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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1027 جانفي – تاسعالالعدد  
 

ترسل جمٍع المراسالت إلى رئٍس هٍئة تحرٌر مجلة المعبرف  

 للبحىث و الذراسبت التبرٌخٍة

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

 032223005الفبكس / الهبتف  

 :العنىان االلكترونً

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

من وحي الثورة اجلزائرية اجمليدة 
و يف إطار االحتفاالت بالذكرى 

املخلدة هلا ، جاءت  الستون
فكرة إنشاء هاته اجمللة املوسومة 

مبجلة املعارف للبحوث و 
الدراسات التارخيية اليت حازت 

على موافقة اجمللس العلمي 
لكلية العلوم االجتماعية و 

اإلنسانية لتكون فضاء متميزا 
إذ املعرفة هي بال . للمعرفة 

شك الطريق األنسب حملاولة 
قيقة اليت االقرتاب أكثر من احل

هي أمل السالكني دروب العلم 
على أمل مالمستها يف ظل 

أجواء الفكر اإلنساين احلر و 
الذي ال يلتزم بغري ضوابط 

املوضوعية و احلقيقة املستندة 
 . للوقائع و احلقائق الثابتة

إن جملة املعارف تسعى ألن 
توجد لنفسها مكاننا بني 

الدوريات التارخيية املتخصصة 
جهود األقالم  لتسهم بفضل

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

العلوم و املعار األخرى يف 
صناعة واقع األمة انطالقا من 

فهم واقعها و حماولة لرسم 
اليت و تبقى املعرفة . مستقبلها

جاء هبا أول غيث الوحي 
السماوي خري ما تستهدي به 

 .البشرية يف دروب احلياة 

 

 إدارة اجملــلــة
 

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

 :المديـر الشرفـي  
، عميد كلية العلوم   تـركـــيالدكتــور عبد الرحمــان  األستاذ  

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

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

بالعالقـات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات  
 .العلمية

maguieb@yahoo.fr 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 د ـ بلقاسم ميسوم ـ جامعة محمد خيضر ـ بسكرة.
 

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

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

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

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

 د ـ طارق لعجال جامعة ماليا ـ ماليزيا.
 

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

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

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

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

 الجزائر. اهلل ـ
 

 د ـ لمياء بوقريوة ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنو.
 

د ـ محمد األمين ولد آن جامعة نواقشط . 
 موريتانيا.

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

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

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

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

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

 قسنطينة. 2د ـ محمد وادفل ـ جامعة قسنطينة
 

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

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

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

 مصر.
دـ علي الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة 

 عمان.
 جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.دـ مبارك 

 
دـ نجيب بن خيرة ـ جامعة الشارقة ـ اإلمارات 

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

 EH SS   ismailد ـ اسماعيل وارشيد 
warscheid  .فرنسا 

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

 .اسبانيا

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

 اسبانيا.
 

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

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

 العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد التالية: 

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

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

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

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

 ة.العربي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وجدت نفسها انطالقا من  التعاطي مع القضايا االنسانية العادلة ألمتنا اليت
واقعها ادلخزي غري قادرة على احداث حالة الفعل الذي كان يفرتض فيو ان 

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

يف تأيرياهتا السلبية أو على األقل التقليل منها مع األخرى اليت كان باإلمكان تال
احملافظة على اخلصوصية اليت من شأهنا أن حتقق ذلا القدرة على تلمس معامل 

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

أن تبلغ غدىا ادلنشود يف ظل ما تسلحت بو من مقومات الفاعلية الدافعة هبا 
هحو حتقيق مسعاىا يف التغيري اذلادئ والثقة يف امكاناهتا وأن الغد القريب 
 سيكون ذلا ان مل تتخل عن األدوار ادلنوطة هبا أو أن تنخذل أمام اآلمال

ي ميثل الغد ادلنشود لشعوب ملت ىان ادلستقبلي الذادلعقودة عليها باعتبارىا الر 
غري القادر على االستجابة لتطلعاهتا اليت ال الفعل غري ادلتوافق وطموحاهتا و  من

ميكن ان تتحقق اال على أيدي أمينة ليس ذلا من ىم سوى أن تكون قادرة 
ا من كفاءات لترتمجو واقعا ملموسا على جتسيد ما تلقتو من معارف وما حتقق ذل

معها  و يالمس شغاف أحالمها اليت أعياىا الزمن و طال يعانق طموح األمة
 حال االغرتاب.

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

 06 كلمة العدد 
م إلى 16هـ/ 10من منتصف ق عائلة ابن حمزة/الحمزاوي الدمشقية ودورها العلمي واالقتصادي

 م.18هـ/ 12منتصف ق
 لواء البصيرة/ الطفيلة/ االردن/ إسحق أحمد سالم  /د 

12 

 أيام يرفع صوت الجزائر إلى مبنى نيويورك.إضراب الثمانية 
 /سيدي بلعباس /جامعة الجياللي ليابس/ كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  /لوافي سومية  د  

70 

حكومة الرئيس بن بلة األولى والخيار االشتراكي لتسيير الدولة الجزائرية                                    
 1963سبتمبر  - 1962سبتمبر
 /جامعة الشهيد حمه لخضر/ الوادي/ قسم العلوم االنسانية /جمال بلفردي د 

94 

                                  دور األرشيف العثماني في كتابة تاريخ الجزائر العثمانية من خالل كتابات الدكتور عبد الجليل التميمي
 االغواط/ ملحقة آفلو أ/ مسعودي بقادي/ جامعة عمار ثليجي 

127 

 (1940ـ  1925مساهمة أعالم وادي سوف في تأسيس الصحافة اإلصالحية في الجزائر )
 الوادي /قسم العلوم االنسانية جامعة الشهيد حمة لخضر /جمال زواري أحمد /أ 

160 

 1958 – 1954 محطات في معركة التسليح في الثورة التحريرية الجزائرية
  أدرار /جامعة أحمد دراية  /رئيس قسم العلوم اإلنسانية/ عبدالمالك بوعريوة /د 

196 

 -2/ ق م9 -8باضية بالزاب )ق اال الجماعات اختفاءانتشار و و  راألوراس والواحات: ظهو  جبل"بين 
 عالوة عمارة – ("هـ3
 قالمة 1945ماي 8/ جامعة عبد القادر مباركية/ أ / 

244 

من خالل الرواية الشفوية 1962/ 1955النسوي باالوراس أثناء الثورة الجزائرية  معتقل تفلفال
 وشهادات المعتقالت

 ئرالجزا / -1-جامعة باتنة  /ل جمعة بن زروا/د 

282 

 1962-1954الحياة اليومية داخل المعتقالت الفرنسية بالوالية الخامسة أثناء الثورة التحريرية 
 جامعة أبي بكر بلقايد../تلمسان/قسم التاريخ /جالمة عبد الوحيد/أ 
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 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 ال تعبر اآلراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي المجلة  

يخضع ترتيب الموضوعات بالمجلة العتبارات فنية ال ترتبط برتبة الباحث وال  
 مكانته العلمية  
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 واالقتصادي ودورها العلمي حمزة/الحمزاوي الدمشقية عائلة ابن
 م.18هـ/ 12م إلى منتصف ق16هـ/ 10من منتصف ق

 
لواء بصيرا -الطفيلة  -األردن -د. إسحق أحمد سالم "عيال سلمان"  

 ملّخصال
كما تسلط ىذه الدراسة الضوء على عائلة دمشقية قطنت الشاـ قدميان     
جرل  تُعرؼ بابن ٛتزة اٟتسيٍت، مث أصبحت تتسمى اٟتمزاكم، كقد، زالت

كمعرفة مدل التأثَت التعريف بآؿ ٛتزة، مث ارتباطهم بنقابة أشراؼ دمشق، 
 مث معرفة الدكر، العلمي كالثقايف الذم أحدثتو تلك العائلة يف اجملتمع الدمشقي

منتصف  عرب قرنُت من الزماف منذمارسو أفراد ىذه العائلة الذم  االقتصادم
 منتصف القرف الثاين عشر ا٢تجرم. القرف العاشر حىت

كقد شّكلت سجالت ٤تاكم مدينة دمشق الشرعية ا١تصدر األكفر     
للمعلومات عن آؿ ٛتزة، اضافة ١تصادر دمشقية ٥تطوطة كمطبوعة أخرل، 

 آنذاؾ. لًتسم لنا صورة كاضحة ٟتالة اجملتمع الدمشقي
Abstract 

    The aim of this study is to shed light on 
Damascene family that inhabited in Sham 
(Levant) in ancient times and still, it is Ibn Hamza 
al-Husseini, then it was named as al-Hamzaoui 
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and related to Damascus Nobles Association. 
Also, the study focuses on the scientific and 
cultural effect that this family implanted in the 
damascene society. Additionally, it explains the 
economic role through two centuries, from the 
middle of Hijri 10th century to the middle of Hijri 
12th century.  
    The most abundant source about this family is 
the records of legislative court in Damascus city. 
In addition to this, there are damascene 
manuscripts and printed sources to draw clear 
picture for damascene society in that time.  
    Ibn Hamza family is constant decency 
damascene family. They came from Hijaz to 
Bagdad then Haran to settle down in Damascus. 
Some people who seek for in descendant say that 
they are al-Hussseini al-Mantoof sons that his 
descendants spread in several areas.  
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    Ibn Hamza family represents a sample of 
damascene popular community. Its impact 
portrays in the social existence. Furthermore, the 
scientific, literary and cultural effect. Conversely, 
the mystic impact didn’t be available as other 
damascene families.  

 مقدمة: -
مػػػػن العػػػػائالت الدمشػػػػقية ثابتػػػػة النسػػػػ   أم أف  شػػػػرافتها مػػػػن  ابػػػػن ٛتػػػػزة ىػػػػم 

من اٟتجاز إىل بغػداد مث حػرّاف كاسػتقركا األصالب أك ما يسّمى الظهور، قدموا 
بدمشػػق، كيػػذكر النسػػابوف أاػػم أبنػػاء للحسػػُت ا١تنتػػوؼ الػػذم ت رقػػت ذريتػػو يف 

فهػم أبنػاء عزالػدين ٛتػزة بػن مناطق عدة كاٟتلة يف العراؽ ككثَت منهم يف مصػر، 
بػن ٤تمػد بػن علػي  بن علي بن اٟتسػُت بػن ٛتػزة اٟتػراين ٤تمدبن  عليبن  أٛتد

الشجاع بن اٟتسُت احملًتؽ بن إٝتاعيل ا١تعتوؽ بن اٟتسُت ا١تنتوؼ بن أٛتد بن 
 . (1)إٝتاعيل بن ٤تمد بن إٝتاعيل األعرج بن جع ر الصادؽ

كسػػب  تسػػمية ىػػذه األسػػرة بػػآؿ ٛتػػزة لػػية نسػػبة ٞتػػدىم ٛتػػزة اٟتػػرّاين، بػػل     
ـ، كدليل ذلػك أّف آؿ 1470ىػ/874تعود ٟتمزة بن أٛتد ا١تكٌت عز الدين ت

، مث تبػدأ (2)ٛتزة ترد تسػميتهم يف ا١تصػادر باٟتسػيٍت حػىت القػرف العاشػر ا٢تجػرم
ا١تصػػادر تطلػػق علػػيهم تسػػمية )ابػػن ٛتػػزة( بعػػد ذلػػك، كأمػػا تسػػميتهم بػػاٟتمزاكم 
فهػػػي ليسػػػت حديثػػػة، بػػػل قدميػػػة، حيػػػي أُطلقػػػت تلػػػك التسػػػمية ألكؿ مػػػرة سػػػنة 
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كمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين اٟتمػػػػػػػزاكم يف ـ، كذلػػػػػػػك حػػػػػػػُت ذُكػػػػػػػر زقػػػػػػػاؽ  1585ىػػػػػػػػ/993
 .(3)السجالت الشرعية

سػػػكن آؿ ٛتػػػزة يف منػػػاطق عديػػػدة مػػػن دمشػػػق، فقػػػد سػػػكنوا بػػػاطن دمشػػػق     
ـ 17ىػػػػػ/11ـ، كيف القػػػػرف16ىػػػػػ/10بػػػػالقرب مػػػػن ا١تدرسػػػػة البادرائيػػػػة يف القػػػػرف

، كسػػػػكنوا يف سػػػػوؽ (4)سػػػكنوا يف زقػػػػاؽ النحاسػػػُت علػػػػى اػػػر بػػػػردل يف العمػػػارة
د كمػػػاؿ الػػػدين ابػػػن ٤تمػػػد داخػػػل بػػػاب ال ػػػرادية يف ، كسػػػكن السػػػي(5)ا١تناخليػػػة

، كىػو مكػاف سػكن السػيد عبػد الكػرًن ابػن ٤تمػد الػذم كػاف لػو (6)باطن دمشق
، أما السيد حسن (7)بيت ىناؾ،  كمثلو أخوه السيد إبراىيم بن ٤تمد اٟتمزاكم

، كبقيػػػت حػػػارة بػػػاب السػػػالـ (8)بػػػن إبػػػراىيم فقػػػد سػػػكن يف مػػػر  بػػػاب السػػػالـ
 .(9)ـ18ىػ/12آؿ ٛتزة يف القرفموطن مالبية 

كما سكن آؿ ٛتزة يف زقاؽ النقي  الذم يقع يف ٤تلة العمارة حيي كانت      
بيػػػوت بعضػػػهم، فيقػػػاؿ: إنّػػػو نسػػػبة للسػػػيد ٛتػػػزة بػػػن  ػػػِت اٟتمػػػزاكم النقيػػػ  ابػػػن 

، كقػد كرد يف السػجالت الشػرعية كجػود ىػذا (10)ـ1802ىػ/1217النقي  ت
ـ، كلكن ٖتت اسم زقاؽ القاضي كماؿ الػدين 16ىػ/10الزقاؽ منذ ااية القرف

ـ، كّحػػدد موقعػػو بأنػػو بػػاطن دمشػػق حيػػي سػػوؽ 1527ىػػػ/933اٟتمػػزاكم ت
، كيف ىذا الزقاؽ مسجد السيد كماؿ الػدين (11)الذراع كاٞتامع األموم يف مشالو

 .(12)٤تمد بن ٛتزة
لػدفن  تعد عائلة اٟتمزاكم من العائالت الدمشقية اليت مل تلتـز مكانان كاحػدان     

موتاىم، فكاف مال  مدافنهم يف القرف العاشر كاٟتادم عشر ا٢تجػرم يف مقػربة 
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بػػػػاب الصػػػػغَت يف ا١تنطقػػػػة القريبػػػػة لضػػػػريو الصػػػػحا  بػػػػالؿ اٟتبشػػػػي، ككػػػػذلك يف 
مقػػربة بػػاب ال ػػرادية، كمػػا كانػػت ٢تػػم تربػػة ٖتتضػػن بعػػ  موتػػاىم تعػػرؼ بًتبػػة  

 .  (13)ـ1527ىػ/933كماؿ الدين ٤تمد بن ٛتزة ا١تتوىف سنة 
 
لقػػػػد كثػػػػر الثنػػػػاء علػػػػى ىػػػػذه  مكانــــة عائلــــة حمزة/الحمــــزاوي  ــــي دمشــــق: -

األسرة، فقد قاؿ فيهم عالء الدين بن صدقة يف قصيدة ميدح فيهػا كمػاؿ الػدين 
 :(14)بن ٛتزة بن أٛتد اٟتمزاكم

 ال ابتغي إال كماؿ الدين ذا الػػػػػػػػػػػ       حسػ  الشريف خالصة الشرفاء        
 ١ترتقي لذرل ا١تكاـر كالتقػػػػػػػػػػػػػػػػػى       نسػػػل السراة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الكرماءا       
 فهو الرئية ابن الرئية ابن الرئػ       ية ابن الرئية كأرأس الرؤساء       
كقػػاؿ فضػػل ايب احملػػل عػػن السػػيد كمػػاؿ الػػدين بػػن ٤تمػػد بػػن حسػػُت:  ذك      

س  مال جوىره، كسيادة ضػرب باجملػد ركاقهػا، كىػو مػن نس  عال عنصره، كح
بيػػت علػػم كشػػرؼ كبػػَت قػػدًن، مشػػهور  ػػذه الػػديار يف اٟتػػديي كالقػػدًن، حػػازكا 

، ككصػػ هم احملػػػل بقولػػػو:  بنػػو ٛتػػػزة نقبػػػاء (15)اجملػػد كالشػػػرؼ خل ػػان عػػػن سػػػلف 
، كقاؿ:   ىم زبدة آؿ البيت ... بيتهم شيدت (16)الشاـ ككرباؤىا أبان عن جد 
، كقاؿ ابن شاشػو:  بيػت ٛتػزة بيػت ٧تػدة كعػزة، (17)دعائمو ك٢تم اجملد السابق 

، كقػاؿ أيضػان ميػدح السػيد عبػد (18)قدمت أكائلهم دمشق فحػازكا قصػ  السػبق 
الكػػرًن بػػن ٤تمػػد:  مصػػن دكحػػة النسػػ  كفػػرع شػػجرة اٟتسػػ  ،  نسػػ  كضػػوء 

١تعػػاغ ُمػػرران ، كقػػاؿ ا١تػرادم:  كبنػػو ٛتػػزة رؤسػاء سػػادات تقلػػدكا مػن ا(19)الصػباح 
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، كقاؿ الصيادم:  كىم مػن أشػهر بيػوت الشػرؼ بالػديار (20)كمن اآلداب ُدرران 
، كقػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػطي:  كبنػػػػػػو ٛتػػػػػػػزة مػػػػػػػن أكػػػػػػابر كجهائهػػػػػػػا كأفاضػػػػػػػل (21)الشػػػػػػامية 
 .(22)علمائها 

مػػن خػػالؿ االطّػػالع علػػى عشػػرات السػػجالت الػػيت ترجػػع إىل ال ػػًتة مػػا بػػُت     
ـ فإنػػػػػػو يالحػػػػػػ  أّف تلػػػػػػك 18ىػػػػػػػ/12ـ كبدايػػػػػػة القػػػػػػرف16ىػػػػػػػ/10اايػػػػػػة القػػػػػػرف

السػػػجالت قّسػػػمت األشػػػراؼ يف دمشػػػق إىل طبقػػػات كدرجػػػات دكف أف تصػػػرّح 
بػػذلك، فالدرجػػة ا١تميػػزة األكىل أُعطيػػت لعػػائالت شػػري ة دمشػػقية لػػديها قػػوة يف 

إضػػافة لوجػػود نقابػػة األشػػراؼ فيهػػا، كىػػ الء  -قطعيػػة ثبػػوت النسػػ   -نسػػبها 
تبجيػػػػل كالثنػػػػاء، إضػػػػافة لعبػػػػارة )السػػػػيد األشػػػػراؼ ميػػػػزتم السػػػػجالت بعبػػػػارات ال

الشػػريف( هاهػػار ثبػػوت نسػػبهم، ككضػػع كلمػػة )اٟتسػػيٍت أك اٟتسػػٍت( لبيػػاف أنػػو 
سيد شريف علوم فاطمي، كمن ىذا ا١تنطلػق كػاف تعامػل كتبػة سػجالت ٤تػاكم 
دمشػػق الشػػرعية مػػع أعيػػاف عائلػػة ٛتػػزة، فقػػد جػػاء كصػػف السػػيد عبػػد الكػػرًن ٔتػػا 

بحػػرين أفضػػل ال ضػػالء ا١تػػدققُت قػػدكة السػػادة األشػػراؼ يلػػي:  أعلػػم العلمػػاء ا١تت
زبػػػدة آؿ عبػػػد منػػػاؼ كاسػػػطة عقػػػد العصػػػابة ا٢تامشيػػػة سػػػاللة السلسػػػلة ال اطميػػػة 
كالنسػػ  الطػػاىر كاٟتسػػ  ال ػػاخر كالثابػػت بطيبػػة اجملػػد السػػيد الشػػريف اٟتسػػي  
النسي  السيد عبد الكرًن أفندم نقي  السػادة األشػراؼ بدمشػق الشػاـ دامػت 

 .(23)كما طابت مشائلو   فضائلو
كمػا يوجػد يف سػػجالت احملػاكم الشػػرعية الدمشػقية عبػػارات ت كػد مكانػػة آؿ      

ٛتزة لدل اجملتمع الدمشقي، كمن تلك العبارات:  فخر السادة األشراؼ سػليل 
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فػػػػرع الشػػػػجرة الزكيػػػػة كطػػػػراز  السػػػػاللة الطػػػػاىرة مػػػػن آؿ بػػػػٍت عبػػػػد منػػػػاؼ ال خػػػػاـ
العصػػابة ا٢تامشيػػة السػػيد الشػػريف اٟتسػػي  النسػػي  الكمػػاغ كمػػاؿ الػػدين ٤تمػػد 

، كتػػرد أيضػػان صػػيغة بعبػػارات مشػػا ة  فخػػر السػػادة األشػػراؼ صػػ وة آؿ (24)... 
عبػػػد منػػػاؼ فػػػرع الشػػػجرة الزكيػػػة السػػػيد الشػػػريف اٟتسػػػي  النسػػػي  إبػػػراىيم بػػػن 

منبػػع اٞتػػود كالسػػعادات السػػيد الشػػريف م خػػر السػػادات كخالصػػة ا٠تالصػػات ك 
، كيف صيغة أخرل:  فخر السادة األشػراؼ ا١تعتػربين عػُت (25)اٟتسي  النسي  

، كخاطبػػػت السػػػجالت (26)األصػػػايل ا١تنتخبػػػُت بقيػػػة السػػػلف الكػػػراـ الصػػػاٟتُت 
الشػػػػرعية ا١تػػػػرأة اٟتمزاكيػػػػة بنػػػػوع مػػػػن االحػػػػًتاـ كاالجػػػػالؿ، كمػػػػن ذلػػػػك:  السػػػػيدة 

، ككضع عبارة )الست الشري ة(:  بالوكالػة عػن السػت (27)الشري ة ٧تيبة خاتوف 
 .(28)الشري ة عايشة ابنة العالمة السيد عبد الرٛتن _ اٟتمزاكم _ 

كيالحػ  كجػػود مكانػػة آلؿ ٛتػػزة األشػػراؼ مػن خػػالؿ مػػا يػػرد يف السػػجالت     
الشػػػرعية مػػػن أٝتػػػاء اٟتضػػػور أثنػػػاء إجػػػراء عقػػػد زكاج ألحػػػد بػػػٍت ٛتػػػزة، فػػػإّف زكاج 

 بػن كمػاؿ الػدين اٟتمػزاكم مػن الشػري ة صػادقة ابنػة عمػو ٛتػزة قػد السيد حسػُت
حضره ما يزيد على ثالثة عشر عينان من أعيػاف دمشػق الكبػار مثػل م ػيت دمشػق 

 .  (29)كم يت الشافعية كالقضاة كالعلماء كا١تدرسُت كذكم ال ضل
كػػػاف آلؿ ٛتػػػزة بعػػػ  ا١تشػػػاركات السياسػػػية، فقػػػد شػػػاركوا يف تأكيػػػد الػػػوالء      
ـ، حػُت قػدـ السػيد كمػاؿ 1516ىػ/922عثمانيُت منذ معركة مرج دابق عاـ لل

الدين بن ٛتزة على السلطاف سليم األكؿ كمعو عدد مػن أشػراؼ دمشػق، كقّبلػوا 
ـ 1696ىػػ/1107، كإّف مػا كرد مػن أحػداث عػاـ (30)يد السػلطاف كأثنػوا عليػو
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األحػػػداث، فيمػػا ٝتّػػي قصػػػة ٤تنػػة النقيػػ ، داللػػػة علػػى دخػػوؿ آؿ ٛتػػػزة يف بػػ رة 
ـ مػن أحػداث كصػراع 18ىػػ/12حىت أّف مػا قػاـ بػو األشػراؼ يف منتصػف القػرف

ـ، حػُت قػاـ 1696ىػ/1107ضد طائ ة القا  قوؿ كمَتىم كانت بوادره عاـ 
كاغ دمشػػػق بن ػػػي نقيػػػ  أشػػػراؼ دمشػػػق السػػػيد عبػػػد الكػػػرًن اٟتمػػػزاكم، كمعػػػو 

يف كجػو الػم الػواغ عاِلمُت آخرين إىل مدينة طرابلة الشاـ، كذلك ألام كق ػوا 
 . (31)عثماف سلحدار باشا

كمن آؿ ٛتزة من أكثػر السػ ر إىل العاصػمة كأصػبحت لػو عالقػات ٦تيػزة مػع      
كبػػػػػػػػػػػػػػػػار الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػػػػػػػيد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػدين بػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػػػػػػػػػػد اٟتمػػػػػػػػػػػػػػػػػزاكم 

ـ(، ف ػػػػػػي إحػػػػػػدل رحالتػػػػػػو قيػػػػػػل فيهػػػػػػا: إنّػػػػػػو اجتمػػػػػػع 16061ىػػػػػػػ/1071)ت
بصػػػػدكرىا الكػػػػراـ السػػػػيما نقيػػػػ  السػػػػادة األشػػػػراؼ با١تمالػػػػك العثمانيػػػػة الػػػػذم 

، كذلك كرد عػن السػيد ٤تمػد بػن  (32)راـ كحسن االستقباؿاستقبلو يف ماية اهك
كمػػاؿ الػػدين اٟتمػػزاكم أنّػػو أكثػػر مػػن السػػ ر إىل دار السػػلطنة، كجػػالة مشػػاي  
اهسػػالـ كصػػدكر الدكلػػة، كمػػدحهم بقصػػائد منهػػا قصػػيدة ذكرىػػا احملػػل يف مػػدح 

، كمػػن الػػذين كثػػر سػػ رىم إىل العاصػػمة (33)قاضػػي عسػػكر الركمللػػي أٛتػػد ا١تعيػػد
 (34)إبراىيم بن ٤تمد اٟتمزاكم السيد
ككرد عن بع  آؿ ٛتزة تػرددىم إىل اٟتكػاـ كذكم ا١تناصػ ، كذلػك لقضػاء     

حػػوائا النػػاس كالشػػ اعة لبعضػػهم عنػػد ىػػ الء اٟتكػػاـ، فقػػد كػػاف عػػدد مػػن كبػػار 
أعيػػػاف دمشػػػق مػػػنهم ٤تمػػػد بػػػن ٛتػػػزة نقيػػػ  األشػػػراؼ، ذىبػػػوا إىل مدينػػػة حلػػػ  

ا، كذلػػك للطلػػ  منػػو التخ يػػف مػػن النػػزؿ لالجتمػػاع بالصػػدر األعظػػم مػػراد باشػػ
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، كُكصػػػف السػػػيد عبػػػد الكػػػرًن بػػػن ٤تمػػػد اٟتمػػػزاكم بػػػأّف (35)علػػػى أىػػػاغ دمشػػػق
، كألّف السػػػيد عبػػػد الكػػػرًن كػػػاف نقيبػػػان (36)النػػػاس تػػػرددت إليػػػو لقضػػػاء حوائجهػػػا

