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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 جانفي – اشرعالالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

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

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

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

من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة 
و يف إطار االحتفاالت بالذكرى 

املخلدة هلا ، جاءت  الستون
فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة 

مبجلة املعارف للبحوث و 
الدراسات التارخيية اليت حازت 

على موافقة اجمللس العلمي 
لكلية العلوم االجتماعية و 

اإلنسانية لتكون فضاء متميزا 
إذ املعرفة هي بال . للمعرفة 

شك الطريق األنسب حملاولة 
قيقة اليت االقرتاب أكثر من احل

هي أمل السالكني دروب العلم 
على أمل مالمستها يف ظل 

أجواء الفكر اإلنساين احلر و 
الذي ال يلتزم بغري ضوابط 

املوضوعية و احلقيقة املستندة 
 . للوقائع و احلقائق الثابتة

إن جملة املعارف تسعى ألن 
توجد لنفسها مكاننا بني 

الدوريات التارخيية املتخصصة 
جهود األقالم  لتسهم بفضل

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

العلوم و املعار األخرى يف 
صناعة واقع األمة انطالقا من 

فهم واقعها و حماولة لرسم 
اليت و تبقى املعرفة . مستقبلها

جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .البشرية يف دروب احلياة 

 

 إدارة اجملــلــة
 

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

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   تـركـــيالدكتــور عبد الرحمــان  األستاذ  

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

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

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  
 .العلمية

maguieb@yahoo.fr 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 د ـ بلقاسم ميسوم ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.
 

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

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

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

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

 د ـ طارق لعجال جامعة ماليا ـ ماليزيا.
 

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

 الكريم الماجري ـ جامعة منوبةـ تونس.د ـ عبد  د ـ عبد الحكيم أروغي ـ جامعة فريبورغ ـ ألمانيا.
د ـ علي بن سعد آل زحيفو الشهراني ـ جامعة ماليا 

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

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

 الجزائر. اهلل ـ
 

 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.
 

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 
 موريتانيا.

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

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

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

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

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

 قسنطينة. 2د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة
 

مة ـ الهيئة العامة للتعليم جحد ـ نواف عبد العزيز ال
 ب ـ الكويت.التطبيقي و التدري

 وا عزيز سعيد ـ جامعة السليمانية ـ العراق.يد ـ ى
 

 د ـ يوسف نبي ياسين ـ جامعة قطر ـ قطر. د ـ ودان بوغفالة ـ جامعة معسكر ـ معسكر.
دـ أحمد عبد الدايم محمد حسين ـ جامعة القاىرة ـ 

 مصر.
دـ علي الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة 

 عمان.
 جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.دـ مبارك 

 
دـ نجيب بن خيرة ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات 

 العربية المتحدة.
 جامعة الحاج لخضر. باتنةد ـ ناصر بالحاج ـ 

 EH SS   ismailد ـ اسماعيل وارشيد 
warscheid  .فرنسا 

خوان   Juan Castilla Brazalesأ ـ 
عربية ـ كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات ال

 .اسبانيا

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

 اسبانيا.
 

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

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

 العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية: 

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

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

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

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

 ة.العربي

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

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

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

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

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

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

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

 el-maaref@univ-eloued.dz  :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي  مالحظة:
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 كلمة العدد
مع اشراقة كل يوم جديد يبزغ فجر األمل ملوحا بغد أفضل حتياه األمة يف 

استفاقتها من غفلة أدلت هبا وعطلت مسارىا احلضاري وحال دون قدرهتا  ظل
على األخذ بأسباب التفوق العلمي الذي بسببو تبوئت القوى العادلية الكربى 
مكانتها اليت استطاعت من خالذلا حتقيق ادلصاحل العليا لشعوهبا وضمنت ذلم 

ا ملموسا يف ظل ما افضل الفرص ليعربوا عن طموحاهتم وحيققوا أحالمهم واقع
 .استطاعوا أن جيسدوه بينهم من قيم العدالة االجتماعية

يعيش عامل يومنا حالة من فقدان التوازن بني مكوناتو يف ظل ما ىو قائم 
من تباين يف ادلستويات احلضارية. وىو ما كان وراء حدوث حالة من الرتىل يف 

 وجدت نفسها انطالقا من ضايا االنسانية العادلة ألمتنا اليتالتعاطي مع الق
واقعها ادلخزي غري قادرة على احداث حالة الفعل الذي كان يفرتض فيو ان 

وادلفعول بو. اال أهنا كانت أمام كل ذلك ضحية واقع يعفيها من حالة اجلر 
اشرتكت يف صياغتو عوامل عدة كان الذايت فيها مقدما على غريىا من العوامل 

اليف تأثرياهتا السلبية أو على األقل التقليل منها مع األخرى اليت كان باإلمكان ت
احملافظة على اخلصوصية اليت من شأهنا أن حتقق ذلا القدرة على تلمس معامل 

 الطريق ادلفضية اىل العوامل احلضارية الرائدة.
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وأمام ىذا ويف ظل استفاقة عابرة جتد األمة نفسها أمام موروث كمي ىائل 
حتمل يف جواحنها ارادة التغيري و تسعى بكل جد وأمل من القوى البشرية اليت 

أن تبلغ غدىا ادلنشود يف ظل ما تسلحت بو من مقومات الفاعلية الدافعة هبا 
حنو حتقيق مسعاىا يف التغيري اذلادئ والثقة يف امكاناهتا وأن الغد القريب 

ل سيكون ذلا ان مل تتخل عن األدوار ادلنوطة هبا أو أن تنخذل أمام اآلما
ي ميثل الغد ادلنشود لشعوب ملت ىان ادلستقبلي الذادلعقودة عليها باعتبارىا الر 

غري القادر على االستجابة لتطلعاهتا اليت ال الفعل غري ادلتوافق وطموحاهتا و  من
ميكن ان تتحقق اال على أيدي أمينة ليس ذلا من ىم سوى أن تكون قادرة 

ا من كفاءات لترتهمو واقعا ملموسا على جتسيد ما تلقتو من معارف وما حتقق ذل
معها  و يالمس شغاف أحالمها اليت أعياىا الزمن و طال يعانق طموح األمة

 حال االغرتاب.

مع اشراقة العام ادليالدي اجلديد تقف األمة على عتبات التاريخ ترسم 
  مالمح صورة عنواهنا : حنو غد أفضل 
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 مكانة األندلس في التواصل الحضاري بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية

 جامعة بغداد/ العراق/مركز إحياء التراث العلمي العربي/ وجدان فريق عناد/أ.د 
12 

 حضور طائر النعام في بالد المغرب من خالل شواهد الحضارة القفصية و إمتدادتها.
 الوادي-جامعة الشهيد حمه لخضر/قسم العلوم االنسانية/  محمد رشدي جراية /د 

80 

 2003البريطانية بعد عام  -العالقات العراقية 
 جامعة بغداد/ العراق/ مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية/أ.د. ستار جبار الجابري 

107 

 اآلثار االجتماعية للتوحيد من خالل مقاربة إسماعيل الفاروقي
 عبد الجليل بن سالم /جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية / قسنطينة /د 

183 

 م.1909-1819نشاط المجلس األمريكي لمفوضي اإلرساليات الخارجية في الدولة العثمانية 
 فلسطين/غزة /جامعة األقصى/ قسم التاريخ حسين يوسف عمريوسف / د 

201 

 ـ دراسة نموذجية ـ األضرحة بمدينة تلمسان
  بجامعة مرسلي  /معهد العلوم االنسانية و االجتماعية /قسم االثار القديمة  // مطروح ام الخير د

 عبد اهلل تيبازة.
 معهد العلوم االنسانية و /قسم االثار  /تلمسان  جامعة ابو بكر بلقايد// دحماني صبرينة  نعيمة  د

 .االجتماعية

246 

 عجز الميزانية في الدولة العثمانية: األسباب والحلول
 االردنجامعة اليرموك /كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  /قسم االقتصاد/ أ.د/ قاسم محمد الحموري/ 
  /قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية /اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات / معاذ محمد عابدينأ

 / االردنجامعة اليرموك

281 

وتأثيراتها   م(12-11) الهجريين 6و  5مالمح عن تقلبات قيمة النقود باألندلس في القرنين 
 .اإلقتصادية و االجتماعية

 لونيسي/ البليدة جامعة علي /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /مراد تجنانت  /د 

308 

   العالقات الجزائرية_التركية : بين اإلرث التاريخي والتحديات الراهنة
 الجزائر 03جامعة الجزائر / رزايقية حنان /أ /      

329 

 معبد الجهني والبدايات التاريخية لعلم الكالم االسالمي
 الشهيد حمه األخضر / الواديجامعة قسم العلوم االنسانية/ / عبد الحميد العابد /أ 

356 

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

397 
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 الهجري/الثامن عشر الميالديإبان القرن الثاني عشر  أسباب الرحـــالت المغاربيـــة إلـى الحجــاز
أبو القاسم سعداهلل/ 02جامعة الجزائر/ صادوق الحاج /أ 

428 

 مصورون  أجانب في الثورة التحريرية ،بين المهنة والصداقة.
  قسم التاريخ/ الجزائر-2جامعة سطيف / عمراوي جمال الدين/ أ 

460 

 



  

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

يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال  
 مكانته العلمية  
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ضارة اإلسالمية والحضارة مكانة األندلس في التواصل الحضاري بين الح
 الغربية

/ جامعة بغداد/مركز إحياء التراث العلمي العربي/ أ.د. وجدان فريق عناد
 العراق

 الملخص :

خالؿ العصور الوسطى، كقد تصدر نتاجها يف  نشطت اٟتركة العلمية يف األندلس
العلـو كا١تعارؼ خالؿ تلك الفًتة، إذ انتقلت العلـو منها إذل أكركبا ككانت سببان 
مباشران يف تطور النهضة األكركبية، لذلك تعد من أىم حلقات التواصل بُت علـو 

العلـو كالطب اٟتضارة اإلسالمية كالغربية، ك٢تا دكر كبَت يف تطور كازدىار عدد من 
كالفيزياء كالرياضيات كالفلك كالزراعة كالصناعة كا١توسيقى، كغَتىا الكثَت من العلـو 
. لذلك كانت ٤تاكلتنا إبراز بعض ٣تاالت اللقاء اٟتضارم بُت اٟتضارتُت اإلسالمية 
كالغربية، كدكر األندلس اٟتضارم الذم نتج عنو إشعاع علمي كثقايف كعمراين 

 عي أنار طريق أكركبا كىي تعتلي منصة السيادة اٟتضارية العا١تية .كاقتصادم كاجتما

Abstract : 
The science in Andalusia during the Middle Ages was very 
energetic, has published her work in science and knowledge 
during that period, as science which moved to Europe and was 
the direct cause of the evolution of the European Renaissance, 
so it is one of the most important communication between 
Islamic and Western civilization, science workshops, and has a 
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great role in the development and prosperity of a number of 
science such as medicine, physics, mathematics, astronomy, 
agriculture, industry, music, and many other sciences. 

 المقدمة :

)اسبانيا  األندلس ىو االسم الذم أطلقو ا١تسلموف على شبو اٞتزيرة االيبَتية
ـ( 1492-711ىػ/ 897 -92كالربتغاؿ(،  كتارٮتها اإلسالمي ا١تمتد من )

ـ(، كعصر األمراء األمويُت 756-711ىػ/ 138-92يقسم على: عصر الوالة )
-929ىػ/ 422-316ـ(، كعصر ا٠تالفة )929-756ىػ/  138-316)

ـ(، كا١ترابطُت 1091-1031ق/ 484-422ـ(، كعصر الطوائف )1031
-1145ىػ/643-539ـ(، كا١توحدين )1147-1091ىػ/ 483-541)

 ـ(.1492-1238ىػ/ 897-636ـ( كدكلة بٍت األٛتر يف غرناطة ) 1238

كخالؿ تلك العهود نشطت اٟتركة العلمية فيها، اليت جعلت األندلس تتصدر 
العلـو كا١تعارؼ خالؿ القركف الوسطى، إذ انتقلت العلـو منها إذل أكركبا ككانت 

من أىم حلقات التواصل بُت  تعد لذلكسببان مباشران يف تطور النهضة األكركبية، 
يف تطور كازدىار عدد من العلـو   كبَت  رك٢تا دك علـو اٟتضارة اإلسالمية كالغربية، 

ككانت حركة تنقل  ضيات كعدد من التطبيقات التقنية،كالطب كالفيزياء كالريا
األشخاص ألسباب دينية كٕتارية كدبلوماسية، كانتقاؿ ا١تعارؼ كالكتب عامالن 

 حاٝتان يف ذلك االزدىار .
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 اٟتضارة ستتناكؿ  دراسة " مكانة  األندلس يف التواصل اٟتضارم بُت
اإلسالمية كاٟتضارة الغربية " اٞتوانب اآلتية: العلـو الطبية، العلـو الرياضية، العلـو 
الفيزيائية كالكيميائية، العلـو الفلكية، علم ا١تالحة، العلـو الزراعية، العمارة، النسيج، 
الصناعة كا١توسيقى . علمان أف ىناؾ ميادين أخرل التقل أ٫تية كال أثر، ككاف 

يارنا ٢تذه اٞتوانب من باب كوهنا مفتاح يقود إذل ميداف رحب فيو الكثَت من اخت
اٟتقائق العلمية اليت ثتبت مكانة اٟتضارة اإلسالمية يف خدمة البشرية، لذلك كانت 
٤تاكلتنا إبراز بعض ٣تاالت اللقاء اٟتضارم بُت اٟتضارتُت اإلسالمية كالغربية، إذ 

و إشعاع علمي، ثقايف، عمراين، اقتصادم، قامت األندلس بدكر حضارم نتج عن
 نصة السيادة اٟتضارية العا١تية .اجتماعي ...اخل ، أنار طريق أكربا كىي تعتلي م

 أوال : العلوم الطبية 

كاف الطبيب األندلسي كما ىو اٟتاؿ يف بلداف العادل اإلسالمي صيدرل 
ٚتة ٣تموعة من األعماؿ ، كما قاـ ىؤالء االطباء بًت 1كعادل نباٌب يف معظم األحياف 

الطبية، كما سا٫توا بكتابة ْتوث طبية، بقيت كمرجع طواؿ حقبة العصور الوسطى 
. كل ىذا اٞتهد الذم بذؿ يف األندلس ٞتمع البحوث الطبية كتنسيقها ًب نقلو إذل 
أكركبا عن طريق الًتٚتة من العربية إذل الالتينية، مكونان حجر األساس كمادة طبية 

 .2من األ٫تية ألطباء عصور النهضة على غاية 

يف النهضة العلمية يف أكركبا من  ر العلـو الطبية يف األندلس أثرهكاف لتطو ك 
خالؿ مؤلفات أطبائها، اليت انتقلت اذل أكربا بفضل الًتٚتة، فعلى سبيل ا١تثاؿ  
كتاب أبو مركاف زىر األشبيلي  صاحب كتاب التيسَت يف ا١تداكاة كالتدبَت، يف ىذا 
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الكتاب كصف ٣تموعة من األمراض ا١تعركفة كيشرح كيفية مداكاهتا، يعد كاحدان من 
، ٤تمد 3الكتب األكثر استخدامان يف عصور النهضة بعد ترٚتتو اذل العربية كالالتينية 

بن قسـو بن أسلم الغافقي القرطيب صاحب كتاب "ا١ترشد يف الكحل"، كفيو رسـو 
ياتو اٞتراحية، فكاف بذلك لو الفضل يف تطور لآلالت اليت كاف يستعملها يف عمل

 طب العيوف يف النهضة األكركبية .

، كاستئصاؿ أم عضو من 4كمن األندلس انتقلت دراسة علم األمراض
، كيف حالة اٟتمى فقد 5األعضاء، ككصف خفقاف القلب، كاألكراـ، كغَتىا 

كأخرل  شخصت أكثر من مائة حالة، بعض ىذه التصنيفات كانت ْتسب مدهتا،
تشخص اٟتمى ْتسب ا١تكاف من اٞتسم الذم تصيبو، كذلك التشخيص ْتسب 

التدرج ك ، 6ا١تزاج الناتج عنها، كما درست حاالت اٟتمى النإتة عن األكبئة كغَتىا
يف مداكاة ا١ترضى . ككذلك تعلموا دراسة العقاقَت، فهي تعد عمالن ركتينيان بالنسبة 

 . 7للكثَت من األطباء

ء ا١تسلمُت الذين أثركا على أكركبا من خالؿ ترٚتة كنقل مؤلفاهتم األطباكمن 
( صاحب  كؼ عند الالتُت باسم )ىارل أباسا١تعر  8عرب األندلس علي بن العباس 

كتاب كامل الصناعة الطبية، الذم كاف أكؿ كتاب طيب عريب ترجم إذل الالتينية 
، كلقي عناية فائقة ، كُدّرس 9باسم الكتاب ا١تلكي، كترٚتو )قسطنطُت األفريقي( 

يف أكركبا حىت أكاسط القرف السادس عشر ا١تيالدم، فكاف ا١ترجع الرئيس يف علم 
 .10ـ 1170-1070التشريح يف سالرنو يف ايطاليا كغَتىا للمدة من 
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الذم لو مؤلفات كثَتة يف علم الطب، منها : كتاب من ال ٭تضره  11كالرازم 
ر كتبو اٟتاكم، كلو رسالة يف اٞتدرم كاٟتصبة، الطبيب، ككتاب ا١تنصورم، كأشه

ككاف كتاب اٟتاكم معتمد عند أساتذة الطب يف أكركبا يف العصور الوسطى . كمن 
ا١تهم أف نذكر إف مكتبة الكلية الطبية يف باريس كانت تتكوف من تسعة كتب 

ـ، كاف كتاب اٟتاكم للرازم أحدىا، كما إف ا١تلك لويس 1395رئيسة يف العاـ 
ٟتادم عشر أراد استنساخ ىذا الكتاب فدفع مقابل ذلك مبلغ كبَت من الذىب ا

، كترجم 12كالفضة من أجل استعارتو، كطبع مرات عديدة يف أكركبا بًتٚتتو الالتينية 
الكتاب على يد طبيب يهودم من صقلية يدعى فرج بن سادل كيعرؼ باسم 

ـ، إال إنو دل ينشر 1279 )فراجوت( بأمر من شارؿ األكؿ، كانتهى من ترٚتتو عاـ
ـ . أما  1542ـ، كىناؾ ترٚتة أخرل صدرت يف البندقية عاـ 1486إال يف عاـ 

كتابو ا١تنصورم كىو أصغر من اٟتاكم فقد ترجم إذل الالتينية، كصدرت أكؿ طبعة 
ـ . كما ترٚتت أعماؿ الرازم إذل العربية كالفرنسية، كمنها كتاب 1481يف عاـ 

تقسيم العلل ا١تعركؼ باسم كتاب التقسيم كالتشجَت، كرسالتو )اقرابازين(، ككتاب 
يف الفصد، كمقالة يف اٟتصى يف الكلى كا١تثانة، كمقالة يف أمراض ا١تفاصل، كمقالة 
يف أمراض األطفاؿ، كال يزاؿ الغربيوف ينظركف إذل الرازم بتقدير حىت أف جامعة 

 .    13ران لعلمو برنستوف األمريكية أطلقت اٝتو على أىم أجنحتها تقدي

الذم عرؼ بلقب الشيخ الرئيس كا١تعلم الثالث، فمن أىم   14أما ابن سينا 
كتبو يف الطب كتاب القانوف الذم يعد موسوعة طبية جيدة التنظيم، كبفضل ىذا 
الكتاب حاز ابن سينا شهرة كاسعة كانتشرت أْتاثو، حىت أف أكركبا كانت تنظر إذل 

ضالن عن ذلك فالكتاب ظل معتمدان يف أكركبا ستة ىذا الكتاب بصفة القدسية . ف
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قركف كترٚتو الفرنج إذل لغاهتم، كأصبح مرجعا للدراسات الطبية، فكاف يدرس يف 
جامعيت مونبيليو يف فرنسا، كجامعة لوفاف يف بلجيكا، كىي جامعة كاثوليكية 

. كترجم كتاب القانوف يف القرف الثاين عشر إذل 15ـ 1425تأسست يف سنة 
تينية من قبل )جَتارد الكرٯتوين(، كللتدليل على أ٫تية ابن سينا أف جامعة باريس الال

 .16ٖتتفظ حىت اليـو بصورتُت كبَتتُت يف قاعتها الكربل للرازم كالبن سينا 

فلو ْتوث مهمة يف العُت ككيفية تكوين الصورة ، خدمت  17أما ابن ا٢تيثم 
، فهو أكؿ من اىتم بأقساـ العُت  ىذه األْتاث علـو الطب كاإلنسانية بشكل كبَت

كرٝتها ككضع أٝتاء لبعض أقساـ العُت أخذىا عنو اإلفرنج كترٚتوىا إذل لغاهتم، 
 .18منها الشبكية، كالقرنية، كالسائل الزجاجي، كالسائل ا١تائي ... اخل 

فهو الطبيب الذم اىتم بالقلب كاٟتنجرة، ككاف ألْتاثو يف  19أما ابن النفيس 
ف توصل إذل اكتشاؼ الدكرة الدموية الصغرل، كيعد ىذا كشفا للمعرفة ىذا اجملاؿ أ

 . 20اإلنسانية، كقد عّده علماء الغرب السلف اٟتقيقي لوليم ىاريف يف ىذا اجملاؿ 

فقد اشتهر بعلم اٞتراحة، كلو الريادة يف استعماؿ ربط  21أما الزىراكم 
عجز عن التأليف، كىو   الشرياف ١تنع النزيف، كمن أشهر كتبو كتاب التعريف ١تن

كتاب عاـ يف الطب، كفيو بُت الزىراكم أف اٞتراحة علم مستقل بذاتو، كمتصل 
بالتشريح، كبقي كتابو يدّرس يف جامعات أكركبا، مثل سالرنو كمونبيليو حىت القرف 
السابع عشر، كقد طبع كتابو باللغة الالتينية يف القرف ا٠تامس عشر، ككاف أسلوبو 

انة كإخراج اٟتصاة دركسان متداكلة بُت طلبة كلية الطب كأبناء صناعتو يف جراحة ا١تث
. كيعرؼ الزىراكم عن الالتُت باسم )أبو لكسيس(، كقاـ جَتارد الكرٯتوين 22
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ـ، كما ترجم الكتاب إذل 1519بًتٚتتو إذل الالتينية، كصدرت الًتٚتة عاـ 
 .23الربكفنسية كالعربية 

كمن األطباء العرب ا١تسلمُت الذين ترٚتت كتبهم إذل الالتينية ابن اٞتزار 
الذم قاـ )قسطنطُت األفريقي( بًتٚتة كتابو زاد ا١تسافر، بيد أف األخَت  24العريب 

، كقد نقل ىذا الكتاب يف 25انتحلو لنفسو، كدل يضع عليو اسم مؤلفو اٟتقيقي 
ا، كترجم إذل اليونانية كالعربية فضالن عن حياتو إذل األندلس كصقلية، ٍب إذل إيطالي

. كابن رشد الذم ترجم كتابو الكليات يف الطب، كقاـ بًتٚتتو اليهودم 26الالتينية 
)البدكم بونا كوزا( كطبع مرات عديدة . كابن زىر الذم ترجم كتابو اجملربات يف 

التُت الطب بفضل يهودم من البندقية، كعلي بن عيسى البغدادم ا١تعركؼ عند ال
باسم )جيزك ىارل(، كعمار ا١توصلي ا١تعركؼ باسم )كانا موصلي(، إذ ترٚتت 

من الكتب ا١تهمة يف دراسة ىذا اٞتانب حىت  كىيرسالتيهما يف طب العيوف، 
عن . ككذلك ابن خا٘تة الذم كتب الدمالنصف األكؿ من القرف الثامن عشر ا١تي
، كيعد من أعظم 27ـ 1349-1348الطاعوف الذم اجتاح ا١ترية يف اسبانيا 

 .  28الكتب يف ىذا ا١ترض يف أكركبا بُت القرنُت الرابع عشر كالسابع عشر ا١تيالديُت 

أما يف ٣تاؿ العقاقَت فقد كاف لػماسويو ا١تارديٍت كتاب يف العقاقَت، ككاف مهما 
 .29للدراسة يف أكركبا لعدة قركف، كذلك كتاب األدكية ا١تفردة البن كافد 

اإلشارة إذل البيمارستانات اليت كانت منتشرة يف شرؽ الدكلة كما البد من 
اإلسالمية كغرهبا، إذ ٖتولت إذل كليات للطب، يفد إليها الطالب من كل ناحية، 
كالسيما يف األندلس، إذ كفدت أعداد كبَتة من أكركبا لتعلم علـو الطب على يد 
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ية اليت أٟتقت هبا األطباء ا١تسلمُت، قبل أف يؤسس األكركبيوف ا١تدارس الطب
 . 30ا١تستشفيات 

إف ىؤالء العلماء الذين تركوا آثاران مهمة يف العلـو الطبية كاف ٢تم األثر البالغ 
يف تطور ىذا العلم يف أكركبا، كقد كصل إليهم عن طريق ا١تعابر اليت ذكرناىا سابقان، 

 كأ٫تها األندلس، السيما كأف الصناعة الطبية فيها كانت مزدىرة . 

 ثانياً : العلوم الرياضية

تعد الرياضيات العربية حصيلة لالتصاؿ كمن ٍب التمازج بُت تراث عدد من 
اٟتضارات القدٯتة، كىي حصيلة شهدت يف ما بعد إثراءن مهمان من خالؿ مرحلة 

 التجديد اليت امتدت من القرف التاسع ا١تيالدم كحىت القرف ا٠تامس عشر .

كانطالقا من ىذه ا١تسا٫تات النظرية كالتطبيقية قدـ العرب كا١تسلموف 
تطويرات كمسا٫تات جديدة على مر القركف، كٖتقيق نتائج جديدة يف ا٢تندسة 
كنظرية األرقاـ، كدراسة مواضيع رياضية جديدة )األشكاؿ ا١تستوية، كالصلبة، 

دة، كمن ىذه كالسلسالت الرقمية(، كطرؽ التقريب، كابتكار ٗتصصات جدي
األخَتة ما حقق استقاللو عن ٗتصصات أخرل أكثر قدمان، كمنها ما بقي يف طيات 

 . 31صفحات التاريخ، كما ىو الشأف بالنسبة للتحليل التوافقي كا١تربعات السحرية 

ككاف لؤلندلس دكر فعاؿ يف نقل العلـو الرياضية إذل اٟتضارة الغربية، فقد 
ة ١تؤلفات علماء قدامى مثل اقليدس كأبولونيو كصلت إذل األندلس ترٚتات مهم

كمينيالك كأرٜتيدس كبطليموس، ككصلت أيضان مؤلفات مبتكرة للرياضيُت ا١تسلمُت 
مثل ثابت بن قرة كابن سناف كأبو كامل، كعن طريق الرياضيات األندلسية أدخل 
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الدم يف الًتقيم العشرم إذل أكركبا، كعرفت األرقاـ التسعة منذ القرف العاشر ا١تي
ككاف أخطر رمز حسايب اىتدل إليو ا١تسلموف ىو الصفر الذم دل تعرفو األندلس . 

أكركبا إال عن طريق ا١تسلمُت، ٍب عرفوا النسبة بُت ٤تيط الدائرة كقطرىا اليت يرمز 
إليها باٟترؼ )ط(، كقسموا األعداد إذل زكجية كفردية، كقالوا إف الواحد أصل 

أك زكجية، ككضعوا الطرؽ إلجراء العمليات اٟتسابية،  األعداد ٚتيعا فردية كانت
كتوسعوا يف ْتوث النسبة كالتناسب كذلك عرؼ ا١تسلموف تقسيم اٟتساب العملي 
إذل غبارم كىو ما ٭تتاج إذل كرقة كقلم عند استعمالو، كىوائي أم ذىٍت كىو ال 

 .32٭تتاج إذل أدكات يف استعمالو 

الذم أثر على أكركبا بأفكاره كمؤلفاتو  33كأشهر عادل رياضي ىو ا٠توارزمي 
اليت ترٚتت إذل الالتينية، كمن كتابو اٟتساب عرؼ األكركبيوف نظاـ األعداد ا٢تندية 
اليت انتشرت يف أغلب البالد العربية اإلسالمية، كعرفت الثانية باألرقاـ الغبارية، 

 با. كانتشرت يف بالد ا١تغرب العريب كاألندلس، كانتقلت منها إذل أكرك 

لقد ترجم كتاب ا٠توارزمي إذل االسبانية الالتينية يف القرف الثاين عشر 
(، Alogorizmusكٝتوه ) ب ا١تًتجم إذل األراضي األ١تانيةا١تيالدم، كنقل الكتا

كنظموا األشعار بالالتينية تعليقا على نظرياتو، كعرؼ أنصاره يف اسبانيا كأ١تانيا 
 . 34كانكلًتا الذين كافحوا من أجل نشر قاعدتو اٟتسابية باسم ا٠توارزميوف 

أما علم اٞترب فَتجع الفضل فيو إذل ا٠توارزمي أيضا عندما ألف كتابو )اٞترب 
قاـ بشرح العمليات األربعة، كىي الكميات كا١تقابلة( كفيو شرح أصوؿ اٞترب، ف

اٞتربية، كطرحها، كضرهبا، كقسمتها، كأكضح ستة أنواع من معادالت الدرجة الثانية 
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مع حلها، كتوصل إذل معرفة أحجاـ بعض األجساـ ا٢تندسية البسيطة، كا٢تـر 
، كبقي يدرس يف اٞتامعات األكركبية حىت القرف 35الثالثي كالرباعي كا١تخركط

 ادس عشر ا١تيالدم .الس

لقد حقق ا١تسلموف يف علم اٞترب حل معادالت الدرجة األكذل بطريقة 
حساب ا٠تطأين كتوسعوا فيها، كنقلوىا إذل أكركبا، كحلوا معادالت الدرجة الثانية 
بطريقة ىندسية، فجمعوا بُت اٞترب كا٢تندسة، ككضعوا أساسان للهندسة التحليلية، ٦تا 

ل كالتكامل، كحلوا معادالت من الدرجة الثالثة، كبعض ساعد على ظهور التفاض
معادالت الدرجة الرابعة، كما عرفوا اٞتذكر الصماء، كيعود إليهم الفضل يف 

 .  36استعماؿ الرموز يف األعماؿ الرياضية 

ىػ( 407ككذلك كاف للعادل العريب أبو بكر ٤تمد بن حسن الكوجي )ت 
كتاب الفخرم يف اٞترب   ىو صاحب فضل على تطور علم اٞترب يف أكركبا، ك 

ىػ( ككتابو كشف األسرار عن  891. كالعادل أبو اٟتسن القلصادم )ت كا١تقابلة
أبو كامل شجاع بن أسلم بن ٤تمد اٟتاسب ا١تصرم الذم  عن فضالن علم الغبار، 

ىػ(، كأبو الوفاء  282نبغ ْتدكد القرف الثالث ا٢تجرم، كأبو حنيفة الدينورم )ت 
ىػ( . كبفضل ىؤالء كغَتىم تقدـ علم اٞترب كا٢تندسة،  388)ت البوزجاين 

كساعدت أكركبا بالتقدـ با٢تندسة التحليلية بالتفاضل كالتكامل، كيف علم ا١تثلثات 
أكجد ا١تسلموف اٞتداكؿ الرياضية للجيب كا١تماس كالقاطع كقمامو، كانتفع علماء 

 . 37الغرب من ىذه اال٧تازات كنقلوىا إذل لغاهتم 
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بن معاذ قاضي جياف الذم أدخل إذل األندلس الن عن ذلك فقد كاف الفض
كيعد  دكر مهم، أ يف ا١تشرؽ،ات اٞتديد، الذم كاف تطوره قد بدعلم حساب ا١تثلث

مؤلفو األساسي ا١تسمى " كتاب ٣تهوالت قسي الكرة " أقدـ ْتث معركؼ يف 
النسبة "، إذل الغرب حوؿ ا٢تندسة الكركية، شرح اقليدس يف " مقالة يف شرح 

جانب كضع كتاب يف علم الفلك . كا١تؤ٘تن بن ىود ملك سرقسطة الذم كاف 
رياضيان بارزان، كما عٍت بالفيزياء كالفلسفة، كيعد كتابو "االستكماؿ" مؤلفو األىم، 
كىو موسوعة رياضية ٥تصصة للرياضيُت كالفلكيُت كالفيزيائيُت، كقد كحّد بُت 

كا١تشرقية، مضيفان إسهاماتو ا١تهمة ا١تبتكرة، كقد عاجل  ا١تعارؼ الرياضية اإلغريقية
مسائل حوؿ نظرية األعداد، كاالحجاـ غَت ا١تعتدلة، كا٢تندسة ا١تستوية، كىندسة 
الكرة كاجملسمات كالقطوع ا١تخركطية كغَتىا . كابن سيد كىو رياضي آخر نشأ يف 

مؤلفاتو غَت ما نقلو  بلنسية، كبرز من خالؿ دراساتو يف حقل ا٢تندسة، دل ٭تفظ من
 .38عن تلميذه ابن باجة، كقد ضع كتابان حوؿ نظرية األعداد 

كيف علم ا٢تندسة تعد الزخرفة ا٢تندسية بأشكا٢تا الفسيفسائية ا١تتناظرة كنزان 
٥تفيان تكمن فيو ا١تفاتيح للتعبَت عن أ٪توذج اجتماعي، فقد أعطى األندلسيوف شكالن 
ماديان ١تعتقداهتم، كذلك يف داللة ٚتيلة على عبقريتهم أدت إذل قدرة إبداعية ال 

اليت بلغت أكجها يف قصر اٟتمراء يف غرناطة . كمن سابق ٢تا يف صناعة الفسيفساء 
ا١تدىش جدان أف مصممي تلك األشكاؿ قاموا يف أيامهم بتنمية ٚتيع االمكانيات 
اليت تربىن اليـو " نظرية اجملموعات البلورية ا١تستوية " ، اليت ًب تطويرىا خالؿ 

 .39النصف الثاين من القرف العشرين باستخداـ األشعة السينية 
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 ٯتكن نكراف أثر االندلس يف انتقاؿ إ٧تازات ا١تسلمُت الرياضية  إذل كال
أكركبا، كالسيما عن طريق دكر الًتٚتة ا١تنتشرة فيها، كاليت كانت نشطة يف ترٚتة 
الكتب العلمية كمنها الرياضية إذل اللغات االكربية ٔتا ساىم يف تطور اٟتركة العلمية 

 با. يف أكرك 

 يائية والكيميائية  : العلوم الفيز ثالثاً 

تناكؿ العلماء ا١تسلموف مواضيع فيزيائية متنوعة مثل سكوف اٞتماد كالسوائل 
كاٟتركة كالبصريات، كتطرقوا كذلك للميكانيك، فقد أخذ العلماء ا١تسلموف عن 

بأمانة علمية، كأضافوا إذل أعماؿ سابقيهم شركحان كتعليقات، كطوركىا من  األغريق
خالؿ طركحات رياضية كٕتريبية جديدة، كما زالت ٤تفوظة إذل اليـو حوارل ستُت 
مؤلفان عربيان يف عادل السكوف، من بينها مؤلفات قيمة البن سينا كالرازم كالبَتكين، 

 . 40األرض كمسا٫تات ا٠تازين حوؿ اٞتاذبية كمركز

كما ْتث الفارايب كأيب الصلت كابن باجو كابن رشد يف فلسفة الطبيعة، 
كطرحوا مسائل ٯتكن أف تعد فيزيائية إذل حد ما، فالفارايب مثالن أ٧تز دراسة عن 
مفهـو الفراغ ترٚتت إذل الالتينية يف العصور الوسطى، كما إف كتاب ا٢تيئة للبًتكجي 

طرؽ لنظرية الدافع، كترٚتو إذل الالتينية ميغيل يعد أقدـ مصدر يف األندلس يت
 .  41سكوتو

أما يف ٣تاؿ البصريات اليت كانت أحد فركع علم الفيزياء كيعد ابن ا٢تيثم أبرز 
العلماء ا١تسلمُت الذين نالت مؤلفاتو شهرة ككاف ٢تا أثرىا يف النهضة األكركبية، إذ 
استخدـ منهجان علميان مبنيان على االستقراء كاالستنباط، كإبطاؿ النظرية اليونانية اليت  
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ي أف الرؤية تتم بواسطة أشعة تنبعث من العُت إذل اٞتسم كانت اليت كانت تدع
ا١ترئي، كقدـ نظريات جديدة يف ٣تاؿ البصر، كخصائص الضوء كاأللواف، مزج فيها 
بُت الفيزياء كالرياضيات كالفسيولوجيا كعلم النفس، كذلك يف كتابو ا١تناظر، كالذم 

يكوف كعلماء كمفكرين أكركبيُت ترجم إذل الالتينية . ككاف ابن ا٢تيثم مرجعان لركجَت ب
آخرين، ككاف معركفان ٢تم باسم "اٟتزف" أك "اٟتسن"، إذ إف اٝتو الكامل ىو: أبو 
علي اٟتسن بن اٟتسن بن ا٢تيثم . كما اعتمد الفرس كاألتراؾ كتبو مراجعان كتناكلوىا 

ذل الالتينية بالتعليق . كيف األندلس ٘تت ترٚتة رسالتو يف " ا١ترايا احملرقة بالدكائر " إ
يف طليطلة يف القرف الثاين عشر، فضال عن كتابات عربية مهمة يف ٣تاؿ البصريات، 
سواء منها النظرية أك التطبيقية، تناكلت بالبحث مواضيع كاالنعكاس كاالنكسار، 
كا٠تسوؼ كالكسوؼ، كقوس قزح، كالبصر، كانتشار الضوء. كتبُت الًتٚتات الالتينية 

ٞتزيرة االيربية أف النصوص العربية األصلية نقلت إذل ىذه اليت أ٧تزت يف شبو ا
 . 42اللغات عرب األندلس

كيف ٣تاؿ علم الكيمياء، كانت كلمة كيمياء تستعمل يف العربية للداللة على 
علم الكيمياء كعلى الكيمياء القدٯتة يف الوقت نفسو، فبينما كاف علم الكيمياء 

١تداد كالعطور كمواد التجميل، كاستخراج يشمل ٖتويل ا١تواد لصناعة األصباغ كا
بعض ا١تواد ا١تستخدمة يف الصناعة )النسيج كا٠تزؼ كالورؽ( كتطبيق ا١تعارؼ 
الكيميائية يف ٣تاؿ صناعة ا١تعادف كغَتىا، كانت الكيمياء القدٯتة ذات طابع 

ينة  خرايف، حيث كاف ا١تشتغلوف هبا يؤمنوف بامكانية استخراج ا١تعادف الكرٯتة أك الثم
كالذىب من ا١تعادف ا٠تسيسة، ككانوا يسعوف إذل ابتكار اكسَت اٟتياة أك حجر 

 . 43اٟتكمة 
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كإذل غاية القرف اٟتادم عشر ا١تيالدم كاف ىناؾ أكثر من أربعُت عادل كيمياء 
قدموا مسا٫تات كبَتة، كبرز منهم جابر بن حياف كالرازم كالفارايب، كيف األندلس 

عاشر ا١تيالدم( كالذم ألف " رتبة اٟتكيم "، تطرؽ فيو مسلمة القرطيب )القرف ال
لتحويل ا١تعادف باٟترارة، كأشار إذل ٕتارب مثل كيفية اٟتصوؿ على أككسيد الزئبق، 
بشكل يذكر بنظرية احًتاؽ الزئبق لعادل الكيمياء الشهَت الفوازييو )القرف الثامن 

 عشر ا١تيالدم( .

كؿ الطَتاف ، كانت لو مسا٫تات ككاف عباس بن فرناس األندلسي الذم حا
، فهو أكؿ من استنبط استخراج الزجاج من اٟتجارة  44أخرل يف ٣تاؿ الكيمياء 

 . 45كالرمل باألندلس 

 رابعاً : العلوم الفلكية 

يعد الًتاث العريب اإلسالمي يف ٣تاؿ علم الفلك تراث ضخم ٧تده يف 
كالكواكب، كآخر ملموس األفكار كا١تصطلحات العلمية كالتقنية كأٝتاء النجـو 

يتمثل يف ا١تخطوطات كاآلالت، تلك اآلالت كاألدكات اليت تعد خَت رفيق لعادل 
الفلك، كاليت كاف يصطحبها يف ذىابو كإيابو إذل اٟتواضر العلمية العربية الكربل يف 

 .46العصور الوسطى، من بغداد إذل قرطبة، كمن األندلس إذل ٝترقند 

صد الفلكية يتوفركف على أدكات كالربع اٟتائطي ككاف علماء الفلك كا١ترا
كالسميت كذات اٟتلق كاالسطرالب كأدكات معقدة أخرل، كبفضل ىذه األدكات 
٘تكن علماء الفلك من مراقبة السماء ككواكبها ك٧تومها، كا١تسا٫تة بنظريات فلكية، 
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كإعداد جداكؿ فلكية كحساب الوقت، كما استعملوىا لضبط أكقات الصالة 
 .47ـو كاٟتج ...اخل كالص

كتوجد العديد من ا١تؤلفات اليت ما زالت ٥تطوطة ٗتربنا عن تلك األدكات، 
كيرتبط تاريخ تصميم األدكات الفلكية بتاريخ الرياضيات التطبيقية، كتطور ا٢تندسة 
الوصفية، كنظرية االسقاط . كمن بُت مؤلفات العصور الوسطى حوؿ األدكات 

ىي عبارة عن جرد لؤلدكات اليت كانت معركفة الفلكية بعض األعماؿ اليت 
للمؤلف، كمن ىذه األدكات ما كاف قياسيان كمعركفان كشائع االستعماؿ، كمنها ما 
ىو معقد ىندسيان لدرجة أف ا١ترء قد يشك أنو كاف موجود يف ذلك العصر . ككانت 

اع لؤلندلس مسا٫تة متميزة يف صناعة األدكات ا١تعقدة، ككاف علماء الفلك كصن
األدكات الفلكية األندلسيوف ما بُت القرنُت اٟتادم عشر كالرابع عشر ا١تيالديُت ىم 
الذين يطوركف األدكات الفلكية العا١تية اليت كانت تعود يف النهاية إذل الشرؽ، أك 

 .48تصدر إذل أكركبا 

فقد عٌت حكاـ األندلس يف قرطبة بإنشاء ا١تكتبات، كبعثوا إذل ا١تشرؽ 
لتأىيلهم علميان، كلكي ٬تلبوا كتب العلماء ا١تشرقيُت، كمنهم األمَت القرطيب أساتذة 

عبد الرٛتن الثاين الذم عٍت عناية كبَتة بعلم الفلك أكؿ من أدخل اٞتداكؿ الفلكية 
إذل األندلس، ٤تيطان نفسو ٔتجموعة من الفلكيُت من بينهم  ك٭تِت الغزاؿ، كعباس 

 بن فرناس .

كبَتان يف النصف الثاين من القرف العاشر، فربزت   بلغ علم الفلك تقدمان 
شخصيات مثل مسلمة اجملريطي الذم أنشأ مدرسة فلكية، كلد يف مدريد، ك٪تى 
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نشاطو العلمي يف قرطبة، ككاف كاحدان من الفلكيُت الذين ضمهم بالط ا٠تليفة عبد 
ند ىند" الرٛتن الثالث، عٍت ّتداكؿ ا٠توارزمي اليت اعتمد فيها على كتاب "الس

على اإلحداثيات اٞتغرافية لقرطبة، كمن جهة ثانية تبٌت جداكؿ البتاين اليت ارتكزت 
على كتاب بطليموس، كلعل من أ١تع تالميذه مسلمة بن السمح القرطيب صاحب 

 رسالة االسطرالب كابن الصفار .

كخالؿ القرف اٟتادم عشر ا١تيالدم، كأثناء حقبة ملوؾ الطوائف، ١تع علم 
ككاف لو بريق خاص، ففي عهد ا١تلك ا١تأموف ظهرت يف طليطلة مدرسة  الفلك،

فلكية مهمة، كمن بُت الفلكيُت الذين انتموا إليها برزت شخصية عظيمة، ىو أيب 
اسحاؽ إبراىيم بن ٭تِت الزرقارل، ككاف أىم عادل فلك يف األندلس، بدأ نشاطو يف 

ـ، اشتهر باخًتاعو 1100ا عاـ طليطلة، ٍب انتقل إذل قرطبة فيما بعد، كتويف فيه
ألجهزة فلكية، كمن الناحية النظرية كاف أيضان عا١تان من الطراز الرفيع، كمن مؤلفاتو 
الكثَتة البارزة رسائل مثل الصفيحة، كحركة النجـو الثابتة، كرسالة يف الكواكب 

 .49السيارة، كما كانت لو مسا٫تة مهمة يف "جداكؿ طليطلة" 

ين عشر كالثالث عشر ٘تيز علم الفلك األندلسي بعالقتو كخالؿ القرنُت الثا
اٟتميمة كالوثيقة بعلم الفلك ا١تغريب، فالزحف النصراين ا١تتقدـ، كقياـ عواصم الدكؿ 
اليت خضع ٢تا األندلس يف الشماؿ األفريقي ساعد على تنقل علماء الفلك بُت 

ن يف ىذا العصر أبو الضفتُت كانتشار مؤلفاهتم، ككاف من علماء األندلس البارزي
 الصلت الداين، كلو رسالة يف االسطرالب .
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كيف عصر بٍت نصر زار األندلس بعض الفلكيُت ا١تغاربة امثاؿ ابن البناء، كيف 
ىذا العصر برز علماء مثل ابن باصو الذم اخًتع آالت فلكية، كالعادل ابن الرقاـ 

فيها طريقة بناء  كأصلو من مرسية، صاحب رسالة يف علم الضالؿ، كاليت يصف
أنواع ا١تزاكؿ الشمسية، ككتب أيضان اٞتداكؿ الفلكية، كمن الفلكيُت أيضان ابن 

 القضاعي .

إف التطور الذم شهده ىذا العلم يف األندلس يعود اذل ركيزتُت أساسيتُت: 
٘تثلت الركيزة األكذل بكتاب "السند ىند"، كالذم دخل مدرسة بغداد يف القرف 

كقد أ٧تز العادل ا١تشرقي ا٠توارزمي الًتٚتة العربية لو بأسم السند  الثامن ا١تيالدم،
ىند الصغَت، ككصل ىذا الكتاب إذل األندلس يف القرف التاسع ا١تيالدم من خالؿ 
عباس بن ناصح، الذم رحل إذل ا١تشرؽ، كجلب معو عددان كبَتان من الكتب 

ىػ(  397ريطي )ت قاـ أبو القاسم مسلمة بن أٛتد اجمل كيف األندلسالعلمية، 
بتصحيح زيج ا٠توارزمي، ككانت ىذه النسخة أساس الًتٚتات الالتينية ٢تذا الكتاب 

 .  كعن طريق األندلس دخلت تلك ا١تؤلفات اذل أكربا، 50

اب بطليموس أىم عادل فلك يف اٟتضارة اليونانية، ككتابو كالركيزة الثانية كت
ؿ، كدكرات القمر كحركاتو، كضم عرض لنظرية مركزية األرض، كحساب أمد الفصو 

أيضان ٣تموعة من اٞتداكؿ للتنبؤ ٔتواقع الكواكب، كدخل كتاب بطليموس إذل 
كقاـ ٤تمد البتاين بتصحيح أخطاء بطليموس،  األندلس يف القرف التاسع ا١تيالدم.

كمن أىم مؤلفاتو الزيج الصايب الذم طبع يف أكركبا عدة طبعات بعد أف ترجم، كىو 
جدكؿ رياضي عددم ٭تدد مواضع الكواكب السيارة يف أفالكها، كقواعد عبارة عن 
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معرفة للشهور كاألياـ كالتواريخ ا١تاضية، كالوقوؼ على حركة الكواكب، كيعتمد 
 .51الزيج على قواعد حسابية كقوانُت عددية غاية يف الدقة

كمن أكائل كتب الفلك يف األندلس كتاب "الصلب" أكؿ كتاب يف الفلك 
، مسائل فلكية كالتنج يم يف األندلس، كقد عاجل، فضالن عن حساب مواقع النجـو

٥تتصة باألرصاد اٞتوية، مثل ٖتديد أكقات نزكؿ ا١تطر كحصوؿ اٞتفاؼ كغَتىا، 
كيعد "كتاب ا٢تيئة" للقاسم بن مطرؼ القطاف، من أكئل الكتب الفلكية األندلسية 

مان بقضايا مهمة ألداء الشعائر أيضا، كفيو كصف ىذا الفلكي الكوف الفيزيائي، مهت
 اإلسالمية، مثل أىلة القمر، كٖتديد األكقات، كدرجات العرض، كغَتىا .

ىو فرع من علم الفلك التطبيقي، ك كمن العلـو ا١ترتبطة بالفلك علم التنجيم 
ك٘تكن علماء الفلك من تصميم جداكؿ فلكية كخرائط أبراج على درجة عالية من 
الدقة، ككاف التنجيم ا١ترتبط بالبالط رائجان يف ا٠تالفة كاإلمارات األندلسية، كّتانب 

، كيف 52التنجيم العلمي، كاف ىناؾ تنجيم شعيب كىو أقرب ما يكوف اذل الشعوذة 
ندلس تطورت طرؽ التنجيم الرياضي، ْتيث بسطت أساليب اٟتساب ا١تستعملة األ

ألبراج الطالع، فضالن عن جداكؿ كتقنيات رياضية كانت تستعمل ٟتساب إجراءات 
تنجيمية، مثل مطارح شعاعات الكواكب، كالتسيَتات، كتقسيم منازؿ الكواكب، 

ختبارات التنجيمية، كعلم فتمكنوا من كضع خرائط األبراج التارٮتية، كتقنية اال
 .  53األحواؿ اٞتوية ا١تبٍت على التنجيم

أما علم ا١تيقات فقد كاف يطبق على الشعائر اإلسالمية، لتحديد منازؿ القمر 
كبعض األعياد الدينية، مثل بداية أك هناية شهر رمضاف، كتقسيم اليـو إذل ٜتسة 
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أقساـ للصلوات، كتوجيو ا١تصلُت ٨تو القبلة يف مكة ا١تكرمة كغَتىا، ككل ىذه 
التطبيقات العملية ٝتحت بتطور علم الفلك منذ النصف الثاين من القرف التاسع 
ا١تيالدم . أما كتب األنواء يف األندلس فقد كانت ىناؾ عناية يف مراقبة السماء 

يف اٟتياة اليومية، مثل طرؽ ٖتديد  بغرض اٟتصوؿ على معلومات قابلة للتطبيق
اٞتهات، كمعرفة حالة الطقس، كيف القرف العاشر أنشئ يف قرطبة "تقومي قرطبة" 
الذم حول معلومات حوؿ أمد الفصوؿ كمسائل طبية حوؿ ما ينبغي كما ال ينبغي 
فعلو، كمىت ينصح باالْتار يف البحر ا١تتوسط، كيف ا٢تندسة الزراعية، كغَتىا . كمن 

 لفي كتب األنواء ابن عاصم الثقفي، كابن الكتاين، كابن خلف القرطيب .مؤ 

قدمت األندلس عددان كبَتان من الفلكيُت، كمؤلفات أصيلة، منهم الزرقارل 
. كمن خال٢تا 54الذم أثر يف علم الفلك يف الشرؽ كالغرب يف العصور الوسطى 

أثر كبَت يف ذلك فقد عٍت  عربت العلـو الفلكية اذل اٟتضارة الغربية، ككاف للًتٚتة
ا١تلك الفونسو العاشر بذلك كمن أبرز ا١تؤلفات يف عهده كتب اٟتكمة، كىي 

-1276الكتب ا١تؤلفة بأمر من ا١تلك الفونسو العاشر "اٟتكيم" ، بُت العامُت 
ـ ، كاليت ٕتمع ست عشرة رسالة علمية من الًتاث العريب، كرس معظمها 1277

ص منها بالذكر : الرسالة يف آلة ذات اٟتلق، كىي لوصف اآلالت الفلكية، ك٩ت
ترٚتة مؤلف أليب اسحاؽ الزرقارل، الرسالة يف الكرة السماكية "الكرة"، الرسالة يف 
الصفيحة، الرسالة يف االسطرالب ا١تسطح، الرسالة يف الكواكب الثابتة، كالرسالة يف 

م لو دراسة يف  ككذلك ابن يونس ا١تصرم الذاالسطرالب الكركم أك الدائرم، 
كسوؼ الشمس كخسوؼ القمر كاالعتداؿ الشمسي كٖتديد خطوط الطوؿ،  
كذلك أبو الوفاء البزجاين الذم اشتهر يف اٞتداكؿ الفلكية، ٍب البَتكين الذم لو 
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رسالتُت يف الفلك ٫تا افراد ا١تقاؿ يف أمر الضالؿ ك٘تهيد ا١تستقر ١تعٌت ا١تمر، كخَت 
ىو إف ىذا العلم ال يزاؿ مليئا با١تصطلحات  علم  الفلك يف ما يبُت تأثَت ا١تسلمُت

 .  55ذات األصل العريب، كالعقرب كالغراب كغَتىا 

عن ذلك فقد اىتم العرب با١تراصد للتحقيق الدقيق للظواىر السماكية،  فضالن 
كيف ىذه ا١تراصد العديد من اآلالت اليت كانت من صنعهم، ك٘تكن علماء الفلك 

ل إذل كركية األرض، كدكراهنا حوؿ ٤تورىا، كقدركا ٤تيط ا١تسلموف من التوص
 . كمن األندلس انتقلت فكرة بناء ا١تراصد الفلكية اذل أكركبا .56األرض

كما اخًتع العرب بعض اآلالت كاألجهزة القياسية مثل الرقاص الذم 
استعملوه يف الساعات الدقاقية، كنسب اخًتاعو إذل أيب الوفا البوزجاين، كما أف  

اؿ الدين بن يونس استعمل الرقاص، ككاف الفلكيوف يستعملوف البندكؿ ٟتساب كم
الفًتات الزمنية أثناء الرصد، كىم بذلك مهدكا السبيل لغاليلو الستنباط كل القوانُت 
اليت تسود الرقاص . كذلك اإلسطرالب كىو آلة فلكية لقياس بعد الكواكب، 

ٍب توالىا علماء مسلموف، حىت أخذىا  كاخًتعها اإلغريق كسنها بطليموس اٞتغرايف،
عنهم علماء الغرب . كما إف علماء الفلك كانوا يتمتعوف باٟترية فيؤلفوف كيناقشوف 
كيبحثوف يف الفلك، يف كقت كاف التفكَت يف ىذا يعد جرٯتة يف أكركبا يعاقب 

، كذلك تعرض  1642مرتكبوىا با١توت كما حصل لغاليلو اإليطارل سنة 
التجرمي من قبل البابا ألنو قاؿ لكل كوكب حركتُت حوؿ الشمس  كوبرنيكوس إذل

 .57كحوؿ ٤توره 
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كٯتكن القوؿ أف االندلس كوهنا أىم معابر اٟتضارة اإلسالمية اذل أكركبا، فقد 
مارست دكران أساسيان يف انتقاؿ العلـو الفلكية كإ٧تازات ا١تسلموف كمؤلفاهتم يف ىذا 

اد علماء اٟتضارة الغربية من علـو ا١تسلمُت الفلكية العلم إذل أكركبا،  فقد اطلع كأف
ف ٟتركة الًتٚتة اليت من خالؿ ترٚتة ا١تؤلفات إذل اللغات األكركبية ا١تختلفة، ككا

 ندلس أثرىا الفعاؿ يف ذلك .نشطت يف األ

 خامساً : علم المالحة 

إف الثقافة العربية بشكل عاـ كاألندلسية بشكل خاص قد سا٫تت يف تطور 
ا١تالحة، فالتقنيات ا١تالحية ا١تعركفة يف ٣تاالت علم ا٠ترائط كعلم الفلك اليت  علم

، كعن طريق األندلس  أغناىا العلماء ا١تسلموف كونت حلقة مهمة يف تاريخ العلـو
 ذل اٟتضارة الغربية .نقلت معارؼ اٟتضارة اإلسالمية يف علم ا١تالحة إ

، نظران لكونو يصادؼ الفصوؿ كانت ا١تالحة البحرية تعتمد التقومي الشمسي
األربعة، فغالبان ما كانت ا١تالحة تبدأ يف الربيع يف شهر نيساف كتنتهي يف تشرين 
الثاين، لتجنب عواصف فصل الشتاء، كتوخي الرياح ا١تناسبة حسب موقع ا١تكاف 

، كٯتكن التمييز بُت نوعُت من النشاط ا١تالحي 58الذم ٯتارس فيو النشاط ا١تالحي
 ٫تا  :

ا١تالحة البحرية : ىناؾ ثالثة دكافع أساسية كراء ا١تالحة البحرية، ىي  -1
 ٕتارية كحربية كالصيد البحرم .

أ( ا١تالحة التجارية : عادة ما كاف البحر ٯتثل الوسيلة األكثر استخدامان يف ما 
يتعلق بالنقل التجارم، فتذكر ا١تصادر كيف أف البضائع كانت تنقل مثالن من الشاـ 
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١ترية، أك من أفريقيا إذل مشاؿ أكركبا، ككانت السفن تنقل ٥تتلف البضائع، كمنها إذل ا
مواد الًتؼ، ككذلك نقل اٟتجاج إذل مكة ا١تكرمة . ككانت أىم ا١تواد اليت تصدر 
من األندلس : اٟتديد، كالصوؼ، كاألرز، كاٟتبوب، كالزيت، كالكتاف، كالقنب، 

بلور الصخرم، كالزجاج اإليراين، كا٠تزؼ كالفخار، كغَتىا . ككانت تستورد : ال
 .59ا١تذىب القادـ من مصر كالعراؽ، كغَتىا 

ب( ا١تالحة اٟتربية : تتعلق ا١تالحة يف بعض األحياف با١تواجهات العسكرية، 
إذ إف االىتماـ هبذا النوع من ا١تالحة يف األندلس يف عهد بٍت أمية كاف نتيجة 

القرف التاسع على السواحل األندلسية، إذل للهجمات اليت شنها النورمنديُت يف 
درجة أهنم ٘تكنوا من الوصوؿ إذل اشبيلية عرب الوادم الكبَت، ىذا اٟتدث جعل عبد 
الرٛتن الثاين يبٍت يف ىذه ا١تدينة ترسانات كأسطوالن ١تواجهتهم . كيف النصف األكؿ 

الفاطميُت على القرف العاشر قاـ عبد الرٛتن الثالث بسياسة ْترية لينازع سيطرة 
البحر ا١تتوسط، كخالؿ مدة حكم ا٠تالفة يف قرطبة كصل تطور األسطوؿ األندلسي 

 إذل درجة عالية جدان.

ج( مالحة الصيد البحرم : كاف الصيد البحرم من ضمن األنشطة 
االقتصادية ا١تهمة يف األندلس، كٖتدثت بعض ا١تصادر عن أماكن الصيد البحرم 

 .60ة يف كل السواحل األندلسي

ا١تالحة النهرية : استغل األندلسيوف كوف بعض األهنار يف األندلس  -2
صاٟتة للمالحة النهرية مثل الوادم الكبَت كإيربك كتاخو كاديانا، كأهنار أخرل 
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أصغر، فاإلدريسي مثال أشار إذل ا١تراحل بُت شريش كاشبيلية، كبُت اشبيلية كقرطبة 
 .61عن طريق الوادم الكبَت 

إذل اٟتضارة الغربية معارؼ أساسية من علـو اٟتضارة اإلسالمية يف كقد نقلت 
 علم ا١تالحة، ٔتا يف ذلك التقنيات البحرية كا١تالحية، كمن أىم تلك التقنيات :

ا٢تندسة البحرية : إف التطورات التقنية اليت أدخلت على علم ا١تالحة يف  -1
، يعود الفضل فيها إذل ا١تالحة البحر ا١تتوسط كْتار أخرل، ٔتا فيها احمليط ا٢تندم

اإلسالمية اليت كيفتها مع األكضاع اليت يتطلبها كل ٣تاؿ ككل استعماؿ، ككاف من 
األ٫تية معرفة الرياح إلعطاء األشرعة ا١تيل الالـز لكي يبحر ا١تركب، ككاف 

 : 62التجديداف األساسياف الذين أدخلهما العرب على ا١تالحة يتمثالف يف 

أ( شراع ذك شكل مثلث : يسمح ىذا الشراع برفع الرياح ا١تضادة، بينما كانت يف 
ا١تاضي تستعمل األشرعة ا١تربعة، اليت تتطلب أف تأٌب الرياح عرب مؤخرة السفينة لكي 
يتم اإلْتار، ٦تا ٬تعل سَت السفينة بطيء جدان من جهة، كيرفع تكلفة النقل من 

 .63جهة أخرل 

سلموف إذل أكركبا الدفة، كىذه القطعة كانت عنصران من ب( الدفة : أدخل ا١ت
العناصر األكثر أ٫تية إذل جانب الشراع يف ا١تراكب، إذ عوضت عن اجملاذيف كعن 
كضعها يف مؤخرة السفينة، ٦تا يسمح باٟتركة  أكثر، فضالن عن إهنا تشغل من قبل 

وضوعة شخص كاحد، يف حُت كاف التحكم بالسفن يتم من خالؿ اجملاذيف ا١ت
بطريقة عمودية على جوانبها يف إتاه ا١تؤخرة، ٦تا ينتج حركة أقل، السيما أذا كاف 

 .64الطقس رديئان 
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ج ( الفلك : طور األندلسيوف التقنيات اليت ٘تكنهم من التوجيو يف البحر عرب 
أساليب فلكية، كيف بعض األحياف دل يكونوا يف حاجة حملاذاة الشواطئ أثناء 

. كما  65م اعتمدكا على البوصالت منذ القرف العاشر ا١تيالدم تقريبا اإلْتار، لكوهن
كانت ا١تالحة يف الليل ٕترم بشكل طبيعي  نتيجة لتطور علومهم ا١تالحية، فمثالن  
قياس علو النجم القطيب ٭تدد االرتفاع، كيف النهار كانت تتبع مالحظة الشمس يف 

 .66منتصف النهار عرب زاكية ا١تيل الشمسي 

سرعة ا١تركب فكاف ٯتكن رصدىا عن طريق الساعة الرملية اليت ٯتكنها  أما
قياس زمن تنقل ا١تركب، أما يف الليل فالزمن يتم قياسة بواسطة الساعة الليلية 
)االسطرالب( الذم ظهر موثقان يف األندلس يف القرف العاشر ا١تيالدم كىو على 

 : 67أشكاؿ منها 

كىي أدكات مصنوعة لقياس األركاف، كارتفاع : االسطرالبات كا١تربعات البحرية
 .68الشمس، أك النجم القطيب يف األفق 

ظهرت ا٠تريطة البحرية يف كسط القرف الثالث عشر  :(اٞتغرافيا )ا٠تريطة البحرية
ا١تيالدم على يد العلماء ا١تسلمن كمنهم األندلسيُت، ككانت العطاءات االسالمية 

ء القياـ باالستكشافات اٞتغرافية اليت بدأت منذ يف فن رسم ا٠ترائط مهمة جدان أثنا
البحر  أبعادالقرف ا٠تامس عشر ا١تيالدم، فالبحارة األندلسيوف كانوا يعرفوف مثالن 

 .69ا١تتوسط مع ىامش بسيط للخطأ ال يتعدل الدرجة الواحدة 

، فقد استطاع األندلسيوف 70أما عن األدكات ا١تستعملة يف ا١تالحة األندلسية
دكف اٟتاجة إذل ٤تاذاة الشواطئ، من خالؿ ٖتديد ارتفاع الشمس كالنجم اإلْتار 
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القطيب اثناء عبور٫تا خط الزكاؿ بأدكات كانت ٘تكنهم من ٖتديد االٕتاه، كالوجهة 
 اليت يتبعوهنا، كسرعة ا١تركب كمنها :

: ذات شكل مستدير كتتألف من دائرتُت متحدٌب با١تركز، يدكر اٞتانب البوصلة
لذم ٭توم االبرة ا١تغناطيسية، اليت تبُت إتاه السفينة، يف حُت أف اٞتانب الداخلي ا

 ا٠تارجي ثابت عليو شارة االٕتاه .

: آلة تتكوف من قنينتُت ملتصقتُت من العنق، تستعمل لقياس الزمن الساعة الرملية
 من خالؿ الرمل الذم يتساقط من الواحدة لؤلخرل .

قدٯتة تستعمل لقياس الزمن عن طريق مالحظة أداة فلكية  :االسطرالب الليلي
 النجم القطيب كموقع النجـو داخل السماء كالسيما الدب األكرب .

كاف مرسـو عليو القبة الزرقاء، كيستعمل ١تالحظة كٖتديد موقع كحركة  :االسطرالب
.  النجـو

 ٭تدد علو الشمس يف األفق عند عبورىا خط الزكاؿ، أك ٖتديد ٧تم :ا١تربع البحرم
 معُت، للحصوؿ على درجة علو ا١تكاف .

: كتعد الشكل األكثر بدائية للبوصالت، فهي عبارة عن أبرة بوصلة ذات أبرة عائمة
 ٦تغنطة توضع على قطعة من ا٠تشب  تعـو فوؽ ا١تاء، كتتجو األبرة ٨تو الشماؿ .

افية على آلة الربع البحرية: كانت آالت الربع البحرية تستخدـ يف تعيُت ا١تواقع اٞتغر 
منت السفن، كىي ٖتدد ارتفاع الشمس أك النجـو من أجل التعرؼ  على خط 

 عرض ا١تكاف .
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كانت صناعة ا١تراكب متطورة يف األندلس، إذ كجدت أنواع متعددة منها 
71: 

ا١تركب : كاف ا١تركب ٔتثابة الوسيلة األكثر أ٫تية، لكونو يستعمل يف التجارة كيف 
 . اٟترب للقتاؿ كلنقل اٞتنود

قارب : عبارة عن زكرؽ صغَت مساعد كاف يستعمل ٠تدمة االسطوؿ اٟتريب، 
 ككذلك السفن التجارية يف البحر، ككذلك يف األهنار .

 جفن : زكرؽ مسطح كاف يستعمل يف الغالب لنقل ا٠تشب .

حراقة : سفينة حارقة تستعمل لنقل النار االغريقية اليت ىي عبارة عن خليط من 
عا٢تا، تصوب بإتاه العدك عرب أنابيب مكونة من قاذفات اللهب، اٞتلود ٦تكن اشت

 ٦تكن أف تشتعل كلو باحتكاكها با١تاء .

 شانية : سفينة شراعية حربية كانت تستخدـ منذ القدـ .

 فطاس : قارب صغَت .

 غرباف : زكرؽ شراعي .

 شييت : قارب ذك صاريتُت .

 كانت حربية أك ٕتارية .  زكرؽ : مركب صغَت يستعمل ٠تدمة سفن أخرل، سواء

 غراب : سفينة حربية شبيهة بالقارب الشراعي .
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 طريدة : سفينة شراعية تستخدـ يف نقل ا٠تيل كالعتاد لؤلساطيل .

 كركور : سفينة ٕتارية كبَتة .

 سفينة : مركب ْترم قادر على قطع مسافات كبَتة .

 قصور : مركب صغَت اٟتجم .

إف جغرافية شبو اٞتزيرة جعلت األندلس تتوفر على شبكة من ا١توانئ ، 
ككذلك على شبكة دفاعية ساحلية مهمة مكونة من مراصد كأرباط . كٯتكن 

 : 72كمنها أيضا  اٟتديث عن ا١توانئ

لشبونة : كانت تتوفر على انتاج ٝتكي كأ٫تية ٕتارية كربل، ككانت تستورد العنرب 
طرم ا١تستخرج من الثدييات البحرية ليستعمل يف الطب الرمادم، كالرزين الع

كالعطور ، قصر أيب دانس : كىو مركز مهم لصناعة السفن ، شلطيش : دار لبناء 
السفن تتمتع بأ٫تية كبَتة، كفيها كانت تصنع ا١تراسي للسفن اٟتربية كالتجارية  ، 

اٟتصوؿ عليو قادس : كانت مشهورة بالصيد البحرم كانتاج ا١تلح الذم كاف يتم 
من ا١تعادف )أمالح صخرية(، أك من البحر )أمالح ْترية( . كىذه األمالح كانت  
كثَتة االستعماؿ، كالسيما يف حفظ السمك، ككذلك اٟتفاظ على اللحـو كا١تواد 
الغذائية األخرل ، اٞتزيرة ا٠تضراء : أحد أىم ا١توانئ األندلسية ، مالقة :  كفيها 

، فينتاس دم 73تستورد التُت كا١تملحات بشكل خاص  حركة مالحية مهمة، كانت
بثميليانا : قرية من مالقة، تتميز بنشاطها يف الصيد البحرم كبأسواقها ، ا١تنكب :  
كانت مشهورة بصيد األٝتاؾ، ا١ترية : خالؿ القرف العاشر ا١تيالدم كانت ٔتثابة 

األندلس، ككاف لو القاعدة البحرية ألسطوؿ ا٠تالفة، ككاف ميناؤىا من أىم موانئ 
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نشاط مهم يتمثل بتصدير النسيج، كا١ترجاف، كمواد مستعملة يف اجملوىرات تنسب 
، قرطاجنة : ميناء ْترم ، لقنت : كفيها كانت تبٌت السفن ٢74تا خصائص طبية 

التجارية كاٟتراقات ، دانية : ككانت تشهد حركة مالحية كبَتة، كالسيما يف القرف 
بلنسية : ككانت ٘تثل مركزان ٕتاريان مهما، السيما مع حركة  اٟتادم عشر ا١تيالدم ،

الصادرات كالواردات الكبَتة  كطرطوشة : اليت كانت ٔتثابة القاعدة البحرية األكثر 
أ٫تية خالؿ حكم بٍت أمية، فالغابات احمليطة كانت توفر ا٠تشب اٞتيد من أشجار 

 . 75ٕتارم مهم الصنوبر لبناء السفن، جزر البليار:  كتتمتع ٔتوقع 

كاف البحارة ا١تسلمُت ٯتلكوف التقنيات ا١تتعلقة با٢تندسة البحرية ا١تستخدمة 
يف احمليط ا٢تندم، كما يف ْتر الظلمات )األطلسي( ، فضال عن  أهنم  كانوا يبنوف 
كير٦توف كيصينوف ا١تراكب، كفيها كانوا ٭تفظوف العتاد كاألصناؼ الضركرية 

بُت يف بناء السفن : يتم البدء ببدف السفينة، أك يتم البدء لتجهيزىا، ككاف يتبع أسلو 
 بالعمود، ٍب ا٢تيكل  .

خذين كذكر ابن خلدكف أف النجارين كانوا ٭تضركف أجسامان ىندسية مت
كانوا ٬تتهدكف رة كاف ٢تا صلة كثيقة با٢تندسة، ك فالنجا اٟتوت ٪توذجان لبناء السفن،

 . 76اركهنابالقياسات كاألشكاؿ ا٢تندسية اليت ٮتت

كانت تلك ا١تراكز تقاـ يف ا١تناطق الغنية با٠تشب، أك األماكن اليت يسهل 
العثور عليو فيها، ككل دار صناعة كانت تستعمل نوع األخشاب اليت تناسب نوعية 
ا١تراكب ا١تطلوبة . ففي ا١تتوسط  كاف أنواع ا٠تشب ا١تستخدـ غالبان ىو خشب 

يتوف، أما يف ساحل ْتر الظلمات ) األطلسي(  الصنوبر كالسندياف كشجر ا٠توخ كالز 
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فكاف يستخدـ خشب القسطل األخضر كا١تراف إذل جانب أنواع أخرل . كبعد أف 
يقطع ا٠تشب كاف ٭تتاج إذل معاٞتة لتخليصو من النسغ حىت ٬تف، ٍب ٮتضع 

 .77للحرارة  لتساعد على إعطاءه شكلو النهائي 

أخرل كاٟتديد للمسامَت كا١تراس  كإذل جانب ا٠تشب، كانوا ْتاجة إذل مواد
كا١ترافع، كالقار كالقطراف ، كالكتاف ككاأنواع أخرل من األنسجة  لصناعة األشرعة، 

 .78كغَتىا  من ا١تواد 

ككاف إصالح السفن أمر ال ٯتكن االستغناء عنو، يتمثل يف ٕتديد بدف 
مع قطع السفينة بإدخاؿ القطن كالكتاف كالشحم، السيما حوؿ ا١تسامَت اليت ٕت

 ا٠تشب، كيف إصالح األشرعة كذلك .

كوف األندلسيوف شبكة للحراسة كا١تراقبة، اليت يكوف موقعها على اٞتانب 
األقصى من السواحل كعلى ا١تخارج البحرية، أك على نقاط مرتفعة ٦تا يسمح 
بالقياـ ٔتراقبة عينية للشواطئ، أما التواصل فيما بينها  فيتم عن طريق نَتاف مشتعلة 
. كٯتكن ٘تيز نوعُت منها يف األندلس كىي : ا١تراقب اليت كانت عبارة عن أبراج 
مقامة على مرتفعات ١تراقبة البحر، كاإلشعار بكل ما يقع داخلو، كاألرباط : اليت 

 ٘تثل حصوف عسكرية كدينية إسالمية .

قد عرض اٞتغرافيوف األندلسيوف ا١تسافات الفاصلة بُت ا١توانئ األكثر كما 
دان عليها، فالبكرم كاالدريسي كاٟتمَتم على سبيل ا١تثاؿ  ذكركا ا١تدة اليت ترد

تستغرقها الرحلة البحرية بُت األندلس كا١تغرب للعديد من الطرؽ البحرية، كٖتديد 
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تلك الطرؽ، فضالن عن الكثَت من التعليقات على الكثَت من مظاىر ا١تالحة 
 .79األندلسية 

 كالرسائل عن ا١تالحة يف األندلس، منها :ىناؾ العديد من ا١تصادر ك 

 كتاب أكريات السفن كىو ٥تطوط عريب يف مكتبة  االيسكولاير .  -

 يف مكتبة االيسكولاير . . 1636رسالة يف ا١تد كاٞتزر كىي ٥تطوط عريب  -

لقد بلورت اإلنسانية عرب العصور فن رسم ا٠ترائط، إذ اىتم االنساف منذ 
القدـ ّتمع ا١تعلومات كالقياسات لكل مناطق األرض، إف العناية بفن رسم ا٠ترائط 
يرجع إذل فائدتو الكبَتة، فاتساع حدكد الدكلة اإلسالمية كلد اٟتاجة ١تعرفة ا١تناطق 

 :80إرجاعها إذل عوامل عدة  ا١تفتوحة، كتلك اٟتاجة للمعرفة ٯتكن

 عوامل إسًتاتيجية : فمعرفة ا١تنطقة تسهل فتحها بسهولة كبَتة . -1

عوامل اقتصادية : كانت ا١تناطق ا١تفتوحة ٗتضع لدفع الضرائب، كا١تعرفة  -2
 اٞتيدة ٢تا تسهل عملية ٚتع الضرائب .

ء فريضة عوامل دينية : العديد من ا١تؤمنُت كانوا يقوموف بالرحلة ألدا -3
 اٟتج، ٦تا أدل إذل اٟتاجة ١تعرفة األقاليم اإلسالمية .

إف رساـ ا٠ترائط إذل جانب كونو عا١تان، كاف عليو أف يكوف فنانان كذلك، 
فتحضَت خريطة ما ليس معناه التوفر على ا١تعلومات الضركرية للوصف فقط، بل 
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عن سابقو، فوضوح  ٭تتاج أيضان إذل صياغة تلك ا١تعلومات، كىو عمل ال يقل أ٫تية
 ا٠تريطة شرط  أساس لؤلستخداـ الصحيح للعالمات كالرسـو كاللواف .

إف ا٠ترائط العربية بشكل عاـ، كاألندلسية بشكل خاص كانت متصلة 
بشكل عميق با١تعارؼ كالتطورات اليت شهدهتا اختصاصات أخرل، كعلم الفلك 

 كالرياضيات .

شكل كبَت يف  فن رسم ا٠ترائط، كما أف األسفار الربية كالبحرية أثرت ب
فاألسفار فسحت اجملاؿ لنوع جغرايف جديد أطلق عليو اسم " الرحلة "، كتشكل  
كتبو كصفان دقيقان للبلداف اليت زارىا الرحالة، كيعد عمل ابن بطوطة أحد أىم 

 األعماؿ، فقاـ برحلة مشلت أماكن كثَتة من أ٨تاء العادل ا١تعركؼ آنذاؾ . 

لوجود رسامو خرائط األندلس، فإف ىذا الفن تطور يف كقبل أف يظهر ل
ا١تشرؽ اإلسالمي، كما ىو اٟتاؿ يف اختصاصات أخرل،  فقد شهد بيت اٟتكمة 
يف بغداد  ٖتضَت أكؿ خريطة عربية  إسالمية للعادل، كبعد ذلك تطورت مدرسة لفن 

قل رسم ا٠ترائط يف ا١تشرؽ ينتمي ٢تا جغرافيوف كالبلخي كاالصطخرم كابن حو 
 .81كا١تقدسي 

كيعد اإلدريسي أعظم جغرافيي العصور الوسطى، كأىم مؤلف لو أ٧تزه يف 
صقلية يف بالط ا١تلك ركجَت الذم كلفو بإ٧تاز خريطة للعادل . كبعد جهد كبَت بذلو 

مرفقة  1154يف سبيل اٟتصوؿ على الوثائق الالزمة لعملو، ٘تكن من إ٘تامها سنة 
خريطة، كل  70ية، تتكوف ا٠تريطة الكاملة من ٔتؤلف جغرايف كصفي كصفيحة فض
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كاحدة ٘تثل كاحدان من العشرة أقساـ للمناخات السبعة، تضاؼ ٢تا خريطة أخَتة 
 :82مستديرة يف بداية الكتاب . ك٦تيزاهتا األساسية ىي 

 موجهة مع اٞتنوب يف جانبها العلوم . -1

 ديد اٞتباؿ .خطوطها تظهر بدقة ٤تيط السواحل ك٣تارم األهنار أك ٖت -2

تقسم األرض إذل سبعة أقاليم من الشماؿ إذل اٞتنوب، كل كاحد منها كاف  -3
 يقسم بدكره إذل عشرة أقساـ من الغرب إذل الشرؽ .

تستعمل بطريقة منظمة األلواف كالرموز، ا١تاء لونو أزرؽ، رموز للسالسل اٞتبلية،  -4
 كدكائر بالنسبة للمدف .

 إذل الشرؽ، كٖتتل كل اٞتانب العلوم من ا٠تريطة .افريقيا ٘تتد من الغرب  -5

للمحيط ا٢تندم بعد يعادؿ بعد البحر ا١تتوسط، كشكل مطوؿ ك٭تتوم عدد  -6
 من اٞتزر .

  كذلك البد من اإلشارة  إذل اٞتغرايف األندلسي الغرناطي ابن سعيد ا١تغريب .

كرٔتا ٯتكننا القوؿ إف الفن ا١تتعلق برسم ا٠ترائط كاف لو دكر أساسي يف  
ظهور ٣تموعة من ا٠ترائط البحرية كا١تالحية لعبور ْتر الظلمات )األطلسي( كبالتارل 

 اكتشاؼ القارة األمريكية .

 سادساً : العلوم الزراعية 
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الزراعة، فقد ًب لقد رافق كصوؿ العرب ا١تسلمُت إذل األندلس تطور يف ٣تاؿ 
إدخاؿ مزركعات جديدة إذل األندلس دل تكن معركفة يف أكركبا، مثل قصب السكر 
كالنب كالرز كاٟتوامض كمنها الربتقاؿ كالنارنج كا١توز ك٩تيل التمر كبعض ا٠تضار 
كالبقاؿ )السبانخ كالباذ٧تاف كالبطيخ األٛتر كالبطيخ كقرع النبيذ(، كنباتات أخرل 

فراف كاٟتناء، كما زرعت أنواع متوسطية أخرل مثل الزيتوف كشجر مثل القنب كالزع
التوت ا١تستعمل يف صناعة اٟترير ا١تهمة، كشىت أنواع شجر التُت كا٠ترشوؼ 
كالليموف كا١تشمش كالزعفراف كالقطن كقائمة طويلة من النباتات كالفواكو اليت غَتت 

 . 83 كأغنت العادات الغذائية كفن الطعاـ لدل اجملتمع

فالزراعة كالبستنة كالتجارة كالصناعة بلغت درجة عالية من التطور يف األندلس 
بشكل أثار إعجاب أكركبا، فمن األندلس دخلت أصناؼ كثَتة من ا١تزركعات اذل 

، حىت أهنا أثرت يف اللغة، كمن ا١تفردات 84أكركبا كأصبحت جزءن من ا١تائدة االكربية 
نية للتعبَت عن أٝتاء نباتات منها : األرز، العربية اليت دخلت على اللغة األسبا

كالسكر، كالزيت، كيف األدكات ا١تنزلية مفردات منها : اٞترة، كالقلة ، كمفردات يف 
 . 85ا١توازين كا١تقاييس 

كاف العرب حاذقوف يف استخداـ ا١تاء بسبب ا١تميزات ا٠تاصة ١تناخ 
ستعماؿ األرض يف األندلس، األندلس، كٔتعارفهم يف ىذا اجملاؿ أدخلوا تغيَتات يف ا

عرب إنشاء شبكة مائية معقدة . ككانت ىذه ا١تنتجات ٖتتاج إذل ظركؼ مناخية 
مالئمة ككميات كافية من ا١تياه، ككاف ٖتقيق ذلك يتطلب ٖتقيق نظاـ يضمن تدفق 
ا١تاء يف ٥تتلف فصوؿ السنة، األمر الذم أفرز زراعة مكثفة طواؿ السنة ما زالت 

 ـ .قائمة حىت اليو 
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كإذا كاف الركمانيوف قد برعوا يف كيفية إيصاؿ ا١تياه إذل ا١تدف بفضل منشآت 
مائية كربل، فإف األندلسيُت اتقنوا ذلك يف الوسط الريفي، من خالؿ استحداث 
بٌت ٖتتية جديدة، فقد أنشأكا مناطق زراعية جديدة، كابتدعوا آليات جديدة للرم، 

مة إذل يومنا ىذا يف بعض األماكن يف عرب ىندسة مائية جديدة الزالت مستخد
 إسبانيا .

فقد كانت عناية العرب يف االندلس بالزراعة كبَتة ، قامت على أسس بنيت 
على ٕتارب غنية يف ٣تاالت ٥تتلفة فتطورات الزراعة كغدت من ا١تعادل البارزة 
للحضارة اإلسالمية ىناؾ، كقد ساعدهتم الطبيعة حيث كفرة ا١تياه كالًتبة ا٠تصبة، 

كاألساليب الزراعية، فاىتموا بدراسة كسعى ا١تسلموف اذل إدخاؿ أفضل أنواع الطرؽ 
أنواع الًتبة كأنواع السماد كطرؽ الغراسة كاختيار البذكر كأساليب السقي كأنظمة 

بساتُت  مثلالرم اليت ال يزاؿ قسم منها باقيان كما ىو يف بعض ا١تدف االسبانية، 
كثر من الربتقاؿ يف مدينة بلنسية اليت تسقى من االقنية اليت أنشأىا العرب منذ أ

 . 86ألف سنة 

أسهمت ا١تعارؼ األندلسية يف فن الزراعة يف تطوير تقنيات مهمة لقد 
لتحسُت جودة ا١تزركعات، يف ٣تاالت ٗتصيب األرض، كتقنيات السيطرة على 
اآلفات، كتناكب ا١تزركعات، كتقنيات التلقيح، كاستعماؿ التطعيم، كتكييف كٕتريب 

يف قرطبة ، طليطلة  مدرسة فالحية متطورةمزركعات جديدة . ككانت يف األندلس 
 كاشبيلية .
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ك١تا كانت االندلس قبلة أكركبا للرحلة يف طلب العلم كاالطالع على التطور 
اٟتضارم فيها، كاف من البديهي أف ٭تدث ٤تاكاة كانتقاؿ لكثَت من تلك اٞتوانب 

أثر األكركبيوف فقد ت كمنها الزراعة كالطعاـ من األندلس لتدخل يف حياة األكركبيُت،
 .87 باألندلسيُت، كقلدكىم يف ٣تاالت كثَتة

فعلى سبيل ا١تثاؿ القمح الذم  نقلو العرب إذل األندلس، كمنها انتقل إذل 
كذكرت ا١تصادر التارٮتية أف  .88جنوب فرنسا، كمنها انتشرت زراعتو يف أكركبا كلها 

القمح ا١تزركع يف األندلس ٯتتاز باٞتودة، كإنو زرع يف أماكن ٥تتلفة منها، كإف 
 .  89ا١تزركع يف طليطلة ال يتسوس على مر السنُت يتوارثها ا٠تلف من السلف 

كما نقلوا الرز، حىت أف كلمة الرز العربية بقيت ضمن مفردات اللغة 
زءن من األكالت ا١تشهورة، ككاف األندلسيوف يطبخونو مع ،  فغدا ج90االسبانية 

اللنب اٟتامض، كتسمى تلك الطبخة )الرز باللنب(، فضالن عن دخولو يف إعداد 
. كالكرـك )العنب( نقلو العرب اذل االندلس كانتشرت زراعتو فيها، 91أصناؼ أخرل 

من احملاصيل اليت ، كا١توز أيضا 92كمنها كجد طريقو إذل أكركبا، كمنو يصنع الزبيب 
نقلها العرب إذل االندلس، كمنها إذل جنوب فرنسا، كمنها نقلت اذل سائر بلداف 

كا١تشمش الذم أدخلو العرب إذل األندلس كيسمى الربقوؽ ، 94كالرماف  ،93أكركبا 
، ككانت ٢تم طرقهم ا٠تاصة يف زراعتو كحفظو، 96، كالتوت كيسمى توت العرب 95

فقد انتشرت زراعتو، فضالن عن أ٫تيتو االقتصادية، إذ  كغدا جزء من قائمة طعامهم،
ىو غذاء دكدة القز اليت تعد مصدران مهمان للحرير الذم تصنع منو ا١تنسوجات 

، كالنارنج الذم ال يزاؿ يلفظ باالسم العريب ذاتو كىو من احملاصيل اليت 97اٟتريرية 
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زراعتو حىت ، كقصب السكر الذم انتشرت 99، كذلك الليموف 98أدخلها العرب 
 .100إنو يصدر إذل البالد اجملاكرة 

ككاف الزعفراف من احملاصيل اليت أدخلها العرب اذل األندلس، ككانوا يطلق 
، كيزرع يف مدينة كادم اٟتجارة اليت " ...... هبا من 101عليو اٞتادم كالكركم 

"  غالت الزعفراف الشيء الكثَت يتجهز بو منها ك٭تمل إذل سائر العماالت كاٞتهات
 .103، كما أف مدينة قرطبة حو٢تا " زراعات كمستغالت الزعفراف هبا كثَتة "102

كذلك اىتم علماء الزراعة العرب يف األندلس بزراعة الزيتوف كىو من 
، 104احملاصيل اليت نقلها العرب إذل االندلس كمنها إذل إيطاليا كاليوناف كالربتغاؿ

فكانت ٢تم خربة كاسعة يف العناية بزراعة الزيتوف كيتضح ذلك من خالؿ ما حوتو  
، كاليت من خال٢تا يظهر ما كصل إليو العرب يف األندلس من 105كتبهم الزراعية 

 . 106التطور يف استخداـ األساليب اٞتيدة لزراعة الزيتوف 

ر مقتبس من ، كىو أمبوكقد اىتم ا١تلوؾ االسباف بطيبات الطعاـ، كالتفنن 
الذين تركوا أكثر من كتاب يف الطبخ، كتتحدث عن مطابخ ثالث:  يُتاألندلس

. كأكدت على نوع من 107أندلسي، كمسيحي، كيهودم، كإشارات لطريقة إعداده 
الطعاـ، يدعى اجملبنات، كىذا النوع ال يزاؿ معركفان يف اجملتمع االسباين ٖتت اسم 

احملشوة باٞتنب ا١تقلي، كتؤكل مغلفة بالسكر )ا١توخابنة(، كىي نوع من ا١تعجنات 
 .108كالقرفة كالعسل كشراب الورد، فضالن عن استعماؿ الفلفل ا١تسحوؽ يف الطعاـ 

كالبد من اإلشارة اذل أف ٣تاؿ الزراعة كالصناعة كالتجارة كاف من اٞتوانب 
أحد  ا١تهمة اليت تأثر هبا األكركبيُت من خالؿ االحتكاؾ باٟتضارة اإلسالمية عرب
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، لذلك نعتقد أف الغربيُت 109أىم  معابرىا إذل اٟتضارة الغربية كىي األندلس 
اكتسبوا من األندلس نظاـ زراعي متطورة كاف لو أثر كاضح يف تطور الزراعة 

 .110األكركبية 

 سابعاً : العمارة 

أفادت اٟتضارة اإلسالمية من خربات كتقنيات اٟتضارات األخرل يف ٣تاؿ 
البناء، ففي األندلس امتزجت طرؽ بناء ترجع إذل العصر الركماين أك ما قبلو مع 
تقنيات أخرل جديدة جلبت من ا١تشرؽ، كمن بُت طرؽ البناء اليت كانت موجودة 

اآلجر كالطوب غَت ا١تفخور  قبل الفتح اإلسالمي البناء باٟتجر ا١تنحوت، ككذلك
من بُت ا١تواد األكثر استعماالن، سواء يف ا١تساكن أك البنايات العامة . كمن طرؽ 
البناء اليت تطورات يف األندلس كمشاؿ أفريقيا الطابية  اليت تتمثل باستخداـ قوالب 

( لبناء اٟتيطاف من الطُت ا١تضغوط ا١تخلوط ٔتواد تساعد Tapiaمن ا٠تشب )
تكتل، مثل اٞتَت كاٞتبس، ما ٬تعل من ا٠تليط شيئان شبيهان با٠ترسانة على ال

ا١تسلحة، ٍب دخل اٞتبس يف عمل الواجهات كالتزيُت، كذلك لسهولة العمل فيو، 
فضالن على أنو مادة تساعد على الًتاص كالتكتل سواء كاف البناء باآلجر، أك 

باآلجر كاٞتبس بدكف الطابية، أك اٟتجر . كذلك أستعملت األقواس كالقباب 
اٟتاجة اذل قوالب لدعمها، كما بنيت القباب بشكل طبقات من اآلجر ا١تًتاص 

 . 111أفقيا 

كاف للمسلمُت أثرىم الواضح يف تطور العمارة يف أكركبا، كالسيما يف اسبانيا، 
كايطاليا، كفرنسا  كأظهر الفنانوف األكركبيوف مهاراهتم الفنية يف البناء كفقا للتقاليد 
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لفنية العربية يف االندلس، كأمتد تأثَت العرب يف ذلك اجملاؿ إذل معظم بالد أكركبا ا
الغربية، كجزء من أكركبا الشرقية . كيبدك التأثَت العريب اإلسالمي يف العمارة األكركبية 
يف عقد ثالثي الفتحات من طاؽ الواجهة اٞتنوبية للكنيسة يف مدينة )شانتوخ( يف 

لى( يف فرنسا، ككذلك يف عقد مقصوص على باب الواجهة ٤تافظة )اللور األع
اٞتنوبية لكنيسة )بال تراؾ( يف ٤تافظة )الشارانت السفلى( يف فرنسا كبوابة كنيسة 

. كيظهر تأثَت الفنوف اإلسالمية يف  112نوار( يف ٤تافظة )كركز( يف فرنسا)البيل د
نرل الطابع العريب  بعض البلدات الواقعة يف جنويب فرنسا كالسيما بلدة بول، إذ

اإلسالمي يف العقود ا١تتعددة كالفصوص كيف الزخارؼ ا١تشتقة من الكتابة الكوفية 
كالزخارؼ ا١تؤلفة من اٞترائد أك سعف النخيل كيف العقود ذات الفصوص ا١تلونة 
كا١تساند ا٠تشبية كما يظهر تأثَت تلك الفنوف يف كتدرائية )بول( كىو ا١تكاف الذم 

ألماكن ا١تسيحية ا١تبنية يف فرنسا، حيث ظهرت عناصر معمارية يعد من أقدس ا
 . 113زخرفية كمواد ٣تملة كمكملة لعناصر البناء 

كيتضح تأثَت العمارة العربية اإلسالمية يف بعض مباين اسبانيا كفرنسا كملعب 
ا١تصارعة يف مدينة مدريد الذم بٍت على الطراز العريب بأقواسو كأعمدتو الرقيقة 

ة كنقوشو االندلسية ا١تتداخلة، كماتزاؿ بيوت السكن يف أسبانيا مبنية على ا١تتناظر 
الطراز العريب كىي الٗتتلف عن البيوت العربية القدٯتة اليت الٗتلو من الزخارؼ، كقد 
نشأ من ٘تازج فنوف ا١تسلمُت كاالسباف طراز خاص يعرؼ بالطراز ا١تدجن الذم 

امس عشر بصفة خاصة، كما أبراج كتثر من ازدىر يف القرف الرابع عشر كالقرف ا٠ت
 . 114الكنائس يف مدينة طليطلة إال ٪تاذج مقتبسة من ا١تآذف اإلسالمية 
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كما إف الدراسة اليت قاـ هبا األمريكي )كاشنطن إيرفنك( أكدت تأثر البناء 
يف أ١تانيا كانكلًتا كفرنسا بالطراز العريب يف األندلس، ككانت ا١تنصة األندلسية للملك 

لبافارم )لوريك الثاين( ٪توذج على ذلك، ككذلك اٟتاؿ ٔتا يسمى ٔتزىريات اٟتمراء ا
115 . 

إف القوس على شكل حدكة الفرس، كالقناطر ذات ا٠تلفية الثقيلة ىي بعض 
، اليت دخلت يف تصاميم البناء عند 116من ٦تيزات العمارة اإلسالمية يف االندلس

األكركبيُت كاستمرت حىت بعد زكاؿ اٟتكم العريب اإلسالمي عن األندلس، فنجد يف 
بعض األبنية التارٮتية عقدة نعل الفرس يف كنيسة ببشًت اليت أقيمت يف قصر عمر 
بن حفصوف يف جباؿ مالقة، كيف " ساف سلفادكر دم بو يدس " بالديديوس فإف 

لبناء على شكل التيجاف كشبكات النوافذ كالشرفات ا١تسننة كبعض النوافذ أسلوب ا
ا١تزدكجة ذات عقود نعل الفرس، ككذلك اٟتاؿ يف كنيسة ساف ميجل دم فياردٯتيو، 
ككنيسة ساف اندرس دم بدرينيانا، كالسربة كغَتىا، ك٧تد البناء بالعقود ا١تًتاكمة اليت 

قرطبة، يف مقصورة الصور ا١تقدسة يف كنيسة سانتا تعّد ٤تاكاة ١تا يف ا١تسجد اٞتامع ب
 . 117كريستينا دم لينا 

ككذلك قصر بيدرك القاسي يف اشبيلية يتكوف من أشكاؿ معمارية ترتبط 
عامة بالفن  اإلسالمي، منها األشكاؿ الزخرفية ا١تصنوعة باٞتص يف كل أ٨تاء 

طليطلة كسرقسطة  القصر، يظهر اٝتو ْتركؼ عربية، كاألمر ذاتو يف الكنائس يف
أركقة مزخرفة مقفلة كمفتوحة، مأخوذة من كاجهات كمآذف ذات طراز إسالمي، كال 
يقتصر األمر عن ذلك بل إف أثر قدمي مسيحي يف ما يسمى "٘تبيتو" يف دير 
غواديلوب ٭تمل مالمح أحسن أختيارىا من أ٪تاط إسالمية من العصور الوسطى، 
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اد اليت دل يصل اليها اٟتكم اإلسالمي، كيف برغش كىي من مركز حرب االسًتد
صمم دير الس ىو يلغاس يف أكائل القرف الثالث عشر ليكوف يف بعض مظاىره 
معلمان تذكاريان أللفونس السابع، كىو من قادة الصليبيُت ا١تعادين للنفوذ اإلسالمي 

 . 118يف اٞتنوب، فزخارؼ ىذا البناء اٞتصية مأخوذة بالكامل من ٪تاذج إسالمية

لك فإف معبدين من معابد اليهود، أحد٫تا بٍت يف القرف الثاين عشر كذ
ـ قد حوؿ 1537كيعرؼ اليـو بكنيسة سانتا ماريا البالنكا، كالثاين تارٮتو يف عاـ 

إذل كنيسة تسمى الًتانزيتو، اليت بنيت يف طليطلة أباف اٟتكم ا١تسيحي قد زينا 
 . 119بأساليب الزينة اإلسالمية الصرفة 

األندلسي إذل ا١تكسيك كبَتك، كاستمر ذلك الفن  120ثَت فن ا١تدجنُتكامتد تأ
يف اسبانيا حىت بعد طردىم، إذ كاف الفن القوطي القادـ من الشماؿ يتغلغل يف 
الساحة الفنية، كمع ذلك دل ٮتتفي الفن اإلسالمي إال مع ظهور عصر النهضة 

 ذلك الوقت بٌت شارؿ ا١تصبوغ بالطابع اإليطارل، كمنزؿ بيالطس يف اشبيلية، كحىت
ا٠تامس قصره الغرناطي الفخم بالقرب من قصر اٟتمراء مشرفان عليو كمتأثر ببناءه 

121 . 

كالبد من ذكر اٟتمامات، كوهنا من األشكاؿ ا١تعمارية كيعود الفضل يف 
إنشائها إذل الوجود اإلسالمي يف األندلس، ككانت ذات طابع إسالمي بعيد عن 

ين القدمي . كأقدـ اٟتمامات اٟتماـ ا١توجود يف غرناطة كيعود النمط الركماين اإلسبا
تارٮتو إذل القرف ا٠تامس ا٢تجرم/ القرف اٟتادم عشر ا١تيالدم، كيتكوف من ثالث 
حجرات كاحدة للماء البارد كأخرل للساخن كالثالثة مكاف دافئ، كبعد انتهاء 
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االجتماعية ا١تسيحية،  اٟتكم اإلسالمي يف األندلس بقيت اٟتمامات مرتبطة باٟتياة
كخَت مثاؿ اٟتماـ ا١تسيحي ا١توجود يف جَتكنا ٦تا يدؿ على تأثرىم بوجود ا١تسلمُت 

 . 122يف تلك البالد 

كحفظت اللغة االسبانية عددان من ا١تصطلحات ا١تعمارية اليت ترجع إذل اللغة 
 . 123 العربية منها :  كداف، ا٠تزانة، البناء، القبة، السطحية، الدعامة، اٞتب

ك٦تا ٬تدر ذكره أف ىناؾ تناقض ٬تلب االنتباه ىو أنو يف الوقت الذم كانت 
السياسة تؤدم إذل تدمَت الوجود اإلسالمي يف شبو اٞتزيرة اإلسبانية، كاف االفتتاف 
بالفن اإلسالمي مستمر حىت أف البعض يرل أهنا ال تزاؿ منذ ذلك اٟتُت يف ا٠تلفية 

راب أف بالد صرفت الكثَت من اٞتهد ا١تادم كالركحاين الفنية، ك٦تا يدعو إذل االستغ
للقضاء على الوجود العريب اإلسالمي، حافظت خالؿ قركف عدة على النماذج 

 . 124الفنية للعدك 

كرٔتا يكوف اٞتواب " بأف النمو ا١تركب لًتاث مشًتؾ من األشكاؿ الذم كاف 
كجوده يف تلك األرض يف بعض أجزائو، إف دل يكن فيها ٚتيعان، ٦تيزان من خالؿ 

بعينها بدال من خالؿ ارتباطو ّتماعات دينية أك قومية تقيم على تلك األرض . 
كيف داخل ىذا الًتاث، قد ٖتمل ظاىرة معينة دالالت إسالمية، أك عربية، أك 
مسيحية، أك قشتالية، أك قطلونية، بيد أف التوصل إذل ىذه ا٠تصائص ال يتم إال 

لتعبَت عن األفكار كاألذكاؽ كا١تقاصد ا١تختلفة كانت قائمة . بإدراؾ أف لغة مشًتكة ل
كمع ذلك، فمن احملتمل كجود عوامل أخرل غَت االنتماءات الثقافية تأثر هبا الفن يف 

 . 125العصور الوسطى يف اسبانيا كيف أماكن أخرل أيضا " 
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رة االسبانية كمع ذلك ال يكفي ىذا لتفسَت الفنوف االسالمية يف شبو اٞتزي
، ألهنا شهادة على الصفات ا١تميزة البارعة على مدل خالؿ العصور الوسطى

القركف، اليت أحدثت تغَتان كامالن يف البالد كعربت عن بعض أفضل الطموحات 
 .126لنظاـ عا١تي، دينيا كخلقيا، تكوف يف منطقة نائية 

كيف صقلية كاف سقف ا١تعبد )الكتدرائية( الذم بناه ركجَت الثاين يف بلـر 
عاصمتو قد زخرؼ بالصور كاألشكاؿ اليت فيها نقوش كوفية، لذلك فمن احملتمل 
أف الصناع العرب اشًتكوا يف بنائو، ككذلك اٟتاؿ يف العمارات األخرل يف بلـر 

 . 127كصقلية 
 النسيج  ثامناً :

جلبت أثواب الطراز الفاخرة اليت كانت تستعمل يف ا١تناسبات الرٝتية يف 
الرٛتن الثاين، كخالؿ العصر األموم كما بعده ازدىرت صناعة قرطبة من قبل عبد 

الطراز يف ا١تصانع التابعة للبالط ازدىاران كبَتان، مثلها مثل صناعات فاخرة أخرل، 
 كما زالت األندلس ٖتتفظ ٔتئزر ا٠تليفة القرطيب ىشاـ الثاين .

ة  كانت تقنيات كمواد النسيج تشمل األلياؼ اليت تصنع من مواد نباتيك 
كالكتاف كالقطن كالقنب، أك حيوانية كاٟترير كالصوؼ، ككانت تعزؿ ٍب تصبغ كتعد 
للحياكة، ككانت صناعة النسيج تشمل أنواعان ٥تتلفة من األثواب كالزرايب كالقماش 
اٟتائطي، ككانت صناعة ىذا النسيج تتطلب منسجان )أفقيان أك عموديان( ٔتثاقيل، ًب 

 ككشتابُت، كأبر بأحجاـ ٥تتلفة . العثور عليها ْتفريات أثرية،
ككاف النسيج األندلسي إما بسيطان أك مركبان، حسب عدد اللحم كالسدل، 
كمن بُت النسيج من النوع األكؿ ٧تد التافتا كالقماش الصويف ا٠تشن كالساتاف، 
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ككانت صناعة النسيج من الصناعات بالغة األ٫تية يف البالد اإلسالمية يف القركف 
كانت ٘تثل نشاطان مهمان سواء يف ٣تاؿ االنتاج، أك يف التجارة، كيف ىذا الوسطى، إذ  

اإلطار أبرز الشريف اإلدريسي مصانع النسيج الثما٪تائة يف مدينة ا١ترية كمنتجاهتا 
 .128ا١تختلفة 

كلعل ما يدؿ على مكانة صناعة النسيج يف األندلس العدد الكبَت من 
، كاليت يضمها األثواب اليت تشَت إليها ا١تصادر، أك  اليت الزالت ٤تفوظة حىت اليـو

متحف الس كيلغاس، فضالن عن أف اللغة االسبانية ال زالت ٖتتفظ بعدد كبَت من 
 , Algodón , Alvexiالكلمات يف ٣تاؿ النسيج ذات أصل عريب، مثل: 

cendal , ceneta , damasquino , gasa  129 . 
كاف العرب أكؿ من ٛتل إذل أكركبا، عرب األندلس، أسرار صنعة اٟترير، 
كأدخلوا  تقنيات تربية دكدة القز كصناعة اٟترير . ككانت ىناؾ كرش ٗتصصت يف 
انتاج نسيج فاخر كاف يصدر إذل بلداف إسالمية أخرل، كإذل القصور ا١تسيحية اليت  

مزج اٟترير بألياؼ أخرل مثل  كانت تتهافت على ىذا النسيج، ككاف أحيانان يتم
القطن كالكتاف كالصوؼ، ككانت األصباغ الطبيعية ا١تستخدمة يف تلوين النسيج 

 .130تستخرج من اٟتيوانات كالنباتات كا١تعادف 
عمل ا١تسلموف على انتاج اٟترير كالورؽ الذم اكتسبوا سر صناعتهما من 

، حىت أف بعض االنسجة الصُت، كبلغوا يف تلك الصناعة مستول عارل من اٟترفية
اٟتريرية ا١توشاة كا١تخطوطات ا١تنمقة بالصور ا١تلونة التزاؿ ٖتفظ يف ا١تتاحف بعناية 

 . 131فائقة 
كما نسجت يف طرز ا١تالبس لبعض ملوؾ النصارل كتابات با٠تط الكويف 

أهنا نقوش لغرض  على كاستخدمتمثل أدعية كآيات قرآنية دكف معرفة ٔتا ٘تثلو، 
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ككانت الكتابة الكوفية تالئم الطرز الزخرفية يف ذلك العصر، إذ كانت . 132الزينة 
 . 133تالئم الزخرفة يف النسيج كا٠تشب كا١تعدف

قد انتقلت ا١تالبس اٟتريرية ا١تطرزة كالقالنس إذل أزياء النبالء كاٟتكاـ، فضالن ل
عن تقليد ا١تلوؾ االسباف للحكاـ ا١تسلمُت يف طريقة ارتداء ا١تالبس كالفرش 

ككاف ملك صقلية غلياـ يتشبو باٟتكاـ ا١تسلمُت  .134ستعملة يف أماكن اٞتلوسا١ت
"كليس يف ملوؾ النصارل أترؼ يف ا١تلك كال أنعم ... كىو يتشبو يف االنغماس يف 
نعيم ا١تلك كترتيب قوانينو ككضع أساليبو كتقسيم مراتب رجالو كتفخيم أهبة ا١تلك 

ٔتا كاف ا١تقصود بالزينة ا١تالبس كالنقوش اليت  . كر 135كإظهار زينتو ٔتلوؾ ا١تسلمُت "
كاف اٟتكاـ ا١تسلمُت يستعملوىا، كتأثر هبا كالسيما أنو يقلدىم يف جوانب أ٨تاء 

 .٦136تلكتو 
أحد الدكاكين يف دكلتو ديواف الطرز، الذم يصنع ا١تالبس ا١تلكية ا١تطرزة  ككاف

٭تِت بن فتياف " كىو  بالذىب كالفضة، ككاف أحد العاملُت يف ذلك الديواف اٝتو
، كيبدك أف فيو تغزؿ قطع اٟترير خيوطان ذات 137يطرز بالذىب يف طراز ا١تلك "

 . 138ألواف كثَتة كهتيأ لنسج أشياء متنوعة 
ىػ" للمك رجار إسالمية  528كمن ا١تنسوجات الباقية عباءة مصنوعة سنة 

ى ٚتلُت كعلى ا١تناظر كالزخرفة، ففي نصفها ٩تلة على جانبيها أسداف منقضاف عل
حاشيتها كتابة بالعربية جاء فيها : ٦تا عمل اٟتضرة ا١تلكية ا١تعمورة بالسعد 
كاالجالؿ، كاجملد كالكماؿ، كالطوؿ كاالفضاؿ، كالسماحة كاٞتالؿ ، كالفخر 
كاٞتماؿ ، كبلوغ األماين كاآلماؿ، كطيب األياـ كاللياؿ، بال زكاؿ كال انتقاؿ، بالعز 

ماية، كالسعد كالسالمة، كالنصر كالكفاية، ٔتدينة صقلية سنة كالرعاية، كاٟتفظ كاٟت
 . 139ٙتاف كعشرين كٜتسمائة "
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أمر  ندلس من قبل اٟتكاـالتأثر ّتوانب اٟتضارة العربية اإلسالمية يف األ كيعد
طبيعي كذلك للقرب اٞتغرايف، كإهنا البلد األكثر ٖتضران يف ا١تنطقة، ففي ٣تاؿ 

اعة األقمشة كا١تالبس متطورة ْتيث أنو شكلت جزء األقمشة كا١تالبس كانت صن
 .140من ٕتارهتا ا٠تارجية كصورهتا اٟتضارية

باألنسجة ا١تعركفة بالػ مركز مهم لتزكيد أكركبا  141ككانت مدينة غرناطة
" ككاف الطلب على تلك ا١تنسوجات ذات األلوف الزاىية كالرسـو ا٢تندسية "غرنادين

بَتان، حيث دخلت حىت يف ألبسة رجاؿ الدين كحفظ كالنباتية ا١تختلفة يف أكركبا ك
آثار القديسُت، ككذلك يف مالبس الطبقة األرستقراطية حيث صنعوا من تلك 
االقمشة جبب، حىت أف ازدياد اٟتاجة إذل تلك األقمشة جعلت التجار ينشئوف 
 األنواؿ يف مناطق متعددة من فرنسا كإيطاليا، ككاف بعض العاملُت يف تلك ا١تراكز

 من ا١تسلمُت .
كمنذ القرف الثاين عشر ا١تيالدم ازداد أىتماـ اٟتياؾ األكركبيُت با١تواضيع 

ا١تعتمدة على تقليد اٟتركؼ كالكلمات  اإلسالمية حيث كثرت النماذج ا٠ترفية
العربية دكف االىتماـ با١تعٌت، كاستمر ذلك حىت بعد انتهاء اٟتكم العريب اإلسالمي، 

 . 142إذ أف بقايا الصناع األندلسيُت الذين دل يهاجركا ظلوا ٯتارسوف تلك الصناعة 
 األندلسية فيها عدد كبَت من دكر الطراز، فإنتجت 143ككانت مدينة ا١ترية

األندلس ٚتيع ا١تنسوجات من األصفهاين كاٞترجاين، إذل الديباج، كىو ا١تعركؼ يف 
ا١تراجع األجنيبية باسم الربككاد، كاشتهرت مدينة ا١ترية بصنع اٟتلل كالستور كا١تعاجر 
كالثياب ا١تعينية كا٠تمر كالعتايب )كاٝتو مستمد من حي العتابية يف بغداد( . كأحسن 

خَت، حىت اشتهرت بو ا١ترية، كعن طريق األندلس عرؼ األندلسيوف تقليد األ
 .144االيطاليوف كالفرنسيوف ىذا النسيج، كمنهما انتشر يف أكركبا ٖتت اسم )تايب( 
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دريسي فقاؿ :" ككاف هبا من كل الصناعات كل غريبة كذلك أنو  ذكر ذلك اإل
 طراز يعمل هبا اٟتلل كالديباج كالسقالطوف 800كاف هبا من طرز اٟترير 

كاالصبهاين كاٞترجاين، كالستور ا١تكللة كالثياب ا١تعينية كا٠تمر، كالعتايب، كا١تعاجر، 
عنها : " كيعمل هبا الوشي كذكر ياقوت  ؛ 145كصنوؼ أنواع اٟترير ......"

