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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1026 نوفمبر - سابعالالعدد  

 

 

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 

جاءت الستون املخلدة هلا ، 
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 
االقرتاب أكثر من احلقيقة اليت 

ل السالكني دروب العلم هي أم
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 
لتسهم بفضل جهود األقالم 

ملتألقة يف فضاءها يف الغوص ا
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 
و تبقى املعرفة اليت . مستقبلها

ل غيث الوحي جاء هبا أو 
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   الدكتــور عبد الرحمــان تـركـــياألستاذ  

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

 :مـدير المجـلـة  
، نائب عميد الكلية   الدكتور محمــد السعيد عقيب

المكلف بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و  
 .االتصال و التظاهرات العلمية
maguieb@yahoo.fr 

 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

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

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

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

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

 



 محكمة دولية دورية مجلة                                               والدراسات للبحوث المعارف مجلة

 

 3  07العدد 
 

 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) 

جامعة . قسم العلوم االنسانية.  . بشير غانيةد
 الوادي. الشهيد حمة لخضر
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 قواعد النشر بالمجلة
مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات 

 باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية:  والبحوث التاريخية 

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

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

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

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف،     -4
بالغة اإلنجلزية على والفاكس والبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة أحدهما بلغة المقال والثاني 

 .أحد الملخصين باللغة العربية أن يكون

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

14. 

 1.25ورقة ، أسفل ال21، رأس الورقة  22وأيسر  22وأيمن  22وأسفل  22هوامش الصفحة أعلى     -6
 .(A4حجم الورقة عادي )

 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 -11
 بالموضوع.

 el-maaref@univ-eloued.dz  :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي  مالحظة:
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 كلمة العدد
ان حياة األمم امنا هي يف جزء مهم منها ارتباط وثيق مباضيها مبا محله من مآثر  
تستحق الوقوف أمامها بإجالل قصد احلفاظ عليها واالستمرار على نفس منواهلا 
والزيادة عليها، أو ما كان من مآسي تستوجب الوقوف عندها الختاذ القرار 

احلال مبا يتواقف و الرؤية املستقبلية اليت من شأهنا أن حتدد  واملوقف الذي يقتضيه
املسارات الرئيسة اليت حتتاج األمة السًن عليها يف سبيل الوصول اىل األمل املنشود 

 يف الغد املنظور.

أمام هاته احلقيقة تأيت احتفالية اجلزائر بالذكرى الثانية بعد الستٌن من عمر ثورهتا 
ت عالوة على حتريرها البالد أن تؤسس لعمق تارخيي أكد استطاعاجمليدة اليت 

الرتابط الوثيق بٌن األقطار املغاربية ملا بٌن شعوهبا من توافقات تارخيية متجذرة 
توحي باألمل املنشود لبلوغ ما هو أفضل يف ظل الرهانات املنظورة و املخاطر 

لذي من شأنه أن احملدقة. كما كرست يف ذات املنحى البعد التحرري االنساين ا
 يتيح جلميع الشعوب تنفيذ ارادهتا املستقلة و ممارسة سيادهتا بعيدا عن أي امالء.

ان عملية التحرير اليت طالت البالد تفرض أن تتبع أيضا باالستمرار يف ان حيقق 
األفراد حتررهم من أي سلطان قد يكبل طاقاهتم أو أن يثين عزائمهم على املضي 

مهة الفاعلة يف عملية البناء مبختلف جواهنا كال من مكانه و قدما يف سبيل املسا
حسب امكاناته . فما كان باألمس قد حترر بسواعد اجلميع هو ذاته ما يقتضي 

 من أن يشرتك يف بنائه اجلميع بعيدا عن أي هتميش أو ابعاد .

يسها يف ال تزال حباجة اىل ضرورة تكر و ان حالة االهلام اليت امتلكتها ثورة اجلزائر، 
ظل استمرار بعض األوضاع اليت التزال تعيشها أمتنا العربية يف خمتلف األقطار ، 
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ألجل أن تنحو حنوها و حتقق األمل و املىن اليت كان مفدي زكريا قد تناجا هبا يف 
الياذته لًنى ذاك األمل يروق حرية و انعتاقا ترفرف ظالله على أرض فلسطٌن اليت 

 فسه نبظا جتاهها مبا دتثله من رمزية.هي حلم كل من حيمل يف ن

 ان األمة امنا حتيا برجاهلا و تعقد األمل يف أجياهلا لتبلغ أماهلا.

 

 رئيس هيئة التحرير

 أ . عمار غرايسة
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 07 كلمة العدد 
الفلسفة والترجمة: المنهج الفلسفي السكندري في ترجمة المعارف اليونانية إلى العربية 

 (م847-662ه/ 41-232)
مصر/  جامعة االسكندرية/  رضوى زكي/د 

12 

 بيت المقدس في السياسة المملوكية
 جامعة الطفيلة التقنية / األردن / حنان أحمد الخريسات /د 

39 

في  1954 -1945 سياسة القمع الفرنسية في مواجهة نشاط الحركة الوطنية بين
 نموذجاأمنطقة تابالط  ،الجزائر

  /تيارت/ ابن خلدون /جامعة محمد بليل  د 

69 

ىـ 10-7كال االنتفاع بها )المخطوطة في المغرب األوسط مواصفاتها وأش أحباس الكتب
 م(13-16/ 
 قسنطينةجامعة عبد الحميد مهري / كروم عيسى /د / 
 أ.د/ عبد العزيز فياللي/ جامعة عبد الحميد مهري/ قسنطينة 

92 

فيوليت: اصالحات ضائعة بين تماطل حكومة الجبهة الشعبية و سلطة  -مشروع بلوم
 )م1938 -م1936(اللوبي الجزائري 

  /قالمة/  1945ماي  8جامعة /ة مدورخميسأ 

112 

 م(1573-1227ىـ/981-625) مدينة قسنطينة خالل العهد الحفصياء فقه
   سكيكدة/1955أوت20جامعة  / .محمد قويسمد 

153 

جهود الحكومة المؤقتة الجزائرية لتدويل القضية الجزائرية في الهيئة األممية خالل 
                للجمعية العامة 14و  13الدورتين 

   /قالمة/ 1945ماي  8جامعة /قسم التاريخ /سعاد بولجويجة أ. 

182 

المحاصيل الزراعية بخراسان ودورىا في النشاط االقتصادي من خالل كتابات الجغرافيين 
 العرب
 02جامعة الجزائر  /جامعة أبو القاسم سعد اهلل / بودانة وليد /أ 

205 

 (م1970 -1967) الحركة االنفصالية في نيجيريا
  /قالمة -م 1945ماي  08جامعة - عبد الكريم قرينأ 

222 

 بط االتصاالت بين حركتي التحرر الجزائرية والتونسية.اعبد الحميد مهري، ر 
 جامعة المسيلة / قسم التاريخ / علي أحمد مسعود سيد /د 

252 

 زائر خالل الفترة االستعمارية من القرن التاسع عشرمالمح حول التجارة الخارجية للج
 الوادي/جامعة الشهيد حمو لخضر  -قسم العلوم االنسانية  / رضوان شافو /د 
  / الوادي/جامعة الشهيد حمو لخضر  -قسم العلوم االنسانية أ/ عمر لمقدم 

277 
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 مكتبات ولكنها خاصة جداً .. !!
  /مصر /باحث وخبير في التراث الثقافي/ يسري عبد الغني عبد اهلل د 

310 

 1904/1905في تومبوكتو خالل:  غزوة قبائل تافياللت على القوات الفرنسية
  /المغرب / فاس  / محمد تلوزت بن عالد 

331 

استراتيجية جبهة التحرير الوطني في مناطق أقصى الجنوب الجزائري و عالقتها بالدعم 
   1962-1956االفريقي للثورة الجزائرية 

 المركز الجامعي تامنغست  /قسم العلوم االنسانية  /كديده محمد مبارك/أ 

350 

وكتابو عنوان  م(1304 -1246ىـ/ 704 -644)المؤرخ أبو العباس أحمد الغبريني
 الدراية فيمن ُعرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

 الوادي/حمو لخضرجامعة الشهيد /قسم العلوم االنسانية  / السعيد عقبة/أ 

374 

 



 مجلة دورية دولية محكمة                              المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة 

 

 12 07لعدد ا
 

الفلسفة والترجمة: المنهج الفلسفي السكندري في ترجمة المعارف اليونانية 
 (م847-662ه/ 232-41) إلى العربية

مصر. –جامعة اإلسكندرية  – رضوى زكي د.  

 ملخص

اغبضارة  مشس قبم اغبضارة اؽبيللنية باإلسكندرية كسطوع خبفوت
بتلك اغبضارة السابقة،  الناشئةالعربية؛ كاف من الطبيعي أف هتتم اغبضارة العربية 

. فقد كجدت النبوية ككاف أكج ىذا االىتماـ يف القركف الثبلثة األكىل من اؽبجرة
جو أماـ حضارة ذات تراث علمي اغبضارة اإلسبلمية العربية نفسها كجهنا لو 

كإنساين ىائل، فاتضح لتلك اغبضارة الوليدة أف أكؿ كسيلة ؽبا لتجد مكاهنا بُت 
اغبضارات األخرل ىي الًتصبة كالنقل عن علـو السابقُت. كقد ُقّدر للعرب أف 
يكونوا كرثة الثقافة اليونانية اؼبتمثلة بشكل خاص يف مدرسة اإلسكندرية القديبة. 

انت مدرسة اإلسكندرية قد أدت دكرنا مباشرنا يف إيقاظ اغبركة العلمية يف كإذا ك
العصر األموم، إال أف حركة الًتصبة سبت دبنأل عنها، حيث ظهرت معابر كانت 

السكندرية إىل اػببلفة العباسية. كقد اتسمت حركة النقل  اؼبعارؼحلقة كصل 
من أبرزىا التفات العرب  كالًتصبة حىت العصر العباسي األكؿ بعدة خصائص كاف

للفلسفة اليونانية، كىو األمر الذم كاف لو آثارنا إهبابية كسلبية على اؼبنهج العلمي 
 اغبضارة اإلسبلمية. تاريخ من العريب يف تلك الفًتة اؼببكرة

 
With the subsidence of Hellenic civilization in 

Alexandria, and the glow of the Arabian civilization; it was 
expected that the developing Arabian civilization to care 
about this previous civilization, and the peak of this interest 
was in the first three centuries of the Prophet's migration. 
The Arabian civilization was faced with a civilization had an 
enormous scientific and human heritage, so that this rising 
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new civilization realized that the primary step to  find a 
place among other civilizations was through the translation 
of the earlier knowledge. It has been estimated for the Arabs 
to be the heirs of Greek culture, represented particularly in 
Alexandria’s old school. Although, Alexandria’s school had 
a direct role in awakening the scientific movement in the 
Umayyad period; but the translation movement with made 
away from it, where passages emerged to link the 
Alexandrian knowledge to the Abbasid Caliphate. The 
translation movement in the first Abbasid period has been 
characterized by several properties; the most notable feature 
was the attention of the Arabs towards Greek philosophy, 
which has had a positive and negative impacts on the 
Arabian scientific methodology in this early period of the 
history of Islamic civilization. 

 
 مقدمة

البدء كانت مصر، جاءت اليوناف إليها فبثلة يف علمائها  يف
كفبلسفتها. فأخذ ىؤالء، مشافهةن كمشاىدةن، علـو مصر القديبة إىل ببلدىم. مث 

-اؼبلقَّح أيضان دبعارؼ شرقية -أبدع علماء اليوناف، كسرعاف ما تسرب إبداعهم 
ا كمنذ ذلك اغبُت أصبحت اإلسكندرية مو . (1)فاستقر باإلسكندرية طننا جديدن

للعلـو بفضل تأسيس مدرسة اإلسكندرية، كقد بلغ العلم يف تلك الفًتة من 
االزدىار كالتقدـ حىت إف اؼبؤرخُت يف تاريخ العلم أطلقوا على ىذه اغبقبة الزمنية 
العصر السكندرم سبييزنا لو عن باقي العصور اؼبختلفة ؼبا كاف لو من تأثَت يف تاريخ 

 .(2)العلم القدًن
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تبلشى ىذا اجملد العلمي بعدما تعرضت مدرسة اإلسكندرية للتخريب 
يف القرف الثالث اؼبيبلدم، فانتهت اغبركة العلمية يف اإلسكندرية بعدما استمرت 

. كال يكاد العلماء يعرفوف شيئنا عن مدرسة اإلسكندرية (3)قرابة سبعة قركف كاملة
سول النذر اليسَت، كقد ضاقت القديبة يف القرنُت اػبامس كالسادس اؼبيبلديُت 

 (4)العلـو قبل الفتح اإلسبلمي ؼبصر لتقتصر فقط على ؾبايل الطب كالفلسفة
بدكر أساسي يف اغبياة العلمية يف تلك الفًتة،  (5)اؼبسيحية. كقاـ السرياف

كأصبحت اللغة السريانية ىل لغة العلم كخباصة العلـو الطبية يف القرنُت السادس 
يُت. كظل السرياف ضبلة العلم اليوناين حىت بعد دخوؿ اإلسبلـ يف كالسابع اؼبيبلد

الشرؽ األدىن، كما كانوا ىم ساعد العرب القوم يف نقل العلـو كالًتصبة، كلعبوا 
دكرنا ىامنا يف حفظ كنقل علـو اإلسكندرية إىل العامل اإلسبلمي
. كمن (6)

اؼبعارؼ إىل ديار العرب اإلسكندرية، عرب عدة معابر، إىل بغداد انتقلت العلـو ك 
فالعرب مل يأخذكا حضارهتم مباشرة عن اغبضارة العراقية أك اؼبصرية أك  .اؼبسلمُت

الفارسية القديبة؛ ألف ىذه اغبضارات كفدت إىل العرب عن طريق كسيط كىو 
اغبضارة اؽبلينستية اليت انصهرت يف بوتقتها العلـو القديبة بالقلم اليوناين، كازبذت 

 درية مستقرنا ؽبا.من اإلسكن

كحُت أصبح العرب اؼبسلموف القوة العظمى اعبديدة كاف لزامنا عليهم 
التعاطي مع ثقافة مغايرة كىي الثقافة اليونانية اليت تكونت مقوماهتا اؼبعرفية دبدرسة 
اإلسكندرية، لذلك صار االىتماـ بتأثَت اغبضارة اليونانية يف الفكر العريب خبلؿ 

اؽبجرة مقًتننا حبركة ترصبة تلك اؼبعارؼ اليونانية كنقلها للساف القركف األكىل من 
 العريب.

بدأت عملية التثاقف الفكرم اغبضارم بعد الفتح اإلسبلمي بُت 
العرب كاإلغريق من حاضرة اإلسكندرية اليت أسهمت يف حفظ كازدىار الًتاث 

ز أخرل، اليوناين، فاصطبغ بلوف ىلنسيت كصل إىل بغداد بعد ترحاؿ عرب مراك
ككانت الًتصبة ىي احملرؾ األساسي غبركة نقل العلـو اليت ابتدأت من اليونانية إىل 
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السريانية أكؿ األمر، مث من السريانية إىل العربية أك من اليونانية إىل العربية. كقد 
ما نصو:  (8)انتقاؿ كرسي العلم من اإلسكندرية إىل أنطاكية (7)ّسجل الفارايب

عد ظهور اإلسالم[ من اإلسكندرية إلى أنطاكية، وبقى بها انتقل التعليم ]ب
زمًنا طوياًل، إلى أن بقى معلم واحد، فتعلم منو رجالن، وخرجا ومعهما 
الكتب، فكان أحدىما من أىل حّران، ... وتعلم من الحراني إسرائيل 
األسقف، وقويري، وسارا إلى بغداد فاشتغل اسرائيل بالدين، وأخذ قويري 

 .(9)م..."في التعلي

ركاية أخرل حوؿ قضية انتقاؿ العلم من  (10)كما أكرد اؼبؤرخ اؼبسعودم  
انتقل مجلس التعليم من أثينة إلى اإلسكندرية اإلسكندرية إىل الشرؽ مشَتنا: "

من بالد مصر، وجعل أغسطس الملك، التعليم بمكانين؛ اإلسكندرية 
الملك التعليم من روميو ورّده إياه إلى اإلسكندرية،  ورومّيو. ونقلتيودسيوس

من ى( 101-99وألي سبب نُِقل التعليم في أيام عمر بن عبد العزيز )
-232في أيام المتوكل ) (11)اإلسكندرية إلى أنطاكية، ثم انتقل إلى حّران

 . (12)"ى(247

 إىل كاعبدير باإلشارة أف ركايات الفارايب كاؼبسعودم اؼبذكورة سلفنا تشَت
كإهنا انتقلت  (13) أف مدرسة اإلسكندرية كجدت حىت بعد الفتح العريب ؼبصر

. كمل تكن تلك اؼبراكز فقط ىي اؼبعرب الذم انتقلت من (14)أنطاكية كحرّاف بالشاـ
خبللو علـو اإلسكندرية إىل العرب؛ بل كانت ىناؾ مراكز علمية أخرل بُت 

، ككبلنبا من اؼبدارس اؽبامة يف (16)كنصيبُت (15)حدكد الشاـ كالعراؽ كمنهم الرىا
جبنوب فارس أىم  (17)نقل الثقافة اليونانية إىل السريانية. كتعد مدرسة جنديسابور

إيل بغداد؛ حيث كانت اغبلقة األكىل النطبلؽ  حلقات انتقاؿ العلـو السكندرية
الًتصبة يف بداية العصر العباسي، كخباصة يف علـو الطب منذ عهد اػبليفة 

( على يد أطباء مدرسة جنديسابور. ى158-136العباسي أيب جعفر اؼبنصور )
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كقد شّكلت ىذه اؼبراكز العلمية أكىل اؼبعابر اليت انتقلت منها العلـو إىل العامل 
 .(18)إلسبلمي، كترجم علماؤىا الكتب اليونانية منذ القرف السابع اؼبيبلدما

 أواًل: حركة الترجمة والنقل من اليونانية إلى العربية وأطوارىا

كانت حركة الًتصبة كالنقل كاحدةن من اللحظات الفارقة يف بواكَت     
اغبضارة العربية اإلسبلمية؛ فمن خبلؽبا مت تعرُّؼ العرب اؼبسلمُت على متوف علـو 

فكاف ذلك  ،السابقُت، كعلى رأسها العلـو اليونانية اؼبصطبغة باؽبوية السكندرية
تدت عدة قركٍف تالية. كبتتبع حركة أكؿ الغيث كمبدأه يف مسَتة التحضُّر اليت ام

الًتصبة كالنقل منذ صدر اإلسبلـ قبدىا مّرت عرب مراحل أربع؛ األكىل أياـ الدكلة 
-136األموية، كالثانيُة الفًتُة من خبلفة اؼبنصور إىل كفاة ىاركف الرشيد )

ق(، كالثالثة اؼبمتدة طواؿ القرف الثالث اؽبجرم؛ مرحلة االزدىار كالذركة، 198
. كقد اكتست تلك (19)الرابعة األخَتة اؼبمتدة من مطلع القرف الرابع إىل هنايتوك 

اغبركة يف كل مرحلة منها بطابٍع فبيز، كمل تتطور خبلؿ ىذه اؼبراحل السابقة دبعزؿ 
عن ظركؼ الدكلة اإلسبلمية الناشئة... كعلى ىذا نكتفي بالوقوؼ على اؼبراحل 

، بُغية الفهم (20)حىت هناية العصر العباسي األكؿاألكىل غبركة الًتصبة، منذ النشأة 
 كالدراسة لتلك الفًتة اغبركة اؼبعرفية اؼبصاحبة لنمو حضارة اإلسبلـ. 

 الترجمة في العصر األموي 

/ ى85)ت  (21)بدأت حركة ترصبة بفضل األمَت خالد بن يزيد بن معاكية
للعربية كتعلمها، كاعتمد  (22)ـ( الذم كاف مهتمنا بنقل علم الكيمياء704

بالدرجة األكىل يف ىذا األمر على بعض العلماء اليونانيُت الذين كانوا يقطنوف 
كان خالد ابن يزيد ابن معاوية يسمى مصر، كما سجل ابن الندًن ما نصو: "

حكيم آل مروان، وكان فاضاًل في نفسو ولو ىمة ومحبة للعلوم. خطر ببالو 
ن فالسفة اليونانيين ممن كان ينزل بمصر وقد ، فأمر جماعة م(23)الصنعة
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تفصح بالعربية. وأمرىم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي 
 . (24)إلى العربي، وىذا أول نقل في اإلسالم من لغة إلى لغة"

حبركة تعريب الدكاكين ى( 86-65كما عٌت اػبليفة عبد اؼبلك بن مركاف )
ى( 101-99اػبليفة األموم عمر بن عبد العزيز ) بقوة، كما تُرجم يف عهد

السكندرم ابن األجبر الكناين يف علـو  كتب الطب بعد أف انتفع بالطبيب
. لذا، يتبُت لنا أف حركة الًتصبة يف العصر األموم سبثلت يف ؿباكالت (25)الطب

فردية ؿبددة يف ظل دكلة كانت تُعَت العمارة كالفن كالتوسع يف الفتوحات 
مية جل اىتمامها، كما كانت العلـو اؼبًتصبة تقتصر على العلـو الطبيعية،  اإلسبل

كالطب كالكيمياء، غباجتهم ؽبذه العلـو يف تلك اؼبرحلة اؼببكرة من تاريخ دكلة 
اإلسبلـ. أما ترصبة العلـو العقلية من فلسفة كمنطق فكانت من عمل الدكلة 

 .(26)العباسية

)من خالفة المنصور  الترجمة في العصر العباسي األول -1
 إلى الرشيد(

مل تتخذ حركة الًتصبة شكبلن منظمنا إال يف العصر العباسي؛ بعد أف 
ـ كانتقلت السلطة من 750ى/132قضى العباسيوف على اػببلفة األموية سنة 

دمشق إىل بغداد، اليت أصبحت مركزنا ؼبعظم ما تُرّجم من الكتابات العلمية 
كانت بداية حركة الًتصبة اعبادة يف صدر الدكلة لعربية. ك كالطبية من اليونانية إىل ا

 (، كىوى158-136اؼبنصور ) جعفر أبو للدكلةالعباسية على يد اػبليفة الثاين 
 تراث من صغَتة الغابرة؛ فنقل ؾبموعة األمم تراث إحياء إىل سعى من أكؿ

كشجع طلب العلم، ككّلف  بغداد، عاصمتو يف القديبة كاغبضارات الشعوب
فكاف ما صبعو من  األمواؿالنقلة كاؼبًتصبُت بنقل العلـو للعربية كأغدؽ عليهم 
كقد عٌت اؼبنصور بنشر  .(27)متوف العلـو النواة األكىل اغبقيقة غبركة الًتصبة كالنقل

إلى ى( 158-136فبعث أبي جعفر المنصور)"العلم بُت اؼبسلمُت فقيل: 
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جمة، فبعث إليو بكتاب ملك الروم أن يبعث إليو بكتب التعاليم متر 
أوقليدس، وبعض كتب الطبيعيات فقرأىا المسلمون، وأطلعوا على ما فيها، 

 .(28)وازدادوا حرًصا على الظفر بما بقي منها"

كأكثر ما تُرجم منها يف كمل تًتجم يف ىذه اؼبرحلة صبيع علـو اليوناف؛ 
مث اؼبنطق، ككاف اػبليفة العباسي اؼبنصور ىو  (29)عهد اؼبنصور ىي كتب الطب

  .(30)أكؿ من عٌت بًتصبة اؼبنطق من الفارسية إىل العربية على يد عبد اهلل بن اؼبقفع

شيء من الركود غبُت من  الًتصبةكبعد انقضاء خبلفة اؼبنصور أصاب 
 استكمل مسَتة جده اؼبنصورى( 193-170الدىر، فلما آلت اػببلفة للرشيد )

ا من التطور كسار على خطاه.  ميةالعل كقد كصلت حركة الًتصبة يف عهده حدن
كنضجت ربت فقد أكثر من الًتاصبة،  الكّمي كالنوعي مل تصل إليو من قبل.
الكتب  فجلب-الثقافة اليونانية الشرقية-رعايتو حركة األخذ من الثقافة اؽبلينستية 

لحركب؛ فعندما خرج الرشيد غبرب اليونانية إىل بغداد شراءنا كاستنساخنا ككغنائم ل
مشلت كتبنا يف الطب كاؽبندسة  كثَتهبعض من ببلد الرـك عثر ىناؾ على كتب  
 .(31)كالرياضيات كالفلك كالتنجيم ضبلها إىل بغداد

عاصمتو بغداد،  إىل السالفة األمم تراث بنقل كقد عٌت الرشيد كذلك
 ككانت .(32)متناـ للًتصبةنشاٍط فازبذ قراره بإنشاء مؤسسة الغرض منها تشجيع 

 ىاركف اػبليفة فاذبو يف بغداد، اػببلفة بقصر رُبفظ كاؼبخطوطات اؼبًتصبة الكتب
 إىل مكتبة اػببلفة جدراف قصر من تلك الذخائر العلمية إخراج إىل الرشيد
كاؼبًتصبُت، كيف ىذا  العلماء خَتة فيو كعُّت  (33)اغبكمة" أظباىا "بيت ضخمة

 المختلفة، العلمية للمناخي رمزا كان بيت الحكمة إن ":القفطي يذكر ابن
 .(34)المأمون" ابنو وتبناه ىذا المعهد فكرة أبتدع الذي ىو الرشيد فهارون

كأشار القلقشندم إىل بيت اغبكمة بأنو أكؿ أعظم ثبلث خزائن الكتب يف 
 ضخم عدد فيها كان ببغداد، العباسيين الخلفاء خزانة "... األولى:اإلسبلـ 
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 فذىبت م،125 ىـ/656 التتار داىمها كذلك حتى وظلت الكتب، من
 .(35)آثارىا" وُأعفيت وذىبت معالمها ذىب، فيما الكتب خزانة

 الترجمة في العصر العباسي األول )عهد الخليفة المأمون(-3

عرش الدكلة العباسية ى( 218-198ما أف اعتلى اػبليفة اؼبأموف )
مصراعيو، ككصل لذركة ازدىاره، فاتسم عصره انفتح الباب للًتصبة على حىت 

كاؽبندية كالفارسية، كالبحث عنها يف  بأخذ الثقافة من مواردىا األصلية اليونانية
يف عهد كقد ازدىرت . (36)العصر الذىيب للًتصبةمنابتها القاصية، لذا ظُبى عصره ب

كاف ، فقد  علمية حقيقية أكاديبيةبيت اغبكمة حىت أصبحت اػبليفة اؼبأموف 
بيت اغبكمة حجر أساس ؼبدرسة بغداد العلمية كمنربنا للحركة العلمية انتشر 

كقد بذؿ اػبليفة العباسي عبد اهلل اؼبأموف . (37)بعدىا خزائن الكتب بأكباء بغداد
جهودنا كبَتة للتنقيب عن متوف العلـو كالفلسفة اليونانية، كأكفد البعثات إىل أكباء 
اإلمرباطورية البيزنطية للبحث عن مبتغاه؛ فقد بعث سفرائو من اؼبًتصبُت إىل 

 على خزائن الرـك كما يسجل صاحب لبلطبلعإمرباطور الدكلة البيزنطية 
وقد استظهر عليو المأمون فكتب إلى ملك الفهرست ابن الندًن فيقوؿ: "

الروم يسألو اإلذن في إنفاذ ما من مختار من العلوم القديمة المخزونة 
المدخرة ببلد الروم فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك 

وسلما صاحب بيت ( 39)وابن البطريق (38)جماعة منهم الحجاج بن مطر
كمة وغيرىم فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليو أمرىم بنقلو الح

فُنقل... فجاؤىم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة 
 .(41)والطب" (40)والموسيقى واألرثماطيقى

ككاف للمأموف اىتماـ خاص بنقل علـو كمعارؼ االغريق إىل العربية، 
، (42)الفلسفة كاؼبنطق اليوناين، كتأثره دبذىب اؼبعتزلةكذلك ؼبيلو اؼبعركؼ إىل 

فاىتم جبلب كتب اغبكمة كالفلسفة من أصقاع األرض، حىت إنو ما عقد معاىدة 
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مع بعض ملوؾ الرـك إال كاشًتط عليهم ارساؿ كتب الفلسفة كغَتىا إليو كاليت 
أموف . كيشَت ابن خلدكف يف مقدمتو إىل اىتماـ اػبليفة اؼب(43)يندر كجودىا

بالوقوؼ على معارؼ حضارات األمم السابقة كنقلها إىل اللساف العريب فقاؿ: 
"وجاء المأمون بعد ذلك، وكانت لو في العلم رغبة بما كان ينتحلو، فانبعث 
لهذه العلوم حرًصا، وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم 

ن لذلك، فأوعى منو اليونانيين، واستنساخها بالخط العربي، وبعث المترجمي
وعكف عليها النظّار من أىل اإلسالم، وحذقوا في فنونها،  واستوعب.

 . (44)وانتهت إلى الغاية أنظارىم فيها... وأربوا من تقدمهم في ىذه العلوم"

 عهد إىل العباسي األكؿ العصر يف الًتصبة حركة نشاط يقف كمل
 كزرائو مع ، فأغدؽى(247-232)اؼبتوكل  اػبليفة عهد إىل امتد بل اؼبأموف؛
 اؼبخطوطات على ترصبة اىتماماهتم انصبت الذين اؼبًتصبُت على الضخمة األمواؿ
 .(45)كاؼبعرفة العلم صنوؼ ـبتلف يف اليونانية

ثالثًا: الخصائص العامة لحركة الترجمة اليونانية في القرون األولى 
 من الهجرة

اتسمت حركة الًتصبة يف العصر العباسي بالشموؿ بعكس عهد الدكلة 
األموية، حيث مشلت الًتصبة كافة أكجو اؼبعرفة، بعد أف كانت الًتصبة قاصرة على 
بعض العلـو الطبيعية كالطب كالكيمياء. كما مشلت ترصبة اؼبعارؼ من أغلب 

كما قامت الدكلة العباسية اللغات اؼبعركفة آنذاؾ: الفارسية كاليونانية كاؽبندية.  
بدعم كرعاية حركة الًتصبة ماديِّا كمعنويِّا، كىو ما أحدث طفرة فيها، كأضفى 
عليها صفة التنظيم كاؼبؤسسية بوجود دار اغبكمة كغَتىا من اؼبؤسسات التعليمية 

باألخص من اليونانية إىل -اليت أنشأىا اػبلفاء فيما بعد. لذا سبثل حركة الًتصبة 
فأصبحت حركة الًتصبة منذ ذلك اغبُت ثقافة نتاجنا لربنامج ترعاه الدكلة -العربية

يشارؾ يف دعمو لببة اجملتمع العباسي فبثّلة يف بعض األسر عامة للمجتمع، 
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كغَتىم، كقد كاف من نتاج ىذا  (46)العلمية العريقة مثل آؿ موسى بنو شاكر
الدكلة اإلسبلمية اعبديدة  اؼبشركع الفكرم ترصبة غالب اؼبعارؼ اليونانية، كرحبت

 .(47)بتلك اؼبؤلفات اؼبنقولة كّقدرت قيمتها

كفبا ذبدر اإلشارة إليو أنو مل يًتجم إىل العربية ما كتبو اليونانيوف يف 
ميداف األدب كالشعر، كردبا يعود ذلك ألسباب عدة منها أف األدب اليوناين 

عقل العريب اؼبسلم. كردبا اشتمل على أساطَت كخرافات كميثولوجيا مل يتقبلها ال
شعر العرب باالكتفاء الذايت يف ميداف الشعر كاألدب العريب فبا صرفهم عن ترصبة 
متوف الشعر كاألدب كاؼببلحم اليونانية. فكما كاف العرب كرثة الثقافة اليونانية؛ 

-ككاف الفكر اليوناين يف األساس منصرفان إىل العلم بالكلية، ككانت اإلسكندرية 
قد اصطبغت بتلك النزعة العلمية، فلهذا تأثر العرب -حّلت ؿبل أثينا اليت

، (48)بفلسفة كعلـو اليوناف جل التأثر، كانصرفوا عن األدب كالشعر اػباص هبم
فحركة الًتصبة كالنقل، قديبان، سبت يف إطاٍر من الوعي دبا ىو إنساين عاـ، كىي 

ية كالعراقية كخبلفو، كما ىو ثقايف علـو اليوناف اؼبستلهمة من العلـو القديبة اؼبصر 
 إليو كصل ما أىم اعبملة يف كترجم كفنوف األدب اليت زبص أىل اليوناف.خاص،  

 . (49)كالفلسفة يف تلك الفًتة العلم يف العقل اليوناين

كيعد االىتماـ بًتصبة الفلسفة كاؼبنطق اليوناين من أبرز خصائص حركة 
كالذم بدأ يظهر منذ عهد اػبليفة اؼبهدم  (50)الًتصبة يف العصر العباسي األكؿ

فقد أسهمت سعة أفق اػبلفاء ؛ ( ككصل لذركتو يف عهد اؼبأموفى158-169)
االنفتاح على مواطٍت الدكلة كزيادة العباسيُت األكائل من اؼبهدم للمأموف 

اؼبختلفُت يف العقيدة من خبلؿ ؾبالس اؼبناظرات كاعبدؿ يف تشجيع اػبلفاء لنقل 
كترصبة بعض كتب الفلسفة اليونانية لصقل قدرات اؼبسلمُت يف فن اؼبناظرة 
كاجملادلة كاغبوار متخذة من ثقافة التسامح الديٍت الذم ساد العبلقات بُت 

سلمُت يف اجملتمع العباسي األكؿ، فبا كاف دافعان قويان ؼبسانبة غَت اؼبسلمُت كغَت اؼب
اؼبسلمُت يف اغبركة العلمية النشطة اليت غمرت اجملتمع العباسي كال سيما حركة 
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الًتصبة من اليونانية كالسريانية إىل العربية. كؽبذا لعب الًتاصبة األعاجم كغَت 
، دكران بارزنا يف حركة نقل كإحياء اؼبسلمُت من نساطرة كيعاقبة كصابئة كغَتىم

العلـو بشكل عاـ، كالًتاث اؼبعريف اليوناين باػبصوص. فقد أتاح ىذا التنوع الديٍت 
على اؼبنطق كعناصر الفلسفة اليونانية من ناحية  كالفكرم من ناحية، كالوقوؼ

 إيذانناأخرل الفرصة لظهور أصحاب اؼبيوؿ الفلسفية من اؼبسلمُت، ليكوف ذلك 
  (.51)م ؼبمارسة التفكَت الفلسفي اػبالص يف جو مشبع بالقبوؿ كاغبريةؽب

 ثالثًا: الفلسفة اليونانية حين نطقت بالعربية

مثّلت مدرسة اإلسكندرية الفلسفية إحدل الركافد غَت اؼبباشرة النتقاؿ 
. كقد كصلت (52)حركة الًتصبة للمتوف الفلسفية اليونانية يف بداية عهد اإلسبلـ

علوم اليوناف إىل ديار اإلسبلـ منذ عصر بٌت أمية؛ فيقوؿ ابن كثَت: "فلسفة 
األوائل دخلت إلى بالد المسلمين في القرن األول لما فتحوا بالد األعاجم، 

، (53)لكنها لم تكثر فيهم، ولم تنتشر لما كان السلف يمنعون الخوض فيها"
اؼبسلموف علم  . كمل يعرؼ54كيقصد ىنا بعلـو األكائل علم الفلسفة كاؼبنطق

الفلسفة بالشكل اغبقيقي إال يف العصر العباسي األكؿ، كباألخص على يد 
اػبليفة العباسي اؼبأموف يف صبلة حركة الًتصبة كالنقل للعلـو القديبة. كقد أخذ 

 (55)اؼبسلموف الفلسفة عن اليوناف، كاعتمدكا باػبصوص على فلسفة أرسطو
ما يتناكؿ عقائدىم الدينية كأصبحت ؽبم  ، مث أضافوا إليها الحقنا(56)كأفبلطوف

فلسفة ربمل طابعهم مل تعرفها اليوناف، بفضل التحاـ اؼبسلموف بغَتىم من األمم 
ا  ىو األكؿ طريقاف اليونانية للمعارؼ كاف . كىكذا(57)كتكوين مزهبنا فكرينا جديدن

 طريقالفلسفة السكندرية، كال طريق بغداد كىو إىل اإلسكندرية من اؼبار الطريق
عدة معابر بصورة غَت مباشرة إىل بغداد أيضنا. كقد كانت الساحة  مرب اآلخر

العلمية اإلسبلمية متهيئة الستقباؿ الفكر الفلسفي بعد أف سبقتها حركة إحياء 
العلـو القديبة باألخص اليونانية إىل اللغتُت السريانية كالعربية حىت تشكلت ألكؿ 

 أكردىا اؼبؤرخوف عن استمرار مرة لغة فلسفية عربية جديدة. كتقف الركايات اليت
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تأثَت التقليد الفلسفي السكندرم عند القرف الرابع اؽبجرم العاشر اؼبيبلدم لتنمو 
ا من التأثَت الفكرم اليوناين كيظهر  الفلسفة اإلسبلمية الوليدة كتتحرر ركيدن

 .(58)فبلسفة مسلموف يف اؼبشرؽ

تخداـ الفلسفة يف اس ككاف الدافع الديٍت ىو احملرؾ األساسي للرغبة
كاؼبنطق اليوناين للدفاع عن اإلسبلـ؛ فقد طرأت حاجة ماسة للبحث يف خبلصة 
التجربة العقلية اليونانية نظرنا التساع رقعة الدكلة العباسية اإلسبلمية، كبعد 
اختبلط اؼبسلمُت كاتصاؽبم باغبضارات اجملاكرة من فارسية كركمية كسريانية 

سائل متعددة حوؿ بعض اؼبفاىيم العقائدية مثل كقبطية، فبا دعا إىل نشوء م
القضاء كالقدر كأعماؿ أصحاب الكبائر كصفات الذات اآلؽبية مّهدت بشكل 

كثُرت ؾبالس . كدبركر الوقت  (59)تدرهبي لنشأة الفكر اإلسبلمي الفلسفي
اؼبناظرات كاعبدؿ، بُت اؼبسلمُت مع بعضهم البعض من جانب، كبينهم كبُت 

األخرل من جانب آخر، فكاف اجملادلوف من غَت اؼبسلمُت أصحاب الديانات 
ؽبم دراية كعلم باؼبنطق اليوناين. لذا رأل بعض خلفاء بٌت العباس كاػبليفة اؼبأموف 
بالتحديد اغباجة إىل ترصبة جانب من الفلسفة اليونانية لصقل قدرات اؼبسلمُت 

كائل أكثرىم من بفن اؼبناظرة كاجملادلة كساعد على ذلك كوف اؼبًتصبوف األ
 .(60)النصارل أك الوثنيوف

ككانت من شبار التّعرؼ على اؼبنهج الفلسفي اليوناين أف عبأ اؼبسلموف  
إىل استعماؿ نفس السبلح ؼبقابلة حجج اػبصـو يف اؼبناظرات؛ كىو اجملادلة 

فنشأ عن ذلك حركات اجملادالت كاؼبناقشات ، (61)باؼبنطق كالفلسفة اليونانية
، كظهور (62)علم الكبلـ سرعاف ما تبلورت يف ىيئة الفرؽ الكبلمية ك الدينية اليت

 .(63)من اؼبذاىب الدينية على رأسهم اؼبعتزلة كإخواف الصفاعددنا 

 للفلسفةكما انتهج اؼبسلموف هنج السكندريُت يف شأف مبلزمة الطب 
جزءنا من أدبيات الطب -كالذم كاف كاضحنا يف كتابات جالينوس-

؛ فأكثر الذين اشتغلوا بالفلسفة اإلسبلمية كانوا من األطباء ألف (64)اإلسبلمي
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الطب كاف يومئذ يبلـز اغبكمة، كؽبذا ُلقب الطبيب باغبكيم. كيعود فضل 
النهضة الفلسفية إىل األطباء اؼبسيحُت كحنُت بن إسحق مًتجم صبهورية 

لبطريق أفبلطوف ككتابيو "السياسة" ك"النواميس"، كمنطق أرسطو، كيوحنا بن ا
مًتجم سياسية أرسطو، كيوحنا بن ماسويو الذم نقل كتبنا عديدة يف 

 .(65)الفلسفة

ىػ( كىو 252-185) مكيعد أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكند
أكؿ فيلسوؼ إسبلمي من أصل عريب خالص؛ إذ أنو أكؿ من اشتغل بالفلسفة 
اليونانية من العرب كاؼبسلمُت قاطبة كما جاء يف الفهرست، فيقوؿ عنو ابن الندًن 

فاضل دىره وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرىا، ويسمى "
باؼبعٌت الدقيق للكلمة أم . كقد اىتم بالفلسفة (66)"العرب فيلسوف

باؼبوضوعات اليت سبق أف تناكلتها الفلسفة اليونانية القديبة اليت ظهرت يف 
اإلسكندرية فبتزجة بعناصر شرقية، فقد عاصر العصر العباسي الزاىر بدارسة 
العلـو بطبقاهتا. ككاف الكندم يعلن دائما أنو تلميذ أرسطو، كنسب لو ابن الندًن 

ق كالفلسفة جبانب علـو أخرل؛ فقاـ بتلخيص كتفسَت الكثَت مصنفات يف اؼبنط
من اؼبؤلفات اليونانية مثل كتابو "أغراض كتاب إقليدس" ككتاب "تقريب قوؿ 

 .(67)أرطبيدس" ك"قصد أرسطو يف اؼبقوالت" كغَتىا

كقد حاكؿ فبلسفة اإلسبلـ التوفيق بُت الفلسفة كالدين، فلما كانت 
الدين علم اغبق بالوحى، ككاف ما جاء بو الوحي الفلسفة علم اغبق بالعقل، ك 

موافقنا للعقل، فإف بعض اغبقائق اليت تأتى هبا الفلسفة تتفق كحقائق الدين. كقد 
ذبلت إسهامات علماء اؼبسلمُت الواضحة يف علم الفلسفة كتطويرىا يف تفنيد ما 

ا من يف كتب كمؤلَّفات اليوناف من معلومات، كالربط بُت ما جاء يف أطرافه
معارؼ متناثرة كشذرات متباعدة، كإضافة شركح كافية ؽبا، مث إضافة اعبديد من 
اؼبعلومات اليت تَػَوصَّل إليها علماء اؼبسلمُت كمل يعرفها غَتىم من السابقُت، فكاف 
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أف تَػَعدََّدْت جوانب التفكَت الفلسفي يف اإلسبلـ، ككاف من أنبها: ظهور علم 
 .(68)مية اػبالصةالكبلـ، كنشؤ الفلسفة اإلسبل

 أثر اتباع المنهج الفلسفي في نقل العلوم اليونانية إلى العربية -1

من اغبقائق الثابتة يف تاريخ اغبضارة العربية اإلسبلمية أف الًتاث اليوناين 
شّكل عنصران رئيسيان من عناصر تكوينها؛ كمل يتمثل ذلك يف كفرة العلـو كاؼبعارؼ 

لًتاث فحسب، كإمبا سبثَّل أيضان يف ازباذ اؼبثقفُت اليت أفاد منها العرب من ىذا ا
العرب كاؼبسلمُت قواعد منطق أرسطو منهجان للفكر كالبحث العلمي بغية الوصوؿ 
إىل اغبقيقة. كيف ؾباؿ الفلسفة فلقد برز التأثر اؼبسلم بصورة كاضحة من خبلؿ 

اليت كردت إليهم مقوالت فبلسفة اؼبسلمُت الذين تبنوا اؼبقوالت اليونانية القديبة 
 .(69)من مصادر الفلسفة اليونانية خاصة من مدرسيت االسكندرية كجنديسابور

لفلسفتهم  أساسا اليوناف فلسفة اؼبسلموف ازباذ من الرغم كعلى
 اليوناف. فبلسفة بعض خالفوا آراء قد كتناكىم للعلـو كاؼبعارؼ، إال أننا قبدىم

كتعليقات كانت أكثر قيمة أحياننا من النص  شركحنا أضافوا بل بذلك يكتفوا كمل
 فلماألصلي اؼبخطوط كىو حذكنا ؼبنهج الشركح اؼبتبع عند العلماء السكندريُت، 

خرباهتم.  شركحهم ربمل عصارة معارفهم كنتاج كانت نقلة؛ بل اؼبسلموف يكن
ربية كما أفاد اؼبسلموف يف علم اؼبنطق اليوناين الذم كاف ذك تأثَتنا على العلـو الع

يف مناىجو البحثية كأسلوبو كأدكاتو، تناكؿ اؼبسلموف اؼبنطق بالنقد كالتحليل، مث 
 . (70)بالزيادة كاإلبداع يف ضوء التوفيق بُت العقل كالدين

لذا، كاف للفلسفة اليونانية أكرب التأثَت يف مضموف منهج صياغة العلـو 
اليونانية اؼبنقولة من اإلسكندرية؛ فلم يقتصر تأثَت علماء اإلسكندرية على 
اؼبًتصبُت كالنّقلة يف صدر الدكلة العباسية على ترصبة أعماؽبم كالتعليق عليها؛ بل 

يف اتباع العرب ألحد مناىج البحث  تعدل ذلك إىل تأثَت آخر أكثر عمقنا سبّثل
يف اإلسكندرية. فقد كاف أحد اؼبناىج اليت طبقها السكندريوف يف دراسة ماضي 
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الًتاث اليوناين ىو البحث عن "مسائل" أك "معضبلت" يف النص موضوع 
الدراسة، مث التعرؼ على حلوؿ ؽبا، كيبكن ارجاع نشأة ىذا اؼبنهج إىل أرسطو 

اليت عكف فيها العلماء العرب كأقبلوا على دراسة األعماؿ  . كيف الفًتة(71)نفسو
العقلية اليونانية، عثركا على ىذا اؼبنهج الدراسي، كربت قوة تأثَت التقليد 
السكندرم القائم على سحر السابقة األرسطية، مل يًتددكا يف اعتناقو منهجنا 

صبيعة بأف حنُت علمينا صحيحنا للبحث العلمي. كيبثل ىذا اؼبوقف قوؿ ابن أيب أ
"عمد إلى كتب جالينوس فاحتذوا حذو االسكندرايين، وصنفها بن اسحق: 

كيؤكد ىذا االذباه كيوضحو عدد كبَت من  .(72)على سبيل المسألة والجواب"
أعماؿ كبار العلماء العرب مثل كتاب "الشكوؾ على جالينوس" أليب بكر 

مسائل يف أكليات إقليدس" البن  ، ك"الشكوؾ على بطليموس" ك"حل(73)الرازم
. كصبيع ىذه اؼبؤلفات كما يتضح تعكس اتباع منهج اؼبسائل (74)اؽبيثم

كاؼبعضبلت كما تطور حبذافَته يف اؼبنهج العلمي ؼبدرسة اإلسكندرية القديبة. كما 
أسهم الًتاث اليوناين يف التكوين العلمي للمًتصبُت أنفسهم، فلما كضعوا أكائل 

ربية باإلضافة إىل ما سبت ترصبتو سلفنا يف الكثَت من ميادين العلم اؼبؤلفات بالع
كاؼبعرفة، فأهنم كقعوا ربت تأثَت الثقافة اليونانية، كىذه اؼبؤلفات ضبلت اسم 

 .(75)"مقدمات" أك "ـبتصرات" أك "رسائل تعد خبلصة ذبارهبم العلمية كمعارفهم

العلم األساسية؛ كجو  بعبارة أخرل بدالن من االذباه كلية ؼبعاعبة قضايا
اؼبًتصبوف جل اىتمامهم بالشكوؾ كاؼبسائل، كىذا االذباه يكشف عن حقيقة 
ىامة، كىي أنو مل يتوفر، بدرجة كافية، بُت العلماء العرب يف العصور الوسطى 
موقف نقدم صميم نبع من عدـ إدراؾ أنبية إخضاع الًتاث اليوناين للمراجعة 

بات أصوؿ البحث العلمي. كلعل ىذا ىو السبب أهنم كالتطوير كالنقد طبَقا ؼبتطل
كقفوا مبهورين أماـ الفكر اليوناين، كمل يتمكنوا من أف وبرركا أنفسهم بشكل  
كامل من آفاؽ التجربة العقلية اليونانية اؼبتمثلة يف الفلسفة كمدراسها كباألخص 

ا على فكر فبلسفة اإلسبلـ حىت  اؼبدرسة األرسطية مث األفبلطونية اليت ظلت رافدن
 .  (76)اكتمالو على يد علماء فبلسفة أمثاؿ ابن سينا كابن رشد
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المآخذ الرئيسية على الفلسفة والمنهج الفلسفي للمعارف  -2
 اليونانية المنقولة

كقد كانت ىناؾ بعض من اؼبآخذ اليت ظهرت الحقنا غبركة إحياء الًتاث اؼبعريف 
اجملاالت اليت ظهرت فيها تلك اآلثار اليوناين القدًن، كيعد علم الفلسفة من أبرز 

السلبية يف العصر العباسي األكؿ. كقد كانت أكؿ تلك اؼبآخذ ىي ضعف الًتصبة 
للنصوص األصلية؛ حيث كانت بعض الًتصبات تتم عن طريق اؼبعٌت، فلم سبثل 
بعض الًتاجم الفلسفة اليونانية يف أصلها اليوناين اؼبباشر كال يف صفائها نظرنا 

 . (77)طرؽ الًتصبة الختبلؼ
كمن جانب آخر كانت الًتاجم السريانية األكىل للمتوف الفلسفية اليونانية سببنا 
لوقوع بعض األخطاء كالتلفيق اليت كقع فيها اؼبسلموف عند تأريخ الفلسفة اليونانية 

 . كمن أبرز السلبيات اليت ظهرت غبركة الًتصبة االنصراؼ عن التمييز(78)كتناكؽبا
تلك  خباصة اإلسبلمي الفكر جوانب على دخيل ىو ما كبُت أصيل ىو ما بُت

 مسَتة من طويلة فًتة خبلؿ اؼبسلم العقل على ىيمنت اليت األرسطية اؼبؤثرات
اإلسبلمي؛ ككاف ؼبدرسة االسكندرية اليت رفدت إىل الساحة الفكرية  الفكر

ترؾ تأثَته اؼبباشر اإلسبلمية تأثَتىا الذم مؤل الساحة الفلسفية اإلسبلمية كالذم 
كغَت اؼبباشر على مدارس الفلسفية اؼببكرة كحركات التصوؼ اليت مؤلت الساحة 

 الكندم سلكها اعبمع اليت ؿباكالت الفكرية اإلسبلمية الحقنا. كعلى الرغم من
 مل احملاكالت تلك أف إال كالفلسفة الشريعة للموائمة بُت كالفارايب الصفا كإخواف

 الفكر كبُت الفكر اإلسبلمي بُت التوفيق يف تفلح كمل ب،اؼبطلو  تلق النجاح
 .(79)الدخيل

لقد بدا كاضحنا أف الفبلسفة اإلسبلميُت قد أخذكا من الفلسفة 
اليونانية القديبة كمن مقوالهتا الكثَت من النظريات، كأدؾبوىا يف مقوالهتم 

كمل يفسح لو  الفلسفية. لذا فالفكر العقلي الوافد زاحم الفكر اإلسبلمي الناشئ،
اجملاؿ لكي يتفاعل بصورة مستقلة، كمل يسمح لو أف يقيم اعبدؿ كاغبوار اؼبطلوبُت 
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كمل تتح حركة الًتصبة  .بُت النص كالعقل ضمن دائرة اؼبنظومة الثقافية اإلسبلمية
اؼببكرة الفرصة أماـ العلماء اؼبسلمُت من أىل العقوؿ الفذة أف يقوموا بصياغة 

العلمية الضابطة غبركة العقل اؼبسلم، كغبركة العلـو اإلسبلمية القواعد اؼبنهجية 
ا عن اؼبؤثرات اػبارجية اؼبتمثلة يف التقليد العقلي السكندرم سواء األرسطي  بعيدن
أك األفبلطوين اليت ضغطت عليو كما سبق القوؿ، كأحكمت سيطرهتا القوية على 

ؾ حبرية يف دائرة حركة الفكر، كحرمت العقل اؼبسلم اؼبستقل من أف يتحر 
النصوص الشرعية اإلسبلمية حىت يتمكن من اإلبداع العقلي بدكف تدخل من 

 .(80)منهجية كافدة مفركضة عليو من خارج دائرة الثقافة اإلسبلمية

كمن الضرر الذم أصاب التجربة العلمية العربية يف بواكَت نشأهتا نظرن 
لقديبة، قبد اقتناع بعض اؼبشتغلُت التباع اؼبنهج الفلسفي اليوناين يف شرح العلـو ا

بالًتصبة ؼبنت معُت كاالنصراؼ عن غَته، حبيث ال يتم يف كثَت من األحياف 
التقصي عن اؼبعارؼ السابقة يف ذات العلم. بعبارة أخرل اىتم العرب على سبيل 

حيث آمن جالينوس - (81)اؼبثاؿ بآراء جالينوس الطبية كالفلسفية على حد سواء
، كمل ينشغلوا بنقده كال -الفلسفة كالطب كظهر ذلك يف كتاباتو بالعبلقة بُت

بالبحث عن اؼبعارؼ السابقة لعصره بشكل كاؼ. فلم يعَتكا أعماؿ بعض علماء 
ككذا فبلسفة اليوناف نفس االىتماـ، ككاف البد من االنتظار حىت العصر اغبديث 

م، أكثر فبا يؤمن لظهور منهج يؤمن بالتجربة كاؼببلحظة الدقيقة كاغبكم النقد
من االنتقادات اليت كّجهت للنقوؿ  كعلى الرغم. (82)بشهادة كعلم كتاب كاحد

العربّية فإف كثَتان من الباحثُت اؼبنصفُت أشادكا بقيمتها بالنسبة للفكر العريب 
 كالفكر االنساين عاّمة، مبلحظُت أف األصوؿ اليونانّية قد ضاع معظمها.  

 خاتمة وخالصة

ورقة إىل استيضاح مقدار أنبية أعماؿ مدرسة اإلسكندرية زبلص تلك ال
كأبانت أف ترصبة اؼبعارؼ اليونانية إىل  ،العلمية للتجربة العلمية العربية يف بواكَتىا

العربية اتسمت يف عهد الدكلة األموية بالطابع الفردم، كإف كاف ؽبذه النزعة 
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اػباصة دكرنا ىامنا يف سبهيد الطريق عبهود الدكلة العباسية البلحقة. بينما غدت 
كؿ حركة نقل كترصبة اؼبعارؼ اليونانية شأننا تكفلت بو الدكلة العباسية يف أ

عهدىا، كأرستو كأحدم خيارهتا األيدكلوجية األساسية للنهوض بالدكلة 
اإلسبلمية، ضبل عبئو اػبليفة العباسي كالنخبة اجملتمعية حىت أصبح جزءنا من 

 الثقافة اجملتمع اإلسبلمي االحق. 

كما أكضحت الدراسة أف الفلسفة اليونانية دخلت إىل الثقافة العربية 
ليفة اؼبهدم، كسطع قبمها يف عهد اػبليفة العباسي اإلسبلمية منذ عهد اػب

المجادلة اؼبأموف ربت ذريعة اؼبنفعة لدرء الشبهات العقلية عن الدين، كألجل "
" يف بادئ األمر، كإال ما كجدت الفلسفة موضعنا يف اجملتمع بالتي ىي أحسن

ػبيار اإلسبلمي الناشئ بالنظر لتباعدىا عن مبادئ الدين اإلسبلمي. لقد كاف ا
الذم انتهجو اػبليفة العباسي السابع اؼبأموف للتحصن من اختبلؼ  األيديولوجي

الفرؽ كاؼبذاىب كالقبلئل اؼبختلفة كاالضطرابات اليت سادت عهده ىو التشبث 
 بتحصُت دكلة اإلسبلـ بالعقل فبثبلن يف العقل اليوناين.

الفلسفي  ككاف من مظاىر االنتفاع بالفلسفة اليونانية أنو ىيئ اؼبنت
األكؿ الذم كاف إيذاننا بظهور فبلسفة كبار من الكندم إىل ابن رشد من خبلؿ 
التشبث دبنهج عقلي نقدم يف الفلسفة، كحىت يف فركع العلـو اؼبختلفة اتباعنا 

كمن ىنا يبكن القوؿ بأنو مت إدخاؿ الًتاث ؼبنهج فبلسفة اليوناف يف شركحهم. 
ربية، فسهل على العرب كاؼبسلمُت تطويره كربريره. القدًن إىل اؼبنظومة اؼبعرفية الع

كأخَتنا كجدت الورقة البحثية أف ىناؾ بعض اؼبآخذ على حركة الًتصبة كالنقل 
ظهرت باألخص يف علم الفلسفة نظرنا لتأثَته الواسع يف الثقافة كالفكر اإلسبلمي 

لى البحث اؼببكر علمينا كعقائدينا، كألقى اؼبنهج الفلسفي السكندرم بظبللو ع
 العلمي كالدراسة األكاديبية للعديد من فركع العلـو كالطب كالفلك كخبلفو.
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 .   9، ص 2010
جامعة اإلسكندرية في العصر اإلغريقي الروماني والنقل عنها وتأثر إبراىيم صبعة،  (6) 

؛ جرجي زيداف، 108-107، ص 1981، القاىرة، الطبعة الثانية، العقل العربي بعلومها
 .164-163، ص 1914، بَتكت، 3، ج2، مج يخ التمدن اإلسالميتار 
( أبو نصر ؿبمد بن ؿبمد ابن طرخاف، من فرياب بأرض خراساف، من اؼبتقدمُت يف اؼبنطق (7

كالفارايب أكؿ من صاغ الفلسفة اإلسبلمية يف ثوهبا  .كالعلـو القديبة، كلو كتب عديدة يف اؼبنطق
الكندم، كإليو يُعزل إدخاؿ منطق أرسطو يف علم الكبلـ  الكامل ككضع أصوؽبا كمبادئها بعد

كخباصة علم الكبلـ اؼبعتزيل، لذا أُطلق عليو اؼبعلم الثاين بعد أرسطو اؼبعلم األكؿ. ابن الندًن، 
؛ صباؿ الدين أبو اغبسن على بن 321، ص 1978، بَتكت: دار اؼبعرفة، الفهرست للنديم
تصر الزوزني المسمي بالمنتخبات الملتقطات تاريخ الحكماء، وىو مخيوسف القفطي، 

، ربقيق يوليوس ليربت، ترصبة ؿبمد عوين عبد من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء
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؛ عدناف ملحم، "مدرسة 278-277، ص 2008الرءكؼ، القاىرة، مكتبة اآلداب، 
كانوف   118-117، العدداف مجلة دراسات تاريخيةاإلسكندرية كتاريخ التعليم الفلسفي"، 

 .46، ص 2012حزيراف -الثاين
( تعد اغبلقة األكىل يف انتقاؿ التعليم من اإلسكندرية إىل الشرؽ األدىن، كمركزنا لًتصبة العلـو 8)

 اليونانية إىل السريانية.
، 2009، القاىرة، المدارس الفكرية السريانية في الشرق األدنى القديمماجدة ؿبمد أنور، 

 . 55-53ص 
( نص منقوؿ من كتاب مفقود للفارايب نقلو ابن أيب أصبيعة. انظر ابن أيب صبيعة، موفق 9)

، ربقيق عامر كتاب عيون األنباء في طبقات األطباءالدين أيب العباس أضبد بن القاسم، 
الفالسفة ؛ يوسف، 135، ص 2، ج2001النجار، القاىرة: اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب، 

، دار نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم؛ علي سامي النشار، 201، ص والمترجمون
 .73، ص 1، ج1965الطبعة الرابعة -اؼبعارؼ 

( أبو اغبسن على ابن اغبسُت ابن على اؼبسعودم، نشأ يف بغداد كجاء إىل مصر كطاؼ 10)
 بببلد كثَتة طلبنا للعلم. كأشهر مؤلفاتو الباقية كتاب "مركج الذىب كمعادف اعبوىر" ككتاب

؛ حريب عباس عطيتو، حساف حبلؽ، 171، ص الفهرست"التنبيو كاإلشراؼ". ابن الندًن، 
، ص 1995، بَتكت، دار النهضة العربية، العلوم عند العرب: أصولها ومالمحها الحضارية

374. 
( حرّاف بشماؿ سوريا من أىم مراكز الًتصبة اليت انتقل إليها العلم السكندرم كاغبلقة 11)

مدرسة أنطاكية. إظباعيل مظهر، "تاريخ تطور الفكر العريب بالًتصبة كالنقل عن الثانية بعد 
؛ على بن 149، ص 1925، فرباير 2، ع66، مج مجلة المقتطفالثقافة اليونانية"، 

، الرياض: مكتبة اؼبلك فهد الوطنية، مراكز الترجمة القديمة عند المسلمينإبراىيم النملة، 
 .47، ص 1992

، إعداد كتعليق قاسم كىب، التنبيو واألشراف على بن اغبسُت اؼبسعودم،أيب اغبسن ( 12)
؛ النشار، 64-63، ص من اإلسكندرية إلى بغداد ،؛ مايرىوؼ218، ص 2000دمشق، 

 .74-73، ص1، ج نشأة الفكر الفلسفي
( اتصل العرب اؼبسلموف دبدرسة اإلسكندرية منذ العهد األموم كمل يشتهر من علمائها 13) 

يف العصر اإلسبلمي سول أصطفاف السكندرم الذم ترجم كتب الكيمياء خالد ابن يزيد ابن 
حركة الترجمة في المشرق اإلسالمي في القرنين الثالث والرابع معاكية. رشيد اعبميلي، 

 .201، ص 1986الشئوف الثقافية العامة، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، ، بغداد، دار للهجرة
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 .42، ص مدرسة اإلسكندرية وتاريخ التعليم الفلسفي( ملحم، 14)
( أحد مراكز الثقافة السريانية كاشتهرت بعلـو البلىوت كالفلسفة كالطب على يد 15)

. كقد بدأت هبا حركة الًتصبة من اليونانية إىل السريانية منذ القرف الرابع اؼبيبلدم. عبد النساطرة
، عماف، دار اجملدالكم للنشر كالتوزيع، تاريخ العلم عند العرباهلل منسي السعد العمرم، 

، ترصبة كىيب  علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب؛ السي أكلَتم، 45-44، ص1990
 .68، ص 1962زكي على، القاىرة،  كامل، راجعو

( تعد كاحدة من اؼبدارس اؽبامة يف نقل الثقافة اليونانية إىل السريانية، كتقع على اغبدكد 16)
بُت دمشق كالعراؽ، كىي من أقدـ اؼبدارس اليت أُنشئت بقصد نشر البلىوت اؼبسيحي، جبانب 

الًتصبة كالنقل. رمضاف الصباغ،  دارسة الفلسفة اليونانية، فغدت نصيبُت مركزا آخر من مراكز
، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة العلم عند العرب وأثره على الحضارة األوروبية

 .85؛ اؼبدارس الفكرية السريانية يف الشرؽ األدىن القدًن، ص 85، ص 1999كالنشر، 
ـ( يف مدينة 578-531أسسها اؼبلك كسرل انو شركاف ) ( مدرسة جنديسابور17)

جنديسابور يف خوزستاف جنوب إيراف يف القرف السادس اؼبيبلدم، كىي إحدل اؼبدارس اؼبهمة 
اليت عملت على ازدىار الًتصبة يف العصر العباسي كخباصة يف علـو الطب كالفلسفة. كتعد أىم 
مسالك انتقاؿ الثقافة اإلغريقية للعرب، كقد جرل فيها التدريس بالسريانية. كتعد أىم حلقات 

، حركة الترجمة في المشرق اإلسالميقاؿ العلـو السكندرية إيل بغداد. رشيد اعبميلي، انت
 .47، ص مراكز الترجمة القديمة؛ النملة، 223، 221، 219ص 

تاريخ العلوم ؛ مصطفى سليماف، 77، ص نشأة الفكر الفلسفي( النشار، 18)
، القاىرة، المية فيووالتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى ومكانة الحضارة اإلس

 .221-219، ص 2008
الفرق -تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم: المقدمات العامةرياف،  ( ؿبمد على أبو19)

، ص 1986، اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية، الفلسفة اإلسالمية-اإلسالمية وعلم الكالم
89 ،104. 

بنهاية حكم اػبليفة اؼبأموف عاـ ( يرل بعض الباحثُت أف العصر العباسي األكؿ ينتهي 20)
حيث ينتهي العصر الذىيب للخبلفة العباسية؛ بينما يعزك هناية البعض اآلخر من ى 218

ق باعتباره آخر من 247الباحثُت هناية العصر العباسي األكؿ إىل هناية حكم اػبليفة اؼبتوكل 
العصر العباسي األول: رم، حكم لفًتة طويلة يف العصر العباسي اؼببكر. انظر عبد العزيز الدك 

-173، ص 1997بَتكت،  –، دار الطليعة دراسة في التاريخ السياسي واإلداري والمالي
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نقد  –آثارىم  –أدباء العرب في األعصر العباسية: حياتهم ؛ بطرس البستاين، 174
 .204، ص2، ج 1979بَتكت،  –، دار اعببيل آثارىم

 ـ. ٨ٓ٧ى/ ٠ٓ( أك تويف سنة 21)
( الكيمياء السحرية منها خصوصان )عملية ربويل اؼبعادف اػبسيسة إىل نفيسة(، ابن 22)

، بَتكت، دار العلم تاريخ العلوم عند العرب؛ عمر فركخ، 1321، ص 3، جمقدمةخلدكف، 
 .113، ص 1977للمبليُت، 

 ( يقصد بالصنعة عند العرب علم الطبيعة أك الكيمياء.23)
 .338، ص الفهرست( ابن الندًن، 24)
نا ماىرنا ككاف اؼبتويل لتدريس الطب 25)

( عبد اؼبلك ابن األجبر الكناين كاف طبيبنا عاؼب
 .400، ص 1، جعيون األنباءباإلسكندرية كقت دخوؿ اؼبسلمُت ؼبصر. ابن أصبيعة، 

، عامل اؼبعرفة: اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف في تراثنا العربي اإلسالمي( توفيق الطويل، 26)
 .64، ص 1985الكويت، مارس  – كاآلداب

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة، 27)
، ص 1، ج1941تعليق ؿبمد شرؼ الدين كرفعت بيلكة الكليسي، ككالة اؼبعارؼ اعبديدة، 

34. 
 .679، ص 1، جكشف الظنون؛ خليفة، 1010، ص 3ج مقدمة،ابن خلدكف، (28) 
أيب أصبيعة اىتماـ اؼبنصور بكتب الطب كتشجيع اؼبًتصبُت على ترصبتها ؼبا يُرجع ابن (29) 

ُحكي من أنو أصيب دبرض يف معدتو فاستعصى على أطبائو عبلج ىذا اؼبرض، فدؿ على 
جورجيس بن ىبتشوع السرياين رئيس أطباء جنديسابور، فعاعبو، فازبذه طبيبنا لو، كمنذ ذلك 

ـ الطب كشجعوا السرياف على نقل الطب للعربية كأنبهم اغبُت أكىل العرب اىتمامنا بعلو 
، عيون األنباءاسحاؽ ابن حنُت. انظر قصة اؼبنصور مع جورجيس يف كتاب ابن أصبيعة، 

 .10-7، ص 2ج
. 681، ص 1، جكشف الظنون، كانظر: خليفة، 337، صالفهرستابن الندًن،   (30)

كيعترب عبد اهلل ابن اؼبقفع فارسي النسب كىو أكؿ من اعتٌت يف اؼبلة اإلسبلمية بًتصبة كتب 
اؼبنطق أليب جعفر اؼبنصور، كقد ترجم بعض كتب أرسطوطاليس، كما ترجم كتاب كليلة كدمنة 

ص  ،علوم اليونان؛ أكلَتم، 220، ص أخبار الحكماءمن الفارسية إىل العربية. القفطي، 
213. 

، 3، ج1995، دار اؼبعرفة، بَتكت، تاريخ بغدادالبغدادم،  علي بن أضبد بكر ( أيب31)
طبقات األطباء جلجل،  أيب سليماف بن حساف األندلسي ابن؛ 95، ص 4؛ ج15ص



مجلة دورية دولية محكمة                                   المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة   
 

 33  07لعدد ا
 

 

، ربقيق فؤاد السيد، مطبعة اؼبعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاىرة، والحكماء
 .٥٦ ص ،1955

، اؼبطبعة العربية اغبديثة، القاىرة، الحضارة العربية اإلسالميةاػبربوطلي،  ( على حسن32)
 .160، ص 1975

( "بيت اغبكمة" أك "خزانة اغبكمة"، جاءت التسمية باإلشارة إىل اغبكمة كاليت كانت 33)
مرادفة للفلسفة اليونانية يف ذلك الوقت، كيقصد بالفلسفة اؼبعٌت العاـ للكلمة، كتشمل مباحث 

يئة كالطبيعة كالرياضيات كاؼبنطق، كىذا يدؿ على االذباه العقلى ؼبؤسس بيت اغبكمة، كعلى اؽب
بيت الحكمة البغدادي وأثره في التيار الثقايف الذم كاف غالبا آنذاؾ. رفيدة اظباعيل، 

، الحركة العلمية في الدولة العباسية ، 1996، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اػبرطـو
 .56ص 

 .383، ص ، تاريخ الحكماءالقفطي (34)
، اؼبطبعة األمَتية ٔ، ج صبح األعشى في صناعة اإلنشا( أضبد بن علي القلقشندم، 35)

 .466، ص 1913القاىرة، 
مكتبة ؛ مصطفى العبادم، 36-35، ص 1، جعيون األنباء( ابن أصبيعة، 36)

 .168، ص 2002، اجمللس األعلى لآلثار، اإلسكندرية القديمة: سيرتها ومصيرىا
 .36، ص 1، ج عيون األنباء؛ ابن أصبيعة، 54، ص بيت الحكمةاظباعيل،  (37)
( اغبجاج ابن يوسف ابن مطر الكويف، كاف يف صبلة من ترجم للمأموف، كقد نقل كتاب 38)

؛ 160، ص تاريخ التمدن اإلسالمياجملسطي كالعناصر إلقليدس إىل العربية. انظر زيداف، 
 .255، ص العربالعلوم عند فركخ، 

( وبيي أك يوحنا ابن البطريق كىو يوحنا ابن يوسف بن اغبارث ابن البطريق القس، كما 39)
اظباه ابن الندًن، كما قاؿ عنو أنو لو نقل من اليوناين. كذكر عنو القفطي أنو الًتصباف موىل 

ما كضع ترصبة اؼبأموف، أميننا على الًتصبة ترجم كتب الفلسفة كالطب ألرسطوطاليس كأبقراط. ك
-340، ص الفهرستعربية لكتاب اؼبقاالت األربع يف التنجيم لبطليموس. ابن الندًن، 

 .379، ص أخبار الحكماء، القفطي، 341
( االرشباطيقي أك االرسباطيقي ىو علم معرفة خواص األعداد من حيث التأليف على التواىل 40)

ية، كىو من العلـو العددية كصناعة أك بالتضعيف. كىو ما نسميو اآلف باؼبتواليات العدد
 .1012، ص3، جمقدمةاغبساب عند العرب. ابن خلدكف، 

؛ ابن 75، ص بيت الحكمة؛ اظباعيل، 340-339، ص الفهرست( ابن الندًن، 41)
 .35، ص 1، جعيون األنباءأصبيعة، 
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االعتزاؿ مذىب من مذاىب التوحيد يقـو على تنزيو اهلل عن األشباه كعن الشر كأف  (42)
االنساف ىبتار أفعالو بقدرة اهلل اليت أكدعها بو. كيسمى القائموف بو اؼبعتزلة، كىم أىم الفرؽ 
الكبلمية أصبع اؼبؤرخوف أهنا نشأت على يد كاصل بن عطاء كعمرك بن عبيد أثر خبلؼ قاـ 

اغبسن البصرم حوؿ مصَت مرتكب الكبائر، كعزا بعض الدراسُت ىذا اػببلؼ إىل  بينهما كبُت
أساس سياسي؛ فقد قامت فئة يف كقت النزاع الذم دار بُت على بن أيب طالب كمعاكية أبت 
أف ربارب إىل جانب علي كأبت أف ربارب ضده فسميت باسم اؼبعتزلة. القت اؼبعتزلة حظوة  

كؿ، حىت جعلها اؼبأموف دين الدكلة الرظبي كاستمرت يف األكج حىت كبَتة يف العصر العباسي األ
 مث بظهور األشعرية انتهت اؼبعتزلة عقائدينا. مناصبهمحارهبا اؼبتوكل كأقصى رجاؽبا من 

-23، الطبعة األكىل ص 1986، جنيف، الفلسفة اإلسالمية وأعالمهايوسف فرحات، 
، 1، ج1997: اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب، ، القاىرةعصر المأمون؛ أضبد فريد رفاعي، 24
 .291-290، 287ص 

( كذلك ألف القسطنطينية كىي عاصمة دكلة الرـك كانت تُعرؼ دبدينة اغبكمة نظرنا ؼبا هبا 43)
 من نفائس العلـو كالفلسفة. 

 .76، ص بيت الحكمة؛ اظباعيل، 297، ص 1، جعصر المأمونرفاعي، 
مآثر علماء ؛ صابر عبده أبا زيد، 1011-1010، ص 3، جمقدمة( ابن خلدكف، 44)

 . 223-222، ص 2007، اإلسكندرية، العرب والمسلمين في تاريخ العلوم والمناىج
 .80، بيت الحكمةاظباعيل،  (45)
( ؿبمد كأضبد كاغبسن بن موسى ابن شاكر، يقوؿ عنهم ابن الندًن: ىؤالء القـو فبن 46)

تناىى يف طلب العلـو القديبة كانفذكا إىل ببلد الرـك من أخرجها إليهم... ككاف الغالب عليهم 
. كؽبم كتب عدة يف اغبيل كالفلك كغَتىا. ابن  من العلـو اؽبندسة كاغبيل كاؼبوسيقى كالنجـو

 . 379-387، ص الفهرست الندًن،
الكنوز العربية في المكتبة البريطانية: من اإلسكندرية إلى بغداد ( ديفيد كاردركب، 47)

 .19ص  2003، ترصبة خليل، ؿبمد، لندف، وما وراءىا
، ص 1، جعصر المأمون؛ رفاعي، 176-175، ص 2، ج أدباء العرب( البستاين، 48)

137-138. 
 .77، ص في تراثنا العربي( الطويل، 49)
( يرل الدكتور علي سامي النشار حُت أرَّخ النتقاؿ كتب اؼبنطق كالفلسفة من اليونانية 50)

للعربية أف ىناؾ رأياف يف شأف ربديد تاريخ دخوؿ الفلسفة اليونانية إىل أرض اإلسبلـ؛ أكؽبا 
آخر يقوؿ بأف معرفة اؼبسلمُت بفلسفة كعلم اليوناف كانت يف العصر العباسي األكؿ، كرأم 
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يبيل إىل التأكيد على أف ىذه اؼبعرفة كانت يف عصر بٍت أمية كيف صدره على اػبصوص. 
 .1، ص مناىج البحث عند مفكري اإلسالمالنشار، 

، إعداد ضبدم موسوعة الفلسفة اإلسالمية( حامد طاىر، "الفلسفة اإلسبلمية" يف 51)
ضحى ؛ أضبد أمُت، 801، ص 2010زقزكؽ اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية: القاىرة، 

 .162، ص 1964، مكتبة النهضة اؼبصرية، 1، ج اإلسالم
 .71، ص نشأة الفكر الفلسفيالنشار،  (52)
صون المنطق والكالم عن فني المنطق عبد الرضبن بن الكماؿ أيب بكر السيوطي،  (53)

، ربقيق علي سامي النشار، سعاد على عبد الرازؽ، القاىرة: ؾبمع البحوث والكالم
 .45-44، ص 1، ج1970االسبلمية، 

 .2، ص مناىج البحث عند مفكري اإلسالمالنشار، ( 54)
ؽ.ـ.( فيلسوؼ يوناين تتلمذ على  322-284( أرسطو أك أرسططاليس عند العرب )55)

يد أفبلطوف ككاف معلمنا لئلسكندر األكرب. كقد أُطلق لقب اؼبشائُت ألف أرسطو كاف وباضر 
حت مدرستو تلقب باؼبشائية. كقد كاف لو أنبية كبَتة عند العرب يف ماشينا كىو كأتباعو فأصب

ازباذىم لفلسفتو كمناىجها، فلقبو ابن خلدكف باؼبعلم األكؿ، كشرح العرب فلسفتو كترصبوىا 
مرارنا. كقد كاف اػبليفة العباسي السابع اؼبأموف ؿببنا كمتأثر بفكر أرسطو؛ فينقل بعض اؼبؤرخُت، 

ليفة اؼبأموف رأل يف منامو الفيلسوؼ اليوناين أرسطو، كسألو: "ما اغُبْسن  ركاية مفادىا أف اػب
يف الشرع، قلت: مث ماذا   فقاؿ أرسطو: ما َحُسن يف العقل، قلت مث ماذا  قاؿ: ما َحُسن

قاؿ: ما حسن عند اعبمهور، قلت: مث ماذا  قاؿ: ال مث". كيؤكد ابن الندًن أف ىذا اغبلم كاف 
الفلسفة اليونانية كغَتىا من العلـو القديبة إىل العربية. كلكن التحليل العلمي كراء حركة ترصبة 

ؽبذا اغبلم يدؿ على مدل احًتاـ اؼبأموف ألرسطو، كرغبتو يف نشر اؼبنهج العقبلين يف األكساط 
الثقافية، ىذا فضبلن عن رغبة اػبليفة يف دعم موقفو اؼبؤيد للمعتزلة الذم يشكل العقل جوىر 

 مقياس أحكامهم.فكرىم ك 
؛ 1010، ص 3، ج مقدمة؛ ابن خلدكف، 345، 340-339، ص الفهرستابن الندًن،  

، 1، جصون المنطق، السيوطي، 272-27، 132، ص2، ج عيون األنباءابن أصبيعة، 
 . 241، 95، 92، 2، ص علوم اليونان؛ أكلَتم، 36ص 

ؽ.ـ( الفيلسوؼ اليوناين اؼبعركؼ كتلميذ سقراط، أسس 347-427( أفبلطوف )56)
أفبلطوف "األكاديبية" اليت كاف يعلم فيها فلسفتو كمبادئو، كمن أىم مؤلفاتو كتاب اعبمهورية 

، 2ج  عيون األنباء،ككتاب يف السياسية ككتاب يف النواميس ترصبت إىل العربية. ابن أصبيعة، 
 . 344-343، ص الفهرست، ؛ ابن الندًن261ص 
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موسوعة ( ضبدم زقزكؽ، "مدخل عاـ: مفهـو الفلسفة كتطور الفكر اإلسبلمي" يف 57)
 .17، صالفلسفة اإلسالمية

 .34، ص وتاريخ التعليم الفلسفي مدرسة اإلسكندرية( ملحم، 58)
 .23-21، ص الفلسفة اإلسالمية( فرحات، 59)
 .76، ص في تراثنا العربيالطويل، ( 60)
، ص 1، جكشف الظنون؛ خليفة، 266-265، ص 1، ج ضحى االسالمأمُت،  (61)

34-35. 
( علم الكبلـ أك علم التوحيد ىو علم الدفاع عن العقيدة باألدلة العقلية، كيعّرفو ابن 62)

خلدكف بأنو: "علم يتضمن اغبجاج عن العقائد اإليبانية باألدلة العقلية، كالرّد على اؼببتدعة 
أيضنا علم التوحيد كعلم أصوؿ الدين كيُعدُّ ىذا العلم نتاج خالص  اؼبنحرفُت. كيسمى

للمسلمُت. كاف الطور األكؿ من اغبركة الكبلمية قائمنا على اؼبنطق البديهي، كمع ازدىار حركة 
النقل كاطبلع اؼبفكرين على اؼبؤلفات يف الفلسفة أصبح يقـو على أسس فلسفية مؤيدة بأدلة 

 بو اؼبتكلمُت. عقلية. كيسمى اؼبشتغلوف
؛ فرحات، 31، ص نشأة الفكر الفلسفي؛ النشار، 1030، ص 3، جمقدمةابن خلدكف،  

 .23، ص الفلسفة اإلسالمية
( صباعة "إخواف الصفا" كاظبها الكامل الذم عنرفت بو يف تاريخ الفكر اإلسبلمي ىو 63)

"إخواف الصفا كخبلف الوفا"، كىي صباعة باطنية سرية سياسية دينية فلسفية، ظهرت يف القرف 
الرابع اؽبجرم، كتؤمن بأف غاية الكماؿ اختبلط الشريعة بالفلسفة؛ فهم يركا بأف الشريعة ال 

بالفلسفة ألهنا غاية اغبكمة، كمىت انتظمت الفلسفة اليونانية كالشريعة العربية فقد  تتطهر إال
؛ ؿبفوظ عزاـ، "إخواف الصفا"، يف 52، ص أخبار الحكماءحصل الكماؿ. القفطي، 
 .67، ص الفلسفة اإلسالمية، فرحات، 187، ص موسوعة الفلسفة اإلسالمية

 .21، ص من اإلسكندرية إلى بغداد( مايرىوؼ، 64)
( كذبدر اإلشارة إىل أف ما كصلنا من تراث أفبلطوف أقل فبا كصلنا من تراث أرسطو؛ فقد 65)

مصنف. كردبا يعود ذلك  19كتب بينما ترجم ألرسطو ما يربو عن   8ترجم ألفبلطوف حوايل 
إىل اكتساح أرسطو كفلسفتو اؼبيداف الثقايف العريب اإلسبلمي آنذاؾ. كما تُرصبت إىل العربية 

 .299، ص1، جضحي اإلسالم؛ أمُت، 175، ص أدباء العربفات أرسطو. البستاين، مؤل
-172، ص 2، جعيون األنباء؛ ابن أصبيعة، 357، ص الفهرست( ابن الندًن، 66)

178. 
 .850-848، ص موسوعة الفلسفة اإلسالمية( ؿبمد على اعبندل، "الكندم"، يف 67)
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 .802، ص موسوعة الفلسفة اإلسالمية( حامد طاىر، "الفلسفة اإلسبلمية" يف 68)
، ترصبة عبد الواحد أطلس الحضارة اإلسالمية( إظباعيل الفاركقي، لوس الفاركقي، 69)

ـ، ص 1998ىػ/ 1418لؤلؤة، اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، مكتبة العبيكاف، الرياض، 
ىا على إشكاالت ترجمة المسلمين عن اليونان وغيرىم وأثر صاحل،  مصطفى ، ؿبمد493

الدراسات -اؼبؤسبر السنوم للدراسات العليا كالبحث العلمي-، جامعة اػبرطـوالفكر اإلسالمي
 .9، ص 2013فرباير -االنسانية كالًتبوية 

 .78، ص في تراثنا اإلسالمي( الطويل، 70)
 .174، 172، ص مكتبة اإلسكندرية القديمةالعبادم، ( 71)
 .189، ص 1، ج عيون األنباء( ابن أصبيعة، 72)
(، طبيب كفيلسوؼ 925-864ى/315-250( أبو بكر ؿبمد ابن زكريا الرازم )73)

أكحد دىره كفريد “ككيميائي من أىل الرل كلُّقب جبالينوس العرب، قاؿ عنو ابن الندًن: 
عصره، قد صبع اؼبعرفة بعلـو القدماء كسيما الطب، كأىم كتبو الطبية كتاب "اغباكم". كقد 

ا عبالينوس يف كتابو "شكوؾ الرازم على جالينوس". ابن الندًن،  ، ص الفهرستقدـ الرازم نقدن
 .191، ص العلم عند العرب؛ فركخ، 356-357

ـ( عامل يف الرياضيات كاؽبندسة 1040ىػ/ 430)ت ( علي اغبسن بن اغبسن بن اؽبيثم 74)
كالبصريات، اثبت ابن اؽبيثم حقيقة أف الضوء يأيت من األجساـ إىل العُت، كليس العكس، 
جبانب العديد التجارب اؽبامة يف علـو البصريات كلو مصنفات يف الفلك كالفلسفة كعلم 

، ص 3، ج مقدمةف، ؛ ابن خلدك 261، ص 1، جعيون األنباءالنفس. ابن أصبيعة، 
1019. 

 .174، ص مكتبة اإلسكندرية القديمة( العبادم، 75)
 .175-174، ص مكتبة اإلسكندرية القديمةالعبادم، ( 76)
( كاف ىناؾ نوعاف من طرؽ الًتصبة؛ الطريقة األكىل ترصبة الكلمات اليونانية بصورة حرفية 77)

اف اجملازات كالتشابيو كاالستعارات زبتلف الطريقة اللفظية، كؽبذه الطريقة عيوب كثَتة، ذلك أك 
بُت لغة كاخرل، كما اف اؼبًتصبُت مل يكونوا يستطيعوف النقل من اليونانية اىل العربية راسنا فكاف 
بعضهم ينقل الكتب من اليونانية اىل السريانية مث يأيت آخركف يعملوف على نقلها من السريانية 

طريقة كالطريقة الثانية  . النصوص اليت يقصدىا كتاهبااىل العربية كهبذا تتغَت مقاصد كمعاين
اؼبعٌت، كىي الطريقة اليت اتبعها أكثر اؼبًتصبُت يف العصر العباسي، كىي اف يقرأ اؼبًتجم العبارة 
اليت يريد ترصبتها فيضعها باللغة العربية أك غَتىا دبعٌت يطابق ما يقصده ككاتب النص أم 
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اللغة االخرل جبملة تطابقها سواء ساكت األلفاظ أك خالفتها. انظر ربصيل اؼبعٌت كالتعبَت عنو ب
 .171-170، ص أدباء العرب؛ البستاين، 42،43، ص 1، جصون المنطقالسيوطي، 

 .82، ص نشأة الفكر الفلسفيالنشار، ( 78)
 .11ص ، إشكاالت ترجمة المسلمينصاحل، ( 79)
 .14، 10، 1، ص إشكاالت ترجمة المسلمين( صاحل، 80)
كتاب عبالينوس يف اإلسبلـ على يد العديد من النقلة، نقل ابن الندًن   48نُقل أكثر من  (81)

 اظبائها كناقليها كمصححيها.
، الفهرست؛ ابن الندًن، 171-169، ص 3، ج2، مج تاريخ التمدن اإلسالميزيداف، 

 .350-348ص 
 .175، ص مكتبة اإلسكندرية القديمة( العبادم، 82)
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 بيت المقدس في السياسة المملوكية
 األردن - التقنية جامعة الطفيلة -الخريساتأحمد د . حنان 

 ملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على السياسة اؼبملوكية ذباه بيت  

اؼبقدس اليت شهدت حالة من عدـ االستقرار عرب اؼبراحل التارخيية وتعرضت للغزو 
ألية ربالفات من شأهنا الصلييب واؼبغويل ، غَت أف قياـ دولة اؼبماليك وتصديها 

إحداث التغيَت يف وضع اؼبدينة ، كاف لو كبَت األثر يف ضبايتها من التحالفات 
اؼبغولية مع الغرب األورويب ومن أية ضبالت صليبية هبدؼ استعادهتا من جديد ،  
كما ىدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على السياسة الدينية ذباه بيت اؼبقدس ، 

اؼبماليك من رعاية واىتماـ اجتماعي وخَتي إذ كانت ؿبط  وما قدمو السالطُت
رعايتهم واىتمامهم ومل يغفلوا عنها حىت يف حاالت عدـ االستقرار السياسي اليت 

 شهدهتا الدولة يف بعض الفًتات .
ABSTRACT 
This study aims at throwing light on the Mamlkus’ political 
system towards (Bait Al – Maqdes ) which had witnessed 
inconstant and unstable conditions over the historical stages 
particularly the Mongols and Crusaders’ invasion. But the 
establishment of the Mamlkus’ state and its efforts against 
any interference in its affairs could have  made a great 
change in defending it and keeping it away from the 
Mongols agreements with the European West to get it 
back. 
This study also aims at throwing light on the religious 
policy towards (Bait Al – Maqdes ) and on what the 
Mamluks’ Sultans provided from their social and charitable 
efforts as a kind of paying attention to it and because they 
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had never forgotten it especially in its unstable political 
conditions that the state had experienced many years ago.  

 تقديم :
اغبمالت الصليبية والغزو اؼبغويل الذي اجتاح بالد الشاـ قياـ عدد  أفرزت       

اؼبغولية( اليت حكمت   األيلخانيةمن الكيانات السياسية؛ صليبية ومغولية )الدولة 
ـ( ، وقد 1335-1253ىػ/736-654والعراؽ شبانية عقود ) إيرافكاًل من 

شكلت ىذه الكيانات خطرًا على الدولة اؼبملوكية اليت دخلت معها يف عالقات 
 على استقرار بيت اؼبقدس . أثرت

وبيت ، خاصة يف عقيدتنا وتارخينا  أمهيةللقدس  أففبا ال شك فيو و 
لذا فاف السياسة اؼبملوكية  ، سالميواإليف فكرنا العريب  كبَتاً   اؼبقدس تشغل حيزاً 

للمحافظة  ذباه بيت اؼبقدس انطلقت من منطلق عقدي وديٍت وتارخيي وحضاري
 ، أهنا تشكل مركز الصراع السياسي والديٍت بُت القوى الطامعةاصة وخب ، عليها

كانت إذ  ، ىيبتها بغياب صالح الدين األيويب  األيوبيةفقدت الدولة  أفبعد و 
يف ظل الغزو اؼبغويل  للحفاظ على ملكهم أبنائومن قبل  نازؿاؼبساومة والتنقطة 

  . للوصوؿ إليها سبتواغبمالت الصليبية والتحالفات اليت 
ذبيب هبذا اػبصوص على  أف أمامهاىدفًا  الدراسة وقد وضعت

 التساؤالت التالية
  -وىي : 

يف ظل ذباه بيت اؼبقدس اؼبماليك  انتهجهاما السياسة اليت  -: أوال
 القوى اؼبعاصرة ؽبا ؟

ىل كاف قياـ دولة اؼبماليك ضرورة للحفاظ على بيت اؼبقدس  -ثانياً :
 وكيف مت ذلك ؟
 ما مدى قباح ىذه السياسة يف ربقيق أىدافها ؟ -ثالثاً :

 
 . في بيت المقدس الصليبية الطامعةالسياسة األيوبية تجاه القوى 
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ـبتلفة يف تعاملهم مع  أبعادهنج األيوبيوف ذباه بيت اؼبقدس سياسة ذات 
تنامى ىاجس دفع اػبطر الصلييب عن مصر وبالد الشاـ لدى  أفالصليبيُت بعد 
اثر مشاركتو يف اغبمالت الزنكية  األيوبيةقبل قياـ الدولة  األيويبصالح الدين 

مث  ، ـ1168-1167/ىػ 564-559مصر بُت سنيت  إىل أرسلتالثالث اليت 
نيابة عن نور الدين ؿبمود وعن اػبليفة  إدارهتاىو اؼبهيمن على  أصبح أفبعد 

اػبالفة  إلغاءـ مث بعد 1171-1167ىػ/567-555الفاطمي العاضد باهلل 
 ( .1) ـ 1171ىػ/567الفاطميةسنة

إف أىم دوافع الزنكيُت وراء إرساؿ اغبمالت الثالث اؼبشار إليها إىل 
مصر ىو الوقوؼ يف وجو طموحات اؼبلك عموري األوؿ ملك فبلكة بيت 

 ( .2اؼبقدس يف مد نفوذه كبوىا ) 
كاف لتزايد إرساؿ اغبمالت الصليبية إىل مصر دبا عرفتو من ربديات 

ذباه ما جيب عليو عملو ؼبواجهة ىذا  أثرىا يف بلورة ذىن صالح الدين األيويب
اصة بعد الفراغ وخب، اػبطر ومن تزايد التحركات الصليبية يف اؼبنطقة العربية 

السياسي الكبَت الذي حصل يف صفوؼ الزنكيُت بعد وفاة نور الدين ؿبمود ، 
اليت تضمنت  لذا اتبع صالح الدين سياسة االستنهاض لألمراء بإرساؿ الرسائل

تصويرا واضحا للمخاطر اليت برزت نتيجة لتخاذؿ البيت الزنكي يف الدفاع عن 
فبا يعٍت تفرؽ الكلمة اجملتمعة ، بعض اؼبدف ، وتوقيع معاىدة صلح مع الصليبيُت 

 (.3وزيادة أطماع الصليبيُت يف البالد اإلسالمية )  ، وانعزاؿ مصر عن بالد الشاـ
بعد تكاثر أطماع  ووحدهتم أمر تقتضيو الضرورة   إف صبع أمر اؼبسلمُت     

رغم أف التحالف الزنكي كاف جليا يف دمشق ال على، ( من الصليبيُت 4 )  العداة
وضبص مع الصليبيُت ضد صالح الدين األيويب فبا أدى إىل قياـ حرب استمرت 

 ( .5ـ) 1186ىػ/582ذيوؽبا حىت سنة 
-570ات األثٍت عشر )مل يكن بإمكاف صالح الدين خالؿ السنو 

خاصة أهنا ، ـ( مواجهة عناصر ىذا التحالف ؾبتمعة 1186-1174ىػ/582
وحىت مشاؿ بالد ،تشكل طوقا حييط بو وبقواتو من منطقة اعبزيرة الفراتية )اؼبوصل(
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وسواحل البحر اؼبتوسط ، مث عرب جباؿ لبناف )اإلظباعيلية(  ، الشاـ )حلب(
ىذا الوضع تبٌت صالح الدين سياسة أو خطة  وؼبواجهة،  وفلسطُت )الصليبيوف(

 وىي : ةذات مسارات ثالث
اعتمد سياسة اغبرب تارة واؼبهادنة تارة أخرى مع أطراؼ التحالف لغرض  -1

(، 6مواجهتهم منفردين ولكي يفرغ ربالفهم من مضمونو كلما أمكنو ذلك ) 
وىذا ما حصل فعال  حُت عقد صلحا مع اؼبلك عموري األوؿ سنة 

( ، وعقد 7ـ فبا وفر لو مهاصبة الصليبيُت يف مناطق فلسطُت) 1177ىػ/570
ـ 1174ىػ/570ده عموري األوؿ سنة اتفاقية مع بلدوين الرابع بعد وفاة وال

عرض صداقتو عليو ، كما عقد معاىدة أخرى مع إمارة طرابلس يف السنة التالية 
 ( .8أمدىا أربع سنوات ) 

الدين األيويب نفسو عسكريا وعاجل  يف ضوء ىذه الًتتيبات أعد صالح
السالح ، وقد  ووفرالتحصينات  وأكثر منالقالع واألسوار فبٌت جوانب الضعف 

أعلن مث لظروؼ اؼبالئمة لتحرير بيت اؼبقدس ،ا لىذه النظرة توفَت  يف العلماء رأى
ـ وأعلن التعبئة العامة يف صفوؼ قواتو والدخوؿ يف 1187ىػ/583الوحدة سنة 
ربيع اآلخر سنة  24لصليبيُت ابتدأت دبعركة حطُت يـو اعبمعة حرب مع ا

  (9ـ ) 1192ىػ/588ـ وانتهت بصلح الرملة سنة 1187ىػ/583
بدراسة مسَتة حرب صالح الدين األيويب يف حربو مع الصليبيُت 
ظهرت ؾبموعة من العوامل اضطرتو إىل الدخوؿ يف مفاوضات معهم بعد مرور 

 :طبس سنوات من اغبرب وىي 
إدراكو ؼبدى ضخامة القوات الصليبية اؼبصاحبة للحملة الثالثة اليت كاف  -1 

 (. 10على رأسها ثالثة من ملوؾ أوروبا) 
فشلو يف اغبصوؿ على إسناد عسكريا إسالمي ديكنو من ربقيق تفوؽ على  -2

        (11الصليبيُت يف اغبملة اؼبشار إليها . ) 
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تراجع قدرات اعبيش األيويب بعد أف ظهرت يف صفوفهم معامل الضجر، فبا  -3
يبدو مفهوما يف أعقاب حروب طويلة دامت عقود دوف توفر قوات إضافية بديلة 

 دفعت إىل عقد صلح الرملة . ىذه العوامل ؾبتمعة ىي اليت إف( ،12ؽبا ) 
يقاؼ مل يستطع صالح الدين حسم اؼبوقف لصاغبو بشكل هنائي يف إ

 تقدـ الصليبيُت كبو بيت اؼبقدس ، وربت وطأة الظروؼ احمليطة بو أيوبياً 
فبا خيبئو اؼبستقبل من متغَتات قد تتجاوز حدود ىذا  كاف متخوفاً   فقد وإسالمياً 

الصلح لغَت صاحل اؼبسلمُت ، إف ىذا ما يفهم من حديث لو مع كاتب سَتتو 
هباء الدين بن شداد حُت اسر لو دبا خيتلج يف نفسو من ـباوؼ قبيل توقيع صلح 

أخاف أن أصالح وما ادري أي شيء يكون مني ، الرملة حيث قاؿ لو :   
ى ىذا العدو ، وقد بقي لهم ىذه البالد فيخرجوا الستعادة بقية بالدىم فيقو 

_ أي أوالده _  وبقية األمراء األيوبيين ، وترى كل واحد من ىؤالء الجماعة
ال انزل  وقال_ ويعٍت االقطاعات اليت كانت بأيديهم _  س تلةقد قعد في رأ

 ( .13) ويهلك المسلمون " 
ىي موضع زبوفو  أف اعببهة األيوبيةيتضح من زبوؼ صالح الدين ىذا 

، إذ مل يتوقع لو قدر غيابو عن الساحة السياسية لسبب أو آلخر أف يستطيع 
صة فبا يزيد من قوة األمراء األيوبيوف من أبنائو وأقربائو ذباوز مصاغبهم اػبا

الستعادة بيت  اػبروج عن شروط الصلح ، وشن حربالصليبيُت ، ديكنهم من 
اؼبقدس وما كاف بأيديهم قبل معركة حطُت ، وىذا ما اعتربه صالح الدين يف 

 حصولو ىالكا للمسلمُت . ةحال
خيشى حدوثو قد حصل بعد  كاف  ويبدو أف زبوؼ صالح الدين وما

وفاتو ، إذ انغمرت الدولة األيوبية من بعده بصراع على السلطة داـ سبع سنوات 
ـ فيما يعرؼ حبرب الوراثة اليت انتهت هبيمنة 1199-1193ىػ/589-596

اؼبلك العادؿ أخي صالح الدين على أطراؼ الصراع، ومن مث وصولو إىل السلطنة 
 ( .14ـ ) 1299ىػ/596سنة 
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دبا اكتنفها من أحداث أفقدت الدولة أف حرب الوراثة  ليس من شك
من الًتاجع   امزيد سكها السياسي والعسكري ، فبا يعٍتاأليوبية ىيبتها وسبا
ذباه الصليبيُت الذين كانوا حيتفظوف ببعض اؼبدف مثل صور،  والضعف يف مسَتهتا

قياسا على ما كانت عليو يف عهد صالح الدين ، ( 15وحيفا ،وعكا، ويافا)
نوسنت ية البابوية حيث وجو ؽبم البابا أ، وىؤالء كاف طموحهم موضع رعااأليويب

اة صالح الدين يطلب منهم إعالمو ـ أي عقب وف1193ىػ/589الثالث سنة 
بدقائق موقفهم يف بالد الشاـ لكي يتخذ اإلجراءات اليت تساعدىم على إعادة 

 ( 16بيت اؼبقدس إىل ما كانت عليو من قبل . )
يف ضوء ذلك ربرت السياسة األيوبية ذباه القوى الصليبية بعد وفاة 

صلح الرملة سنة  صالح الدين أف يظل واقع الصليبيُت بالصيغة اليت حددىا
ـ ، مث التصدي ألية ؿباولة 1204ىػ/601ـ مث معاىدة سنة 1192ىػ/588

ما شنوا ضبالت  إذا األورويب مسانديهم يف الغربمن قبل صليبيي اؼبشرؽ أو 
الواقع ، غَت أف ىذه السياسة أخذت أبعادا أخرى يف عهد اؼبلك  لتغيَت ىذا

مضموف  تذباوز فقد الكامل بن العادؿ ومن أعقبو من سالطُت الدولة األيوبية 
اليت سياسة الـ ، إىل أسس تناقض 1198ىػ/494صلح الرملة ، واتفاقية سنة 

كة بيت الدولة األيوبية ونعٍت بذلك طرح فكرة إعادة فبلقامت على أسسها 
 اؼبقدس إىل ما كانت عليو قبل معركة حطُت .
واألشرؼ ، واؼبعظم  ، الكاملاؼبلك نتيجة للخالؼ الذي وقع بُت 

ػبالؼ ؿباولة االستفادة منو انتهزت أوروبا ىذا ابعد وفاة والدىم اؼبلك العادؿ ، 
قد ليضمن ضباية أمالكو ، ف هباصار كل منهم يستنجد حىت  وفسامهت يف تعميق

؛ دريك يواؼبلك الكامل ربالف مع فر  ، اؼبعظم مع اػبوارزميةربالف اؼبلك 
 اؼبعظم مقابل منحو بيت اؼبقدس. اؼبلك اإلمرباطور األؼباين ضد أخيو

إف ىذا الطرح الذي مت عرضو على الصليبيُت يف عهد اؼبلك الكامل 
انيا سنة األيويب حُت سلم بيت اؼبقدس إىل اإلمرباطور فريدريك إمرباطور أؼب

ـ ، ويف عهد ابنو الصاحل قبم الدين أيوب يعكس سياسة تبنت 1229/ىػ626
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اغبفاظ على توازف سياسي وعسكري مع الصليبيُت حىت ولو كاف ذلك على 
 حساب التنازؿ عن صبيع األراضي اليت سبق أف استنقذىا صالح الدين يف

 معركة حطُت . أعقاب
ـ اخذ الصليبيوف يعززوف 1238ىػ/635بوفاة اؼبلك الكامل ؿبمد سنة

وجودىم يف القدس ، فقرر اؼبلك الناصر داود ملك الكرؾ استعادة القدس فتم 
غَت أف  ـ ،1239 ىػ/637ربريرىا بعد حصار داـ سبعة وعشرين يوما سنة

الصليبيُت  بعد ىذا الفتح فما لبثت أف عادت إىل القدس مل تنعم باالستقرار
 (.17)ـ 1244/ ىػ642ةػسن ػةاػبوارزميـ مث استعادىا  1243/ ىػ641سنة

صالح  غياب بعدمن خالؿ ما ذكر آنفا كاف تفكك الدولة األيوبية 
الدين األيويب عامال من عوامل عدـ االستقرار يف مدينة بيت اؼبقدس ، كما أف 

كاف لو أثره السليب على استقرار   الصراع اإلسالمي الصلييب ، والصراع األيويب
 .هااغبياة في

 السياسة المملوكية تجاه القوى الطامعة في بيت المقدس
 : السياسة المملوكية تجاه الصليبيين : أوال

ـ إيذانا بدخوؿ مدينة 1250ىػ/648كاف قياـ دولة اؼبماليك سنة 
القدس مرحلة جديدة من تارخيها ، وجيب أف ال ننسى أف اؼبماليك كاف ؽبم 

عهد السلطاف قبم الدين أيوب عند وصوؿ الدور الفاعل يف ؿباربة الصليبيُت يف 
ـ يف 1249ىػ/647ملك فرنسا لويس التاسع إىل مشارؼ مدينة دمياط سنة 

 خطة للوصوؿ إىل بيت اؼبقدس .
عمل اؼبماليك ضمن خطة دفاعية وىجومية يف أف واحد مع الصاحل 

( ، وكاف ؽبذه 18)قبم الدين أيوب بقيادة األمَت بيربس البندقداري الصاغبي
اػبطوة أثرىا يف تشجيع اؼبماليك على شن الغارات اؼبتعاقبة على الصليبيُت واسر 

( ، كما أف السلطانة شجر الدر تولت قيادة اؼبقاومة والدفاع عن 19الكثَت منهم )
مصر وأدارت اؼبعركة إىل حُت وصوؿ السلطاف اعبديد اؼبعظم تورانشاه بن الصاحل 

ط على اغبملة الصليبية فتح باب عن الضغذلك قبم الدين أيوب ، وسبخض 
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اؼبعظم تورانشاه إعادة بيت اؼبقدس  اشًتط اؼبلكالتفاوض مع اؼبلك لويس التاسع 
( 20على أف يكوف هبما والة من اؼبسلمُت )، وفتح ساحل قيسارية وعسقالف ، 

، وأماـ الرفض الصلييب ؽبذه الشروط وبدعوى سيطرة فكرة عامة على الغرب 
ما دامت مصر باقية على ما ىي عليو من القوة والبأس ، فاف األورويب وىي انو 

د من حرماف اعببهة اإلسالمية ب لذا الاؼبشاريع الصليبية يف الشاـ فاشلة ال ؿبالة 
سع وسيلة لتحقيق ىدفو واليت جعلها لويس التا، من تلك القاعدة اغبربية اؽبامة 

ذلك لن  أفقدس وعلم يف ضبلتو السابعة حُت حدثتو نفسو بأف يستعيد بيت اؼب
 .يتم إال دبلك الديار اؼبصرية

انو مل حيقق من ذلك شيئا حيث استمرت قوات اؼبماليك دبالحقة  غَت       
يف موقعة فارسكور  هبماعبيش الصلييب وقبحت مع األيوبيُت بإنزاؿ ىزدية ساحقة 

 ( 21يف األسر.)نفسو ووقع اؼبلك لويس التاسع 
اؼبعظم تورانشاه إىل أف اؼبلك ظل باب اؼبفاوضات مفتوحا بوفاة 

تسلمت زماـ السلطة شجر الدر، واليت رأت أف من اؼبصلحة عقد ىدنة مع 
إىل عقد  وانتهى األمر ،الصليبيُت بإطالؽ سراح اؼبلك لويس مقابل فدية يدفعها

 . مركز الصراعصلح أمده عشر سنوات مل يذكر فيو أية بنود تتعلق  دبدينة القدس 
 أفومن الغرابة دبكاف أف تتجاىل شجر الدر موضوع القدس دوف  

، كما  تستفيد من موقف الصليبيُت الضعيف مكتفية بالًتكيز على مدينة دمياط
أف أمور الدولة مل تكن مستقرة بسبب النزاع مع اؼبلك الناصر األيويب واحتاللو 
دمشق فبا دفعها إىل تقوية مواجهتها للملك الناصر بزواجها من األمَت عز الدين 

ـ إيذانا بانتقاؿ اغبكم من 1250ىػ/648أيبك مث تنازؽبا عن اغبكم لو سنة 
 (22األيوبيُت إىل اؼبماليك . )

وبُت األيوبيُت  ، القدس ميدانا للصراع بُت اؼبسلمُت والصليبيُت بقيت
يف الشاـ واؼبماليك يف مصر، حيث دخلت يف دائرة الصراع فبثلة باؼبلك الناصر 

اؼبعز أيبك ، ونتج عن  السلطافيوسف صاحب دمشق ، وبُت اؼبماليك بزعامة 
الستنجاد هبم ضد منهما عبأ إىل التحالف مع الصليبيُت وا ىذا الصراع أف كال
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اآلخر مقابل التنازؿ عن بيت اؼبقدس ، وماؿ الصليبيوف إىل التحالف مع عز 
 ( .23الدين أيبك ضد اؼبلك الناصر)

يف ظل ىذا الصراع أرسل اؼبلك لويس التاسع رسالة إىل اؼبماليك 
يطلب فيها إطالؽ أسرى الصليبيُت احملجوزين لديهم ، وانو لن يتحالف مع 
الناصر صاحب دمشق إال إذا أرسل لو أمراء اؼبماليك برؤوس القتلى الصليبيُت 
ة الذين علقوا على أسوار القاىرة ، فوصلت موافقة اؼبماليك لو سن

ـ وبأهنم سوؼ يسلموف لو بيت اؼبقدس ، كما أف اؼبعز أيبك 1252/ىػ650
أرسل إىل اؼبلك لويس انو سوؼ يسلمو بيت اؼبقدس دبجرد االستيالء عليو من 

، غَت أف تدخل اػبليفة اؼبستعصم العباسي أنقذ اؼبوقف  اؼبلك الناصر يوسف
للمماليك مصر  بالصلح بينهما ربسبا للزحف اؼبغويل القادـ على أف يكوف

الشاـ تبقى للملك الناصر طُت دبا يف ذلك غزة وبيت اؼبقدس أما وجنوب فلس
 ( .24يوسف )

عنها تنازؿ اؼبعز أيبك  فقد، مل زبضع بيت اؼبقدس للمماليك طويال 
 سنيت بُت حكمو ربتظلت  وقد، بعد ثالث سنوات للملك الناصر يوسف 

حىت االجتياح اؼبغويل أي ـ بيد اؼبلك الناصر 1260-1256ىػ/654-658
 ( ومل يسفر التحالف اؼبملوكي الصلييب عن نتائج تذكر .25)،  لبالد الشاـ

االجتياح  إبافمواجهات مع اؼبماليك أية الصليبيوف يف  يدخلمل 
اؼبغويل لبالد الشاـ ، الف أوضاعهم مل تكن تسمح ؽبم بالتحالف أو اغبرب مع 

على اغبياد وكاف انتصار اؼبماليك يف عُت  فقد وقفوااؼبماليك أو اؼبغوؿ ، لذا 
الصليبيُت يف الوصوؿ إىل بيت  هناية لطموحاتـ 1260ىػ/658جالوت سنة 

 اؼبقدس .
بدأت ىجمات الظاىر بيربس ضد الصليبيُت يف بالد الشاـ سنة    

ـ عندما قدموا الدعم للغزو اؼبغويل وخص هبجومو ىيثـو ملك 1261ىػ/659
( ، وظلت اؼبدف الصليبية 26ىيموند السادس أمَت أنطاكيا )أرمينيا الصغرى ، وبو 

 . عرضة لغارات اؼبماليك
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-659سبكن اؼبماليك من تطهَت بالد الشاـ من الصليبيُت بُت سنيت 
بازباذ االستعدادات الالزمة ألي ربرؾ  واـ ، واىتم1262-1261ىػ/660

اؼبناطق اغبدودية حيث بٌت الظاىر بيربس أبراجا للمراقبة يف ؿبتمل ضدىم صلييب 
، ـ 1264ىػ/663وجدد القالع اؼبالصقة للمغوؿ يف البَتة سنة ، مع الصليبيُت 

وزودىا بالعتاد ، كما أمر بردـ مصب النيل عند ثغر دمياط ؼبنع الصليبيُت من 
( ، واستأنف ضبالتو على 27إرساؿ ضبالت أخرى للوصوؿ إىل بيت اؼبقدس )

ىػ/ 665،ـ 1265ىػ/ 664، ـ1264ىػ/ 663اؼبعاقل الصليبية يف السنوات 
السند  كانتإمارة أنطاكيا اليت   إسقاط وسبكن من،  ـ1267ىػ/666،ـ 1266

للمملكة الصليبية اليت أقاموىا يف بالد  اومثل سقوطها اهنيار ، األقوى للصليبيُت
 (. 28الشاـ والقدس بشكل خاص )

أرسل الظاىر رسالة إىل  غبماية بيت اؼبقدس، ويف عالقاتو اػبارجية
ـ خيربه فيها بإرساؿ قبدة للتصدي للحملة 1270ىػ/669ملك اغبفصيُت سنة 

القادمة إىل تونس بقيادة لويس التاسع ، غَت أف فشل اغبملة يف الوصوؿ أوقفت 
 (.29استعدادات كل منهما)

،  االتفاقياتأما السلطاف قالووف فقد تصدى للصليبيُت وعقد معهم 
إال انو عبأ إىل تصفية الوجود الصلييب بفتح اإلمارات الصليبية اؼبتبقية بسبب 

( 30ـ )1289ىػ/688فاسقط إمارة طرابلس سنة  ،اؼبنعقدةلالتفاقيات نقضهم 
وصية والده  فنفذ وصية والده أبيوخليل على هنج  األشرؼوسار السلطاف ، 

 .ـ 1291ىػ/690بفتح إمارة عكا سنة 
استمرت ( ، 31بعد سقوط أىم اإلمارات الصليبية يف طرابلس وعكا )

السياسة اؼبملوكية بتصفية الوجود الصلييب حيث أرسل الناصر ؿبمد ضبلة عسكرية 
ـ قضى فيها على البقية الباقية من معاقل الصليبيُت يف 1302ىػ/702سنة 

 ( 32ـ )1306ىػ/706ورودس سنة جزيرة أرواد 
نظرا لفشل احملاوالت العسكرية الستعادة بيت اؼبقدس من اؼبماليك  

حاوؿ اؼبلك فيليب السادس ملك فرنسا إرساؿ سفارة إىل السلطاف اؼبملوكي 
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ـ طالبا منو تسليم بيت اؼبقدس والساحل إليو 1329ىػ/730الناصر ؿبمد سنة 
 . (33)رجاؿ السفارة وطردىم بإىانة  عليو رد اؼبلك الناصرف، 

وطد الناصر ؿبمد عالقاتو مع الغرب األورويب فبثلة جبيمس الثاين  
-699حيث تبادؿ الطرفاف الرسائل يف الفًتة ما بُت  أراغوفملك 
د راغوف يف بالورت حوؿ امتيازات ذبارية ؼبملكة أـ سبح1328-1300ىػ/728

إىل بيت اؼبقدس وإعادة فتح بعض  راغونيُتالشاـ ، وتسهيل سبل اغبجاج األ
الكنائس ؽبم ، كما حرصت فرنسا على التودد إىل الناصر ؿبمد الستعادة نفوذىا 

 ( .34يف بيت اؼبقدس)
للغرب السلطاف الناصر ؿبمد  التسهيالت اليت قدمها على الرغم من

ـ إحياء 1335ىػ/ 736سنة جدد البابا يوحنا الثاين والعشرين األورويب ، إال أف 
مشروع اغبمالت الصليبية إىل الشرؽ بقيادة فيليب السادس ملك فرنسا على أف 

ى الفشل بسبب وفاة البابا يوحنا يكوف ىدفها مصر أوال، غَت أف اؼبشروع الق
فبا يشَت إىل أف الغرب األورويب والصليبيُت يف الشرؽ فبن طردوا عسكريا ، ( 35)

لحصوؿ على امتيازات اؼبقدس لظلوا حياولوف العودة إىل بيت من بيت اؼبقدس 
 دينية وذبارية المتالؾ حقوؽ رعاية اؼبسيحيُت مث الوصوؿ إليو .
ـ 1340ىػ/741شكلت الفًتة الواقعة بُت وفاة الناصر ؿبمد سنة 

 االستقرارعدـ  حالة من ـ1382ىػ/784وبُت سقوط الدولة اؼبملوكية سنة 
ـ للوصوؿ 1359ىػ/760سنة ضبلة صليبية  استغلها األوروبيوف فأرسلواداخلي ال

-1362إىل بيت اؼبقدس بقيادة ملك قربص بطرس األوؿ لوزنياف )
( ، وقد اختار بطرس األوؿ مدينة اإلسكندرية قاعدة للحملة 36ـ()1365
بعد وصوؽبا نقطة االنطالؽ للوصوؿ إىل بيت اؼبقدس باالستيالء على ثغر لتكوف 

عن بيت اؼبقدس مقابل اسًتداد  التنازؿ علىبالسلطاف اؼبملوكي  وضبلدمياط ، 
ن أسبوع لوصوؿ الناصر الثغر ، غَت أف اغبملة مل تبق يف اإلسكندرية أكثر م

 س اعبيش اؼبملوكي وطردىم منها.ؿبمد على رأ
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إىل  حملاولة العودةكانت ىذه اغبملة آخر اغبمالت الصليبية العسكرية 
 بيت اؼبقدس . 