لألشػػػػراؼ فػػػػإّف ذلػػػػك يبػػػػُت أّف لػػػػو نشػػػػاطان كاسػػػػعان يف حػػػػل قضػػػػايا النػػػػاس عامػػػػة، 
بيػنهم، ككصػف جػده السػيد كمػاؿ الػدين بػن ٤تمػد  كالسعي يف حل ا٠تصومات

مػػن قبلػػو بأنّػػو مرجػػع أىػػل دمشػػق يف كػػل قضػػية، كأّف لػػو مهابػػة تامػػة عنػػد ا٠تاصػػة 
 .(37)كالعامة

تعػػػػػػػّرؼ نقابػػػػػػػة دور أســـــــرة  ل حمـــــــزة  ـــــــي نقابـــــــة األ ـــــــراف بدمشـــــــق:  -
بأاػػػا ىيإػػػة إداريػػػة تتػػػوىل شػػػ كف األشػػػراؼ مػػػن آؿ البيػػػت يف مػػػدف  (38)األشػػػراؼ
كضػػعت  كقػػد ،(39)رأس ىػػذه ا٢تيإػػة شػػريف يطلػػق عليػػو لق )النقيػػ (الدكلػػة، كيػػ

أسة منص  نقابة األشراؼ يف منتصف العصر العباسػي، حيػي أصػبو السػيد 
اٟتسػػُت بػػن أٛتػػد نقيبػػان يف خالفػػة ا١تسػػتعُت بػػايب العباسػػي، مث توالىػػا ابنػػو السػػيد 

صػػرت يف ، كيف الدكلػػة ال اطميػػة الػػت كاي ػػة النقابػػة قائمػػة، لكنهػػا ا٨ت(40) ػػِت
اٟتسػنيُت كاٟتسػػينيُت، كذلػك هدعػػاء ا٠تل ػػاء ال ػاطميُت الشػػرافة مػن اٟتسػػُت بػػن 
علػػػػي، ككانػػػػت لػػػػدل إمػػػػارة الػػػػزنكيُت نقابػػػػة أشػػػػراؼ آلؿ العبػػػػاس كنقابػػػػة أخػػػػرل 
للعلػػػػويُت، كاػػػػل منصػػػػ  النقيػػػػ  قائمػػػػان زمػػػػن األيػػػػوبيُت، ككػػػػذلك زمػػػػن الدكلػػػػة 

لنقيػػػ  مػػػن القػػػاىرة بعػػػد أف ، أمػػػا يف زمػػػن ا١تماليػػػك فيػػػتم تعيػػػُت ا(41)األيلخانيػػػة
 . (42) يسافر إليها، فيصدر مرسـو بذلك كيناؿ خلعة، أم طرحة خضراء

كػػػػاف نقيػػػػ  أشػػػػراؼ اسػػػػطنبوؿ يتػػػػوىل اهشػػػػراؼ علػػػػى األشػػػػراؼ يف الدكلػػػػة      
العثمانيػػػة، كىػػػو يُعػػػُّت مػػػن السػػػلطاف العثمػػػاين مباشػػػرة، كمرتبتػػػو تػػػأ  بعػػػد شػػػي  
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القضاة أك ا١ت تُت ا١تػربزين يف الدكلػة، إضػافة ، كيكوف من العلماء أك (43)اهسالـ
لسػػمو نسػػبو الشػػريف، كيتبػػوأ النقيػػ  الصػػف األكؿ بػػُت رجػػاالت الدكلػػة، كىػػو 

، كمػػا أنػػو يشػػارؾ يف االسػػتقباالت (44)أكؿ مػػن يبػػايع السػػلطاف كيقلػػده السػػيف
 .(45)الرٝتية، كيُنتدب أحيانان يف الس ارات ا١تبعوثة

د السػػيد إٝتاعيػػل بػػن حسػػُت ا١تنتػػوؼ ا١تتػػوىف كفيمػػا  ػػي مدينػػة دمشػػق فُيعػػ    
ـ أكؿ نقيػػػ  ألشػػػراؼ مدينػػػة دمشػػػق، الػػػذم منػػػو تناسػػػلت 958ىػػػػ/347سػػػنة 

، كبقػػي ىػػذا (46)عائلػػة اٟتمػػزاكم، كيرجػػع نسػػبو إىل إٝتاعيػػل بػػن جع ػػر الصػػادؽ
ـ حُت صدر قرار بإلغائهػا 1949ىػ/1369ا١تنص  قائمان يف دمشق حىت عاـ 

لكػػن لػػية كواي ػػة رٝتيػػة بػػل  إجػػازة، كىػػي بيػػد كواي ػػة، مث اسػػتمر كجودىػػا ك 
 .    (47)السيد عبد الكرًن اٟتمزاكم

كٖتػػدد األةيػػة الواي يػػة لنقيػػ  األشػػراؼ مػػن خػػالؿ موقعػػو، فهػػو يػػأ  بعػػد     
كاغ دمشػػػق كبعػػػد قاضػػػي القضػػػاة )القاضػػػي اٟتن ػػػي( يف دمشػػػق، كتظهػػػر أةيػػػة 

دمشػػػق، الػػػذم منصػػػ  النقيػػػ  مػػػن خػػػالؿ حضػػػوره جلسػػػات الػػػديواف يف كاليػػػة 
يرأسو الواغ ك ضره إضافة لنقي  األشراؼ آمات العسكر كالػدفًتدار كالقاضػي 

 . (48)كا١ت يت
يػػتم تعيػػُت نقيػػ  أشػػراؼ دمشػػق مػػن قبػػل نقيػػ  نقبػػاء الدكلػػة العثمانيػػة أم     

، فػػاحملل يػػذكر كي يػػة تػػوغ السػػيد (49)نقيػػ  اسػػطنبوؿ، كيكػػوف تعيينػػو مػػدة عػػاـ
ـ كذلك أنو سػافر 1637ىػ/1047قابة دمشق سنة ٛتزة بن ٤تمد اٟتمزاكم لن
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إىل الرـك كالـز نقي  الدكلة السيد ٤تمد بن برىاف الػدين ككاله نقابػة الشػاـ عػن 
 .(50)أخيو
كمالبػػان مػػا كانػػػت النقابػػة تعطػػػى بالوراثػػة فالسػػيد كمػػػاؿ الػػدين بػػػن ٤تمػػد بػػػن     

، كعنػد (51)سػنة 18حسُت اٟتمزاكم كغ النقابػة بعػد كفػاة أبيػو كعمػره مل يصػل 
مػالبيتهم  النظر يف تراجم نقباء أشراؼ دمشق كمػنهم نقبػاء آؿ ٛتػزة يالحػ  أفّ 

مػػن العلمػػاء كال قهػػاء كاحملػػدثُت كا١تدرسػػُت كالقضػػاة، فقػػد كػػاف السػػيد ٤تمػػد بػػن  
كمػػػػاؿ الػػػػدين اٟتمػػػػزاكم متوليػػػػان التػػػػدرية يف ا١تدرسػػػػة التقويػػػػة حػػػػىت كفاتػػػػو سػػػػنة 

م اٟتمػػزاكم النقيػػ  أحػػد األعػػالـ ، ككػػذلك كػػاف إبػػراىي(52)ـ1674ىػػػ/1085
، ككػػػػػذلك يوصػػػػػف أخػػػػػوه السػػػػػيد عبػػػػػد الكػػػػػرًن (53)احملػػػػػدثُت كالعلمػػػػػاء اٞتهابػػػػػذة

 .  (54)النقي 
كما يالح  أّف من نقباء دمشق من كغ القضػاء قبػل توليتػو نقابػة األشػراؼ      

، كالسػػػيد (55)كخاصػػػة مػػػن آؿ ٛتػػػزة كالسػػػيد ٤تمػػػد بػػػن كمػػػاؿ الػػػدين اٟتمػػػزاكم
اٟتمػػػزاكم الػػػذم كػػػاف نقيبػػػان يف دمشػػػق إضػػػافة لتسػػػلمو كاي ػػػة  إبػػػراىيم بػػػن ٤تمػػػد

 .(56)القضاء يف ٤تكمة القسمة العسكرية يف دمشق
كتشَت السجالت الشرعية إىل أّف نقي  األشراؼ يكوف مػن كبػار اٟتاضػرين     

يف اجملػػالة الػػيت تػػتم فيهػػا عقػػود الػػزكاج، كيكػػوف مػػن أبػػرز الشػػهود علػػى حػػاالت 
عبد الكرًن اٟتمزاكم النقي  على صداؽ الشاب موسى الزكاج، كشهادة السيد 

، كشػػػهادة كػػػل مػػػن السػػػيد ٛتػػػزة بػػػن ٤تمػػػد اٟتمػػػزاكم النقيػػػ  (57)آمػػػا بلوكباشػػػي
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كأخيػػػػػػػو السػػػػػػػيد كمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين النقيػػػػػػػ  سػػػػػػػابقان علػػػػػػػى زكاج  ػػػػػػػِت ابػػػػػػػن قاضػػػػػػػي 
 .(58)طرابلة

كيف اجملػػاالت العلميػػة كالثقافيػػة فػػإّف نقيػػ  دمشػػق  ػػرص علػػى اسػػتقباؿ أىػػل     
العلػػم القػػادمُت إىل دمشػػق كإكػػرامهم كالتػػزكد بعلمهػػم، كاسػػتقباؿ النقيػػ  السػػيد 
٤تمػػػد اٟتمػػػزاكم للعػػػامل ا١تغػػػر  ٤تمػػػد ال اسػػػي كحضػػػوره ٣تالسػػػو الػػػيت أملػػػى فيهػػػا 

 . (59)صحيو مسلم
مشق من عائلة ابن حمزة ما بين جدول يبين أسماء نقباء أ راف د

 هـ12هـ ومنتصف ق10منتصف ق
سنة  اسم النقيب

 و اته
السنوات التي  
 كان  يها نقيباً 

 المصدر

عػػالء الػػدين علػػي بػػن  
كماؿ الدين بن ٛتزة 

 اٟتمزاكم

كػػػػػػاف نقيبػػػػػػان سػػػػػػنة  ىػ989
ىػػػػػػػػػػ 941 -940

 كسنة كفاتو

ابػػػػػػػػػػن طولػػػػػػػػػػوف، حػػػػػػػػػػوادث 
  ابػػػػػػػػن 270دمشػػػػػػػػق، ص

العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد، شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرات، 
  الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزم، 10/614

  3/160الكواك ، 
أخوه حسُت بن  
كماؿ الدين ابن 
 ٛتزة اٟتمزاكم

منظومة يف نس  آؿ  ال يعرؼ ىػ971
-131اٟتمزاكم، ص
136 

البػػػػوريٍت، تػػػػراجم األعيػػػػاف، -10091008زيػػػػػػن العابػػػػػػدين علػػػػػػي 



 مجلة دورية دولية محكمة        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية            
 

 02الصفحة  97العدد 
 

بػػن حسػػُت بػػن كمػػاؿ 
 الدين اٟتمزاكم

  الغػػػػػزم، لطػػػػػف 1/328 ىػ1009 ىػ
 1/556السمر، 

٤تمػػد بػػن حسػػُت بػػن  
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين 

 اٟتمزاكم

1018
 ىػ

1009-
 ىػ1018

فضػػػػػل ايب، فػػػػػي  ا١تنّػػػػػاف، 
  الغػػػػػػػزم، لطػػػػػػػف 443ؽ

 1/539السمر، 
كمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػدين بػػػػػػػػن 
٤تمػػد بػػن حسػػُت بػػن  
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين 

 اٟتمزاكم

1071
 ىػ

1018 ،
1029-
1030 ،
1038 ،
1047-
1048، 
 كفاتو -1059

، 3سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوش
، 81ص
171029 ىػػ  فضػػل

 443ايب، في  ا١تّناف، ؽ

ٛتػػػػػزة بػػػػػن ٤تمػػػػػد بػػػػػن 
حسػػػػػػػُت ابػػػػػػػن كمػػػػػػػاؿ 

 الدين اٟتمزاكم

1067
 ىػ

1039 ،
1048 ،
1053 ،
 ىػ1057

، 82، ص6سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل
121053  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 95، ص7سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل
71058 ىػػػػػػػػػ  فضػػػػػػػػل

 443ايب، في  ا١تّناف، ؽ
حسػػػػػػػُت بػػػػػػػن كمػػػػػػػػاؿ 
الدين ٤تمد بن ٤تمد 

1072
 ىػ

1059 ،
 ىػ1061

، 339، ص7سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل
121059  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 151، ص9سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل حسُت اٟتمزاكمبن 
231061ىػ 

٤تمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن كمػػػػػػػػػػاؿ 
الػػػدين بػػػػن ٤تمػػػػد بػػػػن 

 حسُت اٟتمزاكم

1085
 ىػ

بعد أبيػو،  1071
1075 ،
1080 ،
 ىػ1085

، 1سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوش
، 366ص
281075  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الكمػػػػػػػػػاؿ الغػػػػػػػػػزم، الػػػػػػػػػورد 
 62األنسي، ؽ

عبػػد الكػػرًن بػػن ٤تمػػد 
الػػػػػػػػػدين بػػػػػػػػػن كمػػػػػػػػػاؿ 

 اٟتمزاكم

1118
 ىػ

1091 ،
1093- 
1094 ،
1096- 
1103 ،
1107-
1110 ،
 كفاتو-1114

، 1سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوش
، 315ص
61098  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 25، ص21سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل
251107ىػ 

إبػػراىيم بػػن ٤تمػػد بػػن  
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين 

 اٟتمزاكم

1120
 ىػ

1111-
1113 ،
 كفاتو-1118

، 97، ص29سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل
121119 ىػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػو

ا١تعػػػػػػػػاغ الغػػػػػػػػزم، لطػػػػػػػػائف 
 23ا١تنة، ؽ
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بػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػن 
الكػػػػػػػػػرًن بػػػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػػػد 

 اٟتمزاكم

1142 
أك 

1143
 ىػ

ىػػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػػا 1122
 بعدىا

اٟتمػػػػػػػػػػػػزاكم، منتخبػػػػػػػػػػػػات، 
 44ص

نقبػاء  5نقيبػان مػن عائلػة ابػن ٛتػزة، ك 11تعاق  على نقابػة أشػراؼ دمشػق     
مػػن عائلػػة العجػػالين كنقيػػ  كاحػػد مػػن عائلػػة السػػلطي، ٦تػػا يعػػٍت أّف عػػائلتُت مػػن 

أشػػراؼ دمشػػق طػػواؿ القػػرنُت، كأّف عائلػػة أشػراؼ دمشػػق احتكرتػػا منصػػ  نقابػػة 
 اٟتمزاكم كانت أكثر عائالت دمشق مكوثان يف النقابة.

إّف اشػػتهار عائلػػة اٟتمػػزاكم بالنقابػػة ال يعػػود إىل فػػًتة الدراسػػة فحسػػ ، بػػل     
ألزمػػاف أخػػرل، فقػػد بػػدأت النقابػػة يف دمشػػق  ػػم عنػػدما كيليهػػا السػػيد إٝتاعيػػل 

األشراؼ فيهم أجياالن عدة حىت لقبوا ببيت  ـ، كتوالت نقابة912ىػ/330سنة 
، كما زاؿ منهم النقباء حىت اليـو أم على امتداد مػا يقػرب مػن ألػف (60)النقي 

كمائػػة سػػنة، كلقػػد عػػرب  القايػػا  يف رحلتػػو عػػن مػػدل تغلغػػل منصػػ  النقابػػة بػػآؿ 
ٛتػػزة حػػُت قػػاؿ عػػنهم:  بيػػت الشػػرؼ كاجملػػد قػػدميان، كفػػيهم نقابػػة األشػػراؼ مػػن 

 .    (61)ألعصار سالف ا
كمل يقتصر دكرىم على توغ نقابة دمشق  بل تولوا نقابة األشػراؼ يف مػدف      

كبقاع أخرل، فالسيد إبراىيم بػن ٤تمػد اٟتمػزاكم الػذم كغ نقابػة أشػراؼ مصػر 
 -1098ـ، كسػػػػػػػػنة 1683ىػػػػػػػػ/1094ـ إىل 1682ىػػػػػػػػ/1093منػػػػػػػذ سػػػػػػػنة 

 .(62)ـ، كذلك قبل أف يتوىل نقابة دمشق1689-1687ىػ/1100
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ــــــدور العلمــــــي مل حمــــــزة  ــــــي دمشــــــق:  - كانػػػػػػت عائلػػػػػػة اٟتمػػػػػػزاكم يف ال

ـ قػػد اسػػتحوذت علػػى نصػػي  كافػػر مػػن منصػػ  قاضػػي قضػػاة 16ىػػػ/10القػػرف
الشػػػػػػػافعية بدمشػػػػػػػق، إذ كرث السػػػػػػػيد عػػػػػػػالء الػػػػػػػدين علػػػػػػػي بػػػػػػػن كمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين 

، عػػػن كالػػػده منصػػػ  قاضػػي قضػػػاة الشػػػافعية بدمشػػػق، (63)ـ1581ىػػػ/989ت
، كيشار إىل أّف القضاة (64)كاف قاضي الشافعية أيضان كقبلو جده عز الدين ٛتزة  

الشػػػافعيُت كػػػاف ٢تػػػم قاضػػػي قضػػػاة، تسػػػميو ا١تصػػػادر )قاضػػػي قضػػػاة الشػػػافعية(، 
كلكن ال جيرم تعيينو من الدكلة مباشرة، بل ينتخ  بناءن على ت وقو ال قهي من 
بػػػُت علمػػػاء دمشػػػق اآلخػػػرين، أم يكػػػوف أعلػػػم علمػػػاء دمشػػػق بال قػػػو الشػػػافعي، 

بقػػػى يف ىػػػذا ا١تنصػػػ  حػػػىت كفاتػػػو أك اسػػػتقالتو مػػػن ذاتػػػو أك رحيلػػػو عػػػن حيػػػي ي
، لكػن يظهػر أّف (65)ـ يف ٤تكمػة البػاب17ك 16دمشق، ككػاف مقػره يف القػرنُت

ىػػػذا ا١تنصػػػ  كػػػاف ىيبػػػة معنويػػػة أكثػػػر منهػػػا سػػػلطة حقيقيػػػة، إذ اٟتكػػػم كالشػػػأف 
 لقاضي قضاة اٟتن ية الذم تعينو الدكلة كا١تقدـ على ٚتيع قضاة دمشق.

ينوب عن قاضي القضاة يف كل ٤تكمة نائػ  يطلػق عليػو )ا١تػوىّل خالفػة(، و    
كأحيانػػػػػان قليلػػػػػة يطلػػػػػق عليػػػػػو )خلي ػػػػػة اٟتػػػػػاكم( أم نائػػػػػ  عػػػػػن قاضػػػػػي القضػػػػػاة، 

، فقػػػد ذكػػػر (66)كا١تالحػػػ  كجػػػود أكثػػػر مػػػن نائػػػ  للقضػػػاء يف احملكمػػػة الواحػػػدة
ٟتية كػاف قضػاة ، كيف ٤تكمػة الصػا(67)احملل كجود أربعة قضاة يف ٤تكمة الكربل

. كيالح  أّف تعػدد ا١تػذاى  ال قهيػة ىػو سػب  كجػود (68)على ا١تذاى  األربعة
أكثر من قاٍض يف احملكمة الواحدة، لكن القاعدة الثابتة ىي أف ال ٗتلػو ٤تكمػة 
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مػػن قػػاٍض حن ػػي، كقػػد كػػاف لعائلػػة ابػػن ٛتػػزة دكر يف ىػػذه الواي ػػة، فممػػن نػػاؿ 
 م:منص  نائ  القضاء يف ٤تاكم دمشق منه

ـ: عػػامل 1657ىػػػ/1067. السػػيد ٛتػػزة بػػن ٤تمػػد بػػن حسػػُت اٟتمػػزاكم، ت1
كمػػػدّرس كقػػػاض كصػػػف بأنػػػو  عمػػػدة ا١تػػػواغ ا١تعظمػػػُت السػػػيد الشػػػريف اٟتسػػػيٍت 

، كػػػػػػػػػػػاف قاضػػػػػػػػػػػيان سػػػػػػػػػػػنة (69)اٟتن ػػػػػػػػػػػي ا١تػػػػػػػػػػػوىل خالفػػػػػػػػػػػة بدمشػػػػػػػػػػػق داـ فضػػػػػػػػػػػلو 
ـ، كمػػػػا كرد أنػػػػو تسػػػػّلم نيابػػػػة القضػػػػاء ٔتحكمػػػػة البػػػػاب عػػػػاـ 1645ىػػػػػ/1055
 . (71)، ككرد أنّو تسلم نيابة القضاء يف مابُت(70)ـ1650ىػ/1060

ـ، 1662ىػػ/1072. السيد حسُت بػن كمػاؿ الػدين بػن ٤تمػد اٟتمػزاكم ت2
، (72)حيػػي يػػرد يف السػػجالت الشػػرعية باسػػم   موالنػػا حسػػُت أفنػػدم اٟتسػػيٍت 

، كسػػػػػػػػػػنة (73)ـ1647ىػػػػػػػػػػػ/1057كغ القسػػػػػػػػػػمة العسػػػػػػػػػػكرية بدمشػػػػػػػػػػق سػػػػػػػػػػنة 
، ككرد أنّػػػػػػو كغ القضػػػػػػاء (74)ـ1660ىػػػػػػػ/1070ـ، كسػػػػػػنة 1648ىػػػػػػػ/1058

 .(75)ٔتحكمة الكربل
ـ، 1674ىػػػ/1085. السػػيد ٤تمػػد بػػن كمػػاؿ الػػدين بػػن ٤تمػػد اٟتمػػزاكم ت3

 .(76)كغ نيابة القضاء ٔتحكمة الكربل ك٤تكمة القسمة العسكرية
. السػػػػػػػػػػػيد عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرٛتن بػػػػػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن كمػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػدين اٟتمػػػػػػػػػػػزاكم، 4
يابػػػة القضػػػاء باحملكمػػػة ـ، عػػػامل كمػػػدّرس كقػػػاٍض، إذ كغ ن1670ىػػػػ/1081ت

 . (77)العونية، مث يف احملكمة الكربل
ـ، كغ قضػػػػػاء 1708ىػػػػػػ/1120. السػػػػػيد إبػػػػػراىيم بػػػػػن ٤تمػػػػػد اٟتمػػػػػزاكم، ت5

، ك٤تكمػػة القسػػمة العسػػكرية، فكػػاف قاضػػيان يف (78)٤تكمػػة البػػاب مػػرات عديػػدة
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، (80)ـ1673ىػػػػ/1084، كسػػػنة(79)ـ1664ىػػػػ/1075ال ػػػًتات التاليػػػة: سػػػنة 
-1700ىػػػػػػ/1113 -ىػػػػػػ 1112، كيف سػػػػػنة (81)ـ1690ىػػػػػػ/1101كسػػػػػنة

ـ كػػػػػػػػاف قاضػػػػػػػػي القسػػػػػػػػمة 1702ىػػػػػػػػػ/1114ـ، كحػػػػػػػػىت بدايػػػػػػػػة عػػػػػػػػاـ 1701
ـ  1706ىػػػػػ/1118، كسػػػػنة (83)ـ1705ىػػػػػ/1117، كيف سػػػػنة(82)العسػػػػكرية

 . (84)كاف متوغ نيابة القضاء يف ٤تكمة الباب
، فالسػػيد ٤تمػد بػن كمػػاؿ الػدين بػػن (85)كمػا كػاف ٢تػػم دكر يف كاي ػة اهفتػاء     
، حيي يقوؿ ابنػو (86)ـ كغ اهفتاء اٟتن ي1674ىػ/1085د اٟتمزاكم ت٤تم

 السيد إبراىيم يف القصيدة اليت ذكر فيها نسبو:
 م تػي األناـ ٤تمد من قد رقى       بذراه فخران مذى  النعمػاف 
 (87)فرد الزماف ككاحد العصر الذم      كافت لو ال تول كال من ثافِ   

ليػػة علػػى اٞتوامػػع، كمالبػػان مػػا يرافػػق تلػػك التوليػػة كاي ػػة ككػػذلك يف كاي ػػة التو     
النظػػػر كالتوليػػػة علػػػى أكقػػػاؼ تلػػػك اٞتوامػػػع، كتتمثػػػل مهمػػػة ا١تتػػػوغ علػػػى اٞتػػػامع 
باالىتمػػاـ ٔتصػػاا اٞتػػامع كػػالًتميم كإجيػػار الوقػػف، كتوليػػة السػػيد السػػيد سػػعدم 

ية كعلػػى بػػن عبػػد الػػرٛتن اٟتمػػزاكم كاي ػػة التوليػػة علػػى جػػامع اٟتنابلػػة يف الصػػاٟت
 . (88)أكقافو أيضاُ 

سػػاةت عائلػػة ابػػن ٛتػػزة يف اٟتركػػة العلميػػة كاألدبيػػة الػػيت سػػادت يف دمشػػق،     
فباهضػػػافة لعػػػائالت دمشػػػقية علميػػػة كػػػآؿ الغػػػزم كال رفػػػور كالعمػػػادم كاٟتنبلػػػي، 
برزت عائلة ٛتزة/اٟتمزاكم اليت كاف أكثر علماء دمشق األشػراؼ منهػا، كأشػهر 

١تدّرسػػػػُت السػػػػيد عبػػػد الػػػػرٛتن ابػػػػن عالمػػػػة الزمػػػػاف كختػػػػاـ ىػػػ الء فخػػػػر العلمػػػػاء كا
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، ككػذلك (89)ال قهاء كاحملّدثُت السيد ٤تمد بن عُت احملققُت السػيد كمػاؿ الػدين
ـ كأبنػػاؤه كىػػم السػػيد عبػػد 1674ىػػػ/1085السػػيد ٤تمػػد بػػن كمػػاؿ الػػدين ت

ـ كػػػاف مػػػنهم 17ىػػػػ/11، كيف منتصػػػف القػػػرف(90)الػػػرٛتن كعبػػػد الكػػػرًن كإبػػػراىيم
، (91)زة ابػػػػن ٤تمػػػػد كأخيػػػػو السػػػػيد حسػػػػُت مػػػػن أصػػػػحاب العلػػػػم أيضػػػػان السػػػػيد ٛتػػػػ

كبقيت أٝتػاء أعػالـ آؿ ٛتػزة تػرد يف السػاحة الدمشػقية يف القػركف الالحقػة حػىت 
قػػػػػػاؿ فػػػػػػيهم الصػػػػػػيادم:  أ٧تػػػػػػ  بيػػػػػػتهم أمػػػػػػة مػػػػػػن العلمػػػػػػاء العػػػػػػاملُت كاحملػػػػػػّدثُت 

 . (92)كا١ت سرين 
ف ػػي ٣تػػاؿ التػػدرية فقػػد حػػاز آؿ اٟتمػػزاكم علػػى كثػػرة التػػدرية مػػن حيػػي     

عػػدد ا١تػػدارس، فقػػد كػػاف السػػيد عبػػد الػػرٛتن بػػن ٤تمػػد اٟتمػػزاكم كأخػػوه السػػيد 
إبػراىيم ةػا مػن أكثػر ا١تتنقلػُت يف ا١تػػدارس، حيػي دّرس كػل منهمػا يف أكثػر مػػن 