كالديباج فيجاد عملو، ككانت أكال تعمل بقرطبة ٍب غلبت عليها ا١ترية فلم يثقف يف 
 . 146جادة أىل ا١ترية "األندلس من ٬تيد عمل الديباج إ

فيها أكثر من " ثالثة آالؼ قرية كلها ترىب هبا دكد  147ككانت مدينة جياف
يعمل "هبا من كطاء الصوؼ ماال ٯتكن  149. ككانت مدينة جنجالو 148اٟترير" 

" ٢تا ربض كيصنع هبا من االكطية  151. ككانت مدينة كونكو150صنعو يف غَتىا "
 152ا١تتخذة من الصوؼ كل غريبة "

" تصنع بو ثياب بيض تباع باألٙتاف الغالية، كيعمر  153حصن بكَتافككاف 
الثوب منها سنُت كثَتة كىي من أبدع الثياب عتاقة كرقة حىت ال يفرؽ بينها كبُت 

 . 154الكاغد يف الرقة كالبياض "
مشهورة بانتاج نوع من الكتاف، ذكر اٟتمَتم :" 155ككانت مدينة البَتة 

ى كتاف النيل، كيكثر حىت يصل إذل أقاصي بالد ككتاف ىذا الفحص يريب جيده عل
 .156ا١تسلمُت " 

إف النص الذم ذكره ابن حوقل عن ما يصنع من ا١تالبس كالفرش يف 
األندلس يدؿ على التقدـ كعلى ا١تهارة، حىت إهنا كانت ٖتمل إذل أصقاع ٥تتلفة 

ن إذل فقاؿ : " كمن الصوؼ قطع كأحسن ما يكوف من االرمٍت احملفور الرفيع الثم
حسن ما يعمل هبا األ٪تاط. ك٢تم من الصوؼ كاألصباغ فيو كفيما يعانوف صبغة 
بدائع ْتشائش ٗتتص باألندلس، تصبغ هبا اللبود ا١تغربية ا١ترتفعة الثمينة كاٟترير كما 
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يؤثركنو من ألواف ا٠تزكالقز، ك٬تلب منها  الديباج، ... كيعمل عندىم من ا٠تز 
منو ا١تشمع فيمنع ا١تطر أف يصل إذل البسو .... السكيب كالسفيق ... كيكوف 

 .157كيعمل يف بلدىم من الكتاين الداين للكسوة ...." 
إف تلك االشارات تعطينا فكرة عن التقدـ الذم شهدتو األندلس يف العصور 
اإلسالمية، كإف تأثَت حضارهتا دل ينتهي بنهاية اٟتكم العريب اإلسالمي، بل على 

ئل مهمة يف اٟتوار اٟتضارم بُت الشعوب . فقد أستمر العكس استمر ليعطي دال
تأثَت اٟتضارة العربية اإلسالمية يف اجملتمع االسباين بعد سقوط غرناطة، حيث أف 

 . 158نبالء قشتالة كأبناءىم كانوا يتزينوف بأزياء األندلسيُت 
ا١تفردات اليت دخلت اٟتياة اليومية تعكس التأثَت اٟتضارم منها: ألفاظ إف 

عربية خاصة بقص الشعر كتسر٭تو، كا١تالبس الداخلية، فمالبس السيدات 
االسبانيات تزداف بأركع كأغلى ا١تالبس، ككانت ٖتمل أحيانا اٝتها العريب نفسو 

و ا١تعطف من الفراء، فيقاؿ اٞتبة كالدراعة، كىي جبة ذات أزرار، كاللحاؼ كى
. ككاف تكفُت القديسُت باستعماؿ األقمشة  159كالنسيج اٟتريرم )الطراز( 

اإلسالمية أمر كإشارة غاية يف األ٫تية ألنو يعكس بأف ا١تسيحيُت كانوا ينظركف إذل 
 . 160تلك ا١تصنوعات بعُت اإلعجاب كالتقدير 

كىي تقليد كيف متحف فيش قطعة من اٟترير تزداف بصور من اٟتيوانات 
. كمن اآلثار ا١تهمة ا١توجودة يف متحف كليفالند الستارة ا١تأخوذة 161لؤلندلسيات 

من اٟتمراء، كغَتىا من األقمشة اليت كانت توضع مع جثماف ا١تيت يف الشماؿ 
 . 162ا١تسيحي كىي يف األصل أقمشة إسالمية 
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سلمُت كيبدك من ا١تناسب ذكر ركجَت الثاين ملك صقلية الذم كاف يلبس كا١ت
فسماه منتقدكه با١تلك الوثٍت، ككانت جبتو مزينة باٟتركؼ العربية كبا٠تط الكويف، 

 .163( 1189-1166كظل الزم اإلسالمي شائعان حىت كالية حفيده كليم الثاين )
كيف مدينة بلـر كاف زم النساء ا١تسيحيات ىو أزياء ا١تسلمات، فقد شاىد 

ىذه ا١تدينة زم ا١تسلمات: فصيحات ابن جبَت ذلك فقاؿ " كزم النصرانيات يف 
اللساف، ملتحفات، منتقبات، خرجن يف ىذا العيد ا١تذكور كقد لبسن ثياب اٟترير 
ا١تذىب، كالتحفن اللحف الرائقة، كانتقنب بالنقب ا١تلونة، كانتعلن األخفاؼ 
ا١تذىبة، كيردف لكنائسهن أك كنسهن حامالت ٚتيع زينة نساء ا١تسلمُت من التحلي 

 . 164ب كالتعطر " كالتخض
كيف عهد فردريك الثاين الذم كانت سياستو عنصرية مع ا١تسلمُت، فقد ضم 

 . 165قصره فالسفة من بالد الشاـ كبغداد  ذكك ٟتى مستطيلة كجبب فضفاضة 
ف ىناؾ ذكؽ جديد اكتسبو االكربيوف من خالؿ اٟتضارة كىكذا يبدك أ

ة يف ما يتعلق بالنسيج اإلسالمية يف األندلس، حيث نشأت عندىم عادات جديد
 . 166كصناعة األزياء كا١تالبس 

 تاسعاً : الصناعة 

  -نتقلت من األندلس إذل أكربا  العديد من الصناعات ، كرٔتا من أ٫تها :

 الخزف والزجاج  -
، ككانت مدف مالقة كا١ترية 167كانت األندلس مركزان مهمان لصناعة ا٠تزؼ

مشهورة هبذه الصناعة، ككانت مدينة بلنسية تصدر منتوجاهتا من ا٠تزؼ  كمرسية
كالزجاج إذل مدينة بواتييو اليت غدت فيما بعد مركزان لتلك الصناعة، كمنو ا٠تزؼ 
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ا١تصقوؿ األبيض ا١تدىوف باللونُت األخضر كاألسود  كىو ا١تعركؼ ٓتزؼ إلفَتا أك 
زؼ كانت منتشرة يف األندلس يف القرف مدينة الزىراء . كعلى العمـو فإف صناعة ا٠ت

الرابع ا٢تجرم/ العاشر ا١تيالدم، كمدرسة ا٠تزؼ األندلسية ٘تيزت بأشكاؿ متعددة 
من صناعة ا٠تزؼ كالفسيفساء، السيما اآلجر ا١تختلف األلواف الذم ال يزاؿ رائجان 

 .168يف إسبانيا كالربتغاؿ، كعن طريق األندلس انتقلت صناعة ا٠تزؼ إذل إيطاليا
تبُت اآلثار كالقطع الفنية اليت ما زالت ٤تفوظة إف صناعة ا٠تزؼ كانت ك 

مزدىرة يف األندلس، كقد بلغ الصناع األندلسيوف مستول تقنيان عاليان يف ىذا اجملاؿ، 
كأ٧تزكا قطعان فنية كطرزان متميزة، كما كانوا يصدركف منتجاهتم ا٠تزفية إذل ا٠تارج، 

٠تاص يف فخار ا١تدجنُت كا١توريسكيُت، كبا٠تصوص كاستمرت تقنياهتم كطابعهم ا
 . 169الطابع األخضر كاألرجواين كاألزرؽ، كمن األندلس  انتقلت إذل  أكركبا

كٚتعت األندلس بُت التقاليد ا٠تزفية احمللية كا١تشرقية، ككاف التجديد األىم 
الذم أدخلو األندلسيوف ىو التزجيج، ككانت تتطلب استعماؿ تقنيات التزجيج 
الرصاصي كالقصديرم، كاٟتبل اليابس كا١تلمع . ككاف الطراز األخضر كاالرجواين 
كالذم ٯتيز ا٠تزؼ األموم يزجج بالقصدير، كاستعملت تقنية اٟتبل اليابس يف 
األندلس ابتداء من القرف العاشر ا١تيالدم، كتتمثل يف رسم التصميم أك الشكل 

ا١تربعات ذات األلواف ا١تختلفة،  الزخريف با١تنغنيز كالشحم، كفصل ا٠تانات أك
 .170كتزجيج اآلنية يف عملية الفخر الثانية 

كدخل ا٠تزؼ ا١تذىب ا١تشهور يف األندلس يف القرف العاشر ا١تيالدم، قادمان 
إليها من ا١تشرؽ، كيف العهد النصرم انتجت مالقة كاليت ٛتل ىذا ا٠تزؼ اٝتها : 

"، ٪تاذج رائعة من ىذا الفن )جرار قصر اٟتمراء مثالن( . ككانت "ماليشا" ، "ماليكا
ىذه اٞترار تفخر مرة كاحدة، ٍب تغطس يف كربيتيد القصدير كالرصاص، ٍب تزين 
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بأككسيد الكوبالت )الذم يعطيها اللوف األزرؽ فوؽ التزجيج القصديرم(، ككانت 
لنحاس كالزئبق االنعكاسات الذىبية ٖتصل بفضل استعماؿ كربيتيد الفضة كا

 650كأككسيد اٟتديد كالشب، كفخر القطعة للمرة الثالثة يف درجة حرارة تبلغ 
درجة مئوية، كابتداء من القرف الرابع عشر ا١تيالدم بدأت ىذه التقنية تصدر إذل 

 .171أكركبا 
 الورق -

جاء الورؽ من الشرؽ، كانتشر يف أكركبا عن طريق األندلس، كقد كصلت 
صناعة الورؽ إذل قرطبة يف القرف العاشر ا١تيالدم، اباف أكج االزدىار الثقايف اليت 
كصلت إليو يف ظل ا٠تالفة األموية، كاشتهر كرؽ شاطبة ّتودتو، كىي أكؿ مدينة يف 

 .172الغرب ظهرت فيها صناعة الورؽ 

انب التقدـ التقٍت اليت أدخلها العرب يف ٣تاؿ صناعة الورؽ يف كتكمن جو 
استعماؿ الطحن ا١تائي، كتبييض األلياؼ باٞتَت، كتصفيتها بالنشاء، ككانت ا١تواد 

كانت ا١تادة ا٠تاـ لصناعة الورؽ عند ا٠تاـ األكثر استعماالن ىي الكتاف كالقنب . ك 
ا٠تليفة اٟتكم بن عبد الرٛتن الناصر، العرب تتمثل بالكتاف كاألٝتاؿ البالية، ككاف 

كالذم كاف شغوفان بالعلم كالكتب، يشجع صناعة الورؽ باألندلس، فضالن عن أنو 
أنشأ مكتبة قرطبة الكبَتة، كاليت مازاؿ جامع القركيُت بفاس ٭تتفظ بكتاب منها 

 . 173يرجع إذل القرف العاشر ا١تيالدم

، غَت أف الورؽ ا١تصنوع يف ككاف الورؽ يصنع بأماكن ٥تتلفة من األندلس
شاطبة، كالذم كاف يستعمل فيو نشاء األرز، كاف األكثر قيمة، كانطالقان من 

كقد  األندلس كصقلية انتقل كانتشر استعماؿ كصناعة الورؽ يف بقية أ٨تاء أكركبا .
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أدل ظهور الورؽ إذل مضاعفة أعداد الكتب إذل أضعاؼ كثَتة، ككاف ٤تركان أساسيان 
 فكرية يف أكركبا  .للنهضة ال

 عاشراً : الموسيقى 

٘تيزت اٟتضارة األندلسية بازدىار ا١توسيقى، إذ امتزجت موسيقها مع 
موسيقى ا١تشرؽ اإلسالمي مع كصوؿ موسيقيُت كجوارم من ا١تشرؽ إذل األندلس، 
ك٧تد ذلك يف ا١تصادر التارٮتية  عن ا١توسيقى كا١توسيقيُت يف األندلس، إذ تضم 

رين األندلسيُت )من القرف التاسع ا١تيالدم إذل القرف ا٠تامس عشر رسائل ا١تنظ
ا١تيالديُت( اٞتوانب النظرية كالتطبيقية للموسيقى يف األندلس . كما أف الرسـو 
كالتماثيل كاآلالت ا١توسقية اليت ًب العثور عليها خالؿ اٟتفريات األثرية تعكس تنوع 

اطالع  ا١توسيقيُت األندلسيُت على  ا١توسيقى كآالهتا يف األندلس، اليت تؤكد 
األعماؿ ا١توسيقية الشرقية، كاالقتباس من أعالمها مثل الكندم كالفارايب كأخواف 
الصفا كابن سينا كغَتىم . كتناكلوا ا١توسيقى ٔتختلف أنواعها : ا١توسيقى 
الكالسيكية كالشعبية كالصوفية، كىي على تنوعها تعكس تنوع أىداؼ ا١توسيقى 

هية منها كاٞتمالية كالوظيفية(، كاختالؼ األلواف الشعرية اليت ترافقها، كبفضل )الًتفي
انتشار ا١توسيقى األندلسية يف بالد ا١تغرب العريب، استمر ىذا الًتاث إذل يومنا 

 . 174ىذا

ككانت ا١تدارس ا١توسيقية يف األندلس تقسم على : مدرسة جنوب األندلس 
كمدرسة سرقسطة كالربازين )بٍت الرزين(، كمدرسة )قرطبة كاشبيلية كغرناطة كمالقة(، 

)مرسية كبلنسية كشاطبة(، ككلها ترجع باألصل إذل ا١تدرسة القرطبية اليت كاف ٤تورىا 
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الرئيس ا١توسيقي زرياب . كٗتربنا ا١تراجع أنو كاف ىناؾ نظاـ تنويط أّتدم مبٍت على 
اهتا بالعناصر الكونية كاألمزجة النوتة األساسية لؤلكتار ا١تزدكجة األربعة للعود، كعالق

 .175كالطبائع البشرية، ا١تقامات كااليقاعات الرئيسة للموسيقى الرفيعة 

أدخل األندلسيوف عدة آالت موسقية إذل أكركبا أشهرىا العود كالقانوف 
كالرباب كالنام كالنفَت كالدؼ كالطبل كغَتىا . ككاف أكثر ا١توسيقيُت شهرة كٕتديدان 

ل الوتر ا٠تامس على العود التقليدم، ككاف صنع اآلالت ا١توسيقية زرياب الذم أدخ
 .176من اختصاص فئة النجارين ا١تهرة 

البد من االستشهاد با١تقرم الذم ، عند اٟتديث عن اآلالت ا١توسيقيةك 
العود،  منها ٖتدث عن أصناؼ اآلالت ا١توسيقية ا١توجودة يف األندلس، فذكر

ا١تؤنس، كالكثَتة، كالفنار، كالزالمي، كالشقرة، كالنورة، كالركطة، كالرباب، كالقانوف، ك 
 . 177الدؼ، كأبو قركف، كدبدبة السوداف كالبوؽ، ك 

كيبدك تأثَت ا١توسيقى العربية اإلسالمية يف الفلكلور الشعيب اإلسباين من 
٬تمع بُت الرقص كالعزؼ كالغناء، كتسمى أغاين خالؿ إيقاعات الفالمنكو الذم 

 Cante) ، كمنو الكانيت انًتمديو (Cante)كانيت الفالمنكو باسم  
Intermedio) الذم يعّد النوع األكثر تأثران بالشعر العريب، كفيو تبدك ا١تؤثرات
 .  178األندلسية كاضحة 

كاف لربكز ا١توّشحات كاألزجاؿ األندلسّية أثر كبَت على موسيقى الفالمنكو، ك 
، كيقًتب اٞتو 179يقاع الشعرم أساسان فكال٫تا يعتمد تطبيق اإليقاع الغنائي على اإل

العاـ ١توسيقى الفالمنكو من اٞتو العاـ للموسيقى العربية، فكال٫تا يعتمد االرٕتاؿ 
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العزؼ، فضالن عن االرتباط الوثيق بالرّقص، كما أّف توزيع األدكار يف فرؽ ب
 . 180الفالمنكو يتّم على غرار مثيلو يف الفرؽ ا١توسيقّية العربّية 

اإلشارة إذل أف الفالمنكو دل ينحصر فقط يف األندلس بل انتقل كالبد من 
(، كدل يقتص األمر عند ذلك بل إف الكثَت fadoمنها إذل الربتغاؿ حيث يسمى )

من أٝتاء اآلالت انتقل عن طريق األندلس إذل أكركبا عامة باللفظ العريب كأحيانا 
 . 181بلفظ عريب ٤ترؼ 

من أٝتاء اآلالت كا١توسيقى إذل لذلك ليس بالغريب أف تدخل الكثَت 
( guitarra، كمنها: القيثارة كيف اللغة االسبانية الغيتار )182الفلكلور االسباين

( يف االسبانية، laud، كآلة العود )183اآللة ا١توسيقّية األىم لدل مغٍّت الفالمنكو 
يف  كأدخل العرب ىذه اآللة يف القرف التاسع إذل اسبانيا، كمنها انتشرت يف أكركبا

، (aduf)، كىناؾ أيضان الدّؼ 184القرنُت السادس عشر كالسابع عشر ا١تيالديُت 
كىو من اآلالت اإليقاعّية ا١تستخدمة لدل الكثَت من فرؽ الفلكلور االسباين، كىو 

( pandero( كيف االسبانية )ponderذا أصوؿ عربية، كالدؼ ىو البندير )
(  Rabel (، كالرباب)atambal) يف اللغة االسبانية الطبل كىو . التيمباؿ185

( anafil، كالنفَت يف اللغة االسبانية )187(sanajas، كالصنوج )186باالسبانّية 
(، إذ تطلق على اآلالت النحاسية اليت يكثر فيها fonfarكمنها اشتقت كلمة )

، كىناؾ كلمات أخرل بينت تأثر الفلكلور االسباين يف ا١توسيقى 188استخداـ النفَت
ارة اإلسالمية، كمن اسبانيا انتقل ذلك التأثَت إذل موسيقى القارة كالرقص باٟتض

 األكركبية كمنها :
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 نوبة ؛  rondo؛( كتعٍت رقصةSombor( أك التزمَت )Zambraالزمر )
كىو لفظ يطلق  echiquier؛ الشقَت  la canon/ the kan conالقانوف

حىت القرف الرابع عشر على آلة صغَتة ذات مفاتيح سوداء فبيضاء على التوارل 
توضع على ا١تنضدة يف أثناء العزؼ، كىذه اآللة األساس الذم تطورت منو آلة 

 tambourin aالطنبور ) (،nacaire – nakerالبيانو، النقارة )
cordes( البوؽ ،)albogue 189(، كغَتىا . 

يبدك تأثَت اٟتضارة اإلسالمية يف الفلكلور ّتوانب عديدة الزالت  كمن ذلك
مستعملة، كىي من أصل عريب، كدل يقتصر األمر عند ذلك بل ٧تد أف بعض 
الكلمات دخلت إذل موسيقى أمريكا الالتينية عن طريق االسباف، كٖتديدان عن 

 .190طريق فن الفالمنكو، كمازالت تستعمل إذل يومنا ىذا

 الخاتمة :

احتلت األندلس موقعان رياديان يف ترٚتة العلـو كالفكر، كنقلت إذل الغرب 
األكركيب أعماالن إسالمية جوىرية، كالسيما ا١تؤلفات ا١تتعلقة بالعلـو الطبيعية، 
كالفلسفة، كعلم النبات، كالصيدلة، كالطب، كغَتىا، كيف إطار تلك اٟتيوية العلمية 

ازدىرت ا١تعارؼ كقدمت األندلس العديد من اليت ٘تيز هبا اجملتمع األندلسي، 
العلماء كا١تؤلفات األصيلة،  فقد كانت ا١تهمة األساسية لؤلندلس ىي نقل ا١تعارؼ 
من عادل إذل آخر زمانيان كمكانيان، من اٟتضارة اإلسالمية إذل اٟتضارة الغربية، لذلك 

 الشرؽ كالغرب . فإف الكثَت من ا١تؤرخُت يعّدكف اٟتضارة األندلسية جسران ما بُت
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إف أرض األندلس شهدت أكرب لقاء حضارم بُت اٟتضارتُت اإلسالمية 
كالغربية، كتتحق ذلك اللقاء بفضل اإلسالـ الذم يؤمن بالتسامح الذم مكن من 
انتقاؿ اٟتضارة اإلسالمية إذل أكركبا يف جوانب متعددة ثقافية كاجتماعية كاقتصادية 

آثار تلك اٟتضارة، فالعلم اإلسالمي كاف  مية منلكسياسية . ككانت اإل٧تازات الع
شامل لكل أنواع ا١تعارؼ اليت فاضت كغمرت أكركبا بغزارهتا كدقتها، فعن طريق 
األندلس أنتقلت إذل أكركبا ٥تًتعات كثَتة، أصبحت فيما بعد ركائز للنهضة العلمية 

 بية .األكرك 
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ىػ( . الفهرست ، ا١تكتبة التجارية، مصر،  385عهد ا١تأموف . ينظر : ابن الندمي ، أبو الفرج إسحاؽ بن يعقوب )ت 
 . 274ىػ ، ص 1348

؛ قدرم  207-205، ص 1995عبد اٟتسُت مهدم  الرحيم، تاريخ اٟتضارة العربية اإلسالمية، طرابلس،   - 34
 . 160حافظ  طوقاف، تراث العرب العلمي يف الرياضيات كالفلك، دار الشركؽ، بَتكت، د.ت، ص 

،  38،  34،  31،  30، ص 1968ىػ( . اٞترب كا١تقابلة، مصر،  232ا٠توارزمي، ٤تمد بن موسى )ت   - 35
54 . 
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 . 607الرحيم ، تاريخ اٟتضارة العربية اإلسالمية ، ص  عبد اٟتسُت مهدم - 36
 . 610-607ا١ترجع نفسو ، ص   - 37
38 - Emilio Gonzalez Ferrin, Historia General de al-andalus, Segunda 

Edicion, Almuzara, 2007, p.431-471; Giron Irueste, F., op.cit, p. 52 . 
39 - Giron Irueste, F., op.cit, p. 53 . 
40 - Antonio R.Acedo del olmo ordonez, Abbas ibn Firnas el asbio de al-

andalus, Editorial la serranía,2015,p19-30. 
41 -Rodrigo Gutierrez Vinuales, el legado cientifico, Ronda , 1995 , 

p.141. 
42 - Savage-Smith, E., op.cit, 3/ 64 . 

43 - Vernet, J., La ciencia en al-Andalus, Sevilla, 1986, p. 83. 
44  - Antonio   R.Acedo  del  olmo ordonez  , Abbas  ibn Firnas  el asbio 

de al-andalus, p.79-100. 
45 - Ibid ,p.57,123. 
46 - Antonio claret dos santos, Azarquiel y Otras  Historias la  astronomía 

en  al-andalus ,  instituto de astrfisica de Andalucía ,2005,p24-27. 
47 - Ibid ,p.31-33. 
48 - Vernet, J., op.cit, p. 84. 
49 - Roser Puig, Une connexion hispano-maghrebine dans le domaine des 

instruments astronomiques: La Safiha d al-Zarqalluh (Azarquiel) Xle siecie, 
en:La Patrimoine Andalous dans La Culture Arabe Et Espagnole, Tunis, 

1991 , p. 207 . 
ىػ ( . طبقات األمم، مطبعة التقدـ، مصر، د.ت ، ص  462ابن صاعد األندلسي، أبو القاسم بن أٛتد ) ت   50

67-68  . 
؛ الدميلي ،  العلم عند العرب كأثره يف تطور العلم  178-177ص  القفطي، أخبار العلماء بأخبار اٟتكماء،  - 51

 .     208، ص 1962العا١تي، ترٚتة ٤تمد يوسف موسى كعبد اٟتليم النجار، دار القلم ، د.ـ ، 
52 - Antonio claret dos santos , op.cit,p. 64. 
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53 - Samso, J., Las ciencias de los antiguos en al-Andalus, Madrid, 1992, p. 

19 . 

54-Roser Puig, op.cit, p. 212 . 
 .   613-611الرحيم ، تاريخ اٟتضارة العربية اإلسالمية ، ص  عبد اٟتسُت مهدم -  55
 . 612، ص ا١ترجع نفسو - 56
 . 141ص  ،1988كآخركف، اٟتضارة العربية اإلسالمية، مطبعة التعليم العارل، بغداد،  بدرم ٤تمد فهد  - 57
سليماف بن أٛتد بن سليماف  ا١تهرم ، ٖتفة الفحوؿ يف ٘تهيد االصوؿ يف أصوؿ علم البحر، ٖتقيق  -ينظر: -58

 . 1970ابراىيم خورم  ، ٣تمع اللغة العربية ، دمشق ، 
كماؿ السيد أبو مصطفى، تاريخ األندلس االقتصادم يف عصر دكليت ا١ترابطُت كا١توحدين ، مركز اإلسكندرية    -59

 .357-349اإلسكندرية ، د.ت، صصللكتاب ، 
اإلصطخرم ، ابن إسحاؽ ابراىيم بن ٤تمد ا١تعركؼ بالكرخي ) ت النصف األكؿ من القرف الرابع ا٢تجرم /  - 60

، 1961العاشر ا١تيالدم ( . ا١تسالك كا١تمالك، ٖتقيق ٤تمد جابر عبد العاؿ اٟتسيٍت، مطابع دار  القلم، القاىرة، 
ـ( . الركض ا١تعطار يف خرب األقطار، 1494ىػ/ 900عبد ا١تنعم الصنهاجي ) ت ؛ اٟتمَتم ، ٤تمد بن 38ص

 .    47،81، ص1937، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، القاىرة،  2ٖتقيق إحساف عباس، ط
ـ( . صفة ا١تغرب كبالد السوداف كمصر 1154ىػ/ 548اإلدريسي ، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد العزيز ) ت - 61
 .207-201ـ، ص 1894ندلس مأخوذة من كتاب نزىة ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ االفاؽ ، ليدف ، كاأل
 .52-37، ص 1982حسن صاحل شهاب ، فن ا١تالحة عند العرب ، دار العودة ، بَتكت ،  - 62
 . 40سليماف بن أٛتد بن سليماف  ا١تهرم ، ٖتفة الفحوؿ ، ص  - 63
 .55-40ا١تصدر نفسو ، ص - 64
 .203-179حسن صاحل شهاب ، فن ا١تالحة عند العرب ، ص ص  - 65
 .197ا١ترجع نفسو ، ص  - 66
 ا١ترجع نفسو . - 67
 .83، ص 1986عبد الرحيم بدر ، الفلك عند العرب ، مؤسسة مصرم  للتوزيع ، لبناف ،  - 68
 .83-79حسن صاحل شهاب ، فن ا١تالحة عند العرب ، ص -ينظر : - 69
ينظر عن األدكات ا١تستخدمة يف ا١تالحة األندلسية : سليماف ا١تهرم بن اٛتد بن سليماف ا١تهرم ، العمدة  - 70

 .1971ا١تهرية يف ضبط العلـو البحرية ، ٖتقيق ابراىيم خورم  ، ٣تمع اللغة العربية ، دمشق ، 
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شهاب الدين أٛتد بن شهاب  النجدم  ينظر عن أنواع ا١تراكب ا١تستخدمة يف ا١تالحة األندلسية : ابن ماجد ، -71

 2001، كتاب الفوائد يف أصوؿ علم البحر كالقواعد ،ٖتقيق ابراىيم خورم ، مركز الدراسات كالوثائق ، األمارات ، 
 . 379، 16، ص

 .2015كجداف فريق عناد ، إمارة اٟتج يف ا١تغرب العريب كاألندلس ، دار أ٣تد ، عماف ،  -ينظر :  - 72
. نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ىػ(1041)تشهاب الدين أٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساين ا١تقرم،  -73

   206، 187/   1كذكر كزيرىا لساف الدين بن ا٠تطيب، د.ـ، د.ت،  ج ،

 .169، ص 1969عبد العزيز سادل  ، تاريخ مدينة ا١ترية اإلسالمية قاعدة أسطوؿ األندلس ،  بَتكت ،   - 74
لسيد أبو مصطفى ، تاريخ األندلس األقتصادم يف عصر دكليت ا١ترابطُت كا١توحدين ، االسكندرية ، كماؿ ا  - 75

 .337د.ت ، ص
ىػ 1311ـ( . ا١تقدمة ، ا١تطبعة االزىرية ، القاىرة ، 1405ىػ / 808ابن خلدكف، عبد الرٛتن بن ٤تمد )ت  - 76

 . 152، ص 
يخ البحرية اإلسالمية يف حوض البحر ا١تتوسطة، مؤسسة اٞتامعة ، السيد عبد العزيز سادل ك٥تتارالعبادم ، تار  - 77

 . 66، ص 1981اإلسكندرية ، 
 .106اٟتمَتم ، الركض ا١تعطار ،  - 78
 .98 -89كجداف فريق عناد ، إمارة اٟتج يف ا١تغرب العريب كاألندلس ، ص  - 79
حية ، ترٚتة ٥تتار العبادم ، ٣تلة ا١تعهد ينظر : بَتنت خواف ، ىل ىناؾ أصل عريب إسباين لفن ا٠ترائط ا١تال - 80

 .45، ص1953ا١تصرم، العدد األكؿ ، 
 .45بَتنت خواف ، ىل ىناؾ أصل عريب إسباين لفن ا٠ترائط ، ص - 81
 ا١ترجع نفسو. - 82
83-Manuela Marin, El banquete de las palabras, Madrid, 2005, p. 132 ; 

الرماف باألندلس، منشور يف ندكة الًتبة كالزراعة عند العرب ، مركز احياء ٤تمد مولود خلف، فضل العرب على زراعة 
 . 4، ص1988الًتاث العلمي العريب، جامعة بغداد، بغداد، 

. ينظر:  ابن حجاج  االشبيلي ، أبو عمر أٛتد بن ٤تمد 274غوستاؼ لوبوف ، حضارة العرب ، ص -84
، 1982كجاسر أبو صفية، ٣تمع اللغة العربية األردين،  ىػ( .  ا١تقنع يف الفالحة، ٖتقيق صالح جرار414)ت
ىػ( . نص أندلسي جديد قطعة من كتاب فرحة 571؛ ابن غالب، ٤تمد بن أيوب الغرناطي األندلسي ) 63ص

، 1955األنفس يف تاريخ االندلس، ٖتقيق لطفي عبد البديع، ٣تلة معهد ا١تخطوطات العربية، مطبعة مصر، القاىرة، 
ىػ( . عجائب ا١تخلوقات كغرائب ا١توجودات، ٖتقيق فاركؽ 682، زكريا بن ٤تمد بن ٤تمود )ت ؛ القزكيٍت290

 .298، ص1978سعد، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت، 
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إغناثيوف فَتاندكفركتوس، التداخل بُت اللغتُت العربية كاإلسبانية ، ْتث منشور يف ماء العينُت ماء العينُت العتيق،  -85

؛ ينظر كذلك : تقي الدين عارؼ الدكرم، تاريخ العرب  86-85، ص2015 إسبانيا، الرياض، اللغة العربية يف
، منشورات جامعة ناصر، ا٠تمس،  -دراسة يف ا١تصادر كالتاريخ كاٟتضارة كالتأثَت –ا١تسلمُت كحضارهتم يف األندلس 

 . 318، ص1997ليبيا ، 

، ص 1979ىػ( . صورة االرض، دار مكتبة اٟتياة، بَتكت ،  367)ت  ينظر : ابن حوقل، أيب القاسم النصييب -86
 . 1؛ ٤تمد مولود خلف، فضل العرب على زراعة الرماف باالندلس، ص 104

87 - Manuela Marin, op.cit, p. 133. 
ب، الكويت، عادؿ ٤تمد علي الشيخ، النبات يف اسبانيا العربية، الندكة العلمية الثالثة لتاريخ العلـو عند العر   -88

 .328، ص1988
ىػ( . كتاب ا١تسالك كا١تمالك نشر بعنواف جغرافية األندلس 487البكرم، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز )ت  -89

؛ األنطاكي ، داكد )ت 112، ص88كأكربا، ٖتقيق عبد الرٛتن علي اٟتجي، دار اإلرشاد، بَتكت، د.ت، ص
، ص 1ىػ، ج1309لعجب العجاب، ا١تطبعة األزىرية ا١تصرية، مصر، ىػ( . تذكرة أكرل األلباب كاٞتامع ل1008

12. 
عبد الرضا سرحاف، دكر اٟتضارة العربية اإلسالمية يف تطور أساليب الزراعة كالرم يف العراؽ، ندكة أساليب  -90

، األرد ؛ 231، ص 2001ف، اإلنتاج الصناعي كالزراعي يف اٟتضارة العربية االسالمية، اٞتمعية األردنية لتاريخ العلـو
 . 86-85إغناثيوف فَتاندكفركتوس، التداخل بُت اللغتُت العربية كاإلسبانية، ص

ىػ( . فضالة ا٠تواف يف طيبات الطعاـ كاأللواف، ٖتقيق 630ابن رزين التجييب، أبو اٟتسن علي بن ٤تمد )ت  -91
 . 91، ص٤1984تمد بن شقركف، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 

الرٛتن اٟتجي، اٟتضارة االسالمية يف االندلس، إسهاماهتا ميادينها تأثَتىا على اٟتضارة األكربية ، دار عبد   -92
 .60، ص1996اإلرشاد، بَتكت، 

ىػ( . فضائل 629؛ الشقندم، إٝتاعيل بن ٤تمد )ت 110ينظر عن زراعة العنب : ابن حوقل ، صورة األرض ، ص
 .  51،  ص 1968نجد، دار الكاتب اٞتديد، بَتكت، األندلس كأىلها، تقدمي صالح الدين ا١ت

ىػ( . نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ٖتقيق إحساف 1041ا١تقرئ، شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد )ت  -93
؛ أٛتد  بدر، دراسات يف تاريخ األندلس كحضارهتا من الفتح حىت 468-467، ص1عباس، دار صادر، بَتكت،ج 

 .148، ص 1972ا٠تالفة، دمشق، 
ىػ( . البياف ا١تغرب يف أخبار األندلس كا١تغرب،  712ابن عذارل، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد ا١تراكشي )ت بعد  -94
؛ الغرناطي ، ٤تمد بن مالك . زىر  40، ٖتقيق كولوف كليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بَتكت، د.ت، ص  2ج 

 . 123، ص 2000د، البستاف كنزىة األذىاف ، ٖتقيق ٤تمد مولود خلف ، بغدا



مجلة دورية دولية محكمة                                 اريخية مجلة المعارف للبحوث والدراسات الت  
 

 74  10العدد 
 

                                                                                                                                              
بيداء ٤تمود حسن ٛتيد   ؛629، ص 3، ج 1953فيليب حيت، تاريخ العرب، دار الكشاؼ، بَتكت،  - 95

القيسي، الزراعة كالرم يف االندلس يف عصرم اإلمارة كا٠تالفة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية للبنات، 
 . 86-85وس، التداخل بُت اللغتُت العربية كاإلسبانية ، ص ؛ إغناثيوف فَتاندكفركت138، ص 2005جامعة بغداد، 

ىػ(، الفالحة 318ينظرعن األمكنة كأساليب زراعتو  يف االندلس : ابن كحشية، أبو بكر أٛتد بن علي )ت بعد سنة 
؛  ابن اٟتجاج االشبيلي، ا١تقنع يف الفالحة، ص 1185 -1184/ 2، 1995النبطية، ٖتقيق توفيق فهد، دمشق، 

ىػ( . كتاب الفالحة ، نشر خوسيو ماريا ك٤تمد عزٯتاف، 499ابن بصاؿ، أبو عبد اهلل ٤تمد بن إبراىيم )ت  ؛34
 .  34، ص 1955تطواف، 

ىػ( . مسالك األبصار يف ٦تالك األمصار يف اٟتيواف كالنبات 749ابن فضل اهلل العمرم، أٛتد بن ٭تِت )ت  -96
 .233، ص 1996مكتبة مدبورل، د.ت،  كا١تعادف،  ٖتقيق عبد اٟتميد صاحل ٛتداف،

 .1/197؛ ا١تقرم، نفح الطيب، 1222/ 2ينظر : ابن كحشية، الفالحة النبطية،  - 97
 .200/ 4؛ ا١تقرم، نفح الطيب، 52؛ الشقندم، فضائل االندلس كأىلها، ص 82ابن بصاؿ، الفالحة، ص  -98
لقدمي، ٖتقيق عوض كاصف، مطبعة احمليط ، مصر، ابن ميموف القرطيب، ابو عبد اهلل موسى بن عمراف . الطب ا -99

 .302؛ القزكيٍت، عجائب ا١تخلوقات، ص 49، ص 1932
-114؛ ابن بصاؿ، الفالحة، 1/520. ينظر: ابن كحشية، الفالحة النبطية، 274لوبوف، حضارة العرب،  -100

 .329؛ القزكيٍت، عجائب ا١تخلوقات، ص 115
 . 117ابن بصاؿ، الفالحة، ص ؛ 629/ 3فيليب حيت، تاريخ العرب،   -101
ىػ( . ا١تغرب كارض السوداف كمصر  560)ت  أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن أدريساإلدريسي،  -102

 . 189، ص1968كاألندلس مأخوذ من كتاب نزىة ا١تشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ، مطبعة بريل، ليدف، 
 . 203ا١تصدر نفسو ، ص 103 -

ليب الزراعية ا١تتبعة يف إكثار كتربية شجرة الزيتوف عند علماء الفالحة العرب، ندكة أساليب اٛتد حلويب، األسا - 104
، األردف،   .146، ص 2001اإلنتاج الصناعي كالزراعي يف اٟتضارة العربية االسالمية، اٞتمعية األردنية لتاريخ العلـو

ابن حجاج االشبيلي ، ا١تقنع يف الفالحة، ص   ينظر حوؿ االىتماـ بزراعة الزيتوف كالعناية بو يف االندلس : - 105
 . 60؛ ابن البصاؿ،  كتاب الفالحة، ص 53
أصالة ٕتربة العرب يف زراعة الزيتوف يف االندلس، منشور يف إسهامات العرب يف العلـو ٤تمد مولود خلف،  -106

نشيز، الزراعة يف اسبانيا ؛ سا 7، ص1987الزراعية، مركز إحياء الًتاث العلمي العريب، جامعة بغداد، بغداد، 
ا١تسلمة، ْتث منشور يف  : سلمى ا٠تضراء اٞتيوسي ، كتاب اٟتضارة االسالمية يف االندلس، ترٚتة صالح جرار، 

؛ ٤تمد بشَت العامرم، براعة األندلسيُت يف فن الطبخ، ٣تلة 1/378، 1999مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، 
 . 179، ص 2002، 9عدد ٚتعية ا١تؤرخُت كاآلثاريُت، ال
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 القفصيةالحضارة من خالل شواهد حضور طائر النعام في بالد المغرب 
 .هاتو إمتداد

 هحمجامعة الشهيد / العلوم االنسانيةقسم / د. محمد رشدي جراية
 الوادي-لخضر

 ملخص:
خػلؿ رتػ ة يف هذا املقاؿ بعػ  ثاػار ئػاار المعػاـ املادملػب املت ق ػب نستعرض 

القدـ ب لد املغرب ك ذلك مػ  خػلؿ اااػار عصر ما ق ل التارملخ الضاربب يف 
عظة ػػػب ك ال قاملػػػا الصػػػةرملب ك الرسػػػـ  ال ػػػ   ك املادملػػػب املتة يفػػػب يف الػػػداؼ ال
 نفػػت  خػػلؿ هػػذد الدراسػػب اف اردت مػػ   ، ك لقػػدنقػػ ش ليفئػػاار عيفػػر ا  ػػارة

مليفقػػ  قيفػػ ل مػػ  قػػد ال قػػايف  ػػا  –الكركن لػػ    حػػ ؿ اائػػار  يفمقػػاشال ػػاب ل
الضػػػ ل عيفػػػر مسػػػالب دكر ئػػػاار المعػػػاـ يف خ ػػػاؿ ينسػػػاف مػػػا ق ػػػل التػػػارملخ الػػػ  

عيفػر املغارات اك حػ  ك عيفر  دراف الكه ؼ ك اا  ارة  س ال عيفرخيفدها 
 .الئاار الداؼ ب  

Abstract: 
We review in this article some of the effects of bird 

physical ostrich remaining during the era before the strike 
date in the foot Maghreb and through the physical effects 
of the shells of eggs and rock paintings and its skeleton and 
inscriptions of the bird on the stones, and I wanted in this 
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study to open the door to talk about the chronological 
context - cultural, which may shed a little light on the 
question of the role ostrich in the imagination of 
prehistoric man that immortalized on both on stones or on 
the walls of caves and caverns or even the shells of their 
eggs. 

 مقدمة: 
ملػػ ف ال ػػاله ممػػ  المعػػاـ ا ػػط الئ ػػ ر ح ةػػا عيفػػر ك ػػ  ال سػػ ئب ئػػاار ملعػػد 
سمب ك هػ   60م  ك ملع ش ما ملقارب  2،20 يفه ك مل يفه ئ ل    150ح ايل

الئػػناف   ةػػا  الئػػاار ال ح ػػد الػػذم صتيفػػك يلػػ عه يف قدمػػ  كهػػ    ملسػػتئ  
دق قػػػب  30 يفػػ/ /سػػػا ك مل قػػػر هارتظػػا عيفهػػػا ملػػػدة   60ملسػػتئ   العػػػدك بسػػػرعب 

ملعػػ ش يف الصػيارم م ػػل لػيرال  ػػ     1عمػدما ملكػ ف رتػػارا مػ  خئػػر هػدؽ،
اجل ملرة العرب ب ك ليارم يرترملق ا ك اس ال ا  ةا ملعتط ب ض  ا ط ان اع ال   ض 

ك ملتة   بسرعت  يف اجلرم، ث ل ليفعشب مسػاد العػرب الئػاار اجلةػل  2ح ةا،
لكػػط  سػػة  ك ئػػ ؿ عمقػػ  كهػػ  مػػ  رتصػػ يفب ا ػػلت العشػػب ك   ملعتػػط مػػ  

 4. (Struthio camelus)، امس  العيفة 3الئ  ر اجلارحب
 أنواعه: 

 ملمقس/ ئاار المعاـ اىل الاب ان اع هامب ه 
 المعاـ اس د الرق ب .

 الرق ب .المعاـ األزرؽ 
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 5 المعاـ األمحر الرق ب .
 اإلمتداد الزماني و المكاني للفترة القفصية:

مػػػ  ق ػػػػل ج.دم م رىػػػاف، عيفػػػػر  1909ائيفػػػص مصػػػئيف  القفصػػػػ ب سػػػمب 
بصػػفب مشػػ  ب  امل اقػػ  ال اقعػػب بضػػ اح  مدملمػػب قفصػػب الت نسػػ ب، ك مفػػرد   عهػػا

رت ةػػػا ب مهػػػا ، كهػػػ  ر ػػػاـ الق اقػػػ  ا يف كن ػػػب املة ك ػػػب بالرمػػػاد كالػػػ اب، كادكات 
لػػماع ب كعظػػاـ ا   انػػات كاانسػػاف ك عتػػط ا ضػػارة القفصػػ ب مك نػػب ليفعصػػر 

  6ا  رم القدمي املتاخر، بشةاؿ يرترملق ا.
القفصػػػػػػػ    1914( سػػػػػػمب  Gobertب مةػػػػػػا قسػػػػػػ/ الػػػػػػػد ت ر ىػػػػػػ بن   

الاػػػػب اقسػػػػاـ، اسػػػػفل كقصػػػػد بػػػػ  القفصػػػػ  المةػػػػ ذ  ، كاكسػػػػ   الت نسػػػػ  اىل
كقصػػػد بػػػ  الصػػػماعب املةتيفئػػػب ب بػػػر اهمفػػػ س، كاعيفػػػر مسػػػاد القفصػػػ  الم ػػػ ل   

ح ػػػخ يختفػػػت ادكات القئػػػ  الك ػػػنة، اك الػػػ يت نػػػادرة، ع  ػػػتها ادكات  
نعػػت ر.رتػػ رترم هػػذا األخػػن  1933، مث يف سػػمبا ػػ  الق م ػػب كنػػدرة األزام ػػل(

  7ذك التقال د القفص ببالم  ل   
يف اجملػػػاؿ اجلغػػػرايف الػػػذم ىئتػػػ  ا ضػػػارة القفصػػػ ب ك يمتػػػدادا ا الم  ل ت ػػػب 
كاسػ   ػدا ألنػ  ملغئػ   ػرؽ  ػػ ني الغرب ػب مث صتػد ىربػا حػ  ملصػل اىل ا ػػ   
األئيفسػػ  ، مث صتػػد ل غئػػ  قسػػ/   ػػن مػػ  اجل ااػػر التيف ػػب كقسػػ/ مػػ  الصػػيرال 

 .8الكطل 
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  ػػػػب دتتػػػػد مػػػػ  األلف ػػػػب ال اممػػػػب اىل اهامسػػػػب  ؽ.ـالقفصػػػػ  ملغئػػػػ  رتػػػػ ة زمم

ؽ.ـ ب مةػػا  6900ح ػػخ ملسػػ ل اقػػدـ  ػػارملخ ليفقفصػػ ب المة ذ  ػػب ،  ػػ ايل 9
ملسػػػ ل اانتقػػػاؿ مػػػ  القفصػػػ ب المة ذ  ػػػب اىل العيف ػػػا   قػػػ  املقئػػػ  يف حػػػدكد 

ؽ.ـ، ك قػػد  تػػ ام   4500العيف ػػا يف حػػدكد  ؽ.ـ  ك متهػػ  القفصػػ ب 5600
ب مةػا التسيفسػل التػارل  ليفم ػ ل    ذك 10 ل املػرحيفته اح انػا يف بعػ  امل اقػ 

التقال ػػػد القفصػػػ ب ملغئػػػ  الفػػػ ة املةتػػػدة بػػػه واملػػػب األلػػػ  السادسػػػب ك األلػػػ  
 11ال ان ب ق ل امل لد.

ل ب ، رت فضػػػل بعػػػ  اا ت احػػػات المػػػادرة مػػػ  القفصػػػ ه ليفصػػػيرال الشػػػةا
حتققػػػػت ه ػػػػرة ينسػػػػان ببا، معػػػػ  الكيفةػػػػب، ىئػػػػت  ػػػػل املمئقػػػػب ال اقعػػػػب بػػػػه 
األئيفي الصيراكم، مشا  ك م رملئان ػا ىربػػا كخػ  ىػن ممػتظ/ صتػد اىل مشػاؿ  
األدرار  يملفػػػ راس ك مشػػػػاؿ الئاسػػػػ يف   م بػػػػا، كمػػػ  مث صتػػػػد اىل ىاملػػػػب الت سػػػػ  

   12 رقػا.
عتقد بإف الم  ل   ذك التقال ػد مل قر هذا الرام م  ك هب نظر ر.رت رترم يذمل

القفص ب ، ملغئ  قس/   ن م  يرترملق ا يذ ينتهػر اىل  غئ ػب السػةات الم  ل ت ػب 
امل  ػػػػػ دة ق يفػػػػػ  بإرترملق ػػػػػا الشػػػػػةال ب، كالصػػػػػيرال، حػػػػػ  اىل ىاملػػػػػب خيفػػػػػ   ى م ػػػػػا 
كالك نغػػ  ، ك لقػػد عػػارض هػػذا الػػرام بالتعاقػػب  ػػل مػػ  ي.ج.ركبػػن ،ؿ.بػػال ، 

  13 ام ي،غ  . ام ي ، ؾ.ركيب .ق.ج.ه   ، هػ.رتاربر  

 / تفاعل اإلنسان البدائي القديم مع طائر النعام.1
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ميف  ف سمب ح ؿ حػ ض ال يػر  60يىل  20ك د ئاار المعاـ ممذ ح ايل 
املت سػػػ  يف الغػػػرب  يىل الصػػػه يف الشػػػرؽ ك ممغ ل ػػػا مشػػػا ، ك همػػػاؾ  ػػػداؿ 
 ع ش  األكساط العيفة ب خالب عيف/ ا فرملات كاملتي رات ح ؿ ذلػك يذ مػ  

اكراسػ ا اـ األسبيفب  املئركحب م  امل  ها ر المعاـ يف ال داملػب   مػ  يرترملق ػا يىل 
 العكي 

ملشار باا اع يىل ه رة عدة ان اع م  ا   انات عا ت م  ح ايل ميف  ف 
سمب  قرمل ا ح خ ها رت الك ن م  ال دملات الكطل يىل اجلم ب حن  يرترملق ا 

 14  اف يىل  ان ها المعاـ.

لقد  ئ ر  د ه المعاـ يف ازممب ىابرة ح خ جند ثاارد عمد الكتاب 
 15 كيف التس  لت اا  رملب ك املصرملب ك ذلك يف الكتب املقدسب. القدام 

يذ ع ر بالصه عيفر الداؼ ب   المعاـ يف  ه ؼ يستغيفت ممذ 
سمب ق ل ااف ،  ةا ير ف   د ه المعاـ يف العص ر القدصب األكىل  2500

خالب يف مشاؿ يرترملق ا ك هبذا اا تت اقدـ الش اهد عةص العلقب به اانساف 
 معاـ.كال

 ةا  ظهر ل حب الص د  صر يف ما ق ل التارملخ ام ما ملعرؼ بيف حب 
األس د ح خ  ظهر هذد اليف حب عدة ر اؿ باملدمله/ اق اس ك حراب ك  ظهر 
ح هل/ ح  انات   نة ليفص د ك مل ملم ف اعيفر رؤكسه/ برملش المعاـ ك هل/ ذمل ؿ 
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القدامر خلؿ   تدىل م  قةصاو/ ك لقد يستمت  ال اح  ف اوا  ر   ليف   ه
عص ر ما ق ل التارملخ ألف هماؾ علمات  ش هه/ يف الرس مات الصةرملب 
بالصيرال الكطل ،  ذلك ملظهر ل    ف م  ق اال  التةي ( عيفر  دراف 
 رمل  س   األكؿ ك عيفر رؤكسه/ رملش المعاـ  ذلك. انظر الص رة رق/ 

01) 16 

 اف ص ل احد ك لقد عرؼ املصرمل ف القدام     دا ئاار المعاـ يذ  
األ كاؿ يف الكتابب التص ملرة اهلنكىيف ف ب،  ةا  اف  م د   ش الفرع ين 
ملرككف عم  الك ن م  القصص بعد ع د / م  الفت حات يىل دملاره/ ، ك 
رس/ المعاـ يف اسفل اجل اؿ كالصة ر يف رت ة حك/ الفرع ف رمس ي ال اين 

 رب ب  ئاار المعاـ يف بداملتها يف القرف ال الخ عشر ق ل ااف ك ملر   اف  ع د 
 17  صر يىل عصر الدكلب ال سئر .

 ةػػا اف همػػاؾ مشػػاهد  عػػ د ليففػػ ة التارل ػػب لػػذب  الئػػاار  ػػا ملػػدؿ عيفػػر  
نشاط  رب ت  اك عيفر األقل ل دد كح س  يف حضػاار ، ةػا ا ػدت الكا  ػات 
مػػ   هػػب اخػػرل اف المعػػاـ  ػػاف ملشػػكل  ػػ ل مػػ  الضػػرااب الع م ػػب ،الػػ   قػػدـ 

 18 يففرع ف يف مصر القدصب.ل
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ر اؿ ل    ف قدامر خلؿ عص ر ما ق ل التارملخ :  01الص رة رق/ 
 .مل ملم ف رؤكسه/ برملش المعاـ

les cahiers de l'AARS,n°= 13, 2009.p 83. 
رتصدرتب ب   المعاـ دتده/ بالقم مب ك الكاس ك الك ب الصغن ك  ذلك 
حيفقات نظ/ العق د  ل ما يف األمر   قب ال  ضب ك ملستهيفك هت اها لتص   
قم مب اك  قس/ نصفه لتص   ا  اب اك  قئ  استةدامها يف ادكات ال ملمب  

د  مقش  األقراص املستدملرة اك القلاد ك حيفقات نظ/ العق د ، هذد امل ا
   19عيف ها ا كاؿ ح  ان ب اك ا كاؿ همدس ب ك ملرس/ عيف ها باألل اف اح انا
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 ل هذد املةارسات من ذ  ا قفص ب ح خ يزدهرت خلؿ القفص ب العيف ا ك 
 يستةرت  ذلك خلؿ الم  ل   القفص .

 
: مػػػػػ  عػػػػػػادات ال ػػػػػ مش  حفػػػػػػ  املػػػػػػال يف 02الصػػػػػ رة رقػػػػػػ/               

 الداؼ ب   المعاـ.
 C.Roubet, Le gisement duاملر ػػػ :           

damous el ahmar, et  sa  place  
dans le néolithique de tradition capsienne,pp 

77,78. 
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 / دالئل حضور الطائر:3
 من خالل الرسوم الصخرية و الجدارية:  -/3/1

ه   يفك المق ش ك الرسـ  ك املمي  ات املرس مب عيفر كا هب الكه ؼ ك 
اجلدراف ك املةابئ الصةرملب ك الكتل اجل يف ب ك هماؾ م  ملسة ها بالرسـ  

 l'Art( ب مةا ثخركف ملمعت وا بالف  اجلدارم  l'Art rupestreالصةرملب 
pariétal ك ثخركف ملسة وا التص ملر اجلدارم م ل اه ن همرم ل ت )

( a la découvert des fresques du tassiliالذم ملعتط  تاب  
ه/ املصادر ع  هذا الف  باجلم ب اجل اارم، هذا ك ملئيفص بع  م  ا

 ال اح ه عيف ها يس/ ا  ارة املكت بب بمال عيفر نعت األهايل هلا هبذا ااس/.

20 
قد  سة  الرسـ  الصةرملب ال  خيفػدت لمػا حضػ ر ئػاار المعػاـ  باملمئقػب 

ل ػا مػ   عررتب بعػ  ممػائص ينتشػارد ك ذلػك لكػ ف اىيف هػا م  ػ دة بػاجل اار حا
 هب املكاف ك ألوا مػ   هػب اخػرل ام الماح ػب ال مم ػب  ر ػ  ليففػ ة الم  ل ت ػب 

 21 القفص ب.
  صك  يختاذ ممائص ينتشار قش ر ب   المعاـ دلػ ل عيفػر   ا ػدها هبػذد 
املمػػائص نظػػرا امكان ػػب ينتقاهلػػا عػػط املقاملضػػب ك الت ػػادؿ بػػه امػػا   بع ػػدة عػػ  

 22بعضها ال ع .
ـ مل ملرس/   ق       مب الت نس  ، لك  باجل اار الشرق ب رسػ/ رتئاار المعا 

الئػاار يف  ػاؼ مصػ  ملر ك خمقػػب   ػر ك ح ػر لغػػراب العارملػب ك بػ ادم التػػل 
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 مػػ ب بسػػكرة ، ب مةػػا يف اجل ااػػر ال سػػئر رسػػ/ عيفػػر لػػة ر قصػػر ال  ػػار ، 
فا ، ب مةا يف اجل اار الغرب ب رس/ يف هئته بت ارت بػ ادم سػفال  ك بعػه الصػ

ك عػػػه  رملتػػػار ، كبػػػ علـ ، كعػػػه مار ػػػاؿ ، ك لقصػػػر  ةػػػر ، ك لكرصػػػا ، ك 
ىػػارة الئالػػب ك ركسػػفاؿ ا ةػػرال ، ك   ػػ ت ك املغػػرار التيتػػاين ، ك زناقػػب ، ك 
  ل مل س  ، ك يف اجلم ب بئاه ت ك ئاىتان ب ك   رصا ك ىنها م  امل اق  

 23 املم شرة يف العدملد م  املمائص باجل اار.
يف  غ  الص د ساه/ اىل حد   ن يف يختفػال عػدة انػ اع مػ  ا   انػات 

  24 الطملب م  ممائقها اجلغرارت ا ا ليف ب كهذا ملمئ ص بئ  عب ا اؿ عيفر المعاـ .
ك ر ػػا كحػػدد لػػ د المعػػاـ  حفضػػت لمػػا بعػػ  الرسػػـ  الصػػةرملب المػػادرة عةيف ػػب 

مػذ عصػ ر مػا ق ػل ل دد يف هذا الم  ل   القفصػ ، رتقػد عػرؼ لػ د المعػاـ  م
التػػارملخ، لكػػ   قم ا ػػػ  ك ارسػػت   ئػػ رت خػػػلؿ الفػػ ة الم ػػ  ل ت ػػػب خالػػب بعػػػد 
 ػػػد ه  ػػػلب الصػػػ د   السػػػيف ق ( الػػػ  اسػػػتةدمت يف هػػػذا الغػػػرض،  ةػػػػا 
اسػػتةدـ التفةػػ خ م ػػل ا فػػر املغئػػاة باألىصػػاف اك يملقاعهػػا يف  ػػرؾ ، ك يف 

ـ   الصػػػػػػػ ر رقػػػػػػػ/ اح ػػػػػػػاف   ػػػػػػػنة م اىتتهػػػػػػػا يف اعشا ػػػػػػػها يذ  رمػػػػػػػر بالسػػػػػػػها
03،04.)25 
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: لػ د المعػاـ بػالق س ك السػه/    03الص رة رقػ/                       

    ت(.

 
: لػػػػ د المعػػػػاـ بكػػػػلب الصػػػػ د    04الصػػػػ رة رقػػػػ/                      

 احمات(.  
 H.Camps-Fabrer , La disparition deاملر ػ  :  

l'autruche en Afrique 
du  nord , pp 88, 89. 
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 : رس/ لةرم بعه الصفا     ارت(. 05الص رة رق/ 

 
 : رس/ لةرم بتاح لح    ئاس يب الم  ر(. 06الص رة رق/ 

 52N.Rahmant et D.Lubell, Dissineاملر   : ك ح  
moi une autruche 

عيفر اداة استعةيفت  ةئرقب ك  ػدت ب حػدة  1972ع ر خلؿ لاافب 
 53،5(ح رملػب ئ هلػا rondinك بتعيفص األمر بػػػعصا   الدرؾ ال ئين جبانت
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 يفػػػه ك حتةػػػل عيفػػػر يحػػػدل  ها ػػػا  ة عػػػب رسػػػ مات، ك 3،100سػػػ/  ػػػ ف 
 (.Tamritمل دك ان  ع ر عيف ها اكؿ األمر ق  ل مدة  مئقب  امرملت 

الصػػ ر املرسػػ مب عيفػػر العصػػا مػػ  األسػػفل اىل األعيفػػر هػػ  ر ػػل  ةػػل يف 
ب لػػغن مث ارتعػػر مث ئػػاار نعػػاـ بػػاله ملػػدد ق سػػا، مث سػػييف ب  ػػب   ػػن مث  ػػ

ح خ  كيف  ك ا   ك  اـ ك  ذلك رملش  ممف ش ك ملظهػر ذمليفػ  ك ائرارتػ   ػا 
رت هػػػا األلػػػاب  ك الرق ػػػب ك الػػػراس  ةػػػا هػػػ  م  ػػػ  عيفػػػر الصػػػ رة، كهػػػذا دل ػػػل 
كا   عيفر حض ر الئاار باقال  املمئقب اجلم ب ب، ك يف األخن ملظهر ح  اف 

 26 اجلةل .

 المواقع الحفرية:من خالل  -/2/

 مواقع جزائرية: -3/2/1
 F.Marmier etحسػػػب العػػػامله األاػػػرمله مػػػارم   ك  رملكػػػ ؿ  

G.Trecolle)  رتقػػػد حفػػػرا مػػػا ملقػػػارب العػػػامه  سػػػاعدة بعػػػ  األلػػػدقال
( يف مم / ملعػ د C.r.a.p.e( مدملر  G.Campsكبمصاا  غ. ام ي  

ح خ ارخػت الئ قػب الػ  ع ػر هبػا  ليفف ة الم  ل ت ب بػ بر  حاس  امل مليف ( ب رقيفب
( ،يذ ، يف  250ؽ.ـ+3330( ب: c.14عيفػػػػر األلػػػػداؼ مػػػػ  خػػػػلؿ  

ي تشاؼ   مػب هرم ػب يف يحػدل الئ قػات الم  ل ت ػب  1966ا ت بر  11ملـ  
لػدرتب بػ   نعػاـ م ق بػب لكمهػا خال ػب مػ  المقػ ش اسػتغيفت   11متك نب مػ  
 27  ق ارملر.
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ح ػخ ك ػػدت ا لػداؼ يف ئ قػػب مػ  الرمػػاد املةتيفئػب بػػال اب مسكهػػا ـ 
سػػػػ/ يامػػػػاف مػػػػ  ااحػػػػدل عشػػػػر  مهشػػػػةتاف كالتسػػػػعب ال اق ػػػػب يف  06يىل 05

ك ع ب سيف ةب ك   دة امػا م قػ  حاسػ  املػ مليف  رت   ػد عيفػر حارتػب  ػنة قدصػب 
ت ػػب  سػػ ةب(خال ب حال ػػا مػػ  املػػال  ػػ   هبػػذا امل قػػ  العدملػػد مػػ  ا ئػػات الم  ل

كال  ي تشفت بإاماف ممها مست دعات حتت م عيفر ق ارملر م  الػداؼ بػ   
 (07  انظر الص رة رق/ 28 المعاـ.

 
: الداؼ ب   المعاـ استةدمت  قػ ارملر  07ل رة رق/                
 ،  حاس  مل مليف (.
 C.Brahimi, Initiation a laاملر ػػػ :                

préhistoire de l'algerie , ph2 
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عررت ا  ذلك المقش عيفر ب   المعػاـ اح انػا بيفةسػات رتم ػب مسػتهيفكب 
ذات ا كاؿ همدس ب ، بإمكانما اف نسة ها اهئػ ط القفصػ ب لتيدملػدها 
اح انػػػػػػا  كػػػػػػ ف خئػػػػػػ ط مت ازملػػػػػػب مر  ػػػػػػب كممظةػػػػػػب يف قئاعػػػػػػات متقاربػػػػػػب 

 29كبإ راقات خمتيففب.
ا ق قػػػب بإمكانمػػػا التيػػػدث عػػػ  حضػػػارة  اميفػػػب ل ػػػ   المعػػػاـ بالمسػػػ ب 
ليفصيرال اجل اارملب الشةال ب خالب اجلانب الفين يذ يحت ت عيفر ال خارؼ 
ك المقػػػ ش الت ة يف ػػػب ك يف بقػػػ  يف الك ػػػن مػػػ  األح ػػػاف هػػػتف   ة ػػػ ات 
ال خررتػػػػػب القفصػػػػػ ب العيف ا، إسػػػػػتةداـ ال خػػػػػارؼ املسػػػػػتق ةب يذ مل ػػػػػدك هػػػػػذا 

اط كا ػػػيا يف زخػػػارؼ ممئقػػػب كادم سػػػ ؼ بصػػػفب خالػػػب ح ػػػخ اار  ػػػ
اهئػػػػ ط األهداب ػػػػب املق سػػػػب ك املشػػػػئ ب األهداب ػػػػب  عػػػػط عػػػػ  ذلػػػػك بكػػػػل 

 . 30ك  ح
يف  ػػػ مله قشػػػ ر بػػػ   المعػػػاـ عيفػػػر علقػػػب كئ ػػػدة با ضػػػارة القفصػػػ ب 
،كخالػػػػػػػب يمتػػػػػػػدادها املتة ػػػػػػػل يف الم ػػػػػػػ ل   القفصػػػػػػػ   سػػػػػػػ ةا يف  ػػػػػػػئرد 

هػػذد القشػػ ر امل ملمػػب يف  ػػل العػػرؽ الغػػريب الصػػيراكم ح ػػخ ك ػػدت ثاػػار 
رقػػاف ، اكلػ  ، عػه  tarentule3 )31   3الك ن ، ا ػمش ،  ركنت ػل

يس ق      ادماملت( ، ال اكملب الكييفب ، كادم س ؼ ، كادم رمله ، اك د 
 ( 08 الص رة رق/  32م ب ك قاس  الئ ملل، الساكرة.
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لمعاـ بػالصيرال اجل اارملػب : الرس/ ك المقش عيفر قش ر ب   ا 08الص رة رق/ 
( حاسػػػػػ  21-16( عػػػػػه اممػػػػػاس ،   15-6(  قػػػػػرت ،  5-1الشػػػػػرق ب   
 ( يجييف .23( زاكملب ارملب ،  22،24،25مسع د ،   

 H.Camps-Fabrer ,Matière et املر ػ  :                  
art mobilier, p 378, 381 
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: رسػػـ  عيفػػر قشػػ ر بػػ   المعػػاـ مػػ  الصػػيرال  09الصػػ رة رقػػ/          

 .(3اجل اارملب الغرب ب   ركنت ل 
-12-11-10  راس خم ملػػػػػر(، القئػػػػػ  رقػػػػػ/  9القئعػػػػػب رقػػػػػ/             

  رؤكس ظ ال م  ان اع خمتيففب( 13
  16  مػػرخرة اػػ ر( ، رقػػػ/ 15  ار ػػل اػػ ر( ، رقػػ/ 14رقػػ/             
 ردؼ نعاـ(.
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 H.Camps-Fabrer , Matière et artاملر ػ  :           
mobilier, p 386.    

ك  ػػػة   ػػػ مله القشػػػ ر جنػػػد  قيف ػػػد ن ػػػ ل   قفصػػػ  ثخػػػر م ع ػػػر يف هػػػذد 
الصيرال الشاسعب ا  ك ه  رس/ ا   اف عيف هػا، رتقػد ع ػر بالصػيرال اجل اارملػب  

ةل رسـ  ( بعرؽ يملقدم، عيفر قش ر حت tarentule3   3يف م ق   ركنت ل
(، ب مةػػػا ا تشػػػ  ب رقيفػػػب لػػػدرتب   09خمػػػازملر كظ ػػػال كىػػػ  ف   الصػػػ رة رقػػػ/ 

 33 اميفب ل  ضب نعاـ ، حتةل  رس/ ح  انه  مها ظيب  ك بقرة.
اما ع  زخررتب األقداح ، الم ػاط ، األقراص رتتةتيفػ  زخررتػب هػذد األدكات 
مػػػا ن عػػػا مػػػا عػػػ  زخػػػارؼ القئػػػ  الماكػػػب عػػػ  ال  ضػػػب الكاميفػػػب ، رتاملسػػػاحات ه

لغنة اارت ع   مظ / ال خارؼ ك هلذا ل ح    رة المقػ ش اك ا ػ كز امل زعػب 
بإنتظػػػػاـ عيفػػػػر حارتػػػػب القػػػػرص اك المػػػػ ط كقػػػػد ، التعػػػػرؼ عيفػػػػر هػػػػذد العمالػػػػر 

  34باهص ص يف ممائص   يف الب ، رت/ سع دة ، كدمل دملدم   ممئقب م اب(.
ئ  عػػب يف ال خررتػػب كالرسػػ/ عػػل قشػػ ر بػػ   المعػػاـ ل سػػت بػػاألمر السػػهل ل 

املػػادة اهػػاـ ي  اف الم ػػ ل ته الصػػيراكمله  ػػ ه ته/ يسػػتئاع ا ي قػػاف هػػذا الفػػ   
 ( 10اهالد ك برع ا رت  .   الص رة رق/ 
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: حيفقات نظ/ العق د م  قش ر ب   المعاـ   اك د  10الص رة رق/ 

 م ب(
 G.Aumassip, néolithique sans poterie  املر  :   

de la région de 
         l'oued mya, p 63 , 64.                              

                                                 

 مواقع موريطانية و صحراوية:
( م  الػدؼ بػ   المعػاـ املمق  ػب ا ػد الفالػل 1000 رس/ لما ال   

 ته ام به به اقارتته   ن ه لعصر اهل ل سه األكس  خلؿ رت  ه مفتاح
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العصر ا  رم القدمي اللحص   الذم س ص بقيف ػل دخػ ؿ الم ػ ل   (كالم ػ ل   
 األكس  ح خ   ه لما ذركة ا ض ر اانساين يف ذلك العصر.

( الػػمقش  ا ػػ ( عيفػػر الػػداؼ بػػ   المعػػاـ  ػػاف انػػ  يسػػتعةاؿ  يسػػتةداـ
معركرتػػػػا يف العدملػػػػد مػػػػ  اقارتػػػػات العصػػػػر ا  ػػػػرم القػػػػدمي اللحػػػػص  املتػػػػاخر( 

 كالم  ل   يف مشاؿ الصيرال.
همػػاؾ اربعػػب م اقػػ  حػػدد يئارهػػا ال مػػاين مػػ  خػػلؿ دراسػػب الػػداؼ بػػ   

 ر ػػػ  اىل  المعػػػاـ بػػػػاألل  السػػػابعب ق ػػػل ااف رتػػػامل اق  امل رملئان ػػػب األ  ػػػر قػػػدما
ؽ ااف( ، امػػػػػػػػا  6000ؽ ااف( ك األحػػػػػػػدث ممهػػػػػػػا  ر ػػػػػػػ  اىل   7040 

، 19امل قعػاف املت ػاكراف هبضػػ ب   اك يفػت( بالشػةاؿ الشػػرق  لئررتاملػب   امل قػػ  
ؽ ااف  6150ؽ ااف ك  6350( ح خ ارخ  عيفر الت ايل، بػػTR15ك 

تةػػػػػ  اىل ، هػػػػػذد امل اقػػػػػ   ر ػػػػػ  اقارت ػػػػػا ليفعصػػػػػر ا  ػػػػػرم القػػػػػدمي املػػػػػػتاخر ك  م
ال قارتػػػات اجملػػػاكرة لتاكلكػػػت ك رتػػػ/ عػػػرقه، ك لقػػػد حػػػدد  ػػػارملخ خػػػامي لظيفػػػ  

 2790 بػػػػ 1973( سمب Grebenartممق ش عيفر لدرتب نشر م  ق ل  
 ؽ ااف.

ال ا   اف هماؾ  ة عتاف مػ  الػمقش عيفػر قشػ ر بػ   المعػاـ   رملئان ػا 
دمي اللحػص ك مشاؿ الصيرال عة ما يحداه  يف الشةاؿ  متةػ  ليفي ػرم القػ

ك األخػػػرل لم ػػػ ل   هػػػذا األخػػػن  تة ػػػ  نق  ػػػ  عيفػػػر األلػػػداؼ بالت رملػػػد يف 
 35 الشكل ك األسيف ب.
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( بالشرؽ اجل ااػرم D ةا ع ر عيفر ح رة ممق  ب برمادملب  اؼ ال اكرة  
 يف/  م ب ىرب   سب ح خ   60ك ال اقعب عيفر بعد  1972املكتشفب سمب 

 ػػػب ك القفصػػػ ب العيف ػػػا، ع ػػػر هبػػػا عيفػػػر ار عػػػت هت املا ػػػا اىل القفصػػػ ب المة ذ 
هت املػػػات عػػػدة امههػػػا ح ػػػرة مصػػػق لب الػػػ  هه رسػػػ/ عيفػػػر يحػػػدامها خئػػػه 

 مميم ه ب مهةا رتراغ مل دك ان     فسن هلذا املةئ  اك معررتب اهلدؼ مم .
ب مةػػػا يف ال  ػػػ  املقابػػػل نقػػػش عيف هػػػا رسػػػ/ ئػػػاملر المعػػػاـ يف  ػػػكل دااػػػرم 

متفخ ك متة ج ،ذك مظهرمس ك ك راس ح خ ملظهر رملش  م  خلؿ التظيف ل م
لغن ك ائراؼ متير ب يف ك ع ب العدك، ك  ػدك ملسػات هػذا الرسػ/ ك م  ا ػ  

   36 قفص ب.
 ا مل ن اانت اد الغ اب املةمه   قرمل ا ليف قاملا العظة ب يف امل اق  القفص ب ك 

 37 الذم  اف حسب رام ال ع  بس ب اسئ رة ا   اف املقدس.
يحتيفػػت خػػلؿ اهل ل سػػه بػػ لد املغػػرب الػػداؼ بػػ   ك  ةػػا هػػ  معيفػػـ  

المعػػػاـ مكانػػػب هامػػػب يف ا  ػػػاة ال  م ػػػب ك يف الفػػػ  القفصػػػ  ك الم ػػػ ل   ي  اف 
المعػػاـ  ػػاف ىاا ػػا يف قااةػػب ا   انػػات املسػػتهيفكب ألنػػ    صكػػ  الق ػػ ؿ بفر ػػ ب 
اف عظػػاـ الئػػاار مل حتفػػ  بػػل العكػػي همػػاؾ عظػػاـ ئ ػػ ر الػػغر ممػػ  ح ةػػا 

  ة  بقاملا املستهيفكات.بق ت  
 هل ه  ع كؼ ع  ا ل المعاـ ألمه ت   
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يف الت ػػػامل  يف ا ضػػػ ر الك ػػػن ك ال ا ػػػ  ل قاملػػػا الػػػداؼ بػػػ   المعػػػاـ ك 
الغ ػػػاب التػػػاـ ليف قابػػػا العظة ػػػب يف م ابػػػل مئػػػا ه/ ملػػػردم بػػػال ع  اىل  فسػػػن 
ذلػػػػك بإمكان ػػػػب اف المعػػػػػاـ  ر ػػػػا  ػػػػاف مقدسػػػػػا اك بإحػػػػدل الئاب هػػػػات عمػػػػػد 

       .38هالقفص 

 خاتمة.
   ػػػػػػك اف  ػػػػػػ ا ر هئػػػػػػات مشػػػػػػاهد رسػػػػػػـ  المعػػػػػػاـ ك اانتشػػػػػػار الك ػػػػػػن 
أللداؼ ب   هذا الئاار ملدرتعما اىل ااستمتاج باف هماؾ يهتةاـ ب  مػ  ق ػل 

اللحػػص ك عػػط يمتػػداددها  -انػػاس ا ضػػارة القفصػػ ب خػػلؿ ال ػػال  ل   املتػػاخر
 الم  ل    ذلك.

يف دراسب الرسػـ  الصػةرملب ك ا  ػارة املمق  ػب ك بقاملػا امل اقػ  األارملػب عػط  
 يفةػػػػػل املمئقػػػػػب املغارب ػػػػػب  سػػػػػة  بإسػػػػػتعراض ئػػػػػرؽ حضػػػػػ ر المعػػػػػاـ يف ح ػػػػػاة 
القفصػػ ه يذ اف ح ػػ اف السػػه ب هػػذا  ػػاف ملػػ ك ده/ ب  ضػػ  الػػذم  ػػاف ملعتػػط 

مادة اكل  ب  ركرملب هل/.
  

سػكمت ممػائص مشػاؿ يرترملق ػا  ةلؿ ااؼ السمه ك ػدت الشػع ب الػ رت
الساحيف ب كالتيف ب ك الصػيراكملب يف بػ   المعػاـ مػادة خػاـ لػا ب اجنػاز بعػ  
األدكات الضػػركرملب رت عػػد يسػػتهل ه/ هتػػ ل ال  ضػػب  سػػتعةل يف يجنػػاز بعػػ  
األدكات الضػػػػػركرملب   قػػػػػاركرة يف حالػػػػػب ك ػػػػػ  ال قػػػػػب دكف ينكسػػػػػار ال  ضػػػػػب، 

نػػػػال، امػػػػا ا ئػػػػاـ املت قػػػػ  يف   ػػػػ  اماحالػػػػب اانكسػػػػار اجل اػػػػ  رتتسػػػػتةدـ  إ
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، يف ك ادكات زملمػػػب اخػػػرل ا ػػػا ت رت سػػػتةدـ يف لػػػم  ح ػػػات نظػػػ/ العقػػػ د 
كحػػ   األ ػػكاؿ خػػلؿ رتػػ ة رت ػػر التػػارملخ  حػػه يسػػتةر يسػػتعةاؿ بعػػ  هػػذد

 الف ة التارل ب به القرئا  ه ك اليف  ه.
ا   ػػػاكؿ  املغارب ػػػب ينقػػػراض هػػذا الئػػػاار اجلة ػػل مػػػ  ممئقتمػػاااف بعػػد  ك

مػػػػػ   دملػػػػػد م يفةػػػػػا حػػػػػدث يف عػػػػػدة بيفػػػػػداف اخػػػػػرل ك ذلػػػػػك يعػػػػػادة   ئ مػػػػػ  
الػ   المعػاـ ح ػ اف عػامل  مل  ػد يف   ػ  ح ػخ ااست ةار يف يعػادة  رب تهػا ب

  ممائص العامل كهة  م  اانقراض ،ين  ئاار متم ع ككارب  رب ت  خمتيففب.
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 2003البريطانية بعد عام  -العالقات العراقية 
/ جامعة بغداد/ مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية/أ.د. ستار جبار الجابري

 العراق
 الملخص:

أدرك الربيطانيون أعلية العراق اإلسًتاتيجية منذ مطلع القرن السابع عشر، 
أصبح ذلم نفوذ كبَت فيو و لذلك بدأوا منذ ذلك التاريخ التخطيط للسيطرة عليو، 

. وعلى الرغم من دخول احتلت القوات الربيطانية العراق عندما 1914حىت عام 
، إال أنو بقي خاضعاً 1932العراق إىل عصبة األمم وإعالنو دولة مستقلة عام 

 . 1958للنفوذ الربيطاين حىت ثورة 
عندما  1991، ولغاية عام 1958العالقات بُت البلدين بعد عام  تذبذت

. ويف قطع العالقات الدبلوماسية بينهمااشًتكت بريطانيا حبرب اخلليج ضد العراق و 
دخلت بريطانيا ربالفًا مع الواليات ادلتحدة خارج إطار الشرعية  2003عام 

عالقات الدبلوماسية بُت الالدولية لغزو العراق واحتاللو، وبعد ىذا التاريخ أعيدت 
قتصادية والققافية يف اجملاالت السياسية واال بشكل كبَتتطورت العالقات . و البلدين

  . 2003بعد عام 
Abstract 
The British knew the importance of Iraq strategy since the 
beginning of the seventeenth century, so they planned to 
control it, and it became a big influence them there until 1914, 
when British forces occupied Iraq. Although Iraq's entry into 
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the League of Nations and declared an independent state in 
1932, but it remained under British influence until the 1958 
revolution. 
Relations between the two countries had not stabilized after 
1958, and in 1991 Britain participated Gulf War against Iraq and 
the severance of diplomatic relations. In 2003, Britain entered 
into an alliance with the United States to occupy Iraq, and after 
this date restored diplomatic relations between the two 
countries. And developed relations politically, economically and 
culturally after 2003. 

 المقدمة :
كان العراق منذ القدم زلط اىتمام دول العامل دلا يتمتع بو من موقع جغرايف 

أحد الدول اليت كان )نابليون( يزمع  وحضارة وتاريخ ضارب يف القدم، وكان العراق
الربيطانيون أدركوا ىذه  لقيادتو يف طريقو الحتالل اذلند، ولعل أن يقيم فيها مركزاً 

دلوقعو اجلغرايف ومركزه  فازداد شعورىم بأعلية العراق اإلسًتاتيجية، ونظراً  احلقيقة،
رًا تأيت منو ادلواد السوقي الذي يربطو بإيران واخلليج، وغلعلو طريقًا سريعًا وسلتص

األولية، وتعود الصناعات الربيطانية عربه ثانية إىل أسواق الشرق، لذا دخل ضمن 
دائرة اىتمام احلكومة الربيطانية حىت من قبل أن تنزل القوات الربيطانية يف البصرة 

 م بقرون.1914عام 
وعلى الرغم من أن العراق كان جزًء من الدولة العقمانية، إال إنو كان يتمتع 

طلق عليها مصطلح )العالقات غَت الرمسية(، لذا ؽلكن أن ي ،العامل دولبعالقات مع 
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فعلى سبيل ادلقال كانت ىناك عالقات للعراق مع فرنسا، ومن مث وبريطانيا وأدلانيا 
تأسيس الدولة العراقية وذلك يف أيام حكم  وغَتىا من الدول، منذ القدم وقبل

ادلماليك، والذي كان يتمتع فيو العراق بشكل من أشكال احلكم الذايت أو 
االستقالل اجلزئي . لذلك اخًتنا يف ىذه الدراسة أن نسلط الضوء على العالقة بُت 

ام راق، وىي حقبة ما بعد العالعراق وبريطانيا يف حقبة مهمة وحساسة من تاريخ الع
2003 . 
بد من تسليط الضوء على جذور تاريخ العالقة بُت لكي تتضح الصورة فالو 
يعد العراق من أىم الدول اليت حظيت وال تزال ربظى باىتمام بريطانيا، إذ  ،البلدين

ومؤسسة السياسة اخلارجية فيها على وجو التحديد، ألعلية العراق لربيطانيا ربديداً، 
 . وأعليتو يف العامل عموماً 

بُت وسيهتم البحث بدراسة العالقات السياسية واالقتصادية والققافية 
 . 2003بة ما بعد العام البلدين يف حق

 

 2003العام  البريطانية قبل -عالقات العراقية أواًل : اطاللة على ال

يعّد العراق واحدًا من أكقر الدول اليت تقع على طريق اذلند أعلية بالنسبة 
. ويرجع 1لربيطانيا، لذا سعت إىل مد نفوذىا فيو منذ مطلع القرن السابع عشر 

م حينما شوىد موظفو ووكالء 1640تاريخ العالقة بُت العراق وبريطانيا إىل العام 
البصرة واليت أسست ذلذه العالقة، ولو أن الشركة مل شركة اذلند الشرقية اإلنكليزية يف 

تتمكن يف بادئ األمر من أن ذبد موطئ قدم ذلا بشكل ثابت، إال إهنا وجدتو 
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وثبتتو بعد قرن من العام ادلذكور، فقد أصبح وزن الشركة ملحوظًا منذ حوايل 
وايل  م عندما كان الربيطانيون ػلمون ويقودون السفن ادلسلحة اليت ؽللكها1775

بغداد واليت كانت ترفع العلم الربيطاين. وكان الوايل يف أغلب األحيان يتصرف 
بإػلاءات من ادلمقل الربيطاين والذي كانت لو عالقات مع شيوخ العشائر الرئيسُت، 

 وكان ادلقيم الربيطاين ؽلتلك سفن ربمل ادلدافع ذبوب يف هنر دجلة .
والبصرة، وإحتلت البصرة مكانة أثَتة  كان لربيطانيا وكالء ذباريون يف بغداد  

لديهم واستمر ذلك حىت أواخر القرن القامن عشر، وكانت الوكالة التجارية 
الربيطانية أول مؤسسة ترفع إىل مستوى قنصلية. وقد استصدر السفَت الربيطاين يف 

فرمانًا )قراراً( من السلطان بادلوافقة على  1764االستانة )ىنري نيفل( يف سنة 
يُت )روبرت غاردن( شلقل )شركة اذلند الشرقية( قنصاًل يف البصرة، ومنحو تع

االمتيازات واحلصانات ادلمنوحة عادة لقناصل الدول األجنبية، وكان روبرت غاردن 
أول شلقل رمسي للحكومة الربيطانية يف العراق . أما يف بغداد فقد كان ىناك وكالة 

مث بريطاين بعد ذلك  1755ٍت يف سنة لكنها مل تكن دائمية يقوم هبا شخص أرم
 .2 1765بعشرة أعوام أي يف سنة 

مسح  -وىي السنة اليت غزا فيها نابليون بونابرت مصر  - 1798ويف العام 
وايل بغداد سليمان باشا بتعيُت مبعوث بريطاين دائم يف العراق، وعندىا افتتحت 

 Harfardفورد جونز )ادلقيمية الربيطانية يف بغداد يف تلك السنة، وعُت ىار 
Johns ،لرئاستها، وسبكن األخَت من إثارة سليمان باشا على النفوذ الفرنسي )

حىت وصل األمر إىل إقدام الوايل على إيداع القنصل الفرنسي ادلسيو روسو وأتباعو 
 . 3السجن، دلياًل على حسن النية إزاء الربيطانيُت 
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، ويعد ىذا 4نصاًل يف بغداد عينت بريطانيا ادلسًت ريج ق 1808ويف العام 
الرجل ىو أول من عمل على تكريس الدور الربيطاين يف العراق، وصلح يف ذلك 

وكان يتمتع بعالقات كبَتة ومهمة مع العراقيُت، وكانت شخصيتو  ،5صلاحًا كبَتاً 
السيما  فكان زلط تقدير وإعجاب العراقيُت،أقوى من شخصية الوايل العقماين، 

فقد  ،على أشده بُت الوالة والقادة يف بغداد، وكانوا يف تغيَت مستمر وأن النزاع كان
شعر العراقيون بأن ادلسًت ريج باٍق بقوتو ومل يتغَت السيما حينما رأوا أن الوالة يف 
بغداد يلجأون إليو يف دعمهم وتقبيتهم، فأصبح الناس "ال يقيمون وزنًا لوعود 

، ولعل النزاع 6بضمان من ادلسًت ريج" بشواهتم وأعياهنم إال إذا كانت مدعومة 
يوضح ما  1820يف العام  7الذي حصل بُت القنصل الربيطاين ريج وداود باشا 

 .8ذىبنا إليو من قوة النفوذ الربيطاين يف العراق 
ففي العام ادلذكور فرض وايل بغداد داوود باشا ضرائب إضافية على 

لى ىذا اإلجراء بقولو إن للربيطانيُت الصادرات والواردات الربيطانية، فاحتج ريج ع
حقوقا أقرهتا االتفاقيات مع العقمانيُت، فرد الوايل بأنو ال يعًتف بأي حق 
للربيطانيُت يف بغداد، وتطور األمر ومنعت السفن الربيطانية من الدخول إىل ميناء 

ية البصرة، وأراد القنصل الربيطاين اخلروج من بغداد، وحوصرت القنصلية الربيطان
بادلسلحُت، وحصن ريج نفسو باجلنود، وكادت تنشب معركة بُت الطرفُت، مث حلت 
بعد إدراك الوايل حلجم ادلشكلة، فأرسل مفاوضُت عنو إىل ادلسًت ريج فاستقبلهم 

 . 9القنصل الربيطاين بغضب وانزعاج شديدين 
ة استمرت العالقة الربيطانية العراقية بعد ذلك، فعينت احلكومة الربيطاني

الكابنت تيلر قنصال جديدًا يف بغداد ليكون خليفة ريج يف ىذا ادلنصب وذلك يف 
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، وحاول القنصل اجلديد أن يتوىل الضباط الربيطانيون مهمة تدريب 1821العام 
اجليش حينما التمس رغبة الوايل يف تطوير القدرات العسكرية العراقية، وبالفعل 

يح اجليش، وجلب بعض الضباط الربيطانيُت اعتمد داوود باشا على بريطانيا يف تسل
أمقال جورج كيبل ورفاقو ذلذه ادلهمة . ومل تنحصر العالقة بُت بريطانيا والعراقيُت يف 
التمقيل الرمسي فحسب، بل تعداه إىل التمقيل الشعيب فقد بعقت بريطانيا ادلبشر 

م ادلسيحي غروفز الذي سكن بغداد واتصل بأىلها وأصبحت لو عالقات معه
 .10ووقف معهم يف زمن زلنة وباء الكولَتا 

ظل ادلقيم السياسي الربيطاين يتمتع دبكانة متميزة يف بغداد العقمانية حىت 
بداية احلرب العادلية األوىل وكانت احلكومة الربيطانية ربرص على إظهار ادلقيم 
السياسي واحاطتو بكل مظاىر األهبة، وكان للمقيمُت منذ عهد ريج حراس 

كما كان للمقيمية   .ون يبلغ عددىم بضع مئات وكانت ذلم قيافتهم ادلزركشةمسلح
زورق مسلح امسو )كوميت( يرسو إىل جوار ادلقيمية اليت تقع بنايتها على هنر دجلة. 
واستمر ذلك حىت وقوع احلرب العادلية األوىل ووقوف الدولة العقمانية مع أدلانيا يف 

، 1914بإرسال ضبلتها ادلعروفة واحتالل البصرة  احلرب ضد بريطانيا، وقيام األخَتة
، وىكذا قطفت بريطانيا شبار 1918، واحتالل ادلوصل 1917مث احتالل بغداد 

 .11جهود مقيميها السياسيُت ووكالئها التجاريُت 
كانت بريطانيا تعول على"ادلقيم السياسي" فهو الذي يرعى مع موظفيو 

انية يف بغداد ومدن اخلليج العريب دبا فيها البصرة ادلصاحل السياسية واالقتصادية الربيط
يف رللس  1892وبغداد حىت ان اللورد كَتزن وزير اخلارجية الربيطاين صرح سنة 
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اللوردات: "إن بغداد تقع ضمن موانئ اخلليج وغلب أن تدخل ضمن اىتمامات 
 .12السياسة الربيطانية" 

تجار الربيطانيُت أما على الصعيد التجاري فكانت ىناك صالت بُت ال
والعراقيُت، فقد ذكر بطاطو أن الربيطانيُت كانوا ػلضون دبعاملو خاصة ومتميزة يف 

م فقد 1675السوق العراقية، فبموجب معاىدة االمتيازات االنكلو عقمانية عام 
أعفي التجار الربيطانيون من الضرائب، أما البضائع اليت يقومون باستَتادىا 

% 7.5% ، بينما كان العراقيون يدفعون 3 لرسم مقداره وتصديرىا فال زبضع إال
وكان التجار الذين يتمتعون حبماية الربيطانيُت  ،% يف بغداد8.5وردبا تصل إىل 

وىذا يدلل على وجود عالقات  ،متحررين من الضرائب اليت يفرضها الباشوات
للعراق أعلية  ومن جانب آخر كان الربيطانيون يولون ،خاصة بُت العراقيُت وبريطانيا

خاصة ولعل ىذه السياسة كانت ذات مغزى بعيد اتضح فيما بعد، فقد صرح 
خل بغداد م بأعلية بغداد التجارية فقال غلب أن تد1892اللورد كَتزن يف العام 

وذلك بعد التقرير الذي رفعة نائب القنصل الربيطاين يف  ضمن السيطرة الربيطانية،
م حيث قال إن ذبارة ميناء البصرة تقع  1891عام لل 921البصرة الذي ػلمل الرقم 

كلياً يف أيدي أربع شركات بريطانية، وقد أسهب لورد بريطاين يف خطابو الذي ألقاه 
م فقال : " من اخلطأ أن نفًتض أن مصلحتنا 1911يف رللس اللوردات عام 

السياسية تنحصر يف اخلليج، كما إهنا ليست منحصرة بُت بغداد والبصرة، بل 
م كانوا التجار الربيطانيون 1909ويف العام  ،تعداىا وسبتد إىل بغداد نفسها "ت

 . 13غلوبون بغداد 
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ناىيك عن بعض العالقات اليت كانت بُت بعض القادة العراقيُت واحلكومة 
الربيطانية قبل االحتالل الربيطاين للعراق كالعالقة اليت ربطت السيد طالب النقيب 

يستدل شلا سبق بأن العالقات العراقية الربيطانية غَت  م مع بريطانيا.1913عام 
 . 1914الرمسية كانت وثيقة وشلتدة قبل االحتالل الربيطاين للعراق عام 
ودخول الدولة  1914ويف أعقاب اندالع احلرب العادلية األوىل يف العام 

القوات  العقمانية )اليت كان العراق ربت سيطرهتا( يف ربالف إىل جانب أدلانيا، نزلت
وسيطرت على البصرة بعد انسحاب القوات  ،الربيطانية على الشواطئ العراقية

، وواصلت القوات الربيطانية تقدمها باذباه بغداد، 1914العقمانية يف تشرين القاين 
، مث تقدمت حيث سيطرت على  1917آذار  11وصلحت بالسيطرة عليها يف 

على ادلوصل يف تشرين القاين  ، مث سيطرت 1918كركوك يف شهر آب من العام 
 .14من العام ذاتو، ليصبح كامل العراق ربت االحتالل الربيطاين 

شرعت القوات الربيطانية بإقامة )إدارة مدنية عامة( وقد عُت السَت بَتسي   
كوكس )حاكمًا سياسيًا عاماً( للعراق، وبذلك يعد كوكس أول شلقل لربيطانيا يف 

نقل بَتسي كوكس إىل طهران  1918األوىل . ويف سنة العراق بعد احلرب العادلية 
فأصبح نائبو الكولونيل آرنولد ويلسن وكياًل للحاكم ادلدين العام. وقد عرف ويلسن 
بإنتماءه للمدرسة اذلندية الربيطانية اليت كانت تذىب بإذباه االستمرار يف حكم 

م أنفسهم العراق حكمًا عسكريًا مباشراً، ودون أن تتاح لسكانو فرصة حك
 .15بإنفسهم 

إن االحتالل الربيطاين للعراق مر بعدة مراحل، فلقد ناقشت بريطانيا بعد 
احلرب سياستها العامة يف العراق واألظلوذج اإلداري اليت كانت تنوي تأسيسو، 
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وكانت ىناك مدرستان من الفكر أثرتا على صانعي القرار السياسي يف لندن. كانت 
ركزت على سياسة السيطرة ادلباشرة حلماية األوىل قد أقرهتا الدائرة االستعمارية واليت 

ادلصاحل الربيطانية يف اخلليج واذلند. أما ادلدرسة القانية فكانت تسعى إىل أن تستميل 
القوميُت العرب، وتوجههم بسيطرة غَت مباشرة. وكان الربيطانيون منقسمون يف 

لذين أيدوا العراق نفسو على ىذا ادلوضوع، قسم ربت تأثَت السَت أرنولد ويلسون ا
اذليمنة ادلباشرة، واآلخرون متهيبُت من عدم االقتناع باإلدارة الربيطانية، نصحوا 
بالسيطرة غَت ادلباشرة واقًتحوا تأسيس نظام زللي يكون ربت اإلشراف الربيطاين 

16 . 

قد قررت بعد أي من السياستُت ستتبع  1920ومل تكن بريطانيا يف عام 
ر العربية األخرى على األوضاع يف العراق بصورة  حُت أثرت األحداث يف األقطا

قام األمَت فيصل بن الشريف حسُت الذي  1920كبَتة ومتطرفة. ففي بدايات 
، بتأسيس حكومة عربية يف دمشق ونصب نفسو ملكاً 1916قاد القورة العربية يف 

 على سوريا. يف ىذه األثناء التقت رلموعة من الوطنيُت العراقيُت لتنصيب األمَت
 عبد اهلل األخ األكرب لفيصل ملكا على العراق. 

عهدت عصبة األمم إىل بريطانيا باالنتداب  1920نيسان سنة  25ويف 
على العراق بإعتبار أن أىلو غَت قادرين على حكم أنفسهم بإنفسهم، أو إهنم 

، فإضطر 192017حباجة إىل وصاية دولية، لكن العراقيُت ثاروا ثورهتم الكربى سنة 
يطانيون أن يغَتوا سياستهم ويصرفوا النظر عن سياسة احلكم ادلباشر ويفكروا يف الرب 

إقامة حكومة زللية، وقد أعيد بَتسي كوكس إىل العراق بصفة )مندوب سامي( 



 مجلة دورية دولية محكمة                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 116  10العدد 
 

بأيد عراقية وأدمغة  -كما قالت ادلس بل   -سبهيدًا لتأسيس حكومة عراقية تدار 
 .18بريطانية 

بَتسي كوكس إىل بغداد، وبدأ اللقاءات  عاد السَت 1920يف تشرين األول 
مع قادة احلركة الوطنية، وأخذ ؽلهد لتلبية مطلب العراقيُت بأن يكون أحد ابناء 
الشريف حسُت ملكًا على العراق، ومع أن العراقيُت كانوا ػلبذون أن يكون األمَت 

 .19عبد اهلل بن احلسُت ملكاً، إال إن الربيطانيُت فضلوا األمَت فيصل 

عقد مؤسبر القاىرة الذي ترأسو تشرشل لتأمُت االستقرار  1921آذار  ويف
لشؤون الشرق األوسط، ومسي فيصل ملكًا على العراق مع توصية بإجراء استفتاء 
لتأكيد التنصيب. كان السَت بَتسي كوكس وادلعُت حديقاً حينها كمندوب سامي يف 

االنتقالية ادلشكلة من قبل   العراق، مسؤواًل عن تنفيذ االستفتاء. وكانت احلكومة
سبوز  11كوكس )حكومة عبد الرضبن النقيب( قبيل مؤسبر القاىرة قد مررت قراراً يف 

حكومتو دستورية، شلقلة "تعلن فيو فيصل ملكاً على العراق، على أن تكون  1921
لكل أبناء الشعب وتنهج الدؽلقراطية، ولقد اقر االستفتاء ىذا اإلعالن، وتوج فيصل 

 .1921آب  23ا ملكا يف رمسي

إن تأسيس ادللكية كان اخلطوة األوىل لتأسيس النظام الوطٍت. وتبعتو 
خطوتان: التوقيع على معاىدة التحالف مع بريطانيا، ووضع مسودة الدستور 
)القانون األساسي(. وكان من الضروري أن تسبق ادلعاىدة الدستور وتعريف 

ذه األثناء تقاعد السَت بَتسي كوكس وعاد اىل العالقات بُت العراق وبريطانيا. ويف ى
الذي شغل منصب )ادلندوب السامي الربيطاين(  20بالده وخلفو السَت ىنري دوبس
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تشرين األول  10ست سنوات، ومت توقيع ادلعاىدة العراقية الربيطانية األوىل يف 
، ولقد كانت ادلعاىدة صياغة أخرى إلعالن الوصاية دوظلا إشارة مباشرة 1922

 إليو. 

تداب ولقد توضح فيما بعد بأن ما كان قائما جوىريًا وليس شكليًا ىو االن
ومل غلر ربقيق االستقالل التام. ومل يكن الرأي العام يف العراق موافقًا على االتفاقية، 
مقلما كان الرأي العام الربيطاين مقتنعًا بااللتزامات إزاء العراق. ولقد كانت ىناك 

ضد ما تنفقو بريطانيا  1922ضبلة صحفية خالل االنتخابات العامة اليت سبت يف 
تالف الرأي العام يف كل من بريطانيا والعراق، فقد مت توقيع يف العراق. والخ

بتقليل مدة االتفاقية من عشرين سنة إىل  1923نيسان  30بروتوكول لالتفاقية يف 
إجراء تعديالت على ادلعاىدة بعد أن  1924حزيران  11أربع سنوات. ولقد مت يف 

 .21إىل عصبة األمم ىددت بريطانيا بأن رفض ادلعاىدة سيؤدي إىل رفع ادلوضوع 

كان العراقيون الوطنيون غَت مقتنعُت باالنتداب، وطالبوا باالستقالل كحق 
من حقوقهم، كما وعدوا خالل إعالن احلرب وادلعاىدات، ولقد سبت عدة زلاوالت 

دوظلا  1927و 1926عاىديت م نصتلتعريف العالقات االنكلو عراقية كما 
أن تضع حداً  1929يف  األخَتةوقررت . 22ربريف أساسي دبسؤوليات بريطانيا 

ذلذا ادلأزق وتسوي مصاحلها مع طموحات الوطنيُت العراقيُت، وأعلمت العراق بإن 
، وستناقش اتفاقية جديدة حول االستقالل، وشكلت 1932االنتداب سينتهي يف 

 . 23حكومة جديدة ترأسها نوري السعيد 
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ت تأسيس ربالف ، وأقر 1930حزيران  30وقعت ادلعاىدة اجلديدة يف 
قوي بُت العراق وبريطانيا، مع إقرار "التشاور التام والصريح بُت الطرفُت يف صبيع 
األمور اليت زبص السياسة اخلارجية، واليت قد تؤثر على مصاحلهما ادلشًتكة". 
وللعراق إدارة النظام واألمن الداخلي ويدافع عن نفسو ذباه االعتداءات األجنبية، 

. وغلب التشاور مع بريطانيا حول أي خالف ػلصل بُت العراق بإسناد بريطانيا
ودولة ثالقة يشتمل على خطر احلرب بينهما، على أمل إغلاد تسوية استنادا إىل 
ميقاق عصبة األمم. يف حالة وجود هتديد وشيك باحلرب، فيتخذ الطرفان وضعا 

ساسية الربيطانية دفاعيا مشًتكا. واقر العراق بأن ضباية وإدامة طرق ادلواصالت األ
تصب يف مصلحة الطرفُت . لذا منحت بريطانيا مواقع لقواعد عسكرية جوية 
لقطعاهتا قرب البصرة وغرب الفرات، وقد نصت ادلراسالت بُت العراقيُت والربيطانيُت 
على أن ؽلنح السفَت الربيطاين امتياز التقدم على شلقلي باقي الدول كما يكون شلقل 

 25وإن مدة صالحية ىذه ادلعاىدة ىي لـ  . يا بدرجة وزير مفوضالعراق يف بريطان
تشرين األول  3سنة، وتكون نافذة حال دخول العراق إىل عصبة األمم، ويف 

 .قبل العراق يف عصبة األمم دولة مستقلة 1932

بعد دخول العراق عصبة األمم مل ترشح بريطانيا سفَتاً جديدًا ذلا يف العراق  
اعد الربوتوكول، بل غَتت صفة ادلندوب السامي إىل سفَت، كما تقتضي ذلك قو 

وكما ىو معروف فإن ادلندوب السامي يتبع وزارة ادلستعمرات، يف حُت يتبع السفَت 
 .24وزارة اخلارجية، لذلك بقي السَت فرانسيس علفريز سفَتا لبالده يف العراق 

-1933وبعد وفاة ادللك فيصل األول، خلفو ولده ادللك غازي من سنة 
، ويف عهده استقال السَت فرانسيس علفريز من منصبو لكرب سنو وعاد اىل 1939
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، فعينت احلكومة الربيطانية زللو السَت ارجيبولد كالرك كَت، 1935بالده سنة 
والذي نقل من ستوكهومل حيث كان ىناك وزيرًا مفوضاً. وكان ادللك غازي فىت 

لسياسيُت الفرصة للمنافسة على السلطة، وقليل اخلربة، وىذا الوضع أعطى الزعماء ا
وجلأت ادلعارضة إىل أساليب خارج الدستور أو العنف، كان أعلها يتمقل بتحريض 
زعماء القبائل، وصواًل إىل التدخل العسكري، إذ حاول زعماء ادلعارضة احلصول 
على تأييد ضباط اجليش ليضعوا خطة انقالب عسكري، وىذا األسلوب الذي 

عارضة كان لو نتائج خطَتة جداً، ألن اجليش عندما يتدخل بالسياسة اعتمدتو ادل
يصبح إقامة حكم مدين من األمور الصعبة، وأبرز حدث كان انقالب بكر صدقي 

 . 25 1936سنة 

عُت السَت موريس بيًتسون سفَتًا لربيطانيا يف العراق، وبقي بُت سنيت 
َت بازل نيوتن، مث نقل بيًتسون وخلفو الس 1939، ويف نيسان 1938-1939

 1941عُت بعده السَت كيناىان كورنواليس، وخالل حقبة سفارتو حدثت ثورة 
 . 1945حىت أوائل سنة  الربيطانية وقد بقي سفَتاً –واحلرب العراقية 

قامت ثورة ضد الوجود الربيطاين بقيادة رشيد عايل  1941أيار  2ففي 
، ومت تشكيل حكومة 26األربعة الكيالين وحلفائو قادة اجليش العراقي العقداء 

جديدة بعد مغادرة نوري السعيد إىل خارج العراق، ومل تستطع القورة االستمرار يف 
ادلقاومة، فاستسلمت بعد شهر من احلرب، ومت التوقيع على ىدنة مكنت بريطانيا 

أعلن العراق احلرب  1943ويف كانون القاين  من استعادة السيطرة على العراق،
 .احملورعلى دول 
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إن العالقات العراقية الربيطانية مرت بعد احلرب العادلية القانية من القرن 
العشرين دبرحلة صعبة وحرجة، السيما وأن بريطانيا بدأت تتخوف من سلاطر بروز 
قوة االرباد السوفييت وربدثت كقَتًا عن أطماعو يف نفط العراق . فأطلق ساسة 

جديد يف التعامل مع دول الشرق األوسط  بريطانيا تصرػلات عديدة بشأن توجو
وقد تبُت بعد ذلك أن تلك التصرػلات ليست أكقر من زلاولة لذر الرماد يف 

ومت تعيُت السَت فرانسيس وليم ستوهنيور بَتد، وبقي يف بغداد حىت اوائل العيون، 
 .  1948شباط  4، وخلفو السَت ىنري ماك يف 1948سنة 

بُت العراق وبريطانيا وقع الطرفان معاىدة وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة 
اليت عرفت باسم )معاىدة بورتسموث( مل تكن زبتلف جوىريا عن  1948العام 

، فقد اقتصر التغيَت على إعادة صياغة بعض الفقرات، وبقاء 1930معاىدة 
بعضها اآلخر على ما ىو عليو، فكان أمرًا طبيعيًا أن ترفض احلركة الوطنية العراقية 

 اىدة اجلديدة بشدة، مل يسبق أن رفضت هبا أية معاىدة مع بريطانيا . ادلع

بعد ذلك عينت بريطانيا السَت جون تراوتبك سفَتاً يف بغداد وبقي حىت سنة 
وكان آخر السفراء الربيطانيُت يف العراق يف العهد ادللكي السَت مايكل  .1955

وسقوط  1958سبوز  14ة رايت، والذي انتهت مهمتو كسفَت لبالده عند قيام ثور 
 .27النظام ادللكي وتأسيس صبهورية العراق 

الربيطانية اليت اتسمت على الدوام بالتوتر الذي وصل –إن العالقات العراقية 
وحىت الوقت  1958وبعد العام  1945حد الصدام يف أكقر من مرة قبل العام 
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ة وكذلك القضايا العربية احلاضر بسبب ادلواقف الربيطانية من القضايا الوطنية العراقي
28. 

سبوز  21أبلغت بريطانيا عبد الكرًن قاسم يف  1958سبوز  14وبعد ثورة 
بوساطة سفارهتا يف بغداد عدم تدخلها يف الشؤون الداخلية العراقية، وإن كان ذلك 
اإلعالن بعيد عن الواقع، إال إنو يدلل على أن النظام اجلديد يف العراق حينها أصبح 

 .29عاً أمراً واق

حدًا للنفوذ الربيطاين يف العراق، أو لنقل  1958سبوز  14وضعت ثورة 
بدأت بتغيَت مالمح ىذا النفوذ، فبعد أن طمأن قادة القورة بريطانيا والدول األخرى 

من  إن القورة قامت من أجل الشعب وإهنا ال تستهدف مصاحل بريطانيا والغَتىا
الدول، اعًتفت بريطانيا بالنظام اجلمهوري، وبقيت السفارة الربيطانية من دون سفَت 
قرابة ستة أشهر، أي منذ أن انتهت مهمة السَت مايكل رايت بقيام القورة . ويف  

عُت السَت علفري ترافليان سفَتاً لربيطانيا يف العراق، وقد  1958كانون األول سنة 
الربيطانية. –ظل ظروف صعبة مرت هبا العالقات العراقية وصل بغداد وبدأ عملو يف 

وكان من أوليات عملو التعرف على ذىنية قادة القورة وسلوكهم إزاء حلف بغداد، 
والعالقات مع الغرب، وادلوقف من الكتلة االسًتلينية، ومن قضية النفط، وما شاكل 

 .30 العراق وبريطانيا ذلك من قضايا اخلرباء واالتفاقيات وادلعاىدات ادلعقودة بُت

، وبدأ جالء القوات 1959آذار  24خرج العراق من حلف بغداد يف 
غادر  1959أيار  31، وحبلول 1959نيسان  6الربيطانية من قاعدة احلبانية يف 
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اتفق البلدان  1959حزيران  21العراق آخر رلموعة من اجلنود الربيطانيُت، ويف 
 .31لينية على خروج العراق من الكتلة اإلسًت 

، وخلفو السَت 1961ظل السَت علفري ترافليان يف العراق حىت أواخر سنة 
 .1965، وبقي سفَتاً حىت سنة 1961روجر إلن الذي عُت يف تشرين القاين سنة 

وعُت السَت ريتشارد بومونت( سفَتا لربيطانيا يف العراق خلفا للسَت روجر إلن. وقد 
ة بصفة مستشار، وكان يعد من اخلرباء بالشؤون سبق لو العمل يف السفارة الربيطاني

العربية، وقد أصبح بعد تقاعده وتركو العمل الدبلوماسي رئيسا لغرفة التجارة العربية 
وقطع  1967الربيطانية. وخالل حقبة سفارة بومونت حدثت حرب حزيران –

القات إال العراق عالقاتو مع بريطانيا بسبب موقفها ادلؤيد السرائيل، ومل تستأنف الع
. ويف ىذا التاريخ عُت تريفور ايفانز ومل يكن ػلمل لقب سَت الذي  1968يف ايار 

كان ػلملو السفراء الربيطانيون السابقون، وكان ايفانز ىذا متخصصًا بالشؤون 
العربية عمل سفَتًا لبالده يف اجلزائر ودمشق، ودلا عاد من بغداد وانتهت مهمة 

 .ة درىامسفارتو عُت أستاذاً يف جامع

، وكان غليد اللغة العربية، ويف 1969بعد تريفور ايفانس عُت بالفور بول يف 
عهده قطعت العالقات بُت العراق وبريطانيا ثانية بسبب موقف بريطانيا من قضية 
استيالء إيران على اجلزر العربية القالث طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى، 

 .مان، وعند تقاعده عُت أستاذاً يف جامعة إكسًتوقد نقل بالفور بول إىل سلطنة ع

عادت العالقات بُت العراق وبريطانيا وعُت جون  1974ويف أيلول سنة 
الكساندر غراىام سفَتًا لربيطانيا يف بغداد، وكان يعمل سكرتَتًا خاصًا لوزير 
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جون سًتلينغ، وكان من قبل يعمل  1977اخلارجية الربيطانية، وأعقبو يف نيسان 
 رتَتاً ثانياً يف السفارة العراقية ببغداد .سك

سفَتاً لربيطانيا يف العراق،  1980وبعده عُت ستيفن لوفتس اغرتن يف ايلول 
 1982وقد سبق لو أيضًا العمل يف السفارة الربيطانية ببغداد، ويف تشرين األول 
لربيطانيا قدم السفَت اجلديد السَت جون كامبل موبريل أوراق اعتماده سفَتًا جديدًا 

 .32يف العراق 

وصلت العالقات السياسية  بُت الدولتُت إىل أسوأ درجاهتا بعد احتالل 
، واستمرت العالقات الدبلوماسية 1990نظام صدام حسُت للكويت يف عام 

بينهما على مستوى "شعبة رعاية ادلصاحل" رغم قطع نظام صدام ذلذه العالقات مع 
 .1991بريطانيا يف كانون القاين 

كانت   2007-1997للحكم خالل ادلدة  33وبعد صعود حزب العمال
السياسة اخلارجية تتمتع خبصائص عديدة، وكان لزعيم احلزب ورئيس الوزراء توين 
بلَت أثر يف قرارات السياسة اخلارجية الربيطانية، وذلذا السبب فإن مشاكل حزب 

كانت حملاولة ذباوز   العمال الربيطاين اليت واجهتو يف حكمو يف ادلملكة ادلتحدة
 . 34الصيغة التقليدية الربيطانية يف صياغة أساسيات السياسة اخلارجية 

العراق  يف عملية ثعلب الصحراءيف  شاركت بريطانيا يف عهد حزب العمال
( )اللجنة ادلسؤولة عن نشر DOPجلنة ) اجتماع  ، مت االتفاق على ادلشاركة يف35

اللجنة يرى بأنو قرار ىذه   لغَت ادلطلع على أعمالالقوات(، بينما كان ىذا القرار 
، ولكن الواقع كان خالف ذلك، وبالطبع مقل ىذا القرار مل  رئيس الوزراء فقط
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أفادت التقارير يكن خايل من إقرار دستوري لرئيس الوزراء الربيطاين بلَت أيضاً. فقد 
دائرة صنع القرار بأن رئيس الوزراء بلَت اجتمع بادلستشارين على نطاق واسع يف 

اإلسًتاتيجي )ديفيد مانينغ، جوناثان باول واليسًت كامبل(، ووزير اخلارجية جاك 
سًتو، وزير شؤون رللس الوزراء ريتشارد ويلسون، ورئيس جلنة االستخبارات 

( جون سكارليت، Joint Intelligence Committee)(JIC)ادلشًتكة 
يفن الندر. ومع ذلك، ردبا ست MI5ريتشارد ديرلوف، ورئيس  MI6 ورئيس

لتهدئة ادلخاوف بشأن وسائل اإلعالم وأمام حزبو، عقد بلَت يف وقت الحق 
اجتماعًا يف رللس الوزراء مع سبعة من الوزراء يف احلكومة حينها للتنسيق بشأن 

 .36العمليات العسكرية يف العراق خالل عمليات ثعلب الصحراء 
 

 2003ية البريطانية بعد عام ثانياً : العالقات السياسية العراق

شهدت العالقات السياسية بُت العراق وبريطانيا تطورات مهمة خالل حقبة 
تنحصر القوة السياسية يف الربدلان الربيطاين يف ثالثة أحزاب ، 2003ما بعد العام 

ومن خالل موقف ىذه ، 37رئيسة ىي العمال واحملافظُت واألحرار الدؽلقراطي 
االحزاب تشكلت مالمح السياسة اخلارجية الربيطانية إزاء العراق، ذلك إهنا شكلت 

سنتناول اجملال السياسي يف ، و 2003احلكوات خالل احلقبة اليت أعقبت العام 
 العالقات العراقية الربيطانية يف عدة زلاور : 

 
 2002م العالقات بين البلدين في عهد توني بلير حتى عا -1
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شاركت بريطانيا يف صبيع التحضَتات اليت بدأهتا الواليات ادلتحدة األمريكية 
للحرب ضد العراق، من خالل التنسيق ادلباشر بُت جورج بوش وتوين بلَت، لذلك 

( غَت DOPوخشية أن تتم عرقلة جهود بلَت تلك، فإنو ذكر بأن استشارة جلنة )
عملي يف سبيل االقرار على تلك احلرب، وفضل أن يكون القرار ضمن رلموعة 
سلتارة من ادلقربُت منو، والذي ضم مانينغ، باول، كامبل، سكارليت، ديرلوف، 
سايل مورغان ادلساعد اخلاص لبلَت، واألدمَتال سَت مايكل بويس رئيس أركان 

 . 38الدفاع 

ة لتوين بلَت َولََّد انتقادات صارمة، ومسيت إن ىذا البعد يف السياسة اخلارجي
يف حينها ظلط السياسة اخلارجية لرئيس الوزراء توين بلَت الذي كان مفرط بالسرية، 

احلكومة ليست بالتنسيق  أعضاءوبعيدًا عن القرار اجلماعي، وكانت العالقات مع 
االستخبارات  وإعالم كافة اإلدارات احلكومية وىذا أثار اجلدل بُت احلكومة وجلنة

 . 39الربيطانية ادلشًتكة مع جلنة بلَت 

وعلى الرغم من ذلك فإن أعضاء رللس الوزراء ػلاولون يف أغلب األحيان 
بأن يظهروا اإلصباع أمام العامل اخلارجي وأن يكونوا جبهة موحدة يف القرار 

مات السياسي. ويف العادة تقوم بعض أطراف احلكومة دبحاولة التوفيق بُت االنقسا
الداخلية من خالل إجراءات دبلوماسية وقائية، قبل إقرار قضية أو مشروع مقل 
التهديد باالستقالة من قبل احد الوزراء أو النواب يف رللس النواب الربيطاين قد 
تكون ضارة للغاية مقل ما حصلت حُت استقالت كلَت شوت ) وزيرة الدولة لشؤون 

نائبة يف حزب العمال الربيطاين( يف عهد و  2003-1997التنمية الدولية للفًتة 
  .40توين بلَت ضد احلرب على العراق 
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همًا يف صياغة مفضاًل عن ذلك فإن ادلخابرات الربيطانية ربتل دائمًا موقعًا 
عملية السياسة اخلارجية يف ادلملكة ادلتحدة، وربدد اجملال بالسرية داخل اجملال 

زانية العامة للهيئات االستخباراتية الربيطانية ادلسموح هبا للعمل، كما وإن مبلغ ادلي
ىي أكقر بكقَت من ميزانية وزارة اخلارجية الربيطانية . كما وإن اإلسًتاتيجية اجلديدة 

سبتمرب واالستخبارات تتمتع بدور  11يف وايت ىول الربيطاين تأثر بعد أحداث 
لإلرىاب أكرب منذ ذلك احلُت، وأدى إىل تأسيس مؤسسات جديدة مقل جلنة 

الدويل يف رللس الوزراء الربيطاين، كما تعمل ىذه اللجنة مع مكتب رئيس الوزراء 
ومكاتب الوزراء، واللجنة عربت عن رغبتها أن تلعب دورىا ادلباشر يف العمليات 

41. 

ويف األشهر اليت سبقت غزو العراق، أتت ىذه اخلصائص أمام اجلمهور 
يسبق ذلا مقيل، وتبُت مركز ادلخابرات العامة  الربيطاين للمناقشة العامة، واليت مل

على وجو اخلصوص ودورىا الرئيس يف إقرار احلرب ضد العراق  JICو MI6و
 .  42 وقائية" واالدعاء بأهنا حرب "

( Downing Street 10ومع ذلك، فإن رئاسة الوزراء الربيطاين يف )
ركزت نشاطاهتا على ادلعلومات االستخباراتية حول العراق ووضعتها يف جدول 
أعمال جلنة االستخبارات ادلشًتكة، واليت مشلت أيضًا معلومات استخباراتية حول 
تطورات ىامة يف باكستان وإيران وكوريا الشمالية وليبيا وكذلك العراق . كما أن 

عراق، يف تقرير ما يسمى )تقرير بتلر( أسيء نوعية ادلعلومات االستخباراتية حول ال
 استخدامها بشكل الفت.
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وباإلمكان وضع الكقَت من الًتكيز على دور ادلخابرات األجنبية يف صنع 
السياسات اخلارجية الربيطانية، السيما يف حالة احلرب ضد العراق، وظهر الحقاً 

مة ادلملكة ادلتحدة إلقرار بأن التحليالت االستخباراتية كانت عاماًل رئيساً قاد حكو 
ادلشاركة يف الغزو الذي قادتو الواليات ادلتحدة على العراق. كما وتضمن تقرير بتلر 

 .43" بأن ال توجد معلومات استخباراتية تستنتج بأن العراق زلل قلق أمٍت " 

إن ادلوقف الربيطاين إزاء العراق أشار بأن احلكومة الربيطانية أخذت قراراهتا 
سبتمرب، واحلاجة ادلاسة  11استنادًا إىل التهديدات اليت شكلها تصورات أعقاب 

للملكة ادلتحدة أن تقف جنبًا إىل جنب مع إدارة الرئيس جورج بوش، وىذا من 
احلقبة خرجت جلنة ادلخابرات الربيطانية  أجل الوقاية من ادلخاطر احملتملة. يف ىذه

JIC  من دورىا التقليدي وبلَت كان يريد أن يسمع أكقر من ما ىو حباجة إىل
 . 44دراسة الوضع 

العالقات مع اشتداد ضبلة اإلعداد للحرب ضد نظام صدام  استمر تدىور
، 2003، وبالفعل شاركت بريطانيا يف حرب العراق عام  2003حسُت عام 

القوة القانية بعد القوات األمريكية، وكان دلشاركة توين بلَت األثر الكبَت يف وكانت 
 دعم توجهات إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش .

 2003لقد وجدت بريطانيا نفسها مرة أخرى يف العراق بعد حرب 
واحتالل العراق، وأُسندت للقوات الربيطانية مهامها العسكرية يف مدينة البصرة 

لعراق، وبعد ذلك اتفقت احلكومتان العراقية والربيطانية على إعادة جبنوب ا
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ومت تبادل السفراء بُت  2004حزيران  28العالقات الدبلوماسية بينهما يف 
 .البلدين

 2010-2002العالقات بين البلدين في عهد جوردن براون  -2

 2010-2007استلم  جوردن براون منصب رئيس الوزراء للمدة من 
وكان رئيسًا حلزب العمال يف بريطانيا، إذ راقب الشعب الربيطاين والسياسيُت 
حكومة جوردن براون متوقعًا تغَتًا جذريًا يف السياسة اخلارجية لربيطانيا بعد حرب 

ر النواحي السلبية للتدخل العراق، ألن معظم الشعب الربيطاين كان وال يزال يتذك
الربيطاين يف العراق، والتكلفة ادلادية وادلعنوية واخلسائر البشرية اليت سببها ذلك 

  التدخل . 

 ،فضاًل عن اجلدل حول أسباب ومربرات تلك احلرب واليت ال تزال حادة
 وكان من ادلتوقع أن يرى ادلراقبُت السياسيُت تغَتًا يف عالقة ادلملكة ادلتحدة مع

الواليات ادلتحدة األمريكية، ولكن تبُت بأن ىناك تغَتاً ضئياًل يف االذباىات الرئيسة 
يف السياسات اخلارجية الربيطانية مقارنة مع عهد بلَت. على سبيل ادلقال وبالرغم من 
زلاوالت اذليئات اإلدارية بإعداد مذكرات وتعليمات إىل االمتناع عن استخدام عبارة 

اب" ولكن ضلت ىذه العبارة تستخدم من قبل حكومة جوردن "احلرب على اإلرى
، وكذلك جوىر السياسة اخلارجية لربيطانيا يف الشرق األوسط من ناحية، براون

وعالقة بريطانيا مع أوروبا والتعهد لالرباد األورويب، وكذلك بقاء احلضور العسكري 
 . 45 يف أفغانستان من ناحية أخرى مل يتغَت
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ات الربيطانية يف جنوب العراق، حىت مت االتفاق على استمر تواجد القو 
، إذ أكد كل من العراق وبريطانيا على 2007تسليم البصرة للقوات العراقية يف عام 

ضرورة تطوير العالقات االقتصادية بُت البلدين، ىذا ما أكده وزير اخلارجية 
م قوات بالده مقاليد الربيطاين ديفيد ميليباند خالل زيارتو إىل العراق دبناسبة تسلي

سيقّلص  2008األمن يف البصرة للقوات العراقية، إذ قال : " حبلول ربيع عام 
جندي، ونود اآلن أن نركز على آفاق  2500الوجود العسكري يف البصرة إىل 

جديدة للتعاون يف اجملاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية، وكانت قواتنا 
ان قادرة على بناء عالقات وثيقة مع نظرائهم العسكرية بقيادة اجلنرال موى

 العراقيُت".