 ل  األيلخانيين :ثانيا : السياسة المملوكية تجاه المغو  
شكل اػبطر اؼبغويل مصدر قلق لدولة اؼبماليك حُت اجتاحوا بالد 

ـ فبا دفع هبم 1260- 1259ىػ / 658-657الشاـ من الشماؿ إىل اعبنوب 
الف يكونوا على أىبة االستعداد ؼبواجهة ىذا اػبطر والتصدي لو يف ظل أطماع 

صوؿ إىل مصر مث تطورت إىل دولة اؼبغوؿ األيلخانيُت اليت أقامت ربالفات للو 
 اسًتجاع بيت اؼبقدس وإعادتو إىل الصليبيُت طواؿ فًتة حكم أيلخاناهتا .

كانت الدولة اؼبملوكية اؼبسيطرة على سواحل البحر اؼبتوسط تقف 
عائقا أماـ تقدـ اعبيوش اؼبغولية يف عهد ىوالكو الذي انصب اىتمامو بشكل 

أنشأىا ، دبا حيقق ؽبا القدرة على البقاء جوىري، على توفَت أمن الدولة اليت 
واغبفاظ على األراضي اليت فرضت ىيمنتها عليها يف العراؽ و بالد الشاـ ، 

 وديكنها من تنفيذ أوامر اػباقاف منكوخاف خبصوص إخضاع مصر .
إف ربقيق األمن يف دولة حديثة النشأة ، والتخطيط إلخضاع مصر ،  

سب مع طموح ىوالكو وخلفائو من بعده ، اقتضى سياسة خارجية فاعلة تتنا
ونعٍت بذلك زحفهم إىل مصر غَت أف اصطدامهم باعبيش اؼبملوكي يف معركة عُت 

لوكي على ( ،   وتسجيل أوؿ انتصار فب37ـ) 1260ىػ/658جالوت سنة 
(  38األيلخانيُت  دفعهم إىل االنسحاب من بالد الشاـ والعودة إىل العراؽ) اؼبغوؿ

. 
القوة اؼبملوكية وامتداد حكم بروز ذباه اؼبتغَتات اليت قبمت عن 

اؼبماليك ليشمل بالد الشاـ اليت أصبحت جزءا من دولتهم ، واؽبزدية اليت غبقت 
الذين  اؼبماليك يرظبوا  سياسة جديدة ؼبواجهةباؼبغوؿ كاف عليهم أي اؼبغوؿ أف 

 .  األكرب يف بالد الشاـالقوة  يشكلوف
اغبقيقي للدولة اؼبملوكية يتضح بتحمل السلطاف قطز  بدأ التهديد

دولتو الفتية اثر اجتياح اؼبغوؿ لبالد الشاـ على و   للعبء الذي وقع على كاىلو
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لم يبق من يدفعهم عن العباد والبالد إال عسكر الديار المصرية حيث   
 . لذا فقد عمل على ترسيخ استعداداتو ؼبواجهة خطرىم (39)"

مل تفلح ؿباولة ىوالكو األوىل مع اؼبماليك يف إرىاهبم سواء كاف ذلك 
، وجاءت اليت أرسلها إىل اؼبماليك وماسيتو يف اػبطاباتلدب أومن خالؿ ربركاتو 

ردود الفعل لدى السلطاف قطز على غَت ما توقعو الزعيم اؼبغويل حُت رد عليو 
أمر... بقتلهم ، فقتلوا    ( ، إذ يذكر بيربس اؼبنصوري أف قطز 40بقتل رسلو )

 .(  41 ) وطوفت رؤوسهم األسواق
ردا على أسلوب الًتىيب والوعيد  السلطاف قطز إىل ىذا اإلجراء عبأ 

، اؼبكتوبة  ويترسال يف ىو واضح كما  ذباه اؼبماليك الذي اتبعو ىوالكو يف سياستو
يذكره دبا فتح من ، ـ 1260ىػ/658والشفوية إىل السلطاف اؼبظفر قطز سنة 

 ( ،42  ) بذل الطاعة وتعبئة الضيافةبالد أصبحت ربت سيطرتو ويدعوه إىل   
( ، 43  ) "حمل الفدية وقبول شحنة في بالدهيعلن التبعية ويسارع إىل واىل أف 

وقد  ، يك فبا يعٍت انو كاف ينوي إخضاع البالد الواقعة ربت سيطرة اؼبمال
يعلم الملك المظفر قطز بقولو لو :     بو االزدراء معاينتضمنت رسالة ىوالكو 

الذي ىو من جنس المماليك الذين ىربوا من سيوفنا إلى ىذا اإلقليم 
" ...  كما خاطبو مهددا( ، 44  ) يتمتعون بإنعامو ، ويقتلون من كان سلطانو

 انتم فان،    أن سلموا إلينا األمر تسلموا قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا "
لشرطنا أطعتم ، وما قلنا سمعتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا ، وان انتم 

تهلكوا أنفسكم بأيديهم .. فما بقي لنا مقصد سواكم   خالفتمونا ىلكتم فال
" (45 )  . 

ومع أف ىوالكو غادر الشاـ  بعيد إرساؿ رسالتو ىذه ، فقد توىل 
، الذي فوجئ بأخبار ربرؾ اؼبهمة بعده وبتكليف منو القائد اؼبغويل كتبغا نوين 

اعبيش اؼبصري كبو بالد الشاـ  ؼبواجهتو ، فتوجو ىو اآلخر بقواتو كبوه وىو ما 
سبخض عن اؼبعركة الشهَتة واغباظبة ؛ معركة عُت جالوت يف يـو اعبمعة اػبامس 
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ـ حيث حقق اؼبماليك انتصارا 1260ىػ/658والعشرين من شهر رمضاف سنة 
 ( .46نوا من قتل قائدىم اؼبشار إليو .)ساحقا  على اؼبغوؿ  وسبك

شكل ىذا النصر فشال ذريعا للسياسة اليت اتبعها ىوالكو يف مرحلة ما 
بعد احتالؿ العراؽ ، إذ مل يتمكن من تنفيذ أحالمو باحتالؿ مصر ، كما انو 
اجرب على اػبروج من بالد الشاـ بعد احتالؿ داـ بضعة أشهر  من رمضاف سنة 

ـ (، 1260ىػ/658امس والعشرين من رمضاف سنة ـ /اػب1259ىػ/657
إضافة إىل أف تراجع اؼبغوؿ إىل قواعدىم يف العراؽ وإيراف ، أدى إىل إضعاؼ 

 (  47قدرهتم على االتصاؿ حبلفائهم من الصليبيُت . )
أصبح اؼبماليك يشكلوف خطرا على سياسة اؼبغوؿ التوسعية ودفعت 

التفكَت برسم سياسة جديدة ؼبواجهة الوضع و  الًتاجع ىذه اؼبتغَتات هبم إىل
 اعبديد وىو ما يالحظ يف أكثر من اذباه :

ربوؿ اؼبغوؿ األيلخانيوف عن سياسة اؽبجـو إىل سياسة الدفاع ، وأصبح   - 1
مههم األوؿ بعد خروجهم من بالد الشاـ االحتفاظ بنهر الفرات حدًا طبيعياً 

 يفصلهم عن اؼبماليك القوة اؼبسيطرة . 
حولوا العراؽ إىل ترسانة عسكرية ، و بدأوا يتحينوف الفرصة لرد االعتبار   -2 

عبيشهم ومقتل  قائده كتبغا ، وقد وجدوا يف مقتل السلطاف اؼبملوكي اؼبظفر 
قطز، وحصوؿ انقسامات بُت صفوؼ اؼبماليك، فرصة إلرساؿ ضبلة عسكرية  

حلب وضباة ( ، استولت على 48ـ )1261ىػ/ 659إىل بالد الشاـ سنة 
( ، ولكنهم ردوا على أعقاهبم، مث ربالفوا مع أرمينية الصغرى  49ودمشق)

ـ ، ىاصبوا فيو 1213ىػ/662وسالجقة الرـو ، وشنوا ىجوما مشًتكا سنة 
( ولكن اؼبماليك اغبقوا هبم يف السنة التالية يف منطقة 50مدينيت عينتاب والبَتة )

 (.  52( خسائر كبَتة )51احملروسة )
اؼبماليك يف القبض على بعض أمراءىم فبن حاوؿ ىوالكو  كما قبح

( كاألمَت فارس 53ـ  )1264ىػ/ 662استمالتهم  ضد الدولة اؼبملوكية سنة 
 .(54الدين أقطاي )
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يف ضوء فشل ىوالكو يف ربقيق أىدافو بالتغلغل إىل بالد الشاـ 
عهده إىل  والوصوؿ إىل مصر ، والقضاء على اؼبماليك ، هنجت الدولة اؼبغولية يف

كما أف ىذه القوى  ،   االنفتاح على قوى الغرب األورويب واستقباؿ فبثلُت عنها
كانت متحمسة ىي األخرى للتحالف مع اؼبغوؿ هبدؼ القياـ بعمل عسكري 
مشًتؾ الجتياح بالد الشاـ واسًتجاع بيت اؼبقدس من اؼبسلمُت ، غَت أف فشلها 

يذ أىدافها جعلها تًتدد يف جدوى يف الوصوؿ إىل صيغة عملية مع اؼبغوؿ لتنف
مواصلة سعيها ىذا، وجاء قباح ىوالكو؛ مؤسس الدولة األيلخانية يف السيطرة 

ـ  لينعش ىذه 1258ىػ/ 656على العراؽ وإسقاط اػبالؼ العباسية سنة 
 اآلماؿ .

شعر الغربيوف أف أماؽبم ديكن أف تتحقق وخباصة بعد أف امتدت حدود 
 حدود هنر الفرات .الدولة األيلخانية حىت 

ـ قياـ ىوالكو باتصاالت مع 1258ىػ/ 656تبع سقوط بغداد سنة 
( ، و بدأ ذلك دببادرة من البابا أورباف 55) يػػػػػقوى الغرب األوروب

 برسالةـ ( 1264 – 1261ىػ/ URBAN IV ()660 – 663الرابع)
اؼبقدس تضمنت دعوة ىوالكو إىل اعتناؽ اؼبسيحية وسبكينو من الوصوؿ إىل بيت 

ىػ / 658كما تردد إىل بالطو  ابتداء بسنة    (  ،56مؤكدا على سرعة التعميػد) 
 ـ وما بعدىا ، رسل عدد من الباباوات وىم :1259

 (57ـ ( . ) 1261_  1254ىػ/660 – 652البابا الكسندر الرابع )   - 1
 –1261ىػ/Urban IV ( )660– 663البابا أورباف الرابع) - 2

 (  58ـ( ) 1264
 59ـ  )1260ىػ/659البابا بونيفاس وقد أرسل رسالتو إىل ىوالكو سنة  - 3

 ) 
وقد ركز معظمهم على دعوة ىوالكو العتناؽ اؼبسيحية وجاء يف رسالة  

 ألحدىم انو فرح دبا ظبعو من انو اعتنقها فعال .
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ىوالكو إىل الغرب األورويب فقد أظهرت دراسة حديثة أهنا  رسائلأما  
أف شبة معلومات مقتضبة وصلت عنها ، ومنها  انو أرسل  ( ، إال60مفقودة ) 

 بعثة  إىل البابا أورباف الرابع
(  Urban IV  ( )660 – 663 /ورسالة 1264 – 1261ىػ ) ـ

 ضبلها رسلو إليو .
( ، إال أف تقريرا مغوليا ، يفيد 61ومع أف تفصيالت ىذه الرسالة غَت معروفة ) 

وة ىوالكو إىل عقد ربالف دائم ليس باف ىدفها األساس كاف يركز على دع
مع البابوية وحدىا ، بل مع ملوؾ وأمراء الغرب صبيعا للوصوؿ إىل بيت 
اؼبقدس، يدلل على ذلك تقرير مغويل تقدـ بو األيلخاف الذي حل ؿبل 
ىوالكو يف اغبكم وىو ابنو أباقا ، أرسلو إىل اؼبؤسبر الديٍت يف فرنسا والذي 

 أي [...الملك ىيلي، حيث جاء فيو أف    ـ  1273ىػ/  673عقد سنة 
ىو الذي بعث بأفضل ما عنده من مبعوثين إلى السيد البابا  ]ىوالكو

قدس اهلل سره ، كما بعث بهم إلى جميع الملوك واألمراء بهدف الوصول 
إلى تحالف دائم معهم ، واقل واحد من بين ىؤالء السفراء ىو أنا 

كاتب العدل عند الملك العظيم والمترجم الخاص للغة   ريخالدوس
الالتينية لو وقد اعترض طريقنا نحن المبعوثين السيد مانفريد ملك صقلية 
، وىو ابن اإلمبراطور السابق فريدريك الثاني ، ومنع مواصالتنا للسفر، 

( . غَت أف رد البابا تضمن الطلب 62)  وأجبرنا بالقـوة عـلى الرجوع "
 ( . 63يف سرعة اعتناؽ اؼبسيحية ) السابق 

ويذكر عادؿ ىالؿ أف كتب ىوالكو إىل الغرب مفقودة سوى رسالة 
غَت ؿبددة التاريخ ، يبدي فيها البابا سعادتو ؼبا ظبعو من الرسوؿ من رغبة 

سيرى كيف انو :  ىوالكو يف اعتناؽ اؼبسيحية ، وفبا أرسلو البابا إىل ىوالكو
مسلمين لو أن الجنود المسيحيين ستزيد قوتك في حربك مع ال

يساعدونك عالنية وبكل قوتهم بفضل معونة الرب ومن ثم فانك ستزيد 
 64قوتك في الدنيا وبالتأكيد سوف تضمن المجد الخالد في اآلخرة.. " )
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ىػ/ 663مل يتمكن ىوالكو من الرد على رسالة البابا بسبب وفاتو سنة   ( .
 ـ .1264

كو ذباه الغرب األورويب كانت تعتمد يتضح فبا سبق أف سياسة ىوال 
إقامة ربالف معو للحصوؿ على دعم بإرساؿ ضبلة إىل األراضي اؼبقدسة، وانو  
كاف مندفعا يف ىذا االذباه ، بيد أف الصورة عن تفصيالت ما جرى بُت الطرفُت 
حوؿ ذلك تبقى غامضة بانتظار اكتشاؼ ما قد جيعل الصورة أكثر وضوحا. 

ـ لتنقل ىذه اؼبهمة ؼبن أعقبو من 1264ىػ/ 663وجاءت وفاتو سنة 
 األيلخانات .

ظل اػبطر اؼبلوكي يشكل قوة ضاغطة أماـ األطماع اؼبغولية ومع اعتالء  
ـ  ، أوىل اىتمامو 1265ىػ/ 664أباقا خاف عرش األيلخانية اؼبغولية سنة 

وجو باستمرار سياسة اؼبغوؿ يف السيطرة على البالد ، ويف نطاؽ ىذه السياسة 
إخوتو غبفظ حدود اؼبناطق الواقعة ضمن األيلخانية الفارسية حىت ضفاؼ هنر 
جيحوف وبالد الرـو وديار بكر وحدود الشاـ لتأمُت حدوده من خطر اؼبماليك  

(65. ) 
سبيزت السياسة اؼبملوكية ذباه أباقا خاف برفض سياسة التهديد والوعيد 

ئل اؼببعوثة من قبل أباقا إىل الظاىر اليت يتبعها وىذا ما ظهر فيما تضمنتو الرسا
بيربس ، كما رفض الظاىر أسلوب اؼبساومة الذي عربت عنو الرسائل ، وضبل 

" اعلمـوه إنني وراءه بالمطالبة وال أزال رسلو جوابا شفويا لأليلخاف يقوؿ : 
حتى انتزع من يده جميع البالد التي استحوذ عليها من بالد الخليفة وسائـر 

، كما ضبلهم جوابا مكتوبا يهدد فيو بإعادة ما جرى ( 66رض." )أقطـار األ
( ، وكانت رسائل األيلخاف أباقا إىل اؼبماليك 67عليهم يف معركة عُت جالوت )

قد تضمنت شروطا ظاىرىا طلب إقامة  صلح معهم ،  ، ـ1268ىػ/667سنة 
و باطنها مليء  بالتهديد والوعيد ونعٍت بذلك الرسالة اؼبكتوبة اليت بعث هبا  إىل 
السلطاف الظاىر بيربس ، اظهر فيها رغبتو يف إقامة الصلح، وعدـ اخذ ذنب 

مملوك  " .. أنتأما رسالتو الشفوية ، جاء فيها قولو :  ،(68األب بذنب االبن)
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بعت بسيواس فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك األرض ؟ واعلم انك لو 
صعدت إلى السماء أو ىبطت إلى األرض ما تخلصت مني فاعمل لنفسك 

( ،  ويبدو أف  أباقا خاف الذي تعرضت  69)  على مصالحة السلطان أبغا .."
ـ  أدرؾ 1273-1272ىػ/ 672ػ  671قواتو إىل ضربات فبلوكية بُت سنيت 

مدى حاجتو إىل إقامة صلح مع  اؼبماليك ولكن ؿباولتو فشلت بسبب ما فرضو 
من شروط أغضبت السلطاف الظاىر بيربس فأعاد الرسل دوف أف يتحقق شيء 

(70 . ) 
يف ظل رفض اؼبماليك إقامة صلح مع اؼبغوؿ يقوؿ ابن شاكر الكتبػػػي ) 

" فقتل جو إليهم ـ( : أف السلطاف اؼبملوكي الظاىر بيربس تو 1265ىػ/ 664ت
ىػ/ 668( كما  عبأ إىل إرساؿ ضبلة أخرى سنة  71) مقتلة عظيمة " منهم

( وكاف ذلك  بعد  72ـ ، إىل بالد الشاـ قبحت يف الوصوؿ إىل حلب )1269
 73ـ إىل البَتة )1265ىػ/ 664أف بادر أباقا بإرساؿ أوىل ضبالتو يف أوائل سنة 

للحصوؿ على مساعدة فرنج الساحل ، ويف ضوء ربقيق أىدافو سعى أباقا خاف (
 ـ .1269ىػ/ 668ىجـو على حلب سنة  يف

الظاىر بيربس قبح يف إقامة ربالفات  ويقوؿ حسُت عطية أف السلطاف 
مع بركة خاف القبيلة الذىبية ، وعز الدين كيكاوس حاكم سالجقة الرـو ، لعزؿ 

مل يكن يف معظم األحواؿ ، لذا  فرنج الساحل عن تقدمي أي عوف للمغوؿ
( ،، وحرص 74للحلفاء دور فاعل يف دعم اغبمالت على اؼبستوى العسكري )

ـ ، بإرساؿ  1273ىػ/ 672على إقامة ربالفات مع الصليبيُت يف الغرب سنة 
كتاب إىل ادوارد األوؿ ملك اقبلًتا إلرساؿ ضبلة صليبية إىل الشرؽ الستعادة 

 ( .75رساؿ اغبملة بالبابا )بيت اؼبقدس ، إال انو مل يلمس تعاونا لتعلق أمر إ
أف من الواضح أف األوضاع اتصفت باؽبدوء يف دولة اؼبماليك بدليل 

النشاط العسكري للدولة األيلخانية يف الفًتة اليت أعقبت وفاة أباقا خاف سنة 
ـ ، قد توقف بسبب اػبالفات 1295ىػ/ 695ـ حىت سنة 1281ىػ/ 680

فبا ساىم يف قتل ثالثة من أيلخاناهتا ، إذ الداخلية والنزاع على عرش األيلخانية ، 
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ـ وقتلو وصل بايدو 1295ىػ/695بعد إقصاء كيخاتو عن العرش يف آذار سنة 
إىل السلطة ومل يصمد طوياًل فانسحب عن اغبكم يف تشرين الثاين من السنة 

 ؿ( ، خال 76نفسها لكي يتوىل عرش األيلخانية بعده األيلخاف ؿبمود غازاف.)
ىذه الفًتة مل زبرج القدس عن سلطة اؼبماليك إال فًتة قصَتة تقارب ثالثة اشهر 

ىػ/أواخر كانوف 699ونصف ، يف أواخر ربيع الثاين وحىت أواسط رجب سنة 
ـ عندما غزا اؼبغوؿ بالد الشاـ بقيادة 1300الثاين وحىت أواسط نيساف سنة 

على فلسطُت وسيطروا على  األيلخاف غازاف ؿبمود واستولوا على دمشق ، وزحفوا
القدس باستثناء ما كاف للصليبيُت حيث عاثوا يف ىذه اؼبناطق فسادا وخاصة يف 
مدينة القدس ، وقد أورد القلقشندي نص رسالة بعث هبا السلطاف اؼبملوكي 

.. وأما الناصر إىل األيلخاف غازاف يستنكر فيها أفعالو يف بيت اؼبقدس قائال :   
ن معو اعتقدوا اإلسالم قوال وفعال دنية .. وليس ىذا ىو قول الملك انو وم

فعل المسلمين وال من ىو متمسك بهذا الدين ، وحرم البت المقدس 
تشرب فيو الخمور ، وتهتك الستور، وتفتض البكور ، ويقتل فيو المجاورون 

مع تويل األيلخاف أرغوف عرش األيلخانية  ( 77)   ويستأسر خطباؤه والمؤذنون
الدولة إىل سياستها التقليدية ذباه اؼبماليك أي أهنا سلكت ذات ، عادت 

السلوؾ الذي أرسى قواعده ىوالكو ، حيث حوؿ األيلخاف اعبديد وجهتو كبو 
الغرب األورويب مشجعا على التحالف معهم وإرساؿ ضبلة مشًتكة للقضاء على 

 اؼبماليك والوصوؿ إىل بيت اؼبقدس.
تحالفات مل تسفر عن أية خطوة ومهما يكن من أمر، فاف ىذه ال

 عملية يف عهد األيلخاف أرغوف . 
ؼبست دولة اؼبماليك ربوال مهما يف سياسة اؼبغوؿ ذباىهم بتويل 
األيلخاف اوعبايتو خدابنده  ، حُت بادر فور اعتالئو العرش بعد وفاة األيلخاف 

، فقد أرسل  ـ بإتباع سياسة جديدة عمن سبقو1303ىػ/ 703غازاف سنة 
سفارة ربمل رسالة إىل السلطاف الناصر ؿبمد يؤكد فيها حرصو على توثيق روابط 

رغم انو أرسل ( ، 79( ، بعقد صلح إلطباد الفنت بُت اعبانبُت )  78الصداقة )
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ـ يف الوقت ذاتو إىل أوروبا يشجعهم على غزو 1304ىػ/ 704سفرائو سنة
 ( . 80اؼبماليك ويعدىم باإلمدادات للوصوؿ إىل القدس )

مت طردىم عن  أف إىل األيلخانيُتاستمر اؼبماليك يف اغبرب مع اؼبغوؿ 
وحدة مصر وبالد الشاـ  وأعادواـ . 1300ىػ/699القدس وبالد الشاـ سنة 

 من جديد .
 سياسة المماليك الدينية تجاه بيت المقدس.

ٌُ ٠مرصش ا٘رّاَ اٌّّا١ٌه فٟ ت١د اٌّمذط ػٍٝ اٌجأة اٌغ١اعٟ تحّا٠رٙا ِٓ 

ا٘رّاُِٙ تاٌجأة اٌذ٠ٕٟ  أتشصخ أخشٜٔٙجٛا ع١اعح  ٚإّٔا، اٌغضٚ اٌخاسجٟ 

ٚذشجُ  ،اٌّمذعح ٌذٜ اٌّغ١ٍّٓ  األِاوٌٍّٓذ٠ٕح تاػرثاس٘ا احذ اتشص 

اٌؼٕا٠ح ٚ اٌغالط١ٓ ٘زا اال٘رّاَ ِٓ خالي اٌؼّاسج فٟ ت١د اٌّمذط

ذفمذ٠ح اٌّؤعغاخ اٌذ١ٕ٠ح ٚاالجرّاػ١ح ٚاٌخ١ش٠ح ٚل١اَ اٌغالط١ٓ تض٠اساخ ت

 . ٠ث١ٓ جٛأة ٘زا اال٘رّاَ ٚاٌجذٚي اٌراٌٟ ٌث١د اٌّمذط

 
 اٌّصذس ِظا٘ش اال٘رّاَ اعُ اٌغٍطاْ

اٌظا٘ش  -1

 ت١ثشط

ػّش لثح اٌصخشج عٕح *

 ٘ـ616

ػّش لثح ِٛعٝ ، ٚصاس ٚ

 ٘ـ ٚػّش خأا668اٌّذ٠ٕح عٕح 

، ٚجذد لثح اٌغٍغٍح ، ٚسُِ 

شؼث اٌصخشج ٚتٕٝ ػٍٝ تاب 

 ػث١ذج تٓ اٌجشاح ِشٙذا .

تاسذجاع ػذج ظ١اع  ٚأِش* 

اٌخ١ًٍ ػ١ٍٗ اٌغالَ  أٚلافِٓ 

 اإللطاعوأد لذ دخٍد فٟ 

ػٕٙا ، ٚأشأ  األِشاءٚػٛض 

داس اٌحذ٠ث تجٛاس اٌرشتح 

اٌجاٌم١ح ػٍٝ طش٠ك تاب 

 اٌغٍغٍح 

اٌّمش٠ضٞ،اٌغٍٛن، 

 191،ص3،ق1

 

 

 

اتٓ ػثذ اٌظا٘ش ، اٌشٚض 

اٌضا٘ش فٟ ع١شج اٌٍّه اٌظا٘ش 

، ذحم١ك: 

فاطّحصذ٠ك،اوغفٛسد 

 89،ص1956

، ذاس٠خ اٌمذط  ػاسف اٌؼاسف

، 1961، داس اٌّؼاسف، 

 87ص

إٌّصٛس -2

 لالْٚٚ

أشأ اٌشتاط إٌّصٛسٞ تثاب *

ذ اٌّغج أتٛابإٌاظش احذ 

األلصٝ ، ٚػّش عمف اٌّغجذ 

 اٌمثٍح  ٙحجِٓ لصٝ األ

ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ ، اٌمذط فٟ 

 77اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ ، ص

اٌغٍطاْ -3

 تشلٛق

أشأ اٌّذسعح اٌغض٠ح لشب *

، ػّاسج تشوح  األعثاطتاب 

اٌغٍطاْ تظا٘ش اٌمذط ِٓ 

 اٌغشب جٙح

ػاسف اٌؼاسف ، ذاس٠خ 

 96اٌمذط، ص

ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ، اٌمذط فٟ صاس ت١د اٌّمذط ٚاٌخ١ًٍ *إٌاصش فشج  -4
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ٚػٍك تاٌّغجذ اٌغرائش  تٓ تشلٛق

 األظشححاٌحش٠ش٠ح ػٍٝ 

 78اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ ، ص

 األششاف-5

 شعثاٞت

تاٌمذط  األٚلافػّشخ *

اٌشش٠ف ٚاشرش٠د ػذج جٙاخ 

ٌٍٛلف ِٓ اٌمشٜ تشعُ 

ٚاٌصخشج  األلصٝاٌّغجذ 

لثح  ٚأصٍحداٌشش٠فح 

 إٔشاء اٌصخشج ،ٚذُ فٟ ػٙذٖ

عط١ح شّاي اٌحشَ اٌثااٌّذسعح 

ٚاٌّذسعح اٌمادس٠ح ت١ٓ تاب 

حطح ِٓ اٌغشب ٚاٌّذسعح 

اٌحغ١ٕ١ح تثاب إٌاظش غشتٟ 

 اٌحشَ .

 األٔظِج١ش اٌذ٠ٓ اٌحٕثٍٟ ، 

اٌج١ًٍ فٟ ذاس٠خ اٌمذط 

اٌّطثؼح اٌٛ٘ث١ح ٚاٌخ١ًٍ،

 7ج٘ـ ،1783تاٌما٘شج 

 138ص

 

ػاسف اٌؼاسف، ذاس٠خ اٌمذط 

 96،ص

ذىْٛ جٛاٌٝ اٌزِح  أْسعُ *  اٌظا٘ش-6

تاٌمذط ٚاٌخ١ًٍ ٚت١د ٌحُ 

ٚسصذٖ ٌؼّاسج تشوح فٟ 

 اٌخ١ًٍ 

اٌّمش٠ضٞ،اٌغٍٛن، 

 713،ص3،ق1

 

جذد فصٛص اٌصخشج * اٌؼادي ورثغا -7

اٌشش٠فح ،ٚجذد ػّاسج اٌغٛس 

اٌششلٟ اٌّطً ػٍٝ ِمثشج تاب 

 اٌشحّح

فٟ  ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ ، اٌمذط

 79اٌؼصش اٌٍّّٛوٟ، ص

إٌّصٛس -8

 الج١ٓ 

 جذد ػّاسج ِحشاب داٚد

تاٌغٛس اٌمثٍٟ ػٕذ ِٙذ ػ١غٝ 

 األلصٝت

ػاسف اٌؼاسف، ذاس٠خ اٌمذط 

 779ص ،

 

إٌاصشِحّذ -9

 تٓ لالْٚٚ

ستاط تاٌمذط ٚحّا١ِٓ  إٔشاء*

اٌغٛس اٌمثٍٟ ػٕذ  ٚػّاسج، 

ِحشاب داٚٚد ، ٚسخُ صذس 

، ِٚغجذ  األلصٝاٌّغجذ 

اٌخ١ًٍ ػ١ٍٗ اٌغالَ ،ٚجذد 

ذز١٘ة اٌمثر١ٓ فٟ اٌّغجذ 

ش ٚلثح اٌصخشج ٚػّ األلصٝ

اٌمٕاطش ػٍٝ اٌذسجر١ٓ 

 تصحٓ اٌصخشج . اٌشّا١ٌر١ٓ

اتٓ ذغشٞ تشدٞ ، إٌجَٛ 

 79، ص 9اٌضا٘شج ، ج

ششف األ-10

 شؼثاْ تٓ حغ١ٓ

ػّش اٌّغاسج اٌرٟ ػٕذ تاب *

 األتٛاب، ٚجذد  األعثاط

ٛاتاخ اٌخشث١ح اٌّشوثح ػٍٝ ت

، جذدخ  األلصٝاٌّغجذ 

اٌمٕاطش ػٍٝ اٌذسجح اٌغشت١ح 

فٟ صحٓ اٌصخشج ِماتً ٌثاب 

ٚجذد ِغاسج ػٕذ تاب إٌاظش ،

 األسٚلح، ٚأشأ تؼط  األعثاط

 اٌشّاي. جٙحفٟ اٌحشَ ِٓ 

ػاسف اٌؼاسف ، ذاس٠خ اٌمذط 

 333، ص
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اٌظا٘ش -11

 جمّك

ػاف اٌؼاسف ، ذاس٠خ اٌمذط  ػّاسج دوح اٌّؤر١ٔٓ*

 333ص، 

 األششف-12

 أ٠ٕاي

 األلصٝػّاسج اٌّغجذ *

 عث١ً لا٠رثاٞ إٔشاء اٌشش٠ف،

 98، ص اٌّشجغ ٔفغٗ

 األششف-13

 خشمذَ 

 97،صاٌّشجغ ٔفغٗ ػّاسج لٕاج اٌغث١ً*

 األششف-14

 لا٠رثاٞ

إٌحاع١ح  األتٛابصٕاػح 

ٚػّاسج  األلصٌٍّٝغجذ 

لٕاج اٌغث١ً  األلصٝاٌّغجذ 

 ششف١حاألٚاٌّذسعح 

 األٔظِج١شاٌذ٠ٓ اٌحٕثٍٟ، 

 619، ص 7اٌج١ًٍ ، ج

لأصٖٛ -15 

 اٌغٛسٞ

جذدخ فٟ ػٙذٖ ػّاسج *

ٚاٌفصٛص  األلصٝاٌّغجذ 

،ٚذُ ت١اض اٌجذساْ  أصٍحد

 .األتٛابٚد٘اْ 

فٟ  اٌمذط،ػٍٟ اٌغ١ذ ػٍٟ 

 31، صاٌؼصش اٌٍّّٛوٟ

حوؿ السياسة اؼبملوكية ذباه بيت اؼبقدس،   يف ضوء اؼبعطيات التارخيية
كشفت الدراسة عمق انتماء اؼبماليك بتويل مسؤولية الدفاع عن بيت اؼبقدس 

يف معركة عُت  األيلخانيُتواالنتصار على اؼبغوؿ الدينية والتارخيية ،  ألمهيتها
فبن ـ ، وكاف ىذا هناية لطموحات الصليبيُت 1260ىػ/658جالوت سنة 

 بيت اؼبقدس . إىللوصوؿ ربالفوا مع اؼبغوؿ ل
وانتهجت  أوروبية ،ربالفات مغولية  أيةالسياسة اؼبملوكية  أفشلتكما 

 بيت اؼبقدس . إىلؿباولة للوصوؿ  أليةسياسة اؼبواجهة والتصدي 
 األخطارشكل قياـ دولة اؼبماليك ضرورة ليس غبماية البالد من و  

 ، الدينية األخرىاػبارجية فحسب بل لرعاية بيت اؼبقدس من اعبوانب 
رغم و ،  اغبياة يف اؼبدينة وتنشيطتوفَت اغبياة الطيبة واػبَتية هبدؼ  ، واالجتماعية

مقتل السلطاف يف الدولة اؼبملوكية يف بعض الفًتات ك االضطراب السياسي
عكس اؼبماليك صورة واضحة فقد وقانصوه الغوري ، خليل بن قالووف  األشرؼ

 . أمرىاومل يغفلوا عن ىذا االىتماـ 
 ة ،باالستقرار واؽبدوء عرب مراحل التاريخ اؼبختلفمل تنعم بيت اؼبقدس 

ولكنها رمز دار ،  األرضوىي ليست ؾبرد مدينة من عشرات األلوؼ من مدف 
، وىي اليـو رمز  عدة يف تاريخ اؼبنطقة العربية أجياؿمن حولو الصراع على مدى 

صراع جديد قدمي بُت القوى العربية ، والقوى القادمة من خارج اؼبنطقة ، وىي يف 
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ماضينا القريب كانت رمزًا لصراع بُت العرب ، والقوى الصليبية اليت وفدت إىل 
 اؼبنطقة تزرع  فيها كياناً دخيال ، فما أشبو اليـو بالبارحة .

      
 لهوامشا

                                                 
، ربقيق: صباؿ مفرج الكروب يف أخبار بٍت أيوببن واصل ،  ؿبمد بن سامل(  (1

؛ وفػػػاء ؿبمػػػػد  150، ص 1الػػػدين الشػػػياؿ، د.ط،اؼبطبعػػػػة األمَتيػػػة ، القػػػػاىرة ،ج
،دار الفكػػػر العػػػريب، القػػػاىرة، 1،ط قيػػػاـ الدولػػػة األيوبيػػػة يف مصػػػر والشػػػاـعلػػػي ، 

 39ص
،دار 1،ترصبة سػػػػػػهيل زكػػػػػػار،طتػػػػػػاريخ اغبػػػػػػروب الصػػػػػػليبيةولػػػػػػيم الصػػػػػػوري ، (   (2

،مكتبػػػة االقبلػػػو 1،ط ركػػػة الصػػػليبيةاغب؛ سػػػعيد عاشػػػور ،  878، ص 2الفكػػػر،ج
 679، ص 2اؼبصرية، القاىرة، ج

مالمػػح ؛ علػػي السػػيد علػػي ،  18، ص 2،ج مفػػرج الكػػروبابػػن واصػػل ، (   (3
، اؼبستقبل العػريب ، عػدد  اعبانب العريب اإلسالمي يف اؼبواجهة ضد الغزو الصلييب

 60، 39، ص 102
 18، ص 2،ج مفرج الكروبابن واصل ، (   (4
، ربقيػػق :فػػاحل حسػػُت  الػػربؽ الشػػاميالعمػػاد األصػػفهاين ، ؿبمػػد بػػن ؿبمػػد   ( (5
؛ علػػي بػػن أيب الكػػـر  41، ص 5،مؤسسػػة عبػػد اغبميػػد شػػوماف،عماف ، ج1،ط

 1966دار صادر ، بَتوت  ، الكامل يف التاريخؿبمد بن عبد الكرمي بن األثَت ، 
مضػػػػػمار ؛ؿبمػػػػد بػػػػن عمػػػػػر األيػػػػويب بػػػػن شاىنشػػػػػاه األيػػػػويب ،  58، ص 10ـ، ج

ربقيػػق :سػػامي الػػدىاف،د.ط، اؼبعهػػد الفرنسػػي للدراسػػات  اغبقػػائق وسػػر اػبالئػػق،
 124، ص 2، ج مفرج الكروب؛ ابن واصل ،  112العربية، دمشق، ص

 49،ص 2،ج مفرج الكروبابن واصل ، (   (6
)7  )A history of the Setton,K.M,

,Philadelphia,Pennsylvania University crusades
press, vol.1, p07 
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الدبلوماسػية ، عمر كماؿ توفيق ،  1016، ص 2، ج اغبروبالصوري ، (   (8

،د.ط ،مؤسسػػػػة شػػػػباب اعبامعػػػػة، اإلسػػػػالمية والعالقػػػػات السػػػػلمية مػػػػع الصػػػػليبيُت
 setton , vol,1, p580؛  157اإلسكندرية ، ص

، رسػػالة ماجسػػتَت غػػَت  السياسػػة األيوبيػػة ذبػػاه الصػػليبيُتحنػػاف خريسػػات ، (   (9
 9ـ ، ص2007منشورة 

النػػػوادر السػػػلطانية واحملاسػػػن اليوسػػػفية )سػػػَتة ( يوسػػػف بػػػن رافػػػع بػػػن شػػػداد ،  (10
، الػػدار اؼبصػػرية للتػػأليف 1(،ربقيػػق :صبػػاؿ الػػدين الشػػياؿ، طصػػالح الػػدين األيويب
 118،ص2، ج الكروب مفرج؛ ابن واصل ، 131-123والنشر، مصر، ص

؛ اضبػػػد بػػػن علػػػي  404-496، ص 2،ج مفػػػرج الكػػػروبابػػػن واصػػػل ، (   (11
 23، ص 7،اؼبطبعة األمَتية ، جصناعة االنشا صبح األعشى يفالقلقشندي ، 

 النوادر السػلطانية؛ ابن شداد ،  198، ص 10، ج الكاملابن األثَت ، (   (12
 168، ص

 235، ص النوادر السلطانيةابن شداد ، (   (13
،ربقيػق : سػامي  زبػدة اغبلػب مػن تػاريخ حلػبابػن العػدمي ، ( عمر بن اضبػد  (14

؛  136، ص 3الػػػدىاف،د.ط، اؼبعهػػػد الفرنسػػػي للدراسػػػات العربيػػػة، دمشػػػػق ، ج
 13، ص 2،ج اغبركة الصليبيةسعيد عاشور ، 

 15، ص السياسة األيوبيةحناف خريسات ، (   (15
،ترصبة  روثالفتتمة كتاب وليم الصوري اؼبنسوب خطأ إىل مؤلف ؾبهوؿ ،(   (16

؛سػػػتيفن رنسػػػيماف ،  49،دار اؼبصػػػطفى للطباعػػػة ، طنطػػػا ، ص2أسػػػامة زكػػػي،ط
، ترصبػػػة السػػػيد البػػػاز العػػػريٍت،د.ط،دار الثقافػػػة ، بػػػَتوت، تػػػاريخ اغبػػػروب الصػػػليبية

،ترصبة السػػػػػيد البػػػػػاز اغبػػػػػروب الصػػػػػليبية؛ ارنسػػػػػت بػػػػػاركر ، 195، ص1، ؽ3مػػػػػج
 96العريٍت،د.ط،دار النهضة العربية، بَتوت ، ص

؛تقػػػي الػػػدين اضبػػػد بػػػن علػػػي 341،ص5، جمفػػػرج الكػػػروب( ابػػػن واصػػػل ،   (17
، صححو ؿبمد مصطفى زيادة ،د.ط،مصر،  السلوؾ ؼبعرفة دوؿ اؼبلوؾاؼبقريزي ، 
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Cambridge Medival ,The Burry،316،ص2،ؽ1ج
,vol.1,p.804Ayyubids,p.315 ; History  

كبػػػار فباليػػػك السػػػلطاف   ىػػػو ركػػػن الػػػدين بيػػػربس البندقػػػداري الصػػػاغبي احػػػد(   (18
عبػد الػرضبن بػن إظباعيػل اؼبقدسػي اؼبعػروؼ  : لػدى  الصاحل قبم الدين انظػر ترصبتػو

تػػػػػراجم رجػػػػػاؿ القػػػػػرنُت السػػػػػادس والسػػػػػابع اؼبعػػػػػروؼ بالػػػػػذيل علػػػػػى بػػػػػأيب شػػػػػامة ، 
، صػػػػححو ؿبمػػػػد بػػػػن زاىػػػػد الكػػػػوثري، راجعػػػػو عػػػػزت العطػػػػار اغبسػػػػيٍت، الروضػػػػتُت

 174، ص،دار اعبيل، بَتوت  2ط
 337، ص 2،ؽ 1، ج السلوؾ(  اؼبقريزي ،  (19
 36، ص 8،ج صبح األعشى(  القلقشندي ،  (20
 37، ص 8، ج صبح األعشى( القلقشندي ، (21
،الػدار 1،ط التحفة اؼبملوكيػة يف الدولػة الًتكيػةركن الدين بيربس اؼبنصوري ،  ((22

اغبميػد  ، ربقيق:عبػدـبتػار األخبػار؛  26ـ ، ص1987اؼبصرية اللبنانية، القػاىرة 
؛ ؿبمد ؿبمود العنػاقرة  9ـ ، ص1993،الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة1صاحل،ط

 141، ص249، ؾبلة أفكار ، عدد  القدس يف العصر اؼبملوكي،
، د.ط ، دار الفكػػػػػػػر  القػػػػػػػدس يف العصػػػػػػػر اؼبملػػػػػػػوكي( علػػػػػػػي السػػػػػػػيد علػػػػػػػي ، (23

 24ـ ،ص2001للدراسات والنشر ، القاىرة 
 24( اؼبرجع نفسو ، ص(24
 24( اؼبرجع نفسو ، ص(25
 50، ص التحفة( بيربس اؼبنصوري ، (26
،دار 2،طتػػػػػاريخ اؼبماليػػػػػك يف مصػػػػػر وبػػػػػالد الشػػػػػاـ( ؿبمػػػػػد سػػػػػهيل طقػػػػػوش ، (27

 98ـ ،ص1999النفائس، القاىرة 
 126( اؼبرجع نفسو ، ص(28
 553، ص3، ؽ1، ج السلوؾ( اؼبقريزي ، (29
، ربقيق:ؿبمػػد ىػػل الزمػػافعقػػد اعبمػػاف يف تػاريخ أ( بػدر الػػدين ؿبمػػود العيػٍت ، (30

 279، ص 2ؿبمد أمُت،د.ط،مركز ربقيق الًتاث، اؽبيئة اؼبصرية العامة ، ج
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 235، ص تاريخ اؼبماليك( ؿبمد سهيل طقوش ، (31
 283-282، ص 1، ج اغبركة الصليبية( سعيد عاشور ، (32
 249، ؾبلة أفكار ، عدد  القدس يف العصر اؼبملوكي( ؿبمد ؿبمود عناقرة ، (33

 142، ص
 286، ص 2، ج السلوؾ( اؼبقريزي ، (34
 285، ص تاريخ اؼبماليك(، ؿبمد سهيل طقوش ، (35
 743، ص 3، ج تاريخ( رنسيماف ، (36
،  البداية والنهاية؛ إظباعيل بن عمر بن كثَت ،  207، صالذيلابو شامة ، ( (37

؛ العيػٍت  220، ص 13،مكتبػة اؼبعػارؼ، بػَتوت ، ج2ربقيق: اضبػد ملحػم ، ط
 244، ص 1، ج عقد اعبماف، 

وفاة مػاقبو خػاف ، اجرب ىوالكو على العودة إىل العراؽ بعد وصوؿ أخبار  (38)  
واػبالفػػات بػػُت إخوتػػو أريػػق بوقػػا وقػػوبيالي علػػى تػػويل العػػرش اؼبغػػويل ، إضػػافة إىل 

كػػػو باعتبػػػاره حاكمػػػا فعليػػا للدولػػػة األيلخانيػػػة وبػػػُت بركػػػة خػػػاف اػبالفػػات بػػػُت ىوال 
. ويقوؿ بيربس اؼبنصوري :  حاكم القبيلة الذىبية على ازباذ قرار العودة إىل بالده

بيػربس    ، عن ذلك انظر :  أوجب عود ىوالكو عن ديار بالد الشام أن موتو
   55،  56، ص  زبدة الفكرةاؼبنصوري ، 

؛ وائػػل عبػد اغبػػق الضػػمور ،   50، ص زبػػدة الفكػرةبيػػربس اؼبنصػوري ،    (39 )
ـ ، 2009،مطبعػػػػػػة السػػػػػػفَت ، عمػػػػػػاف 1األمػػػػػػَت الظػػػػػػاىر بيػػػػػػربس اؼبنصػػػػػػوري ، ط

 104ص
؛ إبراىيم بن ؿبمد بن ايػدمر  43، ص التحفة اؼبلوكيةبيربس اؼبنصوري ،    (40 )

قيق:ؿبمػد كمػاؿ الػدين رب اعبػوىر الثمػُت يف سػَت اؼبلػوؾ والسػالطُت،بن دقمػاؽ ، 
؛ ابػػػن إيػػػاس، ؿبمػػػد بػػػن اضبػػػد،  61،عػػػامل الكتػػػب، بػػػَتوت ، ص1عػػػز الػػػدين، ط

، اؽبيئػػة اؼبصػػرية  2، ربقيػػق : ؿبمػػد مصػطفى ، ط  بػدائع الزىػػور يف وقػػائع الػدىور
  305، ص 1، ؽ 1ج، 1982العامة للكتاب ، القاىرة :

    50، ص الفكرةزبدة ؛  43، ص التحفة اؼبلوكيةبيربس اؼبنصوري ،    (41 )
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؛ اضبد بن عبد الوىاب النويري  50، ص زبدة الفكرة(   بيربس اؼبنصوري ، (42 
، ربقيق:ؿبمػػػػػػػد ؿبمػػػػػػػد أمُت،د.ط،مركػػػػػػػز ربقيػػػػػػػق هنايػػػػػػػة األرب يف فنػػػػػػػوف األدب ، 

  237، ص 1، ج عقد اعبماف؛ العيٍت ،  302، ص 29الًتاث،ج
  50، ص زبدة الفكرة(  بيربس اؼبنصوري ، (43 

 61،ص1،جاعبوىر الثمُت(  ابن دقماؽ، 44 )
 64،ص8،ج صبح األعشىالقلقشندي، (   (45

مػرآة اعبنػاف ؛ عبػد اهلل بػن اسػعد اليػافعي ،  207، ص الػذيل( أبو شامة ،   (46
ابػن   113، ص 4ـ ، ج1997،دار الكتب العلمية ، بػَتوت1،طوعربة اليقظاف

؛ 244، ص 1، ج عقػػد اعبمػػاف؛ العيػػٍت ،  220، ص 13، ج البدايػػةكثػػَت ، 
 شػػػػذرات الػػػػذىب يف أخبػػػػار مػػػػن ذىػػػػبعبػػػػد اغبػػػػي اضبػػػػد بػػػػن العمػػػػاد اغبنبلػػػػي ، 

  291، ص 5،د.ط،دار إحياء الًتاث العريب،بَتوت  ، ج
 اغبيػػػػػاة السياسػػػػػية يف عهػػػػػد السػػػػػيطرة اؼبغوليػػػػػة( ؿبمػػػػػد صػػػػػاحل القػػػػػزاز ،   (47

تاريخ اؼبغوؿ ؛ عباس إقباؿ ،  374ـ، ص1970،د.ط،مطبعة القضاء ، النجف
، ترصبػػػػػػة عبػػػػػػد الوىػػػػػػاب نػػػػػػذ ضبلػػػػػػة حنكيػػػػػػز خػػػػػػاف حػػػػػػىت قيػػػػػػاـ الدولػػػػػػة التيموريػػػػػػةم

اؼبغوؿ ؛ فؤاد الصياد ،  212ـ ،  ص2000علوب،د.ط،اجملمع الثقايف، أبو ظيب
 317، ص 1،د.ط،دار النهضة العربية ، بَتوت ، جالتاريخ يف

اغبػػوادث اعبامعػػة والتجػػارب ؛ ؾبهػػوؿ ،  399، ص الػػذيل( أبػػو شػػامة ،   (48
، علػػػق عليػػػو مصػػػطفى  ة يف اؼبائػػػة السػػػابعة اؼبنسػػػوب خطػػػأ إىل ابػػػن الفػػػوطيالنافعػػػ

  339جواد،د.ط، مطبعة الفرات، بغداد ، ص
  211، ص الذيل( أبو شامة ،  49)

 27، ص  ـبتار األخبار؛  88، ص زبدة الفكرة( بيربس اؼبنصوري ،  (50
 29( اؼبصدر نفسو، ص (51
اغبيػاة السياسػية يف عهػد السػيطرة ؛  القػزاز ،  233، ص الذيلأبو شامة ، ( (52

  399، ص اؼبغولية
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، 1، ج عقد اعبماف؛ العيٍت ،  88، ص زبدة الفكرة(   بيربس اؼبنصوري ، ( 53
 388ص
ىػػػػو فػػػػارس الػػػػدين أقطػػػػاي بػػػػػن عبػػػػد اهلل النجمػػػػي الصػػػػاغبي ، تػػػػويف سػػػػػنة   ( (54

الزاىػػػرة يف ملػػػوؾ النجػػػـو ـ . انظػػػر :يوسػػػف ابػػػن تغػػػري بػػػردي ، 1273ىػػػػ/672
،دار الكتػب العلميػػة، 1، علػق عليػػو ؿبمػد حسػُت مشػػس الػدين، ط مصػر والقػاىرة

 85، ص 7بَتوت ، ج
)55 )  The Mongol World Boyle,John Andrew , 

wen ,preface byo1370-Empire 1206
Lattimore,London1977 , p . 554 

56) )  Ibid , p . 556 
، جامعػػة األزىػػر  يف عهػػد اؼبغػػوؿ األيلخػػانيُت العػػراؽ(   عبػػد علػػي ياسػػُت ،  (57

، مغػػػػػوؿ إيػػػػػراف بػػػػػُت اؼبسػػػػػيحية واإلسػػػػػالـ؛ مصػػػػػطفى طػػػػػو ،  497، ص1978،
 history of APercy Sykes , A؛  7د.ط،دار الفكػر العػريب ، ص

,third edition,London1963. p 99Persia  
)58 )  , vol . 11 . p . 556   )A history Percy Sykes ,  

Persiaof   
59)     )Ibid , vol . 11 . p 99 
العالقػػات بػػُت اؼبغػػوؿ وأوروبػػا وأثرىػػا علػػى العػػامل (   عػػادؿ إظباعيػػل ىػػالؿ ،  (60

 108، ص  1997، عُت للدراسات والبحوث ، مصر 1، طاإلسالمي
)61    ), vol . 11 .  A history of  PersiaPercy Sykes ,  

p 99  
 281( ىالؿ ، ص (62

)63    ), p  the Mongol World EmpireJohn Andrew , 
. 556  

 108، ص العالقات(   ىالؿ ،  (64
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، ترصبػة فػؤاد  جػامع التواريخ)خلفػاء جنكيػز خػاف(رشػيد الػدين اؽبمػذاين ،  ( (65

،دار النهضػػػة العربيػػػة للطباعػػػة والنشػػػر،بَتوت 1الصػػػياد، مراجعػػػة حيػػػي اػبشػػػاب،ط
 12، ص 2، ج 1983

،  2، ج عقػػد اعبمػػاف؛ العيػػٍت ،  254، ص 13، ج البدايػػة(  ابػػن كثػػَت ،  (66
  40ص
 117،ص زبدة الفكرة(  بيربس اؼبنصوري، (67
 40،ص2،ج عقد اعبماف( العيٍت ،  (68
،  2، ج عقػد اعبمػاف؛ العيػٍت ،  254، ص 13، ج البدايػة(   ابن كثَت ،  (69
 43ص
،  2،ج اعبمػافعقد ؛  العيٍت ،  75، صـبتار األخبار( بيربس اؼبنصوري ،  (70
 101ص
، ربقيػق : فيصػل السػامر ونبيلػة عبػد اؼبػنعم ، وزارة  عيػوف التػواريخ(  الكتيب،  (71

  9،ص 21ـ ج1984الثقافة واإلعالـ ، العراؽ 
 132ص ، زبدة الفكرة؛  338، ص التحفة اؼبلوكية(    بيربس اؼبنصوري ،  (72
 58، ص 2، جعقد اعبماف ؛ العيٍت ،  337؛ص
 21، ج عيػوف التػواريخ؛ الكتػيب ،  263،ص 13،ج البدايػة(   ابن كثَت ،  (73
 308، ص العراؽ؛ عبد علي ياسُت ،  9،ص
سػػػفارات األرمػػن إىل اؼبغػػػوؿ وأثرىػػا علػػػى العالقػػػات حسػػُت ؿبمػػػد عطيػػة ،  (  (74

  224، ص 36،1989، اجمللة التارخيية اؼبصرية ،عدد األوروبية اؼبغولية
 593، ص 2، ؽ 3، ج تاريخ(  رنسيماف ،  (75
القػػػػزاز ،   ؛  306، 262، 260، ص زبػػػػدة الفكػػػػرة(   بيػػػػربس اؼبنصػػػػوري ، (76

   436، ص اغبياة السياسية يف العراؽ يف عهد السيطرة اؼبغولية
،ؾبلػػػػػة أفكػػػػػار  القػػػػػدس يف العصػػػػػر اؼبملػػػػػوكيؿبمػػػػػد ؿبمػػػػػود العنػػػػػاقرة ،    (77 )

   142، ص249،عدد
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،  4، ج عقػػػد اعبمػػػاف؛ العيػػػٍت ،  176، ص التحفػػػةبيػػػربس اؼبنصػػػوري ، (   (78
 320ص
النجـو ؛ ابن تغري بردي ،  954، ص 3، ؽ 1، ج السلوؾ(   اؼبقريزي ،  79)

 134، ص 8، ج الزاىرة
نقػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػن  438، ص العػػػػػػػػػراؽ يف عهػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػيطرة اؼبغوليػػػػػػػػػة(   القػػػػػػػػػزاز ،  (80

Howroth, The History of Mongols. 
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         بين ةفي مواجهة نشاط الحركة الوطنيسياسة القمع الفرنسية 
نموذجاأمنطقة تابالط  ،في الجزائر  1954 -1945  

تيارت -جامعة ابن خلدون  -د. محمد بليل   
 ملخص 

عرفت عمالة اجلزائر و بلدياهتا، نشاطا سياسيا ملحوظا بعد هناية 
احلرب العادلية الثانية، وذلك بعد السماح لألحزاب الوطنية بإعادة ىيكلتها وفق 
القانون الفرنسي ، صلم  عن ذلك بروز تنافس سياسي قوي فيما بينها لكسب 

س االستعمارية يف اجلزائر عمليات االنتخابية باجملالالأصوات اجلزائريُت يف سلتلف 
 وبادليًتبول .
تابالط التابعة  بلديةاخًتنا منوذجا من البلديات ادلختلطة ، شلثلة يف و 

إداريا يف ىذه الفًتة لدائرية ادلدية ، حيث شهدت قمعا استعماريا يف حق نشطاء 
النتصار للحريات األحزاب الوطنية اجلزائرية ، خاصة حزب الشعب /حركة ا

أنصارىا بادلنطقة إىل ادلضايقة و حرماهنم من رض مناضلوىا و ية، فتعالدديقراط
هبدف الضغط على التيار االستقاليل  ؛شاركة يف االنتخابات و اعتقال بعضهمدلا

االستقاللية ، شلا أدى هبذا التيار إىل تبٍت  التعبَت عن أفكاره يستطيع، لكي ال 
يف  ادلنتهجةلسياسة االستعمارية دلواجهة ا 1954العمل ادلسلح يف الفاتح نوفمرب 

 اجلزائر .
Résumé 

Le département d’Alger et ses communes a connu 
une activité politique marquante ,après la deuxième guerre 
mondiale ,celui-ci est passé après la permission au partis 
politiques nationaux de réorganiser envers la lois française ,  
cette situation a abouti une forte concurrence politique 
entre ces partis, pour acquérir les voies des algériens dans les 
différentes sortes d’élections aux conseils coloniaux  dans 
l’Algérie et la Métropole.  
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En a choisi comme modèle, parmi les communes 
Mixtes ,la commune Mixte de Tablat soumettait 
administrativement sous l’arrondissement" d’el média" dans 
cette période ,qu’elle a subi une répression coloniale contre 
les activistes des partis nationaux algériens en particulier le 
parti du peuple Algérien /mouvement du triomphe pour les 
libertés démocratiques  

Les militants et partisans de ce parti ont  été opprimé 
et privé  de la participation aux élections et ensuite 
l'arrestation de certains d'entre eux , pour objectif ,de faire 
la  pression sur le courant nationaliste pour qu’il ne peut pas 
exprimer leurs idées indépendantistes, conduisant cette 
tendance à l'adoption de l'action armée au premier 
Novembre 1954, pour faire face à la politique coloniale 
consacré en Algérie.  
  

 مقدمة
ا هاشتدت ادلضايقات االستعمارية على نشاط احلركة الوطنية ، خاصة جناح   

علنيا بعد السماح و ية خالل احلرب العادلية الثانية الذي عمل يف السر  االستقاليل 
ت حزبية لتوعية السكان قامت بتجمعاإلعادة تشكيل األحزاب الوطنية ، اليت 

هبدف نقل انشغاالت  شاركت يف سلتلف عمليات االنتخاب ،ادلسلمُت و 
سنركز يف ىذه  حيثاجلزائريُت داخل اجملالس ادلنتخبة إلبراز الواقع ادلرير ذلم ، 

 بشكل خاص. منطقة تابالطعمالة اجلزائر بشكل عام و على  الدراسة
العامة لعمالة  امنا إشكالية كربى حول األوضاعمن ىذا ادلنطلق تطرح أمو    

و تدور يف خلدنا  ادلسلط عليهاوالقمع االستعماري  منطقة تابالطاجلزائر و 
 اآلتية :رلموعة من التساؤالت 

 ما ىي أبرز مظاىر  الوضع العام لعمالة اجلزائر و بلدياهتا ادلختلطة ؟
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 احلياة السياسية الوطنية ؟ ما ىو موقف مسؤويل ىذه البلديات من
 فيما ذا دتثلت أشكال و أساليب القمع ادلسلطة على احلركة الوطنية يف ادلنطقة؟

يف  منطقة تابالط مسامهة مدى ما و  لك؟ذما ىي ردود الفعل ادلختلفة من و 
 1954نوفمرب الفاتحعمليات 

اخلاصة بسياسة القمع ، الدراسة يف ىذه ذلك ما سنحاول أن صليب عليو      
منطقة من خالل دراسة منوذج  الفرنسية ادلسلطة على احلركة الوطنية اجلزائرية 

و الثوري ،       و اذلدف من ذلك التعريف مباضي ادلنطقة التارخيي .تابالط
من خالل اعتمادنا على رلموعة من التقارير السرية  الرافض للسيطرة االستعمارية 

اليت نقلت لنا (1) العامة االستعالماتالفرنسي وجهاز شرطة  االستعالماتجلهاز 
  .يف تقاريرىا معاناة  اجلزائريُت

  ابالطالجزائر و منطقة ت الوضع العام لعمالة - 1
ذلك أهنا   ،اآلمالالثانية مليئة باجلراح و  خرجت اجلزائر من احلرب العادلية      

شباب جند ال حيثاحملور ، حا  لعمليات عسكرية بُت احللفاء و كانت مسر 
االستعمارية ، اليت ورشات العمل للدفاع عن فرنسا اجلزائري يف ميادين احلرب و 

 وعدهتم بأهنا ستكافئهم باحلرية و تقرير ادلصَت .
لسابقة يف قمع السكان لسَتهتا ا 1945لكن فرنسا عادت بعد سنة       

، حداث الثامن مايو كانت أو  بالتعبَت عن آماذلم ،عدم السماح  ذلم و اجلزائريُت 
قد شاركت عمالة ذتنا غاليا ، و دفع خالذلا الذي  ؛مأسوية على الشعب اجلزائري

قّدمت عدد كبَت االنتفاضة الشعبية و اجلزائر كغَتىا من ادلناطق األخرى يف ىذه 
 من الشهداء .

بلدياهتا من ىذا ادلنطلق سنحاول أن نتعرف على واقع العمالة و دوائرىا و و       
للتعرف على مشاركتها يف النشاط  طبالالبلدية المختلطة لتا ، مركزين على

 . الفرنسيةالتقارير األمنية باعًتاف تعرضها للقمع االستعماري،و  السياسي
يف الشمال و ىي اجلزائر وىران  كربىرلزئة إىل ثالثة عماالت   كانت اجلزائر      

ة من البلديات ، بلديات كامل كل عمالة توجد هبا نوعُتقسنطينة  و و 
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  يف حُت ، (2) للمًتبولأقاليم جنوبية تابعة مباشرة بلديات سلتلطة ، و الصالحيات و 
 زلجهال شلثالاحلكومة الفرنسية،معينا من قبل  ،كان حيكم اجلزائر حاكما عاما

وايل على كل عمالة و نائب  ينوب عنوي للحكومة العامة يف اجلزائر ، و التنفيذ
 .(Préfet et Sous Préfet)التابعة لكل عمالة  ةائر الوايل على الد

صااااااااالحيات شاااااااايخ بلديااااااااة أور  منتخااااااااب كاااااااان ياااااااارأس البلديااااااااة الكاملااااااااة الو     
رللاااااااااس بلااااااااادي منتخاااااااااب حساااااااااب اذليئتاااااااااُت االنتخاااااااااابيتُت ، وحيكااااااااام البلدياااااااااة و 

أعضااااااء و   أوربياااااون منتخباااااون أعضااااااءحااااااكم مااااادي وجلناااااة بلدياااااة هباااااا  ةادلختلطااااا
دارة ن لاااااااااااإناااااااااااون عاااااااااااادة مااااااااااان األشاااااااااااراف و موالاااااااااااو ، يكو مسااااااااااالمون معيناااااااااااون 

تتكاااااااون مااااااان  ،كانااااااات عمالاااااااة اجلزائااااااار وهباااااااذا التقسااااااايم اإلداري، .االساااااااتعمارية
بلديااااااة سلتلطااااااة ، منهااااااا  24بلديااااااة كاملااااااة الصااااااالحيات و  123ساااااابعة دوائاااااار و

 1876الااااااايت أصااااااابحت مركااااااازا اساااااااتيطانيا يف سااااااانة  بالطالبلدياااااااة ادلختلطاااااااة "تاااااااا
بعاااااااااد التعاااااااااديل ، و ''المديةةةةةةةةةة''دائرة لااااااااا تابعاااااااااة  1879،وبلدياااااااااة سلتلطاااااااااة مناااااااااذ 

اإلداري االساااااااتعماري خاااااااالل ثاااااااورة التحريااااااار ، أصااااااابحت دائااااااارة تابعاااااااة لعمالاااااااة 
سااااااانة  ()المديةةةةةةةةاجلديااااااادة  طةةةةةةةر يالتمث أحلقااااااات بعمالاااااااة  1956سااااااانة  اجلزائااااااار
، فقاااااااد بلااااااا  عااااااادد ساااااااكان االساااااااتعمارية حساااااااب إحصاااااااائيات اإلدارة، و 1958

نساااااااااااااااامة مساااااااااااااااالم و  2300000نساااااااااااااااامة ماااااااااااااااانهم  2730000العمالااااااااااااااااة :
      .(3)و الباقي من الفرنسيُت جنسية  نسمة من األجانب 17250

، فكانت تتكون من ىضاب عالية أما دائرة ادلدية اليت تنتمي ذلا تابالط      
أور   6000، تتكون من عّدة بلديات كان هبا  ديةحتاذيها أيضا ادلرتفعات البلي  و 
 مارسال بالنشارحكم السيد قد نسمة من السكان ادلسلمُت ، و 210000و 

أقرب وبالتايل فبلدية تابالط ادلختلطة ،1947 -1944 ، ما بُت دائرة ادلدية
عرب التاريخ زلطة  "تابالط"شكلت  .حيث(4)ةرة ادلديئدلقر العمالة منها دلقر دا

باعتبارىا حلقة وصل بُت  الفرنسيُت،و  العثمانيُتو  ادلسلمُترومان و إسًتاتيجية لل
 .ادلدن الساحلية و الداخلية
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نتيجة للضغط الدديوغرايف ادلتزايد يف اجلزائر ،حاولت اإلدارة االستعمارية طرح و   
دوائر جديدة ، ماالت و إضافة علتنظيم إداري جديد و  عدة مشاريع إصالحية ،

احلاكم و      أرسلت عّدة تقارير من الوالة؛ و إدماج ادلناطق اجلنوبية بالشمال و 
قام نواب اجلمعية حول الوضع العام يف اجلزائر، و الفرنسي ىل وزير الداخلية إالعام 

الفرنسية مبناقشة ادلوضوع دون الوصول إىل رأي موحد إىل غاية اندالع الثورة 
عمالة اجلزائر و بلدياهتا  أوضاع سلتلف  فةيتطلب منا ذلك معر و .(5) التحريرية

و سنركز يف ىذه الدراسة على منطقة ادلختلطة ، ادلوزعة بُت دوائرىا السبعة 
 . البلديات اجملاورة ذلا و       تابالط 

، فقد اىتمت اإلدارة االستعمارية مبشاكل البلديات ادلختلطة  ،ذلذا الغرضو    
اإلفريقي لالىتمام بأوضاعها ادلختلفة فأنشأت جلنة خاصة بشؤون الشمال 

إىل بلديات كاملة  ؛حيث حاول ادلشرع حتويل بعض ىذه البلديات ادلختلطة
فصل أجزاء منها و حتويلها إىل مراكز بلدية مستقلة ، لكن ىذا الصالحيات ، و 

، بسبب دتاطل اإلدارة االستعمارية يف تطبيق بنود ادلشروع مل يتحقق إاّل بعد مّدة 
 . (6) ون اخلاص للجزائرالقان
الفرنسية مبختلف أجهزهتا ،  االستعالماتمن جهة أخرى قامت أجهزة و      

بكتابة تقارير سرية حول البلديات ادلختلطة يف نشرات شهرية بشكل دائم عن 
، ففي تقارير شهرية للعديد من ىذه البلديات ، أمثال  (7) أوضاعها ادلختلفة

تابالط التابعة إداريا لدائرة و  التابعة إداريا لدائرة اجلزائر''باليسًتو'' )األخضرية( 
يتضح من التقارير حول ىذه  حيث"أومال" التابعة إداريا لدائرة تزي وزو ،ة وادلدي

، تسجيل احلالة النفسية للسكان ادلسلمُت بأهنا ىادئة أحيانا مع البلديات 
اإلدارة احمللية مبراقبة قيام شاط السياسي لألحزاب الوطنية ، و مالحظة بعض الن

لسكان ركزت ىذه التقارير على انشغاالت او         صارمة ذلذه األنشطة ،
اإلدارية من خالل التطرق لألوضاع الداخلية  السياسية و ادلسلمُت واألوربيُت معا،

اخلارجية ؛كالقضية الفلسطينية واألزمة الكورية   ألوضاعمتابعة سكان العمالة لو 
األوضاع  االقتصادية واالجتماعية  ورصدت لنا أيضا   لسوفييت ،وفاة ستالُت او 
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، من جفاف ضرب ادلنطقة  حيث نقلت انشغاالت السكان،، اليت عرفتها ادلنطقة
تسبب يف نقص احملاصيل الزراعية بتابالط  والعديد من ادلناطق اجملاورة 

الفرق على ىذه التقارير إىل أوضاع الشركات الفالحية ، مركزة  ذلا،وعرجت
قد دخل ووضحت  لنا، بأنو  وت''ر ''لسيد  لك S.A .Rوجهة الفالحية ادل

 6احلبوب ، مبعدل قنطار من 1300حوايل  SIPالشركة  االحتياطية لألىايل 
 و ىو إنتاج منخفض بسبب اجلفاف .قنطار يف اذلكتار الواحد 

، فقد أرسلت ادلدرسة  تابالط نطقةمسؤويل عمالة اجلزائر مبنظرا الىتمام و       
للتدريب احلراش حاليا"  ''Maison Carrée'' ''لميزون كار الفالحية 

تج الدور الزراعي ادليداي لطلبتها يف التعاونية الفالحية لتابالط ، شلا جيعلنا نستن
كذلك يف تدعيم اإلنتاج النبايت والكروم و  الذي لعبتو ىذه البلديةاالقتصادي و 

ىو غرام منو و  500كل  و   47ن حوايل أنتج أحد ادلعمريإنتاج العسل ، حيث 
و قام ىذا حسب تقرير احلاكم اإلداري للبلدية  ،leroy "لوروي" ادلدعو ب

األخَت بتدعيم ثالثة فالحُت مسلمُت خباليا النحل لتوسيع ىذا اإلنتاج بادلنطقة 
بنقص طقة نأشارت ىذه التقارير أيضا إىل األوضاع االجتماعية لسكان ادلو ،

انتشار البطالة باستثناء أيام موسم احلصاد أو األعمال ادلومسية ادلرافق الصحية و 
 .(8)األخرى 

كانت ذات كثافة سكانية عالية نستخلص شلا سبق ذكره  بأن عمالة اجلزائر ،      
ادلراكز البلدية و القرى الفالحية ، لبلديات ادلختلطة و تنتشر هبا عدد كبَت من ا، و 

حزاب الوطنية ادلطالبة باحلرية ورفض االستبداد األساسية لألالنواة  اليت شكلت 
إحدى ىذه البلديات اذلامة اليت تطرقت ذلا التقارير  تابالطكانت والقمع ، و 

بذلك شكلت يف نظرنا ة بشكل مفصل يف شىت ادليادين ، و األمنية االستعماري
ا الفالحي هرغم طابعالثورة ادلسلحة ، دة خلفية لنشاط احلركة الوطنية و قاع

ىدوء سكاهنا ، لكن التسلط االستعماري على أبنائها جعلها تتبٌت والريفي و 
رطت يف العمل الوطٍت اخنحيث العمل السياسي ادلناىض لإدارة االستعمارية ، 

التعذيب باعًتاف للمضايقة و           فتعرضوا ،ىا يف ىذا النشاطساىم أبناؤ و 



 مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 75  07العدد 
 

ذلك ما صيغة سر  جدا، اليت كانت حتمل  ؛رية نفسهاالتقارير األمنية االستعما
  ذه الدراسةذل ن نتعرف عليو يف العنصر ادلوايلسنحاول أ

 القمع االستعمار  المسلط على نشطاء  الحركة الوطنية بالمنطقة – 2
نظرا للكم اذلائل من الوثائق السرية لألجهزة األمنية االستعمارية، اليت اطلعنا    

ركز على بعضها من أجل معرفة احلركة الوطنية، فإنٍت سأ ا حول نشاطعليه
 طقة.نادلضايقات الكبَتة لنشاط احلركة الوطنية بادل

  الجزائريينمراقبة اإلدارة االستعمارية للنشاط السياسي للسكان  – 2/1
ادلوضوع ، إىل قيام األجهزة األمنية هبذا اخلاصة  التقاريرالعديد من  أشارت      

يف اجلزائر ادلستعمرة مبراقبة نشاط احلركة الوطنية يف عمالة اجلزائر و دائرة ادلدية و 
بالضغط على سكان  اإلدارة احمللية موضحة قيام،  البلدية ادلختلطة لتابالط

إجبارىم على االبتعاد عن العمل السياسي باستخدام عّدة أساليب و  ادلنطقة
متعاملُت من السكان احملليُت مع اإلدارة سلربين و و  بإرسال جواسيس قمعية

 maure بادلوريسكية ادلعروفة لتخويف اجلزائريُت يف مقاىي األىايل ،االستعمارية
متابعة بعض النشطاء مثل ما حدث يف بلدية "باليسًتو" اجملاورة لتابالط ، و  

يف السجن و ىو من دوار ''بٍت خلفون''بسبب  بوضعوللمناضل ''ناظور عمر''
 .(9)نشاطو السياسي 

حلركااااااااااة االنتصااااااااااار للحريااااااااااات الدديقراطيااااااااااة ماااااااااان إمضاااااااااااء  يف تقرياااااااااار آخاااااااااارو     
األمااااااااُت العااااااااام للحركااااااااة ، مرساااااااال لألماااااااام ادلتحاااااااادة :"   ''الحسةةةةةةةةين لحةةةةةةةةول''

ورد يف ىاااااذا داث الااااايت وقعااااات يف اجلزائااااار ..." و يتحاااادث فياااااو عااااان رلماااااوع األحاااا
أىااااااااااام األحااااااااااداث الااااااااااايت وقعاااااااااات بعمالاااااااااااة اجلزائاااااااااار ، بقياااااااااااام الشااااااااااارطة التقرياااااااااار 

االسااااااااتعمارية بعااااااااّدة بلااااااااديات بإلقاااااااااء القاااااااابض علااااااااى مناضاااااااالُت سياساااااااايُت ماااااااان 
منطقاااااااااة ''األربعااااااااااء'' و التضاااااااااييق علاااااااااى مناضااااااااالي منطقاااااااااة ''تاااااااااابالط'' بااااااااادائرة 

تااااااااوقيفهم و منااااااااع االحتجاجااااااااات وادلظاااااااااىرات ادلؤياااااااادة ''ادلديااااااااة'' ماااااااان خااااااااالل 
 . (10) حلاج''للزعيم ''مصايل ا
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نشااااااااااط ،زائاااااااااريُت ُت اجلمرتعياااااااااة العلمااااااااااء ادلسااااااااالوكااااااااان لألحااااااااازاب الوطنياااااااااة و    
واساااااع قباااااال إثقاااااايف بادلنطقاااااة ، مااااان خاااااالل التجمعاااااات و اجتمااااااعي و و   سياساااااي

توعياااااااة ساااااااكان األريااااااااف و القااااااارى ،  ادلساااااااامهة يفللجزائاااااااريُت لالخناااااااراط فيهاااااااا و 
التحاااااااادث مااااااااع الساااااااالطات واخلَتيااااااااة للفقااااااااراء  و  القيااااااااام باألعمااااااااال اإلنسااااااااانية و 

شاااااااااكواىم ضاااااااااد بعااااااااااض ريُت و برفاااااااااع انشااااااااااغاالت اجلزائااااااااا ،االساااااااااتعمارية احمللياااااااااة
.إضاااااااااافة لقياااااااااام بعاااااااااض األحااااااااازاب األوربياااااااااة كااااااااااحلزب جتااااااااااوزات أعاااااااااوان اإلدارة 
مبحاولتهماااااااااااااا  SFIOو احلااااااااااااازب االشاااااااااااااًتاكي  PCAالشااااااااااااايوعي اجلزائاااااااااااااري 

 ادلنتخباااااااااة رفاااااااااع انشاااااااااغاالهتم يف اجملاااااااااالس تمالة اجلزائاااااااااريُت بالااااااااادفاع عااااااااانهم و اسااااااااا
 . (11)  ''بادلًتبول''

ة ، قامااااااات بااااااادور باااااااارز يف التوعياااااااة ديكنناااااااا أن نساااااااتخلص أن احلركاااااااة الوطنيااااااا  
النشاااااااط الاااااادءوب لفضااااااح ادلمارسااااااات القمعيااااااة  ، الاااااايت ساااااانحاول أن نتناوذلااااااا و 

 وايل ذلذه الدراسة.يف العنصر ادل
المطبقةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةى األسةةةةةةةةةةةةةالي  البوليسةةةةةةةةةةةةةية القمةةةةةةةةةةةةةع الق ةةةةةةةةةةةةةائي و  – 2/2

 (1954 -1945الجزائريين)
بنشاااااار  Thenaut (S)قاماااااات الباحثااااااة الفرنسااااااية ''تينااااااو ساااااايلفي''       

، موضااااااحة أنااااااو قضاااااااء غريااااااب و قااااااد  (12) دراسااااااة حااااااول القضاااااااء االسااااااتعماري
تتبعااااات رتياااااع مراحااااال القضااااااء القمعاااااي ادلسااااالط علاااااى اجلزائاااااريُت، مناااااذ إصااااادار 

ي عبااااااارة عاااااان إجااااااراءات ادلراساااااايم و القااااااوانُت الزجريااااااة اخلاصااااااة باألىااااااايل ، و ىاااااا
ضااااااع ماااااان خالذلااااااا ؛ و  1944و  1844ت قرنااااااا كااااااامال مااااااا بااااااُت زجريااااااة اسااااااتمر 

 ن يف سجن كبَت .اجلزائريو 
)أرشااااااااايف اإلدارة خاااااااااالل تصااااااااافحنا للعلاااااااااب األرشااااااااايفية باااااااااإكس بروفاااااااااانس و    

ة وثاااااائق تتضااااامن تقاااااارير دورياااااة جلهااااااز االساااااتعمارية للجزائااااار(، عثرناااااا علاااااى عااااادّ 
و            SLNAالفرنسااااااااااااااي ادلعااااااااااااااروف ب )س.ل.ناااااااااااااااا(  االسااااااااااااااتخبارات

، كتباااااااات و نقلاااااااات  يف PRG (13) لالسااااااااتعالماتمصاااااااالحة الشاااااااارطة العامااااااااة 
بعمالاااااة   تقاريرىاااااا بشاااااكل مفصااااال القماااااع االساااااتعماري ادلسااااالط علاااااى اجلزائاااااريُت 
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و البلدياااااااة      بشاااااااكل عاااااااام و مااااااان بينهاااااااا تقاااااااارير عااااااان دائااااااارة ادلدياااااااة  اجلزائااااااار
''، فأشااااااااارت بعضااااااااها إىل القمااااااااع القضااااااااائي الااااااااذي ساااااااالط ادلختلطااااااااة ''لتااااااااابالط

علااااااااى بعااااااااض ادلناضاااااااالُت السياساااااااايُت ، ماااااااان خااااااااالل زلاكمااااااااة رلموعااااااااة ماااااااانهم 
عشاااااااوائية باهتاماااااااات ''الفرنساااااااية Nantesمبحكماااااااة اجلناياااااااات مبديناااااااة ''نونااااااات 

ذكااااارت بشاااااكل واضاااااح :" أناااااو كلماااااا قااااابض علاااااى بسااااابب انتماااااائهم السياساااااي و 
 شرطة سلتصة ذلذا الغرض ...". يعذب و ىناكري ، حياكم بقسوة و جزائ
 بشااااكل دقيااااق شلااااا الغاااارض ماااان ىااااذه التقااااارير ىااااو إطااااالع ادلسااااؤولُت الفرنساااايُتو 

األمنيااااة تتااااابع بشااااكل كثيااااف شلااااا جيااااري أن الساااالطات احملليااااة و و  جيااااري يف اجلزائاااار
 . ''سر  جدا""يف ىذه البلديات ، وكانت ىذه التقارير حتمل عبارة 

،إىل اسااااااااتخدام األجهاااااااازة  14التقاااااااااريرماااااااان جهااااااااة أخاااااااارى تطرقاااااااات ىااااااااذه و       
ادلياااااااااه   خااااااااراطيم -التعااااااااذيب منهااااااااا:و  األمنيااااااااة لًتسااااااااانة ماااااااان أساااااااااليب القمااااااااع 

 .استخدام األدوات الكهربائية الغطس يف ادلاء  و و 
األساااااااليب ، ماااااان خااااااالل وقااااااد ذكاااااار ادلفاااااارج عاااااانهم ماااااان سااااااجن البلياااااادة، ىااااااذه 

شاااااااكواىم  للنائاااااااب العاااااااام لقضااااااااء اجلزائااااااار حاااااااول شلارساااااااة ادلكلفاااااااون باااااااالتحقيق 
معهااااااام يف مراكاااااااز االعتقاااااااال قبااااااال حتاااااااويلهم إىل ساااااااجن البليااااااادة . و قاااااااد ورد يف 

:'' بااااااأن القمااااااع كااااااان واضااااااحا فيمااااااا بااااااُت (15)دراسااااااة خاصااااااة"  اااااارب اجلزائاااااار" 
م  لالعتقاااااااال يتعااااااارض أي ماااااااواطن مسااااااال،ففاااااااي اجلزائااااااار قاااااااد 1954و  1947

ألقصاااااااااى العقوبااااااااااات مبجاااااااااارد الكتابااااااااااة أو النطااااااااااق بعبااااااااااارات تساااااااااايء للساااااااااايادة و 
أو القيااااااام بتوزيااااااع نشاااااارات أو جرائااااااد معاديااااااة الفرنسااااااية يف اجلزائاااااار كاالسااااااتقالل 

 لفرنسا''.
سااااااااااااالنا االفرنساااااااااااااي ) االساااااااااااااتعالماتجلهااااااااااااااز  أشاااااااااااااارت تقاااااااااااااارير أخااااااااااااارىو      

،SLNA)  و  1951و 1950لعااااااااااااااّدة شااااااااااااااكاوي ، أرساااااااااااااالت يف ساااااااااااااانوات
           االساااااااااااتنطاق كيفياااااااااااةالعاااااااااااام حاااااااااااول ظاااااااااااروف اعتقااااااااااااذلم و إىل النائاااااااااااب  1952

 :16منها ،شلارسة التعذيب يف حقهماالستجواب و و 
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رسالة شكوى من السيد ''شريان أزتد'' من منطقة "ادلدية" ، حيث مّت القبض  -
ساعة  48عليو من قبل جهاز أمنها وقال يف شكواه:'' أنٍت بقيت يف ادلعتقل دلّدة 

دون أكل و ال شرب ، وقد تلقيت ضربات مستمرة باألرجل و بعدىا مّت نقلي 
، و مّت نزع 1950أبريل 20وم إىل "فيال" خاصة بالتعذيب يف مدينة اجلزائر ي

و بقائي دلّدة طويلة يف العراء و تلقيت نفس التعذيب  الذي عرفتو بادلدية ، ثيا  
و بعده  ملوث ،و         ىو ماء بارد غطسي يف ادلاء دلرات عديدة ، و  حيث متّ 

وزو"لالستجواب ،حيث مّت هتديدي  ذلك مّت اقتيادي إىل قاضي التحقيق ب"تزي
ًتاجع عن زلضر التحقيق الذي أرغمت على توقيعو بالقوة ...''و ال الةيف ح

  ramidiاشتكى أيضا يف رسالتو من بعض رجال األمن أمثال ''راميدي''
 وآخرون . ’‘ havard''ىافاردو
، حيث يعرض رلموعة من ادلناضلُت  17تابالط و يف تقرير آخر خاص منطقة    

إىل التعرض  ، MTLD  الدديقراطيةالسياسيُت حلركة االنتصار للحريات 
 للسجن و العقوبات ادلالية، وىم كاآليت:

 بوبكر دراجي من أومال)سور الغزالن(  -
 وضاح العاتق من  //       //  -
 سعيدوي مصطفى من تابالط   -
 براىيمي الشارف من      // -
 بن العامل العامل من        //   -
 دروجي الطاىر   من      // -
 حدو زلمد        من       // -
 عثماي العيد       من        //  -
 سعيدون ابراىيم     من دوار زيانة  بتابالط   -
 قرواي مهدي        من      //       //  -
 مزيان تركي و فرحاي عمار و فرحاي زلمد من نفس الدوار .  -
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نا و عقوبة مالية تراوحت ما مّت احلكم عليهم ما بُت ستة أشهر و سنة سجو      
أشارت ىذه التقارير إىل القمع و بُت ستة أالف فرنك وعشرة أالف فرانك .

، اليب ردعية يف حق اجلزائريُت ادلمارسُت للعمل السياسي ادلسلط، باستخدام أس
 حسب تعبَت اإلدارة االستعمارية الفرنسية . ،بذريعة زلاربة احلركات االنفصالية

األمنية تستغل بعض األحداث للتنكيل بالوطنيُت بعد اكتشافها كانت األجهزة و 
 مالت تفتيش واسعة  اليت قامت، بالقطاع القسنطيٍت  (O.S)للمنظمة اخلاصة

، واعتقال كل مشتبو فيو ؛ حيث (18)يف حق ادلناضلُت مبنطقة تابالط و ضواحيها
 ذلا .تناول تقرير مفصل للعناصر اخلطَتة بادلنطقة و ضرورة التصدي 

نظرا ذلذه ادلمارسات البوليسية يف حق ادلناضلُت الوطنيُت بعمالة اجلزائر ، نتج و    
لت يف حدوث موجة من االحتجاجات عنها ردود فعل عديدة ، دتث

االستنكارات للقمع ادلسلط على احلركة الوطنية من قبل زعماء بارزين أمثال و 
دة''آجلي روبويكان'' ''فرحات عباس''و 'مصايل احلاج''،حيث تطرقت جري

وضحت  ''مجموعة من أسالي  القمع''يف مقال ذلا حتت عنوان ، (19)اليسارية
االنتصار للحريات الدديقراطية ، أصدرت بيانا حول  من خاللو:''أن حركة

دلستمر ادلوضوع  قالت فيو، أن معلومات واردة تشَت إىل القمع االستعماري ا
 لالستعالماتو أضافت أيضا  : '' أن أجهزة األمن  بشكل وحشي...'' ، 

فت دأر و        ، هبدف تربير قمعها للوطنيُت ...''  العامة تريد إجياد جو غَت أمن
موضحة عل لسان البيان السابق ذكره : ''أن ذلك ال خييف اجلزائريُت الذين 

يدة يف عدد أضافت نفس اجلر و .يتطلعون إىل حتقيق السيادة الوطنية ادلفقودة ...''
احلزب الشيوعي االنتصار للحريات الدديقراطية و  : '' أن منتخيب حركة20آخر ذلا

القمع و بالتماس ينتقدون فيو اجلزائري للمجلس البلدي ''حلسُت داي'' ، تقدموا 
 اليقظةطالبوا من السكان ادلسلمُت ق سراح ادلعتقلُت السياسيُت ، و يطالبون بإطال

 حتقيق احلرية...''. من أجل
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ىي شلثلة يسارية ، فقد اجلزائر ، و أما إحدى أعضاء اجمللس العام لعمالة     
تقدت العنف ادلفروض على اجلزائريُت من قبل اإلدارة ، و صّرحت بأهنا نا

 .  21سنة 130ُت اجلزائريُت الذين يتعرضون للقمع منذ ممتضامنة مع  ادلسل
التقارير السرية ، باعًتاف األجهزة األمنية ، حول دلقارنة ما ورد يف ىذه و      

لحكومة العامة يف طبقة يف اجلزائر ، مع تقارير احلاكم العام لسياسة القمع ادل
من خالل ادلرسلة إىل وزير الداخلية الفرنسي ، صلده يربر ىذه األفعال  ،اجلزائر

قراطية ، ويف إشارتو إىل األنشطة اخلطَتة حلزب حركة االنتصار للحريات الددي
ادلقابل صلد تقرير آخر يورد بأن رلموعة من ادلناضلُت السياسيُت للحزب تظاىروا 

شلا ال  ،PRG (22)العامة  االستعالماتمبدينة اجلزائر ضد تصرفات رجال شرطة 
شك فيو أن ىذه التقارير تعًتف بوجود قمع،لكنها حاولت تربيره مبحاربة 

 .لفرنسية االنفصاليُت والرافضُت للسيادة ا
ن األحزاب الوطنية  ذلذه الغاية صلد بعض شلثلي السكان ادلسلمُت مو      

مناضلي حقوق اإلنسان يتعاطفون مع اجلزائريُت ، من خالل رفع واليسارية و 
، ذلك ما سنحاول التطرق لو يف العنصر انشغاالهتم باجملالس احمللية و اجلهوية 

 .ذلذه الدراسةادلوايل 
المنطقة في رفع انشغاالت السكان بالمجلس الجهو   دور منتخبي – 3

 لعمالة الجزائر
إن التطرق ذلذا ادلوضوع ، ىو تكملة لدور احلركة الوطنية يف اجملالس ادلنتخبة      

اجمللس  أن عتباراُت على ادلستوى اجلهوي ، بم، يف عرض مشاكل السكان ادلسل
منها  ،بلدياهتاادلدية و  ةبينها دائر ومن  بلديات العمالة ،العام ديثل رتيع دوائر و 

للسكان من ادلستقلُت ادلسلمُت  أن ىؤالء ادلمثلُتو . "تابالطل ادلختلطة"البلدية 
كانوا يدافعون يف ،  بعض أعضاء األحزاب الوطنية وادلؤيدين لإدارة االستعمارية و 

 .(23)تدخالهتم عن السكان ادلسلمُت 
على قائمة ادلنتخبُت للهيئة الثانية ذلذا اجمللس وجدنا أمساء وعند إطالعنا       

فارس عبد ''و  بوشنافة محمدبارزة ، من بينهم شلثلي دائرة'' ادلدية ''  أمثال '' 
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قاما بالدفاع  رزتان يف ىذا اجمللس ،من بوغاري و مها شخصيتان با'' الرحمان
ماعية ، كقلة ادلرافق جتاالعن سكان ادلنطقة ورفع انشغاالهتم االقتصادية و 

كان اجمللس العام يف تشار البطالة يف صفوف ادلسلمُت، و انالصحية والتعليمية و 
 امبناقشة السياسة العامة للحكومة يف اجلزائر،وحكامهالعديد من دوراتو ، يقوم 

، بالتطرق Leonardو ليونارد   ’’Naegelan’‘أمثال ''ناجيالن''  ،العامون
االجتماعية، إضافة إىل تدخل أعضاء احلزب الشيوعي يف و للمسائل االقتصادية 

 ادلسائل السياسية اخلاصة بالقمع االستعماري ، شلا كان يثَت حتفظات وايل العمالة 
يقوم برفع اجللسات معتربا أن ىذا اجمللس ال خيولو القانون بالتحدث يف ادلسائل و 

  . (25)السياسية
الشيوعيُت ، يقومون بتقدمي يُت و من الوطن كان أعضاء اجمللس العامو     

الضغط على طالق سراح ادلسجونُت السياسيُت و التماسات ، حول العفو وإ
 .(26)احلكومة العامة ، لًتفع ىذا االنشغال إىل حكومة ادلًتبول 

  سائلإن دور أعضاء اجمللس العام لعمالة اجلزائر ، كان مهما يف مناقشة رتيع ادل
دوائرىم و كانوا يعودون إىل بلدياهتم    الذيننشغاالت اخلاصة بسكان ادلنطقة ، اال

 ادلختلفة .رفع انشغاالهتم لاللتقاء بالسكان و 
الضغط ادلستمر من ، وشلارستها دارة االستعمارية نظرا للتعتيم اإلعالمي لإو       

مؤيديها من بعض السكان احملليُت ، سئمت احلركة و    قبل أجهزهتا األمنية 
مل جتد بدا من استخدام ذات االجتاه االستقاليل من ىذه ادلمارسات ، و الوطنية 

أسلوب ادلقاومة ادلسلحة للضغط على ىذه اإلدارة لتستجيب لتطلعات اجلزائريُت 
 وميف يمنطقة تابالط مع موعد جديد للتاريخ ، ؛ حيث كانت عمالة اجلزائر و 

 . 1954الفاتح من نوفمرب 
 
 
 1954مشاركة منطقة تابالط في ثورة التحرير خالل الفاتح من نوفمبر  -4
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شهدت عمالة اجلزائر كغَتىا من مناطق الوطن األخرى ، اندالع الثورة      
مل تغب منطقة تابالط عن ىذا احلدث و      ، 1954ادلسلحة ليلة ألول نوفمرب 

 اذلام .
العام للجزائر ''ليونارد'' بإرسال تقرير مفصل إىل وزير الداخلية قام احلاكم و 

، و جاء فيو سرد 27حول الوضع العام يف اجلزائر1954نوفمرب  07الفرنسي يوم 
 ألىم األعمال اإلجرامية حسب وجهة نظره ، ومنها مهارتة ادلنشآت العمومية

مدينة و يلت حاليا ""تسيمسقطع خطوط اذلاتف الرابطة بُت ''فياالر'' و  بتابالط 
ة باعتقال األشخاص ادلتورطُت . حتدث التقرير عن حترك األجهزة األمنياجلزائر ،و 

ادلنخرطُت يف حركة االنتصار للحريات يد من أبناء تابالط ادلتعاطفُت و اعتقل العدو 
 الدديقراطية .

عرفت ادلنطقة زتلة قمع واسعة استهدفت السكان  حداث،ونتيجة ذلذه األ    
ىذه السياسة ادلنتهجة يف  روني ليوناردأكد احلاكم العام ، حيث لمُت ادلس

، من خالل التفاصيل عما وقع ليلة أول نوفمرب (28)اجلزائر أمام اجلمعية اجلزائرية
أكتوبر من قبل التقارير  31حيث قال:'' أنٍت تلقيت أنباء عن أحداث ليلة 

أضاف أنو بعد ذتانية أيام ، إجرامية، و ،وقد اعتربىا أعماال  األمنية واجلرائد ...''
فإنو قد تلقى دعما من وزارة الداخلية للجزائر من أجل احلفاظ على أمن اجلزائر 

 حسب اعتقاده .
 16آخر لو أمام اجلمعية اجلزائرية يوم من جهة أخرى قال يف خطاب و     

االنتصار اخنراط حركة ، و  ثو نظرا لألحدا :'' أتأسف للقتلى 1954نوفمرب 
للحريات الدديقراطية يف ىذه األعمال ، فإنٍت طالبت من احلكومة حّل ىذا 

 . (29) ''احلزب
قمع عشوائي ، دون لسياسة ال، استخدام فرنسا يف اجلزائر  نظرنايف  ذلك ربتيع   

رفض السيطرة إىل قائع اليت أّدت بالشعب اجلزائري الو حتليل للظروف و 
بعد ما جرب معها األساليب  ل العنف الثوري ،استخدام وسائو  ةاالستعماري

 السلمية دلّدة طويلة.  
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،  jean van jour''(30)من جانب آخر عرض السيد ''جُت فان جور و      
لذين سقطوا يوم عيد القدسيُت ، من العام عرضا عن اجلرحى و القتلى امدير األ

وادلناطق اليت وقعت فيها األحداث   أتعهد بتحقيق األمن يف العمالةقال :'' إنٍتو 
بعمالة اليت وقعت مبنطقة ألوراس و ...'' .و ذكر أيضا سلتلف العمليات بالتفصيل 

منطقة القبائل و منطقة الظهرة مبستغاًل ، دتثلت حسب رأيو يف اغتياالت اجلزائر و 
حاول حتليل ىذه و        كنات الدرك و قطع وسائل االتصال،ومهارتة ث

ىذه العمليات  األحداث ، مستفسرا عن كيفية دتكن ىذه اجملموعات من تنفيذ 
لقمع والزجر ادلسلط على اعًتاف باىو و  ،، رغم السياسة األمنية ادلتشددة

 اانقسامهدلتوفرة لديو عن حركة االنتصار و عرج إىل ادلعلومات األمنية ااجلزائريُت ، و 
عالقة ذلك باألوضاع الدولية و  التابعُت للمنظمة اخلاصة بروز رتاعة من األفراد و 

قّدم ا العديد من ادلعلومات ...'' . و ، و قال :'' أن اجلهات األمنية كانت لديه
إن شرطة تربيرات حول صلاح ىذه العمليات أمام اجلمعية الوطنية قائال :'' 

       م ...'' ، العامة جاىزة حلراسة األجانب و مراقبة الوضع العا االستعالمات
أشار أيضا حلملة ساعدة اجلزائر على االستقرار ؛ و طالب من ادلًتبول مو 

و منها  مركزا على بعضها،اليت مست اجلزائريُت بدوائر عمالة اجلزائر ،االعتقاالت
: 
 توقيف ثالثة أفراد من ''شون مارشال '' -
 من'' أومال'' ذراع ادليزان.شخص  11توقيف   -
 بباعلي //     09//             -
 بوفاريك //     04 //            - 
 الصومعة //     16  //            -
ال تعكس حقيقة ما جرى يف األيام األوىل  ،ىذه اإلحصائياتأن  صلد   

يف  ةتقارير أخرى أشارت إىل اعتقاالت واسعالندالع الثورة التحريرية من خالل 
بأنو حاول التقليل من  ،نعتقد من جانبنا، و (31)ارصفوف حركة االنتص

 اجلزائريُت.جتنب احلديث عن السياسة القمعية اليت سلطت على و  األحداث،
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  خالصة 
إىل اإلجراءات و األساليب البوليسية ادلتواضعة يف ىذه الدراسة تطرقنا     

 ،خصوصا على وجو نطقة تابالطمو          اليت شهدهتا عمالة اجلزائر ،القمعية
دلا تعرض لو اجلزائريون بالبلديات  ،يف حق السكان العزل إبادةحرب  باستخدام
ذون اليت كانت تسَت من قبل حكام مدنيُت غَت منتخبُت ، كانوا ينف ،ادلختلطة

رغم ىذه السياسة و ؛ قمعي يف حق اجلزائريُتالسياسة القمعية بشكل زجري و 
لنا  كشفتاة السياسية الوطنية . و يف احلي ط تابالمنطقة شاركت  القمعية ، فقد

نطقة كغَتىا من البلديات ادلختلطة ، اليت توجد هبا  ادل، أن  الوثائق ادلطلع عليها
استثنائية  ؛ كانت ختضع لقوانُت صارمة و  اجلزائريُتكثافة سكانية كبَتة من 

 ت بنائها لالعتقاالض أيعر وتومنعهم من النشاط السياسي ،  عليهمبالضغط 
 .(32)مصادرة أراضيهم  ادلطاردات و و 

التنفيذية للبلديات ادلختلطة  والكاملة الصالحيات  قد قامت األجهزةو     
إىل احلكومة العامة 1954مفصلة قبل سنة العماالت ، بإرسال تقارير و  الدوائرو 

 والثقافية ؛االجتماعية و االقتصادية ر ، تشَت إىل األوضاع السياسية و يف اجلزائ
رتعت ىذه التقارير يف ملف شامل حتت عنوان '' اجلزائر يف نصف قرن  حيث

   .(33)من خالل تقارير السلطات احمللية يف اجلزائر
 :نتائج اخلاصة هبذه الدراسة يف ما يلي ذلذه الغاية استخلصنا بعض الو  
اد دلدينة اجلزائر إسًتاتيجية، باعتبارىا منطقة إسنمنطقة تابالط منطقة  تعترب ا -
 مهزة وصل مع دوائر عديدة كادلدية و تزيوزو و البليدة .و 
 شارك سكاهنا يف احلياة السياسية ، باخنراط أبنائها يف األحزاب الوطنية .  -
،باعتقال العديد مضايقات على النشاط السياسيتعرضت ادلنطقة لقمع أمٍت و  -

ستعمارية  ملة  ض العقوبات ادلالية عليهم، و قيام اإلدارة االفر و من ادلناضلُت 
  .الثورة التحريرية هتديد لسكاهنا خالل اندالع

دفعت قّدمت الشهداء و يف أحداث التاريخ الوطٍت و ، منطقة تابالطسامهت  -  
إننا كباحثُت عن احلقيقة ورىا النضايل يف رتيع زلطاتو ، و بسبب د ،ذتنا غاليا
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من التارخيية نشهد ، بأن ادلنطقة كان ذلا دورا بارزا خالل نضال احلركة الوطنية 
، شلا هبذه ادلنطقةخالل قراءتنا ادلتواضعة للوثائق اخلاصة بنشاط احلركة الوطنية 

يف الفاتح  جعلها من بُت ادلناطق األوىل اليت سامهت يف تفجَت الثورة ادلسلحة
  . 1954نوفمرب 
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 : المالحق

: يتناول وثيقة خاصة مبجموعة مناضليي حركة االنتصار 01الملحق رقم 

 للحريات الدديقراطية من تابالط 

 CAOM boite N° 4I/226بسبب نشاطهم السياسي ، أنظر: اعتقلوا

: شكوى ألحد ادلعتقلُت بسجن البليدة للنائب العام لقضاء 02لحق رقم الم

 اجلزائر ، أنظر:

 CAOM boite N° 4I/226 
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 في المغرب األوسط  المخطوطة أحباس الكتب
 م(16-31هـ / 10-7)-االنتفاع بها  وأشكالمواصفاتها 

 أ.د عبد العزيز فياللي                           كروم عيسى         
 2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

 الملخص
يف بالد اٞنغرب  من بٌن أنواع األحباس اليت سارع الناساٞنخطوطة كانت الكتب  

إىل ٓنبيسها على اٞنكتبات اٝناصة، والعامة يف  األوسط خالؿ العصر الوسيط
اٞنساجد و اٞندارس و الزوايا، لينتفع هبا اٞندرسوف وطلبة العلم؛ فقد صاحب بناء 
اٞنساجد واٞندارس إنشاء اٝنزائن  وٓنبيس الكتب العلمية والدينية عليها، من 

مة الناس؛ وكاف للكتب اٞنخطوطة ابسة طرؼ السالطٌن ومن طرؼ عا
خصائص انفردت هبا، مثل كتابة حبس يف أوىل أوراقها ويف بعض أوراقها الداخلية 
لتميزىا عن بقية الكتب األخرى؛ كما كانت ٟنا ضوابط شرعية وقانونية 

حيث كانت ٔنضع لشروط ١نبسيها، كأف ال خيرج من اٞنكتبة أو الستغالٟنا 
 سخ، كما كاف ىناؾ ٕنييز يف االستغالؿ بٌن الكتب واٞنصاحف.القراءة دوف الن

  ، اٞنكتبات، اٝنزائناٜنبس، الوقف، اٞنخطوطاتالكلمات المفتاحية: 
  Manuscripts were among the types of waqf that 
people rushed, in the central Maghreb during the 
middle ages, to waqf  in private libraries in 
mosques, schools and Zaouias so as to benefit 
teachers and students.The building of mosques and 
schools came along the establishment of cabinets 
and making of  habous (wakf) of scientificand 
religions books, in them, by sultans and the general 
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public as well. Wakf manuscripts had 
characterietics property them like writing 
“Habous” on the first sheet and on some of the 
sheets inside in order to differentiate them from the 
other books.They also had legitimate and legal 
rules to use them since they were subject to the 
terms of people who put them in waqf such as not 
to let them come out of the library without coping 
as there was also distinction  between the 
exploitation of books and Korans.  
Keywords ; habouse, wakf,  Manuscripts, libraries, 
religions books 

 
 مقدمة 

 نوع من الصدقات اٛنارية اليت حّثت الشريعة اإلسالمية 1اٜنبس أو الوقف  
 عماؿ الرب و اإلحساف، يسعى صاحبو من ورائو، كما يعترب من أعظم أعليها

اٜنُُبس بأنو   التقّرب إىل ا وابتغاء اٛنزاء يف حياتو وبعد ٣ناتو؛ عّرؼ الفًنوزآبادي
كل شيء وقّفو صاحبو من خنل، أو كـر أو غًنىا فيحِبس أصلو ويسبل غلّتو. 
واٜنبيس من اٝنيل اٞنوقوؼ يف سبيل ا، وقد حّبسو وأحبسو. وأضاؼ أّف 

وجاءت مشروعية  2ٓنبيس الشيء يعين أف يُػبّػقَّى أصلو وجيعل ٖنره يف سبيل ا.
ت الكردية واألحاديث النبوية الشريفة، نذكر الوقف استنادا على ٠نموعة من اآليا

ـَ َوَأخَّرَ ﴿منها قولو تعاىل نَساُف يَػْوَمِئٍذ ّنَا َقدَّ َلْن تَػَناُلوا  ﴿، وقولو تعاىل  3﴾يُػَنبَُّأ اإْلِ
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سنة ويف ال4﴾اْلربّ َحَّتَّ تُػْنِفُقوا ٣نَّا ٓنُِبُّوَف َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َشْيء فَِإفَّ اللَّو ِبِو َعِليم. 
، قاؿ: " ِإَذا َماَت اإِلْنَساُف وسلمعن أيب ىريرة، أف رسوؿ ا صلى ا عليو 

يَْدُعو  ، أَْو َوَلد َصاِلحيُػْنتَػَفُع بِوِ  ، أَْو ِعْلمِمْن َثالٍث: َصَدقٍَة َجارِيَةٍ انْػَقَطَع َعَمُلُو ِإال 
لى ا ، ويف حديث آخر عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ رسوؿ ا ص5َلُو "

ْؤِمَن ِمْن َعَمِلِو َوَحَسَناتِِو بَػْعَد َمْوتِِو ِعْلًما َعلََّمُو َوَنَشَرُه، 
ُ
عليو وسلم "ِإفَّ ٣نَّا يَػْلَحُق اٞن

َوَوَلًدا َصاِٜنًا تَػرََكُو، َوُمْصَحًفا َورَّثَُو، أَْو َمْسِجًدا بَػَناُه، أَْو بَػْيًتا اِلْبِن السَِّبيِل بَػَناُه، أَْو 
 6َأْجرَاُه، أَْو َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َمالِِو يف ِصحَِّتِو َوَحَياتِِو، يَػْلَحُقُو ِمْن بَػْعِد َمْوتِِو"نَػْهرًا 
٣نتلكات عقارية، و٣نتلكات منقولة، كما مّست  مابٌن األحباسوقد تنوعت    

٢نتلف ٠ناالت اٜنياة ثقافية، واجتماعية ودينية واقتصادية، ففي اجملاؿ الثقايف ركز 
اٞنسلموف على بناء اٞندارس، واٞنساجد والزوايا وتزويدىا بالكتب؛ وكاف ٟنذه 

ا وذلك ألمهيتها رواية وكتابة وإقراء وتأليفمن طرؼ اٞنسلمٌن األخًنة عناية كبًنة 
 7.العلمية، ودورىا يف خدمة العلم 

انطالقا من ىذا الباب سارع بعضهم إىل ٓنبيس الكتب ّنختلف أنواعها على و   
اٞنكتبات اٝناصة، و العامة يف اٞنساجد و اٞندارس و الزوايا، من أجل االنتفاع هبا 

 اٞندرسٌن. من سواء من طلبة العلم أو
الدراسة إىل الكشف عن سّنة ٓنبيس الكتب  ى ىذهتسعتأسيسا على ما سبق    

ومواصفاهتا وأشكاؿ استغالٟنا من خالؿ اإلجابة على األسئلة التالية: إىل أي 
مدى وصلت عناية أىل اٞنغرب األوسط ُنبس الكتب؟ ومن ىي الفئات 

َحَبسة؟ وكيف كانت تستغل كتب األحباس؟
ُ
َحِبسة؟ وما أنواع الكتب اٞن

ُ
 اٞن

 بإنشاء المكتبات ووقف األوقاف عليها االهتمام - 3
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كاف لتشييد اٞندارس يف اٞنغرب األوسط دور كبًن يف تنشيط اٜنركة العلمية،     
ومل يكن بناء اٞندارس وحده كافيا لنجاح العملية التعليمية دوف رصد األمواؿ 
ٔنصص لنفقات و أجور القائمٌن عليها، ويظهر ذلك جليا ما قاـ بو أىل الرب و 

 ًن من حكاـ و١نكومٌن يف ٓنبيس األمواؿ على ٢نتلف اٞنؤسسات التعليمية؛اٝن
وكانت اٞندارس أىم اٞنؤسسات العلمية اٞنستحدثة خالؿ القرف الثامن اٟنجري 

والربط  الرابع عشر اٞنيالدي لتقـو بعملية التعليم، إىل جانب اٞنساجد، والكتاتيب
إىل ديار بالد اٞنغرب، حظيت ىذه  اليت كانت معروفة منذ ٠نيء اإلسالـ والزوايا

اٞنؤسسات بالعناية اٞنادية من طرؼ السالطٌن، فكلما بنيت مدرسة إال أوقفوا 
رّنا  ،وغًنىا 8عليها األوقاؼ الكثًنة من األراضي والدور واٜنمامات والطواحٌن

من أجل ضماف استمرارىا يف أداء مهامها العلمية النبيلة؛ ولتكوف مصدرا ماليا 
لقي ىذا العمل استحسانا من طرؼ الناس  9ت ومرتبات اٞندرسٌن والطلبة؛ٛنرايا

حَّت أصبحت اٞندارس تستقطب أعدادا كبًنة من الطلبة واٞندّرسٌن إليها، وكانت 
وزيادة على ذلك ومن أجل توفًن  10للمدرسة غرؼ تابعة ٟنا يسكنها الطلبة،

كتب عليها سواء يف طالب مت إنشاء خزائن الكتب وٓنبيس اللاٞنناخ اٞنالئم ل
اٞنساجد أو يف اٞندارس لتكوف سندا و معينا تساعد الطلبة على االستزادة من 

 العلـو اٞنختلفة اٞنصادر.
إف إنشاء اٞنكتبات مل يكن جديدا على أىل اٞنغرب األوسط، بل كاف معروفا    

اىتم والة الدولة الرستمية من قبل على توفًن الكتب عندىم منذ فرتة بعيدة، فقد 
وجلبها إىل تيهرت من البقاع البعيدة، ذُكر أف البيت الرستمي كاف بيت العلـو 
وجامعا لفنوهنا، ويبحثوف عن الكتب ويسعوف للحصوؿ عليها، فقد بعث اإلماـ 

ـ( 788-777ىػ / 171-ىػ 160)عبد الوىاب بن عبد الر٘نن بن رستم 
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 اوكاف ألئمة الدولة الرستمية اىتمام 11ينار إىل البصرة ليشرتوا لو هبا كتبا؛بألف د
يف إنشاء اٞنكتبات العلمية اليت كانت زاخرة ّنختلف أنواع العلـو يف  ابالغ

اليت كانت ٓنوي ثالٖنائة  12،"اٞنعصومة "العاصمة تيهرت، ومن أشهرىا مكتبة 
ولكنها مل تسلم من اٜنرؽ  ،لعلـوألف ٠نلد يف ٢نتلف أنواع الفنوف، واآلداب وا

، ـ908ػ/ى296سنة  رتأثناء غزوىم ٞندينة تيهعلى أيدي الشيعة اإلٚناعيلية 
 13ومل يرتكوا فيها إال ما تعلق بالرياضيات، واٟنندسة والطب.