امػػػع دمشػػػق كيف أربػػػع مػػػدارس، كلقػػػد دّرس العلمػػػاء مػػػن عائلػػػة ابػػػن ٛتػػػزة يف جو 
مدارسػػها، كمػػنهم مػػن مكػػي سػػنوات طػػواؿ يف التػػدرية مثػػل ٤تمػػد بػػن النقيػػ  

، كاهػػرت عػػدة حػػاالت مػػن التوريػػي يف التػػدرية، (93)الػػذم دّرس أربعػػُت سػػنة
ف ػػػي ا١تدرسػػػة األمينيػػػة كػػػاف ا١تدرسػػػوف مػػػن آؿ ٛتػػػزة يتػػػداكلوف التػػػدرية فيهػػػا يف 

نيػػػة دّرس  ػػػا السػػػيد كمػػػاؿ ـ، كيػػػذكر أّف ا١تدرسػػػة الشػػػامية اٞتوا16ىػػػػ/10القػػػرف
 . (94)الدين اٟتمزاكم مث بعده كلده السيد علي مث السيد حسُت اٟتمزاكم

 ك٦تن توىل التدرية يف مدارس دمشق من آؿ ٛتزة:    
ىػػػ، 1017. مشػػة الػػدين ٤تمػػد بػػن حسػػُت بػػن كمػػاؿ الػػدين اٟتمػػزاكم ، ت 1

 .(95)دّرس ال قو الشافعي يف ا١تدرسة الشامية
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ىػػػػ، كػػػاف 1071بػػػن مشػػػة الػػػدين بػػػن حسػػػُت اٟتمػػػزاكم، ت. كمػػػاؿ الػػػدين 2
 .(96)يدّرس ال قو كاٟتديي

ىػػػػػػ، دّرس يف 1072. حسػػػػػُت بػػػػػن كمػػػػػاؿ الػػػػػدين ابػػػػػن ٤تمػػػػػد اٟتمػػػػػزاكم، ت3
، كالػيت (98)كدّرس يف ا١تدرسػة ال ارسػية برتبػة الػداخل (97)ا١تدرسة الشامية اٞتّوانية

 ىي من الرت  التدريسية العثمانية.
ىػػػ، كيف ا١تدرسػػة اٟتافظيػػة، 1067حسػػُت اٟتمػػزاكم، ت . ٛتػػزة بػػن ٤تمػػد ابػػن4

كدّرس يف خػػػارج دمشػػػػق بػػػػل يف أرقػػػى مػػػػدارس الدكلػػػػة العثمانيػػػة، كىػػػػي مػػػػدارس 
 .(99)الصحن الثمانية يف العاصمة

ىػػػػػػ، كػػػػػاف يػػػػػدّرس الت سػػػػػَت 1085. ٤تمػػػػػد بػػػػػن كمػػػػػاؿ الػػػػػدين اٟتمػػػػػزاكم، ت5
 .(100)مع األمومكاٟتديي كاألدب كالنحو كال قو يف ا١تدرسة التقوية كيف اٞتا

ىػػ، دّرس ال قػو 1081. عبد الرٛتن بن ٤تمػد بػن كمػاؿ الػدين اٟتمػزاكم، ت6
كاٟتػػػػديي كالنحػػػػو يف العاصػػػػمة اسػػػػطنبوؿ مث يف ا١تدرسػػػػة اٞتوزيػػػػة مث يف ا١تدرسػػػػة 

 .(101)الشامية اٞتّوانية مث يف اٞتامع األموم
 ىػػػ، كػػاف يػػدّرس ال قػػو كاٟتػػديي1118. عبػػد الكػػرًن بػػن ٤تمػػد اٟتمػػزاكم، ت7

 .(102)كاألدب يف ا١تدرسة القيمرية الربّانية، كيف ا١تدرسة التقوية
ىػػػػػػػ، دّرس اٟتػػػػػديي كا١تعقػػػػػػوالت 1120. إبػػػػػراىيم بػػػػػن ٤تمػػػػػػد اٟتمػػػػػزاكم، ت8

، (103)كا١تعػػاين كالبيػػاف كالنحػػو يف ا١تدرسػػة الصػػاٟتية كا١تاردانيػػة كاٞتوزيػػة كاأل٣تديػػة
 .(104)كدّرس صحيو البخارم يف بيتو
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ىػػػػػػػػ، دّرس 1132ابػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػد اٟتمػػػػػػػزاكم، ت. سػػػػػػػعدم بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الػػػػػػػرٛتن 9
ال رائ )ا١تواريػػػػػػػػػي( كاٟتسػػػػػػػػػاب، كا٢تندسػػػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػػػاحة يف ا١تدرسػػػػػػػػػة ا١تاردانيػػػػػػػػػة 

أم قػػراءة  -، ككػػاف السػػيد سػػعدم قػػد حصػػل علػػى كاي ػػة القػػراءة (105)كاٞتوزيػػة
ٔتدرسػػة  -مػػا الكتػػاب الػػذم يريػػد أف يشػػرحو العػػامل كذلػػك قبػػل البػػدء بالػػدرس 

يف كػل  (106)بػارات 6ـ كٔتعلػـو قػدره 1689ىػػ/1100العمرية بالصػاٟتية سػنة 
 . (107)يـو

سػػػاىم أفػػػػراد مػػػػن عائلػػػػة ابػػػػن ٛتػػػػزة  يف حركػػػػة التػػػػأليف الدمشػػػػقية، ك٧تػػػػد أّف     
مػػػ ل ي تلػػػك العائلػػػة كػػػانوا ىػػػم األكثػػػر تألي ػػػان مقارنػػػة ببقيػػػة األشػػػراؼ، فإضػػػافة 

ـ كمػػػا قبلػػػو، فقػػػد ألػػػف السػػػيد 16ىػػػػ/10لوجػػػود م ل ػػػات ألسػػػالفهم يف القػػػرف
،  (108)سُت بن كماؿ الدين بن ٤تمد مصن ات منها كتاب )التذكرة اٟتسينية(ح

كقيل عن السيد ٤تمد بن كماؿ الدين بن ٤تمد أنو ألف التآليف اٟتساف، فمػن 
م ل اتو أنو كضػع حاشػية علػى شػرح أل يػة ابػن مالػك يف النحػو، ككضػع ٖتريػرات 

،  (109)ت عػػػػدةعلػػػػى كتػػػػاب ا٢تدايػػػػة يف ال قػػػػو ككتػػػػ  رسػػػػائل كثػػػػَتة يف موضػػػػوعا
كػػػػػػػذلك كػػػػػػػاف لػػػػػػػو م ل ػػػػػػػات كشػػػػػػػرح تنػػػػػػػوير األبصػػػػػػػار كحاشػػػػػػػية علػػػػػػػى ت سػػػػػػػَت 

، كلػػو كتػػاب يف ال قػػو بعنػػواف  اػػا النجػػاة يف ا١تسػػائل ا١تنتقػػاة ، (110)البيضػػاكم
قّسمو على حس  أبواب ال قػو ا١تعتػادة، حيػي بػدأه ببػاب الطهػارة، كانتهػى بػو 

 . (111)بباب ال رائ 
، (112)عبد الكرًن لو ٣تموع فيو أشعار متنوعةككاف ألبنائو م ل ات، فالسيد     

كأمػػا أخػػوه السػػيد إبػػراىيم فقػػد ألػػف عػػدة م ل ػػات أشػػهرىا: البيػػاف كالتعريػػف يف 
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، الػػػػػذم يتنػػػػػاكؿ أسػػػػػباب كركد كثػػػػػَت مػػػػػن (113)أسػػػػػباب كركد اٟتػػػػػديي الشػػػػػريف
األحاديػػػػػػػػي النبويػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػد انتهػػػػػػػػػى مػػػػػػػػن تألي ػػػػػػػػػو يف الرابػػػػػػػػع مػػػػػػػػػن ٤تػػػػػػػػـر سػػػػػػػػػنة 

، كللسػػيد (114)ان للعاصػػمة اسػػطنبوؿ حينهػػاـ حيػػي كػػاف زائػػر 1707ىػػػ/1119
 . (115)عبد الرٛتن كتاب اٟتدائق كالغرؼ إضافة إىل ديواف شعر

اقتػػٌت أشػػراؼ مػػن آؿ ٛتػػزة كتبػػان كثػػَتة سػػواء يف بيػػوتم أـ يف ا١تػػدارس الػػيت و    
تولػػػوا اهشػػػراؼ عليهػػػا، فكػػػاف السػػػيد عبػػػد الكػػػرًن اٟتمػػػزاكم عنػػػده الكثػػػَت مػػػن 

كتابان يف الت سػَت كاٟتػديي كال قػو كالعقيػدة كالنحػو   118الكت  اليت ذُكر منها 
، كترد أمثلة علػى قيػاـ بعضػهم بشػراء كتػ  كشػراء السػيد (116)كمَتىا من العلـو

، (117)ٛتػػػزة بػػػن ٤تمػػػد اٟتمػػػزاكم كتػػػاب شػػػرح ا١تقامػػػات للشريشػػػي بثالثػػػُت قرشػػػان 
مػن كىي إشارة إىل ارت اع أٙتاف الكت ، ككاف السيد إبراىيم بن ٤تمد اٟتمػزاكم 

أكثػػػر النػػػاس إقتنػػػاءن للكتػػػ  حػػػىت إنّػػػو ١تػػػا تػػػويف كضػػػعت كتبػػػو يف اٞتػػػامع األمػػػوم 
، إضػافة هشػرافو علػى خػزانيت كتػ  (118)كالت تباع  حػىت مضػي شػهر بأكملػو

 . (119)ا١تدرسة العمرية، حيي ٖتوم كل كاحدة على مإات الكت 
كسػػاىم شػػعراء آؿ ٛتػػزة برفػػد ا١تكتبػػة العربيػػة بعػػدد مػػن دكاكيػػن الشػػعر، كمػػا     

سػػػاةوا يف ا١تطارحػػػات ك٣تػػػالة األدب الػػػيت مالبػػػان مػػػا تعقػػػد يف أحػػػد ا١تتنزىػػػات 
الدمشػػقية، ككثػػر يف شػػعرىم شػػعر ا١تػػدائو النبويػػة ا١ترتبطػػة بالشػػعر الصػػويف، ككػػاف 

 ا التشابيو.٢تم دكر يف شعر األحاجي كالبديعيات اليت منه
كيظهػػر أّف عائلػػة اٟتمػػزاكم ىػػي مػػن أشػػعر عػػائالت دمشػػق، فقػػد اهػػر فيهػػا     

عػػػػدد مػػػػن الشػػػػعراء ا١تبػػػػدعُت مثػػػػل السػػػػيد حسػػػػُت بػػػػن كمػػػػاؿ الػػػػدين بػػػػن ٤تمػػػػد 
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، ذكػػر لػػو احملػػل (120)ـ، كىػػو شػػاعر كأديػػ  لػػو نظػػم كنثػػر1662ىػػػ/1072ت
مصػػن ات ، كتػػرؾ آثػػاران مػػن ذلػػك يف (121)بعػػ  مػػن شػػعره يف فػػن ا١تػػدح كالغػػزؿ

أبرزىػػػا )درر الكػػػالـ( ككتػػػاب )التػػػذكرة اٟتسػػػينية( الػػػذم ٚتػػػع فيػػػو شػػػعران لشػػػعراء 
 .  (122)سابقُت إضافة إىل شعر من إبداعو

كأشػػػػػػػػػػػهر شػػػػػػػػػػػػعرائهم السػػػػػػػػػػػػيد ٤تمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن كمػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػدين بػػػػػػػػػػػػن ٤تمػػػػػػػػػػػػد     
ـ، كأبنػػػػػاؤه الثالثػػػػػة عبػػػػػد الػػػػػرٛتن كعبػػػػػد الكػػػػػرًن كإبػػػػػراىيم، 1674ىػػػػػػ/1085ت

، فأمػػا السػػيد ٤تمػػد فقػػد كػػاف لػػو كثػػَت (123)ميػػلفكلهػػم نظمػػوا الشػػعر العػػذب اٞت
، كأثػػٌت علػػى أدبػػو كشػػعره احملػػل يف ن حتػػو، كذكػػر أصػػنافان (124)مػػن الشػػعر البػػديع

مػػن شػػػعره، كا١تػػػدح النبػػػوم كالغػػػزؿ كالوصػػف كوصػػػف الشػػػي  ككصػػػف دمشػػػق، 
أم يػػذكر أبياتػػان مػػن الشػػعر تػػدؿ علػػى كلمػػة أك شػػيء أك  –كاأللغػػاز كاألحػػاجي 

أم ذكػػػػر أبيػػػػات يف ٣تلػػػػة يعّقػػػػ  عليهػػػػا اٞتالسػػػػوف  – ، كالتضػػػػمُت-اسػػػػم مػػػػا
، ف ػي جلسػة –بأبيات أخرل شػريطة أف تنتهػي كػل األبيػات بعجػز بيػت كاحػد 

شعرية بدأ السيد ٤تمد بأبيات انتهت بعجز بيت قاؿ فيو: )ىذا مقاـ ا١تسػتجَت 
لك العائذ(، مث أنشد أبناؤه عبد الرٛتن مث عبػد الكػرًن مث إبػراىيم أبياتػان تنتهػي بػذ

العجػػػز، مث ضػػػّمن ذلػػػك عػػػدد مػػػن األعيػػػاف اٟتاضػػػرين مثػػػل عبػػػد الغػػػٍت النابلسػػػي 
كالعكػػربم، إضػػافة لنثػػر فيػػو ُٚتػػل قصػػَتة ٖتػػوم ِحكمػػان ٥تتل ػػة، كنثػػر يف أكصػػاؼ 

 ، كما ذُكر للسيد ٤تمد ا١تذكور سابقان ديواف شعر ٚتيل.(125)طبيعية ٚتيلة
أديبػػػان شػػػاعران لػػػو ديػػػواف كأكثػػػرىم شػػػعران ابنػػػو السػػػيد عبػػػد الػػػرٛتن الػػػذم كػػػاف     
، كقد كثر مدح أدبو يف ا١تصػادر، فقػاؿ فضػل ايب احملػل:  ىػو األريػ  (126)شعر
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ابػػػن األريػػػ  كاألديػػػ  ابػػػن األديػػػ  شػػػعره البػػػدر الطػػػالع، ح ػػػ  األشػػػعار كنظػػػم 
، كقػػػاؿ عنػػػو ابػػػن شاشػػػو: إّف لػػػو أدبػػػان كشػػػعران كزىػػػر الريػػػاض (127 )الشػػػعر صػػػغَتان 

، كأكثػر (128)ارحػات كثػَتة، كقػد أبػدع يف التشػبيوكاآلداب، كلو نثػر بػرع فيػو كمط
من الوصف يف شعره، كوصف الصاٟتية ككصف الورد كاليػاٝتُت كالربيػع كالطيػور 

، كلػػػػو يف ا١تعارضػػػػات أبيػػػػات (129)كالريػػػػاح، ككصػػػػف دمشػػػػق كمتنزىاتػػػػا كأاارىػػػػا
، إضػػافة هبداعػػو يف شػػعر الغػػزؿ كا١تػػدح (130)كقصػػائد عػػارض فيهػػا أدبػػاء آخػػرين

النثر حىت قاؿ فيو احملل:   لقد أتى بأبدع ما يسػتعذب كيسػتغرب  كال صاحة يف
، كقػػد أكرد لػػو  ػػاذج مػػن أدبػػو يف صػػ حات ن حتػػو،  (131)كيسػػتبدع كيسػػتظرؼ 

كمػػا الحػػ  أنػػو أيكثيػػر مػػن األلغػػاز كاألحػػاجي كا١تعميػػات كاعتػػٌت  ػػذا ال ػػن مػػن 
سػػ و ، كنقػػل ابػػن الراعػػي لػػو شػػعران يف كصػػف الغوطػػة ككصػػف (132)فنػػوف البػػديع

 .  (133)قاسيوف كالربوة كمناطق أخرل
ـ( شػػػعر عػػػذب يف ا١تػػػدح 1706ىػػػػ/1118ككػػػاف للسػػػيد عبػػػد الكػػػرًن )ت    

، كمػن شػعره (134)كالوصف كالغزؿ ، كقد ُكصف بأّف لػو شػعران لطي ػان كنثػران حسػنان 
، كلو موشو (135)قصيدة مطولة يف ا١تدح النبوم، كذكر لو ابن كّناف أبيات شعر

 :(136)ككصف لدمشق من أبياتو شعرم أيضان فيو مدح
 يا زمانان بالتهاين سل ان              يف رىب جّلق ذات اٟتسػػن

 مل أجد بعدؾ يومان خل ان             ال عدت ذكراؾ رط  األلسن
ـ( شعر كنثر لكنو قليل، كمنو قصػيدة 1708ىػ/1120كألخيو السيد إبراىيم )

 . (137)طويلة يذكر فيها نس  عائلتو آؿ اٟتمزاكم



 مجلة دورية دولية محكمة        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية            
 

 14الصفحة  97العدد 
 

كمػػن شػػعراء تلػػك العائلػػة السػػيد سػػعدم بػػن عبػػد الػػرٛتن، الػػذم أثنػػت عليػػو     
السػػػجالت الشػػػرعية بالرباعػػػة يف األدب   عػػػُت النػػػبالء كهػػػف ال صػػػحاء سػػػليل 

 .(138)العلماء صدر الطالب من كرع اآلداب من أص ى شراب 
 ككػػػاف لشػػػعراء آؿ ٛتػػػزة مسػػػاةة يف حضػػػور اجملػػػالة األدبيػػػة كالشػػػعرية، كالػػػيت    

مالبان ما تكوف يف متنػزه أك حديقػة منّػاء، ك ضػرىا عػدد مػن كبػار أعيػاف دمشػق 
كمن خارجها، كمجلة حضره ا٠تيارم ا١تػدين صػاح  الرحلػة ا١تشػهورة، حيػي 
مدحو السيد ٤تمػد بػن كمػاؿ الػدين كابنػو عبػد الػرٛتن بأبيػات ٚتيلػة إضػافة لنثػر 

 . (139)كبديع
كبػػػار يف دمشػػػق كخارجهػػػا، كمػػػن سػػػاىم آؿ ٛتػػػزة يف أخػػػذ العلػػػم عػػػن علمػػػاء     

أمثلػػة األخػػذ عػػن علمػػاء قػػدموا لزيػػارة دمشػػق، زيػػارة العػػامل عبػػد الكػػرًن الكػػردم 
، (140)الػػػذم قػػػدـ دمشػػػق، فأخػػػذ عنػػػو السػػػيد ٤تمػػػد بػػػن كمػػػاؿ الػػػدين اٟتمػػػزاكم

كمػػنهم مػػن أخػػذ العلػػم عػػن علمػػاء كثػػَتين، فقػػد أخػػذ السػػيد إبػػراىيم بػػن ٤تمػػد 
مصػػػػػػػر كالعاصػػػػػػػمة اسػػػػػػػطنبوؿ  شػػػػػػػيخان مػػػػػػػن دمشػػػػػػػق كمػػػػػػػن 80اٟتمػػػػػػػزاكم عػػػػػػػن

، ككثػػػَتان مػػػا كػػػاف أخػػػذ العلػػػم عػػػن اآلبػػػاء، فالسػػػيد علػػػي بػػػن ٤تمػػػد (141)كمَتىػػػا
، كأخػػػذ السػػػيد (142)ـ( أخػػػذ العلػػػم عػػػن كالػػػده1651ىػػػػ/1061اٟتمػػػزاكم )ت

ـ( عن أبيو كجده كعمو 1720ىػ/1132سعدم بن عبد الرٛتن اٟتمزاكم )ت
 . (143)مث أخذ عن علماء آخرين

لػػى نيػػل اهجػػازات عػػن كبػػار العلمػػاء، كنسػػتدؿ بػػذلك لقػػد حػػرص آؿ ٛتػػزة ع   
من خالؿ تعلقهم بالعلماء القادمُت إىل دمشػق، فالسػيد ٤تمػد بػن كمػاؿ الػدين 
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يلػػتمة رامبػػان مػػن ا٠تيػػارم ا١تػػدين الواصػػل إىل دمشػػق بػػأف جييػػز ابنػػو السػػيد عبػػد 
الػػػػػػرٛتن كيكتػػػػػػػ  لػػػػػػو إجػػػػػػػازة يف اٟتػػػػػػديي النبػػػػػػػوم، في ػػػػػػرح االبػػػػػػػن بنيػػػػػػل تلػػػػػػػك 

 . (144)اهجازة
، كنلح  فيها (145)أكثرت كت  ا١تشيخات من األمثلة على أخذ اهجازات    

حصػػوؿ بعػػ  مػػن عائلػػة آؿ ٛتػػزة علػػى إجػػازات بعلػػـو ٥تتل ػػة، كمػػا ىػػو شػػأف 
السيد ٤تمد بػن كمػاؿ الػدين اٟتمػزاكم الػذم أخػذ عػن ا١تيػداين فأجػازه، كأجػازه 

كالعّكػػػارم كأبػػػو  ٤تمػػػد اٟتن ػػػي كأجػػػازه الػػػنجم الغػػػزم، كأجػػػازه اٟتريػػػرم كالقػػػربدم
ال تو كالعمادم يف ال قو كاٟتديي، كأجازه ا١تال عبػد الكػرًن يف علػم الكػالـ، مث 
ناؿ إجازات من علماء مكة ا١تكّرمة كمن علماء ا١تدينة ا١تنّورة ككلها يكت  فيها 

 . (146)أنو أجازه أحد العلماء بسائر مركياتو
ركة العلميػة بدمشػق أّف كبػار إّف من أدلة مساةة عائلة اٟتمزاكم يف دعم اٟت    

علماء دمشق ٗترجوا على عدد من علمائها، فالعامل الشهَت عبد الغٍت النابلسي  
كاف من أبرز شيوخو السيد ٤تمد بن كماؿ الدين اٟتمزاكم، الػذم كصػف بأنػو  
، فكػػػاف لػػػو معرفػػػة بال قػػػو كأصػػػولو كاٟتػػػديي كالت سػػػَت كالنحػػػو  كػػػاف كثػػػَت العلػػػـو

 .(147)كاآلداب
ٛتػػزة مػػن العػػائالت الدمشػػقية الػػيت ٖتولػػت مػػن الشػػافعية إىل اٟتن يػػة،  يعػػد آؿ   

حيػػػػػػي كػػػػػػانوا يف القػػػػػػركف التاسػػػػػػع كالعاشػػػػػػر كمنتصػػػػػػف اٟتػػػػػػادم عشػػػػػػر ا٢تجػػػػػػرم 
شافعيُت، مث أصبحوا أحنافان، كقيل إّف أكؿ من ٖتّنف منهم ىػو السػيد ٤تمػد بػن  

يل ـ، كيظهر أّف ىناؾ من ٖتّنف قب1674ىػ/1085كماؿ الدين اٟتمزاكم ت
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ـ، كاسػػتمر أعػػالـ 1657ىػػػ/1067ذلػك مػػنهم، مثػػل السػػيد ٛتػػزة بػػن ٤تمػػد ت
 ىذه العائلة على ا١تذى  اٟتن ي يف القركف الالحقة.

كيالح  أّف التغيَت عادة مػا يكػوف إىل ا١تػذى  اٟتن ػي، كسػب  ذلػك يرجػع     
 إىل مكانػػة ال قػػو اٟتن ػػي عنػػد السػػلطة العثمانيػػة، ٦تػػا يعػػٍت أّف مػػن يريػػد أف يرتقػػي
ا١تناصػػ  العليػػا يف الدكلػػة فعليػػو أف يكػػوف حن ػػي ا١تػػذى ، ف ػػي القضػػاء يكػػوف 
القاضي اٟتن ي مقدمان على مَته من القضاة، كىػذا عكػة مػا كػاف لػدل الدكلػة 
ا١تملوكيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػيت قػػػػػػػػػػّدمت القاضػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػافعي، كجعلػػػػػػػػػػت أعلػػػػػػػػػػى ا١تناصػػػػػػػػػػ  

، كلػػػػذلك كػػػػاف مالبيػػػػة علمػػػػاء دمشػػػػق يف العهػػػػد ا١تملػػػػوكي ىػػػػم (148)للشػػػػافعيُت
شػػػوافع، بينمػػػا أصػػػبو األحنػػػاؼ ىػػػم األكثػػػر يف العهػػػد العثمػػػاين، حيػػػي احتػػػاج 
التحػػػػوؿ إىل اٟتن يػػػػة مػػػػدة تقػػػػارب القػػػػرف، فػػػػإّف القػػػػرف العاشػػػػر ا٢تجػػػػرم رمػػػػم أنػػػػو 

 عثماين إال أّف التحوؿ فيو كاف نادران.
 
اهػػر عػػدد مػػن مالكػػي األراضػػي مػػن الــدور االقتصــادي لعائلــة الحمــزاوي:  -

لسػيد ٤تمػػد بػػن كمػاؿ الػػدين النقيػػ  اٟتمػزاكم الػػذم تػػرؾ عائلػة اٟتمػػزاكم مثػػل ا
إرثان كاسعان من البساتُت كاٞتنائن كالدكر، كما كاف البنو السيد عبد الكرًن أراٍض  
كثَتة، كقد شاركو يف ٘تّلكها أخوه السيد إبراىيم، كمن تلك األراضي مػا كرد يف 

إبػػػػراىيم  حجػػػػة شػػػػرعية كجػػػػود سػػػػتة بسػػػػاتُت تعػػػػود للسػػػػيد عبػػػػد الكػػػػرًن كالسػػػػيد
اٟتمػػػػزاكم كتقػػػػع يف منػػػػاطق ٥تتل ػػػػة ككلهػػػػا ُتسػػػػقى سػػػػقيان كٖتػػػػوم أشػػػػجار فواكػػػػو 
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، كػػذلك امتلكػػت الشػػري ة ٧تيبػػة ابنػػة كمػػاؿ الػػدين اٟتمػػزاكم أراٍض  (149)متنوعػػة
 . (150)كثَتة منها جنينة يف النَتب، كبساتُت يف ٤تلة ٛتاـ السكاكرية

أٝتػػػػاء عػػػػائالت مػػػػن كاشػػػػتهرت بسػػػػاتُت كأراٍض كجنػػػػائن يف دمشػػػػق كقراىػػػػا ب    
دمشق، كمن ذلػك مزرعػة اٟتمزاكيػة ا١تشػتملة علػى مػراس متنوعػة كتقػع يف اػاىر 

، كيبػدك أاػا (151)دمشق بأراضي قلبُت كشر ا من ار تورا، كىػي ملػك آؿ ٛتػزة
 للسيد كماؿ الدين اٟتمزاكم ألّف لو بستانان ٣تاكران لتلك ا١تزرعة.

