكها إظبو جبهرا، 

كيف اليـو ، فتقاتل الفريقاف لثالثة أياـتو، فخرج لقتاؿ السلطاف خارج أسوار مدين ،العتيب
 بعث السلطاف من يالحقو حىت حاصركهجبهرا فهرب ك ، أما الرابع ىزمو ؿبمود شر ىزدية

ل السلطاف مدينتو ك حطم ك دخ ك حىت ال يقع يف األسر سحب خنجره ك طعن نفسو،
ك ترؾ من يتوىل شؤكهنا كينشر هبا تعاليم اإلسالـ  أسوارىا، كإستوىل على غنائم كثَتة،

 هنر السند نتيجة لويالت بسبب فيضافكعاد ىو إىل غزنة بعد أف عاىن أثناء عودتو ا
   (39).األمطار الغزيرة

 م : 1010-1006ه/ 401-ه396و تأديب أنندبال  (40)إخضاع الملتان-4 

ك قد ى أبو الفتوح داكد بن نصر ككاف حاكمها يسم ة،كانت اؼبلتاف بيد القرامط   
، لكنو أعلن سبرده فقرر ؿبمود (41)مث مع السلطاف ؿبمود ربطتو عالقة حسنة بسبكتكُت،

دباؿ بن طلب من أنن جد صعوبة يف عبور هنر السند،ك  وألنك اػبركج كالقضاء عليو 
ك فدخل بالده، فقرر السلطاف معاقبتو  ،ؿ السماح لو باؼبركر عرب أراضيو لكنو رفضجيبا

 السلطاف.  قبضة من فرف  دباؿأنن ب أموالو كأحرؽ أبنيتها، أماهن

ضبل خزائنو  أنندباؿ،ب د دبا حلَّ ك ك ؼبا ظبع داك  ؿبمود مواصلة مهمتو األكىل، ا قرربعدى   
لذم حاصرىم كدخل ترؾ شعبو يقاـك ضد السلطاف اك (42)ك فرَّ إىل جزيرة السرنديب

ك قتل اؼبئات  ألف درىم، 20قدرىا  جزية              أرغم أىلها على دفع مدينتهم ك 
                                                      (43).مستودعات عبمع نبات اغبنة من القرامطة ك حوؿ مساجدىم إىل
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 ى سكباؿ اؼبعركؼ بإسم نواسو شاه، نائبا لو يف اؼبلتاف،ترؾ ؿبمود  حفيد جيباؿ ك يدع 
دة ؿبمود ك إنشغالو لكن سكباؿ إستغل عو  ، (44)أيلك خاف كرجع ىو إىل غزنة غبرب

فاذبو  ،ـ 1008/ق 398أعلن سبرده سنة  ككارتد عن اإلسالـ  ،عليومع أحد الثائرين 
ما بعد من القبض كسبكن ؿبمود في مل يتمكن سكباؿ من مقاكمتو ففر، ك السلطاف غبربو
                                                             (45)عليو ك سجنو.

ك كاف قد رجع  –رجع ؿبمود إىل اؼبلتاف ك أمت فتحها  ،ـ 1010/ق401ك يف سنة    
 -ساف دكف أف يكمل غزكتوالى خر غزنة عندما ظبع بتمرد أيلك خاف ع فجأة إىل

نما من كأخضع كل اؼبناطق اجملاكرة ؽبا ك طارد من بقي من القرامطة ك أنفذ إىل القادر ص
 .    (46)ذىب كزنو أربعمائة رطل

سجنو يف إحدل القالع ( ك مت ق401ة)عليو يف نفس السن أما عن داكد فقد مت القبض
 .                                                                                              (47)حىت مات

 م : 1005/ه396غزوة كواكير-5  

اؼبلتاف ك كاف صاحبها  نيذكر إبن األثَت أف ىذه الغزكة كانت بعد عودة السلطاف م    
مَّا بيدا ففرَّ إىل قلعة  إستطاع أف يفتحها أ، ككاف هبذه القلعة ستمائة صنم ك يدعى بيدا

يوما، فاستسلم بيدا ك طلب الصلح، كسار إليو ؿبمود كحاصره ثالثة كأربعوف  ،كالنجر
 قِبل بالصلح ك ذلك كما إف كصلتو األخبار حبصوؿ سبردات خبراساف لكن ؿبمود رفض

 .                                                                    (48)اػبنصر توثيقا للعقود بينهما أرسل إليو بيدا إصبعو

 م :   1008ه/399غزوة بهيم نغر -6  
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ى قوة ؿبمود مع ؾبموعة من راجاكات اؽبند القضاء علبن جيباؿ نندباؿ إتفق أن   
اؼبتزايدة يف بالدىم، كقاد ىذا اعبيش أبرمهن باؿ إبن أندباؿ، ك ؼبا ظبع ؿبمود خبربىم، 

ديد كاد أف ك بعد قتاؿ ش ،شرؽ كيهند مقابلكالتقوا  يف سهل ق، 399خرج يف ربيع 
لتغلب عليهم إستطاع ا تدارؾ  ؿبمود األمر ك غَت خطتو  لوال أفينتهي لصاحل اؽبنود، 

 . (49)ثوف فيالكِغنم ثال

ع اؽبند هبا خزائن الصنم غبق السلطاف بالفارين حىت قلعة هبيم نغر ك ىي أحصن قال  
فدخلها ؿبمود  البث أف إستسلم كهنتها طالبُت األماف،فحاصرىم السلطاف ك م األعظم،

حيث قاـ بعرض تلك ليخلفوه ىناؾ ك عاد ىو إىل غزنة، كعُت قادتو ، ك أخذ كنوزىا
و مات ك خلفو إستعادة بالده لكن  دباؿك حاكؿ أنن ،احة قصره لَتاىا الناسالكنوز يف س

                                                                            (50).إبنو تريلنجباؿ

 م :  1009ه/400 (51)غزوة ناراين -7  

ند حىت كصل ناراين جهز السلطاف جيشا ك سار كبو اؽبـ،  1009ق/400كيف سنة   
كؽبوؿ ما رأل أرسل حاكم نارين إىل السلطاف طالبا ك ىـز حاكمها، كعاد إىل غزنة، 

بالتناكب يف  كيرسل لو ألفي جندم دفع لو طبسوف فيال ك ماال عظيما،اؽبدنة على أف ي
ك تابعت  كهبذا اإلتفاؽ إزدىرت التجارة بُت خراساف ك بالد اؽبند خدمتو ك قت اغباجة،

 .                (52)افل يف أماف تاـالقو 

 م :  1013ه / 404 (53)معركة ناردين -8

قرر ؿبمود اػبركج إىل اؽبند من أجل القضاء  ـ،1013ق/404يف خريف سنة      
كمنعتو من  الثلوج ىناؾ،دباؿ لكنو ما إف كصل اؽبند حىت أعاقتو جباؿ  إبن أنننلعلى تري
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ـ كبو ناردين عاد مرة أخرل ك تقدـ، 1014فعاد إىل غزنة ك حبلوؿ ربيع إكماؿ مسَتتو 
مث  بينهما إنتهى بفوز ؿبمود،لقتاؿ ك دار ا لنجباؿ ينتظره جبيش كبَتفوجد هبمباؿ إبن تري

لكن ؿبمود إستطاع أف يهزمهم ك دخل القلعة ك إستوىل على  ،خل قلعة نندهربصنوا دا
                                         (54).أنو أقدـ صنم يف اؽبندتب فيو صنم ك اغنائم كثَتة ك منه

ؿبمود من إبنو سار إليو ؼبا إنتهى ك  أما تريلنجباؿ فقد طلب اؼبساعدة من حاكم كشمَت
ك إستطاع أف يهزمهم ك فر من قبضتو ك إستوىل ؿبمود على صبيع القالع  يف كشمَت

نشر اإلسالـ ك طلب من مساعديو بناء اؼبساجد يف كل  على  اؼبوجودة ىناؾ ك عمل
مبادئ مكاف فتحوه ك بفضلو دخل الكثَت من اؽبنود إىل اإلسالـ  فعُت من يعلمهم 

ارغ الشرابدار حاكما ق ك ترؾ شخص يدعى س 405سنة  اإلسالـ ك رجع ىو إىل غزنة
                                                            (55).على ننده

 :م  1014/ 405ه (56)غزوة تانشير-9     

د، أفَّ يف تانشَت فَيلة مشهورة "جنس فيلة كاف السلطاف قد ظبع ك ىو يف بالد اؽبن    
ؿ حسب تعبَت العتيب تؤدم دكرا مهما يف اغبركب فأراد السلطاف اغبصو " (57)الصيلماف

أنندباؿ أرسل إىل جباؿ إبن نلتريعليها فسار جبيشو إىل تانشَت  كيقوؿ الكرديزم أف 
ك طبسُت فيال لو زبليت عن ىذا العـز ك مل تأت إىل تانشَت سأعطيؿبمود يقوؿ لو: " 
لكن ؿبمود قرر مواصلة ضبلتو ك كانت تانشَت تقع كراء هنر  ، (58)من خيار الفيلة "

ستلج ك حاكؿ حاكمها منع السلطاف من عبوره لكنو فشل ك سبكن اؼبسلموف من عبوره 
              (59)فيلتهم. ك ىـز جيش اؽبندكس ك ىربوا تاركُت أمتعتهم ك
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ـ ؿبمود فدخل مث سار السلطاف حىت كصل تانشَت اليت فر حاكمها عندما ظبع بقدك 
عو جكرسـو  اؼبد ل  فبتلكاهتا ك نزع صنمها اؼبقدسؿبمود اؼبدينة دكف مقاكمة ك هنب ك

   (60)ك جاء بو اىل غزنة.

 م: 1015ه/406غزو كشمير -10    

جهز السلطاف نفسو لغزك كشمَت ؼبعاقبة حاكمها الذم ساعد تريلنجباؿ يف غزكة     
يدم يقع يف كادم كشمَت يعٍت اغبصن اغبدناردين ك سار حىت كصل حصن لوىكوت ك 

 مياىو كثَتةكىو ؿبصن،  

بالناس، كحاصرىم السلطاف كدار قتاؿ بُت الطرفُت غَت أف تساقط الثلوج كمزدحم        
الطريق ، كيف طريق العودة ظل مرشدكه جعل  السلطاف ينسحب ككصوؿ اؼبدد لألعداد

ر فغرؽ الكثَت من جيشو،ك قبى ىو كمن مياه البحبسب الثلوج ككقعوا يف منطقة تغمرىا 
                                                                                     (61).بقي بصعوبة تامة

ـ لكن حصانة القلعة   1021/ق412ثانية لغزك كشمَت سنة ك قاـ السلطاف دبحاكلة 
فانسحب  الشديدة اليت أهنكت جيشو، لربكدةكانت باؼبرصاد أماـ جيشو باإلضافة إىل ا

 .                                                                      (62)ك مل يعد إىل كشمَت مرة أخرل كعاد إىل غزنة

 م : 1018-409 (64)وقنوج (63)هرةغزوة م -11      

رر ؿبمود أف يقود ضبلة إىل قنوج  فخرج من غزنة مع ق ـ،1018ق/409يف سنة     
فاربا يف طريقو  ك سار كبو قنوجا معو جنكي بن ظبهي راجا كالنجر مصطحبخَتة رجالو 
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 كصاحبها يدعى ىردب (65)ك يف طريقو مر بقلعة برنة نا كقالع عابرا سبعة أهنار كبَتةمد
  (66)عشرة آالؼ من قومو.سالمو مع فاستسلم كأعلن إ الذم فزع من جيوش السلطاف،

مث سار إىل قلعة مهاكف كصاحبها يدعى كلجند ككاف قد إنسحب كبو غابة كثيفة     
أما جيشو فجرفو النهر ،فأسرع بقتل زكجتو مث قتل نفسو،  فلحقو جيش السلطاف ك ىزموه

                                                                                          (67).يعربكف الناحية األخرل اؼبا كانو 
ك طبسوف فيال كأمواؿ كثَتة، كمن ىناؾ  غنم السلطاف من ىذه اإلنتصارات مائة كشبانية

راكزىم أىم مكانت من أحصن بالد اؽبند كإحدل   اليت دينة مهرة كسار كجيشو إىل م
ىي اليت د يزعموف  أف اعبن كاف اؽبنو ك   مبنية بطريقة جيدة ذبنبا ػبطر األعداء الدينية،

  (68).بنتها كبنت بيوت أصنامها

كبعث بأخبار النصر  قلعة دكف أية مقاكمة كؼبا دخلها إنبهر عبماؽبا الرائع،دخل ؿبمود ال 
على غنائم كثَتة ك جواىر نادرة،  كما أنو استوىل  ائو يف غزنة كاصفا ؽبم صباؿ مهرة،ألمر 

                                   (69).كأمر بإحراؽ أصنامها

 

ـ، كؼبا 1018ق/ديسمرب409شواؿ 08ىل قنوج كحل هبا يف كاصل ؿبمود سَته إ    
كها اؼبدعو راجيباؿ فر خوفا من ىزديتو أماـ السلطاف كتسقط مكانتو اماـ ظبع بو مل

ىم عرب السلطاف ؿبمود هنر اؽبنود ك يلحق بو العار فقد كاف مطاعا ك مهابا عند
ه يف يـو كاحد ك حرؽ كحاصر قالع قنوج السبع ك سقطت صبيعها يف يد، (70)الكنج

                               (71)أصنامها.
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كبعد  (72)ف إىل قلعة منج ك كانت مقر الربامهةفتح قنوج سار السلطامن هى تنا بعد أف 
بعدىا سار ؿبمود   مقاكمة خفيفة إستسلموا فقاتلهم ؿبمود ك مل ينج منهم إال القليل

إستوىل الذم خوفا من السلطاف،   قد ىرب حاكمها  ككاف حتلهاك ا كبو قلعة آسي،
كىزمو  ىو اآلخر كاستوىل رام حاكم  شركة، د مر بالنسبة عبنككذلك األعلى أمواؽبا، 

        (73).الو  كفيلتوعلى أمو 

ادرة كالكثَت من الفيلة الن كبعد ىذا رجع  السلطاف إىل غزنة  ؿبمال بالغنائم ك اعبواىر
 اؼبسجد اعبامع بغزنة .                                 ص جزء كبَتا من ىذا اؼباؿ  لبناءك قد خص كالعبيد،

 م ( :  1019ه/410غزوة ضد الملك نيدا األولى )  -12      

يوخبو  قد أرسل إىل راجا قنوجأعظم ملوؾ اؽبند فبلكة،   كاف نيدا ملك كجوراىا       
إىل راجا كواليور كساركا إليو كقتلوه، مث سار فتحالف مع على إستسالمو أماـ ؿبمود 

دباؿ بإسًتجاع أمالؾ د كقاتلهم ك كعد تريلنجباؿ من أننملوؾ اؽبند الذين أطاعوا ؿبمو 
      (74)توىل عليها ؿبمود.أسرتو اليت إس

ـ، كسار  إىل تريلنجباؿ  1019ق/410علو نيدا يف اؽبند ك خرج سنة ثار ؿبمود ؼبا يف
لكن السلطاف عرب النهر ك قاتلهم ك   ىرب ك عرب هنر الكنج ليقتلو، كؼبا ظبع بقدكمو،

سار ؿبمود إىل نيدا كؼبا  (75)يدا فخرج إليو بعض اؽبنود كقتلوه،نجباؿ ليلحق بنلسار تري
ا كيطلب منو مهددرأل اعبيوش، ىلع لكثرهتم حسب تعبَت الكرديزم فأرسل إليو ؿبمود 

كلكن نيدا إنسحب خوفا من السلطاف، ـبلفا كراءه أشياء  أف يستسلم لكنو رفض،
  (76)شبينة.

  : م 1020/ه 411غزوة على نهري قيرات و نور -13      
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م قَتات ك نور بالقرب من بيشاكر، كفار يعبدكف األصناـ، علم ؿبمود بأف أىايل هنر      
ألسود ، كقصدكا قَتات أكال ك كاف أىلها يعبدكف اـ1020ق/411فخرج إليهم سنة 

كأرسل ؽبم ؿبمود  لم  ملكها كأسلم الكثَت من شعبو،سفدعاىم ؿبمود إىل اإلسالـ فأ
 (77).أساتذة يعلموهنم الدين كالعمل بالشريعة

بعدىا توجو السلطاف كبو مدينة هنر نور ك دعى أىلها إىل اإلسالـ، لكنهم رفضوا فأرسل 
فتحها عنوة، كبٌت هبا قلعة ك عُت عليها شخص إظبو على بن قدر، ك أمره  أحد قادتو ك

    (78)بنشر اإلسالـ بالعنف ك اإلكراه، كبعد فًتة إنتشر اإلسالـ يف ىذه الديار.

 م :  1022ه/413 وكالنجرغزوة كواليار  -14     

اؽبند، فسار سنة صبح يُهّدده يف كل مرة يف عـز السلطاف أف يقضي على نيدا الذم أ   
ك كاف حاكمها يف صف نيدا، ك إستطاع و ك يف طريقو ىاجم قلعة كواليور ق لقتال413

ل ي من قوة اؼبسلمُت اليت أحاطت جبخش وأف يواجو جيش السلطاف ك رغم قباحو إال أن
لطاف طبسة كثالثُت فيال  فطلب اؽبدنة كقدـ للس اؼبلوؾ اؽبنادكة الذين  كاجهوىم،

                                      .    (79)كهدية

سّد كل اؼبنافذ اليت  فحاصرىا ك ابعدىا تقدـ ؿبمود كبو قلعة كالنجر اغبصينة عند نيد
نو حاكما كعيَّ طَلب األماف فقِبل السلطاف بذلك، فلم جيد نيدا حال إاّل أف تؤدم إليها، 

 لقب بصاحب ألف فيل،ؾ اؽبند ك اؼبك كاف كابكي أحد ملو ، (80)على طبسة عشر قلعة
ىداه فيلة حوامل ككاف فيما أ ادنا كمهاديا،هؼبا ظبع دبا فعلو السلطاف بنيدا، أرسل إليو م

أحضر لو طعاـ بو ك ركاضع، كمن الطرؼ الغريبة طائر نادر، من خاصيتو العجيبة أنو إذا 
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عاد إىل ، ك ىديتو ك أجابو إىل اؼبوادعةسم دمعت عيناه،ك جرل منها ماء  فقبل السلطاف 
     (81)ـ.1023ق/413غزنة مظفرا يف هناية 

    

 م:1025ه416( 82)فتح سومنات -14          

ككاف سبب  ات السلطاف ؿبمود يف بالد اؽبند،يعترب فتح سومنات من أعظم فتوح     
( سومنات غاضب ظبع اؽبنود يقولوف أف اإللو )صنمىو أنو  فتحو الرئيسي ؽبذا اؼبكاف،

ألصناـ اليت حطمها ؿبمود من قبل، ؽبذا ربطمت، فسِخر ؿبمود من ىذا األمر ك على ا
                                                                                      (83)طيو كي يُبطل إعتقادىم الساذج.عـز على زب

عند خسوؼ القمر، ومنات األشهر ك األغٌت يف اؽبند، فإليو حيجوف كيعترب صنم س
ككانو  ،اجتمعت اليو على مذىب التناسخ ،كيزعموف أنو اذا اذا فارقت األركاح األجساد

كإمتألت  خزائنو باألمواؿ  كلو ألف نفس خيدمونو كثالشبئة حيلقوف  لو القرابُت  يُػَقِدموف
                                                              .(84).ك طبسمائة راقصة ك مغنيةابو، رؤكس حج

 على رأس جيش ِقوامو ثالثوف ألف ـ،1025ق/ 416سار ؿبمود يف شعباف سنة     
ديدة  كذات كرغم صعوبة الطريق إال أنّو إحتل مدنا ع من الفرساف ك مئات من اؼبتطوعة،

كحاكؿ  د اؼبدينة ك كانت من أحصن اؼبدف،كصل ؿبمو أمهية يف بالد اؽبند كبعد أشهر،
لك نيها ضبايتها بُكّل بسالة لكن ؿبمود إستطاع أف يدخلها بعد يومُت من القتاؿ كذساك

 (85).يف ذم القعدة من نفس السنة
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من األصناـ اؼبوجودة فيو ك أمر برفع اآلذاف على أمر ؿبمود بتحطيم الصنم ك غَته  
. حاكؿ بعض الربامهة إسًتجاع صنمهم أموالو ك كنوزه مث قاـ حبرقوك هنب  أسطح اؼبعبد،

إنٍت أخشى يـو  اؼباؿ كاعبواىر ك رفض ذلك قائال :"ك أغركا ؿبمود دببالغ ضخمة من 
القيامة عندما جيمع عبدة األكثاف أماـ اهلل سيقوؿ اهلل إئئتوا دبحمود ك آزر معا فهذا 

 (86)احت  األكثاف ك اآلخر بائعها".ن

الذم قصد  (87)رةافأرادكا قتالو، منهم حاكم أهنلو  ند بفعل  السلطافغضب ملوؾ اؽب
السلطاف فّر ىاربا إىل  ما إف رأل جيش ولكن عة كندىة بالقرب من سومنات،قل

 (88)بالده.

مث قفل راجعا إىل غزنة يف  ك هباطية كسيطر عليهما،  بعدىا سار ؿبمود كبو اؼبنصورة    
كثَتا ألنباء ىذا النصر كمنح  )القادر باهلل لقد ُسرَّ اػبليفة ـ،  1026ق/417صفر 

 . (89)ريفية ك على أبنائو ك أخيو يوسفالسلطاف ؿبمود ألقابا تش

 م ( :      1027ه/ 418) حملة تأديبية ضد الّزط–15        

فخرج  جيشو، دبؤخرة (90)ربرش الزطف السلطاف عائدا من ضبلة سومنات، عندما كا   
البحر ك  كؼبا كصل إليهم عربىل اؼبلتاف لتأديبهم على فعلتهم، إ ـ،1027ق/ 418سنة

كؼبا ظبعوا بو خرجوا إليو ك قاتلهم  ،(ساحل سيحوفترؾ نصف جيشو يف الشاطئ )
طاف فحوصركا ك تلقوا ىزدية كجدكا جيش السل فهزمهم، كؼبا أرادكا النزكؿ كبو الشاطئ

مث  ، (91)اعبزر القريبة من سيحوف يف إحدل على خزائنهم اليت خبَّئوىا كإستوىل، ساحقة
 . ة ككانت ىذه آخر غزكاتو يف اؽبندعاد إىل غزن
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ـ، ـبلفا كراءه فبلكة كاسعة من ضمنها  الشماؿ 1030ق/421تويف ؿبمود سنة     
اؽبندم بأكملو ك قد حاكؿ خلفاؤه اغبفاظ على ىذه اؼبملكة، لكنهم فشلوا ك فقدكا 

، كاف  ـ(1041-1031ق/432-422بنو مسعود)اؼبناطق الواحدة تلول األخرل، فإ
متعصب الرأم ال يستمع لنصائح مستشاريو فوقع يف أخطاء كبَتة أدت إىل ضعف 
الدكلة، بل فقد خراساف أىم مدينة بعد غزنة، أما بالد اؽبند فلم تشهد إال بعض الغزكات 

طينها يف آخر سال اليت ال ديكن أف تقارف بغزكات ؿبمود كؼبا ىاجم الغوريوف غزنة، إزبذ
ا سنة ، كسقط اغبكم الغزنوم هبا هنائياؽبندية عاصمة ؽبم مدينة الىور سنواهتم
 ببالد اؽبند. ككرث الغوريوف فبلكتهمـ، 1186ق/582

2-
 الفتح المحمودي لبالد الهند: و تقييم نتائج 

كاِعظا، ففي كل مرة سبعة عشر غزكة على مدل سبع كعشركف سنة كاف مَبّشرا ك    
كاف ينشأ اؼبساجد يف البالد اؼبفتوحة كيعُت الُوعَّاظ لتعليم اؽبندكس  مبادئ   ينتصر،

 الشريعة اإلسالمية .                

حاكؿ الكثَت من اؼبستشرقُت إلصاؽ هتمة حب اؼباؿ حملمود كمل تكن غزكاتو  كقد     
ث كانت تزخر حيف ىذا األمر صحيح، كفتوحاتو يف بالد اؽبند إالَّ لذلك السبب كيبدكا أ

ود عندما شارؾ كالده يف اؽبائلة ك اؼبعادف النفيسة تعرؼ عليها ؿبم بالد اؽبند بالثركات
البالد كل ىذه الغزكات كلعلَّ قوة جيشو  فبّا جعلو يغزك فتوحاتو، جعلو يُدرِؾ ِغٌت البالد،

 ؼبا ظبع الناس يف خراساف ك  الطوسي كعدده كاف سبب يف ذلك، فيقوؿ نظاـ اؼبلك
إليو عدد كبَت ذباكز ستة  انظم ألبكتُت كما حصل عليو من غنائم، ماكراء النهر بغزكة

ك إستمر اغباؿ مع ؿبمود ك لكن كيف يُعقل أف خُياطر حبياتو كجيشو كسَته ، (92)آالؼ
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جل أمواؿ ال يعرؼ حقا إف كاف سينجح عرة، ك رغم قساكة مناخ اؽبند من أيف الطريق الو 
فسلب العدك اؼبنهـز  ،فليس فيو أم خطأ ا أخذه للغنائم كاألمواؿ،ها، كأميف اغبصوؿ علي

ُت الذم سبقوا ؿبمود فعلوا ك كل الفاربللجيش اؼبنتصر عرب صبيع العصور،  ىو حق
ك ألنو إنتصر يف صبيع غزكاتو كانت الغنائم كثَتة كما أنو حباجة إىل دفع أجور ذلك، 

             اعبيش الضخم الذم يقوده .                  

كفارة لقتاؿ اؼبسلمُت، كما اإلسالـ   فكاف رغبتو يف نشرأما السبب الرئيسي لغزكاتو    
فقد نشر اإلسالـ كبَػٌَت اؼبساجد كأرسل الُوعاظ ك األساتذة لتعليم قاؿ ابن األثَت، 

سأؿ رسوؿ اؼبلك بيدا حاكم كجوراىة  يف ذلك تعاليم اإلسالـ، كيقوؿ الذىيب اؽبندكس
ك أجاىد من خالف دين  اهللإىل االسلطاف ؿبمودا:" أم رجل أنت؟ قاؿ: أدعو 

اإلسالـ، قاؿ: فما تريد؟، قاؿ: أف تًتكوا عبادة الألصناـ كتلتزموا شركط الدين، ك تأكلوا 
 .(93)غبم البقر"

يد ؿبمود الغزنوم من فتح ك ما مت على  كعن ىذا يقوؿ  اؼبستشرؽ جوستاؼ لوبوف :" 
قا إىل رفع شأف فذكا طابع ديٍت سياسي فمحمود الغزنوم كاف مسلما متُت العقيدة تّوا

فأنعم عليو أنو ناشر لدين العرب ك حضارهتم،  فأعلن يف كل مكاف الشريعة النبوية،
 (94)ليفة بغداد بلقب ديُت الدكلة ."خ

أكرب  رفض ؿبمود اؼببالغ اػبيالية اليت افتدل هبا الربامهة صنهم اؼببجل سومنات ك يعد
 دليل على أنو فاتح مسلم أكثر منو طامع لألمواؿ.

زبتلف اآلراء حوؿ السلطاف ؿبمود كفتحو لبالد اؽبند فاؼبسلموف يركف فيو فاربا     
اؼبستشرقُت ك بعض  عظيما أحرز انتصارات كبَتة على الكفار، بينما يرل فيو معظم
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اؽبنود ـبربا ك مدمرا سفاكا للدماء، كلكن ديكن أف نعتربه من الشخصيات اإلسالمية 
دؿ، ككاف يقبل كل من يصاغبو من اؽبنود كاف سياسيا ناجحا يتصف بالع  العظيمة، فقد

 جيشو . خلصُت منهم إليو  ك جعلهم قوادا يفكقرب اؼب

لتهجَت اليت كساعدت يف نشر اإلسالـ سياسة اك  ك من النتائج اليت ربسب على ؿبمود
، فقد كاف يرسل كل من يريد التخلص منهم من أفراد ك صباعات إىل بالد اؽبند إتبعها

   (95).ليستوطنوا فيها، ككاف ىذا التهجَت يتم يف بعض األحياف بأعداد كبَتة

 ذم فتح أبوابسبهيده الطريق لفتوح إسالمية اخرل، حيث يعترب دبثابة اؼبفتاح ال كذلك
، كقد تُأثر اجملتمع اؽبندم ك نتجت عنو تصدعات ىائلة يف بناء السياسة اؽبندية اؽبند

بعمق عادات األتراؾ القادمُت ك تقاليدىم، كاختلطت دمائهم بدماء اؼبسلمُت 
 ( 96)الوافدين.