ويف بيان صادر عن رئاسة رللس الوزراء العراقي، نقال عن رئيس الوزراء نوري 
ادلالكي الذي أكد فيو حرص حكومتو على إقامة أفضل العالقات مع بريطانيا، 

دلقبلة ستشهد إنشاء وفتح آفاق التعاون ادلشًتك يف اجملاالت كافة، مؤكدا أن ادلرحلة ا
مشاريع متعددة إلعادة إعمار البصرة وصبيع احملافظات األخرى، داعيًا احلكومة 
الربيطانية للمساعلة بنشاط يف ىذه ادلشاريع وادلساعدة لدعم وتطوير االقتصاد 

 .46العراقي 

وظل براون ملتزمًا حبرب العراق بعد استالمو منصب رئاسة الوزراء وصرح 
راق، وقال "نتعلم من الدروس، ومن األخطاء اليت ارتكبت يف العراق مؤيداً حرب الع

أن ادلملكة ادلتحدة  2008آذار  17" . وكذلك ذكر براون يف رسالة نشرت يف 
 سوف تشكل جلنة ربقيقية للنظر يف احلرب على العراق .
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كما مت التوقيع على اتفاقية الشراكة بُت صبهورية العراق وادلملكة ادلتحدة 
إذ وقع االتفاقية عن اجلانب العراقي رئيس الوزراء نوري ، 2009نيسان  30يخ بتار 

، ومت توقيع االتفاقية على ادلالكي وعن اجلانب الربيطاين رئيس الوزراء جوردن براون
ىامش مؤسبر االستقمار يف العراق، الذي عقد يف لندن ربت شعار " االستقمار يف 

وزارة التنمية الربيطانية. وتعد ىذه االتفاقية " ، الذي نظمتو  2009العراق: لندن 
ذات شراكة إسًتاتيجية، وتأسيسًا على ىذه االتفاقية، مت التعاون القنائي ادلقمر بُت 
البلدين يف قطاع الزراعة وادلياه واألمن الغذائي، والتعليم، والطاقة، والصحة، والعلوم 

 .47والتكنولوجيا 

، إذ  2009سبوز  15العراق بتاريخ  ومت اإلعالن عن ربقيق رمسي يف حرب
شكلت جلنة برئاسة السَت جون تشيلكوت، ومستشاري ادلملكة، ومسيت ىذه 
اللجنة بلجنة تشيلكوت، وذلك للتحقيق دبشاركة بريطانيا يف حرب العراق، للحقبة 

. وىو يغطي ادلدة اليت سبقت العمل 2009وسبوز  2001ما بُت منتصف عام 
دلعرفة الطريقة اليت مت هبا ازباذ قرار احلرب، وربديد ما  العسكري لغرض التأسيس

حدث والضمان بأخذ الدروس والعرب يف حاالت شلاثلة يف ادلستقبل، وانتهت أعمال 
 .48 2011شباط  2اللجنة يف 

رفضت احلكومة الربيطانية الكشف عن الوثائق التحقيقية  2012ويف سنة 
تماعات رللس الوزراء يف األيام اليت للجنة تشيلكوت، اليت تشَت إىل زلاضر واج

. ويف الوقت نفسو صلحت وزارة اخلارجية 2003سبقت غزو العراق يف عام 
الربيطانية باحلصول على قرار احلكم الذي ؽلنح ادلوافقة على كشف احملادثة اليت 
جرت بُت جورج دبليو بوش وتوين بلَت قبل أيام من الغزو. وذكرت احلكومة 
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لكشف عن اتصال ىاتفي بُت بوش وبلَت قبل أيام من الغزو سوف الربيطانية أن ا
وتفاصيل ربقيقات جلنة تشيلكوت   ،يشكل هتديدًا للعالقات الربيطانية األمريكية

. أما بالنسبة للمعلومات اليت 49 2014كان من ادلقرر أن يعلن للجمهور عام 
خبصوص اإلعالن  زبص الواليات ادلتحدة األمريكية يف ربقيقات جلنة تشيلكوت

عن التقرير النهائي، فجرت مفاوضات مكقفة وصعبة مع الواليات ادلتحدة األمريكية 
حول نشر ىذه الوثائق . أما خبصوص رأي جوردن براون باحلرب على العراق فقد 
ذكر أمام جلنة التحقيق الذي حضره يف جلسة استغرقت أربع ساعات بأنو يعتقد أن 

نادًا إىل ادلعلومات االستخبارية اليت قدمت  للمخابرات احلرب كان البد منها است
 . 50الربيطانية بأن العراق كان يشكل هتديداً 

 العالقات بين البلدين في عهد ديفيد كاميرون  -3
، بعد أن 2010احلكم يف بريطانيا منذ العام  51استلم حزب احملافظُت

، وألقى وزير اخلارجية 52شكل حكومة ائتالفية مع حزب الدؽلقراطيُت األحرار
الربيطاين وليم ىيغ خطاب سياسة ادلملكة ادلتحدة يف مبٌت وزارة اخلارجية بعد مدة 

، رسم فيو  2010وجيزة من استالمو مسؤولية وزارة اخلارجية الربيطانية يف أيار 
معامل رؤية جديدة للخارجية الربيطانية ودورىا يف تعزيز مكانة بريطانيا الدولية وضباية 
مصاحلها االقتصادية والسياسية يف العامل ورسم اخلطوط العريضة للسياسة اخلارجية 

 .53للحكومة 

انتهاء العمليات  وقد شهدت العالقات بُت البلدين تطورات مهمة فبعد
، وانسحاب القوات الربيطانية 2009العسكرية الربيطانية يف العراق يف نيسان 
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وصول حكومة ائتالفية جديدة يف بريطانيا عام ، وبعد  2009ادلقاتلة مع هناية سبوز 
إىل إقامة سعت احلكومة الربيطانية  خلفا حلكومة حزب العمال السابقة، 2010

عالقات ثنائية قوية دبختلف اجملاالت مع العراق، مركِّزة على الروابط الققافية 
إذ تنظر احلكومة الربيطانية إىل العراق اجلديد على أنو  والتعليمية والتجارية والتنموية،

 حجر أساس لالستقرار يف منطقة اخلليج العريب. 
غادرت القوات الربيطانية ادلتبقية يف العراق كلها،  2011مايس  22ويف 

وقد نقلت إىل الكويت بعد أن رفضت احلكومة العراقية طلب بريطانيا للبقاء يف 
 .العراق وسبديد مهمتهم

وعرّبت احلكومة الربيطانية عن رغبتها يف دعم العراق على تطوير قدراتو 
الذاتية كونو شريك أساسي يف معاجلة التحديات العادلية اليت تواجو البلدين، ادلتمقلة 

وتعد احلكومة الربيطانية أن بالقدرة على توفَت االستقرار واألمن والرخاء ادلستدام، 
رسيخ الدؽلقراطية يف الوقت احلاضر ذو أعلية كبَتة استقرار العراق وصلاحو يف ت

وترى احلكومة الربيطانية بأن بالنسبة للمصاحل الربيطانية داخل ادلنطقة وخارجها، 
العراق أن ؽلارس دورًا فاعاًل يف حفظ التوازن اإلقليمي، والسيما مع إيران،  بإمكان

وار العربية، فضاًل عن وذلك من خالل موقعو اجليوسًتاتيجي، وعالقاتو مع دول اجل
 .54االحتياطي النفطي اذلائل، وموارده البشرية 

سعت ادلملكة ادلتحدة لتوسيع عالقتها مع العراق من خالل افتتاح ادلركز و 
 2013كانون القاين   24اجلديد لتقدًن طلبات التأشَتة الربيطانية يف بغداد بتاريخ 

ورد كرين رمسياً، وذلك حبضور وزير من قبل وزير للتجارة واالستقمار الربيطاين الل
اخلارجية العراقية ىوشيار زيباري للمرة األوىل. وبذلك أصبح ادلواطن العراقي قادراً 
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على التقدًن لطلب احلصول على تأشَتات ادلملكة ادلتحدة من بغداد. ويف تصريح 
نيا قادرة أدىل بو يف حفل االفتتاح اللورد كرين، قال: "لفًتة طويلة جدا مل تكن بريطا

على تقدًن رلموعة من اخلدمات للمواطنُت العراقيُت وذلك للحصول على تأشَتة 
السمة السياحية لزيارة ادلملكة ادلتحدة، وزيارة األصدقاء واألقرباء يف بريطانيا، وكان 
من الضروري أن يسافر ادلواطن العراقي إىل عمان أو أي مكان آخر للحصول على 

العملية كانت مضيعة للوقت ومكلفة، ولذلك قررت احلكومة  تأشَتة بريطانية، وىذه
الربيطانية افتتاح مركز الستالم ادلعامالت من العراق وتسهيل منح السمة". وفتحت 

، كما وانتهز لورد كرين وزير التجارة 2013قنصلية يف أربيل يف شهر أب 
ة من ادلسؤولُت يف واالستقمار ىذه الزيارة وقام بزيارة مدينة البصرة والتقى دبجموع

البصرة، كما والتقى دبجموعة رجال األعمال وذلك لتشجيع  توسيع األعمال 
التجارية بُت العراق وبريطانيا. وتعهدت وزارة اخلارجية الربيطاين بفتح قنصلية جديدة 

 .55يف البصرة الستقبال ادلعامالت للتأشَتة الحقا

تشرين األول  13خالل زيارتو يف  أجرى وزير اخلارجية فيليب ىاموند
لقاءات مع الساسة العراقيُت يف بغداد لبحث التهديد الذي يشكلو إرىابيو  2014

وصرح ىاموند من بغداد قائاًل : "داعش  .داعش والرد الدويل على ىذا التهديد
صباعة إرىابية وحشية ال سبقل الشعب العراقي وال الشرق األوسط وال الدين 

لعنف الذي يرتكبو أعضاء ىذه اجلماعة ال يفرق بُت الققافات والدول اإلسالمي، وا
واألديان اليت يعتدي عليها، وإن مل نتصدى ذلم اآلن، فإننا سنواجو عصابات 
إرىابية رلرمة عازمة، كما أثبتت بأفعاذلا، على االعتداء على كل من ال يتفق مع 

ادلملكة ادلتحدة حىت اآلن، دبا  فكرىا ادلعوّج". وأضاف إن "اإلجراءات اليت ازبذهتا
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يف ذلك الضربات اجلوية وادلهام االستطالعية اليت تنفذىا الطائرات، تربىن على أن 
ادلملكة ادلتحدة سوف تؤدي دورىا بالوقوف إىل جانب الشعب العراقي يف كفاحو 
ضد داعش ، كما إننا نعمل مع السلطات العراقية لتنمية قدرهتا يف التصدي 

ث إننا: نقدم ادلعدات والتدريبات العسكرية لقوات األمن الكردية، لداعش، حي
والدعم السياسي للحكومة العراقية اجلديدة، ونقود اجلهود الدبلوماسية يف األمم 

مليون جنيو اسًتليٍت من  23ادلتحدة لقطع مصادر سبويل داعش، ونقدم 
 .56ادلساعدات اإلنسانية للمتضررين من وحشية داعش الرببرية " 

( خالل Michael Fallonأعلن وزير الدفاع الربيطاين مايكل فالون )و 
بأن ادلملكة ادلتحدة زبطط لغرض  2014تشرين القاين  5زيارتو إىل العراق يف 

إرسال مستشارين بريطانيُت دلقرات القيادة العراقية يف سياق توفَت مزيد من التدريب 
ون خالل زيارتو إىل العراق زلادثات وأجرى فال .للجيش العراقي ودلقاتلي البشمركة

يف بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، 
ومستشار األمن القومي فاحل الفياض، ويف إقليم كردستان اجتمع برئيس اإلقليم 

 كما زار فالون مدربُت من  .مسعود بارزاين، ورئيس حكومة االقليم نيجَتفان بارزاين
القوات ادلسلحة الربيطانية يدربون قوات البشمركة على استخدام األسلحة الرشاشة 

وقد حبث الدعم ادلستمر الذي تقدمو  .الققيلة اليت أىدهتا ذلم ادلملكة ادلتحدة
ادلملكة ادلتحدة للجيش العراقي، دبا يف ذلك قوات البشمركة، كجزء من ربالف 

 .دويل واسع يركز على دحر داعش

زيارتو للعراق، أكد وزير الدفاع الربيطاين عزم ادلملكة ادلتحدة توفَت  وأثناء
تدريب للقوات العراقية على أجهزة كشف العبوات الناسفة ادلصنوعة زلليا، إىل 
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جانب ادلساعلة بإرسال مستشارين دلقرات القيادة لتكون جزًء من الدعم اذلادف 
كما أعلن فالون بأن   .تلي داعشلتعزيز قدرات القوات العراقية على التصدي دلقا

ادلملكة ادلتحدة سوف توسع عرض التدريب احلايل لألكراد ليشمل مهارات ادلشاة،  
 .كمهارة التصويب واإلسعافات األولية، إىل جانب تزويدىم دبزيد من ادلعدات

وأعلن أن ادلملكة ادلتحدة تستعد لزيادة عدد طائرات ريرب بدون طيار يف ادلنطقة 
وات العراقية مزيداً من ادلعلومات وادلساعدة من خالل عمليات االستطالع لتوفر للق

 .57دعما للتحالف وادلصاحل الوطنية 

أزمة إنسانية كربى  2014خلق توسع داعش يف العراق منذ عام لقد 
مليون شخص يف حاجة للمساعدة اإلنسانية، دبا يف ذلك ما يزيد  8.7وأصبح 

من منازذلم. وقد خصصت وزارة التنمية  مليون شخص الذين شردوا 3.2على 
. ويف 2014جنيو اسًتليٍت لألزمة منذ حزيران عام  79.500.000الدولية 

استجابت بريطانيا للعدد ادلتزايد بسرعة من العراقيُت الذين فروا  2014صيف عام 
مليون جنيو اسًتليٍت يف ادلساعدة اإلنسانية الطارئة.  23من منازذلم خالل زبصيص 

األموال ادلقدمة الغذاء وادلأوى وادلياه والصرف الصحي والرعاية الطبية آلالف ىذه 
 من األسر النازحة الضعيفة عرب العراق .

، مع اقًتاب فصل الشتاء واطلفاض درجات 2014يف كانون األول عام و 
مليون جنيو اسًتليٍت  16.5احلرارة إىل ما دون الصفر، واصلت بريطانيا دعمها مع 

تقدًن ادلساعدات لعشرات اآلالف من األسر، دبا يف ذلك توفَت إمدادات إضافية ل
، أعلنت بريطانيا 2015ومع تدىور الوضع اإلنساين يف عام  الشتاء األساسية .

 مليون جنيو اسًتليٍت.  20حزيران سبويالً إضافياً قدره  4يف 



 مجلة دورية دولية محكمة                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 136  10العدد 
 

يطاين أعلن وزير التنمية الدولية الرب  2015وخالل زيارة للعراق يف أيلول 
مليون جنيو اسًتليٍت من الدعم وتوفَت الرعاية الطبية وادلياه النظيفة  20ديزموند عن 

وخدمات الصرف الصحي احملسنة وادلأوى والدعم النقدي وغَتىا من الضروريات 
إىل النازحُت العراقيُت، وبذلك يكون اصبايل ىذا اجلهد اإلنساين لوزارة التنمية 

 .58جنيو اسًتليٍت  79.500.000 الدولية الكلي يف العراق

مت تعيُت سفَت جديد للعراق يف لندن ىو صاحل التميمي الذي زار وزارة 
والتقى توباياس إلوود وزير شؤون الشرق  2015أيلول  10اخلارجية الربيطانية يف 

مدير عام دائرة شرق األوسط ومشال  األوسط ومشال أفريقيا، والسيد نيل كرومبتون
رحب و أفريقيا، والسيد جون دين مسؤول ملف العراق يف اخلارجية الربيطانية، 

توباياس إلوود بالسفَت، وىنئو دبناسبة تسنمو مهام عملو سفَتاً جلمهورية العراق لدى 
بريطانيا، وأكد على أن بريطانيا سوف تواصل دعمها للعراق يف حربو ضد 

كما ورحب باالصالحات الذي يقوم بو رئيس الوزراء العراقي حيدر   االرىاب،
 .العبادي يف احلكومة، وبُت الوزير بأن لو النية لزيارة العراق يف ادلستقبل القريب

عرب السفَت عن شكره جلهود بريطانيا للمساعدات العسكرية واإلنسانية اليت 
ان داعش االرىايب، وطلب السفَت سبنحها بريطانيا للعراق والعراقيُت يف حرهبا ضد كي

من ادلملكة ادلتحدة تقدًن ادلزيد من الدعم اإلنساين والعسكري للحكومة العراقية يف 
كما أشار السفَت إىل ربديث ملف جديد يف السفارة وىي  .ىذه ادلرحلة احلساسة

ملف "األمن والسالم النسوي" وأن ىذا العمل يؤكد على حرص احلكومة العراقية 
ظ على حقوق االنسان وباألخص النساء يف حاالت الصراع ومعاجلة للحفا

الضحايا من النساء يف احلرب، والسيما ضحايا نساء األيزيديات على يد تنظيم 
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ومن مث تطرق السفَت إىل تطلع السفارة جلهود وزارة اخلارجية  .داعش اإلرىايب
من شأنو دفع العالقات لتسهيل إجراءات مسة الدخول إىل بريطانيا للمواطنُت، وىذا 

يف اجلوانب كافة. وأكد الوزير بأنو سيتم التنسيق وسيدعم موقف السفارة واحلكومة 
 .59العراقية مع وزارة الداخلية ذلذا الغرض 

أوراق اعتماده إىل  2015تشرين األول  14قدم السفَت صاحل التميمي يف و 
لعراق لدى ادلملكة ادلتحدة ادللكة اليزابيث القانية سفَتًا فوق العادة جلمهورية ا

ونقل السفَت ربيات الرئيس فؤاد معصوم إىل  لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
ادللكة وسبنياتو للملكة ادلتحدة بدوام التقدم واالزدىار، وأبدت جاللة ادللكة اليزابيث 

ح للسفَت ترحيبها بالسفَت متمنيًة للعراق ربقيق االستقرار والتقدم واالزدىار والنجا 
 يف مهام عملو يف ادلملكة ادلتحدة.

وهبذه ادلناسبة أقام السفَت حفل استقبال حضره ادلارشال ألسًت ىاريسن 
والبارونة اؽلا نيكلسن ادلبعوث التجاري اخلاص لرئيس الوزراء الربيطاين إىل العراق، 

وماسية وعدد من موظفي وزارة اخلارجية الربيطانية، وعدد من رؤساء البعقات الدبل
ادلعتمدين يف ادلملكة ادلتحدة وشلقلُت عنهم. وقد القى السفَت خالل احلفل كلمة 
أعرب فيها عن سعادتو بلقاء ادللكة وقال "إنو لشرف عظيم أن أقدم أوراق 
اعتمادي سفَتًا جلمهورية العراق لدى ادلملكة ادلتحدة"، متمنيًا أن يكون موفقًا يف 

 البلدين من خالل العمل ادلشًتك بُت اجلانبُت.تطوير العالقات القنائية بُت 

كما أبدى السفَت شكره للحكومة الربيطانية والتحالف الدويل على دعمهما 
للقوات العراقية يف حرهبا ضد تنظيم داعش اإلرىايب، موضحًا "أعلية العمل معاً 
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م، للتخلص من ىؤالء اإلرىابيُت الذين يدعون اإلسالم، واحلقيقة أهنم ال دين ذل
وإن زبليص العراق من ىذا التهديد اإلرىايب ودبساعدة اجملتمع الدويل سوف ؽلّكن 
اجملتمع العراقي أن يبدأ مرة أخرى يف بناء فسيفسائو احلضارية الغنية بالققافات وأخذ 
دوره يف اجملتمع الدويل" . كما القى ادلارشال اليسًت ىاريسون كلمة أكد فيها على 

ق ودوره يف بناء احلضارة االنسانية والتطور يف رلاالت العلوم العمق التارؼلي للعرا
 .60والرياضيات 

وزير الدولة لشؤون  2016كانون القاين   7إلتقى السفَت صاحل التميمي يف و 
الشرق األوسط يف وزارة اخلارجية الربيطاية توبياس إيلوود يف مقر وزارة اخلارجية 

 العالقات القنائية بُت البلدين وتبادل الربيطانية، وجرى خالل اللقاء التطرق إىل
 وجهات النظر يف ادلواضيع الراىنة على الساحتُت العادلية واإلقليمية.

وىنأ وزير الدولة الربيطاين توبياس إيلوود السفَت على اإلنتصار العسكري 
الكبَت الذي حققتو القوات العراقية ضد تنظيم داعش يف إستعادة مدينة الرمادي، 

عرب السفَت عن ثقتو بقرب ربرير كامل أراضي العراق من سيطرة داعش يف حُت أ
بفضل الروح ادلعنوية العالية واخلربة الكبَتة اليت إكتسبتها القوات العراقية يف القتال 
ضد اإلرىاب، شاكرًا ادلملكة ادلتحدة على مواقفها الداعمة للعراق يف كافة 

 .61اجملاالت، والسيما يف زلاربة داعش 

مستشار األمن الوطٍت فاحل الفياض بزيارة رمسية اىل ادلملكة ادلتحدة  وقام
، والتقى عدد من ادلسؤولُت  2016آذار  15إستمرت عدة أيام اختتمها يف 

الربيطانيُت، وتباحث معهم يف ادلواضيع ذات اإلىتمام ادلشًتك، مستعرضاً 
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ددًا على أعلية اإلنتصارات اليت حققها العراق على تنظيم داعش اإلرىايب ومش
 .62الدعم الذي تقدمو ادلملكة ادلتحدة للعراق 

السفَت  2016نيسان  10معصوم يف  فؤاد استقبل رئيس اجلمهوريةو 
فرانك بيكر، وحبث معو تطورات األوضاع السياسية  الربيطاين لدى العراق

أكد واالقتصادية واألمنية يف ادلنطقة، فضاًل عن العالقات القنائية بُت البلدين، و 
معصوم على أعلية العالقات اليت تربط العراق وادلملكة ادلتحدة، داعيًا إىل "سبتينها 

  واالرتقاء هبا على سلتلف ادلستويات دلا فيو مصلحة شعيب البلدين الصديقُت .

من جهتو أكد السفَت بيكر على أعلية العالقات القنائية، مشَتًا إىل أن و 
ىل العراق ومساعدتو يف ذباوز العقبات األمنية "ادلملكة ادلتحدة تنظر باىتمام إ

واالقتصادية من خالل مواصلة الدعم العسكري واالنساين، وتوسيع التعاون القنائي 
 .63البناء يف سلتلف اجملاالت" 

دبسؤويل الدائرة  2016حزيران  10التقى السفَت صاحل التميمي  يف و 
ية، حيث مت التطرق إىل ادلواضيع ذات الدولية وقسم اذلجرة يف وزارة الداخلية الربيطان

العالقة، ومنها مواصلة التنسيق ادلشًتك والعمل اخلاص بتقدًن التسهيالت الالزمة 
دلنح مسات الدخول إىل العراقيُت، وموضوع تبادل اخلربات ادلشًتكة، وإعداد برامج 
 تدريب خاصة لتأىيل الكوادر العراقية ذات العالقة، فضاًل عن مناقشة ملفات
اسًتداد ادلطلوبُت العراقيُت واحلجز على امواذلم، ومت االتفاق على إدامة التعاون يف 

 .64ىذا اجملال دبا يساىم يف خدمة مصاحل البلدين الصديقُت 

 لجنة حرب العراق ) تقرير لجنة تشيلكوت ( -4
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 2007براون زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء يف عام  بعد تبوء غوردون
عمد احلزب إىل ربميل قيادة توين بلَت مسؤولية مشاركة بريطانيا حبرب العراق، وبدا 
ذلك واضحًا من تصرػلات ومواقف غوردون براون الذي خلف توين بلَت، وإستمر 

يت شهدت ، وخالل ادلدة ال65 2010احلزب بذلك بعد خسارتو للسلطة يف عام 
  إنتخابات لرئاسة حزب العمال خلفًا لغوردن براون وظهر ذلك من خالل

تصرػلات ادلتنافسُت الرئيسيُت األخوين ديفيد ميليباند وإد ميليباند اللذين أبعدا 
 . 66نفسيهما كليا عن قرارات توين بلَت دبشاركة بريطانيا يف حرب العراق 

حشد الرأي العام احمللي يف بريطانيا لقد قاد حزب العمال احلملة اذلادفة إىل 
من أجل ادلشاركة يف حرب العراق وإسقاط  نظام صدام حسُت. ويعترب مراقبون أن 

كان وال يزال أحد أىم الدعاة من أجل   67زعيم حزب العمال آنذاك توين بلَت 
 .68احلرب وادلساعلُت فيها وادلدافعُت عن مسارىا 

 2009لذلك شكل رئيس الوزراء الربيطاين األسبق غوردون براون يف عام 
جلنة ربقيق برئاسة السَت جون تشيلكوت للتحقيق باألسباب احلقيقية اليت دفعت 
برئيس الوزراء األسبق توين بلَت لاللتحاق حبملة الرئيس األمريكي السابق جورج 

  2003بوش االبن لغزو العراق يف عام 
ُ
فًتض أن تُنهي اللجنة عملها . وكان من ادل

شهراً، لكنها أخفقت يف إصدار تقريرىا خالل ادلدة احملددة،  12يف غضون 
ماليُت جنيو إسًتليٍت. لذلك وصل  10واستغرقت سبع سنوات، وإنفقت أكقر من 

األمر إىل حد هتديد أسر جنود بريطانيُت قتلوا يف الغزو باللجوء إىل القضاء ما مل 
يلكوت" نتائج ربقيقاهتا اليت تبتغي منها إلقاء الضوء على احليقيات تنشر جلنة "تش
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اليت استند إليها بلَت للمشاركة يف احلرب اليت قادهتا الواليات ادلتحدة وقتل فيها 
 جندياً بريطانياً.  179

وكان بلَت قد مقل أمام جلنة التحقيق الربيطانية، ودافع بقوة عن القرار الذي 
رسال أكقر من أربعُت ألف جندي بريطاين للمشاركة يف حرب بإ 2003ازبذه عام 

العراق. وقال إن تقييم ادلخاطر اليت كانت تفرضها "الدول ادلارقة" تغَّت بشكل 
على الواليات  2001جذري بعد ىجمات احلادي عشر من سبتمرب/أيلول 

ق أنو ادلتحدة. وأضاف خالل شهادتو أمام جلنة التحقيق الربيطانية حول حرب العرا
"إذا مل تكن )ىجمات( احلادي عشر من سبتمرب/أيلول وقعت، لكان تقييمنا 

سبتمرب/أيلول تغَت منظورنا ومنظور األمريكيُت  11للموقف اختلف، لكن بعد 
 .69بشكل جذري" 

أعلن السَت جون تشيلكوت رئيس جلنة التحقيق بشأن حرب العراق تقريره 
يساعد التقرير أسر الربيطانيُت الـ ، وعرب عن أملو يف أن 70 2016سبوز  6يف 

على اإلجابة عن بعض األسئلة  2009و 2003الذين قتلوا بُت عامي  179
وقد حدد ما خلص إليو تقريره من نتائج بشأن ضلوع بريطانيا  .اليت ما زالت تؤرقهم

وغطى التقرير  .، فضاًل عن الدروس ادلستفادة منها2003يف حرب العراق عام 
و  2001من تقريبا لقرارات احلكومة الربيطانية السياسية بُت عامي مدة عقد من الز 

وتناول التقرير خلفية قرار مشاركة بريطانيا يف احلرب، ومدى استعداد  .2009
القوات على ضلو مناسب، وكيف دار الصراع، وماىية اخلطط يف أعقاب احلرب، 

  .مليون كلمة 2,6وىي مدة تفاقم خالذلا العنف الطائفي، ويقع التقرير يف 
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وحول سبب تأخر صدور التقرير قال تشيلكوت إن "ادلهمة كانت مضنية 
 :71جداً"، وتضمن التقرير كما أعلنو تشيلكوت نقاط رئيسة عدة، أعلها 

إن بريطانيا اختارت ادلشاركة يف غزو العراق قبل استنفاد كل اخليارات السلمية،  -1
 اً أخَتاً .ومل يكن العمل العسكري يف ذلك الوقت مالذ

مل  2003ردبا كان العمل العسكري ضروريًا يف وقت الحق، لكن يف آذار  -2
يكن ىناك أي هتديد وشيك من نظام صدام حسُت، وكان من ادلمكن هتيئة 
اسًتاتيجية احتواء فعالة، وكانت غالبية رللس األمن تدعم استمرار األمم ادلتحدة يف 

 .أعمال التفتيش وادلراقبة

ات االستخباراتية "مل تقدم دبا يقطع الشك باليقُت" أن صدام حسُت ادلعلوم -3
استمر يف إنتاج أسلحة كيمائية وبيولوجية، واعتمدت السياسة بشأن العراق على 

 .أساس معلومات استخباراتية مغلوطة وغَت دقيقة

 كانت ادلالبسات اليت ازبذ فيها قرار بشرعية العمليات العسكرية الربيطانية "غَت  -4
 مرضية" .

آذار مل يكن احملامي العام  13، ولكن حىت  2003آذار  20إن الغزو بدأ يف  -5
يف ذلك الوقت لورد غولدمسيث قد نصح بوجود أساس شرعي أمٍت للعمليات 

آذار، ال يوجد أي  14العسكرية. وباستقناء الرد على خطابو العاشر ادلؤرخ يف 
 .ة الدقيقة الزباذ القرار غَت واضحةتسجيل رمسي ذلذا القرار، ومازالت اخللفي
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قوضت اخلطوات الربيطانية سلطة رللس األمن، وػلدد ميقاق األمم ادلتحدة  -6
مسؤولية احلفاظ على السالم واألمن ضمن أعمال رللس األمن. كما ادعت 
احلكومة الربيطانية أهنا تتحرك نيابة عن اجملتمع الدويل "لتعزيز سلطة رللس األمن"، 

  .انت تعلم أنو ال يوجد دعم كبَت خلطواهتالكنها ك

كان الوقت قصَتًا "لتجهيز ثالثة ألوية عسكرية" على ضلو مناسب لنشرىا يف   -7
العراق، وبالنسبة حلجم ادلخاطر "مل ربدد بشكل مناسب ومل يكشف عنها" للوزراء، 

 شلا أسفر عن "نقص ادلعدات" .

القوات الربيطانية يف العراق ، واجهت 2009و  2003خالل احلقبة بُت  -8
ثغرات يف بعض رلاالت القدرة الرئيسة، من بينها ادلركبات ادلدرعة واالستطالع 

ومل يكن واضحا دبا يكفي من  .وادلعلومات االستخباراتية ودعم الطائرات ادلروحية
ىو ادلسؤول، يف أي إدارة داخل نطاق وزارة الدفاع، عن ربديد تلك القغرات 

 .وتوضيحها

كان ينبغي عدم التسامح بشأن التأخَت يف توفَت مركبات الدوريات والتقاعس   -9
عن تلبية احتياجات القوات الربيطانية فيما يتعلق دبعدات االستطالع 

 .واالستخبارات وادلروحيات

، أكد توين بلَت رئيس الوزراء الربيطاين للرئيس األمريكي 2002سبوز  28يف  -10
ون معو "مهما كان". لكنو أشار يف اخلطاب إىل أن جورج دبليو بوش إنو سيك

التحالف األمريكي للعمليات العسكرية ػلتاج إىل تقدم يف عملية السالم يف الشرق 
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األوسط، وسلطة األمم ادلتحدة، وتغيَت الرأي العام يف بريطانيا وأوروبا وبُت زعماء 
 .الدول العربية

انت احلكومة بعواقب الغزو، كما  وعلى الرغم من التحذيرات الصرػلة، استه -11
كانت اخلطط واالستعدادات لعراق ما بعد صدام حسُت "غَت كافية سباماً"، فقد 
فشلت احلكومة يف ربقيق األىداف اليت كانت وضعتها لنفسها يف العراق، وقتل يف 

 بريطاين، وتكبد الشعب العراقي خسائر فادحة.  179الصراع 

د منها، وخلص إىل أن بلَت بالغ يف تقدير حجم حدد التقرير دروسًا يستفا -12
قدرتو للتأثَت على القرارات األمريكية يف العراق، كما أن عالقة بريطانيا مع الواليات 

 .ادلتحدة ال تتطلب دعماً غَت مشروط

وقال التقرير إنو من ادلهم إجراء مناقشات على مستوى الوزراء تشجع على  -13
يقة تتسم بالتحدي، بغية ضمان هتيئة األسلحة ادلدنية النقاش الصريح والواعي وبطر 

والعسكرية للحكومة على ضلو مناسب، وذكر إنو البد يف ادلستقبل من حساب 
 .صبيع أوجو التدخل ومناقشتها بصرامة، كما البد من تطبيق القرارات تطبيقا تاماً 

وأشار التقرير إىل الفشل االستخباري الفضيع الذي وقعت بو أجهزة 
ستخبارات الربيطانية، سواء جبمع ادلعلومات، أو ربليلها، أو تقدؽلها . وردبا كان اال

اجملال ادلهم األخَت للجنة تشيلكوت ىو فحص كيفية تقدًن ادلعلومات االستخبارية 
ادلعلومات  2002إىل العموم. إذ وصفت تقييمات استخبارية سرية يف آذار 

ا "مشتتة وغَت مكتملة "، ومع ذلك رفعت االستخبارية عن األسلحة العراقية بوصفه
يف أيلول يف ذلك ادللف الشهَت، الذي زعم رئيس الوزراء توين بلَت الحقا أنو كان 
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"ال يقبل الشك"، مستندًا بشدة إىل خرباء جلنة االستخبارات ادلشًتكة ومصداقيتهم 
72. 

( على إغلاد  MI-6ويرجع جزء من ىذا التصلب إىل قدرة جهاز ) 
، عندما كان ادللف يُعد لتقدؽلو، ولكن قد 2002جديدة" يف صيف عام "مصادر 

يطال اللوم أيضا العملية اليت مسحت بضياع التحذيرات القانونية والشروط الضرورية 
يف ىذا الصدد، وجبعل تلك ادلعلومات االستخبارية تصور بوصفها أقوى شلا كانت 

تخبارات ادلشًتكة ورئيسها الحقا عليو فعلياً، وأي نقد ىنا قد يقع على جلنة االس
 .السَت جون سكارليت

وأيا كان احلكم النهائي، فإن ذبربة العراق ستكون إحدى التجارب اليت 
ستلقي بظالذلا طويال على العمل االستخباري الربيطاين، ويرى منتقدو احلرب على 
العراق أن الفشل يف إعادة تقييم ىذه االفًتاضات بشأن العراق كان بسبب أن 

ن ادلعلومات االستخبارية كانت قطار احلرب كان قد انطلق من زلطتو، وأشاروا إىل أ
يف النهاية رلرد ذريعة ووسيلة إلغلاد تربير عام، وإلقناع الناس لدعم القضية اليت  

 .73كانت قد قررت مسبقاً، وىذه القضية كانت تغيَت النظام 

وقال السَت جون تشيلكوت إنو يأمل بأن تقرير جلنتو تضمن إن أي مغامرة 
لن يتم اإلقدام عليها دون إجراء ادلزيد من  عسكرية خارجية على ىذا ادلستوى

التحليل الدقيق والتقييم السياسي، ذلك أن "التحليل الدقيق ضروري قبل خوض 
وأوضح تشيلكوت "توقعي األكرب ىو إنو لن يكون شلكنًا يف ادلستقبل  . "احلرب
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خوض مشروع عسكري أو حىت دبلوماسي على ىذا ادلستوى وهبذه اخلطورة دون 
 ".ليالت وتقييمات سياسية متأنية ودقيقةإجراء رب

( شاىد أدلوا بشهاداهتم أمام جلنة 100وكان بلَت واحدًا من أكقر من )
تشيلكوت، إذ مقل أمامها مرتُت، وقد دافع عن قراره إشراك القوات الربيطانية يف 
عملية غزو العراق، ولكنو "اعتذر" مع ذلك عما وصفو باخللل االستخباري حول 

كما اعًتف رئيس   .العراق السلحة دمار شامل وقدرتو على استخدامهاامتالك 
احلكومة الربيطانية األسبق حبصول قصور يف التخطيط حلقبة ما بعد احلرب، وفشل 
يف استشراف سنوات العنف وسفك الدماء اليت اعقبت قرار حل اجليش العراقي 

  .74وادلؤسسات األمنية 

ق الوزارية اليت أزيلت عنها صفة السرية، واحتوى التقرير على تفاصيل الوثائ
وتقييمات استخبارية عن قدرات العراق التسليحية، ومراسالت خاصة بُت توين بلَت 
والرئيس األمريكي آنذاك جورج بوش االبن تتعلق باحلرب على العراق وأسس 

 .التدخل العسكري

الغزو  وأفاد تقرير تشيلكوت عن احلرب يف العراق بأن بريطانيا شاركت يف
دون استنفاد كل اخليارات األخرى السلمية لنزع سالح نظام صدام حسُت، وقال 
السَت جون تشيلكوت، رئيس جلنة التحقيق يف حرب العراق أمام النواب والرأي 

 . "العام الربيطاين إن الغزو مل يكن "احلل األخَت

اعتمد على "معلومات  2003وجاء يف التقرير أن غزو العراق عام 
استخباراتيو مغلوطة وتقديرات غَت دقيقة"، وأضاف التقرير أن توين بلَت، رئيس 



 مجلة دورية دولية محكمة                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 147  10العدد 
 

وزراء بريطانيا وقتها، استهان بتأثَت احلرب على العراق وادلنطقة برمتها، على الرغم 
 .من "التحذيرات الواضحة" اليت أطلقت وقتها

اقية وعزز السَت تشيلكوت انتقادات وردت يف تقارير سابقة عن احلرب العر 
العتماد ادلعلومات االستخباراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل اليت حبوزة صدام 

، حذر فيو من أن 2002لتربير احلرب، وانتقد خطابًا ألقاه توين بلَت يف أيلول 
 45صدام ؽللك ترسانة من األسلحة البيولوجية والكيمياوية ؽلكنو أن ػلركها خالل 

 .دقيقة

عراق يف اخلطاب ويف ادللف الذي نشر يف اليوم وقال إن "تقدير قدرات ال
نفسو كان غَت دقيق سباماً"، وقال بلَت أمام النواب إنو قدر أن إمكانية حصول 
اجلماعات اإلرىابية على أسلحة دمار شامل كانت "خطرًا حقيقيًا وزلدقًا على 

ي قد بريطانيا وأمنها القومي" . ولكن بلَت وصلتو ربذيرات من أن التدخل العسكر 
تعزز هتديد تنظيم القاعدة على بريطانيا ومصاحلها، ووصلتو ربذيرات أيضا، حسب 
السَت تشيلكوت، من أن الغزو قد يؤدي إىل حصول صباعات إرىابية على أسلحة 

 .العراق وقدراتو العسكرية

وقال زعيم ادلعارضة، جَتؽلي كوربن، إن تقرير تشيلكوت كشف أن احلرب 
اناً عسكرياً، دبربرات مغلوطة"، وأن النزاع كان "غَت قانوين" على العراق كانت "عدو 

، وأضاف كوربن، الذي صّوت ضد احلرب يف رللس العموم وقتها، إنو على صبيع 
النواب أن "يشعروا باألسى" دلا كشفو تقرير تشيلكوت من معلومات خبصوص غزو 

 العراق .
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على العراق فقدت  وعلى الرغم من أن الواليات ادلتحدة اليت قادت الغزو
جندياً يف العراق،  179من جنودىا يف احلرب، بينما فقد اجليش الربيطاين  4487

ألف  90وزبتلف اإلحصائيات بشأن الضحايا العراقيُت الذين يقدرون ما بُت 
ألف شخص، فإن التقرير مل يصدر حكمًا يدين فيو بلَت أو وزراء معو  600و

سَت تشيلكوت إن التقرير ال يصدر حكما بشأن بانتهاك القانون الدويل، وقال ال
شرعية احلرب أو عدمها، وإن ادلشاركُت يف التحقيق مل يقسموا على إفاداهتم، وإن 

ولكن السَت تشيلكوت مل يًتدد يف انتقاد  .نتائج ربقيقو ليس ذلا قوة القانون
ووصف حرب العرق بأهنا  .القرارات اليت ازبذت من أجل خوض احلرب، وبعدىا

ووجو انتقادات الذعة  .دخل مت "بطريقة سيئة جداً" وال تزال تبعاتو ماثلة إىل اليومت
"بالغوا يف تقدير قوهتم"،  -حسب التقرير  -للقادة العسكريُت الربيطانيُت، الذين 

 .75 وىو ما جعلهم يتخذون "قرارات غَت صائبة"

رياً، وقال السَت جون أن التدخل العسكري ضد صدام حسُت ردبا كان ضرو 
"يف حد معُت"، ولكن عندما انضمت بريطانيا إىل التحالف، بقيادة الواليات 

، مل يكن الرئيس العراقي يشكل "خطرًا زلدقاً"، وكانت 2003ادلتحدة، يف آذار 
اسًتاتيجية االحتواء شلكنة، وأغلبية أعضاء رللس األمن التابع لألمم ادلتحدة كانوا 

 .وادلراقبةيدعمون استمرار عمليات التفتيش 

بدأت الرغبة يف ازباذ إجراءات ضد صدام تتعاظم يف واشنطن مباشرة بعد 
يف الواليات ادلتحدة، اليت أسفرت عن مقتل ثالثة  2001أيلول  11تفجَتات 

، 2002وقال إن بلَت أكد للرئيس األمريكي جورج بوش يف عام  .آالف شخص
كان"، وفق ما جاء يف   أي عامًا قبل الغزو، إن بريطانيا ستكون معو "مهما
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وأخرب بلَت بوش بأنو إذا أراد ربالفاً  .مراسالت بُت بوش وبلَت، نشرت مع التقرير
عسكريًا أوسع، عليو أن ػلصل على دعم األمم ادلتحدة، وأن ػلدث تقدمًا يف 

 .مسار السالم بالشرق األوسط، وأن ػلدث "ربواًل" يف الرأي العام

كان يتحدثان بصراحة عن إسقاط صدام   وكشفت ادلراسالت أن بلَت وبوش
، قال لبوش إن عملياهتما 2001. ففي مراسلة مؤرخة يف كانون األول 2001عام 

وقال:  .العسكرية يف أفغانستان قد تساعد يف تغيَت الرأي العام لصاحل غزو العراق
 "علينا أن نعطي تغيَت النظام إمساً مالئما يدعم موقفنا بشأن العراق" .

خفقت بريطانيا يف استصدار قرار أشلي يرخص بتدخل عسكري يف وعندما أ
، اهتم بلَت ووزير خارجيتو جاك سًتو فرنسا "خبلق العراقيل" يف األمم 2003آذار 

ادلتحدة، وقال إن بريطانيا تعمل مع اجملتمع الدويل "لتعزيز سلطة رللس األمن"، 
ار أن التدخل ولكن السَت تشيلكوت قال إن الذي حدث ىو العكس، فباعتب

العسكري مل ػلصل على األغلبية، "نرى أن احلكومة الربيطانية كانت يف الواقع 
 تقوض سلطة رللس األمن" .

وركز التحقيق يف أغلب أجزائو على التحضَت إلدارة العراق يف حقبة ما بعد 
احلرب، من قبل سلطة مؤقتة شكلها التحالف بقيادة الواليات ادلتحدة، ودرجة 

 .قوات الربيطانية ادلشرفة على منطقة واسعة جنويب العراق حول البصرةتسليح ال
وانتقد العديد من الشهود، بينهم وزراء سابقون وقادة عسكريون، وزارة الدفاع ألهنا 
مل توفر ادلوارد والتجهيزات الضرورية، وزبلي بريطانيا عن مناطق أساسية للواليات 

وقال بلَت للجنة التحقيق إن بريطانيا مل تكن لتتنبأ بالصعوبات اليت  .ادلتحدة
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ولكن التقرير يقول إن "سلاطر "نزاع داخلي"،  .واجهتها قواهتا يف العراق بعد الغزو
واضطرابات يف ادلنطقة، ونشاط تنظيم القاعدة يف العراق كانت كلها متوقعة قبل 

ة العراق بعد صدام كانت كلها غَت الغزو بوضوح"، وأضاف أن "التحضَتات إلدار 
 .76مالئمة، فقد أخفقت احلكومة يف ربقيق أىدافها" 

 ثالثاً : العالقات االقتصادية بين العراق وبريطانيا

دلقارنة اقتصاد دويل أكقر شلا ىو اقتصاد داخلي بااقتصاد ادلملكة ادلتحدة إن 
ادلال الدويل  (، فضاًل عن أن رأسG7مع الدول األعضاء يف رلموعة السبع )

متداخل كقَتًا مع اقتصاد بريطانيا، فاالقتصاد الربيطاين يعتمد على االستقمار 
األجنيب بشكل مباشر، وىيمنة الشركات األجنبية على قطاع الصناعة لدرجة قد 

لذلك أصبح من الواضح أن نرى  .77تؤثر على سياسة االقتصاد يف ادلملكة ادلتحدة 
للسياسة اخلارجية حلزب العمال سبيزت دبتطلبُت متناقضُت، من األبعاد االقتصادية 

الطريق القالث" للتفكَت " جهة حكومة بلَت حاولت أن ذبلب طريقة جديدة مسيت بـ
يف قلب عملية صنع السياسات. كما مارس التكنقراط وأصحاب الشركات من 

 .78القطاع اخلاص دوراً فعااًل يف رسم سياسة اخلارجية حلزب العمال 

لقد أثرت الشركات اخلاصة وادلتوسطة احلجم دورًا أساسيًا على مستوى 
االسًتاتيجيات االقتصادية يف بريطانيا، إذ أصبح أغلبية شلقلي الشركات أعضاء يف 
رللس التجارة واالستقمار الربيطاين، كما تشكل معظم ىذه الشركات أعضاء بارزين 

ار ووزارة اخلارجية الربيطانية ووزارة يف مؤسسة مشًتكة مع وزارة التجارة واالستقم
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( هتدف إىل التنسيق التجاري يف بريطانيا وتشجيع DTIالتجارة والصناعة )
 .  79األنشطة وزيادة االستقمار الداخلي والصادرات 

إن ادلملكة ادلتحدة ترى أن منح الشركات اخلاصة أدوار رئيسة: ليس فقط 
وإظلا ىم أيضا وكالء وذلم مشاركة لغرس ألهنا تساىم يف سالمة االقتصاد الوطٍت، 

. وكان لشركات القطاع اخلاص 80الليربالية والقيم يف الدول واجملتمعات غَت الليربالية 
تأثَت ملموس يف تشكيل سياسات الدولة، ولكنها ليست دائمًا تأخذ بنظر 
االعتبار، على سبيل ادلقال، فإن اثنتان من أكرب شركات النفط، وعلا شركة شل 

شركة بريتيش بًتوليوم، حذروا مراراً وتكراراً احلكومة الربيطانية بأن احلرب مع العراق و 
سيكون لو أثر سليب على أعماذلم ، ولكن ىذا احلذر مل يكن ذلا تأثَت مرئي على 

 .81سياسة احلكومة 

وتعد ىيئة التجارة واالستقمار/ مكتب العراق ىيئة تتكون من فريق صغَت 
العاملُت والناشطُت مع شركائهم ونظرائهم يف اذليئات ادلهنية  متخصص من ادلهنيُت

األخرى، ويعملون من أجل مساعدة الشركات العراقية والربيطانية للوصول إىل ذبارة 
ناجحة يف العراق وادلملكة ادلتحدة، كما وتساعد الشركات الربيطانية للتعرف على 

ق، ودعمها للوصول إىل السوق.  الفرص ادلتاحة الصلاز األعمال التجارية يف العرا
كما أهنم يعملون أيضا مع احلكومة العراقية لتحديد العقبات اليت ربول دون شلارسة 
األعمال التجارية يف العراق وزلاولة التغلب عليها ، دبا يف ذلك عن طريق رللس 

 التجارة الوزاري ادلشًتك للعراق وادلملكة ادلتحدة. 
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العراق التجارية، ىي شركة أعمال ذبارية ومقرىا وقد أسست بريطانيا بوابة 
ادلملكة ادلتحدة، وأنشئت لتسهيل ادلعامالت ما بُت الشركات من خالل تقدًن 
التسهيالت للشركات العراقية للوصول إىل الشركات الربيطانية ادلوثوق هبا يف السوق 

لتقرب من الربيطاين، السيما يف اجملال الصناعي، وشركات الصادرات، فضال عن ا
 -الشركات اليت أنشئت لتعزيز إمكانات غَت مستغلة إىل حد كبَت للتعاون العراقي

 الربيطاين.

فضاًل عن ذلك، تتوفر للشركات الربيطانية بوابة الستكشاف فرص ذبارية 
جديدة وتوسيع أسواقها دوليا . فربيطانيا ترى أن العراق لديو كل مكونات النجاح 

واحدة من أغٌت وأصلح االقتصاديات ظلوًا يف العامل. ىذه  واإلرادة الوطنية لتصبح
الشركة تعمل مع الدولتُت للتغلب على التحديات اليت تقع أمام تشجيع ومشاركة 
أكرب عدد من رجال األعمال الربيطانية يف االقتصاد العراقي سريع النمو. وىذه 

ُت العاملُت بنشاط الشركة التجارية تتكون حاليًا من فريق صغَت متخصص من ادلهني
يف التجارة مع ادلهن األخرى، ومعًا بإمكاهنم مساعدة الشركات العراقية والربيطانية 

 .82لتوجيههم ضلو الطريق الصحيح إىل ذبارة ناجحة بُت العراق وادلملكة ادلتحدة 

وخلفية ثالثة عقود من الصراع والعقوبات الدولية اليت أدت إىل عرقلة تطور 
العراق اقتصادياً، بل أدت إىل إهناكو اقتصاديًا لذلك فكان غلب السعي حقيقاً 

 إلغلاد السبل الالزمة لدعم ىذا االقتصاد . 

، تطورًا الفتًا يف 2003لقد شهدت العالقات العراقية الربيطانية ومنذ 
م اجلهات الربيطانية باالستقمار يف العراق، وقد عقدت عدة مؤسبرات اىتما
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وملتقيات اقتصادية تناولت قضايا االستقمار بشكل عام، ويف قطاع الطاقة بشكل 
خاص، وقد زارت بريطانيا وفود عراقية على مستوى رفيع برئاسة رئيس الربدلان 

لوزراء العراقي، وضمت العراقي أسامة النجيفي، وروز نوري شاويس نائب رئيس ا
تلك الوفود مدراء عامُت ومسؤولُت يف الوزارات والدوائر العراقية ادلختلفة، وقد 
قدمت الوفود العراقية صورة عن الوضع االقتصادي والسياسي واألمٍت يف العراق، 
فضاًل عن شرح دلا تقدمو احلكومة العراقية من تسهيالت للمستقمرين األجانب، 

رات على اىتمام الشركات الربيطانية الكربى وادلتوسطة العاملة يف وحازت تلك ادلؤسب
العراق، أو اليت تتطلع إىل فرص استقمارية فيو وقد شاركت بوفود من مدراء 

 ومتخصصُت يف تلك اجملاالت.

لقد بدأت الشركات الربيطانية بالعمل بشكل جيد لإلفادة من الفرص 
ت التارؼلية والققافية اذلامة اليت توجد بُت االستقمارية يف العراق ، نظرًا للعالقا

ادلملكة ادلتحدة والعراق، فضال عن السمعة الراسخة عن ادلملكة ادلتحدة لطريقة 
 شلارساهتا لألعمال ادلعروفة باجلودة والنظافة.

زيارة رئيس الوزراء وكان أىم حدث على ادلستوى االقتصادي بُت البلدين، 
ولقاءه نظَته  2009نيسان  30ة إىل بريطانيا يف العراقي نوري ادلالكي الرمسي

الربيطاين غوردون براون، ومن مث التوجو إىل مؤسبر االستقمار يف العراق الذي انطلقت 
أعمالو يف اليوم نفسو يف العاصمة الربيطانية. ووقع ادلالكي اتفاق شراكة واسعة مع 

اد القوات الربيطانية بريطانيا، ىدف إىل فتح صفحة جديدة بُت البلدين مع استعد
إلهناء وجودىا العسكري يف البصرة، وغايتها تنظيم العالقات بينهما، وسبهد دلرحلة 

وقع وزير التجارة فضاًل عن ذلك فقد  جديدة من التعاون يف قطاعات عدة .
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العراقي عبد الفالح السوداين اتفاقية اقتصادية منفصلة مع وزير األعمال الربيطاين 
 . اندلسوناللورد بيًت م

وتعّد زيارة ادلالكي إىل لندن تتوغلًا إىل ادلسار الذي اتبعتو بغداد ولندن يف 
وجعل العالقة بينهما على النهج  2003تطبيع العالقات بُت البلدين بعد حرب 

 الدبلوماسي التقليدي بُت بلدين يتمتعان بعالقات ثنائية.

ؤسبر االستقمار يف العراق وشارك رئيس الوزراء العراقي والوفد ادلرافق لو دب
الذي نظمتو وزارة التنمية الربيطانية، وترأس جلساتو نائب رئيس الوزراء العراقي برىم 
صاحل. وألقى ادلالكي خطاباً يف ادلؤسبر الذي ضبل عنوان "االستقمار يف العراق: لندن 

" الذي مشل جلسات نقاش منها "االستقمار يف العراق" و"تطوير اخلدمات 2009
دلالية" و"الطاقة وخدمات الطاقة: االستقمارات احلالية". وشارك يف اجللسات وزراء ا

وخرباء من العراق، على رأسهم وزير النفط حسُت الشهرستاين ووزير الصناعة 
وادلعادن فوزي حريري، فضاًل عن شخصيات بريطانية، منها وزير التنمية الدولية 

ات رئيس الوزراء العراقي يف لندن لقاء الربيطاين دوغالس الكساندر، ومشلت لقاء
 .83 2009أيار  1ويل عهد بريطانيا األمَت تشارلز يف 

 782حبدود  2011وبلغت صادرات ادلملكة ادلتحدة إىل العراق يف عام 
، 2010٪ عن سنة 40مليون جنيو إسًتليٍت، والصادرات من السلع زادت بنسبة 

ألعمال التجارية يف العراق، لوجود ولكن ال تزال ىناك ربديات كبَتة دلمارسة ا
الفساد اإلداري والبَتوقراطية وانعدام الشفافية ونقص يف عقود االستقمارات كما يف 
البنية التحتية واليت تصنف وضع العراق يف السجالت العادلية بالسيئة. بينما 
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مام احلكومات العراقية والربيطانية تعمالن معا دلعاجلة عدد من العوائق الرئيسة أ
التجارة، وال يزال العراق سوقًا صعبة للقيام باألعمال، والسيما بالنسبة للمصدرين 
الذين ىم عدؽلو اخلربة. ويعد األمن أيضا أحد أىم العوائق الرئيسة أمام الشركات 
اليت تتطلع للعمل يف العراق، وتنصح وزارة اخلارجية الربيطانية الزوار الستشارة 

اء نصائح حول السفر للعراق قبل السفر إليو، وينبغي شركات خاصة وظيفتها إعط
على رجال األعمال الزائرين إىل العراق أيضا التفكَت يف استخدام أجهزة أمنية 

 خاصة عند التخطيط لرحلتهم.

حاولت الدولتان توطيد عالقاهتما التجارية من خالل تشكيل اللجنة الوزارية 
، حبضور 2012يها يف بغداد يف شهر أيلول العراقية الربيطانية اليت مت االتفاق عل

وزير اخلارجية العراقي ىوشيار زيباري ووزير اخلارجية الربيطانية وليم ىيغ، وشكلت 
الربيطانية ادلشًتكة، وعقد أول اجتماع ذلا يف بغداد، وعقد  –اللجنة الوزارية العراقية 

، يف النكسًت ىاوس 2013تشرين القاين  25االجتماع القاين للجنة الوزارية بتاريخ 
وترأس االجتماع وزير اخلارجية العراقي التابع لوزارة اخلارجية الربيطانية يف لندن. 

الذي رافقو وفد مكون من كل من وكالء وزارات اخلارجية والنفط وادلالية والداخلية 
وشلقلي األمانة العامة جمللس الوزراء والبنك ادلركزي العراقي ووزارة التجارة ورللس 
رجال األعمال العراقي وسفَت العراق يف ادلملكة ادلتحدة. وحبضور وزير الدولة 
لشؤون اخلارجية الربيطاين، وعضو يف الربدلان الربيطاين ىيو روبرتسون ووزير التجارة 

وشلقلي الوزارات الربيطانية ادلعنية وشلقلي كبار الشركات  واالستقمار لورد غرين،
البنوك والدفاع والطاقة وشلقلي رجال األعمال الربيطانيُت الربيطانية ادلصرفية وقطاع 

وخالل االجتماع مت حبث أىم معوقات ومقًتحات لتطوير عمل اجمللس والعراقيُت. 
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الوزاري ادلشًتك لتوطيد العالقات االقتصادية القنائية، منها موضوع منح السمات، 
الشركات يف العراق، الضرائب، الدفاع، الرحالت اجلوية ادلباشرة، نظام تسجيل 

 .84ادلناقصات والبنوك العراقية 

واصلت ادلملكة ادلتحدة تشجيع رجال األعمال الربيطانيُت للعمل يف العراق 
وذلك بالتنسيق مع رللس األعمال الربيطاين العراقي، وذلك عن طريق زيارات 
متكررة إىل بغداد والبصرة وإقليم كردستان. وكذلك بدعم من اخلارجية الربيطانية 

( رجل أعمال 52، إذ زار )2013لتنظيم مؤسبرات عدة يف العراق ولندن خالل 
بريطاين من كافة اجملاالت الًتبوية والصناعية والتجارية بغداد يف شهر تشرين القاين 

، برئاسة شلقلُت من وزارة التنمية الدولية وىيئة االستقمار الربيطاين واجمللس 2013
دستان التجاري العراقي الربيطاين. وتسعى بريطانيا إىل توطيد عالقاهتا مع إقليم كر 

وتسعى إىل تشجيع ادلستقمرين العراقيُت ادلغًتبُت يف لندن والربيطانيُت إىل العمل يف 
، 2013إقليم كردستان، من خالل عقد مؤسبر التجارة يف أربيل يف شهر مايس 

( شركة بريطانية بإشراف مكتب إقليم كردستان يف لندن. كما وعقد 50وحضرتو )
يف إقليم كردستان بإشراف رللس األعمال  ،2013مؤسبر ذباري يف شهر حزيران 

 العراقي والربيطاين الذي حضره مائة من رجال األعمال يف بريطانيا . 

كما زار اللورد كرين وزير التجارة واالستقمار الربيطاين يف شهر كانون القاين 
زلافظة البصرة، والتقى مع رئيس غرفة التجارة يف البصرة وادلسؤولُت احملليُت  2013

 .85 احملافظة إلغلاد فرص عمل لالستقمار لرجال أعمال بريطانيُت يف
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كما وشهدت العالقات التجارية واالقتصادية بُت ادلملكة ادلتحدة والعراق 
ظلوًا واضحًا انعكس إغلابيًا على حركة التجارة بُت البلدين، إذ بلغت قيمة واردات 

(  2013ن أول كانو   -2013بريطانيا من العراق للمدة )كانون القاين 
% من رلموع الكلي 32جنيو إسًتليٍت. دبا ؽلقل زيادة قيمتها  3.617.256

، 2012%  يف العام 23للواردات الربيطانية من العراق، وىذه النسبة تشكل 
حسب إحصائيات وزارة التجارة الربيطانية. ويف حُت بلغت قيمة صادرات بريطانيا 

( مبلغ 2013كانون أول   –2013إىل العراق للمدة )كانون القاين 
 جنيو إسًتليٍت. 376.091.559

وعلى الرغم من أن ليست صبيع األرقام يف اجملال االقتصادي متوفرة، ولكن 
بإمكاننا أن نقدر القيمة التجارية بُت ادلملكة ادلتحدة والعراق خالل مدة عشر 

يت ، ال86( ، من خالل تقارير السفارة العراقية يف لندن 2003/2013سنوات )
، واليت أشارت أيضاً 2003٪  منذ سنة 190تشَت إىل زيادة إصبالية قدرىا ضلو 

إىل صادرات العراق إىل ادلملكة ادلتحدة، وتظهر األرقام ادلتوفرة زيادة ملحوظة، من 
جنيو إسًتليٍت يف  3.617.256إىل  2003جنيو إسًتليٍت يف عام  145.455

 اد اخلام. ،  وتضمنت ادلواد أنواع من ادلو 2013عام 
أما الصادرات الربيطانية إىل العراق فارتفعت إىل درجة عالية، وتتميز أكقر 
باآلليات وادلكائن وادلعدات، فضاًل عن ادلواد الغذائية، والسكائر، وادلواد حيوانية، 

.  2013-2003٪ خالل السنوات من 511وىي تتمقل بنسبة زيادة قدرىا 
ة إىل العراق ىي اآلليات وادلعدات للنقل. وكانت أكقر صادرات ادلملكة ادلتحد
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جنيو إسًتليٍت، وزادت ىذه  42.360يتمقل فقط  2003وكان خالل سنة 
 . 87 2013جنيو إسًتليٍت خالل عام  376.091.559الكمية إىل 

وأكدت احلكومة االئتالفية اجلديدة يف بريطانيا على أعلية احًتام سيادة 
يف شؤونو، وتقدًن الدعم السياسي واالقتصادي العراق ووحدة أراضيو وعدم التدخل 

والعسكري حلكومة الوحدة الوطنية العراقية، واليت نشأت من جراء عملية دؽلقراطية 
شارك هبا غالبية الشعب العراقي، استنادًا إىل تصرػلات رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

ية ليتمكن من تبوء ادلكانة الربيطانية. كما تساند بريطانيا العراق يف شىت احملافل الدول
يأمل الربيطانيون بتحسن وادلوقع ادلناسب لو على ادلستويُت اإلقليمي والعادلي. و 

الوضع األمٍت يف العراق ، يف سبيل زيادة التبادل التجاري وإقامة ادلشاريع االقتصادية 
وتعلن  وتدين كافة أعمال اإلرىاب اجلارية يف العراق ذات ادلردود االقتصادي الكبَت،

وقوفها مع العراق يف احلرب ضد اإلرىاب اليت يقودىا تنظيم القاعدة، واليت ال سبيز 
بُت دين أو قومية أو ثقافة. وربث صبيع األطراف السياسية يف العراق على ادلساعلة 
اجلادة يف العملية السياسية ونبذ العنف واالعًتاف بالعراق اجلديد الذي يقوم على 

 .88ية ويتخذ من الفيدرالية نظاماً لإلدارة ادلبادئ الدؽلقراط

وزار باقر جرب الزبيدي وزير النقل ادلملكة ادلتحدة حلضور مؤسبر يوم العراق 
اخلامس بدعوة من البارونة اؽلا نيكلسون ادلبعوث التجاري اخلاص لرئيس الوزراء 

، القى الوزير كلمة دعا 2015حزيران  2 - مايس 28الربيطاين للعراق، للمدة 
فيها الشركات الربيطانية لالستقمار يف العراق، لتلبية حاجات ادلواطن العراقي وكيفية 
بناء صبيع القطاعات اليت توفر اخلدمات والبٌت التحتية بأحدث التكنلوجيا 

وطرق  ادلستخدمة دلواكبة التطور احلاصل يف العامل مؤكدًا على أعلية ادلواىنء
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استقمارىا، داعيًا إىل االستقمار يف قطاع السكك احلديدية ليكون النقل عرب العراق 
منفذًا مهمًا للعامل وربط دول الغرب مع دول الشرق، فضاًل عن اىتمام الوزارة 
بقطاع النقل اجلوي وتطويره، وضرورة امتالك العراق أسطول حديث وكبَت من 

 . الطائرات

ر الوفد شركة روليس رويز لصناعة زلركات الطائرات وعلى ىامش الزيارة زا
يف مدينة دريب الربيطانية والتقى خالذلا الفريق الفٍت للشركة وادلسؤولُت فيها، وقد مت 

كما التقى الوزير والوفد   .توقيع مذكرة تفاىم يف رلال زلركات الطائرات وصيانتها
لشؤون النقل ومكافحة التطرف  ادلرافق لو باللورد طارق أضبد وزير الدولة الربدلاين

دبكتبو يف وزارة النقل الربيطانية وحبضور عدد من ادلسؤولُت يف سلطة الطَتان ادلدين، 
 .89الفنية اليت زبص الطَتان ادلدين   ومت خالل اللقاء مناقشة بعض ادلسائل

وقدمت وزارة اخلارجية الربيطانية للوزارات وادلؤسسات الربيطانية الراغبة 
 :90مع العراق العديد من التوجيهات، أعلها بالعمل 

تشجيع احلكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتمرير وتنفيذ التشريعات • 
 اجلديدة على النفط والغاز وتقاسم العائدات.

 ادلساعلة يف التنمية العراقية من رؤية إسًتاتيجية لقطاع الطاقة .• 

يف منظمة أوبك وادلؤسسات الدولية  تشجيع احلكومة العراقية للعب دور مسؤول• 
 للطاقة.
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العمل مع االرباد األورويب حول شراكة إسًتاتيجية مع العراق، دبا يف ذلك • 
 صادرات الغاز.

 دعم الشركات الربيطانية يف الفوز بعقود ذات قيمة عالية يف العراق .• 

 ربسُت عمليات احلصول على  تأشَتة ادلملكة ادلتحدة يف العراق .• 

تشجيع احلكومة العراقية من أجل حل ادلشاكل اليت تعرقل األعمال، وتشجيع  •
 االستقمار.

 دعم وزيادة ظلو القطاع اخلاص يف العراق ، والذي يؤدي إىل خلق فرص العمل .• 

بناء الشراكة الققافية بُت ادلملكة ادلتحدة والكليات واجلامعات العراقية لدعم • 
 رات ادلهنية واألكادؽلية وادلهنية .وربسُت التعلم وتطوير ادلها

 ربسُت وتوفَت التعليم والتدريب يف القطاع احلكومي .• 

 تشجيع ادلنح الدراسية ادلمولة من العراق إىل ادلملكة ادلتحدة.• 

 البحث عن خفض القيود على البنوك ادلؤىلة إلصدار خطابات االعتماد .• 

دعم جهود البنوك الربيطانية للدخول تشجيع سوق مفتوحة أمام البنوك األجنبية و • 
 والنمو.

دعم وتطوير اخلدمات ادلصرفية لألفراد لتقدًن القروض الصغَتة إىل الشركات • 
 اخلاصة والعامة. 
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ولكن ما زالت ىنالك رلموعة من العقبات ربول دون تطوير العالقات 
 االقتصادية والتجارية بُت البلدين منها:

 الوضع األمٍت . -
على مسات الدخول )الفيزا( من اجلانبُت ، وقد سعت وزارة اخلارجية  احلصول -

الربيطانية إىل تسهيل إجراءات احلصول على مسات الدخول للمواطنُت العراقيُت 
، وبالرغم من  2012وذلك بافتتاح مركز إلصدار التأشَتات يف بغداد يف هناية عام 

ال توجد رحالت جوية مباشرة حلد  عقد اتفاقية للطَتان ادلدين بُت البلدين إال انو
 اآلن لألسباب األمنية.

اإلجراءات الطويلة ادلتمقلة بالبَتوقراطية يف دوائر الدولة العراقية عند قياسها  -
 بالدول النامية األخرى وحىت اجملاورة للعراق

 .91ضعف قوانُت االستقمار يف العراق  -
 ةية البريطانيالعالقات الثقافية العراقرابعاً : 

تعّد العالقات الققافية بُت العراق وبريطانيا من أىم زلاور العالقة بُت 
البلدين، وكان ذلا إرث تارؼلي كبَت بُت البلدين، ومن أبرز العالقات الققافية بُت 

، الذي 1952العراق وبريطانيا كان تأسيس اجمللس الققايف الربيطاين يف العراق عام 
ية بُت العراق وبريطانيا وتوفَت الفرص التعليمية يسعى إىل تعزيز العالقات الققاف

، ليعاود افتتاحو مرة ثانية يف عام 1999للعراقيُت. وقد اُغلق ادلكتب يف عام 
  .يف أربيل 2008يف بغداد، ويف عام  2003



 مجلة دورية دولية محكمة                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 162  10العدد 
 

ركّزت أعمال اجمللس الققايف الربيطاين بشكل رئيس على تطوير التعليم  ولقد
منذ إعادة فتح مكاتبو يف بغداد وأربيل، ومنذ ذلك الوقت ساعد اجمللس الققايف 

( جامعة وكلية ومدرسة عراقية يف إقامة عالقات مع 30الربيطاين أكقر من )
ن العاملُت يف اجملال التعليمي اجلامعات وادلدارس يف ادلملكة ادلتحدة، وبالتايل مكّ 

والطاّلب من تبادل ادلعرفة واألفكار، كما أسس اجمللس ستة مراكز لتكنولوجيا 
ادلعلومات يف جامعات بغداد وأربيل والبصرة وبابل، وساىم يف توفَت ادلزيد من 
أجهزة الكمبيوتر واالتصال بشبكة االنًتنت، وقدم اجمللس كذلك برامج تدريبية 

( مشرفًا من كوادر وزارة الًتبية العراقية إلطالعهم على آخر ما مت 40)ألكقر من 
 .92التوصل إليو من تطورات يف رلال تدريس اللغة اإلصلليزية 

وبذل اجمللس الققايف الربيطاين جهودًا مع ادلؤسسات الققافية والتعليمية 
زيزه خبربات العراقية وعمل على إعادة ربط العراق باجملتمع التعليمي الدويل، وتع

ادلملكة ادلتحدة يف ادليدان الققايف والتعليمي، وكذلك تقدًن ادلساعدات واخلربات 
وكان اجمللس   .ادلطلوبة لوضع حلول للتحديات اليت يواجهها قطاع التعليم يف العراق

 الققايف الربيطاين قد أطلق برنامج الشراكات التنموية يف التعليم العايل يف العراق
(DelPHE) ن خالل فعاليتُت تكللتا بالنجاح يف مدينيت بغداد وأربيلم.  

ويف أحدث مسعى لتطوير التعليم يف العراق، والسيما ما يتعلق بتعليم اللغة 
اإلنكليزية أشرف اجمللس الققايف الربيطاين والسفارة األمريكية يف بغداد على عقد 

دلهنية والتواصل دلدرسي مؤسبر أطلقت دبوجبو أول صبعية متخصصة يف رلال التنمية ا
  .93اللغة االصلليزية 
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إن اجمللس الققايف الربيطاين يف العراق يهتم ببناء العالقات بُت األشخاص 
وادلؤسسات يف ادلملكة ادلتحدة والعراق من خالل أنشطة وبرامج تعزز الفهم 

  .والفنوناألفضل للغة اإلصلليزية وكذلك التعاون يف اجملاالت ادلختلفة يف التعليم 

ويركز على ربسُت جودة تدريس اللغة اإلصلليزية حيث استكمل مؤخراً برامج 
تدريب مدراء التدريب جلميع مشريف اللغة اإلصلليزية يف كردستان. كما يقوم ببث 
برامج إذاعية لتعلم اللغة اإلصلليزية حبيث وصلت اىل صبهور من ادلستمعُت تعدى 

 .الشبكة ادلهنية دلعلمي اللغة اإلصلليزيةالسبعُت الفاً. كما يدعم أيضاً 

بالنمو بسبب الطلب ادلتزايد  "IELTS" وأخذ عملو يف إجراء امتحان
( 4500عليو، فقد رفع أعداد ادلتقدمُت لالمتحان إىل ثالثة أضعاف متمقاًل يف )

. وتتوفر ىذه االمتحانات يف كل من بغداد 2014 – 2013امتحان يف عام 
 . 94وأربيل، وأفتتح مركزاً جديداً يف السليمانية 

يف كل من بغداد وأربيل وعمل اجمللس من خالل تعاونو مع وزاريت الًتبية 
على ربسُت جودة التعليم يف ادلدارس من خالل وضع معايَت التعليم والتعلم 
والتطوير الذايت للمدارس، ودعم مديري ادلدارس، وكذلك تطوير قدرات ادلوظفُت. 

( مدرسة تدريبًا على القيادة يف ادلدارس 4300لقد تلقى ادلعلمون يف أكقر من )
( ألف معلم 24و) من مدراء التدريب  900ديقة. ويقوم وعلى طرق التدريس احل

( 2700( مشرف يف عموم العراق على ربسُت جودة التعليم يف )4100و)
 .مدرسة
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الًتبية، والعمل والشؤون  كما عمل اجمللس بالتعاون مع كل من وزارات
 اإلجتماعية، وىيئة التعليم التقٍت على ربسُت اجلودة يف قطاع التدريب والتعليم
ادلهٍت، فقد مت وضع إسًتاتيجية للتعليم والتدريب ادلهٍت والتقٍت بالتعاون مع الوزارات 
األخرى، وتطوير ادلعايَت ادلهنية خلمسة من ادلهن ذات األولوية، وقد صممت 

( مركزًا للتمييز، فضاًل عن 15ادلناىج اجلديدة ومت ذبريبها يف شبكة تتألف من )
لتعليم العايل على ربسُت ضمان اجلودة، والقيادة، ذلك فاجمللس يعمل مع وزارة ا

 وتدويل التعليم العايل. 

 2009وعن اىتمامات اجمللس يف رلاالت الفنون فهو يدعم ومنذ عام 
الفرقة السمفونية الوطنية العراقية للشباب اليت يراىا الربيطانيون أهنا " أشجع فرقة 

جبولة فنية يف ادلملكة  2012م مسفونية يف العامل"، إذ قامت ىذه الفرقة يف عا
قدم اجمللس ذلم ورش عمل  جبولة أخرى يف فرنسا. وقد  2013ادلتحدة، ويف عام 

تدريبية ودروس موسيقية يف مدينة أربيل بالتعاون مع األدلان إلعدادىم لعروض 
 .األداء العادلية للسمفونية

أقام  2014وقام اجمللس بتنظيم مهرجان ثقايف سنوي يف أربيل، ففي عام 
اجمللس ادلهرجان العادلي األديب القالث الذي اختَت لو إسم "نينيت" إمسًا للمهرجان 
ذلذا العام، وقد كان ىذا كلو بالتعاون مع وزارة الققافة، وجامعة صالح الدين، 
واجمللس األعلى لشؤون ادلرأة، ومنظمة آرت رول، ومنظمة ريل العراق، وركز 

 .95النساء الكاتبات ادلهرجان يف ذلك العام على 
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فضاًل عن ذلك فقد أطلق رئيس الوزراء نوري ادلالكي )ادلبادرة التعليمية( يف  
برنامج إلصالح نظام التعليم يف اخلارج، ويقوم رلموعة شليزة  2009كانون القاين 

 . 96من الطلبة العراقيُت بالدراسة سنوياً يف بريطانيا 

مت االعالن عن التوصل إىل اتفاق بُت احلكومة  2009نيسان  29ويف 
نيسان. ودبوجب  30العراقية واجمللس الققايف الربيطاين، الذي زاره ادلالكي يف 

االتفاق، سيعمل اجمللس الققايف الربيطاين مع الوزارات والدائرات ادلختصة بالتعليم 
مليون دوالر( لدعم  4.4ًتليٍت )ماليُت جنيو اس 3يف العراق. وخصصت بريطانيا 

قطاع التعليم العايل العراقي. وأكد السفَت الربيطاين يف بغداد كريستوفر برنتيس أن 
بريطانيا "حريصة على دعم مبادرة رئيس الوزراء للتعليم اليت أطلقها يف يناير )كانون 

لتعليم القاين( ". ويذكر أن مبادرة رئيس الوزراء تشمل برنارلًا إلصالح نظام ا
( آالف منحة دراسية سنوياً 10العراقي، دبا فيو ادلناىج الدراسية، فضاًل عن تزويد )

لطالب عراقيُت يف اخلارج. وقد وصل اثنان من مستشاري رئيس الوزراء يف رلال 
التعليم إىل بريطانيا يف "مهمة تقصي احلقائق" حبسب اجمللس الققايف الربيطاين. 

ؤولُت من اجمللس الققايف الربيطاين، إىل ادلالكي. وتتطلع لتقدًن مقًتحاهتما، مع مس
اجلامعات الربيطانية إىل إعالن العراق عن نسبة ادلنح اليت ستتكفل هبا احلكومة 
العراقية اليت ستكون من نصيب بريطانيا. وقد زار الوفد العراقي جامعات اكسًت 

كما جرى لقاء مع وزير ويونيفرسيت كولدج لندن وساوثايند لالطالع على برارلها،  
( طالبًا عراقيًا يف 585التعليم العايل الربيطاين ديفيد المي. ويذكر أن ىناك )

. 2003( طالبًا عراقيًا عام 125، مقارنة بـ )2009جامعات بريطانية يف العام 
وقال مدير اجمللس الققايف الربيطاين يف بغداد توين رايلي: "ادلملكة ادلتحدة والعراق 
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سبتعا بعالقات تعليمية وثقية، ومبادرة رئيس الوزراء التعليمية اجلديدة سبنحنا لطادلا 
فرصة تقوية ىذه الروابط وتعميقها مع جيل جديد من الطالب العراقيُت ادلتعطشُت 
لفرص التعليم والتواصل الدويل". وحظي التعليم باىتمام شليز يف زيارة الوفد العراقي 

ن زار نائب رئيس الوزراء العراقي ادلكتبة الوطنية ، حيث م2009إىل بريطانيا يف 
الربيطانية. والتقى وزير الققايف واإلعالم والرياضة اندي برهنام ورئيسة ادلكتبة 
الربيطانية لُت برينديل. وقدمت ادلكتبة الوطنية الربيطانية رلموعة من السجالت 

حبوزة بريطانيا،  ( ألف سجل عن العراق50التارؼلية إىل العراق، فقدمت حوايل )
 .97ليكون حبوزة العراق أطول سجل وأكقر مشولية عن تاريخ العراق 

كانون القاين   23وافتتح ادلركز األنكلو عراقي للدراسات يف لندن بتاريخ  
، وشارك السفَت العراقي صاحل التميمي يف االحتفال، وألقى كلمة شكر 2016

دن ومدير ادلركز ندًن العبد اهلل فيها مدير وأعضاء مؤسسة اإلمام احلكيم يف لن
جلهودىم يف إفتتاح ادلركز األنكلو عراقي للدراسات يف ىذه ادلرحلة ادلهمة من مسَتة 
العراق، وىو يشكل رافدًا مهمًا للباحقُت وادلهتمُت بالتعمق يف تاريخ دولة العراق 

ون منرباً الربيطانية. وأعرب السفَت عن ثقتو إن ادلركز سيك –والعالقات العراقية 
للتبادل الققايف بُت العراق وبريطانيا وسيفتح آفاق جديدة للعالقة بينهما دبا   مهماً 

 .98ؼلدم تطور وإزدىار البلدين 

 ٦١٧٢أيار  ٧١والتقى السفَت العراقي يف لندن صاحل التميمي بتاريخ 
تدريباً  دبجموعة من ادلتدربُت العراقيُت يف رلال تنقيب اآلثار الذين يتلقون برنارلاً 

بإشراف ادلتحف الربيطاين، إذ يشرف ادلتحف ادلذكور على برنامج تدرييب طويل 
األمد وعلى مراحل للمختصُت العراقيُت يف رلال اآلثار يف العراق، وقد حضر اللقاء 
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وعرب السفَت  .خرباء اآلثار ادلختصُت يف قسم الشرق األوسط يف ادلتحف الربيطاين
ل مهمة ادلتدربُت وإبداء ادلساعدة ادلمكنة وفتح آفاق عن استعداد السفارة لتسهي

التعاون مع ادلتحف الربيطاين، وأعرب اخلرباء اآلثاريُت عن أملهم يف تعزيز التعاون 
 .99والتنسيق ادلشًتك 

بالدكتور  2016حزيران  10كما التقى السفَت الدكتور صاحل التميمي يف 
الشرق االوسط والعراق واألستاذ يف  روجر ماثيوز استاذ علم اآلثار ادلختص بآثار

 جامعة ريدنغ ومدير
ادلختصة بالدراسات والبحوث ادلتعلقة باحلفاظ على تراث  (Rashid) منظمة 

العراق، ومت التطرق إىل ادلواضيع ذات العالقة ومنها دعم جهود العراق الرامية إىل 
نسكو وتوفَت احلماية إضافة األىوار يف جنوب العراق اىل الئحة الًتاث العادلي لليو 

الالزمة ذلا، فضاًل عن حبث شؤون التعاون والتنسيق يف رلال ضباية وإسًتداد اآلثار 
 .100العراقية ادلهربة، وتوفَت فرص التدريب للطلبة والباحقُت العراقيُت يف رلال اآلثار 

 الخاتمة :

تاريخ مشًتك منذ تأسيس الدولة العراقية احلديقة، وعلى  للعراق وبريطانيا
، 1958سبوز  14الرغم من أن العراق استقل من دائرة النفوذ الربيطاين بعد ثورة 

للعراق، اليت  ةدود ادلفروضاحلت على أساسو تولكنو مل يستقل من اإلرث الذي ثب
بسبب رلموعة من  أدت فيما بعد إىل كل التوترات اخلارجية وادلشاكل الداخلية،

ادلشاكل احلدودية اليت ظهرت وكأهنا ألغامًا مصطنعة لتحقيق عدم االستقرار 
 السياسي ذلذا البلد . 
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وتسعى احلكومتان العراقية والربيطانية إىل بناء أسس سليمة للعالقات القنائية 
ن بينهما، تسمح بالدؽلومة واالستمرار، وتقوم على االحًتام ادلتبادل بعد سنوات م
 الشك والريبة اليت فرضتها سنوات العزلة اليت عاشها العراق جراء احلصار الدويل . 

وتشعر احلكومتان العراقية والربيطانية أن ساحة االلتقاء بينهما بدأت 
،  2003باالتساع شيئًا فشيئًا مع التغَتات ادلتعاقبة اليت مرت بالعراق بعد عام 

 ؽلكن إغفاذلا. وتتلخص ىذه ادلصاحل يف واليت ساعدت يف بروز مصاحل مشًتكة ال
 : ما يأيت

احلرب على اإلرىاب: ترى كل من احلكومة العراقية ونظَتهتا الربيطانية أن  -1
ادلنظمات اإلرىابية كالقاعدة والتنظيمات ادلتشددة األخرى تستهدف استقرار 

نياً، وبالتايل فإن البلدين يف نظامهما السياسي وبنيتهما االجتماعية ادلتنوعة عرقياً ودي
احلكومة الربيطانية تدعم العراق يف معركتو ضد اإلرىاب، وترى أنو إذا  فشلت 
القوات العراقية يف ىذه ادلعركة، فإن تنظيم القاعدة سيكسب مركز انطالق ؽلكن أن 
يتحرك منو لنقل نشاطاتو صوب الساحتُت اإلقليمية والعادلية، ويستطيع بو هتديد 

 ربية يف العامل العريب. مصاحل القوى الغ

االستقرار يف العراق: تشعر بريطانيا بوجود واجب أخالقي وسياسي لدعم  -2
يف اإلطاحة  بريطانياجهود االستقرار يف العراق، وىذا متأيت من الدور الذي لعبتو 

. وتبذل بريطانيا زلاوالت لتهيئة الظروف السياسية 2003بنظام صدام حسُت عام 
عسكرية ادلالئمة للحكومة العراقية لكي تفرض القانون وتوفر واالقتصادية وال

إدراكًا منها أن استقرار العراق يعٍت استقرار منطقة  ،مستلزمات األمن للمواطنُت
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وقد ؽلتد  ،وعدم االستقرار فيو سينعكس سلبًا على كامل ادلنطقة ،الشرق األوسط
 نطقة من النفط والغاز. بتأثَتاتو السلبية على العامل بأسره دلا تصدره ىذه ادل

نشر الدؽلقراطية وثقافة حقوق اإلنسان: تتضافر جهود احلكومتُت الربيطانية  -3
، وتطرح بريطانيا وجهة النظر العراقوالعراقية من أجل دعم الدؽلقراطية الوليدة يف 

للدؽلقراطية وقيم التسامح يف ادلنطقة  القائلة بأن العراق ؽلكن أن يكون أظلوذجاً 
ظلوذج إظلا تصب يف خانة اإلبقاء على حالة العربية، وأن ربركات البعض لوأد ىذا األ

 التخلف السياسي الذي فرضتو بعض احلكومات العربية على شعوهبا منذ عقود .

زيادة ادلصاحل االقتصادية ادلشًتكة: هتدف احلكومتان العراقية والربيطانية إىل  -4
إذ تنظر احلكومة الربيطانية جبدية   ري واالقتصادي يف اجملاالت كافة،التعاون التجا

عالية من التبادل التجاري بُت البلدين  كبَتة إىل ما ؽلكن أن يتحقق من معدالت
وملبية للمتطلبات  نسج عالقات اقتصادية ناجحةمن خالل يف ادلستقبل، 

 .االقتصادية لكال البلدين 

تتمقل يف  2003أىم زلطات العالقات العراقية الربيطانية بعد عام وكانت 
 عدد من النقاط الرئيسة :

 46، بـ 2003شاركت بريطانيا بقاين أكرب قوة يف حرب  2003 آذار 19 يف -1
زار رئيس الوزراء الربيطاين  2003 أيارويف  ألف جندي سبركزوا يف جنوب العراق .

 . توين بلَت البصرة وأكد دعم بالده للعراق
نقل الربيطانيون السلطات األمنية للمرة األوىل إىل القوات  2006 حزيرانيف  -2

 . العراقية، لتصبح زلافظة ادلقٌت األوىل اليت تنتقل فيها السلطات إىل العراقيُت
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، ادلالكي بزيارتو األوىل إىل لندنء العراقي نوري قام رئيس الوزرا 2006 سبوزيف  -3
م غوردن براون بزيارتو للمرة األوىل إىل العراق منذ توليو قا 2007 تشرين األولويف 

 . رئاسة الوزراء
مت نقل السلطات األمنية يف البصرة من القوات  2007 كانون األوليف   -4

راء الربيطاين أعلن رئيس الوز  2008 سبوز 22. ويف  الربيطانية إىل القوات العراقية
يف ادلهمة الربيطانية يف العراق استعدادًا دلغادرة القوات  غوردن براون "تغيَتًا جذرياً"

مت إبرام اتفاقية عسكرية بُت العراق  2008 كانون األول  17 . ويف الربيطانية منها
وبريطانيا، لتنظيم بقاء القوات الربيطانية يف العراق، بعد انتهاء قرار األمم ادلتحدة 
بإبقاء القوات ادلتعددة اجلنسية ىناك. ومت اإلعالن عن سحب القوات القتالية 

 . 2009 سبوزالربيطانية من العراق حبلول 
مت تسليم مطار البصرة، الذي كان القاعدة  2009كانون القاين  1 يف -5

مت  2009 آذار 31 . ويفراق إىل السلطات العراقيةالعسكرية للربيطانيُت يف الع
وانسحبت  ،لقوات األمَتكيةلتسليم قيادة القوات األجنبية يف البصرة من الربيطانيُت 

 .الربيطانية بشكل كامل من العراق القوات

سبوز  6مهم عن حرب العراق أعلنت نتائجو يف وقامت بريطانيا بتحقيق 
 يصدر حكماً  ملإن التقرير  رئيس اللجنة لكوتيوقال السَت جون تش، 2016

بشأن شرعية احلرب أو عدمها، وإن ادلشاركُت يف التحقيق مل يقسموا على إفاداهتم، 
بيد إنو كان مهمًا جداً يف بيان عدم شرعية  نتائج ربقيقو ليس ذلا قوة القانون،وإن 

 احلرب، وبطالن الذرائع اليت ساقتها الواليات ادلتحدة يف سبيل القيام بالغزو .
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، ويف اجملال االقتصادي سعت بريطانيا والعراق لتعزيز عالقاهتما ادلشًتكة
طور من الت وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير االستقمار بينهما، وعلى الرغم
ويعد األمن الكبَت يف ىذا اجملال، إال إنو يبقى دون طموح البلدين، ألسباب كقَتة، 

 فضاًل عنأحد أىم العوائق الرئيسة أمام الشركات اليت تتطلع للعمل يف العراق، 
شلارسة األعمال التجارية يف العراق، لوجود الفساد اإلداري الكبَتة أمام تحديات ال

الشفافية ونقص يف عقود االستقمارات كما يف البنية التحتية والبَتوقراطية وانعدام 
 . واليت تصنف وضع العراق يف السجالت العادلية بالسيئة

أما يف اجلانب الققايف فقد تركزت جهود البلدين يف ثالثة رلاالت أساسية 
ىي تعليم اللغة اإلصلليزية من خالل اجمللس الققايف الربيطاين، والبعقات الدراسية 

 العراقية يف اجلامعات الربيطانية، ويف رلال اآلثار .
 قائمة الهوامش :

                                                           
، بيت احلكمة، بغداد، 1958-1945عالء جاسم زلمد احلريب، العالقات العراقية الربيطانية  1

 . 7، ص 2002
 10يطاين يف العراق، جريدة ادلدى )بغداد(، خليل ابراىيم العالف، قصة التمقيل الدبلوماسي الرب  2

 .2016نيسان 
، مطبعة البينة ، بَتوت ،  1956-1921ستار جبار اجلابري ، العالقات العراقية الفرنسية  3

؛ ينظر كذلك : صاحل زلمد العابد ، موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي يف  21، ص  2009
 . 100، ص  1979، مطبعة العاين ، بغداد ،  1810-1798اخلليج العريب 

حول تفاصيل دور ادلسًت ريج يف العراق ينظر : كلوديس جيمس ريج ، رحلة ريج ادلقيم الربيطاين  4
إيران ، ترصبة هباء الدين نوري ، الدار العربية  –كردستان   –إىل بغداد  1820يف العراق عام 

 . 2008للموسوعات ، بَتوت ، 
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احلركات القورية من العهد العقماين وحىت حنا بطاطو ، الكتاب األول العراق الطبقات االجتماعية و  5

 272، ص 1995، بَتوت ،  2قيام اجلمهورية ، ترصبة عفيف البزاز ، مؤسسة األحباث العربية ، ط
. 
، الطبعة األوىل ، انتشارات ادلطبعة  1علي الوردي ، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ، ج 6

 . 241، ص  1996احليدرية ، 
م( ىو شللوك من كرج جورجيا اشًتاه سليمان باشا 1831 -م1816شا وايل بغداد )داوود با 7

م وترقى يف ادلناصب 1800وأواله الرعاية والتعليم، عينو الوايل سليمان باشا خازندار بغداد يف العام 
واليا لبغداد بفرمان من السلطان  1816م . عُت يف العام 1814فعُت رئيساً  للعسكر يف العام 

ماين وحظي زمنو بالكقَت من االستقرار ، فكان زلبا لألدب وأىل العلم وسعى إىل إنشاء جيش العق
قوي وكانت لو نوايا الستقالل العراق على غرار وايل مصر زلمد علي باشا ولكنو مل ينجح بعد أن 

 ادلدينة جهز السلطان العقماين ضبلة إلسقاطو ومن مث عاش مدة من حياتو يف اإلستانة انتقل بعدىا إىل
 م. 1844ادلنورة وأنشأ ىناك دار للتعليم ومات يف ادلدينة يف العام 

ينظر : عبد العزيز سليمان نوار ، داوود باشا وايل بغداد ، ترصبة أضبد عزت عبد الكرًن ، دار الكتاب 
 . 1968العريب ، 

 . 241، ص  1علي الوردي ، ادلصدر السابق ، ج  8
 . 243-242ادلصدر نفسو ، ص  9

 . 323-322عبد العزيز سليمان نوار ، ادلصدر السابق ، ص   10
 خليل إبراىيم العالف ، ادلصدر السابق . 11
 ادلصدر نفسو . 12
؛ ينظر : ستيفن ىيمسلي لونكريك ،  279حنا بطاطو ، ادلصدر السابق ، الكتاب األول ، ص  13

، مكتبة اليقظة العربية ، بغداد ،  6أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ، ترصبة جعفر اخلياط ، ط 
 . 366، ص  1985

 . 33، ص  1986جعفر عباس ضبيدي وآخرون ، تاريخ العراق ادلعاصر ، ادلوصل ،  14
 خليل إبراىيم العالف ، ادلصدر السابق . 15
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، دار الشؤون الققافية العامة  7، ط  1عبد الرزاق احلسٍت ، تاريخ العراق السياسي احلديث ، ج  16

 . 69-59، ص 1989، بغداد ، 
،  6حول ثورة العشرين وأسباهبا وتطوراهتا ينظر : عبد الرزاق احلسٍت ، القورة العراقية الكربى ، ط  17

وميض صبال عمر نظمي ، ثورة العشرين اجلذور ؛  1992دار الشؤون الققافية العامة ، بغداد ، 
السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة القومية العربية " االستقاللية " يف العراق ، مركز دراسات 

 . 1985، بغداد،  2الوحدة العربية ، ط 
 نقال عن : خليل إبراىيم العالف ، ادلصدر السابق . 18
 ادلصدر نفسو . 19
اىدات جديدة بُت بريطانيا والعراق كلها عززت الوجود الربيطاين ومنها عقدت خالل عهده مع 20

اعًتفت بريطانيا يف  1930. ودبوجب معاىدة 1930ومعاىدة  1927ومعاىدة  1924معاىدة 
 بالعراق دولة مستقلة . 1930حزيران  30

، دار 1932-1922ينظر : أضبد رفيق الربقاوي ، العالقات السياسية بُت العراق وبريطانيا  21
 . 1980الرشيد للنشر ، بغداد ، 

 . 132ادلصدر نفسو ، ص  22
 ينظر : خليل إبراىيم العالف ، ادلصدر السابق . 23
 خليل إبراىيم العالف، ادلصدر السابق . 24
ة ينظر : زلمد طربوش ، دور العسكر يف السياسة ، ترصبة حول دور اجليش يف احلياة السياسي 25

 .2012زلمود أضبد عزت البيايت ، بيت احلكمة ، بغداد ، 
حول ثورة مايس ينظر : وليد زلمد سعيد األعظمي انتفاضة رشيد عايل الكيالين واحلرب العراقية  26

 . 1986، دار واسط ، بغداد ،  1941الربيطانية 
 ف، ادلصدر السابق .خليل إبراىيم العال 27
 . 235-234عالء جاسم زلمد احلريب ، ادلصدر السابق، ص  28
دراسة يف  1963-1958نصَت زلمود شكر اجلبوري ، السياسة اخلارجية للجمهورية العراقية  29

 . 163، ص  2012ضوء مقررات رللس الوزراء ، دار ضفاف للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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 خليل إبراىيم العالف، ادلصدر السابق . 30
،  1963شباط  8إىل  1958سبوز  14قحطان أضبد سليمان ، السياسة اخلارجية العراقية من  31

 . 374، ص  2008مكتبة مدبويل ، القاىرة ، 
 خليل إبراىيم العالف ، ادلصدر السابق . 32
ػلسب على يسار الوسط يف بريطانيا. يرجع تارؼلو إىل  حزب سياسيحزب العمال الربيطاين ىو  33

بدايات القرن العشرين، حُت تكونت جلنة لتمقيل العمال يف الربدلان. تطورت ىيكلية ىذا التيار يف 
نائباً ليمقلون العمال يف الربدلان. وجد احلزب جذوره يف تنظيمات  26عندما مت انتخاب  1906عام 

سياسية واجتماعية خارج الربدلان حيث تشكلت قاعدتو اجلماىَتية من أتباع رلموعة من احلركات مقل 
حركة نقابات العمال، ورلموعة اجلمعيات االشًتاكية، وحزب العمال ادلستقل، واجلمعية الفابية، 

كسي االشًتاكي الدؽلقراطي . ويؤمن احلزب تقليديًا بالسياسات االشًتاكية مقل ادللكية واالرباد ادلار 
العامة للصناعات احليوية، وتدخل احلكومة يف االقتصاد، وإعادة توزيع القروة عرب النظام الضرييب، 

م.  بدأ وإعطاء مزيد من احلقوق للعمال والنقابات، ودعم فكرة سبويل الدولة لقطاعي الصحة والتعلي
احلزب يف بداية التسعينيات من القرن العشرين يف مراجعة أدبياتو السياسية وإعادة النظر بربنارلو 
السياسي، وأقر إجراء إصالحات جوىرية يف مسار احلزب وأىدافو والتحول إىل الليربالية اجلديدة أو ما 

القالث(. ويًتكز تأييد احلزب بُت  أطلق عليها رئيس الوزراء الربيطاين األسبق توين بلَت اسم )الطريق
ابناء الطبقة العاملة وداخل النقابات العمالية وادلدن الكربى، السيما بُت األقليات العرقية والدينية 

 ينظر:  مدعوما بربنارلو السياسي لتعزيز احلريات ادلدنية والققافية ودعم حقوق ادلهاجرين اىل بريطانيا .

John Marshall , op. cit , p. 6 ; Party Finance , op. cit . 
34  Colin Hay, The political economy of New Labour 
(Manchester: Manchester University Press, 1999); John Gray, 
‘Blair’s project in retrospect’, International Affairs 80: 1, 2004, 
pp. 39–48 . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 الواليات ادلتحدة عملية ثعلب الصحراء : ضربة عسكرية جوية قامت هبا كل من 35

وجرت  ،1998كانون األول   19-16، واستمرت دلدة أربعة أيام خالل ادلدة العراق على وبريطانيا
الباحقُت  الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مفتشي العراق بسبب ما وصفتو الدولتان بعدم تعاون

، ومت إحلاق ضرر كبَت بالبٌت بغداد تركز القصف على أىداف يف، أسلحة الدمار الشامل العراقية عن
 . العراقيُت ، وسقط خالل العملية عدد كبَت من الضحاياالعراقية التحتية

 . 499، ص 2004تقرير تشاهتام ىاوس )ادلركز ادللكي للدراسات اإلسًتاتيجية يف لندن( ، سنة  36

37  John Marshall: Membership of UK political parties, House of 
Commons, SN/SG/ 5125; 2009, p. 6; See also : 
www.parliament.uk/commons/lib/research/briefings/snsg-
05125.pdf Access date: 5 Jan 2012 ; "Party Finance - The 
Electoral Commission : Regulatory issues : Political parties : 
Registers : Register of political parties". 
Registers.electoralcommission.org.uk. Retrieved 2011-06-10 . 

 
 . 580، ص 2004ىاوس )ادلركز ادللكي للدراسات اإلسًتاتيجية يف لندن( ، سنة  تقرير تشاهتام 38
 ادلصدر نفسو . 39

40 Pual William, who is making foreign policy 2004, p.917 . 
41 This new post has been criticized on the grounds that while it 
provides a fast track to the prime minister on security and 
intelligence matters it simultaneously encourages the bypassing 
of cabinet on these important issues: Review of intelligence, 
para. 607 

 . 48، ص  2004تقرير تشاهتام ىاوس ادلركز ادللكي للدراسات اإلسًتاتيجية يف لندن ، سنة  42

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Search/EntitySearch.aspx
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Search/EntitySearch.aspx
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Search/EntitySearch.aspx
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43 Review of intelligence, para. 427. 
44 Ibid 463. 

45 Brown, Gordon . Britania's Everyday Heroes, Mainstream 
Publishing, ISBN 978-1-84596-307-1, 2007 . 

 . 2008آذار  17ىيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب سي،  46

 .2009تقرير وزارة اخلارجية العراقية دائرة التخطيط السياسي  47

، وسيتم احلديث الحقا عن ادلوضوع يف ىذا 2016سبوز  6مت االعالن رمسياً عن تقرير اللجنة يف  48
 البحث .

 سوف نتطرق الحقاً لنتائج ربقيقات ىذه اللجنة . 49
50 Siddique, Haroon (22 June 2009). "Public Iraq war inquiry 
'essential', says chairman". London: The Guardian. Retrieved 24 
November 2009. 

ية ادلمقلة يف حزب احملافظُت : حزب سياسي ػلسب على ؽلُت الوسط ويعد أكرب األحزاب الربيطان 51
الربدلان الربيطاين حالياً، وأكربىا من حيث عدد األعضاء. ولو دور مهم يف ادلسار السياسي للمملكة 

ويدعم احلزب بقوة السوق احلر واالعتدال االقتصادي، وافكارىم متشائمة وضد التحالف . ادلتحدة
شغل احلياة السياسية يف ورث حزب احملافظُت حزب )التوري( والذي  (.Eurospecticاألورويب )

هنايات القرن القامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، ومازال اسم )التوري( يطلق على أعضاء 
احلزب ومؤيديو. يطلق على احلزب أيضا تسمية حزب احملافظُت واالرباديُت حيث بدأت ىذه التسمية 

 1921-1886احلقبة ما بُت  مع االندماج بُت حزب االرباديُت الليرباليُت وحزب احملافظُت يف
لدعم سياسة احملافظة على الوجود الربيطاين يف ايرلندا ومنع النزعات االستقاللية اليت كانت شائعة فيها 

http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/22/iraq-war-inquiry
http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/22/iraq-war-inquiry
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آنذاك. ويتخذ حزب احملافظُت مسارًا واضحًا للحفاظ على التقاليد الربيطانية كما وينتهج سياسة 
العام، وإقرار سياسة ضريبية تتمكن من دعم ادليزانية  لتقليص دور الدولة يف االقتصاد، وترشيق القطاع

، اىل جانب التشدد يف مكافحة اجلرؽلة ووضع ضوابط على اذلجرة إىل بريطانيا. وكان حزب احملافظُت 
قد عاىن من ضعف القيادة بعد أفول صلم مارجريت تاتشر رئيس الوزراء األسبق، شلا تسبب يف عدم 

، ولكن صلاح احلزب بإنتخاب  1997نتخابات تشريعية منذ عام سبكن احلزب من الفوز يف أي ا
قيادات شابة جديدة مكنتو من زيادة شعبيتو بُت الربيطانيُت، وقد تتوج ذلك بفوزه باإلنتخابات 

(، الذي ترأس David Cameron.  وترأس احلزب ديفيد كامَتون )2010العامة يف أيار 
  ب الدؽلقراطيُت األحرار .حكومة إئتالفية شكلها احلزب اىل جانب حز 

 ( The Prime Minister Officeادلوقع الرمسي للربدلان الربيطاين )  ينظر :

 https://www.gov.uk/government/organisations/prime-
ministers-office-10-downing-street 

ر واحلزب من اندماج حزب األحرا 1988حزب الدؽلقراطيُت األحرار: حزب ليربايل تأسس عام  52
الدؽلقراطي االشًتاكي ، ويركز فكره على احلد من تدخل الدولة يف الشؤون اخلاصة لألفراد يف بريطانيا 
وسائر دول العامل . ويؤيد بقوة التحول الدؽلقراطي للنظام السياسي، ويعزز القيم الليربالية احلديقة، 

و من الليرباليُت يف العامل يف قضية ويعارض فكرة "الدولة ادلربية" ، وؼلتلف احلزب عن بعض نظرائ
الليربالية االقتصادية حيث يفضل احلزب التزام الدولة بقيم العدالة االجتماعية دون أن ؽلس ىذا باحلرية 

يتخذ موقفًا واضحًا من العالقة مع أوروبا بدعمو لإلندماج واالقتصادية لألفراد ونظام السوق. 
 واإللتحاق دبسار الوحدة السياسية والنقدية األوروبية، ولكن الربيطاين مع مؤسسات اإلرباد األورويب

احلزب ولضرورات إنتخابية ومن اجل مشاركتو بالسلطة حاول إنتهاج سياسة مرنة يف ىذا اجملال سبكن 
من خالذلا من إقناع حزب احملافظُت بالدخول معو بإئتالف سبكن من خاللو من ادلشاركة يف احلكومة 

.  2010كلها حزب احملافظُت بعد اإلنتخابات العامة اليت شهدهتا بريطانيا يف أيار الربيطانية اليت ش
يرفض احلزب احللول االنفرادية يف السياسة الربيطانية ويرى أن أىداف السياسة اخلارجية ؽلكن أن 
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توضع موضع التنفيذ عرب العمل اجلماعي وضمن مؤسسات اجملتمع الدويل السيما األمم ادلتحدة. 
ٌت احلزب قيم احملافظة على البيئة. ويالحظ أن حزب الدؽلقراطيُت األحرار كان قد رفض ادلوقف ويتب

الربيطاين من حرب العراق وعّد تلك احلرب انتهاكًا للقانون الدويل وخروجًا عن الشرعية الدولية شلقلة 
عداً يف الربدلان مق 57يعد احلزب ثالث أكرب حزب يف بريطانيا وحصل احلزب على . وةباألمم ادلتحد

 Nick، ويرأس احلزب حاليًا نيك كلك ) 2010الربيطاين  يف االنتخابات اليت جرت يف أيار 
Clegg. ) 

 ( The Prime Minister Officeادلوقع الرمسي للربدلان الربيطاين )  ينظر :

 https://www.gov.uk/government/organisations/prime-
ministers-office-10-downing-street 

ينظر : ادلوقع الرمسي  2010تصريح وليم ىيغ وزير اخلارجية الربيطانية دبناسبة استالمو ادلنصب يف  53
 لوزارة اخلارجية الربيطانية.

 https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-
commonwealth-office 

 . 2012التقرير السنوي للسفارة العراقية يف لندن لعام وزارة اخلارجية ،  54
 . 2013السنوي للسفارة العراقية يف لندن لعام التقرير وزارة اخلارجية ،  55
 ينظر ادلوقع الرمسي للحكومة الربيطانية على الرابط : 56

https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-visits-
iraq-to-discuss-isil.ar 

57 https://www.gov.uk/government/news/uk-to-provide-
further-support-to-forces-fighting-isil.ar 
58 https://www.gov.uk/government/world/organisations/dfid-ira 

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
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 ينظر : موقع السفارة العراقية يف لندن على الرابط : 59

http://mofamission.gov.iq/ab/UKLondon&article=3510 

 ينظر : موقع السفارة العراقية يف لندن على الرابط : 60
http://mofamission.gov.iq/ab/UKLondon&article=3897 

 ينظر : موقع السفارة العراقية يف لندن على الرابط : 61
http://mofamission.gov.iq/ab/UKLondon&article=4505 

 ينظر : موقع السفارة العراقية يف لندن على الرابط : 62
http://mofamission.gov.iq/ab/UKLondon&article=5278 

 منشور على الرابط : 63
http://www.alsumaria.tv/news/165275 

 ينظر : موقع السفارة العراقية يف لندن على الرابط : 64
http://mofamission.gov.iq/ab/UKLondon&article=6474 

وبقي ؽلقل األغلبية يف  1997كان حزب العمال الربيطاين قد شكل احلكومة الربيطانية منذ عام  65
حيث فاز حزب  2010ن الربيطاين حىت اإلنتخابات العامة اليت شهدهتا بريطانيا يف شهر أيار الربدلا

احملافظُت بالعدد األكرب من مقاعد الربدلان وشكل مع حزب الدؽلقراطيُت األحرار حكومة إئتالفية 
 ليتحول حزب العمال اىل ادلعارضة داخل الربدلان الربيطاين.

ليبند الذي  فاز بزعامة احلزب بعد  انتخابات جرت داخل حزب العمال يًتأس احلزب حالياً اد مي 66
 خاضها أمام أخيو ديفيد ميليباند ) الذي كان وزيرا للخارجية يف آخر حكومة عمالية(.

)جلنة تشيلكوت( واليت  بدى ذلك واضحاً يف شهادتُت قدمهما أمام جلنة التحقيق يف حرب العراق 67
  العراقشكلت للنظر يف ظروف احلرب يف
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68 Duclos Alexander ,Influencing Tomorrow: Future 
Challenges for British Foreign Policy , p. 30 . 

 ، منشور على الرابط إصرار بريطاين على كشف دوافع بلَت يف غزو العراقنواف التميمي، ينظر :  69

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/21 

 لالطالع على التقرير كامال ينظر موقع حرب العراق التابع للحكومة الربيطانية على الرابط : 70
http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report/ 

 ينظر الرابط : 71
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160706_chilcot
_report_results_at_glance 

 ينظر الرابط :  72
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/07/160704_uk_ch
ilcot_questions 
73 Ibid 

 ينظر الرابط : 74
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/07/160705_iraq_c
hilcot_careful_analysi 

 ينظر الرابط : 75
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160706_uk_ira
q_chilcot_inquiry 
76 Ibid . 
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77 This situation is not new. See Michael Clarke, British external 
policy-making in the 1990s (London:Macmillan, 1992), pp. 44–
52. 

78 William Wallace, The foreign policy process in Britain, RIIA, 
London, 1975, p. 36 . 
79 Donna Lee, ‘The growing influence of business in UK 
diplomacy’, International Studies Perspectives 5:1,2004, pp. 50-
54 
80 Shaun Breslin, ‘Beyond diplomacy? UK relations with China 
since 1997’, British Journal of Politics and International 
Relations 6: 3, 2004, pp. 409–25. 

81 Anthony Sampson, Who runs this place? The anatomy of 
Britain in the 21st century,  John Murray, London , 2004, p. 
301. 

، ص  2012وزارة التجارة واالستقمار الربيطاين، مكتب العراق، إرشادات العمل مع العراق، سنة  82
30 . 

ينظر : مينا العرييب ، ادلالكي يلتقي براون اليوم لفتح صفحة جديدة يف العالقات بُت بلديهما ،  83
  . 2009نيسان  30جريدة الشرق األوسط ، 

 .2013تقرير السفارة العراقية يف لندن تشرين القاين  84

 ادلصدر نفسو . 85
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 اآلثار االجتماعية للتوحيد من خالل مقاربة إسماعيل الفاروقي
 /جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية / د. عبد الجليل بن سالم

 قسنطينة
 تلخيص:

يعد التوحيد لب الدين واحلياةة الاش  ان  داو دااوة اءدوياةل ور اةلتدة اخلةلادة  ان 
لاللن ااةن اباةب  ،حنناءاند اهلل از وجل، اليت دات إىل تغري واقع احليةة إىل 

 ،يف توضااايع  عاااح التوحياااد  ااان داااع إىل داااع حناااب  ويعااا  اااال قاااوم تااادرجاءدوياااةل ي
ادلقةصااد واارااةر الاايت تنوااع  اان   دااوم قوااول ادلعااةال وجااشل لو اادا ا ااتعداد ال اا  ة 

وإامااةل  احملةالظاا  اهيدااةو  ،إىل زتاال   ةداا  اهلل يف  اال  اءرض الاالي يااداو ،التوحيااد
لهوصول إىل حتقيق  عاح ت ا ا اسدناةن و نااو العقال الالي ي ناوو   ة اة  الق التني
 يف واقع احليةة.جديدة 

Abstract 
      The monotheism (Tawhiid) is considered a core of 

religion and life, that is why it is the eternal message of all 
prophets from Allah Almighty, the message which calls for 
change of life for the better. It is clear that the forms of speech 
delivered by the Prophets in clarifying the concept of 
monotheism (Tawhiid) were different and various, according to 
the nature of their people, their qualification and readiness to 
receive the comprehensive concept, meaning and effects of 
monotheism  (Tawhiid), the (Tawhiid) that calls people to carry 
God s trust and fulfill the mission on this earth through the 
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continuous readying in order to achieve the human being 
honoring, and to use the mind which enables them to well 
understand monotheism (Tawhiid) and apply in it in real life. 

 : دال
الاالي اااةن امااةد ،   دااوم التوحيااد جتناايدتعااةال رلتمعةتنااة الع وياا  واس ااش ي   اان 

والااداوة إىل تنظااية ا تمااع ااان   يااق  اان ال اا ا ع  ،داااوة اءدويااةل دلنة لاا  ال نااةد
لواقاع احلياةة و غارية   نظم جةلت داوهتة ، لللن وإ ةا  النمةذج اءاشقي  ال اليع 

االجتمةايااا  الااايت حتقياااق رراااةر التوحياااد وديااا  هلل و لهن اااوس و بةلوااا  وتاقياااق  عاااح العو
، اء   اللي ا تداى اوةر تتنةوق  ع ا ا   اسدنةن اليت  راد ة اهلل  واةدو لعوةد 

دل  اا ين   اا قة و غ وااة الع ااوت اهااى ا ااتجشل اارااةر االجتمةاياا  الاايت ادلصااهاني وا
 تنعى الو  ي  إىل حتقيق ذروة  قةصد ة. 

 ن وني  و ز   ة ني ال    وارية العقول يف الق ن الع ا ين يعد ال ةروقي واحد و 
 ادةم يف دقال اء ا  القد ذاع صايتو   ا قة و غ واة، وناوب ج  تاو ال   يا  وزلةولتاو اس

اس اااش ي   ااان وضاااعدة ادلاااوزوم إىل ادلاااو ول الااالي ي ياااد  اااال  ناااهة ينتماااي إىل  ااال  
 ااوجيب ااان ل ادلقااةل اجلغ االياا  ال ناايا  وديتهاان  رو اا  اءصاال وادلصااري، و اان اااش
ادلقةرو  ال ةروقي ؟  حنبالنؤال ال  يني اايت: ايف يندة التوحيد يف ونةل ا تمع 

 ويندرج حتت  لا النؤال   ئه  ال ايو   ةد ة: 
  وال  ن  و ادل    ال هنبيين ال ةروقي؟
 رةدية:  ة  ي  دوار التوحيد اجتمةاية؟

 د؟رةلثة: ايف تتجند اارةر االجتمةاي  لهتوحي
 رجمة موجزة من هو الفاروقي؟تأوال: 
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ولاااد ادل  ااا  والوةحااان يف اءدياااةن ال هنااابيين إرةايااال راجاااي ال اااةروقي ويةالاااة يف 
م( وقاااد درس يف جة عاااةت ا يقااا  اهاااى اااا ار اجلة عااا  اء  ي يااا  1921الهنااابني  

م، ولااو  ااجل 1952ووااريوت ح حصاال اهااى الااداتورا   اان جة عاا  إدااديةدة يف اااةم 
هلل اماا ا ا يلااة  هيئااة وةسصلااةزات، وقااد  ااة ة يف تو ااي  ادلعدااد حةالاال القااد و وااو ا

م 1986وت   ااو حااا والةتااو  اان  م 1981اس ااش ي ووا اانبن اااةم له  اا  العااةدلي 
اهااى يااد اليدااود، ويااد  ن حااو العااة   قااوا  اان يااد الغااةدر إذ  اا ل زادا اهااى   يااق 

 [1]العهة واحلق.
 [2]وةلهغ  اسصلهيزي  و ندة:وقد ت ك ال ةروقي  ؤل ةت اتب ال ثري  ندة 

 التوحيد و قتليةتو يف ال    واحليةة. -
   ه  احللةرة اس ش ي  وةلتعةون  ع زوجو لوي  دليةل. -
 اء ه  التةرخيي ءديةن العة . -
 اءاشق ادلنياي . -
 اس شم والديةدةت اءا ا.-
 الديةدةت اا يوي  وةال رتاك. -

 للتوحيدالدور االجتماعي ثانيا: 
القد تتونّي الةاهي   الا اءصال العقادّي اهاى ضلاو  اللال. الهاو  اةد التوحياد القاوا 
وني النةس الدونبت ررةر  االجتمةاي  يف اّل  يل، ولو ااةب لظدا ت توعاةت  الا 
الغيةب واضا  يف اّل  يل، ولنوال ا تمعةت اليت تهقهاق وةلتوحياد وولنانتدة وينماة 

  ة اللي تنزلو وةلو  ي   ن دواٍ  وُابوب!  ي  ن صه  انو امهيةً، ودنظ 
إّن واقااع ادلنااهمني و ااو ي اادد ايااةب التوحيااد امهيااةً لااي   اللاال  اان واقااع وقياا  
ا تمعةت؛ ذللا د بت  ندجيةت حديث   ن  ّول  لا الق ن وحاّا قوال ذلان  يلاةً 
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،  [3]راحاات تااداو إىل ا اات نة  ادلاادلوالت االجتمةاياا  لهتوحيااد يف حيااةة ادلنااهمني
وامؤّ ااا ات  ااا يع  دهااااأل ر اااةل  اءالغاااةال يف "الااا ّد اهاااى الاااد  يني" الااايت رتاااع اليداااة 

 ااا( ادلنبااق االجتمااةاي إىل جااوار 1314 ااا ا 1254الناايد رتااةل الاادين اءالغااةال  
ادلنباق ال هناا ي. القاد حتااّدث اان  ّن ادلةّدياا   و الد  يا  تنتدااي وةللا ورة إىل "إالنااةد 

 .[4]ددي "اذليئ  االجتمةاي  وتزازع  راةن ادل
 اا ( ا يف اتةواو ال ادري "ر اةل   1323 ، اا 1265و اعى ال ايحم زلماد اواد   

التوحيد" ا  ن يق   التوحيد توحيداً لهمجتمع و اّوة وني  ال اد  يف  قةول ال  ك اللي 
 .[5]ر ا اليو ال  ق  والتمّزق االجتمةاي

ادلناهة م( يف  نة ادتو 1938م ا 1873واهاى ادلناوال د ناو  اةر زلماد إقواةل  
 .[6] ن يتاّ ا ال وح االجتمةاي  لهتوحيد  تمثّه  يف "ادلنةواة واسحّتةد واحل ي 

م( الداو يناّجل يف داّن دةالال، قولاو: "إن  1973م ا 1905 ّ اة  ةلان وان داّع  
لهمنهة اهى وجود اهلل، وقدر  ة  ي يف  ن د اع   « دو ن»   هتنة لينت يف  ن 

، وذلااان يف إ اااةرة دقديااا  إىل اياااةب  [7] صااادراً"ووجاااود  و اااف واااو د ناااو وةاتواااةر  
 التورري الن ني واالجتمةاي دلود  التوحيد ال ش ي.