استخدـ فالحو دمشق يف حراثة كزراعة أراضيهم أدكات ٥تتل ة أطلػق عليهػا     
يف السػػػجالت )آلػػػة اٟتػػػرث( أك آلػػػة اٟتػػػرث كالزراعػػػة أك )آلػػػة ال الحػػػة(، كتتمثػػػل 
ىػػذه األدكات الزراعيػػة بسػػكك حديػػد للحراثػػة ك٣تلػػوؼ ك٣ترفػػة كمناجػػل حديػػد 

َت مػػػػن كمنػػػػاكي حديػػػػد كعػػػػدكؿ كخيشػػػػات كحبػػػػاؿ كلػػػػوح خشػػػػ  للػػػػّدراس كنِػػػػ
ا٠تشػػػ  كبعػػػ  اٞتلػػػود كمرابيػػػل كأعػػػواد خشػػػ  كمػػػواعُت ٨تػػػاس كإبريػػػق ٨تػػػاس 

، كقػػد كانػػت لػػدل السػػيد عبػػد الكػػرًن بػػن (152)يوضػػع فيػػو البػػذار كمنشػػار حديػػد
٤تمػػػد اٟتمػػػزاكم آلػػػة فالحػػػة تشػػػتمل علػػػى أبقػػػار كعجػػػل كٛتػػػارة كسػػػبعة سػػػكك 

أّف ، كيالحػػػ  ىنػػػا (153)حديػػػد كمػػػاعوف ٨تػػػاس كإبريػػػق للبػػػذار كمنشػػػار كِعػػػدلُت
الدكاب تعد من آلػة ال الحػة، كمػا أاػم يعتمػدكف علػى أعػداد كبػَتة مػن األبقػار 

 للحراثة.
مل ٧تػػػد لعائلػػػة اٟتمػػػزاكم اىتمػػػاـ بػػػاٟترؼ كا١تهػػػن الدمشػػػقية، كذلػػػك ١تػػػػيلهم     

الواضو ٕتاه اٞتان  العلمي، كرمم أام مل ميارسوا حرفة إال أام ٘تّلكوا احملػالت 
شػػارؾ بعضػػهم مػػع مػػَتىم يف امػػتالؾ بعػػ  اٟتوانيػػت اٟترفيػػة كاٟتوانيػػت، فقػػد ت
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التجاريػػة، فقػػد تشػػارؾ السػػيد ٤تمػػد بػػن كمػػاؿ الػػدين اٟتمػػزاكم مػػع ٤تمػػود جلػػل 
، ككرد أّف الشػػري ة (154)كمػػراد بػػن يوسػػف يف امػػتالؾ بعػػ  العقػػارات كاٟتوانيػػت

٧تيبة ابنة كماؿ الدين اٟتمزاكم كانت ٘تلك حانوتان معدان للحالقة يقع يف سػوؽ 
ا٠تيػػػػػاطُت، كىػػػػػو يشػػػػػتمل علػػػػػى بػػػػػاب زجػػػػػاج بلّػػػػػور كمصػػػػػاط  كرفػػػػػوؼ كمقعػػػػػد 

، كىػػذا يشػػَت إىل األدكات الػػيت كػػاف اٟتػػالؽ يسػػتعملها آنػػذاؾ، مثػػل (155)خشػػل
ا١تقعػػد الػػذم جيلػػة عليػػو اهنسػػاف الػػذم يريػػد أف  لػػق، كقػػد أشػػارت اٟتجػػة أّف 

 شويكي. الشري ة خاتوف باعت ىذا اٟتانوت إىل السيد عبد الباقي بن أٛتد ال
كػػػػاف للمػػػػرأة اٟتمزاكيػػػػة دكر يف النشػػػػاط التجػػػػارم الدمشػػػػقي، فقػػػػد امتلكػػػػت      

الشري ة ٧تيبػة ابنػة كمػاؿ الػدين اٟتمػزاكم حػانوتُت متالصػقُت يف سػوؽ جقمػق، 
 . (156)ككاف أحد اٟتانوتُت تباع فيو القهوة

ذُكر من ٛتامات دمشق العامة ٛتّاـ القاضي ٛتػزة، كىػو مػن ٛتّامػات جبػل     
يوف، كقػػػاؿ ٤تقػػػق كتػػػاب ا١تواكػػػ : لعلػػػو القاضػػػي عػػػز الػػػدين ٛتػػػزة اٟتسػػػيٍت قاسػػػ
، كٛتاـ تابع لوقف ابن ا١تزّلق، كيعػرؼ ْتمػاـ الصػي ي، كيقػع يف (157)ىػ874ت

بػػاطن دمشػػق داخػػل بػػاب الشػػامور اٞتػػواين، ك ػػوم مصػػاط  مسػػتديرة الشػػكل 
اس، كبركػػة مػػاء يصػػلها مػػن اػػر القنػػوات كبيػػت حػػرارة كأجرنػػة كقػػدرين مػػن النحػػ

ككػػاف ىػػذا اٟتمػػاـ مػػ جران، كيعػػود رْتػػو للسػػيد عبػػد البػػاقي بػػن ا١تزلّػػق كأكالد عمػػو 
 .  (158)كالسيد عبد الكرًن اٟتمزاكم ألف جده ألمو من آؿ ا١تزّلق

ت اكتت ثركات عائلة اٟتمزاكم ما بُت ال قر كالغٌت، فأمػا الغػٌت فػإّف ا١تصػادر     
العػيي مثػل السػيد ٤تمػد بػن حسػُت قد ذكرت أعالمان كانوا يف ماية الغٌت كرمػد 
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بن ٤تمد اٟتمزاكم الذم  أقبلت عليو الدنيا فحّصل جاىان كماالن كعقاران فوؽ ما 
، كيف ا١تقابػػػل كػػػاف يوجػػػد أفػػػراد آخػػػرين مػػػنهم عاشػػػوا يف فقػػػر كقلػػػة (159)يوصػػػف 

 .(160)ماٍؿ مثل السيد علي بن اٟتسُت اٟتمزاكم
ٛتػزة فػإّف أبػرز ا١تاّلكػُت ىػو عبػد  كفيما يتعلق بػاألمالؾ العقاريػة السػكنية آلؿ   

الكرًن اٟتمزاكم الذم كانت لو دار ذات حجم كبَت يف ٤تلة باب ا١تصلى كالػيت 
سػػلطاين ذىػػل، كٖتػػوم بيتػػُت، حيػػي يوجػػد بػػاب يوصػػل إىل  81اشػػًتاىا ٔتبلػػ  

حوش ٝتاكم فيو بايكة ذات سقف، مث توجد ٜتة مػرؼ علويػة كإيػواف علػوم 
امتلكػػػت ا١تػػػرأة اٟتمزاكيػػػة العقػػػارات السػػػكنية، و ،(161)يصػػػعد إليهػػػا بسػػػّلم حجػػػر

فقػػد كػػػاف للشػػري ة ٧تيبػػػة اٟتمػػػزاكم دار كبػػَتة يف ٤تلػػػة درب الػػوزير تشػػػتمل علػػػى 
 .  (162)ساحة كبيت صغَت كإيواف كمطب  كطبقتُت كمرافق أخرل

أما ما يتعلق بالوقف فإنو يتم تعيُت الناار على الوقف بثالث طرؽ أكالىا:     
ءة سلطانية ٗتولو ذلك، كتأ  ىذه الرباءة _ أم قرار بتولية اٟتصوؿ على برا

أحد على كقف ما_ من الباب العاغ يف عاصمة الدكلة العثمانية، كيتطل  
ذلك كاسطة توصل اسم الناار ١تس كغ الدكلة الكبار، حيي يتم الس ر إىل 

العاصمة، فقد سافر السيد إبراىيم بن ٤تمد اٟتمزاكم ليأ  بتولية كقف 
األشراؼ كتولية كاائف أخرل، حيي أقره القاضي  يف كاي ة التولية على 

أكقاؼ األمَت منجك ٔتوج  الرباءة الشري ة السلطانية ا١ت صحة بتوجيو ذلك 
. كيظهر أّف مسألة الس ر صعبة التحقيق لوجود عوارض مثل (163)لو... 

 .(164)معارضة الواغ كأمره برجوع ا١تسافر
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كمػػػن مهػػػاـ النػػػاار ضػػػبط الوقػػػف كقػػػب  مسػػػتحقاتو كماللػػػو، كالعمػػػل علػػػى     
تنظيمػػو كعػػدـ تعطّلػػو، كتنظػػيم سػػجالتو كدفػػاتره، فقػػد كرد أّف السػػيد إبػػراىيم بػػن 
٤تمػػػد اٟتمػػػزاكم نػػػاار ا١تدرسػػػة العمريػػػة لديػػػو دفػػػًت يسػػػجل فيػػػو أٝتػػػاء ا١تسػػػتعَتين 

ف بن سو، ك دد مدة ، ككذلك كاف الناار يتوىل تأجَت الوق(165)لكت  ا١تدرسة
، كإذا تػػػػأخر ا١تسػػػػتأجر عػػػػن الػػػػدفع أك ماطػػػػل فيػػػػو (166)التػػػػأجَت كمقػػػػدار األجػػػػرة

 اصمو الناار أماـ القاضي، كزاد بع  الناارين على الوقف، فمنهم من عّمػر 
، (167)ضػػر ان كقبابػػان ٣تػػاكرة للوقػػف كجعلهػػا مػػن الوقػػف، كمػػنهم مػػن بػػٌت مسػػجدان 

اء كتػػرميم يف الوقػػػف، كمقابػػل ذلػػػك يأخػػػذ كيف حػػاالت يقػػػـو النػػاار بتعمػػػَت كبنػػػ
متحصل تأجَت الوقف لسنوات كما فعل السيد إبراىيم بن ٤تمد اٟتمزاكم حُت 
عّمر طاحونة كقف ا١تدرسة العمرية مقابل حصولو على ملة تأجَتىا مدة ٜتسػة 

 .(168)عقود كل عقد ثالث سنوات
ف يف كمن آؿ ٛتزة الذين تسّلموا كاي ة ناار أك متوغ على كق    
ـ: كماؿ الدين بن ٤تمد اٟتمزاكم الذم كاف نااران على كقف 17ىػ/11القرف

أجداده بٍت ا١تزلق، ككذلك كاف ٤تمد بن حسُت اٟتمزاكم نااران على الوقف 
، ككاف عبد الكرًن بن ٤تمد اٟتمزاكم نااران كمتوليان على كقف أجداده (169)ذاتو

كتوىل سعدم بن عبد الرٛتن ، (170)بٍت ا١تزلق ككقف جده ٔتصر األمَت خَت بك
 .(171)اٟتمزاكم أكقاؼ جامع اٟتنابلة

أما إبراىيم بن ٤تمد اٟتمزاكم فكاف أكثرىم تولية كنظارة لألكقاؼ، كىي     
أكقاؼ ا١تدرسة العمرية، كأكقاؼ اٞتامع اٞتديد بالصاٟتية، كأكقاؼ األمَت 
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لكرًن منجك يف دمشق كحل ، ككقف األشراؼ، كتوىل مع أخيو السيد عبد ا
اٟتمزاكم نظارة كقف األمَت خَت بك كاألمَت قانصوه يف مدينة القاىرة 

، كما كاف متوليان على ا١تدرسة العمرية كما فيها من مرافق، كما كغ (172)ٔتصر
، كيالح  أّف مالبية من تسلموا كاي ة (173)أيضان ا١تدرسة ا١تاردانية بالصاٟتية

السيد إبراىيم اٟتمزاكم كاف متوليان التولية على ا١تدارس كانوا مدّرسُت  ا، ف
 .(174)كمدّرساُ يف ا١تدرسة اٞتوزية

ساىم أبناء اٟتمزاكم يف استإجار األكقاؼ يف دمشق، فقد استأجر إبراىيم     
بن ٤تمد اٟتمزاكم داران من كقف السيد ٤تمد الصمادم بثالثُت قرشان كل 

 فيها مراس بساتُت 3،  كاستأجر حسُت بن كماؿ الدين اٟتمزاكم (175)سنة
، كما (176)فواكو يف جرمانا من كقف أٛتد ابن شعباف بأربعُت قرشان كل سنة

يالح  مشاركة ا١ترأة اٟتمزاكية يف استإجار موقوفات زراعية كسكنية كٕتارية، 
كمن ذلك استإجار الشري ة عائشة ابنة السيد عبد الرٛتن اٟتمزاكم داران يف 

 . (177)سيالقباقبية تتبع كقف السيد ٤تمد العبا
أكردت حجػػػػا سػػػػجالت ٤تػػػػاكم دمشػػػػق الشػػػػرعية كثػػػػَتان مػػػػن حػػػػاالت البيػػػػع     

كالشػػػػراء الػػػػيت يكػػػػوف أحػػػػد الطػػػػرفُت فيهػػػػا مػػػػن آؿ ٛتػػػػزة، كا١تالحػػػػ  علػػػػى تلػػػػك 
اٟتػػاالت تػػوزع مبيعػػات آؿ ٛتػػزة علػػى ثالثػػة أنػػواع مػػن العقػػارات ىػػي العقػػػارات 

مّثل آؿ ٛتزة يف ذلػك  الزراعية كالعقارات التجارية كالعقارات السكنية، كأبرز من
: السيدة ٧تيبة ابنة كماؿ الػدين اٟتمػزاكم، كالسػيد عبػد الكػرًن بػن ٤تمػد كأخيػو 

 .(178)إبراىيم
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كما كردت ذكر ٟتاالت اقًتاض بُت آؿ ٛتزة كمَتىم، كا١تالحػ  علػى تلػك      
كخاصػػػة السػػػيدين عبػػػد الكػػػرًن كأخيػػػو إبػػػراىيم  اٟتػػػاالت كثػػػرة اقػػػًتاض اٟتمػػػزاكيُت

كلػػػػدا ٤تمػػػػد اٟتمػػػػزاكم، كمػػػػن الالفػػػػت للنظػػػػر اقػػػػًتاض آؿ اٟتمػػػػزاكم مػػػػن طائ ػػػػة 
القبوقوليػػػة أكثػػػر مػػػن ال إػػػات األخػػػرل، ٦تػػػا يبػػػُت ارتبػػػاطهم اقتصػػػاديان بالقبوقوليػػػة 
أكثػر، كمػػن أكثػر قػػيم القػركض الػػواردة يف حجػا السػػجالت ىػي اقػػًتاض السػػيد 

دينػػػار  900اٟتمػػزاكم مػػن علػػػم الػػدين النّجػػار العرّتػػػي مبلػػ   ٤تمػػد بػػن حسػػػُت
، كمػػػا يالحػػػ  نػػػدرة (180)، كىػػػذا يشػػػَت إىل ارت ػػػاع مديونيػػػة آؿ ٛتػػػزة(179)ذىػػػل

الضػػػعف ا١تػػػاغ لػػػدل آؿ ٛتػػػزة  حػػػاالت أقػػػراض آؿ ٛتػػػزة لغػػػَتىم، ٦تػػػا يشػػػَت إىل
   أخرل. دمشق مقارنة بعائالت

 
تمػع الدمشػقي الشػعل، كيظهػر مػا ٘تثل عائلة ابن ٛتزة عينة مػن اجمل الخاتمة: -

٢تػػػا مػػػن تػػػأثَت يف ا١تكانػػػة االجتماعيػػػة داخػػػل اجملتمػػػع، كاألبػػػرز مػػػن ذلػػػك التػػػأثَت 
، كمل يظهر التػأثَت الصػويف كمػا العلمي كاألد  كالثقايف الذم مارستو تلك العائلة

كػػػػاف كشػػػػأف اجملتمػػػػع بأكملػػػػو الػػػػذم  ىػػػػو شػػػػأف كثػػػػَت مػػػػن العػػػػائالت الدمشػػػػقية، 
 التصوؼ أساسو.

كرمػػم أّف آؿ ٛتػػزة مل يعنػػوا بػػاٟترؼ كالصػػناعات  إال أاػػم سػػاةوا يف امػػتالؾ    
العقارات اٟترفية كالتجارية، ككانت عالقاتم االقتصادية مػع فإػة العسػكر متوثقػة 

 من خالؿ عملية االستإجار كالتأجَت كالبيع كالشراء كالقركض.
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عا١تان باألنساب، انتسبت إليو عائالت  ( يسمى اٟتسُت ا١تنتوؼ أك النتيف، كقد كاف 1
كثَتة خاصة يف الشاـ كمصر، فأكالده الذكور ىم إٝتاعيل كعلي كحسن كأٛتد، انظر: 

،  بحر األنساب أو المشجر اٟتسيٍت النج ي، السيد ٤تمد بن أٛتد بن عميد الدين
، نسخة ٥تطوطة مصورة عن دار الكت  ا١تصرية الكّشاف ألصول السادة األ راف

بحر ، )سيشار لو: اٟتسيٍت النج ي، 75قاىرة يف جامعة م تة يف األردف، ؽبال
مجموع  ي ـ(، 1975ىػ/1395(  اٟتمزاكم، الشي  ٤تمد بن حسُت )تاألنساب

، ٥تطوط، اعتٌت بإخراجو بساـ اٟتمزاكم، نسخة يف مكتبة نسب وتراجم  ل الحمزاوي
جموع  ي نسب م، )سيشار لو: اٟتمزاكم، 45، ؽ16450األسد بدمشق رقم 

 (. وتراجم  ل الحمزاوي
مشيخة السيد كمال ـ(، 1527ىػ/933( أبو البقاء، كماؿ الدين ٤تمد بن ٛتزة )ت2

، ٥تطوط الدين أبي البقاء محمد بن حمزة بن أحمد الحسيني الدمشقي الشا عي
، ؽ قبل األخَتة )سيشار 258نسخة مصورة يف مركز الوثائق باٞتامعة األردنية، شريط 

(  األيو  األنصارم، شرؼ الدين موسى مشيخة كمال الدينأبو البقاء، لو، 
ـ، ٖتقيق عدناف إبراىيم، 2،نزهة الخاطر وبهجة الناظرـ(، 1594ىػ/1002)ت

نزهة ،)سيشار لو: األيو  األنصارم، 1/114ـ، 1991منشورات كزارة الثقافة، دمشق 
 (.الخاطر

 ىػ. 993 15، 257، ص1( سجل شرعي رقم3
تراجم األعيان من أبناء ـ(، 1615ىػ/1024( البوريٍت، اٟتسن بن ٤تمد )ت 4

ـ، ٖتقيق صالح الدين ا١تنجد، مطبوعات اجملمع العلمي العر ، دمشق 2، الزمان
 (. تراجم األعيان.)سيشار لو: البوريٍت، 2/375ـ، 1959
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بذلك نسبة للمناخل اليت تنّخل الدقيق كمَته، كيقع ىذا  ( يسمى سوؽ ا١تناخلية5
السوؽ يف باب ال رج، كيكثر فيو بيع أدكات النّجارين كالصّناع، انظر: الشها ، قتيبة، 

، منشورات كزارة الثقافة السورية، دمشق أسواق دمشق القديمة ومشيداتها التاريخية
 (.أسواق دمشق، )سيشار لو: الشها ، 505ـ، ص1990

( باب ال رادية ىو أحد أبواب دمشق القدمية، كيقع بُت باب ال رج كباب السالـ، 6
ككاف يسمى باب الكرادية، كىو يلي حي العمارة، انظر: اهيبي، أٛتد كالشها ، 

، معالم دمشق التاريخية دراسة تاريخية ولغوية عن أحيائها ومواقعها القديمةقتيبة، 
، )سيشار لو: اهيبي 56ـ، ص1996، دمشق منشورات كزارة الثقافة السورية

 (.معالم دمشقكالشها ، 
 ىػ.1113 29، 44، ص28( سجل شرعي رقم7
يوميات  امية، أو ـ(، 1740ىػ/1153( ابن كّناف، ٤تمد بن عيسى الصاٟتي )ت8

 هـ1153وسنة  1111الحوادث اليومية  ي تاريخ أحد عشر وألف وميه، بين سنة 
، )سيشار لو: ابن كّناف، 151ـ، ص1994ار الطباع، دمشق ، ٖتقيق أكـر العلل، د

 (. الحوادث اليومية
رحلة ابن يحيى ـ، 18ىػ/12( العراقي، ٤تمد طو بن  ِت، عاش يف ااية القرف9

 30، ؽ9كرقة، مركز الوثائق باٞتامعة األردنية، شريط رقم 111، ٥تطوط يقع يفالعراقي
حوار علمي مع  ضيلة رفاعي، أٛتد ٤تمود، (  الرحلة العراقي)سيشار لو: العراقي، 

، نقي  السادة األشراؼ باهجازة بدمشق، مركز علـو السيد عبد الكريم الحمزاوي
 حوار علمي(.، )سيشار لو: الرفاعي، 12اٟتديي النبوم، ص
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( اٟتمزاكم، بساـ عبد الكرًن، )د.ت(، منتخبات من تاري  نقابة األشراؼ كمن 10
،)سيشار لو: اٟتمزاكم، 47توالىا من آؿ اٟتمزاكم، نسخة منو يف مكتبة االسد،  ص

 (.منتخبات من تاريخ
 ىػ.993 15، 257، ص1( سجل شرعي رقم11
ن اٟتمزاكم نقي  ( كرد يف ٥تطوط العراقي بأّف مسجد اٟتمزاكم منسوب للسيد حس12

ـ، 1789ىػ/1203األشراؼ، حيي يقوؿ أنو أكؿ ما نزؿ بالشاـ نزؿ  ذا ا١تسجد سنة 
كلكن ال يُعرؼ مىت بٍت، كما زاؿ قائمان حيي مت ٕتديد بنائو من قبل آؿ ٛتزة أن سهم، 

  49، صمنتخبات من تاريخ  اٟتمزاكم، 20، ؽرحلة العراقيانظر: العراقي، 
، بيت اٟتكمة، 2ج، ط3، موسوعة األسر الدمشقيةدناف، الصواؼ، ٤تمد شريف ع

 .2/41ـ، 2010دمشق 
لطف السمر وقطف ـ(، 1651ىػ/1061( الغزم، ٧تم الدين ٤تمد بن ٤تمد )ت13

ـ، 1972ـ، ٖتقيق ٤تمود الشي ، منشورات كزارة الثقافة، دمشق 2، الثمر
وعة من قبور (. كما ذكر اٟتصٍت كجود ٣تملطف السمر،)سيشار لو: الغزم، 1/556

لعائلة اٟتمزاكم ّتوار جامع السادات داخل باب ال رادية، اٟتصٍت، اٟتصٍت، ٤تمد 
، قّدـ لو كماؿ الصليل، منتخبات التواريخ لدمشقـ(، 1940ىػ/1358أدي  )ت

 . 1045ـ، ص1979دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت 
سائرة الكواكب الـ(، 1651ىػ/1061( الغزم، ٧تم الدين ٤تمد بن ٤تمد )ت14

، دار الكت  العلمية، 1ج، كضع حواشيو خليل ا١تنصور، ط3، بأعيان المائة العا رة
 (. الكواكب السائرة. )سيشار لو: الغزم، 1/44ـ، 1997بَتكت 

 يض ـ(، 1671ىػ/1082( فضل ايب احملل، ابن ٤ت  ايب بن ٤ت  الدين )ت15
وريٍت، ٥تطوط، نسخة كرقية ، كىو ذيل تاري  حسن البالمّنان  ي تراجم أعيان الزمان
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 يض )سيشار لو: فضل ايب، 443مصورة يف ا١تعهد ال رنسي للشرؽ األدىن بدمشق، ؽ
 (.المّنان

خالصة األثر  ي تراجم ـ(، 1699ىػ/1111( احملل، ٤تمد أمُت بن فضل ايب )ت16
، )سيشار 2/105ج، دار صادر، بَتكت، دكف تاري ، 4، أعيان القرن الحادي عشر

 (. خالصة األثرل، لو: احمل
نفحة ـ(، 1699ىػ/1111( احملل، ٤تمد أمُت بن فضل ايب بن ٤ت  الدين )ت17

، ٖتقيق عبد ال تاح ٤تمد اٟتلو، طبع بدار إحياء الكت  الريحانة ور حة طالء الحانة
 (.نفحة الريحانة)سيشار لو: احملل،  2/7العربية عيسى البا  اٟتلل كشركاه، 

تراجم بعض أعيان ـ(، 1716ىػ/1128( ابن شاشو، عبد الرٛتن بن ٤تمد)ت18
ـ، )نسخة كرقية ٤ت واة يف مركز الوثائق 1886، ا١تطبعة اللبنانية، بَتكت دمشق

 (. ، تراجم أعيان دمشق، )سيشار لو: ابن شاشو9باٞتامعة األردنية(، ص
 .27، 16( ا١تصدر ن سو، ص19
سلك الدرر  ي أعيان ـ(، 1792ىػ/1206ت( ا١ترادم، ٤تمد خليل بن علي )20

ج، دار الكت  العلمية، بَتكت 4، ضبطو كصححو ٤تمد شاىُت، القرن الثاني عشر
 (.سلك الدرر،)سيشار لو: ا١ترادم، 1/28ـ، 1997

الروض البسام ـ(، 1909ىػ/1327( الصيادم، أبو ا٢تدل ٤تمد بن حسن )ت21
شوحاف، مكتبة الًتاث، دير الزكر  ، ٖتقيق أٛتد ي أ هر البطون القر ية  ي الشام

 (.الروض البسام، )سيشار لو: الصيادم، 74ـ، ص1993
تراجم أعيان دمشق  ي ـ(، 1959ىػ/1379( الشطي، ٤تمد ٚتيل بن عمر )ت 22

)سيشار  288ـ، ص1946ػ، ا١تكت  اهسالمي، دمشق ه14ونصف القرن13القرن
 (. أعيان دمشقلو: الشطي، 
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 ىػ.1114 1، 412، ص26( سجل شرعي رقم23
ىػ. كلمة)مشوش( تعٍت  1029 17، 81، ص3( سجل مشوش رقم24

السجالت اليت ٖتوم حججان شرعية متناثرة، ك٥تتل ة األزمنة كاألمكنة، حيي مت ٚتعها يف 
 سجل كاحد ٟت ظها، كىي السجالت احمل واة يف مركز الوثائق بدمشق.

 ىػ. 1118  13، 91، ص28( سجل شرعي رقم25
 ىػ. 1062 4، 379، ص1( سجل مشوش رقم26
 ىػ.1093 15، 136، ص11( سجل شرعي رقم27
 ىػ. 1118 5، 169، ص27( سجل شرعي رقم28
 ىػ. 121059، 340 - 339، ص7( سجل شرعي رقم29
إعالم الورى بمن ولي نائباً ـ(، 1546ىػ/953( ابن طولوف، ٤تمد الصاٟتي )ت30

، دار ال كر، دمشق 2ٖتقيق ٤تمد أٛتد دةاف، ط، من األتراك بدمشق الشام الكبرى
 .304ـ، ص1984

المواكب ـ(، 1740ىػ/1153( ابن كّناف، ٤تمد بن عيسى الصاٟتي )ت31
ج، ٖتقيق حكمت إٝتاعيل، كزارة 2 اإلسالمية  ي الممالك والمحاسن الشامية،

ن  (  ابالمواكب اإلسالمية، )سيشار لو: ابن كّناف، 1/61ـ، 1992الثقافة، دمشق 
 .85، صالحوادث اليوميةكّناف، 

 .443، ؽ يض المّنان( فضل ايب ، 32
 .4/126، خالصة األثر( احملل، 33
 .2/87، نفحة الريحانة( احملل، 34
، كالُنزؿ ىو ما يكّلف بو أىاغ ا١تدينة اليت مير  ا 67، ؽ يض المّنان( فضل ايب ، 35

دًن للطعاـ كالشراب للجند كالعلوفة اٞتيي العثماين يف حاؿ ذىابو يف مهمة حربية من تق
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المؤتمر ـ  ، 16كاهسطبالت لدكا م، انظر: خليل ساحلي،  ميزانيات الشاـ يف ؽ
 .  504 - 502ـ، ص1974عاـ الدولي لتاريخ بالد الشام 

 .3/66، سلك الدرر( ا١ترادم، 36
 .444، ؽ يض المّنان( فضل ايب ، 37
قد ـ ( كلمة نقي  تعٍت الوكيل كالنائ ، كنق38

ُ
ي  القـو عيري هم كرئيسهم كرأسهم كا١ت

عليهم، ألنو يتعرؼ أخبارىم كي ّتي عن أحوا٢تم، كالن ِقي  ىو األمُت كالك يل كالرئية 
تاج   الزيبيدم، 770-769، مادة نق ، ص1، ٣تلدلسان العرباألكرب، ابن منظور، 

 .446، مادة نق ، ص2، ٣تلدالعروس
39 ) A. Havemann. art "Naḳīb Al-Ashrāf"، E.I.2، 
Vol7، p926. 