 الخاتمة:        

قدر ؿباسنو إف الرجل ال يقاس على أساس أنو معصـو من العيوب ، كلكن على     
 .كعيوبو، تقاس عظمتو بُت العظماء

إف ؿبمود سلطاف عظيم تشهد لو كل الفتوحات اليت قاـ هبا يف اؽبند، كيعترب أكؿ فاتح  
مسلم كصل إىل مناطق مل يصلها أم فاتح قبلو، سواء عند اؼبسلمُت أك غَتىم، ككانت 

قرآنية حىت أضحت بالد ؽبذه الفتوحات جانبا حضاريا، حينما شيد اؼبساجد كاؼبدارس ال
اؽبند اليت دخلها ؿبمود آنذاؾ تدخل االسالـ أفواجا، كلعل أصبل كالـ قيل عنو، ىو ما 
قالو إبنو مسعود ، عندما جلس لرثائو "سالـ عليو عقمت األمهات أف يلدف مثل 

 ."ؿبمود
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 الهوامش:
ازجاف، كمن جهة كرماف : كالية كاسعة كاقليم فسيح أكؿ حدكدىا من جهة العراؽ بالد فارس -1

السَتجاف ك من جهة ساحل حبر اؽبند سَتاؼ، كمن جهة السند مكراف، قيل ظبيت نسبة اىل فارس 
-ق626)تالحموي بن طمهورث كإليو ينسب الفرس ألهنم من كلده، ينظر شهاب الدين ياقوت

 .789،ص 3ـ، ج1965، منشورات مكتبة األسدم، طهراف معجم البلدانـ(: 1229
ىو اإلسم الذم أطلقو اعبغرافيوف ك اؼبؤرخوف على البالد اليت تلي هنر جيحوف من راء النهر: ما و  -2

ناحية إيراف الشرقية، ك ىي بالد من أنزه النواحي ك أخصبها ك أكثرىا خَتا من مدهنا خبارل، 
 .41، ص 4،جنفسوظبرقند.... انظر ياقوت: 

ل البحر فتحت اياـ اغبجاج بن ى ساحبالد بُت اؽبند ك كرماف ك سجستاف ىي عل السند:-3
 . كيقصد هبا باكستاف يف يومنا اغبايل.267، ص 3يوسف، ينظر اغبموم: نفسو، ج

اىل مدينة غزنة اليت تقع حاليا بأفغانستاف، تأسست دكلتهم على  دكلة تركية تنتسب الغزنويون: -4
، كؼبا حكم غالمو ق351دل السامانيُت يف خبارل سنة يد ألبتكُت الًتكي الذم كاف فبلوكا ل

ق أرسى معامل ىذه الدكلة كاصبح حيسب ؽبا ألف حساب استمرت قائمة اىل 366سبكتكُت سنة 
كالد سبكتكُت لذا فهي بذلك تسمى الدكلة ق بعد اف قضى عليها الغوريوف حكمها أ582سنة 

كما بنُت اؼبذىب السٍت،  السبكتكينية، ؽبا نشاط كاسع يف بالد اؽبند كعرفوا دبواالهتم للخليفة ببغداد مت
طبقات ق(: 685)تالجوزجاني بو عمر منهاج الدين عثمافللمزيد ينظر أف ؽبا دكر حضارم مهم أ

، نظاـ الدين  (384-362،)ص2013القومي للًتصبة،مصر، اؼبركز ، ترصبة عفاؼ زيداف، ناصري
 العامة اؼبصرية للكتاب،تر: أضبد عبد القادر الشاذيل،اؽبيئة ،لمون في الهندسمالأضبد خبشي ىركم: 

 (.47-23ـ،)ص1995، 1ج
نوفمرب  1ق/361ؿبـر  9ىو أبو القاسم االبن األكرب لسبكتكُت ،كلد يف  :محمود الغزنوي-5

اؼبلقب بسيف الدكلة قبل السلطنة، مث لقب ديُت الدكلة كأمُت اؼبلة الذم حصل عليو من  ـ ،971
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حىت سنة  388من كالده ،حكم فبلكة غزنة سنةقبل اػبليفة القادر باهلل اكتسب خربة سياسية 
زىى عصور الدكلة الغزنوية كأقواىا عرؼ بشجاعتو ك عدلو ك حبو للعلم ق ك يعترب عصره من أ421

، للمزيد ينظر: ؿبمد ناظم: السلطاف ؿبمود الغزنوم حياتو ك عصره،تر:عبد اهلل سامل ك العلماء
 ـ.2007الزليتٍت،دار اؼبنار اإلسالمي،بَتكت،

غزنة: غزنة أك غزنُت ذكرىا اؼبؤرخوف العرب غزنة، ك الفرس ذكركىا على صيغة اؼبثٌت غزنُت ك ىي  -6
كم ك تقع   170من مدف أفغانستاف اغبالية تقع على سفوح جباؿ سليماين تبعد عن العاصمة كابل 

د بُت جنوهبا الغريب، قاؿ عنها ااغبموم " مدينة عظيمة ككالية كاسعة يف طرؼ خراساف، كىي اغب
خراساف ك اؽبند ك زبتص بنقاء اؽبواء ك عذكبة اؼباء ك جودة الًتاب هبا هنر ال بساتُت لو، ك ىي 

،  عبد اغبكيم العفيفي:     37ص  4منطقة جبلية هبا خَتات كاسعة" ،ينظر: اغبموم : نفسو، ج
 . 35ـ ، ص 2000، الدار العريب للكتاب ، مصر، مدينة إسالمية 1000موسوعة )غزنة ( 

اؼبعركفوف بالشنسبانياف نسبة إىل أحد أجدادىم شنسب، كىو أحد أكالد الضَّحاؾ  الغوريوف: -7
بطل الشَّاىنامو اؼبعركؼ، كيرجع أصلهم إىل الطَّاجيك اؼبتكونة من الدََّمُت العريب كاإليراين، مل يكن 

 كانوا(، حُت  ـ1010ىػ/401الغوريوف يدينوف باإلسالـ حىت غزاىم السلطاف ؿبمود الغزنوم )
أبقى  كسار إليهم جبيشو فاستوىل على عاصمتهم،فمستفيدين من كعورة بالدىم،  مالكويغَتكف على أ

اغبكم بيد الغوريُت يف ظل السيادة الغزنوية، كحرص على نشر اإلسالـ بينهم، كترؾ بعض الفقهاء 
اغبسُت بن اغبسن بينهم يعلموهنم الدين كالشريعة، فأسلموا كحسن إسالمهم، عاصمتهم فَتكزكوه، ك 

أسسوا  ك ق582 سنة ، قضوا على الغزنويُتق 547اؼبلقب عالء الدينهو الذم أسس الدكلة سنة 
 عندما قضى ق612مالؾ الغزنوية، استمرت دكلتهم حىت سنة هم يف اؽبند عندما سيطركا على األدكلت

نهاية اإلرب في فنون ق(: 733)تالنويري، عندىم ينظر: شهاب الدين رزميوفعليها اػبوا
، 2004،دار الكتب العلمية،بَتكت،1،تح: قبيب مصطفى فواز ك حكمت كشلي فواز،طاألدب

: تاريخ اؼبسلمُت يف شبو القارة اؽبندية كحضارهتم،مكتبة الساداتي(،  أضبد ؿبمود 68-48)ص
 (.121-112،)ص1،ج1988اآلداب، مصر،
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: اسم تركي مركب من ألب دبعٌت البطل ك تكُت دبعٌت اؼبسمى =أنا أظبى البطل، كاف ألبتكين-8
سوء تفاىم حدث بينو كبُت  فبلوكا لدل السامانيُت حىت بلغ منزلة قيادة جيوش خراساف كبسبب

األمَت الساماين خرج عن طاعتو ك ذىب إىل مدينة غزنة كإزبذىا مكانا لإلقامة مث أصبحت امارة 
، تر: أضبد ؿبمود السادايت، اؼبؤسسة اؼبصرية العامة تاريخ بخارى: فامبري مسقلة بذاهتا انظر أرمنيوس

 .117للتأليف ك الًتصبة ك النشر،د.ت.ط، ص 
،تر: يوسف حسُت  سياسة نامةق (: 485)تنظام الملك الطوسيبن علي اغبسن  -9

 .155، ص 1987،دار الثقافة، قطر، 2بكار،ط
بالد كاسعة معناىا البالد الشرقية كانت تنقسم اىل أربعة أرباع، نسب كل ربع إىل  :خراسان-10

ي نيسابور، مرك ، ىراة إحدل اؼبدف الكربل اليت كانت يف أكقات ـبتلفة عواصم اإلقليم كىذه اؼبدف ى
ك بلخ، لعبت دكرا مهما يف التاريخ اإلسالمي ك يكفيها اهنا كانت مقر الدعوة العباسية، ينظر: 

 ك ما بعدىا  تقع حاليا بإيراف. 150، ص 2ياقوت اغبموم : اؼبصدر السابق ،ج 

غة اؽبند القددية مدينة باكستانية تقع بالقرب من فبر خيرب اغبدكدم،ككلمة بيشاكر ىي لبيشاور: -11
كتعٍت مدينة الزىور،كقد ذكرىا البَتكين بإسم برشاكر لكنو مل يوضح موقعهها، ينظر ؿبمد بن أضبد أبو 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو ـ ( :  1047ق/440 ) تالبيروني الرحياف 
دول العالم أطلس ، شوقي أبو خليل :  38ص ،1983،بَتكت،علم الكتب،دار 2 ط،مرذولة

 .27ص ،2003،دمشق الفكر،دار ،2 ،ط اإلسالمي
 .4،426: كالية ذات مركج كبَتة بُت اؽبند كغزنة، ينظر اغبموم: نفسو، جكابل-12
ق ك استمر حكمو حىت 351كيل بعد أبيو عبد اؼبلك سنة منصور بن عبد الملك الساماني:  -13

تاريخ ـ(:959ق/348)تالنرشحيابو بكر ق عرؼ بصراعو مع ألبتكُت، ينظر 366سنة 
ك 135،ص1965،تر:أمُت عبد اجمليد الشواريب كنصر اهلل مشيد طرازم ، دار اؼبعارؼ، مصر بخارى

 ما بعدىا.
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أصلو من الًتؾ كقع كىو صغَت يف األسر عند التاجر  اؼبؤسس الفعلي للدكلة الغزنويةسبكتكين:  -14
غلمانو حىت بلغ مرتبة قيادة اعبيوش ، توىل نصر حاجي مث أشًتاه منو ألبتكُت ك كاف من أشجع 

ق ك من نسلو استمرت الدكلة الغزنوية، تويف سنة 366حكم غزنة بعد هناية حكم بريتكُت سنة 
،تر تاريخ البيهقيـ( : 1077ق/470ت)البيهقي ق ببلخ ينظر أبو الفضل ؿبمد بن اغبسُت 387

ك ما بعدىا  ، نظاـ 218،ت،ط،ص :عبد الوىاب عزاـ ،صادؽ نشأت ،دار األقبلو اؼبصرية ،د
 .146اؼبلك الطوسي: نفس اؼبصدر ،ص 

حواؽبا قبل دخوؿ اؼبسلمُت ينظر البَتكين: اؼبصدر السابق،ىنا كىناؾ، للمزيد عن بالد اؽبند ك أ -15
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 االستعمار الكالسيكي وجرائمه في حق الشعوب
 ـ االستعمار الفرنسي للجزائر نموذجا ـ 

 1جامعة باتنة  /كلية العلوم اإلسالمية  /قسم أصول الدين/ د. نور الدين أبو لحية
Email: bn77.tk@gmail.com 

 :الملخص العربي 
قسكال ددركم  دد   يهدد ه اددملق قؼبإددبي نذل جلرددب  قعبدداق مي قسدد  الددب  يببر ددهب ق  دد   بر

قسشدد  ا قسددد  يهدد   اابخ ارددد  ق  ددبر مب ذ دددب سددملسلخ ااددد  ق  دد   بر قس ا هدددم س   ق ددداخ 
جلبع بددبرمن مب ذ ددب سال دد   بر ق  دد ر بش قسددملع يشددك  الجلشدد  ال دد قع ق  دد   برخ اردد  عدداض 
قؼبإدددبي مبدددبذج س  دددل قعبددداق مي  دددا بي جلبعبب دددي قسهرب دددم اق ر يفدددبدع اق    دددبعم اقسجإدددب  

 قس يين.اقسرتجل ع ا 
Abstract: 

This article is intended to indicate the crimes that was 
practised by the colonial classic with people that he has 
occupied, and had chosen a model of French colonization of 
Algeria, as a model of colonization which is the ugliest kinds of 
colonialism, the article presented models for those crimes are 
related Political, economic, social and cultural, educational and 
religious.  

 قؼبإ  ة
ردد  ي  ددب قسددب ث قغبدد يت عدد  ق  دد   بر قسددملع رب ددي جلددا قسدد اي قس اجلرددة   قسإدداا  
قأل ًنة سد اي قس دبدل قال دال مخ الا س ًنادب  د  قسد اي   عدب  د  قس  د ي قسدملع    دبر سداخ 

زب دددي عددد  البيب هدددب ا با ددددب  -ال دددب يدددملالاا    –ا  حب دددة نسرددداخ ذسدددل ال  ادددملمن قسددد اي 
كببرعخ س  حدد ي نذل داي سر ددة فب دد طة جلبس ربددةخ  جلدد  نذل اعدد اق ر هب اعدد سسي  دد  الهب ق  دد 

 داي ر بسرة رب   رقيبت قس يبإاقطرة اقغباية س  زعهب ع ى قسش  ا قؼبه    ة.
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اادددملق صدددًن عدددحرت  ع بدددبرقت الجدددًنةخ الاؽبدددب ال  ادددملمن قسددد اي قؼبهددد كبة دل  إددد   ا  
رع س  دددد ض جل ددددث قع ددددملقرق اقحدددد  س شدددد  ا قسدددد  رها ددددب امل   هددددب ال رددددب  الجددددًنةخ ادل  هددددب

قػبهدددب ا قسددد    ب هدددب س  دددل قسشددد  اخ جلددد  ن  دددب  اقادددب    ددد قي    ددد  جل برىبهدددب ق  ددد   برع 
ا  ر ددداخ ا   دددب الاسمدددل ق دددا ٌن قسدددملع قر كبددد ق الجلشددد  قعبددداق مي قال هدددب رة الجل دددب خ سدددر    

 قسإربدة قس هكاية فإيخ انمبب   قس  قحم قال هب رة الي ب.
 ددداا قؼبهددد كبخ ف  دددل قس يفدددافبت سرهدددي صايبدددة اسردددي قؼبشدددك ة الب دددي   ذسدددل قس

ع رداخ انمبدب   ادملمن قأل ردبي قعب يد ة قسد  اق ددا أجلباادب اال د قداب الد  السد ق  قس درمي اقسإهددا 
يدداال  نذل   ددل قس ااحددبت قس اجلرددةخ جلدد   -الا  دداا قسكجددًن   هددب  -اقسظ ددميخ ا دد  ذسددل  اقاددب 

عددرة اق  دد  ببدخ انمبددب  ددبط يكدبد ييفدداح جلددس  ق  دد   بر دل يددست ؼب بر دة ا قيب ددا   قس يف  
 سر  ا قألرضخ اسرخاج الا هب    قس خ ف.

جلدد  ن  ددب فدد ص ذسددل عددا ب  دداا الدد  ط دد ح اددملمن قأل رددبي   حيفدداق   قغبيفدد ي ع ددى 
 سشدددًنة س  دددل قسدددبالدخ اقس دددرا فرهدددب جلبع ببرادددب مبددد ذج قغبايدددة اقس  قسدددة اقال هدددب رةخ اادددملق  دددب 

  ه   ة سبر  الاطبهنب جلسخب  قألشبب .يه د قسإرمي قس ط رة   املمن قأل ربيخ اهب  هب 
اسدددملسل الب دددي قغبب دددة  ب دددة الددد  حدددٌن س  دددملالًن ادددملق قؼبهددد   اخ ا اق  دددا قسكجدددًنةخ 
اقس ددملالًن جلس ددا ان   ا ددي عهددبالامن   دد  الجددًن  دد  قسددبالدخ فددا    ب  ددا    دد قي الب  ددة   

   هاخ اال ا   ي قي وب  ألع فاعة  ه ت سا سر  د س يف عرة اق    ببد      ي .
جلددد  ن دددا   قس قرددد  يبدددبرس ذسدددلخ اجلس دددبسري الالجدددا     دددةخ اع دددى يددد ع قسكجدددًن فبددد  

 رجلبامي ع ى عر اخ اح ؽبمي نذل الداقت يبار امي  شبري ا.
قغبددد يت عددد  جل دددث قألداقر  -جلب  يفدددبر  -جل دددبط ع دددى ادددملق كبدددباي   ادددملمن قؼبإبسدددة 

ارد  ق رت دب  قسإملرة قسد   بر دهب ق  د   بر   حدش قسشد  اخ االردف الدب   دببب   زب  هدبخ
مب ذ ب سملسل دبب ف  ا ق     بر قس ا هم   قعب ق اخ جلبع ببراب الحه  قأل ج دة ع دب يهد ى 

خ اقسدملع   يإ د  جلدبح الي قألرضخ الا ق د  الي  ًنق دبخ جلد  (1)جلدد اق  د   بر ق  د ر بش 
ي دددرف نذل ذسدددل ق ددد  الي قسشددد  اخ ارهاادددب ا هدددخًنابخ اعدددربص هب افدددش قؼبإدددبير  قسددد  

 جل بجل  قس ب دية ساخ اؼبشبري ا قسظال رة. ي ب هب
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ار  ر  ره  ب قغب يت ع  املق حبهي ق ب ت قس  د  هب ق     برخ االب  سا 
 قسر  قس  ذل فرهبخ اام: 

 ق بي قسهرب م  .1
 ق بي ق ر يفبدع .2
 ق بي ق    بعم .3
 ق بي قسجإب  اقسرتجل ع .4
 ق بي قس يين .5

 أوال ــ المجال السياسي:
يب ال جلا ق     بر فببر ب ا قسإ  رة   حش قسش  ا  ب يبك   ه ر ا الاي  ب 

جله ي نرقد ب قسهرب رةخ اذسل ن ب جل ح ي   ب  هب نذل     سا اؼبيفبغباخ الا جلازقح همي 
 انحالي  ب ة   د جل ؽبميخ الا جل  يفري   ها حبال ب  رب رب ع رهمي.

هرب رةخ ا   اؽبملق    عي الشكبي ق     بر ا ه رب ا حبهي املمن قؼب قرف قس
 خ ا   ال ج  ا  ب ف   ا فا هب حٌن فاضي نظام الحماية  ل قألشكبي  ب ي  ش ع را ا

 خ جل     رر    با ة فبس   أذقر 1956- 1912 ر ا ب ع ى قؼب اا  ب جلٌن عب م 
 خ ادب  با ره ي قألرقضم قؼب اجلرة نذل ثالث   بطش ق    بريةخ فكب ي 1912  عب  

ة س    ذ قس ا همخ ا   إة ط  ة قس اسرة اقؼب بطش قسش بسرة ربي قؼب  إة قس   ى  بجل 
 .(2)قس   د قال ببش   قسش بيخ ا  قعب  ا الب ي قسيفحاقط قؼب اجلرة

 خ اا   ظب  الرب  ا عيفبة قأل مي نظام االنتدابا   الشكبسا  ب ي  ش ع را  ا
حب ة  هبع ة قس اي قؼبه   اة ع ى ندقرة   ههبخ ادب  با قح  ي فا هب   ريب جلبسإ ة 
افاضي ع رهب ق    قا ع  ربًخ اجل   ذسل جل ب ٌنخ قعرتفي عيفبة قأل مي رظبربً جلب    قا 

   1943 قس ا هم ع ى   ريب اسب ب . ادل   رته فا هب جلب   إالي قسه رع ن  عب 
قغباا قس بؼبرة قسجب رةخ ادل ذبُ  قسإ قت قس ا هرة  ر شهب ع  قألرقضم قسه رية حىت  رهب  

حرت ي    الي ب قال   قا قسبي بش س  ه ٌن قسملع ال ب  جلإرب  قسكرب   1946)الجلاي ( 
 .(3)قسيفهر ش
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 خ اا   ظب  يإ   ع ى    ع نر رمي نظام الوصايةا   الشكبسا  ب ي  ش ع را ا
 الدقرة داسة ال ااخ طبإب سشااط  بعة      هب ق  بررة   إ  جلر ه ب ايشاه ع ى   ٌن

   رملاب اؾب   قس عبية  قس بجل  ؼب ظ ة قأل مي قؼب ح ةخ اجلملسل رب سي ارمة قأل مي قؼب ح ة 
 نذل الدقة    قألداقت قس  يهخااب ق     بر س اض ار   ا ع ى قسش  ا.

     بر قس ا هم   قعب ق اخ اقسملع ع    ا   الشكبساخ اا  الجلش هبخ  ب ف  ا ق
ال   ه من سر  ع ع  قسش ي قعب ق اع ار   ا ع ى راقرمن ا يفًنمن ا إبسر  قغبكمي فراخ 

 جلبالضبفة نذل  ب حباي   عا ع هب    قس ىن اقسكاق ة اقسشخيفرة قس اجلرة قال ال رة.
ال   ار  الب     أثبر املمن قؽبر  ة قس ب ة ع ى صبر   إ رقت قسش ي قعب ق اع

العبحي قعب ق ا  بض ة    قس بحرة قسهرب رة اقالدقرية    عب    إب س ا هبخ ااملق 
   Louis philippe ( )1773( )   رملق س هرب ة قس  دش هب قؼب ل )س ي  فر ري

 .(4)  1834  ي رة  22  (خ ع   ب الع ر  ا     1850 –
قغببالمي قس ب    ي مي ن     طاه قسه  بت قؼباال ية   اجل بط ع ى املق عبر   رٌن 

جلبري خ اقسملع يك   ربي  يفاه ازقرة قس ق  رةخ يهبع من ؾب   قغبك  ةخ اؾببس  
 بسرة  ه  هب ق  شبرية اسرهي  شاي رةخ اع ى رالس قس  ب ت قسجالث )قعب ق اخ 

 س ا هرة.ره  ر ةخ اااق  ( الب  ي    ا ةخ ي ر      رر ب    رب  قغبك  ة ق
جل دداض   هد ة  د  قسإدد ق ٌن قعبدب اةخ اقسد  الددب   ارد   د ع ي اددملمن قؼب ظ  دة قالدقريدة
 عبؤاب ثإرال ع ى قسش ي قعب ق اعخ   هب:

 : ـ قانون األهالي 1
خ    طاه 1870الال  جلا  24ار  ع ر   فرتة حكمي قعب ه رية قسجبسجةخ   
ادبإ  ى املق قسإب    قال هبي حك  ة قس فبع قس طين ق    ة دب ي ة   ر قس ا هرةخ 

قسه  ة قالدقرية ق  يفبعبت اعالحربت قسه  ة قسإ ب رةخ ا إ ي جلملسل قس  ب بت 
 :(5)قؼبسس فة غباية قألفاقد حب ة قحملبفظة ع ى قأل  خ ااملمن ق   يفبعبت يبك  نصببؽبب  

دد    ة قغببالمي قس ب      رر  قس إ جلبت دا  ؿببال ة    ال   قحملبفظة ع ى  1
 قأل   قس ب .
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دد قأل مل دبب ال قؼبهؤاسرة قعب بعرةخ فبس اد اح من   ي  رهمي نذق قر كي  ايبةخ جل    2
 ال   كب  قؼبكب   هؤاس  .

دد    ة قؼب يفافٌن قالدقريٌن ارا بط قسب  يبتخ حبب  قألشخبص ا يفبدرة  3
 ال الالهمي دا  حكمي ر ب م.

ا هدرٌن ال  هدهميخ ارد  ار  ع رض املق قسإب    سظ  دا ان حبفدا حدىت  د  جل دث قس 
اعددد ا جل  دددهميخ فإدددبي: )الريفدددى ن ددداقط   قس ردددب   ق  ددد   برية يبكددد  سإددد ة ق ددد   برية ال  
 شدد ا س  دد ي ع ددى رعبيباددبخ اسك ددا   قس رددب   قال هددب رة يبكدد  قع بددبرمن  دد  جلإبيددب قس يفدد ر 

   (6)قس   ى اؿببالمي قس   را(
 : م 1900ديسمبر  19ـ قانون  2

 اي  حش  اقربة  ر ق رة قعب ق اخ اشبكة قػب  ط ار  الع ى املق قسإب    س   
قغب ي يةخ اقؼب قعالت اقس بز اقسكهاجلبطخ اقالشاقه ع ى قألش بي قس ب ةخ اق   الي   قرد 
قسبالدخ اقسه  ة قسكب  ة ع ى قعب ق ايٌنخ جلبالضبفة نذل   حا س    اي  حش ق   خبا 

 اقرب هبخ جلبالضبفة نذل ال ا     س    اي  اقس  جر    ق بس  قس ربجلرة اقؼببسرة اقغبك  رة ا 
حش قس  ي ع ى قسه  بت ق     بريةخ سكم وبيف  ق ع ى قسإ ق ٌن قس  زب    يفبغبهمي 

 .(7)قػببعة
 ثانيا: المجال االقتصادي

 شل ال     الامي الا قه ق     بر الع ق    بر ا  ق   رالط ع ى  إ رقت 
قسببحجٌن ي اف   ق     بر جلس ا )ررب  داسة جل اض قأل مي اثااق بخ اؽبملق فا  الجًنق    

حك هبخ الا  ر ا ب قسهرب رةخ الا ق ر يفبديةخ  برج ح اداب ع ى ش ي داسة ال  برةخ 
  (8)اع ى صًن رضب الا هبخ ا ه ه ه قسهر اة ق ر يفبدية ق   الي قالر رمي ا كب ا(

إبجل  هب سإلحهب  دل ااملق  ب ف   ا فا هب   قعب ق اخ فاهنب عبا هب اط  هب ا  ط  
 إبجل    ل قؼبهبع قت قس  ر  ي ؽبب    طاه قعب ق ا ال ي  ع رهب ن  دبب يإبجل  جلا 

 .(9)قس مرمي    الحه  نسرا
جل بط ع ى املق  بر ي قسكجًن    ال  قع ق   هبا اقس يف عرة جلسشكبي ـب   ةخ 



 مجلة دورية دولية محكمة                                          مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 307 17العدد 

 

   هب:
 ــ نهب األمالك الخاصة: 1

  ي رة  5ع ى قساصمي    ال  قسب   قػبب        با ة ق   هال  قس  ار ي   
جلٌن قسك  ي دع جل ر    رب    ر ش ق ح الي قس ا هم احبالمي قعب ق ا حر ملقك  1830

 يفي ع ى ع   قؼبهبس جلس الك قسش ي قعب ق اعخ ا  ذببر مي ا   قس قع حهٌن
 س ال س قؼب   كبت قػببعة س   ق ايٌن   اضي س ه   اقس هي دبخ  ف ع بع هميخ ن

 قس  ب  .
رددب    دد د اضددببط ق حدد الي جل دداد  ددكب    (10)(فحهددي شددهبدة )ضبدد ق     ددة

خ مث جلدد الاق وب دداا  قألرقضددم ع ددى ال دد  قس جدد ر ع ددى ال دد ز قسإيفددبة حرددت  إددا قسدد قع حهددٌن
قعب ق ا قؼب ف  ةخ ار  متس ا   قأل  قر س    قس اضخ ال ب ال ب قػب قص ع دى  داك ال الالهدمي 
ا هدبال همي   فدب ع ددى الراقحهدميخ امت ضددمي قأل دالك قػببعدة  دد  الرقض ا هدبال  نذل  دد  ة 

 إددددة قعب ق ددددا احدددد ابخ السددددف اك ددددبر      168ق حدددد اليخ حرددددت مت قف كددددبك الالجددددا  دددد  
ي دبه نسرهدب ع  ردة ذب رد  قسإبب د  اذبايد امي  دد  الرقضدرهمي   نطدبر ردب    الدب  رد  العدد رمن 

 .  1863قس قرل قس ب  رق  ا خ اجل ال جل  برإا قجل  قط    عب  
ال  الص ربط   ي ة قعب ق ا ال باق ع ى  - ضب ق     ة -ايملالا     قسشبا  

  بدرة قسبالدخ ا اك ال الالهمي عاضة س  هي اقسه يخ ااملق  ب الثاس   بب ع ى قس بإبت 
 قس إًنة قس   خ ي ع ى املمن قسهرب ة.

ال ب ق   ذل    د قس  ا ع ى الثبث قسهكب خ  بعة قأل  حة قؼباع ة جلبسملاي 
.  قس    اضي س ه   دقر قسهر  ضب ق     ةاقس  ة اقألح بر قسكايبةخ ا   قؼبهبال  

 الملسل متس ق   رالط ع ى ال  قس ار قس  الب ي دب ي ة قعب ق ا اقؼب  ة س اقحة.
ا نذق الب ي قؼب   كبت قػببعة دق   قس بع ة   اضي س  خايي اقؽب   فا  

ي هبجلإ      ربر الصب  قؼبهبال   ض قحرهب سإري     قؼبيفًنخ فبس ببط قسهب    الب  ق
 اقغب ق ش مث يإ     جل خايبهب جل   قالرب ة فرهب.
ادددملمن قسهرب دددة قسإب  ددددة ع دددى ق ؽبدددد    1833ارددد  الالددد   إايددددا فا هدددم عددد ر  دددد ة 
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اقس خايدددي افبدددب  دددبط فردددا: )سإددد  ح   دددب.. ا اسد دددب قسهدددكب  قسدددملي  اعددد  بامي جلدددب حرتق .. 
 (11)اال مل ب فب  كب مي قػببعة جل ا     يث..(

حبي قسش ي قعب ق اع  DELSPES الح  قس ا هرٌن اا  دسهبر اييف ر 
جلهبي   ل قس يفافبت قؽب  رةخ فرإ ي: )قألابرل ق ادي     ال الالهمي جل ا  الع    يث 

 (جل غ امي قسشإبط نذل ح س قس ه سي..
   ملالاق ا جل ث ال بسري قػباقا اقس   ًن قس  الب ي  ايملالا قؼببريشبي  دب ي الر  

   إب   1841سببر هب عيفبجلبت قعبرا قس ا همخ فرإ ي: )  بإى   هنبية شها   ق  
خ احرج ب   ا ية اااق  لباا ا   ا ال  قسبالدخ ا  هب ال  فب  كبت قأل ًن عب  قسإبدر

  (12)    ا قأل ًن هب  ال ب ا قعبرا قس ا هم وب   نسرا قس بر.. (
اع   ذالا   ي ة   هكا ا ب ح ؽبب    قؼب   يإ ي: )  هدكا نهنب   ي ة صبر ة 

 .. ااب 1835(    ة  ذقت النبرة عظر ةخ  ااب االحاص رهد ب   هب قؼببريشبي )ال  زي 
جلٌن   ي     رب ة اشاشدبي كببرا ر رالخ اسإد  الحار ب صبر  قؼب قشا  كب  ا ي قعبببي قس 

اقسإاا اصبر  قسبالد قس  ح   ب اب جلد  احىت صبر  قألال قخ.. ن ين    فار  قسيف ًنة كباص 
  بزي قألا ٌن االال ق هميخ ا  هي  ه  دعب ميخ ا ا   نذل   رب ة  ب  إ ر ع را    ر ت 

 قط يا بح   حىت يه ه   قخ سإ  ال    ب االحار ب اد ا ب اش ًن.. انش س  ال اك قألع
اح   ب ال  قس يبر احىت قألش برخ  سإ   مي   ي ة قسب ر ة فسحداري الد   دب قعرتضين 
  قس ايشخ اح  ي صبر  قسإداا قعب ر ة.. ااملمن الش بر قسب إبي قس   سر م ع رهب.. 

  (13)اكملق  سحاص قسر   ال  قؼب   كبت قػببعة جلبألابرل(
ار    ج ع  املق قسه ي اقس هي قسملع  بر  ا عيفبجلبت قعبرا قس ا هم ار ع 
الالجا قعب ق ايٌن   فإا   ر خ ق    ا قؼب  اا  سرهخااق قسش ي ال بر    قألرقضم 

 اقؼب   كبت قس  هنب اب.
ادل يك ددددف ق  دددد   بر قس ا هددددم اددددملق قسهدددد ي اقس هددددي قس  ضدددد عخ جلدددد  ذاددددي نذل 
 إ ددددٌن قسهدددد ي اقس هددددي اقسهددددر اة ع ددددى الرض قعب ق ددددا ان هددددبهنبخ ف دددداض ع ددددى قعب ق ددددايٌن 
ضدداق ي   هدد رة رب ددرةخ ا دد  ردد ق ٌن رب ددم فب  كب ددا قسدد   دد بهبخ فسعدد ر رددب    )ؾب دد  
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 هب جلإدب    قألادبرل قسدملع الدب  ال د ال خ ادع1873خ ارب    )فبرش( 1863قسشر خ(   ة 
 .(14)قسإ ق ٌن قس  اض هب ق ح الي قس ا هم   قعب ق ا

 ــ استغالل الثروات:  2
دل يك ف قؼبه   ا جل هي قؼب   كبت قػببعة س   ق ايٌنخ جل  رقح ي مي نسرهب  ب 
ر  سب كا الرض قعب ق ا    ثااقت ـب   ةخ  هخاق قسش ي قعب ق اع سره خا هبخ مث   يه  

   هب جل   ذسل ن  قؼبه   ا.
 ف   قس  قحم ق ر يفبدية قس   ههب قعبش  ق     برع:

 أ ــ القطاع الفالحي:
الب ي قس الحة دبب     ا       د ج عدبي  د  الادمي  يفدبدر قسد    سد ا قعب ق دايٌنخ 
فددبعب ق ا الب ددي   دد ج  دد  قغببدد ا ع ددى ـب  ددف ال  قعهددب  ددب يك ددم س  مليددة  ددكبهنبخ جلدد  الددب  

 .(15)ييف ر نذل فا هب احىت نذل ني بسرب ال إبذ قألارجلرٌن    ق بعة قسإب  ة قس ب ث
سك  قسهرب ة قس ا هرة قعبب اة حا ي قعب ق رٌن    الرضهميخ جل   ال     ي 
الحه  قألرقضم اال  داب نذل قؼب  اي خ ال ب قألابرل فا  الرقضرهمي  كبد  ك     رر ة ؽببخ 

فا لخ ال ب    ي رر ة  25000قؼب  اي   ب غ ف   ي رر ة قؽبك بر قس قح     الرقضم 
 فا ل. 3000قؽبك بر قس قح  ألرقضم قألابرل فهم 

جلبالضبفة نذل ال   قس الحة قألارجلرة الب ي       ع ى رااس ال  قي ضخ ة 
اندقرقت اجل  ك اشاالبت    رهب ال   ب ي   خ جلر  ب قس الحة قألا رة ع ى عك  ذسل 

 .(16)سبب ب
ق     قؼب  اا  قألرقضم قعب ق اية دبب   ي  ب ي    جلبالضبفة نذل املق فإ  

حب بت قعب ق ايٌنخ فإ  قا   ق جل رقعة قسكاا خ فخيفيف ق ؽبب ح قرل  يفف   ر   اك بر 
 .(17)   الحه  قألرقضم س اس قسكاا  قؼب   ة س  ي قػب  ر

ادل ييفي املق ق    الي قسهرئ قسإ بع قس رقعم فإيخ جل  العبا قسجااة قغبر ق رة 
  -جلهبي قسهرب ة ق     برع –خ فإ  عب ي ام قأل اا     شبال  ع ي ة الي ب

ال رش قألرقضم قساع ية قس  ق   ذل ع رهب قؼب  اا خ ادل يرتك ؽبمي   ا قألرقضم قعبب رة 
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قعب جلبطخ ا إص قؼبربمن قؼبخيفيفة سهإم قؼب قشم  بعة     ق مي قعب بهخ اا   ب الدا 
هبي   اح قس الحٌن نذل قؼب   قسكباخ حبجب نذل  اق   قس شبط قساع ع جلشك  البًنخ جل

 . (18)ع  قس     املااه   رشرة الف  
 ب ــ القطاع الصناعي:

الب  قا  ب  قس ا هرٌن   قسإ بع قسيف بعم   يفبب ع ى    ة حب بت قؼب  اي خ 
اسملسل الب ي  رب  همي   املق قعبب ي    ب ي      ل قغبب بتخ ا    ظباا   ل 

دب   قس يف ر    قعب ق ا جلك  ر ةخ ااملق ا ه نجلإب هب   رب  قسهرب ة ال  رب ي فا هب
 .(19)س ه   قسيف بعرة قس ا هرة قغب يجة ا ااهبب ؼب   ب ب

ال ب قسيف بعبت قس  ظبت ابخ فهم ع بعبت ؿب ادة ا  ر ة ازب    يفبحل 
ق     برخ فهم     ي  ع  قؼب ب مي اقسهكل قغب ي ةخ اجل ث قسيف بعبت قػب ر ة  

اقؽب ه    ذسل ا  ؿبباسة نجلإبط قعب ق ا   خ  ة ع بعرب   فب    فإ ق   البحملب اخ
قؼب  اي  س ر  قس ب  ة قسا ريفةخ ا ع إبد قس ا هرٌن ال     يا قسيف بعة   قعب ق اخ  ررت ي 

 .(20)ع ا ن اقج قألابرل    قس إا اقعبه  اقس خ ف
 بعة قسيف بعة اجل بط ع ى املمن قسهرب ةخ فإ  جلإري قسيف بعة قعب ق اية ض ر ةخ 

 قألا رة قس  الب ي  ش   ع بعة  هرج قس رقيب اقسجربا قسيف فرة    جلاق   احربك اصًناب.
 د  ر ددبي  3000   د  س د رقيب  شد   كبد   300فإد  الدب  ي  د  جلدبعب ق ا حد قرل 

ا هددبطخ اا ددبك الي ددب   ب دد  عب  رددة    شدداة   قعب دد ا  بعددة جلددالد  ردد قا اجلددالد  بددبي 
ع دد رخ ال ددب ال  جل ددث قألاددبرل جلدد الاق    كدد ي    ب دد  عيفدداية  شدد   ـب  ددف قسيفدد بعبت  

ة س د  ب  اقسهد ب اخ الي دب ا دبك   ب د  ال  ب   قؼب ا ا جلبعب ق اخ اقجلد   ركد  جلإهد  ر 
 .(21)جلبس بع ة سيف بعة قػبشي اصًناب قجل  ا را

 ج ــ القطاع التجاري:
دل  ك  قس  برة الحه  حب     قس الحة اقسيف بعةخ فإ  الب  قعب ق اي   ؿباا ٌن 

 (22)اقس الحٌن قألارجلرٌن   قسإااض قس  الب ي    ى جلهخبط البًن س   بر اقسيفس بع 
قسملي   ر ااق ع ى قس  برة قػببر رة اقس ق  رة   بخ اال   ق شبكبت    ق  ة  هر اة 
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ع ى ال  قؼباقفش ق ر يفبدية   قسبالد حىت العبحي قعب ق ا   رب ر رهرة س   برة قس ا هرةخ 
 .(23)     ي قؼب قد قػبب  قس  رب ب هب قسيف بعة قس ا هرة اجلسشبب  زار ة

خب ش قس  برة قػببر رةخ فبب  -جلبالضبفة نذل املق  -رب  ق     بر قس ا هم ار  
     ر ق  قس  برة قػببر رة  ب اقخ أل  ال  ع  ربت قس يف يا اق   ًنقد  ا ب ة 

 .(24)جل ا هب
السف فا ل خا قسيفبدرقت  600  ر   ا 483الب ي قس قردقت   1927ف م   ة 

 .(25)ق اع  ب االسف فا لخ فبؼبر ق  قعب   100  ر   ا 352
 924ا الي قسجالثة قشها قألاذل فإ  جل  ي قسيفبدرقت  1937ال ب     ة 

خ (26)السف فا ل 176  ر   ا 857السف اال ب قس قردقت فإ  ر رت ا:  494  ر   ا
 سك  قألرجلبح الب  هب  هب قؼب  اي  ع ى حهبا قعب ق ا افا هب   ب.