كثرت  اديةمالولع بإنشاء اٞنكتبات ففي عهد الدولة اٜن زاد مع تطور الزمنو    
تلك اليت كانت فمن اٞنكتبات العامة اٞنكتبات العمومية واٞنكتبات اٝناصة، فيها 

متواجدة يف اٞنساجد متاحة للجميع، ونذكر على سبيل اٞنثاؿ اٞنكتبة اليت كانت 
بالقلعة كانت ٣نلوءة بالكتب اٞنتنوعة امولة من أقطار اٞنغرب،  يف مسجد اٞننار

وكذلك اٝنزانتٌن اللتٌن كانتا موجودتٌن  14و اٞننقولة عن دروس أساتذة اٛنامع.
سنة  إىلؤه ع األعظم ببلدة قسنطينة الذي يعود بنابباب البهو من أبواب اٛنام

باٛنامع 15والطالب للقراءة هما العلماءيد علدـ حيث كاف يرت 1038ىػ/430
اصة فكانت ٓنت تصرؼ أصحاهبا وعلى وجو التحديد العلماء أما اٞنكتبات اٝنو 

واٞندرسوف، مثل اٞنكتبة اليت كاف ديتلكها أبو عبد ا بن اٜنسن بن ميموف منهم 
أتاحها للطالب ال فضل لو عليهم  16ـ (،1274ىػ/ 673التميمي القلعي ) ت

 17فيها، يطبق فيها نظاـ اإلعارة.
ويف العهد الزياين ازداد اىتماـ أىل اٞنغرب األوسط بتشييد اٞنكتبات ووقف   

دىار اٜنركة العلمية، خاصة منذ منتصف القرف الثامن اٟنجري الكتب عليها مع از 
الرابع عشر اٞنيالدي، حيث كانت اٞنساجد واٞندارس تغص باٞنصاحف، والكتب 
اٞنتنوعة من العلـو العقلية والنقلية و الفنوف واآلداب يف خزائنها؛ و٣نا اشتهر من 
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نشاء السلطاف أيب ٘نو مكتبة اٛنامع الكبًن بتلمساف، وىي من إ اٞنكتبات العامة
واليت كانت توجد على  18ـ(،1388-1359ىػ /791-760موسى الثاين )

أمر بعمل ىذه اٝنزانة اٞنباركة السلطاف أبو "ديٌن اراب وكاف قد دوف على باهبا، 
٘نو بن األمراء الراشدين أيد ا أمره وأعز نصره ونفعو ّنا وصل ونوى و جعلو 

الفراغ من عملها يـو اٝنميس ثالث عشر لذي القعدة عاـ من أىل التقوى وكاف 
وال يستبعد أف يكوف قد أنشأ مثلها يف اٞندرسة اليعقوبية  19،" سبعمائة و ستٌن

اليت بناىا ٔنليدا لوالده األمًن أبو يعقوب، فقد احتفل بافتتاح اٞندرسة احتفاال  
 20كبًنا وأكثر عليها من األوقاؼ.

 – 1394ىػ / 801 – 796زياف ١نمد بن ٘نو ) وذُكر عن السلطاف أيب    
أنو كلف بالعلم حَّت صار منهج لسانو وروضة أجفانو، وكاف  21ـ( 1399

وأف عناية واىتماـ ىذا السلطاف  22ناسخا للمصاحف ولكتب الفقو واٜنديث؛
ّنقدـ اٛنامع األعظم بتلمساف، اليت  "للعلم والعلماء جعلتو ينشئ مكتبة عظيمة 

شريفة اٞنخلدة من ذكره اٛنميل ما سرت بو الركباف، ٞنا أوقف ىي من مآثره ال
كما كانت الزوايا التابعة  23"وصاؼعليها من األوقاؼ اٞنوجبة للوصف َنميل األ

ألىل التصوؼ ٓنوي العديد من الكتب ابسة عليها فقد ذكر ١نمد ابن صعد 
التازي ّندينة ـ( أف زاوية الشيخ إبراىيم 1495ىػ/901األنصاري التلمساين)ت

 24وىراف كانت ٓنوي على اٝنزائن اٞنملوءة بالكتب العلمية وآالت اٛنهاد.
وظلت ىذه اٞنكتبات تؤدي رسالتها العلمية طيلة فرتة العصور الوسطى مث   

اٜنديثة، وقد وأضيفت إليها العديد من اٝنزائن إىل درجة أف الفرنسيٌن اندىشوا 
يها أثناء ٘نلتهم على اٞندف اٛنزائرية مثل ٜنجم الكتب اٞنخطوطة اليت وجدوىا ف
ىذه اٞنكتبة اليت توارثتها العائلة عن  25مكتبة عائلة الفكوف ّندينة قسنطينة؛
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األجداد منذ العصر الوسيط كانت ٓنتوي على أكثر من ألفٌن وٙنسمائة ٠نلد 
 26.أغلبها يف الفقو واٜنديث

و٣نا يؤسف لو أف ىذه اٞنكتبات مل تعد قائمة، فال نعرؼ شكلها وال حجمها    
و ال كيف كانت تنظم فيها الكتب، ولكن ال يُستبعد أف تكوف كمثيلتها يف 
األقاليم اجملاورة، فمن خالؿ الدراسة اليت قاـ هبا ١نمد اٞننوين حوؿ أنظمة 

دة مناذج يف كل البالد اٝنزانات العمومية يف اٞنغرب الوسيط، حيث تتبع ع
اٞنغاربية واألندلس، توصل إىل أنو كاف يوجد نوعٌن ألجهزة وضع الكتب 

وكال منهما كاف  إما اٝنزانات اٜنائطيةباٝنزائن، وىي إما الدواليب اٞنتحركة، و 
ويبدو أف ىذا التنظيم كاف  27يشتمل على رفوؼ داخلية توضع عليها الكتب.

يسري على ٗنيع اٞنكتبات اليت ٓنوى عددا كبًنا من الكتب، وىي طريقة مثلى 
تسمح للباحث الوصوؿ إىل الكتاب بسهولة وهتدؼ إىل اافظة عليو من التلف، 
أما بالنسبة إىل تزويد اٞنكتبة بالكتب فكاف الغالب عليها كتب ١نبسة إما من 

سعى الكثًن منهم إىل توفًن الكتاب بشَّت الطرؽ، وإما  طرؼ السالطٌن الذين
من طرؼ اٝنواص و السيما العلماء و الفقهاء حيث دأب بعضهم على ٓنبيس 

 نسخ ٣نا يؤلفوف.  
 أحباس الكتب من طرف السالطين - 2
ْنلت عناية أىل اٞنغرب األوسط يف نشر العلم بتحبيس الكتب بشكل الفت    

سابع اٟنجري الثالث عشر اٞنيالدي، ويندرج ٓنبيس الكتب لالنتباه، منذ القرف ال
من طرؼ السالطٌن يف إطار تشجيعهم للعلم، فباإلضافة إىل بناء اٞندارس، 
واٞنساجد أكثروا األوقاؼ عليها من األمالؾ العقارية ليضمنوا ٟنا دخال قارا، 

بة فكانوا حيبسوف عليها اٞنصاحف والكتب اٞنتنوعة، لتكوف ٓنت تصرؼ الطل
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واٞندرسٌن؛ حيث شهدت فرتة العصور الوسطى صعوبة يف اٜنصوؿ عليها من 
األسواؽ فكاف بعضهم يقطع أمياال ليفوز بكتاب خاصة الكتب النادرة، ومن 
الشواىد على ذلك أف أحدىم  يف منتصف القرف اٝنامس اٟنجري ٞنا ٚنع 

ىػ / 171-ىػ 160)بكتاب تفسًن القرآف الكرمي لإلماـ عبد الر٘نن بن رستم 
يباع يف أسواؽ القلعة سافر إليها قادما من ورجالف، غًن أنو مل ـ( 777-788

 28يفلح يف اٜنصوؿ عليو إذ ُأخرب بأنو قد بيع.
و الكتب كانت والزالت من أىم الوسائل اٞنساعدة على طلب العلم، ومل     

يكن اٜنصوؿ عليها يف ذلك الوقت من طرؼ الطلبة أمرا سهال، فقد ال جيد 
ومن أجل ذلك لقيت  29الطالب عّما يبحث عنو يف السوؽ أو عند الوراقٌن؛

عملية ٓنبيس الكتب كل التشجيع من طرؼ الناس، فأصبحت جل الكتب 
اٞنوجودة يف اٝنزانات، واٞندارس واٞنساجد تابعة لألحباس، وظلت اٞنكتبات ىي 

لكثًن من طلبة الوجهة الرئيسية للمنشغلٌن بالعلم؛ ولعل قلة الكتب وعدـ قدرة ا
العلم اٜنصوؿ عليها جعل السالطٌن حيبسوف الكتب ويضعوهنا يف اٝنزائن كلما 
بنو مدرسة جديدة لتكوف يف متناوؿ اٞنتعلمٌن واٞندرسٌن؛ فعندما بنيت مدرسة 
العباد بتلمساف استفادت مثل بقية اٞندارس األخرى من ٓنبيسات الكتب من 

ـ( وىذا 1351 – 1331ىػ/ 751 -732طرؼ السلطاف أبو اٜنسن اٞنريين )
ما نلمسو من قوؿ صاحب اٞنسند" ...ىذه اٞندارس مع ما حبس يف جلها من 
أعالؽ الكتب النفيسة واٞنصنفات اٞنفيدة فال جـر أف كثر بسبب ذلك طلب 

 30العلم وعدد أىلو. و ثواب اٞنعلم واٞنتعلم يف ميزاف حسناتو بلغو ا ذلك"
تهم للكتب وخاصة اٞنصحف الشريف، جعلتهم إف حب اٞنسلمٌن وعناي     

ينفقوف األمواؿ الكثًنة ٝندمتو نشرا، وٓنفيظا وٓنبيسا، وشارؾ يف ىذه العملية  
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فأصبحت سّنة ٘نيدة سار عليها معظم السالطٌن واألمراء؛  فئات اجملتمع،كافة 
فعلى الرغم من أف حبس الكتب يرجع إىل فرتة قددية يف تاريخ اٞنغرب األوسط، 
إال أف سالطٌن الدولة الزيانية كاف ٟنم باع طويل يف ىذا اجملاؿ حيث حبسوا  

ويف  31،كتبهم على كتاتيب التحفيظ ليستفيد منها أوالد الضعفاء واٞنساكٌن
 اٝنزانات، واٞنكتبات اٞنوجودة يف ٗنيع اٞنؤسسات الدينية والعلمية. 

وقد وصلتنا أخبار يف غاية األمهية عن دور سالطٌن اٞنغرب األوسط يف نشر    
ٞنا بويع "العلم، و االىتماـ بنسخ الكتب ووقفها، فقد أفادنا ١نمد التنسي أنو 

أقاـ سوؽ  1394ىػ/ ـ796ع سنة السلطاف أيب زياف ١نمد بن أيب ٘نو يف ربي
اٞنعارؼ على ساقها، ومل ٔنل حضرتو من مناظرة، وال عمرت إال ّنذاكرة، و 

، فقد نسخ نسخا من اٞنصاحف 32"١ناضرة فالحت للعلم يف أيامو مشوس...
بيده وحّبسها يف خزانتو، ومنها مصحف موجود يف اٝنزانة العامة بالرباط، 

غزاؿ ١نلى بالذىب عند أوؿ كل سورة، مكتوب ِنط مغريب ٗنيل، على رؽ 
وعلى رأس كل آية، وٗنيع ما فيو من أٚناء ا اٜنسىن مكتوب بالذىب، نسخو 

و اعتىن بكتب اٜنديث و٢نتلف أنواع العلـو  33ـ،1398ىػ/801بتلمساف عاـ 
حيث أنو نسخ أيضا نسخة من صحيح البخاري، وُنسخا من الشفا أليب الفضل 

وكاف قد صّنف كتابا يف  34خزانتو ّنكتبة اٛنامع األعظم، عياض، حّبسها كلها يف
كتاب اإلشارة يف حكم العقل بٌن النفس اٞنطمئنة والنفس   "التصوؼ ٚناه 

ومن دوف شك أف ىذا الكتاب ىو اآلخر كاف من أحباسو يف خزانتو،   "األمارة
بين ولكنو يعد يف حكم اٞنفقود على ما ورد عند ١نمد بوعياد ١نقق كتاب تاريخ 

  35زياف ملوؾ تلمساف و ىو مقتطف من نظم الدر والعقياف.
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كاف من عادة سالطٌن بين زياف عندما ينظموف قوافل اٜنج خيتاروف أحد    
الشيوخ من كبار الفقهاء، والعلماء يرتأس القافلة حيملوف معهم اٞنصاحف، 

ٓنبيسها والكتب الصحاح اليت مت نسخها بتلمساف، وإرساٟنا إىل البقاع اٞنقدسة و 
 36على القراء يف مساجد مكة، واٞندينة وبيت اٞنقدس وبيت اٝنليل بفلسطٌن؛

وىذا يعكس مدى تعلق أىل اٞنغرب األوسط حكاما و١نكومٌن باألماكن 
 اٞنقدسة.

وكاف اٞنصحف اٞنخطوط ابس يلقى اىتماما كبًنا من طرؼ ابسٌن، ولنا يف   
الناسخ أ٘ند بن  نسخو ومنقو ىذا الشأف مثاؿ عن اٞنصحف الشريف الذي 

الذي نػسخ مصحفا للسلػطاف اٞنريين أيب يعقوب  37حسن البلياين التلمساين،
عندما كاف يف اٞننصورة أثناء 38ـ  (،1307 – 1286 ىػ/706ػ  685يوسف)

 لو ابن خلدوف وصػفحصاره ٞندينة تلمساف حّبسو على اٜنػـر اٞنكي، ويكفينا 
، كتبو ومنقو أ٘ند بن اٜنسن الكاتب اسن، بقولو " مصحف رائق الصنعة

واستوسع يف جرمو، وعمل غشائو، من بديع الصنعة، واستكثر فيو من مغالق 
الذىب اٞننظم ِنرازات الدر و الياقوت، وجعل منها حصاة وسط اٞنغلق تفوؽ 

؛ وُوصف 39اٜنصيات مقدارا وشكال وحسنا، واستكثر من االصونة عليو"
بعًن نُقل يف موكب للحجاج إىل مكة اٞنكرمة  لضخامتو بكونو ِ٘نْل

 40ـ.1303ىػ/703عاـ
وكاف ٟنذا اٞنصحف مكانة كبًنة يف البقاع اٞنقدسة ٞنا لو من فضل من طرؼ    

صاحبو، فمما تفضل بو السلطاف على اٞنصحف ابس ىو ٓنبيسو لألراضي 
وقرأ فيو  ويذكر ابن مرزوؽ اٝنطيب بأنو وقف عليو41باٞنشرؽ على قرّاء اٞنصحف،

وقد رأيت ّنكة شرفها ا اٞنصحف الذي بعثو اٞنوىل أبو يعقوب ِنط " حيث قاؿ
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ابن اٜنسن، وكاف وجهو ١نلى بالذىب اٞننظـو باٛنواىر النفيسة، فانتزع ما عليو 
 42"وبقي يف قبة الشراب يقرأ فيو احتسابا وقد قرأت فيو يف أعواـ.

 أحباس الكتب من طرف الرعية – 1
السالطٌن وحدىم يقوموف هبذا الفعل، وإمنا وجدنا من العامة من كاف  مل يكن   

حيبس كتبا لو إما على اٞنساجد، أو اٞندارس أو الزوايا، ومن دوف شك أف مسامهة 
العامة من الناس يف حبس الكتب، كاف هبدؼ اٜنصوؿ على األجر والثواب، غًن 

لعدـ اىتماـ اٞنؤرخٌن بالعامة أف النصوص الواردة إلينا يف ىذا الشأف قليلة، وذلك 
من الناس مثل اىتمامهم  باألمراء والسالطٌن، باستثناء بعض اإلشارات ىنا 

 وىناؾ. 
من أىم ما وصل إلينا من معلومات حوؿ ٓنبيس الرعية للكتب، ما جاء يف     

عن رجل أوصى بتحبيس كتب كاف ديلكها بعد موتو، وعلى الرغم  الدرر للمازوين
ويف  نازلة أخرى  43من أنو كاف مستداف إال أف الفقهاء أفتوا بأف ديضي اٜنبس؛

تقوؿ بأف رجال كانت لديو كتبا حبسها يف مرضو على من يكوف فقيها من 
د آخر من أوالده، فانتفع هبا أحد بنيو كاف منشغال بالعلم، مث تويف فرجعت لول

 44أوالده كاف متمسكا بطلب العلم.
وكاف من ُسّنة الشيوخ وأىل العلم كثًنا ما حيبسوف الكتب، ويتصدقوف هبا فقد   

-ىػ681)٘ند بن مرزوؽ يف اٞنناقب أف والده أبو العباس أذكر لنا ابن مرزوؽ 
ـ( عندما عـز على الرحلة إىل مكة اٞنكرمة أعتق ٣نلوكة 1282-1340/  741
ومن اٞندف اليت حافظت على مكتباهتا العامة 45حّبس كتبا وأوصى لو بكتب.لو، و 

واٝناصة منذ إنشائها إىل غاية العهد اٜنفصي، واستمر الناس يف ٓنبيس الكتب 
 46خاصة اٞنصاحف على اٞنساجد والربط؛
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ومل يكن أىل اٞنغرب األوسط حيبسوف الكتب داخليا بل كانت ٟنم مشاركة   
ىر باألز  ١نبسة يف رواؽ اٞنغاربة إذ توجد ٠نموعة من الكتبخارج الديار أيضا، 

الشريف تعود ألىل اٞنغرب األوسط، نذكر منها ٢نطوط اللمع يف الفقو، وحسب 
 التلمساين أيب زكريا حيٍنصفحتو األوىل أف الكتاب من تأليف ما جاء يف 

أما بشأف التحبيس فقد ُكتب يف الورقة األوىل منو "  47،ـ(1264ىػ/663)ت
ىذا من ٗنلة ما أوقف الشيخ ١نمد التلمساين على طلبة العلم الشريف وال ينتفع 

وكاف للعلماء حض كبًن يف ٓنبيس الكتب السيما على  48بو يف غًن ذلك"
ا اٜنرمٌن الشريفٌن، وعلى اٞنسجد األقصى غًن أنو مل يصلنا من اٞنعلومات عنه

ىػ( كتب جليلة يف الفقو، 766إال القليل فقد كانت للشيخ إبراىيم التلمساين)ت
واألصوؿ و اٜنديث واللغة، وغًنىا حبس أكثرىا ّنكة اٞنكرمة و بعضها على 

 49اٞندرسة الشهابية باٞندينة اٞننورة.
ما مت انشاؤه من مكتبات  علىحافظت جل اٜنواضر اٞنغرب أوسطية لقد   

اٞندف اليت عرؼ بصفة خاصة على سنة ٓنبيس الكتب عليها، و و وخزائن للكتب 
ٕنيزت اليت  األخًنةىذه  ،وقسنطينة وَناية ،كتلمسافعنها نشاط علمي غزير  

 أف اٜنديث عن إالمكانتها العلمية  رغمو  ، مكتباهتا اٝناصة والعامة كثرةب
عن ٓنبيس  عند بعض اٞنؤلفٌن الذين تكلموا قليال إالمل يرد اٞنكتبات اٞنوقوفة 

 50على اٞنساجد وعلى الربط. بعض اٞنصاحف
 الكتب المحبسة و الكوديكولوجيا  - 4
خٌن، والوراقٌن من طرؼ الناس بالغا كانت الكتب اٞنخطوطة تلقى اىتماما    

صناعة  ا ٣نا كانت تتطلبوأو من حيث التجليد، وغًنمه سواء من حيث اٝنط
اٞنخطوط؛ إال أف الكتاب اّبس انفرد ببعض اٝنصوصيات عن غًنه من الكتب 
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اٞنخطوطة األخرى، حيث أنو ٕنيز ّنواصفات خاصة بو، ونتيجة لكثرهتا وقيمتها 
يسمى الوقفيات، يهتم بدراسة كل ما 51العلمية ظهر فرع يف علم الكوديكولوجيا
َُحبََّسة كمعرفة 

، وتاريخ التحبيس واٝنزانة ابَّس ابسيتعلق باٞنخطوطات اٞن
عليها، و ىذه الدراسات اٝناصة بالكتب ابسة ساعدت الباحثٌن يف التوصل 
إىل معرفة اٞنخطوطات  اليت كانت ٠نهولة اٞنؤلف، أو العنواف أو مها معا و كذا 

 52تاريخ التأليف.
عن غًنىا من أنواع  ومن اٞنواصفات األساسية اليت ٕنيزت هبا الكتب ابسة     

األحباس األخرى، ىو خاصية التوثيق فهو ال يشبو بقية األوقاؼ األخرى، فكما 
بينما 53،ىو معروؼ أف كل وقف جيب توثيقو بالصيغة اٞنعروفة لدى اٞنوثقٌن

توثيق اٜنبس يف الكتب يكوف يف الكتاب ابس ذاتو، فالعادة كانت تقتضي أف 
األوىل اليت تنص على العنواف، وصاحب اٜنبس تكتب صيغة التحبيس يف الورقة 

ومكاف التحبيس وشروط استغالؿ الكتاب، وكاف العرؼ السائد أيضا عند أىل 
اٞنغرب اإلسالمي أف تكتب يف معظم ورقات الكتاب أو ٗنيعها كلمة حبس، 
وىذا ِنالؼ األحباس األخرى حيث ال ديكن أف يكتب عليها حبس باستثناء 

 ىي األخرى كاف يوسم على جلدىا كلمة حبس. اٜنيوانات كاألحصنة
كانت كلمة حبس تكتب يف الكتاب بطريقتٌن: الطريقة األوىل وىي الكتابة و      

بغًن مداد حيث اضطر القدماء منذ القرف السادس للهجرة أف يرٚنوا عليها كلمة 
"حبس" بواسطة ثقوب متتابعة باإلبرة أو ما يشبهها لينفذ الثقب إىل سائر 

وهبذا يصبح الكتاب ابس ٣نيزا عن غًنه من الكتب األخرى، ويكوف 54راؽ.األو 
 التعامل معو ٢نالفا لباقي الكتب، والسيما يف إعارتو وإخراجو من اٞنكتبة. 
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الرابع عشر  أما الطريقة الثانية واليت شاعت بكثرة خالؿ القرف الثامن اٟنجري   
ت نص توثيقي يذكر فيو صيغة ، ىو الكتابة باٞنداد يف أوؿ الصفحااٞنيالدي

وقف، واٛنهة اٞنوقوؼ عليها وقد تضاؼ إليها شروط التحبيس، 
ُ
الوقف، واسم اٞن

تتكرر يف  وتكتب يف بقية الصفحات كلمة وقف أو حبس، والعادة أهنا كانت
معظم الصفحات، وتكتب يف نفس اٞنكاف، ّنعىن إذا كتبت يف األعلى ينسحب 

ا كتبت على ىامش الورقة على اليسار أو اليمٌن، األمر على بقية األوراؽ، وإذ
حيافظ كاتبها على نفس الوتًنة يف ٗنيع األوراؽ ال خيالفو،و كاف ىذا مطبق يف 
معظم الوقفيات، وبعضهم كاف يكتفي بتكرارىا يف بعض الصفحات الداخلية، 
وقد يوجد يف ٗنيع أجزاء الكتاب، وىذه األمور كلها ديكن مالحظتها يف الكتب 

 ٞنخطوطة ابسة.ا
 النظام القانوني  والشرعي الستغالل الكتب المحبسة  - 5
من دوف شك أف اٞنكتبات خالؿ ىذه الفرتة كانت تسًن وفق نظاـ معٌن،    

وشرعية يف استغالؿ الكتب ابسة اٞنوجودة يستند إىل ضوابط تنظيمية قانونية 
جد أو الزوايا؛ و ليستفيد الطالب اأو اٞنس ارسيف اٞند اٞنوجودة يف اٞنكتبات العامة

من الكتب ابسة، ويف نفس الوقت اافظة على الكتب اعتمدت اٞنكتبات 
نظاـ اإلعارة، ويف ىذا الشأف قاؿ ابن حياف " إذا أردت كتابا استعرتو من كتب 

لكن القاعدة األساسية يف استغالؿ الكتب ابسة  55؛"األوقاؼ وقضيت حاجيت
وىل إىل ما شرطو ابس، فمنهم من كاف يشرتط أف ال يعطى خيضع بالدرجة األ

من الكتب إال كتابا بعد كتاب، ىذا بالنسبة للكتب اليت يسمح ِنروجها من 
 اٞنكتبة، وُنضرة اٝنازف اٞنسئوؿ عنها. 



 مجلة دورية دولية محكمة              مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 106  07لعدد ا
 

وقد فرؽ الفقهاء يف التعامل بٌن كتب العلم واٞنصاحف، ُنيث ديكن ألحدىم    
، أو قراءهتا من مكاف التحبيس إىل الدار، أو مكاف أخذ الكتب العلمية لنسخها

، فقد  ما مل يشرتط ١نبسها عدـ النسخ 56أخر الف األصل فيها حبست لذلك،
جل االنتفاع هبا كأف يقوؿ يشرتط شروطا من أكاف بعضهم عندما حيبس كتبا 

 وإمنا بإخراجهافكاف ال يسمح اٞنصاحف  أما 57بأهنا ١نبسة للقراءة دوف النسخ
 .   قراءهتا يف اٞنكاف الذي حبست فيو

 
 خاتمة -
 فهي تدؿ علىكثًنة  تب على اٞنؤسسات العلمية لو دالالتحباس الكأ إف  
ومن جهة ثانية  ،من جهةبضرورة نشر العلم  السلطة وأصحابأىل العلم  ىتماـا

يف اٜنياة وبعد  األجرا بالصدقات اٛنارية للحصوؿ على  إىل١ناولة التقرب 
ومل  عملية ٓنبيس الكتبيف  مشاركة ٗنيع أىل اٞنغرب كما تدؿ على   اٞنمات.

السالطٌن والعلماء والشيوخ والعامة  اتقتصر على فئة معينة منهم، بل ساىم فيه
كاف ٓنبيس الكتب ىو الطريقة الشرعية الوحيدة اليت تقدـ خدمات و  من الناس.

 واألجر من جهة أخرىواٜنصوؿ على الثواب لألىل العلم من جهة علمية 
اقي الكتب عن ب التميزى الكتب ابسة ّنجموعة من اٝنصوصيات تدانفر   

 و الدينية.العلمية  اؤدي رسالتهمن أيدي العابثٌن، لت اللمحافظة عليهو األخرى، 
بشكل كبًن يف اافظة  تسامهأهنا  ومن الفوائد القيمة ألحباس اٞنخطوطات

ف أل ،ما وصلتنا العديد من اٞنخطوطات األحباسفلوال على ىذا الرتاث الثمٌن 
كانت الكتب ابسة  .أصلها حبساٞنوجودة يف اٞنكتبات غالبية اٞنخطوطات 

عونا وسندا للطالب يف طلب العلم واكتساب اٞنعرفة سيما للغًن قادرين على 
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تشجيع الناس ، وبذلك كانت ٟنا مسامهة كبًنة يف اٜنصوؿ عليها من مكاف آخر
 .معأوساط اجملتلى طلب العلم و نشر الثقافة يف ع

                                                                     
                                        

 الهوامش 
شاع استعماؿ الوقف عند أىل و استعمل الفقهاء الوقف واٜنبس وكالمها يؤدياف نفس اٞنعىن، 1

 الَفَرسَ  وَحبَّسَ  ُوِقَف، ما بالضم اٞنشرؽ بينما استعمل أىل بالد اٞنغارب اٜنبس بالضم، اٜنُُبسُ 
 ال أَف ٓنبيسو َحبائس، ومعىن واٛنمع َحِبيَسة واألُنثى وَحبيسٌ  ١ُنَبَّسٌ  فهو وَأْحَبَسو اللَّو سبيل يف

١نمد بن مكـر بن اٝنًن؛ ) ُسُبلِ  يف ٖنره وجيعل َأصلو يرتؾ ولكن يوىب وال يباع وال يورث
 ( 44، د ت، صبًنوت ،دار صادر ،6، جلساف العرب ،منظور

ـ( القاموس 1415ىػ / 817الدين ١نمد بن يعقوب الشًنازي )ت: الفًنوزآبادي: ٠ند  2
 234ىػ،ص1331، مصر، 3مًنية، طاأل، اٞنطبعة 2ايط، ج

 13سورة القيامة، اآلية  3
 92ؿ عمراف: اآلية آسورة  4
، حديث رقم باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد وفاتو - كتاب الوصية -صحيح مسلم  5

،  اٞنطبعة صحيح مسلم بشرح النووي، النووي ١ني الدين أبو زكرياحيٍن بن شرؼ ؛؛ 1631
 96، ص1929اٞنصرية  باألزىر، 

 242باُب ثواِب ُمَعلِِّم الناِس اٝنًَن « اٞنقدِّمة»أخرجو ابُن ماجو يف  6
7
مباحث يف تاريخ الغرب اإلسالمي، دار األماف للطبع والتوزيع، الرباط، حسن الوراكلي،   

 55ص  ،2313اٞنغرب، 
8 BROSSELARD (CH). Les inscription arabes de Tlemcen 

_ Mosquée de ouled EL –Imam, revue Africaine, N 15 , 

année 1859, pp170.171. 
٘ند بن حيي، اٞنعيار اٞنعرب واٛنامع اٞنغرب عن فتاوى أىل افريقية أبو العباس أالونشريسي  9

، 1983دار الغرب اإلسالمي، بًنوت، لبناف، ، ت ١نمد حجي، 7واألندلس واٞنغرب، ج
 264ص
 7نفسو، ص 10
، مطبعة البعث، 1أبو العباس الدرجيين، طبقات اٞنشائخ باٞنغرب، ٓنقيق إبراىيم طالي، ج 11

 56، ص1974قسنطينة، 
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تعود تسميتها هبذا االسم لوجودىا يف القصبة اٞنشرفة على السوؽ و اليت تسمى اٞنعصومة؛  12

ري، اٞنسالك واٞنمالك، ٓنقيق أدرياف فاف ليوفن و أندري فًني، دار الغرب )أبو عبيد البك
 (733، ص1992اإلسالمي، بًنوت، 

حضارهتا وعالقتها اٝنارجية باٞنغرب  -عيسى اٜنريري، الدولة الرستمية باٞنغرب اإلسالمي 13
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فيوليت: اصالحات ضائعة بين تماطل حكومة  -مشروع بلوم
 )م6391 -م6391(الجبهة الشعبية و سلطة اللوبي الجزائري 

 6391ماي  1جامعة -قسم التاريخ - خميسة مدور أ.

 الملخص:

اضتكومات على اصتزائر اظتستعمرة ، دون احداث تغيَت يذكر لصاحل توالت       
االىايل اصتزائريُت ، او الوفاء بوعود االصالح اليت لطاظتا طالب هبا ىؤالء يف ظل 
سيطرة اظتستوطنُت الواسعة وانتهاج سياسية قمعية ضد كل ما من شانو ادخال 

 اصالحات سياسية واجتماعية .

 1936وصول اصتبهة الشعبية للحكم يف فرنسا سنة لكن االمل جتدد ب      
وظهور بعض اظتشاريع االصالحية يف اصتزائر لصاحل االىايل اظتسلمُت ، من بينها 
اعادة بعث "مشروع  فيوليت" او ما يعرف "مبشروع بلوم فيوليت". والذي يقضي 

 ة .  بوضع اصالحات جديدة للجزائريُت اظتسلمُت خاصة اضتقوق السياسية والنيابي

سأحاول يف ىذا اظتقال ان اقف على ػتتوى ىذا اظتشروع ، ومدى       
استجابتو ظتطالب االصالح اليت طال انتظارىا خاصة يف شقها السياسي ، وردود 
الفعل اظتختلفة حولو ، وىل ىو فعال اصالحات ضائعة مل يستغلها اظتسلمون 

 قانونا قابال للتنفيذ ؟ اصتزائريون لصاضتهم ؟ وظتاذا مل يصادق عليو ليصبح 

Abstract: 
Many governments ruled colonial Algeria, without 
causing any change in favor of Algerians, or deliver 
on promises of reform which were long reclaimed 
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by these latter under the broad control of the 
settlers and the adoption of political repression 
against all that would introduce political and social 
reforms 

However, hope was revived by the arrival of the 
Popular Front to power in France in 1936 and the 
emergence of some of the reform projects in 
Algeria for the benefit of Muslim residents, 
including: revival of "Violet Project" or what is 
known as "Bloom Violet Project"; which aimed at 
setting new reforms to the Algerians Muslims 
especially concerning the political and 
parliamentary rights. 

This article tries to take a deep look at the content 
of this project, and its responsiveness to the 
demands of reform that were long awaited 
especially in its political section, the various 
reactions towards it, if it was actually lost reforms 
not exploited by Algerians Muslim in their favor? 
and why it was not ratified into an executable law? 

 



مجلة دورية دولية محكمة                                 والدراسات مجلة المعارف للبحوث  

 

 114  07لعدد ا
 

 مقدمة:

تعترب فًتة الثالثينات من القرن العشرين فًتة حاشتة يف تاريخ اصتزائر   
اضتديث حيث شهدت اظترحلة تغَتا يف وجو اصتزائر السياسي اىل غاية اندالع 

ساعدىا ،رغم الضغوط  و اضترب العاظتية الثانية ،فقد فتت اضتركة الوطنية و اشتد 
غطت ػتاوالت النواب و النخبة الفراغ السياسي فًتة   فقدسياسة القمع ، ،

، كما ظهرت رتعية العلماء   1929تراجع  ؾتم الشمال مع حلو يف نوفمرب 
اظتسلمُت ،ػتاولة احداث حتوالت فكرية و دينية يف اجملتمع اصتزائري  بالتزامن مع 

نواب اصتزائريُت ، والذين رفعوا اصواهتم منادين باظتساواة نشاط رتاعة النخبة من ال
 يف اضتقوق و الواجبات   .

باظتوازاة مع  ىذا النشاط السياسي للحركة الوطنية ، اشتدت ضغوطات        
السلطات االستعمارية  ،على شخصية الفرد اصتزائري و كل مقومات ىويتو من 

ىو ما تررتتو غتموعة القوانُت  كمنشور لغة و ثقافة و تاريخ و حضارة ودين ،  و 
و اللذان ابانا  1935مارس  30،و قرار رينيو يف  1933فيفري  16ميشال يف 

عن وجو فرنسا االستعماري ، وحقيقة اىدافها  و سياستها من اجل تقييد 
 ات العامة و قهر الشعب اصتزائري وإبقاء  اصتزائر مستعمرة تابعة ال غَت .ياضتر 

امام ىذا الوضع اضطرت فرنسا  اىل التلويح ببعض اظتشاريع  بناءا  على        
زارت اصتزائر و اطلعت على اوضاع االىايل  أظتسلمُت  اليتتقارير اللجان الربظتانية 

الذين  منذرة بفقدان اصتزائر الفرنسية  ،وكذا  أصوات اظتتعاطفُت من اليرباليُت
اصتة اظتسالة اصتزائرية ،و من ىؤالء  السياسي اكدوا على ضرورة االصالحات ظتع

الفرنسي"موريس فيوليت "  الذي مع غتيء حكومة اصتبهة الشعبية للحكم يف 
 15م و فرنسا حاول ايداع مشروعو يف غرفة النواب يف جلسة غتلس الوزراء لي
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م  والذي يقضي بوضع  اصالحات جديدة للجزائريُت اظتسلمُت   1936اكتوبر 
توسيع حقهم االنتخايب  و منحهم اظتواطنة الفرنسية دون ختليهم   وعلى رأسها

عن احواعتم الشخصية االسالمية  وىو ما اطلق علية اظتشروع اضتكومي "بلوم 
 ( Blum-violletteفيوليت " )

 م. 1930ديسمرب  30

فما ىي ظروف صدور ىذا اظتشروع ؟ و ما ىو مضمونو ؟ و ىل جتاوب        
ات اصتزائريُت السياسية ؟ و ىل اجتهدت حكومة اصتبهة مع مطالب و طموح

الشعبية يف حتقيق مطالب اضتركة الوطنية و تنفيذ ػتتوى اظتشروع ؟ كيف كانت 
منو ) اصتزائرية و الفرنسية (؟ما ىي مصلحة اللويب اصتزائري  الفعل اظتختلفةردود 

 .ىذا اظتشروع ؟يف تعطيلو امام دتاطل حكومة اصتبهة يف تنفيذه  ؟ ما ىو مصَت 

 :الوضع السياسي في الجزائر عشية إعالن المشروع -6

تعد فًتة الثالثينات منعطفا حاشتا يف اضتياة السياسية يف ظل السيطرة        
اظتطبقة  واليت أبانت عن أىدافها وتسلطها االستعماري، وتنفيذ  االستعمارية،

 .مستعمرة األحالمرغبة أقلية من الكولون، كتعل اصتزائر الفرنسية 

باحتالل اصتزائر  (1)م، احتفل الفرنسيون مبئويتهم  1930فبحلول سنو        
حيث اعتربوا ىذه السنة بداية عهد جديد من االنتصارات يف اصتزائر، ودخلوا 
القرن الثاين من احتالعتا وىم يف غمرة النشوة والسعادة معتقدين أهنم سيظلون 

م، شعارات معادية للعرب واسإسالم معلنُت أهنم قد فيها اىل األبد، ورفع غالهت
افتتحوا اصتزائر عنوة وأهنم  افتكوىا  من اضتضارة اسإسالمية وأعادوىا إىل اضتضارة 
الرومانية ، وكانوا خالل ذلك يضربون بيد من حديد على ػتاوالت التنظيم 
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نعمة فرنسا على السياسي بُت اصتزائريُت معتربين كل ػتاولة من ىذا النوع كفرانا ب
اصتزائر واصفُت من يقوم هبا باطتيانة أو التبعية لدولة أجنبية أو باسإجرام وىكذا 
خنقوا حركة األمَت خالد يف مهدىا، وأجربوا النواب اظتستقلُت على طأطأة الرأس 

 2))، وىم من اشتهروا جبماعة "بن وي وي".

يف التخفيف من وطأة العنف  (3)إال أن رغبة الوايل العام "فيوليت"       
واسإرىاب اظتسلط عليهم من قبل الكولون، وىو ما ظتسو اصتزائريون بتوليو ىذا 

م، حيث تآمر عليو غالة االستعمار، 1930اظتنصب مل يكد يتحقق حبلول سنة 
وأثاروا ضجة عليو ،كما نشروا زتالت دعائية ضده و ضد سياستو ،بغية حرمان 

لو كانت تافهة، من خالل التأثَت على نواب الربظتان اصتزائر من كل اضتقوق و 
،اين رفضوا مشروعو االصالحي (4)الفرنسي والذي كان أداة طيعة بُت أيديهم

م ،وىو مشروع  1931الذي طرحو للمناقشة على غتلس الشيوخ يف جويلية 
 قانون تناول غتموعة من القضايا أقتها السماح للنخبة بنيل اظتواطنة الفرنسية دون
التخلي عن االحوال الشخصية ،ليدافع عن ىذا الطرح وينب ان معاناة اصتزائريُت 

 ليست بسبب االزمة االقتصادية فحسب، بل كذلك معاناهتم من
،إال  (5)ازمة نفسية  بسبب النظام الذي يقتل شيئا فشيء كل افاق اجملتمع االىلي

نواب م بعد خطاب ال1935مارس  22ان اظتشروع  رفض مرة اخرى يف 
 1919" منذ   الفرنسيُت يف اصتزائر كيتويل و ديرو ومارسيل رينييو الذي صرح :

بذلنا كل ما يف وسعنا ال تطلبوا منا الذىاب اىل ابعد من ىذا ألنو بكل بساطة 
     . (6)مستحيل"

وىكذا بقي مشروع فيوليت ػتل رفض تام من طرف الساسة الفرنسيُت        
اظتعمرين و ؽتثليهم ، والذين كانت لديهم حساسية الناتج باألساس عن ضغط 

من االصالح يف اصتزائر و يرفضون اي فكرة ظتنح  ادىن حق للجزائريُت ،لتدث 
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ؾتم مشال »ىذا يف ظل تنامي نشاط اضتركة الوطنية رغم الضغوط ، حيث استمر 
،يف نشاطاتو اظتختلفة ،أين بدأ يف اجتماعات وتأسيس الفروع يف  (7)«افريقيا

وتوزيع اظتناشَت باللغتُت العربية والفرنسية، كوسيلة لالحتجاج  باريس ونواحيها،
م 1927فيفري 15و 10،كما كانت مشاركتو يف مؤدتر بروكسل، اظتنعقد بُت

فرصة كبَتة للتنديد باسإمربيالية االستعمارية، وحق الشعوب يف تقرير مصَتىا، 
 .منها الشعب اصتزائري

قت الذي كانت فيو النزعة الوطنية تتنامى وتتزايد لكثرة لتدث ىذا يف الو        
 1933،فكانت سنة (8)اطتالفات مع القوى االستعمارية يف اصتزائر وفرنسا

 .(9)انطالقة جديدة للنجم، وإعادة بعث لنشاطاتو بقيادة مصايل اضتاج"

وذلك بوضع برنامج سياسي والقوانُت الداخلية واظتطالب  اظتستعجلة ، فانعقد 
،وقد تضمن ىذا الربنامج قسمُت، 1933ماي  28مؤدتر ؾتم مشال افريقيا يوم 

ونتكن ارتال القسم األول منو يف مطالب دنتقراطية، وأىداف ومرامي سياسة  
كانت ترد عادة يف خطاب النجم إىل السلطات الفرنسية العامة منذ 

 .10))تأسيسو

شرع ورتاعتو يف العمل من ، (11)ومبجرد عودة "مصايل" من منفاه يف جنيف      
  1936جوان   20فشكل يف يوم  وخاصة يف فرنسا، اجل تقوية نفوذ اضتزب،

وفدا يتكون من "عميش" وجياليل" و"بنون أكلي" واجتو إىل وزارة الداخلية 
الفرنسية لتقدًن مطالب حزبو اظتتمثلة يف انشاء برظتان جزائري اظتقًتح من طرف 

الوفد استقباال حسنا وتلقى وعودا بالنظر يف ىذا  "مصايل اضتاج" ،وقد استقبل
اظتطب بالذات، يف الوقت الذي بقي فيو مصايل اضتاج مصرا على موقفو يف 
مهارتة سياسة االدماج ، ويظهر ذلك من خالل الرسالة اظتنشورة اليت وجهها  اىل 

واليت نصت على ما يلي "يا لتعاسة   1936الشعب اصتزائري يف  نوفمرب 
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اطتليط كلها كلمات مرادفة  ئريُت ؟االدماج ،االضتاق  الضم االنصهار،اصتزا
يتبجحون بالتسول هبا من  هبا  دون فهم،  نطقوا للموت ،احملو ،التشتيت ،

حكومة اصتبهة الشعبية  ،وال يدركون ما حتتويو من احتقار ،غرابة و يف نفس 
زائرية األخرى وىي ، وىو ما  متتلف عن مطالب األحزاب اصت(12)الوقت مأساة "

فدرالية اظتنتخبتُت ورتعية العلماء واضتزب الشيوعي اصتزائري فهذه األخَتة طالبت 
بإصالحات سياسية تتمثل يف  1936جوان  07غتتمعة يف مؤدترىا اظتنعقد يوم 

اضتصول على اصتنسية الفرنسية دون التخلي عن اعتوية اسإسالمية، ودتثيل اصتزائريُت 
، وكانت أىم اظتطالب اليت رفعها ىؤالء تتمثل يف منح (13)رنسييف الربظتان الف

رتيع حقوق اظتواطنة للجزائريُت اظتسلمُت مع االحتفاظ بقانوهنم لألحوال 
الشخصية، وينص التمثيل النيايب الوحيد يف ىيئتو انتخابية عامة مشًتكة واسإبقاء 

شتي" كراسة  على الشخصية الوطنية  وقد مت تسجيل ىذه اظتطالب يف ميثاق
                           .         (14)مطالب الشعب اصتزائري اظتسلم"

باظتوازاة مع ىذا كانت رتعية العلماء اظتسلمُت خَت رافد إصالحي ،ساىم        
قضية دينية  يف دتسك اظتسلمُت اصتزائريُت هبويتهم، فكانت ترى قضية التجنيس،

لذلك اختذت  بطبيعة اضتال عن دينو وىويتو. ألن اظتتخلي عن جنسيتو ىو متخل
وطرحت إشكاالت ىامة يف ىذه الفًتة،  موقفا معاديا للتجنيس واظتتجنسُت،

 ختص ىؤالء
، الذين تشبثوا بوىم اظتواطنة الفرنسية، والتمتع باضتقوق كما اظتواطن (15)اظتتجنسُت

جتنسوا ظنا منهم  فقد (16)"رابح زنايت" باظتتجنسُت اظتساكُت الفرنسي لذا نعتهم
ومل يعتربوا انتقاد إخواهنم ،فأصبحوا منبوذين من الطرفُت، وال ينتمون  أن يتقدموا،

"ابن  فوصفهم ال عتؤالء وال عتؤالء، فأوجدوا أنفسهم يف موقف ال لتسدون عليو.
 .17))باديس" باظترتدين
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وىكذا وعلى الرغم من تباين مطالب اضتركة الوطنية، يف ىذه الفًتة إال اهنا        
الشخصية  باألحوالاتفقت على مطلب اظتواطنة الفرنسية مع االحتفاظ 

،خصوصا بعد وصول حليف ىام اىل اضتكومة يف فرنسا ، وىي حكومة اصتبهة 
  . الشعبية  وذلك من اجل حتقيق حد ادىن من اظتطالب

   :فيوليت –وع بلوممحتوى مشر  -2

 -ان مشروع " موريس فيوليت" كان لبنة أساسية  ظتا جاء بعده وىو مشروع "بلوم
بل ىو إعادة احياء لو. وقد تضمن ذتانية فصول. مشلت إصالحات  فيوليت"،

سياسية واقتصادية واجتماعية حيث تضمنت اظتادة األوىل منو منح فئات من 
 :لفرنسية، وخص منهم بالذات الفئات التاليةاألىايل اصتزائريُت حق اظتواطنة ا

 اظتشتغلُت باصتيش الفرنسي ويتعلق األمر: 
 .األىايل الذين أهنوا اطتدمة العسكرية برتبة ضابط -1
األىايل الذين غادروا اصتيش، وىم يف رتبة رقيب أول أو رتبة أعلى منو  -2

سنة ونالوا شهادة حسن  15بشرط ان يكونوا خدموا يف اصتيش مدة 
 .لوكالس

 Croix de) األىايل اضتائزون على ميدالية عسكرية أو الصليب اضتريب -3
Guerre) 

أصحاب رتبة جوقة الشرف أو الذين أىلوا لنيل مرتبة من رتبها بشرط أن  -4
 يكون نيلها عتم وأثناء اطتدمة العسكرية.

  بينما خص ىذا اظتشروع فئة ثانية من األىايل، وىي الفئة اظتتنورة اضتائزة
 18): )إحدى الشهادات اآلتيةعلى 
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شهادة تعليم، الباكالوريا، الشهادة العليا، الشهادة الثانوية، شهادة  -
التخرج من إحدى اظتدارس الوطنية، او خاصة بتعليم الصنائع. واضترف و 
الفالحة والتجارة، اظتوظفون الذين نالوا وظيفتهم عن طريق االمتحانات 

 .واظتسابقات
اظتنتخبة ضمن ؼتتلف اعتيئات الفرنسية: اظتنتخبون يف باسإضافة إىل الفئة  -

الغرفة التجارية والفالحية، النواب اظتاليون، النواب يف اجملالس العامة، يف 
البلديات، ذات الصالحيات الواسعة، ؽتثلو اصتماعات الذين شغلوا 

  الباشا غاوات مناصبهم طيلة اظتدة اليت أوكل عتم فيها ىذا اظتنصب،
 .(19)سنوات 04والقياد الذين قاموا بوظيفتهم على األقل مدة  واألغاوات

  كما خص اظتشروع فئة العمال الذين استحقوا وسام العمل اظتساعدين يف
 .النقابات العمالية، الذين شغلوا مناصبهم مدة عشر سنوات

  دتنح اضتقوق السياسية بعد سنة من تطبيق ىذا القانون ظتائتُت من أىايل كل
ُت التجار واضترفيُت مبقتضى قرار يصدره الوايل العام ودتنح نفس عمالة من ب

الصالحية للغرف الفالحية الثالث حتت نفس الشروط صالحية منح 
حقوق اظتواطنة ظتائيت فالح، بينما يصبح ىذا العدد يف كل سنة ستسُت، 
دتنحو الغرفة الفالحية التجارية وأرباب العمل والغرف الفالحية ظتن ختتارىم 

.وحسب ىذا اظتشروع اضتكومي الذي وسع دائرة الفئات  (20)ن الفالحُتم
للحصول على حقوق اظتواطنة  سيتضاعف عدد ىؤالء بشكل ملفت 

 : وذلك كما يلي  1940و 1936لالنتباه بُت سنيت 

 1940  1936 السنة

 30546      2406 اجملموع
 : اما بالنسبة لتقسيم الناخبُت اصتدد سيكون التايل



مجلة دورية دولية محكمة                                 والدراسات مجلة المعارف للبحوث  

 

 121  07لعدد ا
 

 6391سنة  الفئات

 

سنة 
6391 

 9911 0611 سنة خدمة. 61قدماء الضابط لهم 

 6111 1111 قدماء الضابط لهم وسام عسكري والصلٌب الحزبً.

 9011 9911 الحاصلون على شهادات العلٌا أو الثانوٌة.

 6191 6111 المواطنون المعٌنون عن طرٌق االمتحانات والمسابقات.

 6119 6169 والباشاغاوات واآلغاوات.القٌاد وقدماء القٌاد 

المنتخبون األهالً، نواب األهالً المنتخبون العامون فً البلدٌات 
 وممثول الجماعات

1111 1111 

 

المنتخبون فً الغرفة التجارٌة والفالحٌة واألعضاء الذٌن 
 تختارهم هذه الغرفة.

190 6111 

علٌها العسكرٌون الحاصلون على جوقة الشرف والحاصلون 
 بصفة مدنٌة

601 11 

 6101 1 العمال الحاصلون على مٌدالٌات.

 6111 111 األعضاء الذٌن ٌختارهم مجلس اإلدارة.

 

أىلي مسلم  24046وعليو ومبوجب ىذا القانون يصبح بإمكان        
االنضمام إىل العائلة الفرنسية، ويكون عتم اضتق يف التصويت لَتتفع ىذا العدد 

إىل  1940يف االنتخابات التشريعية اظتقبلة سنة بشكل تدركتي 
(،ومهما تكن دقة تلك التقديرات، فإنو يبُت أن اعتيئة االنتخابية 300546)

مل  1936( يف عام 202.749الفرنسية، وعدد اظتسجلُت فيها البالغ عددىم)
% من الناخبُت االضافيُت 14إىل  12تكن ختشى االكتساح، غَت أن نسبة 

وقع أن تنتخب الغالبية منهم مرشحي اصتبهة الشعبة كانت كافية بال الذين كان يت
نائبا بدل  12شك لتعديل التمثيل النيايب السياسي للجزائر يف غرفة نواب اصتزائر 

 (21): نواب، وىذا كلو ال يربر أي خوف أو ىلع من ىذا اظتشروع كما أشَت 09

باظتقابل كان نتكن أن لتدث االنقالب فعال يف التمثيل احمللي، إذ أمام        
ضمن القوائم االنتخابية  1935( مواطنا فرنسيا مسجال يف عام 833، 113)

ناخب مسلم  25.000النتخاب اظتندوبيات واظتستشارين العامُت، كان يوجد 
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يهم  يف بعض قادرين على القيام بدور اضتكم يف التنافس، بل وحىت فرض مرشح
الدوائر االنتخابية، أما على اظتستوى البلدي، فإن الناخبُت اصتزائريُت اصتدد كانوا 
بصدد تعديل تركيبة اجملالس فيها و كان نتكنهم اضتصول على ما يقارب نصف 

اظتسلمُت سينتخبون بصفتهم فرنسيُت)أي  1/5عدد اظتقاعد، ولو فرضنا أن
ع ثلث اجمللس اظتنتخب بصفتهم أىايل )ستسة غتموع اطتمسُت (، ويؤلفون كتلة م

أستاس( ،غَت أنو وحىت مع ىذه الفرضية القصوى، مل يكن ألغلبية اجمللس أن 
 (22)تصبح مسلمة. على عكس ما كان مغالطة من طرف احتادية رؤساء البلديات

. 

وؽتا ال شك فيو أن مشروع "بلوم فيوليت" ىو تنفيذ لفكرة دمج اصتزائر        
ا بصورة ة تدركتية، عن طريق النخبة اصتزائرية اظتتخرجة من اظتدارس الفرنسية. بفرسن

وهتدئة غليان السنوات األخَتة ،وكسب ـتبة اظتسلمُت لصاحل القضية الفرنسية، 
فعندما تكون ىذه  الفئة تتمتع مبمارسة اضتقوق السياسية، ستكون عتا مصاحل 

ر أن األىايل و حىت األكثر حتضرا ال ختتلف عن اصتماىَت مع  األخذ بعُت االعتبا
يقبل االرتداد عن عقيدتو وىو ما ادركو جيدا فيوليت بقولو:" أما اضتالة 
الشخصية، فال تعد حاجزا يف طريق ىذا اسإصالح ألن قانون األحوال الشخصية 
اسإسالمية ىو كما عند اظتسلمُت ىو عند اليهود تقريبا، واليت مل دتنعهم منذ ستُت 

منذ مرسوم "كرنتيو" من إعطاء اليهود حق االنتخاب...، ويوجد يف سنة أي 
اعتند الصينية فرنسيون عتم قانون أحواعتم الشخصية اطتاص ،كما يوجد هبا 
فرنسيون مستمسكون بأحواعتم الشخصية ومع ىذا فجميعهم يصوتون، سواء 

يف  الذين تركوا قانون أحواعتم الشخصية أو الذين مل يًتكوىا، كذلك اضتال
مقاطعات السنغال  األربعة، فإن رتيع اظتسلمُت عتذه اظتقاطعات ناخبون منتخبون 

 . (23)مع بقائهم ػتافظُت على أحواعتم الشخصية
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-األحوال الشخصية-ويؤكد يف مقال آخر بقولو:"...ىل منع ىذا النظام        
 بأكثر ؟ وىل طلب منهم وقتها ما إذا كانوا متزوجُتI جتنيد األىايل إبان ح ع

من امرأة؟ أو أهنم كانوا يأخذون بنظام التطليق أم ال؟ وىل أهنم  كانوا ي 
. ان (24)لتتكمون يف  نظام اظتَتاث  إىل الشريعة اسإسالمية أو القانون اظتدين"

قراءة بسيطة تظهر ان األمر وحده ىو القادر على وقف اضتركة الوطنية: " إذا كان 
ن أنو من واجبهم، وحىت من مصلحتهم دعم سياسة اظتعمرون اصتزائريون ال يفهمو 

االدماج اضتذر لكن اظتخلص، فليعلموا جيدا اهنم يعملون على خلق حركة وطنية 
 .(25)سوف تأخذ حتما شكال ثوريا ككل اضتركات الوطنية

فيا ترى ىل حتققت أىداف حكومة اصتبهة الشعبية من خالل ػتاوالت       
 .كانت ردود الفعل اظتختلفة حولوكسب مواقف التأييد لو، وكيف  

 : المواقف المختلفة  من المشروع -9

 :موقف الحركة الوطنية الجزائرية -9-6

وجد مشروع "بلوم فيوليت" صدى كبَت يف أوساط تيارات اضتركة الوطنية        
اصتزائرية، وسيطر على اضتياة النيابية خالل فًتة الثالثينات أي فًتة حكم اصتبهة 

وىكذا تعددت اآلراء واظتواقف اجتاىو، حيث تراوحت بُت اظتؤيد الشعبية، 
 .واظتتحفظ والرافض لو

 :موقف النخبة من المشروع - أ         

لقد مثل الطرف اظتؤد رتاعة النخبة، حيث وجد اظتشروع قبوال ودعما كبَتا        
اصتزائريُت يف ارتباط الطبقة اظتثقفة، اذ رحبت باظتشروع واعتربتو خالصها وخالص 

من حالة األىلية، فقد وقفت كتلة النواب اظتنتخبُت إىل جانبو، وأيدتو حبماس 
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شديد وكان موقفها خالل اظتؤدتر اسإسالمي ال لتتاج إىل توضيح، ترجم ىذا 
اظتوقف اجتماع كتلة النواب يف وىران، حيث أصدروا الئحة بعثوىا إىل الوزير 

ليت"، وإىل وزير الداخلية ، وإىل اضتاكم األول "ليون بلوم"، وإىل السيد "فيو 
العام، استنكروا فيها األعمال اليت ال نتكن السكوت عنها لبعض شيوخ البلديات 

 .الفرنسيُت باصتزائر، واعلنوا تأييدىم اظتطلق للمشروع

فهو حسبهم" حتقيق اآلمال اظتشروعة اظتسلمُت الفرنسيُت، وألنو يتماشى        
صتزائر القائمة على فكرة االندماج، وكذلك أصدرت كتلة مع سياسة فرنسا يف ا

جانفي،  15النواب يف قسنطينة واصتزائر الئحتُت يف نفس اظتعٌت، األوىل بتاريخ 
 .(26)منو" 12والثانية 

وانتانا منهم هبذا اظتشروع، نشط النواب خالل نفس العام، من أجل الدفاع        
واللوائح والوفود، ومن ذلك أن وفدا  برئاسة عنو  فكثرت اظتؤدترات، والتجمعات 

مارس وكانت النتيجة مرة أخرى  05ابن جلول قد توجو اىل باريس بتاريخ 
غتموعة من الوعود، ؽتا اضطرىم ، أمام ىذه الوعود إىل اعتماد طريقة جديدة 
لتحقيق مطالبهم، وىي االستقالة اصتماعة حيث استقال حوايل ثالثة آالف نائب 

 .بل هناية العام احتجاجا على تأخَت مناقشة مشروع الربظتانجزائري ق

وأمام ىذه الضغوط و عودة "ابن جلول" و"عباس " على رأس وفد إىل        
باريس حيث قابلهما وزير الداخلية "ألبَت صارو"، وانتظروا ىناك اظتوافقة على 

يف الربظتان فعال، وبدأ  مناقشتوت أاظتشروع مقابل سحب االستقالة اصتماعية فبد
يلقى قبوال ، وىو ما استنكره اظتعمرون، الذين بدأوا فورا زتلة شرسة ضده ومل 

 (27). سإفشالويتوانوا يف استعمال كل األساليب 
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من جانب آخر، اختار نائب رئيس اظتؤدتر اسإسالمي، األمُت العمودي من        
إن كان يعًتف أنو "ال يليب دتام جهتو مشروع "فيوليت" "هنائيا وعلى بصَتة"، و 

تطلعات النخبة، وطموحات اصتماىَت بدرجة أكرب. وراح "ػتمد عزيز  
 مشروععن  "Oran républicain" " يدافع يف جريدة(28)كسوس

"فيوليت" على أساس أن يبُت هنج سياسة معينة: لن لتل اظتشروع أي شيء بعد 
اسب لتغيَت التصويت عليو، ولكنو يكون قد ساىم آنذاك يف هتيئة مناخ من

 .(29)دنتقراطي يف اصتزائري

ورغم كل مظاىر التأييد، واعالن الوالء لفرنسا، من طرف ىذه اصتماعة،        
انت تصبو إليو، وقد خابت كل أماعتم، فكان فشل مشروع مل تنل أبدا شيئا ؽتا ك

"بلوم فيوليت" مبثابة صدمة "لعباس فرحات" و"ابن. جلول"، ورتيع العناصر 
 .(30) اظتثقفة بالفرنسية واظتؤيدة لسياسة االندماج

 :الشيوعيموقف الحزب  –ب           

، ومواقف التأييد لكل ان انصار فرنسا يف اصتزائر كثر بدليل مظاىر الوالء       
حىت ال يرقى أبدا طموحات  بسيطا أوولو كان  إصالح تقوم بو لصاحل اصتزائريُت،

اظتؤيد  وأنصاره وموقفهماألىايل اظتتوخاة، وىو حال اضتزب الشيوعي اصتزائري 
،باعتباره أول خطوة يف سبيل حترير الشعب اصتزائري ،وىو   ظتشروع "بلوم فيوليت"
تقارب األخوي بُت الشعبُت اصتزائري والفرنسي ،فقد الحظ كذلك اول خطوة لل

الشيوعيون أن ىذا اظتشروع مع انو ال يعطي للجزائريُت كل ما يريدونو من حقوق 
إىل نتائج  مسلما وتؤديألف  25فإنو خطوة أوىل حقيقية تبدأ من  وحريات،
يف وال حتدث  وأنو أفضل من حقوق كاذبة دتنح إىل مليون مسلم، ملموسة،

  .(31)حياهتم السياسية واالجتماعية أي تغيَت
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لسان حال اضتزب   "La lutte sociale" وىو ما جسدتو صحيفة       
ويف رأيها أن شعب  الشيوعي اصتزائري، فكانت تقوم حبملة يف صاحل اظتشروع،

ء الفاشيُت الذين كانوا باستثنا اصتزائر، وشعب فرنسا كانا موافقُت عليو دتاما،
 .(32)ونويعارض

باظتوازاة مع ىذا اجملهود الواضح عتذه الصحيفة، باشرت صحف أخرى        
الدفاع عن اظتشروع، وىي صحف شيوعية او ذات اجتاه شوعي، كما فعلت 

، 1938مارس  17يف عدد خاص صدر يف   "Alger Socialiste"صحيفة
ادية خصصتو كامال للدفاع عن اظتشروع، والوقوف ضد كل معارضيو خاصة احت

رؤساء بلديات اصتزائر اليت قادت زتلة شرسة ضد مشروعّ بلوم فيوليت"، 
وخصصت مقاال ىاما بعنوان" اضتزب الشيوعي واظتسألة األىلية"، دافعت فيو عن 

 .(33)وبينت مزاياه) اظتشروع،

 :موقف جمعية العلماء المسلمين -ج          

واضحا يف البداية من اظتشروع، بل  مل يكن موقف صتمعية ورجاالهتا، موقفا        
كان التخوف واضتذر الشديدين ىو السمة الغالبة على مواقفها، خاصة وأهنا مل 
تدرك الغرض اظتنشود من وراءه، بل اعتربتو غترد مرحلة مؤقتة نتكن استبداعتا يف 
الوقت اظتناسب، وىو ما عرّب عنو رجاالت اصتمعية يف كم من مناسبة، فقد ذكر 

االبراىيمي يف مقال لو يف جريدة الشهاب بعنوان" يوم اصتزائر" بتاريخ البشَت 
:" .....مشروع موريس فوليت، وصاحبو من أبرز اظتنشغلُت 1936جويلية 

بالسياسة األىلية اصتزائرية وقد أدار برناغتو على اعتبارات سياسية دقيقة، ال 
ظي مستهو  خالب يفهمها إال الراسخون يف علم السياسة و أفرغو يف قالب لف

ينطوي على معان غامضة، ولتمل وجوىا كثَتة من االحتماالت والتفسَتات، 
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ومنها ما يعد يف اعتبار النفسي اصتزائري من الشعريات، ومثل ىذه اظتعاين قد 
تكون عند التطبيق .مثارا  لإلشكال و للعسر وقد تكون معانيو مبقربة من افهام 

أي تلك األمة أو على تأييدىا..." وقف على ر العامة خصوصا إذا كان تنفيذه يت
(34) .  

انطالقا من ىذا الكالم، يظهر جليا ان حتفظ اصتمعية على اظتشروع كان        
يف ػتلو، بل إن نظرهتا إليو كانت نظرة صحيحة ودقيقة، أكدىا موقف الرجل 

اظتساواة  األول للجمعيةّ ابن باديس عندما اعترب اظتشروع غترد خطوة أوىل يف طريق
الكاملة، وىي الشرط الالزم ضتسن الوفاق، ومل يكن يثق باظتقابل اطالقا يف 

يف  1937، فقد كتب منذ فيفري (35)تصويت الربظتان على اظتشروع باظتوافقة
جريدة الشهاب" إذا خابت آمال)األىايل(، ورفضت غرفة النواب مشروع 

ن ينالوا أي شيء من فرنسا اضتكومة، فإنكم ستعلمون عندئذ علم اليقُت أهنم ل
ال عدال وال انصافا، وي ىذه اضتالة سيفتحون رتاعات األبواب اليت يكون اليأس 
قد فتحها أمامهم" كما اكد اثناء انعقاد جلسات اظتؤدتر اسإسالمي الثاين، أن 

، (36)"فيوليت" عمل من اجل فرنسا بالشروع يف مشروع يدعونا إىل االنتظار
أوت احتجاجا شديدا على تعيُت صتنة حتقيق  13فأحتج كذلك مرة أخرى يوم 

جديدة، فهي حسبو وسيلة ؽتاطلة ال حتمل إال مدلوال واحدا وىو رفض مطالبنا 
بكل بساطة ،كما ظتح يف شهر اوت أن أوان اليأس من فرنسا قد آن، وقام يف 

غبة التفكَت يف ان غضون األشهر اظتوالية، بتحذير فرنسا على اطتصوص من م
اظتسلمُت يكمن أن يفرطوا يف قانون أحواعتم الشخصية مقابل منحهم اضتقوق 

 . (37)السياسية 

ظهر جليا موقف العلماء فقد  1937وتزامنا مع طرح اظتشروع يف بداية        
مارس بربقية إىل رئيس اضتكومة  28بعثوا اثر اجتماع عقدوه بقسنطينة يف 
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ىل فيوليت، عربوا فيها عتما عن شكرىم واعًتافهم عتم بتقدنتها الفرنسية "بلوم" إ
ظتشروع اسإصالح االنتخايب، وأعلنوا موافقتهم التامة على اظتشروع اضتكومي ألنو 
لتمي قانون األحوال الشخصية، الذي ال نتكن ابدا حسب اعتقادىا التخلي 

" اظتسلمُت لن عنو، فقد ظلت اصتمعية تكرر مثلما فعلت يف جريدة البصائر أن
يبدلوا دينهم مقابل كل أموال الدنيا، وباألحرى ببعض اضتقوق اعتينة اليت يعدىم 

 .(38)إيّاىا مشروع فيوليت" 

ومهما يكن األمر، فإن مواقف اصتمعية من اظتشروع، تراوحت بُت اظتوافقة        
نون والتحفظ، خاصة وأنو متص فئة ػتدودة وىي قليلة، لكنو باظتقابل لتمي قا

 .األحوال الشخصية وىو ما ال نتكن أبدا التنازل عليو

 :موقف المؤتمر اإلسالمي من المشروع -د           

مل تكن رتعية العلماء الوحيدة، بالتأكيد اليت كانت ترى يف مشروع        
كتب أن يتبع مبراحل أخرى" حيث جاء "الدكتور  "فيوليت" غترد مطالب مؤقتة"

، ليقرأ بيانا باسم اظتؤدتر اسإسالمي الذي كان 1937جانفي 17بشَت" يف 
يًتأسو، فصرح فيو أن مشروع "فيوليت" ليس إال رمزا لإلنصاف والليربالية، وأن 
مصَت الشعب اصتزائري البد أن يوضع يف يوم من األيام بُت ايدي برمانيُت 

 .(39)جزائريُت" مسلمُت 

 :موقف مصالي الحاج من المشروع -ه 

، أعلن الزعيم الوطٍت "مصايل اضتاج" عن رفضو 1937يف مارس        
للمشروع وقال: إن اظتشروع ضد الدنتقراطية، ويتجاىل التاريخ ويعزز االستعمار 

تابع، وزيادة تفاقم مصَت ستة ماليُت ونصف من  20.000بزيادة عبيده إىل 
حُت والعمال، وصغار التجار، وقدماء العسكريُت، ومشروع "فيوليت" ليس الفال
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باضتل، وليس بداية سإصالحات جدية، وإنو الفتنة، والتقسيم بُت طبقة مزدوجة 
 . (40)االمتياز، وأخرى مزدوجة اضترمان

ويف مقال بتوقيع قيادة ؾتم مشال افريقيا بعنوان: أيها الشعب اصتزائري        
: 1937شروع فيوليت كتبت صحيفة األمة الصادرة يف شهر جانفياهنض ضد م

ؾتم مشال افريقيا يناىض مشروع فيوليت ألنو يعتربه خطرا بالنسبة إليو، الشعب 
اصتزائري واحد وموحد وعليو أن يتوحد ضد التقسيم والتجزئة إىل فئات حجمها 

ة تقسيم عشرين ألف ألن مشروع فيوليت ىو ليس قط بداية االدماج، بل أدا
 . (41)وخالف داخل البالد

وىذا ومل يًتاجع أبدا حزب الشعب اصتزائري خليفة ؾتم الشمال عن موقفو        
من اظتشروع، وظل وفيا ظتبادئ ؾتم الشمال، اظتتمثلة يف ػتاربة سياسة 

، فباسإعالن عن انشاء ىذا اضتزب، ذكرت جريدة األمة بربنامج (42)االدماج
إدانة سياسة االدماج اظتتبعة منذ أكثر من قرن  سائرا على النجم وىدفو، أي 

خطى النجم" ؿتن مل نكف أبدا عن مناىضة ىذا اظتشروع". وقد خاض اضتزب 
ضد أصحاب اظتشروع معركة شرسة معتربا أنو من اظتستحيل تغيَت اصتنسية كما 

 :ما يلي 1938نغَت ربطة العنق: فقد جاء يف جريدة األمة يف عدد جانفي

إن جنسيتنا قبل كل شيء وماضينا وتارمتنا وعاداتنا وتقالدنا وذكريات شبابنا  "
وؽتارساتنا الفكرية، وىو كل ما يدخل يف تكوين أنانا، وال نتكن إفراغ الشخصية 
من ػتتواىا مبجرد الرغبة يف ذلك، وبعبارة أخرة، ال نتكن للفرد أن يلغي انتماءه 

 .(43) عشية وضحاىا"العريب أو القبائلي ليصبح فرنسيا بُت

كان مصايل ومن ورائو حزب الشعب يدرك جيدا أن اظتشروع مرحلة تقود        
يف النهاية إىل االندماج، وىو ما مل يرغب فيو على اعتبار مطالبو االستقاللية 
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الواضحة، وإنتانو الراسخ باألمة اصتزائرية اظتستقلة دتاما عن األمة الفرنسية "ؿتن 
نو مبعارضتنا ظتشروع فيوليت سوف ينفر منا اظتستفيدون منو على أنفسنا نعلم بأ

األقل، لكننا فعلنا ذلك ألننا متيقنون بأنو عنصر تفكك اجملتمع اظتسلم، وعليو  
من أن  كان كتب عمل كل شيء ظتنع الشعب اظتسلم الواثق كثَتا يف مثقفيو،

 ."يكون قائد نفسو إىل فنائو

ىل الكفاح من اجل برظتان سّيد مقره يف ىذا وقد دعا حزب الشعب إ      
 اصتزائر، عوض اظتندوبيات اظتالية، 

  .(44)فرنسا"وأال يكون ىاجسو التمثيل الربظتاين يف 

 :المواقف الفرنسية من المشروع -9-2

على اختالف اجتاىاهتا حول ما طرح من  تباينت ردود الفعل الفرنسية،       
رأسها مشروع "بلوم فيوليت" على  مشاريع إصالحية خالل الثالثينات، وعلى

اعتبار أنو أقتها، وإن كانت يف حقيقة األمر اجتمعت كّلها على الرفض، بطريقة 
أو بأخرى، فطرح البعض مشاريع معارضة، واختذ البعض اآلخر طرقا ؼتتلفة 

 .للرفض من خالل األحزاب واجملالس اظتنتخبة

صل عليها اظتشروع كانت تلك وبطبيعة اضتال فإن مواقف التأييد اليت ح       
من جانب األحزاب الفرنسية اليسارية، وقد اختلفت درجة دعمها لو وىي كما 

 :يلي

رغم تأييدىا الضمٍت لو إال  األحزاب الفرنسية المؤيدة للمشروع: - أ      
 :يف               أهنا، مل تؤمن بنجاعتو واؿتصرت 

 اضتزب االشًتاكي الفرنسي (S. F. I. O) 
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أبدى ىذا اضتزب اىتمام ملحوظا مبشروع فيوليت، وقد ظهر ذلك جليا        
حيث خرج  1937جويلية  12و  11اظتنعقد مبرسيليا يومي  34يف مؤدتره ال

 :بتوصيتُت ىامتُت

 ."اظتصادقة على مشروع "بلوم فيوليت -1
ستجعل  حتقيق اسإصالحات السياسية واسإدارية يف أقرب وقت ؽتكن واليت -2

غرار اظتقاطعات األخرى اين يكون  ئر مقاطعة          فرنسية علىمن اصتزا
 .(45)للجميع نفس اضتقوق السياسية واالجتماعية 

  اضتزب الشيوعي الفرنسي (S. F. I. c). 

 لقد كان موقفو واضحا على إثر ما صرحت بو جريدة       
(L’humanité)  إن اضتزب 1937جانفي  15لسان حال اضتزب يف" :

عي، جريدتو، غتموعتو الربظتانية، كان حرا دوما من اجل منح رتيع اضتقوق الشيو 
الدنتقراطية لكل مسلمي افريقيا الشمالية، كتدون اسإصالح االنتخايب اظتشروع غَت  
كاف ويطالبون توسيعو العاجل واظتتوقع لكل السكان اظتسلمُت وسيعملون لكي 

ة حىت تتحصل قريبا فئات أخرى تتم اظتصادقة عليو أسرع ما أمكن من طرف الغرف
 .(46) من اظتسلمُت، وكل الشعب اصتزائري على اضتقوق السياسية....

 :األحزاب اليمينية الفرنسية المعارضة للمشروع - ب

من أىم األحزاب اليمينية اليت اختذت موقفا واضحا اضتزب االجتماعي        
رفض  (47)جديدبشكل  1936، فمنذ ظهوره يف جويلية (P S F) الفرنسي

مشروع "فيوليت" الذي يهدد يف نظره السيادة الفرنسية، وقد احتوى برنامج 
اضتزب الذي حّرره "ستانيز الس دوفو" أستاذ الفلسفة بليسي قسنطينة )ثانوية 
قسنطينة(، نشر التعليم وتنمية الفالحة، وتوزيع جزء من األراضي الدولة، 
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ورية بُت األىايل اظتتطورين والفرنسيُت واحداث بنك شعيب أىلي، واظتساواة الضر 
وأخَتا حق اظتسلمُت يف انتخاب  لكن بعد ختليهم عن نظام األحوال الشخصية،

 1938أكتوبر  23نواب خاصُت هبم... كما عرض مؤدتر اضتزب اظتنعقد يف 
 .(48)برئاسة الكولونيل "دوالر وال" منح قدماء احملاربُت األىايل حق اظتواطنة 

األىايل مواطنُت فرنسيُت  ( P S F) نب آخر، اعترب حزبىذا ومن جا
مبقتضى قانون سيناتيس كونسيلت  الختالط دمائهم بدماء الفرنسيُت يف ح ع 
ا، لذلك من الضروري منحهم العدالة واالستقرار، لكن دون اظتساس بالسيادة 

االدماج . كما أكد مؤدتر اضتزب على ضرورة حتقيق (49)الفرنسية اليت ال رجعة فيها
التدركتي للعناصر األىلية اظتثقفة واظتتعلمة لكن مع معارضة جتنس األىايل 

، ضف إىل أنو ال يرفض فكرة ادماج األىايل (50)احملافظُت على أحواعتم الشخصية
اظتسلمُت، لكن اشًتط أن يكون ذلك عن طريق كامل اسإرادة واضترية لألىايل يف 

اظتواطنة ارتاال مثل اليهود، ويبدو أن ىذا طلب ىذا االنتماء، وال نتكن منحهم 
التوجو للحزب كان لغاية واضحة، وىي توجيو األىايل وػتاولة كسبهم وحتويلهم 

 .عن اصتبهة الشعبية

 Parti populaire)(51)ىذا ومل متتلف موقف حزب الشعب الفرنسي      
français)  ،وعقد اول  اذ عارض كل امتياز لألىايل نتس السيادة الفرنسية

حيث مل  وقد حضره بعض اظتسلمُت، باصتزائر، 1937مؤدتر للحزب يف جانفي
متف أبدا مناىضتو ظتشروع فيوليت ػتتجا على ىذه اسإساءة اطتطَتة للسيادة 

لدرجة أن "دوريو" تبٌت مشروع مضاد  الوطنية يف مقاطعات اصتزائر الثالث،
 الذين كانوا يرغبون يف هبدف انشاء ىيئة انتخابية مسلمة صتميع الفرنسيُت

حيث تقوم ىذه اعتيئة بانتخاب ؽتثلُت  االحتفاظ ضتق قانون األحوال الشخصية،
 .(52)لغرفة النواب بشروط اظتواطنُت الفرنسيُت نفسها



مجلة دورية دولية محكمة                                 والدراسات مجلة المعارف للبحوث  

 

 133  07لعدد ا
 

كان اضتزب الشعيب الفرنسي آلة حرب حقيقية ضد مشروع "بلوم فيوليت"،       
ناىضُت للمشروع، وكانت فقد أدان سياسة االدماج وعمل على رتع كل اظت

 .السياسة اسإمرباطورية االشتغال الرئيسي للحزب

، وىي لسان حال فيدرالية "Le Pionniers" وىو ما أوضحتو جريدة       
، 1938فيفري  10اصتزائر للحزب الشعيب الفرنسي يف عددىا ليوم اطتميس 

طالبت السيد والذي أوضحت فيو أن اصتزائر كاملة ضد مشروع "بلوم فيوليت". و 
 فيوليت، اصتلوس يف اظتقاعد اطتلفية، وأن ىذه اللحظة ىي ضتظة حياة أو موت،

 . (53)طبعا إن مت التصويت على اظتشروع

ىذا وأمام ردود األفعال ىذه من قبل األحزاب خاصة اليمينية ذىبت       
الطبقة السياسية إىل أبعد من ذلك، إذ قامت غتموعة من الشخصيات اعتامة 

لفاعلة يف نفس الوقت يف اضتياة السياسية يف اصتزائر أو حىت يف فرنسا باالحتاد وا
والتعاون ضد مشروع "بلوم فيوليت" فاطتطر كبَت يف نظر ىؤالء، ما تررتتو 
شخصيات وىرانية ىامة دعت إىل ضرورة االحتاد يف حزب واحد يقف سدا منيعا 

 .يف الربظتانأمام أي فرصة قد دتنح للمشروع أو التصويت عليو 

 Rassemblement) فكان انشاء اضتزب الوطٍت للعمل االجتماعي
national d’action sociale)   رّد عملي ظتواجهة اصتبهة الشعبية، ورّد

، وتطورت ىذه (54)كذلك على "فدرالية اظتنتخبُت اظتسلمُت" واظتؤدتر اسإسالمي
 . (55)النخبة لتضم كل الوطنُت الفرنسيُت اظتعارضُت ظتشروع" بلوم فيوليت" 

 :المنتخبون األوروبيون -ج      

متشون خاصة  رؤية اظتسلمُت كتتاحون اعتيئة  (56)كان اظتنتخبون األوروبيون      
شكلون أقلية االنتخابية للمواطنُت ففي الوقت اضتايل، كان اظتواطنون من األىايل ي
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لكن بعد ستس عشرة سنة أو عشرين سنة سيمثلون رمبا األغلبية وىو تساؤل 
مارس  09طرحو الفرنسيون عامة، حيث عنونت إحدى الصحف بتاريخ 

1938 

" Les indigènes algériens de viendront ils les 
électeurs français ?"   فشعور اطتوف ىاجس نتكن أن يتجسد حسبهم

على اظتشروع، وىو ما انتفض لو ىؤالء، بأساليب ؼتتلفة، استقاالت بالتصويت 
رتاعية، احتجاجات، إضرابات، وغَتىا من الضغوط الشديدة، اليت مورست 

فمستقبلهم يف  على الربظتان، وبالتايل اضتكومة لرفض اظتشروع رتلة وتفضيال،
 .اصتزائر يضيع أمام ىذه اظتؤامرة

فقد صّرحوا بعد مقابلة رئيس الوزراء "بلوم فيوليت"  (57)أما الربظتانيون       
برفضهم اصتماعي " بلوم فيوليت" ظتا لتدثو من اضطراب كبَت يف سائر القطر 

ألن اظتواطنُت الفرنسيُت باظتدن والبوادي يرفضون وجود ىيئتُت  اصتزائري،
لكن ختضع  انتخابيتُت يف قائمة واحدة تتمتع كلتاقتا حبقوق سياسية واحدة،

إحداقتا للقوانُت اظتدنية الفرنسية بينما حتتفظ األخرى بشريعتها االسالمية فيسمح 
وحترم البنات يف الغالب من حق  وبالطالق بسبب ومن دونو، بتعدد الزوجات،

وىي ما سيحدثو من  ليضيف الربظتانيون حجة أخرى لرفض اظتشروع، اسإرث،
ألن اظتشروع عبارة  انتخابية، اضطرابات بُت األوروبيُت واظتسلمُت عند كل دورة

عن لعبة اوتوماتيكية يتم فيها ادخال األىايل يف الذاكرة االنتخابية الفرنسية 
مث أضافوا بأنو سيضرب  فتكون عتم األغلبية يف مدة قصَتة، بشكل متتابع،

السيادة الفرنسية ضربة قاضية لذلك كلو فهم غَت مستعدين لتحمل مسؤولية ىذه 
 . (58) النتائج اطتطَتة
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ومن ضمن الربظتانيُت الذين أطلقوا العنان المتعاضهم، وسخطهم على        
 Le) "، أين صرح يف صحيفة "اصتريدة(M. Saurin)(59)اظتشروع

journal): "  لو حتقق مشروع بلوم فان السيادة الفرنسية يف افريقيا الشمالية
لنفسو  اقتصولكن ما جدوى ذلك؟ سيكون فيوليت قد  ستتضرر ضررا شديدا،

حينئذ من االستعمار اصتزائري الذي مل متف أبدا انو ظل يعترب ىذا اضتاكم 
 .(60)الطاغية اظتصطنع غترد أبلو خرف"

أنو كان مع جتنيس األىايل ،(Jean Mélia) (61) "كما عرب "جان ميليا      
كرنتيو، وتقدنتو لكراستو اليت وزعها على على غرار ما فعل باليهود مبوجب قرار  

" يف العمل على كل ما يف 1927رجال السياسة بفرنسا واصتزائر يف " أكتوبر 
الطاقة لتقريب مسلمي اصتزائر ومزجهم يف اضتياة الوطنية الفرنسية تكون اصتزائر 
قطعة من فرنسا بل تكون ىي فرنسا نفسها" إال أنو كان ضد مشروع "بلوم 

فمن وجهة نظره، فإن ىذا األخَت يوقف عملية فرنسة اظتسلمُت،  فيوليت"،
   (62).ودغتهم ليصبحوا مواطنُت فرنسيُت

باظتوازاة مع نشاط النواب الربظتانيُت الكثيف ضد اظتشروع، نشط باظتقال        
منتخبون أخرون من غالة االستعمار واالستيطان الذين كانوا يروا يف ىذا 

زائر الفرنسية، وفقداهنا هنائيا، وقادوا ىجوما بال ىوادة ضده، اظتشروع، هناية اصت
مؤثرين على اضتكومة ورئيسها باستقاالت رتاعية أرادوا من خالعتا شل اضتياة 
السياسية يف اصتزائر، وىو األمر الذي مكنهم يف األخَت من حتقيق ىدفهم بعد 

 :أيتجهد سياسي واعالمي، وحىت مادي كبَت سنقف على بعضو فيما ي

فحملة رؤساء البلديات، كانت زتلة كبَتة ، جاءت كرد فعل عنيف جدا        
على التصويت على الفصل األول من اظتشروع من قبل صتنة االقًتاع على اظتشروع 

 . (63)يف الربظتان
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 1937جانفي  05وقد ابتدأوىا بعقد اجتماعات يف كل من وىران يف        
برئاسة كوزان،  (64)1937جانفي  06نطينة بتاريخ برئاسة األب المبَت، ويف قس

حيث وجهوا نداءات مستعجلة للحكومة والربظتانيُت يطالبوهنم برفض مشروع 
فيوليت لنفس األسباب اليت تذرع هبا الربظتانيون كما سبق الذكر. كما عارضوا 

بدار الفالحة،  1937جانفي  14اظتشروع مرة أخرى أثناء عقدىم مؤدترا يف 
خالعتا ثالذتائة شخص ضد اظتشروع مقابل مؤيدين فقط، وىددوا بتقدًن وصوت 

 . (65)استقالتهم يف حالة مصادقة اجمللس عليو يف ػتاولة لعرقلتو إداريا 

ىذا ومل يهدأ بال رؤساء البلديات للمقاطعات الثالث يف اختاذ خطوة            
عن اعتماد ىذا ىامة كتهديد رتاعي ووسيلة ضغط على اضتكومة، للًتاجع 

اظتشروع، وأشهروا سالح الستقاالت اصتماعية مثلما فعل احتاد رؤساء بلديات 
(، وكذلك رؤساء بلديات كل من مقاطعيت قسنطينة 66مقاطعة وىران مثال)

 .واصتزائر

 :مشاريع األوروبيين المضادة -د

شهدت الساحة السياسية بظهور مشروع فيوليت تطورات كبَتة بل        
، 1919وانقالب سياسي ىام، مل تشهده اصتزائر الفرنسية منذ ظهور قانون 

 .فازدادت االنتقادات وأسالت الكثَت من اضترب أثناء مناقشتو يف الربظتان الفرنسي

باظتوازاة مع ىذا الزخم الربظتاين الكبَت، نشط كثَت من الربظتانيُت اظتعارضُت        
ؽتثل عمالة قسنطينة ، (67)" (Paul cuttoli)وعلى رأسهم النائب "بول كيتويل

عندما ألقى 1935مارس  21أين عرض األخَت مشروعا يف  يف غتلس الشيوخ.
خطابا دافع فيو عن االستعمار، وعرب عن معارضتو ظتشروع فيوليت بقولو: "إن 
اظتسألة اظتطروحة اليوم امامنا ىي معرفة ما إذا كنا نريد اضتفاظ على اصتزائر، وعلى 
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 توسيع اضتقوق مشال افريقيا أم ال.... ال يوجد من األىايل إال أقلية تفكر يف
اظتدنية، واألغلبية منهم كتهل كل شيء عن مؤسساتنا، وال يطمح إال يف حتقيق 
حتسينات اجتماعية وإن بعض اظتطالب السياسية ختفي من ورائها يقظة خطَتة 
تتسم بالتعصب الكاره لألجانب وقد اختار يف ىذا الوقت بالذات بعض 

 . 68)")سية لصاحل األىايل... اظتفكرين الطائشُت اظتناداة باضتقوق السيا

، وىو مشروع مضاد ظتشروع 1938فيفري  28مث قدم مشروعا آخر يف        
(، إال أنو تكملة ظتشروعو األول حيث 1936ديسمرب  30"بلوم فيوليت" )

 .(69) االستفادة من اصتنسية الفرنسية" أضاف أصناف فئات أخرى بإمكاهنا

يدا إىل ىذا اظتشروع، إال بعض الفئات واليت وىكذا مل يضف "كيتويل" جد       
 .قدمت تضحيات كبَتة يف خدمة فرنسا، مّكنتها اضتصول على اصتنسية الفرنسية

وىذا طبعا يف ظل خصوصية واحدة ىامة ميز هبا "كيتويل" مشروعو وىي        
 .منح فرصة "سنة" لطلب األىايل التجنس، بكل حرية، يف طلب اظتواطنة أو تركها

، وىو (Devaud)"وباسإضافة إىل مشروع "كيتويل" قدم النائب "دوفو       
أحد نواب بعمالة قسنطينة، وأحد معارضي مشروع "فيوليت"، حيث أبدى ختوفا 
شديدا منو حُت قال: "مهما كان عطفي األخوي واؾتذايب ؿتو األىايل اظتسلمُت 

ا أن يثَت ىذا اظتشروع الذين يسكنون عماالتنا االفريقية الثالث، فإين اخشى كثَت 
من وراء البحر اظتتوسط احتجاجات ومظاىرات عدائية شديدة من طرف الرأي 

مشروع آخر إىل  1938 قدم يف فيفري مث، (70)العام الفرنسي ضد ىذا اظتشروع"
غتلس الربظتان نتنح اظتواطنة الفرنسية لألىايل اصتزائريُت الذين ينتمون سإحدى 

  : (71)الفئات التالية

  .قدماء احملاربُت اظتتطوعُت اضتاصلُت على الصليب اضتريب -1
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 .قدماء احملاربُت الذين حتصلوا على ميدالية عسكرية والصليب اضتريب -2
 .اصتنود الذين غادروا اصتيش بعد خدمة دامت ستس عشرة سنة -3
اضتاصلون على شهادة الباكالوريا من التعليم الثانوي والشهادة العليا،  -4

عليها بعد التخرج من إحدى اظتدارس الوطنية الشهادة اظتتحصل 
 .الفالحية أو التجارية

 .اضتاصلون على وظائف عن طريق اظتسابقات -5
 .اضتاصلون على جوقة الشرف -6

وبتحليل بسيط تتوصل إىل استنتاج ىام وىو، أن ىذه اظتشاريع اظتضادة ماىي إال 
وكسر أي ػتاولة قد دتويو وعرقلة ظتشروع "بلوم فيوليت" لضرب تنفيذ ىذا األخَت، 

 .دتنح بعض الفئات صفة اظتواطن

 :مصير مشروع "بلوم فيوليت" من وقف التنفيذ إلى دفن المشروع -9

عجزت اضتكومة الفرنسية عن تنفيذ مشروعها، وعلقت عليو أماال كبَتة       
ضتل القضية األىلية، وادماج األىلي اظتسلم ليصبح فرنسيا مسلما دون ختليو عن 

 .الشخصيقانونو 

، كانت هناية خطوط 1937جوان  21وىكذا وبسقوط حكومة بلوم يف 
 30يف  " (Chautemps) اظتشروع، وحىت بعد تشكيل حكومة "شوتان

 .اظتشروع إعادة احيائو مناصرو، مل يستطع 1937جوان 

وبعد مدة قصَتة على تشكيل حكومة "دال دييو"، أعلن رؤساء بلديات        
افريل سحب استقاالهتم بعد ما تلقوا ضمانات بعدم عرض  22اصتزائر يوم 

ييو الشخصي الذي كان د مشروع "بلوم فيوليت" للنقاش، ومع ان موقف دال
منح اضتقوق االنتخابية  إىل كل أولئك الذين يتخلون عن  1935لتبذ منذ عام 
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جوان طلب  9قانون األحوال الشخصية إال أن اطتطاب ظل غامضا، وقد برر يف 
ءلة عن النيات اضتقيقية للحكومة فيما متص اظتشروع، إال أنو مل لتدد تاريخ مسا

 .(72)النقاش أبدا

بل و ذىب اىل ابعد من ذلك حُت رفض استقبال الوفد الذي ذىب        
ال يتماشى مع الشريعة االسالمية ،مهددا  ألنوظتناقشة اظتشروع ،و رفضو 

وهبذا، كان اظتشروع قد دفن هنائيا، باستعمال القوة لفرض النظام و االنضباط 
  .مهما كان نوعو دون أن يقدم األوروبيون أي تنازل،

  : الخاتمة

 بعد ىذه الدراسة ظتشروع بلوم فيوليت ، نتكننا الوقوف على االستنتاجات التالية
:  

  ان دعم حكومة اصتبهة الشعبية ظتطالب اصتزائريُت كان حربا  على ورق ،بعد
 . اظتشروع ، دون نتيجة  تذكرمد و جزر عتذا 

   ان ورقة احملافظة على االحوال الشخصية مع التمتع باظتواطنة  الفرنسية ، كانت
غترد سياسة فرنسية لكبح  رتاح اضتركة الوطنية ، وعلى  رأسها  اظتطالب 

 االستقاللية احزب ؾتم مشال افريقيا
 لشعبية اىل نتيجتُت انتهت سياسة  اظتماطلة  اليت انتهجتها حكومة اصتبهة  ا

 : ىامتُت
ختوف اصتبهة الشعبية من حتمل اظتسؤولية التارمتية  للمصادقة على ىذا  -

  اظتشروع
تعترب سياسة اظتماطلة و االحتواء ىذه وسيلة لتحقيق االىداف دون  -

 . اظتساس مبصلحة فرنسا ومن ورائها غالة اظتستوطنُت
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  اظتعمرين والذي زاد نفوذىم مل يكن اللويب اصتزائري اظتتكون من اساطُت
السياسي و  االقتصادي ليسمح باظتصادقة على اظتشروع ،ؽتا يقودنا اىل 

 . ادراك  مكانة ىؤالء يف اصتزائر و يف فرنسا نفسها
 ،وىو ىل سلطة  اللويب اصتزائري اصبحت  تساؤل ىام جدا  يطرح  نفسو

 . عل القوانُت مساوية  لسلطة اضتكومة الفرنسية لدرجة منعها من اظتصادقة
  الشك ان التآمر على مصلحة اصتزائريُت ،كان ىدفا مشًتكا بُت حكومة

اصتبهة الشعبية و اظتستوطنُت  ،وإال لصادق"ليون بلوم" على اظتشروع كما 
 صادق "كليمانصو" على قانون 

 " 1919فيفري  04"

  بقيت ىذه اظتشاريع غترد ػتاوالت  لدمج  الشعب اصتزائري ،وفصلو عن
 . تو ودينو ووطنيتو دون االلتفات لطموحاتو و مستقبلوىوي
  مشروع بلوم فيوليت كان فعال يف تلك اظترحلة من تاريخ اصتزائر اصالحات

ىامة لصاحل االىايل اصتزائريُت ضاعت بُت دتاطل ومراوغات حكومة اصتبهة 
 . الشعبية وسلطة وتأمر اللويب اصتزائري

 الهوامش:
تقييم العمل االستعماري بتمجيد اظتناىج   سنوات 1930كانت سنوات (1)

الفرنسية لالستعمار وقد تابعت اصتماىَت اظتسلمة يف اظتدن االحتفاالت يف حُت 
جتاىلها سكان األرياف وأراد اظتنتخبون والوجهاء هبذه اظتناسبة اضتصول من فرنسا 

لفرنسيُت اصتزائرية على اللفتة الكرنتة اليت جتعل من اظتسلمُت فرنسيُت مساوين ل
اآلخرين وقد كانت الدعاية اطتاصة بالذكرى اظتئوية يف قمة التنظيم اذ وصلت 

مقاال تضاعفت  352حدهتا درجة الدعاية اضتربية فمثال نشرت وكالو "ىافاس" 
نسخة من كتاب  1200.000إعالن صحفي و  1400بواسطة أكثر من 
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زعت على واليت و  (Cahier de Centenaires) دفاتر الذكرى اظتئوية
مليون فرنك خصصت  93اظتكتبات واظتؤسسات فمن ميزانية قدرت حبوايل 

زائر من فرنسا إىل اصتزائر  800.000منها للدعاية  ومت جذب  6300.000
نائبا.أنظر: ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية  306من بينهم 

للطباعة و شركة دار االمة  (،تررتة اػتمد بن البار،1939-1919،)1،ج
 .312، ص2011النشر و التوزيع ، اصتزائر،

،دار الغرب االسالمي  1اصتزائرية ، ج  الوطنيةأبو القاسم سعد اهلل، اضتركة (2)
 .231، ص 1998،بَتوت ، لبنان ،

 1870سبتمرب  03،ولد يف (Viollette Maurice) "موريس فيوليت(3)
(، 1902يف نقابة احملامُت ،تقلد مناصب عديدة كنائب ) ،درس اضتقوق،عُت

( كما عُت على راس بلدية 1906وعضوا يف غتلس الشيوخ )
(،كما 1917-1914ونائبا لرئيس الغرفة الربظتانية ) ),dreux,1906)""درو

( مث وزير دولة مكلف 1927-1925تقلد منصب اضتاكم العام باصتزائر )
 .ون بلوم"حكومة "لي بشؤون االىايل ضمن

 Jeanne et André Brocheir livre d’or de              : انظر
l’Algérie :Dictionnaire des  personnalités passées et 
contemporaine Baconnier frères,Alger,1937,p297   

ي بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري واضتركة الوطنية اصتزائرية، ديوان لت(4)
 .84، ص2013. اصتزائر، 3اصتامعية، طاظتطبوعات 

(5)Julien Fromage : L’Algérie vivra-t-elle ? 
Ou projet Blum Violette au temps du 
front populaire, mémoire de fin d’étude, 
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université Lyon 3, juin 2003, p17.             
                                                                   

(،مرجع 1939 -1919، )1ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية ،ج(6)
 .539سابق،ص 

، من طرف 1936تأسست اصتمعية اظتسماة "ؾتم مشال افريقيا" بباريس سنة (7)
اظتدعو "حاج علي عبد القادر" اصتزائري األصل، عضو يف تلك الفًتة يف اللجنة 
القيادية للحزب الشيوعي ،ورئيس للخلية الشيوعية بفرنسا،حّدد اظتؤسس ىدف 

ية واالجتماعية ظتسلمي مشال رتعيتو كما يلي: "الدفاع عم اظتصاحل اظتادية واظتعنو 
إفريقيا وكذا تثقيف أعضاء اصتمعية ، وقد أردفت اظتذكرة الصادرة عن إدارة شؤون 
األىايل مكلف سري عن اصتمعية ، أنو حزب منذ بدايتو كان تشكيل ثوري ال 
يستهدف أقل من التحرير الكامل لشمال افريقيا،فذلك فحوى أقوال قادتو. 

ورات والصحف واظتؤدترات تتطرق لربنامج نتكن أن فضال عن ذلك فإن اظتنش
ـتتصر نقاطها االساسية فيما يلي: االستقالل التام،انسحاب قوات 
االحتالل،تشكيل حكومة وطنية ثورية و تأسيس جيش وطٍت لإلطالع على ىذه 

-1926اظتذكرة كاملة، أنظر: ػتفوظ قداش، ػتمد قناش،ؾتم الشمال االفريقي (
ادات لدراسة تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية ،ديوان ) وثائق و شه1937

 .158-147، ص 1984اظتطبوعات اصتامعية 

ما جتسد خاصة عند احتفال فرنسا باظتئوية يف اصتزائر، فقد تذمرت اللجنة (8)
الوطنية من تلك االحتفاالت اليت رشتت اضتسرة واألسى، والشعور بالغنب ظتا آل 

 .ُتإليو وضع اصتزائر واصتزائري

بتلمسان، دخل  1898ماي  16حجي مصايل اظتدعو "اضتاج"، ولد يف (9)
دعى إىل  1918الكتاب جبامع سيد الوزان، مث دخل اظتدرسة الفرنسية ، يف سنة 
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سنوات يف غرونوبل،كانت لو عدة نشاطات ثورية اىل ان اسس 3اصتندية و قضى 
 م الشمال انظر:رتعية دينية "االخوة االسالمية" اىل ان اسس ؾت 1925سنة 

 .  233ػتفوظ قداش،ػتمد قنانش، مرجع سابق، ص
 Bulletin Colonial أنظر النص الفرنسي الكامل ظتطالب النجم يف(10)

de L’Afrique française, 1934, p p 576-577 
                                                                           

 Elالنجم نشره يف االمةوقد اعادت جريدة 
Ouma,N°25(septembre-octobre 1934).   وىي لسان حال

 . النجم

. 1936يناير  18يذكر مصايل تفاصيل عن وصلوه ظتنفاه يف جنيف يوم (11)
وأىم نشاطاتو اليت كان يقوم هبا، بعد تسويو لوجوده يف ىذا البلد مع الشرطة 

،تر.ػتمد 1938-1898اضتاج  السويسرية. انظر:مصايل اضتاج:مذكرات مصايل
 . 185،ص2007، اصتزائر،ANEP اظتعراجي،منشورات

 . 618، مرجع سابق،ص1ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية، ج(12)

، 1، ط1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية (13)
 .296، ص1997دار الغرب اسإسالمي، بَتوت

(14)L’Afrique Française, 1936, p462, et La 
Justice ,26 juin1936.  

لقد طرحت فكرة التجنس على اصتزائريُت لتسوية الوضعية القانونية عتم،  (15)
، وحتديد 1965جويلية  14إبتداءا بقانون سيناتيس كونسيلت الصادر يف 

رأسها  شروط صارمة على كل من يرغب يف التجنس باصتنسية الفرنسية، وعلى
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التخلي على األحوال الشخصية اسإسالمية، فلم يقبل عليو إال عدد قليل من 
 .األىايل

 la voix des indigènes ,04أنظر: رابح زنايت، اظتتجنسون اظتساكُت       (16)
septembre1930.           

ومن رفض التجنس جبنسية غَت إسالمية يقتضي رفض أحكام الشريعة اسإسالمية،         (17)
اسإسالم عد مرتدا من اسإسالم باسإرتاع، فاظتتجنس  أحكام حكما واحدا من

مرتد باسإرتاع. ؽتا جاء يف نص الفتوى"التجنس و التوبة منو"،انظر عبد 
،دار ىومو للطباعة 1اضتميد زوزو،الفكر السياسي للحركة الوطنية اصتزائرية،ج

 .393،ص2012والنشر،ااصتزائر،

االصلي يف:  جاء يف مشروع بلوم فيوليت انظر: النص على ما الطالع(18)
J.o.doc.Parl.Chambre,session  extraordinaire, 

annexe N : 1596, séance du 30 décembre 
1936,                                            

Et aussi : Claude Lazard, l’accession des indigènes 
algériens à la citoyenneté française, librairie 
technique et économique paris,1938,pp67-70.                                                                 
Et aussi : L’Afrique française, 1937, p 142.                                                                                                                       

حسب ىذا اظتشروع اضتكومي الذي وّسع دائرة الفئات للحصول على (19)
اظتواطنة، لالطالع على تفاصيل حول ىذه االحصائيات انظر: ػتفوظ قداش، 

 .535-534تاريخ اضتركة الوطنية، مرجع سابق، ص ص 

(20)Claude Lazard,op.cit.pp67-70.       
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انتفاضة شارل روبر أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، من (21)                   

اظتعهد العايل للًترتة ،     ، تر، 2،ج 1954لتحرير اىل اندالع حرب ا 11
                  716، ص  2013اصتزائر ، شركة دار االمة للطباعة و النشر،

.  

 .717اظترجع نفسو، ص (22)

وىي جريدة اضتزب  "Populaire le" تصريح لو يف جريدة" بوبيلر(23)
حتت اشراف  20عشرينات ق.          االشًتاكي الفرنسي كانت تصدر خالل 

 Le                                                         : ليون بلوم. انظر
populaire, 07 janvier 19                                            

                              
Et aussi L’Echo d’Alger 08 janvier 1937. 

 .1937جانفي  10، 1145النجاح عدد  (24)

(25)L’Echo d’Alger.   ، 31 octobre1936 
، يف نفس اصتريدة: كانت (Bore taud)"كما جاء ي تقرر اظتستشار العام

ميزة اظتشروع" اظتنح التدركتي للحقوق السياسية لألىايل "الراقُت" دون التخلي عن 
قانون األحوال الشخصية بتشجيع التقارب وحتضر ذلك االندماج الذي 

ليافو الذي لن تكون اسهاماتو ستمخص عنو جنس قوي وسليم، فرنسي بكل أ
  :اظتادية والفكرية إال لتثري اشعاع العبقرية الفرنسية يف العامل. انظر

L’Echo d’Alger,31 octobre 1936. 

، دار الغرب االسالمي 3ابو القاسم سعد اهلل، تاريخ اضتركة الوطنية، ج(26)
 .76،بَتوت ،لبنان،ص
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 .77اظترجع نفسو، ص(27)

وس: اندماجي من غتموعة اصتمهوريُت اظتستقلُت اليت ترأسها ػتمد عزيز كس(28)
ابن جلول، بعد دراستو اسإعدادية بسطيف، تابع دراستو الثانوية بفرنسا بعد 

مث أكملها بدارستو اضتقوق يف جامعيت اصتزائر وباريس، كاتب ودادية  1919
 ، مث من بُت1924-1923الطلبة اظتسلمُت سإفريقيا الشمالية بُت سنيت 

. امتهن التعليم إىل جانب 1927مؤسسي رتعية الطلبة اظتسلمُت مقرىا بفرنسا 
ميال  ، Oran Républicain  العمل الصحفي يف جريديت :النتانت" و
انظر: عبد اضتميد زوز، مرجع سابق،  إىل االندماج على طريقة موريس فيوليت،

 .592ص

 .722مرجع سابق، ص، 2شارل روبر أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج(29)

 .235عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر، مرجع سابق، ص(30)

  .19، مرجع سابق، ص3أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اضتركة الوطنية، ج(31)

  .722، مرجع سابق، ص2شارل روبر أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج(32)

اصتريدة موقف بلدية  أوردت ىذه 1938مارس  26ويف مقال ىام عتا بتاريخ 
تبسة من مشروع" بلوم فيوليت"، وىو ضرورة التصويت عليو، وقد جاء اظتقال 

  : بعنوان

La Municipalité de Tébessa pour le projet Blum 
Viollette       

              La lutte-Sociale, 26 Mars 1938انظر
                                   : (33)Le parti 
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Socialiste (S. F. I. O) et la question 
indigène, en Alger Socialiste, N°.769, 17 
Mars 1938. 

اىل سنة  1930كرنتة بن حسُت: اضتياة السياسية يف قسنطينة من سنة (34)
، رسالة للحصول على دبلوم الدراسات اظتعمقة يف التاريخ، جامعة 1939

 .188، ص1984قسنطينة 

اظتقال األصلي للبشَت االبراىيمي انظر: الشهاب، "يوم اصتزائر"،  لالطالع على
 .205، ص1936، جويلية 12، م 4وملحق ج 5ج

 .727شارل روبَت أرجون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، مرجع سابق، ص(35)

(36)L’Afrique française, octobre 1937, p461. 

 .728، مرجع سابق، ص2شارل روبَت أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج(37)

 .1938فيفري  18الشهاب (38)

امُت اللجنة اظتشًتكة يف اصتبهة "A.SADOUN ":جاء يف مقال ىام ل(39)
الشعبية واظتؤدتر اسإسالمي، توضيح ىام لضرورة التصويت واظتوافقة على مشروع" 

 .بلوم فيوليت"، وابراز مزاياه بالنسبة لألىايل

  :يفانظر اظتقال 
 Oran Républicain, 28 février 1938, 
Archive Aix en Provence, Boite 3cab/96-
97.  
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(40)La justice, 4emeAnnée, N°. 60, 20 janvier 1937, 
p1. 

 .189 -188كرنتة بن حسُت، مرجع سابق، ص ص (41)

 -1898بن جامُت سطورا، مصايل اضتاج رائد اضتركة الوطنية اصتزائرية ((42)
 .152تررتة صادق عماري، دار القصبة اصتزائر، ص)، 1974

 .683ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية، مرجع سابق، ص (43)

 .1938جانفي  21األمة، (44)

)من  1954 19196كمال زتزي، القضية اصتزائرية أما الربظتان الفرنسي (45)
ه يف التاريخ خالل اصتريدة الرشتية للجمهورية الفرنسية(، أطروحة لنيل الدكتورا

 .219. ص2010-2009اضتديث واظتعاصر، جامعة اصتزائر، بوزريعة، اصتزائر، 

(46)L’Humanité, 15 janvier, 1937. 

نتيجة تنامي نشاطها يف  ( Les croix de feu) "بعد حل "صلبان النار(47)
 " البالد وجذهبا للعديد من األىايل خاصة قدماء احملاربُت، وقد أشار "دي الروك

(Colonel de la roque)  إىل ؼتاطر يقظة اسإسالم على السيادة الفرنسية
يف اصتزائر، وفضح اخفاق السلطات العمومية، مت حل ىذه اضتركة مبرسوم بتاريخ 

فقرر حينها ىذا العقيد تأسيس حزب سياسي جديد ىو  1936جوان  08
  اضتزب االجتماعي الفرنسي

(Parti socialiste français PSF)ما عرف اضتزب تطورا سريعا ، ك
 La) "فأصبحت لو جريدة تعترب لسان حال اضتزب وىي جريدة" شعلة اصتزائر

Flamme D’alger). 
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، 1ظتزيد من اظتعلومات أنظر: ػتفوظ قداش، تاريخ اضتركة الوطنية اصتزائرية، ج
  .537مرجع سابق، ص

 .558اظترجع نفسو ، ص (48)

(49)La Dépêche de Constantine : 24 
octobre 1938. 

(50)Rapport de police de Constantine, 23  
octobre 1938, Archives de la wilaya de 
Constantine. 

بعد االنشقاق عن اضتزب الشيوعي، وقد بُت ىذا  1936أسسو دوريو يف (51)
 Le projet Blumاألخَت معارضتو الشديدة للمشروع يف مقال ىام بعنوان

Viollette: Sarraut  et absolument inacceptable 
pour : les français d’Algérie, jacques Doriot, en 
Oran matin, 9 mars 1938.                       (52)J. o. 
Doc. Par. Chambre, session ordinaire annexe 
N°.1804, séance 02 février 1937.  

(53)Le Pionnier, jeudi 10 février 1938. 

رتعت أطياف اضتركة الوطنية  على اعتبار أن ىذه جتمعات حزبية وطنية،(54)
 .ظتساندة مشروع "بلوم فيوليت"، وبالتايل مساندة اصتبهة الشعبية

 ، واألستاذ دي فروكي"Abbé Lambert"اسس ىذه اللجنة القس(55)
(Défroqué)  كما جاء يف جريدة:  
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Bourgogne républicain  La    مقال ىام 1938مارس  8بتاريخ ،
 Les Fascistes :بعنوان: الفاشيون اصتزائريون ضد مشروع فيوليت

Algériens contre le projet Violette. .  ومت الًتكيز فيو على
          وعداءه الشديد عتذا اظتشروع. انظر "L’abbé Lambert" استقالة

                                 :    Bourgogne républicain, 8 
Mars 1938. 

اختذوا موقفا صارما اجتاه ىذا اظتشروع، واعتربوه مؤامرة طتسارة اصتزائر، فاحتدوا (56)
وعربوا عن رفضهم لو، يف احتادات وعن طريق اجتماعات انتهوا اىل قرارات ىامة 

  :أعلنوا عنها يف صفحات جرائدىم. مثال ذلك

Les élus algériens se Sont réunis afin de 
concerter leur action. Oran-matin, 5 mars 
1938.                                              

، نائب (Roux Freyssing)  من ىؤالء الربظتانيون "روكس فريسنغ(57)
ورئيس نائب مبجلس األمة   (M.Saurin)  عمالة وىران مبجلس الشيوخ، و

نائب عمالة وىران مبجلس (Enjalber) "اجمللس العام بعمالة وىران و "اؾتالبَت
 .األمة

 .1937جانفي  01، 1941النجاح: عدد (58)

نائب عن مدينة وىران، مناىض ظتشروع بلوم  ."Saurin" :بول صوران(59)
ب يف فيوليت، يرى فو هناية لفرنسا باصتزائر، ولو اقًتاحات خاصة كغَته من النوا

من  1941موضوع التمثيل األىلي عضو يف "اجمللس القومي" اظتنشأ يف جانفي 
قبل حكومة فيشي ويف عهد األمَتال كممثل لالحتاد الدنتوقراطي، انظر عبد 

 .137اضتميد زوز، مرجع سابق. ص



مجلة دورية دولية محكمة                                 والدراسات مجلة المعارف للبحوث  

 

 151  07لعدد ا
 

(60) Le journal, 5 mars 1938. 

عن حقوق األىايل  جان ميليا: رئيس ديوان عموم اصتزائر ورئيس صتنة الدفاع(61)
من دعاة االدماج وصديق االندماجيُت، صاحب كتاب "اظتصَت اظتأساوي لألىايل 

 ."مسلمي اصتزائر

  .720،مرجع سابق، ص2شارل روبَت أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج (62)

مارس بصيغة  04بتاريخ  "L’Echo d’Alger" وقد أوردت جريدة(63)
أروقة غرفة النواب بعد اظتصادقة على الفصل التعجب واالندىاش ما حدث يف 

  :               l’Echo d’Alger 04 Mars 1938 األول أنظر

(64) La dépêche de Constantine 27 février 1938.  