نقابة األ راف  ي المشرق اإلسالمي حتى نهاية ( السامرائي، قاسم حسن، 40
 .28ـ، ص1999، رسالة دكتوراه، اٞتامعة األردنية األسرة الجالئرية

، ترٚتة سهيل صاباف، دار نقابة األ راف  ي الدولة العثمانية( صارجيك، مراد، 41
 (.نقابة األ راف، )سيشار لو: صارجيك، 83، 79ـ، ص2007القاىرة، القاىرة 

تاريخ البصروي، ـ(، 1500ىػ/905( البصركم، عالء الدين بن يوسف)ت42
، ٖتقيق أكـر العلل، دار ا١تأموف للًتاث، دمشق صفحات مجهولة من تاريخ دمشق

 (. تاريخ البصروي)سيشار لو: البصركم،  127ـ، ص1988
، منشورات العربي السوري  ي مطلع العهد العثمانيالمجتمع ( الصباغ، ليلى، 43

(  المجتمع السوري، )سيشار لو: الصباغ، 124ـ، ص1973كزارة الثقافة، دمشق 
 .1/61، نزهة الخاطركانظر ما كتبو ٤تقق كتاب األيو  األنصارم، 
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44 ، ، ترٚتة ىاشم األيو ، مؤسسة  يخ اإلسالم  ي الدولة العثمانية( كيدك، كـر
 . 21ـ، ص1992لبناف  –س، طرابلةجركس بر 

 . 78 - 77، صنقابة األ راف( صارجيك، 45
 .21ص حوار علمي،( الرفاعي، 46
، دار النعماف الدر الثمين  ي نسب السادة الطاهرين( عابدين، ٤تمد مرشد، 47

، دمشق   .13ـ، ص2002للعلـو
48) Rafeq، Abdul-Karim. The Province of 
Damascus 1723-1783، Beirut 1966. PP23- 24.   

، ترٚتة أٛتد عبد المجتمع اإلسالمي والغربج ، ىاملتوف، كبوِكف، ىاركلد، )  49
 .1/193ـ، 1989الرحيم مصط ى، ا٢تيإة ا١تصرية العامة للكتاب 

. أكردت بع  ا١تراجع اٟتديثة بأّف من صالحيات 2/126، خالصة األثر( احملل، 50
أهل القلم ودورهم القاضي يف دمشق تعيُت نقي  األشراؼ  ا، كمنها: مبيضُت، مهند، 

، ا١تعهد ال رنسي للشرؽ األدىن، م1758-1708 ي الحياة الثقا ية  ي دمشق 
ىي عدـ ، كىذا كارد، كلكن ذلك يتم يف حالة كاحدة فقط 217ـ، ص2005دمشق 

كصوؿ قرار من الدكلة بتعيُت نقي  لألشراؼ، فيقـو القاضي بتعيُت أحد األشراؼ م قتان 
 حىت يصل فرماف بذلك.

 .443، ص يض المّنان( فضل ايب، 51
 . 3/224، 3/124، خالصة األثر( احملل، 52
تراجم مشاهير القرن الحادي عشر والثاني ( اٟتسيل العطار، ابن أٛتد حسي ، 53

نسخة ٥تطوطة مصورة يف مركز الوثائق باٞتامعة األردنية على شرائو  هجري،عشر ال
، كىي مسودة ا١ت لف ٓتط ردمء كتبو 9667مايكركفيي من مكتبة الظاىرية رقم 
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مخطوط تراجم مشاهير ، )سيشار لو: اٟتسيل العطار، 8ىػ، شر ة 1290سنة
 (. هـ12و11ق

مشيخة أبي ـ(، 1714ىػ/1126( اٟتنبلي، أبو ا١تواى  ٤تمد البعلي)ت 54
، 98ـ، ص1990ٖتقيق ٤تمد مطيع اٟتاف ، دار ال كر، دمشق  المواهب الحنبلي،

 (.مشيخة أبي المواهب)سيشار لو: اٟتنبلي، 
تكملة  ذرات الذهب  ي أخبار من ذهب، تراجم ( العلل، أكـر حسن، 55

، )سيشار لو: العلل، 538/ 1ـ، 1991، دار الطباع للنشر، دمشق هـ11القرن
 (.تكملة  ذرات

 ىػ. 181113جديد، 9، ص28( سجل شرعي رقم56
 ىػ. 81093، 142، ص11( سجل شرعي رقم57
 ىػ.121053، 82، ص6( سجل شرعي رقم58
 . 75، صمشيخة أبي المواهب( اٟتنبلي، 59
 . 75، صبحر األنساب( اٟتسيٍت النج ي، 60
، دار الرائد العر ، نفحة البشام  ي رحلة الشام( القايا ، ٤تمد عبد اٞتواد، 61

 .125ـ، ص1981بَتكت 
لطائف ـ(، 1753ىػ/1167( أبو ا١تعاغ الغزم، ٤تمد بن عبد الرٛتن بن علي )ت62

ػ، ٥تطوط مصور يف مركز ه12المنة  ي  وائد خدمة الُسنة، تراجم ألعالم من القرن
لطائف )سيشار لو: أبو ا١تعاغ الغزم،  23، ؽ158ة األردنية شريط رقم الوثائق باٞتامع

 . 1/26، سلك الدرر(  ا١ترادم، المنة
ـ(، 1678ىػ/1089( ابن العماد، أبو ال الح عبد اٟتي العكرم اٟتنبلي )ت63

ج، ٖتقيق عبد القادر ك٤تمود األرناؤكط، دار 10،  ذرات الذهب  ي أخبار من ذهب
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 ذرات )سيشار لو: ابن العماد، 10/614ـ، 1993بَتكت ابن كثَت، دمشق ك 
، كما أنو كّغ قضاء ٤تكمة قناة العوين 3/160، الكواكب السائرة(  الغزم، الذهب

 ك٤تكمة الكربل ك٤تكمة الدىيناتية ك٤تكمة الباب.
 .40، صتاريخ البصروي( البصركم، 64
قضاة دمشق  ( إّف أكرب ٤تاكم دمشق ىي ٤تكمة الكربل اليت ىي مقر قاضي65

اٟتن ي، كتقع يف ا١تدرسة النورية الكربل، كاحملكمة الثانية ىي ٤تكمة الباب اليت تسمى 
ٔتحكمة ا١تدرسة النورية أك ٤تكمة اٞتوزية، ألّف موقعها يف ا١تدرسة اٞتوزية، كتسمى أيضان 

٤تلة  ٤تكمة باب األفندم، كاحملكمة الثالثة ىي ٤تكمة قناة العوين أك العونية الواقعة يف
العمارة، إضافة لوجود ٤تكمة اختصت بالنظر يف تركات ك٥تل ات العسكريُت ىي 
القسمة العسكرية، كأخرل للنظر يف تركات ا١تدنيُت ىي ٤تكمة القسمة العربية، كتسّمى 
أيضان القسمة البلدية، كيلي ذلك ٤تاكم يف ااىر دمشق ىي ٤تكمة الصاٟتية، ك٤تكمة 

الحوادث   ابن كّناف، 2/192، نزهة الخاطرنصارم، ا١تيداف، أنظر: األيو  األ
  مارينو، برجييت، أككاكارا، 200-4/184، خالصة األثر  احملل، 29، صاليومية

دليل سجالت المحاكم الشرعية العثمانية المحفوظة بمركز الوثائق توموكي، 
التار ية، ، ا١تعهد ال رنسي للدراسات العربية بدمشق كمركز الوثائق التاريخية بدمشق

  16ـ، ص1999دمشق 
 Rafeq، Abdul-Karim،"The Law Court Register of 
Damascus with Special Reference to Craft Corporations 
during The First Half of 18th Century"، Les Arabes 
Par Leurs Archives، Paris 1976، pp143-145. 

 .2/210 ،نزهة الخاطر( األيو  األنصارم، 66
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 .4/35، خالصة األثر( احملل، 67
المروج السندسية ـ(، 1740ىػ/1153( ابن كّناف، ٤تمد بن عيسى الصاٟتي )ت68

، ٖتقيق ٤تمد دةاف، مطبعة الًتقي، دمشق الفسيحة  ي تلخيص تاريخ الصالحية
 (.المروج السندسية، )سيشار لو: ابن كّناف، 35ـ، ص1947

 ىػ.1057 1، 45، ص7( سجل شرعي رقم69
 ىػ.1061 22، 118، ص8( سجل شرعي رقم70
. كا١تابُت تعٍت توغ القضاء بصورة م قتة حىت 234، ؽ يض المّنان( فضل ايب، 71

 كصوؿ القاضي ا١تعُت رٝتيان من الدكلة إىل مقر حكمو.
 ىػ.1058 7، 95، ص7( سجل شرعي رقم72
 ىػ.1057 4، 46، ص7( سجل شرعي رقم73
، 6ىػ  سجل مشوش رقم1070 28، 243، ص1( سجل مشوش رقم74
 ىػ.1070 9، 64ص
 .2/105، خالصة األثر( احملل، 75
  الكماؿ الغزم، ٤تمد بن ٤تمد العامرم 4/127، خالصة األثر( احملل، 76
الورد األنسي والوارد القدسي  ي ترجمة العارف عبد الغني ـ(، 1799ىػ/1214)ت

، )سيشار 62، ٥تطوط مصّور عن نسخة اٞتامعة اهسالمية با١تدينة ا١تنورة، ؽالنابلسي
 (. الورد األنسيلو: الكماؿ الغزم، 

 .393، ؽ يض المّنان( فضل ايب ، 77
 .23-15، ؽلطائف المنة( أبو ا١تعاغ الغزم، 78
 ىػ.101075، 372، ص1( سجل مشوش رقم79
 ىػ.1101 2، 114، ص17( سجل شرعي رقم80
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 ىػ.1101 25، 166، ص18( سجل شرعي رقم 81
 ىػ.1112 21، 24، ص26( سجل شرعي رقم82
، مجموعة مستعذبة  يها أسماء قضاة ووزراء وأمراء الحج  ي دمشق( ٣تهوؿ، 83

ـ، ٥تطوط على شرائو مايكركفيي يف مركز الوثائق 1805ىػ/1220ٚتعها ٣تهوؿ سنة 
 .2/53باٞتامعة األردنية رقم 

ذكر دمشق الشام وتاريخ وزرها وقضاتها ومفتييها أو رسالة  ي من توال ( ٣تهوؿ، 84
وقضا وأ تا  ي مدينة الشام من حين انقضا دولة الجراكسة إلى سنة ألف ومائتين 

كرقة، مصور يف مركز الوثائق باٞتامعة  33]ىكذا يف األصل[، ٥تطوط يقع يفوأربعين
، الحوادث اليومية(  ابن كّناف، شامذكر دمشق ال)سيشار لو: ٣تهوؿ،  31األردنية، ؽ

 . 104ص
( اهفتاء كاي ة دينية ىامة، فا١ت يت يأ  بعد قاضي قضاة دمشق يف الًتتي  اهدارم، 85

حيي يُعُت ا١ت يت اٟتن ي من قبل شي  اهسالـ يف العاصمة، كيبقى يف منصبو حىت كفاتو 
األسإلة ال قهية ا١توجهة إليو، أك استقالتو أك تغّيبو، كتتمثل مهمة ا١ت يت باهجابة عن 

  123-122، صالمجتمع السوريإضافة ١تهاـ أخرل قد يقـو  ا، أنظر: الصباغ، 
 .1/219، سلك الدررا١ترادم، 

 .1/578، تكملة  ذرات( العلل، 86
 .2/90، نفحة الريحانة( احملل، 87
 ىػ.1113 16جديد، 45، ص28( سجل شرعي رقم88
 ىػ. 1114 1، 412، ص 26( سجل شرعي رقم89
 ىػ. 1101 19، 102 -101، ص18( سجل شرعي رقم90
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ىػ  ابن 1129 20، 7، ص7( انظر حوؿ علـو ى الء يف: سجل مشوش رقم91
  الكماؿ الغزم، كماؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد 40، صتراجم أعيان دمشقشاشو، 

، ٖتقيق النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبلـ(، 1799ىػ/1214)ت
، )سيشار لو: الكماؿ 187ـ، ص٤1982تمد اٟتاف  كنزار أبااة، دار ال كر، دمشق 

 .102/ 1، المواكب اإلسالمية(  ابن كّناف، النعت األكملالغزم، 
 .  74، صالروض البسام( الصيادم، 92
 .1/559، تكملة  ذرات( العلل، 93
طالب وإر اد مختصر تنبيه الـ، 1573ىػ/981( العلموم، عبد الباسط، ت94

، ٖتقيق صالح الدين ا١تنجد، الدارس إلى أحوال دور القر ن والحديث والمدارس
 .49 - 35ـ، ص1947مديرية اآلثار القدمية بدمشق، مطبعة الًتقي، دمشق 

 .34من تاري ، ص منتخبات ( اٟتمزاكم،95
 ىػ 1061، ختاـ124، ص8( سجل شرعي رقم96
 ىػ 1057 4، 52، ص7(  سجل شرعي رقم97
 . 2/105، خالصة األثر( احملل، 98
  يض المّنانىػ  فضل ايب،  1057 1، 45، ص7( سجل شرعي رقم99
 234ؽ

 1/246، سلك الدرر   ا١ترادم،2/437، ، خالصة األثر( احملل100
 يض المّنان،  ىػ  فضل ايب،1114 1، 412، ص26( سجل شرعي رقم101

 393ؽ
 سلك الدرر، ا١ترادم،ىػ  387،251095، ص12( سجل شرعي رقم102

3/66. 
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، المروج ىػ  ابن كّناف1112  26، 29، ص26( سجل شرعي رقم103
 .42، صالسندسية

 . 4/70، سلك الدرر( ا١ترادم، 104
 2/154، ، سلك الدرر  ا١ترادم318، صالحوادث اليومية( ابن كّناف، 105
ل ( البارة: تعٍت فراطة أك فكة، كىي أصغر كحدة نقد عثماين، كقد حّلت ٤ت106

اآلقجة يف أكاخر القرف السابع عشر ا١تيالدم لكثرة الغي يف اآلقجة، انظر: خليل 
مجلة كلية  داب الجامعة الساحلي،  النقود يف البالد العربية يف العهد العثماين ، 

  عبد الكرًن رافق،  ال إات 109-107ـ، ص1971، أيار 2، عماف، ـاألردنية
، آذار كحزيراف 36ك35، عسات تاريخيةمجلة درااالجتماعية كملكية األرض ، 

 .112، ص1990
 ىػ.1100 21، 51، ص18( سجل شرعي رقم107
 . 2/105، خالصة األثر( احملل، 108
 . 62، ؽالورد األنسي( الكماؿ الغزم، 109
عقد الجواهر والدرر  ي أخبار ( باعلوم، ٤تمد بن أ  بكر بن أٛتد الشلي، 110

ا١تقح ي، مكتبة ترًن اٟتديثة، مكتبة اهرشاد، ، ٖتقيق إبراىيم القرن الحادي عشر
 (.  عقد الجواهر)سيشار لو: باعلوم،  345صنعاء، ص

كرقة، كتوجد منو الورقات الست كالثالثوف  255( ىذا ا١ت ليف ٥تطوط مكّوف من 111
 األكىل يف معهد الثقافة كالدراسات الشرقية يف جامعة طوكيو اليابانية.

 .3/74، سلك الدرر( ا١ترادم، 112



 مجلة دورية دولية محكمة        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية            
 

 36الصفحة  97العدد 
 

                                                                                                                        

  الزركلي، 8، شر ة هـ12و11مخطوط تراجم مشاهير ق( اٟتسيل العطار، 113
، دار العلم 16ج، ط8، األعالم قاموس تراجم أل هر الرجال والنساءخَت الدين، 

 (. األعالم، )سيشار لو: الزركلي، 1/68ـ، 2005للماليُت، بَتكت 
ـ(، 1708ىػ/1120( ابن ٛتزة، إبراىيم بن ٤تمد اٟتسيٍت اٟتن ي الدمشقي )ت114

، ا١تكتبة العلمية، 1ج، ط3، البيان والتعريف  ي أسباب ورود الحديث الشريف
 ـ، الص حة األخَتة من اٞتز الثالي.1982بَتكت 
البرق ـ، 1781ىػ/1195( ابن الراعي، ٤تمد بن مصط ى بن خداكيردم، ت115

ة العربية ٖتقيق ٤تمد أدي  اٞتادر، مطبوعات ٣تمع اللغ المتألق  ي محاسن جّلق،
 (.البرق المتألق، )سيشار لو: ابن الراعي، 154ـ، ص2008بدمشق 

 ىػ. 1100 13، 27، ص16( سجل شرعي رقم116
 ىػ. 111036، 192، ص2( سجل شرعي رقم117
 .1/95، المواكب اإلسالمية( ابن كّناف، 118
 . 139، صالحوادث اليومية( ابن كّناف، 119
 .41، صتراجم أعيان دمشق( ابن شاشو، 120
 .107-2/105، خالصة األثر( احملل، 121
، 1ج، ط22 الموسوعة العربية،( اٟتمزاكم، بساـ،  اٟتمزاكم نقي  األشراؼ ، 122

نقيب ، )سيشار لو: اٟتمزاكم، 8/557ـ، 2003م سسة الصاٟتاين للطباعة، دمشق 
 (. األ راف

 .244-242، صالنعت األكمل( الكماؿ الغزم، 123
 .62، ؽالورد األنسي( الكماؿ الغزم، 124
 .18-2/10، نفحة الريحانة( احملل، 125
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 .1/268، المواكب اإلسالمية( ابن كّناف، 126
 .392، ؽ يض المّنان( فضل ايب، 127
 .16، صتراجم أعيان دمشق( ابن شاشو، 128
ديوان ـ، ، 1670ىػ/1081( ابن النقي ، عبد الرٛتن بن ٤تمد اٟتمزاكم، ت129

يف ٣تلة اجملمع العلمي العر  بدمشق، ، ٖتقيق خليل مردـ بك، منشور ابن النقيب
 .9-4ـ، ص1956كانوف الثاين   1، 1، ج31ـ

 .336، صعقد الجواهر( باعلوم، 130
 .2/44، نفحة الريحانة( احملل، 131
 .2/392، خالصة األثر( احملل، 132
 .43-41، صالبرق المتألق( ابن الراعي، 133
 .3/66، سلك الدرر( ا١ترادم، 134
البن كّناف أّف للسيد عبد الكرًن  الحوادث اليومية( ذكر ٤تقق كتاب 135

 بيتان من الشعر، إال أنو أسقطها الختالؼ قافيتها ككزاا كْتورىا.  130اٟتمزاكم
 .253، صالبرق المتألق( ابن الراعي، 136
 .40، صتراجم أعيان دمشق( ابن شاشو، 137
 ىػ.1096 11، 205، ص14( سجل شرعي رقم138
تحفة األدباء ـ(، 1672ىػ/1083( ا٠تيارم ا١تدين، إبراىيم بن عبد الرٛتن )ت139

، 1/103ج، ٖتقيق رجاء ٤تمود السامرائي، كزارة الثقافة كاهعالـ، 3، وسلوة الغرباء
(. كانظر أمثلة على  ٣تالة علمية حضرىا تحفة األدباء)سيشار لو: ا٠تيارم ا١تدين، 
  2/78، نفحة الريحانة  احملل،  1/26، األثر خالصةأعياف من دمشق يف: احملل، 

 .1/246، سلك الدرر  ا١ترادم، 24، صتراجم أعيان دمشقابن شاشو، 
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 . 2/475، خالصة األثر( احملل، 140
  1/26، سلك الدرر  ا١ترادم، 23، ؽلطائف المنة( أبو ا١تعاغ الغزم، 141

 .  1/68، األعالمالزركلي، 
 .10/614،  ذرات الذهب( ابن العماد، 142
 . 2/154، سلك الدرر( ا١ترادم، 143
 . 1/104، تحفة األدباء( ا٠تيارم ا١تدين، 144
( ا١تشيخات: ٚتع مشيخة كىي م لف يقـو على ذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم 145

ا١ت لف كاهجازات كاألسانيد اليت حصل عليها مع ذكر بع  الًتاجم ا١تختصرة ٢ت الء 
م آخر ىو )ثبت(، كمن أشهر األمثلة على تلك الشيوخ، كترد ا١تشيخة أحيانان باس

ا١ت ل ات: مشيخة الكماؿ اٟتمزاكم، كمشيخة أ  ا١تواى ، كمشيخة الدكدكجي، كثبت 
 السليمي، ك٣تموع إجازات الكماؿ الغزم.

 .62-61، ؽالورد األنسي( الكماؿ الغزم، 146
 .3/32، سلك الدرر( ا١ترادم، 147
( انظر حوؿ توغ الشافعيُت ١تنص  قاضي القضاة كمنص  إفتاء دار العدؿ يف: 148

، صبح األعشى  ي صناعة اإلنشاـ(، 1418ىػ/821القلقشندم، أٛتد بن علي )ت
 .4/199عّلق عليو ٤تمد حسُت مشة الدين، دار ال كر للطباعة كالنشر، 

 ىػ. 1100 3،  13، ص16( سجل شرعي رقم149
 70، ص17ىػ  كسجل 1093 3،  33 - 32ص ،11( سجل شرعي رقم150

- 73 ،26 1101 .ىػ 
 ىػ. 1047 25،  28، ص5( سجل شرعي رقم151
 ىػ. 1058 17، 115، ص 7( سجل شرعي رقم152
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 ىػ. 1117 8،  106، ص27( سجل شرعي رقم153
 . 1061، ختاـ 124، ص  8( سجل شرعي رقم154
 ىػ.1093 15، 136، ص11( سجل شرعي رقم155
 ىػ. 1093 9،  17، ص11( سجل شرعي رقم156
 .1/233، المواكب اإلسالمية( ابن كّناف، 157
 ىػ.1091 21، 138، ص2( سجل مشوش رقم158
 .3/439 خالصة األثر،( احملل، 159
 . 33، صمنتجات من تاريخ( اٟتمزاكم، 160
 ىػ.1111 25، 251، ص22( سجل شرعي رقم161
 ىػ.1093 9، 7، ص11( سجل شرعي رقم162
ىػ . ككقف آؿ منجك نسبة لألمَت ٤تمد 1101 16، 68، ص18( سجل163

بن منجك كىو من رجاؿ اٟتكم يف زمن ا١تماليك، كقد استحق من ريع كق و أناس من 
 .1/601 تكملة  ذرات،عائلة العجالين كاٟتجار كاٟتمزاكم كمَتىم. أنظر: العلل، 

 .116، صالحوادث اليومية( ابن كّناف، 164
 .139، صالحوادث اليومية( ابن كّناف، 165
 ىػ.1091 21، 138، ص2( سجل مشوش رقم166
 .3/292 خالصة األثر،( احملل، 167
 ىػ. 1102 19، 23، ص20( سجل شرعي رقم168
. أكقاؼ بٍت ا١تزّلق: ىي ما كق و شهاب الدين أٛتد بن 1/38، تراجم ( البوريٍت،169

ا١تزّلق كما كق و مشة الدين ٤تمد بن علي بن ا١تزّلق من كبار ٕتار دمشق الذم تويف سنة 
ـ، كىي أكقاؼ كثَتة كمتنوعة يف قرل كثَتة من قرل دمشق أبرزىا دار 1444ىػ/848
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كك ر بطنا كالقابوف كعربيل كقرب إلياس  يف سوؽ البزكرية كبساتُت يف قرل جوبر كاٟتديثة
كالبقاع العزيزم كمَتىا، كىو كقف ُذرم است اد من ريعو أناس من دمشق  مثل السيد 

 7، 40، ص8سجل مشوش رقم حسُت بن عبد اللطيف بن ا١تزلِّق، كعائلة اٟتمزاكم،
1106 ىػ 

EL-Zawahreh، T، Religious Endowments and 
Social Life in the Ottoman Province of Damascus 
in the 16th and 17th Centuries، Mutah University، 
karak، 1995، P167. 