 ّ اااة  اااع  بهاااع الثمةدينياااةت القاااد تصااادا اااادد  ااان العهماااةل وادل ّ ااا ين لهاااادين 
و ثةال  ان ادلدلوالت االجتمةاي  لهتوحيد، رمباة ااةن  ان ادلنة اب  ن د اري  نداة إىل  

م( الالي اتاب يقاول دصاةً: "إّن  صاول 1980ق  الصادر  اتةوةت ال ديد زلماد واة
الاادين اخلمناا  الاايت دتثّاال اهااى الصااعيد العقة اادي جااو   اس ااشم واحملتااوا اء ة ااي 
ل  اااةل  النااامةل  اااي يف د ااا  الوقااات دتثّااال وووجدداااة االجتمةايااا  اهاااى صاااعيد الثاااورة 

 .[8]االجتمةاي  اليت قةد ة اءدويةل الصورة ادلت ة ه  ء    ل  الثورة"
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وااان التوحيااد قااةل: " الةلتوحيااد يعااين اجتمةايااةً  ّن ادلةلاان  ااو اهلل دون اااري   اان 
 واهى  لا ادلنوال راح يتقّصى اارةر االجتمةاي  لهتوحيد.  [9]ااذل  ادلزيّ  "

ويصور  يد قبب التشزم الوريق وني التوحيد و ويع  النظةم االجتمةاي تشز ة ال 
 ااو  اثاا   اان الااتشزم  نااةك االدوثااةق الاالايت، الةلنظااةم ين صاال إذ يقااول:"إن  نااةك  ااة 

االجتماااةاي  اااو الااا ع اااان الت ناااري ال اااة ل ذلااالا الوجاااود، ودل ااااز اسدناااةن وو ي تاااو، 
واةياا  وجااود  اسدنااةال، وااال دظااةم اجتمااةاي ال يقااوم اهااى   ااةس  االا الت نااري  ااو 

نااو ووااني دظااةم  صاابنع ال يعاايا، وإذا اااةش الاارتة  ااقي وااو اسدنااةن ووقااع التصااةدم وي
اماة صلاد   [10]ال ب ة اسدنةدي  حتمة الدي ضا ورة تنظيميا  اماة  ضاة ضا ورة  اعوري 

   اا ا  ااوزا و ااو ال يااد اءدصااةري يقااول ااان الاااوا قلااي  التوحيااد "داا ا  ن قلااي  
التوحيد والعوودي  هلل اليت اةدت  ة ال  ةالت النمةوي  تةرخيية واةدت  يدان الص اع 

ن ررااااةر اهاااى  ناااتوا ال ااا د وا تماااع، واء ااا  والدولاااا  احلقيقاااي دلاااة يرتتاااب اهيداااة  ااا
 صاااوات يف   احااال اجلماااود، والتقهاااف، والتقهياااد، رلااا د  اااعةر يصاااعب دتيياااز الااالي 

ويقااول يف  ايةق رااا  ااان  اادةدة ال  [11]ي العاو اثااريا ااان اااري  الالي ال يااؤ ن وااو"
  ة يماو اماة إلو إال اهلل: "لاللن ااةن الناة ق ااة ادلادرك ءوعةد اة و ادلوالهتة، تتغاري 

 .[12]يتغري  هواو واشقةتو، ويعيا ذت اهتة يف الن   وا تمع"
   الفاروقي إسماعيلعند  االجتماعيمدلول التوحيد وأثره  ثالثا: 

ضاا ورة  هااا  ال وااد  نااو يف جتديااد واقااع حيااةة اسدنااةن  [13]إن التبااور ال  اا ي
ري ة  ااة ا ااتق  يف وااِلرتقااةل وااو اهااى الاادوام حياان إن اءالعااةل اسدنااةدي  يااتا ة وناا

ال اااا ي، و ااااو  ااااة يعتااااو ادلوااااد  اء ااااةس ادل عاااال ذلااااة، واللااااةو  د و اااادة  اااان سلاااازون 
 هماااة اةدااات لتصااا الةهتة، وجعهداااة زل مااا  قااادر اس  اااةن، وزلققااا  لغةيةهتاااة و  اااداالدة ال

ادلوةدئ ال   ي  را ق  و ة ه  اهمة اةدات  اي اءقادر اهاى تباوي  احلياةة اسدناةدي  
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و واجد     شهتة دون ا تم ار ارةر اة الناهوي   و احلاد  نداة ءدت  ناتوا شل ان 
،وقااد  اااد  اال  احلقيقاا  اليهنااوت العهااة واالجتمااةع لناادو ا قااة ش:  تبهوااةت النااةس 

ظ وت او الز ن ،  ة قيم  ادلع ال  العهمي  التظل  نتمدة  ان وراوةهتة تتغري وتودل ال
 .[14]حيةد ة وجت د ة ورووهتة  دمة اةن القصد  ن ا تعمةذلة

و ااان اءدظمااا  ال   يااا  الااايت ااتنااات وتنظاااية  اااؤون احلياااةة اهداااة اهاااى اااااتشت  
تغرياهتاااة النظاااةم ال  ااا ي اس اااش ي والااالي يعتاااو اهاااة التوحياااد  حاااد  راةداااو ال  ينااا  

ةلتوحيد حيتاوي اهاى اقة اد إديةديا  ينادل اهاى العقال والان    عاة تقوهداة  ان ااري ،ال
إرةرة إ  ةالت اجتة دة، العهى  ويل ادلثةل الإن التوحيد يف اس اشم يقاوم اهاى ال ا ة 

راللاااة تة اااة ود اااي ااااون اسلاااو  اااةدة  ااان جااان   اسلو يااا الوحداديااا  ود اااي التعااادد يف 
سلهوقةتو و او  اة االتقا ت إلياو  اهاب العقة اد اءاا ا شلاة جعهداة تواجاو ا ت ا ةالت 
 ةزالت تواجددة  ن ااري  ن داد  صااةاة حهاوال  قنعا  ذلاة ،واهماةل ادلناهمني اهاى 
 ااا  الز اااةن قااا روا اقة اااد اهاااة التوحياااد والاااق إ اااشل  تبهواااةت اااال ز اااةن و  هاااو  ااان 

دلنهمني واري ادلنهمني، وتور ت صيةاتو وةدلدر   اليت ينتنب إليدة العاة ، ووةلتاة  ا
 دا إىل  دااور اهاااة التوحيااد وصاااور و ناااة    تعااددة زادت  ااان صااعوو  تهقاااي اهاااة 
التوحيااد وصااةر اهمااة جاادلية داااال الويئاا  ال   ياا  اس ااش ي   اثاا   نااو  ااع اةرجدااة، 

ا اةلاااب ادلناااهمني ضاااعي  ، شلاااة داااات و صاااوات ت رتتاااو يف الناااهوك اءاشقاااي لاااد
احلةج  إىل النظ  يف اهة التوحيد و ؤي  جديدة تعيد االدتمةل لاو إىل وضاع  اءصاهي، 

 اان اااشل اتااةب  –رزتااو اهلل  -و ااو شلااة  ااة ة يف إر ا ااو ادل  اا  إرةاياال ال ااةروقي 
التوحيااااد واااااات  اليااااو ال ااااةروقي  ندجااااة ال ياااادا صااااةا اليااااو ادل دماااا  التوحيدياااا  صاااايةا  

 ديدي   ورتهدة اليمة يويت:جت
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 وال: رواا  ال  اا  العقاادي مبلااة ني احليااةة  ااو   اا  جااو  ي ال ا ضااي، الةلوااان 
العقدي يف ال    اس ش ي ولعقود  ويها  ااةن وال يازال يواان يف ادلناة ل العقديا  
ادلتعهق  وةللات اسذلي  اوجود  تعةىل وص ةتو و العةلو و ة يتعهق وةءدويةل والنامعيةت 

اهاى  [15]ان يف ررةر ة ودتةجةهتة اهاى ال ا د وا تماع ادلناهة وااري ادلناهةدون الو
جاو  ي اناد اهماةل التوحياد  ااتوةر  ن الوان يف ااراةر العقديا   او   ا  ا ضاي ال

: "اهة يقتدر  عو [16] و اهمةل ال شم ،وصلد وعض اهمةل ال شم  ن يع الو وقولو
دالااع ال ااوو"، ووااةلتمعن يف  االا التع يااف اهااى إروااةت العقة ااد الدينياا  وااإي اد احلجاا  و 

يتوصاال إىل  ن اهااة التوحيااد والعقياادة ،وال ااشم وال هناا   اس ااش ي  اهدااة تناادرج يف 
 االا التع يااف ،دلااة دمعدااة رتيعااة الوااان يف العقة ااد الدينياا  إروةتااة ودالةاااة اهااى حااد 

  وال.
ال اشم و نة ال يهت ت إىل  وقف ااا   ن قوول  و ادم قواول  نامى اهاة     

ذلاالا التع ياااف ودلااة حاااةول وعااض اهماااةل العقياادة روااا  ادلوضااواةت العقديااا  مبلاااة ني 
احليةة جةل ال و  اند وعلدة  قتص ا اهى  ة جةلت ال  يع  وو  ن إ شق  نمى 
اسديةن اهى وعض ادلمةر ةت اءاشقي ، ويظدا  ذلان واضااة  ان انودا   صان ةهتة 

احلهيمااي. ودلااة  ااوق ،الااإن وعااض اهمااةل و ااعب اسديااةن ،ا ااعب اسديااةن لهويدقااي و 
التصاااوت   اااندوا ءد نااادة تغبيااا  جةداااب الواااان يف رراااةر العقيااادة اهاااى الناااهوك 
اسدنةال ،وذلن وقص  ة رو  وعض ادل ة ية العقدي  يف النهوك اءاشقي ال  دي،  
اااا و    دااااوم اسدياااةن ووجااااود اهلل تعااااةىل واخلاااوت  نااااو وةجتناااةب ادلعةصااااي واسقوااااةل 

 .[17]اهيو
قد جةل دور إرةايل ال ةروقي يف تبوي   لعهة التوحيد وإ دةر  العشق  ال مولي  ل

الايت ا التداة الو ا ي  ،واصان لاللن  [18]وينو ووني  اهاب  لاة ني ال  ا  واحلياةة
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 ؤل ااة  رااة   التوحيااد  لااة ينو اهااى ال  اا  واحليااةة (، واهااى  ااويل ادلثااةل ال احلصاا  
،  [19]ةب "التوحيااد جااو   اخلااوة الدينياا "انااون ال ااةروقي ال صاال اءول  اان ال تاا

تنةول ال ةروقي اليو  ر  اخلاشت دل داوم ال ا ي اقادي واني ال ش ا   وادلت هماني و او 
امهيا  اخلهااق اسذلاي ،وقااد دلاا  الياو ال ااةروقي  را  ادل دااوم اهااى واقاع احليااةة اس ااش ي  

تة   لهمعهوالت ، ن رته  ذلن  ن ال ةروقي ر ا يف قول ال ش    إن اهلل تعةىل اه  
 ادلقهوقةت( يؤدي يف الندةي  إىل ال عور وةال تغنةل ان الدور اسذلي يف ال ون، يف 
حاااني ر ا ال اااةروقي  اااة ارتااام  ادلت هماااون  ااان د اااي ااااون اهلل اهااا  تة ااا  و ن اهلل تعاااةىل 
الةااال يف ال ااون وإرادتااو ضاامن   ااوةب  ويعياا  دااهاا  يف النظااةم ال ااوال اماال تعااةىل 

د ة، و ن اهلل تعةىل يتدال اهى الادوام يف امهيا  اخلهاق ا قياب اهياو ون نو اهى إدة
 ااة  اان  ااوب إال ويعااود لنااوب و  االا  و نو صاادر لهتااوازن اليااو حااا ال يلااب ب، 

اء ا  اهااى الاادوام إىل  ن تنتداي  هنااه  اء ااوةب إىل اهلل ااّز وجاال، وياا ا ال ااةروقي 
داو ا  ال اعور واو الإداو حيقاق إن ال ذلن إذا  ة ت ةاال  عاو ادلناهة ت اةاش حقيقياة مب

 ررةرا ادةوي  يف حيةتو،  ندة:
إرضااااةل ال ااااعور الااااديين لاااادا ادلنااااهمني ،ل ودااااو  اثاااا   بةوقاااا  لهنصااااوص   وال:

ال  اي  و عور ادلنهة ووجود  قية وقيم  لهمقهوقةت ءضة  تزد  وتعمال  عاة زلققا  
الةدلناهة يادرك  ن اةيةت وجود ة، الماة  ان   ا  إذلاي  وجاب اهلل تعاةىل العهاو  و ت ااو 

تن ياااال  يعماااال اهااااى حتقيااااق الصااااواب احملااااةالأل اهااااى االتاااازان ال ااااوال ووةلتااااة  جتنيااااب 
ادلقهوقااةت  ااة يااؤدي إىل إالنااةد ة ،الاانان إذن   ااةم   ااةس  عيااةري يتمثاال وااةسرادة 
اسذلي  النةاللة يف ادلقهوقةت، لإلدنةن  نة دور اظية يف ت عيل  لا اء ةس وقبف 

 ذتةر  اسدةوي . 
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وةرتوةط  هنه  اء وةب وةدلنوب احلقيقي ذلاة ي اع  ادلناهة  ن ادلقهوقاةت  ية:رةد
تنعى يف  العةذلة ضلو اةي  واحدة  اهلل تعةىل(، و ي  رقى الغةيةت دوش و اش ة قيما  

 و لا ودور  يوجد صه  حقيقي  وني اسدنةن واةلقو. 
 اان جااو   اهااة  و اان اء ثهاا  اءااا ا الاايت ااتااو اليدااة ال ااةروقي  لااة ني احليااةة

التوحيد جعهو التوحياد ال ايازة اء ة اي  دلواد  النظاةم االجتماةاي و ان رتها   قوالاو يف 
ذلن : "اس شم ال يد يف وعد  االجتمةاي و  ل  بهق وني ال  ة ا الاو العاة   ان 

و و ي ا  ن الدليل اهى إروةت صا   ل  ادلقول   تاقق  [20] ديةن وحلةرات "
لهنظةم االجتمةاي  دو "الغةي  العهية لإل شم يف احليةة الددية   ن اشل رؤي  اس شم

  [21]وز ةضة و  ةضة "
إن إدراج ال ااةروقي  راا  ادل ااة ية العقدياا  يف الاادرس العقاادي يعااد إضااةال  دواياا  ال 
واااد  نداااة يف اصااا دة احلةضااا ، الاااةلعهوم ال ت قاااى لهمصاااداقي  احلقيقيااا  إال إذا ااااةن ذلاااة 

وال ةروقي  روت ذلن  ان ااشل روباو واني ادل داوم العقادي ل هما  تبويقةت واقعي ، 
 التوحيد ووني تبويقةهتة العمهي .

 التجديد يف الدرس العقدي.  رةلثة:
التجدياد الالي   داا   ال اةروقي يف درس اهاة التوحيااد  او جعهاو يقااوم اهاى زلااور 

اودياا    ااازي   ااون  اان ادل دااوم العقاادي و راا   ال عهااي ، "الةسدنااةن صااةحب ر ااةل   
ل ودااو اهي اا   صاايش لتبويااق اء اا  الت هي ااي اسذلااي يف اءرض ووصاا و ال ااق اءرااى 

ولعااال ال اااةروقي ياااداودة  ناااة إىل جتدياااد   يقااا  الت  اااري يف  [22] ااان اسرادة اسذليااا "
الاادرس العقاادي ،القهااو الاادرس العقاادي ل ثااري  اان  وةحثااو  اان اءراا  العمهااي جعهااو 

دودو وعد درا تدة لو لنةن حةذلة يقول: ال صلاد يف اهى الدوام  نتقدا  ،الةللين ينتق
درس إرواةت وجااود اهلل تعاةىل ،وال يف  وااان الصا ةت اسذلياا  واريااة إال ادلنةق ااةت 
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النظ يااا  واااني سلتهاااف اارال ،وااااون الواااةحثني ذلاااة اناااد ة قاااوة اقهيااا   ال او اااة يف  ااال  
ضاايق  وزلصااورة  ادلنةق ااةت، و ااي وةلتااة   ظداا    اان  ظااة   الاارتت ال  اا ي ،دا  تااو

 اليمة ويندة.
الةل ةروقي يف ابوتو اءوىل  ل  اليت  قدة ضلو التجديد صلد  ن ادلنبهق احلدين 
يؤااااد ة الداااة و  دباااوان  ردولاااد يقاااول: " ااااواص ال  ااا  قاااد ت اااون ذلاااة ا اااتعمةالت 
 ناصاااا ة وزلاااادودة، ل اااان دقاااا  العقاااال ت يااااد ووجااااو اااااةم رتيااااع تصاااا الةتنة يف احليااااةة 

 .[23]واع النهوك يف  ل  احليةة"و  ةاهدة ويف  ة    د
 اءاشق ت قن اءال ةر العقدي .  راوعة:

 ااان ادلشحاااأل اهاااى ال اااةروقي يف اتةواااو التوحياااد  لاااة ني ال  ااا  واحلياااةة إصااا ار  
احلثين اهى الا و  واني ادل اة ية العقديا  ل هما  التوحياد وواني جتنايد ة  اشقياة  ان 

 اااالا الااا و   نااااووقة وااااو لاااادا  ااااشل ادلمةر ااااةت النااااهواي  لهمناااهة وإن اااااةن  ثاااال
الصوالي  إال  ن ال ةروقي  ضةت إلياو إضاةال  دوايا  الةرقا   ال و اي  ن ال  ا  العقادي 

اهاى حاد  اوال ي اون لاو  واالجتمةايا حينمة يتجند يف ال  لة ني احلياةة ال  ديا  
تاااداش  وة ااا ا يف حتدياااد الناااهوك الناااةجع يف اااال ادلمةر اااةت اسدناااةدي  الااايت ت  اااة 

 .[24]دنةدي  ادلثةلي  اغةي  ينعى إليدة الو   احللةرة اس
وال اااااةروقي يااااا ا يف اال اااااتقشت اسذلاااااي لإلدناااااةن التمثيااااال احلقيقاااااي لهالاااااةرة 
اسدنااااةدي  ادلثةلياااا  وذلاااان ال ي ااااون إال وتجناااايد قااااية التوحيااااد اءاشقياااا   اااان قواااال 
  اسدناةن، ويعاو اان ذلان وقولاو: "المااور وجاود اسدناةن  او  ةاا  اهلل ،وتن يال   اا  

،ويؤاااد التوحيااد  ن جااو    اال  الغةياا   ااو ا ااتقشت اهلل تعااةىل لإلدنااةن يف اءرض 
،ومبقتلى اال اتقشت زتال اهلل تعاةىل اسدناةن اء ةدا  والااوا  ال  اء ةدا  اسذليا  

 .[25] ي الوالةل وةل ق اءاشقي  ن ادل يئ  اسذلي  "
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دل اا ه  اءاشقياا  وعااد هثااو ال هناا ي االجتمااةاي العميااق حلقيقاا  ا "وااةوردي"إن 
وال    ادلعةص  يق ر  ن  نتجةت العهاة احلادين ااةجزة اان حتقياق  نظو ا   اشقيا  
اهمياا  تعتمااد العقاال وحااد  يف  عةجلاا   نتجااةت احليااةة ادلددياا  الغ وياا  احلديثاا  ،اليقااول 

والاايت تعااد اهااى - عااوا ااان ذلاان :"إن ادل اا ه  اخلةلاادة اخلةصاا  وااني العقاال وادلع الاا 
يوااادو  ضاااة داهااات يف  اااور جدياااد الةءز ااا  ادلعنويااا  الااايت -صااا دةاخلصاااوص   ااا ه  ا

ت اااةالع اليداااة  ااادديتنة الغ ويااا   نااال رشرااا  قااا ون إ اااة  اااي  ز ااا  اهقيااا  ،الاااإن ادل  ااا ين 
ل ي ي ا  وا يف إ  اةن وناةل دظ يا   اءح ار يت قون يف ين   ع الدرتة يقي  القددي 

ااااد تعتاااو اةضاااع  لهناااهوك اااان   ياااق العقااال وحاااد  ،ويعههاااون ذلااان واااون اااال القوا
ل ا وط  تغاارية وتغااري الااز ن والويئا  واال إضااة يف جو   ااة حت ميا  اةلصاا  ،وال  ااند ذلااة 
إال إرادة  اان ي  ضاادة و اان يقوهدااة ،وياانجة ااان  االا  دنااة د ااع  رتيعااة  اثاا   اان ذي 
قواااال وةحلةجاااا  إىل  ااااهب   ااااة وإىل قةااااادة اةرجياااا  وإىل  وااااةدئ وةللااااو   وضااااواي  

"[26] . 
صاال ذلاة  وااةوردي(  اي اينداة الاايت دةضال  اان  جهداة ال ااةروقي يف  الةلنتيجا  الايت تو 

اتةوو: التوحيد ولو  رددة  ن دويت مبثةل  اد اليو ال ةروقي ال  ة جتنيد ال    العقدي 
 اشقياااة ل  ةداااة دتثيهاااو العشقااا  واااني التوحياااد و لااامون احلياااةة االقتصاااةدي اس اااش ي 

ا  ال قري لهغاين مبةلاو  ان ااشل المود  التوحيد حةض  وقوة اليو ،حين إن ال  ة   ةر 
 ااة ينااتاقو  اان زاااةة واري ااة  اان الصاادقةت العة اا  ال اا ة  غااةي ة دتة ااة ل اال اءدظماا  

احلديثااا  ،الم ااةرا  ال قاااري لهغااين يف  ااال  اءدظماا   هغيااا  دتة ااة إال واااداالع  االقتصااةدي 
 قصااي  حااةدي اجلةدااب، يف حااني صلااد  ن دالااع الزاااةة ال دي اان  ن ي ااون دةوعااة إال 

ديااةن ادلبهااق انااد ادلنااهمني وةلتوحيااد، الةلتوحيااد  ااو احلااةالز الاا  ي  دلثاال  االا  اان اس
النهوك اءاشقي، اةص  و ن داالع الزااةة يعهاة  ناوقة  ن دالعاو لهماةل  اي ون  ان 
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اري  قةول د عي يهتزم وو ال قري جتة  الغين الش حةالز لدا داالع الزاةة إال إديةدو ادلبهق 
ل ااوز وةجلناا  ،و ااي زل اازات  اشقياا   وضااوا   نااوقة وااةهلل تعااةىل وا ااتاقةق رضااة  وا

وقد دااة ذلان  [27]، الدي إذن  رى  ن القية الوضعي "اسلو ي  ن قول إلو اة ل 
 او اااا   االقتصاةديال ةروقي إىل  ن يتوح وقوة  ة قةلو زلمد إقوةل  ن  ن "العمل 

 .[28]تعوري ان روحةدي  اس شم "
 العقدي  النة ي  لفال ةر. إو از ادلقةصدي  اة نة:

المة  ان ال ا ة إال وذلاة  قصاد  و  قةصاد ت جاو حتقيقداة، واالاتناةل ووحاداة اهاى 
حنااةب ااااا  اعمهاا  ذلااة وجااو واحااد القاا ، واهلل تعااةىل قاا ر  اال  احلقيقاا  يف القاا رن 
ال ااا ا وقولاااو:  ياااة  يداااة الااالين ر ناااوا   تقولاااون  اااة ال ت عهاااون ااااو  قتاااة اناااد اهلل  ن 

، الةلقول مبثةو  ال   ة  و وال عل مبثةو  ادلقصد وااي   ناة  [29] ة ال ت عهون(تقولوا 
اة   يف  ي قول و ي العل ، إال  ن ادلمةر   اس ش ي  اهى  دار التةريحم اس ش ي 
  ااااع ت اثاااااريا  ااااان ادلناااااهمني  ن اايااااا  اةصااااا  القااااا  وةدلمةر ااااا  ال قديااااا  والناااااهوك 

ا ااتثنةل ادلمةر اا  العقدياا   ندااة وااةل اة  اان  اءاشقااي دون ارياااة ،و ااو  ااة  دا إىل
داوذلة يف  يةق اموم ااي ، و ة يدل اهى  لا الداول قول اهلل تعةىل:  إن الالين 

وةجلن  الايت   و و  واقةلوا رونة اهلل ح ا تقة وا تتنزل اهيدة ادلش     ال ختةالوا وال حتزدوا 
 نات واةهلل ح رو و اهة: "قال ، ويؤاد  قول النع صاهى اهلل اهيا [30]انتة توادون(

الةاي  واحلدين  وضااتة ال  ا ة و اي اسدياةن ،و وضااتة اقيوداة اهاى  [31]ا تقة"
 ح  نداة و او اال اتقة   ادلرترتا  دللامون ال  ا ة اهاى  رض الواقاع ال ور ادلقصد اء

[32]. 
وال اااةروقي واااإو از   ااالا الناااوع  ااان ادلقةصاااد    ناااو تباااوي  صااايةا  ال  ااا  العقااادي 

 ي، اةصاا  و ن حااةل اء اا  اس ااش ي  يف  ية نااة  اال  وااو   احلةجاا  لت عياال اس ااش



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 196 10لعدد ا
 

دور ادلقةصااد العقدياا  ،ولعاال النااوب الاا  ي  لت عياال  االا الاادور ي جااع لهعشقاا  ادلتيناا  
واااني ادلقةصاااد العقديااا  ووجاااود الرتويااا  ال عةلااا  له ااا د وا تماااع ،ال هماااة اةدااات ادلقةصاااد 

وياااا  العةلاااا   اثاااا  يف دتةجدااااة اخلااااريي وياااا ا العقدياااا   ااااة ي  و ثةلياااا  اهمااااة اةداااات الرت 
ال ةروقي  يلة  ن التوحيد ال ي ون  نتجاة   داالاو إال إذا ااةن   عاش ضامن  نظو ا  

اء اااايت(، و ااااو ياااا ا  ن  اااال   االجتمااااةعاجتمةاياااا  اة هاااا ،   هااااق اهيدااااة   و ناااا  
 ة ادلؤ ن  اري  تاقق  لغةي  اان يف ا تمع ادلنهة، وقاد اقارتح و ايه  ت وويا  ضامنة

 ال صل الثةلن.
 تو يف اارال العقدي  ادلقته  .  ةد ة:

و اف ال اةروقي ررال اقدياا  ختان  صاااةاة شلان ينتماون لااوعض ال ا ق اس ااش ي  
العقدي  وال ش ي  وال هن ي  وجةل تو ي و ذلاة هناب  ش ما  اال ر ي  اع ادللامون 

قي ارال ادلت همااني احليااةيت ادلنة ااب لااو إذ دااد القااةرئ ل تااةب التوحيااد ت عياال ال ااةرو 
 [33] اء ةا ة وادلعتزل ( يف  نول  اخلهق وت جيادة اهى قول ال ش    اس ش يني

، ودد اللن تو ي و ل  ي ادلعتزل  يف  ن اسرادة اسدنةدي  اري دااه  يف قولو تعةىل: 
، ويو اف ر ي زلمااد  [34][35] إ اة   ا   إذا  راد  ايئة  ن يقاول لااو اان الي اون (

،  [36]الو اااةب يف إوباااةل التعهاااق وةخل االاااةت واء اااة ري دلنةالةهتاااة لهتوحياااد وااان اواااد
ويؤيااااد  ااااة توصااااهت إليااااو  [37]ويواالااااق الصااااوالي  يف   اااا وحتدة  الصااااوالي  ا تمعياااا (

 [38]ال هناا   احلديثاا   اان ادت ااةل احلتمياا  وااني اء ااوةب ادبشقااة  اان دنااوي   د ااتةين
ي العقااادي الااالي  اااةل ادتظاااةر ، و اااو يف صااانيعو  ااالا حيقاااق دوااااة  ااان التباااور ال  ااا  

  تقلا ادة رةت،  ن  ادة: 
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التا ر  ن القيود ادلل ويا ، الاإذا ر ا صاةحب ال  ا  ر ياة اقادية  اثا   ش ما   -
 ن اري  يف الدة النن العقدي ال  اي المعح ذلن  ن  لا ال دة  و اءق ب اند  

 لقنةا  الن   الو  ي  وو  اث   ن اري  . 
الا  ي العقادي اهاى  رض الواقاع، الدالا  او ادلقصاد اءراى  حتقيق  قوا دتاة   -

لو، و و ي ع  ادلنهة وور   ادلنتم  اهى رل ا حيةتو اليو ي  مبة خيصو ا ا د  اع رواو، 
 ورلتمعو، وزليبو، البويعي الز ةال وادل ةال.

خت يف حدة النزااةت اجلدلي  وني  صاةب ال    العقدي ادلتقةل ا  ،الاينماة  -
دارس العقدياا  ادلتقةل اا  اوااةر ادل  اا ين ادلعةصاا ين يو  ااون ر يااة  اان  نااة ياا ا  توااةع ادلاا

ال حتات تاورري  اهب   ية اي  الاإن –ور ية  ن  نةك يف تبوي  اجه  احليةة اس اش ي  
تقواال ااااا  ياازداد  اايئة ال اايئة، و ااو  ااة دعاال  يلااة ال جااوة واجل ااوة  ويااندة تتنااةقض 

   يئة ال يئة.
 خاتمة:

إو از الدور االجتمةاي لهتوحيد ووضع ت نريات جديدة   عى ال ةروقي إىل   
دت ننة  ن النعي مبجتمعةتنة ضلو التقدم العهمي وال   ي، ورلددا يف الهغ  والب يق  
وادلند  اللي  ه و اهمةل ال شم يف اللب ان اقيدة اس شم،   ازا اهى اجلةدب 

تمع اء يت اللي يتجو االجتمةاي اللي دي  ال    ات ا تمع، اللي  رة  وة 
يف اببو و  ةريعو إىل  ة خيدم اء  ، ووةلتة  إقصةل ال دوم النهوي   ثل االدعزال 
والقبيع   ع اري ادلنهة، اةص  و ن ادلنهة ديتهن اقيدة صهو  حتتةج إىل ت عيل يف 
واقع احليةة، ولن يتوتى ذلن إال و دة  دلول التوحيد اجتمةاية واسجةو  ان 

لعص ، دون إا ةل لهجةدب اءاشقي اللي ي ت ز اهيو التوحيد وةاتوةر تنةؤالت ا
 ن اوةدة اهلل وحد  دتثل  اهى صورة  اشقي  اة يؤدي اسدنةن  دمتو اليت  واهت 
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إليو، و ي اال تقشت والعمل  ن  جل احملةالظ  اهى صشح اءرض وتعمري ة 
 وةلن ع لإلدنةدي .

 الهوامش:
اتةب إرةايل ال ةروقي ولوي  دليةل ال ةروقي،   ه  احللةرة   ةم البةلب،   قد    -1

 4م[، 1998 - اا 1419، 1اس ش ي ، ت رت : اود الواحد لؤلؤة، ]ال يةض،   تو  العوي ةن، ط
  5ادلصدر د نو-2
ينظ  امصدر  دة يف رصد  ل  التاوالت: الدمي جداةن،     التقدم اند     ي  -3

م[، 1981، 2حلدين، ]وريوت ،ادلؤ ن  الع وي  لهدرا ةت والن  ، ط اس شم يف العة  الع يب ا
  الصل التوحيد احمل ر.

رتةل الدين اءالغةال، ر ةل  ال ّد اهى الد  يني،  ن ورة يف اتةب: الثة   اس ش ي رتةل  -4
 .33الدين اءالغةال، وقهة ال يحم زلمد اود ،  هنه  اتةب اذلشل، ص 

   ه  الوجود وادلع ال  يف ال    اس ش ي احلدين اند ال  ن  ابي   همةن  وو اةذرة، -5
  و ة وعد ة. 113[، ص1985  اس ةم زلمد اود  وزلمد إقوةل، ] وريوت، دار احلدار ،

 .178زلمد إقوةل، جتديد ال    الديين يف اس شم، ، ت رت  :زلمود اوةس، ص  -6
 .55 ةلن ون دع،  وجد  العة  اس ش ي، ص  -7
  .38زلمد وةق  الصدر، اس شم يقود احليةة ،] إي ان،   وع  وزارة اسر ةد، دت[، ص  -6
  .34ادلصدر النةوق، ص  -7
م [، 1992- اا1413، 12 يد قبب، اصة ن التصور اس ش ي، ]دار ال  وق، ط -8
 . 23ص 

 .26م [، ص 1995 ا/ 1416، 1، ط47ال يد اءدصةري، ]قب ، رله  اء  ، العدد:  -9
 . 26ادلصدر النةوق، ص -10
اينى رويع جواو ة ، التبور ال   ي العقدي اس ش ي ادلعةص  إرةايل ال ةروقي   وذجة،  -11

ورق  امل دلؤدت  دو  اهمي وعنوان إرةايل ال ةروقي وإ دة ةتو يف اسصشح ال   ي اس ش ي 
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الري وك وجة ع  العهوم اس ش ي  العةدلي ،  ادلعةص ، ادلعدد العةدلي له    اس ش ي وةلتعةون  ع جة ع 
 .1م ص2011- ا1432اءردن، 
لندو ا جورج،  ل ينقلدة العهة، ث:   ني  زتد ال  يف، ]وريوت، ديويورك: دار اليقظ   -12

 .25م[، ص 1963الع وي  و ؤ ن  ال اد هني لهبوةا  والن  ، ط 
ضاة رتود الدرا ةت اس ش ي  ووصدد  لا ادلوضوع يقول ادلنت  ق جوزيف  ةات  و  -13

واةص   ة يتعهق  ندة يف اهة ال شم : نل  وا ل الق ن احلةدي ا   الصةادا دشحأل ذلن ال اود 
العةم يف احليةة ال   ي  لهمنهمني واةدت النمةذج ال ش ي ي  ال ورية تقهد ادل ة تهو اءا ا، و  ت ن 

قب  حتول  ا ا ال وةلننو  إىل اهة ال شم  ح ةم القية النة دة توضع  وضع التنةؤل وجةلت د
م وذلن اند احتشل العثمةديني دلص  1517الق  ،ول وةلننو  له  يع  اس ش ي  واءدب الع يب اةم 

ودت  ان ذلن إحيةل جديد يف  لين ادللمةرين ل ن  لا  يلة ادتدى وصورة تدردي  إىل  ن حدرت 
ان   يق الت  يع احلدين  اس ش ي دلةضي ويف ال  يع  وداي  جديدة يف اءدب الع يب اشل الق ن ا

 نل العقد الثةال  ن الق ن احلة  الصةادا اهى  ن  ل  التبورات تقع اةرج دبةق  لا ادلؤلف ،و  
يتنةول  لا اسحيةل اهة ال شم اس ش ي حا اان . ادظ  جوزيف  ةات، ت اث اس شم 

 . 1،29م[، 1998 -333نون وااداب، ادد: ]ال ويت، ا ه  الو ين لهثقةال  وال 
 .7اسدي الد الدين، ادلواقف يف اهة ال شم، ]وريوت، اة  ال تب، دت[، ص  -14
، 1ينظ :  وو  ةلب ادل ي، قوت القهوب يف  عة ه  احملووب، ]وريوت، دار صةدر، ط -15
 .372 ،1م[، ج1995
    لمودة ، ن رتهتدة التوحيد واشقتو حص  ال ةروقي  لة ني ال    واحليةة يف رشر  ا -16

و ود  اء  ة و ود  النظةم النية ي و ود   االجتمةايمبود  التةريحم و ود  اءاشق و ود  النظةم 
ينظ : ال ةروقي، التوحيد، ر رت  النيد  -و ود  النظةم اجلمة  و ود  النظةم العةدلي.  االقتصةديالنظةم 

 . 3ام ، ص 
 .33 ادلصدر د نو، ص -17
 . 158ادلصدر النةوق، ص  -18
 . 159ادلصدر د نو، ص  -19
 .40ادلصدر د نو، ص  -20
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 ردولد  دبوان وٍرا ون، ادلنبق  و الن توجيو ال   ، ر رت  اود القةدر قنيين، ]الدار الويلةل  -21
 .9م[، ص 2007وريوت: ادل از الثقةيف الع يب، ط –

 ي العقدي اس ش ي ادلعةص ، إرةايل ال ةروقي  قةل التبور ال  اينى رويع جواو ة،  -22
 .6-5 وذجة،  صدر  ةوق، ص 

 ، وةاتصةر .119ال ةروقي، التوحيد،  صدر  ةوق، ص  -23
الدرتة يقي  القددي : "ال الهن   تق ر وعض احلقة ق، وتتعةرض وللن  ع ال يوي  " ينظ :  -24

 2: اهيل  زتد اهيل، ]وريوت، وةري ،   تو  اويدات، طالالدد  ددريو، ادلو وا  ال هن ي  ر رت 
  .296 ،ص1م [،ج2001،

 .3وال    ادلعةص ، دط ، ص  اءاشقي وةرودي، ادل  ه   -25
 .262ينظ : ال ةروقي، التوحيد، ص  -26
 .259اقتو  ال ةروقي  ل  العوةرة  ن  حد اتب إقوةل ، ينظ  ادلصدر النةوق، ص  -27
 .3-2 ورة الصف،  -28
 . 30 ورة الصف، ااي   -29
روا  احلةاة، زلمد ون اود اهلل  وو اود اهلل، ادلنتدرك اهى الصاياني، ت.  صب ى اود  -30

 .349، ص 4م[، ج 1990، 1القةدر ابة،] وريوت، دار ال تب العهمي ، ط
،   وذجةالتبور ال   ي العقدي اس ش ي ادلعةص  إرةايل ال ةروقي اينى رويع جواو ة،  -31

 . 8 صدر  ةوق، ص
 .34ال ةروقي، التوحيد،  صدر  ةوق،  ص  -32
 . 82 ورة ي ، ااي   -33
 .117 ورة الوق ة، ااي   -34
 .106ادلصدر النةوق، ص  -35
 .215ادلصدر النةوق، ص  -36
 .110ادلصدر النةوق، ص -37
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 الدولة العثمانية في لمفوضي اإلرساليات الخارجيةنشاط المجلس األمريكي 
 .م1111-1101

The American Board of Commissioners for Foreign 
Missions Activities in the Ottoman State 1819-1909. 

 فلسطين/غزة /جامعة األقصى/ قسم التاريخ يوسف حسين يوسف عمرد.
 الملخص:

تأس  يف  الذي -دلفوض  اإلرساليات اخلارجية سل  امأريكي  كان اجمل  
 الوالكات ادلتحدةرن أكرب ادلنظمات التبشَتكة يف كُعد و ؛ م1810عام  طنبوس

ليف  كان تبشَتي يف الدولة العثمانية. و ال النشاطقير شلارسة قد ،  -امأريكيية
م، ورنذ 1820ام ع"أزرَت"  مسَتناإىل بارسونز وبسليٍت فيسك أول ربشيكن كصالن 

، حيث قاروا بعة لسلمجسل  امأريكي االت عمل البعثات التبشَتكة ذلك الوقت توسع
طباعة اليثَت رن امأناجيل وادلنشورات و  ،رس وادلستشفيات واليسلياتببناء ادلدا
نشطة أي ألقيام با هارفضإعالن إىل الدولة العثمانية دفع امأري الذي  ،الدكنية

التبشَت ذباه شلارسة سلى عن ادلبشيون امأريكييو ركز  لذلك ذباه ادلسسلمُت،تبشَتكة 
رن رن أجل ربوكسلهم  ، وذلكوخصوصاً امأررن ادلسيحيُت يف الدولة العثمانيةاليعاكا 

لعدكد ورغم ازباذ الدولة العثمانية ا .إىل ادلذىب الربوتستانيتادلذىب امأرثوذكس  
كان ىذا النشاط  إال أن  ؛بشيل عام َتكةشامأنشطة التبرن اإلجياءات لسلحد رن 

لسلوالكات  لدولة العثمانيةا اتهرنح وذلك بسبب االرتيازات اليت ،كزداد كورًا بعد كوم
رن أجل العسييكة  باستخدام القوةواليت كانت هتدد يف بعض امأحيان ، ادلتحدة

 .ضباكة نشاطات اجملسل  امأريكي 
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Abstract: 
The American Board of Commissioners for Foreign Missions 
(ABCFM) was established in Boston in 1810. It was one of the 
largest missionary organizations which practised missionary 
activities in the Ottoman State. 
Levi Parsons and Pliny Fisk were the first two missionaries 
arrived Smyrna (Izmir  ) in 1820. 
At the time, missionary activities of the American Board were 
expanded where schools, hospitals, colleges were constructed, 
and Gospels as well as religious publications were printed. This 
prompted the Ottoman State to proclaim its refusal of carrying 
out any missionary activities towards moslems, Therefore, the 
American missionaries focused on practicing mission towards 
Christian citizens in the Ottoman State particularly Armenians 
for converting them from being orthodox to protestant. 
The Ottoman State had taken several measures to limit 
missionary activities in general. However, missions were 
increasing day by day because of the privileges given by the 
ottoman State to the United States which for sometime 
threatened whith the use of military force for protecting the 
activities of the American Board. 

 المقدمة:
الدولة و امأريكيية الوالكات ادلتحدة كانت العالقات الدبسلوراسية بُت 

 ،Monroe Doctrine "ربدأ رونيو"العثمانية زبضع العتبارات احملافظة عسلى 
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وىو امأري  ،يف الشؤون امأوروبية والعي واليت سبنع الوالكات ادلتحدة رن التدخل 
رع صبيع دول الوالكات ادلتحدة ات عالقجيى تطبيقو أكضًا فيما كتعسلق ب الذي
، لين الوالكات ادلتحدة بعد استقالذلا رباشية وقّعت رعاىدة الصداقة (1)العامل

والتجارة رع فينسا واليت أصبحت رعيارًا لسلمعاىدات امأريكيية الالحقة رع الدول 
 .(2)امأخيى

مانية إىل وتعود بداكة العالقات بُت الوالكات ادلتحدة امأريكيية والدولة العث
أواخي القين الثارن عشي والسنوات امأوىل رن القين التاسع عشي، واليت بدأت رن 
خالل عالقات ذباركة بُت البسلدكن، تطورت فيما بعد إىل إقارة عالقات سياسية، 

 .(3)ازبذت أبعاداً دكنية وثقافية
الوالكات ادلتحدة امأريكيية قد ظهيت كدولة رستقسلة عام وكانت 

أعطت امأولوكة لألنشطة التجاركة يف البحي امأبيض ادلتوسط،  م، حيث1783
فعمسلت رن أجل تصدكي العدكد رن ادلنتجات، رثل الذرة والسمك ادلمسلح وغَتمها 

م، كما 1795رن البضائع، لذلك اضطيت إىل القيام بتوقيع اتفاقية رع اجلزائي عام 
ثَتًا را كان ادلسافيون ، وك(4)أبيرت فيما بعد اتفاقيات شلاثسلة رع طيابسل  وتون 

والتجار امأريكييون كزورون ادلوانئ العثمانية، رثل مسَتنا )أزرَت( واإلسيندركة 
، ورغم ذلك ديين وصف العالقات بُت الوالكات ادلتحدة والدولة (5)وبَتوت

 .(6)العثمانية يف ذلك الوقت بأهنا كانت عالقات "ى  يف احلد امأدىن"
 تأسيس المجلس األمريكي.

داد التناف  بُت القوى الغيبية خالل القين التاسع عشي لسلسيطية عسلى از 
امأراض  اخلاضعة لسلدولة العثمانية ضمن را ُعيف باسم ادلسألة الشيقية ورن خالل 
تصنيف الدولة العثمانية عسلى أهنا رجل أوروبا ادليكض، وازبذ ىذا التدخل أشياالً 
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ىذه القوى رن أجل احلصول عسلى  سياسية وعسييكة واقتصادكة ودكنية، كما عمسلت
حقوق وارتيازات ريتسبة لسلمنظمات وادلؤسسات ادلسيحية اخلاصة هبا، هبدف 
إخًتاق إدارة الدولة العثمانية رن جهة، وتغيَت ادلؤسسات القانونية اليت تُ َنظّم 
التعاكش بُت الناس، وإقارة رؤسسات دكنية خاصة بادلسيحيُت اخلاضعُت لسلدولة 

ذلك استفادت ىذه ادلؤسسات كثَتًا رن النفوذ السياس  واالرتيازات العثمانية. ل
اجلمة اليت حصسلت عسليها القوى امأوروبية، رن أجل االىتمام بادلسائل الدكنية 

 .(7)وتوسيع نطاق امأنشطة التبشَتكة داخل امأراض  العثمانية
ىل وكيجع النشاط التبشَتي امأريكي  الربوتستانيت يف الدولة العثمانية إ

 American Boardتأسي  "اجملسل  امأريكي  دلفوض  اإلرساليات اخلارجية"
Of Commissioners For Foreign Missions (ABCFM) 

يف  Massachusettsبوالكة راساتشوست   Bostonالذي تأس  يف بوسطن 
م، كمنظمة تبشَتكة تسعى لنشي ادلبادئ ادلسيحية الربوتستانتية 1810كونيو عام 
ْغبَ يَة، (8)االصليلوتعاليم 

ُ
، كما كانت هتدف إىل أن كَ ت ُْيك اليتاب ادلقدس اليفوف ادل

، ورغم ذلك (9)وأن كُوضع الدكن روضع التنفيذ يف احلياة اليورية مأتباعو رية أخيى
فإن ىناك اختالف واضح بُت ادلؤرخُت حول أىداف اجملسل  امأريكي ، حيث كذكي 

ة باإلسالم وادلسسلمُت داخل الدولة البعض أن اذلدف امأساس  كان "اإلطاح
البعض اآلخي كيى بأن اذلدف كان التبشَت لدى اذلنود احلمي ، إال أن (10)العثمانية"

، كما كيى آخيون بأن (11)وامأريكييُت الياثوليك وربوكسلهم لسلمذىب الربوتستانيت
 .(12)اذلدف مل كين تنصَت الناس؛ بل تشجيعهم عسلى تنمية قدراهتم اليوحية اخلاصة

ورهما كين رن أري االختالف يف أىداف اجملسل  امأريكي  الذي بدأ عمسلو يف 
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الوالكات ادلتحدة؛ فإن دوره ونشاطو التبشَتي ذباوز حدود الوالكات ادلتحدة، إىل 
 .(13)"التبشَت يف شىت أضلاء العامل"

وكان أول نشاط تبشَتي لسلمجسل  امأريكي  خارج الوالكات ادلتحدة يف 
م 1816. ويف عام (14)الوقت وصل ىذا النشاط إىل كسليتا باذلند بوررا، ورع ريور

أرسل اجملسل  امأريكي  البعثات التبشَتكة إىل سيالن، وبعد سنوات قسليسلة رن ذلك مت 
إرسال بعثات أخيى إىل ىاواي، وقبائل اذلنود احلمي، والعدكد رن امأراكن يف شىت 

 .(15)أضلاء العامل
 الدولة العثمانية.بداية نشاط المجلس األمريكي في 

م أن كبدأ بينارج عمسلو يف الدولة 1819نوفمرب  3قير اجملسل  امأريكي  يف 
م بدأ ادلبشيون امأريكييون بالتدفق إىل الدولة 1920، ويف عام (16)العثمانية
 Levi، حيث وصل إىل مسَتنا )أزرَت( كاًل رن ليف  بارسونز (17)العثمانية

Parsons (1792-1822وبسليٍت فيسك )م Pliny Fisk (1792-
م(، وكانا أول ربشيَكن أريكيَيُت بيوتستانتيُت تابعُت لسلمجسل  امأريكي  1825

كصالن إىل الدولة العثمانية، وكانت أزرَت قد شيسلت ريانًا رناسبًا ك  تيون زلطة 
دائمة ورناسبة لسلعمل التبشَتي، كوهنا رنطقة ذباركة رفتوحة، وذلك بناء عسلى 

 15ويف . (18)قي اليئيس  لسلمجسل  امأريكي  يف بوسطنتعسليمات رشددة رن ادل
م كان بارسونز وفيسك قد أصبحا جاىزكن لسلعمل رن أجل القيام 1820كناكي 

 .(19)باإلجياءات التحضَتكة الالزرة الفتتاح احملطة التبشَتكة امأوىل يف أزرَت
كان ىدف احلمالت التبشَتكة التابعة لسلمجسل  امأريكي  يف الدولة 

ة رن وجهة نظي البعض ىو دبثابة "العودة إىل أرض ادليعاد ادلقدسة، يف ضبسلة العثماني
العثمانية كانت بالنسبة لبارسونز وفيسك ، فالدولة (20)صسليبية غَت رسسلحة"
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وادلبشيكن امأريكييُت الربوتستانت رياناً "كشتمل تقيكباً عسلى كل أرٍض ورد ذكيىا يف 
ء الينائ  امأوىل يف ادلسيحية، واليت ولد ، واليت مت فيها إنشا(21)اليتاب ادلقدس"

وعاش هبا العدكد رن الُيسل والقدكسُت، لذلك قام بارسونز وفيسك جبولة تارخيية 
إىل ادلواقع امأثيكة ادلسيحية يف امأناضول، مث عاد فيسك اىل أزرَت، يف حُت واصل 

 م، فيانت رحسلتو ىذه ى  اليت1821بارسونز رحسلتو حىت وصل إىل القدس عام 
 .(22)جعسلت رنو أول ربشي أرَتك  بيوتستانيت يف القدس

وكانت التعسليمات اليت صدرت رن اجملسل  امأريكي  قد أقيت إقارة زلطة 
دائمة يف القدس، لذلك بذل بارسونز كل جهٍد شلين رن أجل ربقيق ىذه الغاكة، 

و رع إال أن بارسونز سيعان را قير رغادرة القدس عائدًا إىل أزرَت حيث التم مشسل
م، وذلك نظيًا لعدم قدرتو رن الناحية الصحية، 1822فيسك رية أخيى عام 

وبسبب اندالع الثورة اليونانية، واليت كان ذلا تأثَتًا كبَتًا عسلى اليعاكا اليونانيُت يف 
القدس، وعدم وجود تيحيب ودي رن السيان احملسليُت، ورن قبل امأرثوذك  

وفيسك سيعان را غادرا إىل اإلسيندركة، والينيسة امأرثوذكسية، لين بارسونز 
حيث تويف بارسونز ىناك، فيان أول ربشي أريكي  بيوتستانيت كتوىف يف الدولة 

 Jonasالعثمانية، حيث شغل ريانو أحد ادلبشيكن اجلدد وكدعى جوناس كينج 
King (1792-1869)(23)م. 

كان نشاط اجملسل  امأريكي  كهدف إىل فتح باب التنصَت ونشي 
وتستانتية يف الشيق رن خالل النهوض بالينائ  الشيقية وتنشيطها، وىو امأري الرب 

، حيث قام ادلبشيون (24)الذي كان كُعد يف حينو نوعًا رن أنواع "أحالم اليقظة"
االريكييون الربوتستانت التابعون لسلمجسل  امأريكي  رع شلثسل  الطوائف 

سسلمُت باعتبارىم اليتسلة البشيكة الربوتستانتية بالعمل يف البداكة رن أجل تنصَت ادل



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                                    مجلة دورية دولية محكمة
 

 207 10العدد
 

ادلهيمنة عسلى الدولة العثمانية، لين ىذه ادلساع  سيعان را فشسلت بسبب التزام 
ادلسسلمُت الصارم بادلشاعي الدكنية، وعندىا بدأ ادلبشيون العمل رن أجل تنصَت 
م اليهود وربوكسلهم لسلمذىب الربوتستانيت، ولينهم فشسلوا أكضاً يف ذلك، نظياً الرتثاذل

، لذلك عمسلوا رن أجل ربوكل اليونانيُت إىل ادلذىب (25)الصارم بقواعد دكنهم
 .(26)الربوتستانيت، لين وع  اليونانيُت الوطٍت حال دون صلاح ادلبشيكن رية أخيى

اضطي ادلبشيون االرَتكيون التابعون لسلمجسل  امأريكي  إىل التعارل رع 
البداكة السماح ذلم بالعمل رن  احليورة العثمانية "اإلسالرية"، اليت رفضت رنذ

أجل تنصَت ادلسسلمُت، ولينها مسحت ذلم أو غضت الطيف عن قيارهم بالتبشَت 
بُت اليهود وادلسيحيُت امأرثوذك  واجلماعات ادلسيحية امأخيى، لذلك قير 
ادلبشيون التابعون لسلمجسل  امأريكي  إغالق باب التبشَت أرام ادلسسلمُت هنائياً، 

سلى ربوكل ادلسيحيُت لسلربوتستانتية، ورغم ذلك وجد ادلبشيون أن وتيكيز اجلهود ع
ىؤالء ادلسيحيُت كانوا يف بعض امأحيان كقاورون جهود البعثات امأريكيية 
لتحوكسلهم، حيث عيقل قادة الينائ  اليونانية وامأررنية العمل التبشَتي، مأهنم كانوا 

نو أن كهدد سسلطتهم وسباسك كعتقدون أن ازدكاد نفوذ ادلبشيكن الربوتستانت رن شأ
 .(27)رلتمعاهتم

لذلك كسلو كان رن أىداف اجملسل  امأريكي  نشي ادلذىب الربوتستانيت بُت 
را اعتربهتم "ادلسلحدكن ادلسيحيُت" أو أٍي رن الدكانات امأخيى، وىو را كفسي إىل 
حد كبَت نشاط اجملسل  امأريكي  داخل الدولة العثمانية ذباه ادلسحيُت فيها، حيث 
أرضت البعثات التبشَتكة امأوىل لسلمجسل  امأريكي  عقدًا رن الزران، وى  تتعيف 
عسلى فئات اجملتمع والسلغات احملسلية والعادات والتقاليد والقيم داخل الدولة 

 .(28)العثمانية
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وكان ربقيق "حسلم نشي ادلذىب الربوتستانيت" يف الدولة العثمانية ىارًا لسلغاكة 
لذلك رّكز رنذ البداكة عسلى التعسليم وإنشاء ادلدارس،  بالنسبة لسلمجسل  امأريكي ،

 28حيث أقاروا أول ردرسة أريكيية تبشَتكة بيوتستانتية يف الدولة العثمانية يف 
م وى  ردرسة بَتوت العيبية ادلسيحية واليت أصبحت فيما بعد "اليسلية 1824كوليو 

لتبشَتكة، رثل ادلدارس بدأوا يف إنشاء رؤسساهتم ا، كما (29)الربوتستانتية السوركة"
، واليت توسع عمسلها بشيل كبَت (30)ادلختسلفة والينائ  وادلستشفيات ودور امأكتام
 رع ريور الوقت، إىل أن ظهيت رشيسلتُت:

امأوىل: كانت حول قدرة البعثات التبشَتكة عسلى شياء امأراض ، رن أجل إقارة 
بشياء امأراض   رؤسساهتم التبشَتكة ادلقًتحة، حيث مل كين ُكسمح لألجانب

 والعقارات يف الدولة العثمانية.
الذي   İrade-i Senniyeالثانية: صدور الفيران السسلطاين "اإلرادة السنية"

فيض عقوبات عسلى البعثات التبشَتكة، ورنعها رن بناء رؤسساهتا، امأري الذي كان 
واليت رن شأهنا أن تسمح  Ruhsat İtarsiكتطسلب احلصول عسلى "رخصة رمسية"

 سلمبشيكن بإقارة الصيوح وادلنشآت، والقيام بامأعمال التبشَتكة.ل
وكانت كال ادلشيسلتُت ذات صسلة واضحة فيما كتعسلق بوضع امأجانب داخل 
الدولة العثمانية، لذلك قدم ادلبشيون احتجاجاهتم عسلى ىذه القوانُت اليت ربد رن 

بتجاوز ىذه القوانُت  حيكتهم يف العمل، ورغم ذلك، فيثَتاً را كان ادلبشيون كقورون
بشياء امأراض  رن خالل وسطاء غَت رسسلمُت، ، حيث قاروا (31)وبشيل سافي

رثل اليونانيُت وامأررن ادلقيمُت يف الدولة العثمانية، كما سجسلوا ىذه امأراض  
وادلؤسسات كادلدارس وغَتىا ربت أمساء رواطنُت ورعاكا عثمانيُت، بينما كان ادلالك 

احلقيق  ذلذه امأراض  وادلمتسليات ىو اجملسل  امأريكي ، لين الفعسل  وادلستخدم 
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م، أصبح رن حق أي 1864ورع إصدار الدولة العثمانية لقانون امأراض  عام 
رواطن رن أي بسلد أجنيب أن ديتسلك امأراض  والعقارات داخل الدولة العثمانية، طادلا 

 .(32)أن امأجانب سيتصيفون وفقاً لسلقوانُت وامأنظمة العثمانية
 م.1180االتفاق التجاري بين الدولة العثمانية والواليات المتحدة 

كان نشاط البعثات التبشَتكة وخصوصاً تسلك التابعة لسلمجسل  امأريكي  يف 
الدولة العثمانية ربظى يف البداكة باالحًتام والتسارح، باعتبارىم كانوا ضيوفًا عسلى 

رنو إىل أن ىذه البعثات كانت ربت  الدولة العثمانية، وردبا كعود ىذا امأري يف جزء
رعاكة وضباكة السفَت الربكطاين وقناصسلو، بسبب عدم وجود عالقات سياسية 

، حيث كان ىناك حىت (33)ودبسلوراسية رمسية بُت الوالكات ادلتحدة والدولة العثمانية
ربشيكن أريكييُت كعمسلون ربت رعاكة وضباكة السفارة الربكطانية يف  9ذلك الوقت 

بول، حيث استفادوا جيدًا رن االرتيازات اليت كان ادلواطنون الربكطانيون إستان
م، كما تعارل الباب العايل أكضاً 1830-1820كتمتعون هبا خصوصا بُت عار  

دون أي سبييز بُت ادلبشيكن امأريكييُت والربكطانيُت، باعتبارىم صبيعًا أعضاء كعمسلون 
 .(34)ة بالسلغة اإلصلسليزكةضمن دائية الينائ  الربوتستانتية الناطق

م( قد مت تعيينو 1779- 1838) David Offleyوكان دكفيد أوفسل  
، حيث أجيى (35)م1811"كوكيل ذباري" يف أزرَت يف وقت ربيي رن عام 

رفاوضات رع الدولة العثمانية، سبين خالذلا رن التوصل إىل رعاىدة ثنائية رعها يف 
أساس العالقات امأريكيية العثمانية  م، وى  ادلعاىدة اليت رثسلت1830راكو  10

حىت بداكة احليب العادلية امأوىل، حيث حصل امأريكييون عسلى نف  احلقوق 
واالرتيازات ادلمنوحة لسلدول امأوروبية يف الدولة العثمانية، كما مسحت أكضاً 
لسلمبشيكن امأريكييُت العارسلُت بإنشاء ادلزكد رن البعثات وادلدارس وادلستشفيات 
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، كما رنحت ادلعاىدة رمسياً ارتيازات ذباركة ىارة لسلوالكات ادلتحدة، رع (36)كةالتبشَت 
وضعها كدولة امأوىل باليعاكة، كما أعطت السفن امأريكيية اإلذن لعبور البحي 

، ويف ادلقابل، ووفقًا دلادة رنفصسلة وسيكة رن ادلعاىدة، وعدت الوالكات (37)امأسود
ل بناء سفنهم احليبية، وربقيقًا ذلذه الغاكة ستقوم ادلتحدة دبساعدة العثمانيُت رن أج

الوالكات ادلتحدة بتزوكدىم بامأخشاب امأريكيية، وبعد سنة تقيكباً مت التصدكق عسلى 
قد أدى إىل تطور  وكان ىذا االتفاق، (38)ىذه ادلعاىدة رن قبل اليونغيس امأرَتك 
ابعة رن حيث احلجم رع م التجارة الي 1876التجارة امأريكيية تدرجييًا لتصبح عام 

 Davidم، وصل دكفيد بورتي1831سبتمرب  13، ويف (39)الدولة العثمانية
Porter (1831- 1843كقائم بامأعمال امأريكي  يف إستانبول )وبذل (40)م ،

م رن أجل ربسُت العالقات 1843بورتي كل جهد شلين حىت وفاتو عام 
 .(41)الدبسلوراسية ادلواتية لسلمبشيكن امأريكييُت

 شاط المجلس األمريكي تجاه األرمن.ن
كان امأررن يف الدولة العثمانية كعيشون يف ظيوف ريحية لسلغاكة رن الناحية 
القانونية، حيث حصسلوا عسلى العدكد رن احلقوق واالرتيازات الداخسلية، رثل اإلعفاء 
 جزئيًا رن اخلدرة العسييكة والضيائب، واحلق يف شلارسة التجارة، شلا أدى إىل بيوز
دور ىام ذلم يف اجليش، كما بيزوا يف العدكد رن امأعمال اإلداركة واحليفية والزراعية،  
كما كان امأررن قادركن عسلى اخلدرة يف رناصب سلتسلفة يف الدولة العثمانية، حىت 

وذلك بسبب  Millet-i Sadıkaأصبح كطسلق عسليهم لقب "ادلسلة الصادقة" 
 .(42) الدولة العثمانيةاخلدرات اليثَتة اليت كانوا كقدروىا إىل

لذلك كان ادلبشيون امأريكييون كعسلمون أهنم ال ديسليون دلسات سحيكة رن 
أجل ربقيق تأثَتات سيكعة ورتوقعة عسلى كل فئات اجملتمع داخل الدولة العثمانية، 
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لينهم عسلى امأقل حاولوا بذل قصارى جهدىم لسلتعيف عسلى ادلنطقة رن أجل 
القول بأن نشاط ادلبشيكن امأريكييُت رنذ اليوم  تسهيل ىذه ادلهمة، لذلك ديين

امأول الذي نزلوا فيو أزرَت وحىت رنتصف القين التاسع عشي كان يف الغالب كقتصي 
عسلى اجلوانب التحضَتكة لسلعمل التبشَتي دون ربقيق أي إصلاز ىائل يف ىذا اجملال، 

سلى التدركب حيث كان ادلبشيون امأريكييون قسلقون إىل حد كبَت بشأن احلصول ع
اليايف يف ىذا اجملال لييونوا عسلى دراكة بيل را كتعسلق بالدولة العثمانية رن حيث 
امأرض وسياهنا وثقافاهتم والعادات والتقاليد كما مت ذكيه سابقاً، ونتيجة لذلك رّكز 

، رع الوعظ يف القطاع (43)ىؤالء عسلى تعسلم السلغات احملسلية بقدر را يف استطاعتهم
امأناجيل، ويف ىذه ادليحسلة اقتصي عمل ادلبشيكن امأريكييُت يف اخلاص، وتوزكع 

الدولة العثمانية عسلى ادلدن اليربى رثل إستانبول وأزرَت، ويف أواخي ثالثينيات القين 
 .(44)التاسع عشي بدأ ادلبشيون كنشطون يف ادلناطق الداخسلية رن امأناضول

بسبب تصاعد م 1829أعسلنت روسيا احليب عسلى الدولة العثمانية عام 
الثورة يف اليونان، شلا استدعى بالسفارات والقنصسليات امأوروبية يف إستانبول وغَتىا 
رن ادلدن ك  تيون وصية عسلى امأنشطة امأرَتكية التبشَتكة، وبسبب عدم وجود قوة 

فقد قام ادلبشيون امأريكييون الذكن خيدرون حبيكة أريكيية دائمة يف البحي ادلتوسط؛ 
وت التبشَتكة دبغادرة ادلدكنة رؤقتًا إىل زلطة رالطا، ونتيجة لذلك نظم يف زلطة بَت 

ادلبشيون رؤسبيًا دلناقشة توسيع البعثة التبشَتكة، وإعادة توزكع احملطات وفقاً 
لسلمستجدات احلاصسلة، وكان الُقيب رن امأراض  ادلقدسة شيطًا أساسيًا النتشار 

 Williamك مت إرسال وليام بَتد ونتيجة لذل، (45)امأعمال التبشَتكة ادلهمة
Bird  إىل بَتوت، ووليام جودلWilliam Goodell (1792–1867 )م

 Eli Smithإىل إستانبول لفتح زلطة جدكدة، كما مت إرسال إكسل  مسيث 
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 Harrison Grayم( وىاركسون جياي أوتي  دواكت 1857–1801)
Otis Dwight (1803–1862 عام )رن م لسلمحافظات الشيقية 1829م

 .(46)الدولة العثمانية، حيث كان كقيم السيان امأررن إىل حد كبَت
وبذلك كيون اجملسل  امأريكي  قير رمسيًا العمل يف ادلناطق الشيقية اليت 
كقطنها امأررن، رغم أن نشاط واتصال اجملسل  امأريكي  كان رنذ البداكة وبشيل 

م يف ادلناطق 1830عام رباشي بامأررن، حيث قام مسيث ودواكت جبولتهما يف ربيع 
امأررنية، وبعد ريور أكثي رن عام عادا رع كم ىائل رن ادلعسلورات اجلدكدة سواء 

 .Nestorians(47)فيما كتعسلق بامأررن أو النساطية 
وصف ادلبشيون الربوتستانت العارسلُت يف اجملسل  امأريكي  ادلسيحيُت 

الوجهة كان امأررن  امأررن بأهنم عيق رتفوق عسلى امأتياك ادلسسلمُت، ورن ىذه
طائفة رسيحية قددية، سينوا بالدىم يف وقت ربيي، كما أن العارل الدكٍت عند 
امأررن كان أفضل، مأهنم كانوا رسيحيُت كسينون امأراض  اليت ورد ذكيىا يف 
اليتاب ادلقدس، ورع ذلك، اعتربت البعثات التبشَتكة أن ادلسيحية الشيقية يف 

 أتباعها رن "قيون رن االضطهاد والتعصب واجلهل أررينيا قد ركدت، كما عاىن
والقسوة عسلى أكدي امأغسلبية ادلسسلمة"، وكان ادلبشيون كؤرنون يف "تَ َعُفن الدكن" عند 
امأررن، وأن ذلك كان دبثابة نقطة رهمة رن أجل شلارسة العمل التبشَتي يف 

لإلنقاذ  رناطقهم، وذلك رن خالل تصوكي ادلسيحية الشيقية دبظهي سسليب حباجة
واالصالح، وكان ادلبشيون كسعون خلسلق ريانة مأنفسهم رن خالل العمل رع 

. كما كان ادلبشيون (48)السيان امأررن، باعتبارىم سيانًا رسيحيُت باالسم فقط
ادلسيحيون كعتقدون بأن الصياع الدكٍت بُت االسالم وادلسيحية أدى إىل قيون رن 

امأري الذي ساىم يف ركود ادلسيحية يف  االضطهاد االسالر  لسلمسيحيُت امأررن،
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الشيق، وأن احلالة ادلسيحية لألررن ُرعيبة، رغم أهنم ذىبوا إىل حد القول بأن 
"واحدًا رن أعظم العقبات اليت ربول دون انتصار ادلسسلمُت ... ىو وجود 
ادلسيحيُت امأصسليُت"، كما اعتربوا أن ربوكل امأررن لسلربوتستانتية سييون رفتاح 

 .(49)ز يف ضبسلة صسليبية كقورون هبا ضد اإلسالم يف صبيع أضلاء الدولة العثمانيةالفو 
أدرك ادلبشيون يف اجملسل  امأريكي  أن أساليبهم ادلتبعة رثل إدانة امأدكان 
امأخيى، والوعظ باليتاب ادلقدس، سييون رن شأنو أن كنّفي اجملموعات اليت 

انتية، لذلك عمل ادلبشيون رن أجل تيغب يف اعتناق ادلسيحية أو التحول لسلربوتست
القيام باتصال وثيق رع السيان يف الدولة العثمانية، حيث تيصبوا اآلداب ادلتعسلقة 

الًتكية، كما طبعوا  -باليتاب ادلقدس إىل السلغة الًتكية والعيبية والسلغة امأررنية 
كما   رسليون صفحة رن ادلواد الدكنية، 21ونشيوا اآلالف رن امأناجيل، وأكثي رن 

اىتموا بيعاكة البعثات الطبية، وأسسوا دور امأكتام، وقاروا بأعمال اجتماعية رفيدة 
لسلسيان، لين ردبا كان سعيهم امأكثي انتشارا وتأثَتا ىو يف رلال التعسليم. فف  
عشيكنيات القين التاسع عشي افتتح ادلبشيون ادلدارس التبشَتكة لألررن واليهود، 

عيب، ولقد وسع ادلبشيون بعد ذلك اخلدرات التعسليمية واليونانيُت، والطالب ال
وخصوصًا تعسليم را بعد ادليحسلة االبتدائية، كما افتتحوا ردارس لسلميفوفُت وادلدارس 

 .(50)ادلهنية، وردارس لسلنساء
م، أصبحت أزرَت يف ادليكز امأول 1833بعد سنوات قسليسلة وربدكداً يف عام 
سيا، عسلى اليغم رن أن اجملسل  امأرَتك  مل فيما كتعسلق بالعمل التبشَتي يف غيب آ

م ادلنظمة التبشَتكة امأريكيية الوحيدة العارسلة يف امأراض  1829كعد رنذ عام 
، حيث كانت يف الدولة العثمانية العدكد رن ادلنظمات التبشَتكة (51)العثمانية

 Theالربوتستانتية امأريكيية العارسلة، رثل صبعية اليتاب ادلقدس امأريكيية
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American Bible Society  واالرباد التبشَتي ادلعمداين امأريكي ،The 
American Baptist Missionary Union وامأسقفية امأريكيية ،

The American Episcopalians والسلجنة اليونانية لسيدات ،
، The Ladies Greek Committee of New Yorkنيوكورك

وغَتىا رن  The Female Society of Bostonوصبعية أُنثى رن بوسطن
، ورغم ذلك مل تين ىذه اجلمعيات وادلؤسسات حبجم وقدرة اجملسل  (52)اجلمعيات

امأريكي ، الذي كان امأكثي توسعاً ومشوالً وكفاءة لي  يف الدولة العثمانية فحسب؛ 
 .(53)وإمنا عسلى نطاق رساحات شاسعة يف العامل
 المطبعة التبشيرية ونقلها للدولة العثمانية.

كان فيسك وبناء عسلى قيارات اجملسل  امأريكي  قد قام بتأسي  ادلطبعة 
، وديين تفهم أمهية عمل ىذه ادلطبعة بأهنا (54)1822التبشَتكة يف رالطا عام 

قارت دبتابعة نشاط اجملسل  امأريكي  وأىدافو التبشَتكة، رثل ادلواد واليتب 
عات الدراسية اليت سيتم تدركسها التعسليمية، وإنتاج ادلواد الدكنية، وغَتىا رن ادلطبو 

لذلك ولسلنجاح يف ىذه ادلهمة فقد عمسلت رن أجل نشي اليتب ، (55)يف ادلدارس
رنذ السلحظة ، و (56)الدكنية التبشَتكة بالسلغات اإلقسليمية رثل اليونانية وامأررنية والعيبية

ثمانية، مت اليت قير فيها اجملسل  امأريكي  القيام بالعمسليات التبشَتكة داخل الدولة الع
م إىل إستانبول وبشيل 1834نقل ادلطبعة رن رالطا إىل أزرَت، مث نقسلت عام 

، حيث سامهت ىذه ادلطبعة بادلزكد رن عمسليات الطباعة اجلدكدة يف أزرَت (57)دائم
، وكظهي حجم وأمهية ىذا النشاط أنو وحبسلول عام (58)وإستانبول وبَتوت وعنتيب

رسليون صفحة بأحد عشي  61  قد طبعت م كانت رطابع اجملسل  امأريكي1832
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رسليون صفحة يف أزرَت وحدىا عام  8، كما مت طبع را كقيب رن (59)لغة سلتسلفة
 .(60)م يف ادلنطقة نفسها1841رسليون صفحة عام  14م، تالىا طباعة 1840

كما بدأت ادلطابع التابعة لسلمجسل  امأريكي  تطبع اليتب ادلدرسية 
فينسية واإلصلسليزكة، جنبًا إىل جنب رع طباعة اليتب اخلاصة بادلناىج اإلكطالية وال

بالسلغات احملسلية دبا يف ذلك السلغة الًتكية واليونانية والعيبية وامأررنية والعربكة 
 .(61)والييدكة

 موقف الكنيسة األرمنية من التبشير.
رغم توقيع االتفاقية التجاركة بُت الوالكات ادلتحدة والدولة العثمانية رنذ عام 

م؛ إال أن القنصسليات امأريكيية مل تنتشي بعد يف صبيع أضلاء الدولة العثمانية، 1830
لذلك واصل ادلبشيون امأريكييون سعيهم إىل إقارة عالقات وثيقة رع القنصسليات 
الربكطانية رن أجل تأرُت وجودىم يف امأراض  العثمانية، خصوصًا وأن زكادة 

ات القين التاسع عشي، أدى إىل ظهور امأنشطة التبشَتكة يف ثالثينيات وأربعيني
العدكد رن ادلشاكل، وأصبح ادلوقف اليمس  رن قبل الباب العايل ذباه ادلبشيكن "أقل 

بدأ رجال الدكن امأررن ، حيث (62)ريونة" شلا كان عسليو يف السنوات السابقة
كشتيون رن ادلبشيكن امأريكييُت اىل الباب العايل وبطيكيك امأررن يف إستانبول 

م( رتهمُت ادلبشيكن امأريكييُت بإجبار 1844–1848) Matteosاثيوس ر
امأررن عسلى تغيَت رذىبهم، رغم أن امأنشطة التبشَتكة امأريكيية بُت امأررن يف 
السنوات امأوىل كانت تتم يف "جو ودي"، وذلك بسبب االستفادة العارة رن 

ُت امأررن رن امأرثوذكسية امأنشطة التعسليمية امأريكيية، لين ورع زكادة عدد ادلتحول
م كان ىناك 1839إىل الربوتستانتية، َغيّ َي رجال الدكن امأررن روقفهم. فف  عام 

، لذلك ورن أجل رنع ادلزكد رن امأررن رن (63)أررٍت ربولوا إىل الربوتستانتية 800
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تغيَت رذىبهم الدكٍت، دعا راثيوس صبيع امأررن إىل قطع أي نوع رن العالقات رع 
كن امأريكييُت، وىدد أولئك الذكن كانوا عسلى اتصال دافئ رع ادلبشيكن ادلبشي 

 .(64)امأرَتكيُت بالعزلة عن اجملتمع امأررٍت
م قام امأررن يف أرضيوم وطيابزون وبورصة بتقدًن 1844ويف شهي كونيو 

طسلبات إىل الباب العايل رطالبُت بطيد ادلبشيكن امأريكييُت رن ردهنم ورقاطعاهتم، 
بب امأساس  لسلشيوى ال كزال ىو التبشَت وربوكل امأررن إىل وكان الس

لذلك أرسل وزكي الشؤون اخلارجية رفعت باشا رذكية إىل الوالكات  (65)الربوتستانتية،
ادلتحدة كطالب فيها بسحب ادلبشيكن امأريكييُت، ولين ادلسؤول امأرَتك  جون 

عسلى رغادرة  أكد أنو ال كستطيع حث ادلبشيكن John P. Brownب. بياون 
تسلك ادلدن، إال أن الباب العايل كان ىذه ادلية أكثي حسماً، حيث أصدرت 
السسلطات العثمانية احملسلية أواريىا دبنع ربول امأررن إىل الربوتستانتية يف تسلك ادلدن 

 .(66)الثالث، رعتربًة أن امأري غَت قانوين
بُت  دلةارتفع عدد ادلذكيات ادلتبا م،1845م وعام 1844ورا بُت عام 

 Dabneyالباب العايل والوالكات ادلتحدة، خصوصًا بعد تعيُت دابٍت مسيث كار 
Smith Carr (1843-1849 وزكيًا رقيمًا لسلوالكات ادلتحدة يف إستانبول )م

م 1844م، حيث أرسل امأخَت إىل وزارة اخلارجية امأريكيية يف عار  1843عام 
ن البعد اإلنساين لألنشطة التبشَتكة؛ م بأن الباب العايل مل كين رنزعجًا ر1845و

إال أهنا تعًتض عسلى أنشطة أخيى، وخّلص كار االعًتاضات امأساسية الثالثة لسلدولة 
 العثمانية وى :

أوالً: أن احليورة العثمانية ضد التحول رن رذىب إىل رذىب آخي بُت رعاكاىا 
 ادلسيحيُت، وأهنا تيى أن ىذه ادلمارسة غَت قانونية.
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أن الباب العايل خيشى رن زكادة عدد ادلتحولُت لسلربوتستانتية، امأري الذي رن ثانياً: 
 شأنو أن كسبب الفوضى اإلداركة.

ثالثاً: قيام قناصل الوالكات ادلتحدة حبماكة امأررن ادلتحولُت لسلربوتستانتية، شلا كشيل 
 .(67)رصدر قسلق عميق لسلباب العايل

ررٍت راثيوس امأررن الربوتستانت ورهما كين رن أري؛ فقد طيد البطيكيك امأ
م، كما كتب رسائل جدكدة كشتي  فيها أنشطة 1846رن الينيسة امأررنية عام 

ادلبشيكن إىل الباب العايل، لذلك تقدم الباب العايل رلدداً إىل الوزكي امأريكي  ادلقيم 
ق يف إستانبول رن أجل وقف أنشطة ادلبشيكن بُت امأررن، لين الباب العايل مل كتسل

 .(68)أي إجابة إجيابية ال رن قبل الوزكي امأريكي ، وال رن قبل ادلبشيكن امأريكييُت
كانت أنشطة ادلبشيكن التابعُت لسلمجسل  امأريكي  واسعة النطاق، 
خصوصًا وأن حيورة الوالكات ادلتحدة قارت باالىتمام الشدكد هبم، فف  عام 

 Daniel Websterم أعسلن وزكي اخلارجية امأريكي  دانيال وبسًت 1841
م( عن تعاطفو ذباه ضباكة البعثات الربوتستانتية وادلؤسسات 1841-1843)

التابعة ذلا يف الدولة العثمانية، وكان ذلك امأري سبب اليثَت رن االستياء بُت 
امأتياك، خصوصاً عندرا ضغطت الوالكات ادلتحدة رن أجل احلصول عسلى إعفاءات 

، لذلك ديين القول بأن (69)حليورة العثمانيةجدكدة خاصة هبا وبادلبشيكن رن ا
اجلهود التبشَتكة امأريكيية يف امأراض  العثمانية كانت دائمًا ربتل ريانًا بارزًا يف 
العالقات الثنائية بُت البسلدكن، بل أن واقع امأري كدل عسلى أن رعظم الصياعات 

التاسع عشي وأوائل الدبسلوراسية بُت الوالكات ادلتحدة والدولة العثمانية يف القين 
القين العشيكن؛ نشأت بسبب ادلبشيكن وامأنشطة التبشَتكة وتوسعها تدرجييًا يف 
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، شلا ألقى بضاللو عسلى رسار العالقات بُت الوالكات ادلتحدة (70)امأراض  العثمانية
 .(71)والدولة العثمانية بشيل واضح

 م.1180االعتراف العثماني بالملة البروتستانتية 
دلسلية "امأرة" ديثل إشيالية بالنسبة لسلمبشيكن، مأنو عندرا وصل كان نظام ا

ادلبشيون امأوائل رثل ليف  وفيسك لسلعمل يف اجملال التبشَتي مل كين ىناك اعًتاف 
بالطائفة ادلسيحية الربوتستانتية، وردبا ذلك كعود بشيل أساس  إىل قسلة أعدادىم يف 

العثمانية كأرة بيوتستانتية، لين امأري  الدولة العثمانية، لذلك مل تعًتف هبم الدولة
تغَت جذركًا بعد النجاح اليبَت الذي حققو ادلبشيون الربوتستانت التابعُت لسلمجسل  

 .(72)امأريكي  ذباه ربوكل اليثَت رن امأررن إىل ادلذىب الربوتستانيت
ورهما كين رن أري؛ كان بعض ادلبشيون الربوتستانت كعتمدون عسلى 

سبتها دوذلم واالرتيازات اليت حصسلوا عسليها يف الدولة العثمانية، ادلواقف اليت اكت
واليت استغسلتها البعثات التبشَتكة، وخصوصًا امأريكيية رنها حلماكة حقوقهم 
وارتيازاهتم اليت حصسلوا عسليها، وأدى ذلك إىل القيام بأنشطة رشيوعة وُريخص هبا 

ييون الربوتستانت قد اكتسبوىا عسلى امأراض  العثمانية، واليت كان ادلبشيون امأريك
رنذ بداكة العمل ربت رعاكة وىيمنة الدبسلوراسية الربكطانية واليت قادىا سفَت بيكطانيا 

–Stratford Canning (1841يف إستانبول السلورد سًتاتفورد كاننج 
م( الذي ضغط بقوة عسلى الدولة العثمانية، وىو امأري الذي سبخض عنو 1858

نية عسلى ادلبشيكن الربوتستانت دبن فيهم ادلبشيكن امأريكييُت، فيض احلماكة الربكطا
حيث بذل كاننج جهدًا كبَتًا رن أجل ربسُت الوضع القانوين لي  فقط رن أجل 
ادلبشيكن امأريكييُت الربوتستانت؛ ولين أكضاً لسلسيان الذكن اعتنقوا الربوتستانتية يف 

م، وىو االري 1847نوفمرب  15درة يف الدولة العثمانية وفقاً لإلرادة السسلطانية الصا
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الذي أدى أخَتًا إىل إعالن الدولة العثمانية رمسيًا اعًتافها بادلسلة الربوتستانتية عام 
ادلبشيون االرَتكيون الربوتستانت إىل إرسال رسالة إىل  ، شلا دفع (73)م1850

كاننج، أعيبوا لو فيها عن "خالص التهاين بنجاح جهوده نيابة عن اليعاكا 
 .(74)الربوتستانت يف الدولة العثمانية"

ورهما كين رن أري؛ كان كبدو أن احلقوق واالرتيازات اليت حصل عسليها 
ادلبشيكن التابعُت لسلمجسل  امأريكي  جعسلتهم كشعيون بالقوة وادلنعة داخل الدولة 
العثمانية، حيث مشسلت أنشطتهم التبشَتكة تعزكز اذلوكة امأررنية، واليوح الوطنية 

، ورغم كل را أثَت عن (75)ورية، والتذكَت بادلمسلية امأررنية القددية وتارخيهاوالق
تساىل السسلطات العثمانية؛ إال أن ادلدارس التبشَتكة امأريكيية التابعة لسلمجسل  
امأريكي  كانت زبضع دلياقبة السسلطات احملسلية العثمانية يف كل ادلقاطعات، 

ررن، وكانت السسلطات احملسلية قد وخصوصًا يف ادلناطق الشيقية حيث كيثي امأ
أخربت وزارة الًتبية والتعسليم واجلهات احليورية بامأنشطة السسلبية ذلذه ادلدارس، 
لذلك كسلفت احليورة العثمانية العدكد رن احملققُت لسلتحقق رن أنشطة ىذه البعثات 

رد م ركزت ادلياسالت والشياوي اليت تتوا1890وادلدارس اليت كعمسلون هبا، ويف عام 
لسلحيورة العثمانية عسلى الدور السسليب الشدكد لسلمدارس التبشَتكة، واليت كانت 
ربيض السيان امأررن وادلسيحيُت عمورًا عسلى التميد عسلى الدولة العثمانية، امأري 
الذي بدأ ديهد بشيل را ضلو قيام ىؤالء الشباب بصياع زلتمل والثورة رن أجل 

 .(76)ياً عن الدولة العثمانيةادلطالبة باالستقالل واالنفصال هنائ
 تأسيس كلية روبرت.

م 1866كان ادلبشيون قد سبينوا رن افتتاح كسلية أريكيية يف بَتوت عام 
واليت أصبحت فيما بعد اجلارعة امأريكيية يف  -ربت اسم كسلية سوركا الربوتستانتية 
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 ، وعسلى اليغم رن وجود(77)، حيث كانت تقوم بالتدرك  بالسلغة العيبية-بَتوت
بعض االعًتاضات احملسلية البسيطة عسلى إنشاء ىذه اليسلية؛ إال أن ذلك مل حُيدث 
أي رد فعل يف إستانبول، ورع ذلك، عندرا حاول ادلبشي اليبَت ساكيوس 

الذي حصل عسلى رسامهة رالية سخية رن رجل  Cyrus Hamlinىارسلُت
 Christopher R. Robertامأعمال والثيي أريكي  كيكستوفي ر. روبيت 

رن أجل تيثيف جهوده لبناء كسلية أريكيية خارج ادلدرسة االصليسلية الصغَتة اليت  
م، إال أن 1840قيب إستانبول رنذ عام  Bebekكانت تأسست يف بيبك 

 .(78)الباب العايل رفض إعطاء التصاركح الالزرة لفتح اليسلية وتشييد ادلباين
ة إنشاء كسليات وكانت الدولة العثمانية تبدي حساسية رفيطة ذباه رسأل

أجنبية عسلى امأراض  العثمانية، وعسلى اليغم رن عدم ذكي أسباب رفض الدولة 
العثمانية رمسياً يف أكة رياسالت بُت الدولة العثمانية والوالكات ادلتحدة؛ إال أنو ديين 

 استخالص العدكد رن امأسباب وأمهها:
ؤسسة التعسليمية امأجنبية، أواًل: استياء الباب العايل رن زلاولة افتتاح رثل ىذه ادل

امأري الذي رن شأنو أن كُشجع القوى امأوروبية رثل فينسا وروسيا عسلى اتباع نف  
السياسة، ورطالبتها بإنشاء كسليات أجنبية أخيى، امأري الذي رن شأنو أن كوجد 

 ساحة جدكدة رن الصياع بُت احليورة العثمانية والقوى العظمى.
كُبدي القسلق الشدكد إزاء اآلثار "السسلبية" دلناىج ىذه ثانياً: كان الباب العايل 

ادلؤسسات عسلى رعاكاىا رن غَت ادلسسلمُت، واليت ُتَدّرَسُهم بعضًا رن القيم الغيبية 
رثل السليربالية والقورية، واليت رن ادلمين أن كيون ذلا تأثَتات "ردرية" عسلى الدولة 

احليورة العثمانية أن رثل ىذه  العثمانية رتعددة القوريات واجلنسيات، لذلك رأت
 .(79)امأنشطة جيب أن تبقى بعيدًة عن اليعاكا العثمانيُت
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ورغم ذلك، قام الوزكي امأريكي  ادلقيم يف إستانبول إدوارد جوي رورك  
Edward Joy Morris (1861–1870 بالعمل رن أجل رتابعة ،)م

تائج إجيابية بشأن تأسي  قضاكا ادلبشيكن امأريكييُت رع الباب العايل لسلوصول إىل ن
اليسلية امأريكيية يف إستانبول، حيث سحب الباب العايل اعًتاضو، ولينو اعًتض 
عسلى ريان ادلدرسة، لييون ذلك نقطة خالف جدكدة، حيث كان الباب العايل 

 Mehmed Eminوخصوصًا وزكي الشؤون اخلارجية زلمد أرُت عايل باشا 
Aali Pasha (1867-1871 ضد تشييد )ربٌت اليسلية يف رنطقة اليورسل  م

، أي يف امأرض اليت مت شيائها رن قبل ادلبشيكن ذلذا Rumelihisarıحصاري 
الغيض، حيث كانت ىذه ادلنطقة ريتظة إىل حد كبَت بادلسسلمُت، وتأسي  رثل 
ىذه اليسلية كان رن احملتمل أن كسبب ادلزكد رن ادلشاكل، يف الوقت الذي كان يف 

 .Stوسان استيفانو  Fenerوفني  Peraن ادلناطق رثل بَتا إستانبول العدكد ر
Stephanos واليت كعيش فيها عدد كبَت رن غَت ادلسسلمُت، رغم أن الباب ،

العايل كان كيغب أكضًا باحلد رن الينائ  واحملطات وادلدارس التبشَتكة حىت يف 
 .(80)تسلك ادلناطق

قت قصَت روضوعاً أصبح ريان بناء اليسلية امأريكيية إستانبول خالل و 
لسلمفاوضات الدبسلوراسية الثنائية بُت الدولتُت، حيث قّدم زكي اخلارجية امأريكي  

م( رذكية إىل 1861-1869) William H. Sewardوليام ه. سيوارد 
، يف صيف عام Blacque Beyالوزكي العثماين ادلقيم يف واشنطن بسليك بيك 

ص العقارات السالفة الذكي يف م طالبًا رنو إقناع الباب العايل بتخصي1868
، كما أصدرت الوالكات ادلتحدة أواريىا إىل (81)اليورسل  حصاري لبناء اليسلية

م( قائد سيب 1810–1870) David Farragutامأدرَتال دكفيد فارجوت 
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البحي امأبيض ادلتوسط باالنتقال إىل إستانبول عسلى رنت فيقاطة أريكيية رن أجل 
 إصدار رخصة البناء لسليسلية يف ادليان احملدد سسلفاً، الضغط مأقصى حد شلين لصاحل

م، أدى إىل 1868وكان وصول امأدرَتال فارجوت إىل إستانبول يف شهي أغسط  
"هناكة سعيدة" بالنسبة لسلمبشيكن امأريكييُت، حيث عجز الباب العايل عن ادلقاورة 

باسم كسلية وجود امأدرَتال فارجوت فسمح لسلمبشيكن ببناء اليسلية، واليت مسيت 
، وذلك نسبة إىل ادلساىم اليئيس  فيها الثيي Robert Collegeروبيت 

، واليت تُعد أول رؤسسة لسلتعسليم العايل يف الدولة (82)امأريكي  كيكستوفي ر. روبيت
 .(83)العثمانية

إنشاء اجملسل  امأريكي  كسلية روبيت بدعم احليورة امأريكيية قد وكان 
م مت إنشاء 1903-1871فخالل الفًتة را بُت أعطى قوة دفع دلبادرات أخيى، 

 سبع كسليات امأريكيية يف صبيع أضلاء امأراض  العثمانية رثل: كسلية البنات امأريكيية 
American Girls' Collegeوكسلية الفيات (84)يف إستانبول ،

Euphrates College  يف ىاربوت وادلعيوفة باسم "اليسلية امأررنية"، واليسلية
 Centralيف ردكنة فان، وكسلية تيكيا ادليكزكة  American Collegeامأريكيية

Turkey College  يف راراش، وكسلية سانت بولSt. Paul College 
يف ريزفون واليسلية  Anatolian Collegeيف طيسوس، وكسلية امأناضول 

 .(85)يف أزرَت International Collegeالدولية 
تعسليم، بأنو كان كقع يف أعسلى وديين فهم النشاط التبشَتي فيما كتعسلق بال

العمل التبشَتي، وأصبح الشاغل امأكثي طموحًا وصالبة عسلى نطاق واسع  أولوكات
رن قبل ادلبشيكن، فإىل جانب اليسليات اليت انتشيت يف الدولة العثمانية، مت تأسي  
أربع ردارس الىوتية، فف  ردرسة ريزفون كان التدرك  بالسلغة امأررنية والًتكية 
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نانية، ويف ردرسة ىاربوت كانت التدرك  بالسلغة امأررنية والًتكية، ويف ردرسة واليو 
راردكن كان التدرك  بالسلغة العيبية، ويف ردرسة راراش كان التدرك  بالسلغة الًتكية،  

رعهد وردرسة الثانوكة لسلبنات يف شىت رقاطعات الدولة العثمانية،  12كما مت بناء 
طالب، وكان الدراسة اليت  800يعا حوايل وكان عدد طالب ىذه ادلدارس صب

ُتَدّرس ى  بالسلغات الدارجة رثل امأررنية والًتكية والعيبية جنبًا إىل جنب رع السلغة 
اإلصلسليزكة، وكان اجملسل  امأريكي  كهدف إىل جعل الطالب كتدربون ليصبحوا دعاة 

لة العثمانية، تبشَتكُت رن أجل نشي اإلصليل والربوتستانتية يف رناطقهم داخل الدو 
دون اذلجية يف ادلستقبل إىل بسلدان أخيى رثل الوالكات ادلتحدة، امأري الذي رن 

 .(86)شأنو أن كساعد أكثي عسلى "إنشاء رسليوت اهلل عسلى امأرض بقيادهتا"
 ازدياد وتطور العمل التبشيري في الدولة العثمانية. 

العثمانية قارت  رنذ أن بدأ اجملسل  امأريكي  العمل التبشَتي داخل الدولة
امأخَتة دبياقبة لصيقة مأنشطتهم، وىو امأري الذي حدث كذلك رع ادلبشيكن 

م، أي بعد أربع سنوات تقيكبًا رن 1824الفينسيُت والربكطانيُت. فمنذ فرباكي عام 
وصول فيسك وبارسونز إىل أزرَت، مت إلقاء القبض عسلى بعض ادلبشيكن يف القدس 

وادلنشورات الدكنية امأخيى عسلى السيان، ويف شهي كونيو  حُت قاروا بتوزكع امأناجيل
رن نف  العام أصدرت الدولة العثمانية ريسورًا دينع توزكع امأناجيل والنشيات 

، ومل كقتصي النهج العثماين ضلو ادلبشيكن يف ازباذ (87)واليتب الدكنية ادلسيحية
التدابَت ادلانعة والعقابية. السسلطات العثمانية القيارات فقط، وإمنا تعداىا إىل ازباذ 

م( تنظيمات خط شيكف  1869-1839لين إعالن  السسلطان عبد اجمليد امأول )
م، واليت أُعسلنت فيها احليكة 1839عام  Hatt-ı Şerif Gülhaneكسلخانة 
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جلميع اليعاكا العثمانيُت بقطع النظي عن الدكن أو العيق، كان أرياً رن شأنو أن كزكد 
 .(88)كة الربوتستانتية امأريكيية يف امأراض  العثمانيةرن امأنشطة التبشَت 

وعندرا قام السسلطان عبد اجمليد امأول بإعالن ادليسوم االررباطوري خط 
م، مت االعًتاف رمسيًا بأن 1856عام  Hatt-ı Hümayunشيكف مهاكون

رعاكا الدولة العثمانية ىم رواطنُت عثمانيُت "التبعية العثمانية"، حيث حافظ 
، وسيعان را (89)الربوتستانت عسلى حقوقهم كارسلة كمواطنُت يف الدولة العثمانية

استغل ادلبشيون الربوتستانت ىذكن الفيرانُت رن أجل تنظيم وزكادة أنشطتهم 
 .(90)ة والتعسليمية بُت السيان غَت ادلسسلمُت يف الدولة العثمانيةالدكني

م حىت تويل السسلطان عبد احلميد احليم 1850وكانت الفًتة رن عام 
م( تتميز بالنمو السيكع لسلعمل التبشَتي امأريكي  يف ادلناطق 1876-1909)

ليبَتة رثل الداخسلية رن الدولة العثمانية، ومل تعد تقتصي ىذه امأنشطة عسلى ادلدن ا
أزرَت وإستانبول، حيث ارتدت النشاطات التبشَتكة لتغط  احملافظات البعيدة 

، واليت تفتقي إىل اخلدرات اإلنسانية وادلتطسلبات (91)وادلناطق احمليطة هبا أكضاً 
 .(92)احلضاركة

وكان ىذا التوسع يف العمل التبشَتي كتطسلب تقسيم ىذا اجملال، فف  عام 
يا رن حيث العمل التبشَتي إىل مشال وجنوب، وبعد ذلك م مت تقسيم أررين1857

بثالث سنوات ويف االجتماع السنوي لسلقسم الشمايل رن أررينيا، مت رعاجلة رسألة 
ادلناطق اليت تغطيها احلمالت التبشَتكة يف جانيب الدولة العثمانية لتشمل إىل جانب 

وى  رنطقة البسلقان وتياقيا،  اجلانب اآلسيوي امأراض  امأوروبية رن الدولة العثمانية،
، وى  (93)ولقد مت تقسيم اجلانب اآلسيوي رن الدولة العثمانية إىل ثالثة رناطق

ادلنطقة الغيبية والوسطى والشيقية، وسبتد رن إستانبول يف الغيب اىل طيابزون يف 
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يف  Sivasرنطقة البحي امأسود، ورن أزرَت عسلى ساحل حبي اجيو اىل سيواس 
أكرب  Western Turkey Missionطت بعثة تيكيا الغيبية الشيق، وقد غ

رساحة رن البعثات الثالث امأخيى، بينما مشسلت البعثة امأررنية اجلنوبية السابقة 
واليت أصبح أمسها فيما بعد بعثة تيكيا الوسطى، ردن أضنة وطيسوس وريسُت وأورفا 

عثة تيكيا الشيقية فقد مت وعنتيب وحسلب، وادلناطق اليئيسية يف الشيق. أرا بالنسبة لب
وضعها رع البعثة امأررنية الشمالية وبقاكا البعثات اآلشوركة والنسطوركة يف ادلواقع 

يف الغيب  Harputاليئيسية، وكان عمسلها رن أرضيوم يف الشمال إىل ىاربوت 
وراردكن  Diyarbekirيف الشيق، ودكار بيي  Bitlisوبيتسلي   Vanإىل فان 

Mardin ،م يف رسابقة الوقت رن 1860وقد بدأ ادلبشيون يف عام  يف اجلنوب
أجل توفَت أي نقص يف عدد ادلبشيكن ك  كيونوا قادركن عسلى احلفاظ عسلى العمل 

 .(94)التبشَتي بشيل رتنار 
قام ادلبشيون التابعون لسلمجسل  امأريكي  بتأسي  العدكد رن ادلياكز 

رن امأنشطة، وى  إستانبول عام  واحملطات يف تيكيا العثمانية، واليت رارست العدكد
عام  Erzurumم، أرضيوم 1835عام Trabzon م، وطيابزون 1831
 Sivasم، سيواس 1850م، وادلوصل 1849عام  Antepم، عنتيب 1839
عام  Merzifonم، وريزفون 1852عام  Adanaم، وأضنة 1851عام 

م، 1853م، ودكار بيي عام 1853عام  Arabkirم، وأرا بيي 1852
م، وىاربوت 1854عام  Tokatم، وتوكات 1854اركة )تاالس( عام وقيس

Harput  م، وراراش 1855عامMaraş 1855 (95)م1855، وحسلب عام ،
)نيقوريدكا(  İznikإىل جانب العدكد رن ادلناطق اذلارة رثل إزنيق 

(Nicomedia)  وبورصةBursa  وأزرَتİzmir  ورانيساManisa   وبتسلي
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Bitlis وڤان ،Van كن وراردMardin  وادلوصل وطيسوس وأورفاUrfa 
وذلك سواء بالعمل ادلتواصل داخل رياكز ىذه ادلدن أو داخل Antaky وأنطاكيا 

دائيهتا اليت تبسلغ رئات امأريال، واليت مت التبشَت هبا بشيل رنتظم رن قبل ادلبشيكن 
ال، كانت ادلدربُت، فاحملطات اليئيسية لسلعمل امأربعة يف شيق تيكيا عسلى سبيل ادلث

زلطة  67زلطة غَت ريكزكة، ورنها ىاربوت اليت اشتمسلت عسلى  120تتألف رن 
 .(96)كنيسة  21وأنشأت 

رّكز اجملسل  امأرَتك  أعمالو عسلى ضلو رتزاكد يف تيكيا  1871ويف عام 
، (97)العثمانية "امأناضول"، واقتصي عمل اجملسل  وأنشطتو يف ىذه ادلنطقة وحدىا

جملسل  امأريكي  رن "تيوكن" نفسو جيدًا يف البعثات م استطاع ا1876ويف عام 
، وكان اجملسل  عسلى قناعة بأنو ستتوفي لو ولسلعارسلُت رعو "فيصة (98)الًتكية الثالثة

، ويف العام نفسو أبيقت (99)ذىبية" لنشي "احلقيقة اإلصليسلية" وتوصيسلها لسلناس كافة
ادلتحدة تؤكد وعدىا بالعمل  بعثة تيكيا الغيبية إىل رقي اجملسل  امأرَتك  يف الوالكات
 .(100)والتعاون رع السيان غَت ادلسسلمُت يف الدولة العثمانية

تيكز عمل بعثات اجملسل  امأريكي  يف اليبع امأخَت رن القين التاسع عشي 
عسلى التبشَت بادلسيحية الربوتستانتية والعمل الطيب والتعسليم، واقتصي ىذا النشاط إىل 

ًا يف ادلقاطعات اليت تقع يف مشال الدولة حد كبَت عسلى امأررن، وخصوص
، لذلك أكد اجملسل  امأريكي  وجوده فعسليًا وبشيل خاص يف "ثالث (101)العثمانية

 .(102)نقاط رهمة يف مشال تيكيا" وى  إستانبول وعنتيب وىاربوت
ورهما كين رن أري؛ كانت امأوضاع السيئة يف الدولة العثمانية قد تسببت 

نشطة التبشَتكة يف امأناضول، حيث عمل ادلبشيون بشيل واضح يف زكادة امأ
امأريكييون رن أجل إقارة عالقات أوثق رع اجلميع رن أجل ربسُت اخلدرات 
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، بينما عمل الربوتستانت امأررن دون أي خوف أو وجل بعد (103)الصحية العارة
صة قبول الدولة العثمانية جملتمعهم واالعًتاف هبم "كِمسّلة"، حيث أصبح لدكهم الفي 

لسلتحيك حبيكة أكثي بيثَت شلا كان يف السابق، يف الوقت نفسو الذي زاد  فيو الطسلب 
، اليت قام هبا اجملسل  امأريكي  واليت (104)عسلى االلتحاق بادلدارس الربوتستانتية

عمسلت رن أجل االستفادة رن امأوضاع اليت سبي هبا الدولة العثمانية رن أجل ربقيق 
، امأري الذي رافقو زكادة يف عدد ادلبشيكن امأريكييُت (105)بيارلها وتوسيع أعماذلا

م يف الدولة 1836ربشيًا حىت عام  41الذكن وصسلوا إىل امأناضول، حيث خدم 
ربشياً  54م ارتفع ىذا العدد ليصل إىل 1844-1836العثمانية، ورا بُت امأعوام 

 137 م إىل1875ُعينوا يف وظائف جدكدة يف بالد الشام، ليصل عددىم يف عام 
ربشي، ويف عام  177م 1890ربشي، بينما بسلغ عدد ادلبشيكن امأريكييُت عام 

 .(106)209م بسلغ عدد ادلبشيكن 1913
كان تدفق البعثات التبشَتكة التابعة لسلمجسل  امأريكي  إىل الدولة العثمانية 
كتم بالتوازي رع منو أنشطتها الدكنية والتعسليمية، فف  الوقت الذي كانت فيو ىناك 

م ربت سيطية ادلبشيكن االرَتكيُت، 1850ردارس يف عام  7كنائ  و  7ط فق
  97م، و1860ردرسة يف عام  114كنيسة و  49ارتفع ىذا العدد ليصل إىل 

ردرسة يف عام  450كنيسة و  163م، و1880ردرسة يف عام  331كنيسة و
قوا م، وكان عدد الطالب رن اليعاكا العثمانيُت وخصوصاً امأررن الذكن التح1913

طالب  25992م ليصل إىل 1880طالب حىت عام  13095بتسلك ادلدارس بسلغ 
 .(107)م1913يف عام 

 السلطان عبد الحميد ونشاط المجلس األمريكي.
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كان ادلبشيون الربوتستانت التابعُت لسلمجسل  امأريكي  قد أنشأوا مأنفسهم 
ب ربطم كل رقارًا كبَتاً، وحققوا اليثَت رن النجاح يف أعماذلم التبشَتكة بسب

القوانُت العثمانية اليت ربد رن نشاط ادلبشيكن امأريكييُت، ونظام االرتيازات الذي  
كان سببًا يف التدخل امأورويب يف الشؤون الداخسلية واخلارجية، والفشل يف التوفيق 
بُت االختالفات العيقية والدكنية، باإلضافة إىل السسلسسلة ادلوجعة رن امأزرات 

صادكة، وحالة التفيك اإلقسليم  اليت عانت رنو الدولة العثمانية، االجتماعية واالقت
م، واستمي حيمو 1876أرا يف عهد السسلطان عبد احلميد الذي توىل احليم عام 

عاراً، فقد كان كتميز "بالتفيد" يف احليم وادلياقبة الصاررة ليل را كتعسلق  33دلدة 
النسيج التقسليدي لسلمجتمع  بشؤون الدولة، وإعطاء امأولوكة القصوى لسلحفاظ عسلى

يف الدولة العثمانية، وكان طبيعيًا أن تعمل الدولة العثمانية يف عهد السسلطان عبد 
احلميد عسلى جلم ادلبشيكن امأريكييُت ورؤسساهتم التبشَتكة العادلية، باعتبارىا هتدكداً 
لة رباشيًا وروضوعيًا كهدف إىل ادل  بصميم اإلسالم واجملتمع والسيان يف الدو 

، كما اعتقد السسلطان عبد (108)العثمانية، سواء كانوا رسسلمُت أو غَت ادلسسلمُت
احلميد بأن التدخل امأجنيب والذي كشمل امأنشطة التبشَتكة كان السبب يف وجود 
حالة رن التميد واالضطيابات ادلتزاكدة رن قبل اليعاكا العثمانيُت غَت ادلسسلمُت، 

قطع وسائل الدعم اخلارج  عن البعثات لذلك قير رياقبتهم رياقبة لصيقة و 
وامأنشطة التبشَتكة، جنبًا إىل جنب رع بعض التدابَت امأخيى، اليت حظيت نقل 
ادلسليية ورنح تصاركح البناء اجلدكدة لسلمدارس التبشَتكة. أرا ادلدارس اليت بنيت 
بالفعل؛ فقد وضع شيوطًا تُنظم عمسلها وفق أنظمة جدكدة، رثل قانون ادلدارس 

دكد، والذي كنص عسلى إجياد رعاكَت جدكدة ورنها، حصول ادلدرس عسلى شهادة اجل
رعسلم، وتوفُي رنهج كتم ادلوافقة عسليو رسبقًا رن قبل السسلطات ادلسؤولة يف الدولة 
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العثمانية، رع اجياد العدكد رن الصعوبات ادلادكة، ودبوجب ىذا القانون اجلدكد؛ فإن 
ا، مأن ادلعسلمُت فيها ال ديينهم أن حيصسلوا عسلى بعض ادلدارس امأريكيية ستغسلق أبواهب

، ورن أجل جلم نشاط البعثات (109)الوثائق الالزرة اليت سبّينهم رن التدرك 
فقد أصدر السسلطان عبد احلميد يف كثَت رن امأحيان ادلياسيم السسلطانية التبشَتكة؛ 

طعات رن أجل إجياء التحقيقات حول امأنشطة التبشَتكة يف صبيع أضلاء ادلقا
العثمانية، كما طسلب رن السسلطات احملسلية أن كقدروا تقاركيىم ونتائج ربقيقاهتم إىل 

 .(110)قصي كسلدز
وكانت القيارات واإلجياءات اليت ازبذىا السسلطان عبد احلميد ذباه نشاط 
البعثات وادلدارس التبشَتكة قد أثارت جداًل كبَتًا وساخنًا بُت ادلبشيكن وشلثسليهم يف 

يكي  وشلثسل  الوالكات ادلتحدة يف إستانبول رن جهة رع السسلطات اجملسل  امأر
العثمانية رن جهة أخيى حول رسألة احلصول عسلى اإلذن اليمس  رن الدولة 
العثمانية فيما كتعسلق هبذه امأنشطة، ورغم ذلك واصل ادلبشيون امأريكييون فتح 

عسلى التمتع ردارسهم دون شيوط رسبقة رن قبل الدولة العثمانية، كما حصسلوا 
باإلعفاء الضيكيب دلدارسهم ورؤسساهتم التبشَتكة، باإلضافة إىل العدكد رن 
االرتيازات ادلوسعة، كما سعوا أكضًا إىل روافقة وزارة التعسليم العام العثماين عسلى 
بيارلها، خصوصًا فيما كتعسلق بالدراسات ونصوص اليتب والشهادات أو شهادات 

 .(111)ل الوزارة يف عمل ردارسهمرعسلميهم، رن أجل احلد رن تدخ
م انعقد اجتماع ىام بُت وزكي التعسليم العام 1886ويف أوائل دكسمرب 

العثماين رنيف باشا والقائم بأعمال البعثة الدبسلوراسية امأريكيية بندلتون  
وذلك رن أجل تنظيم التعاون بُت ادلدارس   Pendleton Kingكينج

م 1886دكسمرب  28ة، وعقب االجتماع، ويف التبشَتكة امأريكيية والسسلطات احملسلي
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أرسل رنيف باشا تعسليمات جدكدة إىل حيام امأقاليم كطسلب رنهم عدم التدخل يف 
نشاط ىذه ادلدارس بشيط تقدًن ىذه ادلدارس لربارلها الدراسية، ونصوص اليتب 

رن قانون التعسليم  129ادلقيرة، وشهادات رعسلميها لسلحيورة وفقا لسلمادة 
 .(112)العام

ادلذابح ضد امأررن يف رناطق أخيى رثل انتشيت وعندرا 
وغَتىا رن  Antepوعنتيب  Amasyaوأراسيا   Merzifonرَتزفون
كان كل را كهم وزارة اخلارجية امأريكيية وتَتكل ىو العمل عسلى تأرُت   (113)ادلناطق،

 ادلبشيكن وادلواطنُت امأريكييُت ادلقيمُت يف ىذه ادلناطق، وخصوصًا ادلقيمُت يف
وعندرا أخرب تَتكل أولٍت بأن صبيع  (114)ادلقاطعات امأسيوكة رن الدولة العثمانية.

ادلبشيكن وادلواطنُت امأريكييُت قد أصبحوا بأران، أرسل أولٍت اىل تَتكل كعرب عن 
 (115)سعادتو بذلك، رعترباً أن رثل ىذه امأخبار تثسلج الصدور.

ل ىذه الفًتة وصل يف وكان النفوذ التبشَتي الربوتستانيت امأريكي  خال
 James B. Angellامأراض  العثمانية إىل درجة أن الق  جيم  ب. آصليل 

قد ُعُت يف  -والذي كان ربشيًا وعضوًا يف كنيسة امأبيشية -م(1898–1897)
رنصب ادلبعوث فوق العادة ووزكيًا رفوضًا لسلوالكات ادلتحدة يف إستانبول عام 

، وكان ىذا امأري (116)يو دلدة عام واحدم، وىو ادلنصب الذي حافظ عسل1897
عسلى كيفية كسب ادلبشيكن مأشخاص رهمُت يف كل ريان يف الدولة دلياًل واضحًا 

العثمانية، وحىت بعد عودتو إىل الوالكات ادلتحدة، كانت تصيحيات الق  آصليل 
رصدر قسلق كبَت لسلسسلطات العثمانية، اليت كانت تُتابع عن كثب رن قبل وزارة 

 .(117)اخلارجية العثمانيةالشؤون 
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م وصسلت أخبار لسلدولة العثمانية أن امأررن ادلهاجيكن 1898ويف عام 
واحلاصسلُت عسلى اجلنسية امأريكيية جيتمعون يف العدكد رن ادلدن امأريكيية، وكقورون 
بتدركبات عسييكة وجيمعون امأروال والتربعات وكقورون بإرساذلا إىل ادلدن العثمانية 

ش ودكار بيي، رن أجل شياء السالح  وادلتفجيات "الدكناريت" رثل ىاربوت ورو 
  (118) رن أجل القيام بالثورة ضد السسلطات العثمانية.

وحبسلول رطسلع القين العشيكن، وبعد شبانية عقود رن العمل اجلاد آتت جهود 
اجملسل  امأريكي  أُكسلها، حيث وصسلت أنشطة ادلؤسسات التبشَتكة امأرَتكية ذروهتا 

رؤسسة رتنوعة تًتاوح را بُت ادلدارس واليسليات اليت احتسلت  300يب رن رع را كق
رياكز رهيمنة، إىل جانب الينائ  وادلستشفيات ودور امأكتام، وعندرا عقدت 

م، واليت اعًتفت بالوضع القانوين لسلمدارس 1901الفينسية عام  -ادلعاىدة العثمانية
ربقق ادلؤسسات اخلَتكة والدكنية  الفينسية يف الدولة العثمانية، كان ال بد رن أن

والتبشَتكة الربوتستانتية امأريكيية يف الدولة العثمانية نف  الش ء بالنظي إىل وضع 
الوالكات ادلتحدة كدولة امأكثي تفضياًل وفق ادلعاىدات السابقة، لذلك كان كنبغ  

الوضع رن أكضًا أن كتم رنح ادلؤسسات التعسليمية واخلَتكة والدكنية امأريكيية نف  
خالل رعاىدة ثنائية، وكان رن شأن ذلك لي  فقط أن ديّين ادلؤسسات امأريكيية 
رن التمتع بنف  اإلعفاءات واحلصانات ادلمنوحة لسلمؤسسات الفينسية؛ ولين أكضاً  
ك  ديهد الطيكق لتصحيح خصائص ىذه ادلؤسسات، واخلاصة بثقة العارة رن 

ون هبذه ادلؤسسات، لذلك قام ادلبشيون يف الشعوب العثمانية، الذكن كانوا ال كثق
الدولة العثمانية وزعمائهم وقادة ادلقي اليئيس  لسلمجسل  االريكي  يف بوسطن، يف  
كثَت رن امأحيان بتقدًن إلتماسات إىل ادلمثسلية امأريكيية يف إستانبول ربثهم فيها 

ين ووزكي عسلى التواصل رع السسلطات العثمانية وخصوصًا السسلطان عبد احلميد الثا
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الشؤون اخلارجية توفيق باشا، كما ناشدوا يف كثَت رن االحيان وزارة اخلارجية 
-Theodore Roosevelt (1901واليئي  امأريكي  ثيودور روزفسلت 

م( وكبار أعضاء اليوصليس وأىل اخلَت وزليري شبية العمل التبشَتي وقادتو 1909
يورة امأريكيية رن أجل عقد يف الوالكات ادلتحدة، ك  كقوروا بالضغط عسلى احل

، لضمان ضباكة ادلؤسسات التعسليمية والدكنية (119)رعاىدة رع الدولة العثمانية
امأرَتكية البالغة تيسلفتها يف امأراض  العثمانية را كقيب رن ستة رالكُت ونصف 

م وعام 1904دوالر، ولقد أشبيت ىذه اجلهود بتوقيع اتفاقيات رتتالية عام 
 .(120)ت ادلتحدة والدولة العثمانيةم بُت الوالكا1907

م، كان 1914ووفقا لسلتقيكي السنوي لسلمجسل  امأريكي ، فإنو حبسلول عام 
رن  1204رن ادلبشيكن امأريكييُت كعمسلون جنبًا إىل جنب رع  151ىناك 

 46كسليات و  8رستشفيات و 9كنيسة و  137ادلسيحيُت العثمانيُت، بينما مت بناء 
طالب رعظمهم رن  25199بتدائية، رع التحاق ردرسة ا 369ردرسة ثانوكة و

 .(121)ادلسيحيُت، رع وجود بعض الطالب ادلسسلمُت هبذه ادلدارس
 الخاتمة:

رنذ وقت ربيي يف و صلح اجملسل  امأريكي  يف التأسي  لعمسلو بشيل كبَت 
رن ربوكل امأررن  وخصوصًا فيما كتعسلق بنشاطو التبشَتي ذباهالدولة العثمانية، 
صل واستطاعت يف هناكة امأري أن حي دلذىب الربوتستانيت،إىل اليي  ادلذىب الياثو 

وعندرا م، 1850عسلى حق االعًتاف رن الدولة العثمانية ب "ادلسلة الربوتستانتية" عام 
شعيت الدولة العثمانية خبطي النشاط التبشَتي عسلى وحدة الدولة العثمانية وسباسك 

إال أن  ؛نشطة أو عسلى امأقل احلد رنهارنع ىذه امأقدر اإلريان رلتمعاهتا، حاولت 
، والتهدكد باستخدام االرتيازاتالدولة العثمانية فشسلت يف ىذا امأري بسبب سياسة 
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رب الدولة ، امأري الذي كان دائمًا جيرن قبل الوالكات ادلتحدة امأريكيية القوة
نع العثمانية عسلى الًتاجع، ورغم ذلك، استطاعت الدولة العثمانية النجاح يف ر

 بُت ادلسسلمُت بشيل كارل.لسلمجسل  امأريكي  ووقف النشاط التبشَتي 
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 ـ دراسة نموذجية ـ األضرحة بمدينة تلمسان
معهد العلوم االنسانية و االجتماعية /قسم االثار القديمة  // مطروح ام الخير د

 بجامعة مرسلي عبد اهلل تيبازة. /
قسم االثار  /جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان /نعيمة  صبرينة / دحماني  د

 .د العلوم االنسانية و االجتماعيةمعه/
Abstract: 

         Humann intéressât since the préhistorique période, the 
construction of cimenteries, as I fond thème a variété of formats 
and Most notable, and graves  cimenteries dubbed (analgésique), 
which Is about tables of stone Is made up of several rooms a 
height of between mètres and There mètres, alse fond formes 
the other Is a caves carved in the rocks, and the Most important 
of those used in the caves "mezzanine-covered roof", are to Be 
fond in various formes to the Egyptiens, which was 
characterized by volumineux pyramide and Terrace, is quitte 
similaire to that fond in the civilisation of  Mesopotamia.  

       Where it was built and huge private terraces of marble 
temples, which consists of three vehicle sections on top of each 
other, be square base underpinning the temple surrounded by 
columns strikethrough pyramid  In the era Romans, it has found 
three types of shrines: the shrines in the form of cellars 
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underground, and the tombs of commemorative round 
surrounded Bbwaik its ribbed ceiling, and pyramidal tombs that 
have been made to Rome after its occupation of Egypt, as  we 
find shrines in buildings Persian before Islam, had taken the 
forms in the form of towers, is a small circular room covered 
ceilings Msenmh, to the advantage of the Syrian shrines, 
especially in the period between the sixteenth and the fourth 
BC form cube that surmounted by a small pyramidal roof, and 
the spread of this type in all of Aleppo and Antioch  to care 
about the rulers and the population in the Maghreb East great 
interest in building shrines on the graves of saints and scholars, 
mystics The rulers, however, most of these shrines today are 
unknown history do not know the history of construction and 
in some cases even their  personal defunct. 