 ثالثا: المجال االجتماعي
قس قر ٌن قسهرب م اق ر يفبدعخ فا  قس قر  ق    بعم     ر ة ؼبب عاف ب  بجلإب   

جل    (الب    صبية قسبؤس اقسشإبطخ ار  اع ا قسيفح م قعب ق اع قألديي )الجل  قسرإظب 
 خ فإبي: )   ربح  املمن شبا ت  1937  سة رب  اب   الكببط قسإ ا قعب ق اع   ة 

قس   منخ ا  إ ق   قألسه ةخ ا ب ب   قس   سخ احا ب   قسيف ارخ الي  ب ح  ي ال حب   
ا مل اق عب بخ ار إب شب الخ اع قاة    ك ة    صًن ع ةخ اجل  ب  ه حك ب    صًن 
 بيخ ا   رق    ال  شمطخ اريبة   ال  الح .. حىت الب     قس بس ؽبملمن قألز ة قس يفربة 

  (27)   ي كا   قؽب اة سبب ب    املمن قسبالد(
اذالا     ض  أ ا قس  ق   قؼبهببة ؽبملق قس ض  قؼب رعخ فإبي:: )سإ   ه ي ع ى 
قأل ة قعب ق اية ع ق   ثالثةخ س   ه ي عب   اقح    هب ع ى ال ة البًنة س ع ع رال هبخ اا  
جل بطابخ ال  اام: قعبه  اقس إا اقس ارةخ فبعبه  الفإ اب ش  راب جل   دابخ االرف   ا 

قس   خ اش  الع بطاب ع  قغباالةخ اق فرتقص الذقا ر  ب اذاي ع اخ اقس إا الر  اب ع  
جلاوبهبخ فبإري قغببسة املمن عاضة س   ف اق ض حالي اقؽبالكخ اام   ر ة طبر رة س ل 

  (28)قغببسة قحمل  ة قس   ا نسرهب قسظ مي اق   ب قد(
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جلبالضبفة نذل املق قس عف قسملع ر    يه مي سا      يإب  ن  شهبدة قؼبه   اي  
 ال  ههمي  ه ص شهبد رٌن س ا هرٌن عبشب   قعب ق اخ اعبي ب قس ض  فرهب ع  الجي.

(خ اا  طبري فا هم ع   ط يال ال ب قألاذلخ فهم شهبدة قس ال  ر )ج.    بس
 خ ار  ربي   شهبد ا رقظبب   ب بة 1945-1935ي ة قعب ق ا    قت    ه ش ى   

قعب ق ايٌن: )سإ  عشدي     ي ة قعب ق ا فرتة ط ي ةخ اسإ  راليي فاردب    قألط دبي   
ال د بي جلدبسرةخ هب    ر ت ي  همي قجل  قط     د  قػبب هدة جلبر  قعباق   ا هدت قألحمليةخ 

قس اجلرة اام ال بال     ب عبرق ع ى قغب برة قس اجلرةخ  اراليي العشدبش قسإيف يا   قألحربط
االث بط  ين قسكاا  قس إري جل  بي قؼب قرع   يبش    هبفة  مبت قأل ربي حبجب ع  قس    
ي ب      قس ر    قغب دا اي  ملا  جلب ث حببت    قس  ا الا    قس  ي.. سإ  ال ي 

    اري ق بعة ع   ب الب  1945  ال    ال ش فا هدرب.. ن ين ال ي   قعب ق ا   ة 
أ ه قس بس يب       عب  الي   ة    قعب به. ار  شبا ت قسإ   قؼبااع قسملع   ج 
ع ا   ت   ٌن السف شخصخ اشبا ت الط ب  ع اامي   ة اقح ة يسال    قسرتقا ال ب 
شدبا ت  ب   شخص يب        قؼبالريب   جل  ة اليب  جل ادقية. فكرف   كبيف  قسج رة؟ 

  (29)ب  ك   ر  زرع ب  الي املمن قؼب ة قس  ي ة قغبإ خ اقالاب بتخ اقسبؤس(ع   
( قسملع ربي    VITAL - ال ب قسشهبدة قسجب رةخ فهم شهبدة قس ال  ر ) فر دبي

 : )ن ا دل  بش ن  قألشربط قحمل  ة  بث ة ال ب  قألعٌن  09/07/1867ر بسة سا  ؤر ة ي   
البس  ا اقعب ع اقس  ب ة اقأل اقض... اقألابرل يب     جلبعب  ة   ع ة  هبت    

  (30)قس ط      اقط  اض قسك سًنق اقس ر  س قؼب  شرٌن جلهبي ق بعة(
املق قؼب  يخ اجلب  يفبرخ ال   ملالا  ظهاي       ظباا  جل بط ع ى املق كبباي  

قسبؤس ق    بعم قس  افااب قؼبه   ا قس ا هم س   ق ايٌنخ اقبت     فًننببخ انبب: 
 قالجلبدةخ اقس   ي .

 ــ إبادة المجتمع 1
  ددددمل اطمددددي الردددد ق  قؼبهدددد   ا قس ا هددددم قعب ق ددددا الددددب   دددد  الا قفددددا قسكددددبا نحددددالي 
قؼبهدد  ط  قس ا هددم جلدد ي قال هددب  قعب ق دداعخ اسددملسل الددب   دد  ا ددب  ا س حإرددش اددملق قؽبدد ه 
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قسإ ددد  اقالجلدددبدة جلهدددبي اجل دددًن  دددبيخ ارددد  ق ددد خ   س حإردددش ادددملق قس ددداض الددد  قال ددداقطقت 
قسإ  ردة اقس إبجلردة الع الحد خ جلد  ا د هب س شد    قؼب ك ة اقؼب  فاة س ياخ ادل ي ج  د   رب د ا

 .(31)   دا  سبرر  قؼب  رٌن قس  ي    الط بي ا هبط اشر خ
( سإي  رب ة قألرض قحملاارة Bugeaudار  الط ش الح  قعب اق ت قس ا هرٌن )

 احاا قالجلبدة ع ى  شااعهمي قؽب  م قسإب مي ع ى نهنبط قس   د قعب ق اع جلك  قس اص.
هرب ة قال اق رة الح  قس ا هرٌن قؼبشبرالٌن   نح ا ع  ربت ار  عب ع  املمن قس

قالجلبدةخ فإبي: )ن   هسسة قس اا ربت هنب ربخ ادل يبش ؽبمي   ا قؼب ت الا قؽب اة الا رب ي 
قػب  ة ع   ال ربداميخ ا  يه رإظ   رب  ال     ش ع رهمي رعبعة قساضبة؛؟ السبىن 

 (32)ذسل(
قس ررش س   ربت قالجلبدة حىت  ش   الالب ااعف الح  قسإبدة قس هكايٌن قس  ظرمي 

ر ر    قعب ق ايٌنخ فإبي:)ار    خمل قال اقطقت قسيفبر ة سإلطبحة جلبسإبر ة قؼب  ع    ًناب 
جلإ قت البًنةخ حبرت يك   قؽباا  ه حرال ألع ـب  صخ اقسهكب  قآل       ي رال   

 ؤذية س ه   اجل   قػب ا قحمل ص اميخ ن  ع   ب يه     راع قس ب ي قس    اا    ة 
ذسل رب ث قؼب ب سة قس    ي    ؽبب  جرال ن  فر ب   افا    ريفص نجلبدة قؽب  د 

   (33)قغب ا(
جبايب ددا  خ اردد  قعدرته قعب دداقي البفر رددبك(34)إبـادة قبيلــة بنــي صــبي ا د  ال ج ددة ذسددل 
فإددبي: )سإدد   دد ذل قأل  ددبد صبدد  ال رددبت البددًنة  دد   1844عددب     نجلددبدة ربر ددة جلددين عددبرت

ع دى قس  د ط نسرهدب جلكد   قغب يخ مث ال   اب ع        قؼب برة قس  ضب  ب ربر ة جلين عدبرت
ؼبهدبط قضدا ي قس دبر اال دملت صبرد  ق ح ربطدبت حدىت    ب سب ل      بع احر ق بت ا  ق
 ي  ك  اليب الب     قػبااج حرب( 

ال ب قس ب       فا  البفر ربك قسملي  الب  ق  برج الرقضم قسإبر ةخ فإ    ذل قس إر   
صب همي جل   ح قرل عب     حاص الابسرهميخ مث ر  امي نذل قؼب برة ثب رة اال ا جلب بط  الب ااجلبر

صبر  ـببر هب سر      هب  ) إبة اق  ة الي قط الاسمل قؼب    ٌنخ ادل ي  ي الح    ل 
قؼب برةخ ا  ي اه الح  صًنع الهنب   مي ربي رالب هب طبه ب ة    قألشاقر قسملي  س  
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 ٌن(يإ   ق جل   ذسل جلملجلت قس ا هر
ار  ع ش ع ى املمن قعبايبة قسهر  جلاقرخ فإبي: )سإ  مل ي   ل قؼب برة    إة 

  (35) اجل ق  هب  جت ر بي ا هبط االط بي ار  ب    آال  الا يسال هب قسرتقا(
 بع  8ا    اق مي قالجلبدة قس ا هرة    املق ق بي قالجلبدة قس  حيف ي جل بريخ 

قغباالة قس ط رة قص    ق فاعة ق ح  بي ال  زع بط  -ال ب ا    ااه  –خ ا ببهب 1945
خ االملسل ق ح  بي جلبؽب  ة        قسشها 1945 بع  01جلبس ر  قس بؼبم س ش   

  ر ة ق  هبط قغباا قس بؼبرة قسجب رةخ ف ظ  ق  ظبااقت    رة    د جلبسإ   
 .(36)ق     برع

ربرجل ق اجلبساصمي    ال   قؼبهًنة الب ي    رة ن  ال  ضحبيباب   قسر   قألاي 
ر ر خ اجل  اب ق  شا قسإ   ارقح  كب    رف يهبصب   قؼباقال  قسك س  ربسرةخ  29000

  ر ة س  يف ر    قال اقطقت قسإ  رةخ ف مي ق  خ ق  قس ب اقت قؼبإ ب ة جلس ا    قسه  بت 
قسهرب رة قس ا هرة س   ًن قؼب قشا اقسإااخ االر  ي قس ح قت قسبية قؼبشك ة    قس  رف 

س رك اقسشاطة اقؼب  اي خ نذل ق  ببحة ر   ال    ق اع ييفبدف  ا ال بامي ا   ًن قأل  يب اق
 .(37)احاص ال  جلري  بزقي اقر ب دل يهإي ربي  ًنق  قس ًنق 

(خ فإبي: )     ا ب   ر   ال اا سبي ار  ال ي ع  املق )شبري ال  رع   سرب 
فببر  هب ع ى قسش ي قعب ق اعخ فإ  قسإم جلب  همي دق   قألفاق    ار ر جل سر  )جلبسإاا 

( اا   ب ي عب   قس  بسة ر  الط ش شخيفرب قس بر ع ى    ربؼبة( االب  )قشربرع
جلب مي قؼب  اي  ار ر  جل  ية  قؼب ظبااي خ اجلبعرتقه    قسهر  الر  رلخ قس بطش

 (38) كرك ة(
 بع  28ق  ر رتجلًنز( سهب  حبي قعبرا قأل ايكم    -اال بي عحر ة  )  برز

 ملالا قغببدثةخ ا إ ي: )ن  ربذفبت قسإ بجل  قس ا هرة ر  ح  ي راا أا ة  1945
 سإ  طبر قس ربرا  قس ا هر   ح قرل ثالشبب ة  اة   قسر   قس قح … جلبسهكب  جلسال  هب 

…  ه    ٌن قسإبذفبت قأل ايكرة قسجإر ة اقؼب    ةخ حىت   يي قسإاا جل  د    قسإاا 
  (39)الث بط ضب ة دق ي  ه ة اليب (… اقس اقايا
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ار  جل  ي قغبيفر ة قس هب رة س  د قسإ  ى قعب ق ايٌن   املمن ق  رة قسش ر ة  بجلٌن 
 .(40)السف شهر خ جلبالضبفة نذل ال ه قعباحى 100السف نذل  45

 ـ تجويع المجتمع:ـ 2
دل  ك   اق مي قالجلبدة قس   بر هب ق     بر قس ا هم جلك  جلشبعة  بعة دبب 
ذالا ب مببذج ع اخ جل  الب    هب  ايبة قسإ   جلبعب ع اقؼباض اقغبا ب     الجلهي قغبب بت 

 قال هب رةخ فإ  ف كي املمن قعبايبة جلسض به  ب ف كي جلا قعبايبة قسهبجلإة.
 1939حبسدة  د ة  11850ع د قس فردبت قر  د   د  فإ  ذالات قالحيفبطقت ال  

 .(41)جلبؼبب ة 108 خ الع جل يبدة  إ ر ا  1942افبة   ة  133388نذل 
اردد  الددب   ددب ذالا ددبمن  ددبجلإب  دد  قسهرب ددة قس ا هددرة   ندقرة ق ر يفددبد قعب ق دداع اددم 
قسهدددبي قؼبببشدددا ؽبدددملق قس  دددبعف   عددد د قس فردددبتخ فددداذق ربر دددب جلدددٌن حردددبة قؼب  ددداي  احردددبة 

 ق ددايٌن قبدد  ال  قؼب  دداي  عبشدد ق   رصدد  ي    دد   جلددبػبًن قسدد فًنخ جلر  ددب العددحبا قألرض قعب
الا  قسبالد ي رش     حا ب  افإاخ فال ندقرة   مي دبيفًنامي رصمي ال  ا بك جل دث قؼبد مل ٌن 
قس ا هرٌن يه     جلبألابرل سك  سره   ق حإ رهمي ايهد  س  امي ف إبجلد  الرجل دة عشداة  دبعة 

 .(42)عب ق اع ال اة  رتقاح  ب جلٌن  يفف فا ل افا ل  قسر   ي إبضى ق
جلبالضبفة نذل املق الب ي قس اق ي ق ح ة ذبب قعب ق ايٌن   الجًن    قألاربتخ 

 ع ى جلر   ب  بإى ؽبمي    الرقض ا  قشخ    ال    ه ي اب.
ار  جل  ي قسإه ة دبه خ يفم قس اق ي قس ا هرٌن الهنمي الب  ق : )يس ملا  رهاق    

خ ا   قس ري قسملع الب  فرا قؼب  اا خ ي ف     (43)قسملع يك هم جلا(قسا   قسب   
ضاق ي ؿب ادةخ الب  قعب ق اي   ي ف    ال  قعب ـب   ة    قس اق ي : البس البة اقس ش رخ 

 .(44)نضبفة نذل قغباق ة قس ر رة س  بجلبتخ االع بي. قسهخاة قؼبخ   ة
 : المجال الثقافي والتربويرابعا

دل يك  ق     بر قس ا هم دد السع ق    بر   قس  رب دد ربعاق ع ى ق بي قسهرب م 
الا ق بي ق ر يفبدعخ جل  مش  ف ص ذسل ارب ا ق بسٌن قسجإب  اقسرتجل عخ اذسل الدرقك 
قؼبه   ا ػب ا اب ٌن قس بحر ٌنخ ا سثًننبب   ق   بدة قسش  ا س عرهب اشخيفر هبخ اذسل 
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  ق   اقر  هخًناب اق   الؽبب اق    براب. ب وب ي جلر ا اجلٌن
جل  يفددر   رب ددبت قؼبهدد   ا   اددملق ق ددبيخ اردد   سددملسل  اردد  ذالددا  بسددل جلدد   دديب

جلإ سا: )قغبش ال  ب دل   رس ق     بر درق ة ع  رةخ ال ب در د ب اد خ حدىت العدبت ي يفداه 
  جل ددث   قر  ددب قس ط رددة احددىت قس ي رددةخ  دد  حرددت  شدد ا الا    شدد اخ فددا  ق  دد   بر   

  هددرة درق ددة ع رإددة االدرك فرهددب ي يفدداه   طبر  ددب ق    بعرددةخ ن  أل ددا درس الاضددبع ب قس
  ط  قس  ف فهخسا ب ؼبب ياي خ اليف قريخ    هةخ ييفدري ادب  د  يشدبط فد ح      يفد ر 
نذل الع حدد  وب ددبيخ سكددم هب دد    ددب الجل قرددبً ي حدد ث فرهددبخ االرال ددبً يك ددي اددب ن ددا يهددخ ا ب 

   (45)االرال  ب الصاقضاخ فهخَّا ب سا جل   ا ا ه  ب(
كبباي ا بخ اجلب  يفبرخ ال   بٌن جل ث  رب بت  اق  الرب    املمن قؼبإ سة

ق     بر   ؿببرجلة قسجإبفة اقسرتجلرة قس  الب ي    ظببت قؽب ية قعب ق اية سره ب ؽبب جلجإبفة 
 ا اجلرة   ي ة    ب ي    الط بعا ا يفبغبا.

 ــ محاربة المؤسسات الثقافية والتربوية 1
قسرتجل ية اقسجإبفرة رب  ق حد اليخ يملالا قؼبؤر    ال  قعب ق ا الب ي حبف ة جلبؼبؤ هبت 

ال   (46)االب  قس شبط قس   م فرهب زق اقخ اقأل رة فرهب ر ر ةخ ا ملالا جل دث قس إدبريا قس ا هدرة
قؼبهدد  ا قسجإددب  س   ق ددايٌن   هنبيددة قس هدد  قس ج ددبش الددب  الف دد  جلكجددًن  دد   هدد  ا قعب دد د 

 رٌن ابخ نذ شه  شدبا   د  رد قد قس ا هرٌن قسملي  الب  ق   قعب ق ا الث بط ضب  همي ع ى قس ج ب
جلبؼبب ددة(خ اجلبؼبإبجلد  الددب  عدد د  45قعبدرا ق  دد   برع ي  مدمل ال  قأل رددة جلدٌن   دد دمن جل  دي )
 جلبؼبب ة(. 55قسإبدري  ع ى قسإاقطة اقسك بجلة    قعب ق ايٌن ي  ص جل هبة )

ار   حظ قؼبه   ا املقخ ف ملسل شاع    قسهرب بت  ب يإ   جلا املمن 
 رب ي جلر ا اجلٌن ربإرش الا قفا.قؼبؤ هبت قس  

ا  ملالا ا ب جلب  يفبر جل ث  ب ف  ا   املق قسببا   قط   قؼبؤ هبت قسرتجل ية الا 
 قؼبؤ هبت قسجإبفرة.

 أ ــ المؤسسات التربوية:
ذب ى ر   املمن قؼبؤ هبت الاي  ب ذب ى جلب   رالط ع رهبخ ارب ي هب نذل  اقال  
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رحرةخ الا نذل ثك بت اق  بالت ا  ب ا ام س جإبفة قس ا هرة اس هرمبت قس بشًنية قؼبه
 .(47)اقألاربه قس   إ   ع رهب

قسإ ق ٌن قس  رب ي جلٌن قعب ق ايٌن اجلٌن ن شبط  مث شاع قؼبه   ا جل  اب جلب ض 
 ؤ هبت   ي ةخ فإ  الب  ف ت   ر ة    ظا قس ا هرٌن : )ال  ا    ف ت  يف   
ال  بج قأل  حة اقسمل ب اخ ق    قدق س ج رةخ اال  ا    ف ت ؿبششة ي قر فرهب قألفر   

 . (48)اقسك البيٌن اجلإرة قسه   ( ال ب يملالا قسشرخ قس  ر  قس ر رالش
 خ قسملع     ع ى قؼب قرس قسإاأ رة  1892ا   قؼباق رمي قؼبا ب ة املق  ا    

ق  إببي قس ال رمل الث بط  بعبت قس رق ة قسر  رة س   قرس قس ا هرةخ افاض  إ مي ط ببت 
 ى ر ص ف ت قؼب قرس قس اجلرةخ االب ي   صبسي قألحرب   افث الا   وبيف  العحباب ع

 .(49)قساد نطالرب 
 خ قسملع     قس   بط ار بي قعب  رةخ    قس  ري   1933فر اع  13ا  هب راقر 

   قؼبهب   انرب ة ح إبت قس عظ اقالرشبد اب.
 خ قسملع  ص ع ى     الع شخص الا   ظ ة     1938 برس  8ا  هب رب    

  الا قس  امي الا ن شبط   ر ة اقس   رمي فرهبخ اقسملي  ىببس    ذسلخ ي  اض   س ه 
 . (50)  ب

اجل بط ع ى املمن قسإ ق ٌن قس  ه رة ح المي قسكجًن        م قس  ة قس اجلرة الا صا  ق 
ا    ق    قس يف ص اق ا ٌن حبإ  االاقارة البًني  )ف إ  شه ت قحملبالمي   قعب ق ا 
  بملا ـب  ة يهبص فرهب       قس  ة قس اجلرة     الي قس يف ص اقسإ  ة اق ا ٌن 
حملبال  همي ع ى ع ر  اقح خ ار    بي رضبة قسإ بة قس ا هرٌن جل ث قسإ  ة اقس يف صخ 

 (51)اسك   ب  اجلي ي  ب ال    بي    مي قس  ة قس اجلرة الجل ق(
  اح اب جل غ ع د قؼب   ٌن قسملي   1948ا   قأل ج ة ع ى املق ال ا     ة 

 .(52)ح ال  ق جل ه ة قس   رمي قغباخ ح قرل ثالثٌن     ب ا  ياق 
 ــ المؤسسات ثقافية: ب

ار    اضي ام قأل اا ؼب بيإبت الجًنةخ    ي قسكجًن   هب ي  رف ع   شبطا 
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 الا وب ساخ جلهبي   ل قسإ ق ٌن ق ح ة قؼب ااضة ع ى قسيفحبفة قس اجلرة قعب ق اية.
ار  ذالا قس ال  ر نحهب  حإم حبي قسيفحبفة قعب ق اية   ذسل قغبٌنخ فإبي: )ن  

  جلالد قعب ق ا  ب دق ي املمن قسيفحف  هبت حب   فا هبخ ا ب حاية قسيفحبفة  يف  ة 
دق ي  يف ر جلبس  ة قس ا هرةخ اال ب نذق الب ي عحر ة عاجلرةخ الا الرقدت ال   إ ي قغبش 
فهرف قسظ مي  ه ي ع رهبخ ا       قغبك  ة السف حر ة س إ بط ع ى عحر ة الا ع ى 

   (53)عبحبهب الي ب(
 ــ تجهيل الجزائريين: 2

 -ة ال  ال  قع قس   رمي دبؤ هب ا قؼبخ   ة اقسإب  ٌن ع رهبخ ار  قبحي اذسل دبحبرجل
 رب  ا   املق ق بي نذل ح  جل ر  نذل در ة ال  العبت الالجا قسش ي قعب ق اع  -سأل ف

 .(54)  ي اه قسإاقطة اقسك بجلة
جل غ ع د قألط بي قعب ق ايٌن  1944اا   ب دسي ع را قالحيفب ربتخ ف م   ة 

ط  خ ار  جل غ ع د  11000خ ادل   ت قس اعة ن  سد: 1250000     قس رق ة جلد:
   قس   رمي ق جل  ق م حىت قس برل دبب فرهمي  1945قؼبه  ٌن   قؼب قرس    قعب ق ايٌن   ة 

 . (55)85201قغب ب ة 
طبسبب ع ى  241000جلر  ب جل غ ع د قألارجلرٌن قؼب   ر ٌن   قعب ق ا س    قسه ة 

 ه ة اع د  700000ٌن ع د قؼب  اي خ قسملي  دل ي  بازاق قساصمي    قس برص قسكبًن جل
 .(56) اليٌن   ه ة 08قعب ق ايٌن قسملع ي ي  ع  

ا  ر ة ؽبملق  شًن قالحيفبطقت نذل ال   هبة قأل رة الب ي    شاة جلشك    ح ظ 
جلبؼبب ة    قعب ق ايٌن فإي ي اف   قسإاقطة  9جلٌن قعب ق ايٌنخ فب   قغباا قس بؼبرة قألاذل الب  

 . (57)جلبؼبب ة 90قسك بجلةخ امل ي  هبة قأل رة  ا   ة ا  ي  ع ى  ا 
 ــ تغريب الجزائريين: 3

اذسل جلاجل بدامي ع  ال   ب يا بي ا ي همي    س ة ادي  اصًنابخ اندرقالب    
قؼبه   ا ألنبرة قس  ة   املق ق بيخ فإ  رال  ع ى ؿببرجلة قس  ة قس اجلرةخ سر  ي قسش ي 

 ادي ا قسملع   يبك  سا   اف ا    صًن قس  ة قس اجلرة.قعب ق اع ع  ثإبف ا 
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اؼب افة  ب غ قببحا   املق يملالا قؼبؤر    ال ا   الاق ا قسإا  قس ب   عشا زقر 
قعب ق اخ اع   ب عبد نذل قسإبااة   بر ي قسيفحف ر سا : )ا  عري فرهب )الع  الضب  ش رم

 هخي  هخبخ فإ  عه ت  هبح قألحملية يه  كف ع  قس  ش  قعب ق ا( صًن الهنب ر 
  (58)جلبس اجلرةخ انذق  بطب ا   هبربل ن  جلبس ا هرة(

ايملالاا  ال ا زقر الح  قسيفح رٌن قؼبيفايٌن قعب ق ا      قسإا  قس شاي خ فك ي   
  ب ج زيبر ا يإ ي: )ن  حبسة قس   رمي   قسإ ا قعب ق اع  رمة   قخ اس  ق   ا قغببي ع ى 
املق قؼب  قي غب ي قس  ة قس ا هرة ؿب  قس اجلرة   صبر  قؼب ب التخ جل  ردبب    رس قس اجلرة 

قس   خ فال قغبك  ة  ه ى   ح ظهبخ ا    ع قألابرل يؤس    قعب  ربت  جلبؼباة      م
  (59)س  ت   قرس(

ع   ب ح  قس ظب  قعب ه رع ؿب  قس ظب   1848ار  جل ال قؼبشااع قؼبا بي املق   ة 
قؼب كم   فا هبخ احر هب الع  ي حك  ة قعب ه رية ال  قس   رمي قألارايب   قعب ق ا ر  

ؼب بره قس    رة   فا هبخ اسر     ق  يفبعبت ازقرة قغباجلرة ا  العبت  بجل ب س زقرة ق
قغببالمي قس ب    قعب ق اخ ار  مت ن شبط الالبديبرة   قعب ق ا  شاه ع ى  ظب  قس   رمي 
قألارايبخ ال ب قس   رمي قألا م الا قال ال مخ فإ  جلإم ربي نشاقه ازقرة قغباجلرة اقغببالمي 

 . (60)قس ب  قس هكاع
رس قجل  ق رة فا هرة    هة س   ق ايٌن ظبري جلب مي  بص اا  احٌن ال شمي   ق

)قؼب قرس قس اجلرة قس ا هرة( االب     قداب ر رالخ )اؿب  ا جلاقؾبهب ا     را  ر     
قعب ق ايٌن كب  قس ا هرةخ ار  ا ع   ملارمنخ ااملمن قؼب قرس ريف اب فمة اقح ة    

  (61)ة(قعب ق ايٌنخ اامي الجل بط قؼب مل ٌن س ا قالدقرة قس ا هر
 : المجال الدينيخامسا

ف ص ذسل نذل دل  إ يفا الا قه قؼبه   ا ع ى  ب ذالا ب  بجلإبخ جل  الب  يه ه 
نجل بد ق     قعب ق اع ع  الامي رال     الرالب  ا ي اخ اا  دي اخ ار   حظ قؼبه   ا 
ش ة    ش ق     جلبس ي  ا ب يبج ا     يفبدرخ ا   يبج ا    قس   بط اقألاسربطخ ف ملسل 

 رقح هب   قر الع املق قس  ش ا فب    الا قفا.
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الاي  اة الرض قعب ق اخ فإ  الب     الفاقد قعبرا  ار  جل ال املق   مل اطمي الر ق ا
قس ا هم س ا ر ا ا  ح الي قعب ق ا جل جة  هرحرة  ك  ة      ة عشا رهرهب    الببر 

جلبالضبفة  -(خ ش    قسإهبا ةخ    جلر همي رهر   هرحم   رع ي عى )  بق ر  زالبر
 .(62)  يفي قؼبرت مي نذل قس اجلرة   قالدقرة قس ب ة قس ا هرة -نذل  ه  ا قس ي رة 

(   ال بجلا )  POUJOULAL- ار  عاح املق قؽب ه قس يين ) جل    
  رب ال: ).. ن  قهلل    الظبب ا قغبهىن نسا قعبر ش 1845قسهد ا نذل قعب ق ا( قؼب ب ع عدب  

انسا قؼب برك.. اق    بت    إ   ن  ع ى قس  بط اقس   عخ ن  قؽب ه    حاجل ب   
ة قفايإرب ا  الر س االظبى    حااجل ب   الارجلب أل    ض ع قسيفاقع ا ب ا قسإ رة قس ي ر

قؼبإ  ةخ ر رة قغب برةخ ر رة قألفكبرقؼبهرحرة قػببس ةخ قس  ال ي قهلل ؽبب ال   ؤ   
  (63)ق بقط رية عبؼبرةخ ا خا ؽبب قس بإاية قس ا هرة س ك      ق ر يب ؽبب(
  (   ؤ   صب رة قؼببشاياعب ع  املق قؽب ه الي ب )قسكبردي بي شبري   فر اع

( ع  املق   الاي  إايا Les Pères Blancsجلبعب ق ا قس    اه جلب مي قآلجلبط قسبرث )
سا جل جا نذل قغبك  ة قس ا هرة   قس إ  قسهبجل     قسإا  قس ب   عشاخ حرت ربي: )ن  
ند بي قألابرل س  يب ة قؼبهحرة اق ي  إ س ي ب م ال   ارم املق قسش يخ اس  اا 

 ب هبي ع ر ب   همي ا  قغبر  سة جلر همي اجلٌن قسإاأ خ ع حب ع  ص  بت قؼببضمخ فساي 
  (64)جل      ص  بت ال اا(

اعب ع  املق قؽب ه قغببالمي قس ا هم    بهة ع   ب ذاي نسرا قغببج ح قس جل  
نظببعر  ر ر  قعب  رة ا ب با جل    قسب  ة ي  ب     ا نعبدة ف ت   ر ة قسب ٌن قس  الب  

  (65)خ فإبي: )ن  ب  م ب نذل قعب ق ا س  ف  قسإاأ    سرحرب(يُ  مي اب قسشرخ قس ايب قس بهم
اربي الح  قس  قا قس ا هرٌن   قسبؼبب : )ن  قسإاأ  ا  قسملع وباض قؼبه  ٌن 

  (66)ع ى نذقية قس ا هرٌن(
جل بط ع ى املق كبباي   املق قؼب  يخ اجلب  يفبرخ ال   ملالا جل ث  ب   كا 

قس ا هم    ا ب   اال بسري سرح ي قسش ي قعب ق اع ع  دي ا قسملع ا  قساال  قؼبه   ا 
 قأل ب م    الرالب  ا ي ا.
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 عزل المؤسسات الدينية أو تهديمها: - 1
   ب  ب  (67)ار  جل ال املق   مل د  ي قؼبه   ا س   ق اخ فإ  قزبمل قعب اقي ال  زي 

 خ اا  ي ص ع ى  يفبدرة قأل الك 1830ديه ب  07راقرق مت    رملمن    (68) 1830
ااض هب   الي ع  يف حة ال الك قس اسة  (70)ا بعة (69)قس ي رة  ه ب يك    عهب عب ة

 قس ا هرة.
اجل بط ع ى املق ق   سي ندقرة )ال الك قس اسة قس ا هرة( جلاشاقفهب قؼبببشا ع ى 

رف قسج بسيبخ اجلملسل ربيف ي قالدقرة ع ى الاربه  كة اقأل  س  اجلري قؼببي احىت ا 
 .(71)رعر   برل البًن   ملاه ريفًن

( قسملع حبت   ض ع ع  قسببحت )دي  الم ار   إ  الجل  قسإب مي     قهلل
ا بك ثالثة    بريخ ق ح الي الب   1830قؼبؤ هبت قس ي رة     ي ة قعب ق اخ     ة 

عشا  ب  ب البًنق الا ) ب     بة( ا ب ة ا ه ة  هب  خ اقث ب  اثالث   ربة )الا 
ضاوبب( اقث   عشاة زقايةخ ف    ع  ب فرهب    قؼبؤ هبت قس ي رة جل بط ع راخ  ب ة ا  ة 

 .(72)(  ه  ق 71ا ب     ؤ هة ا  ره  ر ة الب  اب ع د قؼبهب   ) 
سهرب رٌن   فا هبخ اجل بط ع راخ فإ  مت ني بد ار  الثبرت املمن قسه  البت جل ث ق

 عب ة   قس حإرش   عى   قسك بجلبت جلد )قس   ة قالفايإرة( قس  الر  هب قؼب ل س ي  فر ري
 خ  ار  ارد   قس إايا قسملع قع  ا قس   ة: )سإ  ق  ح ذ ب ع ى الاربه 1833  الاق ا 

جل  ذاب ب نذل الالجا    ذسل ق ع  قط ع ى حا بت قؼبهب    …قؼبؤ هبت قس ي رة
اقؼبإبجلا اقؼب بزي اقأل بال  قؼبإ  ة ع   قؼبه  ٌن(خ ا  رف   خيفة  ب ف  ا قؼبه   ا: 

 (73))سإ  العبح ب الالجا احشرة    قسهكب  قسملي   م ب س   ي همي(
 ــ السيطرة على المؤسسات الدينية وتوجيهها: 2

قس ا هم ص ر ا جل ح ي  قسكجًن    قؼبؤ هبت قس ي ة الا جل   ال  ش ى قؼبه   ا 
ا  هب رقح وبباي قسهر اة ع ى  ب جلإم   هب عب ال   جلٌنخ نبب: قسهر اة ع رهب حبرت   

  ه  ر  ال    حاك فر ب  اي خ الا    رههب فر ب ياي  اي  ب ي     يفبغبا االا قفا.
 أ ــ السيطرة على نشاط المؤسسات الدينية:
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  اض    ظرمي  بص س  هب   اقؼب ر ٌنخ ار   بط  1851  ة فبجل  قط    
 املق قس  ظرمي جل   درق ة شب  ة س  رق بت قال ال رة ا  مل رهب ع   ب.