 Les :عن ىذا االجتماع حول اظتشروع من قبل رؤساء بلديات اصتزائر، أنظر(65)
Maires d’Algérie protestent contre l’adoption du 
projet Viollette en Algérie, 08 février 1938               

انظر تقرير وايل مقاطعة وىران اىل احملافظ العام للجزائر عن استقالة بعض (66)
 :رؤساء بلديات وىران

Le préfet de département d’Oran, 
Monsieur le G. G. de l’Algérie. Archives 
Aix en Provence,Boite3cab/85. 

( نائب برظتاين عن عمالة 1949 -1899سبتمرب  17: )بول كيتويل(67) 
قسنطينة بدا حياتو كرجل  قانون إذ اشتغل باحملاماة مث تقلد مناصب سياسية،  
كمنتخب عن عمالة بسكرة باجمللس العام مث عن برج بوعريريج مث نائب عن 

بالسياسة اليت ختص  1914رئيس صتنة العماالت، رئيس بلدية، وقد اىتم منذ 
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ايل يف مشال افريقيا، وسط رتهوري دنتوقراطي، يعد من اظتسؤولُت عن بقاء األى
السياسة الفرنسية على حاعتا، لو وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بتجنيس النخبة 

 ..La dépêche de const اظتتفرنسة جتنسا فرنسيا جتريبيا، صاحب جريدة
 : انظر

Jaques Binoche :Paul Cuttoli l’Algérie, les 
hommes et l’histoire, parcours, N°. 9, 
1988 ; PP 35-36. 

(68) Le Républicain de Constantine, 27 
Mars 1935. 

(69) J. o .Doc. Parlementaire,Sénat, session 
ordinaire séance du 28  février 1938 
Annexe N°. 124, P100.                              
                                                                    
                                               

 .1937جوان  1، 1941النجاح: عدد (70)

(71) Claud Lazard: Op, cit, PP 72-73. 

  .739، مرجع سابق،ص2شارل روبَت أجرون، تاريخ اصتزائر اظتعاصرة، ج (72)
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 مدينة قسنطينة خالل العهد الحفصياء فقه
 (م1573-1227هـ/625-981)

الحزائر -سكيكدة -1955أوت20جامعة  - .محمد قويسمد  
 ملخص:

-625عرفت مدينة قسنطينة بادلغرب األكسط خالؿ العهد احلفصي )     
ـ(،أم خالؿ مايزيد عن ثالمثاية كمخسُت سنة هنضة علمية 1573-1227ىػ/981

الفقو كأصولو من خالؿ مايزيد عن مخسُت عامل ألفوا  هامن،لـو كاضحة يف عدة ع
، بعض ىذه الكتب عشرات ادلؤلفات اليت أنارت طريق الناس يف شؤكف الدنيا كاآلخرة

 متفرقا يف عدة بلداف.،كىي طبع كالبعض األخر مازاؿ سلطوطا 
ABSTRACT : 
       Constantine city recognized a great renaissance in 
knowledge and sciences during hafsid period(625-891 
ac/ 1227-1573 ad), especially in fiqh ,in which it had 
more  than fifty scholars, who published a lot of 
books, some of them printed and the others still 
manuscripts in many places. 

  مقدمة:
علم الفقو ىو معرفة أحكاـ اهلل تعاىل يف أفعاؿ ادلكلفُت، بالوجوب كاحلذر كالندب 
كالكراىة كاإلباحة، كىي من الكتاب كالسنة كما نصبو الشارع دلعرفتها من 

، األدلة...كانقسم الفقو إىل طريقتُت: طريقة أىل الرأم كالقياس، كىم أىل العراؽ
كأصوؿ الفقو ىو علم النظر يف األدلة ، 1ديث، كىم أىل احلجازكطريقة أىل احل

، كظهر فيو كثَت من العلماء منها 2الشرعية من حيث تؤخذ منها األحكاـ كالتآليف 
 مابُت القرنُت السابع كالعاشر اذلجرم كىم على التوايل: يف مدينة قسنطينة

من أسرة الفكوف الشهَتة  القسنطيني: فكونأبو علي حسن بن علي بن ال -1
كاف أحد شيوخ   ـ، كاف فقيها مشهورا، ك1205ق/ 602بقسنطينة تويف سنة 
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، توارث أفراد عائلتو العلم عنو مدة البارزين، رحل إىل مدينة مراكش الرحالة العبدرم
 .3تزيد عن سبعة قركف من الزمن

من أسرة ابن قنفذ الشهَتة  حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ القسنطيني: -2
ـ(، 1265ق/ 664أيضا بقسنطينة، كىو فقيو مالكي من كجهاء كأعياف ادلدينة )ت

كىو جد كالد ادلؤرخ كالرحالة كالقاضي كاحملدث كالفلكي أبو العباس أمحد بن حسن 
يٍت الشهَت بابن اخلطيب )اخلطيب( بن علي بن ميموف بن القنفذ القسنط

  4ـ( الذم ترجم لو يف كتابو الوفيات كأثٌت عليو كثَتا.1407ق/ 810)ت
مد عبد العزيز بن عمر بن سللوؼ ادلكٌت ىو أبو زل عبد العزيز بن مخلوف: -3

ق/ 602بايب فارس، قاض كزلدث كفقيو مالكي متقن للمذىب، كلد بتلمساف سنة 
كأخذ عن شيوخها مثل أيب حسن احلرايل كأيب  تقل إىل جبايةـ كتعلم هبا، مث ان1205

زلرز كأيب العباس ادللياين، كصفو الغربيٍت شيخنا اجلليل الفقيو القاضي، العالمة ادلتقن، 
احملدث خزانة مالك رضي اهلل عنو، توىل إىل جانب التدريس قضاء األنكحة أكال 

، مث مدينة اجلزائر ، قسنطينةلقضاء يف بسكرةببجاية عن أحد قضاهتا، مث أستقل با
 .5ـ1287ق/ 686كتويف هبذه األخَتة سنة 

حسن بن خلف اهلل بن حسن بن أيب القاسم حسن بن خلف اهلل ابن باديس: -4
ـ، كتويف سنة 1307ق/ 707 حوايلبن ميموف باديس القيسي القسنطيٍت، كلد 

كركل  ،6 ـ( ، كاف عادلا من علماء الفقو ادلالكي من أىل قسنطينة1382/ ق784)
كغَته كأخذ عن ابن عبد السالـ كغَته كتويف كىو قاضي  عن ابن غريوف البجائي

 .7كمل يًتؾ مؤلفات بقسنطينة
ن بن خلف اهلل ىو ابن عم حس حسن بن أبي القاسم بن باديس القسنطيني: -5

ق/ 701بن باديس، ىو أبو علي حسن بن أيب القاسم بن باديس كلد يف سنة 
ـ( من أسرة ابن باديس الصنهاجية، كاف 1385ق/ 787ـ كتويف سنة )1301

، مسقط رأسو مث يف مدينة جباية قاضيا كزلدثا كفقيها مالكيا، تعلم يف مدينة قسنطينة
حاؿ إىل ادلشرؽ ألداء فريضة احلج كاالستزادة من الدرس كالتحصيل، فنزؿ مث شد الر 

بالقاىرة كغَتىا من حواضر الشرؽ الكربل، توىل بعد عودتو منصب قاضي اجلماعة 
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ـ، مث أعفي منو فعاد إىل مدينة قسنطينة كشغل 1376ق/ 778سنة  مبدينة تونس
قاؿ عنو ابن قنفذ أدرؾ يف حداثة سنو من  نفس الوظيفة هبا، قاـ بشرح كتاب تقاييد

 .8ادلعارؼ العلمية ما مل يدركو غَته يف كرب سنو، ككاف كثَت الشركح
ـ 1376ق/ 778أسند إليو منصب قضاء اجلماعة بتونس آخر ربيع األكؿ من سنة  

ـ، استعفي من قضاء اجلماعة بتونس فقدمو 1379ق/ 781كيف أكاخر صفر 
يف عصره  ، ككانت لو عالقات كثيقة بعلماء تلمسافقسنطينةالسلطاف إىل قضاء بلده 

9. 
 لو عدة مؤلفات ىي: 
القصيدة السينية ادلسماة النفحات القدسية: ذكر فيها أربعُت كليا الذم اشتمل  -

 عليهم كتاب الركض الناضر يف مناقب الشيخ سي عبد القادر 
شيخ سيدم عبد القادر: ىو استعراض ملخص دلا صر الركض يف مناقب السلت -

أطلع عليو ابن باديس بالقدس الشريف يف كتاب ركض الناظر يف مناقب الشيخ عبد 
 دلولد كالنشأة كانتظامو يف الطريقة كشيوخو كتقشفو، مث بعضالقادر من حيث ا

ذكركا  لحاء بقصيدة شلنكسنتم بذكر طائفة من مشاىَت الص كراماتو خاصة يف بغداد
 10يف ركض الناظر

 .11رلموعة تقاييد أخرل: يف عدة مواضيع سلتلفة -

كلد بقسنطينة  :أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم رضي الدين القسنطيني  -6
لفقو متضلعا يف اكاف ،  ـ كنشأ بالقدس، مث انتقل إىل القاىرة1210ق/ 607سنة 

عادلا خبصائصو كبدقائقو كأصولو، كاف يشارؾ يف احلديث، تويف يف الرابع عشر ذم 
ـ كلو مثاف كمثانوف سنة ككاف من كبار أئمة العربية 1295ق/ 695احلجة سنة 

 .12بالقاىرة
: خطيب، كقاضي، علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ القسنطيني  -7

ـ(، كىو جد 1332ق/ 733كتويف هبا سنة ) كفقيو مالكي، كلد مبدينة قسنطينة
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أمحد بن قنفذ القسنطيٍت ادلؤرخ، توىل اخلطابة ستُت سنة بادلسجد اجلامع كخطة 
 .13القضاء حىت استقاؿ منها

فقيو،  حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ القسنطيني:  -8
، ىو كالد أمحد بن قنفذ مث جباية كخطيب، كزلدث مالكي، تعلم مبدينة قسنطينة

القسنطيٍت ادلؤرخ لذلك اشتهر بن اخلطيب، كرحل إىل بالد ادلشرؽ لطلب العلم كآداء 
ـ( بسب الطاعوف الذم عم البالد كلها، 1349ق/ 750فريضة احلج، تويف سنة )

ادلرض، كالذم ألف فيو كتاب ادلسنوف يف أحكاـ الطاعوف، حتدث فيو عن ىذا 
، لو مصنف آخر معركؼ ىذا الوباء كأحكامو الشرعية، كاألحاديث الواردة يف

 .14بادلسائل ادلسطرة يف النوازؿ الفقهية
ـ( 1354ق/ 755: )تأبو القاسم بن الحاج عزوز بن علناس القسنطيني -9

 ةكيعترب ىذا العامل من كبار الفقهاء البارزين يف الفقو كاللغة من أىل قسنطين
كعلمائها، العارفُت بأصوؿ الدين، لو مؤلفات عديدة كمصنفات كثَتة يف الفقو، لكن 

 .15عبثت هبا يد الزماف
ىو أمحد بن زني بن موسى الشهاب  :أحمد الشهاب القسنطيني -10

لما ا كحصل عالقسنطيٍت، ىو أكرب أكالد أبيو، حفظ عدة زلفوظات، كاشتغل كثَت 
ككانت فيو أىلية الًتقي إىل الفتياف فهو من الفقهاء ادلالكيُت، تويف يف حياة أبيو سنة 

 .16ـ كخلف كلدين حفظا القرآف ككفلهما جدذنا 1357ق/ 759
ـ( 1362ق/ 764تأبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عمران المالري: ) -11

أحتل مكانة مرموقة يف بالط  بار الصوفيةمن قبيلة بويوسف الزكاكية، كىو فقيو من ك
احلفصُت كىو جد ادلؤرخ القسنطيٍت أمحد بن قنفذ من أمو، كانت لو زاكية مبالرة اليت 

 .17ـ1362ق/ 764(، دفن هبا سنة تقع غرب ادلدينة كتبعد عنها مبرحلتُت )فرجيوة
 

 أحمد بن قنفذ القسنطيني:  -12
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باس أمحد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميموف بن قنفذ أبو الع ىو 
ق/ 741سنة  الشهَت بابن اخلطيب كبابن قنفذ القسنطيٍت كلد مبدينة قسنطينة

 .18ـ1407ق/ 810ككانت كفاة أمحد بن قنفذ القسنطيٍت سنة  ،ـ1340
 ترؾ مخس مؤلفات يف الفقو ىي: 
يف الفقو ككاف شرح رسالة أيب زيد القَتكاين يف أربعة تقريب الداللة يف شرح الرسالة: -

 .19أسفار كىو مفقود

اللباب يف اختصار اجلالب: يف الفقو كىو مفقود كىو شرح لكتاب التفريع يف  -
 فركع ادلذىب ادلالكي ألفو عبيد اهلل بن احلسُت اجلالب من فقهاء ادلالكية ببغداد )ت

، ككتاب 20َتكف منهم أمحد بن قنفذ القسنطيٍتـ( كشراح التفريع كث988ق/ 378
اللباب يف اختصار اجلالب من الكتب ادلدرجة يف برنامج التعليم جبامع الزيتونة اليت 

 .21اختصرىا أمحد بن قنفذ القسنطيٍت أيضا

: يف الفقو قاؿ عنو يف كتاب شرؼ 22تفهيم الطالب دلسائل أصوؿ ابن احلاجب-
مد عبد احلق ماف قراءيت على الشيخ أيب زلالطالب كىو غريب قاؿ قيدتو يف ز 

ق/ 770ككاف االبتداء يف أكؿ سنة اذلسكورم مبسجد البليدة من مدينة فاس
 .23ـ1368

الوارد يف اختصاص الشرؼ من قبل الوالد: عاًف ىذا الكتاب قضية النسب حتفة  -
ـ، لكثرة 1269ق/ 668الشريف يف بالد ادلغرب بعد سقوط الدكلة ادلوحدية سنة

ـ 1400ق/ 803ادلنتحلُت كادلدعُت ذلذا حيث كرد السؤاؿ على أمحد بن قنفذ سنة 
، فكاف السؤاؿ عن ثبوت الشرؼ قسنطينة كىو قاضي كخطيب كمفيت مسجد قصبة

 .24من األـ كىل يسوغ التسوية بينو كبُت الشرؼ من األب

 تقييدات يف مسائل سلتلفة:-
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ىو زلمد بن عبد الرمحن أبو عبد اهلل  حمد المراكشي القسنطيني األكمه:م -13
بن أيب زيد ادلراكشي أصال القسنطيٍت دارا ادلالكي مذىبا عرؼ بالكفيف أك الضرير 

 . 25ـ1338ق/ 739أك األكمو بسب كالدتو أعمى سنة
فسر ىجرة ـ(، كلعل ما ي1404ق/ 807ككانت كفاتو يف آخر ذم احلجة سنة ) 

يف عهد جده الثالث فرارا من بٍت مرين ألنو كاف مظاىرا  أسرتو إىل قسنطينة
للموحدين، فنزؿ ىو بقسنطينة كنزؿ أخوه بقفصة، كنسبهما من كلد الصحايب عمار 

 .26بن ياسر
 ترؾ عدة مؤلفات ىي: 
بقولو إمساع الصم يف إثبات الشرؼ من قبل األـ: ذكر سبب تأليف الكتاب -

 كعلماء جباية كاختلف فيها )أم نازلة الشرؼ من قبل األـ أك األب( علماء تونس
ـ( قبل كالديت بنحو ثالث عشرة 1425ق/ 726رضي اهلل عن مجيعهم سنة )

سنة....كيضيف كبتدأت ىذا اإلمالء ضحى يـو اجلمعة السادس لذم القعدة عاـ 
قاؿ التونسيوف كأمحد ، (ـ1407ق/ 810 ن االكمو)اب ـ(، كذكر1398ق/ 801)

بن قنفذ القسنطيٍت بالشرؼ من قبل األب، كقاؿ البجائيوف كادلراكشي الضرير كابن 
 .27الغماز من علماء تونس، بالشرؼ من قبل األـ

األرجوزة ادلراكشية: أك ترجيز ادلصباح ادلسمى ضياء األركاح ادلقتبس من ادلصباح، يف -
اف، شرحها الفقيو أبو الربكات التلمساين يف سفر مساه ادلقاصد السنية يف ادلعاين كالبي

 .28شرح ادلراكشية

 .29ضوء الصباح على ترجيز ادلصباح: كىو شرح لًتجيز ادلصباح-

 .30ضوء ادلصباح: ىو سلتصر ضوء الصباح-

إسفار الصباح: كىو شرح ضوء ادلصباح سلتصر ضوء الصباح على ترجيز ادلصباح -
 .31ًتجيز ادلصباحكىو شرح ل
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مد صلى اهلل عليو اإلعالـ بفضل الصالة على خَت األناـ: يف الصالة على زل-
 .32كسلم

: كلد مبدينة قاسم بن عبد اهلل بن منصور بن عيسى الهاللي القسنطيني -14
ـ كنشا هبا كقرأ القرآف على شيوخها، كما أخذ الفقو 1386ق/ 788سنة  قسنطينة

الشيخ العامل عبد الرمحن الباز كزلمد الزلدكم قاضي مدينة قسنطينة حينذاؾ  عن
كزلمد بن مرزكؽ، كيعد من العلماء احملدثُت، كمن الفقهاء البارزين كمن ادلقرئُت 

حاضرة احلفصيُت،  ادلشهورين ادلالكيُت، مث شد رحالو يف طلب العلم إىل مدينة تونس
ٍت، كأبو القاسم الربزيل كالعبدكسي، كمسع منو كتاب البخارم، فأخذ عن قاضيها الغربي

 .33ـ1445ق/ 849حىت تويف هبا سنة  مث أنتقل إىل احلجاز
ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن فائد بن إبراهيم بن فايد الزواوي القسنطيني:  -15

 سنة موسى بن ىالؿ الزكاكم القسنطيٍت كلد يف جباؿ جرجرة من قبيلة زكاكة
، فقرأ القرآف كاشتغل يف الفقو على أيب احلسن ـ، مث انتقل إىل جباية1393ق/ 796

، 34يد علمائها ، فأخذ الفقو كادلنطق علىعلي بن عثماف ادلنقاليت، مث رحل إىل تونس
 .35، فقطنها كاستقر هبامث انتقل إىل قسنطينة

 للتدريس كالتصنيف، فألف عدة كتب يف الفقو ىي كالتايل:مث عكف  
 .36تلخيص ادلفتاح: يف رللد كمساه تلخيص التلخيص كىو شرح تلخيص ادلفتاح -

شرح سلتصر الشيخ خليل: الذم كاف يف مثاف رللدات كمساه تسهيل السبيل  -
 .37دلقتطف أزىار ركض خليل

 .39ختصر خليل يف رللدين: ىو شرح آخر دل38فيض النيل يف شرح سلتصر خليل-

تلخيص البياف: أم تلخيص كتاب البياف كالتحصيل دلا يف ادلستخرجة من التوجيو -
 .41إلبن رشد اجلد 40كالتعليل
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ة ادلشتاؽ يف شرح سلتصر خليل بن إسحاؽ: ىو شرح كايف على سلتصر خليل، حتف -
سفر األكؿ من ذكر أبو القاسم احلفناكم أنو رآه يف خزانة جامع الشرفاء مبراكش، ال

 .42شرح آخر لو على خليل، كىو رللد ضخم

حيث أدل فريضة احلج عدة مرات، كحضر رللس إبن اجلزرم سنة  نتقل إىل احلجاز 
ـ(، كأخذ عنو شهاب بن يونس، كلقيو أبو احلسن برىاف الدين 1424ق/ 828)

التقى ادلؤرخ ك ـ( مبكة ادلكرمة 1449ق/ 853إبراىيم بن عمر البقاعي يف سنة )
ق/ 857ادلصرم السخاكم مبكة اليت تويف هبا أبو إسحاؽ إبراىيم الزكاكم سنة )

1453)43. 
كتعلم على يد كبار  كلد كنشأ مبدينة قسنطينة حمد بن المبارك القسنطيني:م -16

شيوخو زلمد بن عيسى ، ككاف من شيوخها، كاف عادلا كفقيها، مث انتقل إىل احلجاز
ق/ 868فاستوطن ادلدينة ادلنورة كاستقر هبا إىل أف أدركتو الوفاة بادلدينة ادلنورة سنة

 .44ـ1463
كلد  حمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القسنطيني:أبو القاسم م -17

انتقل بعد ذلك إىل  كتعلم هبا عن كبار شيوخها كمعلميها، مث كنشا مبدينة قسنطينة
ـ، 1426ق/ 830بالد ادلشرؽ حيث حط رحالو يف بادمء األمر مبكة ادلكرمة سنة 

ق/ 859كاستقر هبا إىل أف أدركتو ادلنية فيها سنة  مث توجو إىل مدينة القدس الشريف
 .45ـ1454

كعاش هبا، مث  كلد مبدينة قسنطينة عبد الرحمن القسنطيني الكالديسي: -18
ككاف من أىل الصالح كالًتبية كلو أتباع كأصحاب رنتمعوف على  ىاجر إىل احلجاز

ـ مع أىلو 1363ق/ 765الذكر كاألكراد غدكة كعشية، ككانت رلاكرتو بادلدينة سنة 
 .46أىلو أيضا مع مث رحل إىل مدينة القدس الشريف

عرؼ بأبيو، ىو أمحد  أحمد بن يونس بن سعيد شهاب الدين القسنطيني:- 19
بن يونس بن سعيد بن عيسى بن عبد الرمحن بن يعلى بن مدافع بن خطاب بن علي 

ق/ 813سنة ) القسنطيٍت ادلغريب ادلالكي نزيل احلرمُت، كلد مبدينة قسنطينة احلمَتم
ىلها فحفظ القرآف على شيوخها كما تتلمذ على كبار ـ(، كنشأ بُت أ1410
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، تويف أمحد بن يونس القسنطيٍت مبدينة ادلدينة ادلنورة يف شهر شواؿ سنة 47علمائها
 48ـ.1492ق/ 898

 من مؤلفاتو مايلي:
رسالة يف ترجيح ذكر السيادة يف الصالة على النيب صلى اهلل عليو كسلم يف الصالة -

 .49كغَتىا

، شلا يوضح الصنعانية: كىو أجوبة عن أسئلة كردت من مدينة صنعاءرد ادلغالطات -
 .50ربا كشرقا يف ىذه الفًتةغ إلشراؽ العلمي دلدينة قسنطينةمدل ا

 قصيدة: يف مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مطلعها:-

 .51ةن *** َكَمْن َعَلْيِو الثػََّنا يِف َسائِِر الُكُتبِ يَا أَْعَظَم َاخْلَْلِق ِعْنَد اهلِل َمْنزِلَ 
كلد أبو زكريا يحي بن أحمد بن عبد السالم بن رحمون المعروف بالعلمي:- 20

حيث درس، مث انتقل إىل بالد ادلشرؽ، بداية  ، رحل إىل تونسكنشا مبدينة قسنطينة
ادلنصورة كباجلامع األزىر، كقاـ بأداء فريضة احلج سنة حيث أصبح أستاذا ب مصر

ق/ 888إىل أف تويف سنة ) ـ(، كاستقر يف مدينة مكة ادلكرمة1470ق/ 875)
ـ(، التقى مثل غَته من علماء قسنطينة بالفقيو كالعامل مشس الدين السخاكم 1483

 ، ترؾ مؤلفُت ذنا:
ابن زيد القَتكاين اليت ساير فيها ابن سحنوف، فهي  رسالة شرح الرسالة يف الفقو:-

أفضل سلتصر فقهي بسيط لعرض غزير ادلادة، أطلع على شرح العلمي القسنطيٍت كل 
 .52من بدر الدين القرايف كأمحد بابا التنبكيت

 تعليقات على سلتصر خليل: كىو سلتصر يف الفقو.-

و زلمد بن زلمد بن زلمد بن زني ىحمد أبو الطيب القسنطيني:النقاوسي م -21
، بن أيب علي أبو الطيب النقاكسي القسنطيٍت، كلد بنقاكس كتعلم بقسنطينة مث تونس

فاخذ  كىو قاضي كمفسر كلغوم منطقي أصويل من فقهاء ادلالكية، مث رحل إىل مصر
 .53كمنها حج إىل احلجاز عن كبار علماء القاىرة
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كقيل أمحد بن صاٌف  أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن النقاوسي البجائي: -22
أك فيهما  أك قسنطينة كيكٌت بأيب زيد، عاش يف القرف التاسع اذلجرم كأقاـ يف جباية

 .54ـ1407ق/ 810معا ككاف من كبار فقهاء ادلالكية، تويف حوايل 
 مؤلفات ىي:كترؾ عدة  
األنوار ادلنبلجة يف بسط أسرار ادلنفرجة: أىم كتبو كىو شرح لقصيدة ادلنفرجة ترجم  -

يف أكلو لناظمها النحوم القلعي كأطنب على طريقة شراح ادلتوف يف الشرح اللغوم 
األديب قبل التفرغ إىل غايتو من ىذا الشرح كىي التصوؼ كالبحث عما يف القصيدة 

لصالح على طريقة الشيخ عبد الرمحن الوغليسي، كمازالت معلوماتنا من معاين اخلَت كا
 .55ناقصة عن عبد الرمحن النقاكسي

: كلد يف حمد بن أحمد الوشتاتي القسنطينيالشيخ أبو القاسم بن م -23
ة منهم ، كأخذ فيها علـو عصره عن مجاعة من شيوخ الزيتون، كنشأ يف تونسقسنطينة

أيب مهدم عيسى الغربيٍت حىت أصبح من نبغاء الزيتونة يف الفقو كأصوؿ الدين، توىل 
ـ يف عهد األمَت 1465، 1458ق/ 870، 863خطة قضاء اجلماعة بتونس

احلفصي أيب عمرك عثماف، كإمامة جامع الزيتونة كاخلطابة بو كاإلفتاء، كما أشتغل 
 كىو مبحراب جامع الزيتونة كقت صالة بالتدريس يف مدرسة الشماعُت، مات مقتوال

 .56ـ 1443جواف 18ق/ 847صفر 19الصبح يـو اخلميس
مد : ىو أيب حفص كأيب بكر عمر بن زلعمر الوزان الكماد القسنطيني -24

 ادلعركؼ بالوزاف القسنطيٍت: فقيو كعامل صويف كلد مبدينة قسنطينة الكماد األنصارم
كأخذ عن مشاسنهما،   مث مصر ـ كعاش هبا، رحل إىل تونس1500ق/ 906سنة 

ـ،  1557جواف  08ق/ 965شعباف سنة  20كانت كفاتو بقسنطينة يـو األربعاء 
كيبقى تاريخ كفاتو غَت دقيق ألنو ذكر زياراتو للشيخ عبد الكرمي الفكوف كىو مريض 

ـ، كدفن جبامعو الذم ىدمو االستدمار الفرنسي مث 1580ق/ 988كالذم تويف سنة
نقلت رفاتو إيل مسجد سيدم عبد الرمحن القركم برحبة اجلماؿ كمازاؿ إىل اليـو على 

 . 57يسار احملراب كادلسجد مسي بامسو سيدم عمر الوزاف 
 من مؤلفاتو:
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اه فتاكم مس البضاعة ادلزجاة: كتاب على طريقة الطوالع للبيضاكم كادلواقف لؤلرني -
يف الفقو كالكالـ، أبدع فيها ما شاء اهلل، سألو عن بعضها الفقيو الكبَت احملقق الصاٌف 

 .58أبو زكرياء زني بن عمر الزكاكم، كىو غاية يف التحقيق كاإليضاح لتلك األغراض

رفة بقيادة ادلرابط ع : ىو كتاب يف الرد على الطريقة الشابية59الرد على الشبوبية -
القَتكاين كأصحابو، كىو كتاب جليل ختمو بالتصوؼ كمد فيو النفس مبا يعلم منو أنو 

 .60من أىل التصوؼ

حاشية على شرح الصغرل للسنوسي: كىو شرح للكتاب شرح الصغرل للسنوسي -
 .61يف حاشية كل صفحة

 .62تعليق على قوؿ خليل: كخصصت فيو نية التحالف أك احلالف كىو تعليق صغَت-

كغَتذنا أبدع فيها ما شاء، سألو عن بعضها الفقيو  الفقو كالكالـبة: كثَتة يف أجو  -
الكبَت احملقق الصاٌف أبو زكريا زني، عمرك الزكاكم رفيق شيخنا اإلماـ يف األخذ عن 

يف كتابو النوازؿ كىو  الفقيو السوسي، نقلها عنو صديقو الشيخ عبد الكرمي الفكوف
 .63تاكم صدرت يف حياة ادلؤلفرلموع أجوبة كف

ككلها كتب تضمنت فتاكم يف الفقو كعلم الكالـ أبدع فيها، قاؿ عنو تلميذه عبد  
، «كان بحرا ال يجار في العلوم فقها وأصوال ونحوا وحديث:»الكرمي بن الفكوف

ـ( كدفن مبدرسة 1552ق/ 960ـ أك )1543ق/ 950سنة  تويف مبدينة قسنطينة
، ذكره 64ابن آفوناس اليت تقع على شنُت ادلار بباب الوادم بالناحية الغربية للمدينة

كان هذا آية اهلل يبهر العقول في تحقيق فنون المعقول »أمحد ادلنجور بقولو: 
 .65«والمنقول ومن عباد اهلل الصالحين

كضع حاشية على ادلدكنة ضمنها كما  نطيني:القس حمد الفكونيحي بن م -25
قاؿ حفيده عبد الكرمي الفكوف نوازؿ ككقائع قل أف توجد يف ادلطوالت، ككاف زني 

على كرب سنو، أثناء االضطرابات  لكنو التجأ إىل تونس الفكوف من فقهاء قسنطينة
مامة جبامع الزيتونة، تويف شهيدا اليت حدثت يف بالده كيف تونس توىل الفتول كاإل
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ق/ 941اإلسباين دلدينة تونس سنة  )شارؿ اخلامس(خالؿ غزكة شارلكاف
 .66ـ1534

فقيو كمفسر كقاضي من  القسنطيني: حمد بن الفكونقاسم بن يحي بن م -26
، مث انتقل إىل نةـ( نشأ كتعلم مبدينة قسنطي1557ق/ 965أسرة الفكوف أيضا )ت

جامع الزيتونة بتونس، ليوسع معارفو فانتظم يف حلقاتو عدة سنوات إىل أف نبغ يف 
العلـو الفقهية كاألصوؿ، أختاره القصر احلفصي إماما للمسجد اخلاص باألمراء 
كالسالطُت بتونس، كبعد تفرغو من ىذا الوظيفة رجع إىل مسقط رأسو بعد كفاة كالده 

ـ، حيث توىل خطة القضاء مبدينة قسنطينة، كلو حواشي 1534ق/ 941ي سنة زن
 .67سلتلفة على بعض الكتب كادلؤلفات

فقيو أشتهر بالعلم كبالوالية، كاف مقربا من أمراء حمد آفوناس:أبو عبد اهلل م -27
تو أم بٍت حفص لوجهاتو كنباىتو، تزكج ابنة الشيخ العالمة عمر الوزاف، كتويف يف حيا

ـ(، كدفن 16ق/ 10يف النصف الثاين من القرف العاشر اذلجرم السادس ادليالدم )
 .68مدينة قسنطينة يف بادلدرسة ادلسماة بامسو الواقعة بالقرب من باب الوادم

، ككاف عارفا فقيو معاصر للشيخ الفقيو الوزاف حمد العطار:أبو عبد اهلل م -28
كمبساجدىا، ككاف يشتغل إىل  بادلعقوؿ كادلنقوؿ، كمدرسا بارعا مبدارس مدينة قسنطينة

جانب العلم بالتجارة كذلذا كاف ميسور احلاؿ، أجاب على أسئلة تتعلق بالفقو كردت 
للحق ال سناؼ عاصمة ادلرينيُت، ككاف أبو عبد اهلل ىذا منصفا كزلبا  من مدينة فاس

لومة الئم، كجرأتو ىذه جعلت لو خصوما من شيوخ ادلدينة، شلا جعلو يرحل إىل 
كأخذ من علماء الزيتونة الذين أحاطوه برعايتهم كقربوه منهم لفطنتو كنبهاتو  تونس

 . 69ـ(1527ق/ 934كغزارة حتصيلو، تويف سنة )
كنشأ هبا، رحل إىل  ينة قسنطينةكلد مبد طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني: -29

مد بالد ادلشرؽ ألداء مناسك احلج، مث أستقر بادلدينة ادلنورة دار ىجرة الرسوؿ زل
صلى اهلل عليو كسلم، كهبا تعلم على يد الشيخ اإلماـ القطب أيب العباس أمحد زركؽ 

ـ(، 1533ق/ 940ة بعد سنة )ككلده الشيخ أمحد زركؽ الصغَت، تويف بادلدينة ادلنور 
 ترؾ عدة مؤلفات يف التصوؼ كالتوحيد ىي:
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 نزىة ادلريد يف معاين كلمة التوحيد: يف التصوؼ دكهنا يف ثالثة كراريس. -
 .70رسالة القصد إىل اهلل:يف التصوؼ أيضا جعلها يف كراسُت -

اء النادرين من ـ( من الفقه16ق/ 10 ؽ )ت أبو العباس أحمد الغربي:- 30
، كاف متبحرا يف العلم كادلعرفة، توىل كظيفة قاضي ، أصلو من مدينة ميلةأىل قسنطينة

 اجلماعة بقسنطينة كمتكن من إدارة ىذه اخلطة بنجاح، مؤلفاتو الفقهية ىي:
يفة فتح ادللك الوىاب بشرح رسالة عمر بن اخلطاب: ىو شرح رسالة القضاء للخل-

شرحها بشرح لم يسبق إلى »عمر بن اخلطاب، قاؿ فيو صاحب منشور اذلداية: 
، كضمنو مجلة من األحكاـ، كمن التاريخ، كمسائل اعتقاديو، كصوفية 71«مثله

 .72أخرل، كحكايات مستظرفة كىذا يدؿ على تبحر أيب العباس يف العلم كادلعرفة

ر بن سعد الربكم ادلتوىف ببغداد مقًتح الطالب: ىو حاشية على ادلقًتح أليب ادلظف-
 73ـ، كمتيز باجلدؿ كادلناظرة.1172ق/ 568سنة 

كاف فقيها عادلا بأصوؿ الدين، توىل عدة كظائف   :الشيخ أحمد القسنطيني -31
سامية كخطط فقهية دينية يف البالد احلفصية بتونس، فتوىل القضاء كاخلطابة يف 

 .74ـ، ال يعرؼ لو أم كتاب1459ق/ 864ويف سنة ادلساجد التونسية، ت
يف علم احلديث مسع منو أمحد  من علماء قسنطينة :ابن غالم اهلل القسنطيني -32

بن يونس القسنطيٍت ادلوطأ بركايتو عن أيب عبد اهلل بن مرزكؽ الكبَت عن الزبَت بن 
 .75بو على حد قوؿ أبو القاسم احلفناكمعلي ادلهليب، كتفقو 

، من الشيوخ الذين درس من امسو يتضح أنو من األكراد أبو القاسم البرزاني: -33
 .76عنهم ابن يونس يف مدينة قسنطينة

ذكر أيضا اذلزمَتم من الشيوخ الذين درس عنهم  قاسم بن عبد اهلل الهزبري: -34
 .77مدينة قسنطينةابن يونس يف 

عرؼ بو سابق، ككاف أبو عبد اهلل القسنطيني:  الحسن بن علي بن الفكون -35
سباقا يف كتابو الرحلة ادلغربية إىل ذكر ابن الفكوف كركاية قصيدتو ادلشهورة  العبدرم
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مركرا باحلاضرة ادلوحدية، كقد ترجم لو أبو العباس  إىل مراكش يف الرحلة من قسنطينة
 .78أمحد الغربيٍت يف كتابو عنواف الدراية

فارس عبد العزيز بن خليفة القسنطيٍت، مث  كأبوعبد العزيز القسنطيني:- 36
 كيقاؿ التونسي، الفقيو الصويف، شيخ ادلشايخ كاف من أكابر األكلياء كأعالـ الصوفية

أنو بلغ مقاـ األفراد كمنازؿ األقطاب، الذم كتب رسائل صوفية، ككاف يعتقد فيو أنو 
 .79صعد إىل مرتبة الغوث كالقطب

ككاف عبد العزيز بن خليفة يف كقتو من أصحاب اخلوارؽ كالكرامات، كصفو  
السالكم كمثل من ذكر من األكلياء كاف عالمة الزماف ككاحد كقتو شيخ مشايخ 

ض أىل ادلغرب عبد العزيز القسنطيٍت الشيخ ادلتكلم الصويف صاحب إفريقية كبع
ككاف ملوؾ تونس كمن أنضاؼ إليهم على  اآليات البينات، قد كاف من سكاف تونس

ـ لو رسائل صوفية كتبها إىل 1534ق/ 940الفساد الذم ال ينحصر، تويف حنو
 .80تالميذه

ىو عبد الكرمي الفكوف التميمي القسنطيٍت  لجد(:)ا عبد الكريم الفكون- 37
ـ، كضع تقييدا مجع فيو اآليات اليت أستشهد هبا سعد الدين 1580ق/ 988ت

التفتازاين يف كتابو ادلطوؿ، كىذا يف إطار حبو لعلم البياف كال يدخل ىذا يف علم 
العاشر اذلجرم السادس خالؿ القرف  التفسَت حيث مل يسجل يف ادلغرب األكسط

 .81عشر ادليالدم أم تفسَت للقرآف الكرمي
ىو عبد الكرمي بن زلمد بن عبد  )الحفيد(: حمد الفكونعبد الكريم بن م - 38

ـ من 1580ق/ 988سنة  الكرمي الفكوف التميمي القسنطيٍت كلد مبدينة قسنطينة
علم قسنطينة وصالحها وكبيرها ومفتيها »قرم بقولو: ، كصفو ادل82أسرة مشهورة

ساللة العلماء األكابر ووارث المجد كابرا عن كابر المؤلف العالمة سيدي 
ق/ 1045، عندما تويف أبوه سنة 83«الشيخ عبد الكريم الفكون حفظه اهلل

اجلامع كل كظائفو من تدريس كإمامة كخطابة ب  ـ توىل عبد الكرمي الفكوف1635
على حد كصف أبو  ، كشيخ السلفيةالزركقية الكبَت، ككاف على الطريقة الصوفية

 .84ـ بقسنطينة1662ق/ 1073، تويف سنة القاسم سعد اهلل
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 كألف كتابُت يف الفقو ذنا: 
عى العلم الوالية: ىو كتاب يف التصوؼ منشور اذلداية يف كشف حاؿ من اد -

ك فيو مسلكا مغايرا سنتلف عن احلفيد سل كيندرج يف أدب الًتاجم، لكن ابن الفكوف
مجهرة ادلًتمجُت كادلؤرخُت، كىو مسلك هنج فيو سبيل الصراحة ادلفرطة اليت تعتمد على 

 .85حلظوة االجتماعيةثنائية ادلدح كالقدح دكف اعتبار لعالئق القرابة أك الصداقة أك ا

و على دعاة كتاب زلدد السناف يف حنور إخواف الدخاف: ىو تقييد مفيد يرد في-
 .86حلية )حالؿ( شرب عشبة التبغ، كعلى رأسهم العامل ادلصرم الشهَت األجهورم

ىو زلمد بن عبد الرمحن بن  حمد بن عبد الرحمن الفاسي القسنطيني:م -39
زلمد بن عبد الرمحن الفاسي األصل القسنطيٍت التونسي اإلقامة، كاف بارعا يف الفقو 

 .87ـ(1454ق/ 859متقدما فيو، تويف سنة 
ق/ 930بعد سنة  كلد يف مدينة قسنطينة :أبو القاسم بن سلطان القسنطيني -40

، أخذ عن أيب العباس أمحد ادلنجور، كعرؼ ـ مث رحل إىل ادلغرب األقصى1523
، كلو رحلة إىل ادلشرؽ أدل فيها فريضة احلج، بالفقيو ادلعقويل اخلطيب بقصبة تطواف

مد كزعيمو زل لو كتاب يف رللدين يف الرد على الطائفة األندلسية طائفة العكازين
األندلسي أجاد فيو كل اإلجادة، بعنواف: رسالة تنزيو اإللو ككشف فضائح ادلشبهة 

ق/ 995لسنة السمحة اطلع عليو ابن القاضي سنة ، كناضل فيو عن ااحلشوية
 .88ـ1586

ىو زلمد بن زلمد بن حسُت بن علي بن زني حمد كمال الدين: الشمني م -41
بقسنطينة،  بن زلمد بن خلف اهلل بن خليفة التميمي الشمٍت نسبة إىل مزرعة مشنة

، ادلكٌت بأيب شامل ىرةـ رحل إىل اإلسكندرية مث القا1364ق/ 766كلد سنة 
كادللقب بكماؿ الدين جده األعلى زلمد بن خلف كاف شافعيا متصدرا جبامع عمرك 
بن العاص كمن الفقهاء ادلشهورين، كاف زلدثا فقيها أصوليا صنف يف احلديث كقاؿ 

 .89ـ1418ق/ 821ربيع األكؿ سنة  20الشعر، تويف بالقاىرة ليلة 
 ي:ألف عدة مؤلفات ى
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 .90نظم خنب الظرائف يف النكت الزائف للفَتكزآبادم -

 .91فهرسة مركياتو: كىي إجازتو أليب سعيد السالكم ككلده-

ىو اإلماـ أبو العباس تقي  الشمني أبو العباس تقي الدين أحمد بن خليفة: -42
مد بن زلمد بن حسن بن علي بن زني بن زلمد بن خلف اهلل بن الدين أمحد بن زل

الدارم ادلالكي مث احلنفي،  خليفة الشمٍت، بن خليفة التميمي الدارم نسبة إىل متيم
بتشديد الشُت ادلعجمة كادليم كتشديد النوف،  ادلغريب األصل، الشمٍت نسبة إىل مشنة

 لقاىرةـ، نزيل ا1398ق/ 801، كاألسكندرم مولدا سنة كىي مزرعة بباب قسنطينة
ـ، جده زلمد بن 1467جويلية7ق/ ادلوافق 872ذم احلجة  17كادلتوىف هبا يف 

خلف اهلل بن خليفة بن زلمد التميمي القسنطيٍت أبو عبد اهلل الذم كلد مبدينة 
 .92ـ ككاف عادلا أيضا1196ق/ 593قسنطينة سنة 

 ترؾ عدة مؤلفات ىي كمايلي: 
 ناسك: من خالؿ عنوانو أنو يف الفقو سنص مناسك احلج.أرفق ادلسالك لتأدية ادل -

 .93شرح سلتصر الوقاية: يف الفقو-

 .94حاشية على الشفاء للقاضي عياض:مساه مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا-

كشلا يؤكد مكانتو العلمية باإلضافة دلؤلفاتو السابق الذكر أنو ناؿ اإلجازة من عدة  
السراج البلقيٍت، الزين العراقي، اجلماؿ بن ظهَتة، علماء كبار يف ادلغرب كادلشرؽ ىم:

 .95اذليثمي، الكماؿ الدمَتم، احلالكم، اجلوىرم كادلراغي
الشيخ الصاٌف أبو ىادم مصباح بن سعيد  ىوالشيخ أبو هادي مصباح:  -43

مث إىل ادلشرؽ كجاكر مبكة مدة مث  رب برقة، أرحتل إىل ادلغربأصلو من ع الصنهاجي
كقسنطينة، حيث كاف من إخواف يوسف ادلالرم بن  أنتقل إىل إفريقية كبالضبط تونس

يعقوب كادلقربُت إليو، كما كاف صديق اخلطيب بن قنفذ كالد ادلؤرخ أمحد بن قنفذ، 
 .96ـ كدفن بزاكيتة يف مدينة قسنطينة1346ق/ 747تويف سنة 
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ىو بركات بن أمحد العركس القسنطيٍت كيعترب من  بركات بن أحمد العروسي: -44
يف القرف التاسع اذلجرم ادلوافق للخامس عشر ادليالدم،  مشاىَت علماء قسنطينة

ـ كتاب كسيلة ادلتوسلُت بفضل الصالة على سيد 1472ق/ 877ألف سنة 
 .97ادلرسلُت

أمحد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن عبد الدائم الشهَت بابن كيرجع نسبو إىل سيدم  
ـ 1463ق/ 868عركس بن عبد القادر التميمي اذلوارم الذم تويف بتونس سنة 

بامسو  كقربه جبامع الزيتونة، كبركات بن أمحد لعركسي كاف لو مسجد يف مدينة قسنطينة
 .98جتاه كدية عايتالقدشنة با قرب رحبة الزرع

ىو زني بن يدير بن عتيق التدلسي أبو زكريا  يحي التدلسي القسنطيني: -45
، أخذ عن اإلماـ ابن زاغو الفقيو العامل العالمة قاضي توات ىو من تدلس أك دلس

يـو اجلمعة  نةمد بن عبد الكرمي ادلغيلي، تويف يف قسنطيكغَته، كأخذ عنو الشيخ زل
ـ، كما كتب تلميذه عبد الكرمي ادلغيلي 1472ق/ 877صفر  10قبل الزكاؿ يـو

 .99خبط يده
: الفقيو ادلدرس أبو العباس أمحد أحمد المسبح أبو العباس القسنطيني -46

اىة كصدؽ، كشلن لو معرفة كنب ادلدعو محيدة ادلسبح، كاف من ادلفتُت مبدينة قسنطينة
مد يعتمد عليو يف عدة مهمات لكنو كشلن لو الشورل يف النوازؿ، كاف أخوه أبو زل

 .100ـ1486ق/ 891أشهر منو ذكرا دلخالطتو األمراء، تويف سنة 
مد عبد اللطيف ادلسبح ىو الفقيو الفرضي أبو زلعبد اللطيف المسبح:  -47

تيا بقسنطينة مرجوعا إليو يف كثائق أىلها، ادلرداسي نسبا كما كتب خبطو، كاف مف
مدرسا يف الفقو صاحب تفنن فيما زنتاج إليو من الوثائق، لكن احلساب أغلب عليو 

 .101ـ 1572ق/ 980من غَته تويف سنة 
 ترؾ يف الفقو ادلِؤلفات التالية:

شرح على سلتصر األخضرم: ىو سلتصر الشيخ الصاٌف سيدم بن عبد الرمحن بن  -
 .102ألخضرمالصغَت ا
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عمدة البياف يف معرفة فركض األعياف: كقد شرح فيو تأليفا سلتصرا لعبد الرمحن  -
األخضرم، كقد اشتمل على ادلهم من أمور الديانات سللص من شوائب 
االختالفات، كالكتاب يف آداب الدين كالدنيا كالصالة كالسالـ كفركض الكفاية، كقد 

 .103ـ1577ق/ 985رحو ادلذكور سنة فرغ من ش

لما كحفظا ككرعا : كاف أعجوبة أكانو عمصطفى بن عبد الرحمن القسنطيني -48
كديانة حامال لواء ادلذىب احلنفي، شلتلئا من علمي ادلعقوؿ كادلنقوؿ، عارفا بالفلك ال 

حلنفية، مث القضاء، مث اخلطابة جبامع سوؽ يشاركو فيو غَته، شاعرا رليدا، كيل الفتول ا
 .104ـ1572ق/ 980مث جبامع سيدم الكتاين، تويف سنة  الغزؿ مث جبامع القصبة

 ترؾ مؤلفات غزيرة ىي: 
 .105ر ادلقاؿ يف جواز االنتقاؿ: يف التصوؼحتري -

 .106رسالة يف الوقف على ادلذىب: أم ادلذىب احلنفي-

من ادلغرب ككاف عادلا  جاء إىل قسنطينة زيان التواتي المغربي:حمد بن مم -49
بالفقو كبالنحو خصوصا حىت لقب بسيبويو زمانو، يف مدينة قسنطينة توىل التدريس، 

كتعلم هبا القراءات السبع دلدة عاـ مث عاد إىل قسنطينة ككاف  مث رحل إىل بالد زكاكة
احلفيد صاحب منشور اذلداية، تويف التوايت يف مدينة  لكرمي الفكوفمن تالميذه عبد ا

 .107ـ1621ق/ 1031باجة بالطاعوف سنة 
عرؼ باألكراسي ألف أصلو من منطقة األكراس،  :يحي بن سليمان االوراسي- 50

، لكن انشغالو بالتصوؼ مث ألف بعض التقاييد، ككاف مفيت كمدرس مبدينة قسنطينة
 .108جلوءه إىل التمرد على العثمانيُت قد سبب اضطرابا يف حياتو العلمية

ق/ 1054سنة  توىف بالطاعوف مبدينة قسنطينة :موسى الفكيرين القسنطيني -51
ىت قيل عنو كاف آخر مدرس يف ـ، اىتم بإبن احلاجب توضيحا كتدريسا ح1644

العتناء ابن احلاجب يف قسنطينة، حيث مل يدرس فيو أحد البتة بعده، بل كثر ا
 .109بادلختصر اخلليلي

 خاتمة:
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احلفصي يف علم الفقو كأصولو رغم  خالؿ العهدمتيزت قسنطينة بثراء تراثها الفقهي 
سالمية،كمن خالؿ اسم أف ىذا العصر يعترب عصر ضعف يف احلضارة العربية اإل

 إقليمكانت عاصمة   كإدنامل تكن مدينة كربل فقط  مدينة قسنطينة أفالعلماء يتضح 
منها رغم  أصبحواك تستقطب العلماء من كل ادلدف حيث شرؽ ادلغرب األكسط 

 مثل بونة كميلة كجباية كسطيف. األصليةقبائلهم كمدهنم  إىلاحتفاضهم بالنسبة 
 الحواشي:        

                                                 
ابن خلدكف ،عبد الرمحن: ادلقدمة، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  1

 .467-466ص ،ص2004بَتكت
 .474 ادلصدر نفسو، ص 2
الغربيٍت: عنواف الدراية فيمن عرؼ من علماء ادلاية السابعة يف جباية،حتقيق كنشر  3

، بن القاضي، أمحد: جذكة 283، 280ص ، ص1910زلمد ابوشنب اجلزائر
االقتباس فيمن حل من األعالـ مبدينة فاس، القسم األكؿ ،دار ادلنصور للطباعة 

 .184، ص 1973كالوراقة 
لقسنطيٍت: الوفيات،حتقيق عادؿ نويهض،منشورات ادلكتب التجارم ابن قنفذ ا 4

 .355.ص1971للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت 
، التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج 38، 37ص الغربيٍت: ادلصدر السابق، ص 5

 .178بتطريز الديباج،دار الكتب العلمية بَتكت)د ت(، ص
الفقَت كعز احلقَت،نشر زلمد الفاسي، ادكلف فور، ابن قنفذ القسنطيٍت: أنس  6

، شرؼ الطالب يف اسٌت ادلطالب،حتقيق زلمد 92، ص1965الرباط ادلغرب 
، بن احلاج، 87،ص1976حجي،مطبوعات دار ادلغرب للتأليف كالًتمجة كالنشر

النمَتم: فيض العباب كافاضة قداح اآلداب يف احلركة السعيدة إىل قسنطينة 
، 329، ص1982زلمد شقركف،دار الغرب اإلسالمي بَتكت  كالزاب،دراسة

عبد الكرمي: منشور  ، الفكوف،108التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، 
 .57، ص2005اذلداية،حتقيق ابو القاسم سعد اهلل،دار الغرب اإلسالمي بَتكت 
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، بن 87ص، شرؼ الطالب...92ابن قنفذ القسنطيٍت: أنس الفقَت...، ص 7

،  29: ادلصدر السابق، ص، العبدرم329احلاج، النمَتم: ادلصدر السابق، ص
 .108التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص

: ، العبدرم87، شرؼ الطالب...ص92ابن قنفذ القسنطيٍت: أنس الفقَت...، ص 8
، 329النمَتم: ادلصدر السابق، ص ، بن احلاج، 29، ادلصدر السابق، ص

عبد الكرمي: منشور  ، الفكوف،108التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، 
،حتقيق كتقدمي 1663-1661: الرحلة ، العياشي، أبو سامل57اذلداية...، ص

يع ،االمارات العربية ، دار السويدم للنشر كالتوز 2سعيد فاضلي، سليماف القرشي،ج
 .205، ص2006ادلتحدة 

، التنبكيت، أمحد 376، الوفيات...ص50ابن قنفذ القسنطيٍت: أنس الفقَت...ص 9
 . 110، 108ص ، الزركشي: ادلصدر السابق، ص160بابا: نيل االبتهاج...، ص

كرقة  د 583رقم  ر ع ابن باديس القسنطيٍت: النفحات القدسية، مخ خ10
 .205، ص2: ادلصدر السابق، جكمابعدىا، العياشي، أبو سامل1
ابن باديس احلسن بن أيب القاسم: سلتصر الركض يف مناقب الشيخ سيدم عبد  

 .01 رلموع، ك 478 رقم د ر ع القادر، مخ، خ
 .87بن قنفذ القسنطيٍت: شرؼ الطالب...صا 11
، حتقيق 1: بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة،جالسيوطي، جالؿ الدين 12

، السخاكم، 471، 470ص ، ص 1979زلمد الفضل إبراىيم،دار الفكر القاىرة
 .242، القاىرة )د ت (، ص3ىل القرف التاسع، ج: الضوء الالمع ألمشس الدين

الزركشي: تاريخ الدكلتُت ادلوحدية كاحلفصية،حتقيق زلمد منصور،ادلكتبة العتيقة  13
 .123، ص1966تونس

 .355ابن قنفذ القسنطيٍت: الوفيات...ص 14
 .123 ،122ص ، ص1: الضوء الالمع...، جالسخاكم ،مشس الدين 15
، 1: التحفة اللطيفة يف تاريخ ادلدينة الشريفة...، جالسخاكم ،مشس الدين 16
 .158ص



 مجلة دورية دولية محكمة                             مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 

 301 70لعدد ا
 

                                                                                                     
 .64، 63ص ابن قنفذ القسنطيٍت: أنس الفقَت...ص 17
، التنبكيت 361 ، الوفيات...ص71ابن قنفذ القسنطيٍت: أنس الفقَت...ص 18

،زلمد قويسم: ادلنهج 104، 103، ...، ص ص1تاج...، ج،أمحد بابا: كفاية احمل
 1945مام  08التأرسني عند أمحد بن قنفذ القسنطيٍت،رللة حوليات، جامعة 

 .255-232،ص2013سبتمرب 07قادلة،عدد
ادلراكشي، عباس:  238، 91ص ابن قنفذ القسنطيٍت: شرؼ الطالب...ص 19

، ابن 109بابا: نيل االبتهاج، ص د، التنبكيت، أمح224، ص 2ادلصدر السابق، ج
، بن القاضي، أمحد: جذكة االقتباس...القسم األكؿ، 309مرمي: ادلصدر السابق، ص

 .155، 154ص
، ابن مرمي: البستاف يف ذكر األكلياء 91ابن قنفذ القسنطيٍت: شرؼ الطالب...ص 20

كالعلماء بتلمساف،حتقيق زلمد بن أيب شنب،ديواف ادلطبوعات اجلامعية 
، بن القاضي، أمحد: جذكة االقتباس...القسم 309، 308ص  ، ص1986جلزائرا

 .155، 154األكؿ، ص ص
، ابن مرمي: ادلصدر السابق، 238ابن قنفذ القسنطيٍت: شرؼ الطالب...، ص 21
-154ص ، بن القاضي، أمحد: جذكة االقتباس...القسم األكؿ، ص309ص

155. 
ـ( من أكراد 1248/ق 646 ك عثماف بن عمرك )تابن احلاجب ىو أبو عمر  22

برع يف الفقو كاألصوؿ كالعربية كالقراءات كعنواف   كاف أبوه حاجبا فنسب إليو  مصر
الذم شرح كثَت من العلماء منهم أمحد بن قنفذ  لسوؿ يف األصوؿكتابو منتهى ا

إىل تاريخ العلـو بادلغرب ادلسلم حىت القرف  القسنطيٍت ينظر إبراىيم حركات: مدخل
، 231ص ص 2000،دار الرشاد احلديثة الدار البيضاء ادلغرب 2، ج9/15

234. 
، ابن مرمي: ادلصدر السابق، 92ابن قنفذ القسنطيٍت: شرؼ الطالب...، ص23 
، 154ص ، ابن القاضي، أمحد: جذكة االقتباس...القسم األكؿ، ص309ص

155. 
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309. 
، ابن قنفذ القسنطيٍت: 100، صمد: ادلصدر السابقادلراكشي، األكمو زل 25

، التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص ص 381، 89ص  الوفيات...ص
،دراسة كحتقيق زلمد 2، كفاية احملتاج دلعرفة من ليس يف الديباج، ج480، 284

، 117، ص ص2000رة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية الرباط ادلغربمطيع،كزا
، ادلراكشي، 48، ص 8: الضوء الالمع...، ج، السخاكم، مشس الدين360

،حتقيق زلمد عبد الوىاب 5عباس: اإلعالـ مبن حل مبراكش كاغمات من أعالـ، ج
، ابن مرمي: ادلصدر السابق، 30، 26، ص ص1977منصور،ادلطبغة ادللكية ادلغرب 

، القادرم، زلمد: اإلكليل كالتاج يف تذييل كفاية احملتاج، دراسة، 308، 85ص ص
حتقيق، مارية دادم، تقدمي، زلمد بنشريفة، اجلمعية ادلغربية للتأليف كالًتمجة كالنشر، 

 .260، ترمجة رقم272، ص 2009الرباط ادلغرب، 
، ابن قنفذ القسنطيٍت: 25ق، صادلراكشي، األكمو: ادلصدر الساب 26

 .272مد: اإلكليل كالتاج...ص، القادرم، زل381الوفيات...ص
، بوبة رلاين: حتفة 101، 100ص ادلراكشي، األكمو: ادلصدر السابق، ص 27 

، 151الوارد يف اختصاص الشرؼ من الوالد البن قنفذ القسنطيٍت...، ص ص 
 .272: اإلكليل كالتاج...، صمد، القادرم، زل156

ادلراكشي، عباس: ادلصدر السابق، ، 27ادلراكشي، األكمو: ادلصدر السابق، ص28
 .30، ص5ج
 .28ادلراكشي، األكمو: ادلصدر السابق، ص 29
 نفسو. 30
 نفسو. 31
 نفسو. 32
 .36، ص8: الضوء الالمع...، جالسخاكم، مشس الدين 33
، 216، ص10 ، ج116، ص1: الضوء الالمع...، جالدين السخاكم، مشس 34

 .56، 52التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص
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، 216، ص10 ، ج116، ص1: الضوء الالمع...، جالسخاكم، مشس الدين 35

مد الوزير: احللل ، السراج، زل56، 52ص التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...،
،حتقيق كتقدمي زلمد احلبيب اذليلة،دار الغرب 1السندسية يف األخبار التونسية، ج

 .644، 643، ص ص 1985اإلسالمي بَتكت 
 ،.53صنيل االبتهاج...، التنبكيت، أمحد بابا:  36
 .نفسو 37
مد بن عمر ادلالكي، اشتهر زلخليل: ىو خليل بن عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن  38

خبليل كاف يلقب بفارس ادلنابر، صاحب سلتصر يف فقو إماـ دار اذلجرة اإلماـ مالك 
ـ ينظر التنبكيت أمحد بابا: نيل 1374ق/  766 بن أنس رضي اهلل عنو تويف سنة

 .112، 111ص االبتهاج...، ص
: الضوء ، السخاكم، مشس الدين53صالتنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...،  39

 .216، ص10 الالمع...، ج
 .53التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص 40
مد بن رشد )اجلد( قاضي اجلماعة بقرطبة كصاحب ابن رشد ىو أبو الوليد زل 41

ـ 1126ق/ 520ـ كتويف 1058 /ق 450الصالة بادلسجد اجلامع هبا، كلد سنة
، 270ص من مؤلفاتو البياف كالتحصيل، ينظر ابن قنفذ القسنطيٍت: الوفيات...، ص

كمساه كتاب ادلرقبة  ، النباىي ادلالقي األندلسي أبو احلسن: تاريخ قضاة األندلس271
، 1980يدة، بَتكت، العليا فيمن يستحق القضاء كالفتيا، منشورات دار اآلفاؽ اجلد

، ابن رشد: الفتاكم، تقدمي، حتقيق، مجع، تعليق، سلتار بن طاىر 99، 98ص ص
 .1987التليلي، دار الغرب اإلسالمي بَتكت لبناف 

 .53، صنيل االبتهاج...التنبكيت، أمحد بابا:  42
 .216، ص10 : الضوء الالمع...، جالسخاكم، مشس الدين43
 .183، 182ص ، ص6: الضوء الالمع...، جالسخاكم، مشس الدين 44
 .116، ص1: الضوء الالمع...، جالسخاكم، مشس الدين 45
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 ،2: التحفة اللطيفة يف تاريخ ادلدينة اللطيفة...جالسخاكم، مشس الدين 46
 .160ص
: التحفة ، السخاكم، مشس الدين82التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...ص 47

 ، ص2، الضوء الالمع...، ج160، ص1اللطيفة يف تاريخ ادلدينة اللطيفة...، ج
 .253-252ص
، الضوء الالمع...، 160، ص1: التحفة اللطيفة...، جالسخاكم، مشس الدين 48
، ادلقرم، التلمساين: 82، التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص353، ص2ج

، 5نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الدين اخلطيب، ج
 .428، ص1988حتقيق إحساف عباس بَتكت 

 .353، ص2ع...ج: الضوء الالمالسخاكم، مشس الدين 49
 نفسو. 50
 نفسو. 51
 .637التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص 52
 .7، ص1: الضوء الالمع...، جالسخاكم، مشس الدين 53
مد بن زلمد الوزير: ، السراج، زل76التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص 54

 .821، ص1ادلصدر السابق، ج
مد بن زلمد الوزير: ، السراج ،زل76التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص 55

 .821، ص1ادلصدر السابق، ج
عبد العزيز فياليل: مدينة قسنطينة يف العصر الوسيط،دراسة سياسية عمرانية  56

 .152،ص2005ثقافية،دار البعث قسنطينة اجلزائر
، التنبكيت، أمحد بابا: نيل 32-31ص  ادلنجور، أمحد: ادلصدر السابق، ص 57

 .197االبتهاج...، ص 
 .32ادلنجور، أمحد: ادلصدر السابق، ص 58
طريقة صوفية ظهرت يف قرية الشابة قرب سفاقص على يد الشيخ  الشابيةكىي  59

بعد كفاتو ـ ك 1400/ ق 803مند سنة أمحد بن سللوؼ من أعراب بٍت ىالؿ
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ينظر الفكوف عبد الكرمي: ـ توارث أبناؤه كأحفاده ادلشيخة، 1482ق/ 887سنة
 .1، ىامش168منشور اذلداية، ص

 32ادلنجور، أمحد: ادلصدر السابق، ص 60
 170، ص2ابن القاضي، أمحد: درة احلجاؿ، ج 61
 .170، ص2ابن القاضي، أمحد: درة احلجاؿ...، ج 62
، ادلنجور، أمحد: 38، 37ص الكرمي: ادلصدر السابق، صعبد  الفكوف، 63

، 1976الفهرس،حتقيق زلمد حجي،مطبوعات دار الغرب لتأليف كالًتمجة، الرباط
، ابن القاضي، أمحد: درة 197، التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج... ص32ص

 .205، ص3احلجاؿ...، ج
، ادلنجور، أمحد: ادلصدر 38-37ص در السابق، صعبد الكرمي: ادلص الفكوف، 64

، ابن القاضي، 197، التنبكيت، أمحد بابا: نيل االبتهاج...، ص32السابق، ص
 .205، ص3أمحد: درة احلجاؿ...، ج

عبد الكرمي: ادلصدر  ، الفكوف،32، 31ص  ادلنجور، أمحد: ادلصدر السابق، ص 65
 .38، 37السابق، ص ص

 .15، 12ص عبد الكرمي: منشور اذلداية...، ص الفكوف، 66
 .44، 43ص عبد الكرمي: ادلصدر نفسو، ص الفكوف، 67
 .40، 30ص عبد الكرمي: ادلصدر نفسو، ص الفكوف، 68
 .41داية...، صعبد الكرمي: منشور اذل الفكوف، 69
، التنبكيت ،أمحد بابا: نيل االبتهاج...، 116ابن مرمي: ادلصدر السابق، ص 70
 .204ص
 .41-40ص عبد الكرمي: منشور اذلداية...، ص الفكوف، 71
 نفسو. 72
عبد الكرمي: منشور اذلداية...،  ، الفكوف،140الزركشي: ادلصدر السابق، ص 73
 .41-40ص ص
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مد أبو األجفاف، الدار التونسية للتوزيع، القلصادم: الرحلة، دراسة، حتقيق، زل 74
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جهود الحكومة المؤقتة الجزائرية لتدويل القضية الجزائرية في الهيئة األممية 

                        للجمعية العامة 31و  31خالل الدورتين 

 م (3595ديسمبر -م  3591سبتمبر)

 .قالمة 3519ماي  1جامعة  -قسم التاريخ  -سعاد بولجويجة أ.
 

 الملخص:
عدة أحداث بارزة ، على الصعيدين الداخلي و م يف اجلزائر 1958شهدت سنة 

اخلارجي سامهت بشكل أو بآخر يف تشكيل احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، اليت مت 
م بالقاىرة ، جاءت ىذه احلكومة هبدف 1958سبتمرب  19اإلعالن عنها يف 

جتنب احتواء القضية اجلزائرية أو الوصاية عليها ، إذل جانب العمل على تدويل 
 من خالل لقضية يف احملافل الدولية و باألخص يف ىيئة األمم ادلتحدة ، أوالىذه ا

االعًتاف هبا ، مث بذل اجلهود من أجل إدراج القضية اجلزائرية يف دورات اجلمعية 
(  ليس هبدف تسجيلها ، ولكن هبدف مناقشتها 14و 13العامة  )الدورتُت

ق تقرير ادلصَت للشعب اجلزائري ح –جبدية و اخلروج حبل تدعمو اجملموعة الدولية 
، حتت وصاية أشلية  ودعم دورل بعيد عن    -و احلصول على احلرية و االستقالل 

 كل الضغوطات الفرنسية .
Résumée 
L’année 1958 scie en Algérie, plusieurs événements 
notables, à la fois d'une manière interne et externe 
contribué ou d'une autre dans la formation du 
gouvernement intérimaire algérien, qui a été annoncé le 19 
Septembre, 1958 au Caire, le gouvernement est venu afin 
d'éviter le confinement de l'affaire algérienne ou la tutelle, 
ainsi que les travaux sur l'internationalisation de la question 
dans les forums internationaux et en particulier au sein des 
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Nations Unies, d'abord par la reconnaissance, puis faire des 
efforts pour l'inclusion de la question algérienne dans les 
sessions de l'Assemblée générale (sessions 13 et 14) ne sont 
pas le but de l'enregistrement, mais dans le but de les 
discuter sérieusement, et de trouver une solution soutenue 
par la communauté internationale - le droit à 
l'autodétermination du peuple algérien et obtenir la liberté 
et de l'indépendance - sous la tutelle de l'ONU et le soutien 
international est loin de toute la pression française. 

 مقدمة:

م عدة صعوبات داخلية وأخرى  1958سنة  اجلزائرية  عرفت الثورة       
م وما نتج عنو  1957والتنفيذ يف مارس   جلنة التنسيقمنها خروج ، خارجية 

 1 ،بُت قادة الثورة حول وسائل وطرق صلاحهامن آثار بالغة تسبب فيها الصراع 
ومن ىذه الوسائل ادلختلف عنها مسألة إنشاء احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، ىذه 

م حسب ادلراسالت ادلتبادلة بُت الوفد الداخلي  1956الفكرة اليت تعود إذل سنة 
ظ واخلارجي جلبهة التحرير الوطٍت، حيث أصر من يف اخلارج على تأسيسها وحتف

ها ليست من يف الداخل، خاصة "عبان رمضان" الذي اعترب فكرة تأسيس
 2باألساسية أو ليست من األولويات يف ذلك الوقت 

م ،مث تكليف بعض أعضاء جلنة  1957بعد اجتماع القاىرة يف أوت       
جل تقييم ادلرحلة السابقة ، و البحث يف سيق و التنفيذ بإعداد تقارير من أالتن

ىذا األمر الذي أصبح ضروريا يف  ، 3ادلؤقتة اجلزائريةيس احلكومة موضوع تأس
ديغول و  بعد رليء اجلنرال ادلرحلة اليت وصلت إليها الثورة اجلزائرية ، خاصة 

، وقبل فًتة وجيزة من إجراء االستفتاء الذي زلاولتو ترسيخ فكرة اجلزائر الفرنسية 
تأسيس احلكومة مبثابة نداء م ، لقد كان 1958سبتمرب  28اقًتحو ديغول يف 

مجهورية جزائرية مستقلة ، فكان  بأن اذلدف األساسي ىو تشكيل وتذكَت  للعادل
البد ذلذه احلكومة أن تؤدي دورىا فيما خيص التعريف بالقضية اجلزائرية وزلاولة 
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احملافل الدولية و باألخص يف ىيئة األمم ادلتحدة ، فإذل أي حد تدويلها يف 
كومة من تأدية الدور ادلنوط هبا يف فًتة حتتاج فيها القضية اجلزائرية  دتكنت ىذه احل

 و التعريف  جتاوزت فكرة التسجيل ، خاصة وأهنا ؟إجياد حلول سريعة وفعالة 
األمم ادلتحدة خالل  ىيئة ظلذل ادلناقشات اجلادة للمسألة يف وحان الوقت إ

ربط بُت مرحلتُت ىامتُت من الثورة  انتا جسر االلتان ك 14و  13دورتُت ال
 اجلزائرية . 

 تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية واالعتراف الدولي بها : 

ماي   13حدثا شليزا دتثل يف دترد  على الصعيد الداخلي ، م 1958سنة عرفت 
م الذي قام بو بعض قادة اجليش الفرنسي كاجلنرال ساالن، و  1958
. انتهى بإسقاط اجلمهورية الرابعة و قيام اجلمهورية اخلامسة  .اخل...ماسو..

 4بقيادة اجلنرال ديغول 

م عدة أحداث بارزة  1958أما على الصعيد اخلارجي فقد شهدت سنة         
تشكيل احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ،  أبرزىا مؤدتر طنجة أفريل يف  و تأثَتعالقة ذلا 

م، حيث كان ىذا ادلؤدتر مناسبة لتأكيد الدول ادلغاربية دعمها للقضية  1958
 5اجلزائرية و طالب بضرورة تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

معة يوم اجلاحلكومة يف القاىرة  ىذه  و قد مت اإلعالن الرمسي عن تشكيل
ادلؤقتة  ، و يف نفس اليوم صدر أول تصريح لرئيس احلكومة 1958سبتمرب 19

، حيث قرأ فرحات عباس 6حدد ظروف نشأهتا و األىداف ادلتوخاة من تأسيسها
صحفي ، و نفس اإلعالن قرأه كرًن بلقاسم  100نص اإلعالن أمام ما يقارب 

يف تونس، كما  قام و زلمود الشريف من مكاتب إعالم جبهة التحرير الوطٍت 
بنفس ادلهمة كل من عبد احلفيظ بوالصوف و الشيخ خَت الدين من الرباط 

 7بادلغرب
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جاء ت فكرة إنشاء احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية هبدف جتنب كل أشكال لقد  
الضغط عليها من أجل الرضوخ والقبول حبلول التسوية،  اليت تشمل احتواء 

 8يها القضية اجلزائرية أو الوصاية عل

إن ادلبادرة بتأسيس احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية جاءت  قبل عشرة أيام من         
إعالن ديغول عن فكرة تنظيم استفتاء شعيب يف اجلزائر، حول الدستور اجلديد 

ن كل التوقعات كانت تشَت ورة، أللفرنسا، و كرد فعل استباقي من طرف قيادة الث
ق قادة الثورة يف اخلارج على أن يعلنوا عن إذل تأجيل ذلك التأسيس ، حيث اتف

لكنهم عجلوا بذلك حىت يتسٌت ذلم أن يسبقوا  ، 1958احلكومة يف أكتوبر 
 9  1958سبتمرب 28موعد االستفتاء حول اجلزائر ادلقرر يف 

 اونداء اأعلنت جبهة التحرير الوطٍت عن تشكيل ىذه احلكومة تذكَت          
اجلزائرية سطروا ومنذ اليوم األول للمقاومة وذلك منذ أربع بأن قادة الثورة ، للعادل 
بأن اذلدف كان تشكيل مجهورية دديقراطية اجتماعية مستقلة ، حيث  ، سنوات

 10يف ندوة طنجة . رمسيا  تقرر ذلك

 إذلوعلى اثر اإلعالن عن قيام احلكومة ادلؤقتة يذكر بن خدة أن بعد وصولو    
ى "بفتحي الذيب" الذي دل خيف تذمر دولتو التق  1958سبتمرب 20مصر يوم 

بإقدام جبهة التحرير الوطٍت على إنشاء احلكومة دون استشارة عبد الناصر الذي 
وقد ندد بن خدة هبذا  ،11طادلا حاول مراقبة الثورة التحريرية والسيطرة عليها 

نشاء احلكومة أمرا يهم الشعب اجلزائري وقيادتو ، وال حيق إادلوقف واعترب مسألة 
ألي كان سواء ادلصريُت أو ادلغاربة التدخل يف ىذا األمر، كما أضاف بن خدة 
أن عبد الناصر كان يف احلقيقة يعارض قرار تعيُت فرحات عباس على رأس 

م احلكومة ، وبعض الشخصيات الثورية ضمن الطاقم احلكومي مثل كرًن بلقاس
إن ىذا ادلوقف سيتغَت بسرعة  12الذي طادلا اهتمو بالعمل لصاحل  احلبيب بورقيبة 

باحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، وىذا يؤكد  باالعًتافوستقوم مصر بعد فًتة وجيزة ، 
أن ادلوقف ادلصري يف البداية كان رلرد رد فعل عفوي ، ناتج عن تفاجئها باخلرب 

 ها . بالرغم من أنو أعلن على أراضي
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 13كما عرفت احلكومة ادلؤقتة  اجلزائرية منذ تأسيسها تطورات خطَتة وأزمات     
 14عديدة كادت أن تقضي عليها وكان ذلك بسبب توقف نشاطها لعدة مرات 

وبالعودة إذل  بداية تأسيس ىذه احلكومة ، فقد وقع شيء من اإلمجاع          
وصول كرًن بلقاسم إذل  على شخص فرحات عباس يف الوقت نفسو مت معارضة

الرئاسة ، حيث يقول فرحات عباس حول ظروف انتخابو لرئاسة احلكومة مبينا 
إن حوادث متتالية وظروف سياسية وضعتني على رئاسة الحكومة "... 

المؤقتة الجزائرية، لم أطلب ىذا الشرف ولم أطمح فيو فإن طبعي ينفر من 
حقيقة األمر أن السلطة ال قيمة  الرئاسة وزمام الحكم وممارسة السلطة، وفي

لها إال إذا كانت تمارس وسط شعب حر، إن الويالت التي أصابت وطني 
ىي التي قذفت بي إلى الميدان السياسي، ولو كانت فرنسا قد وجدت 
حلوال عادلة للمشاكل التي جابهناىا، فلربما اكتفيت بمشاكلي وأشغالي 

و حكومة اجلزائر ادلؤقتة ، أنو غداة تأليفكذلك كما أعلن    15 الشخصية..."
مستعد للتفاوض مع فرنسا على أساس إقامة إحتاد فيدرارل بُت ادلغرب وتونس 

.إن حكومة الجزائر قد تحملت المسؤولية  واجلزائر ، كما أعلن مانصو : "..
كاملة و في مقدمتها قيادة الشعب والجيش الجزائري لالنتصار ....أن 

الجزائر ىو إقامة اتحاد فيدرالي بين دول  الحل الوحيد الذي يحل مشكلة
المغرب ، كما أن الحكومة المؤقتة تؤيد ما جاء في مؤتمر طنجة من قرارات 
...كما أنها على استعداد للتفاوض مع فرنسا وتقبل بكل ارتياح كل مسعى 

 16...."يهدف إلى تنفيذ اتفاقية جنيف بالنسبة للحرب في الجزائر 

 االعًتافصلاحات كبَتة دتثلت خصوصا يف احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية عرفت     
الكبَت هبا من طرف الدول العربية واإلسالمية واألسيوية، حيث كان لتأسيسها 
صدا كبَتا يف العادل، فسارعت عدة دول لالعًتاف هبا نذكر من بينها: العراق 

يف انتظار  ، اليمن، األردن، دلغرب ، لبنان ، تونس ، ااجلمهورية العربية ادلتحدة ،
حيث من باقي الدول وخاصة ادلنتمُت إذل اجملموعة األفروآسايوية  ،  االعًتاف
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تعاطفت الدول العربية مع احلكومة اجلزائرية ودعمتها ، كما دل تًتدد  اجلامعة 
 17العربية يف تقبلها كعضو جديد .

اجلزائرية خاصة بعد اعًتاف مث توالت االعًتافات الدولية باحلكومة والقضية    
إن اعًتاف الدول العربية ، 18. 1958سبتمرب  23الصُت و السودان يف 

اإلسالمية ودول العادل الثالث ، كان القصد منو ىو زيادة الضغط على فرنسا من 
طرف الرأي العام العادلي ، ومحلها على االعًتاف جببهة التحرير الوطٍت كممثل 

 19ئري ،  وقبول التفاوض معهاشرعي ووحيد للشعب اجلزا
وىذه تصاريح وتعاليق بعض الدول اليت اعًتفت باحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية    

 حسب ما وجدناه يف  تقارير أرشيف  وزارة الدفاع بقصر فانسان يف فرنسا :

 المغرب :    -

من األىداف  لالقًتابإن القصر واحلكومة ادلغربية يعتقدون بأهنا خطوة مهمة 
كما أعلنت اإلذاعة   –ادلفاوضات من أجل االستقالل  –اليت جيب حتقيقها 

: " أن أغلبية أعضاء األمم ادلتحدة مع 3/10/1959ادلغربية بدورىا  بتاريخ 
.  القائم باألعمال يف  GPRAمفاوضات فرنسا واحلكومة اجلزائرية ادلؤقتة 

الشعب اجلزائري أعرب بواسطة شلثليو ، السفارة ادلغربية يف القاىرة صرح : " بأن 
قراره الرافض لكل حل ال يضمن لو حتقيق تطلعاتو الوطنية يف إطار سيادتو 

 20وحريتو 

 :   تونس -

صرح الرئيس بورقيبة بأن احلرب ال تستطيع أن تقرب وجهات النظر أو الوصول  
إذل حل ولكنها ختلق مشاكل جديدة ، صحيح أن حق تقرير ادلصَت ىو شيء 

مثل ىذا ادلوقف ىو حدث رئيسي ..... إن  اختاذصعب أن يعلن ...و أعترب أن 
ما أنو ال جيب يف تصرحيات فرحات عباس بعض العبارات أزعجت الفرنسيُت ، ك

نسيان بأن احلكومة ادلؤقتة ذلا كذلك انشغاالهتا الداخلية ، وقبول حق تقرير 
ادلصَت يعد خطوة ىامة بالنسبة ذلذه احلكومة ...يعرف من خاللو الطرفُت تقدما  
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الفهم اجليد للمواقف اخلاصة لكل منهما ...إذا فرنسا اعًتفت  كبَتا، من أجل
يف تقرير مصَته ، ديكنٍت أن أقول بأن القضية قد بصراحة حبق الشعب اجلزائري 

انتهت ...وأنو لفعل إجرامي إن تركنا ىذه الفرصة اليت تؤدي إذل السالم ..ضلن 
مستعدون دلساعدة فرنسا واجلزائريُت من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إذل 

 21حل يرضي الطرفُت ..."

 الجمهورية العربية المتحدة :   - 

حيات  والتعاليق الصادرة عن اجلمهورية العربية ادلتحدة كانت مساندة إن كل التصر 
 28جلبهة التحرير الوطٍت ومدعمة دلا جاء يف تصريح فرحات عباس بتاريخ 

 22فهو  بالنسبة ذلا تأكيد الستمرارية الكفاح لنيل االستقالل 1958سبتمرب 

   أندونيسيا:-

 يساندون الشعب اجلزائري يف كفاحو من أجل االستقالل ."  " األندونسيون 

   غينيا : - 

" ...حكوميت ترغب  02/10/1959صرح شلثل  غينيا يف األمم ادلتحدة بتاريخ 
بشدة يف ادلفاوضات ادلباشرة بُت فرنسا واحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، وىذه األخَتة 
ىي ادلمثل الوحيد لألمة اجلزائرية ، وادلفاوضات ىي احلل وادلخرج الوحيد ذلذا 

 النزاع ..." 

 الدول الشيوعية :  -

كل الدول الشيوعية تساند دتاما وجهة نظر جبهة التحرير الوطٍت مع دعمها   
 23التام دلا تقرره  

 ف باحلكومة ادلؤقتة فهي كاآليت :أما بالنسبة للدول اليت دل تعًت 

 : سومبورغ لك
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للسفَت الفرنسي ىناك أن قضية  احلكومة  أعلن رئيس اجمللس يف لوكسومبورغ  
 ادلؤقتة ال تطرح من أجل احلكومة اجلزائرية . 

  غواتيماال :

صرح نائب وزير اخلارجية للسفَت الفرنسي أن احلكومة الغواتيمالية كما ىي    
مشكلة حاليا ال تظهر أي خوف أو ميل لالعًتاف احلتمي باحلكومة ادلؤقتة 

 اجلزائرية . 

 : شيليال

وقف الفرنسي صرح كذلك السكريتَت العام لوزارة اخلارجية للسفَت فرنسا ، بأن ادل 
 ديكن أن تعًتف الشيلي حبكومة اجلزائر يف القاىرة . قانوين وسليم، وال 

 :   ورغوايأ

أعلن الوزير ادلكلف بالقضايا اخلارجية للسفَت فرنسا باألرغواي : " ...إن تاريخ 
األرغواي إذل تكوين مبدأ زلدد بدقة يف قضية  ىذه القارة قد قاد  حكومة

االعًتاف باحلكومات اخلارجية ، ويف ىذه احلالة حكومة اجلزائر بالقاىرة دل تنجز 
أقل درجة شلكنة من الشروط ادلطلوبة من أجل االعًتاف هبا ، وىذا أمر مرفوض 

 ال ديكن لألرغواي ادلوافقة عليو ..." 

 : بان اليا

اليابان السفَت الفرنسي و أكد لو عدم اعًتاف بلده  استقبل وزير خارجية
باحلكومة اجلزائرية ادلؤقتة ويف الوقت نفسو عرب لو أن ادلوقف الفرنسي قانونيو 

 عادل .

 :    أستراليا

صرح السكرتَت العام لوزارة اخلارجية األسًتالية للسفَت الفرنسي أن موقف   
احلكومة األسًتالية واضح منذ البداية اجتاه القضية اجلزائرية ولن يتغَت جملرد تشكيل 

 24حكومة مؤقتة جزائرية
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أما بالنسبة للدول اليت دل تتخذ موقفا بعد من احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية         
 فهي :

 :  غانا   - 

أكد السفَت الفرنسي من مصدر موثوق ، أن حكومة غانا جد زلرجة وقلقة   
فيما خيص قضية االعًتاف احلتمي باحلكومة اجلزائرية ، وقد أعلن الوزير األول 
الغاين أنو لن يتخذ أي موقف يف الوقت الراىن وأنو ينتظر ما سيؤول إليو احلوار 

 اجلزائرية واليت يتمكن أن تصل إذل قرار واضح .يف األمم ادلتحدة حول القضية 

  بلغاريا :

صرح ادلسئول الفرنسي ادلكلف بالقضايا داخل وزارة اخلارجية البلغارية  ، بأن 
لديو شعور أن حكومة بلغاريا لن تتخذ أي قرار فيما خيص االعًتاف باحلكومة 

 25 ادلؤقتة اجلزائرية

لقد ظل فرحات عباس يدافع عن القضية اجلزائرية  يف كل من إفريقيا وآسيا       
وأمريكا الالتينية حىت الواليات ادلتحدة األمريكية، وأكسب تأييدا دوليا للقضية 
اجلزائرية وأحيط بدعم كبَت يف نصرة الشعب اجلزائري وتكريس حق تقرير ادلصَت 

  واالستقالل.

ة جزائرية دل يفاجئ اجلهات الرمسية يف باريس ، إن تشكيل حكوم           
 M Gauve deحيث صرح وزير اخلارجية السيد غوف دي مارفيل "

Merville  أن األمم ادلتحدة ليس من حقها مناقشة القضية اجلزائرية ، ىذه "
القضية اليت أصبحت تتلقى دعم إجيايب عادلي  يوما عن يوم ، وعلى فرنسا 

ها من الدول اليت اعًتفت وستعًتف باحلكومة اجلزائرية التفكَت جيدا يف موقف
اجلديدة ، خاصة و أن ادلمثلُت الرمسيُت يف باريس قد أعلنوا مسبقا أن ىذه 
االعًتافات ختتلف من دولة إذل أخرى ، ففرنسا يف ىذه احلالة يف وضعية جديدة 

 وخطَتة يف الوقت نفسو . 



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    

 

 191  07لعدد ا
 

ات عباس واحلكومة ادلؤقتة كثَتا على لقد أثر النجاح الدبلوماسي الذي حققو فرح
فرنسا االستعمارية اليت وجدت نفسها رلربة على التفاوض مع احلكومة ادلؤقتة 

 26وىذا يعٍت ضمنيا االعًتاف هبا وبالتارل بالقضية اجلزائرية 

 31الدورتين خالل المناقشات الفعلية للقضية الجزائرية في األمم المتحدة 
 :للجمعية العامة 31و 

ا -3
 :3591ديسمبر  31-سبتمبر 31لدورة الثالثة عشر

عدة أحداث ىامة وخطَتة ، كانت ذلا انعكاسات  1958طبعت سنة          
 مباشرة وغَت مباشرة على مسار الثورة اجلزائرية ، يف الداخل واخلارج . 

ومن أوذل ىذه األحداث ، إقدام القوات الفرنسية على قصف قرية سيدي يوسف 
، وما نتج عنو من ردود فعل عربية ودولية ، واليت  1958فيفري  8م التونسية يو 

 نددت هبذه اجلردية اليت استهدفت مواطنُت أبرياء . 

كما كانت ىذه احلادثة سببا يف تأزم العالقات بُت تونس وفرنسا ، خاصة          
نها بعد أن قام الرئيس احلبيب بورقيبة ، برفع شكوى لدى األمم ادلتحدة، طالبا م

النظر يف العدوان الذي شنتو فرنسا ضد مواطٍت القرية ، وخوفا من تأزم الوضع 
أكثر و أكثر خاصة فيما يتعلق بالعالقات التونسية الفرنسية ، واستغاللو من قبل 
الثورة اجلزائرية ، ذلذا سارعت كل من الواليات ادلتحدة األمريكية وبريطانيا إذل 

اطة بُت الطرفُت إلعادة العالقات بُت فرنسا احتواء األزمة ، عن طريق الوس
وتونس إذل رلراىا الطبيعي ، باإلضافة إذل فصل ما حدث وعدم ربطو مبا تقوم بو 

 27اجليوش الفرنسية من جرائم يف حق الشعب اجلزائري .

وبالرغم من ذلك فإن مناصري القضية اجلزائرية ، استغلوا الفرصة وتقدموا   
اجلزائرية على الدورة الثالثة عشر ، للجمعية العامة بشروع قرار عرض القضية 

لألمم ادلتحدة ، على أساس أن ما تقوم بو فرنسا يف مشال إفريقيا ال يهدد شعوب 
 28ادلنطقة فحسب ، بل ىو هتديد للسالم واألمن يف العادل بأسره . 
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،  1958ىذا فضال عن أحداث أخرى عرفتها الساحة الدولية سنة         
ها الثورة اجلزائرية خلدمة القضية على ادلستوى الدورل ، منها  تأسيس واستغلت

تولت ملف تدويل القضية اجلزائرية ،  احلكومة ادلؤقتة للجمهورية اجلزائرية اليت
حيث كلما امتد عمر الثورة ازداد معو التأييد العادلي لقضايا مشال إفريقيا بشكل 

 29عام والثورة اجلزائرية بشكل خاص. 

و نتيجة الستمرار الفرنسيُت يف مناوراهتم وحرهبم العدوانية ضد الشعب         
اجلزائري ،  مستغلُت ادلهلة اليت منحتها إياىم األمم ادلتحدة حلسم القضية، 

دولة من الكتلة األفروأسيوية منها عدة  24،  1958جويلية  16وجهت يوم 
ول أعمال الدورة القادمة لألمم دول عربية طلبا لتسجيل القضية اجلزائرية يف جد

ادلتحدة، مذكرة مبا سبق وأن اختذ من قرارات خالل الدورة الثانية عشر إال أنو دل 
 30يسجل خالل ىذه الفًتة إال تقدم يف تنفيذ القرارات ادلتخذة. 

إن الحرب ظلت مستمرة في  لقد نصت ىذه ادلذكرة على:"...         
يادة اآلالم والخسائر في األرواح البشرية، الجزائر بال ىوية، متسببة في ز 

وليس ىناك أي بادرة لوجود حل يتفق مع مبادئ وأىداف األمم المتحدة، 
بل أن ىناك عالمات تثير القلق في األشهر األخيرة تدل على أن الوضعية 

 31..."قد زادت خطورة، ألن الحوادث قد اجتازت حدود الجزائر

مستجدات طرأت على الساحة العربية مثل   باإلضافة إذل بروز عدة         
اإلعالن عن ميالد اجلمهورية العربية ادلتحدة ادلتشبعة مببادئ القومية العربية، 

اليت أعربت فيها دول القارة اإلفريقية ، وكذلك انعقاد الكثَت من ادلؤدترات   
 ادلشاركة فيها من خالل لوائحها السياسية اخلتامية عن تضامنها الكامل مع
الشعب اجلزائري من أجل نيل استقاللو مؤكدة أنو ليس مبعزل عن باقي الشعوب 
اإلفريقية، ووعدت إياه بالدخول بكل قواىا يف الدورة الثالثة عشر إلعطاء القضية 
اجلزائرية دفعا قويا يف الساحة الدولية، وإخراج الثورة اجلزائرية من ادلنظور الفرنسي 

ية لقبول منطق ادلفاوضات مع احلكومة ادلؤقتة  ، والضغط على احلكومة الفرنس
اجلزائرية ، قصد إجياد حل سلمي للقضية مع إدخال األمم ادلتحدة يف القضية 
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حلملها مهمة التكفل هبا، وتبنيها مسؤولية إجبار فرنسا على تفضيل احلل السلمي 
 32.عن احلل العسكري للفصل هنائيا يف القضية

وعلى ىذا األساس جرى التسجيل الرمسي للقضية يف جدول أعمال         
، وحاولت فرنسا كعادهتا عرقلت السَت العادي  1958سبتمرب  22الدورة يوم 

للمداوالت وعدم ادلشاركة يف التصويت، ويف نفس الوقت مارست الضغوط 
ىد أن فرنسا قد وادلناورات ضد الوفود ادلشاركة،  يف ىذا الشأن تذكر جريدة اجملا

أرسلت "لوي جاكتو" إذل دول أمريكا الالتينية، حيث زار حكوماهتا وعقد 
اجتماعات مع سفرائها وذكرىم بان فرنسا تعتمد على أصوات أمريكا الالتينية يف 

صوت، مث إن حليفتها أمريكا تستطيع أن  20األمم ادلتحدة ألهنا ال تقل عن 
 33ا تضغط على غَتىا.تضغط على ىذه الدول بسهولة أكثر شل

غَت أن رد جبهة التحرير الوطٍت على ىذا التهديد كان سريعا وواضحا          
بقوذلا إن مثل ىذا ادلوقف لن يكون لو أدىن تأثَت البتة على مسار القضية اليت 
اتسعت دائرة التضامن معها بعد أن  فسحت فرنسا ومن سار على طريقها اجملال 

 34جلزائرية بالتزايد أكثر فأكثر.للمدافعُت عن القضية ا
إن ادلوقف الذي اختذتو فرنسا خالل  الدورة الثالثة عشر، دل يكن يف          

صاحلها كما كانت تتصور وإمنا كان لفائدة ادلدافعُت عن وجهة نظر احلكومة 
ادلؤقتة اجلزائرية  الذين استغلوا ادلوقف وفسحوا اجملال لوفد احلكومة بقيادة "زلمد 

د" للتحرك أكثر قصد تفعيل الدبلوماسية اجلزائرية بتنظيم اتصاالت مع مندويب يزي
 35.الدول يف اجلمعية العامة إلقناعها بالوقوف إذل جانب القضية اجلزائرية

وادلالحظ كذلك يف ىذه الدورة بروز الدور العريب يف دعم القضية اجلزائرية من 
ضا احلملة الشرسة اليت شنها خالل تدخالت وفودىا، وما ميز ىذه الدورة  أي

ىا  شلثل ادلملكة العربية السعودية على فرنسا السيد أمحد الشقَتي قائال: "...
نحن بلغنا نهاية الدورة حين تبدأ مناقشة القضية الجزائرية... لم يكن ىذا 
من جانبنا غفلة أو إىمال إن قضية الجزائر ىي قضية تحرير وحرب تحرير 

 36وإنها لعزيزة حقا على جميع الشعوب المحبة للحرية..."
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لألمم كما أعرب ادللك السعودي  "سعود بن عبد العزيز " بدوره لألمُت العام 
ادلتحدة "داغ مهر شولد" خالل لقاء مجعهما عن مساندة العرب مجيعا للقضية 
اجلزائرية ، مؤكدا لو أن العالقة السياسية بُت العرب وفرنسا متوقفة على ىذه 
القضية ودل يكتف ادللك  سعود هبذا  بل أعلن عن موقف مشرف وشجاع ىو أن 

إلخواهنم اجملاىدين اجلزائريُت،  فقط العرب لن يكتفوا بإرسال ادلساعدات ادلالية 
بل اقًتح على العرب مقاطعة فرنسا اقتصاديا حىت تستجيب للمطالب ادلشروعة 

 37للجزائريُت.

وبالعودة إذل موضوع مناقشة القضية اجلزائرية واليت شرع يف مناقشتها  من          
حيث استغرقت  1958ديسمرب 10-8طرف اللجنة السياسية ابتداء من 

جلسة قاطعتها فرنسا كلها )سياسة الكرسي الشاغر( غَت أن ذلك  20دلناقشة ا
كان لصاحل القضية اجلزائرية،  حيث تذكر اجملاىد يف ىذا الصدد: "أن قرار فرنسا 
باالنسحاب من النقاشات قد وضع ادلؤيدين ذلا يف موقف حرج، حيث دل جيدوا 

تادة، ويف ادلقابل مسح ىذا ما يقولونو يف ادلناقشة إال إعادة أفكارىم ادلع
االنسحاب للمدافعُت عن وجهة نظر احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية  بالتغلب على 

 38مناصري فرنسا..."

دولة أفروأسياوية مشروع اقًتاح يشَت إذل حق اجلزائر يف  17كما قدمت          
ربا أن االستقالل ويعرب عن قلق اجلمعية العامة من استمرار احلرب يف اجلزائر معت

الوضع فيها يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليُت باإلضافة إذل استعداد  احلكومة 
 39ادلؤقتة للدخول يف مفاوضات مع احلكومة الفرنسية.

وشلا جاء يف نص ادلشروع الذي عرض على اللجنة السياسية ما يلي: "...        
ن الجمعية العامة بعد دراستها للقضية الجزائرية، تذكر بالئحتها رقم إ

التي عبرت فيها عن  3591فيفري  39( المؤرخة في 33)الدورة  3131
أملها في إيجاد حل سلمي ديمقراطي وعادل للقضية الجزائرية بالوسائل 
 الالئقة المتماشية مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة، وتذكر كذلك بالئحتها

التي عبرت فيها  3591ديسمبر  31( لمؤرخة في 31)الدورة  3311وقم 
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عن رغبتها في بدأ المحادثات بين الطرفين واألخذ باألسباب الالئقة إليجاد 
 .40..."حل للمشكلة الجزائرية متبعا ألىداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة 

 13التحديد يوم ويف اليوم ادلوارل من تقدًن ادلشروع السابق الذكر ب       
تقدم وفد ىاييت ومن ورائو فرنسا وحلفائها بتعديلُت للمشروع  1958ديسمرب 

يتناول استبدال عبارة "حق الشعب اجلزائري يف االستقالل" بعبارة "حقهم يف 
تقرير مصَتىم" والثاين فيتعلق بعبارة "احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية" وبتعويضها بعبارة 

 41الوطٍت يرغبون يف التفاوض. "إن قادة جبهة التحرير
ورغم أن التعديلُت قد قوبال بالرفض من طرف الكتلة األفروأسيوية، إال أهنا        

أقدمت للتصويت عليها وكانت نتيجة التصويت على التعديل األول ىي رفضو 
دولة عن التصويت  19دولة وامتناع  13دولة وقبولو من طرف  48من طرف 

لتصويت من طرف اللجنة السياسية على ادلشروع وبعد ذلك دتت عملية ا
، وهبذه النتيجة اليت كانت لصاحل جبهة 42األساسي دون أن جيري عليو أي تعديل

احلرير الوطٍت عن تقدًن التعديل الثاين للتصويت أمام اللجنة السياسية، فأحرزت 
دولة وىكذا نقص  28، وختلفت عن التصويت  18دولة ضد  35على موافقة 

واحد لبلوغ ثلثي رلموع األصوات ادلوافقة على الالئحة وىذا يعٍت انتصار صوت 
 43.ال جدال فيو للقضية اجلزائرية

بالرغم من نتيجة التصويت سيوضع ادلشروع يف أدراج اجلمعية على أن تنشط 
اجملموعة األفروأسيوية أكثر على الساحة لكسب ادلزيد من األنصار إلحياء 

 و يف الدورة القادمة .ادلشروع والتصويت لصاحل
دون أن تذعن فرنسا عن قراراهتا السابقة   13لقد اختتمت الدورة         

الرافضة للحل السلمي التفاوضي وانتهت أشغاذلا دون أن حتقق رغبة العرب يف 
حتقيق النصر للقضية اجلزائرية، لكنها برىنت على حتدي العرب  لفرنسا ومن 

إنني أركز على السالم، أمحد الشقَتي قائال: " يؤيدىا وىذا ما جاء على لسان
الن استمرار الحرب ىو البديل الذي ال بديل سواه...، حتى النهاية والنهاية 

 44...".ىي نصر الجزائر



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    

 

 196  07لعدد ا
 

لقد كان من آثار مناقشة القضية اجلزائرية يف األمم ادلتحدة يف ىذه الدورة أن 
اجلزائرية وأقنعتو بان ما جيري يف أثارت انتباه الرأي العام العادلي اجتاه القضية 

اجلزائر حرب حقيقية ، أما بالنسبة للموقف األمريكي فانو ىذه ادلرة كان سلتلفا 
باعتبار  الواليات ، عما كان عليو يف السنوات السابقة وذلك من عدة وجوه 

ادلتحدة األمريكية دل تصوت يف ىذه الدورة ضد حق الشعب اجلزائري يف 
ضرورة إجراء ادلفاوضات بُت احلكومة اجلزائرية والفرنسية وىذا  االستقالل أو ضد

أمر لو مغزاه، خاصة وان الفرنسيُت كانوا يتمنون تصويتا سلبيا من قبل حلفائهم 
 45األمريكان لكن أمريكا دل تفعل وخيبت أملهم  .

ىذه إحدى مؤشرات اذلزدية اليت تعرضت إليها السياسة االستعمارية        
يف اجلزائر على مستوى األمم ادلتحدة خالل مناقشة الدورة الثالثة عشر ،  الفرنسية 

شلا شجع األمم ادلتحدة على االعًتاف بشرعية النضال اجلزائري ادلتواصل ورغبتو 
يف الدخول يف مفاوضات مع السلطات الفرنسية من أجل إجياد حل سلمي 

 46.للقضية اجلزائرية
ادلؤقتة اجلزائرية  يف نفس الوقت الذي كانت ال شك أن تأسيس احلكومة          

كان أحد العوامل األساسية يف الوصول إذل تلك النتائج )   13تنعقد فيو الدورة 
تغَت مواقف العديد من الدول لصاحل القضية اجلزائرية ، يف الوقت نفسو ضد 
فرنسا (، فاحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية اليت برزت كعنصر جديد جعلت عدة دول 

ضاء يف األمم ادلتحدة تعًتف هبا ، وظهر ذلك جليا يف مواقف سلتلف الوفود أع
أثناء ادلداوالت ودل يقتصر األمر عند ىذا احلد،  بل إن ديغول نفسو إعًتف هبا 
ضمنيا عندما اعترب ردىا على مؤدتره الصحفي ردا رمسيا  من طرف اجلزائر احملاربة 

كومة ادلؤقتة اجلزائرية  بأهنا ادلفاوض وبذلك يكون اجلنرال ديغول قد اعًتف للح
 الكفء الذي طادلا صرحت احلكومات السابقة بعدم وجوده.

ولقد كان لالعًتافات ادلختلفة باحلكومة ادلؤقتة أثر يف توسيع االتصاالت 
 47الدبلوماسية واالنفتاح أكثر على العادل.

ستوى ىيئة  األمم ، وىو األمر الذي أعاد االعتبار دلمثلي احلكومة ادلؤقتة على م 
حيث يذكر زلمد جباوي أنو منذ تأسيس احلكومة ادلؤقتة دل يعد الوزراء اجلزائريُت 
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ادلشًتكُت بدورات ادلنظمة األشلية ، يتخذون وضعا دبلوماسيا مستعارا باندماجهم 
يف وفود عربية كما كان جيري سابقا ، بل أصبح ينظر إليهم من قبل األمانة العامة 

حدة بوصفهم مدعوو "وفود صديقة" وهبذه الطريقة تضع األمم ادلتحدة لألمم ادلت
 48حدا للوضع الزائف ...، وترد للوزراء اجلزائريُت صفتهم. 

وأمام ىذه السمعة اليت اكتسبتها مؤسسات الثورة اجلزائرية يف رلاذلا          
 الدبلوماسي كان البد أن يوجد حل للمشكلة اجلزائرية. 

 (: 3595ديسمبر  31-سبتمبر 39الدورة الرابعة عشر )-1
دل حتظ القضية اجلزائرية باىتمام األمم ادلتحدة يف الدورات السابقة رغم         

خطورة القضية لكوهنا تنطوي على مآسي إنسانية، ىذا إذل جانب تصاعد 
يئة األمم ادلواجهة بُت فرنسا والشعب اجلزائري من خالل ثورتو ادلباركة ، إال أن ى

 49ادلتحدة يف كل مرة كانت تكتفي بتسجيل القضية دون مناقشتها.
دولة إفريقية أسيوية مهمة تقدًن طلب تسجيل القضية  25لقد تولت        

 1959.50جويلية  14اجلزائرية جلدول أعمال الدورة الرابعة عشر بتاريخ 
أما عن الظروف الدولية اليت سجلت فيها القضية يف ىذه الدورة،  فقد         

دتيزت بظهور عدت معطيات حيث تقرر أن يقوم األمُت العام لألمم ادلتحدة 
"داغ ىامر شولد" بزيارة إذل فرنسا للتباحث مع مسئوليها بشأن الوضع يف اجلزائر 

رة بيومُت فقط ينعقد مؤدتر منروفيا قبل مداوالت اجلمعية العامة، وبعد ىذه الزيا
الذي تشارك مجيع احلكومات اإلفريقية ادلستقلة وحبضور احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية 
لبحث القضية اجلزائرية أيضا واختاذ موقف مشًتك بشأهنا قبل اخلوض فيها من 

 51طرف األمم ادلتحدة.
باإلضافة إذل انعقاد مؤدتر قمة الدار البيضاء اليت احتضنت الدول العربية،         

وكذلك القمة اليت مجعت بُت ملك ادلغرب "زلمد اخلامس" والرئيس الفرنسي 
 52"شارل ديغول" للتباحث يف ادلسألة اجلزائرية. 

م أما عسكريا فقد قام جيش التحرير الوطٍت يف داخل الوطن بأضخ         
رلهود حريب دل تعرفو الثورة منذ بدايتها حسب اعًتافات الفرنسيُت أنفسهم ، 
باإلضافة إذل قيام فرنسا بأضخم وأصعب العمليات العسكرية تنفيذا لربنامج شال 
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العسكري ، قصد القضاء على الثورة وشنو حلملة دعائية بان جبهة التحرير دل 
  53.يعد ذلا من مؤيد أو تأثَت يف اخلارج

أقر ديغول إجراء استفتاء وإجياد حل للقضية اجلزائرية  1959يف أوت          
بعد أن تأكد أن العمليات التمشيطية اليت أمر هبا وأوكل قيادهتا إذل اجلنرال شال 
دل تأت بالنتائج ادلرجوة، أمام صمود جيش التحرير وتضحيات الشعب رغم كل 

جتويع وتشريد كما مارس سياسة الوسائل واألساليب اليت اعتمدىا من تدمَت و 
وسياسة  -مشروع قسنطينة  –التلويح بادلشاريع االقتصادية واالجتماعية واإلدارية 

الذي كان يهدف من ورائو إذل عزل الداخل عن  -سلم الشجعان–التهدئة 
 .54اخلارج وإظهار أن قيادة اخلارج عددية السلطة على الداخل

 16لتصريح الذي أدذل بو اجلنرال ديغول يوم انعقدت ىذه الدورة  بعد ا         
والذي اعًتف فيو حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصَته على  1959سبتمرب 

الرغم من الصيغة الغامضة اليت جاء فيها والشروط والقيود احملاطة بو وباقي 
وأمام ىذه التطورات ويف ظل التحول يف ادلوقف الفرنسي  55،الظروف اليت سادتو

وردود الفعل اليت أثارىا خاصة من طرف احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، اليت أعلنت 
 . 1959سبتمرب 28يوم 

إن  تصريح ديغول يعترب قاعدة صاحلة للمناقشة الن مهما كانت مراميو          
ير مصَته كأساس لتسوية القضية اجلزائرية فانو يعًتف حبق الشعب اجلزائري يف تقر 

وىذه تعد خطوة أوذل من نوعها حيث ألول مرة يتخذ مثل ىذا القرار على 
 مستوى عال يف احلكومة الفرنسية. 

لقد استبشر اجملتمع الدورل خَتا عندما اعًتف اجلنرال ديغول يف خطابو         
ه خاصة وان ذلك يعد خطوة الرمسي أن الشعب اجلزائري لو احلق يف  تقرير مصَت 

ىامة إلجياد حل سلمي للقضية اجلزائرية، لكن ما يثَت الشك والريبة ىو دتسك 
ديغول بفكرة اجلزائر الفرنسية ولتجسيدىا سخر كل ما دتلكو فرنسا من ترسانة 

 .56عسكرية للقضاء على الثورة قبل ان يتحقق تقرير ادلصَت
قامت رلموعة الدول اإلفريقية أسياوية  وعلى أساس ادلعطيات السابقة ،        

بطلب إذل اللجنة السياسية تدعوىا إذل إدراج موضوع القضية اجلزائرية يف جدول 
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أعمال الدورة الرابعة عشر ، دلناقشتها بعدىا اطلعت على مستجدات الثورة و  
كل ما يقوم بو اجليش الفرنسي يف اجلزائر من عمليات دتشيط يف اجلبال واألرياف 

لفا العديد من الضحايا سلالفا لكل التعليمات اليت أصدرهتا ادلنظمة األشلية ، سل
 . 57بشأن إهناء احلرب بطرق سلمية

وىكذا جتندت الوفود العربية إلصلاح القضية اجلزائرية يف ىذه الدورة          
حيث تبنت ادلشروع ادلقدم من طرف الباكستان والذي نص على أن اجلمعية 

ا الطرفُت اللذين يهمهما األمر إذل فتح زلادثات لضبط الشروط العامة "تدعو 
الالزمة لتطبيق حق الشعب اجلزائري يف تقرير ادلصَت يف أقرب وقت شلكن مبا فيها 

 58.شروط إيقاف القتال"
إال أن ىذا ادلشروع عند تقدديو لالقًتاع يف اجلمعية العامة وقعت حادثة ال         

م ادلتحدة، إذ عندما تليت فقرات القرار الواحدة تلوى سابقة ذلا يف تاريخ األم
األخرى واقًتع عليها نالت مجيعها أغلبية الثلثُت وعندما عرض ادلشروع بكاملو 

عدلت عدة وفود موقفها حتت ضغط  -بعض حلظات قليلة-على االقًتاع 
 22لصاحلهو 39فكانت نتيجة التصويت 59، الواليات ادلتحدة األمريكية وفرنسا

عن التصويت أغلبها كانت تصوت لصاحل فرنسا مثل:  دولة 17امتناع  ىو ضد
األرجنتُت، اسًتاليا، الالوس، اإلكوادور وغَتىا فكان ذلك نصرا أكيدا للجزائر، 
ابتهج لو الوفد اجلزائري يف األمم ادلتحدة على الرغم من عدم توصل الكتلة 

القاضي بوجوب الطرفُت األفروأسياوية خالل ىذه  الدورة من دترير مشروعها 
الدخول يف مفاوضات قصد الوصول إذل حل سلمي على حق تقرير ادلصَت طبقا 
دلبادئ األمم ادلتحدة إال انو لوحظ بروز تصدع يف صف حلفاء فرنسا وادلوالُت ذلا 
على رأسهم الواليات ادلتحدة األمريكية ، اليت حتولت ألول مرة من صف 

 .60ذل االمتناع عن التصويتادلعارضُت للقضية اجلزائرية إ
إن ىذه الدورة دل حتقق للقضية اجلزائرية إال خيبة أمل أخرى من ىيئة         

األمم بسبب ادلوقف الغريب ادلؤيد لفرنسا، لكن ىذا الوضع لن يستمر طويال 
 61حيث ستواجو ىذه القرارات رد فعل دبلوماسي مؤيد للجزائر ولقضيتها العادلة.
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 خاتمة:

أول حترك للهيئة األشلية بشأن القضية اجلزائرية ، ىو إصدار اجلمعية لقد كان  
، تدعو فيها إذل إجياد حل سلمي و دديقراطي  1957أكتوبر  15العامة الئحة 

للمسألة اجلزائرية اليت صارت زلل اىتمام الرأي العام الدورل ، كما كانت سنة 
ها مرتُت يف الدورة سنة اجلزائر يف األمم ادلتحدة ، حيث عرضت قضيت 1957

 واستمر طرح القضية بعد ذلك يف كل دورة .  12والدورة  11

، حيث أثبت  احلل النهائي م 1958بقي دور األمم ادلتحدة ىزيال حىت عام   
 للقضية اجلزائرية أن عامل الوقت كان دائما يف صاحل الثورة . 

قد كرس تسجيل القضية اجلزائرية يف جدول أعمال الدورة الثالثة ذلذا ف         
عشر ، دخول احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية احملفل الدورل ، من خالل مشروع الئحة 
اعًتفت مبوجبها اجلمعية العامة حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصَته ، مع 

احلكومة الفرنسية ، استعداد احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية الدخول يف مفاوضات مع 
 الطرفُت قصد التوصل إذل حل الالئحة األشلية تنظيم مفاوضات بُتحيث أوصت 

 طبقا دليثاق األمم ادلتحدة . 

ومن أىم النتائج اليت حققتها القضية يف ىذه الدورة التغيَت الذي طرأ         
الوقت على ادلوقف األمريكي الذي كان لو صدى كبَت يف اذليئة األشلية ، ويف 

نفسو يف مصلحة تطور القضية اجلزائرية ، كما استطاع الوفد اجلزائري خالل ىذه 
الدورة ، أن حيقق األىداف اليت كانت قد رمستها احلكومة ادلؤقتة من بينها 

حبق الشعب اجلزائري يف  واالعًتافهبا ولو ضمنيا يف ادلؤسسة العادلية  االعًتاف
 االستقالل.

ة الرابعة عشر ادلوقف الضعيف للحلف األطلسي الذي ما يالحظ يف الدور أما 
وجد نفسو زلاصرا ودل جيد بُت يديو ما يدافع بو على ادلوقف الفرنسي ، كما 
نلمس جليا تطور موقف حلفاء فرنسا حيال القضية اجلزائرية و الذي انعكس 
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على الرأي العام الفرنسي حيث ظهر االنقسام داخل فرنسا وىذا ما انعكس على 
 اليت وجدت نفسها أمام مفًتق طرق . الفرنسية  قف احلكومة مو 
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المحاصيل الزراعية بخراسان ودورها في النشاط االقتصادي من خالل  
 العرب الجغرافيينكتابات 

 -02جامعة الجزائر  –جامعة أبو القاسم سعد اهلل - بودانة وليد .أ

 :الملخص

أىم أقاليم الدولة اإلسالمية اقتصاديا خاصة يف اجملال يُعد إقليم خراسان من 
الزراعي الذي يقاس مدى تطوره بوفرة احملاصيل وتنوعها، وىو ما سنجده يف ىذه 

يف العصر الوسيط اإلقليم و مدى التطور الذي بلغالدراسة اليت تسعى إىل تقييم 
فيون ادلسلمون اجلغراوذلك من خالل دراسة إحصائية دلا كتبو  ،يف رلال الفالحة

 عن زلاصيلو، أماكن توفرىا، وما ُيصدر منها إىل ادلناطق اجملاورة.