، 2ىػ  سجل مشوش رقم 1091 17، 313، ص1( سجل مشوش رقم170
 ىػ21 1091، 138ص

 ىػ 1113 16، 45، ص28( سجل شرعي رقم171
، 18ىػ   سجل شرعي رقم 1101 15، 43، ص3( سجل مشوش رقم172

ىػ  ابن 1091 17، 313، ص1ىػ  سجل مشوش رقم16 1101، 68ص
 . 139، 116، صالحوادث اليوميةكّناف، 
 ىػ.1111 26، 253، ص22( سجل شرعي رقم173
 ىػ.1112 19، 15 -13، ص22( سجل شرعي رقم174
 ىػ.44،291113، ص28( سجل شرعي رقم175
 ىػ.366،281075، ص1( سجل مشوش رقم176
 ىػ. 1118 5، 169، ص27( سجل شرعي رقم177
( من العقارات اليت باعتها السيدة ٧تيبة اٟتمزاكم: مراس حاكورة بالصاٟتية كجنينة 178

كمراس يف النَتب كحانوت يف سوؽ ا٠تياطُت، كباع إبراىيم اٟتمزاكم ٜتسة بساتُت ك 
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 ق، سجل105،231093، ص11ثلثُت من مراس كدارين، سجل شرعي رقم
 ىػ.13،31100، ص16شرعي رقم

 .1/87، لطف السمر( الغزم، 179
قرشان من يتيم كغ آما 220( من أمثلة القركض: استدانة عبد الكرًن اٟتمزاكم 180

قرشان من حسن القوؿ أكملي ُتسدد على قسطُت، ١880تدة سنة، كاستدانتو  القبوقولية
، 276، ص12ىػ  سجل شرعي رقم1109، 55، ص22سجل شرعي رقم

 ىػ.1095
 
 قائمة المصادر والمراجع: *
معالم دمشق التاريخية دراسة تاريخية ولغوية عن اهيبي، أٛتد كالشها ، قتيبة،  -

 ـ.1996منشورات كزارة الثقافة السورية، دمشق ، أحيائها ومواقعها القديمة
نزهة الخاطر ـ(، 1594ىػ/1002األيو  األنصارم، شرؼ الدين موسى )ت -

 ـ.1991ـ، ٖتقيق عدناف إبراىيم، منشورات كزارة الثقافة، دمشق 2،وبهجة الناظر
عقد الجواهر والدرر  ي أخبار القرن باعلوم، ٤تمد بن أ  بكر بن أٛتد الشلي،  -

 ، ٖتقيق إبراىيم ا١تقح ي، مكتبة ترًن اٟتديثة، مكتبة اهرشاد، صنعاء.الحادي عشر
تاريخ البصروي، صفحات ـ(، 1500ىػ/905البصركم، عالء الدين بن يوسف)ت -

 ـ.1988، ٖتقيق أكـر العلل، دار ا١تأموف للًتاث، دمشق مجهولة من تاريخ دمشق
مشيخة السيد كمال ـ(، 1527ىػ/933أبو البقاء، كماؿ الدين ٤تمد بن ٛتزة )ت -

، ٥تطوط الدين أبي البقاء محمد بن حمزة بن أحمد الحسيني الدمشقي الشا عي
 .258نسخة مصورة يف مركز الوثائق باٞتامعة األردنية، شريط 
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تراجم األعيان من أبناء ـ(، 1615ىػ/1024البوريٍت، اٟتسن بن ٤تمد )ت  -
جد، مطبوعات اجملمع العلمي العر ، دمشق ـ، ٖتقيق صالح الدين ا١تن2، الزمان

 ـ.1959
، ترٚتة أٛتد عبد المجتمع اإلسالمي والغربج ، ىاملتوف، كبوِكف، ىاركلد،  -

 ـ.1989الرحيم مصط ى، ا٢تيإة ا١تصرية العامة للكتاب 
تراجم مشاهير القرن الحادي عشر والثاني اٟتسيل العطار، ابن أٛتد حسي ،  -

طوطة مصورة يف مركز الوثائق باٞتامعة األردنية على شرائو نسخة ٥ت عشر الهجري،
 .9667مايكركفيي من مكتبة الظاىرية رقم 

،  بحر األنساب أو المشجر اٟتسيٍت النج ي، السيد ٤تمد بن أٛتد بن عميد الدين -
، نسخة ٥تطوطة مصورة عن دار الكت  ا١تصرية الكّشاف ألصول السادة األ راف

 م تة يف األردف.بالقاىرة يف جامعة 
، قّدـ لو  منتخبات التواريخ لدمشقـ(، 1940ىػ/1358اٟتصٍت، ٤تمد أدي  )ت -

 ـ. 1979كماؿ الصليل، دار اآلفاؽ اٞتديدة، بَتكت 
اٟتمزاكم، بساـ عبد الكرًن، )د.ت(، منتخبات من تاري  نقابة األشراؼ كمن توالىا  -

 من آؿ اٟتمزاكم، نسخة منو يف مكتبة االسد.
مجموع  ي نسب ـ(، 1975ىػ/1395مزاكم، الشي  ٤تمد بن حسُت )تاٟت -

، ٥تطوط، اعتٌت بإخراجو بساـ اٟتمزاكم، نسخة يف مكتبة األسد وتراجم  ل الحمزاوي
 . 16450بدمشق رقم 

مشيخة أبي المواهب ـ(، 1714ىػ/1126اٟتنبلي، أبو ا١تواى  ٤تمد البعلي)ت  -
 ـ.1990ٖتقيق ٤تمد مطيع اٟتاف ، دار ال كر، دمشق  الحنبلي،
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تحفة األدباء وسلوة ـ(، 1672ىػ/1083ا٠تيارم ا١تدين، إبراىيم بن عبد الرٛتن )ت -
 ج، ٖتقيق رجاء ٤تمود السامرائي، كزارة الثقافة كاهعالـ.3، الغرباء

لق البرق المتأـ، 1781ىػ/1195ابن الراعي، ٤تمد بن مصط ى بن خداكيردم، ت -
ٖتقيق ٤تمد أدي  اٞتادر، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق   ي محاسن جّلق،

 ـ.2008
، نقي  حوار علمي مع  ضيلة السيد عبد الكريم الحمزاويالرفاعي، أٛتد ٤تمود،  -

 .السادة األشراؼ باهجازة بدمشق، مركز علـو اٟتديي النبوم
، 16ج، ط8،  هر الرجال والنساءاألعالم قاموس تراجم ألالزركلي، خَت الدين،  -

 ـ.2005دار العلم للماليُت، بَتكت 
نقابة األ راف  ي المشرق اإلسالمي حتى نهاية األسرة السامرائي، قاسم حسن،  -

 .28ـ، ص1999، رسالة دكتوراه، اٞتامعة األردنية الجالئرية
تراجم بعض أعيان ـ(، 1716ىػ/1128ابن شاشو، عبد الرٛتن بن ٤تمد)ت -

ـ، نسخة كرقية ٤ت واة يف مركز الوثائق باٞتامعة 1886، ا١تطبعة اللبنانية، بَتكت دمشق
 األردنية. 

تراجم أعيان دمشق  ي ـ(، 1959ىػ/1379الشطي، ٤تمد ٚتيل بن عمر )ت  -
 ـ.1946ػ، ا١تكت  اهسالمي، دمشق ه14ونصف القرن13القرن

، منشورات كزارة الثقافة التاريخيةأسواق دمشق القديمة ومشيداتها الشها ، قتيبة،  -
 ـ.1990السورية، دمشق 

، ترٚتة سهيل صاباف، دار نقابة األ راف  ي الدولة العثمانيةصارجيك، مراد،  -
 ـ.2007القاىرة، القاىرة 
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، منشورات كزارة المجتمع العربي السوري  ي مطلع العهد العثمانيالصباغ، ليلى،  -
 ـ.1973الثقافة، دمشق 

، بيت 2ج، ط3، موسوعة األسر الدمشقية، ٤تمد شريف عدناف، الصواؼ -
 ـ.2010اٟتكمة، دمشق 

الروض البسام  ي ـ(، 1909ىػ/1327الصيادم، أبو ا٢تدل ٤تمد بن حسن )ت -
، ٖتقيق أٛتد شوحاف، مكتبة الًتاث، دير الزكر أ هر البطون القر ية  ي الشام

 ـ.1993
إعالم الورى بمن ولي نائبًا من ـ(، 1546ىػ/953ابن طولوف، ٤تمد الصاٟتي )ت -

، دار ال كر، دمشق 2، ٖتقيق ٤تمد أٛتد دةاف، طاألتراك بدمشق الشام الكبرى
 ـ.1984

، الدر الثمين  ي نسب السادة الطاهرينعابدين، ٤تمد مرشد،  - ، دار النعماف للعلـو
 ـ.2002دمشق 

رحلة ابن يحيى ـ، 18ىػ/12و بن  ِت، عاش يف ااية القرفالعراقي، ٤تمد ط -
 .9كرقة، مركز الوثائق باٞتامعة األردنية، شريط رقم 111، ٥تطوط يقع يفالعراقي

تكملة  ذرات الذهب  ي أخبار من ذهب، تراجم العلل، أكـر حسن،  -
 ـ. 1991، دار الطباع للنشر، دمشق هـ11القرن

 ذرات ـ(، 1678ىػ/1089ابن العماد، أبو ال الح عبد اٟتي العكرم اٟتنبلي )ت -
ج، ٖتقيق عبد القادر ك٤تمود األرناؤكط، دار ابن  10، الذهب  ي أخبار من ذهب

 ـ.1993كثَت، دمشق كبَتكت 
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الكواكب السائرة ـ(، 1651ىػ/1061الغزم، ٧تم الدين ٤تمد بن ٤تمد )ت -
، دار الكت  العلمية، 1ج، كضع حواشيو خليل ا١تنصور، ط3، بأعيان المائة العا رة

 ـ. 1997بَتكت 
لطف السمر وقطف ـ(، 1651ىػ/1061الغزم، ٧تم الدين ٤تمد بن ٤تمد )ت -

 ـ.1972ـ، ٖتقيق ٤تمود الشي ، منشورات كزارة الثقافة، دمشق 2، الثمر
 يض المّنان  ـ(،1671ىػ/1082فضل ايب احملل، ابن ٤ت  ايب بن ٤ت  الدين )ت -

، كىو ذيل تاري  حسن البوريٍت، ٥تطوط، نسخة كرقية مصورة  ي تراجم أعيان الزمان
 يف ا١تعهد ال رنسي للشرؽ األدىن بدمشق.

النعت ـ(، 1799ىػ/1214الكماؿ الغزم، كماؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد )ت -
ار ال كر، ، ٖتقيق ٤تمد اٟتاف  كنزار أبااة، داألكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل

 ـ.1982دمشق 
الورد األنسي ـ(، 1799ىػ/1214الكماؿ الغزم، ٤تمد بن ٤تمد العامرم )ت -

، ٥تطوط مصّور عن نسخة والوارد القدسي  ي ترجمة العارف عبد الغني النابلسي
 اٞتامعة اهسالمية با١تدينة ا١تنورة. 

لسندسية المروج اـ(، 1740ىػ/1153ابن كّناف، ٤تمد بن عيسى الصاٟتي )ت -
، ٖتقيق ٤تمد دةاف، مطبعة الًتقي، دمشق الفسيحة  ي تلخيص تاريخ الصالحية

 ـ.1947
المواكب اإلسالمية ـ(، 1740ىػ/1153ابن كّناف، ٤تمد بن عيسى الصاٟتي )ت -

ج، ٖتقيق حكمت إٝتاعيل، كزارة الثقافة، دمشق 2  ي الممالك والمحاسن الشامية،
 ـ.1992
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يوميات  امية، أو ـ(، 1740ىػ/1153ابن كّناف، ٤تمد بن عيسى الصاٟتي )ت -
 هـ1153وسنة  1111الحوادث اليومية  ي تاريخ أحد عشر وألف وميه، بين سنة 

 ـ. 1994، ٖتقيق أكـر العلل، دار الطباع، دمشق 
-   ، ركس ، ترٚتة ىاشم األيو ، جمؤسسة  يخ اإلسالم  ي الدولة العثمانيةكيدك، كـر

 ـ.1992لبناف  –برس، طرابلة
ذكر دمشق الشام وتاريخ وزرها وقضاتها ومفتييها أو رسالة  ي من توال ٣تهوؿ،  -

 ، ٥تطوط مصور يف مركز الوثائق باٞتامعة األردنية.وقضا وأ تا  ي مدينة الشام
خالصة األثر  ي تراجم ـ(، 1699ىػ/1111احملل، ٤تمد أمُت بن فضل ايب )ت -

 ج، دار صادر، بَتكت، دكف تاري . 4، القرن الحادي عشرأعيان 
نفحة ـ(، 1699ىػ/1111احملل، ٤تمد أمُت بن فضل ايب بن ٤ت  الدين )ت -

، ٖتقيق عبد ال تاح ٤تمد اٟتلو، طبع بدار إحياء الكت  الريحانة ور حة طالء الحانة
 العربية عيسى البا  اٟتلل كشركاه.

سلك الدرر  ي أعيان القرن ـ(، 1792ىػ/1206ا١ترادم، ٤تمد خليل بن علي )ت -
ج، دار الكت  العلمية، بَتكت 4، ضبطو كصححو ٤تمد شاىُت، الثاني عشر

 ـ.1997
لطائف ـ(، 1753ىػ/1167أبو ا١تعاغ الغزم، ٤تمد بن عبد الرٛتن بن علي )ت -

ػ، ٥تطوط مصور يف مركز ه12لقرنالمنة  ي  وائد خدمة الُسنة، تراجم ألعالم من ا
 .158الوثائق باٞتامعة األردنية شريط رقم 

 
 * المراجع األجنبية:
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- Rafeq، Abdul-Karim. The Province of Damascus 
1723-1783، Beirut 1966. PP23- 24.  
- Rafeq، Abdul-Karim،"The Law Court Register of 
Damascus with Special Reference to Craft Corporations 
during The First Half of 18th Century"، Les Arabes 
Par Leurs Archives، Paris 1976، pp143-145. 
- A. Havemann. art "Naḳīb Al-Ashrāf"، E.I.2، Vol7، 
p926. 
- EL-Zawahreh، T، Religious Endowments and 
Social Life in the Ottoman Province of Damascus 
in the 16th and 17th Centuries، Mutah University، 
karak، 1995، P167. 
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 إضراب الثمانية أيام يرفع صوت الجزائر إلى مبنى نيويورك.

جامعة الجياللي - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  –د. لوافي سومية 
 سيدي بلعباس -ليابس

 
 ادللخص@

 =;?7فيفري  :9جانفي إىل  <8يعترب إضراب الثمانية أياـ من 
حدثا بارزا يف مسَتة الثورة التحريرية اجلزائرية، الذي كاف نتيجة للنجاح الكبَت 
الذي حققو مؤسبر الصوماـ التارخيي، حيث نظم العمل الثوري بالداخل واخلارج 

اإلداري ووضع قواعد تنظيمية للعمل ادليداين العسكري والسياسي و 
واالجتماعي. كما تزامن تنظيم ىذا احلدث التارخيي اذلاـ واالنتصارات الكبَتة 
اليت حققها جيش التحرير الوطٍت على العدو، أما يف اإلطار السياسي الدويل 
فقد صادؼ إدراج القضية اجلزائرية يف برنامج األمم ادلتحدة خالؿ دورهتا الثانية 

ستجابتو لنداء اإلضراب أنو متمسك بالثورة، عشر. أكد الشعب اجلزائري عرب ا
ومرتبط جببهة التحرير الوطٍت كممثل شرعي ووحيد لو، وكاف اإلضراب فرصة 
لوكاالت األنباء ومراسلي الصحف األجنبية لكشف الصورة الواقعية اليت حيياىا 
الشعب اجلزائري يف ضل االحتالؿ، وإيصاذلا للرأي العادلي، وكذلك األساليب 
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ة اليت تستخدمها السلطات الفرنسية إلفشاؿ اإلضراب الذي كاف دبثابة القمعي
انتفاضة شاملة اندفع فيها الشعب ومحل صوت اجلزائر عاليا إىل مبٌت نيويورؾ، 
أين فتح النقاش حوؿ القضية اجلزائرية خالؿ الدورة الثانية عشر ذليئة األمم 

 ادلتحدة.  
Summary 

The strike the eight days 28 January to 04 
February 1957 event a prominent in March of the 
revolution editorial Algerian, who was the result 
of success great achieved conference SOMMAM 
historical, where systems work revolutionary at 
home and abroad and regulations to work field 
military and political and administrative and 
social. As synchronization organizing this historic 
event important victories large achieved by the 
national liberation Army on the enemy, either in 
the frame international political have encountered 
the inclusion of the case of Algerian in the United 
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nations program throught its second ten. 
Confirmed the Algerian people across its response 
to call the strike that adheres revolution, and is 
linked to the Front National Liberation, sole 
legitimate representative of him, and the strike 
was an opportunity for news agencies and 
correspondents of foreign newspapers to expose 
the photo-realism being experienced by the 
Algerian people lost in the occupation, and 
delivery of world opinion, as well as the 
repressive methods used by the French authorities 
to thwart the strike which served as a 
comprehensive uprising pushed the people and 
carry a high voice Algeria to New York building, 
where open debate on the Algerian issue during 
the twelfth session of the United Nations. 
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سبيز وضع اجلزائر عشية اإلضراب بازدياد عمليات القمع من جانب 
"غي موليو" وخاصة بعد أف منحها احلكومة الفرنسية اليسارية اليت كاف يرأسها 
تضليلها للرأي العاـ الفرنسي بعد اجمللس الوطٍت الفرنسي كامل السلطات و 

 .1والدويل حلقيقة القضية اجلزائرية

يعترب إضراب الثمانية أياـ حدث بارزا يف مسَتة الثورة التحريرية اجلزائرية 
الذي كاف نتيجة للنجاح الكبَت الذي حققو مؤسبر الصوماـ الذي نظم العمل 
الثوري بالداخل واخلارج ووضع قواعد تنظيمية للعمل ادليداين العسكري 

خيي واالنتصارات والسياسي واإلداري، كما تزامن تنظيم ىذا احلدث التار 
الكبَتة اليت حققها جيش التحرير الوطٍت على العدو أما يف اإلطار السياسي 
الدويل فلقد صادؼ إدراج القضية اجلزائرية يف برنامج األمم ادلتحدة خالؿ 

 .2=;?7سبتمرب  >7دورهتا الثانية عشر يف 

 اذلدؼ من اإلضراب@

فية إيصاؿ القضية سبحور اذلدؼ من تنظيم اإلضراب أساسا يف حبث كي
اجلزائرية دلنظمة األمم ادلتحدة قصد تدويلها للحصوؿ على ادلزيد من الدعم 
السياسي الدويل، لقد كانت معركة سياسية وقعتها جبهة التحرير الوطٍت ال 
مساع العامل صوت اجلزائر ادلطالب باحلرية واالستقالؿ، ويف احلقيقة أف اإلضراب  
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،  3فاؼ الشعب اجلزائري حوؿ قيادة الثورةكاف ضرورة حتمية لتأكيد الت
وكاستفتاء لقياس درجة تعلقو حبزب جبهة التحرير الوطٍت باعتبارىا ادلمثل 

 .4الشرعي لو

كما جاء نتيجة للضغط الكبَت الذي كانت تعاين منو مدينة اجلزائر، 
وسياسة القمع اليت اعتمدىا احلاكم العاـ الكوست وأشرؼ على تنفيذىا قائد 

 .5يُت اجلنراؿ ماسوادلظل

تطبيقا لقرارات مؤسبر الصوماـ الرامية إىل تصعيد العمل الثوري والسياسي 
واشًتاؾ كامل شرائح الشعب اجلزائري يف الثورة، جيتمع أعضاء جلنة التنسيق 

يف العاصمة وبعد اقًتاحات اتفق كل من  =;?7جانفي  88والتنفيذ يـو 
 <8، على تاريخ 7و"يوسف بن خدة" 6"عباف رمضاف" و"العريب بن مهيدي"

لبدء اإلضراب وذلك قبيل فتح ملف القضية اجلزائرية يف  =;?7جانفي 
نيويورؾ، أوكلت ادلهمة إىل الواليات الستة حيث شكلت عدة جلاف داخل 
ادلصاحل وادلؤسسات مهمتها التوعية والتوجيو ودعوة السكاف للتزويد بادلؤونة 

لصيغ الكفيلة دلساعدة العائالت احملتاجة وتوزيع طواؿ أياـ اإلضراب، وإجياد ا
 ادلناشَت والبيانات.
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جاء ىذا اإلضراب إثر النداء الذي أصدرتو جبهة التحرير الوطٍت إىل 
الشعب اجلزائري تدعوه فيو إىل ادلشاركة ادلكثفة يف اإلضراب دلدة أسبوع كامل 

 .=;?7فيفري  :جانفي إىل  <8من 

الشعب اجملاىد أيها ادلواطنوف من ذبار وعمل  وقد جاء فيو ما يلي@"أيها
وموظفُت وزلًتفُت أنكم ستستعدوف ألسبوع اإلضراب العظيم، أسبوع الكفاح 
السلمي لألمة واليت خاهنا شرؼ الكفاح ادلسلح ... فامضوا مصممُت واصربوا 
للمحنة والبطش وأنواع العذاب... وجبهة التحرير جبيشها العتيد من ورائكم 

 .8م وتأخذ بأيديكم إىل النصر إىل احلرية إىل االستقالؿ"تشد أزرك

ويذكر اجلياليل مبارؾ الذي كاف عضوا يف قيادة االرباد العاـ للعماؿ 
اجلزائريُت أف عباف رمضاف دلا ربدث إليو ورفاقو حوؿ خطورة ادلوضوع، أجاهبم 

 قائال@ "ىذا أمر...".

جانفي  >8" يـو من صحيفة "العامل اجلزائري 79وىكذا صدر العدد 
، وىي صحيفة اليت قامت بإصدارىا أمانة االرباد، واليت صدر منها =;?7

عدد، وصودرت كلها باستثناء العدد األوؿ جاء فيها حوؿ اإلضراب ما  79
 يلي@ 
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أياـ دبناسبة مناقشة القضية  <"الطبقة العاملة تثن إضرابا عاما دلدة 
اإلضراب العاـ على صدر الصفحة اجلزائرية يف األمم ادلتحدة"، وصدر نداء 

 األوىل ربت عنواف "ادلعركة الكربى"، ىذا بعض ما جاء فيو@ 

"إف العماؿ اجلزائريُت دبختلف فئاهتم شأف مجيع ادلواطنُت، لفخوروف 
باستحقاؽ اإلعجاب العادلي، والتضامن الدويل، إهنم يدركوف جيدا األمهية 

   القصوى ذلذا اذلجـو الدبلوماسي والسياسي.

فادلطلوب أوال تزكية جبهة التحرير الوطٍت كناطق وحيد باسم جيش 
 التحرير الوطٍت وكقائد للثورة اجلزائرية ادلظفرة.

وثانيا دعوة األمم ادلتحدة للضغط على حكومة باريس من أجل قبوؿ  
 وقف إطالؽ النار مع االعًتاؼ حبقنا يف االستقالؿ الوطٍت.

ف األقوياء بالوحدة الوطنية عرب اجلزائر لكل ىذا خيوض العماؿ اجلزائريو 
ادلكافحة كلها ادلشجعوف بالتضامن الدويل النشيط، وادلؤمنوف بالنصر القريب، 
خيوضوف بشجاعة ىادئة معركة األمم ادلتحدة الكربى اليت سيحدد تارخيها 

 .   9قريبا"
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وبعد دراسة األوضاع الداخلية واخلارجية للثورة والسبل الكفيلة بتصعيد 
أياـ وعمق ىذا اإلضراب  <الكفاح على مجيع اجلبهات، تقرر شن إضراب 

وال ضد نقص ادلواد وسوء التوزيع  10ليس احتجاجا ضد رفع قيمة الضرائب،
ومل يكن من أجل مطالب اجتماعية، إمنا كاف إضرابا سياسيا وعسكريا ألنو 

 جاء تدعيما دلبدأ وحدة الشعب ووحدة القيادة ووحدة الًتاب ...

اف عسكريا ألنو أرغم العدو على نقل كتائب ادلضليُت من مراكزىا وك
خارج ادلدف إىل داخل ادلدف األمر الذي خفض احلصار على األرياؼ ولو 

 بقليل.

 =;?7فيفري  :9جانفي ...  <8لقد نظم ىذا اإلضراب دلدة أياـ 
ضماـ كل دبناسبة انعقاد الدورة االستثنائية ذليئة األمم ادلتحدة، هبدؼ إبراز ان

الشعب اجلزائري إىل جبهة التحرير الوطٍت وىذا بعدما سبقتها فًتة ربضَتية ذلذا 
اإلضراب حيث عقدت قيادات الثورة اجتماعات مكثفة لذلك عملت جلنة 
التنسيق والتنفيذ على عقد اجتماع بعد شهر من تعيينها يف مؤسبر الصوماـ،  

اطالع الرأي العاـ ، وحرصا على >;?7سبتمرب  :7- 79كاف ذلك يومي 
الفرنسي والعادلي على النوايا السلمية، والتعلق دبطلب االستقالؿ، وجهت 
اللجنة التحضَتية دعوات إىل كبار الكّتاب الفرنسيُت أمثاؿ "فرونسوا أمورياؾ"، 
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و"ألبَت كامي"، "أندري مندوز" واحملامي "بيار ستيب" صديق الوطنيُت 
ة، وحضروا أشغاؿ ادلؤسبر، وألقوا كلمتهم أماـ اجلزائريُت، ولقد لب ىؤالء الدعو 

لدراسة الوضع يف اجملالُت الوطٍت والدويل، وبدأت جبهة التحرير   11ادلؤسبرين
تعمل على إظهار مشوليتها وزعامتها للنضاؿ الوطٍت فاستغلت مجلة أحداث 
طرأت على الوضع الدويل قبل ازباذىا قرار اإلضراب وتشمل ىذه األحداث@ 

ئرة أعضاء اجلبهة اخلمس وما ترتب عن ىذه العملية من ردود الفعل ربويل طا
 .12يف اجملالُت الوطٍت والدويل

العدواف الثالثي الربيطاين الفرنسي اإلسرائيلي على مصر الشقيقة يف  -
 .>;?7أكتوبر  ?8

األسيوية" للقضية اجلزائرية وعزمها على عرض  –تبٍت الكتلة "العربية  -
 م ادلتحدة.القضية على مجعية األم

وذلذا ازبذ قرار اإلضراب، والذي جاء بعد دراسة واقعية من طرؼ  -
 جلنة التنسيق والتنفيذ باإلمجاع.

وبصدد التحضَت بذكر ياسف سعدي أف أوؿ من دعا اإلضراب كاف 
عباف رمضاف الذي التقى بالعريب بن مهيدي وأخربه بالقرار ليكلف بعدىا 

أين ًب اختيار بيت لاللتقاء باجلماعة  بالتحضَت لو وسط العاصمة )القصبة(،
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اليت اختَتت لتنفيذ قرار اجلبهة وكنت أحد منظميها، فتم تكليفي دبهمة تنظيم 
اإلضراب باعتبار أين أعرؼ العاصمة جيدا بكل أزقتها وإحيائها وىنا كاف البد 
من ربديد من يقـو باإلضراب ... فتم االتفاؽ على أف يكوف بادلدف الكربى، 

ت العاصمة باعتبارىا تضم أكرب كثافة سكانية ... لتبدأ أصعب خطوة واختَت 
 .13ألف ساكن أو أكثر باالستجابة لإلضراب 9<وىي إقناع 

ويف ىذا السياؽ، برز دور كل من االرباد العاـ للعماؿ اجلزائريُت الذي 
 لعب دورا بارزا يف إصلاح اإلضراب وكذا االرباد العاـ للطلبة ادلسلمُت إضافة إىل
ارباد التجار يف تنظيم قطاع النقل، الربيد وادلواصالت وادلصاحل البلدية 
واألسواؽ وغَتىا، وقصد شل احلركة من العاصمة طيلة ادلدة احملددة ًب إعالـ 
السكاف بقرار اإلضراب، ويف ىذا الصدد عملت اللجاف ادلختصة على مستوى 

انات ادلالية وغَتىا من العائالت احملتاجة لتزويدىا بادلواد الغذائية واإلع
 . 14ادلساعدات

يواصل ياسف سعدي حوؿ ذلك .. يف ىذا الصدد أتذكر ادلمثل 
ادلسرحي حبيب رضا، الذي كاف يشتغل باإلذاعة يومها فاستنجدت بو وكلفتو 
بإحضار الفنانات اللواٌب كن يشتغلن معو أمثاؿ فضيلة اجلزائرية، قوسم عويشة 

ة اليت كاف علينا تأمُت ادلؤونة ذلا أياـ اإلضراب ليقمن بإحصاء العائالت الفقَت 
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ماليُت  79وصد إصلاحو وضع العريب بن مهيدي ربت تصريف مبلغ بقيمة 
 .15فرنك فرنسي لتأمُت األكل للعائالت اجلزائرية يف فًتة اإلضراب

أما على الصعيد العسكري فلقد أعطيت األوامر جليش التحرير الوطٍت 
الًتاب الوطٍت، ومع اقًتاب ادلوعد وزعت كل والية  بتكثيف عملياتو عرب كامل

مناشَت ربدد تاريخ بداية اإلضراب وهنايتو وًب توجيو نداءات عرب اإلذاعة السرية 
، وتعدت الدعوة >;?7"صوت اجلزائر ادلكافحة" يف أوؿ بث ذلا يف ديسمرب

 .16داخل الوطن لتصل إىل تونس وادلغرب وفرنسا إلصلاح ىذا اإلضراب

 ضراب@سَت اإل

خيم صمت رىيب على ادلدف يف صباح ذلك اليـو ادلنشود، ومل يعكر 
صفو ىذا الصمت سوى مكربات الصوت اليت كاف ادلستعمر يستعملها 
إلفشاؿ اإلضراب ...، وتوالت األياـ الثمانية، اليـو تلو اآلخر والصمت ال 

امية يزاؿ خييم على ادلدف بالرغم من تكثيف دوريات العدو لألعماؿ اإلجر 
الوحشية، إننا ال نبالغ إذ قلنا أف اإلضراب مل يشمل أصحاب ادلتاجر وادلوظفُت 
والعماؿ فحسب بل تعدى إىل مجاىَت الشعب اليت قاطعت متاجر ادلعمرين 
القليلة اليت فتحت فقد رفض الشعب أف يشًتي من احملالت ادلفتوحة التابعة 

استجابة كل الشرائح  للمعمرين الذين أصابتهم حالة الذعر واالهنيار،
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االجتماعية اجلزائرية لتعليمات جبهة التحرير، ومشل اإلضراب كل الًتاب الوطٍت 
واخلارج أيضا، حيث تتواجد اجلالية ادلهاجرة يف فرنسا، وبلغت نسبة اإلضراب 

وذبلت مظاىر اإلضراب يف غلق الدكاكُت ومقاطعة الشراء، حىت  9%?
ن استغالؿ األحداث وتنوير الرأي العاـ يتمكن مسؤولو الثورة يف اخلارج م

 .17اخلارجي بالقضية اجلزائرية

ويف اليـو األوؿ لإلضراب وكذلك يف اليـو الثاين كاف النجاح تاما وكامال 
يف مجيع الًتاب الوطٍت وخصوصا يف ادلدف اليت أحلت عليها القيادة فكانت 

ديلكها ادلسلموف ادلدف خالية من الناس وكانت مجيع ادلتاجر واحملالت اليت 
 مغلقة ومجيع العماؿ وادلوظفُت ادلسلمُت مل يلتحقوا بعملهم.