اجل بط ع ى املق قس  ظرمي ر بي قؼبهب   نذل طب  در بتخ ادل ىب ص جلبس  ري  ن س 
ة  هب    هب   قس ر ة قألاذلخ اام    ك   ن    قؼب   قسا رهرةخ االب  ا بك   

فإي   ال  قسإ ا قعب ق اع    قس ر ة قألاذل: ثالثة   قس بع ةخ اقث ب    ره  ر ةخ 
 ااقح       هب .

االب  ق     بر قس ا هم ي      ر م قؼبهب   جلب ال  بط جل  إٌن دراس    ببدئ 
 .(74)قس ي  جلس   ا  اقربا قسه  ةخ اام قس  ذب   ع رهمي عر  ب رقع ة

األ   املقخ دل يك  ؼب ر م قؼبهب   الع  سثًنخ ف   همي الب  ضمرالخ االب  
جل  همي   يكبد وبه  قسك بجلة قسيفحرحة ال ب  حظ قؼب بعاا خ االب  ق   مل ٌن طب  ٌن 
ي      الرضبط قس ا هرٌن جلك  قس اصخ االب  الص بهمي    قسبإرة قس  دل  ب ا الا    ي 

 .(75)قسه  بت قس ا هرة 
 اط المؤسسات الدينية:ب ــ توجيه نش

دل يك ددف قؼبهدد   ا قس ا هددم جلددبس حكمي   قؼبؤ هددبت قس ي رددة اقسهددر اة ع رهددبخ جلدد  
رقح ي  دددد  الدددد   هدددد من سر  دددد    هددددب  ؤ هددددبت ق دددد خببرق رة سددددر  ؽبددددب  دددد  دار ن  سبايددددا 

 .(76) رب ة قؼبه   ا االا قفا   قعب ق ا
 ايبت قس  الب  ا   قس  ب   قس  ق     هب أل   ربإرش املق قس اض   ل قؼب

ي  هب جلٌن ي ع    ياا فرهمي قسإ رة ع ى    ة  يفبغبا ا   را قساالع قس ب  افش  ب 
 ياي .

(   حددي قالدقرة قس ا هددرة الاظبددة 1897-1891) ف ددم جل قيددة عهدد   دد ي الددب ب  
  ر دددة ظبردددي جلبألالبديبردددة الا قس   رددددة سا دددبي قسددد ي خ االدددب   دددد ت قألاظبدددة  ددد  قؼبخ  ددددبت 
الحكدددب  قسإب دددة ع دددى ر دددبي قسددد ي  ا كدددبفم همي ع دددى قػب  دددة قسددد  رددد  هب ادددؤ ط س هددد  ة 

 .(77)قس ا هرة
اب ػب  ة  يفبغبهب ا   قػب  بت قس  ط بي فا هب    ر بي قس ي  ال  يإ   ق 
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ار فهمي   هب   قغباا قس بؼبرة قألاذل ض  الؼبب ربخ اجل بط ع ى املق رب  قجل  قؼب ا ا اقؼب   
قغب  م عب  قسكامي جلبشب  برزع جلاع قر ف  ا سيفبحل فا هبخ ا بط   قس   ا ال  ثالثة 

اؿب   قؼبيف  م  عشا    العرب  ره  ر ة يؤي اهنب الي ب ا  همي ؿب   جل  قسشرخ قس ك  
)اقس  قسشرخ عب  قغب ر (خ اعب  قسإبدر جل  قسشرخ قغبهٌن اقسه ر   جل  جلبدي 

 ( ع اق ) إ   قس ايإة قسشبذسرة
: )املمن ر بس  ب   يفت اب افبب  بط فرهب    ق شبدة جل ا هب اقغب  بط اذ  قألؼبب 

ال  ه ب   شا قس قض ٌن    ط الي ي ب فرهبخ ا  يفحكمي اب افإب س  ي  اقس إ  اقسهرب ة 
اقس بدة ف ا  ق عبدرٌن ـب يفٌن س اس  ب قس ا هرة قس خ ةخ رب  ٌن ع ى  بص قعب  

ربي العب  هب ع ى الع ق هبخ د اامي قهلل االرقح   همي قغب  بطخ اسب   ق جل بفر كمي   ديبرالمي 
ر ة داس  ب  يفااب قهللخ اقظب  ق االطر  ق اقع ر ق س ك   ق    قؼبه  ٌن قسكب  ٌن 

  (78)قس برفٌن(
  املق  قحمل  ال  املمن قس  باا عبدرة ع  قالدقرة  ايؤال  الجل  قسإب مي     قهلل

قس ا هرة   ههبخ اال ا   ح ي ا  ر ة ؽبؤ ط قسشر خ   رف هب الا    ي هبخ اي رف 
رب ال: )..ار  ال ب ب الاصه ٌن جلًنك جلك  عاقحة ال  جل ث اؤ ط قؼب مل ٌن الب  ق    

همي ن ال رة   قسظباا فإي ر بي قؼبخبجلاقتخ االب  ق يإ      إبرياامي نذل قسشاطةخ ف ملر  
ال ب   قسببط  ف همي دار أ ا يؤدا اخ اسملسل الب  قس ا هر   ي ش دا    ق  ربر قس قح  

  (79)  همي..(
 ــ تفكيك الوحدة الدينية: 3

 ج  ب رب  قؼبه   ا قس ا هم    رب  ا ق    بعرة جلبت قسيفاقعبت جلٌن الفاقد 
 ه (خ فا ا رب    املق قعبب ي جل رق ة  ق     قعب ق اع اؾب  عب ا ربي  رب ة )فاص

 قس قر  قس يين ا   هب ا قؼبخ   ة سر هىن سا جل   ذسل ال  ي اا املق قس قر  جل  ا جلب ث.
ال  قس ا هددرٌن مل دد ق  دد ة   يدد  ع ددى  اال جددبي ع ددى ذسددل يددملالا الجلدد  قسإب ددمي  دد   قهلل

طبددد  عشددداة  ددد ة اادددمي   يددد رال   النبردددة ادار قس ددداص قسيفددد فرة   قعب ق دددا اال ددداقرابخ حدددىت 
جلدددس   السسددف )دع   فدد ( ال بجلددا )قس دداص قسيفدد فرة ع ددد   هدد  م قعب ق ددا(خ اردد  ذالددا  دد   قهلل
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ةخ ا دددد  دارمن   قؼبكب ددددي قس اجلرددددةخ ا دددد       ددددبت قسك ددددبا ق دددد إباب  دددد  زا  ددددا قعب ق ايدددد
االعرددد   1845العدددحبجلا قعب ق دددايٌن قسهدددبذ ٌن ع دددى حددد  ر سددداخ امت نعددد قر قسك دددبا  ددد ة 

 .  (80)  1913طب ا   ة 
اجل بط ع ى   ل قؼب    بت حباسي فا هب ال   يف ع اح ة   ل قس اصخ ا بعة 

    الب  وب     هب فكاة قؼبإبا ة.
(خ حىت  1897 يست أ ا قسإا  )  ة ار  قبحي   الجًن    املق حرت دل
(خ اام الش  قس اص قسيف فرة ع قط س ا هب الع   قؼبخ يف   قس ا هر   ال  )قس ايإة قساضبب رة

 فاعبخ ا  ي رته الح اب جلبأل اخ الع ال  فاع الب  سا شرخ  ه إ . 25ر  سب ري نذل 
فاعب    قعب ق ا اثبست   قؼب ااخ افاعب قعب ق ا صًن  ه إ ٌن سبب ب  االب  س  ر ب رة

ع  جل  ه ب حبكمي جلإبط قؼبشرخة   فاع اقح  فإي جلٌن عٌن  بضم اسبب ٌنخ االب ي 
 قسه  بت قس ا هرة  بملي ريفبرا  ه اب س بإى  الفبت قس اعٌن سبب ٌن اعٌن  بضم.

ف هب فااع ع ي ة   ا ي اصاا قعب ق ا  ر ب جل د  افدبة قسشدرخ ؿب د   ال ب قسشبذسرة
اال دد قت اع بجلددة قسددملع الددب  يشدداه  ( فإدد  الب ددي فددااع ريفددا قسبخددبرع 1883)  قؼب  دد  

 .(81) بف  فر ب جلر هب ا    رته جلشرخ اقح خ   ع رهب جل إب مي جل رشبرة
 الخاتمة:

عباق مي ق     بر قسكال ركم   حش قسش  ا جل   املق قس اض قؼبخ يفا 
 قؼبه    ةخ ا بعة قسش ي قعب ق اع   هبخ لب ص جلبس  ب ج اقس  عربت قس بسرة:

 برس ال  ال  قع قعباق مي   حش قسش  ا قسكال ركم ال  ق     بر  .1
قؼبه    ة جل طق     يفبدرة راقراب قسهرب مخ اق  هبط جل   ي هب ا  كركهب ا يفبردة 

  ًنق ب.
ال  ق     بر   يك  م جلبس     قسهرب م اقس هي ق ر يفبدعخ انمبب  .2

 رة ي رف نسرا ؿبباسة عربصة قسش  ا قؼبه    ة س   ب ي       هب اخ اس يفبت ؽبب قألا
 س هخًنمن اق   الساخ ا  ي قي يببرس املق قس ار عب قس  ا قسجإب  اقغباا قس بع ة.

ال  ع ى قسش  ا قؼبه    ة ال    ملالا دق  ب  برىبهبخ س  ر  جلٌن الع رب هب  .3
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االع ق هبخ حىت   ي باد ق     بر قس   ي نسرهب      ي خ اجلسظببط ال ااخ اسملسل 
ك  الجل بداب عب  ؤ هبت قسرتجلرة اقسجإبفة اقالعال  رب بج نذل  ا رخ قؽب ية قس ط رة جل

 اصًناب    قؼبؤ هبت.
 اإلحاالت:

 

(  ق     بر قس هكاع ق   ر بش: ا  ال   إ   داسة  ب جلبح الي الرض داسة ال اا جلبسإ ةخ 1)
ا     ع ى   ًن الجل بط قسب   قحمل  خ ا   مث   طٌن الفاقد   هب دق   قسبالد قؼبه   اةخ اق   رالط ع ى 

 ال رة   جل قية الرقضرهب    رب  قؼبه  ط ٌن جلإ ة داس همي ق     بريةخ ال ب ح ث س  اي قس اجلرة اقال
قسإا  قس شاي  اال ب وب ث    الا  ف ه ٌن قسر   )ق ظا: الضب  ع رة قهللخ قسإب  س قسهرب مخ دقر 

 ( 74خ ص1980خ 4قس ه ة قس اجلرةخ ط
( ق ظدددا : ؿببضددداقت   ق  ددد   برخ  يفددد  ى قسشدددهبيبخ  ب  دددة قسددد اي قس اجلردددةخ   هددد  قس رق دددبت 2)

 (20 – 15قس اجلرة قس بسرةخ ص )
 (21 – 20ا : قؼبا   قسهبجلشخ ص )( ق ظ3)
 خ ص 1961خ 1(    ق  ص رهمخ قعب ق ا قسجب اةخ   ايي  ًنع ضببدخ دقر قس  ر ةخ جلًناتخ ط 4)

15. 
 خ قعب ق ا :   ا  تخ ط  1930 –   1900خ قغباالة قس ط رة قعب ق اية (  الجل  قسإب مي     قهلل5)
 . 89خ ص2 خ ج  1983خ 3
خ 2 خ  يف ر  بجلشخ ج  1930 –   1900خ قغباالة قس ط رة قعب ق اية (  الجل  قسإب مي     قهلل6)

 . 90ص
خخ  يف ر  بجلشخ 2 خ ج  1930 –   1900خ قغباالة قس ط رة قعب ق اية (  الجل  قسإب مي     قهلل7)

 . 86ص
 . 74(  الضب  ع رة قهللخ قسإب  س قسهرب مخ  يف ر  بجلشخ ص 8)
(  اذسل ال  فا هب العبجل هب الز ة قر يفبديةخ ف  بي قؼبهبع ة    قعب ق اخ فإ  ي قعب ق ا ال ربت 9)

   قغبب ا س ا هب ال ي  ع رهبخ ااملق ق زدابر ا ا ال ظبر فا هب س       ق   الي ثااة قسب   فبب 
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 اخ ايظها ذسل ال ا ؼبسب طبسبي قعب ق ا جل ي هنبخ رب ي فا هب جلبؼب بط ةخ مث ش  هب نذل قح الي قعب ق

خ ق   إي قسملرق  ؛  ح الي قعب ق ا ف رشي قعبر ش ا   هي س   ق ا )ق ظا : الجل  قسإب مي     قهلل
خ 140خ ص 1خ ج1922 خ عب 1قغباالة قس ط رة قعب ق ايةخ دقر قس اا قال ال مخ جلًنات سب ب خ ط

 (154د  84خ املمن ام قعب ق اخ جل ا  ررمي طب ةخ جل ا  دقر طب خ صالضب    فرش قؼب ش
(  ق ظا: ضبر ة ع ًناقع: دار ضب ق     ة ىف    ر قسإ رة قعب ق ايةخ  ب  ة ره  ر ةخ دتخ 10)

 رق   قس   ي  قال ال مخ ازقرة قسجإبفةخ قعب ق ا. خ اؿب   قس ري عإباخ ضب ق     ة1983دطخ 
خ (   إال ع : طبرص  ببرلخ  اق مي فا هب ق     برية   قعب ق اخ  إبي   ش ر   ؾب ة قسشهبا11)

 (www.chihab.netاد )ع ى قساقجلي:  1425-9-18جل بريخ: 
قعب ق ا قس ب خ دي ق  قؼب ب عبت قعبب  رةخ قعب ق ا: ط  (   إال ع : عب  قساضبب  قعبرالرل:  بريخ12)
 .255. ص 4 خ ج 1994(خ 07)
 .255. ص 4(  قؼبيف ر قسهبجلشخ ج 13)
 .184خ  ا    بجلشخ ص 2: قغباالة قس ط رة قعب ق ايةخ ج(  الجل  قسإب مي     قهلل14)
بت ح ي ال رة ن  بج قغبب ا حرت جل غ   ع بسة (     ي  اي ة قس  بح الررب ب   قسجالثر ر15)

 اليٌن  3السف ر  برخ ال ب ع بسة قعب ق ا فبسك رة ام  805 اليٌن ا 6ره  ر ة ؾب  ع قال  بج 
السف ر  بر ) اي ة قس  بح :  400  ر   ا2السف ر  برخجلر  ب ع بسة اااق  ر ر قال  بج ا  650ا

ال  ن  بج   (خ ايملالا الضب    فرش قؼب ش1938 م  ب  2091خ 14 إبي "قغبب ا   قعب ق ا"خ قس  د 
  ر   ر  بر   قسه ة خا يف ر قعب ق ا    قغبب ا نذل قػببرج  20قسإ ت   ر ا قعب ق ا يإ ر جل ح  

: ال با  السف ر  بر    قسش ًن )الضب    فرش قؼب ش 800السف ر  بر    قسإ ت ا 200كب    ر   ا
 ( 358خ ص 1963خ شا دقر قسب ر ةخ قعب ق ا:  2قعب ق اخ ط 

 . 356: ال با قعب ق اخ ص  (  الضب    فرش قؼب ش16)
خ 1 ةخقعب ق اخ ط (  ؿب   قس ايب قس جلًنعخ قسج رة قعب ق اية   عب هب قألايخ دقر قسب تخره  ر17)

 . 40 خص  1984
 . 40خ  ا    بجلشخ ص3: قغباالة قس ط رة قعب ق ايةخ ج  (  الجل  قسإب مي     قهلل18)
خ 2خ قس   رمي قسإ  م اقسشخيفرة قعب ق ايةخ قسشاالة قس ط رة س  شا اقس  زي خ ط(   االم رقجلت19)
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 . 89 خ ص1981

(  عب  قسكامي جل ع يفبه: صب رة قس   بط قؼبه  ٌن قعب ق ايٌن اعالر هب جلبغباالبت قعب ق اية 20)
 ( )درق ة  برىبرة اي  ي س  رة  إبر ة(خ ر بسة  ب ه ًن   ش رقت  1945 -  1931قأل اا )

 . 50خ ص 1996 حف قس طين س   با خ قعب ق اخ قؼب
 . 3: ال با قعب ق اخ ص (  الضب    فرش قؼب ش21)
 . 367: ال با قعب ق اخ ص  (  الضب    فرش قؼب ش22)
 . 88خ قس   رمي قسإ  م اقسشخيفرة قعب ق ايةخ ص (   االم رقجلت23)
 1984خدقر قسب تخره  ر ةخقعب ق ا: 1(  ؿب   قس ايب قس جلًنع:قسج رة قعب ق اية   عب هب قألايخط 24)

 . 43 خ ص 
 . 36: ال با قعب ق اخ ص  (  الضب    فرش قؼب ش25)
  ق   1999خ 2رة قعب ق اية    جلالد فا هبخ  اي ة قس  بحخ قس  د (  رهمي قس حاياخ قس  ب26)

1937 . 
 إال ع :  بعا ؿب  خ قسش ا قعب ق اع قغب يتخ  135:  اي ة قأل ةخ ع د  (  الجل  قسرإظب 27)

 . 92خ ص 1985خ 1قذبباب ا ا يفب يفا قس  رةخ دقر قس اا قال ال مخ جلًناتخ ط 
خ  اي ة اقدع  ر قاخ  إال ع  ضببدع عب  قهلل: الع قت    قألدا قعب ق اع (  الجل  قسرإظب 28)

 . 27خ ص 2001قغب يتخ دقر قسب ت ره  ر ة 
(   إال ع : ع ع قؽب قرع: ق     بر قس ا هم   قعب ق اخ  رب ة قس  كرل ق ر يفبدع 29)

خ 1(خ  اصبة    زيف عب  قهللخ دقر قغب قثةخ جلًناتخ سب ب خ ط1960 – 1830ق    بعم )
 .15 خ ص  1983

(  ق ظا: ر  ب  جل رص ة: الض قط   ي ة ع ى ق بعة ا  قعرب ب ع ى ق     قعب ق اع   الاق ا 30)
قسهر بت    قسإا  قس ب   عشاخ ؾب ة قغب قر قس كاعخ ـبب قس رق بت قس برىبرة اقس  ه رةخ  ب  ة 

 خ ا ب جل  اب.135 خ ص  2003/ الات  05   رع ره  ر ةخ قعب ق ا: قس  د  
خ جلب  ةخ جل ا    ةخ (  عب  ق ر  ع اقشخ قس خبة قس ا هرة اقسج رة قعب ق ايةخ   ب ة دقر قسشهبا31)

 . 124ص.
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خ 1 ب ة قس  با رةخ قعب ق اخ ط(  ؿب   ع م دجل زخ هن ة قعب ق ا قغب يجة اث ر ب قؼبببرالةخ قؼب32)

 . 10خ ص.1خ ج1965
خ 1841(  قسك س  ر  ال ك تخ  ملالاقت قس إر  ال ك ت    نرب  ا   ز بسة قأل ًن عب  قسإبدر33)

 . 91خ ص1981 اصبة ا   رشخ نظببعر  قس ايبخ قسشاالة قس ط رة س  شا اقالشهبرخ قعب ق ا 
ارمة قس حايا:     اق مي ق     بر قس ا هم   قعب ق ا  (  ق ظا قس  بعر  قؼبا ب ة املمن قعبايبة  :34)
 .227خ ص2001قس  د قساقجل خ   -  –
خ ص 2001قس  د قساقجل خ  -  –(  ارمة قس حايا:     اق مي ق     بر قس ا هم   قعب ق اخ 35)

228 . 
ذل قسج رة قؼبه حةخ (  الضب   ههبسخ قغباالة قس ط رة قسج رية   قعب ق اخ    قغباا قس بؼبرة قألاذل ن36)

 . 236خ ص  2002دقر قسإيفبة س  شاخ  اصبة: قغببج  ه  د اؿب   عببسخ قعب ق اخ 
خ قعب ق اخ 53قس  د  -ؾب ة قألعبسة -  -خ 1945 بع  08قؼبكم: ح قدث  (  قسشبذرل37)

 . 85خ ص  1978 ب  م/ 
رية   قعب ق اخ    قغباا قس بؼبرة قألاذل نذل قسج رة قؼبه حةخ (  قضب   ههبسخ قغباالة قس ط رة قسج  38)

 . 241ص
 . 252خ ص1: قغباالة قس ط رة قعب ق ايةخج (  الجل  قسإب ميخ     قهلل39)
-1936(  عب  قساضبب  جل  قس إ  خ قسك بح قسإ  م اقسهرب م     الي  ملالاقت   بعا 40)

 . 355خ ص.2خ ج1986خ قؼبؤ هة قس ط رة س ك باخ قعب ق اخ1945
(  فاق ه   هبًنا :  ب ي أر   الا قسشاه قس ب  خ  اصبة  ه  د حبج  ه  دخ دقر قسإيفبة  41)

  .  2007س  شاخ قعب ق ا : 
 . 270خص  2002خ ؤ هة قس حىخ قعب ق ا: 2خط 1؛ ج   ًن قس ي  (   ملالاقت ؿب  42)
 . 40خ  ا    بجلشخ ص 2: قغباالة قس ط رة قعب ق ايةخ ج  (  قجل  قسإب مي     قهلل43)
 . 89(  قؼبا    بجلشخ ص 44)
د شش   ريةخ -(خ دقر قس كاخ شااط قس ه ةخ )نشاقه   اة  بسل جل   يب(   بسل جل   يب45)

 . 155 خ : ص1986
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(   إال ع : نظببعر  قس ايبخ قس رق بت قس اجلرة   قعب ق ا   عه  قالح الي قس ا همخ قؼبؤ هة 46)

 .67خ ص1986قس ط رة س ك باخ قعب ق ا
ق خ د طخ ش ا  تخ  956 -   1931: قس   رمي قسإ  م اقسشخيفرة قعب ق اية جلت(   االم رق47)

 . 93 خ ص  1981قعب ق ا: 
 . 90خ قعب ق ا قسجب اةخ ص (  قس  ر  قس ر رالش48)
. –   1933الي قس ا هم جلبعب ق ا  ب جلٌن (  رقجلت  االمخ قسيفاقع جلٌن صب رة قس   بط اندقرة ق ح 49)

 . 125 خ ؾب ة قسجإبفةخ ص  1939
 . 195(  قؼبيف ر قسهبجلشخ ص 50)
 . 90ص  خ قس  ر  قس ر رالش(  قس  ر  قس ر رالش51)
  (خ    1954 –   1925(  عب  قؼببسل  ا بض : هن ة قألدا قس ايب قؼب بعا   قعب ق ا ) 52)

  21خ ص1983خ 2ا  تخ قعب ق اخ ط 
 . 55خ ص 1984(  ال رهة جلاالبت:الدا قس  بي   قعب ق اخ قؼبؤ هة قس ط رة س ك باخ قعب ق اخ 53)
قس طينخ قؼبؤ هة قس ط رة س ك باخ  (  قس صر ع ؿب   غبه  :  ؤسبا قسيف  ب  ا   ر ث رة قس حايا54)

 . 33خ ص.1989قعب ق اخ 
خ 1979(  ع بر خب ش : قس  بي قعب ق اي     فا هبخ قسشاالة قس ط رة س  شا اقس  زي خ قعب ق ا خ55)
 . 12خ ص  2ط
(  رقجلت  االم: قس   رمي قسإ  م اقسشخيفرة قس ط رةخ قسشاالة قس ط رة س  شا اقس  زي خ قعب ق ا 56)
 . 126خ ص  1975خ
د  رمخ درق بت    بريخ قعب ق ا قغب يت اقؼب بعاخ   شسة قؼب برهخ  (   با  نجلاقارمي57)

 . 78خ ص2001قال ك  ريةخ 
 إال ع     ب    رخ قألدا قعب ق اع   رحبا قسافث  1934 برس  10(  قسشهباخؾب   58)

 . 57 اقس حاياخ دقر قس  مي س  اليٌنخ جلًناتخ ص
خ  إال ع     ب    ر: قألدا قعب ق اع   رحبا قسافث اقس حاياخ 1934خ  برس (  قسشهبا59)

 . 58ص 
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خ 1خ جلًناتخ دقر قس اا قال ال مخ ط 3خ  بريخ قعب ق ا قسجإب خ ج (  الجل  قسإب مي     قهلل60)

 . 285خ ص  1998
خ ص 3خ قؼبا     هاخ ج(  ع    بعر  قس   رمي قؼب  ا نذل قعب ق ايٌن رق  : الجل  قسإب مي     قهلل61)

367 -400 . 
 خ دقر دح يخ 1871 - 1830(    هبة جلإ بشخ قغباالة قس بشًنية قس ا هرة   قعب ق ا 62)

 . 37 خ ص 1992قعب ق اخ قس ب ة قألاذلخ 
(   يف  ى قألشاهخ قعب ق ا قأل ة اق    خ  اصبة : ح  م جل  عرهىخ قؼبؤ هة قس ط رة 63)

 . 273 خ ص 1983س ك با. قعب ق ا. قس ب ة قألاذلخ 
 إال ع : قس ال  ر عب  قسكامي جل ع يفبهخ صب رة  1972/ بع 8(  ؾب ة قألعبسة قعب ق ايةخ ع د64)

 . 120خ ص1رة قعب ق ايةخ دقر قسب تخ ره  ر ةخ طقس   بط قؼبه  ٌن اداراب      ر قغباالة قس ط 
 .47-46خ ص2د ج1975-1921(  ؿب   ع م دجل زخ العال  قالعالح   قعب ق ا     عب :65)
 اخ قس ب ة قسجب رةخ اعااجلة قعب ق اخ قسشاالة قس ط رة س  شا اقس  زي خ قعب ق خ قجل  جلبدي (  ؿب   قؼبر م66)

 .40  ص1983
 ب ع م ن  ال   : ).... اسكم الذالا ف ب   قعب اقي ال  زي (  قسملع يإ ي ع ا ع  ضب ق     ة67)

  قف همي  الع د جل ث قألع بي قػببس ة قس  ار ي الث بط ا ي ا الفايإرب ف م عه من هني قأل  قت  
اظبت جلبالذببر جلبس ظب  قسبشاية اجلر ي ح برة قؼبإبجلا مث  إ ي نذل جلبا قس قدع س ح ي نذل  بدة قعبًن 

خ  بريخ قعب ق ا قسجإب خ  دقر اار  قال  رالط ع ى أ ا قؼبإبجلا....نخل( ) إال ع : الجل  قسإب مي     قهلل
 ( 161خ ص  5خ ج 1998  خ1قس اا قال ال مخ جلًناتخط

 . 161خ ص  5خ  بريخ قعب ق ا قسجإب خ  ج (  الجل  قسإب مي     قهلل68)
(     قألاربه قس ب ة قس  الب ي     دة   قعب ق ا حر ملقك الاربه جلري قؼببيخ الاربه 69)

اربه قس ر   )قؼبربمن(خ الاربه قأل  س خ الاربه  ب  قػبًنقتخ الاربه قس اربتخ الاربه قألشاقهخ ال
  كة اقؼب ي ة.. 

(     قألاربه قػببعة قس  الب ي     دة   قعب ق ا حر ملقك: الاربه قسشرخ قسج بسيبخ قعبب   70)
قسكبًنخ الاربه ـب  ف قؼبهب   اقس اقيب اقعببب بت ال    هب ع ى ح منخ قألاربه قس ب ة ا ب ام ذقت 
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اقالشاقه ع ى ؾب  عة    قؼب حإبت اقس  قجل  صًن ال  قس  ايف  قس بجل  قال   بعم اقؼب ق ر  قحمل دة

 جلبس    رة صًن دررش ف جال الاربه قألشاقه  بعة جل مة   ر ة   ق     االملسل الاربه قأل  س .
 . 161خ ص 5خ  بريخ قعب ق ا قسجإب خ ج (  الجل  قسإب مي     قهلل71)
 . 248خ ص1(  قؼبا   قسهبجلشخ ج72)
خ راقد قؼبإبا ة قس ط رة   1962-1830(  قسه ر  جل ر ب خ شخيفربت جلبرزة   ال بح قعب ق ا73)

 . 32خ ص2004خ 2خ دقر قأل   س  ببعة اقس شا اقس  زي خ قعب ق اخخ ط19قسإا  
 . 63خ ص3جإب خ جخ  بريخ قعب ق ا قس(  الجل  قسإب مي     قهلل74)
(  ق ظا: ع ًنقاع قضبر منخ ر بيب ـب يفاة    بريخ قعب ق ا قغب يتخ دقر قؽب ا س  ببعة اقس شا 75)

 . 2005اقس  زي خ عٌن   ر ةخ 
 . 380خ ص  1خ ط4خ  بريخ قعب ق ا قسجإب خ ج(  الجل  قسإب مي     قهلل76)
 . 379خ ص  1خ ط4(  قؼبا   قسهبجلشخ ج77)
 . 380خ ص  1خ ط4(  قؼبا   قسهبجلشخ ج78)
 . 382خ ص  1خ ط4(  قؼبا   قسهبجلشخ ج79)
 .. 29خ ص 4(  قؼبا   قسهبجلشخ ج80)
 خ ا ب جل  اب. 34خ ص4( ق ظا: قؼبا   قسهبجلش ج81)
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 أفكار الجامعة اإلسالمية في الجزائر وعودة االتصال بالمشرق
 )أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين(

 ( أحمد بن بلة1جامعة وهران )/ بالل صديقيدكتوراه/ طالب 
 ( أحمد بن بلة1جامعة وهران )/ رابح لونيسيأ.د/إشراف 

           
من ادلواضيع اذلامة اليت كاف ذلا أثر يف حياة  : تعد أفكار اجلامعة اإلسالميةالملخص

اجلزائريُت من الناحية الثقافية أواخر القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين، حيث  
لطات االستعمارية كانت سببا يف ىجرة البعض منهم إىل ادلشرؽ، ما جعل الس

إجراءات احتياطية وصلت الذي دفعها الزباذ ، و بعُت الريبة ذلذا األمر الفرنسية  تنظر
إىل حد التعسف للحد من انتشار ىذه األفكار وزلاربتها، خاصة إذا علمنا أهنا كانت 
هتدؼ إىل مل  مشل ادلسلمُت وتوحيد رايتهم والنهوض دبجتمعاهتم، غَت أف ىذه 
السياسة الفرنسية مل تثن من عزمية اجلزائريُت يف التفاعل مع ىذه األفكار والدعاية ذلا 

 .اولة ذبسيدىا، وىو ما سنتناولو بشيء من التحليل يف ىذا ادلقاؿوزل

Abstract  

Ideas of Islamic University are important topics that have had 
an impact in the lives of the Algerians culturally late 
nineteenth and early twentieth century ; Where was the cause 
of migration of some of them  to the Orient , What made the 
French colonial authorities look with suspicion to this 
problem; that leads the latter  to take precautionary 
measures.qnd  abuse  to control the spread of these ideas , 
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especially if those ideas were   meant to gather  Muslims, 
uniting them and promote their communities   But this 
French policy  did not dissuade Algerians in interaction with 
these ideas and propaganda and an attempt to recast ,which is 
the subject of our  analysis in this article. 