  :تمهيد
كجدت ٢تا  ، إذ(1)كالقبور ا١تدافن بتشييد التاريخ قبل ما فًتة منذ اإلنساف اىتم      
 عن عبارة اسم )مسكن(، كىي عليها يطلق اليت ا١تدافن أبرزىا كلعل متنوعة أشكاؿ 

 أمتار،كما كثالثة مًت بُت ما ارتفاعها يبلغ عدة غرؼ من تتكوف حجرية مناضد
 ما كمن أ٫تها ، الصخور يف مغارات منحوتة عن عبارة أخرل أشكاؿ كجدت

 عند ، لتوجد بأشكاؿ ٥تتلفة (2)بسقف" ا١تغطاة الدىاليز مغارات" استخدـ يف
 كبَت حد   إىل يشبو ما( 3)٘تيزت بالضخامة كاألىرامات كا١تصاطب  حيث ، ا١تصريُت

   .الرافدين بالد حضارة يف كجد ذلك الذم
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 من تتكوف اليت،  ا١ترمر من ا١تصاطب كخاصة الضخمة ا١تعابد حيث كانت تبٌت   
 ٤تاط معبد عليها يقـو مربعة قاعدهتا بعضها البعض، تكوف فوؽ مركبة  أقساـ ثالثة

 أنواع ثالثة كجدت ، فقد  الركماف العصر أما يف (4)ىرمي شكل يتوسطو بأعمدة
 تذكارية ، كمقابر األرض ٖتت أقبية شكل على : أضرحة  كىي األضرحة من

 ركما أدخلت إىل اليت ا٢ترمية األضرحة ك ، ضلعم سقف ٢تا ببوائك مستديرة ٤تاطة
 قد ، اإلسالـ قبل الفارسية العمائر يف األضرحة ٧تد كما   ،(5)١تصر احتال٢تا بعد

 بسقوؼ مغطاة صغَتة دائرية غرؼ عن ، عبارة أبراج على ىيئة أشكالن  اٗتذت
 كالرابع لسادسالقرنُت ا السورية خاصة يف الفًتة ا١تمتدة بُت األضرحة ، لتمتاز ةنمسن
،كينتشر ىذا النوع  يف  صغَت ىرمي سقف يعلوه الذم ا١تكعب بشكلها ا١تيالد قبل

 كما تنتشر ظاىرة األكلياء الصاٟتُت كاألضرحة جغرافيا،(6)كإنطاكية حلب من كل 
ك تارٮتيا يف تراث اجملتمعات اإلسالمية ، كما ٧تد منطق قداستها ا١تتميز يف أقاليم 

تونس ، ا١تغرب ، اٞتزائر( ، ك ىذا ا١تنطق ذاتو يظهر كظيفتها ا١تغرب العريب ) 
الدينية ، الثقافية ك الجتماعية .. يف البيئة الجتماعية  الكلية ٢تذا ا١تغرب ك لكل 
إقليم منو . على ىذا فكل كظيفة ك تًتتب على خصوصية الوايل الصاحل يف نسبو ك 

ك إقليمو يف حياتو ك أثره بعد كفاتو. بركتو ك كرامتو ك شرفو ك يف ٗتصصو ك دكره يف 
ىذا ما ٭تدد نوع ك طبيعة الطقوس ك ا١تمارسات اإلعتقادية اليت يقـو هبا أفراد 
منطقة أك بيئة معينة إتاه ضر٭تها  ا١تتواجد بإقليمها لقضاء حاجاهتم ، باعتبار أبعاد 

سيودينية  يف الظاىرة الدينية متعددة ْتسب تركيبها ك ما تصبوا إليو الْتاث السو 
بناء علم اجتماع الدين ، ا١تهم كضع الظاىرة يف مرجعها الجتماعي ألهنا ل تعرؼ 

 7.بو حسب سياؽ الدكتور يوسف شلخت
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األكلياء  قبور على األضرحة ببناء كبَتنا ىتماـكاف ال  األكسط ا١تغرب بالد يف ك    
أصبحت اليـو   ضرحةاأل معظم ىذه أف إل كاٟتكاـ كا١تتصوفُت كالعلماء الصاٟتُت

تاريخ تشييدىا كيف بعض األحياف حىت الشخصية ا١تقبورة  يعرؼ ٣تهولة التاريخ )ل
 .(8)هبا(

ا١تباين  كثرة عن فضال كاسعنا انتشارنا عرفت الصوفية الطرؽ أف القوؿ بنا ٬تمل      
 يبثوف ىؤلء عاش كاألرياؼ ا١تدف ، ففي كأضرحة مدارس من ٢تا ا١تخصصة
 أسس ، أحد صيت ذاع فإذا ، كالعبادة العزلة عقائدىم مؤثرين كيلقنوف أفكارىم
  . الدين مبادئ كاألتباع كيعلمهم الزكار فيو يستقبل مركزنا أك مدرسة
 ، كىو ا١تعركؼ التقليدم اٗتذ الشكل األضرحة ىذه تقسيم أف با١تالحظة كاٞتدير

معقودة،كقد  حاتفت األربعة فتحت بواجهاتو ، قبة نصف دائرية  مربع تعلوه
، (9)بصقلية (Palermo) بالرمو يف مرة ألكؿ التخطيطىذا النوع من  أستعمل

 .بتلمساف خاصة  األكسط عامة ك ا١تغرب جنوب يف كبَت بشكل استعمالو ليعم

 او المرابط .تعريف الولي الصالح  أوال : 
عريف الضرحة ك اكليائها الصاٟتُت ، ل بد من تقبل ا٠توض يف تعريف       

ىو الرجل ا١تؤمن مرادؼ صاحب الضريح ك ىو كلمة الويل الصاحل اك ا١ترابط . إذان 
التقي ا١تواظب على الطاعات ا١تتقيد بأكامر اهلل ك نواىيو العارؼ باهلل لقولو تعاىل: 

وََكانُوا  الَِّذيَن آَمُنوا . َيْحَزنُونَ  َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهمْ }
 ك الويل على العمـو القريب من اهلل ك أصل ىذه الكلمة فعل كىل ، ك 10 ،{يـَتـَُّقونَ 

اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن  } معناه النصَت ك ىو احد أٝتاء اهلل اٟتسٌت
ُت ُيْخرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغو 
، ك الويل ايضان ىو الصاحل 11{ الظُُّلَماِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدون
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، } ك اصل التصوؼ ىو  12يرل ا١تتصوفة  حيث، ك الطاىر ، ك الصديق ، 
ؼ الدنيا ك العكوؼ على العبادة ك النقطاع إىل اهلل تعاىل ك العًتاض عن زخر 

زيتتها ، ك اإلنفراد عن ا٠تلق يف ا٠تلوة للعبادة ، ك اختصت ىذه النوعية من العبادة 
بالصوفية ابتداء من القرف الثاين بعد كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم {. ك الزىد 

، ك األكلياء مراتب ، إىل أف 13أف الويل ىو العارؼ باهلل الذم تصدر عنو كرامات 
١ترتبة العظمى ، مرتبة األقطاب ك يرم ا١تتصوفة أنو ل ٮتلوا عصر من كيل يصلوا إىل ا

 سواء كاف ظاىرا أك خفيا .
 ثانياً : تعريف الضريح و نشأته .

مصطلح الضريح اطلق على ا١تكاف الذم يوارل فيو جسد النساف ، ك لو عدة 
 تسميات منها : 

 14 .دفنو ك اقربه ك جعل لو قربان :  ىو مدفن النساف ك اٞتمع قبور يقربه  . القبر1 
:  ىو مكاف دفن النساف ك الدفن ىو " السًت ك ا١تواراة ، دفنو يدفنو . المدفن 2

دفنان ، ك أدفنو فاندفن ك تدفن فهو مدفوف ك دفُت  ك دفن ا١تيت كاراه ىذا 
 15الصل مث قاؿ دفن سره ؛ أم كتمو ك الدفينة الشيء تدفنو ".

 16.؛ أم صار ترابان  ربة ك ترب ا١تيتتعٍت ا١تق:   . التربة3

: جن الشيء ٬تنو سًته ك كل شيء سًت عنك فقد جن عنك ، ك  الجنن. 4
اٞتنن بالفتح القرب لسًته ا١تيت       ك اٞتنن ايضان الكفن ، لذلك ك أجنو كفنو ك 

 17اٞتنُت ا١تقبور ك يقاؿ للقرب اٞتنن ك ٬تمع على اجناف .
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أجداث ، ك يف اٟتديث ) نبؤكىم أجداثهم ؛أم : ىو القرب ك اٞتمع لجدث ا .5
، ك قد قالوا : جدؼ الفاء بدؿ الثاء ألهنم قد أٚتعوا يف أجداث ك مل نز٢تم قبورىم 

 18يقولوا أجداؼ(. 

أٟتاد ك ٟتود ، ك ىو شق يعمل يف جانب القرب فيميل عن  ك اٞتمع  : اللحد. 6
يطبق عليو اللنب ، ك ٝتي كسط القرب إىل جانبو ْتيث يسع ا١تيت ، فيوضع فيو ك 

اللحد ٟتدان ألنو يف ناحية ك أصل اإلٟتاد ا١تيل ك العدكؿ عن الشيء ك من مث قيل 
 19للمائل عن الدين ا١تلحد .

: ك ىو شق يف كسط القرب ، ك قيل القرب كلو ك قيل ىو قرب بال ٟتد ز  . الضريح7
  20ٝتي ضر٭تان ألنو يشق يف األرض شقان .

يث النبوية الشريفة على استحباب اللحد ك انو أكىل من ك تدؿ معظم الحاد 
الضريح ، ك اىل ذلك ذىب األكثر كما قاؿ النوكم ، ك حكى يف شرح مسلم 
إٚتاع العلماء على جواز اللحد ك شق ككجو ذلك أف )النيب صلى اهلل عليو ك سلم( 

 21، قرر من كاف يضرح ك مل ٯتنعو .
لى اهلل عليو ك سلم ( ، كما امر سعد بن ايب كمن ا١تعركؼ أنو ٟتد الرسوؿ ) ص    

كقاص أف يلحد لو ٟتدان ك ينصب عليو اللنب كما صنع بالرسوؿ )صلى اهلل عليو ك 
 22سلم ( .

، ك  23، أك القبة ا١تدفن كما أطلقت الوثائق على ا١تدفن الذم يعلوه قبة اسم القبة
هو آخر مثول لإلنساف قد شاع مصطلح ا١تقربة ك الًتبة رمزا للضريح ، اما القرب ف

  24البسيط ك العادم .
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ك الضريح معلم توفرت فيو ٝتات العظمة ك ا٢تيبة ، ك بقي ترمي اليو موجات     
القبوؿ ك الرفض بسبب النزعات الدينة ك الٕتاىات ا١تذىبية ، ك ل يكاد ٮتلو  أم 

ا ترمز إىل ضريح من القبة ، ك القبة اختلفن حو٢تا اآلراء ، فنهم  من ذىب اىل اهن
صورة متطورة للخيمة اليت يستخدمها البدك  ، ك يف بالد ا١تشرؽ إىل البارم عز ك 

     25جل ،  أم ملك السموات الرض .
ك ذكر فريق آخر اىل اف كجود  القبة اليت تبٌت فوؽ الضريح ، سواء فارسية أك 

 أسالمية ، ترمز إىل السماء . 
ددىا كلما تقدمنا ٨تو الغرب ، كما ٧تدىا يف تتمركز الضرحة يف الريف ك يتزايد ع 

اٞتوار ا١تباشر ألبواب ا١تدينة ، ك يف ا١تقابر خاصة ، حيث يدفن الرجل الصاحل من 
أجل ضماف بركة ىذا الباب ، فالوايل ىو نوع من العبقرية اٟتامية للمكاف ا١تعُت ،  

        جل التربؾ ، كم ٧تد يف بعض الحياف مقابر اماـ أك خلف أك ّتوار الضريح من ا
 .ك ا١ترتفعات ايضا تعد من الماكن ا١تالئمة لدفن الصاٟتُت 

 كما ٧تد يف الكثَت من الحياف اضرحة يف جوار ا١تباشر للمسجد اين يدفن          
الزىاد ك العلماء ك بالقرب من ا١تصليات اليت كانوا يًتددكف عليها خالؿ حياهتم ،  

 نوع خاصة يف مدينة تلمساف. ك المثلة كثَتة من ىذا ال
 ضريح سيدي بومدين  .1

مدين شعيب بن اٟتسُت النصارم األندلسي ا١تعركؼ باسم أيب  سيدم ايب       
مدين ، ك ىو من اعياف مشايخ ا١تغرب ، كلد بإشبيلية باألندلس حوايل سنة 

 26عهد ا١ترابطُت ك بدء عهد ا١توحدين  ـ( يف أكاخر1126ىػ/  520)
دم أيب مدين ضمن النسيج العمراين لقرية العباد اليت تقع يقو ضريح سي 

 جنوب شرقي مدينة تلمساف.



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 253 10العدد
 

لقد مت انشائو  بأمر من السلطاف ٤تمد الناصر ابن السلطاف ا١توحدم ، يف اكائل  
، ك كاف ىذا السلطاف أكؿ من شيد الضريح ، فكاف  27القرف السادس ا٢تجرم 

ك التزيُت ، فقد عمل السلطاف يغمراسن  ذلك قاعدة ١تن أتى بعده ،، يف اإلبداع
ابن زياف على تزيُت ىذا الضريح ، كما امر بدفن السلطاف ا١توحدم السعيد ٔتقربة 

 .28سيدم أيب مدين   ك ذلك تكرٯتا لركح  السلطاف 
، مت تصنيفو ٭تتل ضريح سيدم أيب مدين ، مكانة كبَتة يف عمارة تلمساف        

تارٮتو ارتباطا كثيقان م معا١تها ا٢تامة ، ك قد ارتبط ، ك يعترب من أىـ 1900سنة 
بتاريخ تلمساف إذ ظل ضر٭تو مكانان مأثورا عند األجياؿ اليت تعاقبت عرب الزمن على 

 29 .تلمساف
فهو مقصد الزكار من كل مكاف ، من مؤرخُت ك رحالة ك مسافرين ، ك كل من   

رحلتو من ا١تشرؽ عاـ  كتب حوؿ إفريقيا الشمالية  ، فأبن بطوطة العائد من
،   30ق مر بتلمساف ، ك كانت زيارتو الكىل إىل  ضريح سيدم أيب مدين 750

كما كصفو ابو ٤تمد العبدرم ، الذم توقف بتلمساف قادما من ا١تغرب يف رحلتو 
اىل البقاع ا١تقدسة ، يف كتابو  الرحلة ا١تغربية " أجل  ك أكثر األضرحة تبجيال 

 31د أيب مدين ، كحيد عصره " .ا١توجودة ، ضريح العاب
 كك يصفو سيد اٛتد السقاؿ بقولو : " ك قرب أيب مدين بالعباد معهود ، مشهور   

ل أشرؽ ك ل  حزض للزائرين ، رأيت من قبور األكلياء ، فما رأيت أنور من قربه ، ك
 32أظهر من سره ك ليس ا٠ترب كالعياف ".

 33".ٔتا أرجو قبولو  عنده،هلل تعاىل " ك قد زرتو ك دعوت ا بقولو:ك ذكر ا١تقرم 

 . الوصف المعماري 1.1
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يتكوف الضريح من غرفة تضم مرقد الويل الصاحل ، ك من ساحة امامية ) 
 .(٥01تطط رقم 

ـ ك 1، 88نلج اىل الضريح بواسطة باب صغَت معقود بعقد حذكم ، يبلغ طولو 
، ك اسفل ( 01 : صورة رقمسنتم ، ٭تيط بو إطار من البالطات )  86عرضو 

الشرعة مباشرة ٧تد كجود زخرفة عبارة عن بائكة ، ذات عقود مفصصة ترتكز على 
أعمدة صغَتة ، ك يعلوا الظلة من ا٠تارج سقف ىرمي الشكل مكسو بالقرميد 

 األخضر.

مث ندخل اىل الضريح بواسطة سلم يتكوف من تسعة درجات يؤدم اىل         
ـ، ك ىو يعد ٔتثابة قاعة  5،  40طولو  صحن ذك ٥تطط قريب من ا١تربع يبلغ

انتظار للزكار قبل الدخوؿ اىل الضريح ، ك ٭تيط بالصحن من اٞتهات الربعة ركاؽ 
، ك حسب الشريط الكتايب ا١تنقوش   يرتكز على اعمدة تعلوه تيجاف من الرخاـ

على احدل تيجاهنا ، اهنا استقدمت من قصر النصر الذم بناه أبو اٟتسن 
، ىذه التيجاف هبا القطعة العلوية مزينة )حسب ثالث ٪تاذج ٥تتلفة (  با١تنصورة

بشكل مربع يربز قليال ، ك مكسوة يف قاعدهتا ٔتراكح ٩تيلية مقسمة ، تربطها إىل  
أزكاج رابطة متوسطة ك قطعة اسطوانية كحو٢تا لفائف يف القمة ، من بينها اثناف 

تستمر  ىذه الشرطة متمددة ، ك ل ك منحنيات         ، ٭تمالف شريطُت كتابيُت
كاحدة ، ك ثالثة من ىذه التيجاف على ٥تتلف الواجهات من اجل تشكيل دائرة 

، ك تعلو ىذه العمدة عقود نصف ٖتمل لفائف حلزكنية " تاج الزاكية اٞتنوبية "
   .دائرية
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حالة كما ٧تد يف اٞتهة اٞتنوبية الغربية بئر مشكل من ا٠تاـ الصفر يف           
ك اىل جانبو كجود  شواىد قبور من الرخاـ     رديئة نظرا لعدـ احملافظة عليو ، 

 عليها زخارؼ ىندسية . 

توضح لنا ٪تاذج من تناسق الشكاؿ ك البداع يف النحت اما غرفة الضريح          
 (.02) صورة رقم ، زيادة على كوهنا غرفة مرقد الويل الصاحل أيب مدين .

ك ـ  4،  30ىذا الضريح قبة نصف كركية ، قطرىا القبة اليت تغطي  اما        
عقدا نصف دائرم ، منها تنطلق سلسلة  24لوحة مزينة  12ترتكز على 

رأسان ٖتمل ا١تركز ػ ك ىي ميزة من ٦تيزات  24تشبيكات ىندسية تنتهي بنجمة ذات 
 24خرفة القبة ٖتدد الزخرفة يف الفًتة ا١ترينية ، ك التفرعات النباتية اليت تكوف ز 

عقدا  24أنصاؼ مغازؿ تتسع مث تضيق ، ك ىي ٤تالت بزخرفة نباتية ترتكز على 
 (.03) صورة رقم              34حذكيان مزين بغصينات ك مراكح ٩تيلية  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥01تطط رقم 
 ضرٌح سٌدي أبً مدٌن

William et George 

Marçais 




 

 01صورة رقم : 

مدخل ضرٌح سٌدي 
 ابى مدٌن



 
 

 02صورة رقم : 

 سٌدي ابى مدٌن مرقد 
 رحمه هللا 



 

 03قم : صورة ر

 سٌدي ابى مدٌن قبة مرقد 
 رحمه هللا 
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 ضريح  سيدي  الداودي :  .2
لى ، ليصنف عـ1900ىػ/ 1318ضريح مصنف يف القائمة ا١ترجعية لسنة        

حيث صدر ذلك ـ،1967يسمرب  20ىػ/1387رمضاف  19مستول الولية يف 
كىو يسمى ق ،1387ـ/ 1986جانفي   23، بتاريخ  07يف  اٞتريدة الرٝتية رقم

، نسبة إىل سيدم الداكدم أبو جعفر  (35)عند السكاف احمللُت بقبة سيدم الداكدم
نتقل من طرابلس إىل أٛتد  بن نصر الداكدم التلمساين احد فقهاء ا١تالكية، ا

، لتوافيو ا١تنية هبا، كقد كاف ٤تدثا  (36)ىػ402تلمساف ليعيش فيها إىل غاية سنة  
ناقدا كفقيها بارعا، حيث يعد من األكائل يف شرح صحيح البخارم من خالؿ كتابو 

 . (37)النصيحة
، ْتي  يقع الضريح بالزاكية الشمالية الشرقية من مدينة تلمساف الموقع: .1.2

ادير ٭تيط بو من اٞتهة اٞتنوبية الغربية ٣تموعة من قبور غا بناحية داكدم سيدم ال
ـ(، كاجهتو x3ـ3بأحجاـ ٥تتلفة )صغَتة ككبَتة( كىو ٯتتد على مساحة مربعة )

ـ(،  x 90 2، يتوسطها مدخل مستطيل تصل قياساتو إىل حوايل ) الرئيسية غربية
تعلوه ظل ة مغطاة بالقرميد  ، ٤تاط بإطار داخلو عقد مفصص عضادة خشبيةتزينو 

على ٯتينو كيساره فتحتاف مربعتا الشكل مسيجتاف باٟتديد )تستعمالف  ك،  األخضر
حاليا كأماكن لوضع الشموع(،  كتعلو ا٢تيكل ا٠تارجي قبة مضلعة ترتكز على رقبة 

 مربعة قليلة الرتفاع. 
 :المعماريالوصف . .2.2

تكوف من  مدخل يفضي مباشرة إىل قاعة الضريح أحادم التخطيط ، إذ ي         
(، تتوسطها قبة مركزية مضلعة ـ x 3.09 3)              مقاساهتا مربعة الشكل 

، مشطورتاف من  مرتكزة على أربعة أعمدة اثناف منها مد٣تتاف يف اٞتدار الشمايل
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 ة، أما عن أرضي ، كسقف الضريح  مقبب الشكل كاثناف تتوسطاف القاعة جهتُت
كٮتلو  الضريح من أم قرب لويل صاحل أك رجل دين ، كىو   باآلجر ،مبلطة فهي 

األعمدة ،  ، كما ٧تده مبٍت باٟتجارة ا١تطلية با١تٌت كاٞتَت خايل من التنميق الزخريف
القرميد يف كما استخدـ ،    يف سياج النوافذ كالباب، اما ا١تعدف ستخدـ آلجر با

٧تده يف حالة حسنة كونو شهد ترميمات  فإننا، كفيما ٮتص حالة حفظو  الض لة
 حديثة من طرؼ مديرية الثقافة  .

، نستشف انو يعود  فمن خالؿ دراستنا ١تخطط الضريح  كىندستو ا١تعمارية      
، اليت ٧تدىا ٘تيز كل العمائر  للفًتة العثمانية كىذا ما توحي إليو القبة ا١تركزية

د لكن ما ٬تعلنا نقف حائرين ىنا ىو العثمانية أضرحة كانت أك ٛتامات أك مساج
،  ، إذ ٧تد٫تا متباعدتاف لفًتة العثمانيةاليت تعود لالسنة اليت تويف فيها الويل الصاحل 

يبقى ك فهل كاف ٣ترد قرب يف ا١تكاف إىل أف جاء العثمانيوف كأقاموا عليو ضر٭تا بقبة ؟ 
ستقبل يف اطار يف ا١ت دراسات أخرليناؿ قسطا من  الغموض مطركحا ىنا إىل أف 

 .حفظ ك ترميم ا١تعامل الثرية 
 ضريح يفانو  من يرل هناؾ من يرل انو مسجد كفإىل جانب )طبيعة ا١تبٌت(،    

أمثاؿ   ، عنو تقوؿ دائما ضريح أك قبةتناكلت اٟتديث حُت أف ا١تصادر اليت 
(Brosslerd  G.Marçais  كM.E Lorral ) الذم يذكر يف حديثو ،

حيث يقوؿ "   الدكدم، أنو رأل باب ٖتمل اسم سيدم  تلمسافعن رحلتو إىل 
...ىناؾ  ضريح صغَت ٚتيل كىو  أبيض كالثلج  كإىل جانبو قبة ٖتمل نفس السم 
قبة سيدم الداكدم ىذا الذم كاف شيخ ا١تدينة ليخلفو بعد ذلك سيدم بومدين 

 بضعة أمتار بالتحديدكىذا ما يدفعنا إىل العتقاد أف  القبة اليت تبعد عنو ب (38)..."
ىي اليت يقصدىا يف كالمو عندما أشار إىل أهنا اٞتهة اٞتنوبية الشرقية منو يف 
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) ، إذ بنيت بنفس  التخطيط الذم شيدت بو  قبة بنت السلطاف.الداكدم لسيدم 
 (.04صورة رقم 

 
  

 

      

 

 
 ضريح سيدي وهاب:  . 3

، مصنف يف  ة سيدم يعقوبمقرب  توجد يفىو كاحد من بُت األضرحة اليت      
حيث صنف على مستول الولية  ـ،1900ىػ/ 1318 القائمة ا١ترجعية لسنة

 23الصادر يف  07، لَتد ذلك يف اٞتريدة الرٝتية رقمـ 1967ديسمرب  20بتاريخ 
 .ـ 1968جانفي 

، كىو يقع مشاؿ غرب من طرؼ السكاف  وايل سيدم كىبال اطلق علية اسم   
، ٭تده شرقا  ، كاجهتو الرئيسية شرقية مشاؿ مسجد سيدم يعقوب، بالضبط  ا١تدينة

،  كىو يعد من أقدـ  ضريح سيدم يعقوب كمباين سكنية من اٞتهات األخرل
، حيث ينسب للشيخ سيدم كىب بن ا١تنبو  ا١تباين اٞتنائزية اليت شيدت با١تدينة

شيد ك بتلمساف ،تويف  األرض التلمسانية بعد عقبة بن نافع (39)الذم كطأة  أقدامو
 .(40)لو ضريح بالشماؿ الغريب من ا١تدينة عند الباب ا١تنسوب إليو 

الواجهة الرئٌسٌة لضرٌح  توضح04رقم :  صور

 سٌدي الدودي
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( عن ىذا  Le Toure de Mond يف كتابو Lorral) كما يركم       
أنو عندما قاـ برحلتو إىل تلمساف مر على ضريح سيدم كىب فكاف عبارة الضريح 

، كىنا نتساءؿ   بعض)٣تموعة من اٟتجارة ا١تًتاصة فوؽ بعضا ال (41)عن أطالؿ
كيف كاف الضريح قبل اندثاره كعلى أم أساس مت إعادة بناءه كيف أم فًتة كاف 

     ذلك ؟ 
 الوصف المعماري: .1.3

 ، تعلوىا قبة ك(05) صورة رقم : يتكوف الضريح من قاعة مربعة الشكل        
ف ٖتمنكسر ،كما يتوسط كاجهة الضريح مدخل معقود بعقد ك ،  ركاؽ بتقدمها

، ليلي ا١تدخل ركاؽ مستطيل  با١تدخل نافذتاف مستطيلتاف بدكف إطار أك ساكف
، أين يتخللو يف الوسط مدخل ذك عقد نصف دائرم )الباب  ذك سقف خشيب

مربع ، تعلوىا قبة مضلعة بإثنىت الشكل  ذاتاٟتديدم( يفضي إىل قاعة الضريح 
، كترتكز مباشرة على  اد، تشبو قبة سيدم العب(06) صورة رقم : (12)عشرة ضلعا 

، كيتوسط  ، تلك اليت تتخللها مشكاة  مستطيلة لوضع الشموع جدراف القاعة
 القاعة قرب للويل الصاحل سيدم كىب.

، ما عدل تلك األشكاؿ اليت تتوج الواجهة  كاليت الزخرفة الضريح خايل من      
ا عن حالة حفظو ، كىو مبٍت باألجر ، أم تعلو العقود متخذة شكل عالمة زائد +

فنجده يف حالة ٖتتاج للصيانة الدكرية على الرغم من انو مشغوؿ من طرؼ عجوز 
  )اليت تتخذه كمأكل ٢تا(. 
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 : ضريح سيدي يعقوب التفريسي .4
حيث كاف  ـ(،1900ىػ/ 1318) ضريح مصنف يف القائمة ا١ترجعية لسنة      

، بتاريخ  07اٞتريدة الرٝتية رقم  الصادر يف، ـ 1967ديسمرب  20ذلك رٝتيا يف 
، (42)اسم سيدم يعقوب ألربعة أضرحة با١تدينة ، كقد منحـ 1968جانفي  23

، تبعد عن ا١تبٌت  حيث ٧تده يطلق على مبٌت مربع الشكل ترتفع فوقو قبة مضلعة
 ، كىو مبٌت مكشوؼ( ضريح سيدم يعقوب)الثاين الذم ٭تمل نفس السم 

 ويو ٛتاـ مولم يعقوب ليبقى ا١تبٌت الرابع ٣تهوؿ ا١تكافىو القرب الذم ٭تت كثالث
، ٝتي بضريح سيدم يعقوب اليت ترب٣تها كزارة الثقافة  اىل حُت تظهره اٟتفريات

،  نسبة  إىل الويل الصاحل الزاىد يف الدنيا )يعقوب التفريسي( ا١تقرئ لإلنس كاٞتن
ركؼ ٣تاب الدعوة رٛتو تويف بتلمساف كقربه رضي اهلل عنو بباب كىب بن منبو مع

، ليبقى تاريخ   كما لدينا كمعلومات عن تارٮتو ىو انو يعود للفًتة الزيانية  ،(43)اهلل 
 .اىل يومنا ىذا  تشييده  ٣تهول 

،  يًتبع الضريح على مساحة مستطيلة لو أربعة كاجهات:  التخطيط . 1.4
، كمن اٞتهة  السلطاف يقابلو من اٞتهة الشرقية قبة بنت كالرئيسية غربية جنوبية 

توضح الواجهة الجنوبٌة : 50صورة رقم 

 سٌدي وهاب  الشرقٌة لضرٌح

توضح القبة  50 صورة رقم :

 الداخلٌة للضرٌح
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اٞتنوبية سور قليل الرتفاع الذم تفتح بو حنية ٤تراب موجهة ٨تو اٞتنوب كليا 
يقابلو من اٞتهة الغربية ضريح ك )آثار  مصلى قدمي(، يفصلو كا١تنازؿ اجملاكرة لو،  

 سيدم كىب. 

،  : الضريح أحادم التخطيط،يتكوف من أربعة جدراف الوصف المعماري .2.4
مقاساهتا بذلك قاعة مربعة الشكل  ـ، مشكال2ؿ الواحد منو إىل حوايل يصل طو 

، الضريح  القرب شجرة ـ( يتوسطها قرب بشاىدين كعلى ٯتُتx  89. 1 ـ1 .99)
، إذ أضحى مقصدا  للصيانة الدكرية اىل، كىو ٭تتاج  خايل من الزخارؼ ك النقائش

 (.07) صورة رقم :  للمنحرفُت  .

 

 

 

 

                     

 :( الشوذي) ابو عبد اهلل ضريح سيدي الحلوي  .5
فوؽ ىضبة مدينة تلمساف  مشاؿ شرؽ الشوذم يقع ضريح سيدم اٟتلوم       

سجد ا١تيف نفس التاريخ الذم صنف فيو صنف  ـ ،100ترتفع عن اٞتامع ْتوايل 
: ، بتاريخ  07كقد صدر ذلك يف اٞتريدة الرٝتية رقم  ،ـ 1967ديسمرب 20، يف 
  (، سنة ، بٍت الضريح مباشرة بعد مقتل الويل الصاحل ـ1968جانفي  23

 سيدي يعقوب التفريسي: توضح  70صورة رقم  
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،  كىو يعد من بُت األضرحة اليت تشيد عند بوابات ا١تدف  ( ـ1305ق / 705
،كاجهتو (44) ، فهذا الضريح كجد يف ىذا ا١تكاف ٟتراسة باب الزاكية ٟتمايتها

طلي باللوف الخضر سنتم م 85ٖتتضن باب يبلغ  ، شماليةاٞتهة الالرئيسية 
ديث يفصلو ح٭تيط بو من اٞتهة الشرقية سور ،  الداكن يعلوه عقد نصف دائرم 

، أما من  عن الطريق ا١تؤدم شرقا إىل كسط ا١تدينة كغربا إىل السجن كمناطق أخرل
اٞتهة اٞتنوبية فممر حديث لختصار الطريق من أجل الوصوؿ إىل احملطة القريبة 

 منو.
 ماري: الوصف المع .1.5

 مقاساتو ، يًتبع على مساحة مستطيلة الشكل الضريح أحادم التخطيط       
(3.70 x 2.05ذات ـ(  كاجهاتو األربعة مزدانة بالبالطات ا٠تزفية )فسيفساء 

يفتح بابو اٟتديدم ك ،  (،كما يتوج سقفو القرميد األخضر اٟتديث أطباؽ ٧تمية
)قرب سيدم ذات الشكل ا١تنتظم  ، يفضي إىل قاعة ا١تدفن بالواجهة الشمالية

سنتم  55يبلغ عرضها  ّتدار القبلة الكىل،  اٟتلوم( ، تتخلل جدراهنا ثالثة كوات
سنتم ك عمقها  45يبلغ عرضها  كالثانية باٞتدار اٞتنويب الغريب سنتم  35ك عمقها 

سنتم ك عمقها  25يبلغ عرضها  ، أما الثالثة فتوجد باٞتدار الشمايلسنتم  32
  .نتم س 35

، حيث ٭تتوم  اصية ٘تيزه عن غَته من األضرحةٓتضريح سيدم اٟتلول يتميز      
، سنتم  88فتحة يبلغ عرضها ،ك تزينو  مضلع يقع بيسار ا١تدخلعلى ٤تراب 

يربز ٨تو ا٠تارج ْتوايل ، كما  يتوجو عموداف مد٣تاف باٞتدارعقد حذكم  يعلوىا 
، مل يبقى منها سول كلمتُت، )مي  كتابية  ٭تيط بفتحة ٤ترابو زخارؼسنتم ،  ك  45

ككلمة اهلل (، ىذا إىل جانب الزخرفة ا٢تندسية اليت تتمثل يف األطباؽ النجمية اليت 
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 بصندكؽ، يتوسطها قرب مغطى  ، كيعلو قاعة الدفن سقف خشيب تتوسطها كريدات
 خشيب.

مات اٟتديثة يف حالة حسنة على الرغم من الًتمي فهو وبالنسبة ٟتالة حفظاما     
، لتضفي  تلك اليت سا٫تت يف اخفاء بصتو األصلية ـ 2003اليت شهدىا سنة 

 (.08) صورة رقم عليو صبغة  جديدة .

 

 

   

 

 

 ضريح سيدي ابي الحسن الراشيدي: .6
ـ  1967ديسمرب  20على مستول الولية بتاريخ مت تصنيف ىذا الضريح       

الذاكرة  كحسب، ـ 1968جانفي  23بتاريخ  07باٞتريدة الرٝتية رقم  ك صدر،
  ، الذم تويف سنة إىل الشيخ سيدم ٟتسن بن ٥تلوؼ الراشيدم ينسب اٞتماعية
 ، كاحتماؿ كبَت انو يعود لفًتة السلطاف أبو العباس أٛتد.ـ  1453
الشمالية ـ ، إذ ٭تتل الزاكية  200يقع الضريح خارج ا١تدينة على بعد        
، ٭تيط بو من اٞتهة الشرقية مسجد  ، خارج األسوار اليت كانت ٖتد ا١تدينة الشرقية

 : ضرٌح سٌدي الحلوي50  صورة  رقم
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تتصدر ، كاجهتو الرئيسية  سيدم بلحسن الراشدم كمن اٞتهة الغربية مباين سكنية
 غربية.اٞتهة ال

 الوصف المعماري:  .1.6
مدخل معقود  يتكوف ا١تعلم من ٦تر مستطيل يتم الولوج إليو من خالؿ          

، ليفتح بو باب خشيب يفضي إىل قاعة الضريح ذات ٥تطط مربع  بعقد حذكم
ٖتتوم يف زاكيتها الشمالية ( 09) صورة رقم :  ـ(، x2ـ2) مقاساتو الشكل 

، جزء منو يغطيو القماش األخضر كاٞتزء اآلخر  ىيكل خشيب على شكل سرير
٧تد ، كما   دين حجرين، إىل جانب قرب يتوسط قاعة الضريح ذك شاى مكشوؼ

تعلو ا١تساحة ا١تربعة سقف  ك،  اٞتنويب نافذة خشبية كباٞتدار الشرقي كوة هر ادّت
، تناكبت بُت األصفر كاألزرؽ  خشيب مزداف برسومات ىندسية ذات ألواف ٥تتلفة

، كما يالحظ عن الضريح انو يقع يف منحدر أم يف  مكاف  كالربتقايل كاألبيض
اـ ارتفاع يف سطح  ،؟ فهل ىذا راجع إىل إعادة هتيئة ا١تكاف ، منخفض عما ٬تاكره

األرضيات احمليطة بو ، أـ أف ىذا ال٩تفاض راجع إىل أمر آخر ؟، كىو اليـو يف 
 حالة حفظ جد سيئة ، ٭تتاج للًتميم ك الصيانة الدكرية.
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 ضريح سيدي  الحباك: .7
الصادرة  07ة الرٝتية رقم اٞتريد حسب، ـ( 1994ىػ/ 1418)سنة مت تصنيفو    

، تدؿ تسميتو على أنو مرقد لصاحبو اٟتباؾ الذم  ـ 1968جانفي  23بتاريخ 
، فقيو  ، ىو  الشيخ أبو ٤تمد  عبدكف بن ٤تمد اٟتباؾ كاف يقطن با١تنزؿ ا١تقابل لو

، كاف ذا رأم سديد  كلو (45)حاجب ألمَت ا١تسلمُت أيب ٭تي يغمراسن بن زياف 
، عاش (46)، رٛتة اهلل عليو كبرد ضر٭تو  خياراألط التجار بالبلد خلف من ٪ت

 .(47)، ـ (1462/ ق 867)الونشريسي سنة  ذكربتلمساف كتويف هبا كما 

 :  . الموقع1.7
٭تده من اٞتهة علي ، يقع الضريح يف زقاؽ جد ضيقة بنهاية شارع باب          

هات ا١تتبقية منازؿ ، ليحده من اٞت الشرقية منزؿ اٟتباؾ حيث يفصلهما الزقاؽ
 .  آخرل سكنية

 : 90 :صور رقم 
 ٌعتلٌهالسقف الخشبً الذي و  سٌدي بلحسنضرٌح  

 
 
 
 
 

 





 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 266 10العدد
 

 :الوصف المعماري 2.7.
اٟتباؾ )دفن القبة الضريح ، تشغل غرفة الفناء مكشوؼ ك يتكوف ا١تعلم من        

، ْتيث  ا ذا شكل مربع طوؿ ضلعو ٜتسة أمتاره، ٥تطط كالساحة اليت تتقدمو (
، اليت  حة ا١تكشوفة، إذ تتصدره ا١تسا يقع ا١تدخل اٟتايل يف أقصى اٞتانب الشرقي

لبن اٟتباؾ ، القرب الكؿ قربين باٞتهة الشمالية على ٯتُت ا١تدخل الرئيسي  ٧تد هبا
، يعلو اٞتدار الشرقي للضريح  كالثاين ٣تهوؿ ذلك لعدـ كجود كتابة على الشاىد

باٞتدار كما ٧تد ،   لوحة تذكارية ٖتمل بعض ا١تعلومات ا٠تاصة بسيدم اٟتباؾ
كىي غرفة مربعة الشكل تتخلل ، إىل غرفة دفن سيدم اٟتباؾ يؤدمنفسو باب 

جدراهنا األربعة كوات على طوؿ اٞتدار معقودة بعقود نصف دائرية فتحت فيها 
عشرة  مكونة من اثٌتغرفة  الدفن قبة مضلعة  او لتع، ك  حنيات مربعة صغَتة اٟتجم

 ا حنايا ركنية.، كيؤمن منطقة انتقا٢ت(10) صورة رقم:  ضلعا خالية من الزخارؼ
، فالصحن  فالضريح  يف حالة متقدمة من التدىوراما بالنسبة ٟتالة اٟتفظ        

،  تغطيو األعشاب كالنباتات حىت تكاد ٗتفي القبور ا١توجودة يف زاكيتو الشرقية
اليت تكاد تسقط ( 11)صورة رقم:  ناىيك عن الفضاء الداخلي )غرفة الدفن (

عرضة لألضرار النإتة عن  ، إذ أصبح اليـو  سطحبعض أجزائها بسبب تآكل ال
 .الطبيعة ناىيك  عن الضرار النإتة عن العوامل البشرية 
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 ضريح سيدي ساعد : .8

، ىو  ينسب الضريح ألحد علماء كحكماء مدينة تلمساف يف العصر الوسيط      
قاىرة سنة أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن ساعد األنصارم األندلسي تويف بال

 (48).حيث يعترب ضر٭تو مكاف إلقامة ك تلقُت ٥تتلف العلـو ، (ـ1496ىػ/901)
 . 

  الموقع :. 1.8
، بدرب سيدم  يقع الضريح داخل النسيج العمراين الذم يتوسط ا١تدينة       
 ( ، 02) ٥تطط رقم  ساعد

ىت الشرقية ، ٭تده من اٞتهة الشمالية كالغربية كح ، شارع الستقالؿ(12)صورة رقم 
، كىو كقف تسَته كزارة  كمن اٞتنوب ككالة القرض الشعيب اٞتزائرم ، مباين سكنية

، كذلك بسبب ارتباطو ٔتباين  ، على الرغم من أنو غَت مصنف الشؤكف الدينية
 سكنية . 

 الوصف المعماري:.2.8
وف من تتك ،  2ـ 61تبلغ حوايل مربعة تقريبا  ٯتتد ا١تعلم طوليا على مساحة       

قرب ، كمن بُت مواد الضم غرفة ا١تقدـ  ػ ك خلفها توجد ساحة صغَتة مكشوفة ت
 ، ٧تد اآلجر كا٠تشب كا١تعدف. البناء اليت تدخل يف تركيبو

 القبة 00  صورة رقم : .                ضرٌح سٌدي الحباك 09صورة رقم :   

 
 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 268 10العدد
 

، إذ أف  حسنة لكن رغم ذلك فانو ٭تتاج للصيانة الدكريةاما حالة اٟتفظ       
 . الرطوبة تكاد تقضي على ا١تواد الرابطة للمادة األصلية

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
: 01رقم :  مخطط  

من النسٌج العمرانً  وقع ضرٌح سٌدي ساعدم   

 درب سيدي ساعد     

موقع ضرٌح سٌدي ساعد من 12رقم  : صور 

 المدٌنة 
 توضح الزقاق المؤدي لضرٌح سٌدي ساعد 

 

مدخل 

 الضرٌح 
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  ضريح سيدي بلحسن الغوماري: . 9
سن ٟت، على مستول درب سيدم بن  يقع الضريح بدرب سبع أقواس       

يقابل اٞتامع الكبَت من اٞتهة الشمالية الغربية ، كما )ساحة األمَت عبد القادر( 
 /ىػ1322)              صنف كطنيا سنةٖتيط بو من كل اٞتهات مباين سكنية،

اٞتريدة صدر ب، ـ1967ديسمرب 20، كعلى مستول كلية تلمساف يفـ( 1904
 ـ .1968جانفي  23،  07الرٝتية رقم 

 :الوصف المعمارية. 1.9
ـ(، تتضمن مساحتو ا١تربعة شاىدين x1.86ـ2الضريح مربع الشكل )         

دار جهتو الشرقية عقد منكسر يربط بُت اٞتيزين ، كاضحة الكتابة حجريُت غَت 
بيسارىا باب ،كباٞتدار الشرقي نافذة مؤثثة بإطار خشيب     ك  الشمايل كاٞتنويب

الضريح بسيط يف تكوينو ىذا  ،  نقيشة رخامية اظلو حديثة تعلوى تزينوحديدم 
 ، كىو اليـو يف حالة تستدعي التدخل لصيانتو كٛتايتو من الهنيار ك اإلنشائي
 (.13) صورة رقم : الندثار

لسيدم بلحسن  يعود، (49):الضريح حسب السيد ٤تمد باغليحظاتمال    
كذلك استنادا على ا١تعلومات الشفوية ا١تستوحاة من اٞتيل القدمي   ، الغومارم

، كانت مودعة ٔتكاف عملو يف  حيث يذكر أف ىناؾ كصية أليب اٟتسن الغومارم
كاف السًتزاؽ  ككاف ، ىذا ا١تكاف ا١تعركؼ ٔت مركز ا١تدينة بالقرب من اٞتامع الكبَت

من الرجاؿ اآلخرين الذين يقوموف  ٣تموعةرفيقو يف ذلك سيدم ٤تمد الفركم مع 
بزيارة الدكيرة اليت يعمل هبا اٟتسن الغومارم كاليت ّتانبها ا١تكاف ا٠تاص ٔتعلمو 

ندركمة )أحد دكائر تلمساف غربا( أين كاف يقيم اٟتسن اىل مدينة الذم يعود أصلو 
الصاٟتُت  أكلياء اهلل الشخصية منىذه نقل للتعلم بتلمساف كللعبادة...الغومارم ليت
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تويف بتلمساف ثاين عشر شواؿ سنة ٙتا٪تائة كسبعة كأربعُت  (50)ا١تنقطعُت لعبادتو...
 .(51)كدفن ٓتلوتو شرقي اٞتامع األعظم منها أخذ عنو سيدم أٛتد زركؽ 

 

 

 

 

 

 ستي:  لةالضريح .  10
يصل علوىا اىل حوايل تعتلي سهل مدينة تلمساف فوؽ ىضبة يقع الضريح       

ـ من كل اٞتهات ، ك مساحة ىذا  200ك ٣تاؿ الرؤية على بعد  ، ـ  600
ك اسم للة سيت يعود اىل احدل النساء ( 14) صورة رقم : ،2ـ 5681الضريح 

كانت   الصاٟتات ، مت انشاء ضريح ٢تا يف اعلى ا١تدينة تكرٯتا للخدمات اٞتليلة اليت
ألىايل ا١تنطقة . فهي اصغر بنات الشيخ عبد القادر اٞتيالين قدمت من  تقدمها

ـ (،  نسجت  13 -12ىػ /  7 – 6العراؽ ك استقرت بتلمساف خالؿ القرنُت )
حو٢تا حكايات شعبية عديدة ،  دفنت با٢تضبة اليت كانت تتعبد فيها ك اليت ٛتلت 

الزكار من كل صوب ، فهي تشكل معلما يقصدىا اٝتها فيما بعد ) للة سيت ( ، 
مت تقدٯتو من اجل التصنيف  تارٮتيا ك آثريا ككقف ٖتت تسيَت كزارة الشؤكف الدينية ،

  ـ.2011كطنيا يف شهر افريل 
 :. الوصف المعمارية1.10

دخل ضريح سيدي بلحسن توضح مرقد و م   13رقم : صورة 
 .اهلل  هالغوماري رحم
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يتكوف ا١تعلم من قاعة صغَتة مربعة الشكل ٖتتضن الضريح ، ك مصلى مزبن        
 َتة خاصة بالزكار.ٔتحراب ك على غرفة صغ

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخاتمة: 

، فمنها البسيطة  يف تكوينها)من  تعددت األضرحة  ٔتدينة تلمساف كتنوعت       
جزء كاحد قاعة الدفن فقط (   كمنها ا١تركبة )ٖتتوم قاعة الدفن ا١تقببة كالصحن (، 

لك ت إل، كمل يبقى منها  بغض النظر عن تلك اليت ضاعت كاندثرت معا١تها
 )الشارات العرضية من خالؿ كتابات ا١تستشرقُت خاصة مثاؿ على ذلك 

Brosselard  ) الذم ذكر انو كانت ٣تموعة من األضرحة كشواىد القبور بالعباد
، اليت  الرخامية ، ىذا إىل جانب بعض شواىد القبور اغلبها مل يتم  العثور عليها

فيها أف اٞتهة الشمالية  ٧تد فقر أخرل ترد، كما أننا  يقوؿ أهنا تعود للفًتة العثمانية

                                          الضرٌح قبل الترمٌم                                            41م : قصورة ر    

 بعد الترمٌم 



 

ضرٌح من الداخلال  
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الغربية من ا١تدينة كانت ٖتوم على عدد كبَت من األضرحة ك قبور الشخصيات 
حفرية قصر ا١تشور  إكتشفت اثناءك يبدكا اف شواىد القبور اليت  .(52). ا١تتصوفة

 ك اليت استعملها احملتل الفرنسي كتغطية ١تواسَت ا١تياه القذرة ـ( 2009-2010)
 (.15) صورة رقم :  اهنا جلبت من اماكن الضرحة .

ك من ىنا يتبُت لتا أف الضرحة لعبت  دكرا ىاما  يف الًتكيبة النفسية ك       
 .الجتماعية جملتمعاتنا ، فالضريح ليس فقط ٔتعلمو ، بل ٔتا ٯتثلو من رمز  مقدس

53  
 
 
 
 
 
 
 

نية كاف ٢تا دكر فعاؿ يف صقل كما ٯتكن القوؿ أف ا٠تلفية التارٮتية ك الد     
اليت ظهرت من خالؿ الفنوف اليت خلفوىا ، كما يبدك ،  ؤسسُتا١ت شخصية 

، ثراء        ك زخرفة ، على الضرحة  كاضحان تأثرىم ببيئات ٥تتلفة ، ك انعكست 
ما زىدان ك بساطة ، لقد كاف يغمراسن ابن زياف مؤسس الدكلة الزيانية ٭تب إك 

على العمارة ، ك لكنو كاف ل يزاؿ متشبعان بالبيئة البدكية ك الفنوف ك يشجع 
التيارات الدينية ، ك نظرا لقرب عهده بالعهد ا١توحدم ، لذلك ٧تد بعض الضرحة 
بسيطة يف عناصرىا ا١تعمارية ، مثل ضريح سيدم مرزكؽ ، ك ضريح سيدم اٟتلوم 

  40  صورة رقم : 

شواهد القبور التً تم العثور علٌها اثناء حفرٌة 
 المشور

  0544 -0545سنة  
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عهد ىذا األخَت الذم اسسو السلطاف ابو زياف عثماف بن يغمراسن ، ألف يف 
 ، ك كاف الفن ٮتطو خطوات بطيئة .عاشت تلمساف الكثَت من الصراعات 

لم تظهر قوة الفن الزياين إل مع السلطاف أبو ٛتو موسي الثاين ، مؤسس ف        
النهائي للمرنيُت من  ضريح سيدم ابراىيم ا١تصمودم الذم شي د بعد الرحيل  

 اىل ملك أجداده ، ك الذم بدل نسخة تلمساف ، كرجع ابو ٛتو موسي الثاين
 مصغرة عن ضريح سيدم أيب مدين ، فهو يشبهو يف ا١تخطط ك العناصر ا١تعمارية. 

ك من اشهر الضرحة  بتلمساف ىو ضريح سيدم أيب مدين الذم ظهرت بو  
، الذم جعل منو ٖتفة بصمات ا١ترنيُت ، ك كانت اٚتلو بصمة أيب اٟتسن ا١تريٍت 

 َت ٢تا.معمارية ل نظ
  :الهوامش

                                                           

كل المم .  إف تقديس  القبور كالحتفاء بالماكن اٞتنائزية ، يشكل ظاىرة  دينية تتشابو فيها   1
 من القدمي اىل يومنا ىذا ، يف اجملتمعات، ينظر : 

Jacques Bersani,Encyclopédie des Religions, Universalis France 
S.A. , 2002, p : 646. 

، القاىرة :، ا١تطبعة اٟتديثة 3، تاريخ العمارة يف الفنوف السالمية ، ج. عبد اٞتواد أٛتد توفيق  2
 .74 ص ـ ، 2014،

 .105ا١ترجع نفسو، ص:  . 3
4 .   La grande encyclopédie, Mausolé, T.23. paris s.d. p431. 

 . 32 ص: السابق، ا١ترجع :توفيق أٛتد اٞتواد .  عبد 5
 1982 القاىرة، للكتاب العامة ا١تصرية ا٢تيئة اإلسالـ، صدر يف ،العمارة سامع الدين . كماؿ  6

 .97 ،ص: 
رية جديدة يف علم الجتماع الديٍت ) الطوطمية ، اليهودية ، النصرانية . يوسف شلخت ، ٨تو نظ  7

 .60.ص 2003، السالـ (، دار الفارايب ، الطبعة الكىل ، لبناف ، 
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8.  Marçais (G),  L’architecteur musulmane d’occident,  Tunisie, 
Alger, Maroc, Espagne ,Sicile, art et Mztiers graphique , paris, 
1954 , p :300. 
9.   Cauvet (C.) ; Les Marabouts, petits monuments Funéraires 
et Votifs du nord de l’Afrique, Revue Africaine, N° 24, paris, 
1923, pp :22-23. 

 .63-62سورة يونس الية . القرآف الكرمي ،  10
 .257.  القرآف الكرمي، سورة البقرة الية  11
لدكف عبد الرٛتن بن ٤تمد ، ا١تقدمة ، ٖتقيق ك دراسة أٛتد الزغيب ، شركة دار الرقم . ابن خ 12

 .518ابن أيب األرقم للطباعة ك النشر ك التوزيع ، بَتكت ، لبناف ، ص 
، دار الفيصل 211.  اٟتريرم راشد ٤تمد فتحي ، كرامات الكلياء ، ٣تلة الفيصل ، العدد  13

 .1994السعودية ،  الثقافية ، ا١تملكة العربية
.  أيب اٟتُت علي بن اٝتاعيل األندلسي ا١تعركؼ بابن سيده ا١ترسي ) ا١تتوىف سنة  14

، ص  6ـ، اٞتزء 1900ىػ/ 1318الطبعة الكىل ، بولؽ ،  –ـ( ، ا١تخصص 1065ىػ/458
131. 

، ـ، لساف العرب 1311خػ/ 711. ابن منظور  ) ٚتاؿ الدين  ٤تمد بن مكـر األنصارم ( ،  15
 .12-11،  ص 17سلسلة تراثنا ، طبعة مصورة عن طبعة بولؽ ، ج 

يف غريب الشرح ـ(، ا١تصباح ا١تنَت  1368ىػ/ 770. اٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ) ا١تتوىف 16
 .35، ص  1، ج  ـ 2010،  ا١تكتبة العلمية ، بَتكت ، 1الكبَت،٣تلد 

ر سالطُت ا١تماليك ، رسالة ماجستَت ، جامعة . ٤تمد ٛتزة اٝتاعيل اٟتداد، قرافة القاىرة يف عص17
 .168-.159ـ، ص 1986القاىرة ، 

ىػ/ 458. ابن السيده ا١ترسي ) ابو اٟتسن على بن إٝتاعيل الندلسي ا١تعركؼ ( ا١تتوىف سنة  18
 .132، ص 6ـ  ، ج 1900ىػ/1318ـ، ا١تخصص ، الطبعة الكىل بولؽ  1065
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،  2ٝتاعيل البخارم ، صحيح البخارم ، اجمللد الكؿ ، ج . اإلماـ أيب عبد اهلل ٤تمد بن ا 19
 ـ1223ىػ/ 620) موفق الدين ايب ٤تمد( ا١تتوىف  قدامة ،  ابن  –. 115بَتكت )د.ت.(ص 

 . 379، ص  ـ1972بَتكت ،  2، ا١تغٍت ك الشرح الكبَت ، ج 
 .115، ص  2. صحيح البخارم ، اجمللد الكؿ ، ج 20
، نيل الكطار من اسرار منتقى  ـ1834ىػ/ 125لي ( ، تاريخ . الشوكاين ) ٤تمد بن ع 21

 .320-319ـ ، ص 1879ىػ/ 1297، بةلؽ،  3األخبار ، ج 
. العسقالين ، كتاب بلوغ ا١تراـ من أدلة األحكاـ يف علم اٟتديث ،القاىرة ،  22

 .95ـ،  ص 1911ىػ/1330
نمش ، ٣تلة كلية اآلداب ، اجمللد . عبد اللطيف ابراىيم ، نصاف جديداف من كثيقة المَت صرغ 23

 .163-162، ص 1969ـ، مطبعة جامعة القاىرة ، 1965، 2* 1، ج 27
. ٤تمد السعيدم ، ظاىرة زيارة األكلياء ك األضرحة يف منطقة تلمساف ك أبعادىا اإلجتماعية ك  24

  .40ـ ، ص 1995كىراف ،  النفسية ، مطبوعات الكراسات
 .40بق، ص . ٤تمد سعيدم ،ا١ترجع السا 25

26 .BARGES ( L’abbé), vie de célèbre Marabout sidi – Abou – 
Médienne, autrement vie Bou-Médienne , paris  Larousse 
Librairie, p01. 

باقة السوساف يف التعريف ْتضارة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف ، ديواف ٤تمد رمضاف شاكش  . 27
 .288ص  ، 1985، اٞتزائر ، ا١تطبوعات اٞتامعية ، بن عكنوف 

28 .  Brosselard (ch), les inscriptions arabes de Tlemcen, revue 
africaine 3 année N° 14 novembre 1858  n°04, 1859, p 89. 

29 . William et George Marçais, Les Monuments Arabes de 
Tlemcen, ancienne librairie thorine et fils, Paris, p 230. 

30 . BROSSELARD( CH) op,cit, p84. 
31.  Ibid., p84 . 85.  
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، هنج إدريس ، تلمساف ،  10الويل الصاحل أيب مدين ، منشورات سقاؿ  سيد اٛتد السقاؿ  .  32
 .24-23ص  ، 1993

اٛتد بن ٤تمد ا١تقرم التلمساين ، نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب ، دار صادر ، بَتكت ،  
.142ع ، ص اجمللد الساب 33  

34. Rachid Bourouiba , l’art religieux musulman en Algérie, 
société national d’édition et de diffusion , 2 em édition , 
Alger 1983, p279. 

35. Brosselard (ch), op,cit, p :6. 
لواد، تح عبد اٟتميد ، بغية الركاد يف ذكر ا١تلوؾ من بٍت عبد ا زكرياء٭تي بن خلدكف ، ٭تِت  .  36

 .158ص:  ،2007 ، ك 1980اٞتزائر، -حاجيات، ا١تكتبة الوطنية للنشر كالتوزيع
٤تمد بن معمر، مركز تلمساف الثقايف من أجادير اإلدريسية إىل تاغرارت ا١ترابطية، حولية   . 37

 .107، 2005، يصدرىا اٖتاد ا١تؤرخُت اٞتزائرين، 4-3ا١تؤرخ، ع
38 . M.E. Lorral, Le Toure De Monde , Tlemcen 1875 , Source 

Gallica bnf.fr, Bibliothèque Numirique de France, p : 316. 
39.  William et George Marçais, Les Monuments Arabes, p : 
337. 

 .117٭تي بن خلدكف ، ا١تصدر السابق ،ص:  .  40
41. M.E. Lorral, op, cit, p :  316 -318 . 
42.ibid , p : 318. 

ابن مرمي  ) ايب عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد ابن اٛتد ( البستاف يف ذكر الكلياء ك العلماء  .  43
ـ، ا١تصدر 1908ق/ـ1226بتلمساف ، مدرسة الداب العليا باٞتزائر ، مطبعة الثعلبية ، 

 .292السابق ،ص: 
عمارية من خالؿ بعض فائزة مهتارم،  أضرحة األكلياء يف الغرب اٞتزائرم دراسة تارٮتية كم . 44

النماذج ، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف الفنوف الشعبية ،جامعة أيب بكر بلقايد ، 
 . 123،ص:  2006-2005تلمساف،
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، ديواف ا١تطبوعات  التلمساين ابن مرمي، البستاف يف ذاكرة األكلياء كالعلماء يف تلمساف .  45
 .219. ، ص: 1986اٞتامعية اٞتزائر، 

 .205- 125، ا١تصدر السابق ،  ص :  بن خلدكف ٭تي .  46
 .107،108ا١تصدر نفسو ،ص:   . 47
 . 53، ص:  ، ا١تصدر السابق ابن مرمي  .  48
 .2011مام 12مقابلة مع السيد ٤تمد باغلي، يـو :  .  48
 31. ابن مرمي، ا١تصدر السابق، ص:   49
 38. ا١تصدر نفسو، ص:   50

51 . Brosselard (Ch) , n°4, 1859, Op Cit, p :90, 166. 
 .05. ٤تمد سعيدم ، ا١ترجع السابق ، ص 52

 
 قائمة المصادر والمراجع

 اكل : ا١تصادر
 2ـ ، ا١تغٍت ك الشرح الكبَت ، ج 1223ىػ/ 620ابن   قدامة ، ) موفق الدين ايب ٤تمد( ا١تتوىف  .1

 ـ.1972بَتكت ، 
ـ( ، 1065ىػ/458ا١تتوىف سنة األندلسي ( ) ابن السيدة ا١ترسلي ) ابو اٟتسن اٝتاعيل   .2

 . ـ1900ىػ/ 1318، بولؽ ، 6الطبعة الكىل ، اٞتزء  –ا١تخصص 
ابن خلدكف ، ٭تِت زكرياء ، بغية الركاد يف ذكر ا١تلوؾ من بٍت عبد الواد، تقدمي كٖتقيق الدكتور  .3

 ـ.  2007،  1980اٞتزائر،  -عبد اٟتميد حاجيات، ا١تكتبة الوطنية للنشر كالتوزيع
خلدكف عبد الرٛتن بن ٤تمد ، ا١تقدمة ، ٖتقيق ك دراسة أٛتد الزغيب ، شركة دار الرقم ابن ابن  .4
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 األسباب والحلول: عجز الميزانية في الدولة العثمانية
Budget Deficit in Ottoman Empire: Causes 

and Solutions 
 /كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  /قسم االقتصاد /أ.د/ قاسم محمد الحموري

 /االردنجامعة اليرموك
قسم االقتصاد /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  /معاذ محمد عابدينأ/

 ./ االردنجامعة اليرموك والمصارف اإلسالمية
 :صلخالم

هتدؼ ىذه الدراسة إىل بياف العجز ادلايل الذي عانت منو ادليزانية العثمانية، 
والطرؽ اليت جلأت إليها الدولة لتغطيتو. ومن أجل من حيث أسباب ىذا العجز، 

ذلك تطرقت إىل بياف ماىية ادليزانية اليت كانت تقـو بإعدادىا الدولة العثمانية، 
وعددت أىم بنود تلك ادليزانية يف جانب اإليرادات والنفقات، مث تكلمت عن عجز 

سباب اليت أحدثت ىذا ادليزانية وبداية ظهوره يف الدولة العثمانية، مث بينت أىم األ
العجز، والوسائل اليت حاولت الدولة من خالذلا زبفيف العجز. وتكمن أعلية 
الدراسة يف كوهنا تتعرض لواحدة من أىم ادلشكالت اليت تؤرؽ السلطات ادلالية يف 
أي دولة، وىي مشكلة زيادة النفقات على الواردات اليت مسيت بػ)عجز ادليزانية(، 

بتاريخ دولة كانت الشريعة اإلسالمية مصدر دستورىا وقوانينها، إضافة إىل تعلقها 
شلا يفيد الباحثُت يف االقتصاد اإلسالمي وتارؼلو يف تلمس معامل ىذه ادلشكلة يف 

 نظاـ إسالمي.
ABSTRACT 
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This study aims to shed light on the budget deficit which 
the Ottoman Empire suffered from: its causes and what the state 
did to cover it. To achieve this, the study defines the Ottoman 
Budget, and shows its categories in both sides: revenues and 
expenditures. Moreover, it talks about budget deficit in 
Ottoman Empire, when it first appeared on and when it became 
chronic, then it explains the reasons behind that, and shows the 
ways the state used to reduce the deficit. 

The importance of this study comes from discussing one of 
the most important problems that a fiscal authority faces, which 
is the budget deficit, besides dealing with one of the greatest 
islamic states in the history, which is the Ottoman Empire. 

 المقدمـة
كانت الدولة العثمانية بداية أمرىا إمارة تابعة للسالجقة يف الشماؿ الغريب 
لألناضوؿ، مث استقلت عنها بعد االجتياح ادلغويل للمشرؽ اإلسالمي 

ـ( وأخذت بالتوسع شرقًا وغربًا حىت مشل حكمها األناضوؿ 1299ىػ/698)
رة العربية ومشاؿ أفريقيا، والبلقاف )شرؽ أوروبا( والعراؽ والشاـ وأجزاء واسعة من اجلزي

ـ( تفقد أراضيها شيًئا 1699ىػ/1110مث أخذت منذ أواخر القرف السابع عشر )
فشيًئا حىت اضللت بعد احلرب العادلية األوىل وقامت على ما بقي من أراضيها 

ـ(. وقد أنشأ العثمانيوف لضبط شؤوف 1923 ىػ/1342اجلمهورية الًتكية عاـ )
ة نظاًما معقًدا، كاف من أىم وظائفو تسجيل إيرادات الدولة دولتهم ادلالية الواسع

ونفقاهتا وقيدعلا يف دفاتر سلصوصة أطلق عليها ادلؤرخوف العثمانيوف اسم )ادليزانية(. 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف لللبحوث والدراسات التاريخية   
 

 283  10العدد
 

وىذه الدراسة هتدؼ إىل بياف العجز ادلايل الذي عانت منو ىذه ادليزانية، من حيث 
 يها لتغطيتو.أسباب ىذا العجز، والطرؽ اليت جلأت الدولة إل

وتكمن أعلية الدراسة يف كوهنا تتعرض لواحدة من أىم ادلشكالت اليت تؤرؽ 
السلطات ادلالية يف أي دولة، وىي مشكلة زيادة النفقات على الواردات اليت مسيت 
بػ)عجز ادليزانية(، إضافة إىل تعلقها بتاريخ دولة كانت الشريعة اإلسالمية مصدر 

فيد الباحثُت يف االقتصاد اإلسالمي وتارؼلو يف تلمس معامل دستورىا وقوانينها، شلا ي
 ىذه ادلشكلة يف نظاـ إسالمي.

 :وبنودها الميزانية العثمانية -1
 تعريف الميزانية العثمانية: 1-1

التقدير التفصيلي لإليرادات »( يف علم ادلالية على: Budgetتطلق ادليزانية )
غالًبا ما تكوف سنة"، فادليزانية ىي تقدير ألمر والنفقات العامة لفًتة مقبلة من الزمن 

مل يتحقق بعد، أما "بياف اإليرادات والنفقات العامة اليت حصلت بالفعل يف فًتة 
 .(1) فيسمى احلساب اخلتامي «سابقة من الزمن

مل يكن لدى الدولة العثمانية ميزانية بادلعٌت ادلتقدـ إال أواخر القرف التاسع 
ادلؤرخوف العثمانيوف )ميزانية( ىو يف احلقيقة حساب ختامي عشر، وما مساه 

لإليرادات والنفقات اليت ربققت بالفعل يف مدة سابقة. ولكن ىذا ال يعٍت أف 
عملية تقدير اإليرادات والنفقات كانت عشوائية قبل ذلك، فقد كانت الدولة 

ة إىل قيامها بعملية تسًتشد بالتنظيمات ادلالية ادلوجودة يف البلداف قبل فتحها، إضاف
مسح دلوارد تلك البالد بعد فتحها، وإحصاء ادلكلفُت بالضرائب، فيما يعرؼ 
بعملية )التحرير(، وذبعل األرقاـ ادلتحصلة يف ىذه العملية مرجًعا تعتمده يف 
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السنوات القادمة، وتكرر ىذه العملية كل ثالثُت سنة، أو عند تويل سلطاف جديد 
 .(2) ملحوظة يف أعداد السكاف ومصادر الدخل للعرش، أو حدوث تغَتات

 بنود الميزانية العثمانية: 1-2
مل تكن تظهر صبيع اإليرادات والنفقات العامة يف ادليزانية العثمانية، وإظلا كاف 
يظهر فيها ما يدخل خزينة الدولة وما ؼلرج منها فقط، أو ما يفًتض أنو دخلها 

يف الواليات )احملسوب(، أما إيرادات وخرج منها وىو ما غلىب ويصرؼ بامسها 
اإلقطاعات اليت يتصرؼ فيها التيماريوف ونفقاهتا فال تظهر يف ادليزانية فهي )دخل 

 .(3)ومصروؼ متكافئ(، وكذلك ادلوارد ادلخصصة لتمويل األوقاؼ العامة 
 أهم اإليرادات العامة: 1-2-1

ولة العثمانية غَت اجلزية: وىي ضريبة سنوية نقدية تفرض على رعايا الد -1
ادلسلمُت، مع إعفاء األطفاؿ والنساء والعاجزين والرىباف، وقد ألغيت )اجلزية( 

ـ( واستبدلت هبا 1856ىػ/1272دبوجب منشور اإلصالحات الصادر عاـ )
ضريبة )البدؿ العسكري(، اليت يدفعها غَت ادلسلمُت لقاء إعفائهم من اخلدمة 

مصدرًا مهًما إليرادات خزينة الدولة، حيث . وقد شكلت اجلزية (4)العسكرية 
 .(5) %( من اإليراد الكلي للخزينة48 -% 23تراوحت نسبتها بُت )

العوارض الديوانية: ىي الضرائب اليت تفرضها الدولة يف أوقات الطوارئ  -2
واألزمات، كاحلروب والكوارث الطبيعية، ومسيت )عوارض( ألهنا كانت تفرض 

 اعتيادي، ولكنها أصبحت مع تزايد نفقات احلروب لسبب عارض أي طارئ غَت
يف القرف السابع عشر ضرائب اعتيادية تؤخذ سنويًا، وألغيت ىذه الضرائب يف القرف 

. وقد تنوعت أشكاؿ )العوارض( ما بُت (6)التاسع عشر يف حقبة التنظيمات 
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قدية، أما األعياف واخلدمات والنقود، ومل يكن يسجل يف ادليزانية إال الضريبة الن
الضريبة العينية واخلدمات فال، لذلك فإف أرقاـ ادليزانية ال سبثل إال جزًءا من القيمة 

%( من 20-9الفعلية ذلذه الضريبة. وقد شكلت ضريبة العوارض ما يقارب )
 .(7)اإليراد الكلي للخزينة ادلركزية 

ادلقاطعة: وىي تطلق على أي مصدر للدخل شللوؾ للدولة، ومسيت  -3
اطعة ألهنا سبثل جزًءا )قطعة( من موارد الدولة، حيث كانت الدولة العثمانية مق

تقسم مواردىا إىل قطع وأجزاء مسي كل جزء )مقاطعة(. ومن أمثلة ادلقاطعة: 
األراضي الزراعية وادلناجم ودور الضرب ومشاغل احلرير ادلملوكة للدولة، ومعظم 

. وقد (8)اعية واحلرفية والتجارية الضرائب والرسـو ادلفروضة على األنشطة الزر 
 .(9)%( من إصبايل إيراد اخلزينة ادلركزية57-24شكلت إيرادات ادلقاطعات ضلو )

 أهم اإليردات العامة: 1-2-2
لُعلوفات( اجلزء األكرب من نفقات اخلزينة العثمانية،  شكلت ادلواجب )أو ا

ىي: األجور  . والعلوفات(10)%( من رلموع النفقات70-45حيث تراوحت بُت )
وػاػلػػروػاػػتػب اػلػػيت تػدفػػعها اػخلػػزيػنة نػقًداػػ لػفيالػػق اػلػػقواػتػ اػػدلػسلحة اػػدلػركػػزيػة )ػاػػلػقايبػػ قػولػػو 

Kapıkulu ،وقوات األسطوؿ العثماين، ولرجاؿ الدولة وادلسؤولُت اإلداريُت ،)
وللعاملُت يف القصر السلطاين من خدـ وطباخُت وحرفيُت وغَتىم. كانت العلوفات 

أقساط سنوًيا(. وقد شكلت  4ثة شهور قمرية )أي على تدفع دلستحقيها كل ثال
 .(11)العلوفات اجلزء األكرب من نفقات اخلزينة

 عجز الميزانية في الدولة العثمانية: -2
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( ىو زيادة النفقات العامة على Budget Deficitعجز ادليزانية )
تػبًعا لػعدة اإلػيػرادػاػت اػلػعامة اػلػعاديػة،ػ وػقد اػخػتلفت أنػظارػ االػقػتصاديػُت يفػ تقوؽلػو 

، ومهما يكن من أمر ذلك االختالؼ فإف الذي يهم ىنا نظرة الدولة ( 12) اعتبارات
العثمانية إليو، اليت كانت تراه فيو عّلًة خطَتة تصيب ادليزانية، فادليزانية السليمة يف 

. كاف حدوث العجز يف ادليزانية العثمانية أمرًا ( 13) نظرىا ىي تلك اليت ربقق فائًضا
، ويف ( 14) أواخر القرف السادس عشر، وإذا حدث فإنو يكوف عجًزا طفيًفا نادرًا حىت

ـ( ظهر ألوؿ مرة عجز حاد يف 1592ىػ/1000عهد مراد الثالث وربديًدا سنة )
 .(15)ادليزانية، مث أصبح بعد ذلك مسة عامة للميزانيات العثمانية حىت اهنيار الدولة

 أسباب العجز في الميزانية العثمانية: 2-1
العجز يف ادليزانية بسبب تراجع يف اإليرادات أو زيادة يف النفقات،  ػلصل

وقد عانت اخلزينة العثمانية من كال األمرين منذ أواخر القرف السادس عشر، على 
 النحو التايل:

خروج كثَت من البالد عن السيطرة العثمانية منذ القرف السابع عشر، إما   -1
مسا وروسيا، أو بسبب حركة سبرد بسبب حرب خاسرة مع عدو خارجي كالن

داخلية تنتهي باالنفصاؿ عن الدولة كما حدث مع معظم الدويالت يف منطقة 
البلقاف، وىذا األمر أدى إىل ضياع كثَت من ادلوارد، فتلك البالد كانت من أخصب 
ادلناطق الزراعية يف الدولة العثمانية، وإيرادهتا الضريبية كانت كبَتة جًدا، إضافة إىل 
غناىا دبناجم الذىب والفضة الالزمُت لسك العمالت، وادلعادف األخرى الالزمة 

 .(16)ألجل صناعة األسلحة وادلدافع كاحلديد والنحاس
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تبدؿ طرؽ التجارة منذ القرف السادس عشر نتيجة الكشوؼ اجلغرافية   -2
ولة األوروبية، مثل اكتشاؼ القارة األمَتكية، ورأس الرجاء الصاحل، ضيع على الد

العثمانية مبالغ ضخمة من الرسـو اجلمركية اليت كانت تأخذىا مقابل مرور البضائع 
 .(17)التجارية عرب أراضيها

فساد نظاـ )االلتزاـ( يف جباية الضرائب ضيع على الدولة كثَتًا من إيراداهتا،   -3
حيث أُرِىقت مصادر الدخل بالرسـو الضرائب، على وجو دفع كثَتًا من الفالحُت 
إىل ترؾ أراضيهم واذلرب من القرى إىل ادلدف، فَذَوت مصادُر الدخل وتراجعت 
مساحات األراضي ادلزروعة، واطلفضت تبًعا لذلك حصيلة الضرائب. ومل يفلح 
تطبيق نظاـ )ادلالكانو( يف القرف الثامن عشر يف تاليف ىذه ادلشكلة، بل زاد من 

 السبل دلنع رجوع ادلالكانو إىل ىدر ادلوارد حُت ربايل أصحاب ادلالكانات بشىت
الدولة بعد وفاهتم، مثل وقفها وقًفا ذريًا على أنفسهم مث أوالدىم من بعدىم، أو 
القياـ ببيعها قبل الوفاة إىل الورثة. وقد قدرت نسبة ما ربصل عليو الدولة من 

 .(18)مواردىا يف القرف الثامن عشر بثلث العوائد اليت يفًتض أف ربصل عليها
اإلصالحات اليت شرعت الدولة العثمانية أواخر القرف الثامن عشر بإجرائها يف   -4

سلتلف مؤسسات الدولة العسكرية واإلدارية وادلالية والقضائية والتعليمية، تضمنت 
ىذه اإلصالحات إعادة ىيكلة ادلؤسسات القدؽلة، وإنشاء جيش نظامي حديث، 

ريب ادلوظفُت على األساليب اجلديدة، واستقداـ اخلرباء وادلستشارين األجانب، وتد
وإنشاء ادلباين واألجهزة الالزمة لتنفيذ اإلصالحات، ودفع رواتب ادلوظفُت العاملُت 
يفػ تػلك اػػدلػؤسساتػ،ػػ وػغػػَت ذػلػك.ػػ وػقػد شكلت نػػفقاتػ اػػإلػصالحػ عػػبًئا ثػقياًل عػػلى 

%، وكاف لإلصالح العسكري 300اخلزينة ادلركزية حيث زادت مصروفاهتا بنحو 
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األكرب من ىذه النفقات خالؿ النصف األوؿ من القرف التاسع عشر؛ النصيب 
 .(19)حيث شكل نصف نفقات اخلزينة تقريًبا

اػلػنفقاتػ اػلػعسكرية اػلػباىػظة اػلػيت ربػملتها اخلػزيػنة اػلػعثمانػية منذ أػوػاػخػر اػلػقرف   -5
السادس عشر، وتشمل رواتب اجليش النظامي، وإعداد احلمالت العسكرية وسبوينها 

الطعاـ ونقلها إىل جبهات القتاؿ، والصناعات العسكرية مثل صناعة بالذخائر و 
ادلدافع والبنادؽ والسفن، والنفقات الدفاعية مثل إنشاء القالع واحلصوف على 

 .(20)احلدود، والتعويضات والغرامات احلربية يف حاؿ اخلسارة
قبة مل تكن احلروب أمًرا جديًدا على الدولة العثمانية، إال أف حروب ىذه احل

اػخػػتلفت عػػن اػػلػػسابػق بػػثالثػػة أػػمػػورػ أػػساسية:ػػ طػػوذلػػا وػتػػتابػػعها بػػعد أػػفػ كػػانػػت مػػومسػػية 
قصَتة تنتهي دبعركة حامسة، وانتهاء كثَت منها لغَت صاحل الدولة العثمانية بعد أف  
كانت تنتهي بنصر مظفر، وتعاظم دور اخلزينة ادلركزية يف اإلنفاؽ العسكري بعد أف  

 .(21) حاب اإلقطاع العسكريُت )التيمار(كاف معظمو ملقى على كاىل أص
كاف اجليش العثماين قبل القرف السادس عشر يتشكل يف معظمو من الفرؽ 
ػىػػم فػػرسافػػ اػػألػػقػػالػػيم  ػقػػت اػػحلػػربػػ فػػقط،ػػ وػ ػؾػػ وػ اػػلػػعسكريػػة غػػَت اػػلػػنظامػػية اػػلػػيت تػػشارػ

ػمػػن يػػتبعهم مػػن اػػدلػػقاتػػلُت )ػػاػػجلػػبلو Sipahi)ػػاػػلػػسباىػػية  ػىػػؤالػػء Cebelü(ػػ وػ (ػػ،ػػ وػ
زينة ادلركزية وإظلا أصحاب اإلقطاعات )الزعامة والتيمار(، تكاليفهم ال تتحملها اخل

زاد  -نتيجة تغَت طرؽ القتاؿ وشيوع استخداـ البنادؽ وادلدافع  -ولكن بعد ذلك 
ػيػػة اػػدلػػسلحُت  ػبػػاألػػخػػ  فػػرقػػة مػػشاةػػ اػػالػػنػػكشارػ اػػالػػعػػتمادػػ عػػلى اػػجلػػيش اػػلػػنظامػػي،ػػ وػ

ػىػػي تػػشمل ػىػػؤالػػءػػ نػػفقاهتػػم تػػتحملها اػػخلػػزيػػنة اػػدلػػركػػزيػػة،ػػ وػ :ػػ اػػلػػعلوفػػات بػػالػػبنادػػؽػػ،ػػ وػ
)الرواتب(، وادللبس، وادلؤونة خالؿ احلملة العسكرية، وعالوات اعتالء العرش 

 .(22) (cülus bahşişi)خبشيش اجللوس 
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اضطرت الدولة العثمانية إىل القتاؿ على أكثر من جبهة يف وقت واحد، 
وأحيانًا ضد حلف من الدوؿ األوروبية، فقد جهزت عشرات احلمالت العسكرية 

أواخر القرف السادس عشر لقتاؿ الصفويُت واذلابسبورغ والروس، كما وقعت منذ 
عدة مواجهات بينها وبُت فرنسا، وشاركت يف احلرب العادلية األوىل ضد قوات 

. وقد عانت الدولة العثمانية من اخلسارة يف كثَت من مواجهاهتا (23)التحالف
ا، ففي معاىدة )قينارجو خصوًصا ضد روسيا، وألزمت بدفع غرامات حربية باىظة ذل

مليوف(  7.5ـ( ألزمت بدفع )1774( سنة )Küçük Kaynarcaالصغرى 
ـ( 1829( سنة )Edirneقرش خالؿ ثالث سنوات، مث يف معاىدة )أدرنو 

مليوف( قرش وىو مبلغ يعادؿ ضعف إيرادات الدولة  400اشًتط عليها أف تدفع )
لعثمانية دبوجب قرارات )مؤسبر ـ( فرض على الدولة ا1878السنوية، مث يف سنة )

مليوف( قرش  35مليوف( فرنك فرنسي، دبعدؿ ) 800برلُت( أف تدفع لروسيا )
سنويًا، وقد استمرت ىذه الغرامة احلربية عبًئا على اخلزينة العثمانية حىت عاـ 

 .(24) ـ(1909)
ها؛ حيث  السنة ادلالية ادلزدوجة اليت كانت تستعملها الدولة العثمانية يف ميزانيت -6

الػيت تبدأػ بػ داػت ذبػىب وفػق الػسنة الػشمسية )ػ يراػ ، بػينما زبػرج  21كانػت اإلػ ذاػر(ػ آػ
(، ومعلوـ أف السنة القمرية تقل عن  النفقات وفق السنة القمرية )اليت تبدأ باحملـر

ا،ػ فػػظهر نػػتيجة ذلػػذاػ اػػلػػتفاوػتػػ اػػلػػزمػٍت بػػُت اػػإلػػيػراػػدػػاػػت 11اػلػػسنة اػػلػشمسية بػػػ)ػػ (ػػ يػػومػػً
(ػ سنة،ػػ تػسمى ىػذاػ اػلػسنة اػلػػكبيسة 32نفقاتػ كػل )ػوػاػلػنفقاتػ سنة إػضافػية مػن اػػلػ

( سنة من 33( أي السنة الضائعة اليت يُقدَّر عدـ وجودىا، فكل )Sıvış)سويش 
( سنة من اإليرادات. ودلا كانت رواتب اجلند )وىي القسم 32النفقات يقابلها )

ذلم األكرب من ادليزانية( تدفع على أربعة أقساط كل سنة، فقد كانت الدولة تدفع 
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(ػ سنة. وقػد 32قسطًا زائػًدا يف هنايػة كل شبانية سنُت،ػ وأربػع أقساط زػائدة كػل )
سببت ىذه السنة الزائدة أزمات مالية دورية للخزينة العثمانية منذ أواخر القرف 

 .(25)السادس عشر
 المطلب الثاني: أساليب تغطية العجز في الميزانية العثمانية:

وػسائػل لػتغطية اػػلػعجز يفػ مػيزاػنػيتها،ػ لػػكنها مل اػزبػذتػ اػلػدوػلػة اػػلػعثمانػية عػدةػ 
تستطع حل ىذه ادلشكلة بشكل تاـ، وإف سبكنت من زبفيف حدة العجز أحيانًا. 

 ومن تلك األساليب ما يلي:
القياـ بفتوحات جديدة واالستيالء على موارد البالد ادلفتوحة، فقد خفف فتح  -1

لػضائػقة اػدلػالػية اػلػيت كػانػػت بػالدػ اػلػشاـػ وػمػصر يفػ عػهد اػلػسلطافػ سليم اػألػوػؿػ مػن اػ
ـ(، ومن ذلك أيًضا ضبلة فيينا 1637تعانيها الدولة، وكذلك فتح بغداد عاـ )

ـ( لكنها انتهت هبزؽلة العثمانيُت، وضاعفت من حدة األزمة ادلالية، 1683الثانية )
 .(26)وأثبتت عدـ جدوى االعتماد على السياسة التوسعية حلل ادلشاكل ادلالية

أمواؿ رجاؿ الدولة وقادة اجلند، حيث كانت خزينة الدولة تضع يدىا مصادرة  -2
على تركاهتم )مسيت ادلخلفات( بعد موهتم، خصوًصا النقود واجلواىر؛ ذلك أف 
معظم ىؤالء ىم شلاليك للدولة )قايب قولو( ولكنهم ارتقوا يف ادلراتب العسكرية 

ه من أمواؿ ملك لسيده وىو يف واإلدارية، ومن ادلقرر يف الشريعة أف العبد وما ػلوز 
ىذه احلالة الدولة، فهذه العملية يف احلقيقة ليست مصادرة وإظلا مسيت كذلك 
حبسب صورهتا. لكن عملية ادلصادرة تعدت ىؤالء ادلماليك إىل الرعايا األحرار، 
حيث كانت تصادر أمواذلم عقوبة ذلم عند ارتكاب بعض اجلرائم، وكانت يف كثَت 

دوانًا. ومن أمثلة ادلصادرة: مصادرة أمواؿ الصدر األعظم )قرة منها ظلًما وع
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ـ( اليت بلغت حوايل 1683مصطفى باشا( الذي أعدـ بعد فشل ضبلة فيينا الثانية )
مليوف آقجو، ومصادرة أمواؿ شيخ اإلسالـ )فيض اهلل أفندي( الذي قتلو  225

 .(27)وف آقجوملي 50ـ( اليت بلغت حوايل 1703االنكشارية يف سبردىم عاـ )
تأخَت دفع رواتب اجلند وعلوفاهتم، وقد كانت تدفع على أربعة أقساط كل  -3

ػبػػيع اػػلػػثاين  ػبػػيع اػػألػػوػػؿػػ )ػػمػػصر(ػػ،ػػ رػ ػػ صفر رػ سنة،ػػ كػػل ثػػالثػػة شهورػػ قػػمريػػة قػػسط:ػػ زلػػـر
لثانػية )رج،(، رػجب شعباف رمضاف )ػرشن(، شواؿ ذػو  صبادى األوىلػ صبادى ا

فع ذلم قسطًا زائًدا يف هناية كل شبانية القعدة ذو احلجة )لذذ(، كما كانت الدولة تد
سنُت، بسبب الفرؽ بُت سنة اإليراد وسنة ادلصروؼ. كانت الدولة سباطل اجلند يف 
دفع علوفاهتم، حلُت حصوؿ اإليرادات، وقد تصل الرواتب ادلتأخرة إىل قسطُت 
يف  وثالثة وأحيانًا إىل أربعة أقساط، وعندىا كاف اجلند يثوروف ويتمردوف ويفسدوف

 .(28)األرض
الزيادة يف مقادير بعض الضرائب؛ فمثاًل كانت تؤخذ زيادة يف اجلزية ربت اسم  -4

)زيادة اجللوس(، وقد رُبصَّل بعض الضرائب قبل أواهنا، أو تؤخذ مرتُت يف السنة 
الواحدة. كما استحدثت الدولة ضرائب إضافية ربت مسميات عدة ىي ضرائب 

( بػأنواعػها ادلػختلفة ديػة )الػعوارضػ إمداػ )آػقجو الػعوارػض(،ػ و)ػ لنزوؿػ(، وػ : )بػدؿ اػ
 .(29)سفرية(، و)إمدادية حضرية(، و)إعانة جهادية(، وغَت ذلك

إىل خزينة الدولة، فقد جرت  ( 30) ربويل جزء من عوائد األوقاؼ السلطانية -5
العادة أف ربوؿ الفوائض السنوية يف ميزانية كثَت من ىذه االوقاؼ إىل اخلزينة، كما 

لػة أػػحػػيانًػا إػػىلػػ اػستقطاعػػ مػػبالػغ كػػبَتةػػ مػن عػػواػػئػد تػػلك اػػألػوػػقػػاؼػ لػػتمويػػل جلػأتػػ اػلػػدوػػ 
ػمػػثاؿػػ ذػػلػػك:ػػ طػػلب اػػخلػػزيػػنة اػػدلػػركػػزيػػة مػػن اػػلػػعديػػد مػػن تػػلك  اػػحلػػمالتػػ اػػلػػعسكريػػة،ػػ وػ

ـ(، أف تقـو بتحويل ادلبالغ 1699-84األوقاؼ، أثناء احلرب مع احللف ادلقدس )
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ػاػػتػػب مػػوظػػفي اػػلػػوقػػف إػػىلػػ خػػزيػػنة اػػلػػدوػػلػػة ألػػجػػل  ػوػ سبػػويػػل نػػفقات اػػدلػػخصصة لػػسداػػدػػ رػ
 .(31)احلرب
زيادة حصة اخلزينة ادلركزية من الضرائب، وذلك باستخداـ طرؽ اجلباية اليت  -6

ربوؿ حصيلة الضرائب إىل اخلزينة بدؿ اإلقطاعي؛ فمنذ القرف السادس عشر 
أخذت الدولة ربل أسلوب )االلتزاـ( يف جباية الضرائب زلل )اإلقطاع(، مث شاع 

قرف الثامن عشر، مث يف القرف التاسع عشر حاولت الدولة نظاـ )ادلالكانو( يف ال
 .(32)تعميم أسلوب )األمانة( يف ربصيل أمواؿ الدولة

(؛ أي زبفيض زلتواىا من Debasementاللجوء إىل ِغش العملة ادلعدنية ) -7
( للعملة مع Intrinsic Valueالذىب أو الفضة، فتنخفض القيمة احلقيقة )

(، ويصبح بإمكاف الدولة سك مقدار أكرب Face Valueثبات قيمتها االمسية )
ُعرَّفة بالقيمة االمسية للعملة، 

من النقود من كمية ادلعدف نفسها، وتسديد التزاماهتا ادل
ُسعرَّة من قبل الدولة

. وقد جلأت الدولة ( 33) كرواتب اجلند واإلداريُت، وأشباف ادلؤف ادل
ـ( 1481-1444اعدة: خالؿ )العثمانية إىل ىذه الطريقة يف ثالث حقب متب

اهػقجو  -1585%،ػ وخػالؿ )ػ30(ػ بنسبة akçeحيث اطلػفضت الػفضة يف )ػ
ـ( اطلفضت الفضة يف 1840-1788%، و)44ـ( اطلفضت بنسبة 1650
%، ويالحظ أف ىذه احلقب كانت مألى باحلروب، 85( بنسبة gurûş)القرش 

.ػ وػقػد تػسبب ( 34) وبػاإلػصالحػات اػذلػيكلية،ػ وىػي تػتطلب سبػويػاًل ضخًما كما تػقدـػ
غش العملة رغم توفَته سبوياًل كبَتًا للخزينة، حبدوث موجات تضخمية كبَتة، كما 
شجع عمليات التزوير، وتسبب باضطرابات واسعة قاـ هبا اجلند احتجاًجا على 

 .(35)اطلفاض قيمة رواتبهم
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االقًتاض الداخلي: وقد ازبذ عدة صور؛ كاالقًتاض من كبار الصرّافُت والتجار  -8
رجاؿ الدولة ومن األوقاؼ، وىذا القرض قد يكوف قرًضا عاديًا طواعية، وقد يكوف و 

قسريًا كأف تصادر الدولة أمواؿ أحد رجاؿ الدولة وتعطيو سندات بقيمتها، أو تأمره 
بتحمل جزء من التكاليف العسكرية مقابل منحو إذًنا جبباية بعض الضرائب، أو 

 –. وبرز صيارفة إسطنبوؿ ( 36) ات بذلكتأخذ جزًءا من عائد الوقف مقابل سند
يف إقراض احلكومة العثمانية منذ  –وكاف معظمهم من اليهود واألرمن واليوناف 

(ػػ يف Galataأػوػاػخػر اػػلػقرفػ اػلػسادػػسػ عػشر،ػ وػػشكلواػ نػقابػة مػقرىػػا ضاحػية )ػغػلطة 
(، Galata bankersالعاصمة إسطنبوؿ، فصاروا ينسبوف إليها )مصرفيو غلطة 

عشر أنشأوا العديد من ادلصارؼ اليت قامت بدور الوسيط ادلايل ويف القرف التاسع 
للحكومة يف األسواؽ ادلالية األوروبية، كما جلأت إليهم احلكومة إلقراضها أثناء 

 .(37)ـ( بعد فشلها يف احلصوؿ على قرض خارجي1878احلرب مع روسيا )
ومن صور االقًتاض الداخلي أيًضا: أخذ قرض من اخلزينة الداخلية 
)السلطانية(، فقد جرت العادة أف تقـو اخلزينة السلطانية بإقراض خزينة الدولة يف 
أوقات العجز ادلايل، على ضلو يشبو عمل البنوؾ ادلركزية يف عصرنا احلاضر، وقد أدى 
توايل عمليات االقًتاض من اخلزينة الداخلية أواخر القرف السابع عشر مع عدـ رد 

، فاستحدثت الدولة بسبب ضغوط احلرب (38) زينةىذه القروض إىل نفاد ىذه اخل
ـ( نظاـ )ادلالكانو( حيث قامت بإجارة موارد 1695ىػ/ 1106ادلالية عاـ )

الدخل ادلملوكة ذلا )ادلقاطعة( مدى احلياة، دلن يعرض أعلى مبلغ مقابلها، وأخذت 
منو )معّجلة( تساوي ضعفُت إىل عشرة أضعاؼ الدخل السنوي للمقاطعة، فكأهنا 
استدانت منو ىذا ادلبلغ مقابل زبويلو حق استغالؿ )ادلقاطعة( وأخذ الفائض من 
إيرادىا، وقد استطاعت الدولة خالؿ شبانُت عاًما من تطبيق ىذا النظاـ أف تضاعف 
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%(، رغم ما داخل ىذا النظاـ من الفساد 1400إيراداهتا أربعة عشر ضعًفا )
أسباب الفساد جلأت الدولة عاـ  . ودلا دخلت ىذا النظاـ(39)اإلداري وادلايل

( حيث تقـو بواسطة موظفيها Eshamـ( إىل نظاـ )األسهاـ 1775ىػ/1189)
بإدارة مصادر الدخل، وتقدر صايف الربح السنوي مث تقسمو على أسهم، وتعرضها 
للبيع خبمسة أو ستة أضعاؼ القيمة، مقابل ضماف حصوؿ ادلشًتي على قيمة 

وىذه األسهم ىي يف احلقيقة سندات حكومية ربوية؛ السهم سنويًا مدى احلياة، 
حيث تستدين الدولة شبن األسهم مث ترده على أقساط سنوية مدى حياة حامل 

( سنوات تتجاوز يف قيمتها مقدار الدين 6-5السهم، وىذه األقساط بعد حوايل )
ؿ، )شبن األسهم(. ومثاؿ ذلك ما فعلتو احلكومة يف مقاطعة صبارؾ التبغ يف إسطنبو 

( 160ألف( قرش سنويًا، مث قسمتو على ) 400فقد قدرت صايف رحبها ادلتوقع بػ)
( قرش؛ أي ؼلوؿ حاملو احلصوؿ على ىذا ادلبلغ 2500سهًما، قيمة كل سهم )

( قرش، حبصيلة كلية 12500سنويًا، وبيع كل سهم خبمسة أضعاؼ قيمتو )
 .(40)تساوي مليوين قرش

من الناس ادلشاركة يف شراء األسهم؛ حيث  أتاح نظاـ )األسهاـ( لفئة واسعة 
كاف بإمكاف ذوي الدخوؿ ادلتدنية من الرعية شراء السهم خالفًا للمالكانو اليت 
تتطلب رؤوس أمواؿ ضخمة لدفع بدؿ احلصوؿ عليها وتشغيلها، كما كاف بإمكاف 

فة . وقد قلل نظاـ )األسهاـ( من تكل(41)غَت ادلسملُت أيًضا ادلشاركة يف ىذا النظاـ
احلصوؿ على ادلاؿ؛ ففي نظاـ )ادلالكانو( كاف ضلو ثالثة أرباع إيرادات ادلقاطعات 
يذىب إىل أصحاب ادلالكانات وربصل الدولة على الربع فقط، فتكوف كلفة 

%(، وبفضل نظاـ األسهاـ 75حصوذلا على األمواؿ عرب نظاـ ادلالكانو تساوي )
وتنميتها سبكنت الدولة من تقليل ىذه  الذي تتوىل الدولة فيو إدارة مقاطعات الدخل
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. وكذلك سبكنت الدولة عن طريق )األسهاـ( من (42)%(20-10النسبة إىل )
زيادة حجم إيرادات اخلزينة، فقد ولد خالؿ عشر سنوات من تطبيقو حوايل 

مليوف( قرش، شكلت أكثر من نصف اإليرادات الكلية، ومكنت الدولة  11.5)
. إال أف تداوؿ ىذه األسهم من يد إىل (43)ربية لروسيامن تسديد ثلث الغرامة احل

أخرى حاؿ دوف رجوعها مرة أخرى إىل الدولة بعد وفاة ادلشًتي األوؿ، ومل تفلح 
% 10الوسائل اليت اتبعتها الدولة دلواجهة ذلك كاستيفاء )رسم قصر اليد( بقيمة )

ت من شبن السهم( عند بيع السهم من شخ  هخر، ونتيجة لذلك ذباوز 
مدفوعات )األسهاـ( العوائد اليت ربصلها الدولة من بيعها، وأصبحت تشكل عبًئا 

 .(44)على اخلزينة، وبذلك مل ػلقق نظاـ األسهاـ اذلدؼ ادلرجو منو بشكل تاـ
-40ىػ/1277-55إصدار عملة ورقية عرفت باسم )القوائم( يف ادلدة ) -9

ية، فمع عدـ وجود كميات  ـ(، وىي أوؿ عملة ورقية تصدرىا الدولة العثمان1862
ػػتػػػرؾػػػ أػػػسلوبػػػ خػػػفض عػػػيارػػػ اػػػلػػػسكة  كػػػافػػػية مػػػن اػػػلػػػفضة لػػػسك نػػػقودػػػ جػػػديػػػدةػػػ،ػػػ وػ

 (Debasement لتوليد كميات إضافية من النقود، جلأت الدولة إىل إصدار )
( sehim kaimesiنقود ورقية بفائدة زلددة، مسيت يف البداية )قوائم األسهم 

( أو )القوائم( kaime-i mutebere-i nakdiyeمث )قائمة معتربة نقدية 
اختصاًرا، وؽلكن إصباؿ خصائ  ىذه )القوائم( بأهنا: نقود ورقية نائبة غَت إلزامية 
وغَت مغطاة وغَت قابلة للتحويل، وىي يف نفس الوقت سندات حكومية تدر على 
حاملها فائدة ثابتة. وىذه النقود فريدة من نوعها؛ فقد استخدمت أداًة لالقًتاض 

افة لوظيفتها النقدية، بل قد ينازع يف كوهنا نقوًدا على احلقيقة؛ ذلك أف الداخلي إض
ػاػػلػػوالػػيػػاتػػ اػػألػػخػػرىػػ غػػَت اػػلػػعاصمة  قػػبوذلػػا ملػػ يػػكن إػػلػػزاػػمػػًيا،ػػ بػػل إػػهنػػا يفػػ اػػألػػقػػالػػيم وػ

 .(45))إسطنبوؿ( مل تكن مقبولة على اإلطالؽ
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-40ؽلكن تقسيم ادلدة اليت ظهرت فيها )القوائم( إىل مرحلتُت: األوىل )
مليوف( قرًشا من  50ـ(، حيث أصدرت الدولة على دفعات أكثر من )1852

القوائم، مل تكن ربمل أرقاًما متسلسلة لذلك ال يعرؼ عددىا على وجو التحديد، 
ػحػػ بػػُت )ػػ ػتػػ ىػػذهػػ اػػلػػقواػػئػػم بػػفئاتػػ تػػًتاػػوػ ػ 10.000  -  50صدرػ كػػانػػت (ػػ قػػرشػػ،ػػ وػ

ـ( 1844%(، اطلفضت يف اإلصدارات بعد )12.5اإلصدارات األوىل بفائدة )
( سنوات. وىذه 10-8%( سنويًا، مع تعهد الدولة برد قيمتها االمسية بعد )6إىل )

ادلدة سبيزت باالستقرار النسيب يف قيمة النقود؛ ألف أعداد )القوائم( يف زليط التداوؿ 
ـ(، فقد صدرت فيها )قوائم( 1862-53الثانية ) كانت قليلة نسبًيا. أما ادلرحلة

(ػ قػرًشا،ػ مػن غػَت فػائػدةػ،ػ وػشهدتػ تػوسًعا كػبَتًاػ يف 20-10بػفئاتػ صغَتةػ جػًداػ )ػ
إصدار القوائم بسبب حرب القـر وما سببتو من عجز مايل كبَت، حيث بلغت كمية 

مػػليوفػ(ػػ قػرشػ،ػػ وػقػػد سبب ذػلػك اػػضطراػبػًػا يفػ قػػيمة  1250اػلػقواػػئػم يفػػ اػألػسواػػؽػ )ػػ
النقدية، وأصبحت القوائم تتداوؿ بأقل من قيمتها االمسية )بنصف القيمة الوحدة 

ـ( 1862وربعها(، األمر الذي دفع احلكومة إىل سحب القوائم من األسواؽ عاـ )
ػجػػي عػػن طػػريػػق اػػلػػبنك اػػلػػسلطاينػػ اػػلػػعثماينػػ .ػػ كػػما جلػػأت ( 46) بػػاالػػستعانػػة بػػقرضػػ خػػارػ

ـ(، دلواجهة 1878روسيا ) احلكومة مرة أخرى إىل إصدار )القوائم( أثناء احلرب مع
(ػ قػرشػػ، 500  -1تػكالػيف اػحلػربػ اػلػباىػظة،ػ فػأصدرػتػ اػلػقواػئػم بػفئاتػ مػتنوعػة )ػ

ودفعت هبا رواتب اجلنود وادلوظفُت، وقبلت أداء الضرائب هبا، إال الكميات الكبَتة 
اػػ يفػػ قػػيمة )ػػاػػلػػقواػػئػػم(ػػ،  1600اػػلػػيت طػػرحػػت )ػػ مػػليوفػػ(ػػ قػػرشػػ سببت اػػطلػػفاًضا حػػادػػً

ع قيمتها، فاضطرت احلكومة إىل سحبها بعد ذلك وأصبحت تتداوؿ بأقل من رب
 .(47) ـ(1880بثالث سنوات )
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االقًتاض اخلارجي: ومل تلجأ الدولة العثمانية إليو إال بعد فشل صبيع الطرؽ  -10
السابقة يف معاجلة عجز ادليزانية؛ لتخوفها من تدخل الدولة األوروبية ادلقرضة يف 

. بدأ ( 48) احملرمة دلثل ىذه القروض الربوية شؤوهنا، إضافة إىل فتاوى شيخ اإلسالـ
تفكَت الدولة العثمانية بطلب قرض خارجي مع تصاعد تكاليف احلرب مع روسيا 

ـ(، واذبهت يف البداية إىل طلب قرض من ادلغرب 1783عقب احتالذلا القـر )
الدولة ادلسلمة مث من بريطانيا، ولكنها مل تصل إىل اتفاؽ مع أي منهما، ومل يتم 

ل ـ( عقب احتالؿ فرنسا 1799قرض، مث ذبددت زلاوالهتا مع اإلصلليز عاـ )ا
ـ(، ولكن 1838( التجارية )Baltalimanıدلصر، وعقب معاىدة )بلطو ليماين 

زلاوالهتا باءت بالفشل مرة أخرى؛ بسبب اضطراب وضعها ادلايل، وتدين موقعها 
سبكن شلثلو احلكومة ـ( 1852. ويف عاـ )( 49) االئتماين، وارتفاع خطورة إقراضها

العثمانية دوف احلصوؿ على موافقة السلطاف، من إبراـ عقد مع شركتُت بريطانية 
سنة، ومت تسليم الدفعة  27مليوف( فرنك فرنسي دلدة  50وفرنسية للحصوؿ على )

األوىل من ىذا القرض إىل وكيل احلكومة العثمانية يف لندف، إال أف السلطاف قاـ 
 2.2شلا كلف الدولة إرجاع الدفعة ادلستلمة ودفع تعويض )بإبطاؿ ىذا العقد، 

 .(50)مليوف( فرنك
ـ( من 1854وبعد عدة زلاوالت فاشلة سبكنت احلكومة العثمانية عاـ )

احلصوؿ على أوؿ قرض خارجي من خالؿ طرح سندات طويلة األجل يف األسواؽ 
مرت إىل قبيل احلرب ادلالية األوروبية، لتبدأ بذلك حقبة القروض اخلارجية اليت است

، وؽلكن تقسيم ىذه احلقبة إىل ثالث مراحل: األوىل ( 51)   ـ(1914العادلية األوىل )
ـ(، حيث استطاعت خالذلا احلكومة العثمانية احلصوؿ على 1854-1875) 
قرًضا من ادلؤسسات ادلالية األوروبية، بكفالة فرنسا وبريطانيا مع رىن عدد من  15
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عائدات السنوية دلصر وصبارؾ بعض ادلعابر التجارية. وقد موارد الدولة اذلامة كال
مليوف( جنيو اسًتليٍت، دبعدؿ  217بلغت القيمة االمسية جملموع سندات القروض )

%(، إال أف ارتفاع درجة اخلطر يف ىذه القروض اقتطع نصف  5.6فائدة امسية )
لم الدولة ىذه القيمة تقريًبا على شكل خصوـ إصدار وعموالت مسسرة، ومل تتس

مليوف( جنيو اسًتليٍت فقط. وبسبب الضغوط ادلالية ادلتزايدة  110العثمانية إال )
ـػػ(ػػ تػػوقػػفها جػػزئػػًيا عػػن سداػػد 1875ىػػػ/ػػ1292أػػعػػلنت اػػحلػػكومػػة اػػلػػعثمانػػية عػػاـػػ )ػػ

الديوف، فيما عرؼ بػ)قرار رمضاف(، الذي ن  على أف األقساط ادلخصصة لسداد 
القادمة، سوؼ يدفع نصفها فقط  ( خالؿ اخلمسة السنواتCouponsالدين )

%(، مث مل 5نقًدا، أما النصف اهخر فسوؼ يدفع على شكل سندات بفائدة )
تػػلبث اػػحلػػكومػػة اػػلػػعثمانػػية بػػعد نػػصف سنة أػػفػػ أػػعػػلنت تػػوقػػفها اػػلػػكامػػل عػػن اػػلػػسداػػد 

 .(52) ـ(1876ىػ/1293)
( ىي مدة توقف الدولة العثمانية عن سداد 1881-1876وادلرحلة الثانية )

وقد سبب ىذا القرار أزمة مالية يف األسواؽ ادلالية األوروبية، وفقدت الثقة  ديوهنا،
بالسندات العثمانية، كما قوبل باستياء شديد من بعض ادلفكرين العثمانيُت الذين 
ػرػوػيبػػ ضد رػوػسيا.ػػ وػقػد حػػاوػلػت اػػحلػكومػػة  ػاػ فػيو تػػقويػًضا لػلتحالػػف اػلػعثماينػػ اػألػوػ رػأػوػ

فقات احلرب مع روسيا احلصوؿ على قرض العثمانية يف ىذه ادلرحلة بسبب تزايد ن
خارجي، رغم اطلفاض مصداقيتها ادلالية يف السوؽ ادلالية األوروبية، فقامت بطرح 

ماليُت( جنيو اسًتليٍت، وبفائدة  5%( من قيمتها االمسية )48سندات خبصم )
ػرػغػػم ىػػذهػ اػػلػشروػػطػػ اػلػػقاسية ملػ يػػقبل أػػحػد عػػلى شراػءػػ ىػػذه 5اػمسػػية )ػ %ػ(ػػ سنويػًػا،ػ وػ

ـ(. وقد استمرت 1877فقاـ البنك السلطاين العثماين بشرائها عاـ )السندات، 
أثناء ىذه احلقبة ادلفاوضات بُت احلكومة العثمانية وضبلة السندات من أجل تسوية 
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 ـ( عن إنشاء ىيئة )إدارة الديوف العمومية(1881الديوف، وسبخضت أخَتًا عاـ )

(53). 
ػيفػػ اػػدلػػرحػػلة اػػلػػثالػػثة )ػػ لػػدوػػلػػة اػػلػػعثمانػػية بػػعد ـػػ(ػػ اػػستأنػػفت اػػ1914-1881وػ

مػفاوػػضاتػ طػػويػلة وػػمػضنية دػػفػع دػػيػوهنػػا بػعد زبػػفيضها وػإػػعػادػػةػ جػػدوػلػػتها.ػ فػػفي عػػاـ 
( 1881ىػ/1299) َُحرَـّ

نسبة إىل الشهر  -ـ( أعلنت احلكومة العثمانية يف )قرار ادل
إنشاء )إدارة الديوف  العمومية(، وأسندت إليها مهمة تسوية   -الذي صدر فيو 

واخلارجية. كانت ىذه اإلدارة تعمل باستقاللية دوف أي  كافة الديوف الداخلية
تدخل من احلكومة العثمانية، ربت إشراؼ رللس يتكوف من سبعة أعضاء ؽلثلوف 
الدائنُت احملليُت واألجانب. وقد خصصت الدولة ضلو ثلث إيراداهتا العامة ألجل 

رادات وسداد تسوية ديوهنا، وحولت إىل )إدارة الديوف( مسؤولية جباية ىذه اإلي
أقساط الديوف منها، وأىم ىذه اإليرادات: الرسوـ الستة )رسوـ امتياز استخراج 
ادللح، وصناعة التبغ، وادلشروبات الكحولية، وصيد السمك، والطوابع، واحلرير(، 

 .(54)وجزية )بلغاريا( و)الروملي الشرقية( للدولة العثمانية، وغَت ذلك
الدائنُت زبفيض الدين العاـ )أصل القرض مع وقد مت أثناء ادلفاوضات مع 

مليوف( جنيو  106مليوف( جنيو اسًتليٍت إىل ) 253%( من )58فوائده( بنسبة )
%( سنوًيا، يتم سداده من إيرادات ادلوارد احملوّلة إىل )إدارة الديوف(، 1بفائدة )

%( الباقية 20%( من اإليرادات ادلتحصلة، و)80حيث خص  لدفع الفوائد )
ػػلػػػويػػػة يف الػػػ ػػبػػػعة رلػػػموعػػػاتػػػ حبػػػسب اػػػألػػػوػ سًتدػػػاػػػدػػػ اػػػلػػػسنداػػػتػػػ اػػػلػػػيت قػػػسمت إػػػىلػػػ أػػػرػ

 .(55)االسًتداد
أظهرت ىيئة )إدارة الديوف( كفاءًة عالية يف اإلشراؼ على موارد الدخل 
وجباية إيرادهتا، وانتظاًما يف سداد أقساط الدين، شلا زاد الثقة يف السندات العثمانية، 
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عثمانية، ومكنها من االقًتاض بشروط أفضل من ورفع التصنيف االئتماين للدولة ال
قرًضا  25ـ( حصلت احلكومة العثمانية على 1914-1882السابق؛ فخالؿ )

%(، بلغت القيمة االمسية ذلذه 4من األسواؽ ادلالية األوروبية دبعدؿ فائدة امسية )
مليوف( جنيو  133مليوف( جنيو اسًتليٍت، تسلمت منها الدولة ) 151القروض )
1ًبا،ػػػ بػػػينما اػػػقػػػتطع اػػػلػػػباقػػػي )ػػػتػػػقريػػػ %ػػػ مػػػن اػػػلػػػقيمة اػػػالػػػمسػػػية(ػػػ عػػػلى شكل خػػػصـو 2
 .(56)إصدار

-1854وبذلك يكوف رلموع ما اقًتضو الدولة العثمانية من اخلارج خالؿ )
مليوف( جنيو، بقي منو عند اندالع احلرب العادلية األوىل  370ـ( حوايل )1914

لعثما 143)  نية عػلى تعليق عػمل مليوفػ( جنيو،ػ أرغػمت ظروػؼ احلػرب الػدولة اػ
)إدارة الديوف( وعدـ دفع أقساط الديوف إال تلك ادلستحقة حلليفتها أدلانيا، وبعد 
ىػزؽلػػتها يفػ اػػحلػربػػ اػستأنػػفت اػلػػدوػلػػة اػلػػعثمانػية دػػفػع دػػيػوهنػػا إػىلػػ اػلػػدوػؿػػ اػدلػػنتصرةػ مػػع 
إعفائها من نصيب أدلانيا واجملر من تلك الديوف، ولكنها مل تلبث أف توقفت عن 

ـ( مطالبة بتحمل الدوؿ اليت استقلت بعد احلرب جزًءا من 1923السداد عاـ )
ىذه الديوف، ومل ترجع إىل السداد إال بعد اضلالؿ الدولة العثمانية ونشوء اجلمهورية 

مليوف( جنيو  118الًتكية. بلغ الدين العاـ العثماين عند اضلالؿ الدولة حوايل )
مليوف( جنيو، ووزع  77)   %( منو، أي حوايل65اسًتليٍت، قبلت تركيا ربمل )

 .(57)الباقي على الدوؿ ادلستقلة عن الدولة العثمانية
 الخاتمة

حرصت الدولة العثمانية على إبقاء خزينتها عامرة باألمواؿ؛ إدراًكا منها بأعلية 
ذلك يف استقرار ادللك وحفظ السلطنة؛ فال ملك إال بالرجاؿ، وال رجاؿ إال بادلاؿ، 
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ومن أجل ذلك تنوعت الضرائب والرسـو اليت فرضتها الدولة على الرعية، ومشلت  
ة واحلرفية والتجارية. ورغم وفرة موارد الدولة كافة النشاطات االقتصادية الزراعي

العثمانية فإنو مل يكن يصل منها إىل اخلزينة ادلركزية إال الثلث تقريًبا، وذلك بسبب 
أسلوب اإلدارة الالمركزية الذي كاف متبًعا؛ حيث يعطى صاحب اإلقطاع 

التزامهم بإرساؿ )التيماري( واإلداريوف احملليوف حق جباية العوائد وصرفها زللًيا، مع 
مبلغ مقطوع سنويًا إىل العاصمة. كما اىتمت اإلدارة العثمانية بالرقابة ادلالية على 
موظفي الدولة وجباة الضرائب، وأنشأت لذلك عدة أقالـ )دوائر مالية( تقـو 
بتسجيل اإليرادات وادلصروفات )الدخل واخلرج بالتعبَت العثماين( وتقييدىا يف 

والدفاتر، من أبرز ىذه الدفاتر تلك اليت تقيد األمواؿ النقدية العديد من السجالت 
احملولة إىل اخلزينة ادلركزية واخلارجة منها، وىي اليت أطلق عليها ادلؤرخوف )ادليزانية 

 العثمانية(.
وقد بينت الدراسة أف أىم ادلوارد اليت كانت ربوؿ للخزينة ادلركزية ىي: اجلزية 

غَت ادلسلمُت، والعوارض الديونية اليت كانت ذبىب نقًدا  اليت تؤخذ من رعايا الدولة
فقط، دوف تلك اليت ذبىب عيًنا أو يطلب فيها تقدمي خدمات بدنية للدولة، وكذلك 
ادلوارد ادلملوكة للدولة )ادلقاطعات( اليت كانت تدار بطريق االلتزاـ أو األمانة. كما 

د وموظفي الدولة، ونفقات أظهرت أف أىم مصروفات اخلزينة كانت: مواجب اجلنو 
القصر السلطاين وتأمُت السالح والعتاد للجيش، وسلصصات سداد ديوف الدولة 

 اليت زادت بشكل كبَت يف القرف التاسع عشر.
كما بينت الدراسة أف ادليزانية العثمانية مل تشهد حاالت حادة من العجز حىت 

امة للميزانيات أواخر القرف السادس عشر، حيث أصبح العجز بعدىا مسة ع
العثمانية حىت اضلالؿ الدولة، وكانت تكمن وراء ىذا األمر عدة أسباب من أعلها: 
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فقداف كثَت من البالد الغنية بادلوارد االقتصادية نتيجة احلروب اخلاسرة، وفساد 
أنظمة جباية ادلوارد وتعدد الوسطاء ادلاليُت بُت الدولة ومصادر دخلها، والنفقات 

ة اإلصالح اليت بدأت أواخر القرف الثامن عشر، والتكاليف العسكرية الباىظة لعملي
ادلتزايدة الالزمة إلعداد احلمالت وسبوينها، وكذلك الغرامات احلربية اليت ربملتها 

 الدولة.
وأشارت الدراسة إىل عدة أساليب جلأت إليها الدولة العثمانية لتغطية عجز 

دولة، وتأخَت دفع الرواتب للجند وادلوظفُت، ميزانيتها، منها: مصادرة أمواؿ رجاؿ ال
والزيادة يف مقادير الضرائب واستحداث أنواع جديدة ربت اسم )العوارض(، والقياـ 
بعدة إصالحات يف نظاـ جباية الضرائب حبيث تزيد احلصة اليت ربصل عليها اخلزينة 

ض عيار ادلركزية كتعميم نظاـ االلتزاـ على حساب اإلقطاع، ومن ذلك أيًضا خف
، وإصدار عملة ورقية غَت مغطاة مسيت )القوائم(، (Debasementالسكة )

وكذلك االقًتاض الداخلي من الصرافُت وكبار التجار إما قرًضا مباشرًا أو من خالؿ 
نظاـ )ادلالكانو( و)األسهاـ(، وأخَتًا االقًتاض اخلارجي من األسواؽ ادلالية األوروبية، 

ـ( حوايل 1914-1854و الدولة من اخلارج خالؿ )حيث بلغ رلموع ما استقرضت
 مليوف( جنيو اسًتليٍت. 350)
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 الهجريين 6و  5مالمح عن تقلبات قيمة النقود باألندلس في القرنين 
 .وتأثيراتها اإلقتصادية و االجتماعية  م(11-11)

لونيسي/  جامعة علي /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /مراد تجنانت  د.
 البليدة

 الملخص:
خاصة ما ارتبط بوزهنا  تَػَقُلب قيمة النقود يف العصور الوسطى تعد ظاىرة

  من أىم ادلؤثرات على النشاطكنسبة الذىب يف الدنانري كالفضة يف الدراىم 
ترتبط ىذه التقلبات باألطراؼ الفاعلة يف الدكلة  .ادلصريف خاصة اإلقتصادم عامة 

الدكر السليب ادلزكرين.  ك اجملتمع كاحلاكم ك دكر الضرب ك الصرافوف دكف أف نغفل
ت تَػَغرُيِ قيمة الصرؼ ك التعدد النقدم مشاكل على صعيد لقد أفرزت حاال

مظاىر حاكؿ الفقهاء معاجلها. غري أف ادلعامالت االقتصادية ك االجتماعية  
تذبذب قيمة العملة ك ما ارتبط هبا من آفات بقيت تساير احلياة االقتصادية  على 

 األقل يف الفًتة ادلدركسة.
Abstract: 

Fluctuations in the value of currencies in the Middle Ages 
were, above all, a phenomenon associated with their weights 
and the proportion of the precious metals in the different coins: 
gold in the dinar and silver in the dirham. This will surely 
influence currency and economic activities. These fluctuations 
are largely related to the decisions of the State, the minting 
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houses, and currency exchanger. Without neglect the harmful 
role of counterfeiters.... 