RESUME 

Le territoire de Khorasan est considéré comme le plus 
important territoire économique de l'état musulman, 
surtout dans le domaine agricole qu'on estime son progrès 
selon l'abondance et la diversité des récoltes, et c'est ça ce 
qu'on découvre dans cette étude qui est pour évaluer 
l'ampleur du développement agricole atteint à l'époque 
médiévale par une étude statistique pour les documents  
écrits par les géographes musulmans concernant les récoltes 
agricoles et ses lieux et son exportation aux territoires 
voisins 

 مقدمة:

عة من أىم الروافد احلضارية واالقتصادية لإلنسان منذ القدم، تعترب الزرا 
إضافة لكوهنا ادلادة األساسية يف و فباكتشافها بدأ يستقر وينشئ القرى وادلدن، 
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فإهنا كانت عامال مهما يف اكتشاف التجارة والصناعة استهالكو الغذائي، 
 وتطويرمها.

الفتح اإلسالمي حيث حرر جو بعد أو   الفالحيويف خراسان بلغ االزدىار 
 ادلسلمون سكان ادلنطقة من االستغالل واالستعباد الذي كان مفروضا عليهم

زمن الساسانيُت، كما أزالوا كثَتا من الضرائب اجملحفة، وأدخلوا نظما زراعية 
جديدة، ونقلوا بعض ادلزروعات من اجلزيرة العربية إىل البالد ادلفتوحة، وىو ما 

 اط الفالحي وأحدث تنوعا يف احملاصيل.أسهم يف تطور النش

ولعل كتابات اجلغرافيُت العرب من أىم ادلصادر اليت عربت عن ىذا االزدىار 
حيث احتوت معلومات اقتصادية ىامة ال توجد بغَتىا من ادلصادر، وعلى ىذا 
األساس ارتأيت أن أتناول يف ىذا ادلقال احملاصيل الزراعية الواردة يف كتابات 

 غرافيُت، يف زلاولة لإلجابة على التساؤالت اتآتية:ىؤالء اجل

ماىي أىم احملاصيل الزراعية يف إقليم خراسان؟ إىل أي حد سامهت الزراعة 
يف تنشيط احلركة االقتصادية باإلقليم؟ وما مدى أمهية كتابات اجلغرافيُت العرب 

 يف التأريخ للجانب االقتصادي خلراسان؟

 / إقليم خراسان:1

، إذ جاء يف واحدة ومعناىا الروايات يف ٖتديد أصل تسمية خراساناختلفت 
منها أهنا تنسب إىل خراسان بن عامل بن سام بن نوح عليو السالم، حيث خرج 
مع أخيو ىيطل فنزل األول ٓتراسان اليت صارت تعرف هبذا االسم نسبة لو، ونزل 

 1.فنسبت إليو الثاين ببالد اذلياطلة فيما وراء النهر

ر بأن كلمة خراسان تتألف من شطرين األول "ُخر" ومعناه "ُكل" والثاين كوذُ 
أما  2"أسان" ومعناه سهل، وبذلك يصبح معٌت الكملة "ُكل بال تعب"،

يف اللغة الفارسية القددية  ادلستشرق الربيطاين كي لسًتنج فيذكر بأن خراسان تعٍت
 3"البالد الشرقية".
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مشاال  4العرب بأنو ديتد من هنر جيحونوعن حدود اإلقليم ذكر اجلغرافيون 
إىل إقليم سجستان وقوىستان يف اجلنوب، ومن بالد اذلند شرقا إىل مفازة الغز 

 5غربا.

يُنسب كل ربع منها إىل واحدة من ادلدن  ينقسم إقليم خراسان إىل أربعة أرباع
اة، وىي نيسابور، مرو الشاىجان، ىر اليت كانت يف أوقات سلتلفة عواصم لإلقليم 

 6بلخ.

 7يُنسب إىل مدينة نيسابور اليت تعرف أيضا باسم أبرشهر ربع نيسابور: -أ
عرف لو يف اإلسالم من عديل أال  ،قال عنها ادلقدسي: " بلد جليل ومصر نبيل

دلا قد اجتمع فيو من اخلالل واتّفق فيو من اخلصال مثل سعة الرقعة ووسع البقعة 
فواكو  ،ئّمةاألجّلة والراسخُت من األبلد  ،العلماءوصّحة ادلاء وقّوة اذلواء وكثرة 

ودور  واسعة لذيذة وحلوم جّيدة رخيصة ومعايش حسنة مفيدة أسواق فسيحة
، طوس :ومن مدن ىذا الربع 8.نزىة وتربة علكة" فرجة وضياع نفيسة وبساتُت

 9، وأبيورد.بيهقأسفرايُت، 

متييزا ذلا عن مرو الصغرى اليت تعرف  عرفت ٔترو الشاىجان :مروربع  -ب
وقيل بأن الشاىجان تعٍت "نفس السلطان" فالشاه تعٍت يف الفارسية  10ٔترو الروذ

كان ملوك خراسان ينزلون هبا  11.السلطان، أما اجلان فتعٍت النفس أو الروح
 13مرو الروذ، وآمل. ومن مدن ىذا الربع صلد: سرخس، 12قدديا،

يقع ىذا الربع حاليا بأفغانستان، ويسقيو هنر ينسب دلدينة  ربع هراة: -ج
مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن اليت وصفها ياقوت احلموي فقال: "ىراة 

ه مدينة أجل وال أعظم وال 607مل أر ٓتراسان عند كوين هبا يف سنة  ،خراسان
وخَتات   أفخم وال أحسن وال أكثر أىال منها، فيها بساتُت كثَتة ومياه غزيرة

، : بوشنجومن مدن ىراة 14."زلشوة بالعلماء وشللوءة بأىل الفضل والثراء ،كثَتة
 15أوفة. كروخ، باذغيس،  مالن،
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ينقسم  اسم ادلدينة كان قدديا "بلو" مث ُغَتت إىل بلخ، نأقيل  ربع بلخ: -د
وىذا  ،ىذا الربع إىل قسمُت: القسم الشرقي طخارستان والغريب يسمى اجلوزجان

مدن ومن  16األخَت كان يف العصور الوسطى من أعمر النواحي وأكثرىا أىال.
 17.القباذيان ، بنجهَت،قان، أشبورقان، الفاريابىذا الربع: خلم، الطال

متيز إقليم خراسان كما يذكر اجلغرافيون العرب ب "طيب اذلواء، وعذوبة 
عرف تُ  فمناخو معتدل إال الباميان فإهنا 18ادلاء، وصحة الًتبة، وعذوبة الثمرة"

أراضيو أكربىا  معظم كثَتة تسقي  فإهنا أما األهنار باإلقليم 19.الثلوجو  الربد بشدة
عن بالد ما  خراسانإضافة إىل هنر جيحون الذي يفصل  21،ومرو 20هنرا ىراة

 .وراء النهر

وتنويع إن توفر الشروط ادلالئمة أدى إىل اىتمام اخلراسانيُت بالزراعة 
ادلوجهة لالستهالك احمللي أو اليت تصدر إىل ادلناطق  منها سواء ،احملاصيل

تزرع اليت  األماكنو  الزراعية تقدمي حصر للمنتوجات اتآن األخرى، وسنحاول
 .اهب

 الحبوب: -2

احلبوب من احملاصيل ذات األمهية الكبَتة لكل الشعوب، ورغم ذلك  تُعد
فإننا ال صلد يف ادلصادر العربية سوى إشارات يسَتة عن مناطق إنتاجها يف 
خراسان، إذ تعترب مرو الشاىجان أبرز مراكز إنتاج القمح والشعَت قبل الفتح 

رمو ادلسلمون وليس أدل على ذلك من عقد الصلح الذي أب ،اإلسالمي لإلقليم
 25وشعَت". 24من بُر 23مرو الذي دفع ٔتوجبو "مائيت ألف جريب 22مع مرزبان

 26وحنطة مرو من أجود أنواع احلنطة حيث كانت تنقل إىل غاية بالد الشام،
 27وليس ٓتراسان أنظف وال ألذ طعما من خبز مرو.

من أخصب رساتيق نو يذكر أفأستوا  28رستاق ويتحدث ادلقدسي عن
وكذلك مدينة طوس اليت تنتج سلتلف  29وأكثرىا إنتاجا للحبوب،نيسابور 
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إضافة إىل الطالقان  30بلد احلبوب واألنعام، فتعرف بأهنا سرخس أنواعها، أما
 31اليت تنمو هبا احلبوب بوفرة.

كان يرتفع من و  33وبلخ، 32وولواجليزرع يف كل من نسا وأبيورد  السمسم: -
 35وىو زيت السمسم. 34،مدينة مرو الشَتج

 36.ينتج يف ولواجل الحمص: -

وغرج الشار  39ماراباذ 38،أسفرايُت 37،ولواجل، يف كل من بلخ ينمو األرز: -
 40)غرجستان(.

 ر والفواكه:الخض -3

خلضروات مل تشر ادلصادر إىل زراعة ارغم أمهيتها الكبَتة يف غذاء اإلنسان 
، ولعل مرد ذلك يعود باألساس إىل أن اخلضر مل تكن ٔتناطق خراسان إال نادرا

توجو للتصدير إىل ادلناطق األخرى بسبب سرعة فسادىا وبالتايل مل يهتم 
 41اجلغرافيون العرب باحلديث عنها.

يف  42باذصلان نسا معروف ّتودتو،الشأن أن من اإلشارات الواردة يف ىذا و 
 ةأما بلخ فتعرف بكثر  43،جموحُت يشتهر الثوم ادلزروع برستاق أستوا بكرب ح

 44اخلضر هبا.

من أعمال ) يغرس يف رستاق بشت وذكر ادلقدسي أن الزيتون: -
 45.(نيسابور

)من أعمال بشت  رستاق وُيصدر من 46خواف،موجود بكثرة يف  التين: -
 47.إىل ادلناطق اجملاورة (بلخ

  عرفت زراعتها ٓتراسان انتشار واسعا، حيث كانت بساتُتالكروم:  -
  عدداً أٖتوي  ، سرخس، وآملالروذ مرو ،الشاىجان مرو ،أسفرايُت 48،كيف
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 50،كما كانت بلخ تصدر العنب إىل خارج اإلقليم  49،من أشجار الكروم ةكبَت 
 51وعرفت بلدة بست )من أعمال بلخ( بكثرة األعناب فيها.

مضربا للمثل يف كثرة وجودة أعناهبا، وشلا قيل كانت ف ورساتيقها أما ىراة
 فيها:

 ىراة أردت مقامي هبـــا      لشىت فضائلها الوافرة

 52نسيم الشمال وأعناهبا      وأعُت غزالهنا الفاخرة

 54،الربنيات والكلنجري 53صلد الفخري،ومن أصناف العنب ادلشهورة هبراة 
 55ويتميز ىذا النوع األخَت برقة القشرة، وصغر البذرة، مع سواد اللون وكثرة ادلاء.

 حيثفإهنا كانت ٕتفف لتحول إىل زبيب،  لكثرة األعناب هبراةونظرا 
من أجود أنواع  يُعدالذي  56أبرزىا الزبيب الطائفيومن  تعددت أنواعو ٓتراسان

 ويف 57، يُنتج بكورة مالن هبراة ومنها يصدر إىل العراق وغَته من البلدانالزبيب
 قيل: مدحو

 تنتقلرب حُت الشل تنقمن الزبيب بو      وطائفي

 58ماؤىا عسل السحاريكأنو يف اإلناء أوعيٌة     من 

والذي ال يوجد مثلو بغَت  كذلك من أنواع الزبيب الكشمش )القشمش(
كما كانت   61وقيلت أشعار يف مدحو أيضا. 60يرتفع من بلدة كروخ، 59ىراة،

 62ترتفع أنواع الزبيب األخرى من مرو وغرج الشار.

على األنواع احلسنة منو فقط، بل كانت مل يقتصر إنتاج الزبيب ٓتراسان 
ادلقدسي إىل أنو كان يرتفع من ىراة  ىناك أنواع أخرى أقل جودة حيث أشار

  64،الرديئة األنواعوىو أحد  63وبلخ العنجد،
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 ،نيسابور(من أعمال ) ششتفرو بكانت أشجاره تغرس يف المشمش:  -
 65ويذكر ادلقدسي أن غلتو كانت دينارا كل يوم.

 66،وحيمل إىل اتآفاق ففأفضل أنواعو بطيخ مرو الذي كان جيالبطيخ:  -
أن وزن البطيخة الواحدة  ويُعرف ىذا البطيخ بكرب حجمو حيث ذكر احلمَتي

وأن رائحتو ال تزول من اليد أليام ولو غسلت  ،يكون ربع قنطار وأكثر
  67بالغسول.

 وُُحل 68كان يؤخذ للمأمون من بطيخ مرو مقدار عشرة آالف دينار وأكثر،
وخواف كذلك ُعرفت بلخ  69،بطيخ ىراة إىل اخللفاء العباسيُت ببغداد حلالوتو

 72.فكان هبا نوع مشهور يسمى "البطيخ الطويل" 71أما باخرز 70،بإنتاجو

 عرفت ىراة بإنتاجو، وفيها قيل: التفاح: -

 ونبتها التّفاح والنرجس    ىراة أرض خصبها واسع

 73.خيرج إال بعد ما يفلس    اــد منها إىل غَتىــا أحـم

يف  اكان ينمو التفاح األبيض الكبَت الذي ال يوجد بغَتى 74شست بلدةويف 
 75خراسان.

بعض أنواع احلمضيات كالربتقال، الليمون، تنتج آمل بكثرة الحمضيات:  -
 77ويوجد األترج ببلخ. 76البوميلو )الشادوك(،النارنج، 

 78ينمو يف خواف.الرمان:  -

 79يتوفر يف مرو الشاىجان.الكمثري:  -

 الجوزيات: -4



 مجلة دورية دولية محكمة                               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 

 515  70لعدد ا
 

حيث  باذغيسناحية خاصة منها  80،ىراة بتصديره اشتهرتالفستق:  -
  82.إضافة إىل ولواجل 81،هتكثر هبا أشجار 

من مدن - 84خاصة مدينيت كندرم 83نواحي بلخسلتلف ينتج يف اللوز:  -
 86وكذلك يف آمل. 85،وولواجل -اجلوزجان

 89وسان، 88وناحيتها اجلوزجان خاصة يف كندرم 87يف بلخ، ينموالجوز:  -
 91وآمل. 90،ولواجل ويف

 الورود: -5

نواع ادلوجودة األمن و  92يف آمل حيث تستخدم إلنتاج العطور، ةتتوفر بكثر  
 95والنرجس هبراة. 94ببلخ، والبنفسج 93النيلوفر اجلغرافيون العرب ٓتراسان ذكر

 أخرى: محاصيل -6

 96تواجدىا بآمل.أشار ادلستويف إىل النخيل:  -

 98ومرو. 97ينتج يف نيسابورالقطن:  -

 99يرتفع من بلخ. قصب السكر: -

خاصة يف قرية  بكثرة الريباس فيها وجودتو، نيسابوراشتهرت الريباس:  -
يقول: "أقاتل على بلدة حشيشها  101وكان عمرو بن الليث الصفار 100مازل،

 102.الريباس، وتراهبا البقل، وحجرىا الفَتوزج"

مل إىل سائر ببوشنج، ويستفاد من خشبو الذي حيُ  هتكثر أشجار العرعار:  -
 103النواحي.

 104يوجد يف طوس دون غَتىا من مدن خراسان. الشيح: -
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 من خالل ما سبق ديكن أن خنرج بالنتائج اتآتية: خاتمة:

اشتهرت عدد من مدن خراسان ّتودة زلاصيلها كتفاح وأعناب ىراة،  -1
 وبطيخ مرو.

من خالل احملاصيل الواردة يف البحث نستنتج االىتمام الكبَت الذي  -2
أواله اخلراسانيون للزراعة، خاصة مع توفر الشروط ادلالئمة، إضافة إىل دورىا 
الكبَت يف تنشيط احلركة االقتصادية باإلقليم، حيث أن عددًا من ادلزروعات  

أن كثَتًا منها كان  كانت موجهة باألساس لدعم الصناعة كالقطن مثال، كما
 يوجو للتصدير داخل وخارج اإلقليم وىو ما أسهم يف تنشيط حركة التجارة.

رغم أن ادلصادر اجلغرافية أوردت معلومات مهمة عن احملاصيل الزراعية  -3
 وما ُيصدر منها، إال أهنا مل تذكر طرق زراعتها وجنيها وأساليب تصديرىا.

من ادلصادر األساسية للتاريخ االقتصادي  تعترب كتابات اجلغرافيُت العرب -4
خلراسان، ويُعد ادلقدسي أىم اجلغرافيُت الذين تناولوا اجلانب االقتصادي يف  

وما تشتهر بو  منو كتاباهتم عن اإلقليم، خاصة فيما يتعلق بصادرات كل منطقة
 من زلاصيل.

 خريطة إقليم خراسان



 مجلة دورية دولية محكمة                               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 

 512  70لعدد ا
 

 

مام اإل، رللة كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية، جامعة خراسانشاكر زلمود: 
 .511م، ص1976، 6زلمد بن سعود، السعودية ، ع

 الهوامش:

                                                           
؛ 350م، ص1995، دار صادر، بَتوت، 2، ط2، مجمعجم البلداناحلموي ياقوت:  1

ر إحياء الكتاب العريب، ا، تح عبد ادلنعم عامر، داألخبار الطوالالدينوري أبو حنيفة أُحد: 
اذلادي، عامل ، تح يوسف كتاب البلدان؛ ابن الفقيو اذلمداين: 3م، ص1960القاىرة، 

 .601م، ص1996الكتب، بَتوت، 
معجم ما استعجم من ؛ البكري أبو عبيد: 350، ص2احلموي: ادلصدر السابق، مج 2

، عامل الكتب، بَتوت، د ت، 3، ط2، تح مصطفى السقا، جأسماء البالد والمواضع
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ة ، تح إحسان عباس، مؤسسالروض المعطار في خبر األقطار؛ احلمَتي عبد ادلنعم: 489
 .214م، ص1980ناصر للثقافة، بَتوت، 

، مؤسسة 2كوركيس عواد، ط  -، تر بشَت فرنسيسالخالفة الشرقية بلدانلسًتنج كي:  3
 .423م، ص1985الرسالة، بَتوت، 

يف حُت مساه العرب هنر جيحون، أما اتآن  oxusيف القدمي أُطلق على ىذا النهر اسم  4
، تر أُحد زلمود السادايت، تاريخ بخارىأرمينوس: فيطلق عليو هنر أموداريا. أنظر فامربي 
 .1، احلاشية 22مكتبة هنضة الشرق، القاىرة، د ت، ص

، تح زلمد جابر عبد العال احليٍت، المسالك والممالكصطخري أبو إسحاق إبراىيم: اال 5
صورة ؛ أبو القاسم زلمد بن حوقل: 145م، ص2004اذليئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة، 

، 2؛ احلموي: ادلصدر السابق، مج358م، ص1996، دار ومكتبة احلياة، بَتوت، األرض
 .350ص

 .424لسًتنج كي: ادلرجع السابق، ص 6
السابق،  صدرأنظر: ابن الفقيو: ادل -أي مدينة إيران-مساىا عدد من اجلغرافيُت إيرانشهر  7

، مكتبة مدبويل، 3، طاألقاليمأحسن التقاسيم في معرفة : أبو عبد اهلل ؛ ادلقدسي615ص
 .299م، ص1991القاىرة، 

وضم آخرون إىل جانب نيسابور عددا من بلدان ادلشرق ٖتت ىذا االسم، فذكروا أن إيرانشهر 
صفي البغدادي أنظر:  "ىي بالد العراق وفارس واجلبال وخراسان جيمعها كلها ىذا االسم"

تح علي زلمد البجاوي،  ،األمكنة والبقاعمراصد االطالع على أسماء الدين عبد ادلؤمن: 
 .136م، ص1954، دار ادلعرفة، بَتوت، 1ج

أما ياقوت احلموي فذكر بأن إيرانشهر اسم ادلنطقة ما بُت هنر جيحون والقادسية. احلموي: 
 .331، ص5ادلصدر السابق، مج

 .315-314ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص ص  8
، تح زلمد أمُت ضناوي، دار الكتب العلمية، بَتوت، البلداناليعقويب أُحد بن واضح:  9

 .615ابن الفقيو: ادلصدر السابق، ص. 96-95م، ص ص2002
 .440لسًتنج كي: ادلرجع السابق، ص 10
 .1217، ص4البكري: ادلصدر السابق، ج ؛113، ص5احلموي: ادلصدر السابق، مج 11
، الدهر في عجائب البر والبحرنخبة الدمشقي مشس الدين أبو عبد اهلل )شيخ الربوة(:  12
 .295م، ص1998، السلسلة اجلغرافية، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، 2ط
 .615ابن الفقيو: ادلصدر السابق، ص. 351، ص2احلموي: ادلصدر السابق، مج 13
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 .396، ص5احلموي: ادلصدر السابق، مج 14
المشتاق في اختراق نزهة  ؛ الشريف اإلدريسي:160: ادلصدر السابق، صصطخرياال 15

؛ زلمود أُحد 473-472 م، ص ص2002، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1مج ،اآلفاق
سالمي حتى نهاية إلخطط مدينة هراة األفغانية في العصر اإلسالمي من الفتح ازلمد قمر: 

أكتوبر ، 62، ع2، جامعة ادلنيا، مصر، مج، رللة اتآداب والعلوم اإلنسانيةالدولة التيمورية
 فما بعدىا بعدة صفحات. 109م، ص2006

 .426لسًتنج كي: ادلرجع السابق، ص 16
 . 303، ص4؛ احلموي: ادلصدر السابق، مج160: ادلصدر السابق، صصطخرياال 17
 .294؛ ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص605ابن الفقيو: ادلصدر السابق، ص 18
 .158: ادلصدر السابق، صصطخرياال 19
 .450-449عن ىذا النهر أنظر لسًتنج كي: ادلرجع السابق، ص ص 20
 .440-439أنظر ادلرجع نفسو، ص ص 21
مرزبان: مصطلح فارسي يعٍت الرئيس يف القوم، ويطلق أيضا كلقب على الفارس الشجاع  22

معجم المصطلحات شلن ىو دون ادللك يف الرتبة. أنظر اخلطيب مصطفى عبد الكرمي: 
 .394م، ص1996، مؤسسة الرسالة، بَتوت، التاريخيةواأللقاب 

مًت مربع،  1592اجلريب: وحدة لقياس األرض كانت يف أوائل العصور الوسطى تساوي  23
المكاييل فالًت ىنتس: مًت مربع. أنظر  957ويف أواخر العصور الوسطى صار يساوي 

العسيلي، منشورات اجلامعة ، تر كايل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري
 .96، صم1970األردنية، األردن، 

، دار صادر، بَتوت، 4، ج3، طلسان العربالرُب ىو احلنطة. أنظر ابن منظور:  24
 .55م، ص1994

 .392م، ص1988، دار ومكتبة اذلالل، بَتوت، فتوح البلدانالبالذري أُحد بن حيِت:  25
 -، تح زلمد عبد القادر عطاتاريخ الملوك واألممالمنتظم في ابن اجلوزي مجال الدين:  26

 .72م، ص1992، دار الكتب العلمية، بَتوت، 17مصطفى عبد القادر عطا، ج
 .149: ادلصدر السابق، صصطخرياال 27
الرستاق: لفظ فارسي معرب يطلق على كل موضع بو مزارع وقرى. احلموي: ادلصدر  28

 .38، ص1السابق، مج
 .319-318بق، ص ص ادلقدسي: ادلصدر السا 29
 .324، 313ادلصدر نفسو: ص ص  30
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31 Hamd- Allah Mustawfi: The Geographical part of the 
Nuzhat Al-Qulub, translated By Le Strange, Leyden, 
1919, p153. 

 .117من مدن بلخ. اليعقويب: ادلصدر السابق، صولواجل:  32
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 33
 نفسو. 34
 .320، ص7ابن منظور: ادلصدر السابق، ج 35
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 36
 نفسو. 37
 .318ادلصدر نفسو، ص 38
-367حوقل: ادلصدر السابق، ص ص ؛ ابن 151: ادلصدر السابق، صصطخرياال 39

368. 
 .298وماراباذ مدينة من أعمال ىراة. ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص

؛ 371؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص153ص: ادلصدر السابق، صطخرياال 40
 .193، ص4؛ احلموي: ادلصدر السابق، مج480، ص1اإلدريسي: ادلصدر السابق، مج

دراسات في التنظيمات االقتصادية لخراسان: أوال: قحطان عبد الستار احلديثي:  41
، 1ع ،19، مركز دراسات اخلليج العريب، جامعة البصرة، مجالزراعة، مجلة الخليج العربي

 .84م، ص1987
 .326ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 42
 .319-318ادلصدر نفسو، ص ص  43
 .301ادلصدر نفسو: ص 44
 .318-317ادلصدر نفسو، ص ص  45

46 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p152. 
 .399، ص2وخواف قصبة كبَتة من أعمال نيسابور. أنظر احلموي: ادلصدر السابق، مج

 .324، 318ص ص ادلقدسي: ادلصدر السابق،  47
ىـ. احلموي: ادلصدر السابق، 31تحت سنة مدينة بُت باذغيس ومرو الروذ، فُ كيف:  48
 .498-497، ص ص 4مج
: ادلصدر السابق، صطخرياال؛ 318، 308، 299ص  صادلقدسي: ادلصدر السابق،  49
 .369؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص152ص
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Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p p154, 156. 
التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن ْتر:  50

، تح حسن حسٍت عبد الوىاب من األمتعة الرفيعة واألعالق النفيسة والجواهر الثمينة
 .29م، ص1994، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، 3التونسي، ط

Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p152. 
 .304ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 51
آثار البالد وأخبار ؛ القزويٍت زكريا بن زلمد: 397، ص5احلموي: ادلصدر السابق، مج 52

 .482-481، دار صادر، بَتوت، د ت، ص ص العباد
53 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p150. 

م، 1997دار الكندي، األردن، ، خراسان في العصر الغزنويالعمادي زلمد حسن:  54
 .129ص
، دار الوفاء، اإلسكندرية، مدينة هراة دراسة سياسية وحضاريةصالح سليم طايع أُحد:  55

 .130م، ص2007
الحضارة إىل ىراة. أنظر آدم متز:  منها حيث نقلو العرب باحلجازإىل مدينة الطائف  نسبة 56

، دار 5، ط2، تر زلمد عبد اذلادي أبو ريدة، مجاإلسالمية في القرن الرابع الهجري
السياسة الزراعية للدولة ؛ سهيلة مرعي مرزوق: 305الكتاب العريب، بَتوت، د ت، ص

 كلية الًتبية،  ، رسالة ماجستَت غَت منشورة،العربية في خراسان في القرن األول الهجري
 .111م، ص1988 جامعة البصرة،

ادلقدسي: ؛ 367؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص151: ادلصدر السابق، صصطخرياال 57
، تح يوسف حدود العالم من المشرق إلى المغرب؛ رلهول: 324ادلصدر السابق، ص

، 1؛ اإلدريسي: ادلصدر السابق، مج74م، ص1999اذلادي، الدار الثقافية للنشر، القاىرة، 
 .472ص
تح أنور زلمود الزنايت، مكتبة ، خريدة العجائب وفريدة الغرائبابن الوردي سراج الدين:  58

 .374م، ص2008الثقافة اإلسالمية، القاىرة، 
 نفسو. 59
رلهول:  ؛367؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص151: ادلصدر السابق، صصطخرياال 60

صدر ؛ احلموي: ادل472، ص1؛ اإلدريسي: ادلصدر السابق، مج74ادلصدر السابق، ص
 .1162، ص3ج؛ البغدادي صفي الدين: ادلصدر السابق، 458، ص4السابق، مج

 شلا قيل يف مدح كشمش ىراة: وقشمش كخرز ... منظم مل يثقب 61
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 جيلى بو الكأس دلا ... بينهما من نسب
 من مل يشربو ...  يالناد ب يفالشار و بحيظى 

 بالعنُو أوعية ... حيملن ذوب كأن
ُه ... لؤلو أ  بالذىاء ٔتؤ قد عل أ ْعال 

 ى الرتبعلأبىراة فاختصت ...  بوخصت 
، دار ، تح زلمد أبو الفضل إبراىيملطائف القلوب في المضاف والمنسوب أنظر الثعاليب:

 .541م، ص1985ادلعارف، القاىرة، 
 .153، 149صطخري: ادلصدر السابق، ص ص اال 62
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 63
 .310، ص3منظور: ادلصدر السابق، ج ابن 64
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 65
 ؛365ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص ؛149صطخري: ادلصدر السابق، صاال 66

 .476، ص1اإلدريسي: ادلصدر السابق، مج
من أحسن األنواع  هواعترب  -من مدن مرو– أشار ادلستويف إىل جودة بطيخ سرخسقد و 

Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p155. 
 .533احلمَتي: ادلصدر السابق، ص 67
 نفسو. 68
 .517-516ابن الفقيو: ادلصدر السابق، ص ص  69

70 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p152. 
، 1احلموي: ادلصدر السابق، مجكورة تقع بُت نيسابور وىراة، قصبتها مدينة مالن.   71
 .316ص

72 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p151. 
 .374؛ ابن الوردي: ادلصدر السابق، ص397، ص5احلموي: ادلصدر السابق، مج 73
 ,Hamd-Allah Mustawfi: Op. cit -ىري رود–بلدة تقع على هنر ىراة  74

p152. 
75 Idem. 
76 Ibid, p156. 

 .376؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص157االصطخري: ادلصدر السابق، ص 77
78 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p152. 
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 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 80
 .318، ص1احلموي: ادلصدر السابق، مج 81
 . 324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 82
 نفسو. 83
 .370ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص 84
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 85

86 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p156.  
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 87
 .370ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص 88
 .153االصطخري: ادلصدر السابق، ص 89
 .324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 90

91 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p156.  
92 Idem. 

 .376؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص157، صادلصدر السابقاالصطخري:  93
 .374ادلصدر السابق، صابن الوردي:  94
 .374؛ ابن الوردي: ادلصدر السابق، ص397، ص5احلموي: ادلصدر السابق، مج 95

96 Hamd- Allah Mustawfi: Op. cit, p156. 
؛ احلمَتي: 363؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص146االصطخري: ادلصدر السابق، ص 97

ذكر المدائن المشهورة آكام المرجان في ؛ إسحاق بن احلسُت: 588ادلصدر السابق، ص
 .72م، ص1988، تح فهمي سعد، عامل الكتب، بَتوت، في كل مكان

ق ؛ إسحا365؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص149االصطخري: ادلصدر السابق، ص 98
؛ رلهول: ادلصدر 324ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص ؛75بن احلسُت: ادلصدر السابق، ص

 .75السابق، ص
 .376؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص157، صالسابقادلصدر االصطخري:  99

 .317ادلقدسي: ادلصدر السابق، ص 100
ىـ( توىل احلكم بعد وفاة 296 -254عمرو بن الليث: ثاين حكام الدولة الصفارية ) 101

أنظر ترمجتو عند ىـ. 289ىـ، وقتل عمرو يف بغداد سنة 265أخيو يعقوب بن الليث سنة 



 مجلة دورية دولية محكمة                               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 

 551  70لعدد ا
 

                                                                                                                  

مؤسسة  ،12ج ، تح شعيب األرنؤوط وآخرين،سير أعالم النبالءالذىيب مشس الدين زلمد:  
 .517-516م، ص ص 1983 الرسالة، بَتوت،

 .373؛ ابن الوردي: ادلصدر السابق، ص473ادلصدر السابق، ص القزويٍت: 102
 .368؛ ابن حوقل: ادلصدر السابق، ص151، صادلصدر السابقاالصطخري:  103
 .373ابن الوردي: ادلصدر السابق، ص 104
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 (م7611 -7691) الحركة االنفصالية في نيجيريا
 قالمة -م 7691ماي  10جامعة - قرين عبد الكريم .أ
 ملخص:
الذي كانت أساس الصراع ،  السياسة الربيطانية االستعمارية يف نيجريياإف      

عانتو ىذه البالد بعد االستقالؿ، ويف إطار السياسة الربيطانية برزت ىوة واسعة 
يم الشمايل من ناحية، وأوضاع اإلقليم اجلنويب من ناحية أخرى. بني أوضاع اإلقل
رات داللة على مدى تأثريات التناقضات القبلية على البيئة شولعل أكثر ادلؤ 

والواقع أف  ذلده األزمة، االجتماعية والسياسية يف نيجرييا، ىي األسس القبلية 
 يف تداخلها متهد ادلناخىذه االعتبارات القبلية والطبقية، كانت أحيانا جتتمع و 

ـ، وظلت تتكرر يف 6744بداية من عاـ  االنقالبات العسكرية.من  لسلسلة
احلياة السياسية النيجريية  وكاف آخرىا االنقالب الذي اغتيل فيو اجلنراؿ مورطالو 

هذه ادلسائل ىي اليت أصبحت لب األزمة النيجريية، ، ف ـ6754فيفريي61يـو 
بعض الدوؿ وادلنظمات العادلية والدولية  أما مواقف. وخاصة بعد اجتماع أيورى

، دوافع متنوعة، كما حدثت تغريات وتذبذب يف مواقف بعض الدوؿ  واإلقليمية،
وقد أيدت معظم الدوؿ اإلفريقية حكومة نيجرييا يف موقفها من أوجوكو، 
فموضوع االنفصاؿ بصفة عامة، موضوع كريو عند اغلب الدوؿ اإلفريقية 

 ك اليت يهددىا شبح االنفصاؿ دائما، وىي كثرية يف القارة.خصوصا تل
ABSTRACT: 
     The British colonial policy in Nigeria, was the basis of 
the conflict suffered by this country after independence, in 
the context of British politics emerged a wide gap between 
the Northern Territory conditions on one hand, and the 
status of the southern region on the other. Perhaps the most 
indicators signify the extent of tribal contradictions effects 
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on the social and political environment in Nigeria, are the 
foundations of this topic Tribal crisis, and the fact that these 
considerations tribal and class, sometimes they meet in 
overlapping pave the climate of a series of military coups. 
Beginning in 1966, and has been repeated in the Nigerian 
political life and the most recent coup in which Gen. 
Mortalh assassinated on 13 Veveri 1976, these are the issues 
that have become the core of the Nigerian crisis, especially 
after Iori meeting. The positions of some countries and 
international, regional and international organizations, a 
variety of motives, as there have been changes and the 
fluctuation in the positions of some countries, most African 
countries supported the Government of Nigeria in the 
position of Ojukwu, The subject of secession in general, 
distasteful subject when most African countries, especially 
those that are threatened by the specter of secession always, 
they are many in the continent. 

 مقدمة:
يعتػػػرب النظػػػاـ القبلػػػي مػػػن العوامػػػل ادلسػػػؤولة إ  حػػػد كبػػػري علػػػى إضػػػعاؼ القػػػارة    

دد كيػاف عػدد اإلفريقية وتأخرىا، وتسػهيل اسػتعمارىا، والػيت مازالػت حػو اليػـو  ػ
من البلػداف اإلفريقيػة، وىػو نظػاـ يقسػم الػبالد الواحػدة إ  منػاطل تكػاد كػل منهػا 

 تعين باستقالذلا الذايت قبل الوحدة القومية.
وعملػػػت الػػػدوؿ االسػػػتعمارية علػػػى االسػػػتفادة مػػػن ىػػػذا النظػػػاـ، بعػػػد إخضػػػاع    

أف األخػريين غلػدوف األمراء والزعماء القبليني التقليديني لسلطاهنا. وكانت النتيجػة 
من مصلحتهم إبقاء األوضػاع القائمػة، ألف تغيريىػا يضػعف امتيػازا م وسػلطاهنم. 
وتنشػػأ ىػػوة بيػػنهم وبػػني الطبقػػات ادلتعلمػػة بصػػفة خاصػػة، والػػيت أبعػػدت عمػػدا عػػن 
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احلكػػػم، و اإلبقػػػاء علػػػى القبيلػػػة تػػػت أي صػػػورة تتعػػػارض مػػػع  مػػػا أعلنتػػػو الػػػدوؿ 
ـ، مػػػػثال مػػػػػن ناحيػػػػػة واجبهػػػػػا يف متػػػػػدف 6662ـ االسػػػػتعمارية يف مػػػػػؤمتر بػػػػػرلني عػػػػػا

الشعوب اإلفريقية، ذلك أف القبيلة مرحلة سابقة عن احلضػارة وال تتماشػى معهػا،  
كمػػا تتعػػارض مػػع الفلسػػفة الكامنػػة وراء نظػػاـ الوصػػايا الدوليػػة مػػن حيػػ  اإلعػػداد 
للحكم الذايت واالستقالؿ، إذ من العسري بلوغ ىذا اذلدؼ يف رلتمػع تغلػب عليػو 

 .   )1(نعزالية، ويفتقر للوحدة القوميةاال
وانطالقا مػن ىػذا صلػد أنفسػنا أمػاـ معاجلػة أزمػة البيػافرا، الػيت جتسػد لنػا بصػورة     

 واضحة، القبلية وما فعلت بػ8 نيجرييا.
 :م(7611 -7691ـ جذور أزمة البيافرا) 7

اع الػػذي ، وضػػع أساسػػا للصػػر إف نظػػاـ احلكػػم الػػذي اقرحتػػو بريطانيػػا لنيجرييػػا     
عانتو ىذه البالد بعد االستقالؿ، فقد عملت بريطانيا على إعطاء األقاليم الثالثة 

. ويف إطػػار (2)سػػلطات واسػػعة، حػػو أصػػبح كػػل منهػػا يتمتػػع بالفرديػػة واالسػػتقالؿ
السياسػػػة الربيطانيػػػة بػػػرزت ىػػػوة واسػػػعة بػػػني أوضػػػاع اإلقلػػػيم الشػػػمايل مػػػن ناحيػػػة، 

أخػػرى. فيمػػا ظػػل اإلقلػػيم الشػػمايل يعػػا  مػػن وأوضػػاع اإلقلػػيم اجلنػػويب مػػن ناحيػػة 
التخلف الشديد، وسػيطرة اإلقطػاع عليػو، واطلفػاض مسػتوى التعلػيم. متيػز اجلنػوب 
بثرواتػػػو ودرجػػػػة أعلػػػػى يف التطػػػػور االقتصػػػادي، وبانفتاحػػػػو علػػػػى التػػػػأثريات الثقافيػػػػة 
األوربية حبكم موقعو اجلغرايف ودور االستعمار، الذي حرص على تطػوير اجلنػوب، 

. أدى ىذا الوضع إ  اعتماد اإلقليم الشمايل يف الكثػري (3)ختلف الشماؿ ادلسلمو 
مػػن مواقفػػو العامػػة علػػى عناصػػر مػػن اجلنػػوب القػػاطنني يف الشػػماؿ، كمػػا أدى ىػػذا 
الوضػع أيضػا إ  وجػػود نػوع مػن التػػوتر ادلػزدوج متثػل بالنسػػبة للشػماليني يف اخلػػوؼ 

اجلنوبيني من سيطرة الشماؿ عليهم، من السيطرة اجلنوبية الشاملة. وكذلك خوؼ 
 رغم أهنم ؽلثلوف القوة االقتصادية والثقافية األكثر تقدما. 

وقد اعتمد اإلقليم الشمايل على قوتو العددية ليكوف ذا وجود واسع يف واقع        
السلطة بينما اعتمد اجلنوب على قوتو االقتصادية وثروتو البرولية، للحصوؿ علػى 

 . (4)سلطة يف مواجهة النفوذ السياسي للشمالينيقدر أوسع من ال
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ولعػل أكثػػر ادلػؤثرات داللػػة علػى مػػدى تػأثريات التناقضػػات القبليػة علػػى البيئػػة      
االجتماعيػػػة والسياسػػػية يف نيجرييػػػا، ىػػػي األسػػػس القبليػػػة الػػػيت قامػػػت علػػػى ثالثػػػة 

 رلاالت حيوية ىي8 
 
 ـ األحزاب السياسية:أ 

سية قبل االسػتقالؿ وحػو صػدور قػرار حػل األحػزاب قامت األحزاب السيا       
ـ، فكاف حزب مؤمتر الشماؿ بقيادة أمحد بللو ؽلثل قبائػل اذلوسػا 6744يف ماي 

والفػوالف، ولكنػػو كػاف ػلػػـر علػى غػػري أىػل الشػػماؿ العضػوية فيػػو، فػاعتربه خصػػومو 
 . وكػػػاف حػػػزب اولػػػس الػػػوطين دلػػػواطين(5)حزبػػػا لاقطػػػاعيني والػػػرجعيني يف الشػػػماؿ

نيجرييا بقيادة أزيكيو ؽلثل قبائل اإليبو بالشرؽ. وكاف حػزب ااعػة العمػل بقيػادة 
أولوو ؽلثل قبائػل اليوروبػا بػالغرب النيجػريي نتيجػة لالنقسػاـ يف الغػوس، وثػار بػني 
الفريقني عداء طويل، ولقد توؿ أزيكيو من األفكار الوحدوية والػدعوة إ  وحػدة 

والفيدرالية. ورغم ذلك مل يلتل مع خصمو أولػوو  نيجرييا، فأصبح يدعو لاقليمية
يف الػػدعوة إ  اإلقليميػػة بسػػبب وجػػود خالفػػات فكريػػة. وتوالػػت عمليػػات التفتػػت 
واالنقساـ بني أبناء اإلقليم الواحد مسلمني ومسيحيني، ووثنيػني  الػيت امتػدت إ  

لػػػوو يتػػػو  الصػػراع علػػػى رئاسػػة الػػػوزارة الفيدراليػػة، فػػػأزيكيو يتػػو  رئاسػػػة الشػػرؽ وأو 
 . (6)رئاسة وزراء الغرب، وأمحد بللو رئاسة وزراء الشماؿ

مل تكػػػن مسػػػألة اخلػػػالؼ قوميػػػة وحسػػػب، وإظلػػػا ىػػػي دينيػػػة وطائفيػػػة، فأنصػػػار      
الطرؽ الصوفية يف الشماؿ انقسموا على أنفسهم، فأيدت الطريقة القادريػة حػزب 

حػػػػػزب شػػػػػعب شػػػػعب الشػػػػػماؿ وانقسػػػػمت الطريقػػػػػة التيجانيػػػػة، فأيػػػػػدت األغلبيػػػػة 
الشػػػماؿ. وجتػػػدر اإلشػػػارة إ  أف االسػػػتعمار كػػػاف يرمػػػي إ  إدمػػػاج الكػػػامروف مػػػع 

 .(7)نيجرييا
ـ، بسػػػػبب اخلػػػػالؼ حػػػػوؿ االشػػػػراكية 6742نػػػػت  عػػػػن أزمػػػػة الغػػػػرب سسػػػػنة     

واحلرب ضد االسػتعمار والتحػالف مػع حػزب مػؤمتر الشػماؿ. وانقسػمت ادلعارضػة 
ـ، 6742ضػػػني. وقػػػد نشػػػب خػػػالؼ عػػػاـيف الربدلػػػاف الفيػػػدرايل إ  مؤيػػػدين ومعار 

حوؿ تعداد السكاف بنيجرييا، الذي لو أعليػة عظمػى يف توزيػع الػدوائر االنتخابيػة،  
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كمػػػػا تكػػػػوف تالفػػػػاف اػػػػي األوؿ التحػػػػالف الػػػػوطين النيجػػػػريي، والثػػػػا  التحػػػػالف 
ـ، اشػػػػػرؾ فيهػػػػػا 6743التقػػػػػدمي ادلتحػػػػػد. ت أجريػػػػػت انتخابػػػػػات تكميليػػػػػة عػػػػػاـ 

 . (8)التحالف التقدمي
 ومهما يكن من أمر فإف األحزاب السياسية، مل متثل اإلرادة الشعبية.   
 ـ االقتصاد النيجيري:ب 
يالحظ أف األقاليم كانت اقتصاديا ا مستقلة، فلػم تكػن ىنالػك تبػادؿ فيمػا      

بينهم، فقد اجتو كل إقليم لتنمية اقتصاده كوحدة مستقلة قائمة بذا ا، دوف النظر 
ي ككل فمثال كاف اإلقليم الشرقي يستورد القطن األمريكي بدال لالقتصاد النيجري 

مػػػػن أف يشػػػػري ىػػػػذه ادلػػػػادة اخلػػػػاـ مػػػػن اإلقلػػػػيم الشػػػػمايل، شلػػػػا يشػػػػري ا  أف اوػػػػاؿ 
االقتصادي مل ين  من الركيبة القبلية، وىناؾ مؤثرات اجتماعيػة ترسػيف يف أعمػاؽ 

تحالفػػػػػة مػػػػػع ادلصػػػػػا  اوتمػػػػػع النيجريي،فهنػػػػػاؾ الطبقػػػػػات ادلسػػػػػيطرة اقتصػػػػػاديا وادل
األجنبية ادلتمثلة يف الربجوازية اجلنوبية، واإلقطاعية الشمالية فضال عن الفئات اليت 
متثلػػػػػػت يف قطاعػػػػػػات االسػػػػػػترياد والتصػػػػػػدير، كػػػػػػل ىػػػػػػذه الفئػػػػػػات اسػػػػػػتفادت مػػػػػػن 
االكتشافات البرولية والثػراء، الػذي ترتػب عليػو. وىنػاؾ مػن ناحيػة أخػرى طبقػات 

ء وعػػػاطلني وفالحػػػني ومػػػوظفني صػػػغار وعمػػػاؿ، الػػػيت الشػػػعب النيجػػػريي مػػػن فقػػػرا
تعيش يف مستوى معيشي منخفض للغاية، حي  ظل اوتمع النيجريي ؽلثل مزغلا 
مػػن سػػيطرة اإلقطػػاع يف الشػػماؿ وظلػػو الرأااليػػة اجلنوبيػػة، فضػػال عػػن االحتكػػارات 

 .  (9)األجنبية
ا جتتمػع ويف تػداخلها والواقع أف ىذه االعتبػارات القبليػة والطبقيػة، كانػت أحيانػ   

 متهد ادلناخ لبعض االنقالبات العسكرية.
 ـ االنقالبات العسكرية بـ: نيجيريا: ج
ـ، 6744شػهدت نيجرييػػا سلسػػلة مػػن االنقالبػات السياسػػية بدايػػة مػػن عػػاـ      

وكاف آخرىا االنقالب الذي اغتيل فيو  رر يف احلياة السياسية النيجريية وظلت تتك
 .(10)ـ6754فيفريي61ـ اجلنراؿ مورطالو يو 

 م: 7699ـ االنقالب األول جانفي
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انتهى الصراع الطائفي والعنصري، وعدـ التػوازف بػني اجلماعػات ادلتعارضػة يف      
ـ، ضػػػد احلكػػػاـ ادلسػػػلمني، 6744نيجرييػػػا، بقيػػػاـ انقػػػالب عسػػػكري يف جػػػانفي 

تفػاوه،  و اغتيػاؿ رئػيس احلكومػة أبػوبكر الذين يسيطروف على احلكومة الفيدراليػة، 
كما قتل رئيس وزراء الشماؿ أمحد بللو وىو زعيم ادلسلمني بنيجرييا مع عدد من 

. وقػػاد االنقػػالب اجلنػػراؿ إيػػرونس القائػػد العػػاـ للجػػيش، الػػذي (11)حكػػاـ الشػػماؿ
تو  رئاسة احلكومة الفيدرالية العسكرية  وىو من قبائل اإليبو. فقاـ بإصدار عدة 

ـ، الػػػذي يقضػػػي بركيػػػز السػػػلطة يف اولػػػس 6745جػػػانفي 5قػػػرارات أعلهػػػا  قػػػرار
العسكري األعلى، ويف احلكومة الفيدرالية، اليت يتبعها اجليش والشرطة، واحلد من 

 . (12)سلطة حكاـ األقاليم، واقتصارىا على إدارة الشؤوف الداخلية
ومل يعػرض علػى ىػػذه القػرارات وقتئػذ حكػػاـ األقػاليم اػا فػػيهم حػاكم اإلقلػػيم      

يافرا(. وذلػػػػك باعتبػػػػاره مػػػػن أبنػػػػاء الشػػػػرؽ، واالعتقػػػػاد أف ىػػػػذه فرصػػػػتهم الشػػػػرقي)ب
 .  (13)للسيطرة على ايع مقدرات االتاد، وخاصة اإلقليم الشمايل

 م: 7699ـ االنقالب الثاني أوت
قػػػاد الكولونيػػػل جػػػووف يعقػػػوب انقالبػػػا مضػػػادا ضػػػد حكومػػػة إيػػػرونيس، يف        
أعلػػػػػن قيػػػػػاـ حكومػػػػػة عسػػػػػكرية  ـ، منتقمػػػػػا الغتيػػػػػاؿ زعمائهػػػػػا6744ةجويليػػػػػ27

. وىكػػذا أقػػرت احلكومػػة العسػػكرية اجلديػػدة، بقػػاء احلكػػاـ العسػػكريني (14)جديػػدة
يف األقػػػػاليم الثالثػػػػة، ونالحػػػػظ أف رئػػػػيس احلكومػػػػة اجلديػػػػدة واحلكػػػػاـ العسػػػػكريني 
ػلملوف نفس الرتب، ومع ذلك ظهر خالؼ يف الرأي، ونطل باسم االجتاه األوؿ 

لشػػػػػرقي، واالجتػػػػػاه الثػػػػػا  رئػػػػػيس احلكومػػػػػة العسػػػػػكرية احلػػػػػاكم العسػػػػػكري لاقلػػػػػيم ا
 .(15)الفيدرالية

يرى االجتاه األوؿ أف ما حدث يف بداية شهر أوت  ىو انقػالب مضػاد غػري      
شرعي ضد اجلنراؿ إيرونس، القائد األعلػى للقػوات ادلسػلحة، وعلػى ىػذا ال ؽلكػن 

ة. وانػػػػػو مػػػػػن االعػػػػػراؼ بػػػػػاجلنراؿ جػػػػػووف يعقػػػػػوب للحكومػػػػػة العسػػػػػكرية الفيدراليػػػػػ
ادلسػػتحيل أف يعمػػل أفػػراد اإلقلػػيم اجلنػػويب وأفػػراد اإلقلػػيم الشػػمايل يف جػػيش واحػػد 
بعد ادلذابح، اليت شهد ا الفرة السابقة، وعاىن منها فقط ضباط وجنود اإليبو يف 

ـ، مذابح شنيعة ضد أفراد قبائل 6744اجليش. كذلك شهدت البالد يف أكتوبر 
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ىرب الكثري منهم إ  الشرؽ، وهبذا اهنار آخر ما تبقى اإليبو ادلقيمني بالشماؿ، و 
من أسس الوحدة الفيدرالية يف البالد،                  واحلػل الوحيػد ادلمكػن ىػو 

 .(16)إنشاء اتاد كونفدرايل من أربع دوؿ مستقلة
ويعلػػن االجتػػاه الثػػا  رفضػػو بإصػػرار فكػػرة احلكومػػة الكونفدراليػػة، سػػواء أكػػاف      

ؤقتا أو حال دائما، ويقرح إنشاء نظاـ فدرايل قوي على أساس دستور ىذا حال م
ـ، مع تقسيم السلطة بني احلكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم، وتقسيم 6741

 .(17)ادلوارد االقتصادية بني اجلنوب والشماؿ والشرؽ
ـ، 6744وقػػد دعػػا الكولونيػػل يعقػػوب إ  عقػػد مػػؤمتر بػػػ8الغوس يف سػػبتمرب     

انتهى بإعالف تقرير متهيدي الشكل الدستوري ادلقرح متضػمنا بقػاء نيجرييػا الذي 
كوحػػػػػػدة سياسػػػػػػية ذات حكومػػػػػػة فيدراليػػػػػػة زلتفظػػػػػػة بالسػػػػػػلطة، علػػػػػػى أف تػػػػػػتفظ 
احلكومػػػات اإلقليميػػػة بالسػػػلطة فيمػػػا يتعلػػػل بػػػاجليش والشػػػرطة، كمػػػا أوصػػػى ادلػػػؤمتر 

حلكومػػة اجلديػػدة وعلػػى إثػػر ذلػػك تعرضػػت ا’ واليػػة 62بإعػػادة تقسػػيم نيجرييػػا إ  
دلتاعػػػب سياسػػػية وعنصػػػرية كبػػػرية، متثلػػػت يف قيػػػاـ اضػػػطرابات بػػػاإلقليمني الشػػػمايل 
والشػػرقي أثنػػػاء االحتفػػاؿ بػػػذكرى اسػػتقالؿ نيجرييػػػا، ورفػػض حكػػػاـ الشػػرؽ إنشػػػاء 
واليػػات جديػػدة، وامتنعػػوا عػػن حضػػور ادلػػؤمتر الػػذي دعػػا إليػػو اجلنػػراؿ يعقػػوب، يف 

بالػدوؿ األجنبيػػة خاصػػة الغربيػػة للحصػػوؿ ـ، حيػػ  حػػاولوا االتصػػاؿ 6744أكتػرب
 .  (18)على األسلحة قصد الضغط على احلكومة الفيدرالية

وأمػال يف الوصػوؿ إ  حػل يرضػي طػريف النػػزاع، حػاوؿ أنكػرا رئػيس دولػة غانػػا      
ـ، حضػػػػػره رئػػػػػيس 6745بالوسػػػػػاطة إ  عقػػػػػد مػػػػػؤمتر أيػػػػػورى بػػػػػػ8غانا يف جػػػػػانفي 

األقػػاليم، كمػػا حضػر جانػػب مػػن االجتمػػاع  احلكومػة الفيدراليػػة العسػػكرية، وحكػاـ
 الرئيس أنكرا، ومن  أىم قرارات ادلؤمتر ما يلي8

 ػ االتفاؽ على إعادة تنظيم أجهزة اإلدارة واجليش.
ػ أنشاء جلنة للنظر يف مشاكل استعادة األمالؾ، وإعػادة تػوطني األشػخاص الػذين 

 الشرقي. تركوا أمواذلم أثناء األحداث األخرية واغلبهم من اإلقليم
ػػػ تأييػػػد حػػاكم الشػػػرؽ للمجلػػس األعلػػػى ، وعزمػػػو عػػن إلغػػػاء قػػراره الصػػػادر بشػػػاف 

 ترحيل ايع األفراد غري ادلنتمني لقبائل اإليبو باإلقليم الشرقي.
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ػػػ االتفػػاؽ علػػى اسػػتئناؼ اللجنػػة الدسػػتورية للنظػػر يف مسػػتقبل نيجرييػػا الدسػػتوري، 
 .  (19)والعمل على عدـ تكرار عملية سفك الدماء

وقد صاحب إعالف قرارات ذلك ادلؤمتر، انتشار شائعات قويػة اجتاحػت كػل      
نيجرييػػا مفادىػػا أف ىنالػػك بعػػض العناصػػر ادلتطرفػػة يف إقلػػيم الشػػماؿ تعمػػل علػػى 

 أمػاـ عصػياف حػاكم اإلقلػيم الشػرقي عزؿ الػرئيس يعقػوب مػن احلكػم، لعػدـ حزمػو
ها لقبائل اإليبػو، األمػر الػذي واستنكرت التنازالت الكبرية، اليت سبل أف وافل علي

شػػػجع حػػػاكم اإلقلػػػيم الشػػػرقي علػػػى التمػػػادي بسياسػػػتو االنعزاليػػػة، الػػػيت كػػػاف أبػػػرز 
واليػة، بػالرغم مػن أنػو كػاف  62معادلها رفضو اقراح يعقوب من تقسيم الػبالد إ  

قرارا يتماشى نسبيا مع متطلبات قبائل اإليبو حيػ  أنػو كػاف يهػدؼ إ  إضػعاؼ 
الشماليني، بل ناد وأعلن حاكم اإلقليم الشرقي عدـ اعرافو بالرئيس قبائل اذلوسا 

يعقػػوب رئيسػػػا للدولػػػة. وسػػػعى لالتصػػػاؿ بالػػدوؿ األجنبيػػػة خاصػػػة الػػػدوؿ الغربيػػػة، 
لتزويده بادلؤونة واألسلحة، منها تأييدا دلوقفو ورغبتو يف إحراج احلكومة الفيدراليػة، 

قليم الشرقي، وطلػب بتطبيػل النظػاـ وللحصوؿ على ادلزيد من التنازالت لصا  اإل
 . (20)الكونفدرايل، باعتباره أنسب النظم الدستورية يف رأيو حلكم نيجرييا

يػػػة، وخاصػػػة بعػػػد اجتمػػػاع ىػػػذه ادلسػػػائل ىػػػي الػػػيت أصػػػبحت لػػػب األزمػػػة النيجري    
 أيورى.    

 :م(7611 -7691ـ الحرب األهلية النيجيرية) 2
 أ ـ انفصال إقليم البيافرا:

يجة لالنقالبات السابقة، سعى الرئيس يعقوب رئيس الدولة الفيدرالية إ  نت       
حل وسط، إذ أعلن استعداده، لالعراؼ للسلطات ادلنشقة بأكرب قدر شلكن من 
االسػتقالؿ الػػذايت الػػداخلي، علػػى شػػرط احػػراـ سػػيادة احلكػػم ادلركػػزي يف الغػػوس، 

 .(21)دة البالديف اوالني الدبلوماسي والعسكري، وأف يعرفوا بوح
غري أف أوجوكو حاكم اإلقليم الشرقي رفض تلك ادلقرحات، وعلػى إثػر ذلػك     

قامت احلكومة الفيدرالية، الختاذ إجراءات وقائية، فأصدر مراسيم إلنشاء واليات 
جديػػػػدة، اثنتػػػػني يف الشػػػػرؽ انطقػػػػيت كالبػػػػار واألهنػػػػار الغنيتػػػػاف بػػػػالبروؿ، وتويػػػػل 

، وقوبػػػػل ىػػػػذا اإلجػػػػراء (22)لشػػػػماؿ إ  عػػػػدة واليػػػػاتالغػػػػوس إ  واليػػػػة وتقسػػػػيم ا
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بػػػرفض حػػػاكم اإلقلػػػيم الشػػػرقي، فػػػامتنع عػػػن تنفيػػػذ القػػػرارات، بػػػل أعلنػػػت اجلمعيػػػة 
ـ انفصػػاؿ اإلقلػػيم الشػػرقي عػػن 6745مػػاي17االستشػػارية للمقاطعػػة الشػػرقية يف 

اتػػاد نيجرييػػا، واسػػتقاللو مػػن جانػػب واحػػد تػػت اسػػم اهوريػػة البيػػافرا ادلسػػتقلة، 
 . (23)ذت مدينة أنوجو عاصمة ذلاواخت
ا ػػم أوجوكػػو حكومػػة الغػػوس أهنػػا مل تػػـر التزاما ػػا، وخاصػػة منهػػا اتفاقيػػات     

أيورى وشلارسة ضغط اقتصػادي علػى ادلقاطعػة الشػرقية، وأعلػن أف ايػع العالقػات 
 .(24)السياسة اليت تربط ادلقاطعة الشرقية بالفيدرالية مقطوعة

ها  أف اجلمهورية اجلديدة ذلا كػل السػلطات الػيت تتمتػع واختذت عدة قرارات من   
هبا أي دولة اا يف ذلك إقامة عالقات دبلوماسية واتفاقيات دوليػة. وقػد نػت  عػن 
ىذا القرار إعالف حالة الطوارئ يف كامل الواليات االتادية، وأف اجليش والبوليس 

عقوب أف التػدابري قد سلموا كامل السلطات دلواجهة الشعب، كما صرح اجلنراؿ ي
االقتصادية ادلتخػذة ضػد نيجرييػا الشػرقية مػازاؿ معمػوال هبػا، وا ػم الػدوؿ األجنبيػة 

 .(25)بالتحريض على قياـ احلرب األىلية بنيجرييا
 م(:7611 -7691ب ـ أحداث حرب بيافرا )

ىػػػػػػػػاجم اجلػػػػػػػػيش الفيػػػػػػػػدرايل، اإلقلػػػػػػػػيم ادلنشػػػػػػػػل، مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػماؿ يف منتصػػػػػػػػف     
الزحػػف ضلػػو مدينػػة أنوجػػو، كمػػا قػػاـ األسػػطوؿ الفيػػدرايل ـ، وكػػاف جتػػاه 6745عػػاـ

بفػرض حصػػار حبػػري مػػن اجلنػػوب ولكػػن يف حركػػة معاكسػػة، وعػػربت قػػوات البيػػافرا 
، وسيطرت علػى 6745هنر النيجر، واستولت على إقليم الغرب األوسط يف أوت

ـ، 6745عاصػػػمتو البنػػػني، وأىػػػم ادلػػػدف فيػػػو. واسػػػتو  اجلػػػيش الفػػػدرايل يف أكتػػػوبر
نوجو العاصمة، شلا اضػطر ادلتمػردين إ  نقػل العاصػمة إ  أوبامياىايػا، كمػا على أ

تقػػػدمت القػػػوات الفيدراليػػػة يف اجلبهػػػة اجلنوبيػػػة، واسػػػتولت علػػػى دلتػػػا هنػػػر النيجػػػر 
 .(26)وموانئ بورت ىاركوت وكاالباال

ـ مػػػن التوغػػػل يف قلػػػب أراضػػػي اإلقلػػػيم 6746متكػػػن اجلػػػيش الفيػػػدرايل عػػػاـ      
ات البيػػػافرا يف دوائػػػر عسػػػكرية متتاليػػػة، وابتػػػداء مػػػن شػػػهر مػػػاي الشػػػرقي وطػػػوؽ قػػػو 

متكػػن مػػن االسػػتيالء علػػى ادلػػدف اذلامػػة، ت اسػػتو  علػػى العاصػػمة اجلديػػدة لاقلػػيم 
ـ، حػػو ح حصػػر ادلتمػػردين يف منطقػػة 6747الشػرقي، واسػػتمر القتػػاؿ طػػواؿ عػاـ 
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عليهػػػػا، واهنػػػػزاـ  ضػػػػيقة وىػػػػي أورى العاصػػػػمة الثالثػػػػة لاقلػػػػيم، وأخػػػػريا ح االسػػػػتيالء
 .  (27)ـ6757االنفصاليني سنة

   
 أهــم األحـــداث التــاريخ

أعلػػن اإلقلػػيم الشػػرقي، انفصػػالو عػػن نيجرييػػا تػػت اسػػم اهوريػػة بيػػافرا  ـ6745ماي 17
 ادلستقلة.

 شرع االتاديوف يف إجراءات ضد االنفصاليني. جويلية   " 5
ة أنوجػػػػو، أدى ذلجػػػػرة السػػػػكاف مػػػػن حاصػػػػرت القػػػػوات االتاديػػػػة مدينػػػػ "     "   66

 ادلدينة.
أصدرت احلكومة االنفصالية يف البيافرا قرار بإيقاؼ نشاط شػركة شػاؿ  أوت    " 2

.  بريتش برو ليـو
 احتل االنفصاليوف عاصمة الغرب األوسط)البنني(. "    "   66
 شكلت حكومة الغوس وزارة حرب. "    "   67
تاديػة بعمليػػات ضػد االنفصػػاليني بطػائرات تسػػلمتها قامػت القػػوات اال سبتمرب " 3

 من الدوؿ الشرقية.
 ىاجم االتاديوف مطار أنوجو، شلا أدى لتعطيلو. "    "    62
 اسردت احلكومة الفيدرالية مدينة البنني. "    "    21
 ح إعداـ أربعة أفراد من حكومة البيافرا بتهمة التآمر ضد احلكومة. "    "    24
 استولت الغوس على كالبارا من االنفصاليني بالبيافرا أكتوبر  " 17
 طالب الدكتور أزيكيو حبل تقرير ادلصري للبيافريني. نوفمرب   " 7
 وقع أوؿ اشتباؾ جوي يف منطقة كالبارا ديسمرب   " 2

جانفي  17
 ـ6746

 أصدرت بيافرا عملة مالية بااها

 جدوى لكي تنظر ىيئة األمم يف قضيتهم سعى االنفصاليوف دوف فيفري   " 26
 استولت القوات االنفصالية على منطقة أونيا تنشاسا مارس   " 21
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 والية نافذا 62أصبح تقسيم اجلمهورية االتادية النيجريية  أفريل    "  2
 استولت القوات االتادية على أوجوتا سبتمرب   " 66
 والية 64يم نيجرييا إ  اقرح الزعيم أولوو تقس أكتوبر   "  22
ح تشػػػػغيل مصػػػػنع تكريػػػػر البػػػػروؿ يف بػػػػورت ىػػػػاركورت الػػػػذي كػػػػاف قػػػػد  نوفمرب  " 27

 ـ6745توقف منذ أف دمرتو القوات االنفصالية سنة 
 قطعت احلكومة الفدرالية حركة التمرد قامت بأديباف "      "   16

أفريل  22
 ـ6747

 ىاياسرجعت القوات االتادية منطقة أوماوا

 اسرجعت القوات االنفصالية أويرى "       "  24
 اسردت القوات االتادية أونيا تنشاسا جويلية  " 21
 قابل الدكتور أزيكيو اجلنراؿ يعقوب يف الغوس لالتفاؽ على السالـ أوت     " 67
 وقعت عدة اشتباكات بني ادلدنيني والعسكريني جبوار العاصمة الغوس نوفمرب   " 17
جانفي  66

 ـ6757
أعلنت احلكومة االتادية أف قوا ا استولت علػى مدينػة أويػرى ودمػرت 
مطار أو  الذي يربط بيافرا بالعامل اخلارجي كما طوقت االنفصالية يف 
منطقػػػة أومياىيػػػا ووضػػػعت بػػػذلك حػػػدا للحػػػرب األىليػػػة الػػػيت اسػػػتمرت 

 عامني ونصف عاـ يف البالد
د مػػػن قواتػػػو تسػػػليم سػػػالحهم مػػػن تلقػػػاء أنفسػػػهم طلػػػب القائػػػد اجلديػػػ "       "  62

 للقوات الفدرالية النيجريية
جنػدي  4777أعلنت القيادة العسكرية للحكومة الفدرالية أف حوايل  "      "   61

من قوات البيافرا قد استسلموا عقػب النػداء الػذي وجهػو إلػيهم اجلنػراؿ 
 اجلديد أفيوني 

النيجرييػػػػة بعػػػػد أف وقػػػػع اجلنػػػػراؿ أفيػػػػوني  قائػػػػد انتهػػػػت احلػػػػرب األىليػػػػة  "       "  63
 القوات االنفصالية واعترب اإلقليم الشرقي جزء ال يتجزأ من نيجرييا

 أهم محطات الحرب األهلية بـ: نيجيريا)أزمة البيافرا(
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-711عبد الملك عودة، هزيمة االنفصالية بنيجيريا، المصدر السابق، ص
 )بتصرف(     771

ؿ السابل لدراسة أىػم زلطػات احلػرب األىليػة بنيجرييػا صلػد من خالؿ اجلدو       
ومن الوىلة األو ، أف الصػحف باشػرت يف تغطيػة كػل رلريػات احلػرب األىليػة يف 
نيجرييػػػػا ومواقػػػػف الػػػػدوؿ اإلفريقيػػػػة واألجنبيػػػػة. وحشػػػػد كػػػػل جانػػػػب يف احلػػػػرب مػػػػا 
ش يسػػػتطيع مػػػن قػػػوة عسػػػكرية وتأييػػػد دويل، فعنػػػد بدايػػػة القتػػػاؿ كػػػاف تعػػػداد اجلػػػي

رجػػػػػػػػػػػػػل وعنػػػػػػػػػػػػػد هنايػػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػػػرب وصػػػػػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػػػػػداده 5777الفيػػػػػػػػػػػػػدرايل حػػػػػػػػػػػػػوايل 
رجػػل، وكانػػت ىنػػاؾ فانيػػة فػػرؽ تػػارب يف اإلقلػػيم الشػػرقي، ويف 667777حػػوايل

رجػل، جبػوارىم 627777بعض التقديرات وصػل تعػداد القػوات الفيدراليػة حػوايل 
أسػػػػػطوؿ بػػػػػري وحبػػػػػري كبػػػػػري. وبالنسػػػػػبة لقػػػػػوات البيػػػػػافرا فقػػػػػد ارتفػػػػػع تعػػػػػدادىا إ  

رجػػػػل، وحاولػػػػت بيػػػػافرا تكػػػػوين سػػػػالح جػػػػوي وبػػػػري اسػػػػتعملت بعػػػػض 27777
قطاعو، وبقي اآلخر يف بعض موانئ الدوؿ األوربية، مل تتمكن بيافرا مػن اسػتالمو 
واسػػتعمالو قبػػل االستسػػالـ، وادلالحػػظ أف كػػل جانػػب اسػػتقبل ادلعونػػات واخلػػربات 

 .(28)العسكرية ادلتنوعة بأعداد وكميات كبرية من مؤيديهم
تصػػارع طػػريف احلػػرب األىليػػة، حػػوؿ اكتسػػاب الػػرأي العػػادلي، ولالسػػتفادة مػػن     

تنافس السياسات الدوليػة، الػيت وجػدت يف احلػرب األىليػة رلػاال لبنػاء نفوذىػا، أو 
تقػػويض نفػػػوذ منافسػػيها، إ  حػػػد أف بعػػػض ادلػػراقبني توجسػػػوا مػػن انػػػدالع احلػػػرب 

ة اإلفريقية، ولتوضيح ذلك البد الباردة بني الدوؿ الكربى على أرض نيجرييا والقار 
مػػن اإلشػػارة لػػبعض النقػػاط قبػػل اخلػػوض يف دراسػػة السياسػػات الدوليػػة جتػػاه احلػػرب 

 األىلية منها8
ػػػ  أفلحػػت البيػػافرا يف البدايػػة أف تكتسػػب رلػػاؿ الدعايػػة والعاقػػات العامػػة يف دوؿ  
ات كثػػرية بغػػرب أوربػػا، وأمريكػػا الشػػمالية، وقػػاـ هبػػذا الػػدور عمػػاؿ مػػن رجػػاؿ شػػرك

البػػروؿ، ورجػػاؿ بعػػض الكنػػائس ومػػن الصػػحافيني العػػاملني بالشػػركات االحتكاريػػة 
 للقارة.

ػ كاف زلور دعاية البيافرا، ىو الركيز على أف النزاع ىو غزو إسالمي يقـو بو مشاؿ 
نيجرييا، ضد ادلسيحيني باجلنوب، ت انتقل إ  الركيز أف شعب البيافرا ؽلثل قومية 
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تقريػػػػر مصػػػػريىا، واالنفصػػػػاؿ بػػػػني احلكومػػػػة ونظػػػػاـ سياسػػػػي غلػػػػب أف تتمتػػػػع حبػػػػل 
 .(29)مستقل

ػػػ الركيػػز علػػى أف احلكومػػة الفيدراليػػة تقػػـو بشػػن حػػرب إبػػادة ضػػد اجلػػنس البشػػري 
بػػاإلقليم الشػػرقي. لكػػن احلكومػػة الفيدراليػػة واجهػػت ادلوقػػف يف النصػػف الثػػا  مػػن 

مثػػل إصػػدار قػػانوف  فػػرة احلػػرب أف تكتسػػبها، بعػػد اإلجػػراءات الداخليػػة والدوليػػة،
ـ، لتقضػػػػي علػػػػى إشػػػػاعات سػػػػيطرة 6747واليػػػػة يف مػػػػاي 62تقسػػػػيم الػػػػبالد إ  

 .(30)الشماؿ، وسلاوؼ اجلنوب
ػػػػػ كانػػػػت خطػػػػة اجلػػػػيش الفيػػػػدرايل، ىػػػػي دفػػػػع قػػػػوة البيػػػػافرا إ  الػػػػداخل بعيػػػػدا عػػػػن 

 الشواطئ مع قطع طرؽ االتصاؿ اجلوي والبحري بالدوؿ األجنبية.
يدراليػة، حػدث انشػقاؽ يف  قيػادات ىامػة مػن الشػعب ػ نتيجة دلوقف احلكومة الف

إ  جانػػػب احلكومػػػة الفيدراليػػػة، مثػػػل رئػػػيس اجلمهوريػػػة السػػػابل أزيكيػػػو وآخػػػروف. 
ودعػػػػػا اجلميػػػػػع إ  تسػػػػػوية ادلوقػػػػػف بالتفػػػػػاوض علػػػػػى أسػػػػػاس بقػػػػػاء وحػػػػػدة نيجرييػػػػػا 

 الفيدرالية، مع رفض فكرة االنفصاؿ.
موقػػػف اجلػػػانبني ىػػػو حػػػرب  ػػػػ إف العقيػػػدة والفكػػػر العسػػػكري، الػػػذي سػػػيطر علػػػى

اجليػوش النظاميػػة، ولػيس حػػرب العصػػابات، أو حػرب التحػػرر الػوطين. ومعػػ  ىػػذا 
أف االنفصػػػػػػاؿ مل يكػػػػػػن تعبػػػػػػريا عػػػػػػن عقيػػػػػػدة ثوريػػػػػػة، أو حركػػػػػػة تػػػػػػرر وطػػػػػػين ضػػػػػػد 
االسػػتعمار، أو عػػػن ثػػػورة طبقػػػات أو فئػػػات  مضػػطهدة تريػػػد التحػػػرر، وتبغػػػي بنػػػاء 

 .(31)رلتمع تقدمي
 برى:ـ مواقف الدول الك 3
اختػػػػذت بعػػػػض الػػػػدوؿ وادلنظمػػػػات العادليػػػػة والدوليػػػػة واإلقليميػػػػة، موافقػػػػا جتػػػػاه      

احلرب األىلية بنيجرييا، وكانت الدوافع متنوعة، كما حػدثت تغػريات وتذبػذب يف 
مواقػػػف بعػػػض الػػػدوؿ عنػػػدما طالػػػػت فػػػرة النػػػزاع العسػػػكري والسياسػػػي يف داخػػػػل 

 نيجرييا وخارجها ونذكر منها8
  طاني:ـ الموقف البري

وقفػػػػػػػت بريطانيػػػػػػػا موقػػػػػػػف التأييػػػػػػػد الراػػػػػػػي للحكومػػػػػػػة الفيدراليػػػػػػػة ضػػػػػػػد احلركػػػػػػػة    
االنفصػػالية، وأمػػد ا بادلعونػػات العسػػكرية، األمػػر الػػذي أثػػار عليهػػا سػػخط حكػػاـ 
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البيافرا وتنديدىا الراي. وتفسري موقف بريطانيا بسيط، فهي اليت صنعت نيجرييػا 
الضػػػخمة لالقتصػػػاد النيجػػػريي، فهنػػػاؾ  االتاديػػػة، كمػػػا أهنػػػا صػػػاحبة االسػػػتثمارات

شركة شل النيجريية، اليت متلك معظم اآلبار ادلنتجػة يف نيجرييػا ػ الػيت مػن ادلفػرض 
أف تصبح أكرب دولػة منتجػة للبػروؿ بعػد ليبيػا ػ وكػذلك رلموعػة شػركات أوتيلفػري، 

لػت اليت تتكر ملكية الفوؿ السودا  والكاكاو والتمر، فضال عن أف نيجرييػا مازا
رصػيدا ضػػخما يف تعػػدد النػػاطقني باللغػػة اإلصلليزيػػة، وادلػػرتبطني بثقافتهػػا، ضػػف إ  
ىػػذا مػػا قالتػػو احلكومػػة ، بػػأف امتناعهػػا عػػن تأييػػد احلكومػػة الفيدراليػػة معنػػاه إفسػػاح 
اواؿ للسياسة السوفياتية، اليت أمدت نيجرييا باألسلحة وادلعونػات طػواؿ احلػرب، 

 .(32)استمراروأيد ا يف اواؿ الدويل ب
ويالحظ أف السياسة اإلصلليزيػة متثلػت يف بدايػة النػزاع بػني احلكومػة الفيدراليػة      

ولاقلػػيم الشػػرقي ادلنشػػل، بتزويػػػد نيجرييػػا بأسػػلحة ال تكفػػػي لتحقيػػل نصػػر سػػػريع 
علػػى القػػوات االنفصػػالية، غايتهػػا مػػن وراء ذلػػك ىػػو أوال إضػػعاؼ مركػػز احلكومػػة 

فصاليني، الذي يتمسك قادتو جتاه احلكومة الفيدرالية، الفيدرالية أماـ ضربات االن
بضرورة تقدمي تنازالت أكثر. والغاية الثانية التخفيف من تشدد احلكومة االتادية 

 .  (33)يف متطلبا ا إزاء بريطانيا
بيػػػد أف الربيطػػػانيني أسػػػاءوا تقػػػدير سػػػرعة ردود فعػػػل االتػػػاد السػػػوفيايت، فقػػػد      

اىل من جانب لندف يف التصػرؼ باغلابيػة جتػاه األزمػة، استغلت موسكو ىذا التس
وعرض خدماتو على الغوس، اليت أسرعت بالقبوؿ، ومثل ىذا القوؿ ينطبل على 

 . (34)سلاوؼ بريطانيا من ظلو التأثري الفرنسي واألمريكي يف نيجرييا
 ـ الموقف الفرنسي:

تػػػافظ علػػػى  ـ عػػػاـ إفريقيػػػا كمػػػا أطلػػػل عليػػػو، وفرنسػػػا6747بدايػػػة مػػػن عػػػاـ      
وجودىا العسكري والثقايف واالقتصادي يف إفريقيا الفرانكفونية، ففي عهد الػرئيس 
ديغػػوؿ توسػػعت السياسػػة الفرنسػػية يف نشػػاطها االقتصػػادي يف بػػاقي إفريقيػػا، كمػػا 
دخلت يف صراع خفػي عنيػف ضػد التوسػع االقتصػادي والثقػايف األمريكػي، ضػف 

 نفسػػػػية السياسػػػػة الفرنسػػػػية ضػػػػد التضػػػػامن إ  ىػػػػذه احلػػػػزازات القدؽلػػػػة ادلوروثػػػػة، يف
األصللػػػػوأمريكي، الػػػػذي وقػػػػف ضػػػػد فرنسػػػػا، يف الشػػػػرؽ األوسػػػػط والشػػػػرؽ األقصػػػػى 
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، وقػػد سػػاؿ لعػػاب الرأااليػػة الفرنسػػية مػػن أجػػػل 2ومشػػاؿ إفريقيػػا منػػذ هنايػػة ا  ع
الثػػػروة البروليػػػػة ادلوجػػػػودة يف اإلقلػػػػيم الشػػػػرقي)بيافرا(، والػػػػيت تعتػػػػرب احتكػػػػارا خاصػػػػا 

الية اإلصلليزية، فاكتفت فرنسا رايا بادلعونات اليت تقدمها عن طريل ساحل بالرأا
 .  (35)العاج والغابوف، وما تصل عليو البيافرا من أسلحة فرنسية بصورة غري مباشرة

ـ، حيػ  أصػدر رللػس الػوزراء الفرنسػي "...أف 6746ولكن ادلوقػف تغػري عػاـ   
يت يتحملها أىل البيافرا أكثر من عاـ، لػو احلكومة الفرنسية جتد أف الدـ واآلالـ ال

. وترى بذلك أف (36)الدليل على إراد م وتصميمهم يف تأكيد ذا م كشعب..."
النػػػػػػزاع والصػػػػػػراع احلػػػػػػايل غلػػػػػػب أف ػلػػػػػػل علػػػػػػى أسػػػػػػاس مبػػػػػػدأ تقريػػػػػػر ادلصػػػػػػري. ويف 

ـ أعلن اجلنراؿ ديغوؿ يف مؤمتر صحفي أف فرنسا تساعد البيافرا يف 6746سبتمرب
يا ػػػػػا، كمػػػػػا عػػػػػرب عػػػػػن أدلػػػػػو يف تػػػػػوؿ نيجرييػػػػػا إ  نػػػػػوع مػػػػػن اإلتػػػػػاد حػػػػػدود إمكان

الكونفدرايل، وأكد أف فرنسا لن تعلن اعرافها الدبلوماسي جلمهوريػة البيػافرا، وقػد 
تعػػػددت اذليئػػػات واجلماعػػػات الفرنسػػػية، الػػػيت تقػػػدـ ادلسػػػاعدات ادلتنوعػػػة للبيػػػافرا، 

ارات الفرنسػػػية يف نيجرييػػػا، وؽلكػػػن التعمػػػل يف فهػػػم ادلوقػػػف إذا استعرضػػػنا االسػػػتثم
وىي أقل النسب بادلقارنة باالستثمارات األصللوساكسونية، ولكنها كانت مشجعة 

 . (37)للرأاالية الفرنسية
     ـ موقف االتحاد السوفياتي:

ؽلكن فهم السياسة السوفياتية، جتاه ىذا النزاع يف ضوء ادلوقف العاـ السوفيايت     
والسياسػػػة األمريكيػػػة خاصػػػة، ويف ىػػػذا السػػػياؽ تنتهػػػز  جتػػػاه ادلعسػػػكر الغػػػريب عامػػػة

ادلناسػػػبات الدوليػػػة إلثبػػػات نيتهػػػا ومواقفهػػػا اخلاصػػػة، بتأييػػػد شػػػعوب العػػػامل الثالػػػ  
وحكوماتو ضد احملاوالت االستعمارية، ذلدـ النظم السياسية االستعمارية، وتفتيت 

صرية يف القارة. وحدة احلكومات األفريقية يف كفاحها ضد االستعمار والتفرقة العن
ضف إ  ذلك ظلو الصداقة السوفياتية النيجريية إباف ىذه األزمة العنيفة، وبادلقابل 
فإف اعتماد اجليش الفيدرايل على األسػلحة السػوفياتية، وثبػوت فعاليتهػا يف احلػرب 
األىلية، فتح الطريل أماـ استمرار التعاوف العسػكري يف ميػادين صػفقات السػالح 

ىػػذا القػوؿ ينطبػل علػػى مواقػف الػدوؿ احلليفػػة لالتػاد السػػوفيايت  والتػدريب، ومثػل
بشػػػػرؽ أوربػػػػا، وكػػػػذلك الػػػػدوؿ الصػػػػديقة الػػػػيت أيػػػػدت موقػػػػف احلكومػػػػة الفيدراليػػػػة، 
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. كمػػا أيػػدت الصػػني (38)وأمػػد ا بكػػل أنػػواع ادلؤونػػة مػػن خػػرباء عسػػكريني ومػػدنيني
الشعبية انفصاؿ البيافرا تت شعار أنو إذا كانت موسػكو تؤيػد نيجرييػا االتاديػة، 
فينبغػػي علػػى ادلاركسػػيني اللينيػػني، أف يؤيػػدوا البيػػافرا، وقػػد زودوا القػػوات االنفصػػالية 

 . (39)ببعض األسلحة
    ـ الموقف األمريكي: 

، وأثر يف ادلوقفني ادلصا  األمريكية اختذت أمريكا موقفا رايا وآخر غري راي    
االستعمارية واإلسراتيجية العسػكرية العدوانيػة، الػيت تسػري عليهػا الػـو أ دائمػا. أمػا 
ادلوقػف الراػي  فهػو عػدـ ادلسػػاندة للحكومػة الفيدراليػة يف موقفهػا وسياسػػا ا ويف 
را، نفػػس الوقػػت عػػدـ اإلعػػالف الصػػريح عػػن دعػػم ومسػػاندة سياسػػة اهوريػػة البيػػاف

ولكنها اكتفػت بإصػدار البيانػات الػيت تػ  فيهػا علػى وقػف إراقػة الػدماء واللجػوء 
إ  ادلفاوضات واالستعانة جبهود الدوؿ الصػديقة. إف البيانػات الرايػة وتصػرػلات 
مسػػؤوليهم تمػػل روح التعػػاطف مػػع موقػػف البيػػافرا، مثلمػػا صػػرح بػػو زوج نيكسػػوف 

فػػع الصػػوت عاليػػا ضػػد تطػػيم شػػعب خػػالؿ معركػػة الرئاسػػة األمريكيػػة، بوجػػوب ر 
 .(40)البيافرا، واستعماؿ سالح التجويع ضدىم

وتفسريا ذلذا ادلوقف يأيت من تفاىم موقف بريطانيا االقتصػادي بنيجرييػا، وقػد     
طلبت فن تأييدىا للسياسة األمريكية يف الفيتناـ، كاف الثمن ىو التأييد األمريكي 

بريطانيػػا تقػػـو علػػى دور رجػػل البػػوليس يف  الراػػي دلوقػػف بريطانيػػا علػػى أسػػاس أف
 نيجرييا، الذي ػلمي ادلصا  ادلشركة يف ادلنطقة.

أما ادلوقف غري الراػي فهػو اضليػاز كامػل للبيػافرا ضػد احلكومػة الفيدراليػة، فقػد     
نشػػطتو ىيئػػات دينيػػة وثقافيػػة، وادلصػػا  الرأااليػػة واالحتكاريػػة األمريكيػػة يف تأييػػد 

ونػػػػػات ادلتنوعػػػػػة، كمػػػػػا ح اػػػػػع التربعػػػػػات ادلاليػػػػػة حلسػػػػػاهبا، وأسػػػػػهمت البيػػػػػافرا بادلع
الصػػحف ووسػػائل اإلعػػالـ األمريكػػي يف تأييػػد وجهػػة نظػػر االنفصػػاليني، والضػػغط 
على حكومتهم للتػدخل الصػريح يف موقػف التأييػد للبيػافرا علػى أسػاس أف االتػاد 

 .  (41)السوفيايت يؤيد احلكومة الفيدرالية
 ف ادلختلفة لبعض الدوؿ نذكر منها8وىناؾ بعض ادلواق  

 ـ موقف البرتغال وروديسيا وجنوب إفريقيا في دعم االنفصال: 
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أسػػرعت ىػػذه الػػدوؿ والػػيت متػػارس التفرقػػة العنصػػرية إ  تأييػػد انفصػػاؿ بيػػافرا،      
و ػػػػدؼ مػػػػن ذلػػػػك إ  زرع روح التعصػػػػب واالنفصػػػػاؿ يف كيػػػػاف الػػػػدوؿ اإلفريقيػػػػة 

ه الػػدوؿ يف صػػراعا ا اخلاصػػة، وبػػذلك تنمػػي وجػػود ادلسػػتقلة، ومػػن ت تشػػتغل ىػػذ
االسػػتعمار األوريب والػػنظم العنصػػرية يف البيػػافرا وكػػذلك نشػػوء دولػػة إفريقيػػة جديػػدة 
قد تكوف أقل تشددا من الدوؿ األخرى، وسرعاف ما أقيم اجلسر اجلوي عن طريل 
ب جزيػػرة سػػػاوتومي الربتغاليػػػة، لنقػػػل ادلعػػػدات، لقػػػوات أجوكػػػو، كمػػػا أرسػػػلت جنػػػو 

 .(42)أفريقيا بعد ذلك الكثري من األسلحة للبيافرا
وشلا تقدـ يالحظ أف ادلواقف جتاه ىذه احلرب تتأرجح بني ادلؤيد وادلعارض كػل    

 حسب مصاحلو السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف ادلنطقة.
 ـ مواقف الدول اإلفريقية:

بقػرارات ومواقػف ادلنظمػة التزمت الػدوؿ األعضػاء يف منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة،    
ـ انشقت أربع دوؿ عن ىذا االجتمػاع،  6746ـ، لكن يف عاـ 6741منذ عاـ

واعرفت بدولة البيافرا، وىي تنزانيا، الغابوف، ساحل العاج، زامبيا، وػلتاج موقػف 
ىػػذه الػػدوؿ إ  تفسػػري فهمػػا دولتػػاف مػػن األصللوفونيػػة، ودولتػػاف مػػن الفرانكفونيػػة، 

وساحل العاج منذ اليػـو األوؿ موقػف التأييػد غػري الراػي، إذ   ولقد وقفت الغابوف
كانت مركزا لامػدادات العسػكرية إ  البيػافرا. ولكػن اعرافهػا الراػي جػاء متػأخرا 
حو أعلنت تنزانيا اعرافها، وبرر رئيسها نرير موقفو بأف الدماء سالت ألكثػر مػن 

د، كمػا أف شػعب البيػافرا أثبػت عاـ ومل تتمكن احلكومػة الفيدراليػة مػن إ ػاد التمػر 
قدرتو ورغبتو يف إقامة دولتو القوميػة اخلاصػة، لػذلك دعػا نػرير لالعػراؼ للبيػافريني 

 .(43)حبل تقرير مصريىم، وسارت زامبيا وراء نفس التربير
فنجػػد بالنسػػبة للػػدوؿ الفرانكفونيػػة أف مواقفهػػا جػػاءت نتيجػػة ألفكػػار ىفػػوت     

ا للسياسة الفرنسية، ادلضادة للمواقف األصللوفونية بو  رئيس ساحل العاج، وإتباع
يف العػامل الثالػ  فػرئيس سػاحل العػاج منػذ اخلمسػينيات ضػد فكػرة إقامػة اتػادات 
إفريقيػػػػة كمػػػػا أنػػػػو كػػػػاف ؼلشػػػػى مػػػػن قيػػػػاـ وحػػػػدة فيدراليػػػػة كبػػػػرية يف غػػػػرب إفريقيػػػػا، 

ضػد  تستقطب الدوؿ الصغرية ادلوجودة يف ادلنطقػة، وذلػذا وقػف باسػتمرار مػن قبػل
أفكػػار نكرومػػا وسػػيكوتوري، اخلاصػػة بالػػدعوة لالتػػادات الفيدراليػػة، وهبػػذا ظهػػرت 
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ىذه الدوؿ الفرانكفونية لعبة يف يد فرنسا لتحقيػل مآرهبػا االقتصػادية واالجتماعيػة 
 .(44)والسياسية يف اإلقليم الشرقي

ادلتحػػدة ومػػن ادلواقػػف ادلؤيػػدة للحكومػػة الفيدراليػػة، صلػػد اجلزائػػر واجلمهوريػػة العربيػػة 
 .(45)اليت قدمت باتفاقيات، ادلعونة والتدريب وخربات عسكرية برية وجوية

وقػػد أيػػدت معظػػم الػػدوؿ اإلفريقيػػػة حكومػػة نيجرييػػا يف موقفهػػا مػػن أوجوكػػػو،     
وطريقة زلاربتها دلشكلة االنفصاؿ، فموضوع االنفصاؿ بصفة عامة، موضوع كريو 

هػػددىا شػػبح االنفصػػاؿ دائمػػا، عنػػد اغلػػب الػػدوؿ اإلفريقيػػة خصوصػػا تلػػك الػػيت ي
 .(46)وىي كثرية يف القارة

 :ـ دور منظمة الوحدة اإلفريقية في حل أزمة البيافرا 9
 أ ـ الهيئات ذات الطابع الدولي:

تػػدخلت حلػػل األزمػػة ىيئػػات ذات طػػابع دويل، مثػػل الفاتيكػػاف، واالتػػادات،      
ت ايعهػػػا بػػػدوف واجلمعيػػػات ادلسػػػيحية، والكنػػػائس، والصػػػليب األمحػػػر. وقػػػد وقفػػػ

اسػػتثناء مػػع البيػػافرا وقػػدموا ادلعونػػات ادلاديػػة واألغذيػػة وادلػػواد الطبيعيػػة، وأسػػهموا يف 
الدعاية ذلا. وػلت  ىؤالء باف الدوافع دلػوقفهم ىػي إنسػانية بوجػو عػاـ، ضػد القتػل 
واإلبػػػػادة، وىػػػػي دوافػػػػع أخػػػػوة دينيػػػػة، للػػػػدفاع عػػػػن ادلسػػػػيحية يف البيػػػػافرا ضػػػػد غػػػػزو 

ادلسػػلم. ولقػػد قػػاـ البابػػا احاولػػة للوسػػاطة بػػني طػػريف احلػػرب يف  الشػػماؿ النيجػػريي
 .(47)ـ، أثناء زيارتو ألوغندا، ومل تقل سيئا يذكر6747جويلية 

 ب ـ دور هيئة األمم المتحدة:
منػػػػذ الوىلػػػػة األو  النفجػػػػار احلػػػػرب األىليػػػػة بنيجرييػػػػا، ونشػػػػوب القتػػػػاؿ بػػػػني      

كػػػت األمػػػم ادلتحػػػدة كليػػػة زلاولػػػة للتسػػػوية اإلقلػػػيم الشػػػرقي واحلكومػػػة الفيدراليػػػة، تر 
السلمية، للنزاع إ  أنشطة أجهزة منظمة الوحدة اإلفريقيػة. وأعلػن السػكرتري العػاـ 

ـ، أف منظمػة الوحػدة 6746لألمم ادلتحدة أماـ مؤمتر القمة اخلامس بػاجلزائر عػاـ
اإلفريقيػػة ىػػي اجلهػػاز الػػدويل صػػاحب االختصػػاص األصػػيل يف العمػػل علػػى إعػػادة 

تتباب السالـ يف نيجرييا، كما رأى أف احلل األمثل لألزمة النيجريية، إظلا يكمن اس
يف تنفيذ توصيات اللجنة االستشارية اخلاصػة اشػكلة احلػرب يف نيجرييػا، وادلنبثقػة 

 .(48)من منظمة الوحدة اإلفريقية
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وعنػدما حاولػت بعػػض الػدوؿ ادلؤيػدة لالنفصػػاليني يف نيجرييػا، أف تلفػت نظػػر     
معية العامة لألمم ادلتحدة إ  جرؽلة إبادة اجلنس البشري اليت ارتكبتها حكومة اجل

الغػػوس يف اإلقلػػيم، قامػػت تلػػك احلكومػػة بػػدعوة بعثػػة رايػػة مػػن ادلػػراقبني الػػدوليني 
ـ تكونػػػػت مػػػػن شلثلػػػػني عػػػػن األمػػػػم ادلتحػػػػدة ومنظمػػػػة الوحػػػػدة 6746أواخػػػػر سػػػػنة 

مواقػػػػػػع انسػػػػػػحاب القػػػػػػوات اإلفريقيػػػػػػة، الػػػػػػيت زارت منػػػػػػاطل الصػػػػػػراع العسػػػػػػكري، و 
االنفصالية. رغم أف ىيئة األمم ادلتحدة مل تقم بأي نشػاط سياسػي لتسػوية قضػية 
البيافرا سلميا، إال أف إسهامات سكرتريىا العاـ ووكاال ا ادلختصة، بدت واضػحة 
يف مواجهة اجلوانب اإلنسانية للمشكلة، ويتضح ذلك جليا يف اإلمػدادات ادلدنيػة 

افات ادلقدمػػة مػػن طػػرؼ دوؿ العػػامل، الػػيت أشػػرؼ عليهػػا منػػدوبو وادلعونػػات واإلسػػع
 . (49)ىذه ادلنظمة

 ج ـ دور منظمة الوحدة اإلفريقية:
ادلبادئ األساسية اليت تقـو عليها ادلنظمات الدولية، العمل على فض ما قد       

يقع بني أعضائها من منازعات، بالطرؽ السلمية، أو ما قد ينشػا بػني أقػاليم دولػة 
و فيها من اضطرابات مسلحة، نتيجة اخلالفات السياسية أو االجتماعيػة بػني عض

سػكاف أقػاليم تلػك الدولػة. ومنظمػة الوحػدة اإلفريقيػة، واحػدة مػن ىػذه ادلنظمػات 
 الدولية وال ختتلف عنها يف تقيل ىذه األىداؼ.  

ة بػػدأت منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة، التحػػػرؾ الدبلوماسػػي اإلفريقػػي ضلػػو تسػػػوي      
ـ، 6745جويلية 22األزمة النيجريية، بنداء وجهو كين  كاوندا رئيس زامبيا يـو 

أي بعػػػد مػػػرور أقػػػل مػػػن شػػػهر علػػػى إعػػػالف زعػػػيم احلركػػػة االنفصػػػالية أجوكػػػو، قيػػػاـ 
اهورية بيافرا ادلسػتقلة. دعػا فيػو الزعامػات اإلفريقيػة كلهػا إ  زلاولػة التوصػل حلػل 

ة العسػكرية الفيدراليػة مبعوثػا رايػا إ  دوؿ سلمي لالزمة احملزنة  فأرسػلت احلكومػ
شػػرؽ إفريقيػػا، للتأكيػػد علػػى أف أي عػػرض للوسػػاطة مػػن جانػػب الػػدوؿ اإلفريقيػػة، 
غلػػػب أف يكػػػوف أساسػػػو التسػػػليم بسػػػيطرة السػػػلطات الفيدراليػػػة علػػػى الػػػبالد، كمػػػا 

 .(50)غلب أف يكوف عن أي زلاولة للتفاوض مع اجلنراؿ أجوكو
ـ، يف لوزاكػػا عاصػػمة زامبيػػا كػػل مػػن اإلمرباطػػور 6745جويليػػة6واجتمػػع يػػـو     

اإلثيويب ىيالسالسي والرئيس التنزا  نرير والرئيس األوغندي أبويت والرئيس جومو  
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كينياتا ورئيس زامبيػا مػن أجػل إغلػاد وسػيلة للتهدئػة، إال أف احلػرب األىليػة كانػت 
وجيػػو، ـ، وبػػذلك مل يكػػن يف مقػػدورىم أكثػػر مػػن ت6745جويليػػة4قػد نشػػبت يف 

نػػداء بإيقػػػاؼ القتػػػاؿ وتسػػػوية النػػػزاع سػػػلميا، الػػػذي مل غلػػػد آذانػػػا صػػػاغية، وبػػػذلك 
 . (51)فشلت ادلبادرات الفردية واجلماعية خارج نطاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية

مل تبدأ منظمة الوحدة اإلفريقية مناقشة القضية صراحة إال يف  ـ اجتماع كينشاسا:
ـ، الػذي أكػد 6745كونغو يف منتصف سػبتمربادلؤمتر الرابع بكينشاسا عاصمة ال

أف القضػػػية مرتبطػػػة بالشػػػؤوف الداخليػػػة النيجرييػػػة، وعػػػرض خدماتػػػو علػػػى حكومػػػة 
الغوس دلساعد ا على إغلاد حل سلمي للنزاع، وشكل جلنة استشارية على أعلى 
مسػػتوى، ضػػمت رؤسػػاء سػػت دوؿ إفريقيػػة ىػػم  ىيالسالسػػي، ىامامػػامي ديػػوري 

وجو الكػػػامرو ، ويلػػػيم تواػػػاف الليبػػػريي، جوزيػػػف موبوتػػػو النيجػػػريي، أمحػػػدو أىيػػػد
الكونغػػػويل، جوزيػػػف انكػػػروؾ الغػػػا  وقػػػد ذىبػػػت اللجنػػػة إ  الغػػػوس، وقػػػد ختلفػػػا 

 . (52)اثناف من أعضائها عن الذىاب، وعلا رئيس الكونغو ورئيس ليبرييا
ومػػن رلهػػودات اللجنػػة السداسػػية، الوقػػوؼ علػػى أسػػباب النػػزاع، والتوفيػػل بػػني     
ـ، 6745سػػبتمرب26إلطػراؼ ادلتصػػارعة، فسػافر أعضػػاء اللجنػػة إ  الغػوس يػػـو ا

وذلك للتشاور مع احلكومة الفيدرالية، ولكن طلب حكومة نيجرييا رايا، تأجيػل 
أكتوبر من نفس السنة،، وذلك هبدؼ الوصوؿ إ  إمكانية 26االجتماع إ  ؽلم 

تقويػػػػة مركزىػػػػا السياسػػػػي  تشػػػػديد الغػػػػارات اجلويػػػػة علػػػػى اإلقلػػػػيم الشػػػػرقي، أمػػػػال يف
 .(53)والعسكري يف النزاع
ـــ اجتمـــاع ال ـــوس: اجتمعػػػت اللجنػػػة يف الغػػػوس، وقػػػد حضػػػر االجتمػػػاع ايػػػع  ـ

ادلشػػاركني يف اللجنػػة، مػػا عػػدا رئػػيس دولػػة ليبرييػػا ورئػػيس الكونغػػو كينشاسػػا، وقػػد 
ـ، بيانػا أعلنػت فيػػو أف 6745نػػوفمرب22أصػدرت اللجنػة يف هنايػػة اجتماعهػا يػـو 

 ادة السالـ يف نيجرييا البد أف يستند إ  األسس التالية8أساس إع
 ػ نبذ االنفصاؿ واحملافظة على وحدة األراضي النيجريية.

 ػ قبوؿ التقسيم اإلداري اجلديد لنيجرييا، كما أعلنت عليو احلكومة الفيدرالية.
 وقد قامت اللجنة بتكليف رئيس دولة غانا، اهمة إبالغ حكاـ اإلقلػيم بالبيػاف  

السابل وعلػى إثػر ذلػك أعلنػت احلكومػة الفيدراليػة قبػوؿ مػا جػاء يف بيػاف اللجنػة، 
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يف حػػني كػػاف رد حكػػاـ البيػػافرا، بػػالرفض لتلػػك األسػػس، ومهااػػة أعمػػاؿ اللجنػػة 
 .(54)السداسية

بعػػػػػػد انقطػػػػػػاع داـ سػػػػػػتة أشػػػػػػهر اسػػػػػػتأنفت اللجنػػػػػػة نشػػػػػػاطها  ـــــــ اجتمــــــاع نيــــــامي:
ية األزمػة، وذلػك ألسػباب عػدة ، لتسػو 6747جويلية22إ 64الدبلوماسي، من 

 منها8
ػػػ اجتػػاه طػػريف النػػزاع للتفػػاوض يف نطػػاؽ سػػكرتارية الكومنولػػ  الربيطػػا ، وكػػاف مػػن 
نتيجػػػػػػػػػػػة صلػػػػػػػػػػػاح ادلفاوضػػػػػػػػػػػات التمهيديػػػػػػػػػػػة يف لنػػػػػػػػػػػدف، عقػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػؤمتر كمبػػػػػػػػػػػاال يف 

ـ، ولكػػػػن ىػػػػذا ادلػػػػؤمتر مل ػلػػػػرز أي تقػػػػدـ حلػػػػل ادلشػػػػكلة، بسػػػػبب 6746مػػػػاي21
 صاؿ.متسك حكومة البيافرا باالنف

ػػػ زيػػادة الشػػعور بعػػدـ فعاليػػة منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة يف التػػدخل حلػػل ادلشػػكالت 
اإلفريقيػػػة ضػػػف إ  ذلػػػك اعػػػراؼ بعػػػض الػػػدوؿ اإلفريقيػػػة حلكومػػػة البيػػػافرا، مثػػػل 

 ساحل العاج، تنزانيا غابوف، زامبيا.
 ػػ صلػاح دعايػة احلكومػة االنفصػالية يف اخلػروج بادلشػكلة مػن نطػاؽ احليػز اإلقليمػػي،

 إ  النطاؽ الدويل.
ىذا مػا دفػع باللجنػة السداسػية إ  أف تعػود إ  زلاوال ػا الدبلوماسػية، للتوفيػل    

 . (55)يف النزاع
وبػػدأت اجلولػػة الثانيػػة مػػن اجتماعػػات اللجنػػة االستشػػارية، يف نيػػامي عاصػػمة      

ـ، وصلحػػػػت يف ىػػػػذه ادلػػػػرة أف 6746جويليػػػػة 67و 63النيجػػػػر، يف الفػػػػرة مػػػػابني 
أوجوكو حلضور جلسػا ا، كمػا أقنعػت طػريف احلػرب األىليػة، ببػدء زلادثػات تدعو 

متهيديػػة يف أقػػرب وقػػت شلكػػن يف أديػػس بابػػا تػػت إشػػراؼ اللجنػػة ذا ػػا يف مػػؤمتر 
موسع للسالـ يرأسو اإلمرباطور اإلثيويب ىيالسالسى، وقد أدى اجتماع نيامي إ  

 بابا وىي8 االتفاؽ حوؿ جدوؿ أعماؿ من ثالث نقاط دلؤمتر أديس
 ػ الرتيبات الضرورية إلقامة تسوية دائمة للنزاع.
 ػ تدابري إيقاؼ إطالؽ النار بني طريف النزاع.

ػ توصيل وسائل اإلمدادات التمويلية واإلسعافات للضحايا ادلدنيني، كما أصدرت 
اللجنػػػػة قػػػػرارا يف ختػػػػاـ اجتماعهػػػػا ركػػػػز علػػػػى اجلوانػػػػب اإلنسػػػػانية وطالػػػػب حكومػػػػة 
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شلػرات رمحػػة، وتػأمني حركػة أفػراد بعثػػات اإلسػعاؼ لسػكاف ادلنػػاطل  الغػوس بإقامػة
 .(56)ادلنكوبة

ـ، بغيػة 6746انعقػد مػؤمتر السػالـ يف أديػس بابػا يف أوت  ـ اجتماع أديس بابـا:
تكملػػػة زلادثػػػات نيػػػامي، تػػػت رئاسػػػة اإلمرباطػػػور اإلثيػػػويب وأجوكػػػو، بينمػػػا تغيػػػب 

قػػػاش ال غلػػػب أف يػػػدور إال يف يعقػػػوب، وخلفػػػو وزيػػػر اإلعػػػالـ، الػػػذي أعلػػػن أف الن
نطػػاؽ موضػػوع واحػػد، وىػػو إجػػراءات ضػػم واليػػات الوسػػط الشػػرقي، وكانػػت ىػػي 

 . (57)ادلنطقة الوحيدة، اليت مازالت تت سيطرة االنفصاليني
بػػػػذلت اللجنػػػػة االستشػػػػارية اإلفريقيػػػػة جهػػػػودا كبػػػػرية طيلػػػػة  سػػػػة أسػػػػابيع مػػػػن     

كل طػرؼ رأيػو ومقرحػو يف سػبيل   االجتماعات ادلستمرة، بني طريف النزاع، وأبدى
 إهناء النزاع وؽلكن تلخيص مقرحات احلكومة الفيدرالية فيما يلي8

ػ ختلي الطرؼ اآلخر عن االنفصاؿ ونزع سالح ادلتمردين، وإنشاء قوة أجنبية مػن 
 اذلند وكندا وإثيوبيا، لسالمة أفراد قبائل اإليبو.
 اشراؼ على مناطقهم.ػ إنشاء قوة بوليسية من أفراد قبائل اإليبو ل

ػػػػ العمػػػػل علػػػػى إنشػػػػاء جهػػػػاز السػػػتدعاء القػػػػوات الفيدراليػػػػة يف حالػػػػة حػػػػدوث أي 
 اضطرابات.

ػ التمهيد إلصػدار عفػو شػامل عػن ادلتمػردين، وإعػادة ادلػوظفني ادلنفصػلني، دلصػا  
الفيدراليػػة، إ  أعمػػاذلم علػػى أف يػػتم ذلػػك للمفاوضػػات الالحقػػة يف حالػػة ادلوافقػػة 

 .(58)ادلبدئية
 يف حني كانت مقرحات االنفصاليني كاآليت8   

 ػ استقالؿ دولة البيافرا.
 ػ منع احلصار االقتصادي.

 ػ انسحاب القوات الفيدرالية من اإلقليم الشرقي.
 ػ إجراء استفتاء يف ادلناطل ادلتنازع عليها.