  د:تمهي
صباؿ الدين األفغاين  اإلسالمية كفكرة إصالحية دعا إليها ذبربة اجلامعة عد  ت  
للمفعوؿ الذي أحدثتو يف عديد ( ذبربة متميزة وفريدة وذلك نظرا 9897_9889)

بلداف العامل اإلسالمي، غَت أف ىذه الفكرة ليست األوىل من نوعها على مستوى 
سبقتها دعوة إصالحية حملمد بن عبد الوىاب  العامل اإلسالمي يف العصر احلديث، فقد

ـ، حيث رك زت ىذه احلركة على 98يف شبو اجلزيرة العربية يف النصف الثاين من القرف 
ية اليت أ لصقت البدع واخلرافات وادلمارسات الطرقاجلانب العقدي وزلاربة الشرؾ و 

الت أخرى  بالعقيدة اإلسالمية، وظلت على ىذا دوف أف يتعدى إصالحها إىل رلا
كالسياسة واالقتصاد واجملتمع والثقافة، إىل أف ظهر صباؿ الدين األفغاين يف النصف 

ليت اختلفت يف دعوهتا عن سابقتها. ـ بفكرة اجلامعة اإلسالمية ا99الثاين من القرف 
اإلسالمية يف اجلزائر ؟  ومن ىنا نطرح اإلشكاؿ اآليت: كيف أثرت أفكار اجلامعة

ما ىو مضموف فكرة "اجلامعة اإلشكاالت الفرعية ومنها: وتندرج ربتها بعض 
وتكمن أمهية وأىداؼ ىذه الدراسة اجلزائر؟  يفوأثرىا  وكيف كاف صداىا ؟اإلسالمية"

يف إبراز تأثر اجلزائريُت بأفكار اجلامعة اإلسالمية، ومسامهة ىذه األفكار يف احلركة 
ية القرف العشرين،  كما أهنا تعطينا اإلصالحية اجلزائرية هناية القرف التاسع عشر وبدا

 فكرة واضحة عن التواصل بُت اجلزائر والعامل اإلسالمي.
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 شخصية جمال الدين األفغاني: -
ي عد  صباؿ الدين األفغاين من أبرز رموز االذباه اإلصالحي ادلعاصر كاف ميالده 

حيث تلقى تعليمو األوؿ، وعندما بلغ سن الثامنة  9889بقرية أسد أباد بأفغانستاف 
عشرة غادرىا ليبدأ رحالتو الشهَتة إىل العامل اإلسالمي حيث تنقل بُت سلتلف أقطاره 

علومو واستفاد من معارفو احلديثة يف اذلند واحلجاز  واطلع على ذباربو وتعرؼ على
 اطلع على نظاـ األزىر وجلب انتباه ادلثقفُت إليوا ومصر حيث وتركي

. دعا إىل ربقيق الوحدة اإلسالمية ومن أىم كتاباتو "إبطاؿ مذىب الدىريُت وبياف 1
 2مفاسدىم"

( إذ فيها قدـ 9879-9879ومن ادلراحل اذلامة يف حياة الرجل فًتة إقامتو دبصر)
أشبن ما جادت بو شخصيتو من عطاء سواء من حيث اجلانب الفكري أو النضاؿ 
السياسي.مستغال اخللفية احلضارية العريقة ذلا إضافة إىل إمكانياهتا البشرية واالقتصادية 

مكانة يف وجدانو فقد ربدث عنها قائال : " إهنا والسياسية، فضال عما ربظى بو من 
باب احلرمُت ...وإف مسألتها أىم ما يف ادلسألة الشرقية .........وىي أحب بالد اهلل 

 3إيل."
تتلمذ على يده مفكروف كبار وتأثروا بو على غرار زلمد عبده، ىذا األخَت 

مدا وإبراىيم واألولياء الذي ربدث عن أستاذه قائال: "إنو أعطاين حياة أشارؾ هبا زل
والقديسُت.....وإنٍت أوتيت من لدنو حكمة أقلب هبا القلوب وأعقل هبا العقوؿ.".  
كما وصفو جورجي زيداف بأنو: "قطب من أقطاب الفلسفة، وعاش ركنا من أركاف 

 4السياسة........وتوافرت فيو قوى الفالسفة ومواىب رجاؿ األعماؿ".
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كرة اجلامعة اإلسالمية كسبيل للخروج من سيطرة أما عن فكره فقد ركز على ف 
االستعمار وبذؿ من أجلها الكثَت وراسل للتعريف هبا عديد الشخصيات واألمراء 
وادللوؾ وشلا كتبو يف الدعوة ذلا ما يلي: "واعتصموا حبباؿ الرابطة الدينية، اليت ىي 

صري بادلغريب... أحكم رابطة اجتمع فيها الشرقي بالغريب، والفارسي باذلندي، وادل
 5وقامت ذلم مقاـ الرابطة النسبية"

 *الجامعة اإلسالمية: 
ىي حركة تدعو إىل التضامن بُت ادلسلمُت من أجل ربقيق الوحدة ومواجهة 
التوسع االستعماري األورويب،كما أهنا سبثل دائرة انتماء عقائدي وحضاري وسياسي 

د وسائل عدة منها: اإلصالح للمسلمُت صبيعا باختالؼ أقطارىم وأعراقهم تعتم
الديٍت واالجتماعي عن طريق سبجيد العقل والعودة إىل مذىب السلف والعهد النبوي 

 6ـ99وقد ظهرت يف الربع األخَت من القرف 
ورشيد  7وأصحاب ىذه الفكرة أو دعاهتا ىم صباؿ الدين األفغاين مث زلمد عبده

ة العثمانية السلطاف عبد احلميد وقد ربمس ذلا على ادلستوى الرمسي يف الدول 8رضا
 9(9998_9876الثاين)

 :10ومن بُت ادلبادئ واألسس اليت قامت عليها فكرة اجلامعة ما يلي
أمهية الوازع الديٍت عند ادلسلمُت الذي يعترب أساس يف مقاومتهم لالستعمار  -9

الغريب، فال ميكن ألي أيديولوجية شرقية أو غربية أف تقدر على ذلك وال حىت 
 رة عصبية عرقية.لقد

الوحدة اإلسالمية ىي الطريق الوحيد دلقاومة الغزو الغريب باعتبار ادلسلمُت أىل  -2
عقيدة واحدة، وىو ما جيعل منهم جسما واحدا إذا اشتكى منو عضو تداعى لو 

 سائر اجلسد بالسهر واحلمى.
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الشروع يف إصالحات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية للدوؿ اإلسالمية،  -8
اليت لطادلا جربت طرقا بالية وسبسكت هبا يف تسيَت شؤوهنا ادلختلفة، وألصقت 
تلك الطرؽ باإلسالـ وىو منها براء. إضافة إىل ذبديد الصالت احلضارية مع 

 الغرب على أساس اقتباس كل نافع ومفيد من حضارتو وعلومو.
 ربرير ثروات العامل اإلسالمي من السيطرة االستعمارية الغربية. -4
يقاظ اذلمة يف نفوس ادلسلمُت دلقاومة االستعمار وعدـ الرضوخ لو حيث يقوؿ: إ -5

"أال أيها النائموف تيقظوا، أال أيها الغافلوف تنبهوا، يا أىل الشرؼ وادلروءة 
والنخوة، ويا أويل الغَتة الدينية واحلمي ة اإلسالمية ارفعوا رؤوسكم... ىذا وقت 

 عمل شرعي". يتقرب فيو ادلؤمنوف إىل رهبم بأفضل
، أو وحدة ادلسلمُت من الناحية 11كما أف نظرة صباؿ الدين األفغاين للخالفة

السياسية زبتلف عما كانت عليو يف السابق فهو يسلم بعسر أو استحالة وجود قائد 
واحد ذلا يأسبر اجلميع بأوامره أو ينتهوف بنواىيو، بل يرى ضرورة أف يكوف اإلسالـ ىو 

ا محملو من قيم ومبادئ وقد وض  ذلك قائال: "ال ألتمس بقويل رمز وحدة ادلسلمُت دل
ىذا أف يكوف مالك األمر يف صبيع األقطار اإلسالمية شخصا واحدا، فإف ىذا ردبا  
كاف عسَتا، ولكٍت أرجو أف يكوف سلطاف صبيعهم القرآف، ووجهة وحدهتم الدين، 

فإف حياتو حبياتو وكل ذي ملك على ملكو يسعى جبهده حلفظ اآلخر ما استطاع، 
 .12وبقاءه ببقائو"

أما عن احملرؾ األساس يف ىذا ادلشروع أو الفكرة حسب نظره فهم العلماء 
حيث يقوؿ عنهم وعن مكانتهم وما ينتظر منهم: "ورجاؤنا أف أوؿ صيحة تبعث إىل 
الوحدة وتوقظ من الرقدة تصدر عن أعالىم مرتبة، وأقواىم شوكة، وال نرتاب يف أف 
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العلماء العاملُت ستكوف ذلم اليد الطوىل يف ىذا العمل الشريف واهلل يهدي من يشاء 
 .13وهلل األمر من قبل ومن بعد"

بعد أف عرفنا بأفكار ومبادئ اجلامعة اإلسالمية وشخصية صباؿ الدين األفغاين 
الداعي ذلا، ذبدر بنا اإلشارة إىل أف زلمد عبده وىو أحد دعاهتا، وبعد ادلضايقات 

. ربوؿ إىل رافض 9889الكبَتة اليت تعرض ذلا إثر ثورة أضبد عرايب يف مصر سنة 
للعمل السياسي ومل جيعلو أولوية، بل ركز على إصالح التعليم ودعا إىل مراجعة مناىج 

، مث جاء بعد ىؤالء رواد مصلحوف سبيزت دعوهتم بالشمولية يف الطرح، 14األزىر
سالمي منطلقُت من مبادئ اإلسالـ ومراعاة لواقع والمسوا عدة قضايا زبص اجملتمع اإل

العصر، كرشيد رضا صاحب "ادلنار" وشكيب أرسالف صاحب فكرة القومية اإلسالمية 
 . وغَتىم من ادلصلحُت.15وعبد الرضباف الكواكيب ادلناىض لالستبداد

ونظرا الىتماـ السلطاف عبد احلميد بفكرة اجلامعة اإلسالمية أصب  ذلذا 
لفكرة بشكل عاـ حضور يف معًتؾ السياسة الدولية، كما كاف محدو ادلصطل  وا

السلطاف عبد احلميد الثاين تفاؤؿ كبَت وثقة بوحدة ادلسلمُت وىو ما عرب عنو بقولو:" 
جيب تقوية روابطنا ببقية ادلسلمُت يف كل مكاف، جيب أف نقًتب من بعضنا البعض 

حدة، ووقتها مل محن لكنو سيأيت، سيأيت أكثر وأكثر، فال أمل يف ادلستقبل إال هبذه الو 
اليـو الذي يتحد فيو كل ادلؤمنُت وينهضوف فيو هنضة واحدة ويقوموف فيو قومة رجل 

 .16واحد، وفيو محطموف رقبة الكفار"
كاف يهدؼ السلطاف عبد احلميد الثاين من خالؿ اىتمامو ىذا بالفكرة إىل 

 :17ربقيق عدة أىداؼ منها
ـ وخصومو ادلدافعُت عن الثقافة الغربية، الذين توغلوا _ مواجهة أعداء اإلسال

 يف األجهزة اإلدارية واعتلوا ادلناصب السيادية يف البالد العربية واإلسالمية.
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_ إثبات قدرة ادلسلمُت يف أف يشكلوا كيانا سياسيا ىاما ومؤثرا محسب لو 
نا منيعا ضد حسابو، يستطيع مواجهة الغزو الفكري والثقايف والعقدي، ويكوف حص

 الدوؿ االستعمارية.
_ إحياء منصب اخلالفة ليكوف أداة قوية فعلية، وليس صوريا كما ظل لفًتة. و 
قد عرب عن ىذا بقولو:" إف العمل على تقوية الكياف السياسي واالجتماعي اإلسالمي، 

 أفضل من إلقائو أرضا، وتكوين كياف غريب فكريا واجتماعيا على نفس األرض". 
لصاليب إىل أف ىذه األىداؼ اليت بيناىا، ىي نفسها اليت أشار إليها يشَت ا

ادلؤرخ الربيطاين "أرنولد توينيب" حُت قاؿ:" إف السلطاف عبد احلميد كاف يهدؼ من 
سياستو اإلسالمية، ذبميع مسلمي العامل ربت راية واحدة، وىذا ال يعٍت إال ىجمة 

 .18الغريب اليت استهدفت عامل ادلسلمُت"مضادة، يقـو هبا ادلسلموف ضد ىجمة العامل 
وقد استخدـ السلطاف عبد احلميد الثاين كل اإلمكانات اليت أتيحت لو يف 
ذلك الوقت، من أجل ربقيق ىذا الشعار والتعريف بو، فاتصل بالدعاة من سلتلف 
اجلنسيات يف العامل اإلسالمي، والبارزين يف رلاالت السياسة، والشخصيات اليت ميكنها 

لذىاب والتنقل وااللتقاء بالشعوب اإلسالمية وفهم ما تعانيو، وإبالغ ىاتو األخَتة ا
بتوجيهات السلطاف ورغبتو يف نشر العلـو اإلسالمية، ومراكز الدراسات اليت تعٌت 
باجلانب الديٍت، كما قاـ يف ىذا اإلطار بطبع الكتب والعناية بادلساجد واجلوامع من 

إضافة إىل القياـ حبمالت تربع لبناء ادلساجد يف العامل، كما  ترميم وبناء اجلديد منها،
اىتم بادلواصالت لربط أجزاء الدولة العثمانية، واستمالة زعماء القبائل العربية بتعليم 
أبناءىم يف مدرسة أقيمت يف عاصمة اخلالفة وتدريبهم على اإلدارة، ومل يغفل اجلانب 

دعاية لفكرة اجلامعة، وعمل على إحداث اإلعالمي فركز على الصحف اإلسالمية لل
 .19هنضة علمية وتقنية يف الدولة العثمانية
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حظيت ىذه اجملهودات بالتفاؼ عديد العلماء والدعاة حوؿ ىذا ادلشروع، من 
أمثاؿ مصطفى كامل من مصر، وأيب اذلدي الصيادي من سوريا، وعبد الرشيد إبراىيم 

 .20األفغاينمن سيبَتيا، فضال عن ملهمها صباؿ الدين 
ميكننا القوؿ من خالؿ ما سبق بأف ادلشروع السياسي الذي نادى بو صباؿ 
الدين األفغاين وربمس لو السلطاف عبد احلميد الثاين ومن بعده ادلصلحوف اآلخروف 
ادلتمثل يف فكرة اجلامعة اإلسالمية، كاف ذو مرجعية رئيسة وىي الدين أو اإلسالـ 

 ادلسلمُت باختالؼ بلداهنم، أعراقهم وقومياهتم. الذي أراده جامعا وموحدا بُت
كما ظل شعار اجلامعة اإلسالمية يف العصر احلديث مرجعية للعديد من 
الدعوات واحلركات اليت صبعها ىدؼ كبَت وىو النهوض باألمة اإلسالمية، وذلك 

الذي بالرجوع إىل اإلسالـ كسبيل للخروج من احلالة ادلًتدية وحالة التخلف احلضاري 
يعيشو العامل اإلسالمي، رغم اختالؼ ىذه الدعوات أو احلركات يف وسائلها وتوجهاهتا 
ادلذىبية وظروفها اإلقليمية كالسنوسية والوىابية واحلركة ادلهدية على سبيل ادلثاؿ ال 

 احلصر.
 صدى أفكار الجامعة اإلسالمية لدى الجزائريين:*

ة اإلسالمية واحلركة النهضوية تشَت بعض الدراسات إىل أف تأثَتات اجلامع
.ومن 21اإلصالحية يف ادلشرؽ العريب كانت قد وصلت اجلزائر مطلع القرف العشرين

أوائل اجلزائريُت الذين نادوا بضرورة اإلصالح حىت قبل ظهور تيار اجلامعة اإلسالمية 
بن عبد القادر اجملاوي، صاحل بن مهنا، سعيد بن زكري، زلمد بن اخلوجة وعبد احلليم 

. رغم أف بعضهم زبرج من مدارس حكومية فرنسية اليت كانت تعٌت بتكوين 22مساية
موظفي السلك الديٍت والقضائي، إال أف ىذا مل مينع تأثرىم بأفكار خَت الدين التونسي 

 .23ـ حيث كانوا يقرؤوف عنها99وزلمد عبده هناية القرف 
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كا ثقافيا ودينيا وكانت ومن األحداث اليت ألقت بظالذلا يف اجلزائر وأحدثت حرا 
سببا مباشرا جيسد االحتكاؾ باألفكار اإلصالحية ادلشرقية ىي زيارة زلمد عبده إىل 

وىو أحد أنصار فكرة اجلامعة اإلسالمية غَت أف تأثَتىا كاف  9998اجلزائر سنة 
زلدودا ألنو مل يتصل باجلمهور واكتفى بلقاء النخبة الذين نقلوا أفكاره فيما بعد، ومن 

 .24ؤالء نذكر عبد احلليم بن مساية وبن ادلوىوب وبن اخلوجةى
وعن انطباع زلمد عبده فإنو مل يكن صائبا ألنو مل يالمس حقيقة الواقع 
اجلزائري، وىو ما عرب عنهإبراىيم بن العقوف يف مذكراتو بقولو: "إف النظرة ادلتشائمة اليت 

و بالطبقات العامة الشعبية أخذىا زلمد عبده عن اجلزائريُت كانت بسبب عدـ اتصال
وال بادلثقفُت ثقافة عربية إسالمية واكتفى باالستماع إىل من قدمتهم لو فرنسا ليعربوا 

 .25عن ثقافتهم
كما بُت زلمد حريب كذلك أف األفكار اإلصالحية ؾ "اجلامعة اإلسالمية" اليت 

ر اجلزائر ظهرت يف ادلشرؽ وصلت اجلزائر متأخرة، فهو يرى بأف زلمد عبده حُت زا
والتقى دبثقفيها، الحظ دبرارة اجلمود الثقايف دلمثلي اإلسالـ يف اجلزائر، ويواصل يف ىذا 
الصدد حوؿ تأثَت األفكار اإلصالحية ويرى بأهنا مل تتجسد بشكل فعلي يف اجلزائر إال 
يف العشرينيات من القرف العشرين، ويعود الفضل يف ىذا إىل الشيخ عبد احلميد ابن 

الذي سعى فيما بعد مع ثلة من العلماء اآلخرين إىل ىيكلة ىذا التوجو يف  باديس،
 998926شكل تنظيم أطلق عليو "صبعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت" سنة 

وإذا ما عدنا إىل تأثَت الزيارة فإف ىذا األمر ظل زلل خالؼ بُت الدارسُت 
اجلزائريُت كاف مباشرا وأف أفكار  وادلؤرخُت حيث يشَت علي مر اد إىل أف أثر الزيارة على
. وىو ما خيتلف مع ما ذىب 27اجلامعة اإلسالمية واإلصالح الديٍت قد لقيت رواجا

 .28إليو شارؿ أندري جولياف من أف صدى ىذه الزيارة مل يكن بالشكل الكبَت
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أما أبو القاسم سعد اهلل فَتى أف أفكار اجلامعة اإلسالمية وصداىا كاف موجودا 
وبعد زيارتو كانت أفكار اجلامعة  9998ة زلمد عبده إىل اجلزائر سنة قبل زيار 

اإلسالمية موجودة ومنتشرة بشكل كبَت يف اجلزائر، ويستدؿ على ذلك باجلريدة اليت  
 9998كانت تنشر آراء زلمد عبده عن الشريعة والشؤوف اإلسالمية كػ"ادلغرب" يف 

ر العاصمة، و"اإلحياء" اليت  يف اجلزائ 9994_9998و"ذو الفقار" بعد ذلك يف 
. كما ربدث عن اإلجراءات اليت كانت 9997_9996كانت ت نشر بالعربية سنة 

 .29تتخذىا فرنسا للحد من أفكار اجلامعة اإلسالمية أو زلاربتها
بالرغم من ىذا التضارب بشأف تأثَت زيارة زلمد عبده للجزائر، إال أف ما يتفق عليو 
اجلميع، ىو وجود صدى لدعوة زلمد عبده وأفكاره اإلصالحية،و أنصار لفكرتو 
ومتأثرين هبا، و ىو ما عكستو الصحف واجلرائد الصادرة حىت قبل زيارتو، فقد كاف 

هما يف الكثَت من القضايا األثر العميق على لنشاط صباؿ الدين  وزلمد عبده وآرائ
 اجملتمع اجلزائري الذي تأثر بآرائهما التحررية. 

إف ىذه الضجة واحلراؾ حوؿ أفكار اجلامعة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي عامة 
ويف اجلزائر خاصة، يعكساف بكل ت أكيد مكانة الرجل ادلصل  صباؿ الدين األفغاين 

ما يقوؿ عنو مالك بن نيب: "ىذا ادلصل  الذي كانت كلمتو قد وأمهية فكرتو، فهو ك
شقت كاحملراث يف اجلموع النائمة طريقها، فأحيت مواهتا، مث ألقت وراءىا بذورا لفكرة 

 .30بسيطة: فكرة النهوض"
كما أف تبٍت السلطاف عبد احلميد الثاين لفكرة اجلامعة اإلسالمية كاف لو كبَت 

شرىا باجلزائر وكافة البلداف اإلسالمية األخرى، إذ أف بعض األثر يف تفعيل الفكرة ون
اجلزائريُت اخنرطوا يف اجلمعيات الدينية اليت أوجدىا السلطاف عبد احلميد يف ادلدينة 
ادلنورة، كما فتحت األبواب أماـ ادلهاجرين اجلزائريُت ادلقيمُت يف ادلشرؽ وتركيا لالخنراط 
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ة للمسلمُت الذين كانوا ربت وطأة البلداف األوروبية يف جلاف اجلامعة اإلسالمية ادلمثل
 .31ادلستعمرة

مل تكن السلطات االستعمارية دبعزؿ عن ىذه التطورات فقد أشارت صراحة إىل تأثَت 
( وعُت بساـ 9999أفكار اجلامعة اإلسالمية ودورىا يف مقاوميت عُت الًتكي )

(، ومل يقف رد فعل السلطات الفرنسية عند حد االهتاـ، بل تعداه ليشمل 9996)
قاـ بو احلاكم العاـ الفرنسي "جونار"، رلموعة من اإلجراءات واالحتياطات، منها ما

حيث أمر رؤساء العماالت الثالثة بغلق ادلقاىي ونفي أوطرد وسجن كل مشتبو بو من 
اجلزائريُت هبذا اخلصوص، وقد تزامن ىذا مع مقاؿ نشره صحفي معتمد يدعى "أندري 

جة مفادىا أف ميفيل" بُت فيو تأثَت اجلامعة اإلسالمية يف اجلزائر وادلغرب ووصل إىل نتي
 .32ىناؾ غليانا موجها من القسطنطينية والقاىرة عرب برلُت

ويف ذات السياؽ قامت السلطات الفرنسية باعتقاؿ قربصيُت مسلمُت بلغ 
عددىم شبانية عشر رجال وامرأة بتهمة الدعاية للجامعة اإلسالمية يف اجلزائر ضد 

ء اإلبل وقد حظوا باستقباؿ يصل فرنسا،كانوا يتنقلوف يف الصحراء اجلزائرية بدعوى شرا
إىل درجة القداسة حسب تعبَت ادلراسل الفرنسي الذي نقل اخلرب، إىل أف حقق مع 

 .33ىؤالء بعد ذلك ومت إجبارىم على مغادرة اجلزائر
وبالرغم من التوجس الفرنسي من أفكار اجلامعة اإلسالمية وصداىا يف اجلزائر 

ومنشورات معربة عن الفكر اإلصالحي  إال أف ىذا مل مينع تسرب أو دخوؿ صحف
مثال ذات التوجو العبدوي كانت ربظى بشعبية كبَتة بُت  *التجديدي، فمجلة "ادلنار"

صفوؼ اجلزائريُت خاصة ادلثقفُت منهم ثقافة عربية وكانت سبثل بالنسبة ذلم لساف 
 . 34اإلسالـ ومنرب اإلصالح
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شية التضييق عليها من طرؼ وخبصوص رللة ادلنار وأمهيتها لدى اجلزائريُت وخ
السلطات االستعمارية الفرنسية بعدـ دخوذلا للجزائر، طالب قر اؤىا وادلقبلُت عليها 
زلمد عبده بإيصاؿ رسالة إىل ادلصل  رشيد رضا مفادىا أال خيوض يف السياسة 

 .35الفرنسية يف اجلزائر فتقدـ على منعها من الدخوؿ، فهي بالنسبة ذلم مدد احلياة
عيد عن رلاؿ الصحف واجملالت اإلصالحية فإف رللة "العروة الوثقى" اليت وغَت ب

أسسها األفغاين مع زلمد عبده يف باريس كما أشرنا سابقا كانت ذات صيت وتأثَت  
كبَتين على اجلزائريُت، إضافة إىل كتب زلمد عبده، حىت أف بعض ادلثقفُت اجلزائريُت 

اجملاوي وزلمد بن أيب شنب كانوا يدر سوف  أمثاؿ عبد احلليم بن مساية وعبد القادر
 .36إنتاج زلمد عبده الفكري لتالمذهتم لتفسَت القرآف الكرًن ورسالة التوحيد

مل يكتف اجلزائريوف وخاصة ادلثقفوف منهم بوضع ادلتلقي، بل بادروا إىل إنشاء 
 وتأسيس جرائد ذات طابع إصالحي كجريديت "ذو الفقار" و"الفاروؽ" وىذا ما أعطى
حيوية وحركية يف أوساط اجلزائريُت الذين سرعاف ما ذبلت أفكارىم من خالؿ تأسيس 

 صبعيات ونواد ورلالت سامهت يف تطور رلتمعهم ووعيو.
 1883فظهرت بعض الصحف لكنها سرعاف ما اختفت كصحيفة ادلنتخب ،

اليت موذلا عدد من اجلزائريُت من مدينة قسنطينة، وكاف يشرؼ على إدارهتا 
ي،ودامت أشهر فقط، وظهرت كذلك جريدة "احلق" اليت أصدرىا جزائريوف يف فرنس

. واختفت أو توقفت عن الصدور بعد مدة ، وعندما 1893مدينة عنابة سنة 
رخصت فرنسا بصدور الصحف بالعربية ظهرت زلاوالت وطنية عدة أخرى سرعاف ما 

احلس الوطٍت ، ادلالمسة اصطدمت  باإلدارة الفرنسية الرافضة لتناوذلا للمواضيع ذات 
للواقع اجلزائري كصحيفة "عمر راسم " ذو الفقار"، اليت أشرنا ذلا سابقا، وجريدة عمر 
بن قدور "الفاروؽ"، اليت دامت وقتا طويال البتعادىا عن القضايا الداخلية واىتماماهتا 
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لعادلية بآفاؽ العامل العريب واإلسالمي، لكنها توقفت عن الصدور عند اندالع احلرب ا
 .37األوىل

أف اجلزائريُت استطاعوا (1900-1920) ومن ادلالحظ يف الفًتة ادلمتدة مابُت
خلق صحافة مؤثرة كاف ذلا األثر يف بلورة القضية الوطنية للرأي العاـ اجلزائري، رغم 
عدـ التكافؤ يف التسهيالت واإلمكانات مقارنة بالصحافة االستعمارية، وألمهية اإلعالـ 

كرسالة حضارية كاف للجزائريُت إسهامات جديدة يف ىذا  اجلانب ككتابات   والصحافة
عبد القادر اجملاوي، وادلولودين ادلوىوب، وزلمد بن أيب شنب، وزلمود كحوؿ ... 
وغَتىم. يف صحيفة ادلغرب األسبوعية،  اليت كانت تصدر بالعربية وكاف توجهها 

( وقد أثٌت عليها الزعيم  (1903-1913إصالحيا إسالميا واستمرت عقد من الزمن 
 .38اإلسالمي وادلصل  ادلصري زلمد عبده

 الهجرة نحو المشرق:
إف ىناؾ أسبابا عديدة دفعت باجلزائريُت إىل اذلجرة أبرزىا سياسة احلكم 
الفرنسي، الذي سبيز بالقسوة واالضطهاد وعدـ تقبل اجلزائري، يضاؼ إىل ذلك انعداـ 
احلرية وعدـ وجود وسائل للتعبَت وصعوبة العيش، وشلا زاد األمر تعقيدا شعور اجلزائري 

على أرضو وحريتو، ما دفعو إىل التفكَت يف مغادرة  بعدـ األمن على دينو بعدما فقده
بلده إىل بلد أخر جيد فيو ما فقده يف وطنو، لكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو:_ىل  
كانت ىذه األسباب ىي فقط من دفعت اجلزائريُت إىل اذلجرة؟ أـ أف ىناؾ أسبابا 

 أخرى ال تقل أمهية عن ىذه؟
ناؾ سببا ىاما يضاؼ إىل صبلة األسباب يرى عدد من الباحثُت والدارسُت أف ى

اليت ذكرنا سابقا كاف لو تأثَت على ظاىرة اذلجرة اجلزائرية وىو " أفكار اجلامعة 
اإلسالمية "، فقد وجد اجلزائريوف ادلهاجروف إىل الشرؽ وخصوصا األدىن حرية وظروؼ 
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زائر خيربوهنم عيش أحسن من اليت عايشوىا يف بلدىم فبعثوا بالرسائل إىل ذويهم يف اجل
بذلك، كما أنو على ادلستوى اإلعالمي اشتغلت جرائد "كادلؤيد" و"ادلهاجر" على 
احلالة اجلزائرية وكانت تستنكر باسم اجلامعة اإلسالمية احلكم الفرنسي وشلارساتو على 
اجلزائريُت، حيث اعتربتو السبب الذي قاد اجلزائريُت إىل العبودية وأخضع الشؤوف 

لطتو وقضى على ادلؤسسات العربية، كما دعت يف الوقت ذاتو اجلزائريُت اإلسالمية لس
إىل اذلجرة إىل أرض احلريات، ىذا األمر دفع باجلزائريُت إىل األمل يف حياة أفضل مع 
إخواهنم يف الشرؽ خصوصا مع استمرار سياسة االضطهاد الفرنسية واليت كانت من 

 .39األسباب اليت عجلت برحيلهم
ارىم ونظرهتم إىل الشرؽ سلالفة دلا وجدوه ىناؾ، فقد حظي ومل تكن أفك

اجلزائريوف يف الشرؽ األدىن دبكانة ومسعة كبَتة، حيث تولوا ادلناصب العليا وحصلوا على 
امتيازات بسبب ما اشتهروا بو كأنصار للجامعة اإلسالمية وأبطاؿ وقفوا ضد ادلستعمر 

ما للجزائريُت من مسعة لدى ادلسيحيُت يف  الفرنسي ومل يرضوا بالتعايش معو، إضافة إىل
سوريا ولبناف بفضل شخصية األمَت عبد القادر أثناء إقامتو يف سوريا، حيث كاف سببا 

. ومن األرقاـ اليت 9869يف إنقاذ ادلنطقة من حرب أىلية كادت تعصف هبا سنة 
 8842غ ميكننا ذكرىا يف ىذا الشأف أف عدد اجلزائريُت يف ادلدف السورية فقط بل

 .40فردا
وبالرغم من التسهيالت ادلقدمة للجزائريُت كمنحهم األراضي وإعفاءىم من 
اخلدمة العسكرية وتوليهم ادلناصب يف اجليش واإلدارة وادلدارس وسبثيلهم يف صبيع 
ادلستويات بعدد من ادلهندسُت واألطباء والكتاب، إال أهنم ظلوا على اتصاؿ وثيق مع 

مهُت بذلك يف نشر أفكار اجلامعة اإلسالمية وتعزيز الروح ذويهم يف اجلزائر، مسا
الوطنية، وظل عدد كبَت منهم يتجمع حوؿ الشيخ "زلمد عبده"وغَته من زعماء 
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اإلصالح واجلامعة اإلسالمية، واستغل اجلزائريوف اتصاالهتم و أحاديثهم للتهجم على 
 وقف اذلجرة وغلق احلدود السياسة الفرنسية يف اجلزائر وفضحها، ما دفع الفرنسيُت إىل

لفًتة معينة، وأحدثوا دعاية مضادة عرب صحافتهم ؾ "األخبار" و  9999بعد 
"ادلبشر" على اجلامعة اإلسالمية، ىاتاف الصحيفتاف اللتاف حاولتا إظهار فرنسا على 
أهنا أمة إسالمية، كما حاولتا إعطاء صورة بائسة عن أحواؿ ادلهاجرين يف الشرؽ 