The instability of the currencies values and their diversities 
in the économic operations had caused many disturbances 
which the doctors in Malikite jurisprudence had tryed to solve. 
However, these manifestations and their negatives consequences 
endured at the rhythm of economic life, at least during the 
period studied. 

إذا كانت للمسكوؾ قيمة توثيقية تارسنية باعتبارىا إحدل شارات احلكم 
فهي يف نفس  ضعف السلطاف. ع كمؤشر على قوة أككصورة ذلوية الدكلة ك اجملتم

كسيلة  النشاط االقتصادم. كما أهناالوقت إحدل العناصر األساسية يف حركية 
أداة  للوساطة يف ادلبادالت ك تقوًن السلع ك تسوية للحصوؿ على ادلنافع ك 

زيادة على ذلك تُػَعُد عند أىل االقتصاد  إحدل .1 ادلدفوعات العاجلة ك اآلجلة
 ادلؤشرات اليت يُػَقاس هبا صحة الوضع االقتصادم.

 للبحث يف قيمة الصرؼ من خالؿتشكل  فهارس النقود مصدرا أساسيا 
صبعو زلافظ ادلكتبة الوطنية الفرنسية  ك من أذنها ما أكزاف النقود  ك تركيبتها ادلعدنية

يف فهرسو عن النقود اإلسالمية  ادلوجودة  (Henri Lavoixىنرم الفوا )
عن   (Ronald Messier) ركنالد ميسي بادلكتبة الوطنية الفرنسية ككتاب  

بتأثريات ذلك على . أما ما تعلق ابو عن اإلقتصاد ك اجملتمع اإلسالميكت  يف النقود
األكضاع االقتصادية ك االجتماعية  كطرؽ معاجلتها ك التعامل هبا  فإف كتب الفقو 

قاضي َسيُػْعتمد خاصة على كتايب ك النوازؿ ادلالكية ضبلت معلومات غنية كغزيرة . 
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ـ(: ادلسائل اليت أجاب 1126ػ/ى 520زلمد بن رشد اجلد )تاجلماعة بقرطبة 
فيها عما كاف يصلو من أسئلة ، ككتاب البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل 
كىي ادلسائل ادلستخرجة من أمسعة تالمذة اإلماـ مالك بن أنس . كما مت الرجوع 

ـ( يف كتابو 1093ق/486اىل بعض فتول الفقيو القاضي عيسى بن سهل )ت 
كربل أك اإلعالـ بنوازؿ األحكاـ ك قطر من سري احلكاـ، كبعض ديواف األحكاـ ال

ق 456ما كرد يف كتاب احمللى أليب زلمد علي بن حـز األندلسي القرطيب )ت
( الذم ضبلت إجتهاداتو كثري من القضايا االقتصادية. مث مؤلفات متاخرة 1064/

شريسي )ت عن الفًتة ادلدركسة  أذنها الكتاب ادلوسوعي ألضبد بن زنىي الون
ـ( ادلعيار ادلعرب كاجلامع ادلغرب عن فتاكل أىل إفريقية كاألندلس 1508ق/914

تضمنت معلومات عن كيفيات الغش يظاؼ إليها كتب احلسبة  اليت ك ادلغرب. 
كاحليل كطرؽ زلاربتها كقمعها ، يف مقدمتها  كتاب ثالث رسائل يف احلسبة خاصة 

ـ( ك 1132ق/527ما سجلو احملتسب زلمد بن أضبد بن عبدكف التجييب )ت سنة
( ك قريب من كتب احلسبة 1032ق/424إبن عبد الرؤكؼ احملتسب بقرطبة،)ت

ضوابط دار السكة، لصاحبو أيب احلسن علي بن يوسف كتاب الدكحة ادلشتبكة يف 
ـ( . الذم فصل  خبايا َسكِّ 13ق/7احلكيم ضابط دار السكة بفاس )القرف 

العملة ك نُظَُم  إدارة دكر الضرب كطرؽ متابعة عملية سك النقود كاكتشاؼ النقود 
 ادلزكرة. 

تقليدية مع ندرة تكاد تنعدـ األخبار عن تقلبات الصرؼ يف ادلصادر التارسنية ال
ادلعلومات عن االسباب اإلقتصادية لسكها بأكزاف ك معايري ادلختلفة ككذا أثرىا على 

تسليط الضوء على ظاىرة تَػَقُلب قيمة النقود ذلذا سيتم يف ىذا السياؽ   اإلقتصاد.
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كمدل تأثري ، ما ارتبط خاصة بوزهنا كنسبة الذىب يف الدنانري كالفضة يف الدراىم
وضع االقتصادم كاالجتماعي. فالتحوؿ يف القيمة ظاىرة ادلالزمة ذلك على ال

تم ذلذا الغرض اختيار عينة من ادلمارسات للنشاط ادلصريف ال َيَكاُد ينفك عنو. ي
ـ( كنموذج 12-11ك السادس اذلجريني ) النقدية باألندلس يف القرنني اخلامس

لور علم االقتصاد دبفهومو لفهم طبيعة النشاط النقدم يف البالد اإلسالمية قبل  تب
ىذه الفًتة من تاريخ األندلس عرفت التوترات سياسية كأمنية كاشتداد . 2احلديث

احلركب اخلارجية مع ادلمالك النصرانية منذ  اهنيار الدكلة األموية ك طيلة حكم أمراء 
 الطوائف مث حكم ادلرابطني.

لب قيمة العملة َسُيوَجُو الَبحث لدراسة مظهرين أساسيني مؤثرين يف تق
معاجلة ىذه  مع بعض جوانبذنا الوزف كالًتكيبة ادلعدنية.  3كعمليات الصرؼ

 التقلبات كتأثرياهتا االقتصادية كاالجتماعية 

أوالـ أمثلة  عن أوزان  النقود و تركيباتها المعدنية  باألندلس في  القرن   
 الخامس و السادس الهجريين. 

الفقهاء باإلصباع باثنتني ك سبعني حبة من الشعري قدرت قيمة الدينار عند 
أك  حبة من الشعري 50غ. أما الدرىم من الفضة فقدر ب4.25الوسط أك  حنو 

. كىي القيم ادلرجعية للنقود اإلسالمية دلا غ2.975من الدينار أك  7/10
.يقوؿ إبن خلدكف يف مسألة  4اضطربت  أكزاهنا ك تركيبتها  يف الدكؿ ادلتعاقبة

تالؼ النقود ك تباينها كزنا ك عيار بعد أف شخص اخلليفة األموم عبد ادللك بن اخ
مركاف مقدارذنا ))...ك من بعد ذلك كقع اختيار أىل السكة يف الدكؿ على سلالفة 
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ادلقدار الشرعي يف الدينار ك الدرىم ك اختلفت يف كل األقطار ك اآلفاؽ ك رجع 
ان كما كاف يف الصدر األكؿ كصار أىل كل الناس إىل تصور مقاديرذنا الشرعية ذىن

أفق يستخرجوف احلقوؽ الشرعية من سكتهم دبعرفة النسب اليت بينها ك بني 
 . 5مقاديرىا الشرعية ((

(يف Henry Lavoixسجل زلافظ ادلكتبة الوطنية الفرنسية ىنرم الفوا ) 
فهرسو عن النقود اإلسالمية دناذج كثرية لنقود سلتلفة األكزاف ك ادلعادف ادلكونة ذلا يف 

نستشهد ببعضها إلبراز ىذا التذبذب ك التنوع  ـ(12-11) اذلجرينيالقرنني 
 النقدم. 

ـ بعد سقوط الدكلة العامرية سنة 1015ق/ 406شلا ُضرب سنة 
دلس ، دراىم تراكحت أكزهنا مابني كأثناء احلرب األىلية باألن ـ1008ق/399

ـ 1009ق/400،منها درىم فضي مغلف بالذىب سنة6غ 4.60غ ك 2.70
غ  بقرطبة يف عهد اخلليفة 0.60.كدينار ذىيب خفيف الوزف بلغ 7غ3.20بوزف 

 .   8ـ( 1025-1024ق/416 -414األموم ادلستكفي باهلل)

كرب فضة بوزف ك سك بنو ضبود يف فًتة حكم الطوائف دنانري جزءىا  األ
أما  الدراىم الفضية كانت  .10غ4.30كأخرل خليط من ذىب كفضة ب   9غ1

، أك 12غ1.97بينما نزؿ أخرل اىل 11غ3.34بأكزاف متعددة منها ما ارتفع اىل
بغرناطة سنة  غ7.86 حناس بلغ كزف بعضها أك 1.65بعضها من فضة رديئة بوزف 

غ  . ىذا 1.55ـ اىل 1054ق/446ـ. بينما نزلت دبلقة سنة 1053ق/445
 . 13ما يبني التدىور الكبري لقيمة النقود خالؿ ىذه الفًتة ادلتأزمة 
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غ ، بينما ارتفعت 3.03كاخنفضت بعض دنانري األمري  ادلعتضد بن عباد  اىل 
كارتفعت أخرل  غ1.04 كنزلت بعض دنانري أبنو ادلعتمد اىل 14غ4.20أخرل اىل 

. أما بغرناطة يف دكلة بين زيرم كانت أكزاف أجزاء الدنانري خليط 15غ 4.20اىل 
.كببلنسية يف دكلة مبارؾ ك مظفر 16غ1.74غ ك0.75من ذىب كفضة مابني 

غ  5.88غ ك 1.95غ  كنقود حناسية مابني 1ضربت دنانري ذىبية بوزف  العامريني
 .17غ3.37ك 1.22كنقود فضية مابني 

.  18غ4.75غ ك0.75تباينت دراىم إمارة بين ذم النوف بطليطلة مابني  
غ . أحسنها مصنوع  6.52غ اىل 2.98كدراىم بين ىود بسرقسطة  بأكزاف من 

. كما ضرب األمري زنىي ادلنصور باهلل بن  19تكن حناسا إف مل  من فضة رديئة
اف ( دراىم فضية منها ما ك1080-1068ق/473-460األفطس ببطليوس )

. ىكذا نالحظ التعدد النقدم يف ىذه الفًتة ككثرة 20غ2.09ك  غ3.10بزينة 
دكر الضرب بعدد األمارات كرداءهتا على العمـو باستثناء نقود بين عباد اليت كانت 

 كأجود نسبيا  من باقي نقود إمارات الطوائف. 

د بقيت استمرت ظاىرة تعدد دكر الضرب يف الفًتة ادلرابطية إال أف أكزاف النقو 
ـ دينار 1104ق/497متقاربة مقارنة بفًتة إمارات الطوائف. فمما ضرب سنة 

غ  4.04،  كدينار بقرطبة  بزنة 21غ4.15كآخر ببلنسية  ب غ4بإشبيلية كانت زنتو 
تواصل تعدد أكزاف النقود كدكر الضرب يف االمرات االنفصالية كما   .22غ 3.93مث 

بعد اهنيار قوة ادلرابطني كدنانري عبد اهلل بن عياض دبرسية كدنانري زلمد بن سعيد بن 
 .23مردنيش دبرسية ك دنانري أيب عبد اهلل ادلقتفي ألمر اهلل العباسي دبرسية
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الباحث ركنالد ميسي  عن تباين الًتكيبة ادلعدنية للنقود يقدـ لنا     
(Ronald Messier ).ففي قرطبة سنة  دناذج عن ذلك تعود للفًتة ادلرابطية

 497% من الذىب، كيف دانيا سنة91.4ـ ُضِرب الدنانري بنسبة 1092ق/492
% ، ك مرسية 88% ،ك إشبيلية يف نفس السنة ب93.8ـ ب1103ق/

% 18.8ك %  79.5ـ اىل1113ق/507% .ك نزؿ دينار بلنسية سنة92.3
كأكضح مثاؿ على تدىور جودة العملة النقود ادلرابطية  يف عهد األمري  من الفضة.

ـ( دينار أدلرية سنة 1146-1106ق/539 -500علي بن يوسف )
من  1.9% من الفضة ك38.8% من الذىب ك 59.3ـ ب1110ق/504

 . 24النحاس

تَػَبني  على األقل يف الفًتة قيد الدراسة أف دكر الضرب كانت تتوزع يف أغلب 
احلواضر األندلسية يف فًتة ملوؾ الطوائف ك يف العهد ادلرابطي شلا أثر على الوضع 
النقدم فتعددت النقود ذات القيم ادلتباينة يف أكزاهنا ك تركيبتها ادلعدنية. كما  أهنا 

 بني الرخاء كالتدىور.أَشَرْت للوضع اإلقتصادم 

 ثالثا ـ  عوامل  تقلب   قيمة   النقود. 
يأيت يف مقدمة  األطراؼ الفاعلة يف النشاط النقدم احلاكم ك دكر الضرب  
كمن يقصدىا لتحويل الذىب ك الفضة ك احللي اىل  دنانري ك دراىم ، ك الصرافوف 
ك ادلتعاملوف معهم ، دكف أف نغفل عن  ادلزكرين الذين شنارسوف  ىذه النشاطات يف 

 نطاؽ غري رمسي. 
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ود بأمر من السلطاف. كفيها تضبط قيمها ارتفاعا تقـو دكر الضرب بسك النق
أك اخنفاضا بالتصرؼ يف أكزاهنا ك نسبة تركيبتها ادلعدنية . من األمثلة على ذلك أف 

-403حاكم بلنسية ضرب زمن الفقيو ادلالكي سليماف بن خلف الباجي )
ـ( دراىم بلغت ستة دنانري دبثقاؿ مث نقلت بعد مدة اىل 1081-1012ق/474
. ك جاء يف إحدل مسائل إبن رشد 25خرل كاف صرفها ثالثة دنانري للمثقاؿسكة أ

 .   26أف صرؼ الدينار كاف بستة عشر درذنا، مث زاد إىل أف بلغ عشرين درذنا بدينار

تقـو الدكؿ عند الضركرة  بتخفيض قيمة النقود أك ما نسميو يف كقتنا تعوًن 
العملة اىل درجة قد تصل اىل الغش. خاصة دلا تًتاجع  مدخرات الذىب كالفضة 
بسبب تزايد النفاقات ادلرتبطة عادة بتقوية اجليش كنفقات اجلند خاصة يف فًتات 

الزراعي تضطر الدكلة اىل استرياد  احلركب كالنشاط العمراين كسنوات قلة اإلنتاج
الغذاء كنفقات الًتؼ اليت تزيد يف آخر الدكلة. يضاؼ اىل ذلك دفع اإلتاكات 
الباىضة اليت كانت تفرضها الدكؿ ادلتغلبة. يُرَجى من ىذا اإلجراء توفري السيولة 
النقدية يف األسواؽ ك كتفادم العجز ادلايل ك ذبنب اإلسراؼ يف فرض الضرائب ك 

كوس اليت ىي من أىم مصادر إرادات اخلزينة إذ اإلكثار منها عادة ما كاف يُْظهُر ادل
الدكلة يف نظر اجملتمع ادلسؤكلية عن تردم الوضع االقتصادم شلا قد يؤدم اىل توترات 

. كيف ىذا السياؽ أكرد الونشريسي سؤاال كرد على قاضي اجلماعة  27اجتماعية
عن تسديد شبن ثوب بقيسارية   ـ(1134/ق529الشهيد) ت  إبن احلاج بقرطبة

الشقاقني يف كل شبانية دراىم  درذنا حناسيا ك غريىا برضا البائع ، ك كاف ذلك بأمر 
 .   28السلطاف أك تواطؤ صبيع الناس
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رغم ما كاف يصدره السلطاف من أكامر بقطع النقود  القدشنة ك إجراء أخرل 
. فإف  30جهور بقرطبة ك إدخاؿ سكة إبن عباد مكاهنا سكة إبن كقطع. 29جديدة

ىذا اإلجراء مل يكن يُعَمل بو بالصرامة الالزمة اليت سبنع التعدد النقدم يف البلد 
نقود  ذات قيم سلتلفة يف األسواؽ ك الواحد .  فقد سجلت كتب النوازؿ اختالط  

.  32لوازنة يف زمن كاحدأك ادلقصوصة ك ادلقطوعة  با 31ادلعامالت  كالطيبة  بالرديئة
 . كَسبََّب ذلك فوضى يف سوؽ الصرؼ كمشاكل يف سلتلف ادلعامالت

كانت ظاىريت الغش يف النقود ك فوضى الصرؼ تستفحالف بسبب تعدد دكر 
الضرب . كقد  عمتا بالد األندلس يف فًتة ملوؾ الطوائف ك جزء من العهد ادلرابطي 

جعلت قاضي اجلماعة بقرطبة إبن رشد مابعد عهد األمري يوسف بن تاشفني حىت 
اجلد يصرح دبا  يوحي بالعجز يف تغيري ىذا الواقع فيقوؿ )) فأما اليـو فإف الذىب 

   .33يُػَغُش، كقد صار لكل مكاف سكة تضرب((

يضاؼ اىل ضرب النقود ادلغشوشة يف أكزهنا  أك نسب الذىب ك الفضة فيها  
ادلمسوحة  اليت زالت أغلب مالزلها نتيجة  التعامل  بالنقود  ك 34قص بعض أجزائها

كثرة التداكؿ . فالتعامل هبا غشا إذا ُضَمْت اىل النقود الوازنة ك مت كمت التداكؿ هبا 
 . عددا

كما سبق اإلشارة إليو فإف تعدد دكر الضرب ك كقياـ بعضها بتعوًن  قيمة 
بعض  العملة تصل يف بعض احلاالت اىل درجة الغش قد كفر  ادلناخ لقياـ

األشخاص بنفس العمل مثل الصرافني من ادلسلمني ك أىل الذمة من اليهود الذين 
. فإذا دخل ىؤالء ميداف الصرؼ  35يبيح ذلم أحبارىم غش من ىو من غري ملتهم
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يف الذىب ك الفضة  كدكر الضرب كاف ذلك عامال إضافيا الشتفحاؿ كل أنواع 
ن اشتغاؿ أىل الذمة كضعاؼ التزكير.ذلذا زنذر احملتسب ابن عبد الرؤكؼ م

ادلسلمني بادلصارفة  ناىيك عن التقرب من دكر الضرب.يقوؿ يف ذلك )) ك أصل 
األشباف الذىب كالفضة كمرجعها اىل أىل  الصرؼ يف الغالب، فمن النظر يف ذلك 

 .  36أف ال يستعمل فيها ذميا كال متهما يف كسبو(( 

الجتماعية  الناجمة  عن تنوع  و رابعا ـ أمثلة عن  المشاكل اإلقتصادية  و ا
 اختالف قيمة النقود في الزمان و المكان.

من خالؿ ادلسائل الواردة يف كتب النوازؿ تأثريات تَػَغرُي قيمة النقود ، نُدرؾ 
النقود  نُورُِد بعضها على سبيل االستشهاد. شلا طرح على الفقهاء يف ىذا اجملاؿ، أف

الناقصة كالوازنة تُْدَفُع سلتلطة عند عقد صفقات البيع شلا ينشأ اخلالفات بني 
بيع دكاب ذلم بدراىم سلتلفة الوزف . كسؤاؿ التجار مثال عن 37ادلتعاملني كالشركاء

غبنا حيث ال تتساكل اقتسموا شبنها عددا  بغري كزف . فجعل بعضهم يرل يف ذلك 
ْقتسمة يف

ُ
أك سؤاؿ عن عدـ اتفاؽ متعاقدين يف كيفية  .38 القيمة أعداد النقود ادل

التعويض حاؿ رد بضاعة بعد مدة من الزمن، ىل يكوف بالنقود اجليدة اليت سبت هبا 
البيع بادلثقاؿ  . كما سألوا عن39الصفقة أـ بالرديئة احلاضرة عند إعادة البضاعة؟
األكؿ أدىن يف عياره ك كزنو ، ككاف العبادم كاالقتضاء) دفع الدين( بادلثقاؿ ادلرابطي

، ك  منح قرض 41ك تصريف الدينار ادلرابطي  بالعبادم )أم بالوزف( ،40من الثاين
 . 42بالدينار الناقص مث التسديد بالدينار القائم أم الكامل
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صفقة من ادلسائل ادلفصلة تػنُغري قيمة صرؼ الدينار بالدرىم بني يـو عقد 
إبن رشد أف بيعت السلعة دبثقاؿ ذىب أحاؿ بدين كيـو اقتضائو، فجاء يف مسائل 

ادلشًتم مكاهنا اثين عشر درذنا ك كاف الصرؼ فيها يومئذ أربعة عشر درذنا 
دبثقاؿ.مث فقد ادلثقاؿ يـو التسديد درذنا كنصف درىم ، فبينما رأل ادلشًتم أف 
يدفع نصف درىم فقط ، أك يسًتجع أالثين عشر درذنا اليت أحاؿ بتا البائع ، 

ي مكاهنا مثقاال، رأل البائع أنو أخذ من ادلشًتم أثين عشر درذنا دبثقاؿ كيعط
.من ادلسائل كذلك تَػَغرُي النقود بعد عقود 43ناقصة بعشر حبات بقيت يف ذمتو

رجال من مدينة ادلرية اكًتل دارا مشاىرة فحالت تلك الكراء جاء يف ذلك أف 
اخلالؼ بعد مدة حوؿ العملة السكة اىل سكة أحسن من اليت كقع العقد هبا، فوقع 

  .44اليت يتم هبا التسديد

زبص حاالت الغش ك التحايل يف  كما كردت على الفقهاء أسئلة كثرية
أك دس دراىم  45دنانري ادلخالطة للفضةعمليات تسديد شبن الصفقات ، كالدفع بال

لط بني أك اخل ، 46حناسية مع دراىم فضية ، أك مراطلة النقود الوازنة بالنقود الناقصة
 . 48أك تسديد الديوف كقت استبداؿ النقود بنقود جديدة. 47الكبرية ك الصغرية

كمن األسئلة الواردة على الفقهاء االضطرار اىل التعامل بالنقود الزيوؼ دلا يعم 
يف قضايا  أما .49بلواىا األسواؽ، سواء كانت بعلم كرضا ادلتعاملني أك جبهل أحدذنا

الزكاة فمن اإلشكاالت ادلطركحة ربديد النصاب عند تغري قيمة ادلسكوكات أك 
 .50اختالطها 
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استفحلت ظاىرة الغش يف ادلصارفة بسبب التعدد النقدم كاختالؼ قيم النقود 
كاختالطها، فُيخِسُر بعض الصرافني ادلوازين ، كأف  يزنوا حبب الشعري أك اخلركب 

.  51بضوا ألنفسهم. ك إف كزنوا لغريىم استعملوا اليت ال إبر فيهافيها أطراؼ إبر إف ق
ك استعمل  آخركف ميزانا بو  يف القاع حصى يأخذ بو كميزاف آخر دكف حصى 

. ك زبصص بعضهم بأخذ النقود ادلغشوشة، دلا كجدكه فيها من فوائد 52يعطي بو 
راؼ يعيد بيع ىذه كأرباح ىم أدرل خبباياىا ادلشبوىة مل يبني ادلصدر ىل كاف الص

 . 53النقود ادلغشوشة أـ يقـو بعملية اسًتجاعها  كزبليص سوؽ العملة منها 

كتقادير  54لقد أثرت  ىذه السلوكات على دقة  العمليات ادلصرفية ك التجارية
ادلعاكضات كالعقود كالتربعات كأسعار ادلستهلكات كعلى استقامة  كاستقرار  

يف اجملتمع يعكس  اخلصوماتاخلالفات ك كثرة   أدل حتما اىلشلا 55نصاب الزكاة
صداىا ما كاف يرد على الفقهاء من مسائل. كما تأثرت أرزاؽ الناس حني رند 

 . 56بعضهم يف أموالو نقودا مزيفة بعد فوات الوقت

رنب التنبو أف ادلصادر فقرية بادلعلومات اليت تبني العالقة بني قيم النقود ك 
الفقهية سجلت لنا أمثلة كاقعية عن العالقة بني العنصريني  األسعار ، غري أف النوازؿ 

كاعتمادا على القاعدة االقتصادية اليت مفادىا  أف األسعار تتحرؾ يف العادة عكس 
اذباه ربركات قيمة النقود. فإذا ىبطت قيمة النقود غلت األسعار كإذا صعدت 

ك كضعية األسعار ىي اخنفضت . فإف ىذه العالقة العكسية بني ربرؾ قيمة النقود 
األسباب الرئيسية حلدكث الغالء على األقل يف الفًتة ادلدركسة من التاريخ  إحدل
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االقتصادم للغرب اإلسالمي، اىل جانب األسباب التقليدية اليت أشارت إليها 
 .ادلصادر التقليدية كًتاجع اإلنتاج ألسباب متنوعة طبيعية كبشرية

 ملة   عند   الفقهاء .خامسا ـ  معالجة  مشاكل   الع  
اجتهد الفقهاء يف حل القضايا اليت أفرزهتا تقلبات الصرؼ كعمليات الغش  

كاستمرار التعامل بالنقود ادلقطوعة كالناقصة . كما عمل الفقهاء على رفع الغنب 
 االقتصادم ك االجتماعي الذم أكجده  ىذا الواقع النقدم ادلتقلب. 

ابن رشد  على كجوب األداء بنفس العملة اليت ففي اقتضاء الديوف مثال يؤكد 
عقدت هبا الصفقة ابتداء يف حاؿ اختالؼ قيمة النقود بني يـو عقد الصفقة ك يـو 

-368بينما أفىت قبلو الفقيو أبو عمر بن عبد الرب األندلسي ) .57الدفع
أف يكوف الدفع بالعملة ادلتأخرة دكف اليت مت هبا  58ـ (1071-978ق/463
ـ ( 1069ىػ/ 462ا احملدث الفقيو قاضي قرطبة زلمد بن عتاب )ت . أم59العقد

فقد أفىت بأف يرجع يف ذلك اىل قيمة السكة ادلقطوعة من الذىب ، كيأخذ 
. ك يف مسألة إكًتاء دار مشاىرة ،كل شهر دبلغ ، 60صاحب الدين قيمتها ذىبا 

طرفاف مدةن حالت السكة اىل سكة أحسن  من اليت كقع العقد عليها. ك َسَكَتا ال
قضى الفقيو  بعد حدكث ربوؿ العملة. مث طلب صاحب الدار بالعملة اجلديدة ،

على أف على ـ(  1093ق/486)ت بن سهل أبو األصبغ عيسى القاضي 
الكارم الدفع من السكة ادلتعامل هبا يـو العقد مث ذلما فسخ العقد  ك التعاقد على 

ىل األمصار  اليت ذبرم فيها سكة أما إدخاؿ النقود الضعيفة ا.61السكة اجلديدة
كاحدة فقد ذىب الفقهاء اىل أنو غشا شلنوع . ىذا حلماية العملة اجليدة من 
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. غري أف ربقيق ذلك يف الواقع 62التدىور كحفاظا على االستقرار النقدم يف البلد
دلا سألو فقهاء  بينما أفىت قاضي قرطبة إبن عتاب ،بقي مرىوف دبدل قوة السلطاف

قرب ألقنت عن البيوع كاألنكحة ادلنعقدة بالذىب ادلرابطية  إشًتط التصريح  أريولة
   .63بدار الضرب للتحقق من القيمة

من ادلعامالت اليت مل رنزىا قاضي اجلماعة إبن رشد اقتساـ الشركاء بغري 
علم نقودا فيها الوازف كالناقص فيما باعوه ، كعدَّ  ذلك غررا ال زنل ألف ادلتحصل 

الدراىم لكل فرد من الشركاء سلتلف القيمة . كما مل  رنز أف تباع هبا  عليو من
. غري أنو أكرد  أقواؿ من خالفوه يف الفتول،  64السلع على ما فيها من َكازٍِف كناقصٍ 

كمن رنيز مراطلة دنانري بدنانري من عني كاحدة  فإذا رجح ادليزاف، يضاؼ اىل 
. مستدلني  65الدنانري متفاضلة القيمة مطلقاالناقصة تربا ،ك من أجاز  ادلراطلة بني 

بقوؿ اإلماـ مالك الذم كاف رنيز  مبادلة الدينار الناقص بالوازف. غري أف  آخرين 
قالوا أف شيخ ادلذىب جوَّزُه فيما خفَّ مثل الدينار كالدينارين  كالثالثة فُيْدَفُع 

إبن رشد يف ادلسالة الناقص كيؤخذ الوازف دكف كفة كال مراطلة كتفصيالت القاضي 
كإف تساكت النقود يف القيمة . 66ابات الفقهاء بني مبيح كمانعطويلة الختالؼ إج

أفىت أف  تباع عددا، كإف اختلف كزهنا فال تباع عددا بل كزنا ألف بيعها عددا غرر 
البلداف اليت كانت ذبيز صبيع السكك حىت .  67مضر بأحد الطرفني ادلتعاملني

بعض أفىت قاضي اجلماعة بأف الصفقات تتم بسكة كاحدة ادلتفاضل بعضها عن 
فإف مل يفعل   يتفق عليها ادلتعامالف. كعلى ادلشًتم أف يُػَبنِيَ السكة اليت يبتاع هبا .

  .68كاف البيع فاسدا درءا للخالؼ  كمنعا ذلضم احلقوؽ
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أفىت القاضي ابن  دلا كانت النقود األندلسية ضعيفة مقارنة دبثيالهتا ادلرابطية
رشد بأف الزكاة ال ذبب يف النقود اليت كاف فيها الذىب مشوبا بنحاس أك غريه حىت 

ىذه اآلراء ادلتعددة  ادلتباينة  . 69يصل كزهنا عشركف مثقاال من الذىب اخلالص
تُػَبنِيُ صعوبة ما كاف يواجهو اجملتمع يف باب التعامل بالنقود حني زبتلط السليمة 

 الناقصة بالوازنة. بادلغشوشة أك

أجاز قاضي اجلماعة إبن رشد  التعامل بالدينار ادلنقوص نقصانا يسريا ذكرا يف 
. 70. غ0.194فتواه مقدار خركبة ذىبا أم ما مقداره يف اْصِطاَلح الصاغة حنو 

كيشًتط يف ذلك أف يكوف من عني الدينار القائم سلافة أف يكوف عني الناقص 
. كأجاز قطع الزائد على الوزف 71ا للربا كرضا الغرًُن.أفضل من عني القائم  منع

. أما قطع الدنانري القائمة  ادلتعامل هبا عددا بغري كزف فقد عده 72الرمسي للدنانري
. بينما أجاز الدخوؿ بالنقود ادلقطوعة اىل البلدة 73القاضي فسادا يف األرض ك غشا

 .  74ال ذبيز ذلكاليت ذبوز فيها مع الكراىة سلافة أف تنقل اىل بلدة 

يف حاؿ انتشار النقود الضعيفة اليت تنهار قيمتها  اىل مستول الغش ك صار 
التعامل هبا أمرا كاقعيا توافق عليو الناس ،  قاؿ فقهاء ادلالكية جبواز التعامل هبا عن 

جلوء دكر السكة اىل إضافة معادف ذات قيم رديئة كأجازكا . 75مضض  إذا عمت
دنانري الذىب يف بعض ادلناطق اليت انتشر التعامل فيها هبذه اىل دراىم  الفضة ك 

.كسار الفقيو الظاىرم 76النقود على نطاؽ كاسع حىت صار أمرا كاقعا ال شنكن ذبنبو
إبن حـز يف نفس ادلنحى متحججا باخلوؼ من إتالؼ أمواؿ الناس كاستحالة منعها 

77 . 
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حذر الفقهاء من  ادلمارسات ادلشبوىة للصيارفة الذين يستبحوف الربا  ك  كما
فأخذ القاضي إبن رشد بقوؿ السلف من فقهاء ادلالكية على   الغش يف الصرؼ.

أنو ُيكره للرجل أف يعمل بالصرؼ ألف الربا فيو كثري كالتخلص منو عسري ال يسلم 
. كذكَّر بنهي فقهاء ادلالكية أف يتوىل 78من العمل بو إال أف يَػتَِّقَي اهلل ك يتحفظ فيو

أىل الكتاب الصريفة دلا يًتتب عنو من شلارسات ربوية كضرر بعامة الناس اجلاىلني 
أضاؼ إليهم  احملتسب إبن عبد الرؤكؼ  . كقد79عادة بقضايا النقود كالصرؼ
بأف  . كما كضع  شركطا دلمارسة مهنة الصريفة 80ادلتهم يف كسبو من ادلسلمني 

شنتنع الصراؼ عن العمل بالربا ك أال رُنرم يف البلد إال سكة البلد كحدىا ألف 
كلضبط نشاط دكر ضرب السكة يوصي علي .81داعية اىل فساد النقدتعددىا 

أف يأمر بن يوسف احلكيم ناضر دار السكة نقال عن الفقيو الظاىرم إبن حـز 
ك الذىب كالفضة اخلالصتني، احلاكم أال رنرم يف دكر الضرب يف ادلعامالت اىل

كأف يقـو ناضرىا دبراقبة كل سكة .يضبط أمورىاأف يكوف عماذلا عادلني بكل ما 
علي بن  . كقدـ82منقوشة فيميػَِّز زلضها من غشها قبل صرفها اىل أصحاهبا

 .83يوسف  بعض الطرؽ ادلستعملة لكشف النقود ادلغشوشة

ادلتعاطني لعمليات الغش ك أىل الكتاب إذا نظرنا اىل الواقع فإف من ادلسلمني 
بقوا يعملوف يف يف ادليداف النقدم، باعتبارىم جزء من اجملتمع .  من اليهود خاصة

أف أىل الذمة  ـ(  يف ىذا الصدد 13ق/7يقوؿ علي بن يوسف احلكيم ) القرف
 إنفردكا حبرفة الصياغة كاألحجار النفيسة . مث احتاجوا لشراء الذىب كالفضة فدخلوا

أف أحبارىم  ك دكر الضرب كمن ال خالؽ لو من ادلسلمني ميداف الصرؼ مع 
أباحوا ذلم ِغَش غري اليهود بقوذلم )) اعلموا أف أبا القاسم نيبُّ العرب قاؿ ألمتو من 
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كما  .84غشنا فليس منا فإف غششتم فلستم منهم،ك إف مل تغشوا فأنتم منهم((
ت النقدية. كما ظهر استحالة التخلص تواصلت كل األعماؿ ادلشبوىة يف ادلعامال

من التزكير كالنقود الناقصة ك سلتلف ادلعامالت ادلصرفية ادلشبوىة يف اجملاؿ النقدم . 
بدليل تكرار أسئلتها  على الفقهاء يف عهود سلتلفة كاعًتافهم بصعوبة التحكم يف 

 ىذه الظواىر .

ة قانونية موحدة  رنب أف نالحظ أف تعدد فتاكل الفقهاء يف ظل غياب مدكن 
ملزمة  فتح اجملاؿ للمتعاملني الختيار ما يناسبهم من الفتاكل. كإف شجع ىذا 

ال صحاب النشاطات فإنو  كسع ىامش ادلناكرة  نقدمالتعدد حرية النشاط ال
 تدىور العملة فتقع إنعكاسات إخنفاض قيمة العملة على اجملتمعالنقدية ادلشبوىة 

 إستنتاج 
ظهر يف األخري أف كثرة دكر الضرب خالؿ حكم الطوائف ك العهد 
ادلرابطي كانت عامال رئيسيا يف تقلب قيمة النقود من حيث الوزف ك الًتكيبة ادلعدنية 
كتعددىا يف البلد الواحد يضاؼ إىل ذلك  تدخل السلطاف يف ربديد قيمها ك 

األسعار ك أنتج  أعماؿ ضرب النقود ادلغشوشة. لقد انعكس ىذا الواقع على
أف سلطتهم كانت تبدك رغم  تهامشاكل عديدة بني ادلتعاملني حاكؿ الفقهاء معاجل

تعدد مصادر الفتول ك اختالؼ  أف مع مالحظة لوقف تقلبات الصرؼ غري كافية
الظواىر السلبية يف ادليداف النقدم بقيت ف. كسع ىامش ادلناكرة للمتعاملني اجملتهدين

بقيت مظاىر تذبذب قيمة العملة ك آفات الواقع النقدم ك  .سارية يف االقتصاد
 تساير احلياة االقتصادية  على األقل يف الفًتة ادلدركسة. 
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 العالقات الجزائرية_التركية : بين اإلرث التاريخي والتحديات الراهنة.
      / الجزائر 03جامعة الجزائر / رزايقية حنان . أ

  :الملخص
من خالل اإلشارة الًتكية  -العالقات اعبزائرية ىذه الورقة ىو دراسة الغرض من

 إذل عدد من اعبوانب اليت تؤكد ىذه العالقات:
مت تطويرىا بُت اعبزائر واإلمرباطورية العثمانية كانت عالقات اليت أن طبيعة ال أوال: 

 إحدى أىم اؼبراحل يف التاريخ اعبزائري .
أن ىذه الورقة رباول أيضا أن تلقي الضوء على طبيعة العالقات بُت البلدين  ثانياً:

خالل االستعمار الفرنسي للجزائر. حيث كانت العالقات بُت البلدين منعدمة 
 .ىذه األخَتة اليت كان موقفها غَت واضح ذباه االحتالل الفرنسي، تقريبا
 الًتكية يف الفًتة الراىنة. -البحث يف العالقات اعبزائرية ثالثا:

Subject  
The purpose of this paper is to study the Algerian-

Turkish relationships with special reference to a number of 
aspects that underline such relationships: 

Firstly, the nature of relationships that were developed 
between Algeria and the Ottoman Empire have marked one of 
the most important era in Algeria’s history; 

Secondly, the paper will also try to throw the light on the 
nature of relationships between the two countries during the 
French colonization of Algeria; relations between the two 
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countries were almost inexistent and the Ottoman Empire 
hardly expressed its stand with regard to French colonial policies 
in Algeria.  

Thirdly Search Algerian-Turkish relations in the current 
period 

  مقدمة:
مرت الدولة اعبزائرية كغَتىا من دول العادل، بالعديد من الفًتات واؼبراحل 
التارخيية اغبافلة باألحداث اؼبثَتة لالىتمام ، واليت يعترب التواجد العثماين فيها من 

نتيجة معارك حربية خاضتها ذي دل يكن راحل ، ىذا التواجد البُت أىم ىذه اؼب
العراق، غرار ما حدث يف الشام أو مصر أو  القوات اؼبسلحة ضد األىارل، على

ولكن كان بناءا على طلب الدولة والسكان إلنقاذىم من خطر الزحف الصلييب 
االستعماري األورويب وخاصة بعد اؽبجوم االسباين، وبالتارل ىذه الوضعية جعلت 

ثماين يف اعبزائر يتميز بطبيعة خاصة، زبتلف عن وجودىا يف بقية الدول الوجود الع
سي، تالشت دبجيء االستعمار الفرن ةاألخرى ، إال أن ىذه الرابطة اعبزائرية العثماني

لتعود ىذه العالقة من جديد يف الفًتة الراىنة وفقًا ؼبعطيات وعوامل ربركها مصاحل 
عاعبة إشكالية رئيسية يف ىذا اؼبوضوع مت بناءا على ما تقدم سيتم م ،البلدين

 صياغتها يف التساؤل اؼبركزي التارل: 
إذل أي مدى ديكن اعتبار الرابط التارخيي عامل مهم لتوجيو العالقات اعبزائرية 

 ؟الًتكية يف الفًتة الراىنة
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طبيعة التواجد العثماني في الجزائر وموقف السلطنة من احتالل فرنسا 

 للجزائر.
I. التاريخي للتواجد العثماني في الجزائر وأسبابه: السياق 
I. :األوضاع الجزائرية قبيل فترة الحكم العثماني 

-1235لوصول العثمانيُت للجزائر بقيام الدولة الزيانية )سبيزت الفًتة السابقة 
، ىذه الدولة اليت   (1)م(، اليت تنسب إذل زيان بن ثابت والد يغمراسن 1554

خلت يف صراعات وحروب متواصلة، تارة مع اؼبرينيُت، كانت عاصمتها تلمسان د
بُت القادة وتارة مع اغبفصيُت، كما عانت من الصراعات و االنشقاقات الداخلية 

جل اغبصول على السلطة، وكانت نتيجة ىذه األوضاع الزيانيُت أنفسهم من أ
كن سب تيف ىذا الوق. سبان ضد الدولة الزيانيةعض القادة احملليُت مع اإلربالف ب

م(، ويف نفس الفًتة مت 1492اإلسبان من االستيالء على غرناطة باألندلس سنة)
الربتغال من التوسع يف تقسيم دول اؼبغرب بُت الدول األوروبية، حيث سبكنت 

يا إسبانقامت م 1505سنة  فيف .(2)سبانيا يف اعبزائروإوايطاليا يف تونس، اؼبغرب، 
شر من اعليو يف الع فاستولتكبَت يف غرب اعبزائر بإرسال ضبلة إذل ميناء اؼبرسى ال

على جباية  م، ليستولوا1509، واتسع نطاق اغبملة اإلسبانية سنة م1505سبتمرب 
ع بدأ الصراع اؼبغاريب م وىكذا مع بداية القرن السادس عشر،  ،بعد سقوط وىران
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 زائر خاصة،عامة وسكان اعبىذا ما دفع بسكان مشال إفريقيا  ، (3)دولة اإلسبانيةال
 ." برسالة استنجاد  األول إذل السلطان العثماين "السلطان سليم لاللتجاء

استجابت الدولة الستغاثاهتم. ولذلك دل يكن دخول العثمانيُت إذل مشارل ف
معارك حربية خاضتها القوات اؼبسلحة العثمانية ضد أىارل البالد، أو  إفريقيا نتيجة

نية على غرار ما حدث يف الشام أو مصر أو العثما تدخل مباشر من اغبكومة 
 .(4)العراق

II. األخوين عروج وخير الدين  "قدومالتواجد العثماني في الجزائر
 :"برباروس

استنجد اعبزائريون باإلخوة األتراك عروج وخَت الدين نظرا للروابط الدينية 
 اكتسبااشتغال بالقرصنة ضد اؼبسيحيُت و  ن حبارين ماىرينلكون األخويو اؼبشًتكة، 

ؽبذا استنجد هبم اغباكم اغبفصي لبجاية لطرد اإلسبان، ، خربة كبَتة يف ىذا اؼبيدان
فور وصول  ، وم1512لتحقا ببجاية عام  عروج وأخوه خَت الدين النداء واوقد لىب

 مام استنجد سكان العاصمة هب1516، ويف عام األخوين عمال على طرد اإلسبان
، ويف ذلك الوقت كان عروج متواجد  (5)ي الثعاليبا سادل التوميهدبا يف ذلك حاكم

م، فتوجو إذل اعبزائر العاصمة لكنو دل 1513يف جيجل اليت بويع أمَتا عليها عام 
ليعلن نفسو  سادل التوميي الثعاليب قتل حاكمهاب قاميتمكن من طرد اإلسبان منها، و 

، انة وتنس ودلسسلطانا عليها، واستوذل األخوان فيما بعد على مدن اؼبدية وملي
إذل عروج (، توجو 1516وبعد انتصار األخوين على  اإلسبان يف اعبزائر )نوفمرب
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عاودت أن القوات اإلسبانية  م فدخلها دون مقاومة ، إال1517سنةتلمسان 
 .(6)م1518عام  وجنوده اؽبجوم على تلمسان واستطاعت حينها قتل عروج

مساعدة وقد وصلت  ،العثمانية رظبيا االستعانة بالدولةليقوم خَت الدين بعدىا ب
جاء دعم  وقد ، (7)القوات اإلسبانية إذل السواحل اعبزائرية وصولقبل السلطنة 

رسالة استغاثة إذل  الذين وجهوا وسكان اعبزائر السلطنة تلبية لطلب خَت الدين
عد استيالء السلطان ب ، ؼبوجهة الغزو اإلسباين 1519السلطان سليم األول عام 

مقابل ضم اعبزائر إذل اإلمرباطورية العثمانية وإقرار ، وذلك يف على مصر سليم
اعبزائر ربت حكم الدولة العثمانية  أصبحتوبذلك . (8)سيادة السلطان عليها

فأرسل إذل اعبزائر قوة من سالح  رظبيا، ودعم السلطان ىذا القرار بقرارات تنفيذية،
كان ىذا  ،ية للقضاء على اإلسباناإلنكشار  من اعبنود 2000حوارل اؼبدفعية، و 

يف الداخلي واػبارجي الدعم ضروري للقضاء على اإلسبان وربقيق األمن واالستقرار 
كانت اعبزائر أول إقليم يف مشال إفريقيا يدخل ربت السيادة وبذلك  اؼبنطقة، 
 .(9)العثمانية

 م(: 1830 -م1518مراحل الحكم العثماني في الجزائر) 
 حل فيما يلي:وتتمثل ىذه اؼبرا

 م(: 1587-1514) "أمير األمراء" (10)اتعصر الباي .1
، فقد عرفت البالد أزىى مراحل اغبكم العثماين يف اعبزائرمثلت ىذه الفًتة 

االزدىار والرقي يف ـبتلف اعبوانب التعليمية، واالقتصادية، والعمرانية وىذا راجع إذل 
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ء اؼبنطقة، كما ساىم مهاجروا األندلس يف القيادة وأبنا (11)"الرياس" التعاون بُت فئة
يف تنمية البالد وازدىارىا بفضل خربهتم  ومهارهتم اليت وظفوىا يف ترقية اؼبهن والبناء 

سنة  70العمراين، وتقوية االقتصاد اعبزائري. كما سبيزت ىذه الفًتة اليت دامت 
غباكم يأيت من جنود البحرية على السلطة، وكان قرار تعيُت ا بسيطرة رياس البحر أو

، كما عرفت اغبياة السياسية نوعا من االستقرار والتحالف طرف السلطان العثماين
 .(12)ضد العدو اإلسباين

 م(: 1659-1586الثالثين ) (13)حكم الباشوات .2
جاء ىذا األسلوب يف اغبكم نتيجة خوف الباب العارل من استقالل اعبزائر عن 

العارل بًتكيا أن ينصب على اعبزائر باشا يعُت السلطنة العثمانية، ؽبذا قرر الباب 
م، ىذا 1586ؼبدة ثالث سنوات، وأول باشا عُت على اعبزائر ىو دارل أضبد سنة 

الغزوات البحرية اعبزائرية ضد السواحل األوروبية يف عهده كثرت األخَت الذي  
و ضد قتل أثناء اؼبعركة اليت خاضها جيشل، (إسبانيا، صقلية وكورسيكا، ونابورل)

اؼبتمردين الليبيُت. فخلفو خضر باشا الذي قمع ثورة اؼبقراين لسبب ىجومو على 
إال أنو مت سجنو من قبل السلطة العثمانية بسبب وشاية  الثكنات العسكرية الًتكية،

كان سكان اعبزائر يكرىوهنم لتصرفهم الغليظ( بنهبو   الًتكية برية القوةاليولداش )ىم 
 .(14)فو شعبان باشا مث مصطفى باشا...إخلألموال اػبزينة ، ليخل

لقد كان تعيُت الباشا ؼبدة قصَتة مقدرة بثالث سنوات عامل مهم يف تعزيز 
حلقة البحث عن الثروة والنهب وؿباولة ربقيق أكثر ربح يف ىذه الفًتة ، ىذا ما 
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ومات السلطة تتالشى لتبقى ؾبرد مظاىر وشكليات تتمثل يف القصر جعل من مق
اػباص، أما السلطة اغبقيقية فقد انتقلت من الباشا إذل الديوان بعدما كان واغبرس 

 .(15)ىذا األخَت ال ديلك إال رأيا استشاريا أصبح ىو اؼبرجع يف تسيَت شؤون الدولة
  م(:1671 -1659)  (16)األغوات حكم .3

حظي حكم الباشوات على سخط السكان وغضبهم، ىذا ما دفع بالدولة 
اليولداش ىذه اؼبناسبة لتقلد مناصب  ديلو حبكم األغوات، فاستغلالعثمانية إذل تب

اغبكم ودل تستطع فرقة الرياس البحرية التصدي ؼبخططهم بسبب ضعفها الناتج عن 
فقرر قادة اليولداش إعطاء السلطة  ىالك أغلب أسطوؽبم يف معركة البندقية،

مدة حكمو ال تتجاوز  غا، وكانتاآلالتنفيذية ألحد أعضائهم، وأطلقوا عليو تسمية 
ىذا وقد أثبت ثالثة أشهر. أما السلطة التشريعية فقد مت إسنادىا إذل الديوان، 

حيث كان مآل كل اغبكم فشلو منذ البداية كسابقو، حىت أنو يعترب أسوء منو 
ىذه الفًتة برز الصراع الفرنسي األغوات القتل بسبب الفتنة اليت كانت سائدة، ويف 

 .(17)سيطرة على مشال إفريقياال اإلقبليزي حول
  م(:1830-1671حكم الدايات ) .4

يعُت يف منصبو  (18)يف ىذا اغبكم أصبح اغباكم الذي أطلق عليو تسمية الداي
مدى اغبياة، على عكس األنظمة السابقة، حيث يتم تعيينو بناءا على اقًتاح من 

و يف ظل ىذا الديوان العارل، وتعيُت رظبي من طرف السلطان العثماين. كما أن
اغبكم أصبحت اعبزائر أكثر استقالال عن اإلمرباطورية العثمانية، فالداي ينتخب 
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ىذا األخَت الذي يعترب السلطة  كما سبق الذكر  )اجمللس(من طرف الديوان العارل
للحاكم عرب إصدار التشريعية يف اعبزائر، ليتم تثبيت اختيار الديوان العارل 

ن العثماين ليقضي بالتعيُت الرظبي ؽبذا اؼبنتخب، مرسوم"فرمان"من طرف السلطا
سبثلت يف  ومنو فالدولة العثمانية كانت سلطتها شكلية على اعبزائر يف ىذه الفًتة

االعًتاف دبراسيم التعيُت والتعاون يف ؾبال اغبروب كتقدمي اؼبساعدة العسكرية 
نافارين سنة  للسلطنة يف حالة تعرضها العتداء خارجي كما حدث بالنسبة ؼبعركة

 .(19)م1827
II. للجزائر في العهد العثماني واإلداري التنظيم السياسي : 

اػباص وىو ؾبلس  (20)ديوانيُت: الديوان يف ظل اغبكم العثماين إذل قسمت اعبزائر 
اجمللس العمومي، فالديوان اػباص الذي ىو اجمللس  وىو الدولة، والديوان العام

احب اغبكم اؼبطلق ويساعده يف مهامو طبس التنفيذي للدولة يًتأسو الداي ص
داي واؼبتمثلُت يف: اػبزناجي وىو نائب ال)موظفُت سامُت من األتراك دبثابة وزراء 

 غا الصباحيية وىو القائد العام للجيش، ووكيل اػبرجاؼبكلف باػبزينة العمومية، وآ
سلحة وصيانة عن الوراشات اليت تبٌت فيها السفن وسبوين األسطول باأل اؼبسئولوىو 

اؼبوانئ البحرية واغبربية وربصينها فهو دبثابة وزير البحرية، وخوجة اػبيل مكلف 
باعبباية واؼبرافق العامة التابعة للدولة، وبيت اؼباعبي الذي يسهر على تسيَت بيت 
اؼبال والعقود واؼبواريث(، مث تأيت مرتبة الكتاب اؼبتكونة من أربعة أعضاء يرأسهم 

باإلضافة إذل شيخ ولون مهام إدارية متنوعة مثل ربرير الرسائل وغَتىا، الباشكاتب يت
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ونة الغذائية ئرج اؼبكلف باؼبووكيل اػب اإلسالم اؼبكلف بالعدل والشؤون الدينية،
يف ، الفحص اؼبكلف بتحصيل الضرائب للسكان، كذلك ىناك رجال األمن وقائد

يتكون من اؼبوظفُت السامُت  الديوان العام الذي ديثل اجمللس التشريعيحُت أن 
 .(21)األتراك

مقاطعات إدارية  أربعةمت تقسيم اعبزائر إذل  أما فيما يتعلق بالتنظيم اإلداري فقد
 :(22)وىي كالتارل

 دار السلطان: .1
توجد ىذه اؼبقاطعة اإلدارية يف اعبزائر العاصمة ونواحيها، حيث سبتد من مدينة  

أما يف اعبنوب فيحدىا البايليك التيطري،   ،دلس يف الشرق إذل مدينة شرشال غربا
 .كما أن مقر نائب السلطان العثماين يقع يف ىذه اؼبقاطعة

 الشرق: (23)بايليك .2
وعاصمتها قسنطينة وسبتد ىذه اؼبقاطعة من اغبدود التونسية  شرقا إذل غاية بالد 

من القبائل الكربى يف الغرب، أما من الشمال فيحدىا البحر األبيض اؼبتوسط و 
 اعبنوب الصحراء.

 بايليك الغرب:  .3
سبتد ىذه اؼبقاطعة اإلدارية من اغبدود اؼبغربية غربا إذل غاية بايليك التيطري 
شرقا، أما يف اعبنوب فتحدىا الصحراء ومن الشمال البحر األبيض اؼبتوسط، كما 

تغَتا يف مقر عاصمتها ، فبعد أن كانت مازونا ىي  ىذه اؼبقاطعة شهدتأن 
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م، انتقلت العاصمة إذل مدينة معسكر، مث صارت 1710إذل غاية عام العاصمة 
 م.1792ان منها عام وىران ىي العاصمة بعد مغادرة اإلسب

  : )الوسط(بايليك التيطري .4
، تتوسط سهل اؼبتيجة وتعترب أصغر اؼبقاطعات اإلدارية، كانت عاصمتها اؼبدية

 والصحراء من الشمال إذل اعبنوب.
III. واالجتماعية الجزائرية في ظل الحكم العثماني:  الحياة االقتصادية 

ىذه إبان اعبزائر يف بأس هبا  فكانت الوضعية ال االقتصاديفيما يتعلق باعبانب 
متطورة باؼبقارنة مع الدول األوروبية  دل تكن الصناعةعلى الرغم من أن اؼبرحلة، ف
مثل صناعة النسيج با تعرف معظم الصناعات اليت تعرفها أورو انت إال أهنا كاجملاورة، 

واألحذية والدباغة والسروج ومواد السفن والسالح والبارود..إخل ، ىذا باإلضافة  
باإلضافة  تسد حاجيات السكان كانت  صناعاتوأغلب ىذه  إذل صيد السمك،

ذبرى مع كل من إذل تصدير الفائض، أما اؼببادالت التجارية مع اػبارج فقد كانت 
وكانت الصناعة احمللية  ، (24)إذل بعض الدول األوروبيةتونس واؼبغرب باإلضافة 

دقيقا حبيث كان اغبرفيُت منخرطُت يف نقابات حسب التخصص،   منظمة تنظيما
كما لعبت اؽبجرة األندلسية دورا مهما يف ربريك النمو االقتصادي من خالل 

ة، العديد من اغبرف اؼبتطورة يف ـبتلف اؼبيادين العمرانية، والفالحيإدخال 
أما سكان الريف  فيمثلون أغلبية السكان ويشتغلون يف الفالحة من ، والصناعية

  (25)خاصة القمح والشعَت تربية اؼبواشي وزراعة األراضي اػبصبة دبختلف اؼبنتجات
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فقد كان اجملتمع اعبزائري يف العهد العثماين مقسم إذل  (26)أما اغبياة االجتماعية
 إليها. حيث كان هات اليت ينتميصول واعبحسب األكل عدة طبقات وطوائف  

األتراك ديثلون الطبقة اغباكمة اليت تسند إليها أىم اؼبسؤوليات وتتمتع بكل 
وىناك والكراغلة) أب تركي وأم جزائرية(، ؼبمارسة السلطة، ات واالمتيازات الصالحي

ن من وىناك القادمو  أراضي خصبة، أىل اؼبخزن من القبائل اغبليفة الذين ديلكون 
السود اؼبتحررون الذين كانوا حيًتفون اؼبوسيقى وفنون إذل وادي ميزاب باإلضافة 

 (27) ...إخل البناء
IV.  :الحياة الثقافية والدينية 

ما بُت ـبتلف سبيزت ىذه اؼبرحلة بسيادة اإلسالم الذي كان رابطا متينا ؿبك
أمة واحدة  عمل على صهر السكان ليشعروا باالنتماء إذلأصناف السكان، وكان ي

، أما فيما يتعلق باحملتوى اغبضاري ؽبذه الفًتة فقد شهد العديد من الفرنسيُت يف 
، فكل السكان كانوا يعرفون ة كانت منعدمة تقريبا يف اعبزائرفًتة االحتالل بأن األمي

، وباعتبار األتراك دل يكونوا يعتنون بالثقافة مثل اغبرب فإن ىذا يدل ةالقراءة والكتاب
إال أن مكانة اعبزائر  .(28)ن ىذا الرقي واالزدىار نابع من اعبزائريون أنفسهمعلى أ

 .فيما بعد لتقع ربت وطأة االستعمار وينتهي بذلك التواجد العثماينتراجعت 
 : في الفترة العثمانية الجزائريةالعالقات 

 :فكانت اعبزائر  العالقات اؼبغاربية متوترة،كانت   على المستوى المغاربي
يف مقابل ذلك فإن  ًتفض ذلك،فتونس ا تابعا ؽبا، أما رب تونس إقليمتعت
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كان ؽبا ىي األخرى فاؼبغرب  أماقسنطينة، تونس كانت ؽبا أطماع يف 
إلقامة مؤامرات وربالفات كثَتة بُت أطماع قددية يف تلمسان، وىو ما دفعها 

نة عام البلدان اؼبغاربية من أبرزىا زحف تونس وليبيا من تونس إذل قسنطي
م، وكذا زحف اؼبغرب كبو تلمسان، وكانت أحيانا تلجأ لتحالف 1702

 مع الدول األوروبية ضد اعبزائر.
  كانت اعبزائر السيما يف عهد البايلربايات تتمتع األوروبيعلى المستوى :

تدفع ؽبا إذ أن الدول األوروبية كانت تقدم ؽبا اؽبدايا و  دبكانة مرموقة،
ما ، أف وتبادر حبمالهتا العسكرية يف أوقات القوةيف أوقات الضع الضرائب

األسبان فقد كانت العالقة معها متوترة بسبب ىجوماهتا وضبالهتا الصليبية 
، أم اليت كان يقوم هبا على السواحل اعبزائرية، واليت منيت أغلبها باؽبزدية

فقد كانت جيدة حيث يتعلق بعالقة اعبزائر بفرنسا يف ىذه الفًتة فيما 
تها امتيازات ذبارية ىامة، وظبحت ؽبا بإنشاء مؤسسات يف عنابة منح

والقالة والقل لصيد اؼبرجان وتصدير اغببوب إذل أوروبا مقابل دفع ضريبة 
دما قامت بعباعبمهورية الفرنسية  اعًتفتللحكومة اعبزائرية، كما أن اعبزائر 

ودل يبدأ  م، وكانت تقرض فرنسا أموااًل طائلة1789الثورة الفرنسية سنة 
التوتر بُت البلدين إال دبجيء نابليون بونابرت للحكم وبداية األطماع 

 .(29)االستعمارية
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أول دولة  فاعبزائرأما فيما يتعلق بعالقة اعبزائر بالواليات اؼبتحدة األمريكية 
كدولة مستقلة كاملة السيادة واغبقوق، وقد طبعت العالقة   .م.أاعًتفت بالو

ون تارة والتوتر تارة أخرى وذلك بسبب مشكلة مرور معها بنوع من التعا
 السفن األمريكية عرب البحر األبيض اؼبتوسط

 االحتالل الفرنسي للجزائر:
 : انهيار األسطول الجزائري . أ

البحر األبيض اؼبتوسط بفضل أسطوؽبا  على لقد مارست اعبزائر ىيمنتها
ت تعرب البحر البحري الذي ساعدىا يف فرض الضرائب على السفن اليت كان

األوروبية  الدولاليت دفعت الوضعية ىذه األبيض اؼبتوسط مقابل تقدمي اغبماية ؽبا ، 
قبحت  1816لتفكَت يف وضع حد ؽبذه السيطرة فتحالفت ضدىا ، ففي عام 

وبعد ىذه الضربة اؼبوجعة  ، (30)إقبلًتا بضرب األسطول اعبزائري وحطمت جزء منو
م  بطلب 1820سنة  " ان العثماين "ؿبمود الثاينلألسطول اعبزائري، قام السلط

اؼبساعدة من األسطول اعبزائري ؼبواجهة الثوار اليونانيون وحلفائهم األوروبيُت، فلبت 
عاودت الدولة العثمانية طلب اؼبساعدة من  1827نداء، ويف سنة اعبزائر ال

وروسيا،  ا ،األسطول اعبزائري لتعزيز أسطوؽبا ؼبواجهة التحالف اؼبسيحي )إقبلًت 
أسفرت عن ربطيم اليت  م1827أكتوبر  20البحرية  فارينن وفرنسا( يف معركة

معظم قوات األسطول العثماين الذي قبت منو حوارل ثالثُت باخرة من بينها عشر 
 .(31)تُت أسطوؽبما يف ىذه اؼبعركةبواخر جزائرية، وهبذا خسرت كال الدول
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 وقائع االحتالل الفرنسي للجزائر: . ب
فرنسا تسعى الحتالل اعبزائر منذ خروج إسبانيا هنائيا من وىران  كانت

اغبكم الذي  نابليون بونابرت ذبسدت ىذه اؼبطامع أكثر مع تورل  م، وقد1792
وكذا  كان يتوعد خبوض اغبرب ضد اعبزائر إثر احتجاز اعبزائر سفينتُت فرنسيتُت،

من طرف اغبكومة  من أجل ربرير األسرى اإليطاليون والكورسكيُت اؼبعتقلُت
م من 1808سنة  boutinومن بينهم الضابط بوتان اعبزائرية، فبعث جبواسيس 

نابليون يف مواجهة الثورة اإلسبانية  انشغال أن ، إالاالستعماريأجل ربقيق ـبططها 
كما طرحت   ، (32)وخوض ضبلتو ضد روسيا حالت دون تنفيذ ـبططو يف اعبزائر

بعد  م1815-1814ر فيينا الذي عقد سنة مسألة اعبزائر يف مناقشات مؤسب
مرحلة اغبروب الثورة الفرنسية، والذي مت فيو طرح مسألة تأسيس الرابطة البحرية من 
طرف بريطانيا تكون مهمتها إعطاء األوامر للقناصل اؼبعتمدين يف اعبزائر، إال أن 

بريطانيا ورغم ًا لتناقض اؼبصاحل األوروبية، لكن اؼبشروع دل يلقى رضا اغباضرين نظر 
 فشلها يف سبرير مشروعها فإهنا أرسلت ضبلة عسكرية بقيادة اللورد اكسموث لضرب

الذي م 1819م، مث جاء مؤسبر اكس الشبيل 1816 أوت27زائر العاصمة يف اعب
اؼبسيحية على ضرورة إبعاد القوة العسكرية اعبزائرية ووضع حد  األمم ت فيوقاتف

دولة أوروبية على فكرة  30، حيث وافقت  توسطاؼب األبيضلسيطرهتا على البحر 
م  1830ويف عام ، (33)القضاء على اعبزائر وأسندت اؼبهمة إذل فرنسا وإقبلًتا

نفذت فرنسا نواياىا ذباه اعبزائر بدعوى منع تعدي قراصنة البحر اؼبسلمُت على 
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 مركز حريب ؽبا بشماللكن يف حقيقة األمر كانت تبحث عن مراكبها التجارية 
، ا على البحر األبيض اؼبتوسطحىت ال تكون إنكلًتا صاحبة السيادة دبفردىإفريقيا 

كانت حادثة اؼبروحة ذريعة مناسبة ؽبا، ىذه اغبادثة اليت تعود وقائعها إذل اػبالف ف
الواقع بُت اغبكومة الفرنسية والباي حسُت بسبب بعض الديون اعبزائرية على 

يف اؼبؤامرة اليت كان  شبن القمح( )قضية ىذا الدين، وتتلخص (34) اغبكومة الفرنسية
من جهة بوخريص )اؼبدعو بكري( وبوشناق طرفيها التاجرين اليهوديُت يف اعبزائر 

من جهة ثانية ، حيث والوزير الفرنسي تالَتان والقنصل الفرنسي يف اعبزائر ديفال 
صل يف حال قبحا تعهد بوخريص وبوشناق بإعطاء نصيبا من الديون إذل الوزير والقن

كل من تالَتان وديفال   استطاعيف إقناع اغبكومة الفرنسية على تسديدىا، وبالفعل 
عدة أقساط إذل شركة بوشناق وبوخريص دون  دفعت يف إقناع اغبكومة الفرنسية اليت

أن تدفع شيئا إذل اػبزينة اعبزائرية، وأبقت جزءا من ىذه الديون ربت الرىن يف حالة 
وقد ، اك أشخاص أو شركات ؽبم دين على بوشناق وباكري إذا كان ىنا م

 03ويف ،  (35)وعرف أن طرفها القنصل ديفال اتضحت للداي اؼبؤامرة
م حظر القنصل الفرنسي ديفال لتهنئة الداي بعيد الفطر يف القلعة 1827أفريل

 وبعد ، فكان استقبال الداي لو غَت بشوشدبحضر صبيع أعضاء الديوان  الداخلية
 الفرنسي عن سبب عدم رد اغبكومة الفرنسية عنسأل الداي القنصل ،  اغبفل
 :فقال لو ،خبصوص الدين، فرد عليو القنصل بسوء أدب واستهزاء العديدة وئلرسا

 (36)" إن حكومتي ال تتنازل إلجابة رجل مثلكم"
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دفع بو لضرب دوفال دبروحتو ، فانسحب على  و أغضب الدايالرد ىذا  
، استحسنت فرنسا تصرف جمللس مهددا بتبليغ حكومتو بكل شيء الفور من ا

 ديفال، وكلفتو بتحذير اعبزائر و طلبت من الداي تقدمي االعتذار ودفع التعويضات
، انتهت مدة اإلنذار ودل يستجيب ساعة 24عن ىذه اإلىانة يف مدة أقصاىا  ؽبا

، ففرضت لى اعبزائرأعلنت فرنسا اغبرب عالداي ؽبذه الشروط ، وأمام ىذا الرفض 
 ،(37)عليها حصار طويل دام ثالث سنوات عانت منو فرنسا واعبزائر على حد سواء

يف جندي  37000م نزلت القوات الفرنسية اؼبكونة من 1830عام جوان ويف 
، وقد كانت اؼبقاومة مًت غريب اعبزائر(كيلو   23سواحل سيدي فرج )الذي كان يبعد 

 10شخص، يف حُت استشهد  400ه اؼبعركة عنيفة حيث فقدت فرنسا إثر ىذ
آالف من اعبيش اعبزائري )األتراك( ليتم بعد ذلك توقيع وثيقة االستسالم مع 

 .(38)الداي حسُت
جويلية  05ويرجع سبب سقوط اعبزائر هبذه السهولة يف أيدي الفرنسيُت يوم  

ود الداي باغبكم واعتماده على جيش صغَت  متكون من جنم إذل إنفراد 1830
أتراك، يف حُت مت استبعاد أبناء اعبزائر من السلطة وكل ما يتعلق هبا من مسؤولية 

وقد غادر األتراك اعبزائر هنائيا بناء على طلب  ، (39)اعبيش والدفاع عن الوطن
فرنسا، حيث كانت البداية دبغادرة الداي حسُت األراضي اعبزائرية إذل نبورل بناءاً 

ذلك جاء دور األتراك اآلخرين الذين مت ترحيلهم يوم على اختياره الشخصي، بعد 



 مجلة دورية دولية محكمة                                      مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 - 933 - 01لعدد ا
 

م، عرب السفن الفرنسية اليت قامت حبمل األتراك إذل أسيا 1830جويلية  11
 .(40)الصغرى )أنظوليا(

III.  موقف اإلمبراطورية العثمانية من االحتالل الفرنسي للجزائر) المشكلة
 الجزائرية في السياسة الخارجية العثمانية(:

املها الداي حسُت يف اعبزائر الضغط على ععلى لدولة العثمانية ا لقد عملت
وتلبية شروطها فيما يتعلق بتقدمي االعتذار والتعويضات نسا ر جل التساىل مع فمن أ

قبول الشروط  ويطلب من اؼبطلوبة، فأرسلت الدولة العثمانية مندوبا إذل اعبزائر
دل تكتمل مهمة ىذا اؼبندوب  أن الفرنسية وتسوية اػبالف القائم بُت الدولتُت، غَت

ية للمركب اليت كان ىذا اؼبندوب على متنها ودل تطلق بسبب خطف السفن الفرنس
، وىذا يدل على النوايا (41)إسبام فرنسا ؼبهمتها باحتالل اعبزائر إال بعد سراحها

الفرنسية بعدم اؼبوافقة على التسوية السلمية وأن شروطها ما ىي إال حجة مكملة 
ثة اؼبروحة إلضفاء الشرعية على ضبلتها ضد اعبزائر، فربفض الداي للتسوية غباد

 تكون قد كسبت تأييداً داخليا وخارجيا ؼبشروعها االستعماري.
، وبذلت مساع اعبزائر بالطرق الدبلوماسية اسًتجاعحاولت الدولة العثمانية 

ىذا اإلقليم ربت مكثفة لدى بريطانيا والنمسا وروسيا وفرنسا مؤكدة حقها يف بقاء 
من أن السيادة العثمانية عليو معًتف هبا من قبل اجملموعة الدولية،  انطالقاسيطرهتا 

وأن اعبزائريُت ىم رعايا السلطان ، كما حاولت استخدام القوة  بعد فشل اتصاالهتا 
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الدبلوماسية السًتجاع اعبزائر إال أهنا تراجعت عن ذلك بسب عدم سبكنها من شن 
 .(42)وجيشها نسا لضعف أسطوؽباحرب على فر 

رفض ت تكان  ازائر مقاطعة مستقلة غبد أهنكانت الدولة العثمانية تعترب اعبلقد   
، ولكن حىت مع علمها باغبملة الفرنسيةليست تابعة ؽبا شؤوهنا وكأهنا يف التدخل 

حقها السياسي  عن استيالء فرنسا على اعبزائر، أدركت تركيا خطأىا بتخليها بعد
لفرنسا ودول  (43)قابل، وبدأت يف إرسال السفراء والبعثات الدبلوماسيةدون م

وقد مت تكليف مصطفى رشيد باشا )سفَت تركيا أوروبا من أجل اسًتجاع اؼبنطقة، 
لدى فرنسا( لبدء اؼبفاوضات مع اغبكومة الفرنسية من أجل سحب قواهتا من 

 .(44)اعبزائر
 وفرص تطورها في  ترة الراهنةفي الف واقع العالقات الجزائرية التركية

 المستقبل:
بالتعاون يف ـبتلف اجملاالت ، اعبزائرية يف الفًتة الراىنة-العالقات الًتكيةتتسم 

  اإلفريقيةيف القارة  ىادور تسعى السًتجاع  اتركي خاصة اجملال االقتصادي، حيث أن
ل الفًتة خال واإلسالميبعد انفصال طويل عن العادل العريب  ،كما كان يف اؼباضي

، وحىت بعد االستقالل، وذلك بسبب اليت اجتاحت ىذه اؼبنطقة االستعمارية
السياسة اػبارجية الًتكية يف تلك الفًتة اؼبعادية للقضايا العربية واإلسالمية، حيث  
كانت تعترب  نفسها دولة أوروبية ساعيًا منها لقبول االرباد األورويب لعضويتها، 

ا اؼبطلب، وكذا حدوث الكثَت من التحوالت يف اؼبنطقة ولكن برفض ىذا األخَت ؽبذ
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العربية واإلسالمية، تتيح لًتكيا لعب دورًا اسًتاتيجيا، لذلك عملت تركيا على 
فاؼبصلحة الًتكية ربتم عليها التوجو كبو  اسًتجاع رابطتها التارخيية مع ىذه اؼبنطقة

وبذلك أصبح ، إفريقيا بوابة باعتبارىاأفريقيا عامة واعبزائر على وجو اػبصوص 
تعزيز عالقتهما االقتصادية والسياسية لتحقيق مصاحل مشًتكة،  الطرفُت يعمالن على

فاعبزائر تبحث من خالل تعزيز عالقتها مع تركيا لتعزيز موقعها االقتصادي يف 
الساحة الدولية، أما تركيا فهي تسعى للسيطرة على السوق يف مشال إفريقيا 

، فًتكيا هتدف يف اؼبقام األول من ىذه العالقة إذل  اؼبنطقةيفواسًتجاع مكانتها 
 .من الثروات اليت تتمتع هبا اعبزائر واليت يأيت النفط يف مقدمتها االستفادة

إن العالقات اعبزائرية الًتكية ربكمها الروابط واؼبصاحل االقتصادية فقط، يف ظل 
وروبية وخاصة فرنسا إذل منعها تراجع الرابطة  السياسية واليت تسعى أغلب الدول األ

لضمان مصاغبها يف اؼبنطقة، لذلك يعمل البلدين على تعزيز عالقتهما السياسية 
 2013جوان رجب  طيب أردوغان  وىو ما أكدتو زيارة الوزير األول الًتكي

، فًتكيا تعمل على (45)للجزائر اليت كانت زيارة ذات طابع اقتصادي وأبعاد سياسية
البيٍت وخلق أسواق مشًتكة ربفز قوى اإلنتاج، كما أهنا تعمل على  تكثيف التعاون

حل اؼبشكالت األمنية اليت تعيق ازدىار اؼبنطقة، فهي تبحث عن السالم يف اؼبنطقة 
تستثمر  حيث دور الفاعل اإلقليمي يف اؼبنطقة من أجل التوسع التجاري وكذا للعب

من ذلك زيارة الوزير  بُت قادة البلدينبسخاء، ومن مث تأيت أمهية الزيارات اؼبتتالية 
فمن الناحية االقتصادية تعترب تركيا ثالث أكرب ، (46)الًتكي كما سبق الذكر األول
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ك اإلفريقي األول اعبزائر ىي الشري أنشريك ذباري للجزائر خارج أوروبا، يف حُت 
مليار  5ليا بالنسبة لًتكيا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بُت اعبزائر وتركيا، حا

، فأكثر من مليار دوالر7يبلغ حجم االستثمارات الًتكية يف اعبزائر  ادوالر، كم
شركة تنشط يف اعبزائر السيما يف قطاعات التجارة والبناء و"الصناعة" ، وقد  200

وتسعى  2014و 2013مليار دوالر يف عام  2بلغت صادرات تركيا إذل اعبزائر 
من أجل دفع العالقات  منطقة تبادل حر مع اعبزائر تركيا يف ىذا اإلطار  إلقامة
مليار  3، يف حُت أن الصادرات اعبزائرية لًتكيا تقدر ب التجارية الثنائية بُت الطرفُت

ماليُت  4وتستورد تركيا كبو  (دوالر، وتتشكل على وجو اػبصوص من احملروقات
واؼبواد الكيميائية  )1988مًت مكعب من الغاز اؼبسال سنويًا من اعبزائر منذ عام 

  .(47)واؼبواد األولية لقطاع النسيج
العالقات بُت البلدين تربطهما التوازنات اعبيواالسًتاتيجية فويف الشق السياسي 

يغذيها االقتصاد وتربطها شرايُت  اؼببنية على اؼبصاحل اؼبشًتكة فهي عالقات 
فريقيا العتبارين األول ىو كبوابة جديدة إل، فًتكيا تنظر إذل اعبزائر   (48)االتفاقيات

تنامي دور الديبلوماسية اعبزائرية اليت تكاد تنهي األزمة يف مارل وتعمل على تقريب 
بُت اػبصوم يف ليبيا، كما أهنا تعي بأن اعبزائر تتمسك على الدوام دببادئها القائمة 
 على عدم التدخل يف الشأن الداخلي للدول فيما رباول تركيا التطلع إذل أداء

تركيا سياسي جديد سبليو مرحلة ما بعد موجة اغبراك يف العادل العريب يبقى أن 
إذل  واعبزائر رباوالن ربقيق مصاحل متقاطعة منها دعم تركيا ؼبساعي اعبزائر 
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، االنضمام إذل منظمة التجارة العاؼبية واالستفادة من الطفرة االقتصادية يف تركيا
القات السياسية واالقتصادية مستقبال انطالقًا من فالطرفان يدركان ألمهية تعزيز الع

الروابط التارخيية، السيما يف ظل التحديات اليت يواجهها البلدان وفق رؤية 
 .(49)مشًتكة

 خاتمة: 
عموما لقد مت التوصل من خالل ىذه الدراسة إذل ؾبموعة من االستنتاجات  

يف ـبتلف  ها التارخييية من جانباعبزائر  -اليت تلخص طبيعة العالقات الًتكية
   تفاصيلو واليت مت صياغتها يف النقاط التالية:

  دل تكن عالقة الدولة العثمانية بالدولة اعبزائرية عالقة السيد بالعبد أي عالقة
الظروف اليت أوجدت الدولة  بسبب ىذاو استعمارية مبنية على سيطرة وىيمنة، 

العثماين دل يكن منصب على ضم بدرجة كبَتة، فاالىتمام  يف اعبزائر العثمانية
ىذه اؼبناطق البعيدة عنها بقدر ما كان تركيزىا على منطقة الشرق األوسط اليت  

منطقة نفوذ مهمة بالنسبة ؽبا فخاضت اغبروب مع ىذه الدول كانت تعتربىا 
لضمها ؽبا كما حدث مع سوريا والعراق، يف حُت اختلف األمر مع اعبزائر اليت  

منها مستعمرة أو  لة العثمانية حليف إسًتاتيجي أكثرسبة للدو كانت بالن
 .مقاطعة تابعة ؽبا

 فاإلجيابية تتمثل يف طبع التواجد العثماين باعبزائر دبميزات إجيابية وأخرى سلبية ،
إكساهبا أسطول قوي مكنها من بسط سيطرهتا على البحر األبيض اؼبتوسط 
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ت والضرائب اؼبفروضة على واالستفادة من ـبتلف الغنائم اؼبتأتية من الغزوا
السفن يف مقابل توفَت اغبماية ؽبا، كما أهنا أكسبتها ىيبة دولية خاصة بعد 

األوروبية تتخوف من مهاصبتها إذل غاية الدول  علج اإلسبان فبا القضاء على
ضعفها الذي فتح اجملال أمام األطماع الفرنسية، أما فيما يتعلق باعبوانب السلبية 

، وىو ما ز األتراك على القوة العسكرية وإمهال اعبوانب األخرىتمثل يف تركيفت
خاصة اجملال االجتماعي وما  انعكس بالسلب على ـبتلف اجملاالت األخرى

تعلق بتحقيق االنسجام والوحدة اؼبعنوية مثلما حققت الوحدة الًتابية، ىذا 
ئري بسبب عدم قدرة العثمانيُت على االندماج يف اجملتمع اعبزاإذل باإلضافة 

التوجس واػبوف من استقالل الدولة اعبزائرية عن الدولة العثمانية، كذلك عمل 
األتراك يف ظل تواجدىم يف اعبزائر على احتكار السلطة وـبتلف اؼبناصب 
اإلدارية والسياسية فيما بينهم وعدم السماح ألبناء الوطن من الوصول إذل ىذه 

ف يف اؼبناصب العسكرية اليت كانت اؼبناصب، ونفس الشيء ينطبق على التوظي
ش كبَت وقوي ، خاصة األمر الذي حال دون تكوين جي حكرًا على األتراك

، فالقوة العسكرية كانت مقتصرة على القوة البحرية على حساب القوة الربية
 القوة الربية.

  األتراك اعبنود اقتصار القوة اعبزائرية العسكرية على القوة البحرية اؼبتكونة من
دل جيد مقاومة الذي  األخَت، ىذا سهل من مهمة االحتالل الفرنسي للجزائر

 حقيقية تذكر لعدم وجود جيش برية منظم يقف يف وجو ىذا العدوان.
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 ما يتعلق بقضية االحتالل الفرنسي ا سبق تردد الدولة العثمانية فييتضح فب
 دل تعركما أهنا للجزائر، فهي دل تتخذ موقف واضح وصريح بشأنو،  

دل تقدم مساعدة فعلية ؽبذه األخَتة  ، والتهديدات الفرنسية بغزو اعبزائر أمهية
دل  غبل األزمة فهي بعد وقوع العدوان، وعلى الرغم من جهودىا الدبلوماسية

واليت جاءت يف وقت  زمن ىذه اؼبفاوضات أمهها لعدة أسباب: تكن مثمرة
الدولتُت والتجهيز  بُت االضطرابحدوث وليس أثنا  االحتاللمتأخر) بعد 

(، كما أهنا دل تستطع الضغط بشكل فعلي على الفرنسي للحملة ضد اعبزائر
  خاصة أهنا إلضرار بعالقتها مع الدولة فرنسيةاغبكومة الفرنسية ػبوفها من ا

   كانت هتدد دبساندة اغباكم اؼبصري.
 اليا تسعى ربكمها مصاحل البلدين، فًتكيا ح ية الراىنةالعالقات اعبزائرية الًتك

تعتز دباضيها العثماين متعدد فهي  اغبضارية اإلسالمية،   لتتصاحل مع ذاهتا 
إقامة عالقات متوازنة مع الشرق ، وبالتارل تعمل على الثقافات واألعراق

التوازن اغبضاري بُت إرث اؼباضي ومعطيات اغباضر،  ربقيق ومنواإلسالمي، 
ية مع ؿبيطها العريب واإلسالمي الذي يستدعي من تركيا ربقيق مصاغبة تارخي

مع دول مشال إفريقيا وخباصة اعبزائر، ىذه  إسًتاتيجيةواألفريقي وإقامة شراكة 
األخَتة اليت أصبحت تربطها هبا يف الوقت الراىن عالقات اقتصادية ىامة ذات 

 .أبعاد سياسية
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  ،وىو األمر تشهد العالقات الًتكية اعبزائرية تطورًا إجيابيا خيدم مصاحل الطرفُت
الذي جيعل من مستقبل ىذه العالقة سوف يشهد مزيدًا من الًتابط، وىو أمر 
ال تسعى خلفو تركيا فحسب، وإمنا اعبزائر أيضًا ألن يف ىذه العالقة مصلحة 

 مشًتكة لطرفُت يف ـبتلف اجملاالت

 الهوامش:

 م(.1235يغمراس ىو أول ملك للدولة الزيانية سنة ) -1
، الطبعة األوذل، )بَتوت: دار العرب 1962السياسي للجزائر: من البداية ولغاية لتاريخ عمار بوحوش، ا -2

 .47(، ص1997اإلسالمي، 
م اعبزائر تعود حملمد صلى اهلل عليو 1992-م1492عام من سقوط األندلس  500ؿبمد مورو، بعد  -3

 .17(، ص1992، ) القاىرة: اؼبختار اإلسالمي للطبع والنشر والتوزيع،وسلم
، الطبعة الثانية، )الرياض: مكتبة  الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي اغبديثأضبد ياغى، إظباعيل  -4

 .238(، ص 1998العبيكان، 
لقد دبر سادل التومي رفقة بعض األعيان مؤامرة ضد األتراك بسبب سوء معاملة اعبنود االتراك للجزائريُت ،  -5

ومي بيده يف ضبام منزلو وأعلن نفسو سلطانا على مدينة فتفطن ؽبا عروج وقضى على ىذه اؼبؤامرة بقتل الت
 اعبزائر.

(، ص 2002، الطبعة األوذل، ) اعبزائر: دار رحيانة للنشر والتوزيع، موجز يف تاريخ اعبزائرعمورة عمار،  -6
90. 

لنهضة ، اعبزء الثالث، ) اعبزائر: مكتبة اتاريخ اعبزائر يف القدمي واغبديثمبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى،  -7
 .51(، ص 1964اعبزائرية، 

(، 1993، الطبعة الثانية، ) القاىرة: دار الشروق، يف أصول التاريخ العثماين أضبد عبد الرحيم مصطفى، -8
 .93ص 

الطبعة األوذل، )دار التوزيع والنشر  الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط،علي ؿبمد الصاليب،  -9
 .357-354ص  (،2001 اإلسالمية،

الباي ىو دبثابة نائب الرئيس ، فهو يقوم بأعمالو يف اإلقليم الذي يشرف عليو نيابة عن الداي الذي ىو   -10
 رئيس الدولة ، وىو يعترب من كبار موظفي الدولة.  
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 طبقة الرياس ىم رجال البحر، أي قادة السفن البحرية.  -11
 .58 -57عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ص  -12
ة مأخوذة من كلمة "باش" واليت تعٍت رأس أو طرف أو قمة أو زعيم، البداية، اؼببدأ، الباشا أصلها يف الًتكي -13

...إخل. وتوضع قبل الصنعة أو الوظيفة مثل باشكاتب، والباشا ىو لقب فخري رظبي تقتضيو مكانة الشخص يف 
 .80اجملتمع يرتبط باؼبدنيُت والعسكريُت على حد سواء. أنظر مصطفى بركات، اؼبرجع سابق، ص 

 .97عمورة عمار، اؼبرجع السابق، ص  -14
 .139-138مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى، مرجع سابق، ص ص  -15
األغا يف اللغة الًتكية مأخوذة من اؼبصدر"أغمق" ومعناه الكرب وتقدم السن، وتطلق تسمية اآلغا يف الًتكية  -16

لذي يؤذن لو بدخول غرف النساء. على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة ، ورئيس العسكر،وعلى اػبادم اػبصى ا
دراسة يف تطور األلقاب والوظائف ؼبصر  األلقاب والوظائف العثمانية:مصطفى بركات،  :ؼبزيد من التفصيل أنظر

، القاىرة: دار غريب م1924-1517حىت إلغاء اػبالفة العثمانية) من خالل اآلثار والوثائق واؼبخطوطات(
 .173ص (، 2000للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .99عمورة عمار، اؼبرجع السابق، ص  -17
الداي ىو رئيس الدولة )اغباكم األعلى( وىو القائد العام للجيش يف البالد، وىو اؼبسؤول األول عن  -18

 سياسة الدولة.
 .60عمار بوحوش ، مرجع سابق، ص  -19
الوزراء يف يومنا  الديوان كلمة فارسية استعملت يف العهد العثماين وتعٍت سجل أو دفًت، وىو دبثابة ؾبلس -20

 ىذا ويضم شخصيات اؼبقربة للرئيس، فهو دبثابة الساعد األدين لرئيس الدولة.
 .104اؼبرجع نفسو، ص  -21
 .63عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  -22
 مقاطعة، عمالة. -23
 . 314اؼبرجع نفسو، ص  -24
 .106عمورة عمار، مرجع سابق، ص  -25
ماعي ذاتو الذي كان سائدا خالل الفًتات التارخيية لقد احتفظت اعبزائر يف العهد العثماين، بالتقسيم االجت -26

اليت سبقت ىذا العهد، فاألتراك اكتفوا بوضع تقسيما إداريا مرنا، حقق الوحدة الًتابية للجزائر )اغبدود اليت 
وجدهتا فرنسا ىي نفسها اليت كانت إبان العهد العثماين( دون ربقيق الوحدة اؼبعنوية، ىذا ما دفع باؼبؤرخُت 

بيُت للقول بأنو دل يكن ىناك وجود لألمة اعبزائرية يف العهد الًتكي بسب عدم االنسجام االجتماعي ووجود الغر 
 أصناف اجتماعية ـبتلفة من عروش وقبائل، ىذه اآلمة حسب رأيهم دل تظهر إال بعد االحتالل الفرنسي.

 .316مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلي، مرجع سابق، ص  -27
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 .318 -317اؼبرجع نفسو، ص ص -28
 .113عمورة عمار، اؼبرجع السابق، ص  -29
اإلمرباطورية العثمانية وعالقاهتا الدولية: يف ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع نينل ألكسندر وفنا دولينا،  -30
 .39(، ص 1999، ترصبة: أنور ؿبمد إبراىيم، ) اإلسكندرية: اجمللس األعلى للثقافة، عشر
 .320، مرجع سابق، ص مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى -31
 .112عمورة عمار، مرجع سابق، ص  -32
على  5/3/2015يوم  20:00بن قايد عمر، ؿباضرات يف تاريخ اعبزائر، مت تصفح اؼبوقع على الساعة  -33

 elearn.univ-الرابط:                                          
ouargla.dz/2013.../document.php? 

(، 1981، الطبعة األوذل، )بَتوت:  دار النفائس، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ؿبمد فريد بك احملامي  - -34
 .447ص 
 .271مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى، مرجع سابق، ص  -35
، ترصبة: ؿبمد العريب الزبَتي، ) اعبزائر: اؼبؤسسة الوطنية للفنون اؼبطبعية، اؼبرآةضبدان بن عثمان خوجة،  -36

 .142(، ص 1975
،الطبعة األوذل، ترصبة: ؿبمود علي عامر،)بَتوت:  األتراك العثمانيون يف إفريقيا الشماليةالًت،  عزيز سامح -37

 .632 631(، ص ص 1989دار النهضة العربية، 
فائقة ؿبمد ضبزة عبد الصمد حبري، "أثر الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أوروبا" ) رسالة مقدمة لنيل  -38

 .115م(، ص1989اإلسالمي اغبديث، جامعة أم القرى السعودية،  درجة اؼباجستَت يف التاريخ
 .90عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  -39
، اعبزء األول، الطبعة األوذل، )بَتوت:  1900 -1830اغبركة الوطنية اعبزائرية  أبو القاسم سعد اهلل،  -40

 .20م(، ص 1992دار الغرب اإلسالمي، 
 .447ؿبمد فريد بك احملامي، مرجع سابق، ص  -41
 .242مرجع سابق، ص  إظباعيل أضبد ياغي، -42
والبد من اإلشارة إذل أنو من العوامل اليت دفعت بالدولة العثمانية استئناف اؼبفاوضات مع فرنسا خبصوص  -43

للسلطان   -السكرتَت السابق لباي اعبزائر -م ىو العريضة اليت رفعها ضبدان أفندي 1834القضية اعبزائرية عام 
م، يشكو فيها ما يعانيو الشعب اعبزائري من االحتالل ويطلب مساعدتو ، 1833ليو سنة يو  18ؿبمد الثاين يف 

م بناءا على أمر السلطان، 1834فبدأ مصطفى رشيد  رظبيا مفاوضاتو مع اغبكومة الفرنسية يف ديسمرب عام 
ذكرة حكومتو بشأن فدارت اؼبفاوضات مع وزير اػبارجية الفرنسي األدمَتال دى ريٌت. وقدم لو السفَت الًتكي م

القضية لكنو رفضها بسبب عزم فرنسا على عدم ترك اعبزائر، وبعد جهود كثَتة ؽبذا السفَت سواء مع فرنسا أو 
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بريطانيا والنمسا وروسيا وغَتىا من الدول اليت عقد عليها األمل يف حل ىذه اؼبشكلة إال أن جهوده باءت 
 بالفشل يف هناية اؼبطاف.

 .140-39ولينا، مرجع سابق، ص ص نينل ألكسندر وفنا د -44
سليم قاللة، مصلحة اعبزائر اليوم تكمن يف تقوية عالقتها مع تركيا، جريد اؼبقام، مت تصفح اؼبوقع يوم  -45
 :   على الرابط التارل 14:30على الساعة  28/03/2015

http://www.elmakam.com/?p=2076      
 

 16:20على الساعة  28/3/2015العالقات اعبزائرية الًتكية... التاريخ واعبغرافيا، مت تصفح اؼبوقع يوم  -46
 على الرابط التارل: 

http://elraaed.com/ara/sahebrai/ 
 28/3/2015باحثون جزائريون يرشحون العالقات اعبزائرية الًتكية للتطور مستقبال، مت تصفح اؼبوقع يوم   -47

 على الرابط التارل:  22:00عة على السا
http://almagharibia.tv/ 

اليت هتدف إلعادة صياغة   2008و  2006معاىدات واتفاقيات الصداقة والتعاون والتشاور اؼبربمة سنيت  -48
 .أرضية جديدة لالنطالق كبو أداءات سياسية أكثر تطابقا

 21:00على الساعة   29/03/2015وم اإلذاعة  اعبزائرية، مت تصفح اؼبوقع ي -زيارة اردغان للجزائر -49
 على الرابط التارل:  

www.radioalgerie.dz/news/ar/article/.../20059.html 

http://www.elmakam.com/?p=2076
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 معبد الجهني والبدايات التاريخية لعلم الكالم االسالمي

جامعة الشهيد حمة  العلوم االنسانية/قسم  /عبد الحميد العابد . أ
 الوادي /لخضر

 الملخص:

ػ تنطلق الدراسة من النظر اىل علم الكالـ اإلسالمي بوصفو خطابا أيديولوجيا كلد 
مية ُب الررف األكؿ اذلررم  من رحم األحداث التارؼلية اليت شهدهتا األمة اإلسال

 فررل التطرؽ اىل عدة مباحث أعلها:

ػ االرتباط اجلديل بُت علم الكالـ بوصفو نشاطا نظريا ُب قضايا العريدة اإلسالمية 
 كالواقع التارؼلي الذم عاشتو األمة اإلسالمية

م ػ ادلضموف التارؼلي لفكرة الردر كرىاناهتا السياسية كالدكافع اليت جعلت مفكر 
 ذلك العصر ؼلتلفوف حوذلا بُت مؤيد كرافض 

ػ الصمت الذم اٗتذتو ادلصادر التارؼلية حياؿ شخصية معبد بن خالد اجلهٍت الذم 
يعترب ادلؤسس األكؿ دلباحث علم الكالـ؛ ْتيث ال نكاد نعثر على ادلعلومات 

 الضركرية اليت ٗتص سَتة حياتو كمصادر تفكَته 

لت من مدينة البصرة ادلركز الذم احتضن البدايات األكىل ػ الظركؼ التارؼلية اليت جع
  لعلم الكالـ كعلـو اللغة كغَتىا
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Summary 

The study begins to approach the (dialectical) Islamic theology 
as the word ideology was born during the historical events of 
the Islamic nation in the first century  

There are several themes: 

the dialectic relationship between Islamic theology (active 
theory of Islamic faith) and the historical reality of the Muslim 
nation  

    the historical substance of the idea of fate, political issues and 
motivations of the thinkers of that time  

The silence of historical sources on the personality Ma'bad 
Khaled Al-Johani  

The historical circumstances and the relationship with the 
beginning of theology in Basra city. 

م حدث ُب تاريخ آّتمعات اإلسالمية حىت تشكل االىتماـ ٔتا أصبحنا ذػ ما ال   
تصارع ّٔا كحوذلا الناس؟ كيف كمىت تكثف االنشغاؿ كحىت بالعقيدة نصطلح عليو 

بادليتافيزيرا على حساب التاريخ؛ على حساب الوعي باللحظة الراىنة بكل 
ار كادلسؤكليات ضمنها كادلوعى تفاصيلها كتعريداهتا كجالئها كخفائها ككل األدك 

، الوجداين كادلعرُب، الفردم كاالجتماعي كالزمٍت اليت ترف خلفها فيهاكادلخفي 
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كتؤسسها؟، كدلاذا ٖتوؿ اهلل اىل مشكلة، ْتيث صار اخلالق الرحيم ذريعة لكثَت من 
 الصراع كالتشنج كادلعاناة، كثَت من االضطهاد كاليأس؟

عرب اجلزيرة العربية عرب النيب كبواسطة الررآف لتحريق لرد تدخل اهلل ُب تاريخ    
مشركع ٚتع كمل مشل ككحدة كحض على ٕتاكز دكافع اجلاىلية األكىل كنزاعاهتا، 
فخاض النيب تارؼلا ساخنا مع الرول اليت كانت مصاحلها مربوطة بأكضاع اجلاىلية 

اذلزائم  فلم يسلس قيادىا بسهولة كاظلا رضخت من خالؿ صليل السيوؼ كآالـ
 كأعطى بعضها الطاعة بضغط الواقع اجلديد  

كانت األلوىة ُب ىذا ادلنعطف التارؼلي للعرب قوة ضم ككحدة كتعارؼ،    
فتحولت بفعل ما ذكرنو آنفا أداة للتفريق كالترسيم كتبادؿ التكفَت كالتبديع 

تماعية، كالتفسيق، استعملت مادة لتشييد التخـو كاحلدكد كاحلواجز السياسية كاالج
كادلالحم اذلادرة اليت يدعي فيها كل طرؼ انو ينافح عن الفرقة الناجية كالعريدة 
الروؽلة فيما تكمن العريدة السليمة ُب عدـ التناحر أساسا كمبدأ أكال  }كىاٍعتىًصميوا 

يعنا كىالى تػىفىرَّقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كي  اءن فىأىلَّفى بػىٍُتى ًْتىٍبًل اللًَّو ٚتًى ٍنتيٍم أىٍعدى
ًتًو ًإٍخوىاننا كىكيٍنتيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى النَّاًر فىأىنٍػرىذىكيٍم ًمنػٍهىا   قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى

ي اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى ) ًلكى يػيبػىُتّْ [  }ىيوى 016{ ]آؿ عمراف: 016كىذى
م بػىعىثى ُب اأٍليمّْيُّْتى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍليو عىلىٍيًهٍم آيىاتًًو كىيػيزىكّْيًهٍم كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى الَّذً 

ؿو ميًبُتو ) ( كىآخىرًينى ًمنػٍهيٍم لىمَّا يػىٍلحىريوا ًًٍّٔم 2كىاحلًٍٍكمىةى كىًإٍف كىانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىالى
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( ذىًلكى فىٍضلي اللًَّو يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم 6) كىىيوى اٍلعىزًيزي احلٍىًكيمي 
 [                      4- 2({ ]اجلمعة: 4)

اف النراشات اليت تفررت بعد سنوات موت النيب ال تشبو موضوعاهتا كال لغتها    
صرة للررآف الكرًن، ٍب اف كال طرائرها ما كاف يصدر عنو كما تكشف عنو الرراءة ادلتب

آّموعات احلديثية اليت أخذت تتضخم كتتناسل ُب الررف الثاين اذلررم كما تاله  
كانت ُب العمق حافلة بآثار النزاعات اليت تراكمت كتعردت ُب العهدين األموم 
كالعباسي، كاشتبكت داخلها خيوط السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كالفكرم؛ 

عناصر االجتماعية كالثرافات كالعصبيات على السلطة كعلى ادلواقع صراع الفئات كال
داخلها  كبالتايل فاف مصداقيتها ُب التنصيص على أخبار موثوقة كصيغ بيانية 

  تلك 1صحيحة تعود لشخصية النيب تبرى على زلك الفحص كالنرد ادلشركعُت
مل ادلسؤكلية السياقات التارؼلية ادلفعمة ٔتختلف أصناؼ النزاع ىي اليت تتح

علم التارؼلية؛ كبالتايل ىي اليت صنعت بيئة حاضنة كزلرضة الجًتاح ما صار يسمى 
  ىذا آّاؿ ذاتو من ادلعرفة كاالشكاالت كاألسئلة خضعت اسًتاتيريتو الكالم

كاحلرية كاإلرادة  القدر والجبرادلعرفية لتطورات عدة، كٖتركت اشكالياتو من مباحث 
كتوصيفاهتا؛ االؽلاف، الكفر، الفسق، النفاؽ، مرتكب  واألعمالاألفعال اىل قضايا 

الالىوتي الكبَتة، ادلنزلة بُت ادلنزلتُت كغَتىا، ٍب تطور التفكَت الكالمي اىل البحث 
االنطولوجي اخلالص كادلعٍت بذات اهلل كأمسائو كصفاتو، ٖتوؿ ًب انطالقا من 

تتضمن رفع مكاف االنشغاؿ  صورتو التأمل في اهلل.ليصل اىل  سلوكات االنسان
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من األرض اىل السماء كمن العيٍت الزمٍت ادلباشر اىل ادليتافيزيري الغييب األبدم 
  كادلالحظة ادلرارنة لتواريخ رلتمعات أخرل التاريخ الى الميتافيزيقااخلالد، من 

كأدياف أخرل كدلباحث األعصبة السيكولوجية كغَتىا ٕتعلنا نفهم كيف تنحرؼ 
اإلنسانية بالوعي اإلنساين اجلريح كادلأزـك من شهود الواقع كالوقائع ادلرعبة اإلرادة 

اليت تعرز الذات اإلنسانية عن دحرىا اىل انتاج عوامل كفضاءات متخيلة ذات 
طبيعة ميتافيزيرية لتمارس داخلها براءىا باحلد األدىن من األماف، كىي آلية صحية 

اء كاالستمرار بدكف أف تنشغل ٔتحتول البراء تلرأ اليها طبيعة االنساف لضماف البر
 ذاؾ كقيمتو 

كلما كانت الوطأة تشتد على الرول السياسية كالفئات احملركمة اك العاجزة عن     
أكثر ميتافيزيرية للحد الذم االىتمامات تصَت ك  الوصوؿ اىل أىدافها يتعمق اليأس

دك ىامشية جدا كغَت انفررت بو ُب تاريخ اإلسالـ نزاعات دموية على قضايا تب
عملية كبدكف أم جدكل تارؼلي؛ اللهم احلرص على العريدة كصيانتها  فتحولت 
العريدة علا مريما مرعدا، كاجلداؿ حوؿ صواب كصحة مذىب اك آخر مسلكا 

 ثرافيا استنزؼ قول عرلية كثَتة كرىن مواىب ذىنية 

 القدرية كمنظومة أيديولوجية:   

نة كالفكر ُب التاريخ الباكر لثرافة اإلسالـ اظلا نشأ ُب كل ما ىو يتعلق بالعرل    
البصرة اك ساعلت ُب إصلازه  رٔتا ألنو من ادلتوقع أف تكوف البصرة ادلصر األكثر 
حيادا ُب الصراعات السياسية اليت خاضتها األمصار األساسية كالكوفة كالشاـ، 
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ىلها الردرة على اصطناع يعٍت ذلك أهنا كانت ادلصر األقل أدجلة كبالتايل امتلك أ
 مسافة موضوعية بُت ادلصرين األشد اضطراما؛ الشاـ كالكوفة  

على أرض البصرة جرت أكىل كقائع الصراع الذم نشب بُت علي كسلالفيو كالذم    
سيرود فيما بعد اىل النزاع األكرب بينو كبُت معاكية على ارض صفُت  كُب نواحيها 

ية الثانية على اعتبار اف مرتل عثماف أصاب ركح شهد ىذا ادلصر الصدمة التارؼل
اجلماعة ُب مرتل كىزىا من أعماقها  فاذا كانت ادلسؤكلية على موت عمر قد ًب 
الصاقها بأيب لؤلؤة آّوسي احملسوب على العنصر الفارسي اجلريح كاحلانق، فاف 

ىت تتوارل مرتل عثماف اريد لو اف يكوف بتدبَت شخصية عبد اهلل بن سبأ الغامضة ح
اجلماعة ادلسلمة عن ادلسؤكلية كتصوف براءهتا، لكن ما حدث على تراب البصرة 
فيما مسي ٔتوقعة اجلمل كاف نزاعا بُت طرفُت عربيُت مسلمُت يرجع قادهتا اىل أصل 
كاحد كقبيلة كاحدة، كانتهى اىل مرتل شخصيتُت لعبتا أدكارا مهمة ُب مسَتة 

  2ا طلحة كالزبَتاإلسالـ التارؼلي الباكرة؛ كعل

لرد شتت ذلك االنرساـ الكبَت كحدة األمة اىل كالءات متنازعة كأدخل    
الزعامات الربلية ُب حَتة؛ بُت الرغبة ُب احلفاظ على مكاسبهم كمكاسب أنصارىم 
اليت صنعوىا ّتهودىم احلربية؛ كمن ٙتة صيانة مواقعهم داخل قبائلهم كاليت بدا أهنا 

اليت اخذت تعصف باجلميع، كبُت خيار اعتزاؿ الفتنة كترقب ما  مهددة برياح التغيَت
ينرر عنها؛ كىذا الوقف ػلتمل خطورة اف ٕتد الرول ادلعتزلة نفسها منبوذة كمرصية 
من طرؼ ادلعسكر ادلنتصر، كقد سرل الطربم بعض النراشات اليت دارت بُت 
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جىاءىٍت عىاًئشىةي رىًضيى  بعض زعماء الربائل العربية ّٔذا الشأف كذلك ُب الوقت الذم:
اًف ُب األىٍزًد، كىكىافى  اللَّوي عىنػٍهىا ًمٍن مىٍنزذًًلىا الًَّذم كىانىٍت ًفيًو حىىتَّ نػىزىلىٍت ُب مىٍسًرًد احلٍيدَّ
ًتًهٍم، كىرىٍأسي األىٍزًد يػىٍومىًئذو صىبػٍرىةي ٍبني شىٍيمىافى، فػىرىاؿى لىوي كىٍعبي ٍبني سيورو  : اٍلًرتىاؿي ُب سىاحى

ِإنَّ اْلُجُموَع ِإَذا تَ َراَءْوا َلْم َتْسَتِطْع، َوِإنََّما ِىَي ُبُحوٌر َتَدفَُّق، فََأِطْعِني َوال َتْشَهْدُىْم، 
َواْعَتِزْل ِبَقْوِمَك، فَِإنِّي َأَخاُف َأال َيُكوَن ُصْلٌح، وَُكْن َورَاَء َىِذِه النُّْطَفِة، َودَْع َىَذْيِن 

َورَبِيَعَة، فَ ُهَما َأَخَواِن، فَِإِن اْصطََلَحا فَالصُّْلُح َما َأَرْدنَا، َوِإِن  اْلغَارَْيِن ِمْن ُمَضرَ 
اًما َعَلْيِهْم َغًدا فػىرىاؿى صىبػٍرىةي:  -كىكىافى كىٍعبه ُب اجلٍىاًىًليًَّة نىٍصرىانًيِّا -اقْ َتَتال ُكنَّا ُحكَّ

أىتىٍأميرىين أىٍف أىًغيبى عىٍن ًإٍصالحو بػىٍُتى أىٍخشىى أىٍف يىكيوفى ًفيكى شىٍيءه ًمنى النٍَّصرىانًيًَّة، 
 النَّاًس، كىأىٍف أىٍخذيؿى أيَـّ اٍلميٍؤًمًنُتى كىطىٍلحىةى كىالزُّبػىيػٍرى ًإٍف رىدُّكا عىلىٍيًهمي الصٍُّلحى، كىأىدىعى الطَّلىبى 

ا، فىأىٍطبىقى أىٍىلي اٍليى  مىًن عىلىى احلٍيضيوًر   عن ابن ًبدىـً عيٍثمىافى! ال كىاللًَّو ال أىفٍػعىلي ذىًلكى أىبىدن
: دلا رجع األحنف بن قيس من ًعٍند  لريو ىالؿ ابن ككيع بن مالك  علييعمر، قىاؿى

 : : مىا رأيك؟ قىاؿى : مكانفة أـ اٍلميٍؤًمًنُتى، االعتزالبن عىٍمرك، فػىرىاؿى ، فما رأيك؟ قىاؿى
: إظلا أكوف سيدكم غدا إذا قتلت كبري ت، فػىرىاؿى ىالؿ: أفتدعنا كأنت سيدنا! قىاؿى

: أنا الشيخ ادلعصي، كأنت الشاب ادلطاع  ا كأنت شيخنا! فػىرىاؿى فاتبعت بنو ىىذى
، كاتبعت بنو حنظلة ىالال، كتابعت سعد األحنف، فاعتزل بهم ِإَلى وادي السباع

  لرد شهد األحنف بعد ذلك صفُت مع علي دلا صار 3بنو عىٍمرك أبا اجلرباء فراتلوا
 رلد سياسيا، لكنو لل زلتفظا بركح الوفاؽ كطلب السالـ خيار االعتزاؿ غَت

كٖتاشي الفنت كالبراء متحررا من اغراءات اخلضوع أك الثورة، ىذه الرؤيا اليت دفعتو 
  4اىل أف يصَت سيد أىل البصرة كرجلها ألنو ؽلثل سرىا كركحها
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، اال أف الرؤيا رغم مشاركة كثَت من الربائل العربية البصرية ُب تفاصيل النزاع ذاؾ   
السياسية العامة الذم انتصر فيها بعد ذلك ىي خيار االعتزاؿ؛ فتشكل ٙتة مزاج 
العاـ ّٓتمع لل ٔتنأل عن االصطفاؼ السياسي كالعسكرم ادلتحمس للحرب  
فكانت صدمة اجلمل حدثا عمق اإلحساس ٔتأساكية الوضع كقاد االٕتاه العاـ 

من عثماف؛ اىل ما قبل الفتنة، األمر الذم ىناؾ اىل استعادة حنينية ماضوية لز 
سيرعلها ُب نظر السياسيُت مصرا عثمانيا بكل ما ؼلتلف بو نعت العثماين عن 
األموم رغم الوشائج بُت عثماف كبٍت أمية  فالبصرة عثمانية ال بادلعٌت العرقي لنسب 

بارة أخرل؛ عثماف كاظلا ٔتعٌت الوالء دلرحلة كاملة جسدىا عثماف كصنع سياساهتا  بع
تتضمن عثمانيتها حيادية ٕتاه ادلسارات اليت آلت اليها تطورات الصراع  فاذا مثلت 
الشاـ من الناحية السياسية مصرا أمويا كجسدت الكوفة ادلظلومية العلوية فاف 
البصرة للت متحفظة بُت الطرفُت مصرة على العودة اىل اللحظة التارؼلية اليت 

عنو ما  كقد كاف احلسن البصرم ؽلثل ىذا االٕتاه فرد أثرسبرت االضلراؼ التارؼلي  
ركاه ابن ادلربد: فأما أبو سعيد احلسن البصرم فإنو كاف ينكر احلكومة، كال يرل 

وكان إذا جلس فتمكن في مجلسو ذكر عثمان فترحم عليو ثالثاً، ولعن رأيهم 
: مل يزؿ أمَت ادلؤمنُت ، كيروؿ: لو مل نلعنهم للعنا، ٍب يذكر عليان فيروؿقتلتو ثالثاً 

علي رٛتو اهلل يتعرفو النصر، كيساعده الظفر، حىت حكم، فلم ٖتكم كاحلق معك! 
أال ٘تضي قدمان، ال أبالك، كأنت على احلق! قاؿ أبو العباس: كىذه كلمة فيها 

  5جفاء، كالعرب تستعملها عند احلث على أخذ احلق كاإلغراء
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العباسية اىل أنصاره كىو يعدد ذلم  كجاءت كصية زلمد بن علي شيخ الدعوة 
خصائص األمصار السياسية كاضحة ُب بياف أف البصرة قد استمرت زلافظة على 
هنرها صامدة ُب كجو التغيَت حىت بدايات الدكلة العباسية: كمن كالمو ُب ىذا 
اجلنس أنٌو قاؿ لرجاؿ الدعوة حُت أراد توجيههم: أٌما الكوفة كسوادىا فهناؾ شيعة  

وأّما البصرة وسوادىا فعثمانية تدين بالكف وتقول: كن عبد اهلل  ككلده،علي 
، كأٌما اجلزيرة فحركرية مارقة كأعراب كأعالج المقتول وال تكن عبد اهلل القاتل

كمسلموف  ُب أخالؽ النصارل، كأٌما أىل الشاـ فليس يعرفوف إاٌل آؿ أيب سفياف 
مًتاكبا، كأٌما أىل مٌكة كادلدينة فرد كطاعة بٍت مركاف، كعداكة لنا راسخة، كجهال 

غلب عليهم أبو بكر كعمر، كلكن عليكم ٓتراساف  فإٌف ىناؾ العدد الكثَت كاجللد 
الظاىر، كىناؾ صدكر سادلة، كقلوب فارغة مل تترٌسمها األىواء كمل تتوٌزعها النحل، 

 فيهم  كمل تشغلها ديانة، كمل يردح فيها فساد، كليست ذلم اليـو علم العرب، كال
كتحارب األتباع للسادات ككتحالف الربائل كعصبٌية العشائر، كما يزالوف يدالوف 

   6كؽلتهنوف كيظلموف كيكظموف كيتمٌنوف الفرج كيؤٌملوف

، كالكوفة كلها علوية، البصرة كلها عثمانيةكقاؿ األصمعي يعدد كالءات األمصار: 
وإنما صارت البصرة عثمانية ، كالشاـ كلها أموية، كاجلزيرة خارجية، كاحلراز سنية

من يوم الجمل؛ إذ قاموا مع عائشة وطلحة والزبير؛ فقتلهم علي بن أبي طالب 
  كقيل لرجل من أىل البصرة: أٖتب عليا؟ قاؿ: كيف أحٌب رجال رضي اهلل عنو

  7قتل من قومي من لدف كانت الشمس ىكذا إىل أف صارت ىكذا ثالثُت ألفا
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اسي للبصرة باالعتزاؿ ليس اختزاال لتارؼلها ادلعرد تعريد اف توصيف اخليار السي   
س جدا؛ اذ شهدت ارضها نشاطا تواريخ ٚتيع امصار اإلسالـ ُب ذلك العهد ادلسيٌ 

سياسيا كحركات ثورية كانت تنطلق منها أك تفد اليها طيلة العهد األموم؛ موضوع 
الفيها بسبب تعريد الدراسة، لكنها ُب ٚتلتها كانت من األحداث اليت ال ؽلكن ت

العالقات الربلية اليت الزالت ٘تتلك قوهتا كسطوهتا كاليت تضطر أبناء ىذه الربيلة اك 
تلك االسترابة لنفَت أبنائها ُب أماكن أخرل، خاصة حركة اخلوارج اليت كانت بُت 
فًتة كأخرل هتاجم البصرة أك تتخذ منها مأكل كمنطلرا ذلا، كلعل احلدث األبرز 

البصريُت ُب ىذا العهد ىي االسترابة الكبَتة اليت أبداىا فرهاؤىا الذم شغل 
كمواليها لثورة ابن األشعث اليت قامت ُب كجو احلراج ك من كرائو عبد ادللك بن 
مركاف؛ كذلك دلا تواترت مظامل احلراج كٕتاكزاتو ْتق الناس اىل حد مل يعد 

بن زلمد بن األشعث  ٔتستطاعهم الصرب عليو فوجدكا ُب انتفاضة عبد الرٛتن
متنفسا ذلم فساندكىا ٔتا استطاعوا: كأقبل عبد الرٛتن حىت دخل البصرة فبايعو ٚتيع 

وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعتو أّن عّمال الحجاج كتبوا إليو أىلها  
إّن الخراج قد انكسر، وإن أىل الذّمة قد أسلموا ولحقوا باألمصار. فكتب 

إن من كان لو أصل في قرية فليخرج إليها، فأخرج الناس إلى البصرة وغيرىا: 
وجعل قّراء ، فرعلوا يبكوف كينادكين زلمداه! يا زلمداه! لتؤخذ منهم الجزية

  لكن كل ىذا ال ينفي حريرة تفضيل البصريُت دلوقف احلياد 8البصرة يبكون
الًتكيز على كاالعتزاؿ ما كجدكا لذلك سبيال ألنو يوفر ذلم مناخا عاما يساعدىم ُب 

أنشطتهم االقتصادية كيتيح ذلم االنصراؼ اىل العمل من أجل تنمية الثركة  فلم 
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يكن غريبا أف يتطور بُت جنباهتا األفكار اليت مثلها ادلعتزلة، كليس غريبا أف يربط 
وقف سياسي سلكو بعض مبعض مؤرخي ادلراالت بينهم كبُت اعتزاؿ الفتنة ك

 كأسامة بن زيد كغَتىم   الصحابة مثل سعد بن ايب كقاص

ٍب اهنا اعتاضت عن الفعل السياسي ادلوجو الذم كاف ؼلوضو ادلصراف السالفاف    
بادلمارسة العلمية ذات الطابع الفكرم، كاالىتماـ بالشؤكف االقتصادية اليت كانت 
يوفرىا ذلا موقعها اذلاـ احملاذم للخليج العريب كشط العرب كالفرات الذم ربطها 