ػػػ الػػدعوة إ  ىدنػػة دلػػدة  ػػس سػػنوات، تكػػوف كمرحلػػة انتقاليػػة لتهدئػػة الشػػعوب، 
 بعدىا العالقات بني الطرفني.    تتحد
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ومن جهة أخرى كانت زلادثات أديس بابا مواكبة للهجـو النهائي الشامل،      
الػػػذي قامػػػت بػػػو القػػػوات الفيدراليػػػة علػػػى مػػػا تبقػػػى مػػػن األراضػػػي يف أيػػػادي قػػػوات 

 .(59)اإلقليم الشرقي
بػػػة، أصػػػبح مػػػن الواضػػػح أف ىزؽلػػػة البيػػػافرا باتػػػت وشػػػيكة وقريــــ اجتمـــاع الجزا ـــر: 

ـ بػػػاجلزائر، وكانػػػت مشػػػػكلة 6746سػػػبتمرب 7فانعقػػػد مػػػؤمتر القمػػػة اخلػػػامس يػػػػـو 
احلػػػػرب األىليػػػػة بنيجرييػػػػا مدرجػػػػة يف جػػػػدوؿ أعمالػػػػو، يف صػػػػورة تقريػػػػر مقػػػػدـ مػػػػن 
اإلمرباطػػور اإلثيػػويب بصػػفتو رئيسػػا للجنػػة االستشػػارية للمػػؤمتر، وحينهػػا ظهػػر إاػػاع 

ويػػة ادلطلقػػة، غلػػب أف تكػػوف حلقػػن بػػني الزعمػػاء اإلفػػريقيني احلاضػػرين علػػى أف األول
، وصػػوت اجلميػػع لصػػا  قػػرار يػػدعو االنفصػػاليني إ  التعػػاوف (60)الػػدماء يف إفريقيػػا

مع السلطات الفيدراليػة، مػن أجػل إقػرار السػالـ يف نيجرييػا، ويطلػب مػن حكومػة 
الغوس أف تعلن عفوا شامال عن البيافرين، وأف تتعػاوف مػع ادلنظمػة القاريػة لتػأمني 

 .(61)ة الشخصية لكل النيجرييني بال متييزالسالم
وادلالحػػػػظ أف القػػػػرار الصػػػػادر مػػػػن ادلػػػػؤمتر اخلػػػػامس بػػػػاجلزائر، أنػػػػو أغفػػػػل بعػػػػض    

التفاصػػيل األساسػػية، والػػيت كانػػت الزمػػة مػػن الناحيػػة العلميػػة الواقعيػػة، وذلػػك مثػػل 
تديػد أجػل زمػين لتنفيػذ مػا تضػمنو القػرار مػن أحكػاـ، كمػا مل يػنص علػى تكػوين 

معػػني يتكفػػل باإلشػػراؼ علػػى تػػدابري وقػػف إطػػالؽ النػػار، وأخػػريا مل يوضػػح  جهػػاز
قػػػرار ادلػػػؤمتر رغػػػم ادلناقشػػػات ، الػػػيت دامػػػت أسػػػابيع يف نطاقػػػو حقيقػػػة مالمػػػح دور 
ادلنظمػػة يف تسػػوية األزمػػة النيجرييػػة، ىػػل ىػػي رلػػرد مسػػاعي محيػػدة أو ىػػي جهػػود 

 .(62)وفيل؟تصل إ  حد الوساطة أو تتعداىا إ  مرتبة التحقيل والت
انعقػد االجتمػاع الثالػ  للجنػة االستشػارية يف منروفيػا يف الفػرة ـ اجتماع منروفيا: 

ـ وكانػػػت فػػػرص النجػػػاح ضػػػئيلة للغايػػػة أمػػػاـ 6747أفريػػػل 27إ 65ادلمتػػػدة بػػػني 
اللجنػػة يف أعماذلػػا لتسػػوية األزمػػة، فقػػد كانػػت القػػوات الفيدراليػػة حلكومػػة الغػػوس 

صػبحت علػى ثقػة مػن انتصػارىا العسػكري، فػرفض مكتسحة دلدف إقلػيم البيػافرا وأ
يعقػػػوب احلضػػػور الجتمػػػاع منروفيػػػا بينمػػػا انشػػػغل أوجوكػػػو بالػػػدفاع عػػػن عاصػػػمتو، 
وهبذا انقسمت اللجنة اإلفريقية إ  قسمني يتػو  كػل منهمػا التباحػ  مػع جانػب 
مػػن طػػريف النػػزاع. فقػػاـ الرئيسػػاف توؽلػػاف وديػػوري باالتصػػاؿ باحلكومػػة االنفصػػالية، 
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تفػػػػاوض ىيالسالسػػػػي وموبوتػػػػو مػػػػع حكومػػػػة الغػػػػوس وبػػػػالرغم مػػػػن اجلهػػػػود  بينمػػػػا
ادلبذولة واحملاوالت الػيت قػاـ هبػا كػل مػن القسػمني، فػإهنم مل يسػتطيعوا تقيػل صلػاح 

 . (63)يذكر
ــ اجتمــاع أديــس بابــا الثــاني:  احتلػػت مشػػكلة البيػػافرا أمػػاـ مػػؤمتر القمػػة اإلفريقػػي ـ

اسػػػػػة ومناقشػػػػػة تقريػػػػػر اللجنػػػػػة ـ، بدر 6747سػػػػػبتمرب 67و 4السػػػػػادس فيمػػػػػا بػػػػػني
االستشػػػارية الػػػذي قدمػػػو اإلمرباطػػػور اإلثيػػػويب، وقػػػد تضػػػمن تقريػػػر اللجنػػػة سلتلػػػف 
اجلهود، اليت قدمتها والتوصيات اليت ارتأ ا لتهدئة ادلوقف، ومقرحا ا بشأف إهناء 

 احلرب األىلية، وإعادة السالـ بالبالد. 
ت تدور حولو توصيات اللجنة، ىو ومن ادلالحظ أف اإلطار العاـ، الذي كان     

دعوة األطراؼ ادلتنازعة إ  مفاوضات يف إطار وحػدة نيجرييػة، مػع الػدعوة لوقػف 
القتاؿ، وقد حضر ادلؤمتر الرئيس الفيدرايل يعقوب جوف، بينما أرسل أوجوكو وفدا 
ؽلثػػل حركتػػػو االنفصػػػالية، الػػػذي اسػػػتندت أوجػػو اعراضػػػاتو علػػػى القػػػرار السػػػابل مػػػا 

 يلي8
 رورة إغلاد صياغة مقبولة لدى الطرفنيػ ض

ػػػ أف مضػػموف ىػػذا القػػرار مل ؼلػػرج عػػن القػػرارات السػػابقة، والػػيت مل تػػرز أي تقػػدـ 
 بدليل استمرار احلرب طيلة ىذه السنوات.
 .(64)ػ ضرورة وقف القتاؿ قبل بدء ادلفاوضات

تػػأثر ومػػن خػػالؿ تقريػػر اللجنػػة االستشػػارية اصػػدر ادلػػؤمتر قػػرارا يتضػػمن إعػػالف     
رؤسػػاء الػػدوؿ واحلكومػػات اإلفريقيػػة، باسػػتمرار احلػػرب األىليػػة بنيجرييػػا، ورضػػاىم 
التػػػاـ عػػػن أعمػػػاؿ اللجنػػػة ورلهودا ػػػا، وثقػػػتهم الكامنػػػة علػػػى إصلػػػاح دعػػػوة السػػػالـ 
بػػػػػػالبالد، ومطالبػػػػػػة األطػػػػػػراؼ ادلعنيػػػػػػة يف نيجرييػػػػػػا بوقػػػػػػف إطػػػػػػالؽ النػػػػػػار والعػػػػػػودة 

 .(65)دللمفاوضات من أجل احلفاظ على وحدة البال
 ـ نهاية األزمة عسكريا: 1
كػػػػاف مػػػػػن نتػػػػػائ  متسػػػػك اإلقلػػػػػيم الشػػػػػرقي باالنفصػػػػاؿ عػػػػػن اتػػػػػاد نيجرييػػػػػا أف      

رلهػودات اللجنػة االستشػػارية، ادلعروفػة بلجنػة السػػالـ، مل تػرز أي تقػدـ يف سػػبيل 
حل األزمة، واستمر الصراع ادلسلح يف حرب أىلية طيلة ثالثني شهرا، وقػد حشػد  



 مجلة دورية دولية محكمة                                مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 224 75لعدد ا
 

، كػػػػل مػػػػا اسػػػػتطاع مػػػػن قػػػػوة عسػػػػكرية وتأييػػػػد دويل، وتطػػػػورت كػػػػل مػػػػن اجلػػػػانبني
األحػداث يف غػري صػػا  قػوات البيػػافرا، شلػا اضػػطر قائػد القػػوات العسػكرية للبيػػافرا، 

ـ. وإهنػػاء اخلػػالؼ مػػع احلكومػػة 6757جػػانفي 66اإلعػػالف عػػن وقػػف القتػػاؿ يف 
 62االتادية، ورفض الشعب فكرة إقامة حكومة بادلنفى، ووصػل إ  الغػوس يف 

جػػانفي مػػن نفػػس السػػنة، وفػػدا ؽلثػػل اإلقلػػيم ادلنشػػل، برئاسػػة جديػػدة ؽلثلهػػا فيليػػب 
إيفيػػػون ، الػػػذي صػػػرح بقولػػػو لقػػػد زالػػػت بيػػػافرا مػػػن الوجػػػود وضلػػػن نعػػػرؼ بسػػػلطة 

 .(66)حكومة نيجرييا الفيدرالية رايا
وخالصػة القػػوؿ أف احلػرب  األىليػػة يف نيجرييػا، ومػػا  خلفتػو مػػن دمػار،  مػػس     

البشر ،خاصة وسط اإلقلػيم الشػرقي.  إال أف  ىػذه التجربػة لعبػت دور  احلجر  و
اغلابيا  يف توطيد العالقػة بػني األقػاليم النيجرييػة والتقليػل مػن وزف القبيلػة يف احليػاة 

وكانػػت عونػػا  علػػى عػػودة الوئػػاـ و االنسػػجاـ بػػني  .(67) السياسػػية النيجرييػػة ككػػل
ىػػذا ادلقػػاؿ نطػػرح السػػؤاؿ التػػايل  ىػػل  أعضػػاء  اوتمػػع  الػػدويل  اإلفريقػػي  وختػػاـ

 األحداث األخرية  يف نيجرييا  اليـو  بني ادلسلمني و ادلسيحيني مردىا تارؼلي. 
 

  ق:ـــالتوثي
                                                 

، مكتبػة األصللومصػرية، مشكالت القارة اإلفريقية السياسية واالقتصـادية راشد الػرباوي،  (1)

 ـ.6747، 6القاىرة، ط

 16، 15ص
 نفسو.( 2)
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"La Guerre se porte maintenant sur le pétrole au Nigeria", 
Journal Afrique nouvelle, N1114,19-25juin1969, , p7. 
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 حركتي التحرر الجزائرية والتونسية.االتصاالت بين بط اعبد الحميد مهري، ر 
 جامعة المسيلة - قسم التاريخ - علي أحمد مسعود سيدد 

 
 :ملخص
تتميز  سريززًنب  اززد امميززد سضززية اللثززءليا تززءل ياو كالتلززاضل  ضززا  ززء  اهلء زز        

ء يف تزان،ل كالريزءدة يف ال زارب الاطين يف حي ا انتصءر امييزء  الدٕرياطيزا ٌك  ضز
 ثز  سضزية ازاءتك ك ضالتزك يف    باضزا التحييزيل ك زد األسٌن العزء  مزالتحييييا ك 

كر يريززء مجعيززا الب اززا ار ا ززييٌن ال يتززانيٌن تتززان،ل  سريززلاااللثززءا الززاطينل   ززء  
الحتءديزا حي ززا االنتصزءر تتززان،ل كمزا سززء س لزك سززو رتز     ززء  ك يرزا سزز   ززءدب 

ام   الدستارة اميل حتدث  لضء يف سلءسزاء  ًت ةزا سدزيدا تصكا زي كسلء  ي 
كتع  ءتززك سزز  تعززض اهلء ززز ٌنل  التثززءسو تززٌن حززي ر التحززير ار ا ييززا كالتانريززيال 

     ذلك يف يو عتمدسكنار الديو تو يماد...إخلل   ي ءلبءمي  يرا ك  كز اليتء
ا سلكل كاضءدا  ر زء  درتزك مء سدء ضلءاهع اسء  الر مجع     تءتء  اليب ل ك 

ك ززززد حتمزززز  سضززززية  .ل كتعززززض األدتيززززء  اهار ززززا للثززززءا مزززز   اهيح ززززايف اللثززززءا
زز    سريززاكليء  بريززء  يف تززان، كمززا ر ززي، رمعيززا الب اززا ار ا ززييٌن تءل يتانززا ٌك
مي زا انتصززءر امييززء  الدٕرياطيززال حيززط كززض تلدززءط  اززًن يف رتزز  االتصززءال  

 ييززا كالتانريززيال تعززد ث  اسززت مي  زز  الي ززيد الزز ة حررتززك تززٌن حززي ر التحززير ار ا
األبيءا الريءترا لتد يم  يى التاا   تٌن الدزعاٌن لسزااو سزء   ةزك الت زءر   ز  
امززدكد ار ا ييززا التانريززيا  ء ززا ارلززا  الدززي ي كامي ززا ال رء يززا  الديليززا ست  يززا 

تاا ز  انتضز  لزي،  حريز  يف البي  الديليا ك يك ضء اهرتاسيا تٌن الا ديو لم ا ال
لتد يم  الرثيا ار ا ييا يف تان،      ضد  ازد امميزد سضزية تز  كد زم ندزءط 
ام   الدستارة اميل كتةعي  سديكض كحدب  ةءح حي زء  التحزير اهرءرتيزا. كيف 
مززز ا اهرززززءا َزززءكا التعييززززا نزززز   الداصزززيا اللثززززءليا كإتزززياز ندززززءطضء يف تززززان، 

ا زز  تززٌن الدززعاٌن كاسززت مءر  لززيت  الع  ززء  اللثززءليا كدكرمززء يف تع يزز   ززيى التا 
 .ار ا ييا  د االستعمءر امديط التانرييا
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ABSTRACT: 
Abdelhamid Mehri’s  struggle march was characterized by 
the richness and diversity. He was a militant nationalist in 
the Movement for the Triumph of Democratic Liberties 
and its representative in Tunisia, the leader of the 
revolution, and the Secretary General of the Liberation 
Front Paryt. Mehri  has spent his youth and adutlhood in 
the national struggle, official Algerian Zatonien  Students 
Association in Tunisia, and was President of the federal  
victory movement  in Tunisia, which enabled him to link 
the close ties with the leaders and activists of liberal destour 
party , talked about on several occasions praised the bonds 
of solidarity between the rival Algerian and Tunisian 
liberation, and his relations with some militants, such as 
atahir Qiqh and Azzouz Rabbain  and Noordin bin 
Mahmoud ... etc.  Relying on the writings of the man, and 
the information we have collected from him verbally, and 
certificates of guys trained in the struggle, and some of the 
literature of the struggle of this stage , Mehri was carrying 
heavy responsibilities in Tunisia who is president of the 
Association of Algerian Zaytuna students and a 
representative of the Movement for the Triumph of 
Democratic Liberties.He made great activties in the 
communication link between the rival Algerian and 
Tunisian liberation, having invested all balance achieved by 
previous generations to strengthen the bonds of 
communication between the two peoples, both as traders 
left  across the Algerian Tunisian border, especially the 
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southeast and cultural movement religious manifested in 
religious ways and their branches sprawling between the 
two countries.This communication is over, not only to 
strengthen the Algerian problem in Tunisia at the time of 
Abdelhamid Mehri and even support Activities of liberal 
destour party and also  activate project unit struggle 
Maghreb liberation movements. In this article we are trying 
to promote the  struggle of this personality  and to highlight 
his activities in Tunisia and his  role in strengthening the 
bonds of communication between the two peoples and 
invest to link the the Tunisian-Algerian struggle relations 
against modern colonialism 

 
 أوال: عبدالحميد مهري مناضال في الحركة الوطنية:

ندص سضية كتع م يف تيت   م ككطليال كما سء ثسضم يف تع يمك كت ايلك       
ليصاح ااصيا كطليا تءرزبل  ء  وء دكر  ء   يف امي ا الاطليا االستر ليال 

ييٌن حيط  ي لء سضية سلء   يف ح   الدع ل ك يءديء يف مجعيا الب اا ار ا 
طءرا يف حي ا انتصءر ل حييء  الدٕرياطيال ك ء   يف رلا التحثًن إيف تان،ل ك 

 ل كما سء ساف نةص  امديط  لك.  4252الندالض  ارب  ءتح نا م  
 ـ عبد الحميد مهري النشأة والتكوين1
 اد امميد سضية ااصيا سيسا ا يف نثءا امي ا الاطليا ك ارب التحييزي كيف     
ث ييززز   2الرييءسززيا يف  ضززد االسززتر ال كلزززد تززءنيك   ززي   ريززلبيلا يززا   اميززءب

سو ثسيب يء ظال  زء  كالزد  إسءسزء كسيتيزء سصز حء انترز  سزو الرز  سزاطو  4221
ثبززداد  اذل انززيك  ككادة ال نززءعل كذاض  ززيتك يف  ءهززا كثحاازمززء ياا ةززك الاطليززا 

يززكل  رززد حتززاا اذل ربزز  لززك  كبضززاد  التع يميززال كسززء لاززط ث  اسززترب  األنظززءر إل
  متكل حتا تك مءلا الرييءسي ال  يمل   يزا حزدث ذلزك كسزو  زء  يرزا كراو 

  ر  ساام  اليب  كإظضءر  ن   اوءلا كاه ءنا؟
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إ  امزززديط  زززو اهلازززت كتيلزززا اللدزززصب سضزززم يف التعزززيف   ززز  ااصزززيا سضزززية     
ل ستديلززززا ك  زززز   ااسزززز  ناا ضززززءل ندززززص سضززززية يف ثحثززززء   ء  ززززا ستاسززززبا امززززءا

كستدززززا ا تءهراسززززء  الاطليززززال كس ت سززززا تءهرءكسززززا الززززر كثززززت نززززء ُزززز  ا تمزززز  
ار ا يةل  يست األسيب يف ذملك كما  يب يء   سعىن الاطليا كالتمريك يراسء  
الداصيا الاطليا يف كبزك سيءسزا الربيسزا كالتدزايك الةينريزيال  زء  كالزد  الدزي  

اهتع مزال كلزد تزءميكش سزو ثسزيب ن حزت سزو  مءر سضية سو ُاا سديلا  ريلبيلا 
الرززز ل كسثززززءرنء األ زززز يا تيبزززز  اذل سلبرززززا الدكسززززو تاريزززز يبل كمززززي سززززو األسززززي 
الدززززييةا الززززر زاد ااززززترءوء تززززءلع م يف تي تضززززءل درس الدززززي   مززززءر سضززززية يديلززززا 

ل مث انترززز  اذل انزززيك  حيزززط كلزززد سضزززيةل ك زززء  لزززك 4247 ريزززلبيلا سلززز   زززء  
حيزط ثسزضم يف د زم حي زا األسزًن  ءلزد ك  زي يف ك ء رزك  ندءط   مزي كسيءسزيل

  زز   ييثززا تلديززد ترززءنا  الت ليززد اعباززءرةل ر عضززء ث يززء  انززيك  ك ززد ي ززا  
(ل ك ززء  كطليززء سرءكسززءل حيززط  ززءرض تدززدب سدززيكض 1 مززءر سضززية سززو سا عيضززء 

تزززاادة ال نزززءع  4220(ل كاسزززتري يف  زززء  2" ياليزززت" كنزززدد يا زززا اهزززيحاٌن تزززك 
كإسءسززءل اسززتبءض ث  ٔ ززا نزز   الا ززدب الصززرًنب حي ززا   ميززا كديليززا ذا عززا  سدرسززء

الصيتل ك ء  لك الدكر األسءسي يف ت ايو كتلدلا االتو  اد امميد تدضءدب سو 
 (.3تعي اا  و  ي      العء  ا كتيلتضء 

درس  اد امميد سضية يف ال تء ل حيزط ت رز  سازءدل الزديو كال رزا العيتيزا     
  اهريززززز د الززززز ة ياسزززززك كالزززززد  كيف الايزززززتل ك زززززد ا تدزززززا  يزززززك كالزززززد  يف ح رزززززء

س لانء  سءمم يف تةتيرضء كر ءيتضءل كما سء مسح ل تو سو حةظ الريآ  ال زي  
كالتةرززك يف الع ززا  الدززي يا كاسززت ا نء ززيا ال رززا العيتيززال تززايف الاالززد  مززءر سضززية 

ليززال  ززء  سززلضم اهلء زز  كتززيا ت سيزز  ثك يززءو ليسززءلتك التع يميززا كالاط 4222 ززء  
 ازززد الي زززء  تزززو العرزززا  الززز ة تالزززء  الدزززي   مزززءر ركحيزززءل ك زززد حتمززز  سريزززاكليا 
إ مززءا تع ززيم االتززو سضززية كر ءيززا اززاك  األسززيبل  ززء   رززدا  الاالززد كمززا يف سززو 
الريءدسززا سززو  مززي   ءبعززا لعاززد امميززدل د عتززك ل سززتعداد هاابضززا اميززءب الدززء ا 

ا زيل كا تدزا  ازد الي زء  تزو العرزا   زدرا  البةز  كحتم  اهرياكليا يف سزو س
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كإس ءنيءتك  ءبتضد يف ت ايلك كت ريةك ٌء   مك الدي   مءر سو جتءر  كسعءرفل 
  ززء   ثزز ك   زز   اززد امميززد  اززًنال كمززا سززء حززءكا ثحززد ر ززء   اززد امميززد يف 
ح رء  الدرس تا يحك تءلراا3" ك د تط  اد الي ء  العرا  ال ة  ء  سري مء 

ءس  يف م ا الدزء ل ثة  ازد امميزد سزو   مزك كتاا زعك ككطليتزك انزًن ال  زًنل   
 مء سرء  سو اعي  كن ي  كثدتيءتك اللصزي  ال ازًنل   ءنزت لزك تابيضزء   ازًنب"ل 
كيثيا الدءمد  ء  3 " لدسء  لء  زرءرا يف ح رءتزك ثنزء كسضزية االتزو  لزء َةزظ 

 زز  تززءلراب لززو يريززرتب  إال تززءلراب"ل   يززكل ك ززء   اززد امميززد ستززص يا ترالززك 3 سززء ث
كيا د الدءمد ث     ذلك  زء  سزو تي زا الدزي  الاالزد  مزءر سضزية الز ة ث زءض 

 (.4تع مك كث   ك     الدي  اتو العرا  
 مززء  ززء  أل يززك األ زز  اهالززاد سضززية دكر مززء  يف تع ززيم كت رززٌن  ادامميززد       

تززدري، تءهريزز د الاحيززد لرييزززا ساززءدل الاطليززال  ززء  تززدكر  اسززتا ا كالززد  يف ال
كادة ال نءعل كظ  يتعضد سضية كيلةا   يك هاا  ا تع يمك يف تان،ل   ء  ي ءتا 
األ  يف حتمزز  اهريززاكليال كمززا سززء تدززًن اليززك اليسززء   الززر  ززء  ياعززط نززء إليززك يف 

 (.5تان،ل كالر ثكرد اتو العرا  تعثء سلضء يف س  ياتك 
يزد ثخ ث زي يزد    ازدالي ء ل ث زري سلزك سزلءل ا تةز  كندًن اذل ث  لعاد امم   

ل رزززءميبل  4251ا ززي  يف التع ززيمل  ززدرس يف ال تءنيززا كيف تززان،ل كانترزز  يف  ززء  
اُيط يف العم  الزاطين سز  ث يزك تزاادة ال نزءعل كاُزيط يف باضزا التحييزي الزاطين 

 (. 6كما طءل  ملدسا تءلرءميب 
  الدزززي   مزززءر سضزززية دكر يف إندزززءو ثكا ك زززد  زززء  ألرتعزززا ط ازززا سزززو ت سيززز     

سدرسا حيب تاادة ال نءعل سلضم اهالاد سضية ك اد الي ء  تو العرا ل استبء اا 
ا  يتريتاا سو ارمعيا البي يا الستر ا  ءدتضء يف  تح سدرسا ل تع يم امي مسامء 
د سدرسا "التض ي "ل  تحت ثتاانء كدرس نء اياخ  ء  وم  ث  يف ت ايو  از

امميززد سضززية الزز ة التحززا تصززةاف اهدرسززا سلزز  ا تتءحضززءل كسززلضم األسززتءذ طززك 
تاسديو الرءد  حيلضء سو سبيال كالرء ي  يري  اتو سضيدة  م الدضيد يمد 
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العييب اتو سضيدةل ك ء  ومء  ث  يف است مءا سضية مةظ الرزيآ  ال زي   زء  
 .ك مي  ستا  دي سلا 4222

ضيدة ز  م الدضيد العييب تو سضيدة ز تص ًن تءلغ     ك د  ء  لعيري  اتو س     
ت ايو سضية الع مي كالاطينل ك ةك سضية تصنك  اة الداصيا  ء يا     الظ م 
كالعااديال "ااصيا الدي   يري  تو سضيدة  ءنت ااصيا كسبء تٌن العصار 
و الر تعء ات يف اهرءكسا ار ا ييا.  ء   ء يء  ييج سدرسا  ريلبيلا كل لك س

اري  ال ة  ء  يترو ال را العيتيا ك  ا  الديو س  الر ي  سو ال را الةينرييا كما 
اري  ال ة اضد     حتاي  اهدرسا سو اهدارس اه دكبا تءلتدريج إذل ث    ات 
ال را الةينرييا     ال را العيتيا.  ء  ر ك اهلل ال يترو ال را الةينرييا إال   ي .  

  (.7 ء   اة الداصيا" 
ل ك دسك ايا ك لص ب الرتكايحل 4222ثمت سضية حةظ الريآ  ال ي  سلا     

كث يمت لك حة ا ستاا عال كتعدمء ب ، سضية لدراسا   ا  ال را كالديو     
يد الدي  يمد العييب الصء ريل ك ء   د ث م  دراستك تءل يتانا  ءستردسك  اد 

مء درس سضية     يد الدي  الي ء  تو العرا  ل تدري، يدرسا التض ي ل  
اليتءين  مي تو ثيب حةص ال سارةل لرد  ءنت سدرسا التض ي  سدرسا ِاذبيا 
استرب  وء ث ء   اهدرسٌن كالع مءول كما سء ثسضم يف ت ايو ُاا ستع ما 
ككطليا  ء  سضية كاحدا سو ربءالهتءل كتةث  سء حص ك سو تع يم يف اهدرسا 

ل يتانا يف الريلا الياتعا ساءايب ليحص  تعد سلا     ادسج سضية  لدسء التحا تء
اضءدب األم يال مث التحا تءلتع يم العءرل ليحص      اضءدب التباي  تعد   ث 

            (.  8سلاا  
كم زز ا يت  زز  للززء ث   اززد امميززد سضززية ندززص يف ثسززيب كتيلززا كطليززال  ززيف      

 زززززا العيتيزززززا كاعسززززز سيا يدرسزززززا سلضزززززء سازززززءدل الاطليزززززال س  مزززززء ت رززززز  دركس ال رء
التضزز ي  كتءل يتانززال كمززا سززء ثسززضم يف نثززج ااصززيتك كيف ت ايلززك الززيزيول  مززء 
حززززيص سضززززية   زززز  تع ززززم ال رززززا الةينريززززيال كذلززززك سززززو  زززز ا احت ء ززززك تززززاعض 
اهدرسٌن كاه رةٌن ثك سو  ز ا الزدركس الزر  زء  يتبزاض نزء اه رةزا  يف سدرسزا 
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ال رززا كاط  ززك   زز  ال رء ززء  األكرتيززا  ززد سززء د يف  التضزز ي ل ك ززء  تع مززك وزز  
 (. 9ت ايلك العصية كاط  ك     ال رء ء  األبلايا 

 ـ نضاله في حزب الشعب: 2
دل يززززتع م سضززززية سززززو اززززيا ك كثكللززززك الزززز يو احتززززك نززززم الع ززززا  كاهعززززءرف      

 حري  تز  ك ز لك سازءدل الاطليزال ك زء  ل دزي   ازد الي زء  تزو العرزا  الزدكر 
لي ي، يف ت ارب اجتءمك الرييءسزيل  ضزا سع مزك األكا الز ة ازيح لزك سعزءين الاطليزا ا

ك ي ززك تبايعززا اهريززتعمي سا ززدا لززك دا مززء ا  سززء ث زز  تززءلراب لززو يريززرتد اال تززءلرابل 
دكر اندسءج سضية يف  4222ك ء  للدءط   يا ثحاء  الايء  تاادة ال نءع  ء  

سعزززرتا اللثزززءا الرييءسزززي ترزززاب سززز  العمززز  الرييءسزززيل مث د ززز   ادامميزززد سضزززية 
 4225كءيزززا امزززي  العءهيزززا ال ءنيزززال حيزززط ازززءرا يف التحثزززًن هظزززءميا  سزززءة 

ترييتززك كادة ال نززءعل كال نعززيف سززء إذا  ززء  التحء ززك نزز   الدززع   ززء   ازز  مزز   
األحداث ثك تعدمءل كا   ءنت تعض اليكايء  تا د ث  سضية كإ اتك اُيطزاا يف 

لدزززع  سززز  كءيززززا امزززي  العءهيزززا ال ءنيزززال ك زززء  سزززو سضءسضززززء   يزززا سزززييا مززز   ا
(ل ك ززززو مزززز   األحززززداث يتحززززدث 10 4225التحثززززًن هظززززءميا  ال ززززءسو سززززءة 

 ازززدالي ء  تزززو العرزززا  يف س  ياتزززك   ززز  حريزززو تلظزززيم اهظزززءميب تزززاادة ال نزززءعل 
 كاهدءر ا الااسعا ل ري ء   يضء ك ء ا الداء ل كث  اهالاد سضية  ء  ٌو  بااا
يف اهتظززءمييو سبءلاززء تززص  ت ززا  اهظززءميب سزز ميا كمءد ززال كثنززك ااصززيء  ززء  سززو 
سلظمززززي التظززززءميبل ك ززززد تةبززززو هززززااسيب اسززززتعمءريا مززززد ت لززززد   اللززززءس اذل ر زززز  
الري حل كمت التد   سييعء ليب ااا سلضم إ ةءو األس حال ك د ك ا نء    ءس  

الاد سضية       متكل كبضد   ريلبيلا     األسي كترد  تءلد ي عسء  الا دب اه
يف هتد ززا األسززارل كل ززو اسززتة ازا  الززدرا كاهريززتاطلٌن كا ترززءا اهلء زز ٌن سززا  
ا بياتء ك ا   يف الا دبل حيط ا تر  ث    اهلء ز ٌن كسزلضم  ازد الي زء  تزو 
العرززا  كث ززد  ثززاء ل كحززءكا  زز ب اهريززتاطلٌن ث  يض مززاا   زز  امززي العززييبل 

ي ا تي ي، الا ديا ك مي اتو حاي ، ليب ااا ابتمء ء س   ءسز  ام سريلارل ءتص  
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العمءلزززال كمزززا االبتمزززءض الززز ة حثزززي  اهالزززاد سضزززية كك ززز  حزززدا  ززز رب حريريزززا  
 (.   11 ءد  تتعيض وء كادة ال نءع 

 ءيش سضية الدء  م   األحداث  و  ي ل حيط  ء  ندبء  مو   يزا     
كستززص يا تءال ترززءال  الززر طءلززت سلء زز ي امزز   الريززييا الززر نظمززت اهظززءميا ل 

كادة ال نزءعل كستصهززء سزو ح ززم اهزااسيب االسززتعمءريا اهريزتضد ا ل دززع  ار ا ززيةل 
كاها ززززد ث  سضززززية امتزززز  وزززز   اهصسززززءب كارززززيا م اهيت اززززا يف حززززا ار ا ززززييٌنل كازداد 

لدززع  إ ززيارا   زز  االُززياط يف العمزز  الززاطين سةثزز  التيززءر االسززتر رل مزز   ا
    مجعيا الع مءو الر يترءسم سعضء ث  ءرمءل ك د حتدث ثستءذ  اتو العرا   و 

"كتءللريززاا هلء زز ي بي ززي  ززء  ثحززداث الززدركس اهريتا صززا سززو امززاادث  ززء  3 
 ءنزززت نربزززا انبززز   عدراا بديزززدل كلربيعزززال  اءللريزززاا لززز دراا   4225سزززءة 

   عءلزا لتحريزا االسزتر ا ارديد  رد اتثح ثنك سو الثيكرة الاحط  زو كسزء 
كث    ث  ا تدا اال تةءو تءهبءلاا تكل ثسء تءللرياا ل ربيعا  لعين نا     اهةءميم 
الريززززززززءترا يف ال ةززززززززءح كالتلظززززززززيم كالززززززززر  ءنززززززززت سعضززززززززادب  ازززززززز  امززززززززي  العءهيززززززززا 

 (.       12ال ءنيا..." 
ا ندزززءطك كثسزززء  زززو الظزززيكف الزززر اُزززياط  يضزززء رمسيزززء يف حي زززا االنتصزززءر كتدايززز    

الع زززززين  رزززززد  زززززء  يلءسزززززاا سدزززززءر ا امي زززززا يف االنتاءتزززززء  التدزززززييعيا يف نزززززا م  
ل كتريززعةلء ازززضءدب سضزززية يف إحزززدى اهلءسززاء  يف تا زززيح ذلزززكل حيزززط 4221

ثكرد سضية يف سعيض حدي ك  و ر يا درتك يف اللثءا يمد العييب دسءغ العرتكس 
سءغ العرتكس(  ء  تعد حاادث الدضءدب اآلتيا3 "كثكا حءدث لرءو نثءرل سعك  د

ل حيلمء  زير حز   الدزع  ار ا زية انزيكج سزو اللثزءا الريزية اذل 4225سءة 
اللثءا الع زين كالرتازح ل نتاءتزء ل ك لزء يف سلبرزا كادة ال نزءع   ز  سريتزا سزو 

سء تز اا حء زيب يف األذمزء ل كاذا تلزء نت رز   4225سءة  1سديلا  ءها كثحداث 
ااس تا ءدك  كاألخ يمد العييب يف الا ت ال ة  لء نعم   يك س ءها سو األخ ام

يف الرييل ط اء سلء انزيكج ل عمز  الع زينل ك لزت ثتصزار ث   ز  سزء يب ز  سلزء مزا 
حتثًن الريءحا العءسا ل اباءول كل زو تعزد ا تتزءح االبتمزءض ط ز  سزين ث  ثرترزي 
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حيززززءع دك  اهلصززززا كثلرززززي  باززززال ك ءنززززت ثكا  باززززا سيءسززززيا   ليززززا ثلريضززززء يف 
 (.  13إ دادل كال استعداد..." 

 ءنزت مز   تدايزا العمز  اللثزءرل الع ززين هضزية يف حي زا االنتصزءرل ك زء  ذلززك     
ل حيزط ثط زا سزياح سصزءرل كترزير الرتازح 4221تعد تصسزي، امي زا يف ث تزاتي 

كانتضززءج سيءسززا اللدززءط الع ززين ل حزز    4221ل نتاءتززء  التدززييعيا يف نززا م  
 ا الريية.                                                                                           تدا اللثء

ك زد اسزتبءض سلء ز ا حز   الدزع  يف كاد ال نزءع ث  ٓررزاا ٍءحزء  سعتزز بل    
حيزززززط تيازززززح اهلء ززززز  يمزززززد تزززززو تةتيرزززززال ك زززززءز   يمزززززء تعزززززد  ء مزززززا امززززز   يف 

ا سيبل ك زء  ذلزك انتصزءرا سعلايزء ل حي زا االسزتر ليا الزر االنتاءتء  الا ديا ألك 
اسو سضية تلض ضءل كي  ي ث د اوءدة طًنكش ر يزا سضزية يف الدراسزا كاللثزءا 

كاالنتاءتززء   ءنززت الةي ززا الززر كبززد  4225تززاادة ال نززءع ث  سظززءميا  سززءة 
طزززز   سدرسززززا التضزززز ي  ثنةريززززضم ٕززززيك    مززززء ل لثززززءا الرييءسززززيل كث  سضززززية 

ءلت اسزززك كحياتزززك كسردرتزززك  زززء  اهلء ززز  الازززءرزل حيزززط  زززء  ندزززبء  ززز ا امم زززا ت
ك بياززززء سةامززززء يف امم ززززا االنتاءتززززء ل تعي ززززت   يززززك سزززز ء  كادة ال نززززءع  ززززء  

 (. 14خببءتك اممءسي الاطين ال ة ات   تعثضم  4221
"اهلظمززا انء ززا"ل كالززر ا ت مززء سضززية  4220ك ززد ثندززص  امي ززا يف  ززء      
اب يف البييزززا الصزززحيحل حيزززط جتلزززد  زززدد سزززو ازززاء  ت دتزززك كادة زنزززءع يف  بززز

اهلظمززا تزززاادة ال نزززءع الزز ة ارتزززا  امسزززك  سريزززلاااهلظمززا كسزززلضم سزز يمء  تي زززء  
 (.15 4254ت يراد ياسال اذ ا تر  سعك  ء  ك ي سعك  سو س و  لءتا  ء  

سززءل حيززط تتلززء ،  ززء  امززياا الززاطين ندززبء يف  ييززا كادة ال نززءع ك ءهززا  ما      
األحز ا  كارمعيزء  الديليزا يف  دسززا ثمزدا ضء كحتريزا سبءيضززءل  زء  سضزية سززو 
الرءدب األسءسيٌن مي زا االنتصزءرل ارتزا  تع  زء  ك يرزا سز  ٌ  زي مجعيزا الع مزءو 
ال يو ي تري س  تابضضم   ييء كركحيءل كس  سرياكرل ح   الايء  ار ا زية زنزء  

 (.  16يمد العييب 
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ــا      ــونه ودورب فــي ربــط العالقــات بــين حركتــي التحــرر ثاني ـ مهــري فــي ت
 الجزائرية والتونسية.

التحززززا سضززززية تتززززان، هاا ززز ا دراسززززتكل كذلززززك ر رززززا ط اززززا  4220يف  زززء       
سدرسا التض ي  تاادة ال نءعل كسلضم يمد الصءحل رحء  ك يريءكة زيتزا   ازد 

ياخ اهدرسا اتةراا س  إدارب ال يتانا ال بيال كالدضيد  مءر اابييبل كيادكا ث  ا
  ززز  إرسزززءا تع زززء  اهدرسزززا السزززت مءا تع زززيمضم العزززءرلل ك زززءناا يلةرزززا    زززيضم 

 (. 17كيتعضدكمم تءل يءرب 
كيف تان، اُيط سضية يف امي ا الب تيا كيف   يا حي ا االنتصءر ل حييء       

كاهضزززءبييو كتلريزززيا  الدٕرياطيزززال  زززء  سزززو تزززٌن ندزززءطءهتء اعازززياف   ززز  الب ازززا
 الع  ا س  اهلء  ٌن الدستاريٌن. 

 ـ دورب في قيادة الحركة الطالبية الجزائرية بتونه: 1
تيز سضية سل  التحء ك تتان، سلء   يف امي ا الب تيال ك ءنت م   
امي ززا  ززد تززدث  يف االنرريززء  اذل بلززءحٌنل مجء ززا الاع ززا اهاالززا  رمعيززا الع مززءو 

بززي  انتاءتززء   4222يززا اهاالززا  مزز   الدززع ل كيف تدايززا  ززء  كمجء ززا ارمع
لت ديد س ت  مجعيا الب اا ار ا ييٌن تءل يتانا يف ظ  تلزء ، حزءد تزٌن ارلزءحٌن 
اهتصءر ٌن     الريءدبل بلءض ساارل رمعيزا الع مزءو رازح يمزد اهي زي   ز  رثس 

يززد سضززية كيمززد  ء مززال كبلززءح حزز   الدززع  راززح  ء مززا   زز  رثسززضء  اززد امم
سياز ززال كثسززةي  االنتاءتززء   ززو  ززاز ارلززءح ال ززءينل حيززط انتازز   اززد امميززد 
سضية ر يريء ويلتضء التلةي يال ك مت األ ثزءو اآلع ثمسزء ضم3 البزءمي  يزدا ل 
ك ززءحل الصززءحلل ك ءسززم رزيززال كساززءرا سء ززيل كسزز يمء   اءسززول كيمززد كا  ززي 

(ل ك ززد حترززا مزز ا الل ززءح   زز  18ة تءنءسريززال كالبيزز   يتززاش كيمززد  يريززءك 
الزززي م سزززو امم زززا االنتاءتيزززا الزززر ندزززبضء ك زززد سزززو مجعيزززا الع مزززءو تي ءسزززا العزززييب 
ء يف الززززد اب لعززززد   التاريززززيل كالزززز ة يزززز  ي يمززززد الصززززءحل رحززززء  ثنززززك  ززززء   ززززٓي
التصزززززززايت   ززززززز  سضزززززززية كل زززززززو مززززززز ا األ زززززززًن  زززززززل  اهةءبزززززززصب ك زززززززءز األكا يف 
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ندززءطك كاه ءنززا الززر ثحيزمززء يف  يززءدب مجززاض  االنتاءتززء ل ك زز  ذلززك بززءو تةثزز 
 (.19الب اا   ا اهظءميا  

لرد ارتا  سضية تع  ء  ك يرا س  البز   ال يتزانيٌنل ك زء  لزك دكر 
مء  يف رت  اتصءا ماالو تءم  ل  ء ي نةيزك اذل ار ا زي ابتضزد سضزية يف التص يزد 

هاءازيب ك زًن اهاءازيبل     ارتاءط الب اا تزءم  ل كذلزك سزو  ز ا االتصزءال  ا
كيف مز ا اعطزءر يز  ي البءلز  ال يتزاين كاهلء ز  األسزٌن تديدزي ثنزك نظمزت زيزءرب 

ل كذلزك 4222هريارل الب ازا ال يتزانيٌن ل يزءرب سرزي امز   تزءر ا ي العء زما سزلا 
تءلتلريزيا سز  اهيحزا   اززد امميزد سضزيةل ك زء   ززمو ىمزاض الب ازا سالزاد  ءسززم 

رءسزم مزينل ك ازد امميززد تا م زا كالدزضيد ًتزءر   يز ل ك  ززي نءيزت ت رءسزمل كت 
 ززءلال ك ززياب.. ك ززًنممل كيزز  ي ث  مززاالو بززءسكا لتم يزز  سريززيحيا تعلززاا  "الاا ززا 
تززءهلل امةصززي"ل تعززد ث  س  ززاا يف اززي  الززا د سريززيحيا "طززءر  اتززو زيززءد"ل كثكززم 

تءل ااتت الاطليا"ل ك ء  التراا يف سري ام   يلء  ٌن يرءمساكم "اعٕء  تءلريمل ك 
 (.20سلضم يمد العييب دسءغ العرتكس ك اد امميد سضية 

كحتزدث ثتزا الرءسزم سززعداهلل  زو سضزية البءلز   رززءا ثنزك  زء  ز يمززء 
تءلبايعال "رثيتك ذا  سيب يف  زءتح سزلاا  انمريزيليء  سزو الرزي  اهء زي ٔبز  

تززززٌن  ززززءدب حزززز    يف مجزززز  سززززو الب اززززا ار ا ززززييٌن تتززززان،ل ثيززززء  ندززززا  انزززز ف
الدزززع ل ك زززد سزززيى انززز ف اذل األتازززءضل كسزززلضم ط ازززا ال يتانزززا الززز يو حدزززدمم 
امزز   لي انززاا سززو ط  عززكل ك ززء  سززي سضززية اززءتء طايزز  الرءسززا َيززا ارريززم 
ذر  ال ريزززء  اززز ءض الر ززز ل  زززء   زززد ث مززز  دراسزززتك يف بزززءس  ال يتانزززا كيعزززيف 

د  صززا  تابززك سضززية تا ززد (ل كمزز   الدززضءدب ألحزز21ثك ززءض الب اززا تتةء ززي ضء" 
    اه ءنا الر ثحيزمء سضية يف األكسزءط الب تيزال ك زد  ثز  سضزية ث  يريزلد 

 ر ءسا احتءد الب اا للء اك سياز ا كتةيغ لتم ي  ام   يف تان،.
كم  ا  رد  ء  هضية دكر يف تلظيم كتةعي  مجعيزا الب ازا ار ا زييٌنل 

ينل كتةثزززز  ر ءيتززززك كتلدززززيبك ث زززز   كتياززززيدمء ل ريززززء  تززززدكرمء التع يمززززي كالززززاط
 (. 22س ءنتضء يف اميءب  التانرييا كار ا ييا 
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 ـ تمثيله لحركة انتصار الحريات الديمقراطية في تونه:2  
ال نعيف ال  ًن  و دت ي يا حي ا االنتصءر تتان،ل كسء إذا  ء  سضزية 

سززي   زز  ثكا سززو تززاذل سريززاكليتضءل ك ززد  ززء  الدززءذرل اه ززي الزز ة درس تءل يتانززا 
ل كسززع  عتززيا  اتةززء  تعززءك  سزز  امزز   4221تززان، يف طييرززك اذل الرززءميب  ززء  

(ل ك د ي ا  اتةا     تعيٌن ٌ   ل حز   تتزان،ل حيزط 23الدستارة التانريي 
سلريرء ل ح   تتان،ل كما سء  4222تدًن اهصءدر اذل ا  سضية  ٌن سل   ء  

 ززو اه تزز  التلةيزز ة  لاالسريززيا ززد  البءلزز  سالززاد  ءسززم تززءلراا ث  سضززية  ززء  
سيءسيء  و احتءديا ار ا ييٌن مي ا انتصءر امييء   سريلاالالحتءد الب اا  مء  ء  

الدٕرياطيا تتزان،ل كتدزم  سريزاكليتك تلظزيم الب ازال كالت زءر اللدزبٌن يف ًت زا 
اهزززد  التانريزززيال كسزززلضم سصزززبة  الرزززءمسي الريزززبءيةيل كيمزززد د زززءين سزززو  لرزززا 

لة حززززٌن اهزززز ال كسززززلضم سريززززعاد اهرززززياينل كاهززززاظةٌن كالعمززززءا سززززيدة نززززءبيل كا
(ل ك د سء د ماالو     د م اللدءط الريية 24كسلضم  اد الي ء  سثاة..اخل 

مي زا االنتصززءرل ك ء ززا التززءبي يمززد د ززءين الزز ة نظززم ر رززا سضززية ال يززءرب الززر 
ح كتءلرزءدب  ء  نء تا يءف كيمد  صمءينل كس لضم سزو االتصزءا يضزييب الريز 

 (.25الدستاريٌن 
ززدر تلززء ث  نتريززءوا  ززو طايعززا اهريززاكليا الززر تاالمززء سضززيةل كمزز   ْك
ٕ ززو سرءرنتضززء تءلةدراليززا اهريززاكلا  ززو تلظززيم ار ا ززييٌن تةينريززء؟ل ياززدك ث  تززان، 
تزززدث  ت تريزززي ثّيزززا يف اسزززرتاتي يا امززز  ل حيزززط لزززاحظ تاا زززد  زززدد  ازززًن سزززو 

ل كسلضم األسٌن دتء ٌنل ث د 4252ز 4221ب اهرياكلٌن     تان،   ا الةرت 
تززادبل ث ززد س  لززال حءسززد ركانيززال يمززد  يثززيل كاألسززٌن ت ضززءدةل الزز يو تا ةززاا 

(ل كث ززد اتززو ت ززا كتا ززءدك  26 4222تتززان، يف طززييرضم اذل اهدززي  العززييب  ززء  
ل لترءو س  اهلء  ٌن التانرييٌن  كالتاءحط س  ام    4222كدردكر يف بءنةي 

لدسززتارة امززي  بززا إندززءو باضززا  ةززءح سرءرتيززا ساحززدب ل ززو  ززءحل اتززو ياسززا ا
تيدد تدء  ذلكل كس  ذلك ٍح اتزو ت زا يف  رزد    زء  سز  تعزض الدسزتاريٌن 

(ل ك ءد اتزو ت زا سزيارا اذل تزان، تتلريزيا تزٌن س  لزا كتار يازا 27سلضم اءذرل   لا 
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تزان، تلريزا  م ضزء  سو اب  سريزء دب التانريزيٌن   ز  إندزءو سلظمزا  ريز ييا يف
(ل كيزززز  ي اهلء زززز   اززززد الرززززءدر العمززززادة ث  28سزززز  اهلظمززززا العريزززز ييا ار ا ييززززا 

ام تٌن االستر ليٌن يف تان، كار ا ي اتةرء   ز  تلظزيم ابتمء زء  سدزرت ال كث  
ااصيء   زا تءالنترزءا اذل تزازر ل بتمزءض سز  ك زد امز   الدسزتارة كثنزك اتةزا 

 (. 29بتمء ء  دكريء سعك     التعءك  ك رد اال
ل 4222كال ازززك ث  تزززان، تزززدث  ت تريزززي ثّيزززا تءلرزززا ل حززز   سلززز   زززء      

 ء ا يف ىءا رت  الع  ا س  ام   الدستارة كاالستةءدب سو  زدسء  ارءليزا 
ار ا ييزززال كالاحززززط  ززززو الريزززز ح كالتمززززايول حيزززط يدززززًن سضززززية يف اززززضءدتك ثنززززك 

ا يمززد  صززءسيل كال زز يو  ءنززء يف اسززترا   زز ا مزز   الةززرتب يمززد تا ززيءف ر رزز
 (.30سضما للر  الري ح سو ليايء    تان، اذل ار ا ي 

ك زد  ءنزت ابتمء زء  مز   اويلزا تعرزد تزءهري الي يريزي رمعيزا الب اززا 
تءلري  سو رحاا الرلمل ك  ا يدرسا اماياا الر مت استل ءرمء سزو ثحزد انزااصل 

كالرييءسززي الزز ة  ي تززك تززان،ل كسلضززء  ك ءنززت ل ضيلززا سدززءر ا يف اللدززءط البزز يب
اهدززززززءر ا يف إ ززززززيا  الب اززززززا ال يتززززززانيٌن كد ززززززم ال حززززززا سبززززززءلاضمل حيززززززط تةيززززززد 

 (.31الدضءدا  ا  سضية كسياز ا  ءنء يدءر ء  يف ابتمء ء  الب اا التانرييٌن 
ك ززد كبززد  اززد امميززد سضززية نةريززك يف تيلززا  رء يززا كسيءسززيا بديززدبل 

 يو  زءناا حتززت لزااو حزز   الدزع ل كاززيض يف كتعزيف ملزءا   زز  تعزض الرززءدب الز
تلظزززيم   يزززء ل حززز   يف تزززان،ل كتعزززد الل زززءح الززز ة حزززءلا مززز   اهازززءدرب تزززءدر 
امززززز   إذل ا تمءدمزززززء  ت يتزززززا ك زززززٌن سضزززززية سريزززززاكال يف تزززززان، لتم يززززز  امززززز   

 الدع .
كلعززز  ٍزززءح سضزززية كر ء زززك يف ا تحزززء   زززةاف البززز   د عضزززم للرززز  

ثكسزززءط ارءليزززا ار ا ييزززا يف تزززان، ل  صندزززلاا   يزززء ثكذل ل حززز   يف الت يتزززا اذل 
سديلا تان، كتل ر  كاهلءطا امدكديزا سز  ار ا زي س ز  ال زءف كبلدكتزال كم ز ا 
ٍحاا يف رت  ارءليا ار ا ييزا يف تزان، ني زا االنتصزءرل كمزا سزء ثسزضم  يمزء تعزد 

 (.32 4252ضء سلا يف  يءسضء تدكر  ء   يف تد يم ال ارب تعد اندال 
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ك ززززد بلززززد سضززززية  ززززًنب العلء ززززي الب تيززززا ل ززززد اب مي ززززا االنتصززززءر كنصززززيب       
اهديكض ال ارةل كثندص يف الادو يعيا اهلء ز  اهزد ا ازةءطا الريزعيد   يزا سزييال 
 ززمت إليضززء  يمززء تعززد  ءسززم سالززاد ك ءسززم رزيززا ك ءسززم زدكرل ك ززد تززءدر سضززية 

ل نترزءا اذل الرزءميبل كيلةزيد ر يرزك يف اللثزءا  كما سرياكا  زو التلظزيم يف تزان،
راتززح سدززحاد تززءلراا ثنززك ثرسزز  اذل العززيا  لززد اا ال  يززا العريزز ييال كال نعززيف 
ال  ززًن  ززو مزز   اهاززءدربل ك مززو يرززا كرا ضززءل كإ   ءنززت دل ت  زز  تءلل ززءح أل  

(ل  مززء رتزز  سضززية كمجء تززك االتصززءا تززٌن تعززض 33سضززية  ززءد هريززاكليءتك تتززان، 
لء زز ٌن ال يايززٌن كحي ززا االنتصززءرل كسززلضم اوززءدة اتززياميم اهدززًنيفل الزز ة ط زز  اه

سززو ثحززد البزز   ال يايززٌن تلظززيم اتصززءا يصززءرل يف ار ا ززي  ززو طييززا ر ء ززك سززو 
ل كث لءو  ادتك اذل طيات ،    4221الب اا ار ا ييٌن تءل يتانال كمت لك ذلك  ء  

 ييٌن ال يو احتةاا تكل كاستمي يف اتصءالتك تان، التر  تص ثءو مجعيا الب اا ار ا
 (.    34جبمعيا الب اا ار ا ييٌن  مء تدا سياس ا ثكردمء يف س  ياتك 

ـ دورب فــي ربــط العالقــة مــا الحــزب الدســتوري والــدعوة لمشــرو  وحــدة  3
 المغرب العربي:

،ل  م   ء  سضية ر يريء الحتءد الب اا ار ا ييٌن ٌك   مي ا االنتصءر تتان      
  ززز  ر ءيزززا ازززاك  ارءليزززا ار ا ييزززا يف تزززان، ك  ززز  ر ءيزززا سدزززيكض كحزززدب اهرزززي  
العييبل ك د  ء  هلء  ي كادة ال نءع ك ءهزا    زا تءهلء ز ٌن التانريزيٌن اسزتر ضء 
سضززية يف تاطيززد    تززك تصكسززءط الدسززتاريٌنل  رززد ذ ززي ثسززتءذ   اززد الي ززء  تززو 

ا ا سززز  نزززار الزززديو تزززو يمزززاد سزززديي بييزززدب العرزززا  ثنزززك  ءنزززت تيتبزززك    زززا  زززد
األسااضل ك ءنت ارييدب تعم  ل د اب اذل العم  اهرءريب اهدرتال كثكء ندي  لك 

 (. 35سرءال ي ح  يك      يكرب الاحدب تٌن األح ا  اهرءرتيا 
 مء يز  ي ر يزا درتزك يمزد الصزءحل رحزء  ث  سضزية سزء لازط تعزد ث  التحزا       

  لززك س ءنززال حيززط  ززء  تةثزز  ساا ةززك اليادي ءليززا ك بءتززك امززءد تءل يتانززا ث   ززل
م  حالك الب  ل  مء ثنك  زء  يرزد  تءسزم البز   ار ا زييٌن  ي ةت األنظءر ْك
ل ابءتززا يف الت معزززء  الزززر يعرزززدمء ط اززا ال يتانزززا التانريزززيٌن كامززز   الدسزززتارة 
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حزز   الدززع ل امززيل ك ززء  يا زز  رسززءلا البءلزز  ار ا ززية كيرززا ستحززد ء تءسززم 
كياعط ت لك يف الب   ار ا ييٌن  ءسا كثس  يف  اض سعي ا اللثءا تا دمم 
كاهبءلاا تءستر لكل ك د رت  سضية سو   ا م   الت معء     ا كطيزدب سزو 

 (.36ال  مءو الب تيٌن كالرييءسيٌن يف تان،ل كسلضم   كز اليتء ٌن كالبءمي  يرا 
ليء  الرززي  اهء ززي دتززي تظززيكف  صززياال ٕي مززء ك ءنززت تززان، يف تدايززا  ريززي     

تصء د اهد الاطين اهبءل  تءالستر ا كالصدا  س  اممءيا الةينرييا ال ة تصبج 
ا ي ا تيءا  يحء  حدءدل ك د  اا الرءدب الدسزتاريا    ز  إمسزءض  زا  تزان، 
 يف انززززءرج كيف األسززززم اهتحززززدبل كا تمززززدكا   زززز  اهريززززء دب ال ميلززززا الززززر ٕ ززززو ا 
يرززززدسضء سضززززية كر ء ززززك يف نرزززز  الا ززززء ا كاهلدززززارا  اذل الززززيثة العززززء  الززززدكرل  زززز  
ار ا يل كيف م ا اعطءر ي  ي   ي  ءيف البءل  ال يتاين ث  مجء ا سرياكرل حز   
الدع  تتان،   ةا  تلر  ك ء ا ام   الدستارة اذل ٌ  ضم تءألسم اهتحدب  ز  

سزززء يزززيا    ززز  الزززي م سزززو  بارهتزززءل كل زززو ار ا زززيل كثنزززك ثٍززز  اهضمزززا   ززز  ثحريزززو 
الدزززززيطا الةينريزززززيا انتاضزززززت اذل حتي زززززكل "ك ءنزززززت ازززززيطا امزززززدكد تيا ززززز  تزززززلر   
األااءص اذل بءن  ر زد حتي زء  اهلء ز ٌن اللدزبءو سزو ح تلزءل كيف سرزدستضم 
 ادامميزد سضززية اذل بءنز   ءسززم رزيززال مث بزءو  ززيار إتعززءدة سزو تززان، ست اسلززء 

(ل كتا زد ازضءدب البءلز  ث زد اوزءدة طزًنكش مز   اليكايزال 37 س   يار إتعءدّزء"
حيط ي  ي ث   ءيف تباض ألداو اهضما تعد ث  رتات األسار كحثي  يف ابتمءض 

 (.38 م سضية ك ءيف كطًنكش ك مءر اابءييب 
ك د مسح ندءط  اد امميد سضزية يف تزان، إذل ث  ياسز، لع  زء  

   الدزع  ار ا زيةل  مزء مسزح لزك ذلزك ك يرا تٌن ام   الدستارة التانريي كح
ث  ٓمز   زارب سةصز ا نريززايء  زو إس ءنيزء  تبزار  ةززءح الدزع  التانريزيل  ضززا  
 ززء  يع ززم ث  الززي ي، تار ياززا  ززء  ث ززد  ازز  ااززتداد األزسززا سزز  سزز بء  اممءيززا 
تعززززض التدزززز ي   الصززززرًنب كميصمززززء ل ريززززء  تتلةيزززز  تينززززءسج يززززدد سززززو ث مززززءا " 

رءكسا اهري حال كل لك  ء  يلظي إذل العم  اهري ح  علصي التايي  كالعلا " كاه
سريء د يف  م يا  ء  ل عم  الرييءسزي اه ءنزا األكذل  يضزءل ك زء  يعترزد ث     زا 
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ثاززضي سززو مزز ا اللدززءط " التاززيييب" ت ةززي ع ززياج الرثززيا التانريززيا سززو اللبززء  
ءربيزا ث زيى ال لء ي الةينريي التانريي إذل نبء  ثكس  تت ة  تك  لء زي ك زاى  

 (.39ل تيبح ساازيو اهعي ا لةء دب الدع  التانريي 
كتعيف سضية تةث     ءتك كس حظءتك     ثسيار ام   كاألطياف 
الةء  ال  رد  يف تء  تدايا اهرءكسا اهري حا دل ت و ياءدرب ام   كإِء  ء ضء 

  اد ال زي  الداء  ال يو استعدكا ل عم  اهري حل ستص ييو يف ذلك تص  ءر األسًن
(ل كث  ام   سءرض الحتاا ضمل ك د استمي ندءط سضية يف تان، إذل 40انبءيب 

ل كذلك تريا  4252 ءيا تيحي ك سو طيف الري بء  الةينرييا إذل ار ا ي سلا 
 (.41 بارب اللدءطء  الر  ء  يرا  نء ملءا 

ل ك د ثدى يف ك لدسء  ءد اذل ار ا ي ظ  ك يء لة يب العم  اهرءريب اهدرتا    
م   الةرتب  دسء  تلرييريا ل عم  اهري ح     اهريتاى اهرءريب ن م    ءتك 
س  اهلء  ٌن التانرييٌنل إذ  د  لاا يءف ساعا ي يمد اتو  اد ال ي  انبءيب 

(ل  مء  ء  سو سد عي 42لتضيلا اندالض ال ارب تءأل بءر اهرءرتيا ال  ث 
نرءاء حاا كحدب األح ا  الاطليا  طيكحء   حيةا اهلءر الر  تحت

كاهرءرتيال ك ء  هضية تص ًن كا ح      يءدب ام   كمجء ا تا يءف يف تاين 
 (.43العم  اهرءريب اهدرتا  يءرا اسرتاتي يء عٍءح اهديكض الاطين 

 ثالثا ـ دور مهري في دعم نشاط ثوريو المنظمة الخاصة والتحضير للثورة.
ض سضزززية ه حرزززا الدزززيطا الةينريزززيال ك زززء  يثزززبي ثحيءنزززء يف تزززان، تعزززي         

يتحدث سضية ثنك ا زبي ل عزادب  4222لد اا ثرض الاطول  ةي  ييا سلا 
ل ززاطول حيززط ثسززلد لززك امزز   ر ءسززا دا ززيب ح تيززا تااليززا سززبيال كتعززيف   زز  
سريزززاكا الااليزززا  ازززء  رسثزززء ل كالززز ة  ي زززك يريزززاكلك تا زززيءف اه  زززا تعمءلزززا 

 ضمء يف تلصززي    يززء اهلظمززا انء ززال ك نرزز  سضززية اذل كاليززا  ريززلبيلال كاززءر 
 ريززلبيلال  مث  زززءد تعزززد  ززرتب زسليزززا  صزززًنب إذل تززان، لياا ززز  سضءسزززك اللثزززءليا اذل 

 (.44 4252 ءيا طيد  سو  ا  الري بء  الةينرييا  ء  
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ل كما 4252كيتحدث سعد اهلل  و  ادب سضية اذل تان،  ء    
ال ترءد ث  سضية طيد سو تان، ك ء  ٌلا ء سو ثسي  ًن سعيكفل حيط يرياد ا

د اوء  ءنيال ك د ثرس  ام    دب تع ء  اذل تان،   ا م   الةرتب ل للء ال 
نعيف  لضء تةء ي   ء يال كي م  سعد اهلل اذل ث  سضية بءو يف سضما لتا يا 
الب اا كايح ثك ءض ام   الر دل ت و سبمللا س  تدايا ظضار االنرريء  يف 

يءدتكل" بءو م   اهيب اذل تان، ل ريء  يضما تري ام   اي  اا  ضءل  ديح وم  
سء حدث     سريتاى الرءدبل كمدث سو رك ضم كطمص    انم كمج    متضم 
    سااول كل و سدء ي الداء  ظ ت  ء يب ستد را كستعبدا هعي ا اه يد ٌء 

 (".       45بيى يف تءطو األسي 
 ار ا ززي اسززتري يف إدارب امزز   تءلعء ززما ك ززء  لززك دكر  ء زز  يف كا زي  ادتززك اذل   

    الي م سو طءت  الريييا الز ة سيز  التحثزًن التحثًن هديكض العم  ال ارةل ك 
ل مدززززيكض إال ث  الدززززضءدا  الززززر ثدذل نززززء تا ززززيءف كاتززززو  ززززدب كسضززززية  ززززًنمم 

لتعيف     تريعا يف تا يح  باا  م   اهيح ا امءمسال ك     ا ضء ٕ و ا
دكر سضززية الزز ة  ززء  سريتززء سززو رسززاز سيح ززا التحثززًن ل  ززاربل ك ء ززا تا ززيءف 

رزززززد اسززززززتبءض  اززززززد امميزززززد سضززززززية نريززززززج    زززززء  سزززززز  تعززززززض كاتزززززو تاالعيززززززدل  
الداصززيء  اوءس ززا س زز  يمززد تا ززيءفل الزز ة  ي ززك   زز  اتززو تاالعيززدل كندززص  

 ٌن كامزززز   ندسززززا تززززٌن مززززاالو ال   ززززا    ززززا  يميززززا اسززززتر ت يف تابيززززك اهلء زززز
 (.46اهديكض ال ارة 

كيت  ي سضية ث  نااب ارمء ا ال اريا الر ا  ت سو م ا ال   ي كالزر يعزاد     
ل ثة 4252إليضء الةث  يف تة ًن ال ارب تا ار  إ ي لرءوا  ًت ةا يف رتي   ء  

ا ززي  ادتززك ساءاززيب سززو تززان،ل حيززط  ززء  تا ززيءف يريتةريززي  دا مززء  ززو ظززيكف 
تا زار العمزز  اهريز ح يف تززان، كياحزط  مززء ْز   ع ززك ل  تزداو تءلت يتززا ك ااسز  

التانريززيال ك ءنزززت ان  زززء  اهتا زز  إليضزززء تتم ززز  يف ث  حزز   حي زززا االنتصزززءر 
 ءب   و ساا ازا اهيح زا كث  سلء ز ي الرء زدب يتب عزا  نزاض اهعي زا اهريز حال 

إ زززءدب نززط اهلظمزززا كيتابزز  ث زز  اهازززءدرب كالتابززي  ل مدزززيكض ال ززارة تااسززبا 
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(ل كيثزيا سضززية ثنززك اختزز   47انء زا ال ززال كإ لززءض  اادرمزء تتحمزز  اهريززاكليا 
 بززاا   م يززا لتحثززًن سدززيكض ال ززاربل حيززط   ززا اتززو تاالعيززد ت  ززءدب تلدززي  
  يزززء اهلظمزززا انء زززال كتزززاذل ديزززدكش كاتزززو  ازززداهءلك اهضمزززا ذاهتزززء يف  مزززءلر 

ض تا زيءف يضمزا التلريززيا تزٌن ًت زا ارضززء ل ارز ار ككمزيا    ز  التززاارلل ككز
ك لدسء اعي يد  ا التمايو ك ير االلتحء  تةينريء استا ا سضية ل ريء  يضما 

 (.     48التلرييا 
 ثاا يف  4252ك ء  سضية اذل بءن  ندءطك الريية م ا  د  ٌن  ء       

 مال  ةي إطءر ال  لا اهي  يا ل ح  ل ك ء  لك ندءط  اًن يف إدارب ام   تءلعء
حديط اتو ياسا تو  دب  و ت كيد اتو تاالعيد يا غ سءرل ل تربيا  و حءدث 
انة ءر ً   ال  ًنب تاءتلا ثك ح ث  سضية  ء  ك تضء سو ث  ص ث د ءو اتو 

(ل ك د ذ ي سضية ث  اتو تاالعيد بءو  يف ثحد األيء  ليع مك تا اض 49تاالعيد 
ءج اذل سا غ سو اهءا ل تربيا  و الاا عال  رء  انة ءر يف ً ك  الري حل كثنك ٓت

 (.50يريء دتك يف حتصي  اها غ اهءرل سو األسٌن العء  ل ح   اتو  دب 
رت  سضية االتصءا تٌن تا يءف كساعا ي األسًن يمد تو  4252كيف سءة    

 ادال ي  انبءيبل ك د ثرس ضمء اهلء   التانريي البءمي  يرا إليك ليريء دّءل 
د ط اء سلك إيصءومء اذل س  لا ندف التاءحط سعك حاا سديكض  ارب سرءرتيا ك 

سلريرال ك ء  س  لا  د تاءحط س  تار ياا يف تءري، حاا سا  تلرييا العم  
اهدرتال  كاستبءض سضية ث  يعيف سيادّء امريري ال ة ال ٕ و ث  ْدا  لدى 

رب حريرال   معضمء س  لا كإِء لدى ارمء ا الر تريع  ل تحثًن ل  ا 
تاا يءفل كمت التاءحط سعضمء يف سا  إٍءح اهديكضل كإ بء ضمء  ارب سد عا 
 و استعداد اراضا ار ا ييا ل ريء  تءهعي ا يف إطءرمء اهرءريبل ك يتء سا دا ل رءو 

 (.      51ا ي  ادهتمء سو اتصءال  اهري  الر  ءنت ل ريض ذاتك 
ث  سضززية اهعززءرض لرييءسززا امزز   ز ك ززد ذ ززي تا ززيءف يف اززضءدتك 

كالزز ة  ززء  ي تريززك تءسززتميار تء تاززءر   ثززاا يف ان يززا الززر حتثززي ل  ززارب ز ث  مززك 
تا زاا الثززءتبٌن اهيسزز ٌن سزو الرززءميبل كثنززك تاءح زء سعضمززء مث كبضضمززء اذل ل رززءو 
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س  لا كماا كذلك نثار سضية ال ة  ء  يرا  يضما الرتمجزا ألنزك سعزي ل كث  
 (ل 52    ء  س ايء رد ام

كث د ثحد الثءتبٌن كما يمد  ءدة الع ي  يف س  ياتك ثنك مت إبياو 
ال رءو س  يمد تا يءف ال ة  ء  يعي ك تءمسك اهريتعءر كما "رايد الرريلبيين"ل 
حيط التر  تك يف سرض  اعيب يف حي تء  الااد ل كدار اللرءش  يمء تيلضم حاا 

يءف   زز  ث  ار ا ززي سريززتعدب ل  ززارب إذا سززء  ززء  سريززء   كطليززا  ءسززال كثت رززك تا زز
 (.53اهري  سريتعدا وء ل كما سء ا عك     اهثي يف سريعء  

كا   اهريتيٌن طييرضمء إذل اهري  تعد ث  تاا د البي ء    ز  ال رزءو 
يف طييززا  ادهتمززء كمزز ا سززء حززدثل نيززط ثكمززء  ززءدا كث زز ا  اززد امميززد سضززية 

تء  ث  يثززعء لالززء  العمززز  اهريزز ح يف اهرززي ل كثنزززك ثكمززء اسززتبء ء ر ززم الصزززعا 
 (.54 4252ٕ و ث  ت ا  تاادر  يف  ييا سلا 

لرززد تززءت  سضززية تبززار اهدززيكض ال ززارة  ززو   زز  كثسززضم  يززكل حيززط  
 ء  اذل بءن  ندءطك الريية س  مجء ا تا يءف يد   تءهلء  ٌن كإدارب امز   

  تزززززءرزا يف حتثزززززًن  زززززدد سزززززو َززززا احتثزززززء  اهدزززززيكضل كيف مززززز ا اعطزززززءر  زززززء  دكر 
اهلء ززز ٌن لتراززز  اهدزززيكض ال زززارة الززز ة  زززء  ٓثزززي  زززءرج امززز  ل ك زززء  يضزززيو 
الرء دب ل حتثء  سديكض االحتءد كالعم  ال ارةل ك ء ا سو   ا د م يماد 
تززازكزك يف د اتززك لاحززدب األحزز ا  الاطليززا كاهرءرتيززا سززو  زز ا  ززةحء  بييززدب 

ضززية  ززددا سززو اهرززءال  الززر تلززدرج يف الريززيء  ذاتززكل  "اهلززءر"ل كالززر حززير  يضززء س
 (.55 مء  ء  سو سابضي  حيةا ام   " ا  ار ا ي" 

لرززززد  ززززءيش سضززززية ثزسززززا امزززز   الززززر انة ززززي    نيززززا يف  يةززززية    
ل كتصةتك  ثاا يف ال  لا اهي  يزا  زء  سلدزر  تءألزسزا كانع ءسزءهتء   ز  4252

داد الرييءسززي ل حزز   سززاف يريززء د   زز  اهدززيكض ال ززارةل ك ززء  يززيى ث  االنريزز
ا زززرتا  سا زززد تة زززًن ال زززاربل ك زززء  تا زززيءف كديزززدكش  زززد  زززءدا سزززو  ينريزززء ا زززي 
اتةء ضمززززء سزززز  يريززززءس كاتززززو ت ززززا   زززز  اهثززززي يف حتثززززًن اهدززززيكض ال ززززارةل كرثى 
تا زززيءف ث  ياسززز، سززز  تعزززض الرزززءدب اهي ززز يٌن ال  لزززا ال اريزززا ل احزززدب كالعمززز ل 
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يف حتريززززززززا ثمززززززززداف ارمء ززززززززا ال اريززززززززا لت ريزززززززززيد سعتزززززززز ا ثكززززززززء سززززززززاف تريززززززززء د 
(ل كيززز  ي سضزززية ث  تا زززيءف بزززءو ياسزززء كث ززز   ث  يمزززد د  زززي 56سدزززيك ضم 

اهززززد ا سزززززي الادززززًن ا زززززرتح   يززززك ث  يتاززززز كا إبززززياوا  مةزززززظ كحززززدب امززززز   يف 
الرء دبل كث  يد  اا رلا  ء زا تت زا  سلء زةا تزٌن اهزاظةٌن الزدا مٌن ل حز   

ا كط زز  رثيزك يف ذلزكل  صتزدى لززك سضزية حتةظزك ألنزك  ززء  كث ثزءو اهلظمزا انء ز
ٔدزز  ثال ٓصزز  انريزز ء  تززٌن البززي ٌنل كتءلةعزز  اازز  ت ال  لززا ال اريززا ل احززدب 
كالعمزززز  سززززو  ثززززايو سززززو ث ثززززءو اهلظمززززا انء ززززا ّززززء تا ززززيءف كاتززززو تاالعيززززدل 
ك ثززايو سززو ال  لززا اهي  يززا ّززء د  ززي كتااززااتال حررززت ال  لززا نتززء ج سضمززال  

سلضء إبياو استدءرب ساسعا حزاا سا زاض العمز  اهريز ح تزٌن مجء زا سصزءرل   ء 
كاهي زز يٌنل ك ززد ت ةزز  سضززية تزز بياو ال رززءو سزز  مززاا كاتززو  ززدبل ل ززو سززو دك  

(ل كسي ء  57التا   اذل نتي ا  مء ي  يل كاألسي ذاتك حص  س  مجء ا سصءرل 
ء زا  لزدسء  زيف سء ظضي  ان  ء  الر  ء  ٔد  سلضء  اد امميد سضزية  

الادًن د  ي تص  لاا زيءف ميء ز  ك لزاا  اتصزءا  ء زال كثكزء  ءنزت سابزادب 
 ا  إندءو ال  لا ال اريزا ل احزدب كالعمز ل  ا عزت سدزءدا  تزٌن الزيب ٌن  زء   زد 
ح زز  تا ززيءف هضززية تةء ززي ضءل ك ءنززت مزز   امءد ززا الززر ك عززت ثكاسزز  اززضي 

(ل كمز   الربيعزا 58ل احزدب كالعمز   الريا  يف كءيزا ال  لزا ال اريزا 4252سءة 
 د عت تا يءف ل تة ًن يف اندءو سلظما سريتر ا لتحثًن العم  اهري ح. 

ك د ث د الريزيد  ازد امميزد سضزية ث   ز  سزو ال  لزا ال اريزا ل احزدب 
كالعم  كثنصءر سصءرل  ءناا يلء دا  سديكض الازدو يف ال ةزءح اهريز حل ل زو سزو 

ززا  ززءرسال ك ززد ح ثززي يف ثكاسزز  ث تززاتي نرءاززء سززو مزز ا الرايزز  دك  ك ززاح ك ٕ 
دا   ال  لا اهي  يا ل ح  ل ككحدمء رلا الريتا  بعت ثاااطء يف اٍءز سديكض 

ث تززاتي  22(ل كإ ززي ابتمززءض 59ال زارب تعيززدا  ززو البزي ٌن اهتلززءز ٌن لريزز با امز   
الزززززز ة رتزززززز  النززززززدالض ال ززززززارب الترزززززز  سضززززززية تاا ززززززيءفل ثت رززززززك سضززززززية  4252

  لا اهي  يا كإرسءوء لي يد كماا اذل الرءميبل  صت رك تا يءف ثكمزء تتحثًنا  ال
لو يعادا اذل ار ا يل كثكم حددكا تءري  اندالض ال ارب يف كءيا الدضيل كط   سلك 
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االستعداد هيا رتك اذل الرءميبل ل زو سضزية كألسزاء   ءسثزا ث زي  لزك  زو ر اتزك 
ءف تعززززض الدززززيو ك ءطزززز  سضززززية يف الارززززءو تززززءر ا يل كمززززا ثسززززي ث ثزززز  تا ززززي

 ء  3"  ي ت   يك م ا األسي ألنك  ديا كألنك تعيف ثايءو   زًنب"ل كذ زي 
تزءدر  تزءلراا 3"ثرثيزت  4251سضية ثنك  لزدسء إلترزء  تا زيءف يف الرزءميب تدايزا 

 . (60يف اللضءيا  يا  ير  انيكج" 
  سضززية  ززء  سب عززء ثتاززدكا مزز   الدززضءدب سضمززال  ضززي ت دززا   زز  

ثززز  ي ءنززا مءسزززا لزززدى سة زززية ال زززارب كتا زززيءف   زز   سا زززد تة زززًن ال زززاربل ٓك
 صا ززءل  مززء ياززدكا سا ززا سضززية سززو  ززيض تا ززيءف ساضمززءل مزز   ززء  ذلززك 
يعززين  ززد  د مززك ل مدززيكض ث  ر اززا ااصززيا سلززك يف ٌءرسززا سضءسززك ال اريززا دا زز  

ك   سضزية   ز   زاو سزء ثكردنزء   زء  لز الاطو؟ل يظ  األسي  ءسثءل كسز  ذلزك  ز
حثززززار  ء زززز  يف إ ززززداد سدززززيكض ال ززززارب اذل بءنزززز  تا ززززيءف اهضلززززدس امريرززززي 
ل مديكض كاتو تاالعيد اهزد م الي يريزي ل مدزيكضل كمزا سزء يعبزي سضزية س ءنزا يف 

 تءري  ال ارب لبءهء س تت  لضء األدتيء  اهار ا لتا ار سديكض ال ارب.
 

 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشالهوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                                                 
ال ةءح را  م ا األسيل انظي  ادالي ء  تو العرا 3 دل يا ح ت مي    ادالي ء  تو الع  1

ل 4212ل اهاسريا الاطليا ل  تء ل ار ا يل الراسي كالرييءسي سو   ا س  يا  سعء ي
   27ز 22ل ص 4ج
 .252ل ص 4ل جاهصدر نةريك ادالي ء  اتو العرا 3   2
 24 دد يا   ل ا  األحياراضءدب ر يا سضية سل  الصىب الدي  يمد الصءحل رحء ل   3

 . 2742سءرس 
 اهصدر نةريكاضءدب يمد الصءحل رحء .   4
 . .....نة، اهصدر  الريءتالصل س  ياع ادالي ء  اتو العرا 3   5
درك  االلريتر ال  صاا سو انظي اضءدتك اهري  ا سو  ا  يمد  اءسل يمد  اءس3    6

 .540ز 545ل ص 2742ل دار ماسال ار ا يل .. س حما التحييي
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(ل 2771ل  42ل  دد  اهصءدراضءدب سضية حاا الدضيد العييب تو سضيدةل ى ا    7
 221ص
 .اهصدر الريءتااضءدب ر يا درتك يمد الصءحل رحء ل   8
  اهصدر نةريك.  9

10   
 .222ز 222ل ص ز ص  1ل جاهصدر الريءتا ادالي ء  تو العرا 3    11
 222 ل ص3 اهصدر نةريك ادالي ء  تو العرا   12

ل ندكب   ييا نظمضء ا  ، االس سي اال    يمد العييب دسءغ العرتكسل  صءا كنثءا  13
 .25ز 24ل ص2772ل را العيتيال سلدارا  ا  ،ل ار ا يل 

امميد سضيةل سءرس  ل  دد  ءص تعاد ا  األحياراضءدب ث د اوءدة طًنكشل   14
 .45ل ص 2742

 .540ل ص اهصدر الريءتااءس3 اضءدب  ادالي ء  سضيةل يمد    15
 .217ل ص 1ل جاهصدر الريءتا ادالي ء  تو العرا 3   16
 .251ل ص 2ل جاهصدر الريءتااضءدب ل  ادالي ء  تو العرا 3    17
اضءدب الحد الب   ان اا تتان، سالاد  ءسم نءيت ت رءسمل انظي تو نعمء  ث د3     18

 42ل  ص 4220ار ا يل ل دار االسال 2ل طسالاد  ءسم نءيت ت رءسم
 .اهصدر الريءتااضءدب يمد الصءحل رحء ل   19
ل ندكب   ييا نظمضء يمد العييب دسءغ العرتكسل  صءا كنثءااضءدب االسٌن تديديل   20

 42ز 42ل ص 2772ا  ، االس سي اال    ل را العيتيال سلدارا  ا  ،ل ار ا يل 
ل ياسيا ب ا ييا الديك األستءذ سضية ل بييدب اتا الرءسم سعداهلل3 الرء   امء ي3   21

 42ل ص 2742ث يي   47سريتر ال  دد يا  
ل الدار العيتيا اللدءط الع مي كالة ية ل مضءبييو ار ا ييٌن تتان،يمد الصءحل ارءتية3   22

 427ل ص 4212ل  تء ل تان،ل 
كسء  42 ا يل ص ل دار ماسال ارنداو امااضءدب الدءذرل لمد  اءسل يمد  اءسل   23

 تعدمء.
اضءدب الحد الب   ان اا تتان، سالاد  ءسم نءيت ت رءسمل انظي تو نعمء  ث د3   24

 42ل ص اهيب  الريءتا
 ل ك اضءدب ايت ا د 24ص  اهصدر الريءتال ادالي ء  تو العرا 3   25
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mémoires d un combattant, l esprit de Ait Ahmed  Hocine, 
, ed, bouchene, Alger, 1990,  p 1942 _ 1952l indépendance 

163 
 42ل ص اهيب  الريءتاث د تو نعمء 3   26
ساسريزا  4ل تيمجزا  ميز  دا زيل طباضا التحييي الزاطين األسزبارب كالاا ز انظي يمد حييب3  27

 .52ز 51ل ص ز صل 4212ل لديل تًنك ل    دار ال  ما -األنءث العيتيا 
ياعا ي تار ياا الستراءلك يف امدكد ت حريٌن بيادب  4257ية التر  ثكا سيب يف  ية  28

دل كالعيريءكةل انظي اضءدب سةص ا لا حريٌن بيادب س  ضء الع ينل   ادامميد الع ين3 
 يلءساا     ال ال اضءدا  اةايا لعدد سو اهلء  ٌن كاهرءكسٌن سو تان، كالرًنكا  كالريءح ل

 421ز 420ل ص 2771تان،ل اي ا  لا  اليسم كاللدي كالصحء ال 
ل العدد 4252ل يصدرمء اهي   ك د   ح ث اهصءدراضءدب  ادالرءدر لعمادةل ى ا   29
 422ل ص 2774ل 2
ل س تر  نظمتك ساسريا يمد  4255_4221بيش التحييي اهرءريب   ادامميد سضية3 30 

ل ص 2772ل سلدارا  ساسريا تا يءفل ار ا يل 2774سءة 42_44تا يءفل ار ا يل 
يال كاضءدب يمد  صءسيل يمد  اءس3 21 ل 2747ل دار ماسال ار ا يل  صاسء  تءٔر
  225ص 
  2775اضءدب البءل  كاهلء   يمد  يابل سرءت ا ااصيال ثدرار   31
 .2775ثك   0ل ار ا ي العء مال حاار يف  اد امميد سضية اضءدب  32

يا ل ةريد   33  2ل  دد  الا دسضية ترريلبيلال بييدب اضءدب راتح سدحاد يف ندكب ت ٕي
 . 2742بءنةي 

ل ص 2777ل دار االسال ار ا يل  صر س   ارب اه يا  ...اضيداوءدة اتياميم اهدًن ي3   34
  22ز 25
 .214ل ص 2ل جاهصدر الريءتا ادالي ء  تو العرا 3   35
 .اهصدر الريءتااضءدب يمد الصءحل رحء ل   36

ز 4221الي ي،   ي  ءيف سو اهلء   الرييءسي إذل الرء د العري ية س  يا    ي  ءيف3  37 
 25ز 22ص  ل ص ز2742ل دار الرصاا ل لديل ار ا يل 2ل ط4212

ل  دد  ءص تعادامميد سضيةل سءرس  ا  األحياراضءدب ث د اوءدة طًنكشل   38
 45ل ص 2742
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ل تصززدرمء كزارب  ززءلااألل ى ززا 4252 اززد امميززد سضززية3 ثحززداث سضززد  ل ةززءتح نززا م   39

ص (ل 4202ديريززم – ث تززاتي  22ل ض 2التع ززيم اال زز ي كالدززاك  الديليززا ل ار ا ززي لالريززلا
44. 
يمد تو  اد ال ي  انبءيب ز يم امي ا الاطليا اهريتيال كتب  حي  الييال كث لءو    40 

اسا ثط ا سياحكل كط   ال  او الرييءسي سو ام  4220سيكر  تاار سعيد يصي  ء  
اهصييا الر كا رتل اخت  سو الرءميب سي   ندءطك ارديد تءلد اب إذل حتييي مشءا إ ييريءل ك د 

 تيثس "رلا حتييي اهري  العييب"ل ك ء  تءستميار ٔب  الٍءح اهديكض ال ارة.  
ل ص ل سصزززدر سززززءتا 4255 – 4221بززززيش التحييزززي اهرززززءريب 3  ازززد امميززززد  سضزززية3  41
  ل ساا ذ ي حاار يف ل كاضءدتك 42
ل اهصززدر الريززءتال 4255 – 4221بززيش التحييززي اهرززءريب اززضءدب  اززد امميززد سضززية 3  42

 .22ل  22ص  ص3 
 اضءدتك ل اءحطل سرءت ا ااصيال ساا ذ يمء.  43

 – 4221بيش التحييي اهرءريب اضءدب سضية يف سعيض حدي ك  و تا يءفل سضية3  44 
 21ز  20ل سصدر سءتال ص ز ص 4255

 ل اهصدر الريءتااتا الرءسم سعداهلل3   45
 .20ل ص  اهصدر نةريك اضءدب  اد امميد سضية 3 46

ل سصدر سءتال ص ز األ ءلال 4252 اد امميد سضية3 ثحداث سضد  لةءتح نا م    47
ل  لءيا 4252التحثًن ألكا نا م   ل كاضءدب تا يءفل يمد تا يءف423ز 44ص 

 .22ز 24ل  ص2744ء ل ار ا يل كتةرد   يري  تا يءفل دار اللعم
 40ز 42ل ص ز ص اهصدر نةريك ادامميد سضية3   48

 220ل ص 2747ل دار ماسال ار ا يل 4252ب كر ثكا نا م  اتو ياسا تو  دب3  49 
  41ز 40ل ص ز ص اهصدر نةريك اد امميد سضية3   50
 40ز 41ل ص ز ص  اهصدر نةريك اد امميد سضية3   51
  24ل  صاهصدر الريءتا  ل يمد تا يءف3اضءدب تا يءف  52
ل بيزززززاش حتييزززززي اهرزززززي  العزززززييبل م ززززز ا  ءنزززززت الرصزززززا يف الادايزززززايمزززززد   زززززءدة الع يززززز  3  53

ل ص 2772سلدزززارا  اهاسريزززا الريزززءسيا لرزززدسءو اهرزززءكسٌن كا ثزززءو بزززيش التحييزززيل اليتزززءطل 
25. 
 .51ل ص اهصدر نةريكيمد   ءدة الع ي  3  54

 د سضية ل اءحطل ساا ذ يمء.اضءدتك  اد اممي  55
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 .22ز 22ل ص ز ص اهصدر الريءتااضءدب تا يءفل يمد تا يءف3   56
ل تي سضلدسا ال ارباضءدب  ادامميد سضية يف ترد   تء   ديدبل  يري   ديدب3   57

 42ل ص 2772ساس  ثاياارل سلدارا  الدضء ل تءتلال 
 .25ل  22ل ص ز ص اهصدر نةريك 58
التززءري  الرييءسززي ل   ا ززي سززو الادايززا إذل  ءيززا تاحززاش  مززءر3  ك   24ل صلاهصززدر نةريززك 59

 .227ل ص  4220ل  دار الري  اعس سي ل تًنك  ل  4ل ط 4212
 22ز 24ل ص ز ص اهصدر الريءتا يري   ديدب3    60
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مالمح حول التجارة الخارجية للجزائر خالل الفترة االستعمارية من القرن 
 1التاسع عشر

 د.رضوان شافو
 أ.عمر لمقدم

 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي -قسم العلوم االنسانية 
 

 الملخص:
لعبت التجارة اػبارجية دورا ىاما يف سيطرة فرنسا على ثروات اعبزائر و      

قتصاد الفرنسي، كما ساىم تطور كل من النظام اعبمركي و جعلها يف خدمة اال
اؼبواصالت يف استحواذ فرنسا على أغلب ذبارة اعبزائر اػبارجية، و تبني بنية 
الصادرات و الواردات اعبزائرية و أسعارىا مدى االستغالل الرأظبايل يف  اعبزائر و 

ناعة الفرنسية و السياسة التجارية الفرنسية اليت جعلت من اعبزائر سوق للص
 مصدرا للتزود باؼبنتجات الزراعية و اؼبواد األولية الضرورية للصناعة الفرنسية.

  Résumé: 

    Le commerce extérieur a joué un rôle important dans le 

contrôle des richesses de l'Algérie et les rendre au service 

de l'économie française, grâce à l'évolution du système 

douanier et le transport, la France a eu la plupart du 

commerce extérieur de l'Algérie, et les structures des 

exportations et les importations algériennes et leurs prix 

ont montré le dégrée de l'exploitation du capitalisme 

français en Algérie et la politique commerciale française 

qui a fait le marché algérien pour l'industrie française et 

                                                           
(، واالستاذ lmdىذه الدراسة  اقبزت بالنسيق والتباحث بني االستاذ عمر ؼبقدم )طالب دكتوراه  1

 اؼبشرف الدكتور رضوان شافو
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une source pour la fourniture de produits agricoles et les 

matières premières nécessaires pour l'industrie française. 
 مـقـدمـة:

كان احتالل فرنسا للجزائر قد مت بفعل صبلة من الدوافع اليت حيتل اعبانب      
االقتصادي فيها مكانة ىامة، و نظرا للتنافس الشديد الذي كان بني القوى 
االستعمارية، و الذي احتد نتيجة التطور الذي عرفتو الرأظبالية خصوصا خالل 

كة االستعمارية اغبديثة اليت كان من أوىل القرن التاسع عشر، فقد حفز ىذا اغبر 
، و بالنظر للطبيعة االستيطانية 1830نتائجها االستعمار الفرنسي للجزائر سنة 

اليت ميزت االستعمار الفرنسي، فقد سعت اإلدارة الفرنسية لربط اعبزائر بفرنسا 
ن اقتصاديا بفعل اغباجة اؼبلحة للرساميل الفرنسية يف ىذه اؼبرحلة، و قد كا

االقتصادي  االستيطان ضروريا لتأمني السيطرة على ثروات اعبزائر، بالنظر للقطاع
الذي يعد ركيزة التوغل الرأظبايل الفرنسي يف اعبزائر، الرتباطو األوريب الناتج عنو و 

يف ىذا التجارة اػبارجية أحد مظاىره، و  مباشرة باالقتصاد الفرنسي حيث سبثل
اػبارجية بني اعبزائر و فرنسا خالل فًتة االحتالل العمل سنتناول تطور التجارة 

ىنا سنطرح  حكم اعبمهورية الثالثة، و من القرن التاسع، مع الًتكيز على فًتة 
إشكالية البحث كما يلي: ما ىي أبرز تطورات التجارة اػبارجية للجزائر السيما 

  مع فرنسا أثناء الفًتة االستعمارية الفرنسية من القرن التاسع عشر؟
على عدة مناىج استوجب استخدمها هبدف وقد اعتمدنا يف ىذه الدراسة     

االجابة على االشكال الرئيس يف ىذه الدراسة ، واػبروج بعدة نتائج حول وضع 
 التجارة اػبارجية خالل اغبقبة االستعمارية، وىي كااليت:

واعتمدناه يف دراسة واسًتجاع االحداث والوقائع  :المنهج التاريخي -
لتارخيية اؼباضية هبدف تفسريىا وربليلها من اجل التوصل اىل حقائق ا
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قد تساعدنا حاضرا ومستقبال يف فهم القطاع االقتصادي  وتطور 
 التجارة اػبارجية باعبزائر

مت استخدامو يف وصف ـبتلف االحداث والوقائع  :المنهج الوصفي -
 التارخيية وصفا موضوعيا دقيقا ومنتظما

مت استخدامو يف البيانات الرقمية ومقارنتها مع  :المنهج االحصائي -
الل تفسري وربليل النسب واالرقام عن طريق بعضها البعض من خ

جداول توضح صادرات وواردات اعبزائر، باإلضافة اىل اىم اؼبنتجات 
 الزراعية.

ربليل مضمون الدراسة ربليال مت استخدامو يف :منهج تحليل المحتوى -
 وعالقاهتا االرتباطية فيما بينها. ئع والبياناتموضوعيا لألحداث والوقا

تسليط الضوء على عدة نقاط تتمثل  ناقد حاولخبصوص خطة الدراسة فو     
يف: حملة حول ظاىرة االستيطان الفرنسي يف اعبزائر، التجارة اػبارجية العامة 
 للجزائر، ذبارة اعبزائر مع فرنسا و مكانتها مقارنة بباقي اؼبستعمرات، بنية
صادرات و واردات اعبزائر وتطورىا، دور اؼبواصالت، و ذلك من خالل االعتماد 
على مصادر ومراجع، أمهها سلسة اغبوليات اإلحصائية لفرنسا، سلسلة عروض 
الوضعية العامة للجزائر اؼبقدمة من طرف اغبكام العامون للجزائر، وكتاب تكون 

 التخلف يف اعبزائر لعبد اللطيف بن أشنهو.
 محة حول االستيطان و نشأة القطاع االقتصادي األوربي:ل -1

أدركت اإلدارة االستعمارية الفرنسية منذ البدايات األوىل الحتالل اعبزائر أن     
للسيطرة على مقدرات مستعمرهتا كري لوحده لن يكون كافيا االحتالل العس

ستيطانية اؼبتوسطية اعبديدة، و بناء على ذلك فقد عمدت إىل انتهاج سياسة ا
اقًتنت بالتوسع االستعماري العسكري، أساسها االستحواذ على األراضي دبا 
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يتيح إحالل فئة سكانية غريبة على حساب السكان األصليني، و قد اتضحت 
 8النوايا االستيطانية يف مرحلة مبكرة من عمر االحتالل الفرنسي، فمرسوم 

األتراك قد أصبحت  قضى بأن فبتلكات الداي و البايات و 1830سبتمرب 
القاضي باعتبار اعبزائر  1834جويلية  22، و جاء قرار (1)تابعة ألمالك الدولة 

ليعطي مربرا قويا ، (2) أرضا فرنسية وفق ما خلصت إليو اللجنة اإلفريقية
 لالستيطان باعتبار أن اعبزائر ملك لفرنسا و ديكنها التصرف فيها كما تشاء.

عن رغبة اإلدارة االستعمارية يف  Bugeaud و أفصح اؼباريشال بيجو    
ماي  14اغبصول على أراضي اعبزائريني خالل تصرحيو يف غرفة النواب يوم 

حيث قال:"جيب أن يقيم اؼبستوطنون يف كل مكان توجد فيو اؼبياه  1840
 (3)الصاغبة واألراضي اػبصبة، دون االستفسار عن أصحاهبا" 

، يتعلق بشروط االستفادة من 1841فريل أ 18كما أصدر بيجو قرارا يف      
مركزا  17األراضي الزراعية و كيفية إنشاء مراكز جديدة لالستيطان إذ مت إنشاء 

 ،(4) 1844مركزا سنة  17و  1843سنة  14، و 1842استيطانيا سنة 
و منحت إدارة االحتالل الفرصة للشركات للمسامهة يف العملية االستيطانية،     

ىكتار  Union Agricole 3000منحت مؤسسة  1845ففي سنة 
عائلة أوربية بتوفري األراضي  300دبنطقة سيق، يف إطار امتياز يهدف إىل توطني 

 .(5)الزراعية، اؼبرافق و اؼبعدات الزراعية 
 % 41,5ألفا منهم  25بلغ عدد األوربيني اؼبدنيني  1839ففي سنة     

تقرار باعبزائر زبلى اؼباريشال بيجو عن فرنسيون، و تشجيعا للهجرة األوربية واالس
سياسة االستيطان العسكري و توجو كبو االستيطان اؼبدين حيث أصدر قرارا يف 

فرنك  15000إىل  1200يقضي بأن كل فرنسي ديلك من  1841أفريل  12
ىكتار و مسكنا، و ىو ما  12إىل  4ديكنو اغبصول قطعة أرض مساحتها من 
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مهاجرا  14137فقط وصل  1843ئر، إذ يف سنة حث على التوجو إىل اعبزا
  .منهم%  85، ديثل الفرنسيون (6)

يهدفان إىل مصادرة األراضي غري  1846و  1844و صدر مرسومان اثنان يف 
اؼبزروعة ربت غطاء عدم توفرىا على وثائق تثبت ملكيتها، و كان ؽبذين 

فئة كبار اؼبالك الرأظباليني  اؼبرسومني أثرا كبريا يف بروز مهاجرين نوعيني يتمثلون يف
وكذلك صغار اؼبالك اؼبستوطنني، حيث تلعب ىاتان الفئتان دورا يف استحداث 

إىل  1841سنة  27204، و ارتفع عدد اؼبستوطنني من (7) اؼبركز االستيطانية 
، كما تواصل نزع األراضي حيث يقدر ما مت انتزاعو (8) 1850سنة  112607

 .(9) ىكتار 2703000بـــ  1850و  1840بني 
ألف مستوطن باعبزائر  200و سبيز عهد اعبمهورية الثانية برفع ربدي إسكان     

مليون فرنك، و قد عبأت اغبكومة إىل ىذا اغبل  50و رصدت لذلك مبلغ 
االستيطاين ؼبعاعبة مشكلة عمال اؼبصانع الفرنسيني السيما بالعاصمة باريس، 

غبكومة و سياساهتا اليت تسببت يف بطالتهم، ضد ا 1848الذين قاموا بثورة سنة 
، و منح  (10)و مل ذبد اغبكومة الفرنسية من حل ؽبؤالء سوى هتجريىم إىل اعبزائر 

، و بلغ ؾبموع اؼبهجرين الفرنسيني بعد (11) كل من يرغب يف الرحيل منحة مالية
 . (12) ألفا فقط 15ألفان استقر منهم  80أربع سنوات كبو 

( فقد عرف استفحال التوغل 1870-1852بليون الثالث )أما عهد نا   
الرأظبايل الفرنسي من خالل فتح الباب لالستيطان اغبر و االعتماد على الشراء 
النتقال اؼبلكية، و ىو ما ساىم يف دخول أصحاب رؤوس األموال و الشركات 

 تلق الفرنسية بقوة و سبلكها لألراضي و ربريك االستثمار، وىي السياسة اليت مل
القبول لدى اؼبستوطنني ألهنا تسببت يف حرماهنم من امتيازات أقرهتا ؽبم الدولة 

، و على ذلك فهجرة اؼبستوطنني وبناء اؼبستوطنات مل تتوقف بل  (13) الفرنسية
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( حيث 1852-1858) Randonكانت ؿبل عناية اغباكم العام راندون 
، كما عرف (14) فقط 1856و  1853مستوطنة بني سنيت  56مت استحداث 

الذي  1863أفريل  22عهد نابليون الثالث صدور السيناتوس كونسيلت يف 
نص على ملكية القبائل لألراضي اليت تستغلها بشكل دائم، و ىدف ىذا 
اؼبرسوم إىل تفكيك الوحدة االجتماعية وأحدث نظاما جديدا أساسو الدوار و 

الدواوير و ىو ما يعين إزالة الوحدة  ليس القبيلة، و مت توزيع أفراد القبيلة على ىذه
 .(15)القبلية من خالل اؼبلكيات الفردية 

، فقد عادت من جديد 1870أما يف عهد اعبمهورية الثالثة ابتداء من سنة    
سياسة االستيطان الرظبي برعاية الدولة الفرنسية، كما حل النظام اؼبدين يف اعبزائر 

عد ىزدية فرنسا على يد الربوسيني واليت نتج و الذي كان يف صاحل اؼبستوطنني، فب
جوان  21عنها إغباق مقاطعيت األلزاس و اللورين بأؼبانيا، مت إصدار قانون 

والذي قضى بتحويل سكان ىاتني اؼبقاطعتني إىل اعبزائر و مت منحهم  1871
عائلة من  877ؾبيء  1874، فقد شهدت سنة (16)ألف ىكتار  100

ن، وشهدت ىذه اؼبرحلة عودة اؼبنح اجملاين لألراضي و ىو سكان األلزاس و اللوري
، وكانت عمليات اؼبصادرة اليت أعقبت ثورة (17)ما شكل معاناة كبرية للجزائريني 

ىكتارا،  204933واسعة جدا، حيث بلغ ما مت مصادرتو  1871اؼبقراين سنة 
ىذه ماليني فرنك من الغرامات اؼبفروضة على القبائل عقب  6بل خصص كبو 

 . (18)الثورة لصاحل مهجري األلزاس واللورين
فقط  1881و  1871و بلغ ما مت توزيعو من أراضي على األوربيني بني سنيت 

فقط مت  1873و  1872، و خالل سنيت (19)ألف ىكتار  400كبو 
 .(20)مركزا استيطانيا  84استحداث 
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االحتالل حىت  و فيما يلي جدول يلخص تطور حركة االستيطان يف اعبزائر منذ
1930 

مراكز أنشئت  السنة
 أو وسعت

اؼبساحة اؼبستوىل 
 عليها )ىكتار(

تزايد عدد 
 األوربيني

1830-
1850 126 115000 65437 

1851-
1860 85 250000 130322 

1861-
1870 21 116000 129898 

1871-
1880 264 401099 195418 

1881-
1890 107 176000 267672 

1891-
1900 103 120079 364257 

1901-
1920 

199 200000 633149 

1921-
1930 

67 270081 933269 

 - 1648677 972 اجملموع
-1830عبد العزيز وطبان، االقتصاد اعبزائري ماضيو و حاضره  المصدر:
، منظمة العمل العربية: اؼبعهد العريب للثقافة العمالية و حبوث العمل 1985

 .23باعبزائر، ص 
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سبق ديكن القول أن االستيطان ىو جوىر اؼبد االستعماري  من خالل ما    
الفرنسي يف اعبزائر، و التوسع االستيطاين قد انعكس اقتصاديا يف ظهور القطاع 
االقتصادي األوريب اغبديث، الذي سبتع بكل أشكال الدعم و الرعاية الرظبية 

صاد هبدف توطيد الوجود الفرنسي، و قد ارتبط ىذا القطاع مباشرة باقت
اؼبيًتوبول، و يتضح ىذا االرتباط من خالل حجم اؼببادالت التجارية بني اعبزائر 
و فرنسا و تطورىا و طبيعة اؼبواد اؼبتبادلة ببينهما، فنمو القطاع االقتصادي 
األوريب اغبديث و توجهو ػبدمة اقتصاد الوطن األم كان ديثل ىدفا أساسيا 

على حساب القطاع التقليدي الذي كان  لإلدارة االستعمارية ، و الذي كان يتم
 يتعرض للتقويض لكنو يساىم أيضا يف التجارة اػبارجية.

 التجارة الخارجية العامة للجزائر:
تبعا ؼبا سبت اإلشارة إليو، فالتجارة اػبارجية تعد مؤشرا صادقا و معربا عن    

األمهية و  مدى االرتباط بني فرنسا و مستعمرهتا اعبديدة )اعبزائر(، و عن مدى
 اغبيز الذي صار يشغلو اقتصاد ىذه اؼبستعمرة ضمن االقتصاد الفرنسي.

و ىو ما تثبتو اإلحصائيات اؼبتوفرة اليت تبني حجم اؼببادالت التجارية، فبعد سنة 
(، كان حجم التجارة اػبارجية الكلي للجزائر 1831واحدة من االحتالل )

فرنك، لتتضاعف بأكثر من أربع  7.983.600استريادا و تصديرا يقدر بـــــ 
، ليصبح  (21) فرنك 36.601.937مرات بعد ست سنوات فقط لتصل كبو 

 فرنك 306.703.517يقدر بــــ  1871يف بدايات العهد اغبكم اؼبدين سنة 
مرة يف ظرف أربعة عقود، و ما يعطي فكرة  38، أي تضاعف بأكثر من (22)

سبثل  1871ية للجزائر أن قيمتها سنة عن التطور السريع غبجم التجارة اػبارج
( أين كانت 1861سنوات فقط ) سنة  10تقريبا ضعف ما كان موجودا قبل 

، و أصبح حجم التجارة اػبارجية الكلية (23)فرنك  165.694.215تقدر بـــ 
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فرنك، و سبثل ثالثة أضعاف  483.837.263يقدر بــــ  1881للجزائر سنة 
 .1861ما كان موجودا سنة 

و ازدادت التجارة اػبارجية تأكيدا لالرتباط بني فرنسا واعبزائر، فاإلحصاءات     
تشري  إىل مدى تطور التجارة اػبارجية خالل النصف الثاين من القرن التاسع 
عشر، السيما خالل فًتة اعبمهورية الفرنسية الثالثة اؼبتميزة بتعاطفها مع 

س على القطاع االقتصادي األوريب اؼبستوطنني و تشجيعها لالستيطان، فبا انعك
حيث عرف تطورا و دعما مكنو من لعب دور كبري يف تفعيل اغبركة االقتصادية 

 بني اؼبيًتوبول و اعبزائر و اليت ذبسدىا التجارة اػبارجية.
بلغ ما قيمتو  1877فحجم التجارة اػبارجية للجزائر عموما يف سنة    

لقرن التاسع عشر واصل حجم و يف هناية ا ،(24) فرنك 350.191.139
 فرنك 666.262.503ما قيمتو  1899التجارة اػبارجية ارتفاعو ليصل سنة 

(25). 
يظهر من خالل اعبدول التايل تطور التجارة اػبارجية للجزائر يف عهد اعبمهورية 

 الثالثة خالل القرن التاسع عشر: 
التجارة اػبارجية  الصادرات الواردات السنة

 الكلية
1872 197044977 164603634 361648611 
1880 303434641 168835136 472263777 
1884 289810891 175897889 465708780 
1889 249206337 251647397 500853734 
1894 265134026 265713285 530847311 
1899 319847503 346415000 666262503 
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 الوحدة: الفرنك الفرنسي
 عطيات اؼبصادر التالية:جدول منجز من مالمصدر: 

statistiques générales de l'Algérie 1882-1884, 

Exposé de la situation de l'Algérie5981, Exposé 

de la situation de l'Algérie5895, Annuaire 

statistique de la France 1875 

    
مة يقدر كان حجم التجارة اػبارجية العا  1872يتضح من اعبدول أنو يف سنة  

فرنك، وىي ضعف قيمتها قبل عشر سنوات فقط، أما يف  361648611بـــــ 
هناية القرن التاسع عشر فقد بلغت قيمة التجارة اػبارجية للجزائر  

 .1872% عن قيمتها سنة  84,22فرنك، أي بزيادة  666262503
رتفاع كما نالحظ أن عهد اعبمهورية الثالثة خالل القرن التاسع عشر ميزه ا     

، بل وصلت قيمة 1870ؿبسوس لقيمة الصادرات اعبزائرية مقارنة دبا كان قبل 
حيث  1894الصادرات إىل حد ذباوز قيمة الواردات، و ذلك ابتداء من 

اتسع الفرق إذ وصل إىل  1899ذباوزهتا بقيمة طفيفة، يف حني أنو يف سنة 
ت تنتج أكثر فبا فرنك، و ىو ما يعين أن اعبزائر اؼبستعمرة صار  26567497

تستهلك من الناحية االقتصادية بتحقيقها فائضا يف اؼبيزان التجاري )أنظر 
 الشكل البياين أدناه(.
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 المصدر:   

إن التطور يف التجارة اػبارجية ديكن تفسريه بالنشاط الكبري للقطاع     
كة االقتصادي األوريب باعبزائر، و الذي يعود بدوره التسارع الشديد يف اغبر 

حىت هناية القرن التاسع عشر،  1870االستيطانية السيما يف مرحلة ما بعد سنة 
و من ذلك زيادة اؼبراكز االستيطانية و توسعها، زيادة مساحات األراضي اؼبنزوعة 
من اعبزائريني، تطور أعداد اؼبهاجرين األوربيني إىل اعبزائر وخصوصا مهاجري 

ية، و ىو ما حفز اغبركة اإلنتاجية و تنوعها،  األلزاس واللورين بعد اغبرب السبعين
كما ساىم تطور شبكة اؼبواصالت، كالطرق و السكك اغبديدية و حركة اؼبالحة 
التجارية.  و يضاف إىل العوامل السابقة عامل االستقرار النسيب الذي عرفتو 

و مقارنة بالعقود األوىل لالستعمار،  1871اعبزائر عموما يف مرحلة ما بعد ثورة 
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ىو االستقرار الذي سهل التوسع االستيطاين و االستعماري فبا ظبح بزيادة 
قدرات القطاع االقتصادي األوريب اؼبوجو باألساس ػبدمة االقتصاد  الفرنسي 
اؼبيًتوبويل جارفا معو ما تبقى من القطاع االقتصادي التقليدي اعبزائري اؼبعاشي 

 بالدرجة األوىل.
 ا: التجارة الخارجية مع فرنس

إن تطور التجارة اػبارجية للجزائر اؼبشار إليو سابقا رافقو تطور نصيب فرنسا     
من ىذه التجارة، و ذلك لكوهنا الدولة اؼبستعمرة، و ىو ما تؤكده اإلحصاءات 
الرظبية، فاجملموع العام للقيم اؼبالية للمبادالت التجارية للجزائر مع فرنسا يف الفًتة 

فرنك، موزعة  2935600000يقدر بـــ  1861إىل  1830اؼبمتدة من سنة 
فرنك كقيمة لواردات اعبزائر من فرنسا و  2492800000بني 

و يف ىذه اؼبرحلة  ،(26) فرنك قيمة صادرات اعبزائر كبوىا 442800000
أضعاف صادراهتا كبوىا، و  6نالحظ أن ؾبموع واردات اعبزائر من فرنسا يقارب 

، أين 1851يف التجارة اػبارجية كان خصوصا بعد  ذبدر االشارة إىل أن التطور
، و ىو 1851جانفي  11صدر قانون اؼبماثلة اعبمركية بني اعبزائر و فرنسا يف 

ما أعطى للمبادالت التجارية بينهما دفعة قوية، فمثال كان حجم التجارة 
 10فرنك، ليصبح بعد  116000000يقدر بـــ 1851اػبارجية بينهما سنة 

أي أهنا ارتفعت  ،(27) فرنك 219300000( يقدر بـــ 1861)سنوات فقط 
دبقدار الضعف تقريبا، و يعود ارتفاع قيمة التجارة اػبارجية عموما إىل ارتفاع 

 11حجم صادرات اعبزائر إىل فرنسا وذلك يرجع باألساس إىل تأثري قانون 
رية كبو اؼبشار إليو آنفا و الذي دبوجبو أصبحت الصادرات اعبزائ 1851جانفي 

، رغم ذلك و خالل ىذه اؼبرحلة (28) فرنسا ال تفرض عليها رسوم صبركية
حافظت واردات اعبزائر من فرنسا على ارتفاع قيمتها مقارنة بالصادرات، و ذلك 
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يعود إىل تزايد أعداد اعبنود الفرنسيني و اؼبهاجرين األوربيني باعبزائر، الذين كانوا 
شكل كبري، باإلضافة إىل ذلك فالنظام اعبمركي يستهلكون اؼبنتجات اؼبستوردة ب

 كان ال يفرض رسوما على ما يستورد إىل اعبزائر من فرنسا  1835الذي بدأ منذ 
(29) . 

كما أن  ضعف  الصادرات اعبزائرية يعود إىل كون مصدرىا الرئيسي ال يزال      
ل اغبروب و القطاع االقتصادي التقليدي اعبزائري اؼبعاشي باألساس و اؼبنهك بفع

ىجرة السكان بسبب السياسات االستعمارية اجملحفة، فضال عن وجود رسوم 
. (30) 1851صبركية كانت تفرض على السلع اعبزائرية اؼبصدرة إىل فرنسا قبل 

باإلضافة إىل كون اؼبناطق اليت وصلها النفوذ الفرنسي كانت ؿبدودة يف ىذه 
كما ال ديكن ،  (31) الفرنسيني ذباريااؼبرحلة، و ىو ما أدى إىل قلة التعامل مع 

إغفال عامل ضعف شبكة اؼبواصالت يف اعبزائر و الذي أثر بشكل بالغ يف 
إضعاف صادرات اعبزائر، حيث أن السكة اغبديدية مثال مل يبدأ برنامج  

 .(32) 1857إنشاؤىا إال يف سنة 
ش اؼببادالت ، ليعرف انتعا1870و جاء عهد اإلدارة اؼبدنية ابتداء من سنة     

كانت واردات اعبزائر الكلية   1875التجارية بني اعبزائر و فرنسا، ففي سنة 
فرنك من  160167742فرنك، منها ما قيمتو   192358420تقدر بـــ 

%، وسيطرت فرنسا أيضا على معظم  82,26، أي ما نسبتو (33)فرنسا فقط
 143932422 صادرات اعبزائر، فمن ؾبموع الصادرات الكلي اؼبقدر بـــ

فرنك كان كبو فرنسا وحدىا، أي ما  99288252فرنك، قبد أن ما قيمتو 
 %.  68,98نسبتو 

(، كانت نسبة واردات اعبزائر من 1899و يف هناية القرن التاسع عشر )سنة     
 319847503% من ؾبموع الواردات الكلية و اؼبقدر بـــ  81فرنسا تقدر 
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% من 81ات اعبزائر إىل فرنسا تقدر أيضا بـــفرنك، يف حني كانت نسبة الصادر 
، و ىو ما يعين سيطرة (34)فرنك  346415000ؾبموع الصادرات اؼبقدر بـــ 

 فرنسية على معظم التجارة اػبارجية للجزائر اؼبستعمرة.
و يفسر ارتفاع قيمة واردات اعبزائر بنمو القطاع االقتصادي األوريب و تزايد     

، كما أن حركية اؼببادالت التجارية بني (35) لفرنسية خصوصااستهالكو للواردات ا
، و يبدو أن القانون الذي 1870اعبزائر و فرنسا قد تطورت يف مرحلة ما بعد 

و الذي نص على حرية اؼبالحة التجارية بني اعبزائر  1866ماي  19صدر يف 
الرباد القاضي بتطبيق ا 1866جويلية  17و فرنسا و أيضا القانون الصادر يف 

اعبمركي بني اعبزائر و فرنسا والتسامح مع الواردات األجنبية قد كان ؽبما األثر 
البالغ يف تطور و استحواذ فرنسا على التجارة اػبارجية للجزائر، والشكالن 
التاليان يبينان حجم التجارة اػبارجية للجزائر مع فرنسا و الدول األجنبية لسنة 

1887 . 
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 Annuaire de l'économieز وفق إحصاءات الشكل منجالمصدر: 

politique, 1890, P. 547. 
 :مكانة الجزائر التجارية مقارنة بباقي المستعمرات الفرنسية

يف مقابل كون فرنسا تستحوذ على معظم ذبارة اعبزائر اػبارجية تصديرا و     
عمرات استريادا، فاعبزائر اؼبستعمرة سبثل بدورىا  رقما صعبا يف ؾبموع اؼبست

الفرنسية، إذ تستحوذ اعبزائر على أغلب اؼببادالت التجارية لفرنسا مع 
، كانت مستوردات فرنسا من مستعمراىا ككل 1894مستعمراهتا، ففي سنة 

فرنك قيمة مستورداهتا  207657978فرنك، منها  395086975تقدر بـــ 
ات فرنسا ، أما عن صادر  %52,56  ، و ىي تقدر بنسبة (36) من اعبزائر فقط

الدول 
 األجنبية

29% 

 فرنسا
71% 

 1887واردات الجزائر سنة 

الدول 
 األجنبية

24% 

 فرنسا
76% 

 1887صادرات الجزائر سنة 
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كبو مستعمراهتا فقد استحوذت اعبزائر على معظمها، فمن ؾبموع الصادرات 
 199319483فرنك، كان نصيب اعبزائر يقدر بـــــ  321412037اؼبقدر بـــ 

 .% 62.01، و ىو ما نسبتو (37)فرنك 
 بنية الصادرات و الواردات الجزائرية:

تجارية بني اعبزائر و فرنسا يعود إن التطور السريع الذي عرفتو اؼببادالت ال    
بالدرجة األوىل إىل تطور القطاع االقتصادي األوريب باعتباره صار عنصرا منتجا 

، أين 1870أساسيا نظرا ؼبا حظي بو من دعم اإلدارة االستعمارية، خاصة بعد 
عرف اإلنتاج تطورا من حيث الكم و النوع بدخول منتجات جديدة على 

عبزائرية، كالكروم اليت عرفت زراعتها ازدىارا كبريا يف اعبزائر الساحة االقتصادية ا
بعد أن أىلكت آفة الفيلوكسريا ؿباصيل الكروم يف فرنسا خالل سبعينات القرن 
التاسع عشر، و قد صرح مبعوث اغبكومة الفرنسية للمستوطنني يف 

ذي اعبزائر:"خالل عشر سنوات لن تكون ىناك كرمة يف أوربا، إن بلدكم ىو ال
يتوجب عليو تعويض العجز، ىو الذي يتوجب عليو أن يرد لفرنسا اؼبليارات اليت 

 .(38)ستخسرىا..." 
كانت قيمة الواردات الكلية للجزائر تقدر بـــــ   1867ففي سنة     

المنتجات المستوردة إلى  فرنك، و يبني اعبدول التايل أىم 187677007
 .1681الجزائر سنة 

 القيمة اؼبالية (الكمية )كلغ اؼبادة
 720845 1020779 جنب )صبيع األنواع(
 5156905 14734015 طحني )صبيع األنواع(

 7259503 6049586 سكر مكرر
 3696574 2310359 قهوة
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 2901558 9945545 حديد مصنع
 1822003 3036671 صابون و عطور

 10103004 ىكتولًت 423714 طبور
 54586811 / منسوجات 
 13182700 / جلود مصنعة

 المصدر: 
  ouvernement  énéral civil de l'Al érie  
 tatistique  e  ne rale de l'Al e rie. 1867-1872, 
Imprimerie nationale, Paris. P 330. 