جندي من اجليش الفرنسي  79999ويف هناية اليـو الثاين قاـ حوايل 
بقيادة اجلنراؿ ماسو بتكسَت أبواب احملالت التجارية وإتالؼ ما فيها ٍب 

رجاؿ والنساء... أرغموىم على العمل ٍب أخذوا يعتقلوف بصدفة عشوائية عن ال
 .18وأصبحت ادلدينة تعيش معركة حربية حقيقية ورغم كل ىذا استمر اإلضراب

وتداولت الصحف العربية والعادلية نبأ اإلضراب فهذه جريدة )الصباح( 
التونسية وربت عنواف "إضراب عاـ دبدينة اجلزائر، اجليش حياصر األحياء العربية 

 فيو مايلي@ والطائرات العمودية ربلق فوقها" جاء
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قاـ أصحاب الدكاكُت العربية بالعاصمة اجلزائرية منذ صبيحة األمس 
بإيصاد أبواب زلالهتم، وقد احتشدت قوات كبَتة من اجلند باحلي العريب، 
وأخذت الطائرات العمودية ربلق فوؽ اإلحياء العربية كما قامت قوات البوليس 

 . 19صمة اجلزائريةواجلند بتنظيم محالت تفتيش واسعة النطاؽ بالعا

انطلق اإلضراب باليـو احملدد رغم التهديدات اليت سبقتو من قبل 
السلطات االستعمارية، وربولت ادلدف النشيطة إىل مدف مشلولة، حيث توقفت 

 .20حركة النقل والتجارة والفالحة والتعليم واإلدارة دلدة أسبوع كامل

 ردود فعل السلطات االستعمارية@

ستعمارية الشعب اجلزائري بالقمع والتعذيب، وألقت قابلت السلطات اال
القبض على عدة أنفار منو وذكرت وكالة األنباء الفرنسية أف معظم الذي ألقي 
عليهم القبض ينتموف إىل احلزب الشيوعي الذي وقع حلو وقد أرغمت قوات 
البوليس بعض التجار على فتح أبواهبم غصبا، وألقت على من أىب ذلك 

 .21منهم

كشفت الصحف عن الوسائل اليت استعملها اجلنراؿ ماسو حلل   وقد
اإلضراب، فضال عن كرب الدكاكُت وإتالفها، قاـ باكتساح األحياء العربية وطرد 
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العماؿ وادلوظفُت ادلضرين، وتفنن يف االعتداءات اليت ال ديكن وصفها، ومنذ 
ليات ذلك احلُت تكالب جنود ادلضالت، ففي مدينة اجلزائر، تضاعفت عم

ادلشط والتطهَت بكل ما تتضمن من إتالؼ وإنتهاؾ للحرمات، يف حُت بلغت 
 االختطافات والتقتيالت والتعذيبات احلد األقصى.

ويف بالد القبائل ضرب احلصار على كامل الناحية منذ عدة أشهر 
 . 22وأصبح األىايل يف رلاعة، وليست ذلم أي إمكانية للتموين

للمعلمُت والقضاة وموظفي الربيد من  كما سيقت السلطات الفرنسية
بيوهتم ألماكن عملهم، وقادت بعضهم إىل مراكز الشرطة الستجواهبم، وطالت 
مدامهاهتم بيوت ادلدنيُت ليال وهنارا مستعملُت سلتلف األساليب الوحشية 

 إلجبار العماؿ وادلوظفُت استئناؼ وظائفهم.

 النتائج@

لت يف التفاؼ الشعب اجلزائري سبخض ىذا اإلضراب عن نتائج باىرة سبث
حوؿ قادتو يف جبهة التحرير والوطٍت مع إبراز تعلقو باحلرية والسيادة والتحرر 
من مقولة أف اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا، وىو ما جعل القضية اجلزائرية 

 تزداد تأييدا أو مساندة على ادلسرح العادلي.
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دينة اجلزائر فإف الشعب رغم الضرر الذي أصاب النظاـ والتنظيم يف م
اجلزائري سواء يف مدينة اجلزائر أو يف ادلدف األخرى أو على ادلستوى الوطٍت كلو 
برىن على تضامنو مع جبهة التحرير الوطٍت ومساندتو ذلا والتعبَت على أهنا ىي 

 ادلمثل احلقيقي الوحيد لو.
ؿ تزكية الشعب اجلزائري ومجاىَت ادلدف بصفة خاصة دلطلب االستقال -

 وتعزيز وحدة الشعب.
 كشف ادلناورات بكل وضوح واتضاح الرؤية أماـ ادلناضلُت. -
تعرض ادلواطنُت إىل متاعب كثَتة جراء فًتة اإلضراب وربطيم احملالت  -

 التجارية للمواطنُت وتعميمها.
طرد عدد كبَت من العماؿ وادلوظفُت وإبعاد الكثَت من ادلواطنُت عن  -

 .23ديارىم
االستعمارية لنشاط بعض العناصر الوطنية أمثاؿ اكتشاؼ السلطات  -

 .24العريب بن مهيدي الذي ًب اعتقالو وإعدامو
إسقاط ادعاءات االستعمار القائلة بأف الثوار عناصر ال عالقة ذلم  -

 بالشعب.
تأكيد مساندة الشعب اجلزائري جليش وجبهة التحرير الوطٍت، تأكيدا  -

 عمليا.
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و يساىم يف الكفاح والنضاؿ جعل الشعب اجلزائري دبختلف شرائح -
 .25من أجل اسًتداد استقاللو وحريتو

تسجيل القضية اجلزائرية يف جدوؿ أعماؿ الدورة الثانية عشر  -
 للجمعية العامة لألمم ادلتحدة.

 @ 26ويستخلص "بن خدة" النتائج اليت حّصلها ىذا اإلضراب قائال

بتها صلاح اإلضراب بشهادة الصحف الفرنسية، فصحيفة "دلوند" كت -
تصف اإلضراب  =;?7جانفي  ?8يف عددىا الصادر يف يـو 

بالعاصمة@ "سكوف مأثر خييم على مدينة خالية"، وقدرت رللة 
 . % ??"فرانس أبسرفاتور" األسبوعية نسبة صلاح اإلضراب بػ

تعزيز وحدة الشعب، وتزكيتو مطلب االستقالؿ، ويف ذلك ضربة  -
 قاسية دلقولة "اجلزائر فرنسية".

املناورة ادلصالية بكل وضوح اليت حاولت معاكسة كشف  -
اإلضراب، فانكشف أمرىا للرأي العاـ الشعيب والفرنسي، حيث 

 انضم الشعب إىل اجلبهة بصفة مجاعية. 
ذبميد الفرقة العاشرة للمضليُت، وهناية اجلمهورية الرابعة الفرنسية اليت  -

 .<;?7ماي  79لفظت أنفاسها يـو 
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وانعداـ األمن عند الكولوف رغم وجود اجليش تزايد الشعور باخلوؼ  -
الفرنسي، األمر الذي كاف لو أثر يف اذلجرة اجلماعية ذلم من اجلزائر 

 عشية وغذاة االستقالؿ.
تدمَت جانب كبَت من ىياكل اجلبهة يف العاصمة خاصة، وإلقاء  -

القبض على ادلواطنُت وادلناضلُت بصفة مجاعية وتعذيب وإعداـ خنبة 
القيادية ومنهم@ "زلمد العريب بن مهيدي، احملامي علي  من العناصر

، وزلمد الصلريط" ىذين األخَتين اللذين جزا  منجلي، صاحل بوقادـو
هبما إىل زنزانات مع الكالب البوليسية، وقد أصيبا لذلك باهنيار 

 عصيب.
"عبد القادر قدوش" مسؤوؿ األفواج ادلسلحة بالعقيبة )أعايل بلكور(  -

مة، وقد عذب بػ"شاليمو" حىت لفظ أنفاسو االخَتة، اجلزائر العاص
وإىل جانبو "إبراىيم الشرقي" مسؤوؿ النظاـ السياسي دبنطقة )اجلزائر 

 العاصمة(، الذي عذب عذابا شديدا.
خروج جلنة التنسيق والتنفيذ من العاصمة ربت ضغط قوات  -

االحتالؿ، إىل الوالية الرابعة، ومنها إىل القاىرة عرب تونس 
 .27غربوادل
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إف إضراب الثمانية أياـ عمل على تغيَت كثَت من االسًتاتيجات، ونقل 
الرعب الثوري من األرياؼ إىل ادلدف اليت ظنتها فرنسا زلصنة من نَتاف 
الثورة، ومن جهة أخرى استطاع ىذا اإلضراب أف يبلغ رسالة للعامل أمجع 

من أجل أف القضية اجلزائرية ىي قضية شعب يريد االستقالؿ ويسعى 
 .28ربقيق ذلك جبميع الوسائل اليت بُت يديو

ولعل أىم نتيجة لإلضراب ما أدىل بو األستاذ الدكتور "زلمد العريب  
ولد خليفة" قائال@ "الشعب اجلزائري... اليعطي ألية قيادة صكا على 
بياض، فهو حيكم على األشخاص من خالؿ األفعاؿ، وليس العكس، 

و منحهم ثقتو ادلشروطة باالستمرار يف فإذا ربقق من إخالصو وتواضع
ىذا النهج، وىذا ما حدث بالفعل، فقد وضع شعبنا القيادات ادلخلصة 
للثورة واإلطارات ادلتواجدة يف سلتلف ادلواقع يف منزلة تقًتب أحيانا من 
التقديس... رجاؿ كانت الثورة مدرستهم يف مواجهة أجهزة العدو اخلبَتة 

    .29اإلفشاؿ والتثبيط، ووسائل القمع والًتىيببأساليب احلرب النفسية و 

 خبصوص اإلضراب شهادة ادلناضل ياسف سعدي

الؿ الطبعة السابعة للندوة شهادة ادلناضل ياسف سعدي أدىل هبا خ
اليت تشرؼ عليها مجعية مشعل  ?899جانفي  <8التارخيية دلنتدى الذاكرة يف 
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جانفي  <8إلضراب  9;الػالشهيد وجريدة اجملاىد ربت عنواف "الذكرى 
 ... الدوافع والنتائج".=;?7

سبحور اذلدؼ من تنظيم إضراب الثمانية أياـ أساسا يف حبث كيفية  
اجلزائرية دلنظمة األمم ادلتحدة، قصد تدويلها للحصوؿ على إيصاؿ القضية 

ادلزيد من الدعم السياسي الدويل، لقد كانت معركة سياسة وقعتها جبهة 
 إلمساع العامل صوت اجلزائر ادلطالب باحلرية واالستقالؿ، ويف التحرير الوطٍت

 احلقيقة إف اإلضراب كاف ضرورة حتمية لتأكيد وإمساع صوتو وكفاحو الطويل.

إف التفكَت يف تنظيم ىذا اإلضراب التارخيي مل يأت من العدـ، حيث  
 سبق ذلك عدة اتصاالت مع أبرز قادة الثورة بالعاصمة، وأوؿ من دعا إىل
اإلضراب كاف عباف رمضاف الذي التقى العريب بن مهيدي وأخربه بالقرار 
ليكلف بعدىا بالتحضَت لو وسط العاصمة وبالضبط باحلي العتيق القصبة، أين 

 لتنفيذ اختَتت باجلماعة اليت لاللتقاءة اختار العريب  بن مهيدي بيت بادلنطق
دبهمة تنظيم اإلضراب، قرار جبهة التحرير وكنت أحد منظميها. فتم تكليفي 

باعتبار أين أعرؼ العاصمة جيدا بكل أزقتها وأحيائها، وىنا كاف البد من 
ربديد من يقـو باإلضراب يعٍت الفئات اليت ينبغي أف تشارؾ فيو فال يعقل أف 
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يستجيب لو اجملاىدوف ادلتواجدوف باجلباؿ وكذا السجناء والفدائيوف الذين كانوا 
 التفاؽ على أف يكوف بادلدف الكربى.يساعدوف الثورة، فتم ا

اختَتت العاصمة باعتبارىا تضم أكرب  كثافة سكانية، وأكيد ستلفت 
الرأي العامل العادلي وىو ما كانت تريده اجلبهة، وًب االتفاؽ على مكاف تنظيم 

أؼ ساكن يف العاصمة  9<اإلضراب ووقتو، لتبدأ أصعب خطوة وىي إقناع 
 يحلإلضراب، ويف ىذا الصدد تذكرت ادلمثل ادلسر أو أكثر باالستجابة 

بيب رضا، والذي كاف يشتغل باإلذاعة يومها فاستنجدت بو وكلفتو ادلعروؼ ح
بإحضار الفنانات اللواٌب كن يشغلن معو أمثاؿ فضيلة اجلزائرية، قوسم وعويشة 
غَتىن فأحضرىن وىن ال يدرين دلا بعثت اجلبهة وراؤىن وراحت كل واحدة 

لق العناف لتفكَتىا حوؿ طبيعة ادلهمة اليت ستكلف هبا، فردبا ستكوف منهن تط
ىي نفس مهمة حسيبة بن بوعلي، غَت أنو مل يكن من ذلك شيئا فقد 
استنجدت بالنساء للقياـ جبرد للعائالت الفقَتة اليت كاف علينا تأمُت ادلؤونة ذلا 

 أياـ فًتى اإلضراب.

 79تصريف مبلغ قيمتو وقصد إصلاحو وضع العريب بن مهيدي ربت 
ماليُت فرنك فرنسي لتأمُت األكل للعائالت اجلزائرية يف فًتة اإلضراب، وىو 
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حوؿ اجلبهة وتقدمي  التجارالتفاؼ ادلبلغ الذي ال يكفي حىت حلي واحد لوال 
 نصف ادلعونة باجملاف دلا عرفوا أف القضية وطنية وزبص مجيع أبناء الوطن.

إلضراب كانت سلاوفنا تزداد بعدـ صلاحو، وباقًتاب موعد الشروع يف ا 
خاصة وأف فرنسا دلا علمت بو أطلق قادهتا العسكريوف هتديدات بغلق مجيع 

 <8احملالت التجارية اليت تؤيد مطلب جبهة التحرير الوطٍت، يف صبيحة يـو 
جانفي تفاجأ اجلميع باالستجابة الواسعة للعائالت اجلزائرية لطلب اجلبهة فقد 

اليـو األوؿ من اإلضراب احلركة بادلوانئ ويف الشوارع قبل بزوغ  انقطعت يف
   الشمس.   

وفيما يتعلق بردود فعل اإلدارة االستعمارية ذباه ىذا ادلسعى الذي التف  
حولو الشعب اجلزائري، فقد كانت رىيبة مارستها حكومة الكوست ضد 

بادلائة  9:يقل عن  اجلزائريُت ادلشاركُت يف اإلضراب كالقياـ باستجواب ما ال
من الشعب اجلزائري السيما القاطنُت بالقصبة وإرساؿ بعضهم إىل السجوف 
واحملتشدات العسكرية، إضافة إىل تشريد وطرد الكثَت من العائالت إىل العراء  
كمحاولة منها لكسر اإلضراب وإجبار العماؿ والتجار على مزاولة أشغاذلم، 

لكاذبة اليت كانت تسوقها باسم جبهة وذلك من خالؿ البيانات والوعود ا
 وجيش التحرير الوطٍت.
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 اذلوامش@

                                                           
، دار التنوير ، 8>?7 – :;?7أمحد منقور، موقف الرأي العاـ الفرنسي من الثورة اجلزائرية  1

 .8979اجلزائر، 
، ص 8977، جانفي 9=;رشيدة اجلواين، إضراب الثمانية أياـ مكسب سياسي ىاـ، اجليش، ع  2

القرار اخلطَت ، ويذكر يوسف بن خدة عضو جلنة التنسيق والتنفيذ أف الفكرة الكامنة وراء ىذا :=
ىي تنظيم تظاىرة احتجاج تكوف غَت مألوفة للفت أنظار الرأي العاـ الدويل إىل القضية اجلزائرية، 

 للجمعية العامة لألمم ادلتحدة.  77دبناسبة مناقشتها يف الدورة 
 <8شهادة ادلناضل ياسف سعدي، خالؿ الطبعة السابعة للندوة التارخيية دلستوى الذاكرة يف  3

. للمزيد ينظر للشهادة كاملة يف هناية ;=، ص 8977، جانفي 9=;، اجليش، ع ?899 جانفي
 ادلقاؿ.

 رشيد اجلواين ، ادلرجع نفسو. 4
 .8;، ص 8977، فيفري 7=;ياسف سعدي ، اجليش ، ع  5
ويذكر سعد دحلب، وىو عضو جلنة التنسيق والتنفيذ يف شهادتو أف ادلرحـو العريب بن مهيدي ىو  6

صاحب االقًتاح الذي حظي باإلمجاع من الناحية ادلبدئية، لكن وقع نقاش حوؿ ادلدة اليت كانت 
أياـ  <يوما، ويف النهاية اتفق األعضاء اخلمسة وبكل دديقراطية على  99أياـ و 9تًتاوح ما بُت 

 وذلك لتحقيق ىدفُت متكاملُت@ 
 أف نثبت للعامل أف اجلزائر ليس فرنسا.  -
 .أف جبهة التحرير الوطٍت ىي ادلمثل الشرعي الوحيد للشعب والثورة –

 .  ;<9، ص ?899ينظر، زلمد عباس، ثوار عظماء، دار ىومة، اجلزائر،  
ة مل تكن مألوفة يف اجلزائر، حيث أف أياـ مد <يذكر بن خدة أف مدة اإلضراب اليت حددت بػ  - 7

ساعة، وكذلك مشولية اإلضراب الذي امتد عرب اجلزائر وخارج حدودىا،  <:أطوؿ إضراب ال يتجاوز 
، دبقر جلنة التنسيق الواقع بشارع كرمي بلقاسم >;?7وازبذ القرار يف الثلث األوؿ من شهر نوفمرب 

 .799تيلملي سابقا، رقم 
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، وىو تاريخ مناقشة القضية اجلزائرية،  >;?7ديسمرب  79وكاف توقيت اإلضراب يف البداية يـو  -
كما أعلن بادئ األمر يف األوساط األشلية بنيويورؾ، لكن ىذه األوساط أجلت تاريخ ادلناقشة إىل 

ص  ديسمرب فأجل موعد اإلضراب، وجاءت أعياد آخر السنة لتؤجل ادلوعد مرة ثانية، نفسو، 89
9=9 . 

 .999زلمد عباس، ثوار عظماء ، ادلرجع السابق، ص  8
 9، اخلرب، :;?7ودوره يف مسار ثورة نوفمرب  =;?7أ. نور الدين بوعروج، إضراب الثمانية أياـ  9

 .89، ص >897أوت 
 .;?، ص ;899زلمد الشريف عباس، من وحي نوفمرب ، طبعة خاصة ، دار الفجر، اجلزائر،  10
دلؤسبر على غرار لوائح اربادي العماؿ والطلبة تدعو احلكومة الفرنسية إىل االعًتاؼ جاءت لوائح ا 11

جببهة التحرير شلثال وحيدا للشعب اجلزائري، والتفاوض معها بناءا على ذلك إلجياد حل سلمي عاجل 
، حلرب اجلزائر، وقد توجت أشغاؿ ادلؤسبر بانتخاب أمانة وطنية على رأسها@ "عبار الًتكي" رئيسا

"السعيد أوزقاف" نائبا للرئيس، "آكلي بلوؿ" أمينا عاما، وتيمنا دبستقبل اجلزائر ادلستقلة بادر االرباد 
الوليد بإصدار رللة دورية بعنواف "االقتصاد اجلزائري"، ودبناسبة إحياء الذكرى الثانية الندالع ثورة 

بعتو موجة من القمع والعقوبات ساعة، ت <:الفاتح نوفمرب، شارؾ االرباد الوليد يف إضراب دلدة 
سلطتها إدارة االحتالؿ على التجار اجلزائريُت، وقد أدى ذلك إىل احتجاج ىؤالء بواسطة إضراب 

شخصية  =7ساعة، ينظر، زلمد عباس، ثوار عظماء، شهادات  :8نوفمرب استغرؽ  >7آخر يـو 
 .;?9 :?9، ص ص 8978وطنية، دار ىومة، اجلزائر، 

 .>?ص  ،السابق ادلرجع 12
 .;=شهادة ياسف سعدي ، ادلرجع السابق، ص  13
 .;=رشيدة اجلواين، ادلرجع السابق، ص  14
ادلبلغ مل يكن ليكفي حىت حلي واحد لوال التفاؼ التجار حوؿ اجلبهة وتقدمي نصف ادلعونة باجملاف  15

 دلا عرفوا أف القضية وطنية، ياسف سعدي، ادلرجع السابق.
 .;=لسابق، ص رشيدة اجلواين، ادلرجع ا 16
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، مؤسسة إحدادف للنشر 8>?7 – :;?7زىَت إحدادف، ادلختصر يف تاريخ الثورة اجلزائرية  17

 .<9، ص =899والتوزيع اجلزائر، 
 .<9ادلرجع السابق، ص  ،8>?7 – :;?7زىَت إحدادف، ادلختصر يف تاريخ الثورة اجلزائرية  18
 .7، ص>;?7جانفي  ?8إضراب عاـ دبدينة اجلزائر، الصباح،  19
وصف أحد الصحفيُت من وكالة أسوشيايتد براس األمريكية اليـو األوؿ من اإلضراب دبدينة اجلزائر  20

بقولو@"أين مل أر يف حياٌب مدينة خييم عليها شبح ادلوت يف وضح النهار كمثاؿ القصبة يف إقفاؿ 
كما كتبت صحيفة شوارعها ورىبة السكوف العميق النازؿ على دورىا كأف سكاهنا يف سبات عميق،  

تقوؿ جملرد بزوغ  =;?7جانفي  97"لوموند" الفرنسية، واصفة تلك األياـ يف عددىا الصادر يف 
النهار استأنفت عملية تكسَت ادلتاجر وشرعت الدوريات يف إعطاء األوامر إىل العماؿ لاللتحاؽ 

 بأعماذلم، وإال فإهنم يتعرضوف للعقوبات بالسجن.
 .>=لسابق، ص رشيدة اجلواين، ادلرجع ا

 .:إضراب عاـ دبدينة اجلزائر، الصباح، ادلصدر السابق، ص  21
 .:، ص  =;?7-98-=7الطلبة اجلزائريوف مصروف، الصباح،  22
 .9:زىَت إحدادف ، ادلرجع السابق ، ص  23
 ، ادلرجع السابق.7=;شهادة ياسف سعدي، اجليش، ع  24
عثماف الظاىر عليو، الثورة اجلزائرية أرلاد بطوالت، د ط، منشورات للمتحف الوطٍت للمجاىد ،  25

 .;79، ص >??7
 .9?9زلمد عباس، ثوار عظماء، ادلرجع السابق، ص  26
 .9?9، ص زلمد عباس، ثوار عظماء، ادلرجع السابق، 27
 .87أ. نور الدين بوعروج، ادلرجع السابق، ص  28
، اجلزائر، >??7ديسمرب  ;8- :8د خليفة، ملتقى اإلعالـ والثورة ادلنعقد يف زلمد العريب ول 29

 .79 -78، ص ص 97?7، عدد =??7جانفي  :7 -=تغطية جلريدة اجملاىد، 
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                                     الجزائرية حكومة الرئيس بن بلة األولى والخيار االشتراكي لتسيير الدولة 
 2691سبتمبر  - 2691سبتمبر

الشهيد حمة جامعة   - العلوم االنسانيةقسم  - د/ جمال بلفردي
 الوادي -لخضر

 الملخص: 
االستقالؿ بقيادة الرئيس بن بلة ضبلت الًتكيبة اؽبيكلية ألوؿ حكومة بعد 

تغَتات جذرية يف اػبريطة السياسية للقيادة التنفيذية للبالد بالتحاؽ عناصر 
وزارية داخل النظاـ السياسي اعبزائري  مدنية وعسكرية هبا، وعلى رأس دوائر

اعبديد، يف مقابل إقصاء إطارات وشخصيات اغبكومة اؼبؤقتة، والعناصر اؼبوالية 
، وقد تزامنت وتنصيب حكومة الرئيس بن بلة، 1962زمة صيف ؽبا عشية أ

من أجل استكماؿ ما حددتو احملاور االشًتاكية الكربى اليت جاء هبا ميثاؽ 
وتطبيق نصوصو خاصة اؼبتعلقة باعبوانب  1962طرابلس ماي/جواف 

االقتصادية واالجتماعية إىل غاية استفتاء الشعب اعبزائري عن دستور الدولة 
 رية اؼبقبل.اعبزائ

Abstract : 
The structural combination carried of the first 

government after independence under the 
leadership of President Ben Bella carried a radical 
changes in the political map of the executive 
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leadership of the country the enrollment of 
civilian and military elements  in the head of 
departments and ministries within the new 
Algerian political system and the exclusion, of 
same characters of the interim government and 
their allies during the summer crisis of 1962 , that 
operation has coincided with inauguration of the 
government of President Ben Bella, in order to 
complete the major axes of socialism brought by 
the Charter of Tripoli, may / June 1962 and the 
application of its provisions, especially concerning 
the economic and social aspects till the 
referendum about the next Constitution of the 
Algerian state. 