. كل 9998فة إىل صدور صحيفة ضبلت اسم "فرنسا اإلسالمية" سنة األدىن، إضا
ىذا ضمن سلطط الدعاية ادلضادة اليت حاولت طمس احلقائق واحلد من انتشار أفكار 

 .41اجلامعة اإلسالمية وزلاولة استمالة اجلزائريُت لصاحل فرنسا
 خاتمة

ىذا ما سبق ميكننا الوصوؿ إىل رلموعة من االستنتاجات حوؿ من خالؿ 
 ادلوضوع سبثلت فيما يلي:

أف ادلصل  صباؿ الدين األفغاين يعد ادللهم األبرز واحلامل للواء اجلامعة كمشروع 
ولو مل محمل ذات االسم    التصور  إسالمي، على الرغم من وجود من سبقو يف ىذا

وتنضج بالشكل الذي ظهر بو مشروع  طرحال أف أفكار سابقيو مل ت، إكما بينا سابقا
 .معو معة اإلسالميةاجلا

تعترب فكرة اجلامعة اإلسالمية مرجعية لعدد من احلركات والدعوات اإلصالحية 
، خاصة إذا علمنا أهنا تشًتؾ يف اذلدؼ، الذي تنشده اليت ظهرت يف العصر احلديث

وىو إهناض األمة وإخراجها من احلالة ادلًتدية اليت تعيشها، وذلك بالرجوع إىل اإلسالـ 
 جيد العقل.الصحي  وسب
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يعد السلطاف عبد احلميد الثاين، أحد أىم الساسة الكبار الذين تفاعلوا جبدية 
حقيقي، ذبلى وسبظهر يف كثَت من  مع أفكار اجلامعة اإلسالمية، وربويلها إىل مشروع

 البلداف اإلسالمية، ويف عديد احملطات واألحداث التارخيية.
إىل اجلزائر، على الرغم من اخلالؼ تعد زيارة ادلصل  وادلفكر "زلمد عبده" 

الذي ظل قائما حوؿ مدى تأثَتىا، حدثا ىاما، ألقى بظاللو على احلالة الثقافية اليت  
 .كانت تعيشها اجلزائر، وأحدث حراكا ثقافيا على مستوى النخب اليت التقت بو

ليس ىناؾ كبَت اختالؼ بُت أفكار الشيخ زلمد عبده وأستاذه األفغاين فيما 
يتعلق بفكرة اجلامعة اإلسالمية اليت ساىم يف صياغتها فيما كتب من مقاالت دبجلة 
العروة الوثقى، فكالمها كاف يدعو إىل توثيق الصالت بُت الشعوب اإلسالمية، 
والتخلص من ادلستبدين الظادلُت وتأسيس احلياة االجتماعية على أساس أصوؿ 

و ابتعاد زلمد عبده عن اخلوض يف اإلسالـ األوىل. إال أف الشيء الذي تغَت ى
 جراء مشاركتو يف ثورة أضبد عرايب. السياسة بعد ما تعرض لو من مضايقات

ة اجلزائريوف من عزلة لبعض الوقت، سرعاف ماانقضت بفضل جهود خنب عاىن
هنضة فكرية وثقافية، مهدت لعودة االتصاؿ  ومثقفُت كاف ذلم الفضل يف بعث

 بادلشرؽ، أمثاؿ عبد القادر اجملاوي وعبد احلليم بن مساية وغَتىم.
حظي اجلزائريوف باىتماـ كبَت ضمن ىذا ادلشروع ادلتمثل يف اجلامعة اإلسالمية، 

اليت القت  وذلك لعدة أسباب منها بطوالهتم وتضحياهتم ضد االستعمار الفرنسي
قدير إخواهنم يف ادلشرؽ، ضف إىل ذلك احلماسة اليت أبدوىا يف مناصرة إعجاب وت

 ىذه األفكار والدعوة إليها.
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كاف التوجس واخلوؼ من أفكار اجلامعة اإلسالمية واضحا لدى السلطات 
الفرنسية، وىو ما ظهر جليا من حُت آلخر، تارة بعدـ السماح بدخوؿ بعض 

، وتارة أخرى باهتاـ جلامعةصحاب فكرة اي ألواعتقاالت ونف الصحف، وتارة باهتامات
تعد أفكار اجلامعة اإلسالمية سببا مباشرا يف ىجرة دعاهتا أو أصحاهبا بالضلوع يف 

وبالرغم من ىذا ظلت العديد من اجلزائريُت إىل ادلشرؽ، وتفاعلهم معها ىناؾ، 
قضيتهم الوطنية شغلهم الشاغل، ومل تنسهم الظروؼ اجليدة اليت عاشوا فيها ىناؾ 

 مواصلة النضاؿ والدفاع عن وطنهم. 
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م إلى  القرن 8هـ/2حاضرة أسوف وأريغ ومكانتها في الفكر اإلباضي من القرن
 م12هـ/6

 الوادي –جامعة الشهيد حمة لخضر / قسم العلوم االنسانية/ أ/ عالل بن عمر

 : ملخص ال

إذا كانت أسوف وأريغ من أوىل اظتناطق اليت احتضنت الفكر اإلباضي وناصرتو  
ىـ(؛ فإهنا بعد سقوط تاىرت سنة 296-ىـ160)وانتصرت لو منذ العهد الرستمي

ىـ أصبحت من أىم معاقل اإلباضية ببالد اظتغرب، وبدأ دورىا يف الفكر اإلباضي 296
كاد الفكر اإلباضي أن يندثر لوال ظهور دور حواضر الصحراء على .يربز بشكل ملفت

ها إباضية مسرح األحداث، ويف مقدمة تلك اضتواضر؛ حاضرة أريغ وأسوف؛ اليت وجد في
ومنذ ذلك الوقت بدأ دور  .اظتغرب اظتتنّفس الوحيد للحفاظ على اظتذىب واستمراره

حواضر الصحراء اظتغرب أوسطية يظهر يف التاريخ اظتغاريب؛ الذي كان ولفًتة طويلة حكرا 
على مدن الشمال؛ إذ أعطى الوجود اإلباضي بتلك اضتواضر نفسا جديدا للحياة العلمية 

، فربز منها كوكبة من العلماء حفظتهم لنا كتب السري اإلباضية اليت تررتت والفكرية هبا
الذي يدخل ضمن ابتكارات فكر وثقافة الواحات -عتم، وال شك أن نظام العزابة 

 يعترب إبداعا أريغيا بامتياز. -الصحراوية

ستكون لذا أردنا أن نفرد دور حاضرة أسوف وأريغ يف الفكر اإلباضي هبذه الدراسة، اليت 
 بادرة للتوّجو ؿتو دراسة اضتواضر الصحراوية وإبراز دورىا يف تاريخ اظتغرب الوسيط.
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Abstract: 

 If Asouf & Arigh were the first regions which had embraced 
and supported the Ibadit ideology since the Rustami era (160-
296 Hidjri); after the fall of Tehert in 296 Hidri, they became 
one of the important stronghold of Ibadia in the Maghreb and 
started holding a special place in the Ibadit ideology.  

Without the emergence of the Sahara metropolis, the Ibadit 
Ideology was nearly vanished; at the forefront of them, there 
were the metropolis of Arigh & Asouf where the Ibadit society 
found their only respite to save and keep going their doctrine. 
Since then, the role of the medieval Maghreb’s metropolis was 
emerged in the history of Maghreb, which was exclusively 
reserved to the Northern cities. The Ebadit presence in these 
metropolis had revamped its intellectual and scientific life, as a 
result, it stood out with a constellation of scholars who was 
preserved with the Ibadit biographies.  

Therefore, we want to study the role of Asouf & Arigh 
metropolis, as an initiative to study later the Sahara metropolis 
and to show its role in the history of medieval Maghreb.  

Keywords: Ebadia, Ebadi Ideology, Asouf & Arigh Metropolis, 
Sahara Metropolis, the history of Medieval Magreb    
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 تمهيد:

كانت بالد اظتغرب مسرحا للعديد من الفرق اإلسالمية منذ القرون اعتجرية األوىل،      
شرق بغرض إكتاد بيةة مالممة لنشر اليت قِدمت من بالد اظتو  ؛وأوىل تلك الفرق، اإلباضية

الرببرية، حىت انتشرت اإلباضية وسط اجملتمعات مبادمها، وما ىو إال وقت يسري أفكارىا و 
وقد تزامن ظهورىا مع فرقة الصفرية اليت كانت دتيل إىل القوة والعنف من أجل حتقيق 

 .من الدعوة سبيال لذلك أىدافها، يف حني اختذت اإلباضية

من إباضية اظتغرب يف إنشاء كيانات سياسية إباضية، حبيث  1أذترت جهود زتلة العلم    
اضية ببالد اظتغرب على يد أيب اطتطاب عبد لإلب 2ىـ أول إمامة ظهور140قامت سنة 

، اطتمسة عن أيب عبيدة وىو أحد زتلة العلماضتمريي اليمين؛ األعلى بن السمح اظتعافري 
مبنطقة طرابلس، وهبا سيطر أبو اطتطاب على اظتغرب األدىن وافريقية، إمامتو وكانت 
، وجبل نفوسة ،وبرقة ،وطرابلس ،وقابس ،وبالد اصتريد ،ت دولتو لتشمل القريوانوامتدّ 

ػتمد بن  سيني ظلت تالحق أيب اطتطاب إىل أن قضىوغدامس، غري أن قوات العبا
م اإلباضية يف إمامة الظهور ، ولكن حلْ ىـ144على إمارتو وقتلو سنة األشعث اطتزاعي 

عبد الرزتان بن  -أحد زتلة العلمرفيق أيب اطتطاب يف العلم و –د، حيث استطاع مل يتبدّ 
رستم تأسيس إمامة جديدة بتاىرت وأعلن عن ميالد دولة بربرية إسالمية هبا سنة 

  ـ3ه160

إن ميالد دولة بين رستم جعلنا ننفض الغبار عن عديد اظتناطق اظتًتامية األطراف      
خل جنوب بالد اظتغرب، ذلك أن اجملال اصتيوفكري للدولة الرستمية اجتو ؿتو اصتنوب، فأد

عديد اظتناطق إىل دامرة التمدن واضتضارة، على غرار وارجالن وأريغ وأسوف وبالد اصتريد 
 وغدامس وغريىا.
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وإذا كانت أسوف وأريغ من أوىل اظتناطق اليت احتضنت الفكر اإلباضي وناصرتو     
ىـ أصبحت من 296فإهنا بعد سقوط تاىرت سنة  ؛وانتصرت لو منذ العهد الرستمي

 ىاما، إلباضية ببالد اظتغرب، وقد أعطاىا اظتوقع اصتغرايف بعدا اسًتاتيجياأىم معاقل ا
حينذاك ملجأ آمنا وحصنا  الفارّين من بطش الفاطمينيوجد فيو إباضية اظتغرب حيث 

منذ ؛ حصينا يقيهم ضربات الشيعة، كما يبعدىم عن سلسلة اظتالحقات اليت طالتهم
وذلك ظتا يتوفر عليو اظتوقع اصتغرايف من ميزات إىل هناية العصر الوسيط،  سقوط إمامتهم

 .العزلة والُبعد عن بؤر التوتر ومراكز االضطراب اظتوجودة عادة يف مدن الشمال أو الوسط

إلباضي خاصة أردنا يف ىذا اظتقال أن نربز دور حاضرة أريغ وأسوف يف الفكر ا وقد    
الذي أعطى إلباضية  ؛لعزابةنظام الأريغ  بعد سقوط تاىرت، مظهرين كيفيات احتضان

اظتغرب نفسا جديدا وأنعش الفكر اإلباضي الذي بدأ يف الضعف واالؿتالل نتيجة ىالك 
ية يف موقعة مانو سنة تل الكثري من علماء الإلباضرّواده على يد اظتناومني للمذىب، فقُ 

ليت ـ وا،ه296األغالبة، مث تابع الشيعة سلسلة القتل يف تاىرت سنة  ه من قبل283
، وما موقعة بعد ذلك مث توالت مالحقاهتم لإلباضية ؛أسقطوا خالعتا الدولة الرستمية

ىم من بعدلقة من حلقات التقتيل الشيعي عتم؛ مث ظهر ىـ إال ح358باغاي سنة 
ى إىل أفول الفكر ذلك أدّ  ه، كلّ 440الذين بطشوا بأىل درجني سنة  الصنهاجيون
على مسرح  وتراجع دوره، وكاد أن يندثر لوال ظهور دور حواضر الصحراء اإلباضي

س حاضرة أريغ وأسوف اليت وجد فيها إباضية اظتغرب اظتتنفّ اضتواضر  األحداث، ومن تلك
 الوحيد الذي يضمن عتم استمرار فكرىم وبقامو.

وىنا يطرح اإلشكال نفسو: ما الدور الذي أّدتو حاضرة أريغ وأسوف حىت استطاعت     
إباضية اظتغرب تلك اضتواضر  اضتفاظ على بقاء واستمرار الفكر اإلباضي؟ وكيف استغلّ 
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ومن  ؟،روىا طتدمة مذىبهم؟ ومن الذي زتل لواء الفكر اإلباضي يف أريغ وأسوفوسخّ 
ظتاذا اؿتسر اظتذىب اإلباضي عن أريغ  ؛لفكر وجتّدد؟ وأخرياىم األعالم الذين هبم هنض ا

 عن اإلباضية إىل اظتالكية؟. -رغم دورىا يف الفكر اإلباضي-لت ، وكيف حتوّ ؟وأسوف

  

 وسنحاول بغرض حل تلك اإلشكاليات التطرق للنقاط التالية:

 ل األفكار اإلباضية حبواضر اظتغرب.الظروف اليت ساعدت على تقبّ   -1
أسوف وأريغ ضمن اطتارطة اصتغرافية للفكر اإلباضي منذ حاضرة   -2

 م.9ه/3القرن
 حاضرة أريغ  يف الفكر اإلباضي بعد سقوط الدولة الرستمية . مكانة  -3
 الفكر اإلباضي بعد سقوط الدولة الرستمية.يف  أسوف دور علماء   -4
 اؿتسار اإلباضية عن أريغ وأسوف وتسّيد اظتذىب اظتالكي هبا.  -5

وخاصة منها كتب السري  ؛اعتمادي أكثر يف ىذا اظتقال على اظتصادر اإلباضيةكان     
 هممنسواًء اليت حفظت لنا شيةا من تاريخ اظتنطقة، الذي غفل عنو ُكّتاب أىل السنة 

على تلك اظتناطق رتيعا مّروا ؛ حيث ناظتؤرخو ن يف اصتغرافية والرحالت أو صو تخصّ اظت
تعّمر يوما، ومل تشهد ما سنلمسو يف ىذه الُعجالة من مرور الكرام؛ كأهنا مل تكن ومل 

حركية علمية معتربة، ورمبا كان السبب الرميس يف ذلك التعصب اظتذىيب، فاظتنطقة كانت 
على غري اظتذىب اظتالكي ؽتا أدى بُكتاب اظتالكية إىل إغفاعتا، نضيف إىل ذلك النظرة 

لصحراء باعتبارىا خارج حلقة التاريخ، اعتامشية اليت كان ىؤالء ينظرون هبا إىل حواضر ا
 ،على غرار فاس ؛أو بعيدة عن حزام التاريخ الرشتي الذي يقتصر على حواضر الشمال

 وطرابلس.  ،واظتهدية ،وتونس ،وبونة ،وقسنطينة ،وجباية ،وتلمسان ،ومراكش
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و دراسة و ؿتلذا أردنا أن نفرد ىذه اضتواضر هبذه الدراسة، اليت ستكون بادرة للتوجّ      
 ىا يف تاريخ اظتغرب الوسيط.ر دو إبراز اضتواضر الصحراوية و 

 ل األفكار اإلباضية بحواضر المغرب.الظروف التي ساعدت على تقب   -1

، إذ مثّلت بالد م8ىـ/2وجدت اإلباضية طريقها إىل بالد اظتغرب مع مطلع القرن     
مبا فيها اظتغرب حينها األرض اطتصبة لكل الفرق اظتناومة للسلطة اضتاكمة يف بالد اظتشرق 

استغلت الظروف اظتزرية اليت كان بربر اظتغرب يعيشوهنا حتت وطأة األخرية  اإلباضية؛ ىذه
ينا إذا استثن–والَة األمويني مث العباسيني من بعدىم، إذ اتسم عهد الوالة عموما 

، حىت وصل األمر هبم إىل أن ستَّسوا 5بالظلم واصتور والتعسف ضد الرببر -4بعضهم
الرببر واعتربوىم فيةا للمسلمني، كما أهنم ساموىم يف نسامهم ليهدوىم لوالَة األمر 
باظتشرق فينالون رضاىم، وتشري اظتصادر التارمتية إىل أن أىل اظتغرب كانوا أطوع الناس 

، مستغّلني اظتعاناة اليت  6فيهم أىل العراق فاستثاروىم واستنهضوىم لواَلهتم؛ حىت دبّ 
كان يعيشها الرببر، واليت صّبت يف مصلحة اطتوارج الذين قِدموا من بالد اظتشرق، 
فاحتضنوا الرببر وناصروىم واختذوا من مطالبهم الداعية إىل رفع الظلم عنهم وحتقيق 

 سرعان ما انتشرت انتشارا واسعا ببالد اظتغرب. العدالة واظتساواة شعارا ضتركتهم؛ اليت

أذترت جهود اطتوارج وثوراهتم ضد الوالَة يف تأسيس كيانات سياسية كانت أوالىا     
ىـ، مث تِبعتها يف نفس السنة إمارة أيب 140دولة بين مدرار الصفرية بسجلماسة سنة 

لس، وظتّا أسقطت جنود اطتطاب عبد األعلى بن السمح اظتعافري اإلباضية بزويلة طراب
العباسيني ىذه اإلمارة فّر عبد الرزتان بن رستم إىل اظتغرب األوسط ليؤسس ىناك الدولة 

 .7ىـ160الرستمية بتاىرت سنة 
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وجدت القبامل الرببرية يف اظتذاىب اطتارجية نفسها، وأحّست أن مبادئ تلك     
ية واطتالفة، وإسقاط مبدأ أفضلية اظتذاىب إفتا تقوم على أحقية غري العرب يف توّّل الوال

العريب على غريه، لذلك تبّنت قبامل الرببر خاصة الُبًتية منها اظتذاىب اطتارجية، وقد كان 
حظ اظتذىب اإلباضي يف االنتشار أكثر من غرنتو الصفري، وذلك ظترونتو ووسطية 

رامو عن لنشر آتهاجو ألسلوب الدعوة سبيال مبادمو، وابتعاده عن الغلّو والتطّرف، وان
 طريق ما يُعرف بـ"زتلة العلم".

عن تعاليم الدين بعد أن عاث عاصم الورفجومي فسادا يف ورمبا كان البتعاد الصفرية     
القريوان عند سيطرتو عليها دور كبري يف نفور الرببر من اظتذىب الصفري، كما أهنم 

ت على والة العباسيني اعتمدوا فقط على العنف، إذ فتح ميسرة اظتطغري باب الثورا
حىت قتلو أتباعو،  ؛ىـ، مث طغى وجترّب وأحدث يف الدين122بطنجة باظتغرب منذ سنة 

وبقي الصفرية على هنج العنف إىل غاية اؿتسارىم يف جنوب اظتغرب األقصى وتأسيسهم 
 .8لدولتهم بسجلماسة، حينها بدأوا نتيلون للمذىب اإلباضي حىت اعتنقو بعض أمرامهم

إن أكرب دليل على التفاف الرببر حول اإلباضية استنجاد أىل القريوان بأيب اطتطاب      
، ومنذ تلك الفًتة والرببر ملتفون حول 9اظتعافري عند فساد وطغيان ورفجومة على اظتدينة
اليت وصل امتدادىا إىل "أسوف" و"أريغ"  ؛اظتذىب اإلباضي خاصة منهم القبامل الزناتية

الظلم  تكره االستبداد والطغيان وتثور على وكانت زناتة بطبيعتها الرببرية،وطنتها، فاست
خالد بن زتيد الزنايت الذي ىزم جيوش كلثوم بن عياض  والظاظتني، وكان من رموزىا

 .  10موية يف اظتغرب األوسط واألقصىالقشريي وقضى على الدولة األ

فيهما الدولتان اطتارجيتان  وكان بربر اظتغرب األقصى واألوسط بعد أن تأسست     
نعمة العدل والتسامح،  -خاصة الرستمية-هما )الرستمية والصفرية( قد استمرأوا يف ظلّ 
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فناصروا  ؛وحينها فقط أدركوا مدى تسلط وسطوة الوالة األمويني والعباسيني عليهم
عدول  وعاشوا يف كنفهما عيشة كرنتة مل يذوقوىا إال يف فًتات بعض الوالة ال ؛الدولتني

كواّل اطتليفة عمر بن عبد العزيز إشتاعيل بن عبيد اهلل بن أيب اظتهاجر، واليت سرعان ما 
 .11انقضت فكانت كلمح البصر

حاضرة أسوف وأريغ ضمن الخارطة الجغرافية للفكر اإلباضي منذ   -2
 م.9ه/3القرن

تدة ؿتو اصتنوب ومناطق إن اظتتتّبع للمجال اصتغرايف للدولة الرستمية كتد جذورىا ؽت    
إذ تقع يف مكان يتوسط التل والصحراء، وقد حقق عتا ذلك السيادة على الواحات، 

اظتنطقة السهوبية الشاسعة، وما هبا من طرق جتارية دتتد غربا إىل اظتغرب األقصى وجنوبا 
الواحات اصتنوبية للمغرب  على ، فهي تسيطر12إىل قلب افريقيا عرب الصحراء الكربى

وسط على إقليم وارجالن وأريغ وأسوف، كما دتتد ؿتو جنوب اظتغرب األدىن لتسيطر األ
ومنو إىل جبل  ،رعلى بالد اصتريد وقابس وجزيرة جربة، كما يصل امتدادىا ؿتو جبل دمّ 

 .13وأقصى جنوب طرابلس ؿتو غدامسنفوسة، 

ي بذلك تدخل إذن دخلت أسوف وأريغ ضمن اطتارطة اصتغرافية للدولة الرستمية، وى    
ضمن حواضر اظتغرب األوسط رغم قرهبا من اظتغرب األدىن، ويعود ذلك إىل الوالء 

اإلباضية ودخلوا يف مذىبهم منذ اظتراحل وأريغ سوف أاظتذىيب والفكري، حبيث واىل أىل 
م كانوا يصولون وكتولون 8ىـ /2األوىل النتشارىا، ونشري ىنا إىل أن زتلة العلم منذ القرن

نواحي أسوف وأريغ، ومن بينهم أبو داود القبلي وعاصم السدرايت الذي ذىب األستاذ 
و يكون نشاطو ضمن وعلي، الباحث مسعود مزىودي إىل أنو ينتسب إىل سدراتة وارجالن
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إقليم وارجالن وسدراتة وأريغ وأسوف، كما أن ابن درار الغدامسي يكون قد مر بذلك 
 .14صرةاإلقليم ونشر الفكر اإلباضي بو، وىو أيضا من زتلة العلم على أيب عبيدة بالب

وظتا تأسست الدولة الرستمية انضمت أسوف وأريغ عتا، فكان حظها من االزدىار     
نسبة إىل أريغ يشري صاحب غصن البان يف تاريخ ذي عرفتو الدولة وافرا، فبالاري الاضتض

، 15وارجالن إىل أهنا من األوطان القدنتة واسعة األرجاء متينة األكتاف وقاعدهتا تقرت
ويؤكد ابن خلدون على استبحار العمران فيها عندما يقول:"وأما بنو ريغة فكانوا أحياء 

بني قصور الزاب وواركال، فاختّطوا قصورا كثرية يف عدويت  متعددة، نزل الكثري منهم ما
واد ينحدر من اظتغرب إىل اظتشرق، يشتمل على اظتصر الكبري والقرية اظتتوسطة، قد رّف 
عليها الشجر، ونضدت حفا فيها النخيل، وانساحت خالعتا اظتياه، وزىت ينابعها 

 .16الصحراء، وكثر يف قصورىا العمران من ريغة ىؤالء"

، 17وظتا كان العمران ىو أّس تطور العلوم واتساع اظتعارف حسب ابن خلدون      
عرفت أريغ على غرار حواضر الشمال ازدىارا علميا وفكريا راقيا، فقصد طاّلهبا تاىرت 

، ورمبا كان للدور التجاري الذي أدتو منطقة أسوف عن علمامها وأممتها ألخذ العلم
التجارية من اظتغرب ؿتو بالد السودان أثر بالغ يف وصول وأريغ باعتبارىا أحد احملطات 

الفكر والعلم واظتعرفة إليها، خاصة إذا اعتربنا أن جتار اإلباضية كانوا يف معظمهم علماء 
ودعاة ظتذىبهم، وتشري الروايات إىل أن أممة بين رستم أنفسهم كانوا نتتهنون التجارة، 

قة القوافل إىل بالد السودان غري أن اإلمام عبد وورد يف اظتصادر أن أفلح كان يوّد مراف
الوىاب بن رستم منعو من ذلك إذ أراد أن يتضّلع يف اظتسامل الفقهية اظتتعلقة بالبيع 
والشراء، ويف تلك داللة على الروابط التجارية اليت كانت بني الدولة الرستمية وبالد 

واضر وارجالن وأريغ وأسوف، اليت  السودان، واألكيد أن تلك الروابط كان الرابط بينها ح
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تجار اظتتجهني ؿتو بالد كانت طريقا لتلك القوافل وػتطة من ػتطات راحة ال
 .18السودان

وننوه إىل أن اظتكانة التجارية للمنطقة كانت منذ العهد الروماين، إذ تشري اظتصادر    
العهد الروماين اصتغرافية إىل أن منطقة "سندروس" الواقعة جنوب أسوف؛ كانت طيلة 

ػتطة جتارية ىامة مثلها مثل غدامس، حيث كانت مركز تبادل السلع والبضامع القادمة 
 من اظتغرب واظتتجهة ؿتو بالد السودان والعكس.

ومل تشر الروايات التارمتية خاصة يف مصادر اإلباضية إىل تعيني أممة بين رستم والة     
ظتنطقة للدولة الرستمية تبعية والء، أو ما يعَرف عتم يف أسوف وأريغ، لذلك نرّجح تبعية ا

بالتبعية اإلشتية فقط، حبكم التوافق اظتذىيب، والظاىر أن أىل أسوف وأريغ كانوا لتكمون 
أنفسهم بأنفسهم وفق نظام قبلّي أو عشريي مشيخي مثلما كانت وارجالن، يف حني  

جبل نفوسة. كما مل تتحفنا كان أممة بين رستم يعينون الوالة يف بالد اصتريد وقابس و 
بأشتاء أعالم من أسوف وأريغ خدموا الفكر اإلباضي وأسهموا يف نشره خالل العهد 

م 10ىـ/4رنالرستمي، وأول عَلم إباضي لو صلة باظتنطقة ذكرتو اظتصادر كان يف الق
    سنذكره يف ما سيأيت.

 .  رستميةدور حاضرة أريغ في الفكر اإلباضي بعد سقوط الدولة ال  -3     

بدأ دور حاضرة أسوف وأريغ بل كل حواضر الصحراء يربز بعد سقوط تاىرت،      
ذلك أن تلك اضتواضر مثلت اظتلجأ الوحيد واظتثاّل لإلباضية الفارّين من بطش الفاطميني 

، فلم يكن عتم من ملجأ يومةذ غري الذين أسقطوا دولتهم وخرّبوا عاصمتهم تاىرت
الصحراء، اليت اختذوىا موطنا عتم رغم قساوة العيش فيها، وكان أول إشعاع علمي فكري 
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ومن معو  ،بتلك اضتواضر بوارجالن، حني استقبل أىلها إمام الرستميني يعقوب بن أفلح
أىل  من الفاطميني، وكان اظتذىب اإلباضي وقتها قد رسخ يفؽتن استطاع النجاة 

وارجالن بوجود مشايخ كبار حِفظوا للمذىب مكانتو، ويف مقدمتهم أبو صاحل جنُّون بن 
نتريان الذي ىيأ كل الظروف اظتادية واظتعنوية الستقبال إخوانو يف اظتذىب، ومل يقف األمر 
عند ذلك إذ طلب أىل وارجالن مبايعة يعقوب بن أفلح باإلمامة غري أنو رفضها وقال: 

مع منكم اثنان إال كان عليهم الطلب؛ افًتقوا فقد انقضت أيَّامكم وزال "إنو ال كتت
ملُككم وال يعود إليكم إىل يوم القيامة"، مث قال قوال تركو مثاًل:" ال يْستًت اصَتمل 

 .19بالغنم"

 ؛ومنذ ذلك الوقت بدأ دور حواضر الصحراء اظتغرب أوسطية يظهر يف التاريخ اظتغاريب    
الذي كان ولفًتة طويلة حكرا على مدن الشمال، إذ أعطى الوجود اإلباضي بتلك 
اضتواضر نفسا جديدا للحياة العلمية والفكرية هبا، فربز منها كوكبة من العلماء حفظتهم 
لنا كتب السري اإلباضية اليت تررتت عتم، وال شك أن نظام العزابة الذي يدخل ضمن 

ت الصحراوية يعترب إبداعا أريغيا بامتياز، وسنبنّي ذلك من ابتكارات فكر وثقافة الواحا
 خالل ما سيأيت.

إذا تصّفحنا سري اإلباضية ؾتدىا تتكلم عن شخصية علمية إباضية مرموقة زارت      
منطقة أسوف وأريغ طالبة منهم النصرة واظتنعة للمذىب، فقد قِدمها الشيخ أبو نوح 

أيب نوح موقفا رجوليا يعرّب عن أصالة ونـُْبل  ، وكان ألىل أسوف مع20سعيد بن زنغيل
أخالقهم حيث وقف أىلها جبنبو أثناء احملنة اليت تعّرض عتا من طرف عامل توزر؛ فأعانوه 

وىذه الرواية تدل على مبا ُقّدر عتم ورتعوا لو ماال كثريا ليفدي بو نفسو عند عامل توزر، 



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 364  17العدد 
 

ىّبوا ىّبة واحدة ورتعوا للشيخ ما  صلة أىل أسوف وأريغ الوثيقة باظتذىب اإلباضي إذ
 . 21أراد، حىت شكر عتم صنيعهم وحفظ عتم مزيتهم

لقد فاقت أريغ جارهتا أسوف يف اظتكانة والدور الذي اضطلعت هبما بعد سقوط     
تاىرت، ويعود ذلك إىل قرهبا جغرافيا من عاصمة اصتنوب اإلباضي "وارجالن"، إذ كان 

اضتاضرتني سجاال، حىت اعتربقتا بعض مؤرخي اإلباضية التواصل العلمي والفكري بني 
مدرسة فكرية واحدة، إذ ؾتد عديد علماء أريغ قد تتلمذوا على شيوخ وارجالن، كما 

 ؾتد أيضا طلبة وارجالن يقصدون أريغ للتتلمذ على شيوخها.