، وكانت 1867وفيما يلي جدول بأىم اؼبنتجات اؼبصدرة من اعبزائر سنة  
 فرنك 97161983قيمتها الكلية تقدر بـــــ 

 القيمة اؼبالية الكمية اؼبادة
 11313628 )رأس( 317092 حيوانات حية

 25118504 كلغ  6270626 صوف
 1725808 قنطار 70148 اغببوب

 5568443 كلغ  3275555 زيت زيتون
 9288630 قنطار 1660348 معادن )حديد، كباس، رصاص(

 24980 ىكتولًت 839 طبور )ضبيع األنواع(
 المصدر:   

gouvernement général civil de l'Algérie              

                           -1872, Imprimerie nationale, 

Paris, P 332. 
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من خالل اإلحصاءات يتضح ثبات ميزة تفوق واردات اعبزائر على صادراهتا، و  
وات اعبزائر اليت كانت يف معظمها مع فرنسا، وتتجلى أيضا ميزة استغالل الثر 

لصاحل االقتصاد الفرنسي من خالل اغبصول على اؼبنتجات الزراعية و اؼبواد 
األولية و جعل اعبزائر سوق لتصريف اؼبنتجات الفرنسية السيما اؼبصنعة منها، و 

مثال، حيث كانت بنية صادرات  1875ىو ما تؤكده اإلحصاءات الرظبية لسنة 
 ني يف الشكلني التاليني:و وردات اعبزائر مع فرنسا كما ىو مب
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 Annuaire statistique de  الشكل منجز وفق إحصاءاتالمصدر: 

la France, 1875 , PP 558-559 
و يف هناية القرن التاسع عشر وبعد التطورات اغباصلة يف اعبزائر السيما يف       

شقها االقتصادي، كانت قيمة الواردات الكلية للجزائر لسنة تقدر بـــــ 

منتجات 
 مصنعة

13% 

 مواد معدنية
10% 

 مواد نباتية
55% 

 مواد حيونية
22% 

 1875بنية صادرات الجزائر الى فرنسا 

منتجات 
 مصنعة

73% 

 مواد معدنية
5% 

 مواد نباتية
18% 

 مواد حيونية
4% 

 1875بنية واردات الجزائر من فرنسا 
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فرنك، حيث تشري اإلحصاءات الرظبية إىل أن أغلبها كان  319847503
 منتجات مصنعة و موجهة لالستهالك اؼبباشر و أغلبها ذات مصدر فرنسي.

 .1899جدول بأهم المنتجات المصدرة من الجزائر نحو فرنسا سنة 

اؼبصدر إىل  اؼبادة
 فرنسا

قيمتو اؼبالية 
 )فرنك(

الكمية 
اؼبصدرة 
 الكلية

اؼبالية  قيمتها
 )فرنك(

نسبة 
اؼبصدر 

إىل 
 فرنسا

حيوانا
 ت حية

10744
 رأس 09

2393341
8 

10818
 رأس 00

2485408
3 

96,2
9  % 

57860 صوف
 كلغ  29

1067522
3 

59337
 كلغ  66

1094779
8 

97,5
1  % 

22125 اغببوب
 قنطار 61

4080120
8 

23729
 قنطار 40

4380296
7 

93,1
4  % 

زيت 
 زيتون

30253
31992 1633702 كلغ  75

94,9 1720643 كلغ  57
4  % 

معادن 
حديد، )

نحاس، 
 صاص(

56246
67077 1317490 قنطار 0

13,1 9986625 قنطار 86
9  % 

طبور 
)ضبيع 
 األنواع(

46762
04 

 ىكتولًت

1309315
62 

47160
43 

 ىكتولًت

1320548
49 

99,1
4  % 

الفوسفا
 ت

75471
26728 3396204 قنطار 2

 قنطار 15
1202766

7 
28,2

3  % 
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  exposé de la situation  énérale de l'Al érie المصدر: 
1901, P. 388  )بتصرف( 

يتضح من اعبدول السابق، فقد عرفت اؼبنتجات اعبزائرية اؼبصدرة يف هناية     
القرن التاسع عشر زيادة كمية و نوعية حيث وصلت قيمتها اإلصبالية إىل 

إىل  1899نة فرنك، فصادرات اغبيوانات اغبية وصلت يف س 346415000
، و 1867رأس، وىو ديثل أكثر من ثالثة أضعاف ما صدر سنة  1081800

%، كما عرفت صادرات اغببوب   96,29ديثل ما صدر منها إىل فرنسا نسبة  
 2372940، ارتفعت إىل 1867قنطار سنة  70148ارتفاعا كبريا، فمن 

غببوب مرة، و كانت نسبة كمية ا 31، أي أهنا تضاعفت 1899قنطار سنة 
%، غري أن صادرات اػبمور تعد أىم 93,14اؼبصدرة إىل فرنسا فقط تقدر بـــ

ــ  م،  19تطورات التجارة اػبارجية للجزائر و السيما مع فرنسا يف هنايات القرن الـ
إذ أهنا مل تكن تدرج أصال يف اإلحصاءات الرظبية للمنتجات اؼبصدرة حىت سنة 

كان   1867ايل ما مت تصديره منها سنة يف حني أن إصب ،(39)على األقل 1861
فرنك فقط،  24980ىكتولًت، بقيمة مالية  839ضئيال جدا، حيث مل يتجاوز 

 5621ىكتولًت، أي أهنا تضاعفت بـــ  4716043إىل   1899ليصل سنة 
فرنك، وقد استحوذت فرنسا على  132054849مرة، وبلغت القيمة اؼبالية ؽبا 

صدرة، بل إن القيمة اؼبالية للخمور اؼبصدرة % من اػبمور اؼب  99,14نسبة 
% من إصبايل الصادرات اعبزائرية عموما، و ىو ما يعين أن   38,12مثلت 

الكروم صارت سبثل جزء ىاما من االقتصاد اعبزائري اؼبوجو ػبدمة االقتصاد 
الفرنسي و الرأظبالية الفرنسية، و يشري اؼبؤرخ آجرون إىل أن زراعة الكروم قد 

، بسبب سوء ؿباصيل 1897إىل  1895ت اؼبستوطنني يف سنوات أنقد
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فرنك من اػبمور  51884000اغببوب، فاعبزائر اليت مل تصدر سوى ما قيمتو 
 . (40) 1897مليون فرنك سنة  135، سبكنت من ربقيق 1893سنة 
و عموما تبني اإلحصاءات الرظبية غلبة اؼبنتجات الزراعية على صادرات     

%  69,96جموع صادرات اغببوب و اػبمور و اؼباشية فقط ديثل  اعبزائر، فم
، و ىذا يفسر بسعي اإلدارة 1899من ؾبموع الصادرات كبو فرنسا لسنة 

االستعمارية إىل تكريس الصفة الزراعية للجزائر من خالل دعم االستيطان 
الزراعي الذي كانت نتيجتو ظهور قطاع اقتصادي أوريب أساسو النشاط الزراعي 
مرتبط مباشرة باؼبيًتوبول، وذبدر اإلشارة إىل أن فرنسا امتازت باحتفاظها 

 .(41) باالىتمامات الزراعية بشكل أكرب من أي دولة أوربية أخرى
ديثل االىتمام بالزراعة ضرورة للرأظبالية الفرنسية، ألهنا وجدت يف اعبزائر     

مرحلة القرن التاسع عشر و  مناخا مالئم لتنمية استثماراهتا، و لإلشارة فقد كانت
السيما النصف الثاين منو مرحلة مرور الرأظبالية األوربية عموما و الفرنسية 
خصوصا بطور سبيز بًتاكم رؤوس األموال و أصبحت االستثمارات ذات فائدة 
ضعيفة، و ىو ما دفع إىل توظيف األموال يف اؼبستعمرات و منها اعبزائر و ىو ما 

الصناعية بشكل كبري خاصة الكروم، اليت أصبحت مصدر  يفسر بروز الزراعات
ربح كبري للمستثمرين الرأظباليني سواء أفرادا أو مؤسسات مالية، حيث بلغت 

% من ؾبموع الصادرات اعبزائرية كبو فرنسا سنة  34,59صادرات اػبمور نسبة 
 . (42) 1899%  سنة  46,81، و ارتفعت إىل  1893

 .1899ستوردة من فرنسا إىل اعبزائر سنة جدول بأىم اؼبنتجات اؼب 

الكمية اؼبستوردة  اؼبادة
 من فرنسا )كلغ(

القيمة اؼبالية 
 )فرنك(

الكمية اؼبستوردة 
 الكلية )كلغ(

القيمة اؼبالية 
 )فرنك(

نسبة 
اؼبستورد 
 من فرنسا

  71,46 7995645 6470437 5713736 4672727آالت 
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 % ميكانيكية
أثاث و 

مصنوعات 
 خشبية

49413773 12210305 49662855 12362852 
98,76  

% 

أدوات و 
مصنوعات 

 معدنية
13332492 10368161 13793943  

10961957 
94,58  

% 

ورق، ورق 
 مقوى 
 و كتب

6929205 5810210 7002407 6005315 
96,75  

% 

 9821347 1455964 9219678 1406034 جلود جاىزة
93,87  

% 
مواد  

 كيميائية
19282639 2551846 21107068 3293431 

77,48  
% 

منسوجات 
 قطنية

11669117 41098353 12038726   42628267 
96,41  

% 
منسوجات 

 صوفية
608760 6504828 903784 8292617 

78,44  
% 

 3336920 1165337 3321182 1160576 مواد بناء
99,52  

% 
  exposé de la situation  énérale de l'Al érie:   المصدر

1901, P. 386 )بتصرف( 
أما مستوردات اعبزائر فقد كانت عرفت ىي األخرى يف هناية القرن التاسع   

و  فرنك 319847503يف الكم و النوع، إذ بلغت قيمتها اإلصبالية إىل  تطورا
تبني لنا أن أغلب اؼبنتجات ىي منتجات مصنعة جاىزة لالستعمال كالورق 

ل التوسع االستعماري و تشجيع اغبركة واؼبنسوجات أو تدخل يف خدمة و تسهي
االستيطانية يف اعبزائر، كمواد البناء واألدوات و اؼبصنوعات اػبشبية و اؼبعدنية، و  
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كما يبدو فمصدرىا الرئيسي ىو الصناعة الفرنسية، و ديكن أن نستنتج من ىذه 
ات األرقام سعي اإلدارة إلبقاء اعبزائر بصفة زراعية و اغبيلولة دون قيام صناع

ذات أمهية فيها، ويندرج ضمن اؼبخطط الرأظبايل اؽبادف عبعل اعبزائر ؾباال حيويا 
  للصناعة الفرنسية و سوقا لتصريف منتجاهتا. 

 أسعار المنتجات المصدرة و المستوردة بين الجزائر و فرنسا:  
تعد أسعار اؼبواد اؼبتبادلة بني اعبزائر و فرنسا مؤشرا مهما على أمهية      

ستعمرة و ارتباط الظاىرة االستعمارية بالتطور الذي عرفتو الرأظبالية الفرنسية اؼب
م، و تظهر اؼبعطيات اإلحصائية  19السيما خالل فًتة الربع األخري من القرن 

ارتفاع أسعار اؼبنتجات اؼبستوردة إىل اعبزائر و خاصة ما يأيت من فرنسا يف مقابل 
 1,19كانت القيمة   1876زائر، ففي سنة البفاض أسعار اؼبواد اؼبصدرة من اعب

كيلوغرام من السكر اؼبكرر اؼبستورد إىل اعبزائر يف حني أن   1فرنك ىي شبن  
  .(43) قنطار من اغبديد اؼبصدر 1فرنك ىو شبن 1,59

(، كانت قيمة اغبديد اؼبصدر إىل 1899م )سنة 19و يف هنايات القرن     
حني أن اغبديد اؼبصنع اؼبستورد منها يقدر فرنك/القنطار، يف  1فرنسا تقدر بــ 
، أما اعبلود الغري مصنعة اؼبصدرة إىل فرنك/القنطار  18,81متوسط قيمتو 

، يف حني أن اعبلود اؼبصنعة فرنك/القنطار  392,33فرنسا فمتوسط قيمتها
فرنك/القنطار، بل إن اعبلود   1458,29اؼبستوردة من فرنسا تقدر قيمتها بــ

فرنك/القنطار و ىي أقل من   1288,37صدرة من اعبزائر قيمتهااؼبصنعة و اؼب
قيمة اعبلود اؼبصنعة اؼبستوردة من فرنسا، أما اغببوب )مطحونة و غري مطحونة( 

فرنك/القنطار، يف حني أن   18,44اؼبصدرة إىل فرنسا، فمتوسط قيمتها ىو
كما عرفت   فرنك/القنطار،  29,64ذات اؼبنتوج اؼبستورد منها تبلغ قيمتو بــ

  27,99اػبمور نفس النسق ، إذ أن قيمة اؼبصدر منها إىل فرنسا تقدر بـــ
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فرنك/ىكتولًت، و ىي قيمة أقل بكثري من القيمة اػبمور اؼبستوردة من فرنسا و 
 فرنك/ ىكتولًت.  132,07اليت تقدر بـــ

د إن اؼبعطيات  السابقة تشري بوضوح إىل البفاض أسعار اؼبنتجات و اؼبوا    
اؼبصدرة من اعبزائر و اليت ىي يف الغالب مواد أولية أو منتجات زراعية، يف مقابل 
ارتفاع أسعار اؼبنتجات اؼبستوردة و اليت تسود فيها اؼبنتجات اؼبصنعة، و على 
اعتبار أن فرنسا تستحوذ على معظم اؼببادالت التجارية للجزائر، تتأكد ىنا 

ميزت اإلدارة الفرنسية ذباه اعبزائر مستعمرهتا  النظرة االستعمارية الرأظبالية اليت
اؼبتوسطية اؽبامة و اليت جعلت منها ؾباال حيويا لصاحل االقتصاد و الصناعة 
الفرنسية، حيث شهد القرن التاسع عشر السيما النصف الثاين منو تطورا حتمية 

مل يعد  تصدير رأس اؼبال إىل اؼبستعمرات، إذ وصلت الرأظبالية إىل درجة التشبع و
االستثمار جيلب فائدة يف البلدان األصلية، و ىو ما شكل دافعا للبحث عن 
اؼبستعمرات لالستثمار و تصريف اؼبنتجات اؼبصنعة وجلب اؼبواد الضرورية 
للصناعات، و ىي الظروف اليت أدت إىل تنافس كبري بني القوى االستعمارية 

 األوربية. 
 ية للجزائر:المواصالت و أهميتها للتجارة الخارج

، (44)بداية األشغال الكربى يف اعبزائر  1850: كانت سنة المواصالت البرية
و كانت شبكات الطرق و السكك اغبديدية من أىم اؼبشاريع الضرورية تفعيل 
حركة االستيطان و التجارة اػبارجية، و ىدف إنشاء شبكة الطرق و السكك إىل 

اإلنتاج باألسواق و موانئ التصدير، تسهيل التنقل و ربط مناطق االستيطان و 
  1707,3بلغت طول شبكة الطرقات الوطنية فقط حوايل  1875ففي سنة 

كلم، أما الطرق الريفية فبلغت   1590,7كلم، و طول شبكة الطرق اإلقليمية 
كلم، و ألمهيتها فقد خصص ؼبشاريع الطرق يف مقاطعة اعبزائر مبلغ   3906
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، و فيما يلي (45)مليون فرنك  3,7زانية اؼبقدر بــمليون فرنك من ؾبموع اؼبي 2,1
 جدول بتطور طول شبكة الطرق جبميع أنواعها )الوطنية، الوالئية و الريفية(:

 
 1887 1884 1881 1875 السنة

طول شبكة 
 13812 12752 10580 7267 الطرق )كلم(

 Annuaires statistiques de la France des    اؼبصدر:
années 1875  1881, 1884,1887 

أما السكك اغبديدية فقد بدأ إنشاؤىا يف دبوجب مرسوم إمرباطوري مؤرخ يف     
،  الذي نص على أن تنشأ يف اعبزائر شبكة سكك حديدية 1857أفريل  8

عرب العماالت الثالث، و نص اؼبرسوم أيضا على أنو جيب أن تكون خطوط 
، كاػبط الرابط (46)ناطق الداخلية السكة موازية للساحل وتصل بني اؼبوانئ و اؼب

بني اعبزائر و قسنطينة مرورا بسطيف، واػبط الرابط بني قسنطينة وسكيكدة 
على  Randonكلم، و أشرف اؼباريشسال راندون   87اؼبمتد على مسافة 

 .(47)انطالق األشغال القباز اػبط اغبديدي الرابط بني اعبزائر و البليدة 
 ر شبكة السكك اغبديدية قيد االستغاللو اعبدول التايل يبني تطو 

 1893 1890 1887 1884 1881 1878 1875 السنة
طول السكك 
 اغبديدية )كلم(

513 679 1367 1707 2100 2810 2905 

 :اغبوليات التالية : جدول منجز حسب احصاءاتالمصدر
 Annuaires statistiques de la France des années 
1875, 1885, 1887-1889, 1890-1893. 
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 أهمية المالحة التجارية:
لقد كان من عوامل تطور التجارة اػبارجية للجزائر السيما مع فرنسا، ربسن     

 1835نوفمرب  11حركة اؼبالحة البحرية التجارية، حيث أن األمر اؼبؤرخ يف 
جعلها يف صاحل البحرية الفرنسية فقط،  مث ظبح للبحرية التجارية غري الفرنسية 

فيفري  23اولة النقل البحري بني اعبزائر و فرنسا، ودبوجب األمر اؼبؤرخ يف دبز 
، و ىو األمر الذي مل يستسغو الفرنسيون وبعد احتجاجهم عاد 1837

 7االحتكار اؼبالحي لصاحل البحرية الفرنسية بناء على األمر الصادر بتاريخ 
حة التجارية ظبح ؾبددا باؼبال 1866ماي 19، غري أن القانون 1841ديسمرب 

للسفن غري الفرنسية و ىي عوامل ساعدت على توغل االستعمار وتسارع اغبركة 
تكريس االحتكار اؼبالحي لصاحل  1889أفريل  2االستيطانية، كما عاود قانون 

 البحرية الفرنسية. 
و من ىنا تتأكد أمهية النقل البحري يف تطوير التجارة اػبارجية بني اعبزائر و     

ما  1852فمثال بلغ عدد السفن الداخلة واػبارجة من موانئ اعبزائر سنة فرنسا، 
 طن.  205819سفينة، و نقل عليها ضبولة تقدر بـــــ 2313يربو عن 

و اعبدول التايل يبني تطور أعداد السفن الفرنسية و األجنبية الداخلة و اػبارجة 
 (. 1887-1882من اؼبوانئ اعبزائرية )

  1882 1883 1884 1885 1886 1887 

 الدخول
 2231 2001 1822 1423 1629 1714 فرنسا

 2529 2961 2563 2156 3112 3755 الدول األجنبية
 4760 4962 4385 3579 4741 5469 اجملموع

 اػبروج
 2036 1780 1800 1317 1467 1443 فرنسا

 2700 3167 2627 2229 3220 3977 الدول األجنبية
 4736 4947 4427 3546 4696 5420 اجملموع
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 Annuaire statistique de la: جدول منجز على ضوء احصاءات: المصدر 
France 1885-1887  وstatistiques  énérales de l'Al érie 1882-

1884 

و تتضح من اإلحصاءات سيطرة البحرية التجارية الفرنسية و احتكارىا ؼبعظم     
ما يدل على سعي اإلدارة الفرنسية إىل  اؼبالحة التجارية مع اعبزائر، و ىذا

السيطرة على مقدرات اعبزائر اليت أثبتت أمهيتها االقتصادية باؼبقارنة مع باقي 
اؼبستعمرات الفرنسية، وىو ما يتأكد من خالل الشكل التايل يبني ضبولة السفن 

-1878اليت تنقلت بني فرنسا و مستعمراهتا دبا فيها اعبزائر يف الفًتة بني 
1895   

 

 -  

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

1878 1880 1882 1884 1886 1888 1890 1892 1895 

 (باألطنان)الكمية 

 السنوات

حمولة السفن المتنقلة بين فرنسا و مستعمراتها بما فيها 
   1895-1878الجزائر بين 

 الجزائر
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 الشكل البياين منجز على ضوء إحصاءات: 
Ministère de l'agriculture et du commerce, Service de la 

statistique générale de France, Annuaire statistique de la 

France, 1895-1896, Imprimerie nationale, Paris, p 600. 

 خاتمة:
 ديكننا  أن لبلص إىل النتائج التالية: على ضوء العناصر الواردة يف اؼبقال،

 مثل االستيطان اغبجر األساس الستعمار اعبزائر و استغالل ثرواهتا.-
سعت اإلدارة االستعمارية عبعل اقتصاد اعبزائر و ثرواهتا يف خدمة االقتصاد -

 الفرنسي.
لعبت التجارة اػبارجية دورا ىاما يف ربويل خريات اعبزائر لصاحل الرأظبالية -

 الفرنسية، حيث مت توظيف النظام اعبمركي وتطويره ؽبذه الغاية.
مارست اإلدارة االستعمارية سياسة ازدواجية، حيث دعمت القطاع االقتصادي -

األوريب الذي كان إنتاجو موجها بشكل كبري كبو األسواق اػبارجية و خصوصا 
عبزائري الذي الفرنسية، يف حني عمدت إىل تدىور القطاع االقتصادي التقليدي ا

رغم مشاركتو يف الصادرات و اليت تعد معتربة لكنها خضعت النتهازية التجار 
 الفرنسيني.

يتضح تغلب اؼبنتجات الزراعية و اؼبواد األولية يف بنية الصادرات يف حني مثلت -
اؼبنتجات اؼبصنعة  أغلب الواردات، وىو ما يؤكد أن اإلدارة االستعمارية تعمدت 

 بطابع زراعي عدم تصنيعها حىت ال تنافس الصناعة الفرنسية. إبقاء اعبزائر
على اعتبار أن النقل ىو عصب االقتصاد، و لتحفيز حركة اؼببادالت التجارية -

للجزائر السيما مع فرنسا فقد سعت اإلدارة االستعمارية إىل تطوير اؼبواصالت 
 الربية و البحرية.
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فرنسا، جعلها ربت أمهية كربى بني  تنوع ثروات اعبزائر و قرهبا اعبغرايف من-
ا يؤكد اؼبستعمرات الفرنسية و كما أصبحت فرنسا أىم شريك ذباري للجزائر دب

 النظرة االستغاللية ؽبا.
 الهوامش:
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أضواء على اؼبغرب العريب: رؤية عربية مشرقية، دار البصائر عبد اؼبلك خلف التميمي،  (9)
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 .22-21، ص ص اؼبرجع السابقحياة قنون،  (15)
 . 57، ص ، اؼبرجع السابق جياليل صاري( 16)
، دار الغرب 3، ط 2أبو القاسم سعد اهلل،، أحباث و آراء يف تاريخ اعبزائر، ج ( 17)
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 . 29، ص 2009
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 .. !! خاصة جدا  ولكنها مكتبات 
 يسري عبد الغني عبد اهلل د . 

 مصر -التراث الثقافيوخبير في باحث 
 

 الملخص:
ىذه النوعية من املكتبات أنشأىا العلماء واألدباء وأىل الفكر الستعماهلم اخلاص 

و اذذذان واسذذذ  ، وىذذذذا النذذذومل مذذذن املكتبذذذات اذذذان اميذذذااً لذذذداً ، بذذذل ظمكذذذن ال ذذذول أنذذذ
 االنتشار يف أرلاء املعمورة اإلسالمية .

ويف الواق  أنو اان مذن العريذا أن ذمذد عاملذاً أو أد بذاً أو مفكذراً أو رلذاًل  
 شذذت ل بالتذذأليإل واإلبذذدامل والتو يذذ  دون أن  كذذون لذذو مكتبذذة  ا ذذة بذذو ،  رلذذ  

عز ذذزة علذذ  إليهذذا يف دراسذذااو واتالعااذذو واتابااذذو ، وبذذالذب  اانذذت ىذذذه املكتبذذات 
 قلب  احبها ،  ضوي بال ايل والنفيس من أللها .

ويف ىذذذه الريذذذور سذذن وم معذذاً با تيذذار عذذدد قليذذل مذذن ىذذذه النوعيذذة مذذن  
املكتبذذات ، الذذح نتوذذدث عنهذذذا مذذن منذلذذ  اوصذذا مكتبذذذات اخلا ذذة اذذان هلذذذا دوراً 

ميني اعليمياً واضواً ، مث آلذت إ  أن اكذون مكتبذات عامذة مفتوحذة األبذواب للبذاح
 والدارسني وال راء دون قيد أو شرط .

ويف رأ نذذا املتواضذذ  أن املكتبذذة الذذح افيذذد النذذاس وافذذتك أبوا ذذا هلذذم يف اذذل  
وقذذذت ، دون شذذذروط أو قيذذذذود ،ىذذذي املكتبذذذذة ايذذذد رة بذذذذالكالم وا ذذذد   ،  عنذذذذدما 
حتبس الكتب عن الناس ، ويف م دور  احبها أن  فيدىم  ا  ذذل   عذل مشذني 

 ب الكتب ، العارف بدورىا يف التوضر والمي ا ة .ال  لي  مبو
يف ىذا البو  نتجول يف جمموعة من املكتبات اخلا ة ، مكتبة الفتك بن  اقان 
، مكتبة حنني بن إسواق ، مكتبة ابن اخلشاب الب دادي وقضية سرقة الكتب ، 

كتبذذة مكتبذذة املو ذذ  بذذن املذذذران ، مكتبذذة ال فذذذي الذذح ااذذذىا بذذد اًل عذذن الذذزواج ، م
ابذن  ااذذ  و ذاة الزولذذة مذن الكتذذب ، مكتبذذة إ ذراهيم الزقذذان وىذل اشذذ اىا األ ضذذل 
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بن بدر ايمايل الذي أ ل  دار ا كمة الفاتمية ، مكتبة العماد األ ذفها  الذح  
 اوصا باجملان ....  لعلنا نو   .. 

ABSTRACT 
This quality of libraries established by scientists, writers and 
intellectuals for their own use, and this kind of libraries was very 
much, but we can say that it was widespread throughout the 
Islamic world. 
In fact, it was difficult to find a scientist or a man of letters or a 
thinker or a man runs authorship, creativity and investigation 
without having its own library, due to in his studies and writings, 
and of course these libraries dear to the heart of the person, 
sacrifice precious for her. 
In these lines we will together choose a few of these types of 
libraries, we're talking about in terms of being a private libraries 
have had a clear educational role, and then led to public libraries 
should be open doors for researchers, scholars and readers 
unconditionally. 
In our humble opinion that the library that benefit people and 
open their doors to them all the time, without conditions or 
restrictions, is worthy to speak and modern library, when 
trapping books about people, and affordable owner that benefits 
them out it is a shameful act which is not befitting love books, 
known role in urbanization and culture. 
In this research, we travel in a group of private libraries, 
Conquest Ben Hakan library, nostalgia ibn Ishaq library, the son 
of Al Khashab al-Baghdadi, a library and a case of theft of books, 
library conciliator Ben Bishop, Alagafti Library has taken a 
substitute for marriages, son die and jealous wife of library books, 
library Ephraim Alozkan Is bought best bin Badr al-Jamali, who 
closed the Dar al-Hikma Fatimid, Gen. Isfahani library that being 
free of charge .... Let us reconcile .. 
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 توطئة :
ىذذذذذذه النوعيذذذذذة مذذذذذن املكتبذذذذذات أنشذذذذذأىا العلمذذذذذاء واألدبذذذذذاء وأىذذذذذل الفكذذذذذر  

الستعماهلم اخلذاص ، وىذذا النذومل مذن املكتبذات اذان اميذااً لذداً ، بذل ظمكذن ال ذول 
 أنو اان واس  االنتشار يف أرلاء املعمورة اإلسالمية .

العريذا أن ذمذد عاملذاً أو أد بذاً أو مفكذراً أو رلذاًل  ويف الواق  أنو اان مذن 
 شذذت ل بالتذذأليإل واإلبذذدامل والتو يذذ  دون أن  كذذون لذذو مكتبذذة  ا ذذة بذذو ،  رلذذ  
إليهذذا يف دراسذذااو واتالعااذذو واتابااذذو ، وبذذالذب  اانذذت ىذذذه املكتبذذات عز ذذزة علذذ  

 قلب  احبها ،  ضوي بال ايل والنفيس من أللها .
ن وم معذذاً با تيذذار عذذدد قليذذل مذذن ىذذذه النوعيذذة مذذن ويف ىذذذه الريذذذور سذذ 

املكتبذذات ، الذذح نتوذذدث عنهذذذا مذذن منذلذذ  اوصذذا مكتبذذذات اخلا ذذة اذذان هلذذذا دوراً 
اعليمياً واضواً ، مث آلذت إ  أن اكذون مكتبذات عامذة مفتوحذة األبذواب للبذاحميني 

 لدارسني وال راء دون قيد أو شرط .وا
ح افيذذد النذذاس وافذذتك أبوا ذذا هلذذم يف اذذل ويف رأ نذذا املتواضذذ  أن املكتبذذة الذذ 

وقذذذت ، دون شذذذروط أو قيذذذذود ،ىذذذي املكتبذذذذة ايذذذد رة بذذذذالكالم وا ذذذد   ،  عنذذذذدما 
حتبس الكتب عن الناس ، ويف م دور  احبها أن  فيدىم  ا  ذذل   عذل مشذني 

 ال  لي  مبوب الكتب ، العارف بدورىا يف التوضر والمي ا ة .
 مكتبة الفتح بن خاقان :

تك بذن  اقذان ىذو وز ذر املتواذل علذ  اف اخلليفذة العباسذي ، وقذد قتذذل الفذ 
ىذ ، واان الفتك رلاًل حمبذاً للعلذم  247سنة معو يف مد نة سامراء )ُسر من رأى( 

والعلماء ، واس  االتالمل ، عاملاً ، مولعاً بال راءة والبو  ، حذ  قيذل : إنذو اذان 
أن   ذذوم للوضذذوء أ ذذرج اتابذذاً  ذذال  ذذزال  ضمضذذر جملالريذذة املتواذذل العباسذذي ،  ذذ ذا أراد
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 ذالعذو يف دمذره وعذوده للمتوضذذأ ،  ذ ذا و ذل إ  ا ضذذرة اخلليفيذة )جملذس اخلليفذذة( 
 (1. ) أعاده حي  اان

ومذذن الذبيعذذي لذذداً أن  كذذون هلذذذا الرلذذل املمي ذذإل مكتبذذة ضذذ مة  ر ذذة ،  
املعر ة ، وقد عهد  هو رلل حباه اف باملال الو ا ، والر بة ا ميمة يف االتالمل و 

الفتك مبهمة اكو ن ىذه املكتبة إ  رلل من  اة رلال العصر علماً و كراً وأدباً 
 ، أال وىو / علي بن ضميي بن أيب املنصور املنجم )الفلكي( .

واما   ول ابن الندمي يف اتابو )الفهرست(   ن املنجم ااصل بالفتك بن  
، ن ذذذل إليهذذذا مذذذن مكتبتذذذو ، ودمذذذا   اقذذذان ، وعمذذذل لذذذو  زانذذذة حكمذذذة )أي مكتبذذذة(

 (2. )استكتبو الفتك ، أامير دما اشتملت عليو  زانة حكمة قط 
أمذذذا الكتذذذب الذذذح اسذذذتكتبها الذذذوز ر / الفذذذتك بذذذن  اقذذذان   ذذذد اانذذذت مذذذن  

يف ذل  الوقت ، ويف م دمتهم  واألدبالكميرة مبكان ، اتبها اعاظم رلال الفكر 
و ألذإل للفذتك اتذاب : )التذاج يف أ ذالق شي نا املوسوعي / اياحظ ،  ي ال : إن

امللذذوك ( املنريذذوب للجذذاحظ ، واتذذاب : )مناقذذب األاذذراك وعامذذة لنذذد اخلال ذذة( ،  
امذذا ألذذإل لذذو حممذذد بذذن ا ذذارث الت ليذذي ، وحممذذد بذذن حبيذذب اتبذذاً قيمذذة أ ذذرى ، 

 ضاعت أ وهلا  لم اصل إ  أ د نا .
 ُذذر أع ذذم منهذذا   وقذذد حذذ  البذذن النذذدمي ، أن  صذذإل ىذذذه اخلزانذذة بأصذذا م 

 (3) اميرة وحريناً .
 مكتبة حنين بن إسحاق :

ابذذن أيب أ ذذيبعة يف اتابذذو الشذذها )عيذذون األنبذذاء ( عذذن حنذذني بذذن ضمذذد نا  
إسذذواق ،  نعذذرف أنذذو اذذان مذذن أبذذرز األتبذذاء وامل ةذذني يف عهذذد اخلليفذذة / املذذأمون 

نذذذو بالل ذذذة العباسذذذي )الفذذذ  الذذذذىي للوضذذذارة اإلسذذذالمية ( ، واذذذان أعلذذذم أىذذذل زما
اليونانيذذة والريذذر انية والفارسذذية ، إ  حذذد ابذذا م  صذذل إليذذو أحذذد مذذن الن لذذة الذذذ ن  
اانوا عل  أ امو ، م  براعة  اه ة ال او إل يف الل ة العربية ، ومداومة ال ان ذذ  
يف االشذذت ال بذذالعلم وال ةذذة ، حذذ   ذذار مذذن ةلذذة املتميذذز ن  يهذذا ، وظذذل  شذذت ل 

  (4)   ىذ 264و ااو سنةبالعلم والعلوم ح  
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                و صفو ال فذي  احب )أ بار ا كماء ( بأنو اان  صيواً ، لريذنناً ، 

اخلليذذذل بذذذن أرذذذد الفراىيذذذذدي ،  بارعذذذاً ، شذذذاعراً ، واذذذان شذذذي و يف الل ذذذة العربيذذذة /
 احب معجم )العني( ، وواض  علم العروض )موسي ا الشعر( ، وقد ن ل حنني 

عد ذذدة إ  الل ذذة العربيذذة ، واذذل لذذل اىتمامذذو اذذان  نصذذب علذذ    بذذن إسذذواق اتبذذاً 
 (5اتب ا كمة والذب . )

ولعذل ذلذذ  مذذا لعذذل مكتبذذة العذام املذذ لم / حنذذني بذذن إسذذواق اخلا ذذة  
وأشذكالو ، الض مة ، اتميز بميروة و اة لداً من اتب الذب جبم  ألوانذو وأنواعذو 

ربذذ  الذذح اذذان صميذذدىا قذذراءة واتبذذذة وبعذذدد  ز ذذر مذذن املالفذذات املكتوبذذة بالل ذذذات األ
                  ون صد  ا : اليونانية ، والرير انية ، والفارسية والعربية .

واان حنني بذن إسذواق مذن ىذواة الكتذب ، صممعهذا ، و  ذرأ  يهذا بعمذ   
 لذلب الكتب . ومتعن ومتويص ، و  ال أنو سا ر إ  أقص  بالد الروم

فهرسذذت( ةلذذة ابذذاة لذذداً مذذن الكتذذب ، ذاذذر وقذذد عذذد ابذذن النذذدمي يف)ال 
  (6) أصا مالفات حنني بن إسواق .

وىذه الكتب الح عدىا ابذن النذدمي  نذني بذن إسذواق ظمكذن أن اشذكل  
وحدىا مكتبة ض مة ع يمة الشأن ،  ما بالنا إذا أضذيفت هلذا املرالذ  واملصذادر 

 الح اعتمد عليها حنني بن إسواق يف األيإل اتبو !! 
 بة ابن الخشاب البغدادي :مكت

ضمذذذذد نا  ذذذذاقوت ا مذذذذوي يف اتابذذذذو )معجذذذذم األدبذذذذاء( عذذذذن ابذذذذن اخلشذذذذاب  
ىذذذ ،  نعذذرف أنذذو عبذذد اف بذذن أرذذد اخلشذذاب الب ذذدادي ، اذذان  567املتذذوس سذذنة 

أدرى النذذذذاس بكذذذذالم العذذذذرب ، وأعذذذذر هم بعلذذذذوم شذذذذ  مذذذذن النوذذذذو والل ذذذذة والتفريذذذذا 
 (7) واتب مفيدة  ا  كر ليد .والنريب ، اما أن لو مالفات  ز رة ، 

واذذذذان ابذذذذن اخلشذذذذاب إذا اتذذذذب اتابذذذذاً  شذذذذ ى بذذذذامل ني ، و تنذذذذا س عليذذذذو  
املتنا ريون من أىل العلم ، ولعل ذل  أارب دليل عل  مدى شهراو ، و  ة الناس 

 يف علمو .
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اان ابن اخلشاب   ة يف روا ة ا د   النبوي الشذر إل ،  ذدوقاً نبذياًل  
                 دة علذذ   ذاقوت ا مذوي ذ م  كذن يف أ القذذوهذال أنذو ذ والعيف حجتذو واالمذو ، إ

اذذذذل  ، والريذذذبب أنذذذو ةذذذ  اتبذذذاً اميذذذاة لذذذداً ، ولكنذذذو م  توذذذرى الذر ذذذ  ال ذذذومي 
الريوي يف ةعها ،   د امتل  حب الكتب عليو نفريو )أقذار نفريذو( ، وشذ إل 

  ا وجبمعها ش فاً ابااً ال حدود لو .
وقت نفريو خبياًل ال ضمذب أن  ذد   الكميذا مذن املذال هلنذاً هلذا مث اان يف ال 

، وعل  ىذذا انكذب سذواء الريذبيل ،  كذان ضمتذال يمعهذا ،  ذ ذا اسذتعار مذن أحذد  
اتابذذاً وتالبذذو بذذو ، قذذال : د ذذل بيذذت الكتذذب  ذذال أقذذدر عليذذو )أي ال أقذذدر علذذ  

 عليو( .. !!          العميور
ل النذذاس ، وقذذذ  منذذو ورقذذة ، وإذا حضذذر سذذوق الكتذذب شذذراء اتذذاب  ا ذذ 

وقذذال  بصذذذوت مريذذمومل : إنذذذو م ذذذومل ، لينصذذذرف املشذذ ون عنذذذو ،  يأ ذذذه بذذذميمن 
 خبس !!

             إال أنذذذذذو يف  امتذذذذذة حيااذذذذذو أوقذذذذذإل اتبذذذذذو علذذذذذ  أىذذذذذل العلذذذذذم ،  جذذذذذزاه اف  
  ااً ، و فر لو ولنا .

 محاولة للتوضيح :
ظمكذن لنذا أن رمللذو  إن االم  اقوت ا موي عن ابذن اخلشذاب الب ذدادي 

  ن رج بعدة أمور نراىا عل  درلة اباة من األشمية : ذ
 عترب  اقوت ابذن اخلشذاب الب ذدادي رلذل حذاد عذن لذادة الصذواب : األمر األول

أو عذذن الذر ذذ  الريذذوي ، ألنذذو ةذذ  العد ذذد مذذن الكتذذب الذذح شذذ إل  ذذا أو متلكذذت 
هذا وعذدم التفذر ط  يهذا أقذار نفريذو ، وةذ  الكتذب وحبهذا ، وا ذرص علذ  امتالا

حتت أي ظرف من ال روف ، أمر حضاري راه  ، ولكن بشرط أن نلتزم يف ذل  
 ا علينا مبادئ العلم وأ القيااو .باأل الق وال يم الح متليه

 ال  صذك بذأي حذال مذن األحذوال أال نذد   هلذن الكتذب الذح اشذ  ناىا  
ك أن نعذذذيهم أقذذل مذذن ، وال  صذذ ىمأشذذياءحصذذلنا عليهذذا ، وال نذذب س النذذاس  أو
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ح هم امل رر أو املتف  عليو ، اما ال  صك أن رمتال عليهم من ألل الو ول إ  
 أ ذ ما نر د ،  كل ىذا ال  لي  بأىل العلم وحمبيو .

ومن ايد ر مبوي الكتذب وال ذراءة والعلذم أن  كونذوا يف تليعذة العذار ني  
ليذذذذاً بذذذذاألدب الر يذذذذ  والريذذذذلوك            بذذذذ داب البيذذذذ  والشذذذذراء ، وأن  كونذذذذوا أاميذذذذر النذذذذاس حت

 ال ومي .
اذذذان ال  عذذذذرف آداب نعذذذرف مذذذن اذذذذالم  ذذذاقوت أن ابذذذن اخلشذذذذاب  : األمرررر الثررررا ي

االسذذذتعارة وأ القهذذذا ،  كذذذان إذا اسذذذتعار مذذذن أحذذذد اتابذذذاً وتلبذذذو منذذذو ، قذذذال : إن 
الكتذذاب د ذذل بيذذت الكتذذب  ذذال أقذذدر عليذذو !! ، وىذذذا ال  صذذك مذذن رلذذل أحذذب 

رص علذذ  الكتذذب ، و ذذل عذذن البيذذان أن أدبيذذات اسذذتعارة الكتذذب مذذن العلذذم ، وحذذ
األمذور املهمذذة الذذح أعذتهذا ا ضذذارة العربيذذة اإلسذذالمية اذل االىتمذذام ، واكلذذم  يهذذا 
العد د من العلمذاء واملفكذر ن ، وقذد اتبنذا عذدة م ذاالت يف ىذذا املوضذومل ، نشذرنا 

ة امللذ  عبذد العز ذز العامذة ، بعضها يف جملة )أحوال املعر ة ( الح اصدر عن مكتبذ
 ويف  اىا من اجملالت الح هتتم باملكتبات واملعلومات .

ولعذذل موقذذإل ابذذن اخلشذذاب  ذذذارنا  ذذاالء الذذذ ن  ت ر ذذون أو  ريذذت ر ون  
 ي ولون : إن الريرقة حرام إال يف الكتب  هي حالل !! ، ون ول هلم : إن الريرقة 

اء يف اعامالانذذذا مذذذ  العلذذذم والكتذذذب ، ىذذذي الريذذذرقة ، ومذذذن األو  بنذذذا أن نكذذذون أمنذذذ
 وىذا ما اعلمناه من ا ضارة العربية اإلسالمية عل  مدى اارطمها الذو ل .

                  ذذد ل الذذبع  إ  املكتبذذات العامذذة ، و كذذون يف حالذذة إ  بذذاب: األمررر الثالررث
                  أو  صذذذذذل مذذذذذذن اتذذذذذاب ، أو لوحذذذذذذة أوشذذذذذكل اوضذذذذذذيوي ،  ي ا ذذذذذل املشذذذذذذر ني علذذذذذذ 

املكتبة ، و  وم بنزمل ما  ر د ، و فالذأ املشذر ون علذ  املكتبذة أ نذاء مذرالعتهم هلذذه 
الكتذذذب أو إذا إتلذذذ  عليهذذذا قذذذارئ آ ذذذر ،  ذذذذا الريذذذلوك املشذذذني ، والكتذذذاب مميذذذل 

 الكاهن ا ي ،  كيإل اريول لنا أنفرينا بب  لزء من ىذا الكاهن ؟ ! 
ء اتذو ا الوقذت أو ايهذذد ، أو ومهمذا اانذت املذربرات الذح  ريذذوقها ىذاال 

أن الكتاب يف املكتبة مل  عام ،   ن ىذه اراىات  ار ة صمب أن  تنزه عنها ال 
 حمب أو متعامل م  الكتب .
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أقذذذذول ىذذذذذا ورمذذذذن نريذذذذتم  إ   ذذذذاقوت ا مذذذذوي الذذذذذي ضمذذذذد نا عذذذذن ابذذذذن  
اخلشذذذاب الب ذذذدادي الذذذذي اذذذان ضمضذذذر أسذذذواق بيذذذ  وشذذذراء الكتذذذب ، وسذذذرعان مذذذا 

لنذذاس يف الريذذوق و  ذذذ  مذذن الكتذذاب الذذذي  ر ذذده ورقذذة ، و  ذذول بصذذذوت   ا ذذل ا
 ريذذذذمعو النذذذذاس : إنذذذذو م ذذذذذومل ! ، وبالتذذذذايل  نصذذذذرف عنذذذذو النذذذذاس ،  يأ ذذذذذه ابذذذذن 

 اخلشاب بميمن خبس .
وبذذالذب  نلذذك ىنذذا علذذ  أن ىذذذا ال  ليذذ  وال  صذذك مذذن أىذذل العلذذم ، وال  

، وا ذذذد   النبذذذوي  صذذذك مذذذن بذذذاب أو  مذذذن رلذذذل اذذذان مذذذن علمذذذاء الل ذذذة العربيذذذة 
 املذهر .

و بدو أن ) اقوت( اعرض ملوقإل معني م  ابن اخلشاب ،  ي ذوت اذان  
وبيذذ  وشذذراء الكتذذب ، أي أنذذو اذذان )اتبيذذاً( حمنكذذاً ،  عمذذل مع ذذم حيااذذو بالنريذذ  

أضذذإل إ  ذلذذ  اونذذو مالفذذاً موسذذوعياً بارعذذاً ، وال  عذذرف األمذذور الذذح اذذان  فعلهذذا 
   مميل شي نا /  اقوت ا موي .ابن اخلشاب إال )اتي( ضلي

الذذي  همنذا ىنذا ر ذم عذدم إقرارنذا أو رضذانا عذن اصذر ات ابذن اخلشذاب  
الب ذذدادي بذذأي شذذكل مذذن األشذذكال ،  ذذ ن الرلذذل أوقذذإل يف صا ذذة حيااذذو مكتبتذذو 
العذذامرة مبذذا لذذذ وتذذاب مذذن املصذذنفات واملالفذذات علذذ  أىذذل العلذذم ، أي حوهلذذا مذذن 

مذذة ،  لعذذل ىذذذا الريذذلوك ا ضذذاري الراقذذي منذذو ، مكتبذذة  ا ذذة لذذداً إ  مكتبذذة عا
والذذذي  هذذدف إ   دمذذة أىذذل العلذذم وتالبذذو ، لعذذل ىذذذا الريذذلوك   فذذر لذذو سذذي ااو 

 م  الكتب وأ وا ا .
 مكتبة الموفق بن المطران : 

               يف ايذذذذذزء الميذذذذذذا  مذذذذذذن اتابذذذذذذو )عيذذذذذذون األنبذذذذذذاء( ضمذذذذذذد نا ابذذذذذذن أيب أ ذذذذذذيبعة 
ىذذذذ ،  نعذذذرف أنذذذو : مو ذذذ  بذذذن املذذذذران  587املتذذذوس سذذذنة عذذن : املو ذذذ  بذذذن مذذذذران 

 الدمشذذ ي ، عر ذذو النذذاس نذذدة ذىنذذذو ، و صذذاحة لريذذانو ، واميذذرة اشذذت الو بذذذالعلم .
(8)  
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        والبذذذذذذن املذذذذذذذران اصذذذذذذانيإل اميذذذذذذاة اذذذذذذدل علذذذذذذ   ضذذذذذذلو ونبلذذذذذذو يف  ذذذذذذناعة  
يف الذب ،   د  دم بذبو وعلمو املل  النا ر /  الح الد ن األ ويب ، وح   

 أ امو بامل ام الر ي  ، اما اان ر ي  املنزلة عند  الح الد ن ، ع يم اياه .
واانذذت لذذذو شمذذة عاليذذذة يف حتصذذيل الكتذذذب وةعهذذا ، حذذذ  أنذذو مذذذات ويف  

 زانة اتبو من الكتب الذبية و اىذا مذا  نذاىز عشذرة آالف جملذد ، ىذذا باإلضذا ة 
 إ  ما استنري و .

عنا ذة  اه ذة بال ذة يف استنريذاخ الكتذب ذذران  ذاحب املواان املو   بذن  
وحتر رىا ، واان يف  دمتو  ال ذة نريذاخ  كتبذون لذو أبذداً )بصذفة داهمذة( ،  عذذيهم 

 املرابات ، و  دم هلم الذعام والشراب واملأوى .
                  خبذذذذذط  ذذذذذده اتبذذذذاً عد ذذذذذدة ، وقذذذذذد اتلذذذذ  عليهذذذذذا ابذذذذذن واتذذذذب ابذذذذذن املذذذذذران  

                 دد منهذذذذذذا ، وقذذذذذذال أصذذذذذذا اانذذذذذذت يف صا ذذذذذذة حريذذذذذذن أ ذذذذذذيبعة أو اتلذذذذذذ  علذذذذذذ  عذذذذذذ أيب
 اخلط ، وا جة ، واإلعراب .

وعرف عن ابن املذران اميرة املذالعة للكتب ،  هو ال  ف  من ذلذ  يف  
 أامير أوقااو ، بل أن ال أوقات  را و من العمل   ضيها يف ال راءة واالتالمل .

   تذو  ذووها بنفريذو ، وأا ذن اما أن مع م الكتذب الذح اانذت يف مكتب 
حتر رىذذا ، وعليهذذا  ذذذو بذذذل  ، امذذا أنذذو اذذان  ضذذيإل عليهذذا بعذذ  التعلي ذذات أو 

 ا واشي املفيدة .
وعذرف عنذذو اذرم الذذنفس ، ولذاملذا وىذذب لتالمذاذو الكتذذب املفيذدة املهمذذة  

 اشجيعاً هلم عل  العلم واملعر ة والتوصيل .
ة )اتيبذات(  كذان أبذذداً ال امذا اذان عنذده أولذذوف مذن اجمللذدات الصذذ ا  

 فذذارق يف امذذو جملذذداً  ذالعذذو علذذ  بذذاب دار الريذذلذان أو أ ذذن اولذذو ، ولعذذل ىذذذا 
 ذارنا بالوز ر العباسي / الفتك بن  اقان الذي اان  ض  ىو اآل ر يف امو اتيباً 
ال  ذذذذزال  ذالعذذذذو يف دمذذذذره وعذذذذوده للمتوضذذذذأ ،  ذذذذ ذا و ذذذذل إ  جملذذذذس اخلليفذذذذة أعذذذذادا 

 حي  اان . الكتيب إ  امو
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ابن املذران رلل عام  اضل ، اح م الكتاب  أللو التار   ، ما أحرانا  
أن ن تدي بابن املذران ومبميلو !! ،  األمم الح حت م العلذم والكتذب ، أمذم ضم مهذا 

 التار   ، و ريجل دورىا المي ايف والعلمي بأحرف من نور .
ىذذذذ ،  587املتذذذوس سذذذنة ولن ذذذارن بذذذني الذبيذذذب العذذذام املو ذذذ  بذذذن املذذذذران  

ىذذذذ ، نالحذذذظ أن ابذذذن  567وعبذذذد اف ابذذذن أرذذذد اخلشذذذاب الب ذذذدادي املتذذذوس سذذذنة 
اخلشذذاب الذذذي سذذب  وأن اكلمنذذا عذذن مكتبتذذو اخلا ذذة مصذذاب مبذذا  ريذذم  يف علذذم 

أي اهلوس جبم  الكتب ، ومذن املمكذن ال ذول  (الببليومااياالنفس ا د   مبرض )
ض )الببليواليتيذا( أي مذرض سذرقة الكتذب ، والذ  بأنو مصاباً أ ضذاً مبذا  ريذم  مذر 

 حماولة لاللتهاد من لانبنا ، واف أعلم بالعباد .
                  أمذذذا املو ذذذ  بذذذن املذذذذران   ذذذد اذذذان الرلذذذل  فهذذذم معذذذى الكتذذذاب ، ومعذذذى 

 الكتب ، وايفية اح امها ، وآداب التعامل معها .
 مكتبة القفطي :

ال الذذذذد ن ال فذذذذي اخلا ذذذذة ، وال فذذذذي ىذذذذو نذذذد ل اآلن إ  مكتبذذذذة ةذذذ 
الوز ر ال اضي / ةال الد ن أبو ا رين ، املولود يف  عيد مصر ، يف مد نة قفط 
حيذذذ  نريذذذب إليهذذذا ، وامل ذذذيم نلذذذب الريذذذور ة ، والذذذذي ألذذذاد علذذذوم الل ذذذة العربيذذذة 
           وخبا ة الل ذة والنوذو ، امذا اذان بارعذاً يف علذوم ال ذرآن الكذرمي ، وا ذد   النبذوي 

 الشر إل ، وعلوم األ ول ، واملنذ  ، والفل  ، واهلندسة ، والتار   .
م ، وىذذذذذو مذذذذن علمذذذذذاء ال ذذذذذرن  1248ىذذذذذذ    646اانذذذذت و ااذذذذذو سذذذذنة  

الرياب  اهلجري ، و احب اتاب )إ بار العلماء بأ بار ا كماء( ، والذي تب  
 ىذ . 1320ألول مرة يف مد نة )ليبريي ( سنة 

لذو مذن  ت ل فذذي مذن الكتذب مذا ال  و ذإل ، ولذاءة  ةال الذد ن ا 
اآل اق تمعاً يف ارمو وس اهو ، واان ال ضمذب مذن دنيذاه سذوى الكتذب ،  ذأوقإل 

 عليها نفريو ، ور   أن  تزوج ح  ال  ش لو األىل واألوالد عنها .
وال فذذذذي م  تذذذزوج مميلذذذو يف ذلذذذ  مميذذذل : الزخمشذذذري ، والذذذذربي ، وأبذذذو  

  اىم .. و لعالء املعري ، وعباس حممود الع اد ... حيان التوحيدي ، وأبو ا
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بكذي ال ضمذول ذلذذ  بينذو وبذني التصذذنيإل وقذد علذل ال فذذي عذذدم زوالذو  
وال ذذذراءة والعلذذذم ، وإن اذذذان ذلذذذ  طمذذذالإل سذذذنة ا يذذذاة وتبيعتهذذذا ويف نفذذذس الوقذذذت 
اعاليم اإلسالم الذح اذان  عيهذا ال فذذي و ذاه ، واف اعذا  أعلذم وأدرى بذاألحوال 

 والريراهر .
عل  ال حذال   ذد أو ذ  ةذال الذد ن ال فذذي يف صا ذة حيااذو مبكتبتذو   

ااملذذذة للملذذذ  النا ذذذر  ذذذاحب حلذذذب الريذذذور ة ،  مذذذن ولهذذذة ن ذذذره اخلا ذذذة أنذذذو 
 الوحيد الذي   در قيمة العلم والكتب ... !! 

و  ذذذذال أن مكتبذذذذة ال فذذذذذي اانذذذذت اريذذذذاوي يف ذلذذذذ  الوقذذذذت أاميذذذذر مذذذذن  
لل فذي حكا ات ونوادر عد دة اااد لنا عش و الشد د مخريني ألإل د نار !! ، و 

 وحبو الكبا للكتب الح لعلها  ا ر ي  ، و ضلها عل  الزولة واألوالد .
 قول على قول :

إن إىذذذداء العذذذام الل ذذذوي / ةذذذال الذذذد ن ال فذذذذي مكتبتذذذو ااملذذذة  ذذذاام  
ادر حلذذذذب الريذذذذور ة ، أو أنذذذذو أوقفهذذذذا عليذذذذو ،  ذذذذذارنا ب صذذذذة وردت عذذذذن عبذذذذد ال ذذذذ

الب دادي زعيم الل و ني يف ال رن العاشر اهلجري ، و احب  زانة األدب ، ىذه 
ىذذذ ، وأسذذتاذ عبذذد  1069مولزىذذا : إن الشذذهاب اخلفذذالي املتذذوس سذذنة   ال صذذة 

  (9)ال ادر الب دادي أو   بامتالك الميذه عبد ال ادر ملكتبتو بعد و ااو  
م مذذذا اد ذذذره علمذذذاء واذذان للشذذذهاب اخلفذذذالي  زانذذذة اتذذذب حا لذذة بذذذأع  

ال رون املتأ رة ملا احتوت عليو من نفاهس دواو ن العرب ، وجمذامي  الشذعر العذريب 
واعلي ذذات أهمذذة الل ذذة العربيذذة عليهذذا ،  لمذذا انت ذذل الشذذهاب اخلفذذالي إ  األ ذذيل ،

متل  الب دادي ىذه املكتبة العامرة ، وضذم عليهذا علذ  رحاب ربو راضياً مرضياً ، 
أ ذذذرى ع يمذذذة ، وإذا اتلذذذ  ال ذذذارئ علذذذ   زانذذذة األدب للب ذذذدادي  مذذر األ ذذذام اتبذذذاً 

              الفذذذذذات الذذذذذح وقذذذذذإل الب ذذذذذدادي عليهذذذذذا مذذذذذا   ضذذذذذي بالعجذذذذذباملسذذذذذاى مذذذذذن أ ذذذذذاء 
 العجاب !! .

يف زمذذذن ا ذذذب ا  ي ذذذذي للعلذذذم واملعر ذذذذة ، يف زمذذذن ن ذذذذي ا ذذذي ال  عذذذذرف  
، ال  عذذذذذرف اذذذذذردي ال ذذذذذيم املاد ذذذذذة الزاهلذذذذذة الزاهفذذذذذة ، ال  عذذذذذرف األح ذذذذذاد والضذذذذذ اهن 
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عرف ح اً و دقاً معى األستاذ ة ومعى تلب العلم ،  اإلنريانية النبيلة ، يف زمن 
اذذان األسذذتاذ إذا اوسذذم يف الميذذذه اخلذذا املربذذ  ، واملوىبذذة والكفذذاءة الذذح قذذد اذذأ  

ال   دد يف أن  هدي الميذه  رواو الها ، و روة  األستاذهلارىا  تنف  الناس ، اان 
عام ا  ي ية ليريت يف األموال الذح  ودعهذا املصذارف ، إسمذا يف مكتبتذو الذح ىذي ال

            رأ الذذذذذو ا  ي ذذذذذي ، الذذذذذح  ريذذذذذتفيد منهذذذذذا يف مشذذذذذروعااو العلميذذذذذة ، ألصذذذذذا  ذذذذذا زاد 
ح ي ذذي ، وىذذذا مذذا  علذذو الشذذي  / الشذذهاب اخلفذذالي مذذ  الميذذذه النجيذذب / عبذذد 

 الب دادي .             ال ادر 
ويف زماننا ىذا نريم  ون رأ عن أمور  ندى لو لبني املرء ، أمور ال متت  

بذذذأي  ذذذلة إ  قذذذيم وأ القيذذذات ومبذذذادئ العلذذذم واملعر ذذذة ،  نريذذذم  عذذذن ابذذذن العذذذام 
) ذذذذالن( ، وشذذذذ ي  العالمذذذذة )عذذذذذالن( ، وابنذذذذة املفكذذذذر )س( ، وزولذذذذة الباحذذذذذ  أو 

، أو ل ذذل مذذن املكذذان األد ذذب )ص( وقذذد بذذاعوا مكتبتذذو لميذذري مذذن املكذذان الفذذال  
 العال  ، أو لتالر للكتب من ألل مبالغ زاهلة  انية من املال .

وقد  كون بعضهم  احب ع ل متفتك وقناعة ،  يهدي اتبهم للدولة  
، وىذا شيء ةيل تيب حممود ، بشرط أن  ضمن استفادة الناس  ا ، واستفادة 

ي يذذذة ، أمذذذا أن اريذذذلم للدولذذذة أىذذذل العلذذذم وحمذذذي الفكذذذر والمي ا ذذذة منهذذذا اسذذذتفادة ح 
 تريذذرق وانهذذب وابذذدد وابذذامل امذذا رأ نذذا وشذذاىدنا بعيوننذذا يف بعذذ  الذذدول العربيذذة ، 
 ذذذذل  أمذذذر مشذذذني مر ذذذوض ، ال بذذذب أي حجذذذق حذذذ  لذذذو قيذذذل أن الف ذذذر وسذذذوء 

 األحوال االقتصاد ة ىو الريبب !! .
 مكتبة ابن فاتك :

وىذذو األمذذا أبذذو الو ذذا ابذذن  ااذذ  اذذويف يف صا ذذة ال ذذرن اخلذذامس اهلجذذري ،  
املبشر بن  اا  ، من أعيان أمراء مصر ، وأ اضل علماهها ، ألاد يف علوم اهلي ة 
، والعلذذوم الر اضذذية والفلريذذفية ، امذذا أنذذو مذذارس واشذذت ل بالذذذب ، والزم الذبيذذب 
                الشذذذذذذذذذذذذذها / علذذذذذذذذذذذذذي بذذذذذذذذذذذذذن رضذذذذذذذذذذذذذوان ، وعذذذذذذذذذذذذذرف عذذذذذذذذذذذذذن املبشذذذذذذذذذذذذذر حبذذذذذذذذذذذذذو الشذذذذذذذذذذذذذد د 

 (10) واصانيفو . للكتب ، و زارة اتابااو
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وضمكذي لنذا ابذن أيب أ ذيبعة أنذو ولذد يف مكتبذة املبشذر بذن  ااذ  العد ذد  
    من اصانيإل املت دمني خبط  ذده ، واذان املبشذر قذد اقتذى اتبذاً اميذاة لذداً علذ  مذر

األ ذذذام ، وبعضذذذها قذذذد ا ذذذا لونذذذو ، أو لذذذون أوراقذذذو ، بريذذذبب  ذذذرق أ ذذذابو )أ ذذذاب 
 الكتب ( .

 الغيرة من الكتب :
ضمد نا الشي  / سد د الد ن املنذ ذي عذن سذبب ىذذا ال ذرق )الكتذي( ،  

أن األما / املبشر بن  اا  اان حمباً عاش اً لل راءة واالتالمل والعلم ، واان حمبذاً 
لتوصذيل العلذوم واملعذذارف ، ال متعذة لذو إال يف قذذراءة الكتذب ، ويف  زانذة اتبذذو أي 

وال  فارقهذا أبذداً ، واانذت صملذس  يهذا يف مكتبتو الع يمة اان   ضي لذل وقتذو ، 
لو زولة  اضلة ، ولكن دا لها  اة اباة من الكتب ومذن املكتبذة ، مذن املذالعذة 
والكتابة الح ال  نف  عنها زولها ،  لما اوس األما املبشر صضت ىي ولوار ها 

 ذا إ   زاهن اتبو ، ويف قلبها من الكتب لوعذة ال حذدود هلذا ، ألنذو اذان  شذت ل 
أ لب وقتو منصر اً عنها ،  جعلذت اندبذو ، ويف أ نذاء ذلذ  ارمذي الكتذب يف براذة 
مذذاء ابذذاة وسذذط الذذدار ىذذي ولوار هذذا ، مث أ رلذذت الكتذذب بعذذد ذلذذ  مذذن املذذاء ، 

 وقد  رق أاميرىا ،  هذا ىو سبب ا ا لون ورقها .
إذن شي نا / ابن أيب أ يبعة رأى ىذه الكتب وعر ها بعذد و ذاة األمذا  

 ملبشر ، أي بعد ما  علتو الزولة  ا .ا
و بذذدو أن الزولذذة أ ذذيبت نالذذة ىريذذتا ة بعذذد و ذذاة الذذزوج ذمذذم عنهذذا مذذا  

               علتو بالكتذب ، و اهتذا أن الفاضذل ح ذاً مذن أحذب الكتذب واح مهذا ، مذن احذ م
دمااو وجبل ما ضمبو الزوج ، والزوج اان ضمب الكتب يف حيااو ،  لما ال حت مها يف 

              ؟ ! ، و بذذذذذدو أصذذذذذا اانذذذذذت ا ذذذذذا لذذذذذداً مذذذذذن الكتذذذذذب الذذذذذح اأ ذذذذذذ زولهذذذذذا منهذذذذذا يف 
حيااو ، ولكنها باستذاعتها أن ا رق اتب الزوج وىو حي  رزق ،   لت اكبذت 

 ىذه الر بة املدمرة بدا لها إ  أن نفذهتا عل  الفور مبجرد و اة الزوج .
ية ضمفذذذذل بأ ذذذذاء سذذذذيدات  ضذذذذليات إن اذذذذار   ا ضذذذذارة العربيذذذذة اإلسذذذذالم 

ر   أ ذذذاههن نذذذروف مذذذن نذذذور لذذذزاًء و اقذذذاً ملذذذا احذذذ من العلذذذم واملعر ذذذة ، واتذذذب التذذذا
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قدمن من  كر لاد نف  اإلنريانية قاتبة ، ولكن ماذا ن ول  لكذل قاعذدة اسذتميناء 
. !! 

 مكتبة إفرائيم الزفان :
ىذذذ ،  500إ ذذراهيم الز ذذان ، تبيذذب مصذذري مشذذهور ، اانذذت و ااذذو سذذنة  

 دم اخللفاء ، ونال منهم أع م العذا ا ، قرأ علوم الذب عل  الذبيذب الناب ذة / 
أيب ا رين علي بن رضوان ،  كان مذن أ ضذل تالبذو ، واانذت لذو اهلمذة العليذا يف 
حتصيل الكتب ، ويف استنريا ها ح  اانت لد و العد د من  ذزاهن الكتذب الذح 

 (11)والعلوم امل تلفة . اضم اتب الذب و اىا من اتب املعارف 
و ن ل لنا ابذن أيب أ ذيبعة يف اتابذو )عيذون األنبذاء ( عذن والذده أن رلذل  

                  مذذذذن العذذذذراق اذذذذان قذذذذد أاذذذذ  إ  الذذذذد ار املصذذذذر ة اذذذذي  شذذذذ ي اتبذذذذاً و تولذذذذو  ذذذذا إ 
العذذذراق ، وأنذذذو التمذذذ  مذذذ  الذبيذذذب املصذذذري / إ ذذذراهيم الز ذذذان ، واافذذذ  ا ذذذال  يمذذذا 

 أن باعو إ راهيم من الكتب الح عنده عشرة آالف جملد .ا بينهم
و  ذذذذال إن ذلذذذذ  اذذذذان علذذذذ  أ ذذذذام الذذذذوز ر الفذذذذاتمي / األ ضذذذذل بذذذذن بذذذذدر  

ايمذذال الذذذي  عذذرف بذذأما اييذذوش ،  ذذ  األ ضذذل  ذذذه ال صذذة   ذذرر ضذذرورة أن 
اب ذذ  الذذ  الكتذذب يف الذذد ار املصذذر ة ، وال ظمكذذن ن لهذذا إ  موضذذ  آ ذذر ،  بعذذ  

راهيم مذذذن عنذذذده جبملذذذة املذذذال الذذذذي اذذذان قذذذد اافذذذ  عليذذذو بذذذني إ ذذذراهيم الز ذذذان إ  إ ذذذ
 والتالر العراقي ، ون ل الكتب إ   زانة األ ضل ، واتبت عليها أل ابو .

و ااذذد لنذذا ابذذن أيب أ ذذيبعة أنذذو رأى اتبذذاً اميذذاة مذذن ىذذذه اجملموعذذة ، وقذذد   
 الفاتمي . اتب عليها اسم إ راهيم ، وجبوارىا أل اب الوز ر األ ضل

و لإل إ راهيم من الكتب ما  ز د عن عشر ن ألإل جملداً ، أي أنو ارك   
مكتبذذة ضذذ مة ، بذذذل ايهذذد الكبذذا يف ةذذ  اتبهذذا ، وقذذد عذذرف عذذن الرلذذل حذذب 

 الكتب واح امها .
 مجرد تساؤالت :

يف عهذذد األ ضذذل بذذن بذذدر ايمذذذايل ا إ ذذالق دار ا كمذذة الذذح أسريذذذها  
يفة الفذاتمي ، لتكذون مبميابذة ماسريذة أو أاادظميذة علميذة علذ  ا اام بأمر اف اخلل
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أعلذذذذ  مريذذذذتوى ، ولذذذذيس جمذذذذرد مكتبذذذذة عامذذذذة  ريذذذذتفيد منهذذذذا النذذذذاس ، حمتز ذذذذاً بذذذذذل  
 ذذذوات اخلليفذذة العباسذذي / املذذأمون الذذذي أنشذذأ وتذذور بيذذت ا كمذذة ليكذذون مبميابذذة 

 منارة علمية و كر ة لعلتو ن  الف  الذىي للوضارة اإلسالمية .
م ن ذذذذرأ عذذذذن أي إذمذذذذاز علمذذذذي أو أي اىتمذذذذام بالكتذذذذب واملكتبذذذذات مذذذذن  

لانذذب األ ضذذل ،  كيذذإل  ريذذع  بكذذل مالذذو ولهذذده لوقذذإل الصذذف ة الذذح متذذت بذذني 
 إ راهيم الذبيب املصري والتالر العراقي ؟ ! 

               مث ىذذذل مذذذن اليريذذذا لذذذداً علذذذ  رلذذذل أحذذذب العلذذذم واملعر ذذذة مميذذذل إ ذذذراهيم 
إل بأنو  احب شمة عالية يف حتصيل الكتب ، ىل من الريهل ، الذي و الز ان 

عليو يف أن  فرط يف عشرة آالف جملد ااملة ، وإذا عر نذا أن مكتبتذو اانذت اضذم 
بذامل نصذإل مكتبتذو بالتمذام والكمذال !!  وأن حوايل عشر ن ألإل جملد ، معى ذل 

 ،  هل ىذا من الع ل واملنذ  ؟ 
ىذذ ، أي بعذد و ذاة  487لذوزارة سذنة ل د او  األ ضل بن بدر ايمايل ا 

                 ىذذذذذذذذ ، بينمذذذذذذذا اذذذذذذذوس إ ذذذذذذذراهيم 515والذذذذذذذده بذذذذذذذدر ايمذذذذذذذايل ، واذذذذذذذويف م تذذذذذذذااًل سذذذذذذذنة 
ىذذذ ، وعليذو   ننذذا نشذ  يف ىذذذه ال صذة ، إال إذا اذذان إ ذذراهيم أراد أن  500الز ذان 

 ذذذت لص مذذذن مكتبتذذذو لضذذذاه ة ماليذذذة شذذذد دة مذذذرت بذذذو مذذذمياًل ، أو لريذذذوء األحذذذوال 
لريياسذذية واالقتصذذاد ة وااللتماعيذذة والفكر ذذة يف الذذ  الفذذ ة مذذن اذذار   مصذذر ، أو ا

 اعرض لو .معني  أو ع اهدي أنو قرر أن   ادر البالد لض ط سياسي
ال ذل  مذن ايذاهز ، ولكذن مذن املااذد لنذا أنذو مذن الصذعب علذ  عذام  

 . !!  لليل مميل إ راهيم أن  فرط  ذه الريهولة املذل ة يف مكتبتو ال يمة
ىذذذه اجمللذذذدات مذذن قبذذذل  اشذذ ى   وقذذد   ذذول قاهذذذل إن األ ضذذل ايمذذذايل 

الشذذهرة وحذذب الف امذذة والع مذذة والتبذذاىي ، لذذذا وضذذ  أل ابذذو عليهذذا ، وىذذذا مااذذد 
 دون ش  إن اانت ىذه الصف ة قد متت بالفعل !! ؟ .

  استيالء األ ضل ايمايل عل  مكتبة إ ذراهيم بذر  ذة أ الً  وملاذا نريتبعد 
أو بذذأ رى ، علذذ  اذذل حذذال  لنضذذ  يف االعتبذذار إن أيب إ ذذيبعة ضمكذذي عذذن والذذده 
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ىذذذذه ال صذذذة ، وىذذذو م  شذذذاىدىا بنفريذذذو ، ومذذذن ىنذذذا  كذذذون احتمذذذال الشذذذ   يهذذذا 
 قاهماً ... واف اعا  أعلم .

 مكتبة العماد األصفها ي : 
                العمذذذذذذاد األ ذذذذذذفها  الذذذذذذذي ن صذذذذذذده ىذذذذذذو  ذذذذذذاحب اتذذذذذذاب )اذذذذذذار   آل  

م ، و ذذذذاحب اتذذذذذاب )الفذذذذذتك 1889سذذذذلجوق( ، والذذذذذذي نشذذذذر ألول مذذذذذرة سذذذذذنة 
م ، أي  1888ال ريي يف الفتك ال دسي( ، والذي تب  يف ليذدن )لنذدبرج( سذنة 

               أنو  ا ابذن العمذاد عبذد ا ذي بذن أرذد بذن حممذد ، املعذروف بذابن العمذاد ، املذارخ 
ار مذذذن ذىذذذب( ، واملتذذذوس يف الكبذذذا ، و ذذذاحب اتذذذاب )شذذذذرات الذذذذىب يف أ بذذذ

 ىذ . 1089مكة املكرمة عام 
ىذذذذذذ    519عمذذذذذاد الذذذذذد ن األ ذذذذذفها  اذذذذذان مولذذذذذده يف أ ذذذذذفهان سذذذذذنة  

م ، و نتمذذذذي إ  أسذذذذرة ويل اميذذذذذا مذذذذن أ رادىذذذذا وظذذذذذاهإل مهمذذذذة يف الدولذذذذذة  1125
سذذااذة عباسذذية ، درس الف ذذو وا ذذد   علذذ  أالريذذلجوقية ، ويف حكومذذة اخلال ذذة ال

يذذة بب ذذداد ، امذذا بذذرمل يف ن ذذم الشذذعر و ذذناعة الكتابذذة ، وا لذذب يف املدرسذذة الن ام
بعذذ  الوظذذاهإل يف حكومذذة اخلال ذذة العباسذذية ، مث انت ذذل إ  دمشذذ  الريذذور ة بعذذد 

و ود ل ،  ذامل  يت اضذراب األمور يف ب داد ،  عمل مدرًسا يف املدرسة النور ة 
 كي ، مث ابنو الصاحل .د ن زنليف  دمة نور ا

ن د ل يف  دمة  الح الد ن األ ويب ب شذارة مذن ال اضذي وم  لب  أ 
م ،  لذذم  ن ذذذ  عذذن مصذذاحبة النا ذذر  ذذالح  1175ىذذذ    570الفاضذذل سذذنة 

              م ، ا تلفذت أحذوال األد ذب والكااذب 1193ىذذ    589الذد ن حذ  إذا مذات 
، حذذ  واملذارخ / عمذذاد الذذد ن األ ذفها  ،  لذذزم بيتذذو ، وافذرا للتذذأليإل والتصذذنيإل 

 م  . 1200ىذ    597و اه أللو بدمش  سنة 
 ذذص الكااذذب / العمذذاد األ ذذفها   ذذالح الذذد ن بكتذذابني مذذن جممذذومل  

                              اتابًذذذذا ، وشمذذذذا اتذذذذاب )الذذذذربق الشذذذذامي( و اتذذذذاب   11مالفااذذذذو الذذذذح  بلذذذذغ عذذذذددىا 
لو بو ذذذذذإل وأشذذذذذهرشما اتذذذذذاب )الفذذذذذتك ال ريذذذذذي( ، الذذذذذذي اسذذذذذته ، )الفذذذذذتك ال ريذذذذذي(

م ، وانتهذذذذ   يذذذذو إ  و ذذذذاة  1187االسذذذذتعدادات ملعراذذذذة حذذذذذني الذذذذح دارت سذذذذنة 
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 تنذذاول بذذذل  نفذذس الفذذ ة الذذح م ،  1193 ذذالح الذذد ن ، وا ريذذيم دولتذذو سذذنة 
اناوهلذذذذذذذا املذذذذذذذارخ / أبذذذذذذذو شذذذذذذذامو يف اتابذذذذذذذو )الروضذذذذذذذتني يف أ بذذذذذذذار الذذذذذذذدولتني النور ذذذذذذذة 

 والصالحية( .
عل  أن عماد الد ن األ فها  اان من  ىذه امل دمة أردنا أن نااد  ا 

األدبذاء واملذذار ني املشذذهود هلذذم بامل ذدرة والكفذذاءة ، امذذا أنذذو اذان مذذن حمذذي الكتذذب 
، ىذذا ىذذو أبذذو وعشذذاقها ، ومذذن الريذذاعني بكذذل ايهذذد إ  اقتناههذذا واالسذذتفادة منهذذا 

ي ذذذول: اذذذان لبيذذذ     ن ذذذل لنذذذا عذذذن العمذذذاد األ ذذذفها   شذذذامو يف اتابذذذو )الروضذذذتني(
الكتذب يف ال صذذر )م ذذر ا كذذم األ ذذويب أ ذذام عمذذاد الذذد ن األ ذذفها  وأيب شذذامو ، 
وم ر حكم الفاتميني سابً ا( ، إ ر س وط الدولة الفاتمية ، ال أسبومل  ومان ، 

ابذذامل بذذذأر ص األهلذذان ، وقذذذد اانذذت يف ال صذذذر مرابذذة البيذذذوت ،               وىذذي
الكتب أن  ش وىا بميمن  ا أراد داللو الر وف ، مفهرسة ،                 م ريمة 

خبس ،   دعوا  ا الوز ر /  اء الد ن قراقوش متويل ال صر واملشرف عل  عملية 
الكتذذب ،  أشذذاروا عليذذو بذذ  راج الكتذذب مذذن الر ذذوف لتهو تهذذا                  بيذذ 

 ا دما  كون قد     ا من أاربة .ونفضه
                          ت الكتذذذذذذذذذذب  اسذذذذذذذذذذتجاب هلذذذذذذذذذذم ، واريذذذذذذذذذذبب عذذذذذذذذذذن ذلذذذذذذذذذذ  أن ا تلذذذذذذذذذذذ 

واضذذربت ،  أ ذبوت بذد اتذب الذذب مذ  اتذب التفريذا ، امذا اوزعذت ألذذزاء 
 املالإل الواحد  ال اكاد اعمير عليها ةيًعا .

                   وقذذذذذذد نذذذذذذذتق عذذذذذذذن ىذذذذذذذذا أن أ ذذذذذذذبوت الكتذذذذذذذب اريذذذذذذذام بالذذذذذذذدون ، وابذذذذذذذامل 
، وبذذذالذب  ضمملوصذذذا بعذذذد ذلذذذ   بذذذاهلوان ، والذذذداللون صممعوصذذذا و رابوىذذذا يف اخلذذذارج

 (12) لبيعها بأ ل  األسعار !!.
                وعنذذذذدما رأى عمذذذذاد الذذذذد ن األ ذذذذفها  األمذذذذر ىكذذذذذا ، حضذذذذر إ  م ذذذذر 

ال صر ، حي  بي  الكتب ، واش ى اما اشذ وا ،  لمذا عذرف الريذلذان ) ذالح 
متو من عليو  ا ، وأبرأ ذ، أنعم  الد ن األ ويب( ما ابتاعو ، واان مب ني )أو مباهتني(

 (13) . تار من اتبها اهلنها ، مث وىب لو أ ًضا من  زانة ال صر ما 
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وضمكذذي عمذذاد الذذد ن األ ذذفها  أ ًضذذا : أنذذو د ذذل علذذ   ذذالح الذذد ن  
األ ذويب ذات  ذوم ، وبذذني  د ذو جملذذدات اميذاة انت يذت لذذو مذن مكتبذذة ال صذر ، وىذذو 

 عينهذذذاتلذذذب اتبًذذذا  قذذذد   اذذذان العمذذذاد ن ذذذر يف بعضذذذها ، و بريذذذط  ذذذده ل بضذذذها ، و 
أل ذىا من مكتبة ال صر ،   ال  الح الد ن للعماد : وىل يف ىذه شيء منها 

العماد : الها !! ،  وىبها لو الها ، وأ رلها العماد من                ؟ ،   ال
 (14) نمال .              عند الريلذان 

واألد ذذب / عمذذاد الذذد ن  وىكذذذا اكونذذت مكتبذذة ع يمذذة باجملذذان للمذذارخ 
األ فها  ، من ىذه اهلبات الري ية لًدا ، باإلضا ة إ  ما اان عنده من اتب 

 وو اه   ا ة بو .
 تأمالت في الرواية األصفها ية :

ب ذذذراءة اذذذالم عمذذذاد الذذذد ن األ ذذذفها  الذذذذي رواه املذذذارخ / أبذذذو شذذذامو ،  
  تضك لنا عدة أمور رمب أن ن إل أمامها : ذ 

                  ذذذذالح الذذذذد ن األ ذذذذويب مذذذذن الكتذذذذب واملكتبذذذذات ، موقذذذذإل عجيذذذذبذ موقذذذذإل  1
و ر ب ، حي  باعها بأر ص األهلان وأخبريها ، بل أنو  عذيهذا باجملذان ، وبذأارب  
اميذذذة دمكنذذذة ملذذذن  عر ذذذو ، وىذذذذا مذذذا  علذذذو مذذذ  العمذذذاد األ ذذذفها  الذذذذي  ذذذرج مذذذن 

وي  با مدرب ، أما  حضرة  الح الد ن بكتب ال   در عل  رلها إال رال ق
اذذان مذذن األو ذذ  أن   اهذذا امذذا ىذذي أو  ز ذذد عليهذذا اذذي اكذذون زاًدا   ا يًذذا لل ذذراء 

يف أن ضموهلذذذا إ  مكتبذذذات ، و مذذذا املذذذان  ؟ أراد مذذذن     عليهذذذا لذذذوأىذذذل العلذذذم ،  ذ
عامذذة لصذذاحل النذذاس و اهذذدهتم ؟ ! ، وىذذذا اذذان معرو ًذذا ومتبًعذذا علذذ  أ امذذو بذذل قبذذل 

وعرف ن  أنو حمب للفكر ذل  ألضيفت مكرمة إ  مكارمو ،  أ امو ، ولو  عل
 والعلم مهما ا تلإل م  اولهو .

ذ ل ذذد د ذذل العمذذاد األ ذذفها  علذذ   ذذالح الذذد ن وبذذني  د ذذو جملذذدات اميذذاة  2
، واان األ ذفها  قذد تلذب   اانت يت لو من مكتبة ال صر ، أي أنو اان   رأ  يه

: ىذل يف ىذذه الكتذب شذيء منهذا ؟ ، إذن  اتًبا معينة لو ، و ريذألو  ذالح الذد ن
قذذد  فهذذم ال ذذارئ مذذن ىذذذا الكذذالم أن  ذذالح الذذد ن ال  عذذرف الكتذذب الذذح أمامذذو 
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بالتود د ، مث بريهولة شد دة و ر بذة  عذيهذا الهذا له ذفها  دون أن   ذرأ منهذا 
 أي شيء !! .

أن  ذ التذالر ىذو التذالر يف أي زمذان وأي مكذان ، الذذي  همذو يف بيعذو وشذراهو 3
                      كريذذذذذذذب   ذذذذذذذط ال  ذذذذذذذا ، و بذذذذذذذدو أن بذذذذذذذار الكتذذذذذذذب يف مذلذذذذذذذ  الدولذذذذذذذة األ وبيذذذذذذذة 
اانوا ال  تريمون بالصدق واألمانة ،  ذر م أن الكتذب اانذت ابذامل يف م ذر ا كذم 
األ ذذذويب بذذذميمن زىيذذذد ،  هذذذم  ذذذدبرون ا يلذذذة لي ذذذدعوا الذذذوز ر /  ذذذاء الذذذد ن قراقذذذوش 

الكتذذذب للتهو ذذذة ونفذذذ  الذذذ اب عنهذذذا ، والذذذذي نعر ذذذو  تذذذالبني منذذذو أن  ذذذأمر خبذذذروج 
ابذاحميني ودارسذذني يف املكتبذات العربيذذة واإلسذالمية ، أن املكتبذذات اانذت التذذزم يف 
ا تيار أماانهذا بضذرورة التهو ذة حرً ذا علذ  الكتذب ، يف نفذس الوقذت الذذي اذان 

 يذذذإل  يذذذو عذذذدد ابذذذا مذذذن العمذذذال أو الفراشذذذني املعينذذذني يف اذذذل مكتبذذذة وظيفذذذتهم ان
 الكتب من أي اراب قد  عل   ا .

املهذذم أن التجذذار أ ذذواب الذذذمم اخلربذذة  ذذدعوا قراقذذوش ذلذذ  املهنذذدس  
املذذتمكن مذذن  ذذن اإلدارة والذذذي عذذرف عنذذو ا ريذذم وا ذذزم وبالذذذات عنذذدما الذذذاي 

قلعذذة  ذذالح الذذد ن الشذذهاة ، اانذذت النتيجذذة ا ذذتالط  بنذذاء  اذذو  اإلشذذراف علذذ 
عها ،  نجم عن ذل  أن أ بوت الكتب ابامل بذأر ص الكتب واضذرا ا ، واوز 

األسذذذعار ، يف الوقذذذت الذذذذي اذذذان التجذذذار صممعوصذذذا و رابوصذذذا  ذذذارج ال صذذذر لبيعهذذذا 
بأ ل  األسعار ، وىم بالذب  يف  ا ة الريعادة  ذا الكريب املادي الذي م  كن 

 عل  باهلم أو  اترىم ! . 
عمذاد الذد ن األ ذفها  مبجذرد ،  ذ ىكذذا حمذب العلذم يف اذل زمذان واذل مكذان  4

أن    ببي  الكتب سارمل إ  ال صر اي  نهل من ىذه الميروة ال ا منت رة بالميمن 
الذذذي  شذذ ي بذذو التجذذار ، ولكذذن تاقذذذة ال ذذدر  توذذت لذذو ، وحصذذل علذذ  مكتبذذذة  

 ااملة باجملان !! 
 ذ زملص من االم األ فها  أن الكتب يف املكتبات الفاتمية اانت مرابة متام 5

ال ايذذب ، م ريذذمة علذذ  الر ذذوف ، منريذذ ة ، مبوبذذة ، مفهرسذذة ، وىذذذا أاذذرب دليذذل 
               علذذذ  اىتمذذذذام الفذذذذاتميني بالكتذذذب واملكتبذذذذات ، ورعذذذذا تهم هلذذذا ، ومعذذذذر تهم بفنذذذذون 



 مجلة دورية دولية محكمة            مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                          

 

 329 07لعدد ا
 

الفهرسة ، والتصنيإل ، والت رييم ، وال ايذب ، وايفيذة انريذي  الكتذب علذ  أامذل 
 ولو .

الذذذو الفذذذاتمي ش صذذذية  امضذذذة و ر بذذذة ، م اذذذتمكن ذ إذا اذذذان ا ذذذاام بذذذأمر  6
الدراسات واألناث ح  اآلن من إنصا ها و   منهق علمي سليم ،   ن دوره يف 
 دمذذة العلذذم والكتذذب واملكتبذذات اذذان معرو ًذذا وقذذد أشذذاد بذذو مذذن اتذذب عذذن عصذذره 

و كفذذذذ  انذذذذو ماسذذذذس دار ا كمذذذة منذذذذارة حذذذذوار ا ضذذذذارات واعذذذذدد ، إشذذذادة ابذذذذاة 
 .المي ا ات

يف الدولذذة األ وبيذذة ش صذذية صمذذب أن نعذيهذذا ح هذذا أال وىذذي الذذوز ر /  ذذاء  ذ 7
الذذذذد ن قراقذذذذوش الذذذذذي اتذذذذب عنذذذذو ابذذذذن دمذذذذا  اتابذذذذو الشذذذذها )الفاشذذذذوش يف حكذذذذم 
                قراقذذذذذذذذوش( ، ونعذذذذذذذذرف مذذذذذذذذن التذذذذذذذذار   أن قراقذذذذذذذذوش اذذذذذذذذان بارًعذذذذذذذذا يف علذذذذذذذذم اهلندسذذذذذذذذة 

قلعذذة  ذذالح الذذد ن األ ذذويب ،  ضذذرب واإلدارة ، واذان ىذذو الذذوز ر املريذذ ول عذذن بنذذاء 
بيذذد مذذن حد ذذد علذذ   ذذد ىذذاالء الذذذ ن  هملذذون أو  ريذذته ون أو  نفلتذذون أ نذذاء أداء 
العمذذل ، أو   شذذون يف مذذواد البنذذاء ، و  ذذال أنذذو اذذان عب ر ًذذا يف التصذذميم والبنذذاء ، 
و بدو أن بع  امل اولني أ واب الضماهر امليتة أو  ا امللتزمني الذ ن اان  وال 
هلذم العمذل يف بنذاء ال لعذة ىذم أول مذن أتلذ  الشذاهعات الذح اذتهم قراقذوش بذذال لم 

وحبكذذذوا حولذذذو األسذذذاتا والشذذذاهعات ، بذذذل أنذذذو ، والتعريذذذإل واالسذذذتبداد وال ريذذذوة 
ا متجربًا ، وا  ي ة  ذا ذلذ  علذ  

ً
أضو  يف ال اث الشعي ملًكا أو حااًما ظامل

 ة بكل التفا  واإل الص .اإلتالق ،   د  دم الرلل الدولة األ وبي
          و ذذاء الذذد ن قراقذذوش ال نذذرى لذذو أدل عالقذذة مبريذذألة بيذذ  وشذذراء الكتذذذب 

 ليس من املريتبعد أن انذلي عليذو  دعذة بذار الكتذب عنذدما تلبذوا منذو أن طمذرج 
الكتب الها مذن الر ذوف ، وىذو يف بيذ  الكتذب  نفذذ ر بذة  ذالح الذد ن وليريذت 

 ر بتو ىو .
                    ن ذذول : إن العمذذاد األ ذذفها  الذذذي  ذذدم مذذن قبذذل نذذور الذذد ن و تاًمذذا  

زنكذذي ، مث را ذذ  النا ذذر /  ذذالح الذذد ن األ ذذويب يف ةيذذ  رالاذذو ، واتذذب مالًفذذا 
،  عد من أو   ما  مهًما أرخ  يو لفتك بيت امل دس الشر إل أ اه )الفتك ال ريي(
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ها   عذد مذن الرلذال الذذ ن أ لصذذوا يف  صذور ىذذا الفذتك الكبذا ، والعمذاد األ ذف
،   دمة  الح الد ن مميلو يف ذل  مميل قراقوش )معناىا ال راب األسود(

واألد ذذذب الكااذذذب / ال اضذذذي الفاضذذذل ، والشذذذاعر الرحالذذذة الريياسذذذي / أسذذذامو بذذذن 
 من ذ .

 واف ويل التو ي  ،،،                                  
 األسا يد والهوامش 

  3، ص  1923تباتبا العلوي ، الف ري ، ال اىرة ،  ذ ابن 1
  205ىذ ، ص  1348ابن الندمي ، الفهرست ، ال اىرة ، ذ  2
 169،  ص املرل  الرياب  ذ ابن الندمي ، الفهرست ،  3
/  1،  1884ذ ابن أيب أ يبعة ، عيون األنباء ، نشرة أولريت ميللر ،  4

186. 
ىذ ،   1320ا كماء ، ليبري  ، ىولندا ،  ذ ال فذي ، إ بار العلماء بأ بار 5

  174ص 
  410، ص مرل  ساب  ذ ابن الندمي ، الفهرست ،  6
 4ذ  اقوت ا موي ، معجم األدباء ، نشرة مرلليوث ، لندن ، بدون اار   ،  7
  49/  12، واذل   287ذ  286/ 
 . 179ذ  175/  2 مرل  ساب  ،  ذ ابن أيب أ يبعة ، عيون األنباء ، 8
ذ أ اء أبو بكر حممد ، عبد ال ادر الب دادي : زعيم الل و ني يف ال رن العاشر  9

 . 55ص  اهلجري ، دار الكتب العلمية ، باوت ، 
  99ذ  98/  2ذ ابن أيب أ يبعة ، عيون األنباء ، مرل  ساب  ،  10
  105/  2،  مرل  ساب  ذ ابن أيب أ يبعة ، عيون األنباء ،  11
و ، الروضتني يف أ بار الدولتني النور ة والصالحية ، ال اىرة ، ذ أبو شام 12

 .268/  1ىذ ،  1288ىذ ذ  1287
 . 267/ 1ذ أبو شامو ، نفس املرل  الرياب  ،  13
 .1/269ذ أبو شامو ، نفس املرل  الرياب  ،  14
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 القوات الفرنسية غزوة قبائل تافياللت على

 1004/1005خالل:  في تومبوكتو

 المغرب - فاس  - عال نمحمد تلوزت بد. 

قبم عن االحتالل الفرنسي للجزائر ردود فعل قوية يف اؼبغرب خاصة ملخص :    
عند القبائل اؼبتاطبة للحدود اؼبغربية اعبزائرية ؼبواجهة االستعماري الفرنسي، منها 
قبائل قبائل تافياللت و ربديدا قبيلتا: ذوي منيع و أوالد جرير، اللتان ؽبما امتداد 
يف البلدين، حيث دخلتا يف مناوشات مع القوات الفرنسية بعد احتالؽبا لوىران و 
شرعت يف التوسع إىل الواحات الشرقية ، الذين بدأوا يغَتون على القوات 

نظم  1904/1905الغريب. و خالل الفرنسية أينما وجدت حىت يف السودان 
غزوة  على القوات الفرنسية يف تومبوكتو ؼبباغتتها  -ذوي منيع و أوالد جرير حرْكة

 و النيل منها. 

فمن ىم ذوي منيع و أوالد جرير؟ ومن تزعم ىذه الغزوة؟ و ماىي النتائج اليت 
 ترتبت عنها؟

Resumé 

       l’occupation Français d’Algérie  en 1830, à causé une 
réactions fortes chez la Makhzen -marocain, comme chez  
la population, tout tournait autour de la lutte contre 
l’agresseur et maintenir les moudjahidine comme 
Abdelkader  et Bouamama . Et après le  refuge  du dernier 
au Maroc , la résistance a continué dans le Tafilalt  les 
régions Est du Sud-Est, c’est les tribus qui ont les laideurs de 
la résistance et surtout  les tribus de la frontière Marocain-
algérienne et Tafilalt  et les Oasis Sud-ouest . 
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      Parmi  les tribus résistantes on trouvé les Daoui-Mania 
et Oulade-Djerir, qui ont lancés une  attaque *Rezzou* En 
1904/1905  parti  du Tafilalet contre les forces coloniales 
françaises à Tombouctou. D’ ou vient les Daoui-Mania et 
les Oulade Djerir ?.Comment on a organisé cette 
Harka ?  Et quelle sont ces conséquences ? 

 التعريف بقبيلتي ذوي منيع. .1

ؾباال شاسعا مشًتكا متجاورا،  1وي منيعذتستوطن قبائل أوالد جرير و 
فقبيلة ذوي منيع من أىم قبائل شرق و جنوب شرق اؼبغرب قبيلة عظيمة، 
و لقبها يعرب عنها ربمل اظبُت زكدو و ذوي منيع، ومها اظبان مرادفان للقوة 

يعرب عن نفسو، و يعٍت القبيلة اؼبنيعة  و العدد الكثَت، فذوي منيع مصطلح
اغبصينة اؼبدافعة،  أما زكدو فهو لفظ مشتق من زغد، و نزغد َوَزَغَد السَِّقاَء 

. و تنطق يف الصحراء نزكد  : عَصرَُه حىت خُيْرَِج الزُّْبَد من فِمو وقد ضاَق بو
   2و معناىا الكثرة ككثرة النمل.

ة اؼبدروسة بُت اغبدود اؼبغربية اعبزائرية ديتد موطن ذوي منيع يف الفًت       
اغبالية من منطقة تافياللت إىل بفكيك، و ظبت ؾباؽبا الًتايب الذي 
 تستوطنو ب؟ "بالد اؼبوكحال" أي بالد البندقية وىي قبيلة شبو رحل. تتنقل

بُت أعايل واد كَت تارة مث سافلتو تارة أخري ، يضم فكيك و توات و كورارة 
تافياللت حبثا عن اؼبراعي، و تنظم قوافل سنوية للتجارة،  و بٍت مزاب و

تنطلق من تافياللت إىل مشارف تلمسان لبيع سلعها، و يكًتي بعض 
يرتبط ذوي منيع بعالقات ذبارية مع   3أفرادىا بعَتىم ألصحاب القوافل.

أىايل تافياللت و فكيك و القبائل اجملاورة، تبيع ؽبا الشعَت و اعبلود اليت 
هبا من تافاللت و تقتٍت منها حاجاهتا من التمر، و تصعد مشاال إىل  تأيت

كانت ىي:  بٍت   1881مشارف و ىران و تلمسان، وأىم مراكزىا سنة 
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كومي و زوسفانة و القنادسة و بٍت عباس و سكيلي. تنقسم إىل أربعة 
فروع: أوالد بلقيز، و أوالد بوعنان، وأوالد سليمان، و أوالد بن فبار.  

زىاء ألف فارس و  1881يان قوهتا فهي كانت بإمكاهنا ذبييش سنة لتب
ألفُت من اؼبشاة، من أشهر معاركها ضد القوات الفرنسية الراسخة يف ذاكرة 

 Wimpffen.4ضد اعبنرال وديبفون  1870الضباط الفرنسيُت، معركة 
و يف مطلع القرن العشرين تودد اعبنرال ليوطي و ىو يف جنوب و ىران  

 لشيوخها الستمالتهم و منحهم األمان.كثَتا 

على حكومة بالده دبنح األمان لقبيليت  1903اقًتح ليوطي سنة       
و ربويلهما إىل حاشية  ذوي منيع و أوالد جرير الستقطاهبما إىل جانبو

... وإنشاء فرق 5حقيقية ربميو من التهديدات اليت تأيت من تافياللت
 ااجملموعات اليت أعلنت ( من بُتGoumsعسكرية أىلية )كوم 

خضوعها للفرنسيُت، ألن أكثر منافعم تقع حول واد كَت و مع مناطق نفوذ 
 فرنسا.

 التعريف بقبيلة أوالد جرير. .2

ىي قبيلة عربية من ضبيان إحدى القبائل اليت أسست األسرة اغباكمة       
 و ىم رحل كذوي منيع، استقرت يف ؾبال ديتد من ، 6بٍت زيان يف تلمسان

، ىذا اجملال تتحكم فيو ذوي 1285تافياللت إىل زبوم اعبزائر منذ حوايل  
منيع منذ القدمي، و حبكم قلة عددىا زبلت عن أسلوب مواجهة خصومها، 

كاألماكن اعببلية يف    و عبأت إىل بعض األماكن الصعبة لالستيطان فيو
غرب فكيك. و دخلت يف وئام مع ذوي منيع  و أصبحت من حلفائها 

الدفاع و اؽبجوم ضد بعض القبائل اػبصوم مثل: بٍت جيل و أوالد  يف
سيدي الشيخ. من فروعها العساسة و اؼبفاغبة،  ارتبطت باؼبخزن اؼبغريب و 

كان السلطان يعُت قائدا على كل منهما، و جيمعان   1893منذ سنة 
 اإلعشار و الوظائف اؼبخزنية و حيمالهنا إىل فاس أو وجدة. 
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والد جرير روحيا إىل زاوية القنادسة حيث حيتكمون ؼبقدمها و ينتمي أ      
يقدمون لو "الزيارات و اؽببات"، كما كان لزاوية بوعمامة أتباع يف قبيلة 

كان   1881أوالد جرير. أما قوهتا العسكرية فكانت ضعيفة، ففي سنة 
 .7بإمكاهنا فقط توفَت حوايل ستُت فارسا

د جرير أمهية كربى من خالل دورمها يف اكتسبت  قبيلتا ذوي منيع و أوال 
ؾباهبة التسرب الفرنسي يف اعبنوب الشرقي للمغرب، و صراعهما اؼبرير مع 
القوات الفرنسية يف ؾبال رعوي خصب ديتد من واد كَت غربا من تافياللت 

، كما جلب ىذا اجملال االسًتاتيجي  8.إىل واد زوسفانة شرقا باعبزائر حاليا
ؼبشاكل و عاشت يف صراع دائم مع القبائل االخرى ؽبما الكثَت من ا

اؼبنافسة و مع القوات الفرنسية عند وصوؽبا للمنطقة و زحف قواهتا كبو 
جنوب اعبزائر لالتصال بالسودان الغريب، فهذا اجملال و إىل توات يتحكم 

و مع تافياللت،  9يف شبكة من اؼبسالك الطرقية اليت ترتبط جنوبا بتومبوكتو
ل باصطدامها مع ذوي منيع و أوالد جرير ألهنا ستدخل إىل و ، سيعج

ؾباؽبا التجاري اغبيوي، فتافياللت ربديدا تتحكم عرب واد كَت يف اؼبسالك 
 10التجارية التالية:

 . إىل تافياللت 
  إىل قصر اغبجوي   و  قصر على واد زؼبوZelmou. 
 .إىل القنادسة و بشار 
 ُت الصفرة.إىل واد زوسفانة وصوال اىل فكيك و ع 
 .إىل بٌت كومي 
 .إىل إيكلي و قصور الساورة 

إن ىذا اؼبثلث اؼبمتد من تافياللت إىل توات مث تومبوكتو، ؾبال التجارة     
قدديا، فمنذ القرن اػبامس عشر اؼبيالدي  الصحراوية، استهوى األوربيُت

مث  تطلعوا  للسيطرة على ذبارة الصحراء يف و مع إفريقيا بدءا بالربتغاليُت
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األسبان مث اؽبولنديُت و الفرنسيُت و االقبليز، عرب إقامة مراكز للتجارة على 
الساحل الغريب إلفريقيا ؾبلوبُت بسراب الترب و سحر تومبوكتو. و بعد 
احتالل اعبزائر سعى الفرنسيون لتحقيق ىذا اغبلم و فتح طرق التجارة بُت 

األىايل حول ىذه التجارة البحر األبيض اؼبتوسط و بالد السودان و مزاضبة 
شرعت سلطات فرنسا يف اعبزائر يف ازباذ سلسلة  1860العجيبة. و منذ 

من التدابَت و اإلجراءات للتوسع جنوبا، فتوجو العقيد كولونيو 
Colonieu   مع النقيب بورانBurin  إىل توات مع قافلة جزائرية من

الفرنسية و اليت األىايل للتعرف إن كانت تلك الواحات ترغب يف السلع 
. غَت أن السكان رفضوا التعامل معها 11تصل إليها من طرابلس و اؼبغرب

مادام فيها فرنسيون، وطرد اؼببعوثون اعبزائريون الذين بعثوا إىل قصر 
. و تنشأ من ىذه اللحظة عداء 12وسط التهديد بالقتل  Timmiتيمي

 ىذا اجملال الذي للفرنسيُت الذين اعتربوىم مهددين  ؼبصاغبهم التجارية يف
. و يصرح بذلك الضباط الفرنسيُت مثل : دو المرنيَت و 13ندرسو ؾباال

الكروا و كذا اؼبستكشفُت األوربيُت،  يعتربون أن ىذه اؼبنطقة من أكثر 
األماكن اليت تكن العداء للفرنسيُت يف مشال إفريقيا، و قد سامهت الزاوية 

الروحي يف بلورة ىذا الشعور لدى السنوسية و الطريقة الدرقاوية  بنفوذىا 
 14السكان. و أىم اؼبناوشات بُت ىذه القبائل و القوات الفرنسية ىي:

 1859   ىاصبت قبائل مهايةMshaia  و االقبادAngad  
القوات الفرنسية يف مدينة   Beni Snassen و بٍت يزناسن

 مغنية، بعد إرسال جزء منها إىل ايطاليا.
  ؿبمد بن عبد اهلل على القوات الفرنسية ىجوم قبائل منور بقيادة

 يف الواحات الشرقية.
 1870  ىاجم بنو كيلBeni-Guil  و أوالد جرير و ذوي

منيع القوات الفرنسية جنوب وىران، و عقبو احتلت القوات 
 الفرنسية عُت الشعَت.
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 1900  ىاصبت قبائل من تافياللت القوات الفرنسية على
للسيطرة على  1901هما سنة اغبدود اؼبغربية، مث كررت ىجوم

 تيميمون، مث ىاصبت واحيت أدرار و تاغيت.
 1903 .ىجوم آلخر على القوات الفرنسية يف واحة كورارة 

و تعززت اؼبقاومة بُت القبائل ضد الغزاة الفرنسيُت يف ىذا اجملال       
، حيث عبأ و عاد ؿبمد بن العريب اؼبعروف ببوعمامة 1883ربديدا منذ 
و استقر يف قصر اغبمام الفوقاين مسقط رأسو و شيد بو زاوية  إىل فكيك 

كلم عن اغبامية الفرنسية   25تعرف بزاوية بوعمامة اليت ال تبعد سوى بـ 
وراء اغبدود، و ىو ينتمي إىل قبيلة أوالد سيدي الشيخ  الذين كانوا من 

. و اتصل بقبيليت ذوي 15خدام سلطان فاس كما يعرف بذلك ألبَت نويي
  .16و أوالد جرير ؼبواجهة الفرنسيُت منيع

 أسباب توجيه الغزوة ضد القوات الفرنسية المحتلة لتومبوكتو. .3
 و الجهاد  و فرنسا. تافياللت 

انطلقت ىذه الغزوة و مت اإلعداد ؽبا يف تافياللت، ؽبذا فدواعي ىذه     
ة الغزوة سًتتبط بأوضاع ىذه اؼبنطقة، فسياسيا  كانت تافياللت تتمتع دبكان

متميز يف النظام اإلداري للدولة اؼبغربية، فهي مهد الدولة العلوية، و مر 
منها يف تدبَت شؤوهنا عدد مهم من رجاالت الدولة ، فأقام فيها السلطان 
موالي عبد الرضبان مدة طويلة قبل توليو اغبكم، و ديثل اؼبخزن فيها  أفراد 

قلة عن اغبكم من األسرة اغباكمة، يتمتعون بسلطة تكاد تكون مست
كان خليفة السلطان ىو موالي رشيد، وكان   1905اؼبركزي، يف سنة 

للشرفاء "دور يف تدبَت األمور الدنيوية مع السكان و كان منهم التجار 
الذين اختلطت مصاغبهم مع مصاحل الرعية، السيما يف النجارة.  وفبا 

ائالت قد الشك فيو أن ذبارة تافياللت اليت تستفيد منها كثَت من الع
مث تومبوكتو  1830تضررت باإلحداث اعبديدة يف اعبزائر اليت احتلت سنة 
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، فتافياللت موقع اسًتاتيجي يف التجارة الداخلية للمغرب و  1893سنة 
ذبارة القوافل مع السودان، فقوافلها تأيت إىل فاس لبيع بضائعها من التمر و 

من أوربا، و توزعها شرقا كبو تعود باؼبنتجات من فاس اؼبغربية أو اؼبستوردة 
اعبزائر و جنوبا كبو السودان حيث ترتبط يو بواسطة مسلكُت . وحبكم 
قرهبا و ارتباطها بشرق اؼبغرب بدأت تتأثر بالتسرب الفرنسي فيو. فمصاغبا 
مع ىذه اؼبناطق قد تراجعت، و بدأ العداء لفرنسا يستشري بُت الناس، 

مع أعيان اؼبنطقة و أعيان الرببر و خيربىم فهذا اؼبوىل الرشيد يعقد اجتماعا 
أن موالي عبد العزيز مصمم على تقدمي عرض للحكومة الفرنسية بشان 
توترات الصحراء و أنو إذا مل يتلق منها ردا مقبوال فانو سيعلن اعبهاد عليها 

17. 

القيام بأعمال استفزازية   و مل تعدم  السلطات الفرنسية باعبزائر من    
يف إرسال  1870ائل على اغبدود اعبزائرية، حيث شرعت منذ ذباه القب

و أحدثت يف  ، 18 1870ضبالت لغزوىا: مثل ضبلة غزو واد كَت سنة 
تغيَتات إدارية لبعض الدوائر الًتابية باعبزائر، فنقلت اؼبركز  1904غشت 

( و قسمت Colomb -اإلداري من تاغيت إىل تاغده )كولومب
منيع و أوالد جرير بسلطة حاكمها بعد وأغبقت قبائل رحل من ذوي 

.  كما شرعت يف شق مسلك طرقي يربط بُت 19إنشاء حامية عسكرية فيها
بٍت ونيف و فكيك و قد عارضها بقوة عامل فكيك السيد ؿبمد بن 

 .20اجملذوب

ومن مصائب و جرائم االستعمار  يف حق قبائل اؼبغرب ما يلي: ففي      
إىل  وزير شؤون خارجية فرنسا خيربه  فيها  من جونار حاكم اعبزائر 21رسالة

وىو يف طنجة يف طريقو إىل فاس يف   M. Regnaultأن الوزير  رينيو  
أكد لو أن فرنسا ستتمسك بإغباق ذوي منيع و أوالد  1906غشت 

جرير بنفوذىا يف اعبزائر، وأن غالبية أفرادىا آثروا العيش يف اعبزائر سنة 
د و حبضور ؿبمد اعبباص فبثل اؼبخزن  و حبضور عبنة رسم اغبدو  1902
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فبثل للسلطان عن بٍت ونيف، و أن عبوء عدد من العائالت خبيامها إىل 
اؼبغرب ال يربر التخلص من فرض السلطة الفرنسية عليهم، و أن الرحل 
الذين ينزلون خبيامهم يف ضبادة كَت جيب اعتبارىم رعايا جزائريُت و ليسوا 

و أن  1901بيق البند اػبامس من بروتوكول مغاربة، وعلى اؼبخزن تط
يبعدىم من اغبدود أي من كَتو و تافياللت، و أن وجودىم ىناك يشكل 

و خلص إىل أن فرنسا  خطرا على القبائل اػباضعة لفرنسا و سببا للفوضى.
بعد ىذا ستتصرف بكل حرية سواء قبل السلطان االقًتاحات اؼبقدمة إليو 

ما سيربر ذلك التدابَت اؼبتخذة ؼبنع القبائل أو عرب عن عجزه يف ذلك، ك
اػباضعة لفرنسا من اؼبتاجرة مع  تافياللت. و مرد ىذا اؼبوقف ليس حبا يف 
ىذه القبائل و إمنا اؼبوارد اؽبائلة اليت تتوفر عليها ىاتُت القبيلتُت من رؤوس 
 اؼبواشي، فتعتربان اكرب مزود للمراكز الفرنسية على اغبدود، عرب مركز بٍت
ونيف الذي أقامتو بالقرب من فكيك الستقطاب القبائل، و احدث بو 

زودت  1904سنة    . فخالل 22ـبازن حرة للبضائع  و مستودعات
القبائل اؼبذكورة بٍت ونيف حبوايل عشرين ألف من الضأن و طبسة عشرة 

 . 23ألف من اإلبل وجهت ؼبراكز القوات الفرنسية

اسة الفرنسية يف تافياللت اؽبادفة إىل تربز لنا ىذه الوثيقة السي      
تطويقها و خنقها ذباريا و تفكيكها بشريا، و سيدافع عن ىذه السياسة 
بشراسة ليوطي منذ تعيينو كقائد يف وىران من خالل مواقفو و مراسالتو مع 

 Vers leاغبكومة الفرنسي، فعنوان كتابو يف اؼبوضوع ىو كبو اؼبغرب:
Maroc أطماع فرنسا يف اؼبغرب و يف تافياللت  ، و ىو يكشف لنا عن

 ربديدا، فما رد فعل ذوي منيع و أوالد جرير و تافياللت من ذلك؟.

 .دور بوعمامة 

يشَت ليوطي بإصبع االهتام يف الوقوف  وراء تنظيم غزوة تافياللت       
على القوات الفرنسية إىل شخصية بوعمامة السابق الذكر، ففي رسالة بعث 
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، يعًتف فيها انو يواجو مشكلة  1904يونيو  24تو بتاريخ هبا إىل قياد
كبَتة تؤرقو يف اعبنوب )جنوب وىران( حيث هتدده تافياللت فيو فبا جعلو  

. حيث يواصل بوعمامة ذبييش إتباعو جنوب 24بُت السندان و اؼبطرقة 
وجدة، فبا يشكل خطرا على الفرنسيُت يف اعبهة األخرى من اغبدود ليوطي 

ألول مرة مقيدا بالبند الرابع من معاىدة مغنية و االتفاق الودي جيد نفسو 
الفرنسي االقبليزي،  فاليستطيع مهاصبتو ألنو داخل حدود الدولة الشريفة. 