كجنوب جزيرة العرب كشرؽ افريريا فنشطت  9ببالد فارس كاذلند كالصُتٕتاريا 
بذلك ديناميات آّتمع البصرم كراح يتحوؿ من صورة ٕتمع قول غالبيتها بدكية 
قبلية اىل صورة رلتمع حيوم ؽللك كفايتو من التعريد كالوفرة الفئوية؛ حيث ٘تايزت 

حلرفيُت كعماؿ النسيج كعماؿ داخلو فئات اجتماعية كثَتة كالترار كالباعة كا
األرض من مزارعُت فالحُت منكبُت على صيانة طليلها الذم طبرت شهرتو اآلفاؽ 

  ناىيك عن العبيد كالغرباء الرادمُت من أماكن 10كمولفُت لدل اإلدارة كغَتىم
، كالذين 11رلهولة اك فارين من أكضاع بائسة يطلبوف فرصة العيش ُب البصرة

دلنَت كادلظلم فيما يتلو من السنُت  فاسترطبت بذلك عناصر سيصوغوف مستربلها ا
كثَتة متباينة األصوؿ كاألعراؽ؛ األمر الذم سرع من كتَتة االندماج االجتماعي 

  كاستمرت تتوسع كيتعرد 12المواالةكاضطر الريمُت على آّتمع اىل تفعيل نظاـ 
رت ثناء نسيرها االجتماعي حىت اكتسبت خصوصيتها بُت األمصار كاستح

العارفُت، فرد دخل صعصعة بن صوحاف العبدم مرة على معاكية فراؿ لو: يا ابن 
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صوحاف أنت ذك معرفة بالعرب كْتاذلا، فأخربين عن أىل البصرة، كإياؾ كاحلمل 
، قاؿ:  البصرة واسطة العرب، ومنتهى الشرف والسؤدد، وىم أىل على قـو لرـو

م َسَروات العرب كدوران الرحا الخطط في أول الدىر وآخره، وقد دارت به
  كبكثرة أعداد النازحُت اىل البصرة تضخمت كتلة ادلوايل ادلندرجُت 13على قطبها

داخل الربائل كالعشائر العربية كقادت اىل ٚتلة ٖتوالت عميرة داخل البنية 
االجتماعية؛ حيث أخذت البصرة تنزع جلدىا الربلي الردًن كتتحرؾ من رلرد مكاف 

ن الربائل احملاربة ادلنتشرة على مساحات األرض كمًتاصة ْتسب يضم ٚتعا م
أصوذلا كانسأّا خاضعة لسلطة الدـ كالررابة كالذاكرة ادلشًتكة؛ اىل رلتمع اجلماعات 
االقتصادية ادلًتاتبة كادلشيدة حوؿ نول قرابية  كقد ٕتلى ىذا التحوؿ ُب التوصيفات 

يراؿ ٘تيم البصرة كعلداف الكوفة كاىل اجلديدة اليت صارت تلحق ُب نعت الربائل ف
العراؽ، شلا يعٍت أف ادلصر من ىذه األمصار مل يعد رلرد بعد جغراُب كمكاف احتواء 
كاستررار بل ٖتوؿ كيانا مدينيا لو طابعو كخصوصيتو كصار مرجعية تعريفية للربيلة  

اء حىت لهر أدب ادلفاخرات بُت البلداف الذم ترددت أصداؤه ُب رلالس اخللف
  ككاف للبصرة نصيبا كافرا منها؛ من ذلك الوصف الذم نرلو ادلسعودم 14كاألمراء

 عن األحنف بن قيس جاء فيو:

أما البصرة فإن أسفلها قَصب، وأوسطها خَشب، وأعالىا فراؿ األحنف:  
ُرطب، نحن أكثر ساجًا وعاجًا وديباجاً، ونحن أكثر قندًا ونقداً، واهلل ما آتي 

، قاؿ: فراـ إليو شاب من بكر بن اً، وال أخرج منها إال كارىاً البصرة إال طائع
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كائل فراؿ: يا أبا ْتر، ًِبى بلغت ُب الناس ما بلغت؟ فو اهلل ما أنت بأٚتلهم، كال 
بأشرفهم كال بأشرعهم، قاؿ: يا ابن أخي، ٓتالؼ ما أنت فيو، قاؿ: كما ذاؾ؟ 

  .15ينبغي أن يعنيك بتركي ما ال يَ ْعنيني كما عناك من أمري ما القاؿ: 

كجدت احلركة ادلعرفية ٔتختلف إتاىاهتا ُب البيئة البصرية مناخا صحيا أكثر    
مالءمة لالنشغاؿ العلمي ادلوضوعي البحت ادلتحرر نسبيا من التراذبات 
األيديولوجية اليت ٖتفزىا السياسة  كاف مل ؼلل أم مصر من امصار اإلسالـ ُب ذلك 

اجلداؿ السياسي العاـ كالتورط ُب صراعاتو  فاخترب بذلك العهد من ادلشاركة ُب 
آّتمع البصرم سلتلف التيارات اليت شكلت الثرافة االسالمية كشهدت مساجدىا 
كرلالسها كأسواقها كدكرىا كرلالس امرائها كأعياهنا سراالت فكرية؛ دينية كأدبية  

نة  فال غرابة إذا أف كانت ٖتفز أىل ادلعرفة ضلو انتاجات أكثر تنظيما كدقة كرصا
يطلع من ثناياىا الردرية ٍب ادلعتزلة كما تنطلق من مساجدىا كأسواقها بوادر 
التأصيل النحوم كاللغوم األكىل، إضافة اىل االختبارات الركحية اليت تزعمتها 

 طوائف الزىاد كالنساؾ من الذين شكلوا طالئع سابرة حلركة التصوؼ 

أقدـ شخصية متكلمة توردىا ادلصادر بوضوح ىي كفيما ؼلص علم الكالـ فاف    
  فربغم ادلعلومات ادلرتضبة عنو كادلتفرقة ُب بطوف 16شخصية معبد اجلهٍت البصرم

ادلصادر ادلتاحة، كرغم التشويش الذم تصنعو اقحامات الركاة كالكتاب ادلتأخرين 
لصة منها تظل دليوذلم األيديولوجية ُب عرضهم لتلك ادلعلومات اال اف الفائدة ادلستخ

ىامة ُب غياب معلومات أدؽ كاكفر  كلعل ابن عساكر ىو أكثر من توفرت لديو 
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اخبار على معبد اجلهٍت سرلها ُب كتابو تاريخ دمشق كعليو أعتمد ُب جل ما 
سأكرده بصدده  رغم التحفظ ادلبدئي الذم يرع على عاتق الباحث ُب ْتث 

من ٚتلة الركايات كاألخبار اليت تتناكؿ  إشكاالت ادلرحلة الباكرة من تاريخ اإلسالـ
 الشخصيات اليت اعتربىا ادلتأخركف ذات مذاىب ضالة كمشبوىة 

قاؿ ادلرريزم ُب خططو: أٌكؿ من قاؿ بالردر ُب اإلسالـ معبد بن خالد اجلهٍت    
ككاف غلالس احلسن بن احلسُت البصرم، فتكٌلم بالردر ُب البصرة، كسلك أىل 

رأكا عمرك بن عبيد ينتحلو، كأخذ معبد ىذا الرأم عن رجل من  البصرة مسلكو دلٌا
 ، فلّما عظمت الفتنة بواألساكرة يراؿ لو أبو يونس سنسويو كيعرؼ باألسوارم

عٌذبو احلٌراج كصلبو بأمر عبد ادللك بن مركاف، سنة ٙتانُت من اذلررة ػ إىل أف قاؿ: 
كمعبد اجلهٍت إىل احلسن ككاف عطاء بن يسار قاضيان يرل الردر ككاف يأٌب ىو 

البصرم، فيروالف لو إٌف ىؤالء يسفكوف الٌدماء كيرولوف إظٌلا ٕترم أعمالنا على قدر 
  ىذا ُب الوقت الذم كانت فيو 17اهلل فراؿ: كذب أعداء اهلل فطعن عليو ّٔذا

عريدة اجلرب تنتشر كتترذر لدل لفيف كبَت من الناس حىت عربكا عنها ُب اشعارىم 
 كصارت تدكر ُب خطاباهتم كحكاياهتم: كارجازىم، 

 قىاؿى بػىٍعضي الرُّجَّاًز:

 يىا أىيهىا اٍلميضمر علا الهتم     إًنَّكى ًإٍف تػيٍردىر لىكى احليمَّى ٖتيىمٍ 

 كىلىٍو عىلىٍوتى شىاًىرنا ًمنى اٍلعىلىًم     كىٍيفى تػىوىقّْيكى كىقىٍد جفَّ اٍلرىلىمٍ 
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 كىقىاؿى آخىري 

ٍر     ًإٍف كيٍنتي أخطأتي فىمىا أىخىطىا الردرٍ ًىيى ادلراديري فليمٍ   ًٍت أىٍك فىذى

 كىقىاؿى اٍلفىرىٍزدىؽي 

امىةى اٍلكيسىًعٌي لىمَّا     غىدىٍت ًمٍتّْ مىٍطلىرىةن نػىوىاري   نىًدٍمتي نىدى

ـى ًحُتى أىٍخرىجىوي الضّْرىاري   كىكىانىٍت جىنَّةن فىخىرىٍجتي ًمنػٍهىا     كىآدى

امى  ًر اخٍلًيىاري  كىلىٍو ضىنٍَّت يىدى ًّٔىا كىنػىٍفًسي     لىكىافى عىلىيَّ لًٍلرىدى
18 

اف الذم يهمنا ُب معبد اجلهٍت أسبريتو التارؼلية ُب الكالـ على قضايا أصبحت    
فيما بعد من الثوابت النمطية دلباحث االعتراد؛ خاصة مسائل الرضاء كالردر اليت 

وقائع التارؼلية ادلفصلية اليت اشتهر ّٔا  كنصوص ابن عساكر كاضحة ُب ربطها بال
شهدىا آّتمع اإلسالمي ُب قرنو األكؿ  اذ يسرل اف معبد اجلهٍت كاف من بُت 
الرراء الذين شهدكا كقائع صفُت كتداكلوا فيما بينهم انشغاذلم العميق بادلصَت الذم 

: اجتمعت القراء إلى معبد ينتظر أمة اإلسالـ: عن عبد ادللك بن عمَت قاؿ
موضع احلكمُت فرالوا لو قد طاؿ أمر  وكان ممن شهد دومة الجندلالجهني 

ىذين الرجلُت فلو لريتهما فسألتهما عن بعض أمرعلا فراؿ تعرضوين ألمر أنا لو  
كاره كاهلل ما رأيت كهذا احلي من قريش كأف قلؤّم أقفلت بأقفاؿ من حديد كأنا 

موسى األشعرم فرلت لو  صائر إىل ما سألتم  قاؿ معبد اجلهٍت فخرجت فلريت أبا
صحبت رسوؿ اهلل فكنت من صاحلي أصحابو كاستعملك فكنت من صاحلي 
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عمالو كقبض كىو عنك راض كقد كليت أمر ىذه األمة فانظر ما أنت صانع فراؿ 
يل يا معبد غدا يدعو الناس  إىل رجل ال ؼلتلف  فيو اثناف فرلت ُب نفسي أما ىذا 

رجت فلريتو كىو راكب بغلتو يريد ادلسرد فرد عزؿ صاحبو فطمعت ُب عمرك فخ
فأخذت بعنانو فسلمت عليو فرلت أبا عبد اهلل إنك قد صحبت رسوؿ اهلل فكنت 
من صاحلي أصحابو قاؿ ْتمد اهلل قلت كاستعملك فكنت من صاحلي عمالو فراؿ 
بتوفيق اهلل قلت كقبض كىو عنك راض فراؿ ٔتن اهلل ٍب نظر إيل شزرا فرلت قد 

ألمة فانظر ما أنت صانع فخلع عنانو من يدم ٍب قاؿ يل إيها  تيس كليت ىذه ا
جهينة ما أنت كىذا لست من أىل السر كال من أىل العالنية كاهلل ما ينفعك احلق 

 كال يضرؾ الباطل ٍب مضى كتركٍت فأنشأ معبد يروؿ:

 إين لريت أبا موسى فأخربين    ٔتا أردت كعمرك ضن باخلرب

 صاحبو     عمرك لعمرؾ عند الفصل كاخلطركشتاف بُت أيب موسى ك 

 19ىذا لو غفلة أبدت سريرتو    كذاؾ ذك حذر كاحلية الذكر 

كالبد اف كثَتا من ادلراقبُت لألحداث اليت كانت تتطور آنذاؾ بوتائر سريعة    
كبإتاه مصائر سليفة قد شغلوا أنفسهم بالتفكَت فيها؛ ُب دكافعها كاسبأّا، األمر 

فع مفكرا حياديا ال مصلحة لو ُب ذاؾ الصراع كال أعلية سياسية الذم كاف سيد
ؽللكها حىت يدافع عن مواقعو فيها؛ اف تدكر برأسو األفكار األشد حرجا ألهنا أكثر 
بداىة؛ ككاف معبد ؽلتلك ادلواصفات اليت أىلتو ألف يكوف سباقا ُب التعبَت بصراحة 

الصدؽ اليت تصفو ّٔا  عما ٕتيش بو نفسو إزاء ما حدث كػلدث  ألف صفة
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مصادرنا السنية مهمة ُب فهم ادلنطلرات اليت ٖترؾ ّٔا ُب دعوتو لفكرة الردر كاليت 
تنص صراحة على أف االنساف صانع أفعالو كأف حوادث التاريخ ترع من خالؿ فعل 

لما الناس ال بردر سابق: ككاف قـو يتكلموف ُب الردر احتمل الناس حديثهم 
مل يتوىم  في الدين وصدق ألسنتهم وأمانتهم في الحديث عرفوا من اجتهادىم
  20فمنهم قتادة ومعبد الجهني ىو رأسهمبسوء رأيهم  بلواعليهم الكذب كإف 

كتردمو بعض الركايات الرليلة ُب صورة طالب ادلعرفة ال يكف عن البحث كالسؤاؿ: 
يدع من  عن معاكية بن قرة عن معبد اجلهٍت قاؿ قلت لعبد اهلل بن عمر رجل مل

اخلَت شيئا إال عمل بو إال أنو كاف شاكا قاؿ ىلك البتة قاؿ فرلت رجل مل يدع 
الشر شيئا إال عمل بو غَت أنو يشهد أف ال إلو إال اهلل قاؿ عش كال تغًت ٍب لريت 

  21ابن عباس فرلت لو مثل ذلك فراؿ يل مثل ذلك

كنة ُب العريدة السنية كُب ىذا الصدد ال نستطيع أف نصدؽ ما تنرلو ادلصنفات ادلد 
من اف النيب كصحابتو قد تكلموا سلفا ُب ىذه األمور كحددكا كجو احلق كالباطل 
فيها كحسموا أمرىا كبالتايل من خالفها يكوف سلالفا دلعلـو من الدين بالضركرة، 
كاألقرب للمنطق التارؼلي أف الركاة ٖتت ضغط نزاعات الررف األكؿ كالثاين ىم من 

ار كنسبوىا إليهم  خاصة إذا تذكرنا اف الفكرة ادلرابلة لفكرة الردر ىي كضعوا األخب
اجلربية؛ كىذه صيغت من طرؼ بٍت أمية كأنصارىم ككجدت تشريعا ذلا من معاكية 
نفسو  كالركايات اليت نرلها احملدثوف بشأف مشكلة الردر كفَتة ككلها يدكر حوؿ 
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كتشدد النكَت عليو، منها ما ركاه التحذير من الوقوع فيما ذىب اليو معبد كغَته 
 احملدث الفريايب ُب كتاب الردر: 

ًر بًاٍلبىٍصرىًة مىٍعبىده  ا اٍلرىدى يعنا: كىافى أىكَّؿي مىٍن قىاؿى ُب ىىذى ، قىاالى ٚتًى عىٍن ػلىٍِتى ٍبًن يػىٍعميرى
: اجلٍيهىًٍتُّ، فىاٍنطىلىٍرتي أىنىا، كىٛتيىٍيدي ٍبني عىٍبًد الرٍَّٛتىًن احلًٍٍمَتً  مُّ حىاجُّْتى أىٍك ميٍعتىًمرًينى، قىاؿى

ا ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كسلم، فسألناه عما  نىا أىحىدن فػىريٍلنىا: لىٍو أىتػىيػٍ
ًر، فػىوىافػىٍرنىا عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمى، دىاًخالن اٍلمى  ًء ُب اٍلرىدى ٍسًردى، يروؿ ىىؤيالى

ًيًنًو، كىاآٍلخىري عىٍن يىسىارًًه، فىظىنػىٍنتي أىفَّ صىاًحيب  فىاٍكتػىنػىٍفتيوي أىنىا كىصىاًحيب، أىحىدينىا عىٍن ؽلى
: أىبىا عىٍبًد الرٍَّٛتىًن، إًنَّوي قىٍد لىٍهرى ًقبػىلىنىا  ـى ًإيلىَّ، فػىريٍلتي نَاٌس يَ ْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن، سىيىًكلي اٍلكىالى

، ُروَن اْلِعْلمَ َويتَ َفقَّ    كىقىاؿى اٍلميٍعتىًمري ُب حىًديًثًو: كىيتػىرىفَّريكفى اٍلًعٍلمى، كىيػىريوليوفى أىٍف الى قىدىرى
: فىًإذىا لىًريتيميوىيٍم، فىأىٍخربيكىيٍم أىينّْ بىرًمءه ًمنػٍهيٍم، كىأىنػَّهيٍم ًمٍتّْ بػىرىآءه،  كىأىفَّ اأٍلىٍمرى أينيفه  قىاؿى

: لىٍو كىافى أًلىحىًدًىٍم ًمٍلءي اأٍلىٍرًض ذىىىبنا فىأىنٍػفىرىوي، مىا كىالًَّذم ػلىًٍلفي  بًًو عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى
ر يػىٍربىلي اللَّوي ًمٍنوي حىىتَّ يػيٍؤًمنى بًاٍلرىدى

   كما سرلو ابو داككد السرستاين ُب سننو: 22

، كىٛتيىٍيًد ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن،  ٍرنىا لىوي عىٍن ػلىٍِتى ٍبًن يػىٍعمىرى : لىًريػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني عيمىرى فىذىكى قىاالى
 : َنةَ اٍلرىدىرى كىمىا يػىريوليوفى ًفيًو فىذىكىرى ضلىٍوىهي زىادى قىاؿى فػىرىاؿى يىا  َوَسأََلُو رَُجٌل ِمْن ُمَزيْ َنَة َأْو ُجَهي ْ

ا نػىٍعمىلي أىُب شىٍيءو قىٍد خىالى أىٍك مىضىى أى  : رىسيوؿى اللًَّو ًفيمى ٍك ُب شىٍيءو ييٍستىٍأنىفي اآٍلفى؟ قىاؿى
: ًإفَّ أىٍىلى  : فىًفيمى اٍلعىمىلي؟ قىاؿى ُب شىٍيءو قىٍد خىالى كىمىضىى فػىرىاؿى الرَّجيلي أىٍك بػىٍعضي اٍلرىٍوـً

  اف 23النَّارً  اجلٍىنًَّة يػييىسَّريكفى لًعىمىًل أىٍىًل اجلٍىنًَّة، كىًإفَّ أىٍىلى النَّاًر يػييىسَّريكفى لًعىمىًل أىٍىلً 
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التعريض ٔتعبد اجلهٍت ُب ركاية ايب داككد كاضح، كذلك ُب اإلشارة اىل نسب الرجل 
 الذم سأؿ النيب كٖتديده ُب جهينة اك مزينة أسهل من جهة ربطو ٔتعبد اجلهٍت     

 : ، قىاؿى َنَة ِفيِو رََىٌق وََكاَن يَ تَ عىٍن ػلىٍِتى ٍبًن يػىٍعمىرى ُب َعَلى َكاَن رَُجٌل ِمْن ُجَهي ْ ثَ وَّ
ِجيَرانِِو، ثُمَّ ِإنَُّو قَ َرَأ اْلُقْرآَن، َوفَ َرَض اْلَفَراِئَض، َوَقصَّ َعَلى النَّاِس، ثُمَّ ِإنَُّو َصاَر ِمْن 

ًرا، َوَمْن َشاَء َعِمَل َشرِّا : َأْمرِِه أَنَُّو َزَعَم َأنَّ اْلَعَمَل أُُنٌف، َمْن َشاَء َعِمَل َخي ْ   قىاؿى
ا ًمٍن أىٍصحىاًب فػىلىًريتي أىبى  ، مىا رىأىيٍػنىا أىحىدن : كىذىبى يًليَّ فىذىكىٍرتي ذىًلكى لىوي فػىرىاؿى ا اأٍلىٍسوىًد الدّْ

، ٍبيَّ ًإينّْ حىرىٍرتي أىنىا كىٛتيىٍيدي ٍبني عىٍبدً   رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإالَّ يػيٍثًبتي اٍلرىدىرى
ًدينىةى فػىنػىٍلرىى أىٍصحىابى رىسيوًؿ اللًَّو  الرٍَّٛتىًن احلًٍٍمَتىًمُّ، نىا حىرَّنىا قػيٍلنىا نىٍأٌب اٍلمى فػىلىمَّا قىضىيػٍ

ًدينىةى لىًرينىا إًٍنسىاننا ًمنى  نىا اٍلمى : فػىلىمَّا أىتػىيػٍ ًر قىاؿى  صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىنىٍسأىذلييٍم عىًن اٍلرىدى
: اأٍلىٍنصىاًر، فػىلىٍم نىٍسأىٍلوي، قىا : قػيٍلنىا حىىتَّ نػىٍلرىى اٍبنى عيمىرى أىٍك أىبىا سىًعيدو اخٍليٍدرًمَّ قىاؿى ؿى

 : : قػيٍلتي ـى عىٍن مًشىالًًو قىاؿى ًيًنًو كىقىا : فػىريٍمتي عىٍن ؽلى فػىلىًرينىا اٍبنى عيمىرى كىفَّوي عىٍن كىفًّْو، قىاؿى
ٍلوي، أًلىينّْ   : الى بىٍل سى : قػيٍلنىا: يىا أىبىا عىٍبًد أىتىٍسأىليوي أىٍك أىٍسأىليوي قىاؿى كيٍنتي أىٍبسىطى ًلسىاننا ًمٍنوي قىاؿى

نىا بًاٍلًعرىاًؽ قىٍد  قَ َرُءوا اْلُقْرآَن، َوفَ َرُضوا اْلَفَراِئَض، َوَقصُّوا َعَلى الرٍَّٛتىًن: ًإفَّ نىاسنا ًعٍندى
يػٍرنا، كىمى النَّاِس  ، مىٍن شىاءى عىًملى خى : فىًإذىا يػىٍزعيميوفى أىفَّ اٍلعىمىلى أينيفه ٍن شىاءى عىًملى شىرِّا، قىاؿى

لىًريتيٍم أيكلىًئكى فػىريوليوا: يػىريوؿي اٍبني عيمىرى ىيوى ًمٍنكيٍم بىرًئه كىأىنٍػتيٍم ًمٍنوي بػيرىآءي؛ اٍبني عيمىرى ًمٍنكيٍم 
أىخىذى أىحىديىيٍم ًمٍثلى  بىرًئه، كىأىنٍػتيٍم ًمٍنوي بػيرىآءي، فػىوىاللًَّو لىٍو جىاءى أىحىديىيٍم ًمنى اٍلعىمىًل، أىٍك قىاؿى 

   كما أكرده البيهري ُب كتاب الرضاء كالردر: 24أيحيدو مىا تػيريبّْلى ًمٍنوي حىىتَّ يػيٍؤًمنى بًاٍلرىدىر
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 : : فىأىتػىٍيتي أيبػىيِّا فػىريٍلتي ًر قىاؿى : كىقىعى ُب نػىٍفًسي شىٍيءه ًمنى اٍلرىدى ، قىاؿى يٍػلىًميّْ ِإنَُّو عىًن اٍبًن الدَّ
ثِْني ِبَشْيٍء َلَعلَّ اللََّو يُْذِىُبُو ِمْن قَ ْلِبي َقْد َوَقعَ   ِفي نَ ْفِسي َشْيٌء ِمَن اْلَقَدِر َفَحدِّ

بػىهيٍم كىىيوى غىيػٍري لىاملًو  : ًإفَّ اللَّوى عىزَّ كىجىلَّ لىٍو عىذَّبى أىٍىلى مسىىاكىاتًًو كىأىٍىلى أىٍرًضًو عىذَّ فػىرىاؿى
يػٍرنا ذلىيٍم ًمٍن أىٍعمىاذلًًٍم، كىلىٍو أىنٍػفىٍرتى ًمٍثلى أيحيدو ذىىىبنا ُب ذلىيٍم، كىلىٍو رىًٛتىهيٍم كىانىٍت رى  ٍٛتىتيوي خى

ًر، كىتػىٍعلىمى أىفَّ مىا أىٍخطىأىؾى ملٍى يىكيٍن  ًبيًل اللًَّو مىا قىًبلىوي اللَّوي ًمٍنكى حىىتَّ تػيٍؤًمنى بًاٍلرىدى سى
، كىأىفَّ مىا أىصىابىكى ملٍى يىكيٍن لًيي  ، كىلىٍو ًمتَّ عىلىى غىٍَتً ذىًلكى دىخىٍلتى النَّارى لًييًصيبىكى ٍخًطئىكى

: ٍبيَّ أىتػىٍيتي عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو فىحىدَّثىًٍت  ا قىاؿى يٍػفىةى فىحىدَّثىًٍت ٔتًٍثًل ىىذى : فىأىتػىٍيتي حيذى قىاؿى
: فىأىتػىٍيتي زىٍيدى ٍبنى ثىاًبتو فىحىدَّثىًٍت عىًن ال ا قىاؿى ا ٔتًٍثًل ىىذى نَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ٔتًٍثًل ىىذى

كىرىكىاهي أىبيو دىاكيدى السًّْرٍستىاينُّ ُب ًكتىاًب السُّنىًن عىٍن زليىمًَّد ٍبًن كىًثَتو بًنىٍحًو مىٍعنىاهي 
25  

عى عىٍمرىك ٍبنى شيعى  ، أىنَّوي مسًى ثػىنىا عىطىاءي ٍبني أىيب رىبىاحو : كيٍنتي كاحلديث التايل: حىدَّ ، يػىريوؿي ٍيبو
ًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًّْب جىاًلسنا فىذىكىريكا رًجىاالن يػىريوليوفى: ًإفَّ اللَّوى قىدَّرى كيلَّ شىٍيءو مىا خىالى  ًعٍندى سى
ـً  ا غىًضبى قىطُّ غىضىبنا أىشىدَّ ًمٍنوي حىىتَّ ىىمَّ بًاٍلًريىا : فػىوىاللًَّو مىا رىأىٍيتي سىًعيدن ، قىاؿى ، اأٍلىٍعمىاؿى

ٍعتي ًفيًهٍم حىًديثنا كىفىاىيٍم بًًو شىرِّا، كىػٍليهيٍم  : تىكىلَّميوا بًًو، أىمىا كىاللًَّو لىرىٍد مسًى ٍبيَّ سىكىنى فػىرىاؿى
: فػىنىظىرى ًإيلىَّ كىقىٍد سىكىنى  ؟ قىاؿى : رىًٛتىكى اللَّوي يىا أىبىا زليىمَّدو كىمىا ىيوى : قػيٍلتي لىٍو يػىٍعلىميوفى  قىاؿى

عى رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بػىٍعضي غىضى  ٍيجو أىنَّوي مسًى : حىدَّثىًٍت رىاًفعي ٍبني خيدى ًبًو فػىرىاؿى
: يىكيوفي قػىٍوـه ُب  ، كىمىا كىفىرىٍت أُمَِّتي َيْكُفُروَن بِاللَِّو َوبِاْلُقْرآِن، َوُىْم اَل َيْشُعُرونَ يػىريوؿي
: بًًو اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل قى  ؟ قىاؿى : فػىريٍلتي يىا رىسيوؿى اللًَّو كىٍيفى ذىًلكى يُِقرُّوَن بِبَ ْعِض اؿى

: غلىٍعىليوفى إًبًٍليسى ًعٍدالن لًلًَّو ُب  اْلَقَدِر َوَيْكُفُروَن بِبَ ْعِضوِ  : مىا يػىريوليوفى؟ قىاؿى : قػيٍلتي قىاؿى
ري ًمنى اللًَّو، كىالشَّ  ٍلًرًو كىقػىٍولًًو، كىيػىريوليوفى: اخلٍىيػٍ ؽلىاًف خى ، فػىيىٍكفيريكفى بػىٍعدى اإٍلً رُّ ًمٍن إًبًٍليسى



 مجلة دورية دولية محكمة                                   مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 676 01العدد

 

اًؿ،  اكىًة كىاٍلبػىٍغضىاًء كىاجلًٍدى ٍعرًفىًة بًاٍلريٍرآًف، مىا يػىٍلرىى أيمَّيًت ًمنػٍهيٍم ًمنى اٍلعىدى ُأولَِئَك زَنَاِدقَةُ كىاٍلمى
ا أىقىلَّ مىٍن  َىِذِه اأْلُمَّةِ  : ٍبيَّ يػىبػٍعىثي اللَّوي طىاعيوننا فػىتػىٍفٌتى عىامَّتػيهيٍم، ٍبيَّ يىكيوفي خىٍسفه فىمى قىاؿى

يػىٍنريو ًمٍنوي، اٍلميٍؤًمني يػىٍومىًئذو قىًليله فػىرىحيوي، شىًديده غىمُّوي، ٍبيَّ يىكيوفي اٍلمىٍسخي، فػىيىٍمسىخي اللَّوي 
، ٍبيَّ ؼلىٍريجي الدَّجَّاؿي عىلىى أىثىًر ذىًلكى قىرًيبنا ٍبيَّ بىكىى رىسيوؿي اللًَّو عىامَّةى أيكلىًئكى ًقرىدىةن كىخىنى  ازًيرى

: رىٍٛتىةن ذلىيمي  نىا لًبيكىائًًو قػيٍلنىا مىا يػيٍبًكيكى يىا رىسيوؿى اللًَّو قىاؿى يػٍ ، صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حىىتَّ بىكى
ا اأٍلىٍشًريىاءي ًمنػٍهيمي اٍلميتػىعىبّْ  دي، كىًمنػٍهيمي اٍلميٍرتىًهدي، مىعى أىنػَّهيٍم لىٍيسيوا بًأىكًَّؿ مىٍن سىبىقى ًإىلى ىىذى

 ِإنَّ َعامََّة َمْن َىَلَك ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل بِالتَّْكِذيِب بِاْلَقَدرِ اٍلرىٍوًؿ، كىضىاؽى ًْتىٍمًلًو ذىٍرعنا، 
ؽلى  : قػيٍلنىا: يىا رىسيوؿى اللًَّو كىٍيفى اإٍلً ًٍلكي قىاؿى هي، كىأىنَّوي الى ؽلى : يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىٍحدى افي بًاٍلرىدىًر؟ قىاؿى

ٍلًق  ا قػىٍبلى خى مىعىوي أىحىده ضىرِّا كىالى نػىٍفعنا، كىيػيٍؤًمني بًاجلٍىنًَّة كىالنَّاًر، كىيػىٍعلىمي أىفَّ اللَّوى خىلىرىهيمى
ٍلرنا فىرىعىلى مىٍن شىاءى ًمنػٍهيٍم  ًإىلى اجلٍىنًَّة، كىمىٍن شىاءى ًمنػٍهيٍم ًإىلى النَّاًر عىٍدؿه اخلٍىٍلًق، كىخىلىقى خى

: صىدىؽى اللَّوي  : قػيٍلتي ، قىاؿى ذىًلكى ًمٍنوي، كىكيلّّ يػىٍعمىلي ٔتىا خيًلقى لىوي كىىيوى صىائًره ًإىلى مىا خيًلقى
كىرىسيوليوي، أىٍك كىمىا قىاؿى 

اعترادعلا   ٍب الركاية اليت تريد أف ٕتمع بُت معاكية كعليا ُب 26
ٔتا يتعارض كمذىب معبد كاليت أكردىا البيهري كالتايل: عىٍن جىٍعفىًر ٍبًن زليىمَّدو، عىٍن 
: دىخىلى احلٍىسىني ٍبني عىًليٍّ عىلىى ميعىاًكيىةى فػىرىاؿى ميعىاكًيىةي: أىبيوؾى الًَّذم كىافى يػيرىاًتلي  أىبًيًو، قىاؿى

: عىًلمى أىفَّ مىا أىٍخطىأىهي ملٍى يىكيٍن أىٍىلى اٍلبىٍصرىًة، فىًإذىا كىافى آًخري ال نػَّهىاًر مىشىى ُب طيريًقهىا؟ قىاؿى
ٍقتى  لًييًصيبىوي، كىمىا أىصىابىوي ملٍى يىكيٍن لًييٍخًطئىوي  فػىرىاؿى ميعىاًكيىةي: صىدى

  كتستمر الركايات 27
لدل البيهري تًتل كتصب كلها ُب إتاه ٗتطئة الرائلُت بالردر كتبديعهم لترعل من 
ثػىنىا ٛتىَّادي ٍبني زىٍيدو، عىٍن  األمر كلمة اٚتاع لدل صحابة النيب كتابعيهم فيكتب: حىدَّ

ميهيٍم ًإالَّ ًإٍف قيًضيى كىًإٍف قيدّْرى  : أىٍدرىٍكتي النَّاسى كىمىا كىالى ، قىاؿى   28أىيُّوبى
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 كال بد أف معبد كغَته قد تأملوا ُب تارؼلهم الذم عاشوا تفاصيلو كراكدىم السؤاؿ   
حوؿ مدل مسؤكلية اهلل أك االنساف فيو  كمشكلة معبد تكمن ُب أنو مل يستطع أف 
يعترد أف إرادة اهلل السابرة ترف خلف االنرسامات اليت قصمت لهر السلف 
األكؿ كاالضلرافات اليت أخذت تترذر منذ بدايات العهد األموم، ليس اهلل مسؤكال 

كبالتايل يكوف حسابو عليها معروال  عنها ألف االنساف ىو الذم يصنعها كيفعلها 
كمشكلتو األخرل أنو مل تكن لديو رغبة ُب اف يكوف زلسوبا على أم طرؼ من 
األطراؼ اليت تعمل ضمن تدافع سياسي كاضح كألجل قضايا سياسية بينة كدلصلحة 
قبائل اك بيوت اك شخصيات زلددة، فال قريش كال بٍت أمية كال آؿ البيت كال عامة 

من الذين استنفرهتم احلركة اخلارجية  شلا يعٍت أنو كاف يفترر للسند األعراب 
السياسي الذم ػلميو من غائلة التهم كالرقابة  كقد ٕتلت عزلتو ُب اخلرب الذم يركيو 
ابن عوف قاؿ: كنا جلوسا ُب مسرد بٍت عدم كفينا أبو السوار فدخل معبد اجلهٍت 

أدخل ىذا مسجدنا ال تدعوه السوار ما من بعض أبواب ادلسرد فراؿ أبو 
  كذكر عمرك بن دينار قاؿ: بينا طاككس يطوؼ بالبيت لريو معبد يجلس إلينا

ىذا اجلهٍت فراؿ لو طاككس أنت معبد قاؿ نعم قاؿ فالتفت إليهم طاككس فراؿ: 
  29معبد فأىينوه

كالغريب أف بعض ادلصادر قدمت بسبيل التعريض بو معلومات يستطيع الباحث     
تكنو منها ما ذكرتو آنفا منها أهنا جعلت اجلعد مسبوقا بشخصية غامضة أف يس

وما : ٛتاد بن زيد عن ابن عوف قاؿ أدركت الناس 30تدعى سيستويو البراؿ
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حقير يقال لو سستويو البقال  حىت نشأ ىا ىنا يتكلمون إال في علي وعثمان
ابن عوف ىنا ككاف أكؿ من تكلم ُب الردر فراؿ ٛتاد فما لنكم برجل يراؿ لو 

قدري إال سستويو ومعبد حرَت  كعن يونس بن عبيد قاؿ أدركت البصرة كما ّٔا 
  مسعت األكزاعي يروؿ أكؿ من نطق ُب الردر الجهني وآخر ملعون في بني عوانة
فأخذ عنو معبد  كان نصرانيا فأسلم ثم تنصررجل من أىل العراؽ يراؿ لو سوسن 

ص كاضح ُب هتكمو على معبد من خالؿ   كالن31اجلهٍت كأخذ غيالف عن معبد
ربط شخصيتو بشخصية رجل براؿ ضعيف الدين مترلب عدًن العصبية األمر الذم 
نفهم منو اف الذين تكلموا ُب الردر ىم من الفئات ادلهمشة اليت ال رأم ذلا كال 
مصلحة فيما كاف ػلدث؛ كبالتايل تستطيع بنظرنا أف ٘تتلك الرؤيا األكثر موضوعية 

هنا األشد حيادية ُب صراع كانت ٖتركو قول نافذة غلمعها انتماؤىا لربيلة ٔتا أ
قريش  ألف اللعبة السياسية كانت تدكر رحاىا برريش كعليها، دعما ذلذا البيت من 

 بيوهتا أك ذاؾ؛ أك ضدىا ٘تاما كما كاف يفعل اخلوارج  

ن جَتانو ٍب عن ػلِت بن يعمر قاؿ كاف رجل من جهينة فيو زىو ككاف يًتقب م   
إنو قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس ثم إنو صار من أمره أنو زعم 

  عن ابن عوف قاؿ أمراف أن العمل أنف من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا
أدركتهما كليس ّٔذا ادلصر منهما شيء كأنا بُت ألهركم كما تركف الكالـ ُب الردر 

قاؿ ما مسعتو  كان لحيقا رة يقال لو ستسويواألساو إف أكؿ من تكلم فيو رجل من 
، ٍب تكلم فيو بعده فإذا ليس لو تبع عليو إال المالحيققاؿ ألحد حليرا غَته قاؿ 
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يراؿ لو معبد اجلهٍت فإذا لو عليو تبع قاؿ كىؤالء  رجال قد كانت لو مجالسةيعٍت 
  32المعتزلةالذين يدعوف 

د تكوف نشأت أساسا ردا على الفكرة كالذم تغفلو ادلصادر أف فكرة الردر ق     
اليت أخذ يركجها األمويوف حوؿ سندىم اإلذلي ُب امتالؾ السلطة ألنو ال مانع دلا 
أعطيت كال معطي دلا منعت كال ينفع ذا اجلد منك اجلد اليت كاف يكررىا معاكية من 
على منربه  فادلعتزلة ُب النص السابق ىم معتزلة الصراع الذم كاف يدار عرب 

 االصطفاؼ كادلواالة ذلذا الطرؼ أك ذاؾ 

كتدليال على اؽلانو بفكرتو فرد خاض معبد ٕتربة النضاؿ السياسي ضد السلطة    
األموية من خالؿ مشاركتو ُب الثورة العاصفة اليت تزعمها زلمد بن األشعث كلفيف 
ىاـ من فرهاء اإلسالـ كاليت لو صلحت لكانت غَتت تاريخ اإلسالـ اىل غَت 

وجهة اليت سار اليها  كتذكر بعض الركايات عن مالك بن دينار قاؿ لريت معبدا ال
  قاتل الحجاج في المواطن كلها.اجلهٍت ٔتكة بعد ابن األشعث كىو جريح كقد 

وال كعن صدقة بن يزيد قاؿ كاف احلراج يعذب معبدا اجلهٍت بأصناؼ العذاب 
الذباب مربلة ترع عليو قاؿ  قاؿ فكاف إذا ترؾ من العذاب يرل يجزع وال يستعتب

فيصيح كيضج قاؿ فيراؿ لو، قاؿ أما إف ىذا من عذاب بٍت آدـ فأنا أصرب عليو 
كأما الذباب من عذاب اهلل فلست أصرب عليو فرتلو  كجاءت ُب ذات النص ركاية 

  33أخرل مفادىا أنو: ُب سنة ٙتانُت قتل عبد ادللك معبدا اجلهٍت كصلبو بدمشق
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مرالتو شخصية أخرل شهَتة لفرط ما تداكلتها مصنفات اىل  كقد خلف معبد ُب
السنة بالتشنيع؛ ىي شخصية غيالف الدمشري الذم قتل على عهد ىشاـ بن عبد 
ادللك بإيعاز من فتول األكزاعي شيخ متسننة الشاـ  أخذ غيالف الدمشري ادلذىب 

و إالٌ ُب شيء من عن احلسن بن زلٌمد بن احلنفٌية كمل تكن سلالفة احلسن ألبيو كألخي
اإلرجاء  ركل أٌف احلسن كاف يروؿ ػ إذا رأل غيالف ُب ادلوسم ػ: أتركف ىذا، ىو 
حٌرة اهلل على أىل الشاـ، كلكٌن الفىت مرتوؿ، ككاف كحيد دىره ُب العلم كالزىد 
كالدعاء إىل اهلل كتوحيده كعدلو، قتلو ىشاـ بن عبد ادللك كقتل صاحبو  كسبب 

ب إىل عمر بن عبد العزيز كتابان ػلذّْره فيو من انطفاء السٌنة كلهور قتلو أٌف غيالف كت
البدعة  فلٌما كصلت الرسالة إىل عمر بن عبد العزيز دعاه كقاؿ: أعٌٍت على ما أنا 
فيو  فراؿ غيالف: كٌلٍت بيع اخلزائن كرٌد ادلظامل فوالٌه فكاف يبيعها كينادم عليها 

الوا إىل متاع الظٌلمة، تعالوا إىل متاع من خلىف كيروؿ: تعالوا إىل متاع اخلونة، تع
الرسوؿ ُب أٌمتو بغَت سٌنتو كسَتتو، ككاف فيما نادم عليو جوارب خٌز فبلغ ثالثُت 
ألف درىم، كقد أتكل بعضها  فراؿ غيالف: من يعذرين شٌلن يزعم أٌف ىؤالء كانوا 

بن عبد ادللك  أٌئمة ىدل كىكذا يأتكل كالناس ؽلوتوف من اجلوع  فمٌر بو ىشاـ
قاؿ: أرل ىذا يعيبٍت كيعيب آبائي كإف لفرت بو اليقطٌعٌن يديو كرجليو فلٌما كىل 

  34ىشاـ قتلو على الٌنحو اٌلذم أكعده

أردت من ىذا العرض ادلوجز دلساعلة معبد اجلهٍت ُب التأسيس للثرافة اإلسالمية 
ادلتوفرة التأكيد على كارتباطها بالسياؽ التارؼلي الذم عاش فيو من خالؿ الركايات 

الطابع األيديولوجي لألفكار اليت ٖتولت بعد ذلك اىل عرائد مغلرة تأىب العودة اىل 
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التاريخ؛ ألف اسًتجاعها تارؼليا يكشف جوىرىا التربيرم ادلصلحي كمصدرىا 
اإلنساين البشرم فيما ىي تدعي حريتها اإلذلية كتعاليها ادليتافيزيري كمن ٙتة قوهتا 

 لى الناس كسلطتها ع

لرد حاكلت اف أعرض معبد اجلهٍت ُب خلفيتو التارؼلية ْتسب ما ٘تنحو لنا    
النصوص ادلتوفرة كْتسب ما ترتضيو ضركرات االختصار؛ الف االسترصاء ُب ٚتلة 
الشركط التارؼلية اليت أحاطت بو كشخصية مسلمة عاشت بُت أمصار العامل 

و من حدكد ادلرالة اىل الكتاب  لكن اإلسالمي ُب منعطف تارؼلي حرج؛ ؼلرج بسط
يالحظ ادلتتبع أف النصوص ادلعركضة ُب شأف معبد كشأف فكرة الردر تكاد ٗتلو من 
أم تعريف اك تصور دلضموهنا ال بلساف معبد كال بلساف غَته من خصومو  كأف 
الردر رلرد لفظة لغوية من ٚتلة كلمات اللغة كليست مفهوما معردا  كادلفهـو ػ 

ػ ػلتاج فهمو اىل بياف مبسوط يستعرض زلتواه كمضامينو، كاىل ما ػلدده بداىة 
احلوارات  زللوإغلابا كما ؽليزه عن أضداده كنرائضو سلبا  ػلتاج اىل نراش مستفيض 

اذلادئة ال ادلنالرات اذلادرة كاىل بيئة مسادلة تكفل حق احلياة كاألمن كالتعبَت بعيدا 
صة شلن يدعي امتالؾ احلريرة اجلاىزة  اف عن االرجاؼ كالضغط كالتهديد  خا

االنفعاالت ادلتشنرة ال تعٍت سيكولوجيا اال شك أصحأّا العميق فيما يعتردكنو، 
كمن طبيعة احملق امتالؾ الرغبة كالردرة على االقناع بالوسائط اذلادئة ال بالرمع 

زلتول ىذه  كالتضييق كادلصادرة  فليس معبد اجلهٍت اال ذاؾ الذم قاؿ بالردر، أما
الفكرة كما طافت ٓتلده فال نكاد نعثر عليو ُب النصوص ادلتردمة زمنيا، اللهم ما 
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تردد صداه ُب العصور التالية بعد أف استفحل اخلالؼ كذر قرف النزاع، كالذم غلعل 
 الباحث النزيو ُب حل من التسليم بو 

تبطن زلتواىا، من ال ٗتلو النصوص الواردة آنفا من تناقضات تعشش ُب بنيتها ك    
ذلك أهنا ٕتعل معبد أكؿ من قاؿ بفكرة الردر كتعطي اػلاء بأهنا أكؿ بدعة لهرت 
ُب عرائد اإلسالـ؛ ْتيث يفهم من السياؽ أف نصوص اإلسالـ؛ كىي الررآف 
ٖتديدا قد فصلت ُب األمر كحسمتو، كاف معبد بذلك خرج على الناس ٔتا يتناقض 

ُب  أول من تكلمشكلة معبد تتلخص ُب كونو مع قطعيات الدين  ُب حُت أف م
ىذه الرضية اليت ٖتولت مسألة عردية بعد ذلك  شلا يعٍت انو أكؿ من بلور رلاؿ 
معرُب اشكايل يرع ُب مركزه فكرة الردر  فليس ألف الردر كمشكلة فلسفية قد ًب 

مل التعريف بو كًب ايضاحو كحسمو؛ كاظلا ألنو كفكرة مل تكن موضوعا للكالـ، أم 
تكن موضوعا للوعي كالتفكَت كالتساؤؿ، للت مندرجة ُب قطاع الال تفكَت ككانت 
أسبرية معبد تتلخص ُب مبادرتو اىل إخراجها اىل عامل التفكَت كبالتايل زلاكلة 
السيطرة عليها بالكالـ ألف الكالـ سلطة  كاألمر برمتو يرود اىل سلسلة من الرضايا 

ؿ اهلل كاالنساف كالتاريخ كاإلرادة كاجلزاء كاالؽلاف األخرل ادلتشابكة اليت تدكر حو 
كغَتىا  فاذا كاف التساؤؿ الذم يأٌب قسرا كإشكاالت تعانيها الذات ادلفكرة ال 
باختيار يعترب بدعة فاف ىذا الرأم ال ينطلق من فهم حلريرة ما ػلدث ُب االنساف 

 اليت تتحرؾ داخلها  كالعامل كالشركط ادلعردة للعبة التارؼلية كللذات اإلنسانية
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اف االطلراط ُب الفعل التارؼلي كالنراش السياسي الذم كاف يدكر ُب كل بيت من    
بيوت ادلسلمُت ُب تلك احلربة كاف ال بد اف يرود اىل مسألة احلق كالصواب، من 
ادلصيب كمن ادلخطئ ُب نزاع علي كمعاكية ٖتديدا؛ ألف الواقع ال ػلتمل فكرة أف  

اب؛ الفكرة التبسيطية اليت اخًتعت فيما بعد للتغطية على عسر كليهما على صو 
تلك فتنة طهر اهلل ىضم ادلعضلة كزلاكلة لتراكزىا بالرفز عليها  حيث أف عبارة: 

، غلرم اغفاذلا دلا تستخدـ حيثيات الفتنة ذاهتا ُب منها أيدينا فالنطهر منها السنتنا
 التعريض باخلوارج كادلعتزلة كغَتىم كلعنهم 

كالواقع التارؼلي الذم عربت عنو الوقائع يروؿ أف من أجاب على مسألة اخلطأ     
كالصواب ْترية علي كقف اىل جانبو ينصره، كمن أجاب دلصلحة معاكية اطلرط اىل 
صفوفو، أما كمن توقف كمل تبُت لـز احلياد كاعتزؿ ادلعسكرين  كانت األمور معارؾ 

األسى كاألمل، كسالت دماء كسرطت كرلأّات حريرية قادت اىل كثَت من 
شخصيات تارؼلية مهمة ُب ميداهنا؛ فلم يكن من الصواب أف ٗتتزؿ ُب عبارات 
تلطيفية هتوينية من قبيل العزاءات الفارغة، كاظلا كاف لزاما أف تستفرغ العروؿ الروية 

كاليات اليت ٖتكمت ُب انتاجها كصاغت تعريدىا  فهل كاف اإلجهدىا لفهم 
تالُب كل الذم حدث؟ كىل قصرت جهة ما ُب بذؿ قصارل جهدىا مستطاعا 

حىت ٕتنب اجلميع كيالت ما حصل؟ ىل الذم حدث كاف بتردير من اهلل كقضائو 
 أك صنيعا يتحمل البشر مسؤكليتو؟ كغَتىا من األسئلة اجلادة 
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اف اإلجابات اليت ًب اقًتاحها بعد ذلك من طرؼ الفرؽ ادلختلفة كانت من قبيل    
صيغ التربيرية اليت ٗتدـ برامج سياسية زلددة كمل تكن منترات معرفية موضوعية  ال

لذلك جنحت اىل استخداـ ذلك التاريخ كاستعمالو بدال من معرفتو كاستكناىو 
كفهمو  ففكرة الردر ُب ىذا السياؽ ٔتعٌت أف االنساف ىو الذم يصنع تارؼلو كيفعلو 

بة، كليس مفاجئا أف تطوؼ برأس معبد كىو ادلسؤكؿ بذلك على مصائره ليست غري
كغَته من الناس اجلادين  كاخلرب اليت ينسب اىل ابن عوف من طريق ٛتاد بن زيد: 
أدركت الناس وما يتكلمون إال في علي وعثمان حتى نشأ ىا ىنا حقير يقال لو 

  كاضح ُب االنشغاؿ الذم كاف 35سستويو البقال وكان أول من تكلم في القدر
ادلسلمُت ٔتا أمل ّٔم كآدلهم كأكرّٔم  كاظلا الغريب من يرفض تأملها  عليو ٚتهور

كنراشها كالتداكؿ بشأهنا؛ بل يعمد اىل تسخيف قائلها كتشويو مراده  كاذف فاف 
ادلرفوض ُب ادلسألة ىو الكالـ ذاتو؛ الروؿ؛ التفكَت؛ التعبَت عن االنشغاالت 

 اـ بالصمت ادلطبق      العميرة بصراحة؛ كادلطلوب كاف يتمثل ُب االلتز 

كمن طرائف احلكايات اليت بريت زلفولة عن حرم مشاركة الناس ُب االنشغاؿ 
بادلسائل الكالمية ما جاء عن فزارة الذم كاف مشرفا على مظامل البصرة، ككاف 

قوم تكلموا في لريفان، فسمع ذات يـو صياحان فراؿ: ما ىذا الصياح؟ قيل: 
  36من الررآف، قاؿ: اللهم أرحنا القرآن

كطرائف أخرل عن كيفية تشكل إتاىات داخل الفرقة الواحدة؛ منها ما يركيو أبو 
احلسن األشعرم قاؿ: كاف سبب فرقة الشعيبية كادليمونية أنو كاف دليموف على 
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أعطيكو إن شاء اهلل فقال ميمون: قد شاء شعيب ماؿ فتراضاه فراؿ لو شعيب: 
ب: لو شاء اهلل لم أقدر أال أعطيكو فقال اهلل أن تعطينيو الساعة فقال شعي

فتابع  ميمون: فإن اهلل قد شاء ما أمر وما لم يأمر لم يشأ ما لم يشأ لم يأمر
كىو ُب حبس  37ناس ميمونان كتابع ناس شعيبان فكتبوا إىل عبد الكرًن بن عررد

 خالد بن عبد اهلل البرلي يعلمونو قوؿ ميموف كشعيب فكتب عبد الكرًن: إنا نروؿ
ما شاء اهلل كاف كما مل يشأ مل يكن كال نلحق باهلل سوءان، فوصل الكتاب إليهم 
كمات عبد الكرًن فادعى ميموف أنو قاؿ برولو حُت قاؿ: ال نلحق باهلل سوءان كقاؿ 
شعيب ال بل قاؿ برويل حيث قاؿ: ما شاء اهلل كاف كما مل يشأ مل يكن، فتولوا 

  38عضٚتيعان عبد الكرًن كبرئ بعضهم من ب

ىذا كقد تسللت فكرة الردر بعد مرتل معبد اجلهٍت كغيالف الدمشري لتحيا    
داخل ادلنظومة االعتزالية، فرد بادر ىؤالء بريادة كاصل بن عطاء كعمرك بن عبيد 
اىل اعداد رلاؿ معرُب كامل ىو علم الكالـ من أجل السيطرة على ادلشكالت اليت 

هم السياسي ضد السلطة األموية كالذم تطور راح يثَتىا اخلوارج كغَتىم ُب حراك
بعدىا اىل موجات عنف ىوجاء عامة بدكف ٘تييز؛ حيث اتسعت مساحة تعريف 
العدك لتتحرؾ من السلطة اىل غالبية ٚتهور األمة من الراعدين عن نصرهتم، 
كاتكأت ُب تربير مسلكيتها على مراطع من آيات الررآف تتضمن الفاظ كعبارات 

ؽلاف كالكفر كالفسق كالنفاؽ، شلا يعٌت بعبارة أخرل اهنم جعلوا من توصيفية كاإل
الررآف مستندا يدعم توجهاهتم كسياساهتم  ّٔذا االستخداـ األيديولوجي للررآف 
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ٖتوؿ الكتاب اىل إشكالية ترتضي النظر كالتدبر كالفهم، كأخذت كليفتو الترميعية 
للنص أعلية جديدة؛ ىي تتزعزع كلما زادت كثافة استخدامو، كتشكلت بذلك 

سياسية ُب العمق؛ ْتسبانو رأمساؿ رمزم عظيم ال تنفد موارده كال ينرطع مدده  
كبُت إخبارية الركاة النصية كتأكيليات الشيعة االمامية كلاىريات اخلوارج كضبابية 
ادلرجئة صار من الضركرم ابداع رلاؿ معرُب جديد يسهم ُب تنظيم ادلفاىيم ادلتنازع 

ضبط دالالهتا كمعانيها كعالقاهتا بالواقع  فراءت مساعلة ادلعتزلة جهدا عليها ك 
نظريا رصينا بادلرارنة مع ما كاف متداكال  كاسترطبت بذاؾ اىتماـ كثَت من ادلنشغلُت 
ٔتختلف قطاعات العلم كادلعرفة  قاؿ إبراىيم احلراين: كاف البصرة أربعة من النحويُت 

   39وسائرىم قدريةبن العالء كيونس كاألصمعي، أصحاب سنة: اخلليل كأبو عمرك 

كُب  معُت االعتزاؿ كٖتذك حذكه صار لزاما على االٕتاىات األخرل أف تنهل من   
على أصوذلا كقواعدىا  لرد فهم االٕتاه الشيعي  أحسن أحواؿ االبداع اف تكيفو

اصو امتصاصا كاخلارجي األعلية النظرية ُب عمل ادلعتزلة كقوهتا الفكرية فراما بامتص
شبو كامل لكنهما لال زلتفظُت باألساس الذم ؽليز كل فريق عن الفرؽ األخرل 
كؽلنحو شرعية برائو كاستمراره االجتماعي السياسي  ُب حُت بريت أشتات متناثرة 
من اجلمهور دكف صياغة نظرية دلوقفهم ألنو مل يكن موقفا معرفيا كاضحا باألساس؛ 

اجلديدة ُب البحث كادلنالرة كاشتباىهم فيها  ىذا االٕتاه عدا ارتيأّم من األساليب 
متوجسا من ادلنظومة ادلعتزلية  كيبرىالسني، سيصَت ُب تاريخ آخر ػلمل صفة 
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كمتحفظا ٕتاه طرقها كأدكاهتا ُب النظر كالتدبر، ٍب ٕتاه بعض النتائج كالتصورات اليت 
 خلصت اليها  

 عود على بدء:

ر التارؼلي للفكرة كٕتلياهتا الزمنية ُب ارتباطها باإلنساف البد أف نصل بُت ادلسا   
كآّتمع الذم ػليا داخلو كبُت احملتول ادلعرُب اك غَت ادلعرُب الذم كانت تتضمنو 
كالوليفة اليت كانت ٗتدمها لدل الفرد كلدل آّتمع بعامة اك الفئات اليت تربلتها 

ي لألمور ال يفي بغرض الفهم من ذات آّتمع، ألف االكتفاء بالعرض التارؼل
كاالدراؾ كبالتايل ال يتيح لنا احلصوؿ على الوعي التارؼلي الذم ىو ضركرم ُب أم 
عملية ٖتريرية كتطهَتية تبتغي ٕتاكز تارؼلها كتلمس ادلسالك اىل مستربلها  ففكرة 
الردر اذف ىي صياغة لغوية ترتري اىل درجة ادلفهـو جلملة رؤل كاعتبارات انردحت 

؛  كعي مفكرىا ُب التخـو بُت ذاتو كالعامل الذم كاف يعيش فيو؛ بُت ذاتو كالتاريخُب
بُت اختباراتو النفسية كالذىنية كالترربة التارؼلية احملتدمة اليت كانت هتيمن على كل 

موجودا كيرظا ُب تلك األياـ  الفكرة جاءت نتاج كعي مهمـو كمتوتر من كاف 
كاف كلل ػلدث، كإزاء فكرة ادلسؤكلية بكل ثرلها   كمتسائل ُب العمق إزاء كل ما

كما تركيها كل الديانات كمركزيتها ُب الوجود اإلنساين؛ حيث أف بداية التاريخ  
دىن ، كالرصة الشائعة ُب تراث الشرؽ األارتبطت بنيويا ببداية ادلسؤكليةكاألساطَت 

ة كاإلسالـ عن خلق اهلل كاليت توارثتها الديانات الكتابية الثالث: اليهودية كادلسيحي
ككاقعة االختبار الذم تعرض لو آدـ ُب جنتو كحالة اخلزم اليت  ،للعامل كاالنساف
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كصوال اىل  ؛شعر ّٔا إثر شهوده للذنب الذم اقًتفو دلا أكل من الشررة احملرمة
إخراجو من اجلنة اىل عامل األرض  كلها تدكر حوؿ مفاىيم األمانة كادلسؤكلية 

ٙترة اء؛ حالة اختبار لإلنساف على مسرح التاريخ؛ بل التاريخ ذاتو ىو كاحلرية كاجلز 
  االنساف ادلنظور اليو ككائن ؽلتلك الردرة على الررار كمن نإتة عن ذات االختبار

ٙتة يتحمل ادلسؤكلية عليو؛ كائن خالق كمسؤكؿ؛ كتلك ىي ميزتو كخصوصيتو؛ 
قدر فانو احلرية ذاهتا، كإذا حدث  ر فيو، فاذا كاف ٙتةيستشكذلك ىو قدره الذم مل 

كأف كجد ذاتو يترلب ُب عامل العبودية بكل أنواعها فاف مسؤكليتو حينها تتمثل ُب 
خوض النضاؿ من اجل اسًتداد حريتو، ىل نروؿ اسًتداد اك بناء؟ ألف احلرية ككل 
ا األمور العظيمة كضع ال نعثر عليو جاىزا متوفرا لالستعماؿ كما ىي األدكات؛ كاظل

ىي حاؿ كمستول كدرجة من الكينونة الذاتية الفردية ككاقع تارؼلي اجتماعي ال 
يتحرق دكف الدخوؿ ُب االنفاؽ ادلظلمة كاجًتاح مسَتة التغيَت كالتحويل كما تتحوؿ 

  لذلك فاف الوصف الدقيق لدينامية التحوؿ ذاؾ ال اخلسيسة اىل معدف نفيسادلواد 
فعال سياسيا يرجو امتالؾ سلطة زمنية ما ؛ ليس الجهادتربل أفضل من اسم 

يتحكم ٔتوجبها ُب رقاب اآلخرين، لكنو ادلسؤكلية على الذات ابتداء؛ كادلسؤكلية 
على اآلخرين ٔتساعدهتم على ٖتريق مسؤكليتهم الشخصية انتهاء  كادلرتوؿ فيو ليس 

ُب اجلسد كاظلا النفس كما عرفتها األدبيات األخالقية، ليس الدـ الذم غلرم 
األكردة كالشرايُت لكنو الدـ النفسي حيث يتغذل الشيطاف  كليس العريدة 
الدكغمائية اليت ىي ذاهتا قيد دكف احلرية، كاظلا امتالؾ حالة من االؽلاف ىو طمأنينة 
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خالرية تستحق خالفة اهلل على األرض  ؛كرضا كسالـ كانتماء عميق للكوف كالناس
 كعلى التاريخ  

تتضمن خطابا تارؼليا كاضحا ضد ٚتيع أشكاؿ السلطة؛ كبالتايل اهنا ُب جوىرىا    
اليت تنظم بُت مؤسسات سلتلفة ؽلتلك كل منها رلالو ضد الشبكة السلطوية 

السلطوم كأدكاتو كمستويات نفوذه؛ كتعمل على منحها الترانس كالتعاكف قبل أف 
 ،ذه كادكاتوكنفو ٕتمعها كتكثفها ُب قوة كاحدة ذات كجوه متعددة  فللسلطاف رلالو 

سطوهتا كٖتكمها  كللروة االقتصادية ،كلرجاؿ الدين كجاىتهم كمركزيتهم كتأثَتىم
كاغرائيتها؛ ىذه الرول تصطرع على ركح االنساف كعرلو كنفسو كجسده، فتتراذبو 
حىت ٘تزقو نتفا كتدفع بو ضلو االغًتاب قسرا  أك تتحد فيما بينها حىت تنتج 

إلنساف اخلاضع الشعور باتزاف زائف فيما ىي ٘تتصو حد أيديولوجيا منظمة تتيح ل
  العظم  ذلك ُب اعترادم جوىر حريرة فكرة الردرية       

لكن الذم حدث تارؼليا اف الرؤيا اإلبداعية؛ اليت ىي حلظة خلق ال على مثاؿ    
؛ كبالتايل مردسة سبق، كبالتايل حلظة غَت زمنية، بل حلظة متراكزة للزمن كسطوتو

عا ترع أسَتة التطويع كالتكييف كمن ٙتة ادلسخ كالتشويو من طرؼ الرول سري
اجلائرة  اف الدين يتحوؿ بواسطتها اىل دينونة، كاحلريرة تتحوؿ اىل قانوف، كالركحانية 

كاالنساف الفرد العارؼ ادلستنَت يصَت  ،ادلبدعة تتحوؿ اىل مؤسسة كلوائح كتنظيمات
  االؽلاف اجل قطع رأسو دلا يعوز خنق ركحو زنديرا ٕترم زلاكمتو كمالحرتو من

يصَت عريدة  بدليل أف العريدة فرقت الناس كمل ٕتمعهم كأسالت من الدماء البشرية 
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ما مل تتمتع بو آذلة العصور الردؽلة، لكن االؽلاف غلمع كيضم كيشفي اجلركح اليت 
 أحدثها التاريخ   

كضح ذلك دلا أدرجت ُب  ؛يأيديولوجيا بمغزى تبرير لرد ٖتولت الردرية اىل  
٘تكن ادلعتزلة من الوصوؿ اىل عرل ادلأموف  لالعتراد، كعندما ادلنظومة االعتزالية

كساندكه ُب صياغة البياف العردم الذم أراد تركغلو بُت الناس؛ قبل اف يطور  ،كقراره
ة رغبتو من زلاكلة االقناع اىل ضركرة االلزاـ؛ كبالتايل العمل على فرضو على الرعي

بواسطة الروة ادلنظمة كالتهديد كاألذل كايراع العراب  فلم يستطع اعالـ ادلعتزلة من 
الذين كانوا ُب حاشية ادلأموف كمستشاريو أف يركا اف فعل االلزاـ االكراىي ُب 

 ،فوقعوا بذلك فيما كقع فيو اآلخركف العريدة يتناَب مع ادلرتضيات النظرية دلذىبهم 
ن يركف اف ادلضامُت التحريرية لفكرة الردر مضامُت كفيما غلعل أناسا آخري

        ميتافيزيرية ال ٖتتملها طبيعة التاريخ 

، كصاغ انتصارىا مالمح تاريخ انتصرت األيديولوجيا على حساب الحقيقةلرد    
آّتمعات اإلسالمية طيلة العصور الوسيطة كاسترطبت قول كثَتة كاستنزفتها، ذلك 

احتضنت عرليات شهدهتا رلتمعات اإلسالـ قد  ذاىب اليتٚتيع الفرؽ كادل أف
جبارة أمضت حياهتا ُب تشييد دعائم تلك ادلذاىب كادلنافحة عنها من دكف أف 

و اكفر حظا رغم أف كل منهم كاف يتحرؾ بوىم ان يعٍت ذلك أهنم امتلكوا احلريرة 
  كالوكالة عليها  احلريرة من اجلميع ُب ٘تثل
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ألف قطاعا كبَتا من مسؤكلية استمرار كثَت من الرؤل اليت تعترب أكرد ىذه ادلعاين  
اظلا يتأسس على قوة السلطة ادلرجعية لكثَت من الشخصيات اليت  ؛عتيرة ماضوية

عمدت كتب ادلناقب اىل عرضهم ُب صور كىيئات ميتافيزيرية غَت تارؼلية بادلرة، 
٘تتعوا ّٔا أك أريد ذلم أف فساعلت بذلك ُب تكريس ىيبتهم كدؽلومة الكاريزما اليت 

يتمتعوا ّٔا بعد موهتم، ألف صناعة اذليبة ضركرية لدؽلومة ما يفًتض أنو صار ُب خرب  
 كاف كما ٕتاكزتو حركة التاريخ ككشفت زمنيتو كلرفيتو كمشركطيتو كبالتايل نرصو   

    الهوامش:

                            
تأمل النص التايل ادلنسوب اىل النيب: خرج من رسوؿ اهلل باب البيت يريد احلررة فسمع قوما  1

فتح رسوؿ اهلل باب يًتاجعوف ُب الردر أمل يرل اهلل تعاىل ُب آية كذا ككذا أمل يرل اهلل ُب آية كذا كذا ف
احلررة ككأظلا فرئ ُب كجهو حب الرماف قاؿ أّٔذا أمرًب أّٔذا عنيتم إظلا ىلك من كاف قبلكم بأشباه 

فلم يسمع ىذا ضربوا كتاب اهلل بعضو ببعض أمركم اهلل بأمر فاتبعوه كهناكم عن شيء فانتهوا عنو 
أول من تكلم فيو معبد  الناس أحدا بعد ذلك تكلم في القدر حتى كان زمن الحجاج فكان

، ت عمرك بن غرامة العمركم، د ط، دار الفكر للطباعة تاريخ دمشق  ابن عساكر، الجهني
 621، ص59ـ، ج0995كالنشر، بَتكت، 

اشتد حزف علٌي على من قتل من ربيعة قبل كركده البصرة، كىم الذين قتلهم طلحة كالزبَت من عبد  2
قتل زيد بن صوحاف العبدم قتلو ُب ذلك اليـو عمرك بن سربة، الريس كغَتىم من ربيعة، كجدد حزنو 

 ٍب قتل عمار بن ياسر عمرك بن سربة ُب ذلك اليـو أيضان، ككاف علي يكثر من قولو: 

 يا ذٍلفى نفسي على ربيعة     ربيعة السامعة ادلطيعة
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قيتل زكجها  كخرجت امرأة من عبد الريس تطوؼ ُب الرتلى، فوجدت ابنُت ذلا قد قتال، كقد كاف

 كأخواف ذلا فيمن قتل قبل رليء علي البصرة، فأنشأت تروؿ:

 كيوم الجملشهدت احلركب فشيبنٍت     فلم أر يومان 

 كأقتلو لشراع بطل       فت   نًة أضر على مؤمنو 

مروج الذىب ومعادن   ادلسعودم، فليت الظعينة في بيتها       وليتك عسكر لم ترتحل
 ( 669/ 2ق، )0419ر، د ط، دار اذلررة، قم، ، ت أسعد داغالجوىر

، ص 4ق، ج0687، دار الًتاث، بَتكت، 2، طتاريخ الرسل والموكزلمد بن جرير الطربم،  3
  514ػ  516ص

قدـ عىلىى عمر ُب كفد البصرة، فرأل منو عرال، كدينا، كحسن مست، فًتكو عنده سنة، ٍب أحضره،  4
م؟ قاؿ: ال، يا أمَت ادلؤمنُت، قاؿ: إف رىسيوؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي كقاؿ: يا أحنف، أتدرم مل احتبستك عند

عىلىٍيًو كىسىلَّمى حذرنا كل منافق عليم، فخشيت أف تكوف منهم، ٍب كتب معو كتابنا ًإىلى األمَت عىلىى 
وكان ممن اعتزل الحرب  األحنف سيد أىل البصرة، فما زال يعلو من يومئذ. البصرة، يروؿ لو:

، كشهد صفُت مع علي، كبري ًإىلى إمارة مصعب ٍبن ، وعائشة رضي اللَّو عنهما بالجملبين علي
الزبَت عىلىى العراؽ، كتوُب بالكوفة سنة سبع كستُت، كمشى مصعب ٍبن الزبَت كىو أمَت العراؽ ألخيو 

معوض  ، ت علي زلمدالغابة في معرفة الصحابة أسد، عز الدين ابن األثَتعىٍبد اللًَّو ُب جنازتو  
 078، ص0ـ، ج0994، دار الكتب العلمية، بَتكت، 0كآخركف، ط

، دار الفكر 6، ت زلمد أبو الفضل إبراىيم، طالكامل في اللغة واألدبأبو العباس بن ادلربد،  5
 059، ص6ـ، ج0997العريب، الراىرة، 
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ت يوسف اذلادم،  ،البلدانأبو عبد اهلل أٛتد بن زلمد بن إسحاؽ اذلمداين ادلعركؼ بابن الفريو،  6
أحسن   أبو عبد اهلل زلمد بن أٛتد ادلردسي، 614ـ، ص0996، عامل الكتب، بَتكت، 0ط

 296ـ، ص0990، د ط، دار صادر، بَتكت، التقاسيم في معرفة األقاليم
 275، ص7ق، ج0414، دار الكتب العلمية، بَتكت، 0، طالعقد الفريدابن عبد ربو،  7
، دار الكتب كالوثائق الرومية، الراىرة، 0، طاألرب في فنون األدب نهايةشهاب الدين النويرم،  8

 267، ص2ق، ج 0426
خانروا كىي مدينة عظيمة على هنر عظيم أكرب من دجلة يصب اىل ْتر الصُت، كبُت ىذه ادلدينة  9

تدخل ىذا النهر سفن التجار الواردة من بالد البصرة كبُت البحر مسَتة ستة أياـ أك سبعة، 
 056، ص0كعماف كمدف اذلند، ادلسعودم، ادلصدر السابق، ج فوسيرا

، كالفصاحة بالكوفة  شهاب الدين النويرم، هناية األرب، ادلصدر الصناعة بالبصرةقاؿ اجلاحظ:  10
  670، ص0السابق، ج

خير دخل فىت من أىل ادلدينة البصرة ٍب انصرؼ، فراؿ لو أصحابو: كيف رأيت البصرة؟ قاؿ:  11
: أما اجلائع فيأكل خبز األرز كالٌصحناء؛ ال ينفق ُب الشهر لجائع والعزب والمفلسبالد اهلل ل

درعلُت، كأما العزب فيتزكج بشق درىم، كأما احملتاج فال عيلة عليو ما بريت عليو استو ؼلرأ كيبيع  ابن 
 620، ص0ق، ج0408، د ط، دار الكتب العلمية، بَتكت، عيون األخبارقتيبة، 

، ت فاضل جكًت، د ط، دار الكتاب العريب، تاريخ المجتمعات اإلسالميةس، ايرا ـ البيد 12
 002، ص0بَتكت، ج

 40، ص6ادلسعودم، مركج الذىب، ادلصدر السابق، ج 0
ذكر عن عبد ادللك بن عمَت، أنو قاؿ: قدـ علينا األحنف بن قيس الكوفة مع مصعب بن الزبَت،  14

األحنف منو شبها، كاف صىٍعل الرأس، أٍجخى العُت، فما رأيت شيخان قبيحان إال كرأيت ُب كجو 
أٍعصىف األذف، باًخقى العُت، ناتئ الوجو، مائل الشٍّْدؽ، مًتاكب األسناف، خفيف العارضُت، أٍحنف 
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  فجعل يفاخرنا ذات يوم بالبصرة ونفاخره بالكوفةالرٍّْجل، كلكنو كاف إذا تكلم جىٌلى عن نفسو، 

مفاىيم   رضواف السيد، 661، ص6اجلوىر، ادلصدر نفسو، ج ادلسعودم، مركج الذىب كمعادف
 76ـ، ص0996، دار ادلنتخب العريب، بَتكت، 0، طالجماعات في اإلسالم

 660، ص6ادلسعودم، مركج الذىب، ادلصدر نفسو، ج 15
ـ، 0986، دار الرشيد، سوريا، 0، ت ٛتد عوامة، طتقريب التهذيبابن حرر العسرالين،  16
 569ص

، دار الكتب العلمية، 0، طالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارادلرريزم،  تري الدين 17
 089ػ  088، ص ص4ق، ج0408بَتكت، 

، ادلكتب 2، طتأويل مختلف الحديثأبو زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم،  18
 81ـ، ص0999اإلسالمي، مؤسسة اإلشراؽ، 

 606ػ  605، ص ص 59، جابن عساكر، تاريخ دمشق، ادلصدر السابق  19
 607، ص59ابن عساكر، ادلصدر نفسو، ج  20
 605، ص 59ابن عساكر، ادلصدر نفسو، ج 21
، أضواء 0، ت عبد اهلل بن ٛتد ادلنصور، طكتاب القدرأبو بكر جعفر بن زلمد الفريايب،  22

 048ـ، ص0997السلف، 
زليي الدين عبد احلميد، د ، ت زلمد سنن أبي داودأبو داكد سليماف بن األشعث السرستاين،  23

 224، ص 4ط، ادلكتبة العصرية، بَتكت، د ت، ج
، مكتبة العبيكاف، 0، ت زلمد بن عبد اهلل آؿ عامر، طالقضاء والقدرأبو بكر البيهري،  24

 090ـ، ص2111الرياض، 
 096البيهري، ادلصدر نفسو، ص 25
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 097البيهري، ادلصدر نفسو، ص 26
 099ادلصدر نفسو، ص البيهري، 27
 210ادلصدر نفسو، ص البيهري، 28
  يورد ابن عساكر ركايات أخرل 626، ص59ابن عساكر، تاريخ دمشق، ادلصدر السابق، ج 29

ُب ىذا ادلعٌت منها ما ركاه غيالف بن جرير قاؿ: مسعت احلسن يروؿ ال ٕتالسوا معبدا فإنو ضاؿ 
ٍت يروؿ بروؿ النصارل  مضل  كعن مسلم بن يسار كأصحابو أهنم كانوا يرولوف إف معبدا اجله

   622، ص59ادلصدر نفسو، ج

كال ندرم أم نصارل قالوا ّٔذه ادلرالة ألف جوىر ادلعترد ادلسيحي يتأسس على مروالت كاشكاليات 
 من طبيعة أخرل 

ذكر ابن حرر أف امسو يونس األسوارم يلرب سيسويو، كقاؿ: أكؿ من تكلم بالردر ككاف بالبصرة  30
ٍت  ذكره الكعيب ُب طبرات ادلعتزلة كذكر أنو كاف يلرب سيسويو  ابن حرر فأخذ عنو معبد اجله

، 8ـ، ج2112، دار البشائر اإلسالمية، 0، ت عبد الفتاح أيب غدة، طلسان الميزانالعسرالين، 
 579ص
 609، ص59ابن عساكر، تاريخ دمشق، ادلصدر السابق، ج  31
 608، ص59ابن عساكر، تاريخ دمشق، ادلصدر السابق، ج 32
 625ػ  624، ص ص 59ادلصدر نفسو، ج 33
، ت الدكتور سامي النشار كآخركف، د ط، دار المنية واألملالراضي عبد اجلبار اذلمذاين،  34

  62ػ  61ـ، ص ص 0972ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
 609، ص59ابن عساكر، تاريخ دمشق، ادلصدر السابق، ج  35
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ـ، 0988، دار صادر، بَتكت، 0، ت كداد الراضي، طذخائرالبصائر والأبو حياف التوحيدم،  36
 40، ص4ج
ٍعريكفىة بالعراردة كىافق النردات  عبد اْلَكرِيم بن عجرد 37 أحد ريؤيكس اخٍلىوىارًج كىىيوى كىًبَت الطَّائًفىة اٍلمى

بيوا ًإىلى أىف سيورىة ييوسيف لىيست من اٍلري  ٍرآف قىاليوا أًلىنػَّهىا قصَّة زلبَّة ُب بدعهم كىزىاديكا عىلىٍيًهم بًأىنػَّهيم ذىىى
بىائًر كىتفرد عبد اٍلكىرًن برولو ٕتب اٍلبػىرىاءىة من اأٍلىٍطفىاؿ  كعشق كخالفوا النردات فىكىفريكا أىٍصحىاب اٍلكى

ـ كىغلب ديعىائًًهٍم إًلىٍيًو ًإذا بلغيوا  كافًتقت العراردة ٙتىىاين  فرؽ الصلتية  ًإىلى أىف يبلغيوا كيدعوا ًإىلى اإٍلًٍسالى
كادليمونية كاحلمزية كاخللفية كاألطرافية كاحملمدية كالشعبية كاحلازمية كىزىعىمت ادليمونية أىف اهلل تػىعىاىلى الى 
  مىًشيئىة لىوي ًُب الشركر كادلعاصي كىأىنو ييرًيد اخٍلىٍَت دكف الشٌَّر كىحكى احلٍيسىٍُت اٍلكىرىابًيًسي اٍلفىًريو الشَّاًفًعي ًُب 

ٍخوىة ًكتىاب و الًَّذم حكى ًفيًو مراالت اخٍلىوىارًج عىن ادليمونية أنعهم أحلُّوا ًنكىاح بػىنىات اٍلبػىنىات كىبػىنىات اإٍلً
كىحكى الشٍَّيخ أىبيو احٍلسن اأٍلىٍشعىرًٌم كىأىبيو اٍلرىاًسم الكعيب عىنػٍهيم إنكارىم سيورىة ييوسيف أىنػَّهىا من اٍلريٍرآف  

، ت أٛتد األرناؤكط كتركي مصطفى، د ط، دار إحياء بالوفيات الوافيصالح الدين الصفدم، 
، 57/، ص09ـ، ج2111الًتاث، بَتكت،  ، د ط، الفصل في الملل والنحل  أنظر: ابن حـز

  045، ص4مكتبة اخلاصلي، الراىرة، د ت، ج
ـ، 2115، ادلكتبة ادلصرية، 0، ت نعيم زرزكر، ط مقاالت اإلسالميينأبو احلسن األشعرم،  38
   91، ص0ج
 024، ص6أبو حياف التوحيدم، البصائر كالذخائر، ادلصدر السابق، ج 39
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ظروفهما وانعكاساتهما على  6796و  6786معاهدتا الجزائر مع إسبانيا 
 العالقات بين البلدين

 جامعة الجياللي بونعامة/ خميس مليانة/ عبد القادر فكاير . أ
 الملخص:

تناوؿ ىذا البحث  أحد صور العالقات بُت إيالة اصتزائر وإسبانيا خالؿ الفًتة ي    
اظتعاىدتُت اللتُت مت عقدقتا بُت البلدين األوىل خالؿ  اضتديثة . ويتمثل ذلك قي

، وقد اتصفت العالقات بُت البلدين  6<>6و الثانية يف سنة  ;=>6سنة  
، وىو تاريخ احتالؿ أوؿ مدينة جزائرية من :6:5بالتوتر واضتروب ابتداء من سنة 

اعتجمات طرؼ اإلسباف وىي اظترسى الكبَت.وقد تبع ذلك قياـ اإلسباف بسلسة من 
اإلسبانية على العديد اظتدف الساحلية اصتزائرية واحتالؿ البعض منها خالؿ القرف 
السادس عشر مثل وىراف وّتاية ، وىنُت وغَتىا. وقد ترتب عن ذلك  قياـ البحارة 
اصتزائريُت هبجمات على بعض اظتناطق الساحلية اإلسبانية وجزر الباليار، ما زاد  من 

ريب تعرؼ عدـ األمن واالستقرار. وقد استمرت العالقات جعل منطقة اضتوض الغ
غَت السلمية بُت البلدين ، خالؿ القرف السابع عشر رغم مرورقتا بظروؼ داخلية 
صعبة ، وقد شهد القرف الثامن عشر يف ربعو األخَت جتدد اضتمال ت اإلسبانية على 

لة أوريللي سنة مدينة اصتزائر ، قصد إجبارىا على التسليم ، وىذا يتمثل يف زت
، لكنها فشلت كلها يف 9=>6،  8=>6 أونطونيو بارثيليو، وزتليت :>>6

إخضاع اصتزائر لسلطة اإلسباف، ورغم ذلك فقد أبـر الطرفاف اظتعاىدتاف اظتذكورتاف. 
وقد اختلفت ظروؼ عقد كل منهما ، فاألوىل انعقدت بعد سنتُت فقط من زتلة 

إسبانيا بضرورة التحوؿ إىل حالة السلم مع اصتزائر  (، واقنتاع9=>6بارثيلو األخَتة )
، ودخوؿ البلدين يف مفاوضات استمرت ظتدة سنة كاملة . أما اظتعاىدة الثانية 
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فجاءت إثر حترير وىراف من الوجود اإلسباين واليت كانت ػتاصرة من طرؼ 
حالة اصتزائريُت. وقد حتولت العالقات بُت الطرفُت من حالة اضترب والتوتر إىل 

السلم والتبادؿ التجاري، سأركز يف ىذه الدراسة على الظروؼ اليت مت فيها انعقاد 
ىذين اظتعاىدتُت ، كما أتناوؿ بالتحليل ػتتوى كل منهما ، وانعكاساهتما على سَت 
العالقات بُت البلدين إىل غاية تعرض اصتزائر إىل االحتالؿ الفرنسي، اليت ظلت 

 بعض األحياف من أحداث تثَت التوتر لكنها  م ترتقي سلمية رغم ما كاف يشوهبا يف
 إىل حالة اضترب .

Abstract : 

     This study focuses on one aspect of the relations between the 
Regency of Algiers and Spain during the modern period. It is 
valuable to the Treaties on which entered into a between the 
two countries in the years 1786 and 1791, which are the only 
two concluded between them. The relationships between them 
dominated by tensions and wars, distinguished Spanish attacks 
on some Algerian coastal towns and occupy some of them 
during the sixteenth century, as Oran and Bejaia. This led the 
Algerian sailors to attack certain areas cô Spanish ts and the 
Balearic Islands. Despite the new Spanish attacks on the city of 
Algiers, which have failed to occupy the city, in the last quarter 
of the eighteenth century, this is SAGIT to O'Reilly campaign 
in 1775, and both attacks Ontonio Barcelo in 1783 and 1784. 
the two countries concluded the mentioned treaties. The 
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circumstances of the conclusion of the two treaties are different 
.The first treaty was concluded just two years after the last 
campagnede Barcelo (1784), and after processing of Spain to 
make peace with the Regency of Algiers, and entry of the two 
countries in the negotiations lasted years. The second treaty was 
concluded after the liberalization of Oran the Spanish 
occupation, which was besieged by the Algerians. I will focus in 
this study on the conditions of the two treaties, and the contents 
of each of them, and their impact on the relations between the 
two countries until the year 1830. 

 مقدمة:

تتعرض ىذه الدراسة إىل اظتعاىدتُت الوحيدتُت اللتُت أبرمتا بُت إيالة اصتزائر      
( ، بعد مرور قرابة ثالثة 6<>6و  ;=>6وإسبانيا يف أواخر القرف الثامن عشر )

وأىم احملاور اليت سنتعرض عتا، ظروؼ انعقاد سنة( من العداء بينهما.  6=7قروف )
وخاصة ما يتعلق باظتفاوضات اليت سبقت إبراـ اظتعاىدة ، ونشَت ، ;=>6معاىدة 

 سباف لتتلوف وىراف واظترسى الكبَت.توصال إىل ذلك رغم بقاء اإل إىل أف البلداف
ومن أىم مظاىر ىذا التحوؿ يف العالقات بُت البلدين ىو تعيُت إسبانيا قناصل عتا 

إسبانيا  ا السلم مع اصتزائر طلبتتداعيات ىذومن يف مدينة اصتزائر ووىراف وعنابة. 
لتوسط عتا إلبراـ صلح مع تونس، بعدما وأف سبق عتا وأف أبرمت من إيالة اصتزائر ا

، وطرابلس سنة  7=>6، والدولة العثمانية سنة  5=>6معاىدات مع اظتغرب سنة 
بعد ذلك إىل ظروؼ انعقاد معاىدة وأتعرض  .;=>6، مث مع اصتزائر سنة  9=>6
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وإىل بنودىا. وقد اؾتر عنها خروج اإلسباف هنائيا من وىراف واظترسى  ،6<>6سنة 
الكبَت، الذي جاء بعد حصار طويل من طرؼ القبائل والقوات اإليالة لإلسباف يف 

أدى إىل تدمَت  5<>6اظتدينتُت إىل غاية تعرض وىراف إىل زلزاؿ يف شهر أكتوبر 
ظتقاومة على جتديد اعتجـو ، جزء كبَت من اظتدينة. وشجعت ىذه الكارثة حركة ا

فاضطر اظتلك اإلسباين كارلوس الرابع إىل قبوؿ الصلح مع اصتزائر مع ضماف اطتروج 
 من وىراف.

 : 6786بلدين سنة معاهدة الصلح بين ال -6
 أونطونيو بارثيليوبعدما فشلت زتلتا إسبانيا اللتاف شنهما القائد      

(Antonio Barcelo) 9=>6،  8=>6سنة على مدينة اصتزائر  ،
وفشلت كل اظتساعي الديبلوماسية اليت كانت حتمل شروطا مسبقة من قبل اإلسباف، 
اليت يفهم منها فرض السلم على اصتزائر. أدركت إسبانيا أنو ال نتكنها فرض إرادهتا 
على اصتزائر، لذا بذؿ ملكها كارلوس الثالث جهودا كبَتة، وْتث عن العديد من 

تؤدي إىل حالة السلم مع إيالة اصتزائر، كما أنو كاف يسعى إىل ربط اظتبادرات اليت 
عالقات جتارية مع اصتزائر تسمح لبالده توظيف قدراهتا يف ىذا النشاط مع أوربا 

 . وىكذا اىتدى إىل أسلوب التفاوض ، فتجاوبت اصتزائر معو.  (6)وأمريكا
إف   الكفرة  « وقد وصف أبو راس الناصري ىذه اظتفاوضات بالعبارات التالية?     

أذعتم اهلل ، ظتا علموا من اظتنصور باهلل ما ىو عليو من كثرة جنوده وشدة 
حزبو...فأصبحوا فرائس لو يتوقعوف وثبتو عليهم ، جعلوا للتوصل بالصلح وسائط 

على ذلك اظتنا اللهاء والرشا حىت أهنم  وألزموا أنفيهم عدة أمور وشرائط. بادلُت
توصلوا بسلطاف اصتزائر ػتمد بن عثماف باشا وبعد موتو طلبوا يف ذلك خليفتو 

 ( 7) » حسن دواليت وأضتوا عليو يف اظتراسلة وكذلك توسلوا ّتميع أىل دولتو...
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حل مبدينة اصتزائر ، فقد :=>6بدأت اظتفاوضات بُت البلدين يف جواف        
و'' ماثاريـدواألمػَتاؿ '' (d’Espilly) الكونـت ديسـبيليوباف وىػما مند

(Mazzaredo)  للتفاوض وتذليل نقاط اطتالؼ بُت البلدين ، وقد لعب دور
  .(8) (De Kercy)''دي كيرسي''الوسيط القنصل الفرنسي 

باىتماـ الواليات اظتتحدة األمريكية  لقد كاف ترقب انعقاد اظتعاىدة لتضى        
 William) ويليام كارميكائيلمن خالؿ مفوضها يف مدريد 

Carmichael) (7)  إىل  ;=>6ماي  <6الذي بعث خطابا مؤرخا يف ،
، متربه أنو تلقى  (American commissioners)ىيئة اظتفوضُت األمريكية 

اإلسبانيُت إىل اصتزائر ، حتتوي على  رسالة من الكونت ديسبيللي أحد اظتفاوضيُت
أف التفاوض بُت  (4)معلومات متعلقة بشؤوف أمريكا يف اصتزائر ، وذكر كارميكائيل

اصتزائر وإسبانيا  م يؤد بعد إىل إبراـ اظتعاىدة ، وال يزاؿ ىناؾ احتماؿ تأخَت 
يتشددوف، ألف اصتزائريُت  م يكونوا ليقبلوا أي مشروع يقدـ عتم، فكانوا  (5)عقدىا.

 :>>6حيث كانوا يف موقف قوة بعد إفشاؿ الغارات اإلسبانية الثالثة يف سنوات )
 ( على مدينة اصتزائر.     9=>6،  8=>6، 

من شعباف  >6وبعد مفاوضات استمرت ظتدة سنة، توصل الطرفاف يف     
إىل إبراـ معاىدة تألفت من ستسة  ;=>6جواف  69ىػ اظتوافق ليـو 6755

دة. تناولت جوانب سياسية واقتصادية وأمنية بُت البلدين. وقد ورد يف وعشرين ما
ىػ. انعقدت 6755من شعباف  >6اضتمد هلل العلي القدير. يف  «بدايتها ما يلي? 

معاىد سلم وصداقة دائمة بُت إسبانيا واصتزائر، وعليو فقد دتت االتفاقية يف 
لة اظتعظم دوف كارلوس الثالث االنسجاـ الكامل وباإلرادة اضتسنة، بُت صاحب اصتال
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ملك إسبانيا واعتند بفضل اهلل من جهة وصاحب السمو ػتمد باشا داي والديواف 
 . »واالنكشارية مبدينة اصتزائر وؽتلكتها من جهة أخرى 

تضمنت اظتعاىدة حالة السلم بُت البلدين ومن ينتمي إليهما ، والذين نتارسوف      
التجارة، وأال يقـو طرؼ بأعماؿ تضر الطرؼ اآلخر)البند األوؿ(. التعاوف بُت 
سفن البلدين يف البحر بتقدمي يد اظتساعدة، ويف حالة تعرضها للزوابع البحرية ، كتوز 

البلد اآلخر، وقد حددت موانئ أليكانت وبرشلونة  لسفن البلدين الرسو يف موانئ
( . 8، 7) البندها قصد التجارة أو شراء مؤف ومالقة يسمح دخوؿ اصتزائريُت إلي
(. كما >) البند النزوؿ يف موانئ البلد اآلخر وشتحت االتفاقية لتجار البلدين

ب مع تضمنت االتفاقية عدـ تقدمي العوف ظتراكب دولة أخرى تكوف يف حالة حر 
(. إىل جانب ذلك نصت على حرية اإلسبانيُت باصتزائر <الدولتُت اظتتصاضتتُت )البند

  .(6)(66على ؽتارسة شعائر دينهم اظتسيحي )اظتادة
وإذا أخضعنا نص االتفاقية إىل قراءة متأنية لالحظنا أف إسبانيا كانت حريصة     

عيم نشاطها التجاري على تأمُت حرية اظتالحة لسفنها يف البحر اظتتوسط، لتد
وحتقيق مكاسب أخرى لفائدة الكنيسة . وكاف اإلسباف يشغل أذىاهنم قضية 
القرصنة، حيث وردت اإلشارة إليها يف كثَت من اظتواد، ساعُت إىل منعها . كما 
يستشف منها أف اإلسباف كانوا حريصُت أف لتصلوا على نفس اظتكانة واظتعاملة اليت  

اصتزائر، ؽتا كاف لديها من امتيازات جتارية على  كانت حتظى هبا فرنسا يف
اطتصوص. وأىم ما يؤخذ على ىذه االتفاقية أهنا  م تعاجل السبب الرئيسي الذي 
أبقى اطتصاـ مستمرا بُت اصتزائر وإسبانيا واظتتعلق ببقاء الوجود اإلسباين يف وىراف 

ين. فقد نصت اظتادة واظترسى الكبَت، والذي أبقى حالة الشك وعدـ الثقة بُت البلد
العشروف على بقاء قاعديت وىراف واظترسى على ما كانت عليو ، وأال يهارتهما داي 
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اصتزائر وال باي معسكر . كما ألزمت ىذه اظتادة الداي أف يوافق على أية اتفاقية 
حتصل بُت اإلسباف والباي اظتذكور واليت ختص منع االعتداء على القواعد واضتصوف 

احملتلُت . وتعد ىذه اظتادة من بُت أطوؿ اظتواد يف نسختها باللغة  يف اظتوقعُت
 ،(7)اإلسبانية

إىل جانب اظتادة الرابعة، اليت تتحدث عن زتاية السفن التجارية اإلسبانية اظتوجودة 
يف أحد اظتوانئ اصتزائرية من قبل القوات اصتزائرية يف حالة تعرضها العتداء من طرؼ 

   سفن معادية أخرى .
وقػػػد اسػػػتغل البػػػاي ػتمػػػد الكبػػػَت ىػػػذه اظتفاوضػػػات ليوجػػػو أنظػػػاره إىل إخضػػػاع       

   (8):=>6القبائل اظتستقلة يف جنوب بايليك الغرب سنة 
 تعيين إسبانيا قناصلها في الجزائر: -2

إف أىم ما نتج عن معاىدة الصلح بُت البلدين ىو إرساؿ إسبانيا قناصل          
الكوندي عتا على اصتزائر، وقد مت ذلك من خالؿ رسالة بعثها الوزير األوؿ اإلسباين 

 – 1728 )(9)) (Conde de Florida Blanca) بالنكا  دي فلوريدا
لمو فيها بأنو ، أع;=>6أكتوبر  86بتاريخ  عثمان باشاإىل الداي  1808

 Manuel de las) مانويل دي الس هيراسسَتسل إليو قنصل بالده اشتو 
Heras) (10) .  

وقبل استقرار اظتلك اإلسباين على تعيُت ىذا الرجل يف منصب القنصلية يف اصتزائر، 
وقع جدؿ بُت حكاـ اصتزائر والسلطات اإلسبانية، وكذلك بُت اضتكاـ اإلسباف 
أنفسهم حوؿ الشخصية اليت ستتوىل ىذا اظتهمة يف اصتزائر. ففي رسالة وجهها 

مؤرخة  الكوندي دي فلوريدا بالنكاين إىل الوزير األوؿ اإلسبا محمد باشاالداي 
  (11)(Juan Wolf)خوان وولف ، اقًتح فيها تعيُت ;=>6مارس  <7يف 
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اظتعروؼ باسم  أيها الصديق الكبَت ؿتيطكم علما بأف السيد اظتركانيت « قائال لو ?
خواف وولف اإلنكليزي األصل اظتوجود عندنا رجل خدـو وموفق، وقد تأكد بذلك 
عندما أحضروا إليو خادمكم ووكيلكم السيد الكوندي دي إكسبيي، كما رآه 

 . »(12)مناسبا لالختيار، لذلك نلتمس منكم إعالمنا مبوافقتكم عليو برسالة 
والًتيث على توقيعها ظتدة سنة كاملة، إال  ورغم طوؿ اظتفاوضات بُت البلدين     

أنو سرعاف ما جتددت اطتالفات بُت البلدين حوؿ بعض البنود، استمرت لعدة 
سنوات، لكنها  م تؤد إىل قطع العالقات بينهما. وتبودلت خالعتا العديد من 
الرسائل بُت قادة البلدين، تناولت وجهات النظر حوؿ االتفاقية ومراجعة بعض 

وغَتىا من القضايا، خاصة اليت كانت هتم أمن إسبانيا يف حرصها على منع  البنود
وسعيها إلبراـ صلح ؽتاثل مع  (13)الغارات على وىراف من قبل باي معسكر

  . (14)تونس
 79خطابا يف  محمد عثمانأما ما يتعلق بتعديل بعض اظتواد فقد بعث الداي      

، عرض لو فيها قياـ الكوندي  دي فلوريدا بالنكا الكونديإىل  >=>6أفريل 
بتغيَت بعض بنود اظتعاىدة ، حيث وجد فيها تعديال يف ثالث مواد  ''دي سبيللي''

اظتتعلقة بالتجارة ، وؽتا ورد  >، وطلب منو التأكد من ذلك التغيَت الذي مس اظتادة 
وا من جتارنا العشر مت االتفاؽ على أف تأخذ « يف ىذه الرسالة حوؿ ىذا اظتوضوع ?

، مثلما نفعل ؿتن مع جتاركم . وىذا على خالؼ التجار اآلخرين القادمُت من غَت 
 .(15) »بالدنا كتجار فرنسا مثال الذين نتكنكم أف تأخذوا منهم حسب عادتكم 

واظتادة العشرين اليت ختص وىراف واظترسى الكبَت ، واظتادة ستسة وعشرين اليت تعٍت 
إف  «البابوية يف إيطاليا حيث ذكر الداي للوزير األوؿ اإلسباين?  سواحل اإلمارات

حرمة اظتراكب اإلسبانية يف بالدكم والبالد اليت ختضع لكم ... وىذا ما مت االتفاؽ 
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وىي سواحل  عليو ، وكذلك بالنسبة إليكم جتاىنا . أما غَت بالدكم إىل بونطيفسة
 (16)»ليست مشمولة بالصلح اإلمارات البابوية فال مدخل لألسباف فيها و 

  .(17)وأكد الداي على بالنكا احًتاـ ما جاء يف البنود الثالثة األصلية وليس احملرفة
ومن تداعيات ىذا الصلح طلب الداي مستحقاتو اظتالية من اظتلك اإلسباين      

،  >=>6فيفري  =6، يف رسالة مؤرخة يـو  (Carlos III) كارلوس الثالث
رسالة سابقة ، وأبلغو فيها عن اظتقدار اظتايل تعويضا عن األضرار اليت أجابو فيها عن 

ضتقت بالبالد من جراء القصف اإلسباين الذي أصاب مدينة اصتزائر وخاصة خالؿ 
، حدده مبليوف لاير . وكذلك طالبو يف ىذه الرسالة مببلغ  9=>6،  8=>6سنيت 
قدنتها كشرط من شروط ألف لاير بدال من األسلحة اليت اعتذر اظتلك ت 755

 .(18)الصلح اظتذكور سابقا
ومن أىم القضايا اليت شغلت البلدين واليت وردت يف كثَت من الرسائل اليت       

تاريخ جالء  7<>6تبودلت بُت القادة اصتزائريُت والقادة اإلسباف إىل غاية سنة 
بينها يف  اإلسباف عن وىراف ؛ حركة سفن البلدين يف البحر اظتتوسط ، وما يقع

بعض األحياف من مناورات وصدامات ، تؤدي إىل حجز بعضها من ىذا الطرؼ 
أو ذاؾ . ومن األمثلة على ذلك اعتقاؿ البحارة اصتزائريُت مركبا جنويا ال لتمل 

أوت  :6يف  الكوندي بالنكاإىل  محمد عثمانعلما أسبانيا ، وقد أكد الداي 
 وال يتعارض مع بنود الصلح . كما ذكره ، أف عمل البحارة اصتزائريُت قانوين>=>6

بأف عددا من السفن اإلسبانية يًتاوح عددىا ما بُت العشرة واطتمس عشرة ، كانت 
تًتدد على السواحل اصتزائرية ظتدة عشرين يوما ، وىذا ما يوحي بأهنا كانت تسعى 
للقياـ بشن اعتداء ، وذكر الكونت بأنو قد أبلغ ذلك التصرؼ إىل القنصل 
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سباين باصتزائر، بببعاد مرورىا قرب السواحل اصتزائرية ، وإال فبف السفن اصتزائر اإل
 .(19)ستعًتض طريقها

يف نفس الشهر والسنة أف  فلوريدابالنكا من حسنوقد طلب وكيل اضترج      
تلتـز السفن التجارية اإلسبانية العابرة للبحر اظتتوسط ْتمل جوازات سفر ، وإال فبف 

 . (20)اظتراكب اصتزائرية ستعًتض طريقها
ورغم ىذه اظتسائل اطتالفية إال أهنا  م ترؽ إىل تعكَت اصتو بُت البلدين ، بل       

ك فبهنم كانوا يتبادلوف اعتدايا . ونسوؽ يف كاف القادة يتجاوزوهنا ، وأكثر من ذل
إىل  محمد عثمانىذا الصدد فتوذجا على سبيل اظتثاؿ ، حيث بعث الداي 

ىدايا مع القنصل اإلسباين وتتمثل يف ثالثة أحصنة ذكور  الكوندي فلوريدا بالنكا
، وسكُت ، وثالث بنادؽ وثالثة رشاشاتكشةوثالثة أحصنة إناث مزينة بثياب مزر 

 .  (21)وعدد من الطيور مذىب
أرادت اطتالفة  ،(22)ونظرا للعداء الذي كاف قائما بُت الدولة العثمانية وروسيا     

استغالؿ الصلح القائم بُت اصتزائر وإسبانيا يف منع سفن عدوهتا من الدخوؿ إىل 
البحر اظتتوسط عرب مضيق جبل طارؽ ، وذلك من خالؿ خطاب بعثو ػتمد عثماف 

ذكره فيها بتوصية الباب العايل اظتذكورة  (Carlos IV)(23)  الرابعكارلوس إىل 
( استجابة للطلب الذي أرسل إىل ==>6، اليت طبقتها إسبانيا يف السنة الفارطة )

إف الدولة  «إسبانيا. ودتٌت الداي منها أف تكرر العملية مرة أخرى يف قولو ? 
ن اظتوسكوفية ىذه السنة أيضا اإلسبانية العظيمة تستطيع أف تسد الباب على السف

مثلما قررت ذلك وفعلتو يف السنة اظتاضية ، ودتنعها من اظترور والدخوؿ يف بوغاز 
. ويف آخر الرسالة قاؿ لو بأنٍت يف انتظار إجابة وافية » سبتة) جبل طارؽ(

 . (92)وصرلتة
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 (:6787-6786إسبانيا توسط الجزائر إلبرام صلح مع تونس ) -3
ثمانية ع( ، الدولة ال5=>6أبرمت إسبانيا معاىدات مع اظتغرب )بعدما      

(  م تبقى إال تونس  م ترـب ;=>6( ، واصتزائر )9=>6( ، طرابلس )7=>6)
معها أية معاىدة حىت ىذا الوقت . وظتا كاف حكاـ إسبانيا مطمئنُت إىل التوصل 

وا على الداي ػتمد إلبراـ الصلح مع اصتزائر ، وقبل أف يتم ذلك فعليا ، فبهنم أضت
عثماف باشا وعلى بعض وزرائو مثل وكيل اضترج حن ، وخزندار سيد علي برغل 
وغَتىم ، لكي يتوسطوا لدى بايات تونس من أجل إبراـ معاىدة صلح مع بالدىم 
، وقد سعى ىؤالء القادة إىل حتقيق رغبة اإلسباف ، ويتجلى ذلك يف اظتساعي اليت 

 ودلت بُت اضتكاـ اإلسباف ونظرائهم اصتزائريُت. أباحت هبا الرسائل اليت تب
وفيما يلي ذكر حملتويات الرسائل اظتتعلقة بشأف الوساطة اصتزائرية الرامية إىل      

 عقد الصلح بُت إسبانيا وتونس? 
جاء يف نص من رسالة بعثها وكيل اضترج حسن إىل الكونت فلوريدا بالنكا    

وكما ال متفاكم « كتيبو عن انشغالو يف رسالة سابقة ?  :=>6جواف  :7بتاريخ 
وقفنا يف إمرت تونس الذي أمرمت بو خدمكم دسبلي ، وما زلنا واقفُت على ذلك 

   » حىت يقضي إف شاء اهلل ، كما تنبغي وترضى
فلوريدا بالنكا إىل أحد  بعث الكونت :=>6سبتمرب  >6ويف رسالة مؤرخة يف    

إف اظتلك اإلسباين « وزراء اصتزائر لتتمل أف يكوف حسن وكيل اضترج جاء فيها? 
يرجو منك أف تبذؿ جهدؾ وتتصل بباي تونس ، وحتثو على إبراـ صلح مع إسبانيا 

سيحدثك بالتفصيل على ما يرد اظتلك قولو ، وذلك عندما لتضر  ...إف دي سيبيي
 . »(25) إىل اصتزائر.
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من الوزير األوؿ  ;=>6جانفي  75وتلقى حسن وكيل اضترج رسالة  مؤرخة يف    
 ( 26)التونسي اضتاج مصطفى خوجة باشا

لتضر أف الباي التونسي زتودة باشا يتمٌت ىو اآلخر من ىذا اظتبعوث أف « ، أبلغو 
إىل تونس لنفس اظتهمة ، وكعربوف ودتهيد لذلك أبلغ اضتاج مصطفى وكيل اضترج 
حسن بأف الباي قد أعلن ىدنة ظتدة ثالثة أشهر مع إسبانيا ابتداء من أوؿ مارس 

. وأنو انتزع من البحارة التونسيُت جوازات السفر حىت ال يقوموا مبهارتة ;=>6
  (27) »السفن اإلسبانية يف البحر.

مارس   <6أرسل اطتزندار سيد علي برغل إىل فلوريدا بالنكا خطابا مؤرخا يف    
، أخربه فيها عن حتادثو مع الداي ػتمد عثماف باشا ، بشأف الوساطة ;=>6

اصتزائرية بُت تونس وإسبانيا، واتفق معو على تشكيل صتنة للوصوؿ إىل حتقيق الصلح 
 (28)بُت تونس وإسبانيا.

مارس  ;7ج حسن رسالة إىل الكونت فلوريدا بالنكا مؤرخة يف وبعث وكيل اضتر    
... ـتربكم ونعلمكم على أمر تونس ، إعلم ؿتن كتبنا وبعثنا  «جاء فيها? ;=>6

لوزير الباي اضتاج مصطفى خوجة مع خدمنا ... سليماف بن جلوف ...يف أمر 
وكدنا عن الصلح ىنا باصتزائر مع وكيلكم الكند دي سبلي ... وكذا ؿتن وصنا و 

واحد الرجل من حضرت الباي الذي جاء مع اعتدية اليت تأين إلينا يف كل سنة أف 
ال متالفنا يف كل ما أمرهنم بو يف أمرت صلح أصبينة ، وبعثنا مع صاحبنا وصحب 
الكند دي سبلي الًتؾ شريف أف يبقى ىناؾ ويسكنهم على ما ارتضى واتفق بو 

   »(29)لشندر وسليماف حىت نأمر بأمرؾ. 
مارس  ;7ويف أخرى بعثها حسن وكيل اضترج إىل فلوريدا بالنكا مؤرخة يف     

، جاء فيها أف الوزير األوؿ التونسي اضتاج مصطفى خوجة اتفق مع ;=>6
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وسليماف بن جلوؿ (Alexandre Bazillini) اظتفاوضُت الكسندر بازليٍت 
فاوض بالده مع على عقد ىدنة ظتدة أربعة أشهر. وقد عارض صولَت أف يتم ت

تونس عرب الرجالف اظتوفداف من اصتزائر، وأنو ىو األجدر أف يقـو بالتفاوض. وعتذا 
   »(30)  نصح الداي ػتمد عثماف باشا الباي التونسي أف يتفاوض مع صولَت. . 

بعث الوزير األوؿ اإلسباين فلوريدا بالنكا رسالتُت إحداقتا إىل حسن وكيل اضترج    
، شكرقتا فيهما  ;=>6أفريل   :7اطتزندار سيد علي، مؤرختُت يف  ، والثانية إىل

على اصتهود اليت يقوماف هبا من أجل حتقيق الصلح بُت تونس وإسبانيا ، كما 
حدثهما عن اظتساعي اليت يقـو هبا الكونت دي سيبيي . وتأسف فيهما عن ظهور 

 .  (31) الصعوبات اليت تعرقل التوصل حالة السلم
ويف رسالة أخرى بعثها الكونت فلوريدا بالنكا حسن وكيل اضترج يف نفس التاريخ    

أشهر مع تونس ، كخطوة أوىل من أجل  8. ذكر لو فيها أف بالده قبلت ىدنة 
  .(32)التوصل إىل معاىدة الصلح، ودتٌت أف تقبل تونس كذلك

يو ؼتاطبو بأف يبذؿ كل ووجو فلوريدابالنكا رسالة أحد القادة اصتزائريُت ، حث ف    
ما يف وسعو ، ويستعمل نفوذه ، وأنو ىو اظتلك اإلسباين يعوالف عليو من أجل إبراـ 

  . (33)الصلح مع تونس.
وجو فلوريدا بالنكا رسالة إىل حسن اطتزناجي ،  ;=>6أكتوبر  86ػ ويف  65

ت إىل شكرقتا ىو واظتلك اإلسباين على جهودقتا اليت أد  وعلي آغا وكيل اضترج.
حتقيق الصلح بُت اصتزائر وإسبانيا. وحثاقتا على بذؿ جهود ؽتاثلة لتحقيق الصلح 

  (34)مع تونس، وذكر أف شروط الصلح مع تونس توجد لدى اصتزائر.
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، ;=>6نوفمرب  :6ووجو علي خزندار رسالة إىل فلوريدا بالنكا مؤرخة يف     
الوزير األوؿ التونسي مصطفى  ...أما ما متص تونس فقد كتبنا إىل« قاؿ لو فيها?

  »(35) خوجة ، وما زلنا ننتظر حىت يتم إبراـ الصلح بينكم وبينهم.
أرسل حسن اطتزناجي رسالة إىل فلوريدا بالنكا ،  >=>6فيفري  :7ويف     

 (Pedro Sogueta)أعطيت ورقة إىل بيدرو سوقيطا « وحوؿ تونس قاؿ لو?
  »(36) اهلل كل شيء نتشي مليح مع تونس، ونقوؿ إف شاء   إىل تونس مع الربيك

وجوابا على الرسالة السابقة وجو فلوريدا بالنكا رسالة إىل حسن اطتزناجي وكيل     
اضترج ، طلب منو أف يستعمل نفوذه حىت يتحقق إبراـ الصلح بُت تونس 

  (37)وإسبانيا.
 لتوسط لدى تونس :اختيار اإلسبان للجزائر ل المغزى من -4

ال شك أف اختيار إسبانيا للجزائر وإضتاحها عليها على التوسط بينها وبُت      
تونس، كاف من أجل التوصل إىل إبراـ معاىدة صلح مع ىذا البلد اجملاور للجزائر، 
وىذا جاء نتيجة للمكانة اليت كانت حتظى هبا اصتزائر لدى اإلسباف ، رغم فًتة 

ية القرف السادس عشر. فقد كانت الدعوة العداء الطويلة اليت ابتدأت منذ بدا
 69للتوسط قبل أف يتم التوصل إىل إبراـ معاىدة الصلح مع اصتزائر ، الذي مت يف 

. فكما تتبعنا ػتتويات تلك الرسائل اليت تبودلت بُت الساسة ;=>6جواف 
، وقد استمرت :=>6اإلسباف ونظرائهم اصتزائريُت قد ابتدأت على األقل يف سنة 

 ية التوصل إىل إبراـ الصلح بُت البلدين.  إىل غا
إف ىذا الصلح اظتنتظر حتقيقو بُت إسبانيا وتونس  م يتحقق بسرعة، فبنو تأخر      

، أي بعد مرور إحدى عشر سنة من إبراـ 6<>6جانفي  <6عقده إىل غاية 
 الصلح مع اظتغرب األقصى ، وستس سنوات من تاريخ إبراـ الصلح مع اصتزائر.
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وإىل جانب ىذه الثقة اإلسبانية يف الدبلوماسية اصتزائرية يف ذلك الوقت،      
بادرت الدولة العثمانية لكي توسط اصتزائر من أجل إقناع اإلسباف على منع 
األسطوؿ الروسي من الدخوؿ إىل البحر اظتتوسط عرب مضيق جبل طارؽ. خالؿ 

 ثمانينات من القرف الثامن عشر. اضتروب الروسية العثمانية يف عقدي السبعينات وال
 : 6796معاهدة ظروف انعقاد  -5

قد بدأ منذ شهر أوت  5<>6الزلزاؿ الذي ضرب وىراف خالؿ سنة  يذكر أف     
أكتوبر وقعت ىزات عنيفة اليت  <هبزات خفيفة استمرت إىل شهر سبتمرب، ويف 

لزلزاؿ اشتعاؿ أدت إىل تدمَت جزء كبَت من مباين مدينة وىراف، وقد ترتب عن ا
، كما اندلعت النَتاف يف السفينة بَتالنت اليت  حرائق يف أماكن متعددة من اظتدينة 

. وفر السجناء من سجوهنم، كانت حتمل على متنها أربعة وسبعُت مدفعا ، خالؿ
وقاموا بالسطو وهنب ؽتتلكات الديار الغنية. وقد قتل حوايل ثالثة آالؼ شخص، 

شخص، كانوا حتت قيادة الكونت دي كومربي  6:55و م يبق من اصتنود سوى 
حاكم وىراف، الذي عمل  (Comte de Cumbre Hermosa)اىَتموس

ودتكن فعال على التصدي لقوات اظتسلمُت ، حىت قبل وصوؿ اإلمدادات اإلسبانية، 
 من شهر أكتوبر.  >6. استمرت حالة الفوضى حىت من إيقاؼ اعتجـو اإلسالمي

الزلزاؿ يف إحداث اعتلع واالضطراب يف نفوس اإلسباف، و م يسمح لقد ساىم      
عتم الوقت يف جتهيز أنفسهم للدفاع عن أنفسهم ضد ىجمات اظتسلمُت. فقد 
انشغلوا مبعاصتة اصترحى ، ودفن اظتوتى الذين سقطوا حتت أنقاض البنايات العسكرية 

م ػتصورا يف ترميم األسوار واظتدنية. وتأمُت النظاـ الداخلي واألمن. كما كاف انشغاعت
  (38)واضتصوف واألبراج اليت أصاهبا الدمار.
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اليت انطلقت من قرطاخنة، كانت أكتوبر وصلت اإلمدادات اإلسبانية،  ;7ويف     
من  <7سبعمائة  خيمة و ذتافتائة رجل، ومواد غذائية وأسلحة. ويف حتتوي على 

مقاومة عنيفة. لكنو ظل ضاربا  الشهر اضطر ػتمد بك غلى الًتاجع بعدما واجهتو
حصاره على اظتدينة. وقد أرىق ىذا اضتصار واظتعارؾ الطويلة اجمللس اظتلكي اإلسباين 
اليت تسببت يف تكاليف باىضة، ولذلك قرر التخلي عن وىراف، ووافق اظتلك شارؿ 

  (39)الرابع على ذلك.
 وقد خلد اضتافظ أبو راس الناصري الواقعة بقصيدة نورد منها األبيات التالية?   

 بعد ما مضى عتا مدة العنس       حىت تدراكها اهلل برأفتو  من 
 أضاء مشسو بعد حلك القلس       بتقليد اظتغرب الوسط لعمدتنا
 رصد بأىل وىراف الويل يف النص       ػتمد بن عثماف ؾتم سعدىم

 فاضتمد هلل أمنا عن اعتجس      نصارى وىراف تركوىا عامرة 
 بأيب عثماف وعثماف قد رجعا   إلينا من يسلي عن أرض أندلس

 يف خامس الفرد ضحى يـو إثنينو   كاف الدخوؿ بعوف اظتلك القدس
 (40)ففتحت عنوة يف تسع عاشرة   من بعد سكٌت ره والدين يف وكس

فاف يف إبراـ اظتعاىدة السابقة ؛ إال أف التوتر ظل قائما، رغم ما توصل إليو الطر       
وخاصة من الطرؼ اصتزائري الذي  م يهنأ لو باؿ ماداـ اإلسباف لتتلوف وىراف 
واظترسى الكبَت ، رغم تلك اجملامالت اليت كانت حتملها رسائل زعماء البلدين ، 

 ولكنهم ظلوا ساعُت لتحقيق ىذا الغرض . 
تركز كثَت من الدراسات الغربية أف الزلزاؿ الذي تعرضت لو مدينة وىراف كاف       

السبب اظتباشر الذي دفع باألسباف إىل االنسحاب ، ولكنها تتغافل عن اظتقاومة 
اليت كانت تقـو القبائل اظتعادية لإلسباف ، اظتدعومُت يف كثَت من األحياف من طرؼ 
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محمد عثمان اليت كاف على رأسها يف ىذه األثناء السلطات الرشتية اصتزائرية ، 
. ليس ىناؾ من شك أف حادث الزلزاؿ قد ساعد اصتزائريُت يف فتح وىراف ، باشا

حيث استغلوا ما أحدثو من تدمَت للمنازؿ ، واألضرار اليت ضتقت باضتصوف والقالع 
ء العلوي اظتنيعة اليت كاف يتحصن وراءىا األسباف . فعلى سبيل اظتثاؿ كاف اصتز 

للقصبة مبدينة وىراف الذي لتتوي على أىم اظتراكز الرئيسية للقيادة اإلسبانية باظتدينة 
، مثل قصر اضتاكم ، والثكنة العسكرية ، ومنشآت العالج، إىل جانب الكنائس قد 
دمرت بشكل كبَت. وما ترتب عنو من موت حوايل ثالثة آالؼ من السكاف واصتنود 

اشها من بقي منهم على قيد اضتياة. إىل جانب ىذا تعرضت ، وحالة اعتلع اليت ع
 «اظتدينة إىل أعماؿ النهب ، فقد ذكر قائد اصتيش األسباين يف تقرير لو إىل اظتلك?