وإذا أردنــا الوقــوف علــى تلــك اظتكانــة يكفــي أن نلقــي نظــرة علــى ســري اإلباضــية لنجــد     
م إذ عّجـت حبلقـات العلـم وغتـالس الـذكر، 11ىـ/5اضتركية اليت دتّيزت هبا أريغ خالل القرن

اليت حتولت من حلقة علـم إىل نظـام  ؛خاصة وأن تلك الفًتة تزامنت وتأسيس حلقة العزابة
وكانـت أريـغ  ،22علمي واجتماعي واقتصادي قامم بذاتو، وقد حّل مكان اإلمامة وعّوضها

وعلماء اإلباضية من اضتواضر األخرى، أما الطلبة فمـن أجـل التتلمـذ حينها مقصد طاّلب 
علــى شــيوخها، أمــا زيــارة الشــيوخ والعلمــاء عتــا فبغــرض زيــارة إخــواهنم يف اظتــذىب وتثبيـــت 
الفكــر اإلباضــي هبــا، ومــن ذلــك نــذكر زيــارة الشــيخ أيب إشتاعيــل إبــراىيم بــن مــالل البصــري 

 .23أرواحهم وليبّث فيهم علموعلى  اظتطكودي ألريغ وكذا أسوف ليطمةن

الــــذي كــــان انتقالــــو إىل أريــــغ  24وؽتــــن زارىــــا أيضــــا أبــــو اطتطــــاب عبــــد الســــالم اظتــــزايت     
لسببني؛ األول مالزمة رفيقو ػتمد بن بكر الفرسطامي والذي كان يلحُّ عليـو يف القـدوم إىل 

اظتنــاطق اإلباضــية آجلــو ومرافقتــو إلحيــاء الــدين، والســبب الثــاين الفــهت واحملــن الــيت شــهدهتا 
األخـــرى كطـــرابلس وبـــالد اصتريـــد؛ فكـــان انتقالـــو إىل آجلـــو طلبـــا ل مـــن واالســـتقرار الـــذي 

 .25عرفتو اظتنطقة يف زمن الفرسطامي
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الشـيخ ماكسـن بـن اطتـري قاصـدا الفتـوى مـن علمامهـا، غـري  كما وفـد إليهـا مـن تينـوال     
أنو اختذىا فيما بعـد مسـتقرّا لـو وألوالده، كمـا قصـدىا الشـيخ يزيـد بـن متلـف الزواغـي زامـرا 
بعزّابتو )تالميذه( ورغب تلميذه أبو عبـد اهلل اللـوايت يف اظتكـوث بـأريغ للتتلمـذ علـى السـيخ 

وأبـو ػتمـد عبـد اهلل بـن  26لتـي بـن جعفـر الوسـاليت أيب ػتمد ماكسن، كما زارىا أبـو زكريـا
ػتمد بن ناصر ميَّال الذي كان يـُْقرئ الطلبة بآجلو آثـار الربيـع بـن حبيـب عـن ضـمام عـن 

، وعمومـا  27جابر برواية أيب صفرة عبد اظتلـك بـن صـفرة، وكـان يفسيـر ويشـرح عتـم بالرببريـة 
 لة كل علماء إباضية اظتغرب.كانت آجلو وكّل أريغ بفضل استقرار الفرسطامي هبا قب

وقد كانت آجلو وقتها من أىم اظتراكز العلمية يف أريغ، ُعرفت عند اإلباضية ببلدة      
الصاضتني لكثرة من انُتسب إليها منهم، كما حوت عديد علماء اإلباضية، وظهرت هبا 

لشماخي بيوتات علمية توارثت العلم يف أبنامها مثل بيت معاذ بن أيب علي الذي قال ا
فيو:" خري شيوخ آجلو معاذ، وخري فتيان آجلو ابنو إبراىيم وخري نساء آجلو عامشة بنت 

ويف الدعوة شُتّوا باألبدال السبعة،  وذكرت اظتصادر أن بأريغ عدد من مستجايب، 28معاذ"
رواية الشماخي أن قصتهم تعود لرؤيا رآىا أبو العباس أزتد الويليلي ليلة القدر، إذ 

نزلتا من السماء وأخربتاه عن أبدال الوقت وىم سبعة: عبد اهلل بن لتي الويليلي، جباريتني 
ولتي بن عيسى والنعيم بن  -الذي ذكرناه-وإبراىيم بن إشتاعيل، وإبراىيم بن معاذ 

الواّل وقيل سليمان بن عبد اهلل وصاحل بن ػتمد وقيل: يوسف بن وكتمي وقيل عبد اهلل 
 .  29بن يعقوب

اليت ذكر الوسياين قولو عنها:" اجتمع راكز العلمية األخرى بأريغ "تاجديت" ومن اظت     
يف تاجديت خلق كثري؛ اجتمع فيو من أىل الفضل والعدل واطتري واضترب والعلم والزىد 
والعبادة واألدب والورع والسيادة ما مل كتتمع يف سامرىا، من بلدان أىل الدعوة يف ذلك 
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كثرة علماء تاجديت وتضلُّعهم يف الفقو، وأنَّ هبا مامة   يضاأ ، وذكر الوسياين30األوان"
، كما ذكر أيضا أنَّ 31عامل ال يردُّ أحدىم مسألة إىل اآلخر إال من جهة األدب والكرب

مقربة تاجديت من اظتقابر اليت اشُتهرت عند اإلباضية مبقربة الشيوخ الربرة لكثرة من دفن 
ن أبو عمران موسى بن زكريا اظتزايت، وىو أحد منهم هبا. ومن علماء تاجديت اظتشهوري

العلماء الذين ألفوا اظتوسوعة الفقهية اصتماعية اظتعروفة بـ"ديوان العزابة" الذي يقع يف 
ستسة وعشرين كتابا، ويشًتك يف فًتة التأليف وماّدتو مع ديوان جربة، وكالقتا ألفا يف 

 لط بينهما من حيث التسمية.م، ؽتا أوقع النسَّاخ والدارسني يف اطت11ىـ/5القرن

وما يهمنا الديوان الذي أُلف يف أريغ مبشاركة علماء اإلباضية باظتغرب، فكان منهم     
 من أريغ أربعة، والعلماء ىم:

 متلفهت بن أيوب الزنزيف النفوسي. -1
 ػتمد بن صاحل اظتسناين النفوسي. -2
 يوسف بن موسى القنطراري الدرجيين. -3
 يوسف بن عمران بن أيب عمران اظتزايت. -4
 موسى بن أيب زكريا اظتزايت. -5
 عبد اهلل بن أيب سالم الرموّل. -6
 جابر بن زّتو الزنزيف. -7
 . 32إبراىيم بن مطكوداسن بن متلف الدرتي اظتزايت -8

وكـــان مـــنهم  ،وبـــذلك شـــارك علمـــاء أريـــغ يف التـــأليف اصتمـــاعي اظتســـّمى ديـــوان العزابـــة     
ن وقنطـرارة انية علماء، واآلخرون موّزعون على اضتواضر األخـرى كأمسـناأربعة من غتموع ذت

ن األربعــة فهــم: الشــيخ يوســف بــن عمــران وىــو مــن تيجــديت، ومــن وغريقتــا، أمــا األريغيــو 
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أريــغ نفســها الثالثــة البــاقون وىــم: عبــد الســالم بــن أيب ســالّم وجــابر بــن زتــو وإبــراىيم بــن 
 .  33مطكوداسن

يخ أبا عمران موسى بن أيب زكريا اظتزايت شارك أيضا يف تأليف ونشري إىل أن الش     
حىت نسبو البعض  كتب ديوان عزَّابة أغتماج السبعةديوان غار أغتماج جبربة، وىو من  

، وقال عن ذلك الدرجيين:" رأس من رؤوس 34يف اثين عشر كتابا يف الفقو إليو؛ كتبو
لمامو، العلم واألدب حْلَيُتو، اظتذىب وأعلم علمامو ومشس من الشموس الكاشفة لظ

والكرم والصرب سِجيَُّتو ..أدرك اظتشايخ وروى عنهم العلوم واآلثار، وسادت تالمذتو فكّل 
 .35منهم منرب يف الدين ومنار"

كما نذكر أيضا من اظتراكز العلمية بأريغ "تينيسلي"؛ ىذه البلدة اليت اختذىا أبو عبد      
ه( مستقرا لو، وهبا بدأ نشاطو العلمي الذي أشّع 440اهلل ػتمد بن بكر الفرسطامي )ت

على كل اظتنطقة فشمل كل أريغ وأسوف ووارجالن، لينتقل بعد ردح من الزمن إىل بالد 
مزاب، وبيتينيسلي رّتب أبو عبد اهلل حلقة العزابة اليت مّهدت لنظام العزابة، ويقول 

إىل تينيسلي فرتَّب هبا اضتلقة وشيَّد  :" ..مث انتقل أبو عبد اهلل وتالمذتوالدرجيين يف ذلك
من كرًن البنيان ما يتشبَّو هبا العزابة ويتشبَّهون بو اآلن، وإن كان الناس قد فسدوا، وفسد 

 .36الزمان فهذا سبب قعود اضتلقة اظتباركة "

من بالد  ونشري ىنا إىل أن نظام العزابة قد تأسس أول أمره مبسجد اظتنية بتقيوس   
على يد الشيخ أيب عبد اهلل ومبعية شيوخ جربة،  1018-م1017ه/408اصتريد سنة 

م وكان لقاؤه بالتالميذ والطلبة 1018ىـ/409لينتقل بعدىا الفرسطامي إىل أريغ سنة 
نسبة لتلك السنة، وجتمع اظتصادر اإلباضية على أنو يقع  "بغار يعرف بـ"الغار التسعي
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يشمل جوانب  ،لفرسطامي حلقة العزابة لتتحول إىل نظام قامم بذاتوبتينيسلي، وبو وّسع ا
 .37ة والعمرانية واالقتصادية وغريىاعدة من حياة اإلباضية العلمية واالجتماعي

وبعد تأسيس نظام العزابة تلّقت اضتركة الفكرية جرعة قوية انتعشت هبا، فانتشرت    
ية اظتغرب فأضحت قبلة عتم، وكثر حلقات العلم انتشارا واسعا، وقصد أريغ كل إباض

تالميذ الشيخ الفرسطامي، وكان يف مقدمتهم طلبة أريغ الذين كان أشهرىم الشيخ 
 ؛الذي برز دوره من خالل نشاطو التعليمي وكثرة تالميذه 38تبغورين بن عيسى اظتلشوطي

د حىت اشتهر اظتكان الذي يعِقد فيو حلقات العلم بغار تبغورين وىو يقع جنب اظتسج
، دون أن ننسى دور ابن أيب عبد اهلل الفرسطامي نفسو، أبا العباس 39الكبري بتينيسلي

أزتد؛ الذي سكن وادي ريغ مث حتول بعدىا إىل دتولست باصتنوب التونسي، ليعود بعد 
وإن اقتصر نشاط أبيو يف حلق العلم  ،م1110ىـ/504ذلك إىل أريغ وتويف بآجلو سنة 
فإن ابنو اىتم زيادة على ذلك بالتأليف يف  ؛ظام العزابةوغتالسو واهنمك يف تأسيس ن

أقتها "كتاب أصول األراضني"  ؛الفكر اإلباضي، حيث ألف ستس وعشرين كتابا
وكتاب "األلواح"  ،والكتاب اصتامع اظتسّمى "أيب مسألة" ،و"تبيني أفعال العباد"

 .40اوغريى

الــيت التحقــت بركــب اضتواضــر العلميــة وبــدأ  وآخــر اظتراكــز العلميــة بــأريغ بلــدة تيغــورت      
ـــذ القـــرن  ومـــن  ،41م، وأصـــبحت فيمـــا بعـــد عاصـــمة وادي ريـــغ13ىــــ/7ؾْتمهـــا يســـطع من

علمامهــا الكبــار الشــيخ العــامل التقــي أبــو زيــد عبــد الرزتــان بــن اظتعّلــى وىــو أوَّل مــن أســس 
علـم مــن م، وقصـده طــاّلب ال12ىـــ/6اضتلقـة مبسـجد تيغــورت يف النصـف األول مــن القـرن 

، وقد جتاوزت حلقة الشيخ أيب زيد مهّمتهـا الًتبويـة والتعليميـة حـىت ُنصيـبت 42رتيع اآلفاق
 .   43كسلطة سياسية تدير شؤون البلد
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وبذلك ؾتد أن أريغ استقت اضتظوة واظتكانة من قدوم شيخ اإلباضية وعالّمتهم أيب       
غ الذين رأى فيهم سخاوة عبد اهلل ػتمد بن بكر الفرسطامي، حيث نزل بني أىل أري

، واختار أبو عبد اهلل أريغ لتكون منطلقا 44النفس وسالمة الصدر والربْء عن الدنيا
ظتشروعو الفكري، الذي نُضج هبا، وفيها اكتمل، وأصبح قابال للتصدير إىل ؼتتلف 

 اضتواضر اإلباضية باظتغرب. 

 بعد سقوط الدولة الرستمية   أسوف في الفكر اإلباضي علماءدور   -4    

على غرار أيب عبد اهلل  إليها علماء اإلباضيةا كانت أسوف مل حتظ بقدوم كبار إذ
اضتركة الفكرية؛ غري أن طلبتها كانوا ينتقلون بأنفسهم حيث  ر هبمفتزدى الفرسطامي

م أماكن العلماء؛ فيأخذون عنهم وينهلون من علومهم، ويرجعون إىل أسوف ليعلموا أىله
بة كوارجالن وأريغ وبالد ويفقهوىم يف اظتذىب اإلباضي، وكانوا يقصدون اضتواضر القري

ىـ( كانت 471وتشري الروايات أن حلقة أيب الربيع سليمان بن متلف اظتزايت)ت اصتريد،
 .45تضم أعدادا من طلبة أسوف

 وتكتسي أسوف مكانتها يف اظتذىب اإلباضي من مكانة علمامها الذين وصلوا     
درجة اظتشيخة عند اإلباضية، وـتص بالذكر العامل النحرير والفقيو اصتليل أبا عمرو عثمان 
بن خليفة اظتارغين السويف، وىو عامل ػتدث إباضي أصيل أسوف، ولد قبل سنة 

م، أخذ العلم عن أيب زكريا لتي بن أيب بكر الوارجالين بوارجالن، وعن 1078ه/471
م،  1135ىـ/530وتويف قبيل سنة م( 1110/ ىـ504أيب العباس أزتد الفرسطامي)ت

كعادة تالميذ أسوف ينتقل بني وارجالن واصتريد وحىت طرابلس لتلّقي العلم من   كان
دنو، وكان فقيها متكّلما مشهورا، حفظت لنا اظتصادر عدة تآليف لو منها "كتاب معْ 
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ا، ولو كذلك "كتاب السؤاالت" الذي أمّت كتابتو أبو عمار عبد الكايف، وال يزال ؼتطوط
 . 46اإلسناد" اعتمادا على سري الشيخ  أيب خليل صال

قال الدرجيين مًترتا لو:" ىو يف أىل اظتذىب أحد األعالم، الكاشف حبسن بيانو      
اظتدافع  ونور منطق لسانو دياجي الظالم، اظتفيت يف العلوم ال سيما علم الكالم، اجملاحش

عن كلمة اإلسالم، حىت أن لو يف مواطن اللني قراعا بلسان ؼتدام، ورمبا كان يف ػتل 
، وقال عنو 47ىدنة فاشتعل اإلضرام، ومل يعبأ مبن قال، كل مقال لو مقام"

  .48الشماخي:"كان إماما يف العلوم ال سيما الكالم"

ا أكمل التتلمذ عليو ومن شيوخو أيوب بن إشتاعيل الذي درس عليو بوارجالن وظت   
 . 49خرج الشيخ مشّيعا لو وموّدعا وناصحا فقال لو:" الوطوطة والعلم ال كتتمعان"

أظهر الشيخ أبو عمرو السويف قدرة فامقة يف التأليف وال أدل على ذلك تأليف       
، رتع فيو علم اللغة 50كتاب السؤاالت وىو تأليف مفيد أظهر فيو منزلة من العلم رفيعة

فقال  ؛ب وابتدأه بشرح "بسم اهلل الرزتن الرحيم" وفّصل يف معناىا وجوىرىا وإعراهباواألد
يف أول اظتخطوط:" اضتمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور مث 
الذين كفروا برهبم يعدلون، باب يف فضل بسم اهلل الرزتن الرحيم..قال النيب صلى اهلل 

باضتمد  51اهلل: كيف تفتح الصالة )فكان جوابو بقولو: تفتح( عليو وسلم صتابر بن عبد
هلل رب العلمني، قال قل: بسم اهلل الرزتن الرحيم، قال أبو ىريرة قال النيب صلى اهلل عليو 
وسلم، قال: أتاين جربيل عليو الصالة والسالم، فعلمين الصالة، فقرأ: بسم اهلل الرزتن 

 .52الرحيم فجهر هبا"

وكان منهج   ،عرض عديد اظتسامل الكالمية اليت خاض فيها أبو عمرووبعدىا مت     
جواب( كقولو: إن سأل سامل فقال، أو قولو: فإن -كتابتو يعتمد على طريقة )سؤال
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سأل أحد، مث يورد جوابو، وىي طريقة أيب الربيع سليمان بن متلف اظتزايت يف ػتتلف 
، لذلك نرجح أن 53صول الشرعيةومنها كتاب التحف اظتخزونة يف إرتاع األ ،تآليفو

 السويف قد كتبو عن شيخو  أيب الربيع أو أنو تأثر بو يف منهج التأليف.

ومن أوىل القضايا الكالمية اليت طرحها أبو عمرو السويف تلك اظتتعلقة حبدوث     
األشياء وقضايا اطتلق، إذ طرح السؤال بقولو: "إن سأل سامل فقال: ما دليلك على أنك 

حبدوث األشياء وأنكر  معناه على أن لك خالقا، قال: ظتن ىذا السؤال أظتن يقرّ  ،ؼتلوق
، مث أورد جوابو عنها وىو يف ذلك يريد 54مبحدثها وأنكر حدوثها" ػتدثها، أو ظتن يقرّ 

 إفحام الدىرية الذين أقروا حبدوث اضتلق وأنكروا ػتدثها وىو اطتالق سبحانو وتعاىل.     

مسامل  رتيعالسؤاالت ىو جوابات عن ستسة وتسعني سؤاال يف وعموما كتاب     
ة قضية من ن اإلباضية من االستعداد لإلجابة عن أيّ وىو ثروة فكرية علمية دتكّ  ،األصول

عم باصتدل والصراع اظتذىيب مع اظتفْ  طرح يف حلقات اظتناظرات يف ذلكم اصتوّ القضايا اليت تُ 
من تفسريات أدبية لتعابري كالمية على أساس  وىو عمل كالمي كبري؛ خليطاظتخالفني، 

القرآن واضتديث والشعر العريب القدًن، مشل عديد اآلراء والعبارات اظتتداولة وسط علماء 
اإلباضية وطالَّهبم، وكان تأليفو نْقل لردوٍد على عدد كبري من األسةلة، يتلعق معظمها 

الرباءة، واألمر والنهي، وقضايا ال يسع مبوضوعات وحدانية اهلل، وإظهار اإلنتان، والوالية و 
 .55جهلها، باإلضافة إىل أصول الدين، ومنها إبراز تسعة بنود يف اظتذىب اإلباضي

وكما ذكرنا أن أصل الكتاب رمبا يعود إىل أيب الربيع سليمان بن متلف اظتزايت وىو ما      
عمرو السويف، وفيما ، غري أنو من رواية وإمالء وإضافة أيب 56ذىب إليو أصحاب اظتعجم

نسخو من طرف  بو تالميذه الذين منهم أبو يعقوب يوسف بن ػتمد، ومتّ بعد رتعو ورتّ 
عيسى بن عيسى النفوسي، وقد قال أبو عمرو ذلك بنفسو يف اظتخطوط الذي بني 
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وعلى   ،رض على عدد من تالميذهوقد عُ  ،أيدينا:" سؤاالت الشيخ أيب عمرو رزتو اهلل
عرضتني، معروض  -فُصحح فهو األم إن شاء اهلل–اهلل، واللغة  كتب الشيوخ رزتهم

على الشيخ أيب ػتمد عبد اهلل بن سجميمان، واظتعيز بن جناو، وأيب الفتوح، والعرضة 
اآلخرة على الشيخ أيب نوح ابن الشيح إبراىيم رزتة اهلل عليهم، أماله أبو يعقوب يوسف 

زاد فيو بعض أماّل األجر، وكل ذلك عن ابن ػتمد، وأـلفو عيسى بن عيسى النفوسي، و 
الشيخ أيب عمرو عثمان، وعن تالميذ أيب الربيع سليمان بن متلف عن أيب الربيع رزتة اهلل 

حبيث كان على النحو التاّل:"سؤال  ،ل سؤال ورد يف الكتاب. ويؤكد ذلك أوّ 57عليهم"
وزيادات من شتاع عنو  أول عن الشيخ أيب عمرو عثمان بن خليفة اظتارغين رزتة اهلل عليو،

فأصل الكتاب إذن للمزايت  58"  زتة اهلل عليهم، إن سأل سامل ...من بعض تالميذه ر 
 والكتاب ذاتو للسويف.  

الفــرق رّد فيــو علــى آراء  ؛وألــف أبــو عمــرو الســويف أيضــا كتابــا آخــر يف الفــرق واظتــذاىب   
وخاصة الفرق اظتنشقة عـن اإلباضـية وكانـت سـت فـرق ىـي :  اظتخالفة للمذىب اإلباضي؛

النكاريــــة واطتلفيــــة والنفاثيــــة والفرثيــــة واضتســــينية االطرابلســــية أوالعمريــــة والســــكاكية، وشتّــــى 
. قــال الشــماخي عــن ذلــك التــأليف 59رســالة فــي بيــان ةــل فرقــة  رســالتو عــن الفــرق بـــ:"

 .60"وكلُّ ذلك يفحمهم ويبّكتهم"

ود الشيخ أيب عمرو السويف يف رسالتو عـن الفـرق قولـو يف الفرقـة النكاريـة ونذكر من رد     
اليت خرجـت عـن اإلمـام عبـد الوىـاب بـن رسـتم ورفضـت إمامتـو: "وقـال النكـار: إن حجـة 
اهلل ال تقوم إال بسماع مث استدركوا وقالوا: قد شتع الناس افـًتاء مـنهم، وقـال اظتسـلمون: إن 

على دين اهلل من أتباع األنبياء علـيهم السـالم، وبغـري شتـاع  حجة اهلل تقوم بسماع ظتن كان
ظتــن مل يكــن علــى الــدين مــن الكفــرة، ألن اهلل حــّرم الكــون علــى اظتعصــية والكفــر ولــو قبلــة 
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الســـويف شـــديدا علـــى الفـــرق اظتخالفـــة ووصـــل بـــو  أبـــو عمـــرو . وكـــان61"عـــني وحالـــة واحـــدة
فرقــة اضتســينية الطرابلســية بعــد أن أورد كمــا ىــو اضتــال بالنســبة لل  ،األمــر إىل تكفــري بعضــها

 عقامدىا الفاسدة واليت منها حسبو :

 ال يشرك من أنكر سوى اهلل. -

 كل متأّول ؼتطئ مشرك.  -

 اضتب والرضا والسخط والبغض والوالية والعداوة أفعال اهلل ليست بصفات لو. -

عرفـة اظتعـرّب وليس علـى النـاس إال م -صلى اهلل عليو وسلم–يسع جهل معرفة ػتمد  -
 .62عنو

وقــد حكــم أبــو عمــرو الســويف بكْفــر أزتــد بــن اضتســني الطرابلســي انطالقــا مــن عقامــده     
تلك، فقال:" ..فإن قال مل أعرف ػتمدا صلى اهلل عليو وسّلم أشرك، فإن قال لـيس علـّي 

يف حـني يؤكـد  ،63من معرفتو شيء فقد كفر ونافق وىو قول أزتد بـن اضتسـني الطرابلسـي"
أبو عمرو السويف على أن اطتالف بني الوىبيـة اإلباضـية وفرقـة اطتلفيـة ال يتعـّدى أن يكـون 

إذ مل ختتلــف الفرقتــان إال يف مســألة واحــدة وىــي قــول اطتلفيــة: لكــل حــوزة  ؛صــراعا مــذىبيا
 غــــري أن حكمـــو عليهــــا كــــان قاســـيا، حيــــث ذكـــر" أهنــــا ضــــّلت أمـــام ال يْعــــدوىا إىل غريىـــا

بعيدا طتالفهم اإلرتاع ونْقضهم ما سارت بو األممة أرتعون، وإفتا خرج عـن اإلمـام ضالال 
 .      64"عبد الوىاب أيضا، وكذلك النكار خروجهم

وزيادة على ذلك كانت أليب عمرو بصمة يف غتال التاريخ إذ أن القارئ لكتاب سري      
رغم أنو مل يؤلف يف ذلك  الوسياين يكتشف مكانة أيب عمرو السويف يف رواية األخبار، و 

كتابا إال أن الوسياين حفظ لنا معظم مروياتو، فتجد يف سريه كثريا ما يذكر :" أبو عمرو 
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يقول" فأبو عمرو يعترب الشخصية اظتفتاح يف خاصة يف اصتزء الثالث منو حيث نقل عنو 
 . 65اظتؤلف معظم رواياتو

ضية أسوف وىو الشيخ أبو عبد كما ذكرت مصادر اإلباضية علما آخر من أعالم إبا     
اهلل ػتمد بن علي السويف كان حسب الشماخي عاظتا سخّيا، عابدا تقّيا، مستجاب 

. وقال فيو الدرجيين وىو اظتعاصر لو 66الدعوة، حازما ألموره، ال تأخذه يف اهلل لومة المم
نيام، اظتتحّري  :"ذو السخاء والفتّوة، والدين واظتروءة، والقيام والصيام، والسهر إذا الناس

رِط، الزاىد ومل يفريط، سِلمت لو دنياه مع سالمة األورع، الوقور األروع، اضتازم ومل يفْ 
الدين، وكان يذَكر يف اعتادين اظتهتدين، وؽتن جتري الصاضتات على يديو، ويفزَع يف 
العظامم إليو، فإنو ضتليم أّواب، ذو دعاء مستجاب، ولو يد يف مسامل اظتذىب، ويف 

 .67ظتواعظ إذا رّغب أو رّىب"ا

وكان مثل سابقو يف غتال الدعوة ونشر العلم، إذ جتاوز دوره حدود أسوف، وتعّداه      
إىل بالد اصتريد إذ يقول الدرجيين أن فتنة وقعت بدرجني السفلى اصتديدة فأفضت إىل 

أن انتفض  التقاتل بينهم، فما كان من العلماء من أمثال الشيخ أيب عبد اهلل السويف إالّ 
إلهناء اطتالف وإيقاف القتال الذي كاد أن يفضي إىل إفناء الطرفني، فقدم الشيخ إىل 

وظتا وصلها دتادى إىل ربض نفطة ومل يدخل درجني حىت خرج إليو من بربض  ؛درجني
با إليو يف فيهم الشيخ متلف بن متلف وػتمد بن سعيد، ورغِ  ،نفطة من الفقهاء والعزابة

جةت ظتهم وال أشتغل بغريه، وأريد معونتكما فيو بأن  لضيافة، فامتنع وقال:النزول إىل ا
 حتضرا ّل كل مهاجر إليكما مفارق لوطنو.

ني، فنزلوا فأحضروا من طاوعهم من أضيافهم من أىل درجني، فذىبوا إىل خارج درج    
الفريقني، فيهم الواتر واظتوتور، العليا، فخرج إليو أىل درجني من كال حول مسجد قنطرار 
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وندب رتيعهم إىل الصلح،  ب إىل أولياء الدماء، فعفوا عنها،الوارث واظتوروث، ورغو 
فأجابوا، وعقده بينهم، فلما مّت، أتى بسبع حصيات وأخذىا من أيدي سبعة رجال 
ُحّجاج استلمت اضتجر األسود، وحفر يف الرمال حىت غاب عاتقو، فأخذ اضتصيات من 

يديهم ورمى هبا يف اضتفرة ودفنها وقال:"ىذه فتنة أىل درجني قد ُدفنت، فمن آثارىا أ
 .  68نوا لدعامو وقطعها اهلل إىل اليوم"جعل اهلل بأسو برأسو! فأمّ 

وتبني الرواية مدى اظتكانة واضتظوة اليت وصل إليها علماء أسوف يف اجملتمعات    
اإلباضية ببالد اظتغرب؛ حىت أصبح لصوهتم صدى ولكلمتهم مسمع، واستفاد منهم 

فمن طالب لفتوى، إىل طالب لصلح، إىل طالب لعلم،  ،ا استفادةاجملتمع اإلباضي أنتّ 
 اقني للخري، خادمني للمذىب، ناشرين للفكر. وبني ىذا وذاك جتد علماء أسوف سبّ 

وردت عند ُكّتاب السري اإلباضية تربز مكانة الشيخ أيب عبد اهلل  أخرى وتشري رواية   
ػتمد بن علي السويف؛ إذ قال فيو الشماخي :"وكان أبو عبد اهلل عظيم القدر يف أىل 

ما يشهد بذلك و  وال كتحد حّقو، وال ينكر فضلو، اظتذىب، حبيث ال كتهل موضعو
 قصيدة الشيخ أيب يعقوب يوسف بن إبراىيم اضتجازية إذ قال من البحر الطويل:

 خرجنا نؤم الشرق من حيز وارجالن       بفتية صدق من وجوه العشائر

 قال فيو: مث وصل إىل بيت

 69ومغراوة ُعليا زناتة ةلِّها      وغيرهم من خير أهل الجزائر

و جعل كل قبيلة مغراوة اليت تقطن إال أبو عبد اهلل السويف، وكأنّ  ومل يكن معهم من مغراوة
 أسوف يف أيب عبد اهلل ظتكانتو، وأول القصيدة:
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 70عذيري عذيري من ذوات المعاجر     ذوات العيون النجل بيض المحاجر

قال الدرجيين: قد حضرت الفقيو أبا العباس أزتد الفرسطامي مرارا ويف يده القصيدة 
فإذا شرح لنا القصيدة ووصل إىل تلك األبيات قال :"وناىيك بواحد يقوم  اضتجازية،

ضاملو كثريه ؼتلدة يف ، وباصتملة ف71مقام رتاعة يف مثل تلك القصيدة اليت بقيت تارمتا"
 .72الكتب

وعموما فإن البعض متتزل مكانة أسوف يف اظتذىب اإلباضي  يف مكانة أيب عمرو      
كما أن مكانة أيب عمرو اخُتزلت يف كتابو السؤاالت، ولكن   السويف يف الفكر اإلباضي،

وإن كنا ال ننكر أنو ال -مل يكن أبو عمرو السويف العلم الوحيد الذي صنع أغتاد أسوف 
يضاىيو أحد من علماء اضتاضرة؛ بل يقاَرن أبو عمرو بأعالم اظتذىب ومشامتو الكبار من 

فقد  -يب يعقوب يوسف الوارجالين وغريىماصتهابذة أمثال أيب عمار عبد الكايف وأ
خّرجت أسوف علماء كثر أّدوا دورىم يف الفكر اإلباضي غري أن اظتصادر سكتت عنهم 

، وىكذا ػتمد بن علي اظتذكور آنفا ومل تذكر منهم إال نفرا يسريا كان منهم أبو عبد اهلل
بإنتاجهم الفكري يف فإن مكانة اضتاضرة إفتا تستقيها من مكانة علمامها الذين يسهمون 

تبلور اآلراء وتطويرىا، وقد أحرز أبو عمرو قصب السبق يف ذلك عن غريه؛ إذ كان منظّرا 
 ال مقّلدا، مبدعا ال مبتدعا، ناقدا ال مّتبعا.

 انحسار اإلباضية عن أريغ وأسوف وتسي د المذهب المالكي بها.  -6

استقر هبا ظتا يقرب من  رغم جتذر اظتذىب اإلباضي يف كل من أسوف وأريغ والذي    
أربعة قرون كاملة، اجتمعت عوامل عديدة أدت إىل اؿتسار اإلباضية وبشكل هنامي 

 د بعضها، والوقوف على مظاىر ذلك االؿتسار.منهما، وسنحاول رصْ 
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قام  ها اظتتعلق بالعامل اطتارجي الذينتكن أن نقسم عوامل االؿتسار إىل قسمني؛ من    
أو باإلباضية  ة، ومنها العامل الداخلي اظتتعلق بالداخل اإلباضيبو اظتخالفون لإلباضي

، أما العوامل اطتارجية فمن أقتها وأبرزىا االقتحام اظتالكي ظتعاقل اإلباضية، أنفسهم
اجيني الزيريني والذي كان مدفوعا ومدعوما من قبل األنظمة السياسية منذ عهد الصنه

 إىل عهد اضتفصيني.