أنا يف وىران منذ »   و يتابع ليوطي و صفو لألوضاع على الشكل التايل:
ُت شبانية أيام ألتتبع عن قرب تشكيل قوة عسكرية أعدىا قرب رأس الع

Ras el Ain ألن بوعمامة نزل بالقرب منا، جنوب وجدة حيث ،
الديكننا الذىاب ؼبهاصبتو بسبب غموض اغبدود اؼبغربية، و أصبح ىناك 
خطَتا جدا. إنو يشكل نواة جذب للتمرد .... و يؤثر يف صبيع القبائل، و 
يبحث عن ردود فعل ـبلة منا بشأن اغبدود ؼبهاصبتنا. و من الضروري 

قة عسكرية متحركة تراقبو و سبنع أن يتقوى و يطفح علينا و يتجاوز وضع فر 
اغبدود،  و يستميل القبائل اليت خضعت لنا مثل بٍت مطهر. إن بوعمامة 
ال جيرأ أن يهاجم قواتنا دون ذريعة، فهو يستغل ضدنا االتفاق الودي 
الفرنسي االقبليزي و أصبح خطَتا جدا. أعي بشكل تام خطورتو على 

 25«و جودنا على اغبدود. تفكيك

فبا الشك فيو أن بوعمامة كان لو تأثَت كبَت يف قبيليت ذوي منيع و       
أوالد جرير و ؽبما مكانة كبَتة يف قلبو، فهاتُت القبيلتُت مها من آوت أتباعو 

الذين   Oulad Daoudو أوالد داوود  Rezainaمن قبيليت غزناية
ا سيطرت على معاقل مقاومة بطش و أذلتهم القوات الفرنسية حينم

بوعمامة يف اعبزائر، ففروا و عبأوا إىل ذوي منيع يف تافياللت 
. و من اؼبستبعد أن يشارك ذوي منيع و أوالد جرير يف ىذه 26واحتضنوىم

دون استشارتو، و أن بوعمامة و عيا منو خبطورة  1904/1905غزوة 
" وقف إطالق النار" و األوضاع على اغبدود اؼبغربية اعبزائرية كان يف وضع 
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غزوة تومبوكتو تشكل لو أحسن فرصة ؼبهاصبة القوات الفرنسية خارج ؾبال 
سيادة الدولة اؼبغربية فال حيرجها، و ينال من فرنسا ىناك يف السودان 
الغريب، و يتجنب غضب اؼبخزن اؼبغريب و إثارتو.  السيما و أن اؼبغرب يف 

ام رسم اغبدود اؼبغربية اعبزائرية، و ىذه الفًتة تعرض لضغوطات فرنسية إلسب
يف اقباز عملها يف عُت اؼبكان   1902تشكلت عبنة شرعت يف يناير 

قصد تعيُت نقط اغبدود، غَت أهنا واجهت صعوبات كبَتة كلما تقدمت 
جنوبا يف اذباه فكيك بسبب امتناع القبائل التعاون معها وهتديد ذوي منيع 

قف عملها، و وقع الوزير ؿبمد اعبباص و باؽبجوم عليها فبا أجربىا على و 
اتفاقا يف مدينة اعبزائر إلسبام    Cauchemezالوزير الفرنسي كومشيز

 .27غَت أنو مل ينشر علنيا1845و  1844معاىدة 

 . دور زين العابدين الكونتي 

وىو رئيس اؼبكتب العريب يف إدارة  Paul Marty يصرح بول ماريت     
ت حول اإلسالم و القبائل يف السودان" أن الذي اعبزائر يف مؤلفو "دراسا

، فمن ىي ىذه الشخصية، و كيف ارتبطت 28قاد ىذه الغزوة ىو أبدين
 هبذه الغزوة؟.

 1848ىو زين العابدين ابن سيدي ؿبمد الشيخ الكونيت ولد حوايل       
يف موسا بانكو قرب تومبوكتو، عكس ماتقول الوثائق اعبزائرية انو ولد يف 
زاوية كونتا يف توات، غَت أنو عاش فيها زمنا، و درس يف كونتا باألزواد. 

ن ، عاش دىرا من الزمان دبعية أعمامو زي 1885و  1875مابُت 
العابدين نتيٍت بن البكاي سونغا و زين العابدين بن الشيخ سيدي البكاي 

. مث حج بيت اغبرام حيث طالت مدة غيابو، وعرج  Kountaيف كونتا
و و يضفي   Djaraboudعلى الزاوية السنوسسية األم يف جربوده  

عليو البعض الربكة اليت تلقاىا من الشيخ ؿبمد اؼبهدي زعيم ىذه 
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غَت أن أىلو ينكرون ذلك ألنو على الطريقة القادرية. يصفو بول الزاوية...
 .29ماريت أنو من اشد أعداء فرنسا

يف منطقة اؽبكار،  1890تنقل بُت عدة أماكن ليسقر سنة           
مث توات غَت بعيد عن   Tidchart ومنها توجو مشاال إىل تيدشرت 

ط عالقات وطيدة مع موطن أجداده منذ ثالثة قرون، ويف ىذه األماكن رب
شيوخها، وشارك أىلها عدة غارات على القبائل و سلب القوافل، غَت أن 
عداءه الشديد للفرنسيُت ستحولو من زعيم سلب إىل ويل ديٍت يدعو اىل 
جهاد الغزاة الفرنسيُت و من يواليهم من القبائل، و بدأ صيتو ينتشر منذ 

لتوحد ضد الفرنسيُت، ، و توسع ؾبال نفوذه بدعوتو الناس إىل ا1892
فتشكلت لديو قوة من احملاربُت دائمة من اإلتباع. و أعلن اعبهاد ضد 

 فرنسا بعد احتالل قواهتا لتومبوكتو و شرع يف توجيو غاراتو على حامياهتا.

أدي توغل القوات الفرنسية ىذا يف الصحراء و ربكمها يف ىذه      
ل الغريب ليتصل بذوي منيع و اعبهات بزين العابدين إىل التوجو إىل الشما

أوالد جرير الذين استقبلوه حبفاوة و شكلوا عصبتو، كما قدم إليو يف 
تافياللت شيوخ من جهات تومبوكتو لتجديد الصلة بو، و  بدأ ولداه بابا 
سيدي المُت و سيدي حاما يقودان الغارات اليت يعدىا من تافياللت على 

كانت لو اليد   1904و يف سنة  الفرنسيُت يف الواحات اليت احتلوىا.
الطوىل يف تنظيم الغزوة دبعية ذوي منيع و أوالد جرير على تومبوكتو قادىا 

و تدخل ىذه الغزوة ضمن  30رجالو الذين الديكنهم فعل شيء دون علمو.
مشروعو يف مهاصبة القوات الفرنسية يف حوض النيجر األوسط، كما ساىم 

اليت قام هبا  Sokotoو منذ فًتة يف عصيان )فبلكة ( سوكوت
ن فزين العابدين كان لو نفوذ عظيم ديتد من تافياللت اىل \إ31الطوارق.

توات و توبوكتو و حوض النيجر، و دليل ذلك ىذا اؼبوقف الذي عرب عنو 
، احد الضباط الفرنسُت يف  Le colonnel Klobbالعقيد كلوب 

ي سيخلصنا اؼبوت ىو وحده الذ» 1899تومبوكتو ، اليت غادرىا سنة 
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، و هبذا فاحتالل تومبوكتو مل ديس فقط اىل السودان الغريب و إمنا 32«منو
أثر يف األوضاع العامة من تافياللت  إىل توات و تومبوكتو فهذا اجملال كان 

 جسما بشريا واحدا.

 تجميع و تنظيم  الغزوة/الحرْكة في تافياللت . .4

د اعبهة اليت دعت بشكل التسعفنا الوثائق اليت بُت أيدنا من ربدي      
مباشر لتنظيم ىذه الغزوة بفعل السرية اليت سبيزت هبا، فاؼبعلومات تشَت إىل 
أن مناد )براح( طاف يف القبائل يعلن النفَت ؽبذه الغزوة، فاستجاب ذوي 
منيع اؼبقيمُت يف تافياللت بسرعة للنداء ، وقَدم أوالد جرير كل وسائل 

من مفاغبة على صبل بعهدة اقتسام  التنقل و النقل، و حصل كل فرد
 الغنيمة.

يف أوديكة  1904ذبمعت اغبرْكة ابتداء من منتصف غشت        
Oudika  مركز موجود واد الداورة بعد إلتقاء هنر غريس و زيز. و

وضعت خطة لسَت قافلة الغزوة، و قسمت إىل ؾبموعتُت/ حركتُت حسب 
 .33مسارمها: حرْكة الغرب و حرْكة الشرق

  كة الغرب.حْر 

صبل، ثلثهم من  300ؿبارب ديتطون  300ىذه اجملموعة  حوايل  ضمت 
-Ouledذوي منيع من أوالد بوعنان، و الثلث األخر من أوالد بلكيز 

Belguiz  .يقودىم بعض أفراد من الساحل كمرشيدين مثل بويا أضبد
صبة ىذه اغبرْكة اليت انطلقت يف البداية بيوم واحد، أومهت أهنا زبرج ؼبها

مواشي قبائل الساحل اليت تنزل يف الغرب، مث ستمر عرب 
 .Taoudeni34تاودين

 .حرْكة الشرق 
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بعد يوم عن انطالقة اجملموعة األوىل ربركت ىذه اغبرْكة  و غادرت    
أوديكة كان ىدفها الظاىري مهاصبة  قبائل الساحل النازلة يف اعبهة 

 400اغبرْكة  ، و ضمت ىذهAmatlit الشرقية ستمر عرب اماتليت
ؿبارب ديتطون اعبمال نصفهم من ذوي منيع، إضافة إىل أفراد من أوالد 

بوعنان و أوالد بلقيز، أما النصف الثاين يتكون من أوالد جرير و اؼبفاغبة  
و بٍت اؿبمد و بربر و متطوعون آخرون، و بعد أيام من اؼبسَت مت اختيار 

رك من أوالد جرير اؼبفاغبة زعيم ىذه اغبرْكة ليقودىا و ىو ؿبمد بن مبا
منشق عن ؾبموعة أوالد اؽبواري. و تركبت من مائة و طبسُت ؿباربا و 

 عشرين من آىل الساحل و ثالثون نفرا آخر متطوعون.

 1904استغرق سَت ىذه الغزوة/اغبرْكة سبعة أشهر، من شهر غشت سنة 
، سارت حرْكة الشرق خالل النهار، 1905إىل شهر فرباير من سنة  

باستثناء مسَتة واحدة خالل الليل بعد تاودين ألهنا ربتاج إىل اؼباء و أرادت 
مضاعة السَت، كانت اغبرْكة تنطلق باكرا مث تتوقف منتصف النهار، مث 
زبصص بقية النهار االسًتاحة و للقنص لالقتصاد يف اؼبؤن فكل فرد حيمل 

ايكفي لتموين معو فقط حزمة من التمر و قليال من الطحُت و القديد أي م
شخص ؼبدة شهرين أو ثالثة. أما التزود باؼباء فكل واحد خيتار عدد القرب 
لتخزين ما يكفيو.  كانت القافلة تتوقف يوما واحدا كل ثالثة أيام يف 
اؼبتوسط لالسًتاحة و التزود حباجاهتا الضرورية إىل أن وصلت إىل  عرق 

أمتعتها بشكل دائري و  . خالل الليل زبيم اغبرْكة  بوضع Iguildإكيلد 
كل ؿبارب ينام فوق أمتعتو و ينصبون اػبيام و يف الوسط و يعقلون صباؽبم 
فيو غبراستها، و كل واحد جيب عليو أن حيرس مكانو، و كان رأي شيخ 
اغبرْكة نافذا، لكن يف القرارات اغباظبة قد يستشَت ىيأة األربعُت وىي عبارة 

راد يف اغبرْكة.  و يعقد ؼبعاقبة بعض عن ؾبلس ديثل فيو كل فبثل عشرة أف
 اؼبخالفُت و أو طردىم من القافلة أو حىت إعدامهم.
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عند مرور القافلة بأحد القصور كانت ترسل إليو مبعوثا للتزود حباجاهتا      
و  1874دون دخولو، أما أسلحتها فكانت متنوعة من صنف بنادق نوع 

 ،  حيملها اغبراس دائما.1892و  1883

مل يكن اؼبهاصبون على علم دقيق هبدف اغبرْكة، كانت القافلة تسَت      
كيلومًت يف اليوم   25إىل  20بشكل مستقيم كبو "حبر" النيجر دبعدل 

تتحكم فيها منابع اؼباء. عند مرورىا بالقرب من تاودين تزودت منها 
حباجاهتا، وبعد اثنيت عشر مرحلة منها جنوبا توقفت القافلة يف قصر أروان 

Araouan   وىي زاوية يسكنها الزنوج و بعض الرببر من أيت خباش
 ؽبم ـبازن بيع اؼبلح.

عند خروجها من أروان اكبرفت شرقا طيلة  ثالث مراحل، و توقفت     
كيلومًت إىل اعبنوب الشرقي للقصر السالف، و   90بقصر بوجبيهة حوايل 

عد مسَتة طبسة ىو يقع يف خط مرور القوافل،  بو ـبزن لبيع اؼبلح. و ب
عشر يوما وصلت إىل أدغال  تبعد بثالثُت كيلومًت عن هنر النيجر و قريبة 
من تومبوكتو، و عندىا أخرب مرشدو القافلة من السواحل أهنم وصلوا إىل 
بالد إخواهنم من ارض تابعة لنفوذ تومبوكتو، و أهنم لن يقوموا بأي فعل قد 

 يعاقبون عليو فيها.

فلة حينها أن ينعرج كبو الغرب و دير عرب ارض قرر شيخ القا       
و أرسل دليال إىل شيخ  قبيلتو ليطمئنو، و يطلب   Berabechالربابش

منو أن يسمح لو باؼبرور يف بالده للتوجو أكثر كبو الغرب. و يف اؼبساء فر 
احد العبيد و ذىب ليخرب السلطات الفرنسية يف تومبوكتو باغبركة. مث وجو 

ائبا عنو إىل قبيلة أوالد دضبان لألمن، و ضرب معسكرا لو، مث شيخ القافلة ن
وجو البعَت لالرتواء من مياه النهر و بقى معو شبانُت ؿباربا فقط. يف ىذه 
اإلثناء  تلقت قبائل أوالد دضبان أمرا من سلطات تومبوكتو دبهاصبة معسكر 

تمرت اغبركة و جرت مناوشات بُت أىل تافياللت و السكان عند النهر اس
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إىل الليل. و فقد اؼبهاصبون عددا من صباؽبم. مث جرت معركة مع القوات 
الفرنسية اليت وصلت تعزيزاهتا، و بسرعة من االستيالء على اؼبعسكر حيث 
باغتت القوات الفرنسية اجملموعة اليت ذىبت للنهر  مع  اعبمال، فالقوات 

تهت اؼبعركة بعشرين الفرنسية كانت على علم باغبرْكة و ترصدت حركاهتا. ان
قتيل من اؼبفاغبة و أربعُت من ذوي منيع، كما استشهد شيخ القافلة يف 
القتال ؿبمد بن مبارك. مث انسحب اؼبهاصبون وسط الفوضى و عادوا 
أدراجهم كبو تاودين حيث فقدوا أكثر من ثلثي صباؽبم و توقفوا فيها مدة و 

مع حركة الغرب اليت  ساعدىم سكاهنا للرجوع ألىاليهم. عندىا اجتمعت
وصلت متأخرة، و شكلتا قافلة واحدة و رجعت أدراجها إىل موطنها، و 

. و قد 1905عادت إىل تافياللت عند منتصف شهر فرباير من سنة 
انفصلت عنها ؾبموعة ضمت طبسُت ؿباربا كلهم من أوالد جرير لعدم 

رار فيها رضاىا على نتيجة الغزوة و اذبهت كبو الساقية اغبمراء لالستق
 بشكل كلي.

 نتائج الغزوة في التخطيط االستعماري الفرنسي. .5

دفعت ىذه الغزوة القوات الفرنسية إىل وضع خطة لتحركها يف اجملال        
الصحراوي من اعبنوب اعبزائري إىل مايل مث جنوب اؼبغرب، حيث تكررت 

، و  Bourroumو بوروم   Bambaىذه اؽبجومات مثال من بامبة 
نظم دوريات استطالعية للمناطق احملادية للحاميات و مراكز بدأت ت

القوات الفرنسية، يف شكل سريات تتكون من ضباط فرنسيُت و خيالة 
سودانيُت مدعمة دبدافع وعززت قواهتا  يف توبوكتو . كما و ضعت خطة 
للسيطرة عل نقط و منابع اؼبياه يف ىذه اؼبسالك  ؼبنع احملاربُت من التحرك 

   .عربىا

مل تتوقف مقاومة عز الدين عند ىذه الغزوة و إمنا قبده يوجو غزوة      
لتوادين و ىاجم القوافل اليت تتعامل مع مناطق النفوذ  1907أخرى سنة 
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 1909الفرنسي، و حاولت سلطات اعبزائر ربقيق السالم معو. و يف سنة 
شكلت مستعينا فيها بأوالد جرير و ذوي منيع و ت 1909قام بغزة جديدة 

الغزوة من جديد يف تافياللت يف غشت مت انطلقت كبو حنق أكيدي 
بدورىا انقسمت إىل شطرمي ىاصبت الشطر األول تكنة واد النون يف الغرب 
و الشطر الثاين برئاسة ولداه بابا اضبد  و سيدي المُت توجهت جنوبا 

ا جنديا فرنس 16للهجوم على القوات الفرنسة يف تاودين و انتهت دبقتل 
 35من بينهم قائد الفرقة الفرنسة.

 خاسبة:

وعبت إىل جنوهبا، يف للجزائر و توسعها عند احتالل القوات الفرنسية 
فضاء جغرايف صحراوي، يتحكم حبكم شبو ذايت لو خصوصياتو التنظيمي 
ويًتكب من فسيفساء بشري قبلي يتحكم التاريخ يف روابطو.  مل تعمل 

ى ىذا اجملال، بل سعت إىل إعادة ىذه القوات على السيطرة فقط عل
و تقسيم القبائل و ترحيلها و تنظيمو يف كيانات للتحكم أكثر فيو، بفصل 

إبعادىا عن مواطنها ، فاحتالل توات و تومبوكتو ال يعٍت لقبائل ىذا اجملال 
. و كان تعيش جاؿبة نأخضوعها لقوة أجنبية جبارة، و ىي اليت ألفت 

ا ضد ىؤالء الغزاة هقبائل و عن تباينت مواقفطبيعيا أن تقف صبيع ىذه ال
وسائل الغلبة و القهر.  فناصرت  قبائل تافياللت   بأحدثاؼبدججُت 

صبيع القبائل اليت استغاثت هبا، و ىاصبت األعداء عند سيطرهتم على ؾبال 
 ربركها و هتديده ؼبصاغبها. 

ل ىو عمل وات الفرنسية عمال طائشا عدوانيا بقمل تكن غزوة تافياللت لل
و ارتباطها  تافياللت  سبليو العادات و القيم القبلية، و تربز امتداد عالقات

األماكن، و باركتها صبيع الفئات و رحبت هبا الزوايا هبذه  البشري و الروحي
السيما الطريقة القادرية اليت رأت يف القوات الفرنسية تسيطر على أماكن 

، ؾبال سيادة الدولة اؼبغريب التارخيي، و سبت و ربركت فوق ترتبط هبا روحيا
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مل زبرج لسيب و الغنيمة، فالوثائق ال تذكر على اإلطالق أهنا ىاصبت قبيلة 
ما و استولت على أمواؽبا عكس باقي الغزوات األخرى، غبسن تنظيمها و 

مع  هايف صراع لتافياللت ىي األخَت تكن ىذه الغزوة دقة ىدفها، ؽبذا مل
 . الغزوات إىل مزيد من الدراسة ، و ربتاج ىذهالغزاة
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و  الجزائريأقصى الجنوب مناطق في  جبهة التحرير الوطنياستراتيجية 
   6511-6591 عالقتها بالدعم االفريقي للثورة الجزائرية

 المركز الجامعي تامنغست  -قسم العلوم االنسانية  –أ.كديده محمد مبارك

 الملخص :

أقصى  االسَباتيجية الٍب تبنتها جبهة التحرير للتوغل يف يتحدث البحث عن  
اعبنوب خاص مع تركيز االحتالؿ الفرنسي على ىذه الرقعة اعبغرافية  من اعبزائر 
و الٍب أظهرت فيها عدة مشاريع حاولت ربقيقها ، كما تربز الورقة العلمية  أمهها 

نوب و الٍب حاوؿ فيها االحتالؿ لالث مرات و يتعل  امأمر يف منطقة أقصى اعب
عليها الضوء كأمنوذج ، و قد أفشلت ىذه  دبنطقة اؽبقار الٍب يسلط البحث

اؼبشاريع بعد ادراؾ الثورة اعبزائرية ػبطورة مشاريع االحتالؿ الفرنسي من جهة و 
و خصوصيات اؼبنطقة الٍب ستمكنها من استغالؽبا      حبقائ  اضطالعها

ـ  ، خاصة 1956االستغالؿ امأمثل لصاحل الثورة اعبزائرية و خاصة بعد سنة 
طرت الثورة اعبزائرية لتفعيل جبهة اعبنوبية لصد مشاريع االحتالؿ و بعد أف اض

استغالؿ حدودىا اعبنوبية يف اؼبعركة و االستفادة من الدعم االفريقي القادـ من 
جنوب اعبزائر سواء من العم  االفريقي أو من الدوؿ اجملاورة و ذبسيد ذلك 

ؼبعركة اشتدت بْب ـ ، خاصة أف ا1960ميدانيا على مراحل بداية من سنة 
و الديبلوماسية و         الطرفْب على كافة امأصعدة العسكرية منها و  السياسية

االعالمية و كل اجملاالت الٍب كاف مأحد الطرفْب استغالؽبا لصاغبو ، مع إدراؾ 
جبهة التحرير الوطِب اعبزائرية ضرورة مواجهة االسَباتيجية الفرنسية و ذلك من 

مكانيات احمللية يف أقصى اعبنوب و اإلمكانيات االفريقية بكل خالؿ استغالؿ اال
من خالؿ انشاء اؼبنطقة اعبنوبية أبعادىا لتجسيد البعد االفريقي للثورة اعبزائرية 

 .  الصحراوية
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ABSTRACT: 

 the research is about the adopted strategy by the FLN for 
penetrate into the far south specially the focusing of the 
French occupation on this geographical area of Algeria, and 
in which several French projects appeared tried to achieve. 
Also, the scientific paper highlights the most important 
projects of the French occupation in the far south, where 
the occupation tried three times in Hoggar region and this 
research sheds some light on this region as an example. 
These French projects failed after the realization of the 
algerian revolution of its dangerousness, and carrying out 
the realities and privacies of the region which will enable 
for an optimal exploitation for the benefit of the algerian 
revolution particular after 1956 and especially when the 
algerian revolution forced to activate the southern front in 
order to resist the projects of the occupation. In addition, 
the algerian revolution used its southern borders in the 
battle and took advantage of the african support either from 
the south of Algeria or from neighboring countries, and 
applying all that on stages starting from 1960; especially the 
battle raged between the two fronts at all levels military, 
political, diplomatic, and media and all fields where one of 
the parties exploited in favor. Furthermore, the FLN 
awarness of the necessity to force the French strategy 
through the local use of possibilities in the far south and the 
african potential in all dimensions to reflect the african 
dimension for the Algerian revolution through the 
establishment of the southern region. 
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تعُب امأمم بتارخيها أديا عناية و تبذؿ قصارى جهدىا لكتابتو و صبع كل ما       
لو عالقة هبا من كتب و ولائ  يف ـبتلف أكباء العامل ، و رغم اف اعبزائر مرت 
دبرحلٍب كتابة تاريخ وطِب و مرحلة تكوين مدرستها التارخيية ، و مزاؿ جزء من 

تاريخ لورهتا ذات الصيت العاؼبي ، و  تارخيها حباجة اىل مزيد من البحث و ىو
قد ساعد اعبزائر وجود ؾبموعة من اؼبخابر و التخصصات يف ـبتلف اعبامعات 
اعبزائرية على االنتقاؿ كبو الكتابة الدقيقة و اؼبتخصصة يف ـبتلف مواضيع تارخيها 

و ظلت اؼبواضيع الٍب زبص اغبيز و من بينها مواضيع تاريخ الثورة اعبزائرية ، 
عبغرايف الصحراوي من اعبزائر ما يزاؿ حيتوي على مواضيع مل يتم البحث فيها و ا

مواضيع مل يتم التفصيل فيها و مواضيع حباجة إىل دراسات أعم  و رغم أف 
و    امأسباب اؼبوضوعية قائمة من أبرزىا قلة اؼبادة العلمية يف بعض اؼبواضيع 

ث يف أسطر ىذه الورقة ها يف امأخرى ، و اخَبت أف أربدعدـ وجود بعض
العلمية البسيطة عن اسَباتيجية جبهة التحرير الوطِب يف مناط  أقصى اعبنوب 

أي  –كوهنا   1962-1956اعبزائري و عالقتها بالدعم االفريقي للثورة اعبزائرية 
تشكل مناط  التماس بْب اعبزائر و بْب جوارىا  -مناط  أقصى اعبنوب اعبزائري

    .اعبزائر االفريقي 

 :استراتيجية االحتالل الفرنسي في الصحراء الجزائرية أوال: 

ؾبموعة من  فقد كانت لو مل يدع اإلحتالؿ الفرنسي يف اعبزائر مكانا للحظ     
النظر الفرنسية خبصوص الصحراء اعبزائرية  ةوجهل و ىي اؼبربر اغبقيقيامأىداؼ 

ت و بكل دقة و من خاللو أدركت أف سلطات اإلحتالؿ الفرنسي قد حسب ،
طموحاهتا يف الصحراء اعبزائرية على وجو اػبصوص و الٍب سبثل جزءا من 

و من أجل ذلك قاـ بوضع ؾبموعة من اؼبشاريع لٍب تسّب  ، 1طموحاهتا اإلفريقية
 يف ىذا اؼبنحى منها : 

من خالؿ العنواف قد تتضح طبيعة المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية:  - أ
تقتصر  -أي اؼبنظمة اؼبشَبكة-روع إف صح التعبّب، و مل تكنىذا التنظيم أو اؼبش
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فقط على الطابع اإلقتصادي الذي يهدؼ إلستغالؿ الثروات الطبيعية بل يتعداىا 
إىل أكثر من ذلك و اؼبقصود ىنا ىي تلك اػبطوات الفرنسية ذات الطابع 

عمارية مشاريع إست»اإلقتصادي البحت الذي أشارت إليو جريدة اجملاىد بعنواف 
 2«في الصحراء 

بل إف ىذه اؼبشاريع وضعت اللبنة امأوىل يف طري  مشروع فصل الصحراء  - أ
فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر مكتب البحوث اؼبنجمية ،ومكتب التفتيش عن 
البَبوؿ و اؼبكتب الصناعي اإلفريقي و ىذا ما يعِب بداية تغيّب اإلحتالؿ الفرنسي 

 اؼبناى  اغبديثة أو بعبارة أوضح إىل الشكل مناىجو من اإلستعمار القدمي إىل
اعبديد الذي يتمسك باعبوىر و ىو الثروة اإلقتصادية يف البالد والتشبث هبا 

، و الٍب بات امأفارقة يدركوف حقيقتو و أىدافو أكثر من ذي  3 مهما كاف الثمن
، و كاف ؽبا ىدؼ بعيد اؼبدى من شأنو ضباية قوة اإلقتصاد الفرنسي 4قبل
لإلستحواذ على  -أي فرنسا–كيل مناط  نفوذ تساىم بقوة يف معركتها وتش

من خالؿ ىذا كلو يتضح لنا أف  و ، 5السوؽ العاؼبية مع بريطانيا و أمريكا
سلطات اإلحتالؿ تبدي إىتماما كبّب بالصحراء و ترغب يف تنميتها بل إهنا 

وضعت ىذه اؼبنظمة  حقيقة بداية اؼبناورات الفرنسية بشأف الصحراء اعبزائرية فقد
و النيجر و   لتشَبؾ فيها مع مناط  عدة من دوؿ إفريقية ؾباورة منها موريتانيا 

( مربزتا اؽبدؼ 100و اغبقيقة عربت عنها اجملاىد يف عددىا اؼبائة) 6تشاد
على إلتقاء سيادات إفريقية متعددة في منطقة يحاول :»...اغبقيقي 

ون أداة وصل بين األقطار سينشأ اإلستعمار جعلها أداة فصل بدل أن تك
عنو من الخالفات و المشاكل بين البالد اإلفريقية ما يسد في وجهها نهائيا 

و التعاون المثمر لرفع مستواىا اإلقتصادي و       طريق الوحدة الصحيحة
، صحيح ىذا الكالـ منقوؿ عن جريدة اجملاىد لساف حاؿ  7«اإلجتماعي...

ذي ديثل رأي احد طريف الصراع و لكن من وجهة جبهة التحرير الوطِب و ال
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ىو ربليل واقعي للوضعية من جهة ، ويربز ذكاء  -إف صحت-نظري 
 اإلسَباتيجية الفرنسية و خطورهتا من جهة أخرى.

و ىذا ما يؤدي يف هناية امأمر إىل اغباجة لفرنسا للحفاظ على اإلستقرار         
من  بالتايل فإنو و لوؿ النافعة للجميع وأو بروزىا كطرؼ وحيد بإمكانو إجياد اغب

الطبيعي أف تالئم ىذه اغبلوؿ  مع مصاغبها    و ىو ما سيربز سياسات أخرى 
و هتدؼ ىذه اؼبنظمة إىل إستغالؿ  -قاعدة اؼبناورة–ال تشذ عن ىذه القاعدة 

و  8موارد الصحراء بصيغة قانونية وسياسة تضمن إستمرار تدف  ىذه اؼبوارد
التحركات الفرنسية ال تشذ عن إسَباتيجية الدوؿ الرأس مالية الٍب  عموما ىذه

طورت من أسلوهبا يف التعامل مع مثل ىذه امأوضاع بشكل يضمن إستمرار 
، و قد كانت اؼبنظمة تضم ىيكال بشريا منظما و 9عالقات التبعية اإلقتصادية 

رايف و اؼبكوف يف متسلسال  ، و الدليل اآلخر على ىذه السياسة ىو الَبكيبة اعبغ
جزئو اؼبركزي من الصحراء اعبزائرية مضاؼ إليو قطع من صحاري الدوؿ اجملاورة 
حيث تضم اؼبناط  الواقعة إداريا ضمن البلديات اؼبختلطة و اؼبلحقات و 

و توقرت و تيديكلت      البلديات امأىلية لألغواط و اعبلفة و الوادي و ورقلة 
قي و البيض و الساورة و تندوؼ و توات يف اعبزء وآجر و اؽبقار يف اعبزء الشر 

الغريب، يضاؼ إليها مناط  و أقاليم تومبكتو و غاو تاىو و أغاديس و بيلما و 
 .10بوركو و إيندي و تبسٍب من خارج اعبزائر

ىي وزارة مستحدلة و كما يدؿ إظبها فإهنا تعُب بشؤوف  وزارة الصــــحراء:  -ب
علقة هبا و سبثل أو ذبسد تطويرا لإلسَباتيجية الصحراء و كل التطورات اؼبت

الفرنسية و كما سب  تعريفها فإف ىذه الوزارة أنشأت بقرار من ؾبلس الوزراء 
و على رأسها وزير حيث كاف أوؿ من قاـ هبذه  195711الفرنسي يف جواف 

اؼبهمة ىو ماكس لوجاف و ىذا اإلجراء ديثل خطوة يف طري  ربقي  اػبطة 
دفة لفصل الصحراء إذ يعترب ىذا الوزير سكاف الصحراء مواطنْب الفرنسية اؽبا

، و منو فإهنا ال تعترب قطعة من اعبزائر بل قطعة من امأراضي  الفرنسية  12فرنسيْب
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فبا يسهل ربقي   13ماداـ يشرؼ على شؤوهنا وزير خاص يف اغبكومة الفرنسية
اصة اإلقتصادية العديد من طموحات إدارة اإلحتالؿ الفرنسي اؼبستقبلية و خ

و اؼبالحظ أف ىذه الوزارة كانت ؿباطة بزخم كبّب من اؼبساعدات    ، 14منها
التقنية و الفنية و اؼبالية مصدرىا الوزارات اؼبعنية السالف ذكرىا يف ـبتلف 
اجملاالت موزعة على اؽبيكلة اؼببينة آنفا إال أف ىذه الوزارة مل تتمكن من العناية 

كما تدعي بل مأهنا مل تشذ عن بقية مؤسسات اإلحتالؿ   بالربام  الٍب وضعتها
الفرنسي، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر قطاع الشبيبة و الرياضة الذي تدعي العناية 
بو مل ربرؾ فيو ساكنا مأنو كاف سيشكل نوعا من اغبركية و اإلحتكاؾ الذي 

ت ينجم عنو وعي يف أوساط الشباب بل على العكس كانت سبنع ىكذا نشاطا
، فأين ما إّدعتو من إىتماـ بالشؤوف الصحراوية كافة؟ و ما إدعاه  15يف الصحراء

وزير الصحراء يف تقريره؟، و اؼبالحظ ىيمنة الشأف اإلقتصادي على ىذه الوزارة و 
 الذي يدفعنا للتساؤؿ عن مصادر سبويل ىذه الوزارة؟

جس للنبض مل تكن اؼبشاريع السابقة سوى  مشروع الجمهورية الصحراوية:-ج
و ؿباولة من سلطات اإلحتالؿ الفرنسي وضع أرضية تبِب عليها مشروعها 
اغبقيقي اؼبؤدي إىل فصل الصحراء وقد سبثل ىذا اؼبشروع يف ؿباولة إنشاء صبهورية 

، اعتمد االحتالؿ الفرنسي على شخصية ضبزة صحراوية يف  مشروع آخر أمشل 
، و وفرت لو كل  16ة الصحراويةبوبكر الذي كلف بعرض مشروع إقامة اعبمهوري

اإلمكانيات الٍب تساعده على القياـ بعملو إذ أوؿ ما قاـ بو أف شرع يف الَبوي  
لفكرة الشخصية و اؽبوية الصحراوية اؼبتميزة و بتواطؤ منو ظهر أناس يقولوف أهنم 

و قد قاـ اإلحتالؿ الفرنسي بإلارة أطماع ىذا  ، 17صحراويوف و ليسوا جزائريْب
و قد قاـ   ،  18بأف توليو إمارة ىذه اؼبملكة ترأس اعبمهورية  الصحراوية الرجل

إذ  ، 19جبوالت سريعة للحصوؿ على تأييد و دعم من أعياف اؼبناط  الصحراوية
، و قاـ  20قاـ بزيارة إىل منطقة اؽبقار و إجتمع بأعياهنا دوف اػبروج بنتيجة تذكر

مل يتمكن  1961ديسمرب  04يف حٌب بزيارة إىل النيجر برفقة "ماكس لوجاف" 
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خالؽبا من إقناعها الرئيس النيجّبي "ضباين ديوري" دبساعدتو على قياـ اعبمهورية 
 .21الصحراوية بعد إدعائو أنو فبثل الصحراويْب

يف  1960و مل يستطع إفتكاؾ موافقة امأعياف حٌب بعد صبعهم يف خريف     
النصارى يف اجمللس العمايل  جلسة مغلقة يف ورقلة حضرىا النواب اؼبسلموف و

و تبعد عنهم اؼبسؤولية و مثاؿ تلك  حيث كانت آراء النواب ربمل الرفض ضمنيا
الردود ما قالو "الشيخ بيوض" يف رده على إستشارات  "ضبزة بوبكر" حوؿ 
موضوع فصل الصحراء بعد ما عرض عليهم ما جرى بينو وبْب "دوغوؿ" من 

ستشّبنا يـو فصلت أجزاء من الشماؿ...فهي إف فرنسا مل تكن ت»...مشاورات:
تصل وتفصل و تتحكم كما تريد، بل أكثر من ىذا كنا نطلب أشياء من حقنا و 
نرفع أصواتنا فال تسمعنا حٌب يف تطبي  قوانْب سنتها ىي...فإذا أرادت فرنسا أف 
تستشّب فلتستشر صاحب اغب  و ىو الشعب اعبزائري كلو...ال أنت أيها الرئيس 

ال أنا، و ال أحد من النواب ديلك أكثر من بطاقة إستفتاء يلقيها يف  ، و
، و فشل حٌب يف اللقاءات الٍب حاوؿ فيها صبع  22«الصندوؽ يـو اإلستفتاء...

امأعياف دبساعدة من الشرطة الفرنسية الٍب أرغمتهم على حضور إجتماع أفريل 
النتيجة الٍب كاف ( و مل خيرج ىذا اإلجتماع ب54حضرتو أربع و طبسوف )1961

يرجوىا ضبزة بوبكر و اإلدارة الفرنسية و نفس الشيء يقاؿ عن لقاء سانت 
 .23أوجاف

بنشاطات كثيفة من أجل بلوغ ىدفو  -ضبزة بوبكر–قد قاـ ىذا الرجل أي  و   
و ىدؼ إدارة اإلحتالؿ الفرنسي و الٍب مل يكبحها سوى هتديدات جبهة التحرير 

مث إف إدارة اإلحتالؿ الفرنسي بدأت تقتنع بفشل  24ولو و ؼبن حيضروف إجتماعات
و بالتايل فإهنا         دعاية اؽبوية الصحراوية الٍب مل تلقى رواجا و ال إقتناعا هبا

 .25ستسلم جبزائرية الصحراء

 ثانيا: إستراتيجية ثورة التحرير الجزائرية في الصحراء بعد مؤتمر الصومام:
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تنظيما و  ازدادتيدة يف لورة التحرير و تغّبت أمور عد 1956بعد سنة     
، و بطبيعة اغباؿ تغّبت  1956أوت  20خاصة بعد مؤسبر الصوماـ اؼبنعقد  يف 

اؼبنتهجة يف ىذا اغبيز اعبغرايف    و أيضا نفس الشيء ديكن أف يقاؿ  االسَباتيجية
فبعد أف مدت خاليا جبهة  اعبديدة االسَباتيجيةعن امأىداؼ اؼببتغات من ىذه 

التحرير إىل غاية تامنغست اتضحت االسَباتيجية  ، ففي اجملاؿ السياسي عملت 
وىذا من شأنو إضعاؼ و إفشاؿ  ربقي  مقاطعة الشعب لإلدارة الفرنسية  على 

ـبططات اإلحتالؿ اؼببنية على أساس عزؿ الشعب عن الثورة و ذلك بتشكيل 
حل النزاعات والتكفل  تنظيمات سرية داخل اؼبدف و القرى و اؼبداشر تعمل على

       ، 26دبختلف اؼبشاكل الٍب كانت  تظهر على الساحة احمللية من حْب آلخر
و تدعيم  اإلتصاؿ بالشعب و نشر اليقظة و التوعية و دعوتو إىل االستقالة من  
كافة ىياكل اإلدارة اإلستعمارية و التعبّب عن دعمهم للثورة و جبهة التحرير 

باإلعتماد على  و كذلكاؼبناشّب منها  عدة  طرؽ منها علىبالعتماد ،   27الوطِب
دعوة ، كما سبت  28ؾباىدين ؽبم قدرات سياسية و بإمكاهنم القياـ بالدعاية

سلطات  الٍب تقيمهاالنشاطات السياسية  اؼبواطنْب إىل مقاطعة االنتخابات و
 .29اإلحتالؿ الفرنسي

اغبكومة اؼبؤقتة  و أبلغتية ربذير الشركات البَبولية امأجنبكما عملت على     
اؼبربمة مع اغبكومة الفرنسية الصفقات بعدـ جدوى   دوؽبايقضي بإبالغ ىذه 

كوهنا ال سبلك ح  عقد إي صفقة زبص إستغالؿ  الثروات    1959سنة 
العمل على إبراز تضامن الشعب مع لورة التحرير ، و من جهة أخرى 30اعبزائرية

يوما وطنيا  1961جويلية  05إزباذ يـو  ؿ ذلك و الدعاية لو أماـ العامل و مثا
رغم بنجاحو الصحافة الفرنسية و الدولية و الذي اعَبفت ضد سياسة التقسيم 

 الشعب خرجو قوات كبّبة لكسر اإلضراب العاـ و الشامل  ه من حشدما مت 
و امأغواط  و            بسكرة و اعبلفة يف مظاىرات ضد التقسيم يف كل من

 .  196231و يف ورقلة  1961و يف مدينة توقرت سنة  1960عاـ  يف غرداية
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اإلسَباتيجية العسكرية الٍب إختلفت  فقد اختلفت أما على الصعيد العسكري    
حيث ـ 1956و  1954ما بْب سنٍب عن تلك اؼبنتهجة يف اؼبرحلة امأوىل 

ها مشلت التنظيم العسكري اؼبناط  الصحراوية الٍب مل يتمكن من أف يضع في
يف  خاصة رغم الصعوباتنشر الثورة يف الصحراء  و مت خالياه يف اؼبرحلة السابقة 

الذي وضعت مناطقو ربت قيادة الوالية السادسة اؼبنشأة فقط بعد اعبزء الشرقي 
مؤسبر الصوماـ الذي أعاد اإلعتبار ؼبناط  كانت خارج حسابات مفجري الثورة 

الثورة قد حققت ىدؼ الشمولية رغم ، و هبذا تكوف  32التحريرية لعدة أسباب
أهنا مل تتمكن من صبع كل اؼبسؤولْب و اؼبمثلْب يف ىذا اؼبؤسبر التارخيي إال أهّنا 

و             سبكنت من وضع أرضية سبكنها من إعادة اإلعتبار ؽبذه اؼبناط  
، و من أجل سياسة أخرى يف اؼبناط  اعبنوبية البعيدة  33اؼبيكانيزمات امأساسية

  إنشاء  منطقة خامسة مشكلة من غرداية و متليلي و ورقلة و تامنغست ومت
تأطّبىا لتصبح مناط  إنطالؽ و ىو ما يسمح بالتوغل جنوبا إلستقطاب وجهاء 
و أعياف القبائل و ذبنيدىم ػبدمة الثورة و إطفاء نار الفًب الٍب كاف يبثها احملتل 

ة إستنفار قصوى بتكثيف الفرنسي من حْب آلخر ، و وضع الوالية يف حال
و مد شبكات  34العمليات الفدائية و نصب الكمائن و إستهداؼ مراكز العدو

 . 35الثورة التحريرية إىل غاية مناط  أقصى اعبنوب

أما اعبهة الغربية من الصحراء فكانت تابعة للوالية اػبامسة الٍب كانت     
ض اؼبتوسط مشاال إىل مساحتها ىي امأخرى شاسعة و الٍب سبتد من البحر امأبي

اغبدود اؼبالية جنوبا و حيدىا شرقا كل من الوالية الرابعة و الوالية السادسة و  
غربا اغبدود اؼبغربية و اؼبوريتانية و مل تكن كل مناطقها صحراوية كما ىو الشأف 
بالنسبة للوالية السادسة و تضم اؼبناط  الصحراوية التالية: البيض ،النعامة ،بشار 

وؼ، أدرار حيث ديكن القوؿ عن الوالية اػبامسة أهنا كانت تضم شبانية ، تند
مناط  و كانت اؼبناط  الصحراوية فبثلة يف لاللة نواحي ىي كلومب بشار،عْب 

 .36الصفراء ،البيض وآفلو



 مجلة دورية دولية محكمة                مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 359 07لعدد ا
 

و قد تأخر اعبزء الصحراوي يف اإلنطالقة فإذا كاف اعبزء الشرقي من الصحراء     
فإف اعبزء الغريب كذلك رغم كونو  1956إىل غاية سنة مل يعرؼ التنظيم الثوري 

مصنف جغرافيا ضمن حدود الوالية اػبامسة قبل ىذه السنة و قبل مؤسبر 
الصوماـ فإنو و دبجرد  وصوؿ التنظيم الثوري إىل امأبيض سيدي الشيخ و غرداية 
حٌب قاـ سكاف بعض اؼبناط  الصحراوية الغربية باإلتصاؿ دبحمد جغابة يف 

و ىو اؼبكلف من طرؼ الوالية السادسة بنشر التنظيم الثوري يف  1956خر أوا
 . 37أعماؽ الصحراء

ؿباربة  اإلسَباتيجية العسكرية كما كاف اؼبسعى امأساس و الرئيس ىو       
الفرنسية الٍب هتدؼ إىل إبقاء الصحراء اعبزائرية أرضا ىادئة دوف أف تتضمن 

ا يف قياـ جيش التحرير و ال تواجده ميادين للحرب ، و كانت ال ترغب أبد
قامت جبهة التحرير بوضع  خطة ؼبد الثورة  حيث، و مل توف  يف ذلك  38هبا

و ؼبا شددت قوات اإلحتالؿ الفرنسي  39جنوبا إىل غاية مناط  أقصى اعبنوب
فعل الثورة أف أقدمت  على الصحراء و كثفت من تواجدىا العسكري كاف رد

لبات تواجد جيش التحرير الوطِب بالصحراء و ذلك على إجراء آخر من شأنو إ
إنطالقا من اغبدود اؼبالية دخل  196040بإنشاء منطقة أقصى اعبنوب سنة 

 .41ؾبندوىا الَباب اعبزائري بعد إسباـ تدريبهم و جاىزيتهم

بتجنيد عدد كبّب من الشباب و يف شٌب  و كإجراء فعاؿ قامت الثورة اعبزائرية   
و أدالء و ميكانيكيْب إلستخدامهم يف زرع امألغاـ و تنظيم      اجملاالت مثقفْب 

مكاتب سرية ىدفها صبع اؼبعلومات عن قوات اإلحتالؿ و الشركات البَبولية و 
و إبالغها     اعبالية امأوروبية و اؼبناوئْب للثورة و رصد ربركاهتم و ـبططاهتم 

 رغم صعوبة الظروؼ ، و قد كاف اجملندوف يف جيش التحرير الوطِب42للمجاىدين
يدفعوف اإلشَباكات دوريا و ىو ما من شأنو أف يدعم اعبيش دببالغ مالية و 

إستهداؼ اؼبنشآت البَبويلية ،و  43حاجيات من ألبسة و أغذية و أدوية و ذخّبة
الٍب مل خيفي دوغوؿ رغبتو يف إستغالؽبا و إستغالؿ البُب التحتية الٍب أنشأىا يف 
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قد عمل جيش التحرير على إستهداؼ مصاحل ىذه ف 44الصحراء اعبزائرية
توسيع رقعة ، و 45الشركات اؼبتواجدة دبناط  الصحراء و خاصة البَبولية منها 

اؼبعارؾ العسكرية للقضاء على اؽبدوء الذي رباوؿ سلطات اإلحتالؿ الفرنسي 
 رظبو على اؼبناط  الصحراوية فقد بلغت الٍب قاـ هبا جيش التحرير اؼبناط  البعيد

أماـ الرغبة الفرنسية يف السيطرة على  46كعْب صاحل و سبنراست و سبيموف و أدرار
كامل الصحراء و لكنها مل تتمكن من ربقي  ذلك رغم ما جندتو من إمكانيات 

 .47ووسائل

نستنت  أنو كانت للثورة اعبزائرية إسَباتيجية خاصة باغبيز اعبغرايف  منو   
و امأىداؼ فيو عن بقية أكباء الوطن ، و  الصحراوي و ـبتلفة إلختالؼ الظروؼ

قد طورت الثورة من ىذه اإلسَباتيجية مع تطور ىياكلها و تنظيماهتا و أيضا مع 
تطوير اإلحتالؿ إلسَباتيجيتو يف الصحراء و منو فإهنا كيفت إسَباتيجيتها وف  

أصبحت أكثر مشولية و ختاما ال ديكن  ـ1956ىذا كلو و لكنها بعد سنة 
ف الواحد منا ديكنو إستيفاء اؼبوضوع حقو يف ىذه امأسطر اؼبعدودة على القوؿ أ

تواضعها إال أنو ديكنو اإلسهاـ يف كتابة تارخينا الذي يعد واجبا على كل اعبزائريْب 
 . 

ثالثا: مشاريع اإلحتالل الهادفة للفصل في أقصى الجنوب منطقة ىقار 
 أنموذج:

ة تركيبة اجملتمع اعبزائري فهو يعرؼ كل إف اإلحتالؿ الفرنسي درس و بعناي     
، و فيما خيص نظاـ اجملتمع فإف 48فبيزاتو و حٌب عادات امأسر اعبزائرية و عالقاهتا

 و  لإلحتالؿ الفرنسي يف اعبزائر ذبربة طويلة مع النظاـ القبلي  منذ فَبة اؼبقاومة
اـ على فَبة دخوؿ اإلحتالؿ و الذي يعيش التوارؽ وفقو إذ يرتكز  ىذا النظ

طاعة الزعيم و الذي يسمى عندىم "أمنوكل" و الذي ديثل السلطة التقليدية و ال 
زبضع قراراتو للنقاش قبل أف تتمكن سلطات اإلحتالؿ من إخضاعها و لكنها 

،و ؼبا إندلعت الثورة التحريرية و إمتدت إىل كامل أكباء 49حافظت على ىيكلها
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الوطن و تفطنت حملاوالت اإلحتالؿ الفرنسي إغراء أعياف القبائل فوقفت يف وجو 
أما عن تفطن الثورة لألمر و كيفية التعامل معو يقوؿ  ،   50ىذه احملاوالت
بغّب  ال ديكن مأي شخص أو تنظيم أف يعمل يف اعبنوب":»...51"جغابة ؿبمد

و موافقتهم و مساندهتم لو و ىو ما فعلناه منذ      إتصاؿ مع التوارؽ 
و أقر جغابة الذي كاف مكلفا بالتجنيد من قبل الوالية السادسة أنو  52«البداية...

و ىذا ما يؤكد ما سب   54حٌب تبعو كل توارؽ اؽبقار 53ما إف إقتنع أطبوؾ باي
ؿ يف نظاـ قبائل التوارؽ و الذي يقوؿ عنو قولو عن السلطة الٍب يتمتع هبا امأمنوكا

جغابة الذي عمل على نشر خاليا جبهة التحرير الوطِب يف أقصى اعبنوب 
و ىو ما اقرتو سلطات  55إنطالقا من اؼبنيعة أنو ؼبس فيو تأييدا واضحا للجبهة

رغم صعوبة  56اإلحتالؿ الٍب مل زبف إنزعاجها من إنتشار الثورة يف الصحراء
قوؿ ؿبمد الشريف مساعدية أهنا كانت معركة إلبات وجود يف ظل إذ ي 57الوضع

سعي اإلحتالؿ الفرنسي لإلحتفاظ بالصحراء و خاصة مطلع الستينات بإدعائها 
، و بالَبكيز على  58أف ىناؾ مناط  مل تتمكن جبهة التحرير من التواجد هبا

الٍب  59يةامأعياف من قبل جبهة التحرير و توعيتهم حبقيقة اإلدعاءات الفرنس
هتدؼ إىل التفري  بْب اعبزائريْب بكل الطرؽ حٌب يسهل عليهم ربقي  امأىداؼ 

، فإف  60اؼبنشودة و اؼببنية على قباح فكرة التقسيم و بَب اعبزء اعبنويب من اعبزائر
سلطات اإلحتالؿ الفرنسي عملت على جعل ىؤالء امأعياف أداة أساسية 

لتوارؽ و عرضت عليهم فكرة إنشاء لتحقي  مشروع الفصل و ذلك بإلتصاؿ با
     دولة مستقلة و تضم توارؽ اعبزائر )ىقار ،أزجر( و توارؽ كل من مايل و النيجر 

و قبل أف يشرع الفرنسيوف يف تنفيذ فكرهتم تلك كانوا يعملوف على  61و تشاد
جنوهبا و ؼبا أدركت تغلغل  و إحداث قطيعة بْب عناصر امأمة و خاصة بْب مشاؽبا

ة يف أقصى اعبنوب عندما القت القبض على ؾبموعة من لوار يف منطقة الثور 
و قاموا جبمع     رت خبطورة الوضع و ضرورة اإلسراع يف تنفيذ اؼبخطط عاؽبقار ش

و قاـ جنراؿ يسمى "مسمّب" بإلقاء كلمة أماـ اغبشد مشوىا  ،  سكاف اؼبنطقة
هة أخرى، و مركزا من خالؽبا صورة اجملاىدين من جهة و مادحا فرنسا من ج
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على الوعود و اإلغراءات و اغبياة اؼبميزة الٍب سيعرفها سكاف الصحراء يف 
و قد كانت زبشى أي إتصاؿ ،  62اؼبستقبل طبعا ربت إدارة اإلحتالؿ الفرنسي

بْب السكاف و الثورة و كانت ربيط مناط  التوارؽ بعزلة كبّبة فإذا ما ظبعت بثوار 
، و  63ل إمكانياهتا للحيلولة دوف إتصاؽبم بالسكافيف اؼبنطقة إال و جندت كام

عندما تلقي القبض عليهم كانت تسجنهم خارج اؼبنطقة أي تبعدىم مع إنزاؿ 
، و حٌب بعد نشأة اعببهة اعبنوبية كاف من الصعب على السكاف  64العقوبة هبم

اإللتحاؽ هبا بسهولة بسب اإلجراءات الفرنسية اؼبشددة على حركة امأشخاص 
 .65قبة ربركاهتم و إتصاالهتمؼبرا

 1959كانت احملاولة امأوىل سنة   في تامنغست: 6595محاولة سنة  -أ(   
حْب أرسل اعبنراؿ "دوغوؿ" القائد لوي و ىو عسكري  برتبة عقيد و الذي كاف 
ؾبندا من قبل يف تامنغست و حيسن لغة التوارؽ إىل "باي أطبوؾ" ؿبمال برسالة 

الذين كانوا يدرسوف  66ا و سلمها باي مأحد أقربائومكتوبة و سلمها لو شخصي
يف اؼبدرسة الفرنسية ليَبصبها لو و إستغرؽ امأمر لاللة أياـ و حْب أمت ذلك سلمها 
لباي النسختْب الفرنسية )امأصلية( و العربية )اؼبَبصبة( بعد أف إطّلع على 

 .67مضموهنا

ؼبؤرخْب و اؼبختصْب  و ليت ىذه الولائ  كانت موجودة اليـو بْب أيدي ا    
لكانت وليقة تارخيية مهمة يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصر و أىم الولائ  الٍب تؤرخ 

إىل كيانات صغّبة و لكن  للمحاوالت الفرنسية اؽبادفة لتجزئة اعبزائر و تفتيتها
شاىد عياف نقل لنا مضموف ىذه الرسالة إذ يروي أف "دوغوؿ" عرض يف ىذه 

ال داخليا دينح لتوارؽ اؽبقار و آجر و مايل و نيجر و الرسالة على باي إستقال
يكوف ىذا اإلستقالؿ ربت اإلطار الفرنسي فكاف رد باي شفويا على مبعوث 

إف ىذه القبائل كانت فيما بينها حروب قبل ؾبيئ »..."دوغوؿ" بأف قاؿ لو: 
 .68«فرنسا وكبن ال ننفصل عن اعبزائر...
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أما احملاولة الثانية فكانت سنة    في تامنغست: 6511محاولة سنة  -ب( 
حْب قاـ الوزير امأوؿ الفرنسي "ميشل دوبري" بزيارة إىل منطقة  1960

تامنغست  بأمر من الرئيس الفرنسي دوغوؿ بغية طرح اؼبشروع الفرنسي شخصيا 
إىل تامنغست و معو ؾبموعة من توارؽ مايل و  ، و جاء69و الوقوؼ على قباحو

عوا مع باي يف نزؿ تينهناف وسط اؼبدينة حاليا ؼبدة و إجتم 70النيجر و تشاد
و عرض عليو فكرة تنصيبو سلطانا على دولة إسالمية ذبمع         أسبوع كامل 

كل توارؽ إفريقيا و سبتد من قارة لغدر إىل جانت إىل إليزي مرورا بورقلة إىل 
« ىنا...و هبذا يبقى اعبزائريوف ىناؾ و أنتم »...امأغواط و قاؿ لو "دوبري":
 . 71«أنا جزائري ينالِب ما يناؿ باقي اعبزائريْب...»...فكاف رد باي الرفض قائال:

 1961أما احملاولة الثالثة فكانت سنة  باريس: 6516محاولة سنة  -ج(   
الٍب إستقبلو فيها  حيث أرسلت فرنسا طائرة عبلب باي ىذه اؼبرة إىل باريس

نزؿ امأمريكانوحوؿ الوفد اؼبراف  لو  "دوغوؿ" شخصيا و أقاـ ىو و مرافقيو يف
ىناؾ إختالؼ حوؿ عددىم و شح مصادر اؼبعلومة إال أف اجملمع حولو ىو 

،و يف اليـو التايل 1961جويلية  14و كاف ىذا يف  مرافقة مَبصبو اغباج بليل لو
و "دوبري" و أبلغو خالؿ ىذا اللقاء عن عرض "دوغوؿ"       إجتمع "باي" 

مالية تتعهد فرنسا بدفعها لو كل فصل  ملكا واسعا مع مبالغ الذي يقضي دبنحو
ردبا قد ال أطلب »...و لكن باي رفص العرض مرة أخرى رد عليو قائال: 

 «.إستقالؿ اعبزائر و لكن الذي أطلبو ىو عدـ اإلستقالؿ عن اعبزائر..

ر على إقباح مشروعو رغم رفض "باي" اؼبتكر  الفرنسيصرارا و هبذا يتأكد اال    
و الصريح ،أـ أف ردوده كانت ربتاج إىل توضيح كما فعل يف اؼبرة امأخّبة؟، و 
ؼباذا لىب دعوة "دوغوؿ" أصال ما داـ يرفض امأفكار و اؼبشاريع الفرنسية أساسا؟  
كل ىذه امأسئلة مل أجد ؽبا أجوبة و الزلت موضع حبث فاؼبؤكد أف "دوغوؿ"  

كن من اؼبكاسب بعد تأكده من كاف يناور من أجل اغبصوؿ على أكرب قدر فب
و  ، عدـ إمكانية اإلستمرار يف إستعماؿ القوة لوحدىا للحفاظ على اعبزائر



 مجلة دورية دولية محكمة                مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 364 07لعدد ا
 

اغبقيقة أف ىذا الرجل مثل موقفا يف غاية الشجاعة يف فَبة كاف ديلك فيها 
اإلحتالؿ الفرنسي ديلك كل إمكانيات التألّب لكن ىذا الرجل )باي( مل يتألر 

بامأجواء الٍب خلقها اإلحتالؿ و ؿباوالت اإلغراء الٍب مل بالضغط الفرنسي و ال 
  72ذبعلو يتخلى عن سبسكو اعبوىر اغبقيقي

 إستراتيجية التجنيد في المنطقة الجنوبية الصحراوية مناطق ىقار أنموذج:  -

بعد كل ما قاـ بو اإلحتالؿ الفرنسي من سياسات واضحة الدالالت و    
و كما الحظنا مل تكن الثورة اعبزائرية بالغافلة عن  امأىداؼ يف الصحراء اعبزائرية

ما كاف يقـو بو اإلحتالؿ الفرنسي و على ـبتلف امأصعدة و كانت ؽبا ربركاهتا 
اعبزائر مل  اآلنف ذكرىا و خاصة مناط  اقصى اعبنوب و نظرا لشساعة مساحة

قي  تتمكن كل من الواليتْب السادسة و اػبامسة رغم ما بذلتاه من جهود من رب
إسَباتيجية الثورة اعبزائرية بأكملها فبعد دىم ىاتْب الواليتْب بتنظيم آخر إنطالقا 
من اؼبناط  اغبدودية تشكل متنفسا للثورة و تدعم جباىاهتا و خاصة اعبنوبية الٍب 

 تشكل غوص للجزائر يف عمقها اإلفريقي .

اغبدود اؼبالية و و منذ إنشاء اعببهة اعبنوبية  الٍب كانت تعمل إنطالقا من    
النيجّبية حٌب سبكن اعبزائريْب من اؼبتواجدين يف تلك اؼبناط  من خدمة الثورة و 
اإلنضماـ إليها و اؼبشاركة يف معركة التحرير فقد كاف صيت الثورة ذائعا و كاف 
الكثّب من الشباب يف مناط  أقصى اعبنوب تواقا لسماع أخبارىا و توجس 

حاؽ هبا رغم ما كاف يفرضو اإلحتالؿ من رقابة على أمكانيات اإلتصاؿ و اإللت
 . 73مناطقهم

و قد كانت االسَباتيجية الٍب وضعت ؽبذه اعببهة اعبديدة الٍب تصفها بعض     
أو تشري إليها على أساس أهنا ؾبرد جبهة إلدخاؿ السالح     اؼبراجع التارخيية 

الشقيقية الٍب انطلقت  حٌب أهنم أطلقوا عليها جبهة اؼبايل نسبة إىل دولة مايل
و انطالقا   منها اللبنة امأوىل ؽبذه اعببهة ، و لكن اؼبتصفح جملموعة من ولائقها 
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من التسمية اغبقيقية الواردة فيها " اؼبنطقة اعبنوبية الصحراوية " ، و انطالقا من 
ؾبموعة اؼبواضيع الواردة فيها جيد الباحث ؾبموعة من امأدوار تتخطى ؾبرد مهمة 

، بل و ديكن العودة إىل مصادر من كانوا حاضرين على اؼبيداف و بعض  74مراؼب
من كانوا على علم بأىداؼ و اػبطوات اؼبرحلية للمنطقة اعبنوبية الصحراوية 
سيدرؾ عدة أمور منها أف الثورة فعال وجدت السبيل امأمثل لالنتقاؿ من الدعم 

اسية على أمهيتها إىل النجاعة و و السند االفريقي يف اؼبنابر السياسية و الديبلوم
 . 75اؼبشاركة الفعلية يف معركة ربرير اعبزائر و تضافر اعبهود االفريقية

و يف اؼبقابل كانت ىذه الرغبة تتواف  مع رغبة قيادات اؼبنطقة اؼبستحدلة حيث    
كانت تعمل على إنشاء شبكات للتجنيد لإللتحاؽ باعببهة للتدرب على 

قد كانت ربتاج إىل رجاؿ على قدر من الوعي السياسي و  العمليات العسكرية و
ئرية إىل ابإمكاهنم القياـ دبهمة التجنيد و التأطّب و التوعية و نقل رسالة الثورة اعبز 

سب  لقوات الشعب و ىذا ما توفر آف ذاؾ يف موالي أضبد برادعي الذي 
كاجي من قبل و ذاؽ مرارة اإلعتقاؿ يف سجن السر  االحتالؿ أف إعتقلتو

 . 76بالعاصمة

و قد وجدت الثورة ضالتها يف ىذا الرجل لإلعتماد عليو يف منطقة ىقار حيث    
إستطاع اف يكوف يف مستوى اؼبهمة و الثقة اؼبمنوحة لو حيث كاف جيند الراغبْب 
و يؤدوف اليمْب مث يلح  ىؤالء دبعاقل الثورة يف اغبدود اؼبالية ليتلقى التدريب و 

ة و كاف برادعي يعتمد ايضا على ؾبموعة من اؼبناضلْب منهم التعليمات الالزم
على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر باحيب مولود الذي كاف مكلفا بالتجنيد يف تامنغست 

،و تطوين خاليا سرية عببهة التحرير تكفل 77و تأدية اليمْب و صبع اإلشَباكات
 . 78ؽبا الدعم الشعيب و تضطلع بعدة مهاـ

الفرصة الٍب كاف يراىا السكاف يف ىذه اؼبناط  و رغبتهم يف  و نظرا لألمهية و    
لتـز االلتحاؽ جببهات القتاؿ إال أف الثورة يف ىذه اؼبنطقة ألبتت أهنا منظمة و ت

بالتعليمات الصارمة للثورة اعبزائرية ،      و مثاؿ ذلك أف بعض اجملندين التحقوا 
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ة أعادهتم القيادة إىل تامنغست دبعاقل التدريب و مل يكن ؽبم كفائة جسدية كامل
، كما سهل فتح ىذه اعببهة على  79و طلبت التكفل هبم و نقلت مهامهم 

الثورة اعبزائرية استقباؿ اؼبساعدات القادمة اعبنوب و مكنها من استغالؿ 
أعبزائريْب اؼبتواجدين هبذه اعبهات أو الذين ديكنهم اؼبساعدة و اؼبسامهة يف معركة 

  80من امأوجو التحرير بأي وجو

اف اغبديث يف موضوع اؼبنطقة اعبنوبية الصحراوية ال ديكن اف يتم دبعزؿ عن     
اغبديث عن اسَباتيجية االحتالؿ الفرنسي يف الصحراء اعبزائرية و مقارنتها 

و الٍب سبيزت بإختالؼ عرب اؼبراحل فلم       بنظّبهتا لدى جبهة التحرير الوطِب 
و   ـ تبعا للظروؼ1960و ال نفسها بعد سنة  ـ1956تكن نفسها قبل سنة 

السياسات و التطورات الٍب عرفتها اؼبعركة بْب الطرفْب على ـبتلف امأصعدة و 
أمهية اؼبوضوع ذبعل من الصعب حصره يف ىذه امأسطر اؼبعدودة إال أنو باإلمكاف 
تسليط الضوء على بعض اعبوانب و طرح بعض االشكاليات الٍب ما تزاؿ حباجة 

  مزيد من البحث و التحليل . إىل
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 م(1304 -1246ىـ/ 704 -644)المؤرخ أبو العباس أحمد الغبريني
 وكتابو عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

-لخضرجامعة الشهيد حمو  -قسم العلوم االنسانية  – أ.السعيد عقبة
 الوادي

 ملخص:

عنوان »هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على القيمة التارخيية لكتاب      
، أليب العباس أٛتد «الدراية فيمن عرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية

الغربيٍت، ىذا الكتاب الذي يعد مصدرا مهما ومادة علمية زاخرة لإلنتاج العلمي 
م، فهو يقدم لنا صورة واضحة وصادقة 13ىـــــ/07القرنواألديب لبجاية خالل 

عن األوضاع الثقافية والعلمية ٟتاضرة ّتاية، واستقطاب العلماء من ٥تتلف 
 اٟتواضر العلمية ا١تغربية واألندلسية وحىت ا١تشرقية.

ABSTRACT: 

     This study intends to shed light on the historical value of 
«Unwan ad-diraya fi man urifa min al ulama fi al mia as-
sabia bi Bijaya», a book considered as an abundant gist for 
scientific and literary production in Bejaia during the 
thirteenth Century (AD), the seventh Century of the 
Hidjra. 

     This book provides a clear and factual depiction of the 
scientific and cultural conditions in metropolitan Bejaia, 
and of the attraction of scientists from the different 
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Maghreb, Andalusian and even Mideast scientific 
metropolises. 

 مقدمة:
عرفت حاضرة ّتاية يف العصر الوسيط حظّا وافراً من الدراسات ا١تختلفة يف      

اجملاالت السياسية واالقتصادية والفكرية، فبّينت ىذه الدراسات واألْتاث مكانة 
من عنوان الدراية في»ّتاية ومركزىا ا٢تام يف حوض البحر ا١تتوسط، ويُعدُّ كتاب 

من أىم ا١تصادر اليت أّرخت للحركة  «يةعرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجا
بتوثيق النشاط  «الغربيٍت»م، حيث قام 13ىــــ/07الفكرية هبذه اٟتاضرة يف القرن
صفحة مشرقة من دباء يف ىذا الكتاب الذي يُعترب الفكري للعلماء والفقهاء واأل

 التاريخ اٟتضاري للمغرب األوسط يف العصر الوسيط.
 م(1304ىــــــ/704)ت«الغربيٍت»التعريف با١تؤرخ وٖتاول ىذه الدراسة      

حيث قمنا بتسليط الضوء على شخصية ا١تؤّلف وأىم ، «عنوان الدراية» وبكتابو
 .هبذا ا١تصدرمراحل حياتو، مث التطرق للتعريف 

 «:الغبريني»التعريف بالمؤرخ  -01
 :ونشأتومولده  -أ

 "غربي" ٍتأو ب غربينٍت بنسبة إىل  (1)الغربيٍت٤تمد  بن أٛتد اسعبال وبأىو      
 تاريخ  م يضبطو أصحاب يف ببجايةولد ، (2)ية يف ا١تغرببر رب ال بائل القمن 

أحد من مًتٚتيو سوى رابح بونار  حيددهأو من كتبوا سَتتو الذاتية، و م الطبقات 
الغربيٍت ولد أن  احيث ذكر  (4)وعادل نويهض (3)«للعنوان»يف ٖتقيقو 

 .(م1246 /ىـ644)سنة
عن أصلو ا١تتداولة شيئا فلم تذكر ا١تصادر  أحاط الغموض بأسرة الغربيٍت     

 أن الغربيٍت ، إالالف  حىت يف اسم والده كما رأيناونسبو، بل كان ىناك اخت
أبو النجم عدد من األعالم منهم نبغ منها  العلم و تتوارث عاش يف بيئة علمية

ومن أفراد أسرتو ٧تد ، (5) م(13/ىـ07القرنت )ىالل بن يونس علي الغربيٍت
 وابنو،  (6) م(1368ىـ/770)ت بعد سنةأٛتد بن أٛتد الغربيٍتأبو القاسم العا م 
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 العلوم الشرعية، يف  بارعاً ذي كان ال (7)د أبو سعيد الغربيٍتٛتد بن أأٛتد بن أٛت
 .(8)التونسي ومن أفراد قبيلتو ٧تد أبو مهدي عيسى بن أٛتد بن ٤تمد الغربيٍت

٣تتهدا يف طلب العلم الغربيٍت شديدا حازما منذ صغره  كان أبو العباس       
 .(9)"الفاضل اٞتليل الشهَت "بالفقيو احملدثوٖتصيلو، يصفو ابن قنفذ القسنطيٍت 

،  (10)يف حكمو شديدا، مهيبا" نكا"ة العليابقيف ا١تر  باىينالويقول عنو      
حرير، وا١تؤلف الشهَت، الفقيو ا١تطلع ن م الا"بالعويصفو ٤تمد بن ٥تلوف 

 .(11)ا٠تبَت"

 :وشيوخو ثقافتو -ب

فتحدثت عن اتساع علمو وتنوع  ربيٍتأٚتعت ا١تصادر على اإلشادة بالغ     
ْتفظ  (13)تعليمو كعادة أىل ا١تغرب الغربيٍتوبدأ  ،(12)١تؤلفاتو وإتقانو ثقافتو

 .(15)بادئ العلوم الشرعية واألدبية١ت ، ودراسةً (14)حفظا ورٝتاالقرآن الكرمي 

بدأ حيضر اٟتلقات العلمية يف  تقدم الغربيٍت يف ٖتصيلو العلمي وبعد أن     
 .(17)وجامع الزيتونة بتونس (16)كا١تسجد األعظم ببجايةالعديد من ا١تساجد،  

 وعلم األصلُت ر الغربيٍت أنو درس علوم الدراية ويقصد هبا علم الفقوويذك     
 .(81)وعلم ا١تنطق التصوفوعلم  صول الفقو، وعلوم اللغة العربية وأ أصول الدين

وعلوم  فأراد هبا علوم التفسَت وعلوم اٟتديث وعلوم الفقو (19)أما علوم الرواية     
موسوعة علمية شاملة، ، حيث كان الغربيٍت ديثل (20)اللغة العربية، والتصوف

 درس العديد من ىذه ا١تؤلفات ٧تده  درسها الغربيٍتليتا على ا١تؤلفات فبإطاللة
  .(12)والفلسفية والصوفية يف شىت اجملاالت الدينية واللغوية
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وكبة كبَتة من الشيوخ و العلماء معرفتو العلمية عن طريق ك الغربيٍتتلقى و      
فقهاء وأدباء  ىؤالءحيث كان جل  ألغلبهم يف كتابو عنوان الدراية ترجم

 : ألىم شيوخو الذين هنل من علومهم ض سريعاعر نوصوفية، وس

 :م(13ىـ/07)ت القرنعبد العزيز القيسي الشيخ أبو محمد -1

و٥تتصر ابن  أيب زيد وٝتع عليو موطأ اإلمام مالك  قرأ عليو وحضر ٣تلسو     
 .(22)القَتواين وا١تدونة

  :(م1261ىـ/660)تالمالقي بن خالد أحمد الفقيو أبو العباس -2

 .(23)والطب قرأ عليو ا١تستصفى للغزايل، واإلرشاد وعلم ا١تنطق     

 :م(13ىـ/07)ت القرنعبد اهلل التميمي الشيخ أبو -3

قرأ عليو علوم اللغة العربية، وقال عنو " الزمتو ا١تدة الطويلة وما رأيت يف علم      
يو النحو واللغة واألدب بغَته، وقرأت علالعربية مثلو ، وانتفعت بو ما  م أنتفع 

 .(24)"والتصريف

 :م(13ىـ/07)ت القرنمحمد عبد الحق بن ربيع أبوالفقيو الشيـخ -4

سنده يف التصوف عن أبيو عن  إليو، ويرجع استفاد منو يف البحث والتكرار     
 .(26)بعض علوم الروايةكما درس عليو   ،(25)الشيخ أيب مدين شعيب

استفاد  م(13ىـ/07)ت القرنالصدفيالشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد  -5
 اٟتديثكما استفاد منو يف علم  ،(27)أحكام القرآن"للطربيمنو وحدثو بكتاب"

 .النبوي الشريف

 :م(13ىـ/07)ت القرنالشيخ أبو عبد اهلل محمد بن صالح األنصاري -6
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ودرس عليو عدة علوم كالعلوم وتتلمذ على يديو  ق بو الغربيٍت كثَتا،ـتعل     
حيث أخذ  النبوي الشريف، ديثاٟتم ـواستفاد منو خاصة يف عل الشرعية واللغوية

 .(28)كلاـعنو موطأ اإلمام م

)ت ن التميمي القلعيالشيخ األديب أبو عبد اهلل محمد بن ميمو  -7
وحدثو بكتاب سيبويو وبكتاب  ٝتع عنو علوم اللغة العربية :م(13ىـ/07القرن

 .(29)ديوان اٟتماسة أليب ٘تام وكتاباٞتمل للزجاجي، 

ٝتع عنو  :م(13ىـ/07)ت القرنحمد بن محمدأالشيخ الفقيو أبو جعفر  -8
 .(30)أليب طالب ٤تمد بن علي ا١تكيوحدثو بكتاب قوت القلوب  التصوف،يف 

ىم عينة من علماء  وإمنا ليسوا كل شيوخوال شك يف أن ىؤالء األعالم      
 ّتاية الذين درس عليهم واستفاد من علومهم.

  ووفاتو:محنتو  -ـى

، (م1300/ـى700)زكريا سنة  أبيوّتاية بعد  إمارةخالد البقاء  أبو١تا توىل      
، وفعال قام بعدة (13)ا١تهددتُت ٓتطر بٍت مرين تونس وّتايةن يقارب بُت أحاول 

 ىذا يرغبون يف الكانوا   وأعوانو حاشيتو٤تاوالت يف ىذا اجملال لكن البعض من 
عصيدة  أيبتونس للتصاحل مع ابن عمو  إىلبوفد البقاء  أبووبعث  ،التقارب

 أيباٟتفصي ومن الشيخ  ءزكريا أيبيتكون من صاحب تونس وكان ىذا الوفد 
مهمتو بتأدية وقد قام ىذا الوفد  ،(32) م(1304ىـ/704)تالغربيٍتالعباس 

ىذه ا١تدة عملت الوشايات مفعو٢تا يف  أثناءولكن  ،ّتاية إىلبتونس وعاد 
ورجالو الذين  م يكن يف صاٟتهم التقارب  حاشيتوصاحب ّتاية من قبل 

 .(33)بُت اٟتاضرتُت تونس وّتاية وا١تصاٟتة

،حيث لفقت ىذه اٟتاشية  ىذه الوشايات الغربيٍتا١تقصود من كل  نوكا     
 :البقاء خالد و٘تثلت ىذه التهم يف أيبلسلطان موىا لوقدهتما باطلة ضده 
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 .يف ّتاية البقاء أيبمع البالط اٟتفصي يف تونس ضد  تواطؤ الغربيٍت -1

 أمَتعصيدة  أيبمع بالتواطؤ  البقاء  أيب األمَتٗتطيط الغربيٍت للثورة ضد  -2
  .ا١تملكة اٟتفصية بتونس

 أيبوجده زكرياء  ألبيوالبقاء ٔتا حصل  أيب األمَتبتذكَت قامت ىذه اٟتاشية -3
بٍت  قبيلتو أغرىدبّر ا١تكيدة و  ىو الذي بأنوواهتموا الغربيٍت  ،يف ّتاية إسحاق

عمارة سنة  أيبالدعي ابن  بأمرحيث قتل  ،إسحاق أيبعلى غربين بالقبض 
 .(34)م(1283ىـ/682)

ر ضد دبتنع ٔتا يقالبقاء  أيب األمَتكل ىذه الوشايات والتهم جعلت      
بقتلو يف سجنو يف السنة  أمرمث  (م1304/ـى704)سنة فأمر باعتقالو ،الغربيٍت
   .(35)نفسها

 :،دراسة الكتاب«الدرايةعنوان »-02

 التعريف بالكتاب : -أ

 فيمن ُعرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية يعترب كتاب "عنوان الدراية      
عن مالمح االزدىار الفكري والعلمي الذي كانت تتميز علميا يكشف لنا  أثرا" 

 .(36)م13/بو ّتاية يف القرن السابع ا٢تجري

يف علماء العنوان الدراية فيمن عرف من ان اختيار الغربيٍت لعنوان كتابو"وك     
مية اليت عن ا١تادة العلفالعنوان يعرب بدقة  ،اختيارا موفقا(37)"ئة السابعة ببجايةاا١ت

 .حيتوي عليها ىذا ا١تصدر

 أن رأيتين قد إ"و ا١تؤلف حيث قال: إليو أشارفقد  تأليفو لىث ععالبا أما     
٨تن العلماء ببجاية يف ىذه ا١تائة السابعة اليت عرف من التقييد من يف ىذا ذكر أ

 مبدأبعدىا  ماوجعل  ،ىو خا٘تتها ختمها اهلل با٠تَتات يف بقية العشر الذي
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وعرفت  وظهرت جاللتو ، ،قدرههر ذكره ونبل تذكر منهم من اشأ،للمسرات 
 .(38) "مرتبتو يف العلم ومكانتو

وعة الًتاجم اليت ذكرىا الغربيٍت واليت تعطينا وتتجلى قيمو الكتاب يف ٣تم    
 ،واسعة وأدبيةا كانت عليو ّتاية من حركة علمية وفكرية ١ت صورًة واضحة وجلّية

العلم بعضهم  أىل بُت أتنشيف كثَت من ا١تواضع العالقات ا١تختلفة اليت  بُتوي
 .بعضب

، كما يعطينا والسلطانية وغَتىا اإلخوانيةتوي الكتاب على بعض الرسائل حيو     
يف ٌت للباحث غ فانو ال ةومن ٙتّ  ،يف ىذا العصر األدبيةنظرة شاملة عن اٟتركة 

واستغالل مادتو  ،عنوان الدراية إىلا١تغريب يف ىذا العصر من الرجوع  األدب
 .(39)األدبية

من حيث حركة ن اٟتياة العلمية والفكرية مشل ألأقيمتو العلمية فهي  أما      
وا١تقررات  التدريس،وكيفية سَت الدروس ومناىج التعليم وطرق  والتأليفالتعليم 

التدريس كا١تساجد والكتاتيب  أماكنحديثو عن  إىل باإلضافةىي ٤تور الكتاب 
 .(40)اقُتنشاط الورّ وعن والزوايا واٟتلقات العلمية 

من حيث التنوع الذي ٧تده من خالل الًتاجم  أيضاالعلمية  وتتجلى قيمتو      
 وتفسَتىذه الًتاجم بُت إتاىات فكرية وعلمية عديدة من فقو  تنوعتحيث 

 .وأدب وحديث وتصوف

قد وفق يف ترتيب الًتاجم يٍت رب الغ أن٧تد  «العنوان»ٕتولنا بُت تراجم  وإذا      
العلماء  إىل هبل تعدا ،ماء البجائيُتعلى الًتٚتة للعلوٚتعها حيث  م يقتصر 
 109:وا١تشارقة ،حيث ترجم لرة مثل األندلسيُت الوافدين على ىذه اٟتاض

 : يتاآلحو شخصية علمية وفكرية جاءت على الن

 عا١تا. 65وعددىم: ،تراجم البجائيُت واٞتزائريُت-1
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 عا١تا. 36ىل ّتاية، وعددىم:إالذين ىاجروا  األندلسيُتتراجم العلماء -2

 .(41)08:وعددىم ،الوافدين على ّتاية ا١تشارقةتراجم العلماء  -3

 وديكن أن نصنفهم كاآليت:

 عا١تاً.52موعددى العلوم الدينية: •

 عا١تاً.19وعددىم التصوف: •

 عا١تاً.22وعددىم :هابادآاللغة العربية و  •

 .علماء05وعددىم التاريخ: •

 .علماء06وعددىم المنطق: •

 علماء.04وعددىم الطب والصيدلة: •

 .(42)01وعددىم عا م واحد العلوم العددية: •

ذكر ف ،الطبقات أوكتابو بفريدة قلما ٧تدىا يف كتب الًتاجم وختم الغربيٍت        
عن ا١تؤلفات اليت  صورة واضحة  أعطانا، حيث برنامج مشيختو «عنوانو» آخريف 

١تا  أردتين إ"و ويف ىذا يقول الغربيٍت: ،كانت معتمدة يف كل علم من العلوم
 إليهم أْنَضافَ ومن ذكره من علماء ىذه ا١تائة السابعة  على ذكر ماشرطت أتيت
طريق استفاديت ٦تا ن اذكر بعد ذلك أ رأيت... ئة السادسةاا١ت آخركان يف   فيمن

رب وليجده إلينتفع بذلك من لو  ،ورويتو استفدتو ووجو تلقي ماتلقيتو من العلم
 .(43)"ما كيف يريد من لو عليو ْتث وطلبمنظو 

 عنوان الدراية : والغبريني في كتابمنهج  -ب
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 الشديد الواعي ١تا واإلدراك ،ٍت بدرجة كبَتة من اٟتس التارخيي٘تتع الغربي     
 السابعة ببجاية. ا١تائةيقدمو ويعرضو أثناء ترٚتتو لعلماء 

كما  ،موضوعو اٝتو وكنيتو وصفتو رأس١تؤلف بذكر صاحب الًتٚتة يف ا ويبدأ    
متعرضا ١تا عرف مث يصف حالو  ،نسبو ويتحقق من ذلك األحيانيذكر يف بعض 

إن  جم لو الًتٚتة بنبذة من شعر ا١تًت وخيتم  ،فقو أو أدب أومن عناية بعلم عنو 
ويتعرض  ،ن وجد ذلكإ ا١تًتجم لو أقوال أوحكم من  اً ومناذج ،كان شاعراً 

من  أولى ّتاية ن كان من الوافدين عإصاحبها لة رح إىليف بعض الًتاجم  الغربيٍت
  .(44)اهبالذين استقروا  األندلسيُت

فمعظم من ذكرىم يف كتابو العنوان من العلماء  ،وقد رتب الغربيٍت تراٚتو     
 توىّل  وبعضهم ،والوزارة ةومنهم من تقلد الكتاب من العلوم،الذين اشتهروا يف علم 

 .واإلمامة القضاء
يشَت  يذكر يف تراٚتو ما كتابو عهدا بان الخذ يف مقدمة  أالغربيٍت  أنو٧تد      

 :ذلك بقولو إىل أشاروقد ، بل يذكر ما امتازوا بو من فضائل ،القدح فيهم إىل
 ،القادح إىلويشَت  ،هنمأالعلم مث يغمز يف ش أىلمن يذكر "ومازلت انقد على 

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت  ا٠تَت إال أريدفال   ۚ   بِاللاوِ  ِإالا  تـَْوِفيِقي َوَما ۚ  ِإْن أُرِيُد ِإالا اإْلِ
  ."(45)أُنِيبُ  َوإِلَْيوِ  تـَوَكاْلتُ  َعَلْيوِ 
سلسلة  و٘تيز بالقوة حيث كانت لغت أسلوباالعنوان واستعمل الغربيٍت يف كتابو      

 واألحاديث، آنيةالقر  باآلياتستشهاد الا إىلعمد و ، ئ فهمهايسهل على القار 
فهو  األحيانيف بعض  أقوالوللتدليل على صحة  يةالشعر  واألبيات الشريفة النبوية
بن  ءزكريا أليبومثال ذلك عندما ترجم  ،دائما يف ا١تكان ا١تناسب هاستشهاديورد 

ن الشيخ قبل وفاتو وعظ الناس أ ذكر، (م1214/ـى611علي الزواوي )ت أيب
حسناتو للمتقُت  أضعاف من سعة رٛتتو ووتعاىل  سبحانواهلل  أعده وبُت ٢تم ما

ِإناا اَل  بقولو تعاىل ميف ىذا ا١تقا ٍتيفاستشهد الغرب  ،(46)والتجاوز عن السيئات
ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل 

 (47).  
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ومثال ذلك :عند  «العنوان»استشهاده بالسنة النبوية مالحظ يف كتاب  ةوكثر     
)ت ماسيجلالقاسم الس أيبعبد اهلل ٤تمد بن  أيبيف ترٚتة حديثو عن التوحيد 

كقولو الشريفة   األحاديثاستشهد الغربيٍت ببعض ، (48) م(13/ىـ07القرن 
"قالوىا عصموا مٍت  فإذا اهلل إالالو  الناس حىت يقولوا ال أقاتل أن أمرت

"من مات وىو وقولو  (49)"وحساهبم على اهلل  ،قهاْت الإ أموا٢تم ودمائهم 
 .(50)"اهلل دخل اٞتنة إاللو إ ال نوأيعلم 

واالختصار  باإلجياز٘تيز  أسلوباتراٚتو واستعمل الغربيٍت يف عرضو ١تعظم      
 كرقتصر على ذ اكر التفاصيل حيث طراد وذ وابتعد عن السرد واالست ،والًتكيز

 .العلمية والفكرية ا٧تازاهتمىم أحياة العلماء و ا١تهمة يف  األحداث
ببجاية ، وىو الًتٚتة لعلماء ا١تائة السابعة الغربيٍت عن خطو الكتاب م خيرج و      

)ت مدين شعيبيب ألبعض علماء ا١تائة السادسة ك توبالرغم من ترٚت
 م(،12/آخر القرن السادس ىـ )تعلي ا١تسيلي وأيب ،(51)م(1197ىـ/594

يعترب ىذا  وال  ،وغَتىم م(1186ىـ/582)تاالشبيليي عبد اٟتق البجائ وأيب
وذلك لقرب ىؤالء  األمرىذا  إىليف مقدمة كتابو  أشار ونألعن ا٠تطة  اً خروج

 .(52)با١تائة السابعة
 :مصادر كتاب عنوان الدراية-جـ 

ىذا ا١تؤرخ من  بو تع٘ت مدى ماتوضح لنا مصادر الغربيٍت اليت اعتمد عليها      
 ،ٔتنهج من تتلمذ عليهم من علماء اٟتديث تأثرث حي، حس تارخييعمق و 

وأىم ما  ،ه يف كل خرب نقلو أو ٝتعويع مصادر ىذا ا١تنهج على ذكر ٚت هساعدف
نو حرص على تنوعها ٦تا جعل من كتاب أاتصف بو من حيث استخدام ا١تصادر 

متعددة  أشكاالخذ أىذا التنوع و  واألخبارمزجيا من ا١تعارف  (53)«عنوان الدراية»
 :تتضح فيما يلي

عن شيوخ ذوي ٗتصصات  وأخبارهيف نقل معلوماتو  الغربيٍتاعتمد :أوال• 
فنجد من بُت شيوخو : الفقهاء  والتأليف٢تم منزلة كبَتة يف ٣تال التعليم متنوعة 
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اليت  األخباروغَتىم وىذا دليل على تنوع  ،دثُت وا١تؤرخُت والصوفية وا١تفسريناحمل
 .«العنوان»يف كتاب  وأدرجهاتلقاىا 

ن الكتاب أْتكم  ائيُتّتغلب معلوماتو عن شيوخ أخذ الغربيٍت أ ثانيا:• 
خذ عن ٣تموعة كبَتة من علمائها  أحيث  إقامتو٤تل  لعلماء ّتايةيتناول الًتٚتة 

 (م1293/ـى693)تسينلالب األنصاريٛتد بن ٤تمد الغماز أيب العباس كأ
بتونس رؤية  أيضا هبا ورأيتوولقيتو يتو ببجاية أحيث قال عنو الغربيٍت "ر  ،(54)

ما ْتضوري ٣تلسو  أحكاموومن االطالع على  أخالقوواستفدت من جيدة 
 .(55)"انتفعت بو كثَتا

الفضل قاسم بن ٤تمد  أيبام الشيخ من ُخدّ  ووكمعاوية الزواوي وى     
قال  األخَتعند الًتٚتة ٢تذا  عليوحيث اعتمد  (56) م(1263ىـ/662)تالقرشي
فلما وقفت  ألراهجئت يوما وىو من خدامو قال  الزواوي"ذكر معاوية  :الغربيٍت

 .(57) "...ىيبة وٝتعت كالما بداخلها أصابتٍت ،عند باب الزاوية
يق االطالع على السجالت استقى الغربيٍت معلوماتو أيضا عن طر  ثالثا:• 

خلفون  بن  ٘تيم ميمون أيبمثال عند حديثو عن تويل ، فيقول الرٝتية يف الدواوين
، وقد يم ا١تذكور قضاء ّتاية مدة قليلة٘ت أبوللقضاء ببجاية "وويل  (58)الربدوي

 .(59)ٔتودع ّتاية حرسها اهلل"التسجيل عليو يف بعض كتب القضاء الكائنة  رأيت
اليت احتفظ هبا  (60)على الوثائق يف توثيق معلوماتواعتمد الغربيٍت أيضا  رابعا:•   

)ت القرن حيِت بن علي ا١تهداين ءزكريا أيبعن قول عند حديثو ، فيأىلها
يوجد  وما"...:م(13ىـ/07)ت القرن ٤تمد عبد اٟتق أبووالفقيو  ،م(13ىـ/07

٤تمد  أيب ، وكحديثو عن(61)"كتبهما يدل على ٖتصيلهما وفضلهمامن وثائقهما و 
ثيقة :"وجلس للو حيث قال(62) م(1186ىـ/582)تعبد اٟتق االشبيلي

على ، وال اطلعت أمرهمن  يشتهر ذلك، و م قليلةوالشهادة وويل قضاء ّتاية مدة 
وعند حديثو عن وفاة الشيخ ، (63)ال من رسوم وجدهتا مسجال عليو فيها"إذلك 

فيو  فصالً  رأيتلقد ":يقول الغربيٍت(64) م(1214ىـ/611)تزكرياء الزواوي أيب
 .(65)"بنصو ...، وأنا أذكره العباس بن ا٠تراط أيبذكر وفاتو ٓتط الشيخ ا١تقرئ 
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 628ت )زدي االشبيلي٤تمد عبد اٟتق األ أيبقول عن يو     
من الكتب يشتمل  تومقروءا و ولو برنا٣تا ذكر فيو شيوخ ورأيت:"(م1230/ـى

 .(66)"مؤلفيها ... إىلدة  كتابا واثنُت وعشرين كتابا كلها مسنعلى مائتُت
من كالمو   ورأيت"الكليب حيةا٠تطاب بن د أيبويقول عند حديثو عن الشيخ 

 .(67) "...تكثَتا يف رسائل و٥تاطبا
، فعند كالمو عن طريق ا١تشاىدة أيضاالغربيٍت على معلوماتو  لحص :خامسا•

سجل  (م1276/ـى675ت ) األنصاري٤تمد عبد اٟتق بن ربيع  أيبعن شيخو 
يلة وىو يف كل واحد خطوط ٚت، لو مشاىدتو ٠تطو بقولو:"كان ابن مقلة زمانو

، غريب على فنون من رحياين وٖتساين، كان يكتب الشرقي و الزمانو منها ابن مقلة
 .(68) "...أنواعو وغَت ذلك من وديواين

ديث اٟتكقولو عند   ،"أو "شاىدهتا" مشاىدتو بقولو:"شاىدت إىلويشَت      
 (م1283/ـى682ٛتد بن عيسى الغماري)تأالعباس  أيب شيخو عن

لشيخو أيب القاسم بن  صفوكو ، أو  (70)"حضرت دروسو وشاىدهتا":(69)
وكان من أٚتل الناس ":حيث قال عنو، (71) (م1291/ىـ691)ت زيتون

 655ت)بكر ٤تمد بن سليمان الزىري البلنسي  أيبعن  وكقولو، (72)منظرا"
وٚتيع ما طالعتو ..حسنة.يف عقود النكاح  اً لو خطب ورأيت":(73) (م1257/ـى

لو ىذا يف فنون   رأيتوقد  اٞتودة،من الكتب اليت يوجد عليها خطو يف غاية 
 .(74)"واللغة  واألدبكثَتة من الفقو و اٟتديث 

أيضا عن طريق اإلطالع على « العنوان»أخذ الغربيٍت مادة كتابو  سادسا:•
أيب عبد  ت"ورأيت يف فهرس :هبا،كقولو مثالب وا١تدونات اليت صنفها أصحاتالك

كحديثو عن أيب علي حسن بن و  ،(75) "...التلمسايناٟتق   عبد بن اهلل ٤تمد
"...لو التذكرة يف أصول :(م12ىـ/ 06ت آخر القرن )علي بن ٤تمد ا١تسيلي

 فرأيتو من أجلّ  ،وكررت النظر فيو كتاب حسن طالعتو،  ، وىوعلوم الدين
 .(76)"ا١توضوعات يف ىذا الفن...
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عن شيخو أيب زكرياء حيِت بن ٤تجوبة القرشي السطيفي  وكقولو     
ح أٝتاء اهلل ورأيت لو تأليفا حسنا يف شر  ":(77) (م1278/ـى677)ت

 .(78)"اٟتسٌت
اٟتسن علي اٟترايل  للشيخ أيبيف علم الفرائض « الوايف»وكوصفو لتأليف    

ألنو أعطى الفرائض  "ما رأيت مثلو يف ذلك الفن :حيث قال عنو ،(79)التجييب
 .(80)"مفصلة معللة بأخصر بيان

ة ببقايا النقوش عن طريق االستعان أيضاادتو العلمية م أخذ الغربيٍت :سابعا•
بعض  ياتعلى القبور حيث استفاد منها يف ٖتديد تواريخ وف، كالكتابات األثرية

) األشبيلي، كقولو مثال عند حديثو عن الشيخ أيب ٤تمد عبد اٟتق علماء ّتاية
يف رخامة  ا، "وكان تاريخ وفاتو مكتوب(81) (م1186-1116/ـى510-582

 .(82)عند قربه"
)ت ربيع بن أٛتد األنصاريو أيب ٤تمد عبد اٟتق بن تاريخ وفاة شيخلوكذكره     

رٛتو اهلل يف الثامن والعشرين لربيع  تويفحيث قال :" (83) (م1276/ىـ675
...وتاريخ ام ٜتسة وسبعُت وستمائة ودفن يف خارج باب ا١ترسى، عاألول من 

 .(84)وفاتو يف رخامة وضعت ٟتدا على قربه"
على  ا١تشافهة والسماعكذلك عن طريق  مروياتوالغربيٍت يف نقل  اعتمد ثامنا:•

فكان  وا١تصطلحات الدالة على ذلكل األلفاظ عمأشهر شيوخ عصره، واست
"أخربين غَت ، أو يقول:(85) عت عن الفقيو..."ٝتيسبق اسم ٤تدثو بقولو:"

عن طريق ا١تشافهة والسماع معظم   الغربيٍتو٘تثل الروايات اليت أخذىا ، (86)واحد"
 مصادر الكتاب.

طريقة  تباعايف كتابو عنوان الدراية على  وقد حرص الغربيٍت يف رواية أخباره     
حيث استعمل اإلسناد بطرق ٥تتلفة، جاءت احملدثُت يف ذكر أسانيد الروايات، 

 على النحو اآليت:
ا١تسند ا١توصول، كقولو:"أخربين الشيخ أبو ٤تمد عبد  الغربيٍتاستعمل  -01

 .(87)اٟتق بن ربيع عن الفقيو أيب الزىر ربيع..."
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يد الناس عن سعن ا٠تطيب أيب بكر بن  بن خضر"حدثنا أبو العباس :أو كقولو
 .(88).".العريب.عن اٟتافظ أيب بكر بن أيب العباس ابن مقدام 

ند ا١تقطوع، فكان يورد اسم الشيخ الذي ساستعمل الغربيٍت أحيانا ا١ت -02
شيخنا أبو ٤تمد عبد اٟتق عمن  كقولو:"أخربنا  إسنادهأخذ عنو دون ذكر سلسلة 

يف الثلث األخَت اٞتامع األعظم  إىلأخربه أن الشيخ أبا علي ا١تسيلي كان يأيت 
 أو كقولو:" أخربين شيخنا الفقيو أبو ٤تمد عبد العزيز..."، (98)"من الليل للتهجد

(90). 
 إىل ومروياتو يسند أخبارهفكان  ٣تاىيل، إىلاستعمل الغربيٍت اإلسناد  -03

، كقولو:" أخربين بعض األصحاب أن بعض أٝتائهمرواة ٝتع منهم دون ذكر 
أو   ،"(91)الطلبة وقع بينهم نزاع يف بعض األحاديث ا١تروية عن النيب 

، أو"ما ٝتعت عن غَت واحد ٦تن أثق (92)بعض من وثقت هبم" كقولو:"أخربين
 .(93) .."بو.

وذلك بذكر الرواة  رواياتو يق أغلبثمن أن الغربيٍت حرص على تو  بالرغم -04
بدون  «العنوان»أن بعض الروايات وردت لديو يف كتاب  إاليف سلسلة اإلسناد، 

هبما بعثت ويقال أهنا ، كقولو:""يل كرأو"ذُ  "يقال، حيث يسبقها بكلمة"إسناد
، أو كقولو عند حديثو عن الشيخ أيب (94) م(13ىـ/07القرن )تابن الفكون" إىل

 أن اٝتو يل " وذكرم(:13ىـ/07)ت القرناويو منصور الز  ٤تمد عطية اهلل بن
      .(95)الذي يسمى بو  م يكن عطية اهلل..."

 الخاتمة:

عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء يف ا١تائة »يتضح ٦تا سبق أن كتاب    
م( يعترب أىم 1304ىــــ/704الغربيٍت)ت أٛتد ، أليب العباس«السابعة ببجاية
م، حيث  13ىــــــ/07ببجاية خالل القرن والعلمية للحياة الفكريةمصدر أراَخ 

كشف فيو مؤلفو ما كان خافيًا من تاريخ ىذه اٟتاضرة يف اٞتوانب العلمية 
 والفكرية، فكانت من أبرز حواضر ا١تغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط.
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 :المالحق

ونسب ٘تثيلهم يف ٥تتلف  العلماء الذين ترجم ٢تم الغربيٍت (:01الملحق)
 العلوم،حسب أصو٢تم.
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 توزيع العلماء الذين ترجم ٢تم الغربيٍت على ٥تتلف العلوم. (:02الملحق)

 

 لهوامش:ا
لده فمنهم من يذكره أٛتد بن ٤تمد، يف اسم وا ا١تًتٚتون للغربيٍت  ختلفا (1)

:أٛتد بن أٛتد، فمن الذين رجحوا الرأي األول :ابن قنفذ ومنهم من يقول أنو 
، دار اآلفاق اٞتديدة، 3الوفيات، ٖتقيق عادل نويهض،طكتاب القسنطيٍت :

النباىي: ا١ترقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا،  ؛338م،ص1980بَتوت،
اٟتفناوي: تعريف ا٠تلف  ؛132دط، ا١تكتب التجاري ، بَتوت، دت، ص

، ومن الذين 25، ص1985، مؤسسة الرسالة، بَتوت، 2برجال السلف ،ط
اختاروا الرأي الثاين وىو أٛتد بن أٛتد:٤تمد بن ٥تلوف:شجرة النور الزكية يف 
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؛ابن فرحون:الديباج 215طبقات ا١تالكية،دط، دار الفكر، دمشق،دت،ص
، مكتبة الثقافة الدينية، 1ا١تذىب يف معرفة أعيان علماء ا١تذىب،ط

، دار 5؛الزر كلي: خَت الدين، األعالم، ط221، ص01،ج2003القاىرة،
؛عادل نويهض: معجم أعالم 10،ص01، ج1980العلم للماليُت، بَتوت، 

، مؤسسة نويهض للثقافة 02اٞتزائر من صدر اإلسالم إىل العصر اٟتاضر، ط
، ورابح بونار يف مقدمة ٖتقيقو لكتاب 248، ص1983والتأليف،بَتوت،

 .12ص:العنوان 
) مقدمة فيمن عرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية الغربيٍت:عنوان الدراية (2)

؛الزر  23،ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،02، طاحملقق رابح بونار(
 .90،ص01كلي،األعالم،ج

 .04،صا١تصدر نفسو (3)
 .248معجم أعالم اٞتزائر،ص (4)
 .23صالغربيٍت: عنوان الدراية،  (5)
القرايف: بدر الدين ٤تمد، توشيح الديباج  ؛23،صنفسوالغربيٍت:ا١تصدر  (6)

؛ ٤تمد 47،ص2004، مكتبة الثقافة، 01وحلية االبتهاج،ٖتقيق علي عمر،ط
 .224،ص01بن ٥تلوف :شجرة النور الزكية، دط،دار الفكر، بَتوت،ج

؛ 47؛القرايف:توشيح الديباج وحلية االبتهاج،ص23نفسو،ص الغربيٍت:ا١تصدر(7)
 .٤224تمد بن ٥تلوف :شجرة النور الزكية،ص

٤تمد بن ٥تلوف: شجرة النور  ؛23الغربيٍت،ا١تصدر نفسو،ص(8)
التنبكيت: أٛتد بابا،نيل االبتهاج و تطريز  ؛243،ص01الزكية،ج

 .104،ص1989،كلية الدعوة اإلسالمية،طرابلس،1الديباج،ط
 .339، صابن قنفذ:الوفيات (9)
 .132النباىي: ا١ترقبة العليا،ص (10)
 .٤215تمد بن ٥تلوف: شجرة النور الزكية،ص (11)
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انظر:ابن قنفذ القسنطيٍت،الفارسية يف مبادئ الدولة اٟتفصية، ٖتقيق:٤تمد ( 21)
الًتكي ،دط، الدار التونسية للنشر، تونس،  وعبد اجمليدالشاذيل النيفر 

 . 132النباىي: ا١ترقبة العليا، ص ؛31،ص1968
يقول ابن خلدون:"أما أىل ا١تغرب فمذىبهم يف الولدان االقتصار على تعليم  (31)

القرآن فقط،وأخذىم أثناء ا١تدارسة بالرسم ومسائلو " ا١تقدمة، دط ، دار اٞتيل، 
 .594بَتوت،دت،ص

 .24الغربيٍت: عنوان الدراية،ص  (41)
 .24ا١تصدر نفسو،ص (51)
 .25نفسو،ص( 61)
 .25نفسو، ص (71)
 .307نفسو، ص (81)
علوم الدراية تعتمد على االستنباط والنظر، أما علوم الرواية فتعتمد على  (91)

 الرواية والسماع.
 .309،323الغربيٍت: عنوان الدراية،ص ص (20)
 .307،323ا١تصدر نفسو،ص ص (21)
 .311-307، ص صنفسو (22)
(23) Lucien Leclerc: Histoire De La Médecine 

Arabe, Tom:01,Imprimerie De 
Fedala,Mohammedia,Marok,1980,p252.        

 .308نفسو،صا١تصدر الغربيٍت : (24)
 .309نفسو، ص (25)
 .309نفسو، ص (26)
 .310نفسو، ص (27)
 .311، صنفسو (28)
 .319نفسو، ص (29)
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 .321نفسو، ص (30)
 .316، ص6خلدون:العرب، جابن  (31)
تارخيها السياسي ودورىا يف ا١تغرب  ٤تمد العروسي ا١تطوي:السلطنة اٟتفصية (32)

 .293،ص1986اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي،بَتوت، 
 ٤294تمد العروسي ا١تطوي،ا١ترجع السابق، ص (33)
 .316، ص6ابن خلدون:العرب، ج (34)
يذكر ابن خلدون أن الذي دبر ا١تؤامرة ضد الغربيٍت ىو ظافر الكبَت، وكان  (35)

قتلو يسمى منصور بالط اٟتفصي ببجاية، وأن الذي أحد احملظوظُت يف ال
 .294،ص6الًتكي.العرب،ج

اختلف ا١تؤرخون يف تاريخ تأسيس مدينة ّتاية حيث يرى  صاحل بعيزيق أن  (36)
لعدة اعتبارات، منها أن  ا١تدينةتأسيس م( ىو تاريخ 1067ىـ/460تاريخ )

م( عن بعضهم البعض، فلرٔتا نقل 1064ىـ/457أغلب ا١تؤرخُت أخذوا تاريخ )
ياقوت وابن األثَت الواحد عن اآلخر، السيما أهنما عاشا يف نفس الفًتة كما أنو 
ال ديكن للناصر أن يؤسس مدينة ّتاية، يف نفس السنة اليت اهنزم فيها يف معركة 

زال يعاين من تبعات ونتائج ىذه ا١تعركة، اليت تكبد فيها خسائر سبيبة، إذ أنو ما
صاحل بعيزيق :ّتاية يف العهد اٟتفصي ،دراسة فادحة من طرف بٍت ىالل.

اقتصادية واجتماعية ،منشورات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس 
رة ، إال أن الراجح يف ىذه ا١تسألة ما ذىب إليو الدكتور عما53ص ، 2006

م( 1064ىـ/ 457عالوة من أن بداية بناء ّتاية و تشييدىا قد بدأت سنة )
 يُنظر:  أكثر يف ىذا ا١توضوع م(.للتفصيل1067ىـ/ 460وانتهت يف )

 Allaoua AMARA: pouvoir économie et société 
dans le Maghreb Hammadide (395/1004 – 
547/1152), thèse de doctorat, université paris-1, 
Sorbonne, 2002, vol.1, P141. 
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أن ٢تذا األخَت غَت ىذا  أو ٖتدث عن سَتتو  م يذكر أحد ٦تن ترجم للغربيٍت (37)
التأليف سوى القرايف حيث ذكر للغربيٍت تآليف أخرى مثل"األربعون ا١تسماة 

 .47توشيح الديباج، ص.القرايف:با١تورد األصفى"،وكتاب "الفصول اٞتامعة"
 .55الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (38)
 .79ا١تصدر نفسو،ص (39)
احتل الوراقون مكانة رفيعة يف اجملتمع البجائي، حىت أن األمراء والسالطُت  (40)

ا١تصدر أصحاب ىذه ا١تهنة ،انظر الغربيٍت:يف ّتاية كانوا يعظمون 
 .240،صنفسو

 .01يُنظر ا١تلحق رقم: (41)
 .02يُنظر ا١تلحق رقم: (42)
:أبو العباس أٛتد بن الذين ذكرىم الغربيٍت وترجم ٢تم من العلماء األندلسيُت (43)

، ومن ا١تشارقة خالد ا١تالقي،وأبو عثمان سعيد بن علي األنصاري البلنسي وغَتىم
 تقي الدين ا١توصلي، وعبد اٞتبار بن أيب الربكات الطرابلسي.الذين ترجم ٢تم:

العلماء من ٥تتلف اٟتواضر األندلسية وحىت عرفت ّتاية توافد الكثَت من (44)
ا١تشرقية، كما شد طالب العلم رحا٢تم إىل ٥تتلف األقطار واٟتواضر قصد 

واألخذ عنهم، واالستفادة من  االستزادة يف العلوم والرغبة يف مالقاة العلماء
 نظر:            مناىجهم يف التعليم للتفصيل يُ 

Urvoy.(Dominique):la structuration du monde des 
ulémas à bougie au VII /XIII  siècle, Dans studia 
islamic, XLIII(1976), p99.                                         

                                                               

 .88سورة ىود، اآلية  (45)

 .137الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (46)
 .30سورة الكهف، اآلية: (47)
 .132ترجم لو الغربيٍت،ص (48)
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رواه اإلمام مسلم يف صحيحو،ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي،دط،دار إحياء (49)
 .52،ص33،حديث رقم:01الكتب العربية،بَتوت،ج

 .55صا١تصدر السابق،  رواه اإلمام مسلم،(50)
حيث  قطانية يف اشبيليةم ْتصن 1126ىـ/520ولد أبو مدين شعيب سنة (51)

 نشأ يتيما، بدأ رحلتو العلمية بعد مغادرتو لألندلس، أين استقر بالعديد من
، ىذه األخَتة اليت وتلمسان وّتاية وفاس اٟتواضر ا١تغربية كطنجة وسبتة ومراكش

 س التصوف من مصادره الرئيسية كالرعايةدرّ ف استقر فيها لعدة سنوات،
، األخرى ايل، وغَتىا من ا١تصنفات الصوفيةللمحاسيب، وإحياء علوم الدين للغز 

ابن  للتفصيل يُنظر:.فكان يُلقي دروسو باٞتامع األعظم وغَته من مساجد ّتاية
نشره وصححو ٤تمد الفاسي وأدولف  ،وعز اٟتقَت :انس الفقَتالقسنطيٍت قنفد

 ،1965لية اآلداب بالرباط، فور، منشورات ا١تركز اٞتامعي للبحث العلمي، ك
؛أبو القاسم بلعربية:الشيخ أبو مدين،٤تاضرات ودراسات عن اٟتياة 13ص

الروحية يف اإلسالم،ملتقيات الفكر اإلسالمي،منشورات وزارة الشؤون الدينية 
 Emile Dermenghem: Vies des ؛807،ص2005واألوقاف،

Saints musulmans, L'impremerie Darantier du 
dyan, 1988,p250.                                                       

                                                                                   
                                          

 .55الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (52)
تب اليت تدخل ضمن"التأريخ من الك «عنوان الدراية»يعترب كتاب  (53)

"الذي يهتم بالتأريخ ١تنطقة معينة، وىذا النوع من الكتابة تعبَت صادق عن احمللي
 ارتباط ا١تؤرخ بإقليمو واعتزازه بوطنو.

 .129ترجم لو الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (54)
 .130ص ،نفسوالغربيٍت:ا١تصدر  (55)
 .161ص ،ا١تصدر نفسوترجم لو الغربيٍت: (56)
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 .163نفسو،ص ا١تصدر (57)
 .183ترجم لو الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (58)
 .183ا١تصدر نفسو،ص (59)
تعترب الوثائق من ا١تصادر ا١تهمة لتأريخ األحداث وتتمثل يف الرسائل الصادرة  (60)

، قاليم التابعة للحكومة ا١تركزيةأو األ ،اإلنشاء يف اٟتاضرة إىل الوالياتمن ديوان 
وعقود البيع  ،كام والفتاوى والنصوص وا١تعاىداتوا١تنشورات والسجالت واألح

كديوان الرسائل الذي كان  ،ثائق عن الدواوينوالشراء وغَت ذلك وتصدر ىذه الو 
كالرسائل السلطانية و  ،ن ا٠تلفاء والسالطُتعمر الصادرة يتوىل تنفيذ األوا

د عبد العزيز سا م :التاريخ .السياليت تكون بُت الدول واألحكام وا١تعاىدات
:التاريخ م يزبكقاس؛133،ص1981،وا١تؤرخون العرب،دط،دار النهضة العربية

 53،ص1990بَتوت ، ،دار الفكر اللبناين ،1ط ،ومنهج البحث التارخيي
 .221الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (61)
 .73الغربيٍت:ا١تصدر نفسو،ص (62)
 .73صنفسو،  (63)
 .135ص ،نفسو (64)
 .136ص نفسو، (65)
 .193ص نفسو، (66)
 .229ص نفسو، (67)
 .86الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (68)
 .112ا١تصدر نفسو،ص (69)
 .112،صنفسو (70)
 .114نفسو،ص (71)
 .114نفسو،ص (72)
 .241،صنفسو (73)
 .242نفسو،ص (74)
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 .61نفسو،ص (75)
 Cherbonneau: Aicha , poète de ؛66نفسو،ص (76)

Bougie au 7 ème ciècle de l'hégire , la Revue 
Africaine , Année( 04) , (1859-1860) O.P.U. 
Alger, 1985, p.p 34, 35.                                             

                                                                                   
          

 .119صدر السابق،صالغربيٍت:ا١ت(77)
 .120ا١تصدر نفسو،ص(78)
 .145نفسو،ص(79)
 .148نفسو، ص(80)
 .73نفسو،ص(81)
 .75نفسو،ص (82)
 .85نفسو،ص (83)
 .89نفسو،ص (84)
 .87نفسو،ص (85)
 .142نفسو،ص (86)
 .58نفسو،ص (87)
 .109نفسو،ص (88)
 .67نفسو،ص (89)
 .147نفسو،ص (90)

 .58نفسو،ص (91)
 .134نفسو،ص (92)
 .152نفسو،ص (93)
 .79نفسو،ص (94)
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 .141نفسو،ص (95)



 