إف بعض الرجاؿ ) من إسبانيي وىراف( الذين ال خالؽ عتم ، أصحاب اضتياة 
لغنية، بصفة أفضع ؽتا السافلة قد اغتنموا فرصة ىذه اضتادثة وأمعنوا يف هنب الديار ا

لو كاف العدو ىو الناىب ، و م يبق للمستعمرين البائسُت أي شيء مطلقا . ورغم 
القسوة اليت قابلنا هبا ىذه األعماؿ اللصوصية والعقاب الصاـر الذي أنزلناه 
مبرتكبيها ، فبف األشقياء  م يرتعدوا أصال ، واستمروا يف أعماؿ النهب والسلب 

«(41). 
ذه الكارثة الطبيعية وحالة االضطراب الذي ساد سكاف اظتدينة من إف ى     

حركة اظتقاومة على جتديد اعتجـو ، وكاف األسباف من جهتهم  األسباف قد شجع
يستميتوف يف الدفاع عن اظتوقع إىل درجة أهنم أشركوا النساء يف أعماؿ الًتميم ، مع 

اف من حتقيق أي تقدـ إىل داخل الًتكيز على اظتراكز اطتطرة . و م يتمكن ػتمد عثم
اظتدينة، خاصة بعد وصوؿ الدعم العسكري من أسبانيا الذي بلغ تعداده سبعة 
آالؼ جندي. لكنو ظل فارضا اضتصار . ومع مرور األياـ أحس األسباف بصعوبة 
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اظتوقف ، حيث أرىقت ىذه اظتعارؾ الطويلة البالط اظتلكي األسباين من زيادة 
اظتزيد من األمواؿ عليها وعلى إصالح ما فسد من اضتصوف . التكاليف ، وإنفاؽ 

إىل جانب ىذا كاف األسباف يف وىراف يعانوف من أوضاع اقتصادية مزرية من جراء 
اضتصار اظتضروب عليهم من قبل السكاف ، حيث منعت السلطات اضتاكمة يف 

 اصتزائر القبائل اظتوالية مبنع التجارة معهم. 
بعث اظتلك كارلوس الرابع وفدا إىل اصتزائر بقياده الضابط  6<>6ويف أفريل      

لتمل مقًتحاتو للتصاحل والرغبة يف التوصل  (Guinbarda) غوينباردا السامي
الذي كاف عمره يتجاوز محمد عثمان إىل عقد معاىدة سلم . وكاف رد الداي 

  .(74)الثمانُت سنة ويعاين من اظترض ، أنو يريد ضم وىراف دوف شروط
 ( 43)جويلية وتويل حسن منصب الداي 67وبعدما تويف الداي يف      

الذي كاف  (Gravina)غرابينا اضتكم ، أرسل اظتلك األسباين إىل األمَتاؿ 
موجودا يف ىذا األثناء يف وىراف مع أسطولو وكلفو بببالغ الداي اصتديد موافقتو 

بشروط اصتزائر ، فوافق  الصلح مع اصتزائر بضماف اطتروج من وىراف ، وقبولوعلى 
 الداي اصتديد على عقد معاىدة السلم .

 ودتثلت ىذه الشروط فيما يلي?
 ػ االنسحاب الكامل والعاجل من اظترسى الكبَت ووىراف. 6
ػ إيصاؿ جرة ماء من عيوف وىراف باإلضافة إىل اظتفتاحُت الذىبيُت لوىراف  7

 إىل السلطاف العثماين. واظترسى الكبَت على ظهر سفينة إسبانية وتسليمهم
 فرنك للخزينة اصتزائرية .  67555ػ تلتـز إسبانيا بدفع مبلغ مايل قدره  8

 وعلى ضوء ىذه الشروط تلتـز اصتزائر مبا يلي?
 ػ اضتق يف استئناؼ اإلسباف صيد اظترجاف يف السواحل الغربية للجزائر. 6
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 ػ إنشاء مركز جتاري يف مدينة الغزوات. 7
 باف بشراء ثالثة آالؼ زتولة سنوية من القمح.ػ يسمح لإلس 8

إف ما يسعي توضيحو ىو أف ىذه الشروط مضافة إىل الشروط اليت وردت يف      
االتفاقية ، حيث يلتـز اإلسباف بًتؾ كل اظتعدات اضتربية والعتاد داخل اظتدينتُت. 

ديسمرب  >6 وبعد مرور ذتانية أياـ من تاريخ التوقيع على مواد الصلح ، أي يف يـو
 .(44)، يشرع اإلسباف يف اإلنسحاب من وىراف6<>6

 ـ إبرام المعاهدة وبنودها: 6
عقدت معاىدة سلم جديدة بُت الداي حسن  6<>6سبتمرب  67يف يـو      

والوفد األسباين يف اصتزائر، تتألف من ديباجة وتسعة مواد من أقتها اظتادة اليت 
 (45)حتدثت عن جالء األسباف عن وىراف

ديسمرب، وبدأ اصتالء عن وىراف واظترسى  ;6يف  كارلوس الرابعصادؽ عليها اظتلك 
. وفيما يلي 7<>6فيفري  79ديسمرب( وانتهى يف يـو  >6الكبَت يف اليـو التايل ) 
 ؼتتصر لبنود االتفاؽ ?

من قاعدة وىراف واظترسى الكبَت دوف قيد أو شرط   ػ أف تنسحب أسبانيا 6  
 وتسليمهما إىل إيالة اصتزائر.

 ألف فرنك يف كل سنة طتزينة اصتزائر  675ػ تقـو أسبانيا بدفع مبلغ مقداره  7  
 ػ يسمح لألسباف ببقامة مؤسسة جتارية بالغزوات. 8  
بشراء ثالثة آالؼ كيال من القمح والشعَت وػتاصيل زراعية  ػ يسمح لألسباف 9  

 أخرى سنويا من اصتزائر .
 ػ يسمح عتا بصيد اظترجاف على الساحل الغريب من اصتزائر. :  



 دولية محكمةمجلة دورية                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 004  01العدد
 

ػ أف حتمل سفينة أسبانية إىل اسطنبوؿ مفتاحُت ذىبيُت وجرتُت من ما عيوف  ;  
 وىراف كمركز السًتدادىا.

رتيع ما فيها من سالح وذخَتة ، اليت كانت قد غنمتها  ػ إخالء اظتدينة من >  
منذ استيالئها على مدينة وىراف واظترسى الكبَت ، يـو خروج الباي مصطفى 

 .87>6بوشالغم منها عاـ 
 .87>6ػ يًتؾ اطتيار إىل األسباف لتهدمي ما بنوه منذ عاـ  =  
ة أشهر ابتداء من يـو ػ يسمح للسكاف األسباف البقاء مبدينة وىراف ظتدة أربع <  

 . (46)إمضاء عقد الصلح
كانت ىذه اظتعاىدة مرىقة ألسبانيا حيث ألزمتها زيادة عن اصتالء عن وىراف         

ألف فرنك ، إىل جانب ىدايا  675واظترسى الكبَت ، أف تدفع ضريبة سنوية قدرىا 
فع ؼتتلفة تتكوف من أسلحة وسفن وعتاد ْتري ، وأف ترجع إىل ىراف اظتدا

والقاذفات والذخائر ورتيع اظتعدات اضتربية األخرى اليت ألسبانيا يف مدينة وىراف 
نقلتها قبل خروجها إىل قرطاجنة يف أسبانيا . وىناؾ شروط أخرى فرضها الداي 

تتمثل يف زتل مفتاحُت من ذىب ظتدينة وىراف وجرتُت  كارلوس الرابعحسن على 
 . (47)سليم الثالثإىل اطتليفة العثماين من ماء عيوهنا إىل اسطنبوؿ لتقدنتها 

، بعد ما  6<>6بدأ االنسحاب األسباين من وىراف يف منتصف ديسمرب       
ترؾ األسلحة والعتاد اظتتفق عليو وتسليم اظتدينة للباي ػتمد الذي دخلها ومعو 

. وقد وصف لنا 7<>6فيفري  79اجملاىدين الذين كانوا لتاصروهنا ، وذلك يف 
وف الذي كاف ضمن اظترافقُت للباي فقاؿ ? >> وكاف أوؿ من دخلها ػ ابن سحن

بعد الذين وضعوا األعالـ وعمروا اظتدافع وبنوا مضرب األمَت ػ العلماء يقدمهم 
صحيح البخاري ، مث تالىم األمَت يف جنده اصترار ويف يده رمح ...فنزؿ داخل 
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و أف صلى ركعتُت شكرا هلل تعاىل الربج األزتر مبضربو الفياح ...، فكاف أوؿ ما بدأ ب
، فضربت مدافع التهنئة وطبوعتا ، مث دخل عليو الناس يهنئونو أفواجا أفواجا ، وظتا 

 دتثلت بُت يديو استأذنتو يف اإلنشاد فأذف يل فأنشدت قويل?
 بشرى الوصاؿ لطيفة األخبار        فانػشػػػد حديث لطػػيفة اإلبكار

 (48)عن فرعها الداجي على األشعار         كرر حيث وصاعتا متسػلسال     
     انعكاسات المعاهدتين على العالقات بين البلدين:

، إال أف اظتعاىدة ;=>6رغم التوتر الذي ساد العالقات بُت البلدين قبل سنة       
اليت أبرمت بينهما يف ىذه السنة قد فتحت اجملاؿ لتحسن العالقات الدبلوماسية 
بُت للبلدين ، فقد التحق العديد من القناصل اإلسباف مبدينة اصتزائر ووىراف وعنابة 

اإلسباين باصتزائر منعدما من قبل بسبب حالة اضترب كاف الوجود القنصلي   ، بعدما
فقد استقر يف مدينة اصتزائر القناصل? "مانويل اليت كانت سائدة بُت البلدين ، وعتذا 

( ، ;<>Manuel de las Heras(  )6<=; – 6دي الس ىَتاس" )
Manuel Asprer y Janer (65<> – 6<>9 )"مانويل أسربير إمتانَت" 

 – Miguel Larrea Salcedo( )6<>9سالسيدو" ) "ميغويل الريا ،
 – José Alonso Ortiz( )6=58"خوسي ألونسو أورتيز" ) (57=6
6=5>). 

إىل جانب ىؤالء القناصل فقد كاف عتم نواب يساعدوهنم يف مهامهم نذكر     
 – >=>6) (Miguel Larrea Salcedo)ميغويل الريا سالسيدو منهم?  
 6=56) (José Joaquine Cerain )ين (، خوسي خواكُت سَتا9<>6

 >6=6) (Pedro Ortiz de Zugasti)بيدرو أورتيز دي ثوغاسيت ػػ( ،  -
  .6=6> – 6=77 (Juan Rizo)( ، خواف ريثو  =6=6 –
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 )وكاف يف مدينة وىراف قناصل ونواب قناصل نذكر منهم? القنصل خواف غاريدو   
Juan Garrido)  ( ، نائب القنصل خوسي ىيغويرو55=6 -) ػػ(José 

Higuero) 6<>; – 6=5=  نائب القنصل أونطونيو،
 Antonio Higuero (6=6= – 6=77.))ىيغويرو)

و م ختل مدينة عنابة من الوجود القنصلي ، فقد مثل إسبانيا يف ىذه اظتهمة ?     
( ، <<>6<>8 - 6) (Bartolomé Escudero)بارتولومي إيسكوديرو

أوغسطُت كسيكالنا ( ، >6=55 - 6=5) (Juan Vigo)خواف بيغو 
(Augustin Xiclana) (6=5< - 6=6:)(49). 

اليت أبرمت بينهما إثر حترير وىراف النهائي  7<>6وقد زادت معاىدة سنة       
من الوجود اإلسباين، من وتَتة العالقات التجارية ، اليت بدأت تنشط منذ إبراـ 

(. حيث أقامت العديد من الشركات التجارية ;=>6ابقة الذكر)اظتعاىدة الس
، 7<>6( سنة Campanaاإلسبانية مراكز عتا يف اصتزائر مثل  شركة "كامبانيا" )

وشركة صيد اظترجاف  .(5:)وكانت اىتماماهتا منصبة على شراء اضتبوب واظتواشي
على حق ، فقد حصلت 6<>6اإلسبانية اليت باشرت نشاطها يف اصتزائر سنة 

( Garrigoالصيد يف السواحل اصتزائرية وخاصة الغربية منها. وشركة "غاريغو" )
اليت هتتم بشراء اصتلود والصوؼ والشمع وكذلك اضتبوب من اصتزائر. وكانت ىذه 
الشركة إىل جانب شركة كامبانيا مسموح عتما بتصدير عملة البياسًت اإلسباين إىل 

. أما من اصتانب اصتزائري فقد (6:)لع اصتزائرية اصتزائر ، وذلك من أجل شراء الس
تولت شركة بكري وبوجناح نشاطها مع بعض اظتدف الساحلية اإلسبانية مثل 

من أىم الصادرات اصتزائرية إىل إسبانيا ىي اضتبوب واظتواشي قرطاجنة وأليكانيت. 
شاط واصتلود والصوؼ والشموع ، وأىم الواردات من إسبانيا األسلحة وأدوات الن
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البحري واظتواد الغذائية مثل الشاي والسكر والنب واألقمشة. وأىم اظتواين اصتزائرية 
 اليت كانت تصدر وتستقبل السلع من أسبانيا ىي وىراف أرزيو واصتزائر وعنابة.

 الهوامش:
بػػُت  ;=>6معاىػػدة  –( مػػوالي بلحميسػػي ، صػػفحات مػػن تػػاريخ العالقػػات اصتزائريػػة اإلسػػبانية 6)

، جػػواف 66إسػػبانيا سػػبب إبرامػػا ، مضػػموهنا ، نتائجهػػا، غتلػة تػػاريخ وحضػػارة اظتغػػرب ، العػػدد اصتزائػر و 
 .>، ص.9><6

، تقػػػػدمي وحتقيػػػػق ػتمػػػػد غػػػػا م ،  عجائػػػػب األسػػػػفار ولطػػػػائف األخبػػػػار(ػتمػػػػد أبػػػػو راس الناصػػػػري ، 7)
  .;8، ص. ، اصتزء الثاين، =755، وىراف ،  CRASCمنشورات 

بوعزيز? مفاوضات الصلح بُت اصتزائر وأسػبانيا مػن خػالؿ مراسػالت الػداي ػتمػد عثمػاف باشػا )  (8)
 .656، ص. <=، العدد?  :=<6، اصتزائر،  الثقافة( >=>5-6=>6

بوالية ماريالند بالواليات اظتتحدة  (Round Top)يف راوند توب  <8>6ولد حوايل سنة  4)) 
ببيقوسػػػيا اظتملكػػػة اظتتحػػػدة، تػػػوىل  (Edimbourg)إيػػػدنتبورغ األمريكيػػػة، درس يف أوربػػػا يف جامعػػػة 

ذىػػػب إىل إسػػػبانيا وشػػػغل منصػػػب  <>>6مناصػػػب إداريػػػة ؽتػػػثال لػػػبالده يف بػػػاريس وبػػػرلُت، ويف عػػػاـ 
عػػُت القػػائم باألعمػػاؿ يف مدريػػد، وْتكػػم وجػػوده يف إسػػبانيا أجػػرى 7=>6سػػكرتَت مفوضػػية، ويف عػػاـ 

، ودفػن :<>6فربايػر  <رى األمػريكيُت ، تػويف يف مدريػد يف مفاوضات مع اصتزائر تتعلق بتحريػر األسػ
 هبا باظتقربة الربوتستانتية(. 

 . (;=>6ماي  <6رسالة من ويلياـ كارميمائيل إىل ىيئة اظتفوضُت األمريكية، مدريد ، 5))
(6)  A.H.N., Estado, leg.3617. 

 (7)La Plaza de Oran y sus fortalezas y la Plaza de Mazalquivir 
que daran como estaban antes sin comunicacion por tierra con 
el compo de los Moros. El Dey de argel ofrece no atacarlar en 
ningun tiempo y encargar al Bey de Mascara que no las moleste 
de modo alguno para mantener la buena harmonia y amistad 
ostablecdad ; asi amo S.M.C. prohibira que la garnicion de 
dichas Plazas ataque ni insulte el compo de los moros . para 
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asegurar mayormense lo capitulado en este articulo, se hara con 
el Bey de Mascara, Medianse la autoridad del Dey De Argel, un 
convenio sobre el arreglo de los parages hasta los quales han 
acostumbrado y puedan llegar los de aquellas Plazas, y sobre el 
de otros puntos que se juzguen convenientes para consolidar las 
mismas buena harmonia y amistad entre los espanoles y el 
campo fronterizo. A.H.N., Estado, leg., 3588. 

أنظر التفاصيل يف ? أزتد بن ىطاؿ، رحلة ػتمد الكبَت باي الغرب اصتزائري إىل اصتنوب (8) 
، اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر، 6، تقدمي ? ػتمد بن عبد الكرمي، ط:=>6االصحراوي صتزائري 

7559. 
 ولد مبدينة مورسية  ،(Jose Monino Redondo)(اشتو األصلي خوسي مونيينو ريدوندو <)

(Murcia)  سياسي إسباين، عُت سفَتاً بروما يف  =5=6، وتويف مبدينة إشبيلية سنة  =7>6سنة
، وحصل على موافقة البابا على إلغاء طائفة اليسوعيُت، توىل رئاسة الوزارة لدى اظتلك  7>>6سنة 

كم اظتطلق، ونفذ برنامج اإلصالح ورأس الوزارة ، قوي نظاـ اضت >>>6كارلوس الثالث  يف سنة 
 االقتصادي، وشجع السلم.

(، 5=>6-=9>6لتػػػػِت بػػػػوعزيز، اظتراسػػػػالت اصتزائريػػػػة اإلسػػػػبانية يف أرشػػػػيف التػػػػاريخ الػػػػوطٍت )(10) 
 .8<، ص. 6<<6ديواف اظتطبوعات اصتامعية، اصتزائر، 

ريب ، ولػو معرفػة بأسػاليب ىو تاجر بريطاين من ايرلندا لو خػربة كبػَتة بشػؤوف بلػداف اظتغػرب العػ 11)) 
اظتعػػػامالت مػػػع اصتزائػػػر. ونظػػػرا عتػػػذه اظتكانػػػة عػػػرض نفسػػػو ليكػػػوف قنصػػػال لكػػػل مػػػن إسػػػبانيا وانكلػػػًتا يف 
اصتزائػػر، لكنػػو  م يػػتمكن مػػن الفػػوز هبػػذا اظتنصػػب . ومػػن اظتهػػاـ الػػيت قػػاـ هبػػا ، أنػػو اسػػتقر يف طػػرابلس 

إىل اصتزائر، وعُت قائما باألعماؿ القنصلية  انتقل <>>6الغرب عدة سنوات ظتزاولة التجارة، ويف عاـ 
جـان الربيطانية، واشتغل مفاوضا باسم الواليات اظتتحػدة األمريكيػة الفتػداء أسػراىا قبػل تعيػُت قنصػلها 

، حيػػث طلػػب مػػن ><>6، وظػػل الػػداي متمسػػكا هبػػذا الرجػػل إىل غايػػة (Jean Lamb)المــ  
بػػالتعليالت الػػيت رددىػػا ، وىػػي عػػدـ انتمائػػو إىل  جديػػد مػػن كػػارلوس تعيينػػو قنصػػال يف اصتزائػػر ، ومنػػددا

 أسرة اظتلوؾ. 
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 .>>بوعزيز، اظتراسالت ، ص.(12)
 ;=>6نوفمرب :6اظتؤرخة يف  فلوريدا بالنكاوىو ما نصت عليو رسالة علي خزندار إىل ( 13) 

وكيل اضترج وعلي آغا وإىل شخص  حسن إىل كل من بالنكاوذلك يف الرسائل اليت بعثها  (14)
 .;=>6أكتوبر 86ثالث وىي مؤرخة يف 

. >=>6أفريل  79رسالة من الداي ػتمد بن عثماف باشا إىل الكوندي دي فلوريدا بالنكا،  (15)
 .658بوعزيز ، اظتراسالت ...، ص.

فريػػػػل أ 79رسػػػػالة الػػػػداي ػتمػػػػد بػػػػن عثمػػػػاف باشػػػػا إىل الكونػػػػدي دي فلوريػػػػدا بالنكػػػػا بتػػػػاريخ  (16)
 .658. بوعزيز ، اظتراسالت ...، ص.>=>6

 .=66 -:66بوعزيز? مفاوضات الصلح ...، مقاؿ سابق ، صص. (17) 
 .;<( بوعزيز? اظتراسالت ...، ص.18)
. >=>6أوت  :6رسػػالة ػتمػػد عثمػػاف باشػػا إىل الكونػػدي دي فلوريػػدا بالنكػػا ، مؤرخػػة يف  (19) 

 .669بوعزيز ? اظتراسالت ص.
، بػوعزيز ، >=>6وت  =7( رسالة مػن وكيػل اضتػرج حسػن إىل الكونػدي دي فلوريػدا بالنكػا ? 20)

 .:66مراسالت ، ص.
. >=>6أكتػػوبر  9( رسػػالة ػتمػػد عثمػػاف باشػػا إىل الكونػػدي دي فلوريػػدا بالنكػػا ، مؤرخػػة يف 21) 

 .679-678بوعزيز ? مراسالت صص.
طػػر الروسػػي ، وخاصػػة أهنػػا كانػػت ترغػػب يف مػػد كانػػت الدولػػة العثمانيػػة تعػػاين الكثػػَت مػػن اطت  (22) 

نفوذىا إىل البحر اظتتوسػط غػرب البحػر األسػود ، وكانػت تػدعي أهنػا وريثػة الدولػة البيزنطيػة وعتػا اضتػق يف 
زتاية اظتسيحيُت األرثوذكس والدفاع عن السالؼ يف البلقاف وشرؽ أوربا، وعتػذا بػدأت ىجماهتػا علػى 

 ل القرف الثامن عشر تنفيذا لسياسة بطرس األكرب وكاترين الثانية.أمالؾ الدولة العثمانية منذ أوائ
، =9>6مبقاطعػة نػابويل ببيطاليػا سػنة  (Portici)ابن كارلوس الثالث ولػد يف مدينػة بورتيشػي 23))

 (<6=6، تويف بروما سنة =5=6-==>6ملكا على إسبانيا ما بُت 
، بوعزيز? اظتراسالت  <=>6جواف  76يف  ( رسالة ػتمد عثماف باشا إىل كارلوس الرابع مؤرخة92)  

  .698-697، صص. 
 .61(بوعزيز? اظتراسالت ، ص.:7)
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 ( يف عهد الباي علي باي والباي زتودة باشا.55=6-7=>6زتل منصب وزير أوؿ ما بُت )(26)
لتػػي بػػوعزيز ، إسػػبانيا توسػػط اصتزائػػر إلبػػراـ صػػلح مػػع تػػونس، غتلػػة الدراسػػات التارمتيػػة ، معهػػد (27)

 .>:.، ص.==<6التاريخ ، جامعة اصتزائر، العدد الرابع ، 
 .>:نفسو، ص. (28)

 .58نفسو ، ص. <7
 .58نفسو، ص.  (30)

 .59-58( نفسو، صص.86) 
 59.نفسو،  ص (32) 
 59.نفسو، ص (33) 
 59.نفسو، ص (34) 

 59.( نفسو،  ص:8)
 .60( نفسو،  ص;8)

 .60نفسو، ص (37)
، وىراف وضواحيها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا الباف االحتالؿ اإلسباين سيد أزتد بلبوري (38)

ـ ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة يف التاريخ اضتديث واظتعاصر، جامعة جياليل 7<>6-:6:5
 .8;7ص.،  >755-;755اليابس سيدي بلعباس ، السنة اصتامعية 

، دار 6إفريقيا، تررتة? ػتمود علي عامر، ط?عزيز سامح الًت، األتراؾ العثمانيوف يف مشاؿ (39)
 .<::النهضة العربية ، بَتوت، ص.

اظتزاري بن عودة ، طلوع سعد السعود يف أخبار وىراف واصتزائر وإسبانيا وفرنسا إىل أواخر القرف (40)
-264، صص. 6، دار الغرب اإلسالمي، ج. 6التاسع عشر، حتقيق ودراسة? د.لتِت بوعزيز، ط.

266. 
، الشركة الوطنية 7<>6-7<9أزتد توفيق اظتدين، حرب الػثالذتائة سنة بُت اصتزائر وإسبانيا  (64) 

 .:7:-79:للنشر والتوزيع، اصتزائر، ص.
 (42)Henri Leon Fey, Histoire d’Oran avant pendant après la 
domination espagnole, Adolphe Perrier, Oran, 1858, p.256. 
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 .اطتزناجي سابقاحسن (43)  
 .     =:7بلبوري ، مرجع سابق ، ص. (44)

.  (9:)  Al ingreso del prospero Hassan Baxa nuestro senor al 
mando y gobierno de la Regencia de Argel , el Rey de Espana 
abandona libre y voluntaviamente , y restituye a los principios 
de Muharam de este ano de 1206 la plaza de Oran que ahora 
tine baxo su dominio , y por lo pasado pertenecia a la Regencia 
de Argel. Articulo 1o, A.H.N., Estado, leg., 3579.  
(46) A.H.N.: Estado, leg., 3579. 

إىل أسػػػبانيا رمػػػزا إلضتػػػاؽ  يرمػػػز اظتفتاحػػػاف إىل اظتفتػػػاحُت اللػػػذين أخػػػذقتا الكاردينػػػاؿ خيمينػػػيس (47) 
وىػػراف بأسػػبانيا . أمػػا اصترتػػاف مػػن مػػاء وىػػراف رمػػزا إضػػافيا ، ألف اظتػػاء رمػػز اضتيػػاة حسػػب تعبػػَت القػػرآف 

  الكرمي .
اظتهدي :ابن سحنوف الراشدي ، الثغر اصتماين يف ابتساـ الثغر الوىراين عبدؿ حتقيق وتقدمي ، (48)

 .<:9ص.، 8><6البوي ، مطبعة البعث، قسنطينة، 
(49)Jesus Pradells Nadal, La Expansion consular espanola en el 
siglo XVIII, tesis de doctorado, Universitat d’Alicant , 1988, pp. 
52-53.  
(50) Luis Cara del Aguilla, Les espagnols en Afrique. Les 
relations politiques et commerciales avec la Régence d’Alger, 
thèse de 3o cycle, 1974, Bordeaux,  p.69. 

( كانت عملة البياسًت تشهد إقباال عليها من قبل التجار اصتزائريُت نظرا ظتادة صنعها من 51)
 الذىب.

 ملـحـق
 (6822-6786صل ونوابهم ومستشاريهم في الجزائر )قائمة القنا
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 ــ القناصل العامون في مدينة الجزائر:6
 الفًتة اإلسم

 Manuel de las)مانويل دي الس ىَتاس 
Heras) 

6<=; - 6<>; 

 Manuel Asprer y مانويل أسربير إمتانَت
Janer)) 

65<> - 6<>9 

 Miguel Larrea)ميغويل الريا سالسيدو 
Salcedo) 

6<>9 - 6=57 

 <6=58 - 6=5 (José Alonso Ortiz )خوسي ألونسو أورتيز 
 
 ــ نواب قناصل إسبانيا في مدينة الجزائر: 2

 الفًتة الزمنية اسم نائب القنصل
 Miguel Larrea)ميغويل الريا سالسيدو 

Salcedo) 
6<=< - 6<>9 

 José Jiaquine )خوسي خواكُت سَتاين 
Cerain) 

 ػػػػػػ (   - 56=6)

 Pedro Ortiz)بيدرو أورتيز دي ثوغاسيت 
de Zugasti) 

6=6< - 6=6= 

 6=6> - 6=77 (Juan Rizo)خواف ريثو  
  (Francisco Ortiz )فرانسيسكو أورتيث 

 
 ــ مستشار القنصل في مدينة الجزائر: 3

 الفًتة الزمنية اسم اظتستشار
 <<>6<=< - 6 (Francisco Ortiz )فرانسيسكو أورتيث 
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 في مدينة وهران: 
 الفًتة اظتهمة اإلسم

 -) ػػػػػ    قنصل (Juan Garrido )خواف غاريدو
6=55) 

 - ;<>6 نائب القنصل (José Higuero)خوسي ىيغويرو
6=5= 

 - =6=6 نائب القنصل Antonio Higuero)أونطونيو ىيغويرو
6=77 

 
 في مدينة عنابة:

 الفًتة اإلسم
 Bartolomé)بارتولومي إيسكوديرو

Escudero) 
6<>8 - 6<>> 

 >6=55 - 6=5 (Juan Vigo)خواف بيغو 
 :6=5< - 6=6 (Augustin Xiclana)أوغسطُت كسيكالنا 

 
 .Nadal La Expansion …, pp. 43-44اظتصدر? 

 
 ملـحـق

 (6822-6786قائمة القناصل ونوابهم ومستشاريهم في الجزائر )
 

 الجزائر:ــ القناصل العامون في مدينة 6
 الفًتة اإلسم

 ;<>6<=; - 6 (Manuel de las Heras)مانويل دي الس ىَتاس 
 Manuel Asprer y Janer)) 65<> - 6<>9 مانويل أسربير إمتانَت
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 6<>9 - 6=57 (Miguel Larrea Salcedo)ميغويل الريا سالسيدو 
 <6=58 - 6=5 (José Alonso Ortiz )خوسي ألونسو أورتيز 

 
 نواب قناصل إسبانيا في مدينة الجزائر:ــ  2

 الفًتة الزمنية اسم نائب القنصل
 Miguel Larrea)ميغويل الريا سالسيدو 

Salcedo) 
6<=< - 6<>9 

 José Jiaquine )خوسي خواكُت سَتاين 
Cerain) 

 ػػػػػػ (   - 56=6)

 Pedro Ortiz)بيدرو أورتيز دي ثوغاسيت 
de Zugasti) 

6=6< - 6=6= 

 6=6> - 6=77 (Juan Rizo)خواف ريثو  
  (Francisco Ortiz )فرانسيسكو أورتيث 

 
 ــ مستشار القنصل في مدينة الجزائر: 3

 الفًتة الزمنية اسم اظتستشار
 <<>6<=< - 6 (Francisco Ortiz )فرانسيسكو أورتيث 

 
 في مدينة وهران: 

 الفًتة اظتهمة اإلسم
 -) ػػػػػ    قنصل (Juan Garrido )خواف غاريدو

6=55) 
 - ;<>6 نائب القنصل (José Higuero)خوسي ىيغويرو

6=5= 
 - =6=6 نائب القنصل Antonio Higuero)أونطونيو ىيغويرو
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6=77 
 

 في مدينة عنابة:
 الفًتة اإلسم

 Bartolomé)بارتولومي إيسكوديرو
Escudero) 

6<>8 - 6<>> 

 >6=55 - 6=5 (Juan Vigo)خواف بيغو 
 :6=5< - 6=6 (Augustin Xiclana)أوغسطُت كسيكالنا 

 
 .Nadal La Expansion …, pp. 43-44اظتصدر? 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 428  10العدد
 

 إلـى الحجــازالت المغاربيـــة ـــأسباب الرح

 إبان القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميالدي

 أبو القاسم سعداهلل/ 02جامعة الجزائر/ صادوق الحاج . أ

 صــالملخ

ُب الوقت الذم تعطلت فيو الرحالت بادلشرؽ، نالحظ هنضتها بالغرب    
اإلسالمي حيث جاب أبناؤه األقطار اإلسالمية حاملني رسالتهم احلضارية كالفكرية 
دكف أف يصطدموا بقيود سياسية أك جنسية. ذلك أف كفاءة ادلرء كانت تقدـ على 

تسامح بني ادلسلمني أثره ُب أك إقليمو، فكاف للوعي االجتماعي كفضيلة اللونو 
 .إمتزاج الدـ كذكباف ادلهاجرين ُب اجملتمع

كمل يقصر ادلغاربة عالقاهتم على دكؿ ما كراء الصحراء، بل نراىم حريصني 
على تعزيز صالهتم بادلشرؽ سواء بنية أداء فريضة احلج أك إستكماؿ ادلعارؼ كلقاء 

. كلعل أبا رتلة من األعالـ ادلغاربة كبرز ُب ىذا اجملاؿ ادلشايخ كربط السند العلمي
الوليد ادلعركؼ بإبن الفرضي قد بني ُب كتابو تاريخ علماء األندلس جانب األخذ 

 كالعطاء كأحواؿ الرحالني.
 Summary 

   At a time when flights were disrupted Pilcher, we 
observe renaissance of the Islamic West, where Jaap sons Islamic 
countries, carrying their message of cultural and intellectual slam 
without political or nationality restrictions. So that the 
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efficiency of one has been progress on its color or its territory, 
was the social consciousness and the virtue of tolerance between 
Muslims immiscible impact on the blood and the melting of 
immigrants into society. 

Moroccan relations was not limited to countries beyond 
the desert, but we see them are keen to bolster their prayers 
Pilcher whether to perform the Hajj or complete knowledge 
structure and meet with the elders and linking scientific Sindh 
has emerged in this area a number of Moroccan flags. Perhaps 
the father of newborn known as Ibn premise has the book in the 
history of Andalusia scientists along with give and take and 
conditions Rahalin. 

 ة:ــــــمقدم    

تعد منطقة احلجاز أىم زلطة ألنظار أبناء العامل اإلسالمي دلا ذلا من أمهية 
دينية كتارخيية، ففيها ادلسجد النبوم الشريف اليت تشد اليها الرحاؿ، كمنها خرج 
الصحابة بقيادة ادلصطفى صلى اهلل عليو كسلم لنشر دعوة اإلسالـ، كيوجد هبا 

كما توجد مبنطقة احلجاز عدة   –رضواف اهلل عليهم  -مثول آالؼ الصحابة 
حواضر إسالمية،  خاصة حاضرة ادلدينة ادلنورة اليت كانت عاصمتو االيكىل ما يربو 
على أربعني عامنا، شهدت كل األحداث السياسية ادلؤثرة كاليت ال يزاؿ صداىا على 
العامل اإلسالمي كلو، كمنها خرج اإلماـ مالك لنشر دعوة اإلسالـ، ككاف احد 

ادلذاىب الفقهية الشهرية، كالذم نشر مذىبو ُب بالد ادلغرب على  أصحاب
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إتساعها كغريىا، كل ىذه األسباب دفعت ادلغاربة اىل االستقرار ُب احلجاز عامة 
كادلدينة ادلنورة كمكة ادلكرمة خاصة كمشاركة أىلها حياهتم مبا فيها من إجيابيات 

 .1كسلبيات

ثاين عشر اذلجرم/الثامن عشر لقد إحتوت منطقة احلجاز ُب القرف ال
ادليالدم على أعداد ىائلة من العلماء الذين مل يكونوا من أبناء احلجاز كحدىا، 
كىؤالء أدكا عمالن بارزا ُب ركاج احلركة العلمية فيها، كىذا ما ظهر جلينا من خالؿ 
 ما سجلو الرحالة ادلغاربة من أمسائهم كترارتهم اليت زادت ُب تلك الفًتة حسب ما

كرد ُب كتب الًتاجم حوؿ الشخصيات ادلغاربية، كما ليوحظ أف ىؤالء العلماء 
،  2ادلغاربة منهم من كاف يفد سنوينا اىل احلجاز، كمنهم من كاف يفد بعد سنوات

كىكذا صلد منطقة احلجاز كخاصة ادلدينة ادلنورة كمكة ادلكرمة قد هتيأ ذلما ما مل 
مي من توافد العلماء الذين ذاع صيتهم كشهرهتم يتهيأ لغريمها من مدف العامل اإلسال

، ككانوا يعقدكف حلقات الدرس ُب ادلسجد ادلكي كادلدين اللذين  3العلمية عليهما
كاف نظاـ التعليم فيهما يسري كفق نظم كقوانني زلددة من حيث ختصيص أياـ 

ليت معينة للدراسة، كايخرل لإلجازات، كما حيددت العلـو اليت تيدرس كاألماكن ا
تعقد فيها حلقات تلك الدركس، إذ كاف لكل عامل كشيخ زاكية أك ركن خاص بو 

 كخزانة لكتبو العلمية ادلوقوفة على طلبتو، فيدرسهم كيعطيهم اإلجازات .
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لقد افرز ذلك كلو رحالت أصبحت مبثابة موسوعات علمية ميصغرة دلا حوتو 
، إضافة اىل أهنا ضمت من معلومات مهمة جلميع أحواؿ ادلسلمني ُب ذلك الوقت

قوائم ألمساء العلماء البارزين كاىم مؤلفاهتم كالعلـو اليت ختصصوا فيها كبرعوا فيها، 
فالرحالة كانوا مبثابة العني الالقطة يستقطب إىتمامهم رتيع االيمور كإف صغرت 

 .4حبسب ميلهم

كاف ىم الناس عموما ُب البلداف كاألجناس ادلختلفة كاألماكن كاألزماف 
السفر كالشغف مبعرفة العامل احمليط هبم، كعلى الرغم من زلاكلة ىؤالء اعتبار ذلك 
سعينا كراء غايات بذاهتا ، لكنهم ُب احلقيقة يكونوف مدفوعني برغبة ال تعرؼ 

تلف، كإقحاـ الذات ُب ما ىو أبعد احلدكد لفهم كاستيعاب األخر، الغريب، كادلخ
من األفاؽ ادلعركفة كالولوج هبا إىل فضاءات رلهولة كخرافية التفاصيل أحيانا، كرمبا 
علل الفاحتوف العظاـ أمثاؿ االسكندر األكرب، أك جنكيزخاف أك نابليوف أك 
شخصيات على طرازىم اصلذاهبم اجلامح للغزك كالفتوحات بالضركرة العسكرية 

 .ادية كذلك إخفاء لدكافعهم الشخصية ُب حب ادلغامرةكاالقتص

كرمبا تسًت بعض الرحالة العرب، كمنهم ادلقرم عن ذكر األسباب احلقيقية 
اليت تدفعهم لذلك كالفرار من احباطات شخصية، أك مضايقات سياسية أك خوؼ 

 . كل ىذه األسباب كغريىا ديكن أف يؤسس إىل فكرة الرحلة.5من مصري رلهوؿ
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إلنساف العريب ادلسلم عامة كادلغاريب خاصة متعطش بطبعو دلعرفة العامل ، إف ا
فهو شغوؼ بالذات لرصد تفاصيل األعياد كادلناسبات كالعجائب اليت تظهر غري 

، فقد احتوت كتب الرحالت ادلغاربية إىل احلجاز على 6ذات أمهية بالنسبة لنا اليـو 
وا األماكن كاحليوانات كالثقافات موركث مهم، كصفوا فيو مسالك الطرؽ ، كصنف

كالبلداف اليت عرفوىا ُب العوامل اليت حلوا هبا أك ختيلوىا، كقد يعكس بعضا من ذلك 
شغفهم بسرد العجائب كالغرائب ، فحىت الرسائل التارخيية كاجلغرافية اخلاصة بطبيعة 

موشاة حبوادث كأخبار عجيبة، فهي بدال من أف تكتفي بذكر  األماكن كانت
حلقائق ادلوصوفة صلدىا قد تعمدت أسلوب اإلثارة األدبية عند القارئ ادلثقف ا

 . 7ادلتلقي ذلذه احلكايات

إف الرحلة نقلة ُب ادلكاف كالزماف ، كما سبق ذكره ، كسفر داخلي ُب فكر 
صاحبها كمعارفو كموقفو من احلياة كالوجود كنظرتو إىل الناس كاجملتمع، كقد ارحتل 

يرحتلوف غري أف قلة منهم أقبلوا على تدكين األحداث اليت صادفتهم  الناس كال زالوا
ككصف األقطار اليت مركا هبا، كقد فعلوا ذلك لشعورىم أهنم إطلعوا على مامل يطلع 
عليو  غريىم فرغبوا ُب ختليده حىت يعرفو من مل يرحل إىل تلك األماكن .كقد 

ره كمكاف الرحلة كزماهنا اختلفت طرؽ كتابة الرحالت حسب ثقافة الكاتب كتصو 
ا فانو ينظر إىل الكوف كالناس كاجملتمع من خالؿ علمو ، إما 

ن
كنوعها  فإف كاف عادل

أف كاف متصوفا فاف الغالب عليو حتكيم التصوؼ ، كال يتجلى موقف ىذا أك ذاؾ 
من القضايا اليت يثريىا أك ادلواقف اليت يستعرضها أك اآلراء اليت يعرب عنها فحسب 
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دأ من اللحظة األكىل للكتابة كمن طريقة التأليف كاختيار األحداث كادلواقف ، بل يب
فصاحب الرحلة ال يعرض كل ما شاىده أك كل الوقائع اليت حضرىا كلكنو ينتخب 
كخيتار حسب فكره كمكانتو ُب اجملتمع كموقفو من البيئة اليت كانت رلاؿ رحلتو ، 

تكوف طريفة عند اآلخرين ، كما أف  فاألحداث اليت تبدك لبعض الناس عادية قد
سبب التأليف ىاـ ُب حتديد اجتاه ادلؤلف فأما أف يكتب لذكر األحداث كادلواقف 
اليت تعرض ذلا شلا يعتربه غريبنا كطريفنا يستحق الذكر كإما أف يكتب إلبراز سريتو ُب 

 سفره.

اؿ كلعل كقد كاف ادلغاربة منذ القدًن كحىت ُب العصور احلديثة أىل سفر كترح
ادلوقع اجلغراُب ساعدىم على ذلك، حيث يقع ادلغرب العريب ُب أقاص بالد 

إىل منطقة  8اإلسالـ، كديكن أف منيز بني دافعني أساسيني للرحالت عند ادلغاربة
 احلجاز.

 األسباب الدينية:-1
يعترب احلج أساسو لدل ادلغاربة عامة، ألهنم كانوا أبعد الناس عن احلجاز من 

الغرب فكاف شوقهم ألداء الفرائض كزيارة قرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جهة 
  .9أعظم من غريىم ككانوا يتحملوف ُب سبيل ذلك مشاؽ السفر

ال نبالغ إذا قلنا انو ال يوجد مكاف ُب العامل يؤيمُّوي عشرات اآلالؼ من 
لذم قاد إىل األشخاص كل سنة مثل احلجاز )مكة كادلدينة( كلعل ىذا الوضع ىو ا
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ما يسمى برحالت احلج، كىي رحالت ختتلف عما ىو معهود من رحالت.  ىذه 
الرحالت سلصصة لنسك إسالمي ىو احلج كالعمرة ال تتعداف كمل يعرؼ أصحاب 
تلك الرحالت أمكنة خارج نطاؽ احلج كمكانو، كمل يسبحوا ُب األرض ابتغاء مآرب 

النسكني، كمع ىذين النسكني طفق أك بتكليف مسبق كىم ال يرحلوف إال ذلذين 
عدد كبري من احلجاج الرحالة أك احلجاج العلماء أك احلجاج طالب العلم من 
اىتباؿ الفرصة، فاخذكا يكتبوف كيؤلفوف، كيدرسوف كينشركف علمنا نافعنا يتمحور ُب 
رلملو حوؿ احلرمني الشريفني، كحوؿ ادلدينتني ادلقدستني كحوؿ ادلناسك كالشرائع ، 

، مثل مالحظة أحواؿ 10ؿ احلج كالعمرة كالزيارة ، كحوؿ ما تعلق هبذا كذاؾكحو 
سكاف ادلدينتني  )مكة  كادلدينة( كمعاشهم كعاداهتم ، أك من مثل التأليف ُب 

، 11شعرية ذلا مساس بوجود ادلسلم ُب مكة ، كالطرؽ كادلسافات ُب مكة كادلدينة 
كالدراية بالركاية على يد مشايخ بل كاف البعض جيمع بني احلج كالعناية باألثر 

البلدين الشريفني ، كبعض من ادلقيمني أك اجملاكرين من الرحالة يسجلوف ألساتذهتم 
تراجم كمعلومات ال تتوافر إال ُب مثل ىذه الكتب ، كمن ىنا توافر لنا اليـو عدد 

 كفري من ادلؤلفات اليت تندرج حتت مسمى كتب احلرمني الشريفني.

الة احلجاج من ادلغرب العريب يأتوف ُب ادلقدمة مقارنة بإخواهنم كيظهر أف الرح
من بقية البالد اإلسالمية ُب ىذا الشأف، فقد رصد الشيخ زلمد اجلاسر حوايل 
سبعني إمسا كأثرا من القرف الثالث اذلجرم )التاسع ادليالدم( حىت القرف الرابع عشر 
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وا إىل احلجاز ألجل احلج اذلجرم )العشركف ادليالدم( ككلهم من ادلغرب قدم
 .12كالزيارة

إف ما يقوم االعتقاد باف الرحلة إىل احلجاز عند ادلسلمني عامة كادلغاربة 
خاصة تتخذ طابعنا ركحينا كدينينا، ىو حرص الرحالة ادلغاريب ادلسلم على أف يكوف 
قصده من رحلتو كجو اهلل حىت ال يكوف حظو من السفر ىو النصب. كمن 

لة على عمق األكاصر بني الرحلة كالدين عند ادلغاربة، إنكباب كثري من اإلمارات الدا
األئمة كالعلماء على السفر كإنشغاذلم بتنفيذ رحالهتم. كجدير بنا ُب ىذا السياؽ، 
ا ذلا، كُب مقدمتهم  أف نشري إىل أف أىل ادلغرب العريب كانوا أكثر الناس رحلة كتقليدن

 .13احملدثني كالفقهاءثلة من األئمة ادلفسرين كاحليفاظ 

كال عجب من أف يستعمل الرحالة ادلغاريب الرحلة اليت بيت اهلل احلراـ دكف أف 
يكًتث هبا ما يالقيو من ادلشاؽ، طادلا أنو يسعى إىل الظفر مبا يرغب فيو من مثوبة 
من اهلل، فيحج لينخلع عن أكزار الدنيا كمآذتها، كال شك ُب أف سلوؾ الرحالة ُب 

ىو جزء من الكل، ألف نشاط الرحالة ديثل فيو حسنا دينينا مشًتكنا بني  ىذه احلالة
سلتلف فئات اجملتمع ادلسلم اليت هتفوا إىل أداء فريضة احلج، إستجابة لتعاليم الدين 

 .14اإلسالمي

كمهما بدت رحلة احلجاج ادلغاربة ُب ذىاهبم ك إياهبم زلاطة بادلخاطر 
كحية إىل البقاع ادلقدسة ، بقيت موشوجة ك كزلفوظة بادلكاره ، فإف جسورىم الر 
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فلقد عظم ادلغاربة ىذه البقاع ك عربكا عن شوقهم لزيارهتا، كإف ىذا الشوؽ  15قوية،
ك احلنني لألماكن ادلقدسة،  ليس تعظما للمكاف ك إمنا للرسوؿ نزيل ذلك ادلكاف ، 

ذا ادلنطق  ك ُب حبو حب الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم ك لعل الرحلة احلجية من ى
دتثل امتدادنا للشوؽ العاـر ك العاطفة الدينية ادللتهبة ، فال يشفى غليل ادلسلم إال أف 

ك ال يستطيع ىذا ادلسلم أف يفارؽ  16يظل مستحضرنا جالؿ ادلكاف ك قداستو
 البيت احلراـ إال بأسى كشجن.

زاالن كمن ىذا ادلنطلق نستطيع أف نقوؿ إف الرحلة مبعناىا الديين، ختتزؿ اخت
مكثفنا ُب رحلة احلج اليت نعتقد أهنا خري إرحتاؿ ألهنا تشداف للمنطلق. كإذا مل 
يستطع ادلسلم إليها سبيال، فما جعل اهلل ألحد سلطاننا على مشاعره، حىت حيرمو 
من التشوؽ إليها عن طريق ابتغاء معادؿ ركحي كعمل شرعي يسمو بو إىل مراتب 

 ري من شرح احلق نفسو.الطمأنينة اليت ما خص ببلوغها غ

إ ذا رجعنا إىل كتب الًتاجم كجدنا أمساء العلماء ادلغاربة الذين أدكا فريضة 
احلج، عرب عصور التاريخ اإلسالمي، رمبا بلغت ادلئات. فمنذ الفتح كالوفود كاألفراد 

ج  تتدفق على مكة ادلكرمة كادلدينة ادلنورة استجابة لنداء :) كىأىًذفى ُب النَّاًس بًاحلٍى 
يىٍأتيوؾى رًجىاالن كعىلىى كيل  ضىاًمًر(

17. 
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إف الرحلة إىل احلجاز مل تقتصر على موسم احلج األكرب بل كانت حتدث من 
أجل أغراض أخرل كالعمرة كطلب العلم كرلاكرة احلرمني كاذلجرة، كلكن ليس كل 

 .18عامل أك متعلم قصد احلجاز ترؾ رحلة مكتوبة

 :األسباب العلمية-2
الرحلة ُب طلب العلم من التقاليد عند علماء ادلسلمني، فبعد أف ينهل كانت 

الطالب من علماء بلدتو كالبلداف احمليطة يبدأ ُب االستعداد للرحلة إىل احلواضر 
 19.الكربل، كالغرض منها ىو حتصيل علو اإلسناد كلقاء احلفاظ كادلذاكرة معهم

وائد كادللكات، بلقاء فالرحلة ال بد منها ُب طلب العلم، الكتساب الف
ادلشايخ كمباشرة الرجاؿ علما بأف حصوؿ ادلٌلكات عن ادلباشر كالتلقني، أشدي 
إستحكامنا كأقول رسوخنا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكوف حصوؿ ادلٌلكات 
كرسوخها. ذلذا فإف طالب العلم جيين من رحلتو فائدة عظيمة، فلقاء أىل العلـو 

يز االصطالحات. مبا يراه من اختالؼ طرقهم فيها، كتعدد ادلشايخ يفيده ُب دتي
فيجرد العلم عنها، كيعلم أهنا أضلاء تعلم، كطرؽ توصل، كتنهض قواه إىل الرسوخ 
كاإلستحكاـ ُب ادلكاف كتصبح معارفو كدتيزىا عن سواىا، مع تقوية ملكتو بادلباشرة 

 .ككثرهتا من ادلشيخة عند تعددىم كتنوعهم

للرحالة لكي يتفاعل تفاعالن مثمرنا مع العلماء ك الطلبة إف الرحلة فرصة تتاح 
ادلوجودين ُب احلجاز، حيث تتكوف اجملالس العلمية ، كينظر ُب مواضيع متنوعة، 



 مجلة دورية دولية محكمة                                     مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 438  10العدد
 

تتوحد فيها أك تتشعب حوذلا كجهات النظر، كعلى ىذا النحو، نرل أف القرآف 
اآليات القرآنية الكرًن يستأثر باىتماـ خاص ُب الرحلة احلجازية مثالن: فقد ترد 

الكردية على سبيل االستشهاد أك التدليل ك اإلحتجاج ك اإلستنباط ، كتثار أسئلة 
من أجل التففو  كادلدارسة ك التذكؽ، فضالن على أف الرحالة يتجاكب جتاكبنا ركحينا ك 
فكرينا مع فقهاء الركب ك علماء الزكايا ك ادلساجد أثناء الطريق ُب رحلتو إىل 

  .20احلجاز

عترب الرحلة من شركط إكتماؿ ادلعارؼ ككسيلة للقاء الشيوخ بشد الرحاؿ ت
إليهم ك صارت مكانة العامل تقاس بإتساع رحلتو ك كثرة الشيوخ الذين أخذ عنهم ، 
كدلا كاف ادلغرب العريب معركفنا منذ القدًن بتعدد ادلدارس  ككثرة اخلرجيني ، فقد كاف 

هم بادلعاىد العلمية الكربل حبواضر الشرؽ الكثري منهم يطمحوف إلستكماؿ دراست
اإلسالمي خاصة منطقة احلجاز، ك قد إستقر بعضهم بتلك ادلنطقة ك مل يعودكا إىل 

،ألف احلجاز يتمتع مبيزة أخرل جعلتو 21أكطاهنم، ك حتفل كتب الًتاجم بأمسائهم
ك  أكثر جذبنا للعلماء كطالب العلم حبكم مكانتو الدينية، فأكثر من يقدـ للحج

العمرة ، يقيم فًتة للمجاكرة ُب احلرمني، للتزكد ببعض العلـو الشرعية كرلالسة أىل 
العلم الذين قد ال يتيسر لقاؤىم ُب غري احلجاز ، ك رمبا طاؿ بو ادلقاـ، فيستقر فًتة 
من الزمن، فقد تطوؿ ك قد تقصر، كُب ىذه احلالة يعد رلاكرا فيستفيد من اتصالو 

، كعليو ديكن أف نصف الذين قاموا هبذه 22غريه من علموبالعلماء، كما يفيد 
 :الرحالت إىل نوعني
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 .نوع قاموا بالرحلة لطلب العلم كاإلفادة من علماء عصرىم -

 .نوع آخر شلن ناؿ حظنا كافرنا من العلم فارحتل إىل أقطار أخرل لإلفادة -

الصدارة ُب ىذا كإف كانت حتتل  –مل تكن ادلدينة ادلنورة ىي ادلعقل الوحيد  
بل قصد طالب العلم معظم احلجاز بسبب تعدد ادلراكز العلمية، كقد -الباب

أسهمت ادلراكز العلمية بدكر كبري ُب زيادة النشاط العلمي كما أسهمت الرحلة إىل 
طلب العلم ُب سرعة انتشار اآلراء كادلذاىب كاألفكار على أيدم طالب العلم 

  23.كادلتعلمني

الشخصية ُب الًتحاؿ أك السفر لطلب العلم كادلعرفة من أقول كانت الرغبة 
الدكافع للمغاربة لزيارة البالد اليت حتقق ىدفهم بغض النظر عن الصعوبات اليت 

  .24ديكن أف تصادفهم

حتمل طالب العلم مشقات السفر ك الًتحاؿ إىل مراكز احلجاز العلمية ك 
الدين ك علومو فقط ، بل كانت ىناؾ ادلعرفية ،كمل يقف طلب العلم عند التفقو ُب 

رحالت لطلب العلـو الدنيوية أيضنا ، ك قد إرتبط تاريخ اإلصالح ُب اجلزائر 
برحالت قاـ هبا علماء  مصلحوف كأئمة إىل ادلشرؽ عامة كإىل احلجاز خاصة تلقوا 

راس  خالذلا العلـو الشرعية ُب احلرمني الشريفني كيذكر اجلزائريوف الرحلة الثانية ألبو
الناصرم إىل احلجاز ك مكوثو بادلدينة ادلنورة، كرحلة األغواطي ك كالمها كانت 

، كتعد رحلة طلب العلم 25أكاخر القرف الثاين عشر اذلجرم/ الثامن عشر ادليالدم
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ا لدل اجلزائريني ، توارثوه على مدل أكثر من ألف  من اجلزائر إىل احلجاز تقليدن
اجلزائر كدتر عرب جامع الزيتونة فاألزىر كصوالن إىل سنة. الرحلة تبدأ من إحدل مدف 

احلجاز، كيغيب طالب العلم عن كطنو خالؿ ىذه الرحلة الطويلة لفًتات قد تصل 
سنة. يذكر اجلزائريوف رحالت طلب العلم األكىل اليت نفذىا أئمة كمشايخ، 20إىل 

زلفوظنا، من خالؿ كتب الرحالة كالرسائل اليت دكنتها سلطوطات مازاؿ بعضها 
كبعضها اآلخر أيتلف كأتى عليو الزمن، كيقدر الباحثوف ُب ىذا اجملاؿ بأف األرشيف 
الفرنسي اخلاص باجلزائر كتونس حيتوم على مئات الرسائل كالشهادات اليت تصف 

 .26احلياة االجتماعية كالتجارية ُب مدف اجلزائر كتونس

ة خالؿ تلك كخالصة القوؿ فعلى الرغم من كجود مؤسسات علمية كبري 
احلقبة التارخيية تؤدم دكرىا العلمي ُب بالد ادلغرب العريب مثل: الزيتونة ُب القريكاف، 
كالقركيني ُب فاس كغريىا من ادلدارس كادلساجد الكبرية كالزكايا ادلنتشرة ُب كافة ربوع 

إال أف ادلغاربة ُب طرابلس كتونس كاجلزائر كادلغرب كشنقيط كما  27ادلغرب الكبري
 قى من علماء األندلس قد رغبوا ُب الرحلة اىل احلجاز كذلك لعدة أسباب:تب

 اإلطالع على اإلجتاىات العلمية كالفكرية عند علماء احلجاز.-أ

إحتاد ادلذىب الفقهي فغالب العلماء ادلغاربة ينتموف اىل ادلذىب ادلالكي -ب
 .28كىو مذىب أىايل احلجاز
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اء احلجاز، اك من عاش ُب ادلنطقة احلصوؿ على اإلجازة العلمية من علم-ج
 29من اجملاكرين.

اإلحتكاؾ بني العلماء ادلغاربة كعلماء احلجاز من الذين أتوا من بالد -د
الشرؽ اإلسالمي األقصى مثل علماء اذلند كداغستاف كالسند كاألكراد كغري تلك 

، كسوؼ 30األقاليم كتلقي على أيديهم العلـو اإلسالمية كالعربية كغريىا من العلـو
صلد ُب فصوؿ آتية كيف إلتقى العلماء ادلغاربة هبؤالء كما الذم أخذكه عنهم من 

 علـو رتة يؤكد رغبة ادلغاربة ُب ىذا اإلحتكاؾ.

فلعل ىذه األسباب العلمية كانت الدافع ادلباشر كادلؤثر األكؿ ُب ختطي 
لثامن عشر الصعاب كاإلجتاه ضلو منطقة احلجاز خالؿ القرف الثاين عشر اذلجرم/ا

ادليالدم باإلضافة اىل ادلشكالت السياسية اليت كانت تواجو بعض ىؤالء العلماء، 
 .31كاليت دفعتهم للفرار اىل احلجاز

كال شٌك أف الدافع العلمي لو صلة أكيدة بالوازع الديين أك ىو نتيجة لو، ألف 
اهلل عليو  طلب العلم مرغوب فيو مثابه عليو ُب اإلسالـ، فلقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى

كسٌلم: }من خرج من بٍيًتو إبتغاء العلم كضعت ادلالئكة أجنحتها لو رضان مبا 
يصنع{، الشيء الذم جعل العلماء كطالب العلم يضربوف ُب األرض كيتجٌشموف 
كعثاء السفر كيقطعوف ادلفازات كالصحارم كالبحار كجيوبوف األقطار حبثان عن فائدة 

صبحت الرحلة أمران الزمان كشرطان من شركط أك رجاء لقاء شيخ عامل، حىت أ
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التحصني كبلوغ درجة عليا ُب التضٌلع ُب ادلعرفة، حبيث ال يتبٌوأ الشخص مكانة 
ذات إعتبار ُب أكساط ادلشتغلني بالعلم إال بعد أف يرتاد اآلفاؽ كيغًتب طلبان لو، 

 كُب ذلك نٌظم السفري الرحالة زلمد إبن عثماف ادلكناسي يقوؿ: 

 32لغ ادلرء ُب أكطانو شرفان          حىت يكيل تراب األرض بالقدـً ال يب

كقد سبق العالمة ابن خلدكف أف كتب ُب ىذا الٌشأف قائالي: "إف الرحلة ُب 
طلب العلم كلقاء ادلشيخة مزيد كماؿ ُب التعليم، كالسبب ُب ذلك أف البشر 

ائل تارة علمان يأخذكف معارفهم كأخالقهم كما يتحٌلوف بو من ادلذاىب كالفض
كتعليمان كإلقاءن، كتارة زلاكاةن كتلقينان بادلباشر... فلقاء أىل العلم كتعدد ادلشايخ 
يفيده دتييز اإلصطالحات مبا يراه من إختالؼ طرقهم فيها...فالرحلة البد منها ُب 

 33طلب العلم الكتساب الفوائد كالكماؿ بلقاء ادلشايخ كمباشرة الرجاؿ."

دلغاربة بأخبار لقاء العلماء كرلالستهم كمناظرهتم كاألخذ لذا زخرت رحالت ا
كالٌسماع عنهم كإستجازىم، فضالن عم إقتناء ادلصٌنفات كنسخها ُب شىٌت بلداف 
ادلشرؽ، كخاصة مكة ادلكرمة كادلدينة ادلنورة، كُب ذلك يقوؿ ابن خلدكف بأف رحلة 

دينة يومئذو دار العلم كمنها ادلغاربة "كانت غالبان إىل احلجاز كىو منتهى سفرىم، كادل
خرج إىل العراؽ، كمل يكن العراؽ ُب طريقهم فاقتصركا على األخذ ىن علماء 

 34ادلدينة."
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كنظرنا للهم ادلعرُب جلل الرحالة ادلغاربة كحرصهم على اإلستفادة كاإلفادة، 
بنقل األفكار كادلعارؼ اليت كانوا حيصلوف عليها ُب أسفارىم، مل يفت أحدىم 

ويو باذلدؼ األساسي من تدكين رحلتو كالتصنيف ُب ىذا الباب، اذ يؤكد التن
ابوسامل العياشي صاحب رحلة ماء ادلوائد الشهرية بالرحلة العياشية "إف قصدم إف 
شاء اهلل من كتابة ىذه الرحلة أف تكوف ديواف علم ال كتاب مسر كفكاىة، إف كجد 

فتنافس مؤلفو الرحالت ُب  35يها."األمراف فيها معنا فذلك أدعي لنشاط الناظر ف
تضمني رحالهتم ما كسعهم من العلـو كادلعارؼ اليت هنلوىا من ايصوذلا سواء من 
افواه الشيوخ أك إقتباسنا من بطوف الكتب اليت كقفوا عليها رغبة منهم ُب علو السند 

 36كإثبات طوؿ الباع.

و جلهم لدل كشلا يشئ بقوة الوازع العلمي لديهم أف أكؿ ما كاف يقـو ب
حلوذلم بأم بلد ىو السؤاؿ عن أىل العلم بو، مبدين تقديرىم كتبجيلهم دلن لقوىم 

شلا يفسر عدـ خلو أم رحلة من الرحالت  37من العلماء كمدل اإلستفادة منهم،
. فهذا زلمد بن  اليت خلفوىا من أخبار لقاء العلماء كالتناظر معهم ُب شىت العلـو

كر العلماء الذين إجتمع هبم خالؿ رحلتو اليت قادتو عثماف ادلكناسي يعرض على ذ 
اىل احلجاز، فخالؿ مقامو بالعاصمة العثمانية توطدت  1788-1786سنوات 

العالقة بينو كبني أحد علمائها كقضاهتا، كُب ذلك كتب : "كقد حررت ىذه ادلراتب 
ـو العلمية من بعض األفاضل من علماء الرـك كأحد قضاهتا، كفضلو مشهور كمغل

يقاؿ لو صدقي مصطفى، كقد كانت بيين كبينو معرفة كإتصاؿ، ترامى على معرفتنا 
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من حسن أخالقو ذات يـو كضلن مبسجد السلطاف زلمد، كدعاين اىل منزلو كمل حيعل 
لنا فسحة ُب التخلف، كأحضر رتعنا من الطلبة كأطعمة كثسرة، كزارين ُب منزيل بعد 

 38ذلك فتأكدت بيننا كبينو ادلعرفة".

عالكة على طلب العلم كاإلستزادة منو كالتضلع فيو بلقاء الشيوخ كالعلماء 
كاحلصوؿ على اإلجازات كاألسانيد العالية كنقل حصيلة ذلك اىل ادلراكز العلمية 
بالدكؿ ادلغاربة، إغتنم ادلغاربة فرص رحالهتم اىل احلجاز إلرتياد مكتباهتا كمدارسها 

مل يقفوا عليها بدكذلم كنسخ كشراء الكتب، إذ قصد اإلطالع على ادلصنفات اليت 
تفيد ركايات معظم الرحالة حرصهم على إرتياد ىذه ادلؤسسات العلمية كطلب 
الكتب ُب أسواؽ الكتبني، مثاؿ ذلك ما أفرده ابن عثماف ادلكناسي للموضوع ُب 

حسانو رحلتو السالفة الذكر، فخالؿ مقامو بادلدينة ادلنورة أبدل إعجابو الكبري كإست
دلا كانت تتوفر عليو من خزانات كمكتبات حيث يقوؿ: "كأما ما ُب ىذه ادلدينة من 
خزائن الكتب ادلعتربة، اليت ال يوجد مثلها ُب سائر البالد فشيء ال يفي بو تقرير كال 
يؤديو تعبري، كل مسجد لو خزانة كىناؾ خزائن أخرل من غري ادلساجد، كيضل 

ضر، كمن أراد أف يطالع أك ينسخ يضٌل ىناؾ حىت يقضي اجلميع مفتوحان كالقي م حا
كعلى قوؿ ادلؤلف يقف القارئ على أف ابن  39غرضو كال خترج كرقة من ىنالك."

عثماف نسخ أبوابان كاملة من مظافو متعددة، سواءن تلك اليت هنل منها ُب ادلكتبات 
خالؿ سفره، فقٌلما طرؽ موضوعان كمل  أك تلك اليت إقتناىا 40كاخلزانات اليت إردتادىا

يأت بإقتباس من مصدر أك أكثر ناقالن بذلك أفكاران كمعارؼ ُب حقوؿ متعددة  
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كالفقو كالكالـ كالتصوؼ كالتاريخ كاجلغرافيا من كتب كثرية مل تكن متوفرة 
 41بادلغرب.

 كُب ىذا الصدد ديكن اجلـز بأف العديد من الرحالت ادلغاربية ُب القرف الثاين
عشر اذلجرم / الثامن عشر ادليالدم تبدكا مبثابة ملخصات كمقتبسات دلصادر 
كقف عليها مؤلفوىا ُب أسفارىم. فقد عٌوؿ ادلكناسي ُب إستقاء مادة رحلتو من 

، 42مصادر متنوعة ُب شىت احلقوؿ ادلعرفية إقتبس من بعضها أبوابنا كفصوالن بكاملها
اللغات" للنوكم ك "كفيات الصحابة" كمن بني تلك ادلظافو "هتذيب األمساء ك 

للصغاين ك "اإلستعاب" البن عبد الرٌب ك "اإلصابة" البن حجر، إعتمدىا أساسان ُب 
تراجم األعالـ فيما رجع للتعريف بأمساء األماكن إىل "القاموس" للفريكز بادم ك 
 "ادلشًتؾ" لياقوت احلموم، بينما إقتبس مادتو عن موضوعات التصٌوؼ كالكالـ من

تأليف جالؿ الدين السيوطي ادلتعددة مثل "العرؼ الوردم ُب أخبار ادلهدم" ك 
"الكشف عن رلاكزة ىذه األلف"، ُب حني إعتمد تاريخ القرماين "أخبار الدكؿ 
كآثار األكؿ" إليراد موجز لتاريخ الدكلة العثمانية، كما إقتبس من كتاب عبد الغين 

ُب الرحلة إىل بيت الشاـ كمصر كاحلجاز"  بن إمساعيل النابلسي "احلقيقة كاجملاز
 43لوصف مراحل طريق الرٌكب الشامي.

فضال عما سبق، لن تفوتين اإلشارة إىل عامل ىاـ ساىم بقصد كافر ُب 
إنتقاؿ ادلغاربة إىل احلجاز ُب القرف الثاين عشر اذلجرم / الثامن عشر ادليالدم ىو 
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إىل بالد احلجاز لطلب العلم، كما  تشجيع الدكلة العثمانية علماء اجلزائر للهجرة
حرص سالطني ادلغرب على تكليف أمراء ركب احلج كسفرائهم إىل البالد ادلشرقية 
خاصة احلجاز جبلب الكتب كادلؤلفات العلمية، فهذا أبو القاسم الزياين يورد عن 

ـ أنو "دلا قضيت الغرض كاشًتيت 1876جانب من مهمتو خالؿ سفارتو عاـ 
صاين بشرائها أمري ادلؤمنني، كىو مسند أيب حنيفة النعماف كمسند الكتب اليت أك 

اإلماـ الشافعي كمسند اإلماـ أزتد، كالطريقة احملمدية ادلختصرة من األحياء... 
كأعطاين الوزير األعظم إختصار ادلواىب األربع ُب سفر، كتأليف الدرر ادلتداكؿ 

 44لى الدرر ُب سفرين."عندىم ُب الفقو احلنفي... كشرحو ادلسمى بالغرر ع

كبديهي أف كثري من الرحالة ادلغاربة فعلوا الشيء ذاتو ُب بالد احلجاز، إذ 
يوردكف أهنم رجعوا زلملني بنوادر ادلؤلفات كالكتب، فانتقلت بذلك أعداد ىامة من 
ادلخطوطات العربية من ادلشرؽ إىل اخلزانات العامة كاخلاصة بادلغرب، ككما يشري إىل 

الشاىدم، فإف كثريان من الكتب ادلشرقية لو تكن لتناؿ شهرة ُب الدكؿ  ذلك احلسن
ادلغاربية كحتظى باإلىتماـ هبا شرحان كتلخيصان كتقييدان كحفظان كتدريسان لوال الرٌحالة، 
بل أف بعضها إنفرد دكف سواىا "بإيراد رتلة من النصوص كالرسائل كاإلجازات 

 45أثر ُب غريىا من ادلضاًف." كالنقوؿ... اليت ال نكاد نقف ذلا على

 األسباب السياسية: – 3
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خاصة علماء بالد -دتثل اجلوانب السياسية أبرز الدكافع اليت جعلت ادلغاربة 
يهاجركف إىل مصر كاحلجاز، كيسكنوف ادلنطقة، ففي أكاخر القرف التاسع  -األندلس

، دتثلت ُب اذلجرم / اخلامس عشر ادليالدم حدثت تغريات ُب شبو جزيرة إيبرييا
قشتالة( ٍب ًب  –اليت كانت تسمى األندلس كمنها )أرجوانة –إحتاد شلالك إسبانيا 

االستيالء على غرناطة آخر معاقل ادلسلمني كعقدت معاىدات كثرية حتفظ حقوؽ 
كتأمني حياهتم، كعلى الرغم من تلك ادلعاىدات اليت  –العنصر ادلهزـك  -ادلسلمني

بيني الكاثوليك، فإف ادلسلمني لقوا من التعذيب ما عقدت بني ادلسلمني كاألكرك 
زتلهم على الفرار إىل خارج األندلس شرقان كغربان كجنوبان إىل بالد ادلغرب كمنها إىل 
مشاؿ إفريقيا حىت مصر كمنها إىل احلجاز، ككاف ادلورسكيوف ُب فرارىم يستقر منهم 

، ككصلت منهم طائفة 46ُب كل إقليم يفيدكف إليو طائفة حىت تفرقوا ُب البالد
، كُب ىذا 47ليست بالقليلة إىل ادلدينة ادلنورة سواءن من األىايل أك العلماء البارزين

القرف الثاين عشر اذلجرم / الثامن عشر ادليالدم كحده كجد من أىايل األندلس ما 
يزيد على إحدل عشرة أسرة أندلسية إستوطنت احلجاز ككاف ذلا أثراي بارزا على 

كغريه شلا حدث إباف ذلك  48سياسية كفتنة عذيب القبيطي األندلسياحلياة ال
 ، مبساعدة العثمانيني.49القرف

كباإلضافة إىل ذلك فإنو كُب مرحلة تالية عقب اخلركج ادلهني للمسلمني ُب 
األندلس كجود طائفة إسالمية عظيمة الشأف ذلا كجودىا االقتصادم كاالجتماعي 

تحالف الكاثوليكي، ككاف طبيعيا أف يهاجر الكثري إشتدت عليها ادلظامل من قبل ال
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كمصر ٍب احلجاز حىت تسكن  -احلايل–من األندلسيني إىل بالد ادلغرب العريب 
 ادلدينة ادلنورة بعض األسر األندلسية العريقة.

كمل يكتفي اإلسباف كالربتغاليوف بطرد ادلسلمني إىل األراضي ادلغربية كاجلزائرية 
ا، كإمنا قاموا حبركة ىجومية على بالد ادلغرب العريب األقصى كالتونسية كما شرقه

كاألكسط كاألدىن ُب حركة إلتفاؼ حوؿ العامل اإلسالمي من أجل القضاء على 
، كدخلوا ُب صراع كبري مع أىايل تونس كاجلزائر كادلغرب 50احلياة السياسية كالدينية

ن حاكلوا جاىدين مساعدة ، الذي51الذين قاكموا احملتل مبساعدة القباطنة األتراؾ
كقد دفع  52فريقيا،‘ادلسلمني ادلوجودين بعد سقوط األندلس أك ادلسلمني ُب مشاؿ 

ادلغاربة ذتننا غالينا ذلذا الصراع، حيث قاـ اإلسباف باإلستيالء على بعض ادلدف ادلغربية  
اال  كطنجة كسبتة كمليلية كادلهدية كادلعمورة، كالعرائش، كمل يسًتد ادلغاربة بعضها

بعد صراع كبري للغاية، كال شك أف ىذه الصراعات السياسية قد زتلت الكثري من 
ادلغاربة اىل إيثار السالمة كالرحيل ضلو الشرؽ، فإستوطن الكثري منهم مصر كإستوطن 
بعضهم الشاـ كاحلجاز حىت إستقرت العديد من األسر كاألفراد ُب ادلدينة ادلنورة، 

كرم بالد ادلغرب فيها، كإستطعوا تكوين إدارة ذلا للعمل ككونوا جالية كبرية من رلا
 . على شؤكهنا

إف األكضاع السياسية اليت شهدهتا بالد ادلغرب العريب إختلفت من قطر اىل 
آخر، لذلك فإف األسباب السياسية اليت دفعت بادلغاربة اىل اذلجرة اىل منطقة 
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ملها كانت متشاهبة، كمن احلجاز إختلفت من إقليم اىل آخر، بالرغم من أف ُب رل
ابرز األسباب كالدكافع السياسية اليت دفعت بادلغاربة اىل اذلجرة اىل منطقة احلجاز 

 ُب مطلع القرف الثاين عشر اذلجرم/الثامن عشر ادليالدم نذكر ما يلي:

الصراعات السياسية ُب بالد ادلغرب، حبيث إستهل القرف الثاين عشر -أ
دم كاألحواؿ الداخلية ُب بالد ادلغرب ُب حالة اإلضطراب اذلجرم/الثامن عشر ادليال

كساعد على ذلك اإلختالفات الواضحة بني سكاف األقاليم ادلختلفة من ادلغرب، 
فسكاف جباؿ األطلس يتميزكف بإستقالذلم كبدائيتهم كيصعب مقارنتهم بسكاف 

 سال، فاس الذين كانت حياهتم ناعمة، كما كاف يصعب مقارنتهم برجاؿ البحر ُب
كالذين دتيزكا بطموحهم الزائد، كإذا كانت ىذه اإلختالفات ُب كطن كاحد مبا فيها 

، باإلضافة اىل اإلستبداد السياسي كالصراعات بني القبائل 53من طبقيات كطائفية
كاألقاليم كالرببر اىل غري ذلك من سلتلف الطبقات كالفئات كىي مشكالت سياسية  

  بالد ادلغرب )مشاؿ إفريقيا ما عدا مصر(.كانت ترسم احلياة السياسية ُب

الصراعات على احلكم، فمنذ أف كطأت أقداـ موالم إمساعيل اىل -ب
احلكم كاألكضاع الداخلية ُب بالد ادلغرب كُب قصر احلكم على غري ما يراـ، حيث  

كبالتايل  54كاف لوالد األمري إمساعيل ثالثة كذتانوف إبننا كأكثر ىذا العدد من البنات،
يتضح حجم التشاجر كالتخاصم، ككم من أمري دفع حياتو ذتنان دلؤامرات األمريات 
كزكجات الشريف، ككاف ذلك النقص ادلوجود ُب االستقرار األسرم للدكلة العلوية 
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كانتقل ىذا الصراع الداخلي  55يساعد منٌو الصراعات السياسية داخل البيت احلاكم،
إىل صراع بني مراكش كالٌسوس كسجلماسة كساال كغريىا من األقاليم ادلغربية ُب 

كانتشرت ُب ىذه ادلرحلة التارخيية ادلعارؾ كادلناكشات بني  56بالد ادلغرب األقصى،
السلطاف كأقرابو، كبعمليات زحف كىجـو كعمل الكمائن ككثر عدد القتلى، حيث  

احلركب سببان ُب خراب مناطق بأكملها من ادلغرب، كمل يكن السلطاف كانت ىذه 
أك األمري يأىب هبا أك بسكاهنا، إذ كانت تعترب بالدىم كأىلها عبيدان، كما أف ادلعارؾ 
أجربت الكثري من الفالحني على ترؾ أراضيهم كالفرار منها، كمن إمكانية جتنيدىم 

بالبحث عن احلبوب كاألغذية داخل ادلطامري  ُب القٌوات احملاربة ككانت اجليوش تقـو
ُب القرل ادلهجورة إىل غري ذلك من األحداث اليت دفعت أىايل بالد ادلغرب إىل 
البحث عن مكاف آمن على حياهتم، كالذم كاف ادلشرؽ مبا فيو احلجاز، كخالصة 
القوؿ فإف األكضاع مل تكن مستقرة ُب بلداف ادلغرب بوجو عاـ أما ُب طرابلس 

تونس كاجلزائر مل تكن تًقلُّ األحواؿ فيها سوءان عن مراكش، كىو ما دفع ادلغاربة ك 
 إىل اإلجتاه ضلو منطقة احلجاز كغريىا من أقاليم الشرؽ اإلسالمي.

إضطهاد العلماء ادلغاربة، كاف من األسباب القوية كادلباشرة اليت أٌدت إىل -ج
خاصة العلماء، حيث كاف احلكاـ رحيل ادلغاربة إىل ادلشرؽ عامة كاحلجاز خاصة، 

، ككانت 57يتخذكف شلن يتعرضوف ألعماذلم كتصرفاهتم من العلماء مواقف متشددة
من نتائج ىذه األحداث السياسية قياـ احلكاـ بقتل العلماء أك نفيهم أك فرارىم إىل 

 احلجاز.
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فمن األمثلة على ىذا ادلوقف ادلتشدد الذم يدفع ادلغاربة اىل اذلجرة اىل 
كىو من أبرز العلماء ُب بالد ادلغرب فكاف  58جاز ما حدث للشيخ الكرام،احل

يعقد رللسنا للوعظ كاإلرشاد، كأنشأ زاكية كأنفق عليها من مالو اخلاص ، ككلما 
فضل عنده شيء من غالؿ الوقف يشًتم بو عقارنا كيضيفو لربع الزاكية حىت أتسع 

ألخري من القرف احلادم عشر نشاطها، ككل ذلك مل يرضي احلكاـ، ففي العقد ا
اذلجرم / السابع عشر ادليالدم كمطلع فًتة البحث تعرض الشيخ الكرام حملنة على 
عهد ادلراديني إباف صراعاهتم على احلكم، إذ دخلوا عليو ُب زاكيتو ليال بصحبة 
ستني فارسان من أتباعهم، كأىنانوه كأجربكه على اخلركج من زاكيتو كادلشي إىل داره 

 59التهديد كاإلىانة.بعد 

ىػ 1118كمنها كذلك ما حدث للشيخ علي النورم الصفاقسي ادلتوَب عاـ 
ـ كىو عامل من أىم كأبرز علماء تونس أك ادلغرب األدىن، فلم يسلم من 1726/ 

 -أيضان –أذل احلكاـ على الرغم من أنو كاف قريبان منهم كزلببان إليهم، كعلى الرغم 
الذين أتوا من مالطا ُب  60ة ضد فرساف القديس يوحنامن جهوده السياسية كالديني

الربع األكؿ من القرف الثاين عشر اذلجرم / الثامن عشر ادليالدم، كهنبوا مدينة 
صفاقس كسرقوا سفنها فخرج ىو كتالمذتو من رجاؿ العلم كالسياسية كحاربوىم 

ان من السفن حىت رٌد عادياهتم، كمل يكتفي بذلك فإنو تشاكر مع الٌساسة كأنشأ عدد
بديلة دلا هنبو ىؤالء الفرساف، ككانت النتيجة أنو دخل ُب زلنة كبرية بدالن من 

أف بعض الوشاة احلاقدين كشوا بو  -كما تذكر ادلصادر–التكرًن، كسبب ىذه احملنة 
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إىل السلطة بأنو يتآمر على قلبها نظران دلكانتو كنفوذه ُب بالده، كصادفت ىذه 
من السلطة فنٌكلت بأتباعها كصلا بالفرار متنكران إىل احلجاز، الوشاية أذنأن صاغية 

كأرسل السلطاف بعد ذلك رتاعة من رجاؿ العسكر ألخذ الشيخ كأتباعو كأمواذلم، 
فأرسل بعض أىل الفضل كتابان إىل الشيخ حيذره  قبل كصوؿ العسكر إليو، فلبس  

 السيالة متخفيان مهاجران إحراـ ادلرأة  كنعلها كخرج مع  نساء  الشيخ أيب عبد اهلل
بدينو إىل إحدل الزكايا بتونس، كمنها رحل إىل احلجاز كظٌل هبا حقبة تارخيية قبل 

 61استقرار األكضاع ُب بالده.

لقد كانت احلوادث السياسية قد أفضت إىل خسائر كبرية كأدت إىل فناء 
صىوف، ككقع هنب ُب شىت بالد ادلغرب الواسعة كيعرب عن ذلك صاحب  خالئق ال حيي

األعالـ قائالن: "ككاد أف يهلك رتيع من ُب بالد ادلغرب لوال لطف اهلل كرزتتو 
، كما خلص صاحب شجرة النور سوء األكضاع ُب قولو ملقيان التبعة 62بادلؤمنني"

على احلكاـ: "مىت أستعمل على الرعية األرازؿ كالسفهاء كأىل البطالة كاإلعالف 
فساد نيتهم كإهنماكهم ُب الشهوات" كختم حديثو  كالشهوات، كاف ذلك داعيا إىل

 ببيت من الشعر قاؿ فيو:

 63ال تصلح الناس فوضى إلسراه ذلم         كال سراه إذا جيٌهاذلم سادكا
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فباإلضافة إىل األسباب السالفة الذكر ىناؾ أسباب سياسية أخرل كانت من 
عشر اذلجرم / الثامن  بني عوامل ىجرة ادلغاربة إؿ احلجاز ُب مطلع القرف الثاين

 عشر ادليالدم منها: 

إستقرار الوضع السياسي لإليالة اجلزائرية خالؿ ىذه الفًتة، شلا ساعد على  -
 64حرية التنقل دكف خوؼ من سلاطر الطريق.

اخلطر الصلييب كحالة احلرب ادلستمرة ضد القول ادلسيحية كٌلد لدل  -
 يل اهلل، كبالتايل التمسك بالدين.ادلغاربة كخاصة اجلزائريني حب اجلهاد ُب سب

إف األكضاع السياسية اليت عرفتها الدكؿ ادلغاربية كخاصة إيالة اجلزائر أثناء  -
العهد العثماين، كتراجع حركة التعليم من الدكافع اليت إضطرت كثريان من ادلغاربة 

 ائيا.كخاصة اجلزائريني إىل اذلجرة للمشرؽ عامة كاحلجاز خاصة كاالستقرار ىناؾ هن

الرحلة للقياـ بسفارة كانت ذلا أىداؼ سياسية، حيث كاف الباشاكات  -
خيتاركف بعض العلماء للقياـ هبذه ادلهمة الدبلوماسية، كعلى سبيل ادلثاؿ فإف الدام 

ـ( كاف قد كٌلف زلمد بن العنايب للقياـ بسفارة إىل 1817-ـ1815عمر باشا )
ة من السلطاف سليماف بعد زتلة اللورد ادلغرب األقصى، طلبان للمساعدة العسكري

 ـ.1817ـ( كما قاـ بسفارة إىل إسطنبوؿ عاـ 1816إكسموث )

 األسباب االقتصادية: -4
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باإلضافة إىل ما سبق من أسباب توجد األسباب االقتصادية كاليت كانت 
سببا ىامان ُب رحيل ادلغاربة إىل احلجاز خالؿ القرف الثاين عشر اذلجرم / الثامن 

ادليالدم ذلك أف الصراعات السياسية اليت سبق ذكرىا سواءن أكانت اخلارجية  عشر
بني بالد ادلغرب كاإلسباف أك الصراعات بني احلكاـ كما تاله من فنت كاف ذلا أثرىا 

 65االقتصادم السيء على بالد ادلغرب العريب.

تجار إضافة إىل ذلك فقد كانت ادلنتجات اليت ينتجها ادلغاربة كاليت يرغب ال
، ٍب بالد احلجاز عرب ميناء 66ُب تصريفها كتسويقها ُب بالد ادلشرؽ إبتداءن من مصر

السويس، ككانت تأٌب بالدخل الكبري للمغاربة، كىو ما كاف دافعان قويان للمغاربة ُب 
العمل التجارم، كباإلضافة على ذلك فقد أصبح للمغاربة ُب احلجاز تأثري قوم ُب 

راعية كالصناعية البسيطة ادلؤثرة، شلا دفع العديد منهم إىل األنشطة التجارية كالز 
 67إستيطاف احلجاز كالعمل بتلك األنشطة ادلتنوعة.

إف حدكث بعض اجملاعات ُب هناية القرف الثاين عشر اذلجرم/الثامن عشر 
ادليالدم كانت سببنا لرحيل ادلغاربة إىل احلجاز، كمنها اجملاعة اليت مسيت: "اجملاعة 
الكربل"، كقد كقف فيها العلماء مواقف مشرفة ساعدكا بالد ادلغرب العريب ُب 

، ككانت من نتائج ىذه اجملاعة 68اخلركج من نكبتها مثل: الشيخ إبراىيم الرياحي
ىجرة العديد من العلماء اىل بالد ادلشرؽ خاصة احلجاز، كىذه ادلرحلة التارخيية 

 .69سجلت أكرب عدد للهجرة اىل احلجاز
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 :ــةــمـخات

لقد كانت بالد ادلشرؽ خاصة احلجاز أكثر إستقرارنا كبالتايل أكثر نشاطنا 
إقتصادينا، حيث قاـ التجار ادلغاربة بالتجارة ُب ادلنتجات اذلندية كالشامية كاليمنية 
كادلصرية من خالؿ كجودىم ُب احلجاز كعودهتم عرب مصر، ُب داللة أف بالد 

  من ىذه الناحية.ادلغرب العريب كانت أسوأ حاالن 

ما يعرؼ عن ادلغاربة تعلقهم بالبقاع ادلقدسة، كذلذا كانت نفسهم تتذكؽ اىل 
كخاصة -صلى اهلل عليو كسلم –زيارة ىذه األماكن للتربؾ هبا كزيارة قرب النيب 

اجلزائريني الذين كانوا يعربكف عن ىذا الشوؽ من خالؿ كتابات نثرية كشعرية تتعلق 
 هبذا الغرض.

 الهوامـــــش
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 مصورون  أجانب في الثورة التحريرية ،بين المهنة والصداقة.

 / الجزائرقسم التاريخ-2جامعة سطيف / عمراوي جمال الدينأ.

 الملخص:

لقد كانت الثورة اجلزائرية منفتحة على احمليط اخلارجي، ومل تكن منطوية على نفسها 
بشرعية كفاح  ويسحتسبل عملت قياداهتا بقوة من أجل ايقاض الضمري العادلي، و 

ت دعم و تضامن للثورة على الصعيد اخلارجي، االشعب اجلزائري و تشكيل شبك
رلموعة من ادلصورين و الصحفيني خاصة يف اجلانب اإلعالمي، حبيث استطاعت 

 واألليمليد واقع اجملتمع اجلزائري البسيط ختاألجانب الذين آمنوا بالثورة التحريرية من 
 أوقاتعن طريق صور التقطوىا  يف  ،و فضح جرائم االستعمار الفرنسي و وحشيتو

لألرشيف الوطين، من بينهم "ايلي كاغان" مصور  إثراءجد صعبة كان ذلا دور و 
" مزور وثائق أعضاء جبهة  ي"أودولفو كامينسك 1961نوفمرب  17حداث أ

التحرير الوطين، "ستيفان البودوفيتش" مصور جيش التحرير الوطين على القاعدة 
(،"مارك كارصلار" جندي فوتوغرايف معارض للسياسة 1962-1959الشرقية )

                                 االستعمارية.

Abstract: 
The Algerian revolution was open to the external world, it was 
not isolated but its leaders made their efforts (worked strongly) 
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to awaken the conscious of the other countries of the world and 
to sensitize then of the legality of the fight of the Algerian 
people and to form groups of supporters and solidarity to the 

revolution on the external side especially the media. 

A group of foreign photographers and journalists who believed 
in the Algerian revolution could show the reality of the 
disastrous situation of the Algerian society and the crimes of the 
French colonization and its ingressives by photos they took in 
very difficult times which have a role in enriching the Algerian 

archives. 

From them "Elie kagan":The photographer of the November 
17th1961"Adolpho Kaminsky": The forger of the documents of 
the members of the Algerian Liberation Front ,"Stevan 
Laboduvic ": photographer of the National Liberation Army," 
Mark Garanger": a photographer who opposed the colonial 

policy. 

 هيدـــتم

دورا كبريا يف فضح جرائم  ،ادلصورون األجانب يف الثورة التحريريةلقد لعب 
عن طريق صور فوتوغرافية دعمت كثريا القضية اجلزائرية عرب الفرنسي،االستعمار 

تصصصة يف األخبار يف تل  ادلوسائل اإلعالم األجنبية من صحف و يوميات 
 احلقبة من الزمن.
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وعليو، فالصور الفوتوغرافية ادللتقطة من طرف جنود األبيض و األسود)تقنية األسود 
و األبيض(، تبني ثقل ادلسؤولية اليت كانت على عاتق مصوري الثورة التحريرية 
ادلتعاطفني مع القضية اجلزائرية ، و الذين سامهوا يف إثراء األرشيف الوطين ،والتاريخ 

ماىي أىم  فيا ترى، حريرية بالوثائق ادلصصصة ذلذه الثورةلثورة التااجلزائري  إبان 
مار الفرنسي دىذه الشصصيات الفوتوغرافية؟ وكيف سامهت يف كشف رلازر االست

 .يف اجلزائر؟

و على ىذا األساس، استهواين ىذا ادلوضوع ، فمصورو الثورة ليسو مصورو أفالم 
كونو مع األحداث قد يكلف يف بعض   ،بتسينمائية ، فاخلطأ غري مسموح 

أو بًت أحد األعضاء من جراء قيامهم بتصوير األحداث  ، األحيان، فقدان احلياة
 بعدسات آالت التصوير اليت حبوزهتم.

لقد قدموا للرأي العام الدويل معاناة شعب بأكملو مطالبا من خالل تل  الصور 
الفوتوغرافية حقو يف احلرية و االستقالل، فصحيح أهنم أورثونا ابيض واسود بصور 

،كان لزاما علينا أن نقوم  رلهودمن يوم اسود لنراىا يف اليوم ابيض ، فعرفانا لكل 
لقليل عن ىذه الشصصيات التارخيية ودورىا يف بالتعريف والًتمجة و لو بالشيء ا

تدويل القضية اجلزائرية ، وان تعددت جنسياهتم ، كانوا خري أصدقاء ذلذه الثورة 
ودولفو  أ، Elie Kagan:كأغانأيلي  :أشهرىمالعظيمة، من 

 Stevan:ستيفان البودوفيتش،  Adolfo kaminsky:كامنينسكي
Labudovic مارك كرصلار:، وMarc Garanger 
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  Adolfo Kaminsky:سكينأدولفو كامي

رحل ىو و  1األرجنتنيببأرجنتينا  01/10/1925يف أدولفو كامينسكي ولد 
 وأدلانيايف بلجيكا  ، عرف كثريا عنو 2حيث استقر هبا 1933فرنسا عام  إىلعائلتو 

بعملو لصاحل جبهة التحرير الوطين و بتزوير الكثري من بطاقات التعريف و جوازات 
 . 3فيدرالية جبهة التحرير الوطينعضاء أل السفر

كان متعاطفا كثريا مع القضية اجلزائرية استغل موىبتو يف لقد   ويف ىذا السياق،
 ،كان يعمل بال كلل  ، حبيثت من أنبل ادلهن يف أوقات الثورةالتصوير و اليت كان

إلنقاذ حياة إنسان  ،كانت ىوية مزورةينحتها  مع أخذه بعني االعتبار أن كل قطعة 
يقول "يف ساعة  كان   و ذلذا كان عليو أن يبقى مستيقظا ألكرب فًتة شلكنة حبيث

 شصص". 30دلا أنام ساعة سوف ديوت  إذاً واحدة أمنح ثالثني بطاقة مزورة  

األربعينيات من القرن  إىلتعود جذور بدايتو ذلذا العمل  ،و على ىذا األساس
حبيث زور العديد من الوثائق لصاحل مناضلي احلركة الوطنية يف فرنسا و يف  ،ادلاضي

،اكتسب ىذه اخلربة يف التصوير وتزوير الوثائق بعد عملو  يف  الكثري من ادلناطق
،فقام بإجراء العديد  مياء الكي حبيث تعرف  على مواد التلوين لعشقو مادة ،مصبغة

من األحباث والتجارب يف األمسيات وهناية األسبوع يف سلترب صغري أعده بنفسو ، 
لقد كان حيب القتال من أجل احلرية يف كل ،4ويف الكثري من ادلرات كاد حيرقو
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أن القضية عادلة، رافضا تلقي أي أجر عن عرف  اجلزائر حيث مكان، خاصة 
 .5عملو

و اطلع على واقع االستعمار االستغاليل و العنصري و  زار اجلزائر ،1953يف عام و 
نصوص أخبار الثورة يف رللة  مل يتفاجأ عند اندالع ثورة أول نوفمرب فقد كان يقرأ

 FRANCISلـ LES TEMPS MODERNESاألزمنة احلديثة 
JEANSON  فرن  حبيث كان يقول:"  100، كما كان يقوم بتزوير عملة
عملو مع شبكة  إطارفرن  لزعزعة استقرار فرنسا" يف  100لقد زورت عملة 

وىذه الشبكة ىي رلموعة من 6س جونسون لدعم الثورة التحريرية باألموالسينفرا
اىل 1957منذ جانسون فرانسيس حتت إشراف، اليت تعمل الفرنسيني الناشطني
يف  خالل الثورة التحريرية بهة التحرير الوطينجل دعم كمجموعة واليت تعمل 1960
 حبملة" لقبوازورة وبالتايل ادلثائق األموال والو نقل و  من خالل مجع، وذل  اجلزائر
 7."احلقائب

خالل يف إحدى ادلرات و س جونسون طلب منو سيأن فران،اإلشارة إليوشلا جتدر و 
أنو  أةو ىذا من ادلستحيالت، لكن ادلفاج ،سويسريني  سفرين جوازينحتضري  يومني

 غري عادية تستحق أن حتكى. وجتربتو  حياتوف إذن، بعد يومني كانت الوثيقتني بيده

، حيث التقى شابة تدعى ليلى 1981و بعد االستقالل سافر إىل اجلزائر سنة 
أوالد منها سارة اليت كتبت عن حياة والدىا يف كتاب  03وأصلب  تزوج هبا
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 Adolfo kaminsky , une vie  سكي حياة مزور) نعنونتو :أدولفو كامي
de faussaire 2009.8يف سنة   ( و ذل 

شصصية فوتوغرافية أخرى ال تقل أمهية عن الشصصية األوىل ، كان ذلا دورا فعاال يف  
كشف ما فعلو البوليس الفرنسي بادلتظاىرين اجلزائرين  من رلازر خالل مظاىرات 

ايلـي كاقـــان بفرنسا، ىذه اشصصية ىي للصحفي الفرنسي  1961اكتوبر 17
"Elie Kagan"   مارس  26بولندي ولد يف مصور فرنسي من أصل وىو

شغوف بالعامل االجتماعي والسياسي ، نقايب  19999و تويف عام  1928
اجتماعي اقتصادي ،يصفونو بادلصرب الصحفي العازم وادللتزم مع العامل الثالث 

زلفوظات جلميع احلركات  أمنياجلدل ، وإثارةزلب لالستفزاز ،مبشاعره 
 أنن دو  س الوقت ثياب ادلتظاىرفن ،فهو يلبس ثياب ادلصور ويف10االجتماعية
11ادلظاىرات  أثناءادلعذبة والغارقة يف الدم  األجساميصور  ،يعرف اخلوف

. 

الشهرية ،  الشصصياتعلى تصوير  اعتادسنة ،  33كان عمره  1961يف سنةو 
لربح ادلال بشكل سريع وسهل ، ولكن سياسيا كان مع استقالل اجلزائر،فقد كان 

كان يعمل لصاحل أسبوعية يسارية 12يف حزب جبهة التحرير الوطين مناضليبدو انو 
Témoignage Chrétien ت او مظاىر   17، قام بتصوير أحداث أمسية

 .13لباريسية بالضاحية 1961 أكتوبر 17

 
 

 
 

. 
 
.. 
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جبهة التحرير الوطين ،خرج فيدرالية لنداء تلبية  وشلا جتدر اإلشارة إليو ، انو
اجلزائريون ادلقيمني بالضاحية الباريسية للتظاىر ضد قانون حضر التجول ادلعلن عنو 

من  ابتداءأكتوبر ضد ادلهاجرين ادلسلمني )شلنوع اخلروج  05من طرف فرنسا يف 
 .ليال( 08.30

يوما خرج اآلالف من اجلزائريني للتظاىر ضد ىذا القانون، فقابلهم  12وبعد  
البوليس الفرنسي بقمع شديد بًتخيص من ضابط شرطة الضاحية الباريسية موريس 

ن من بني ادلتظاىرين ايلي  اك و ،*MORICE  PAPAN  14بابون 
توضح ادلمارسات لو كانت أول صورة ، و وير يف مالبسو ـخبأ آلة التص حبيث غاناك

واليت تصور اجلزائريني واضعني  القمعية ضد ادلتظاىرين اجلزائريني أمام ميًتو كونكورد
وذل  عن طريق دراجتو ففي 15ن ضلو اخللف على احلائطيدائر  هم فوق رؤوسهمـأيدي

الفيلم، فنزل  من دراجتو يف  إجيادمت  إذاصور ومعاقبتو الالبداية كان خائفا من اخذ 
 إىلمث سار ، صور ثالثةفأخذ  (Concorde) ًتوزلطة ادلي

 .16(Solferino)زلطة

 17جريح 55( و2أقرت وزارة الداخلية الفرنسية بوفاة جزائريني) ،ويف ىذا ادلقام
" حبيث اعتربت صور Elie"أيليسنة تصرحيات وصور 40ورفضت وكذبت ودلدة 

للجزائريني الذين لقوا يعرف العدد احلقيقي  ال اآلنوحلد  وجود ذلا، تل  اجلثث ال
 500يف حني أن عدد الضحايا فاق18مصرعهم حتت طلقات الشرطة الفرنسية
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شصص 7500جزائري بني شهيد ومفقود،كما امتدت حصيلة االعتقاالت لتشمل
أوردت العديد من الشهادات احلية  أن عشرات اجلثث  من سلتلف الشرائح،وقد

ظلت تطفوا فوق هنر السني أياما عديدة بعد تل  الليلة السوداء وعشرات أخرى 
فانسون وباإلضافة إىل عدد غري معروف من اجلزائريني  و  اكتشفت يف غابيت بولون

 .19مت التصلص منهم رميا على منت الطائرات ليبتلعهم البحر

تعترب الدليل الوحيد على أعمال Elie Kaganاألساس ، فصور وعلى ىذا 
الن الكثري من الصحفيني اخفوا حقيقة ىذه  1961اكتوبر 17العنف يوم 

ادلظاىرات، وذل  رمبا بسبب الرقابة ادلفروضة عليهم أثناء احلرب شلا جعلهم حيذروا 
قامت جرائد من نفس الشهر  19، ويف يوم  وديتنعوا من التصوير وإعالن احلقيقة

تفصيال  ولكن ميزىا الغموض ،فتهافت الكثري من  أكثر األحداثيسارية بنشر 
 .    20العنف آثارالبيوت القصديرية وضواحي باريس الكتشاف  إىلالصحفيني 

خصصت ملفا كامال  Témoignage Chrétienويف ىذا ادلقام ، فجريدة 
 903وشهاداتو يف عددىا رقم  اغانك أيلياعتمادا على صور  األحداثعن ىذه 

الذي دعى Hervés Bourges  قام بنشرىا الصحفي ، 1961اكتوبر 27يوم
والنقابات  من خالل ىذه اجلريدة  منظمة الصحة العادلية  واحلركات واالحزاب

، ووضع هناية للحرب والتمييز العنصري ادلشني بتجاوزات البوليس الفرنسي  للتنديد
 .21الشعب الفرنسي مع ىذه االحداثوعدم تضامن يف اجلزائر 
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ىذه القيود خاصة  مبالغة السلطات  حتد كأغان يلياقرر وعلى ىذا األساس، 
اليت شاىدىا وعاشها، حبيث مل  األحداث وإخفاءالفرنسية يف الرقابة  والتمويو 

، عالمة تظهر عنصرية الفرنسيني  أودليل   أيعن   اإلعالنيتوقف  بعد ذل  يف 
 22ويشارك يف كل ادلظاىرات ضد تناسي ىذه اجملزرةفكان ينشط 

جبهة التحرير الوطين بفرنسا كل النساء  فيدراليةدعت ،  1961اكتوبر 20ويف
للتظاىر وادلطالبة بتحرير مجيع ادلساجني ، لكن السلطات الفرنسية  واألطفال

كان برفقتهم وصورىم  غاناكومن  ادلؤكد أن  ايلي  23قمعتهم بنفس العنف السابق
 .الفرنسية السجون أمام

ضد رلازر 196224فيفري 8تتبع أيضا مظاىرات انو شلا جتدر اإلشارة إليو ، و 
يف ميًتو شارون حيث قتل O.A.S25واألعمال التصريبية دلنظمة اجليش السري 

 واليت يتذكرىا مجيع الفرنسيني يف حني ال من طرف ىذه ادلنظمة فرنسيني08حوايل 
 .196126أكتوبر 17رون أحداث كيتذ 

حبيث عمل يف جريدة الثورة  ،إىل اجلزائر غاناكتنقل إيلى   1963ويف سنة 
وقد جال يف ىذه الفًتة كل الًتاب الوطين   révolution africain اإلفريقية"
وقد سامهت صوره يف الضغط على  فرنسا بتحمل مسؤولياهتا يف األعمال  ،دلدة سنة
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سنة من احلادثة اعًتف  ثنيوبعد حوايل ثال، 27اإلجرامية اليت قام هبا موريس بابون
 17على كون مظاىرات  1998رللس الشيوخ الفرنسي على نص تشريعي سنة 

 إنىذا و  ،انتهت بقمعها بوحشية وإدراجها يف ادلقررات الدراسية 1961أكتوبر 
دل على شيء فإمنا يدل على أن فرنسا تعي جيدا مسؤوليتها اجتاه ما اقًتفتو من 
جرائم، وان تقادم هبا الزمان ال ديكن أن تنساه ذاكرة الشعوب، كما أن اعًتاف 

 .28فرنسا هبذه اجلردية ىو إدانة رفعتها على نفسها بنفسها

فهناك وحلسن  ادرونا،وعلى ىذا األساس،وإذا كان الكثري من ىؤالء ادلرحومني قد غ
،الزالوا على قيد احلادثةاحلظ وبفضل اهلل عدد البأس بو من الناجني من تل  

وعلينا وعلى كل اجلزائريني ادلسارعة جلمع ذكرياهتم،واليت ال الوقت وال اآلالم  احلياة،
حىت نتمكن من جعلها يف متناول كل ادلواطنني وخصوصا أطفالنا  ، استطاعت زلييها

 .29اليستطيعوا القول " الأعلم"كي 

انَو ادلصور  إليو،قابلتو وحتدثت  أينمصور فوتوغرايف آخر كان يل الشرف 
ىذا و لد حيث   Stevan Labudovicستيفان لبودوفيتش  "  اليوغساليف
بعدالة القضية آمن مصور فوتوغرايف 30بربان بصربيا، 1926ديسمرب  28يف  األخري
.وبعد 1962، بقي فيها إىل غاية1959عرب تونس سنة ، دخل اجلزائر اجلزائرية

س العاطفة والتأثري فلنفس الغاية وبن، مخسون سنة من االستقالل عاد إىل اجلزائر
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لعرض ذكريات رجال مل يستطع نسياهنا أبدا حبيث كان يقول دائما" ىم حياربون 
كامرييت، وىذا لنفس اذلدف :وىو النضال   اتنا أحارب معهم بعدسأو ، بالسالح 

 31".يف أعني رفاقنا يف الكفاح يتوأمار ىذا ،  من اجل احلرية

 وقبل وأثناء قيامي باخلدمة العسكرية يف ادلتحف ادلركزي للجيش كمرشد يف التاريخ،
 بإىداء، زارنا ىذا ادلصور وقام 2007نوفمربلسنة أولعرض باإلعداد دلقيامنا 

وكفاح جيش  نضالاليت كان يصور هبا ادلتحف ادلركزي للجيش كامرتو اخلاصة 
والعديد من الصور الفوتوغرافية اليت القاعدة الشرقية بتونس ،  يفالتحرير الوطين 

نضال جنود جيش التحرير الوطين ضد العدو الفرنسي، واليت خصص ذلا  حتكي
يف كل قصف "يقول: ث كانحبيمن ىذا ادلتحف،  األخريجناح خاص يف الطابق 

،وذل  كيف كان رفاق الكفاح يقومون حبماييت  أتذكر دائما ، الفرنسيلالستعمار 
لو العديد من الصور أمهها صوره مع الراحل  " عليا حىت ال أتأذى أجسامهمبإلقاء 

 .32ىواري بومدين
الصّور خّلد يف مئات الكيلومًتات من قد  ىذا ادلصورن أ،اإلشارة إليووشلا جتدر 

، ومن بني واألشرطة حياة اجملاىدين ومآثرىم وزلاوالهتم عبور خطي موريس وشال
هناية بواد بغلة اليت التقطها يف أقصى احلدود يف اجلزائرية التونسية  النادرة الصور
ز تللمفكر فران بن جديد الشاذيل، واليت تروي دفن الرئيس األسبق 1961ديسمرب
، وتظهر الرئيس األسبق ادلرحوم الشاذيل بن جديد زلاطا 1961ديسمرب6يف  فانون

مبمثّلة الصليب األمحر الدويل، وزلمد الصغري نّقاش مسؤول الصحة يف جيش 
 لوطين،االتحرير 
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الطبيبني يعقويب وبونفة، والصحفي اليوغساليف بيتشار الذي كتب فيما بعد رسالة 
الرئيس أمحد ترخوش مع مجاعة من دكتوراه بعنوان "تاريخ الثورة اجلزائرية"،وصديق 

 .مسؤويل منطقة العمليات الشمالية، وإىل اخللف دتاما خالد نزار
يس اليوغساليف جوزيب ئويعترب كذل  ستيفان البودوفيتش ادلصور الشصصي للر 

 33من مؤسسي حركة عدم االضلياز 1980-1892بروز تيتو
إىل 1959ن بني الصور ادلعروضة لو بـادلتحف "ماما" صور ادلقاومة اجلزائرية منوم

من خالل تل  الصور يظهر جنود جيش التحرير الوطين يستعملون ، و  1962
عتاد حريب من احلجم الثقيل و ىذا يف اجلبال و غابات إحدى ادلناطق اجلزائرية، 

لتذكري أن ىذا ادلصور تعرض لو الصورة بتقنية األسود و األبيض، كما جيدر بنا ا
 34.عدة صور فوتوغرافية يف نفس ادلوضوع

أصدر الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوما مبنح السيد  ،األساسوعلى ىذا 
ميدالية تذكارية وشهادة تكرًن تقديرا دلسامهتو كمصور للثورة  ستيفان البودوفيتش

 وقام سفري اجلزائر يف بلغراد عبد القادر مسدحبيث  ،اجلزائرية خالل حرب التحرير
والذي استطاع  ،بتقليد البودوفيتش ادليدالية وسلمو شهادة التكرًن تقديرا دلسامهتو

اطالع العامل على النضال اجمليد الذي خاضو الشعب  هبفضل شجاعتو وبصور 
يف اجلزائر ىي ومنذ أيام الثورة فإن أكثر األمساء ادلعروفة  ،اجلزائري من أجل استقاللو

بطال شعبيا يُقدم لو االحًتام يف كل أعياد  األخريىذا تيتو والبودوفيتش وقد أصبح 
 .35الدولة
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ىناك من اجلنود الفرنسيني من عارض سياسة بالده اجتاه  أن، إليو اإلشارةوشلا جتدر 
مارك  ، ويف ىذا ادلقام نذكر شصصية اجلندي  الفرنسي  الشعب اجلزائري

، 1935سنة  مصور فوتوغرايف فرنسي من مواليد "Mark Grangerكرصلار
مبنطقة نورماندي بفرنسا، نودي لتأدية اخلدمة العسكرية يف اجليش الفرنسي سنة 

احلرب  دلعارضتو واليت حاول دائما التأخر عنها سنة،25،كان عمره انذاك1960
"عرفو Rojer Vaillandحبيث كان لو صديق يدعى" يف اجلزائر،االستعمارية 
تطورات العامل آنذاك عن ،عاش معو أمسيات حتدثا فيها 1958-1957منذ سنيت

ىذه القيو يف أما سوف حبيث كان مارك يقول" كان  صديقي روجر حيدثين عن 
 36"اليت مل يرد ذكرىا احلرب

  1957سنوات كان مصورا ىاويا مث امتهنها سنة10و منذ نوشلا جتدر اإلشارة إليو، ا
، ولدى وصولو اجلزائر كان يقول" دلا وصلت اجلزائر بدأت يف التعليم كمصور

خطابات العنصرية حتوم حويل يف كل جانب، لكن ىذه الكلمات  كانت غري 
، و ذه احلرب"ذللقد قررت التعبري عن ما أرى ألنادي مبعارضيت  مهمة بالنسبة يل

 تعيينو يف أمانة من حسن حظو أنو كان متحصال على شهادة البكالوريا، حبيث مت
، كانت  Ain Tarzineالفوج العسكري دلنطقة عني تارزين بصور الغزالن 

وظيفتو تتمثل يف استقبال الرسائل الصادرة و الواردة ، ولكن ىذا العمل مل يعجبو 
السجل، حىت أن رفيقو يف  إىلحىت أنو كان ينسى أرقام الربيد الوارد لدى نقلها 

يعلق على ذل ، فأصبح يعمل يف مكانو لعدة  أنادلكتب قد الحظ ذل  بدون 
 أسابيع.
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لتصلص من ىذا العمل، و يف ىذا الشأن كان لو على ىذا األساس، بدأ يفكر 
متناثرة على مكتب قائد الفوج العسكري كما يضع يقول" تركت بعض الصور 

الصياد الطعم للسمكة، فنجحت اخلطة حبيث مر علينا الرائد يف احلني و عينين 
 37مصورا للفوج، بسبب عدم وجود أي مصور ىناك".

شهرا مل يتوقف عن التصوير فقد كان متأكدا أنو  24و يف ىذا السياق، ودلدة 
و دلا سيأيت يوم سوف يعرضهم كشهادة لتاريخ ىذا الشعب الذي عاىن الويالت.

بتصوير النساء اللوايت أجربن على التصوير حىت يوضع ذلن بطاقات ىوية،  أمرأتاه 
فبدأ الرائد يصرخ عليهن و باحتقار حيث قال  ،لكنهن رفضن ذل  و مزقن صورىن

 إلثبات  جلنوده" تعالوا لًتو القردة" فقرر مارك و أقسم أن يعرض صورىن للناس
 عكس ما يقال يف اجلزائر.

يف هنر  Robert Barratنوية الوحيدة، بزيارة صديقو و عليو استغل عطلتو الس
Chevreuse   الذي كان يكتب مقاالت معارضة للحرب الفرنسية يف اجلزائر

سويسرا بطريقة  إىلبعدىا  ، مث سافر Témoignage Chrétienيف جريدة 
غري شرعية، لعرض ألبوم صوره ادلتضمن صور لنساء جزائريات عانني من قهر 

دون  1962اجلزائر يف فيفري  إىلو بعدىا عاد ،  l’Illustréاالستعمار يف رللة 
أن يعلم أن كانت سوف تنشر أم ال، ولكن بعد عدة أسابيع نشرت تل  الصور 
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"....ىذا ما تفعلو ىذا ملصصو Charles Henri Favrodلـمع تعليق نصي 
38فرنسا يف اجلزائر ...."

. 

و بعد االستقالل عرض الكثري من صوره التذكارية يف الكثري من ادلعارض كان 
ارع بن أخرىا معرض ادلتحف العمومي الوطين للفن احلديث و ادلعاصر "ماما" بش

صوره من بينها  أشهرالذي عرض فيو ، 2013ان مهيدي باجلزائر العاصمة جو 
ة ماحد اجملاىدين ادلقبوض  عليو ، حبيث توحي الصورة مبعاين كثرية كالرجولة والشها

 و لو أيضا الكثري من ادلؤلفات و الكتب منها:39

La Guerre d’Algérie vue par un appelé du 
contingent » (Seuil , 1984) . 

Femme algériennes 1960, édition atlantica , 2002.40 

 خاتمة:   

 مايلي: إىل ذلذا ادلوضوع خيلص الدارسمن خالل ماسبق ذكره:  

تعد الصورة الفوتوغرافية وقفة تارخيية ىامة يف حياة اجملتمعات البشرية،  -
السيما عندما يتعلق األمر بتل  الوقفات البطولية اليت تصنعها التضحيات 

ابات الذاكرة مهما طال يف ساحة الوغى، شهادات حية ال تعًتيها اضطر 
هبا الزمن، لتنقل وقائع ال يشوهبا التزييف وال التمثيل إىل األجيال.. ويف 
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اجلزائر مازال وقع الرصاصات النوفمربية األوىل خيًتق اآلذان، ويسرد لألبناء 
منذ قرابة نصف قرن قصة كفاح شعب وَحده حب الوطن وواجب الدفاع 

 .االتصاليةعنو يف زمن ما قبل الثورة 
أن الصورة الفوتوغرافية سجل تارخيي دقيق لنقل قيم البطولة والتضحية  -

مازال بعض اذلواة شلن يستهويهم مجع كل ما لو صلة بادلاضي  النشءوسط 
حريصني منذ عدة عقود على مجع الصور التارخيية وعرضها أمام الراغبني يف 

من مشاىد الظلم والقهر،  العودة إىل أيام احلقبة االستعمارية بكل ما حتملو
 .وما يقابلها من نضال سياسي ومقاومة ميدانية لونتها الدماء

جلبت الرأي العام الدويل والفرنسي  ،الثورة اجلزائرية كانت حبق ملحمة كربى -
بشكل ال مثيل لو، مؤكدا على أمهية االعًتاف بالتضحيات اليت قدمها 

 .من أوروبيني ودول أخرى 1954أصدقاء اجلزائر دعما لثورة أول نوفمرب 
جيب نثر ىذا الغبار على ىذا ادلوضوع، وإحيائو ألن ىناك الكثري من  -

يف طي  وظلوااألجانب  قدموا دعما للقضية اجلزائرية  ينالصحفيني وادلصور 
 .النسيان
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 اودولفو كامينسكي:1الملحق رقم

Source: 2Jean, LucEnaudi, France tireur, george Mattei de la 
guerre d Algérie à la guérilla ,digital index,italy,2013p23. 

 

 1961اكتوبر17 ألحداث:ايلي كاغان وتصويره  2الملحق

source: : Caroline, Apotolo poulos,Elie Kagan et La nuit du 17 
octobre1961,op.cit ,P1. 
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مجلة الفي  1961اكتوبر 17ايلي كاغان ينشر صور احداث : 3لملحقا
 Témoignage  Chrétienاليسارية:
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Source: Hervé Bourge: 17 octobre 1961 : Le temps 
903, Paris, O, NTémoignageChrétien ,de Tartuffe

p3. 
   

في القاعدة  مع الراحل ىواري بومدين : صور ستيفان البودوفيتش4الملحق
 بتونس الشرقية

 

 

 

 

 

Source: MUSEE NATIONAL D’ART MODERNE ET 

CONTEMPORAIN  
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إبان الثورة  يصور بؤس ومعاناة المرأة الجزائرية : مارك كرنجار5الملحق
 التحريرية

 

 

 

 

 

Source :Galerie binôme photographie contemporaine, dossier 
de presse, Marc Garanger photo exposition du 8 mars au 7 

avril2012,vernissage, p5. 
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، توحي الصورة مبعاين كثرية كالرجولة  صورة رلاىد مقبوظ عليو : 6الملحق رقم
 التقطها مارك  كرصلار والشهامة

Source : Marc Garanger : La Guerre d’Algérie vue 
par un appelé du ontingent,op.cit, p1. 
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