م( الذي استقر 1248ىـ/646رز دور الشيخ طاىر اظتزوغي )تفببالد أسوف ب      
بواحة أسوف وعمل على نشر اظتذىب اظتالكي باظتنطقة، وقد كللت جهوده وجهود من 
جاء بعده بالنجاح حىت مل يبق بأسوف أي أثر مادي أو معنوي يدل على الوجود 

تذكر اظتصادر اإلباضية أن أبا عمرو عثمان بن خليفة اظتارغين  كما  ،73اإلباضي هبا
أنو كان  بيت اظتذىب ونْشره، وتوردالسويف كان من كبار دعاة اإلباضية حريصا على تث

يقارع اظتخالفني ويفّند ُحَججهم خاصة اظتالكية منهم، حىت اغتاض منو أعداء اظتذىب 
اصتريد اليت بدأ اظتذىب اإلباضي هبا متُفت، فخططوا لإليقاع بو يف إحدى مناظراتو ببالد 

ومل يزل يف إدبار منذ عهد أيب القاسم يزيد بن ؼتلد وأيب خزر يغال بن زلتاف أي يف 
 .74م10ىـ/4القرن 

تقول الرواية أن أبا عمرو جاز على بالد اصتريد كعابر سبيل وأراد أن يثبت اظتذىب       
ا علم من نشاط اظتالكية

َ
اضتثيث يف إقناع أتباع اإلباضية بالتخّلي عن  اإلباضي هبا ظت

ولتذر حىت عّضت عليو اظتالكية األنامل من الغيظ، فتشاوروا يف  ظُ مذىبهم، فكان هبا يعِ 
مناظرتو واتفقوا على أن ال قوة عتم مبناظرتو، ولكن لتتالون كيف يشّنعون عليو ويتظّلمون 

 مبا ال ظلم فيو.
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وا الرّد عليو مسبقا، فقالوا للشيخ: ىل كتوز يف ووضعوا سؤاال مفّخخا إذ علم    
مذىبكم نكاح نسامنا؟، فأجاب باضتق أن احملصنات من أىل الكتاب كتوز نكاحها، 
فكيف باظتسلمة!، قالوا حينها: أنزلتنا منزلة اليهود والنصارى! فقام العامة عليو قيام رجل 

ة فنفوىم من اضتامة وبالد واحد شتما وصفعا وطردا حىت وقاموا على اإلباضية الوىبي
قابس وأكرىوا من بقي بالرجوع إىل مذىبهم، وغسلوا اظتسجد الكبري الذي كان 

 .75لإلباضية، وزعموا أن ذلك تطهريا لو

كما كان للهالليني دور مهم يف نشر اظتذىب اظتالكي يف معاقل اإلباضية، ونذكر على      
تزعم اضتركة اليت حولت الزاب إىل سبيل اظتثال دور سعادة الرزتاين الرياحي الذي 

. ومن جهة أخرى أثّر اإلخًتاق اعتالّل ضتواضر بالد اظتغرب يف إعادة 76التصوف السين
ىيكلتها حبيث ىيمن اعتالليون على قرى ومدن الزاب وأريغ وأسوف ومعظم اظتغرب 

اليت مل تعد قادرة على اضتفاظ  األوسط؛ يف حني تراجع دور قبامل زناتة وبين يفرن ومغراوة
على نفوذىا يف تلك اظتناطق لتتحول بعدىا إىل جنوب تلمسان وإىل اظتغرب األقصى 
وكذلك إىل واحات الصحراء حيث عملوا على بناء قرى ػتصنة كما ىو اضتال 

 .77بوارجالن

لناتج عن ومن العوامل الداخلية اظتتعلقة باإلباضية أنفسهم نذكر العامل االقتصادي ا     
الظروف الطبيعية القاسية؛ وىي اليت أدت بأيب عبد اهلل الفرسطامي ألن يفكير يف االنتقال 

ر ذلك االنتقال على بأتباع اإلباضية وعزابتهم من أريغ إىل بادية بين مزاب، ورمبا أثّ 
حاضريت أريغ وأسوف؛ إذ بدأ اظتذىب اإلباضي هبا يشق طريقو ؿتو األفول، فقد شهدت 

أريغ جفافا وحالة من القحط وغوران عيون اظتياه، فتأثر بذلك الزرع والضرع،  حاضرة
ونظرا لكثرة سكان أريغ، فقد ضاقت هبم األرض مبا رُحبت، ومل تُعد عتا أي طاقة على 
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حتّملهم، فأدرك حينها أممة اإلباضية وكبارىا ويف مقدمتهم الفرسطامي أن ال ملجأ عتم ؽتّا 
إىل بادية بين مزاب، وىو القرار الذي دتخَّض عن مؤدتر أريغ سنة يعانوه إال باالنتقال 

م، وقد ُكلف الفرسطامي للقيام بالبحث عن اظتكان اظتناسب لالستقرار 1029ىـ/420
واالستيطان ببادية بين مزاب، وقد وجد الفرسطامي صعوبات رتّة مل يثنو عن عزمو يف 

عتزلة للمذىب اإلباضي، فظلَّ يهادن مواصلة الكفاح الستقطاب سكَّان بادية مزاب اظت
ويسايس ويالِين؛ فتارة يدعو وأخرى كتادل ويناظر حىت أالن قلوهبم، ورّحب بو القوم 
بعد طول جفاء، حينها بدأ انتقال اإلباضية فرادى ورتاعات من أريغ وأسوف إىل بالد 

 .78مزاب

ن يتعّرض عتا كما أن عامل الفهت والعداوات، وغارات السلب والنهب اليت كا    
كان لو دور يف ىجرة الكثري من أتباع اظتذىب عن أريغ   ؛اإلباضية من وقت آلخر

وأسوف إىل مناطق أخرى أكثر أمنا، ومثال ذلك انتقال الفرسطامي من أريغ إىل وارجالن 
أكثروا الفساد واألذى بأىل أريغ بسبب قطاع الطرق الذي فرضو رجال من بين ورماز، ف

، ومن سلك مسلكهم 80نشري إىل غارات األعراب الُبداة من بين ىالل، كما 79وعزابتهم
جعل اإلباضية يبحثون عن مناطق آمنة  كل ذلكمن  قبامل الرببر على أتباع اإلباضية،  

 .81للحفاظ على مذىبهم

وتشري الروايات اإلباضية إىل أن أتباعهم قاوموا اظتد اعتالّل الذي مل يُبِق ومل يذر،      
عليو الغصب والنهب حىت أن أبا الربيع سليمان بن متلف اظتزايت  وكان الغالب

م( أصدر فتوى بالرباءة من قباملهم ألهنا كما يقول"غارة غصبة، 1078ىـ/471)ت
بأهنم لتاربون اهلل  هنمة هنَبة، بل واستحل دماءىم الجتماعهم على اضترابة مستدالِّ 

بيع ىذا اظتوقف إال بعد أن ىوجم ىو ورسولو ويسعون يف األرض فسادا، ومل يتخذ أبو الر 
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اليت تويف  "تونني"للهجرة واالرحتال إىل  هؽتا اضطرّ  ،تل أحد طلبتووقُ  ؛وطلبتو من قبلهم
واه مرىونة بسلوكات تلك القبامل؛ فإذا صادف أن كان أحدىم د لطلبتو أن فتْ وأكّ  ،فيها

العربية على مناطق ، ويؤكد ابن خلدون زحف القبامل 82صاضتا مل يكن مقصودا بالفتوى
اإلباضية يف قولو:" وملك الكعوب ومرداس من بين سليم ضواحي اصتانب الشرقي كلها، 
من قابس إىل بونة نفطة، وامتاز الزواودة مبلك ضواحي قسنطينة وجباية من التلول 

، وقال يف موضع 83وغتاالت الزاب وريغ وواركال وما وراءىا من القفار يف بالد القبلة"
حفوا إىل مواطنهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركال وقصور ريغ وصرّيوىا آخر:" وز 

 .84سهاما بينهم"

حبواضر اإلباضية خاصة ناحية وارجالن وأريغ  عصفتإضافة إىل الفهت الداخلية اليت     
م( انتقل 10ىـ/4إذ تشري اظتصادر إىل أن الشيخ أبا صاحل بكر بن قاسم الرياسين)القرن

 .85"أزران" إىل جربة بسبب اضطراب نريان الفهتمن بادية 

وشــهدت وغالنــة فتنــة أخــرى بــني بــين ســتتني وأىــل وغالنــة، ووصــل األمــر إىل التقاتــل      
بينهمــا وقــد حــاول بعــض مشــايخ اإلباضــية إهناءىــا ومــنهم الشــيخ أبــو ػتمــد ماكســن بــن 

شــرَّىم حــىت قطــع م( الــذي انتقــل إلــيهم حبلقتــو فلــم يــزل هبــم يكــّف 11ىـــ/5اطتــري )القــرن
اطتــالف وأقـــام االمـــتالف بيـــنهم، لكـــن ســـرعان مــا نشـــب الصـــراع بيـــنهم مـــن جديـــد حـــول 
موقـــع بنـــاء مســـجد، فمـــا كـــان مـــن اظتشـــايخ إال أن غـــادروا وغالنـــة ومـــن ىـــؤالء أبـــو ػتمـــد 

 .86اظتذكور ويعقوب بن أيب موسى الزواغي والشيخ يعلو بن صاحل وغريىم اعتزاال للفتنة

م وىي فتنة "خريان" و" 1079ىـ/ 471كما وقعت فتنة أخرى بني وىبية أريغ سنة     
تاغمارت" جعلت اظتشايخ يفّرون منها وينتقلون إىل اضتواضر اجملاورة، فانتقل أبو يعقوب 
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م( إىل وارجالن واستقّر 1111ىـ/504يوسف بن ػتمد بن بكر الفرسطامي)ت
 . 88أبو صاحل الياجراين إىل وارجالنكما ىرب منها أيضا الشيخ   87بـ"دتاواط"

وقد أدت كل تلك العوامل إىل إضعاف اظتذىب بادئ األمر وبداية ضموره دتهيدا     
الندثاره دتاما هبا، ويشري الباحث اإلباضي باضتاج ناصر إىل أن اظتذىب اإلباضي بأريغ 

 89ؼتطوطةم واعتماده يف ذلك كان على 15ه/9استمر يف االؿتسار من أريغ حىت القرن
حصل عليها تربز تديّن مستوى الفكر اإلباضي هبا، حيث وردت أسةلة من أحد شيوخ 
دتاسني يدعى أزتد بن سعيد التماسيين بعث هبا إىل شيوخ جربة ونفوسة وكانت يف 
معظمها نوازل حول: التعامل مع اظتخالفني وما يتعلق بالوالية والرباءة، أخرى حول فقو 

ْين، وأخرى حول جتارة العبيد ليت انتشرت باظتنطقة يف تلك الفًتة، األنتان والنذور والدّ 
وآخرىا جاءت يف االستطباب وما يتعلق بو من أخطاء   وكذلك نوازل حول الّصداق،

وقد رأى الباحث أن بساطة الطرح يف األسةلة تربز مستوى الفكر  ،90اضتجامة والكي
ذين كانوا أسياد اصتدل والكالم، وما الذي كان عليو إباضية أريغ يف تلك الفًتة وىم ال
   تديّن مستواىم إال داللة على ضعف اظتذىب هبا. 

ويف  ة،اضتواضر اإلباضية ببالد اظتغرب إىل جتمعات سنيعديد  بذلكوقد حتولت      
ىم، ة اعتقاداليت استطاع اظتالكية هبا إقناع أىل اظتنطقة بصحّ  ؛مقدمتها أريغ وأسوف

فرسخ بذلك اظتذىب اظتالكي وسيطر على كل بالد اظتغرب األوسط ومل يبق لإلباضية إال 
االنكماش يف منطقة مزاب، وال زالت اطتارطة اظتذىبية اليت ُرشتت يف بالد اظتغرب األوسط 

بل -م قاممة على ما كانت عليو إىل اليوم، إذ حافظ اظتغرب األوسط 12ىـ/6منذ القرن 
على مالكيتو، يف حني بقي اإلباضية مبزاب ػتافظني على  -سالميكل اظتغرب اإل
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إباضيتهم يف جّو من التعايش والتفاىم، باعًتاف كل طرف باآلخر بعيدا عن التعصب 
  اظتقيت الذي يفضي إىل الصراع والنزاع والتناحر. 

 الهوامش:  
                                                           

زتلة العلم مصطلح يطلق على التالميذ الذين خترجوا يف مدرسة اإلمام أيب عبيدة مسلم بن أيب    1
م، أخذوا عنو أصول الدين والفقو اإلسالمي 8ىـ/2كرنتة يف البصرة يف النصف األول من القرن

نواة األوىل ومبادئ السياسة الشرعية، وانتقلوا إىل بلداهنم علماء دعاة إىل اظتذىب اإلباضي يشّكلون ال
للفكر اإلباضي والعمل السياسي يف مناطقهم باظتشرق واظتغرب. ينظر إبراىيم حباز وآخرون: معجم 

، 2008ىـ/1429مصطلحات اإلباضية، طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 
 . 307/ص1ج
ة، والظهور ىي اإلمامة الظهور أحد مسالك الدين األربعة ومظهر من مظاىر اإلمامة عند اإلباضي  2

الكربى، وتأيت غالبا بعد إمامة الدفاع، ويكون أمر اظتؤمنني فيها ظاىرا، حبيث يستطيعون تنفيذ 
األحكام وإقامة اضتدود، واألمر باظتعروف والنهي عن اظتنكر، وػتاربة الظامل ورّد العدو. ونشري إىل أن 

إبراىيم حباز وآخرون: معجم لشراء(. ينظر مسالك الدين الثالث األخرى ىي )الكتمان والدفاع وا
 .659/ ص2أعالم اإلباضية، ج

: البيان اظتغرب يف أخبار افريقية واظتغرب واألندلس، حتقيق ج س كوالن  ابن عذارى اظتراكشي  3
 .197-196، ص1983، 3وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بريت لبنان، ط

وخدمة الرعية نذكر منهم ػتمد بن يزيد القرشي، وإشتاعيل من ىؤالء الوالة الذين اشُتهروا بالعدل   4
بن عبيد اهلل ابن أيب اظتهاجر واّل عمر بن عبد العزيز على افريقية الذي قال فيو الرقيق القريواين" كان 
خري وال طتري أمري، ومازال حريصا على دعاء الرببر إىل اإلسالم فأسلم بقية الرببر على يديو" ينظر: 

/ 2ريواين: تاريخ افريقية واظتغرب، حتقيق اظتنجي الكعيب، الدار العربية للكتاب، تونس، طالرقيق الق
 .230/ ص4ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون، ج 119ص



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 383  17العدد 
 

                                                                                                                                              
ابن األثري: الكامل يف التاريخ، حتقيق أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية، األردن،   5
 .714ص
 .48/ ص1ب، ج: البيان اظتغر  ابن عذارى اظتراكشي  6
 .72/ ص1اظتصدر نفسو، ج  7
عبد الرزتان بن خلدون: تاريخ ابن خلدون، حتقيق سهيل زكار وخليل شحادة، دار الفكر ،   8

 . 173-172/ص6م، ج2000ىـ/1421بريوت لبنان، 
 .71-70/ص1: البيان اظتغرب، ج ابن عذارى اظتراكشي  9
م، 1963ىـ/1383، 1اء الكتب العربية، طدعلي بوز : تاريخ اظتغرب الكبري، دار إحيػتم  10
 34/ص3ج
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ػتمد عيسى اضتريري: الدولة الرستمية باظتغرب اإلسالمي )حضارهتا وعالقتها اطتارجية باظتغرب   12
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. كما ينظر إلياس بن عمر اضتاج عيسى: حواضر اظتغرب األوسط ودورىا يف 153،  ص1اصتزامر، ط
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 .65م، ص2017ىـ/سبتمرب 1438، ذي اضتجة 22العربية، غرداية، العدد اصتزامر، اظتطبعة
 وينظر أيضا:

Cyrille Aillet: L’ibàdisme ,une minorité au cœur de 
l’islam,op.cit,  p4. 

 34.-33مسعود مزىودي: اإلباضية يف اظتغرب األوسط ، ص   14
ارجالن، حتقيق إبراىيم بن بكري حباز إبراىيم بن صاحل بابا زتو أعزام: غصن البان يف تاريخ و   15
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 26أبو يعقوب يوسف الوارجالين: رحلة الوارجالين، ص 50
 اػّتت من اظتخطوط والسياق منا على حسب اظتدلول واهلل أعلم.  51
أبو عمرو عثمان بن خليفة اظتارغين السويف: كتاب السؤاالت، ؼتطوط مبؤسسة  الشيخ عمي   52

 .1، ورقة28ث واظتكتبة، خزانة دار التعليم "بكري تعزابت" رقم اطتزانة مع سعيد، قسم الًتا
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أبو الربيع سليمان بن متلف اظتزايت: التحف اظتخزونة يف إرتاع األصول الشرعية، ينظر تقدًن  53

 .11مصطفى بن ػتمد شريفي، ص
 .5أبو عمرو عثمان السويف: كتاب السؤاالت، ورقة 54
 .228-227عمرو خليفة النامي : اظترجع السابق، ص 55

 معجم أعالم  56
 .5أبو عمرو عثمان السويف: كتاب السؤاالت، ورقة 57
 .5أبو عمرو عثمان السويف: كتاب السؤاالت، ورقة 58
 .300-299أبو عمرو السويف : رسالة يف بيان كل فرقة ، ص 59
 .639/ص2ج الشماخي: السري، 60

 .296-295خليفة اظتارغين السويف: رسالة يف بيان كل فرقة، صأبو عمرو عثمان بن   61
. وللتفصيل يف اظتسامل الفقهية والعقدية لفرقة 54أبو عمرو السويف : كتاب السؤاالت، ورقة  62

 .300-299اضتسينية والعمرية ينظر أبو عمرو السويف: رسالة يف بيان كل فرقة، ص
 .54أبو عمرو السويف : كتاب السؤاالت، ورقة  63
 .298أبو عمرو السويف: رسالة يف بيان كل فرقة، ص 64

65 Allaoua Amara : Remarques sur le recueil Ibàdite-wahbite 
Siyar Almàsà’h : Retour sur son attribution, p 36. 

 .646/ ص2الشماخي: السري، ج 66
 .322/ 2الدرجيين: الطبقات، ج 67
 .647/ص2الشماخي: السري، ج 68
أبو يعقوب يوسف الوارجالين: رحلة الوارجالين، حتقيق وتعليق لتي بن هبون حاج ازتد، من  69

 .38، ص2006، 1ط ، غرداية ، mpsالرحالت اضتجازية لعلماء اظتغرب اإلسالمي، مطبعة 
 .648/ص2الشماخي : السري، ج 70
 .25الين، ص. أبو يعقوب يوسف الوارجالين: رحلة الوارج324/ ص2الدرجيين: الطبقات، ج 71
 .648/ ص2الشماخي: السري، ج  72
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عالوة عمارة: بني جبل األوراس والواحات؛ ظهور وانتشار واختفاء اصتماعات اإلباضية بالزاب،  73
 .274ص
 .303/ص2الدرجيين: الطبقات، ج 74
 .639/ ص2الشماخي: السري، ج 75
عالوة عمارة: بني جبل األوراس والواحات؛ ظهور وانتشار واختفاء اصتماعات اإلباضية بالزاب،  76
 .274ص
عالوة عمارة: بني جبل األوراس والواحات؛ ظهور وانتشار واختفاء اصتماعات اإلباضية بالزاب،  77
 .50ط، ص. وينظر لنفس اظتؤلف: اعتجرة اعتاللية وإشكالية اؿتطاط حضارة اظتغرب الوسي270ص
 .305علي لتي معمر: اإلباضية يف موكب التاريخ، اضتلقة الرابعة، ص 78
 .206/ص2الدرجيين: الطبقات، ج 79
ينظر أكثر يف أثر الزحف اعتالّل على اظتغرب: عالوة عمارة : اعتجرة اعتاللية وإشكالية اؿتطاط  80

، 4 عبد القادر، قسنطينة، العددحضارة اظتغرب الوسيط، غتلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري
 .75-31، ص ص2004ىـ/ أكتوبر 1425رمضان 

 .326علي لتي معمر: اإلباضية يف موكب التاريخ، اضتلقة الرابعة، ص 81
 .32.33أبو الربيع سليمان بن متلف اظتزايت: التحف اظتخزونة يف إرتاع األصول الشرعية ، ص 82
 .45/ص6ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج 83
 .46/ص6ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج 84
 .549-547/ص2الشماخي: السري، ج 85
 .260-259/ص2اظتصدر نفسو، ج 86
دتاوط أو دتاواط  أو دتاوطت ىي واحة من واحات وارجالن اندثرت حاليا وقد شُتّي الوادي الذي  87

 .840/ص3يسبقها هبذا اإلسم "ساقية دتاوط" . ينظر الشماخي: السري، ج
 .269/ص2الدرجيين: الطبقات، ج 88
عثر األستاذ الباحث باضتاج ناصر على نسختني من اظتخطوط  اظتذكور األوىل توجد يف خزانة   89

م(، ورقمها 1907ىـ/ 1325الشيخ القاضي أيب بكر بن مسعود الغرداوي الشهري باضتاج بابكر )ت
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كتبات ورقلة )مكتبة بومعقل ، أما النسخة الثانية من إحدى م70، خزانة :بابكر78يف الفهرس 
اضتاج عيسى( وتقع ىذه النسخة ضمن غتموع ؼتطوط مصور وناسخها ىو الشيخ باسة بن عمي 
موسى الوارجالين. ينظر ناصر بلحاج: تراجع اظتذىب اإلباضي بوادي ريغ من خالل أجوبة علماء 

إلنسانية واالجتماعية، العدد اصتزيرة وجربة على أسةلة الشيخ أزتد بن سعيد التماسيين، غتلة العلوم ا
 .134، ص2015، سبتمرب 20
 .138ناصر بلحاج: تراجع اظتذىب اإلباضي بوادي ريغ، ص   90
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باللغة العربية ملخص  
داخل جسم اإلنسان تتنفس الروح وكذلك داخل املمارسة الدينية تنتعش احلكمة أو ما يسمى يف 

احلكمة والالهوت وعلم الكونيات  متثل العقيدة اليهودية بالكباال واليت تعين يف احلقيقة االستقبال فهي
وجيهات الروحانية كل التعليمات والت  كدلك  ومتثل اليهودي. هي باجململ جانب من العقيدة التوراتية،

يف حياهتم اليومية لرفع كل  اإلهلامألهنا متنحهم  اليهود على ممارستهااحمليطة بالتوراة. ويعكف 
منا هي فلسفة إوال تعترب الكباال كدين و التحديات واالستعداد للقيام بتجربة روحية يف رحلة احلياة. 

 .التوراة والتقاليد اليهوديةوخباصة بواطن تقوم بتفسري كل ماهو باطين يف الدين. 
 

 ملخص باللغة االجنليزية
Inside the human body breathes the spirit as well as within 
religious practice, the wisdom or the so-called Jewish creed of 
Kabala, which in fact means reception, is the wisdom, theology 
and Jewish cosmology. 
Is the sum of the biblical dogma, 



 مجلة دورية دولية محكمة                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 933  71العدد 
 

This represents all the spiritual instructions and directions 
surrounding the Torah. 
Jews are practising it because it gives them inspiration in their 
daily lives to raise all challenges and prepare for a spiritual 
experience in the journey of life. 
The Capala is not considered a religion but a philosophy that 
interprets all the mystical in religion. Especially the Torah and 
Jewish traditions. 

 
 

La philosophie juive au Moyen-âge 
La Kabbale  

La fin du Moyen-âge est marquée par une série 
d’expulsions des juifs, dont la plus connue est celle d’Espagne en 
1492. Or, la philosophie ne peut se pratiquer que dans des 
conditions relativement sereines. Les populations fugitives se 
tournent vers une pensée mystique : la Kabbale (1), capable de 
transcender leur misère.  

Si le divin est lui-même le protagoniste d’un drame en 
correspondance avec le mien, si la Torah est un texte qui 
contient secrètement tout, si le moindre de mes gestes a une 
portée cosmique, alors je peux me consoler de bien des maux. 
Nous serions tentés de caractériser la kabbale par cet 
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attachement au signifiant, qui démarque la pensée juive de la 
philosophie classique, mais devenu démesurer et donc poésie 

(2). 
Quand on parle de « Kabbale », on désigne donc un 

mouvement philosophico-religieux où le mysticisme a joué un 
rîle important, qui s’est développé au sein du judaísme 
Provençal et Espagnol et a conquis par la suite la totalité des 
communautés juives dispersées à travers le monde. Le fait que 
les cabalistes tentaient de transmettre et d’expliquer des 
traditions secrètes concernant le contenu caché de la Bible 
hébraíque, ainsi que leurs réticences à divulguer leurs 
enseignements ouvertement, a conféré à ce mouvement un 
caractère ésotérique et mystagogique (3).  

En premier lieu, le mot « Kabbale » vient de l’hébreu 
qabbalah qui signifie réception. La tradition à laquelle il est fait 
référence est la tradition ésotérique qui remonterait selon 
certains à Adam et à Moíse. Ce dernier aurait reçu de Dieu la loi 
écrite, la loi orale et les commentaires ésotériques se rapportant à 
cette loi, sachant qu’au-delà de la réalité sensorielle des mots se 
cache la réalité de Dieu, qu’il convient de découvrir. Au sens 
large, la Kabbale désigne tous les mouvements ésotériques juifs 
de l’Antiquité aux périodes contemporaines (4). 
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En deuxième, elle désigne moins une doctrine particulière 
que la forme juive de la mystique néoplatonicienne ; en face du 
Talmud, commentaire juridique et littéral de la loi, elle 
représente un état d’esprit analogue à celui chez Philon 
d’Alexandrie (5) le sens mystique des lettres et des nombres, qui 
sont les signes par lesquels la sagesse fait entendre aux hommes ; 
correspondance mystérieuse de ces lettres avec la composition du 
monde, les divisions de l’année, la conformation de l’homme ; 
emploi de la méthode allégorique qui permet de voir en chaque 
mot de la loi un sens élevé et un mystère sublime, mythologie des 
puissances et des anges qui multiplie les intermédiaires entre Dieu 
et les créatures, rien de tout cela ne paraìt fort nouveau (6). 

C’est une attitude d'esprit, une certaine manière de poser 
les problèmes, les solutions offertes étant divergentes et même 
contradictoires. Un de ses procédés essentiels est le symbolisme. 
Le symbole, représentation d'un objet, soutient avec celui-ci le 
rapport du visible à l'invisible, du manifesté au non-manifesté.  

En un sens plus restreint, le symbole est la substitution 
d'une chose à une autre, plus exactement la substitution mentale 
du concept ou d'une qualification d'une chose au concept ou à 
une qualification d'une autre chose. Le symbole pris dans ce sens 
plus étroit n'est pas seulement un mot ou un signe n'ayant 
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d'autre contenu que celui de l'objet, mais il possède le sien 
propre. Il s'agit donc de substitution de contenu à contenu.  

Troisième connotation, encore plus particulière : le 
symbole représente une essence ou un processus latent qui ne se 
manifeste point par soi et ne peut être exprimé directement. 
Dans ce cas, le symbole se trouve être le seul mode d'expression 
d'un contenu à la fois réel et inexprimable. Cette dernière sorte 
de symbolisme est à l'œuvre dans la sphère religieuse et 
particulièrement mystique, mais également là où le contenu 
symbolisé n'est pas susceptible par lui-même de franchir le seuil 
de la conscience. Il faut ajouter que le symbolisme mystique et 
notamment kabbalistique est, au gré de ses tenants, enraciné 
dans la nature même de ses porteurs, contrairement aux 
symbolismes créés de toutes pièces par l'homme ou tout au plus 
simultanés à lui (le langage, par exemple). La tâche de la Kabbale 
est précisément de dévoiler la signification symbolique des 
choses (7). 

Son but est d’enseigner comment on doit diriger ses 
intentions en priant Dieu, à quelle splendeur et à quel attribut 
de Dieu on doit recourir principalement ? (8) 

Ainsi, la Kabbale fait pénétrer l'initié dans un domaine 
inaccessible au penseur rationnel, et de valeur supérieure à ce que 
les spéculations de ce dernier sont à même d'appréhender ; de 
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plus, la philosophie est destructive, elle sape les croyances comme 
les pratiques de la religion juive, tandis que, grâce à sa 
symbolique, qui laisse à la lettre et à l'action leur pleine validité 
tout en découvrant leur sens profond et leur fonction 
indispensable pour le maintien de l'harmonie universelle. Elle se 
trouve être le meilleur garant et le défenseur le plus vigoureux de 
la foi traditionnelle et partant l'instrument le plus efficace de la 
rédemption finale. D'autre part, ce qui caractérise plus d'un 
critique kabbaliste de la philosophie, c'est la modération relative 
dont ils usent à l'égard de l'auteur du Guide des Egarés : plutît 
que l'attaquer de front, encore qu'ils ne l'évitent pas tout à fait, ils 
préfèrent s'en prendre à ses enseignements sans les lui attribuer 
formellement, ou le combattre par personnage interposé.  

C'est ainsi que procède l'un des premiers et des plus 
importants adversaires ésotéristes de la philosophie : Jacob ben 
Šěšet de Gérone (vers 1240), qui prit pour cible de ses attaques 
un livre de Samuel ben Juda ibn Tibbon, traducteur par ailleurs 
du Guide des Égarés d'arabe en hébreu ; à travers son adversaire 
qu'il accuse de soutenir l'éternité du monde, de nier les miracles 
et la providence, de reconnaìtre comme valeur suprême la 
perfection intellectuelle du philosophe, il atteint en réalité 
Maímonide dont les opinions, peut-être mise à part une 
position plus souple, mais non exempte d'ambiguíté vis-à-vis du 
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problème de la providence, n'étaient pas très différentes de celles 
de son traducteur. 

Un autre kabbaliste, anonyme, mais peut-être identique à 
Joseph ben Abraham ibn Giqatilia (vers 1248-1305), a composé, 
sur un ton fort courtois du reste, une série d'observations sur le 
Guide des Égarés, dans lesquelles il s'attache à montrer 
notamment que Maímonide, enfermé dans les limites de la 
méthode et de la problématique propres aux philosophes, n'avait 
pu se former des idées justes ni sur la nature du langage, non 
point conventionnel, mais réceptacle des mystères 
théosophiques qui s'y traduisent symboliquement, ni sur la 
manière convenable d'interpréter la phraséologie biblique dont 
le sens obvie suggère l'anthropomorphisme et porte atteinte en 
apparence à l'incorporéité de Dieu (9). 

 Voilà pourquoi, « La Kabbale est la vie et le cœur » du 
judaísme comme le disait, Adolphe Franck, professeur de 
philosophie au Collège de France au siècle dernier et premier 
grand précurseur des études scientifiques sur la mystique juive ; 

« Elle semble en être aujourd’hui plutît le « cerveau », tant la 
richesse et la variété des sources qu’elle a intégrées fait d’elle la 
tradition de pensée la plus complexe et la plus élaborée qu’a 
connu le judaísme. Forte d’un corpus de quelques six mille 
ouvrages, dont la rédaction débute dans la Provence du XIIème 
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siècle, connaìt sa période classique dans l’Espagne de la fin du 
XIIIème siècle et continue jusqu’à l’époque contemporaine, elle 
a été développée dans la plupart des grandes communautés 
juives ou des centres intellectuels qui ont laissé une trace dans 
l’histoire »(10). 

Bien que la kabbale soit « la science des secrets », il faut 
reconnaìtre que la kabbalogie est loin d’être une science car, à 
vrai dire, on ne sait pas encore grand-chose sur la kabbale même 
si, depuis une quarantaine d’années, de grands scientifiques s’y 
intéressent et en étudient les textes. Il est important de noter, 
dès maintenant, que tout ce que nous savons sur la kabbale, que 
tous les textes qui ont été étudiés par les chercheurs, tout cela ne 
représente qu’une infime partie au vu des textes qui restent à 
déchiffrer, des vies de kabbalistes qui restent à décrypter. La 
plupart des textes de la kabbale sont encore à l’état de manuscrits 
dont le déchiffrement est extrêmement difficile. Il y a davantage 
de textes à l’état de manuscrits qu’il n’existe de textes déchiffrés. 
Dès lors, il n’est pas impossible que dans les années à venir, nos 
connaissances concernant la kabbale ne soient modifiées et, en 
tout cas, certainement affinées. Fort heureusement pour les 
chercheurs, la plupart des textes existent dans les bibliothèques 
du monde entier et, mieux encore, la kabbale étant 
généralement l’interprétation de textes « canoniques » plus 
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anciens, ceux-ci sont également disponibles, ce qui permet 
d’étudier le commentaire en regard du texte commenté (11). 

 
 Pour notre part, la Kabbale est un paradigme juif ancien 

pour la vie. Il enseigne que toutes les branches de notre vie 
comme la santé, les relations, les carrières, émanent du 
même tronc et de la même racine.  

 Elle est la technologie de la façon dont fonctionne l'univers 
au niveau de base. Elle est une façon de regarder le monde. 

 Le but de la Kabbale, est mystique : comment s’approcher 
de Dieu, mais aussi, ésotérique : quand le croyant cherche à 
découvrir et dévoiler la divinité. 

Au terme de l’analyse : 
 Plusieurs penseurs juifs ont essayé de concilier la raison avec 

leur foi. 
 Tous les penseurs ou philosophes qui ont revendiqué leur 

appartenance juive, c’est-à-dire qui se voulaient les 
représentants « éclairés » de leur tradition religieuse, ont 
développé leurs spéculations dans un cadre précis, celui des 
traditions orale et écrite du judaísme.  

 Les trois types de kabbales : 
 1/ Kabbale théosophique  
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 C’est la kabbale qui s’intéresse principalement à 
l’explication des mystères de la vie cachée de Dieu et de ses 
relations avec l’homme. C’est la kabbale qui décrit les différentes 
étapes de la création, les émanations divines (séfiroth), les 
obligations de l’homme envers son créateur (mitsvoth), etc.  
 Le premier ouvrage de kabbale théosophique est le 
Sefer ha-Bahir, lequel met en place les éléments qui seront 
développés plus tard (organisation des séfiroth, angéologie, 
Chekhinah, etc.).  
 L’ouvrage de base de cette kabbale est le Zohar (écrit 
par Moíse de Léon, 13e siècle). Le personnage emblématique de 
cette kabbale est Issac Louria, lequel a imaginé un système 
complet associant Dieu et ses créatures ; du retrait de Dieu de « 
Lui-même en Lui-même », jusqu’aux obligations de l’homme 
envers le créateur.  
 2/ Kabbale extatique (ou prophétique)  
 C’est la kabbale qui s’intéresse principalement aux 
moyens dont dispose l’homme pour parvenir à l’union mystique 
avec Dieu (dévékouth). Pour parvenir à l’extase, le mystique 
doit s’exercer et beaucoup « pratiquer » des exercices physiques 
(basés sur la respiration, l’ascèse, etc.) et des exercices spirituels.  
 Le premier ouvrage de Kabbale extatique est le Sefer 
Yetsira, lequel explique que le monde est construit sur les 22 
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consonnes hébraíques. Le personnage emblématique de cette 
kabbale est Abraham Aboulafia, qui se prétendait Messie et a 
commencé sa quête mystique en étudiant le Sefer Yetsira.  
 3/ Kabbale magique  
 C’est la kabbale la plus répandue. Elle s’intéresse aux 
divers moyens magiques pour parvenir à connaìtre Dieu, 
s’attacher ses bontés et réaliser des miracles. Cette kabbale est 
déjà ébauchée dans le Sefer Yetsira mais a été fortement 
développée par la suite par de nombreux kabbalistes surtout 
parmi les hassidim. Signalons le tsaddiq capable d’accomplir des 
miracles, les amulettes protectrice, les talismans magiques, 
l’utilisation des Noms de Dieu pour réaliser les miracles, etc. 
(12). 
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philosophie : celle de la Révélation. Ce qu’il faut donc 
chercher à comprendre, en étudiant Philon d’Alexandrie, 
c’est la manière unique qu’a l’Alexandrin de mêler judaísme 
et hellénisme et d’utiliser les concepts et les images de la 
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comme une sorte de « langue de la raison » qui lui permet de 
traduire en des termes universels la parole de Dieu.  
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