 : مقدمة
ظروؼ ومشاكل اقتصادية غداة اإلستقالؿ اعبزائرية الدولة  ورثت حكومة 

واجتماعية شكلت يف ؾبملها الًتكة السلبية لالستعمار الفرنسي، وقد أثارت 
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أهنكتها تراكمات أزمة صيف  ىذه الوضعية الصعبة حـز اغبكومة اعبزائرية اليت
وإفرازاهتا على النخبة الطالئعية اليت قادت البالد والعباد بإنشاء  1962

فكاف  .مؤسسات وطنية قادرة على اؼببادرة إلقباح اؼبشروع االشًتاكي يف اعبزائر
تأسيس اغبكومة األوىل بعد االستقالؿ رغم تأخرىا عن موعدىا احملدد ؽبا قبل 

 .20/09/1962نتقالية للثورة اعبزائرية بتاريخ هناية الفًتة اال
 
 
 

 :  12/96/2691حكومة بن بلة األولى  -2
وعلى ،  28/09/1962حددت اعبمعية الوطنية التأسيسية مساء يـو 

الستماع خطاب رئيس  (1) الساعة الثامنة مساءا موعدا النعقاد دورهتا الثالثة
بعد افتتاح اعبلسة من طرؼ رئيس اجمللس السيد أضبد بن بلة اغبكومة 

 التأسيسي فرحات عباس. 
وكما ذىب الباحث كوانت إىل أنو بعد موافقة اجمللس التأسيسي على 

ويف اليـو التايل قدـ الرئيس بن بلة ،  26/09/1962رئاسة اغبكومة يـو 
قائمة وزرائو إىل اعبمعية الوطنية، وبعدىا بيومُت وافقت اعبمعية  أضبد 

على أعضاء حكومتو، ويصور لنا الباحث نفسو أف ىناؾ اجتماعا تأسيسية ال
وذىب التربيزي بن صاحل  ، 27/09/1962آخر للمجلس التأسيسي يـو 
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بن بلة ػبطابو الرئيس أضبد إللقاء  29/09/1962إىل ربديد تاريخ 
 . (2)الشهَت

عرض الرئيس قائمة وزرائو،  28/09/1962وبعد اػبطاب الوزاري يـو 
وف السماح للنواب باؼبناقشة اغبرة يف ظل الظروؼ السياسية واالقتصادية د

من خالؿ تدخلو يف عارضو حسُت آيت أضبد النائب  للبالد حسبو، غَت أف
ؿباوال التأثَت على رأي الكتل الربؼبانية عن طريق التشكيك يف نقاشات اعبمعية 

 . 1962 لسبن بلة وقدرتو على تطبيق برنامج طرابأضبد عمل الرئيس 
مل جيد يف خطاب حسُت ،وحبسبو  آيت أضبدالنائب عن والية القبائل ف

بل  .زميلو السابق يف السجن ما يؤسس لدراسة مشاكل اعبزائريُت مستقبال
 الحظ اختالفات شديدة بُت اؼبقًتحات ووجهات النظر ووصل إىل قناعة أهنا

أثناء تدخلو دبمارسة استذكار ؼبا جاء يف برنامج طرابلس، كما أكد النائب 
اؼبكلفة بتوجيو السيادة  صالحيات اغبكومة داخل اعبمعية الوطنية التأسيسية

 واغبكومةالتأسيسية السلطة بُت اعبمعية فبارسة الوطنية من خالؿ تنظيم آليات 
(3). 

ومل تفقد انتقادت النائب آيت أضبد من أمهية خطاب رئيس اغبكومة، 
مة كمقًتح برنامج منسجم داخل أطر سلطة واإلعالف العاـ لسياسة اغبكو 

( 158اعبمعية التأسيسية، وربصلت اغبكومة على موافقة نواب اعبمعية بواقع )
( صوتا لنواب حضروا اعبلسة الثالثة لتنصيب أوؿ 178صوتا من أصل )

عضوا عن التصويت، وصوت واحد ضد تنصيب  19حكومة جزائرية وامتناع 
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ز الساحق ؽبا اختتم النائب آيت أضبد بالدور اغبكومة ووزرائها، ورغم الفو 
يف فبارسة   اؼبطاط للجمعية الوطنية مستقبال إف استمرت على ىذا اؼبنواؿ

 .(4)مهامها 
 أضبد بن بلة  رئيسالكما أشار الباحث يفصح عبد القادر إىل خطاب 

متثالو لربنامج طرابلس وتنفيذه إىل غاية مؤسبر إو ، قبل تنصيب حكومتو 
( متعهدا يف الوقت نفسو بإعادة اإلعمار واإلسكاف، والقضاء على )ج.ت.و

اؼبشاكل االجتماعية اعبمة اليت كانت صداع يف رأس أوؿ حكومة جزائرية، 
ستجابة لتطلعات الطبقات االجتماعية العريضة اليت تتطلب فريق الوؿباولتها 

رية كما عرج حكومي متجانس، والرغبة اؼبلحة للرئيس لتحقيق االشًتاكية اعبزائ
( 159ربصلت على ) حبسبو واليت، على تنصيب اغبكومة يف ؾبلس اعبمعية 

 .(5) عضوا امتنعوا عن التصويت 19ضد و 1صوتا و 
هلل قدـ إحصائيات ا إف ما ديكن التنبيو إليو أف الباحث الطاىر بن خرؼ
، والتربيزي، وأنيس  ؽبا فوارؽ مع اإلحصائيات اليت أوردىا كل من كوانت

( صوتا 128): حل، ويفصح إىل حد بعيد جدا فهو حيصى النتائج اآلتية صا
امتنعوا عن التصويت، ويستطرد قائال أهنا  19صوت ضد و 01بالقبوؿ، و

، وىو ما يتناقض 3/1962إحصائيات معتمدة من اعبريدة الرظبية العدد 
يخ انعقاد وأعداد اعبريدة الرظبية اؼبتوفرة اليت يشَت فيها العدد الثالث إىل تار 

والعدد عشروف إىل تاريخ  20/07/1962اعبمعية التأسيسية واؼبؤرخة يف 
. وردبا يقصد أعدادا أخرى لشهري أكتوبر ونوفمرب من (6)25/09/1962
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،  (7)نفس السنة. واحملاجاة دبا صرح بو الرئيس بن بلة يف خطابو الوزاري األوؿ
وتطبيقو العكسي للسلطة بعدما فبا قالو الرجل،  وإعطاء سياقات لبعض األمثلة

 سبكن من إضفاء الشرعية التأسيسية على حكومتو.
ففيما خيص الدستور وحسب قناعتو الظرفية من مهاـ اجمللس الذي يتوىل 
السيادة الوطنية، وعليو يقع وضع الدستور يستجيب ؼبصاحل الشعب اعبزائري، 

 اغبياد.وال دخل للحكومة يف وضعو بل وأضاؼ أهنا سوؼ تقف موقف 
 كما شكلت الثورة الدديقراطية الشعبية أىم األسس اليت تبٌت عليها جزائر
الصبغة االشًتاكية، وتنفيذ ما جاء بو برنامج طرابلس لتحقيق االستقالؿ بالبناء 

 والتشييد، واإلصالح الزراعي والصناعي وتوفَت األمن.
اؼبطالب  فاعبيش. قواعد وأركاف دولتو أضبد ومل خيف الرئيس بن بلة 

بتحقيق اؼبهاـ الشعبية واالقتصادية واإلدارية. مث إف التسليم دبا جاء يف خطاب 
إشًتاكية  الرئيس ال ينزع إىل الزعم أنو طبق قدرا يسَتا فبا جاء من مفاىيم

بعد مدى تدخالت اغبزب "اؼبكتب السياسي" يف  وسوؼ نرى فيما فبيعة.
الدديقراطية  اؼبناقشات غَتالتأسيسية ،ويتجلى ذلكفي  صالحيات اعبمعية

ومن جهة أخرى فإف واقع القوة اليت يتطلبها الفريق اغبكومي غَت ، داخلها 
متجانس أيديولوجيا يصور تباين التأييد الذي القاه من الفئات الرئيسية داخل 

 القيادة السياسية يف ذلك الوقت.
والعقيد والرئيس بن بلة ،  ظرفيا وىكذا ربالفت قيادة اعبمعية الوطنية

فكانت  .على النظاـ السياسي للجزائر اؼبستقلة تحكمبومدين من أجل ال
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اؼبناصب الوزارية كما يف غَتىا يف بلداف العامل الثالث بعد حركات التحرير 
من أشكاؿ رد اعبميل على التأييد  لت لديها آلية توزيع اؼبناصب نوعاشك

مع اغبكومة اؼبؤقتة بعد  أثناء صراعو.خاصة السياسي لقيادة اؼبكتب السياسي 
، فكانت التشكيلة اليت قادىا الرئيس 05/09/1962طرابلس إىل غاية 

 (8) على اؼبوافقة على اؼبسودة األخَتة ؽبا أضبد بن بلة اؼبسؤوؿ األوؿ
إف ما ديكن مالحظتو على توليفة أوؿ حكومة جزائرية، وبعد اجتماع 

، واؼبتكونة من 29/09/1962التنصيب من طرؼ عباف اعبمعية الوطنية ليـو 
ميسـو فبثل اللجنة  السادة بن جلية عياش فبثل عبنة الشؤوف العامة وسبيحي

، وحاج سعيد شريفي فبثل الشؤوف اؼبالية، ونظرا ؼبا جاء يف قرار  اإلدارية
لتنصيب رئيس اغبكومة، والقرار  26/09/1962اعبمعية اػباص ليـو 

فيو اعبمعية باألغلبية على  الذي وافقت 28/09/1962التأسيسي ليـو 
 .(9) تنصيب اغبكومة األوىل للجمهورية اعبزائرية

 26/10/1962كما أشار العدد األوؿ من اعبريدة الرظبية اؼبؤرخ يف 
البند اػبامس منها، مصادقة رئيس اغبكومة على تعيُت السادة وكالء اغبكومة 

على مدير  05/10/1962بن بلة يـو أضبد بتوقيع رئيس اغبكومة السيد 
الديواف اغبكومة رحاؿ عبد اللطيف ورئيس الديواف ؿبمد اغباج إظباعُت، 

 .(10) وبن زرفة ؾبدوب ،ومستشارين تقنيُت لرئيس اغبكومة ومها ىَتيف بورج 
 17ىو وجود  بعد اإلستقالؿ حكومةأوؿ إف اؼبالحظة األولية لتشكيلة 

السيد رابح بيطاط،  وزيرا فعليا على رأس كل قطاع، ونائب رئيس اغبكومة
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ورئيس اغبكومة أضبد بن بلة ومها التارخيياف الوحيداف يف أوؿ حكومة للجزائر 
( فمجموعة 6( مث ؾبموعة )5، مث صباعة )22األوؿ شارؾ يف أشغاؿ ؾبموعة 

(، وقائد الوالية الرابعة التارخيية ليلة انطالؽ أوؿ نوفمرب، والثاين لو شرؼ 9)
بالقاىرة مع خيضر وآيت أضبد حسُت، وكذا عضو وجوده يف الوفد اػبارجي 

(. باؼبقابل تواجد التارخيي اآلخر ؿبمد خيضر كأمُت عاـ 9يف ؾبموعة )
للحزب وعضو اؼبكتب السياسي فبا يوحي أف اغبكم والسلطة مل خيرج من 

 صباعة تلمساف دبشاركة اؼبؤيدين ؽبا واؼبقربُت من رئيس اغبكومة.
ليبَتاليُت أضبد بومنجل، والدكتور أضبد الثوريُت مثل ال غراروعلى 

فرانسيس يف اغبكومة  وفرحات عباس البياين اؼبعروؼ على رأس اعبمعية 
الرئيس  كما أف تواجد زميل وصديق  .الوطنية، ومثل الشيوعيُت عمار أوزقاف

وىو ؿبمد صغَت نقاش متوافقا يف تكوينو الفكري واألطروحة  الا بن بلة أ أضبد
وؿبمد خبزي وزير  .(11) اركسية الراديكالية للرئيس أضبد بن بلةاأليديولوجية اؼب

والعقيد ؿبمدي السعيد الثوري وقائد الوالية بالعاصمة،  التجارة والتاجر الثري
كوزير   1957ىل غاية جويلية إ 1956أوت الثالثة التارخيية بعد مؤسبر الصوماـ 

ويالحظ أف تصنيف األخَتين لقدماء احملاربُت، والراديكاليُت بومعزة وبن تومي، 
ومها اللذين كانا معتدلُت إصالحيُت قبل تفجَت الثورة ،  (12) بالراديكاليُت

األمريكي والسفَت  الباحث -ف صح القوؿ إ -قد أوقع وربت لواء اؼبركزين 
كوانت يف ورطة التصنيفات العديدة، ؿباوال إسقاطها على قيادة   ولياـباعبزائر 

وبن ضبيدة، وؿبمد اغباج  ، واؼبثقفُت طبيسيت ، 1968-1954الثورة بُت 
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ضبو دوف انتماء حزيب، ومثل العلماء )توفيق اؼبدين( وهبؤالء الًتكيبة أكد الرئيس 
ومثل العقيد بومدين القيادة العسكرية  بن بلة سلطتو كقائد سياسي للبالد.

دية: يف الوزرات السياللجيش الوطٍت الشعيب وكانت ألنصاره أماكن تواجدىم 
شباب والرياضة، لل ابوتفليقة وزير عبد العزيز مدغري، والرائد أضبد الداخلية 

 الربيد واؼبواصالت اوموسى حساين وزير ،واػبليفة لعروسي الصناعة والطاقة 
(13). 

وقد شددت القيادة اعبديدة على إعادة تنظيم واسعة للقوى السياسية 
والعسكرية بعد االستقالؿ ومل يبق من القيادة السياسية أثناء اغبرب التحريرية، 

سوى عنصرين ومها توفيق اؼبدين وأضبد للثورة اعبزائرية واؼبمثلُت للحكومة اؼبؤقتة 
 فرانسيس.

. عشر وزيرا خبربة وذبربة سابقة حد أومن الوزراء السبعة عشرة حضي 
فأضبد فرانسيس وزيرا للمالية يف اغبكومة اؼبؤقتة السابقة، وأضبد توفيق اؼبدين 

وخليفة لعروسي اؼبهندس الزراعي ودوف ، وزيرا لألوقاؼ يف نفس اغبكومة 
التحريرية  ثناء الثورةأانتماء حزيب مديرا لديواف وزارة التسليح واؼبواصالت العامة 

مد حاج ضبو احملامي ومستشارا بديواف وزارة اإلعالـ باغبكومة اؼبؤقتة، وؿب، 
والعضو الناشط يف حركة ، وؿبمد طبيسيت الطالب بكلية الطب يف فرنسا 

انتصار اغبريات الدديقراطية سابقا وعضوا دبكتب )ج.ت.و( بفرنسا، وأضبد 
ائري، وعضوا باجمللس بومنجل احملامي والقيادي يف االرباد الدديقراطي للبياف اعبز 

سم صباعة وجدة مث تلمساف أثناء أزمة إالوطٍت للثورة اعبزائرية والناطق الرظبي ب
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، وبن ضبيدة الذي ربصل على ثقافة يف اؼبستوى وباللغتُت 1962صيف 
الفرنسية والعربية، وؿبمد صغَت نقاش الطبيب اؼبعروؼ يف جيش التحرير 

-1960ؽبيئة األركاف على اغبدود  وىواري بومدين عقيدا وقائدا ،الوطٍت
دوف انتماء حزيب وأضبد مدغري دبستوى بكالوريا رياضيات ومعلم  1962

والعضو الفاعل يف صباعة ،ودوف انتماء حزيب عضوا بقيادة األركاف الغربية 
ؿبمدي السعيد خريج زاوية ومعلم قرآف، ودوف انتماء العقيد وجدة وتلمساف، و 

 ومنها إىلرخيية الثالثة بعد خروج كرًن بلقاسم إىل تونس حزيب قائدا للوالية التا
 .(14)القاىرة 

اؼبسار الثقايف والتعليمي  ،ولو جزئى يسَت من وديكن يف األخَت توضيح 
بعد اإلستقالؿ ،  كظاىرة مسحية لنخبة اغبكومة األوىل للجمهورية اعبزائرية 

(  لثالثة وزراء أضبد بن بلة، وبيطاط، وبومعزة اؼبستوى )اإلبتدائيمشلت واليت 
والبكالوريا مهنة معلم )أضبد مدغري( ومستوى ، والثانوي )بومدين بوتفليقة( 

ثقايف ؿبدود خارج اؼبدارس النظامية )ؿبمدي السعيد(، وتوفيق اؼبدين عضو 
اعبمعية اإلصالحية الكاتب والصحفي واؼبؤرخ، واعبامعيُت )عمار بن تومي، 

د طبيسيت، وأضبد فرانسيس، وعمار أوزقاف، وخليفة لعروسي، وأضبد وؿبم
 .(15) بومنجل، وؿبمد صغَت نقاش، وؿبمد حاج ضبو(

ومن  القيادات السلطة الوزراء وأيضا من كاف وراء زنزنات السجوف 
بن بلة الرئيس ونائبو األوؿ رابح بيطاط، وبشَت  ويأيت على رأسهم )، الفرنسية 

نعكس على قباحهم يف قيادة الشؤوف إ( فبا  الرضبن بن ضبيدةبومعزة، وعبد 
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اإلدارية للحكومة اعبزائرية، كما روعي يف توزيع اؼبناصب الوزارية التمثيل 
فكانت قسنطينة مسقط  .(16)اعبهوي النسيب ؼبناطق انتمائهم اعبغرايف للوطن

فة، لعروسي خلي ،رأس سبعة وزراء )رابح بيطاط  بومدين، أضبد فرانسيس 
، أضبد بن بلة  ووىراف بستة وزراء )، عمار بن تومي، بومعزة، موسى حساين( 

نقاش، وؿبمد طبيسيت،  ، وؿبمد صغَتعبد العزيز وأضبد مدغري، وبوتفليقة
عمار أوزقاف، ؿبمدي  (، وأربعة وزراء من العاصمة والقبائل ) وؿبمد حاج ضبو

 (. السعيد، أضبد بومنجل، عبد الرضبن بن ضبيدة
 : لحكومة الرئيس أحمد بن بلة  ير الذاتييالخيار االشتراكي والتس -1

ورثت اغبكومة اعبزائرية حالة اقتصادية ومشاكل اجتماعية كًتكة 
فإضافة إىل سقوط أكثر من مليوف  .استعمارية، وأصبح بعضها ذا طابع بنيوي

وإجبار حوايل ،1962-1954بُت  التحريرية ونصف مليوف من شهداء للثورة
االنتقاؿ من مساكنهم إىل مرابع ذبميع )ؿبتشدات، على ثالثة ماليُت شخص 

جتماعية صعبة من أجل إظروؼ  قابعُت ربتمعتقالت سجوف( فرنسية، 
ألف( الجئ يف  500عزؽبم عن )ج.ت.و(. كما يوجد طبس مائة ألف )

. دف ونزوح أكثر من مليوف ونصف اؼبليوف شخص كبو اؼب، تونس واؼبغرب 
 .(17)ألف ىاجر إىل فرنسا 400ألف معتقل سياسي، و 400يضاؼ إليها 

إف الًتكة االستعمارية مل تكن أثارىا تستدعي حـز اغبكومة وفقط، بل  
كاف وقعها على الشعب اعبزائري أشد نظرا للظروؼ اؼبعيشية القاسية، ومعاناة 

، وقد خلفت اػبسائر اؼبادي ة الكبَتة اليت سببها سوء التغذية تزداد يوما بعد يـو
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اعبيش الفرنسي مشاكل خطَتة أثناء فًتة الكفاح اؼبسلح فمسح وقنبلة شبانية 
آالؼ بلدة وآالؼ القرى، وحرؽ مئات اآلالؼ من اؽبكتارات من الغابات 

ال تتعدى ثالثة عدد الرؤوس فيها  أصبحاليت ونقصاف عدد رؤوس اؼباشية 
يضاؼ ، نطالؽ الثورة إُت عشية مالي7ماليُت رأس بعد ما كانت أكثر من 

نعكاسات خطي شاؿ وموريس، واليت استمرت آثارىا السلبية إإليها ـبلفات و 
 .(18)حىت بعد االستقالؿ، ومكونات اجملتمع اعبزائري على األفراد واعبماعات 

إىل األعماؿ اؼبتعلق هبذا العنصر وديكن اإلشارة يف هناية ىذا اؼبدخل 
ا منظمة اعبيش السري الفرنسي يف اعبزائر أين ارتكبت اإلجرامية اليت قامت هب

أهنا كثفت  أعماؿ وحشية ضد اعبزائريُت والفرنسيُت على حد سواء. غَت
عملياهتا اإلرىابية عشية انطالؽ اؼبفاوضات اعبزائرية الفرنسية، وبلغ عدد 

ومل تتوقف عن نشاطها ، 1962ألف قتيل حىت شهر جويلية  100ضحاياىا 
 إثر اتفاؽ شوقي مصطفاي وجاؾ سيزيٍت 17/06/1962يف  الا اإلرىايب إ

 .(19)لتوقيف أعماؿ اؼبنظمة اإلرىابية الفرنسية 
أف الوضعية االقتصادية  يف ىذا الصدد إف ما ديكن الوصوؿ إليو

واالجتماعية للجزائريُت كانت قاسية جدا يضاؼ إليها تراكمات أزمة صيف 
ونتائجها، ووجود ىيئة قيادية مؤقتة جديدة ذات ظبة استعمارية  1962
ألف رجل كلها عوامل سامهت يف خلق  50وربت لوائها قوة قوامها ، جديدة

سم إوب، بُت القيادة الثورية السياسية ستيالء على السلطة إلسباؽ شاؽ ل
 "الشرعية الثورية".
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وىكذا سبخضت عن ىذه الوضعية اإلسراع واؼببادرة بإنشاء مؤسسات 
وحكومة جزائرية أوىل رغم تأخرمها عن ، جزائرية كجمعية وطنية تأسيسية 

 . 20/09/1962اؼبوعد احملدد قبل هناية الفًتة االنتقالية للثورة اعبزائرية 
مغنية األزرؽ أف اؼبساحة اؼبهجورة بعد إعالف  الدكتوراه ثةوأشارت الباح

)وحدات صناعية( وسبع مئة مشروع صناعي  ،االستقالؿ بلغت مليوف ىكتار
ربت ضباية العماؿ الريفيُت واغبضريُت يف مواجهة أعماؿ التخريب اليت تقـو هبا 

ة منظمة اعبيش السري الفرنسي، وأخذ ىؤالء العماؿ على عاتقهم مسؤولي
 اإلدارة اػباصة للمنشآت الصناعية والزراعية يف ظل الفراغ اغباصل يف السلطة

السياسية خاصة وأهنا كانت منشغلة بالصراع على السلطة من جانب ، ومن 
جانب آخر كاف شطر منها يف سباؽ مع الزمن للقضاء على األعماؿ اإلرىابية 

 .(20)للمنظمة الفرنسية  
األستاذ مغنية األزرؽ وما توصل إليو حثة الباويتوافق ما ذىبت إليو 

عبد العايل دبلة أف البدايات األوىل للتسيَت الذايت كانت تلقائية، الباحث 
وبقدر عدـ اتضاح نية الكولوف من اؽبجرة خوفا من أعماؿ التخريب للتنظيم 
االرىايب الفرنسي وردود أفعاؿ )ج.ت.و( من البناء االقتصادي واالجتماعي 

لفراغ  الكبَت يف اؽبيكل االقتصادي اعبزائري ورحيل اإلدارة للجزائر وا
تلقائيا من تسيَت الوحدات يقوموف الفالحُت والعماؿ  فبا جعل االستعمارية

 .(21) االنتاجية حىت ال يتوقف اإلنتاج
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إف الذي يهمنا يف ىذا العنصر أف العماؿ عقدوا العـز على خلق واقع 
جديد، وربت ضغط الصعوبات االقتصادية واالجتماعية استولوا على اؼبزارع 
وشكلوا إدارات ذاتية للمزارع واؼبصانع وبالتزكية من األطراؼ العسكرية اليت 

غَت أهنا اصطدمت  القضاء على ظاىرة الفقر العاجلة ألجلرأت ضرورة اؼببادرة 
بفعلها ىذا بالتنظيم العمايل النقايب اعبزائري وظاىرة الربجوازية الصغَت اليت 

 .(22) أصبحت تؤمن بقدراهتا يف إدارة مؤسساهتا ذاتيا
 62/02وىكذا توافقت رغبة العماؿ بإصدار اغبكومة اعبديدة ؼبرسـو 

عباف اإلدارات تتعلق مواده الثمانية بكيفية استغالؿ  22/10/1962يف 
الذاتية اليت ال يتعدى أعضاؤىا عشرة عماؿ فاؼبواد األوىل والثانية، والثالثة 

اليت أصدرهتا اؽبيئة االنتقالية اليت أقرت  24/08/1962متعلقة بتطبيق قرارات 
بشغور اؼبمتلكات اؼبهجورة مع كيفية إعادة إحياء تشغيلها إىل حُت عودة 

باقية تتعلق بكيفيات اؽبيئات اؼبخولة لتطبيقها مالكها، أما اؼبواد اػبمسة ال
 .(23)وعلى رأسها وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي

واؼبتعلق ،  23/10/1962اؼبؤرخ يف  62/03أما اؼبرسـو الثاين 
بالتحويالت واؼببيعات واإلجيارات اػباصة باؼبمتلكات اؼبهجورة، وحيتوي على 

العقارات واؼبمتلكات اؼبهجورة حىت ستة مواد واليت أكدت يف ؾبملها ضباية 
 -مثال ال حصرا –منها  4يفصل فيها التشريع القانوين. كما أبرزت اؼبادة 

وزبضع أصوؿ  ،مسؤولية الدولة يف تقدًن اؼبعونات واالقًتاحات الفنية واؼبالية
ىي  الشركة إىل ربكم الدولة ويف حالة عودة اؼبالك اغبقيقي فالوزارات اآلتية
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 ألمر حينئذ )اؼبالية، والداخلية، والعمل، والفالحة، والصناعة والتجارةاؼبكلفة با
) (24). 

سلطة  22/10/1962من اؼبرسـو اؼبؤرخ يف  7و 6تفسر اؼبادتُت و 
وىو ما أعطى الضوء األخضر ، الدولة يف تسيَت الوحدات الزراعية الكربى 

 يؤكدو  للجيش يف التدخل فيها، وبالضبط يف سهل متيجة وىو ما يفسر
ورغبة الدولة يف ، التناقض يف إدارة األعماؿ يف تلك اؼبزارع واؼبصانع من جهة 

رات التسيَت الذايت كواقع جديد فرضتو ظروؼ ااالمتالؾ أدى آليا إىل إلغاء قر 
اؼبؤرخ يف  62/38تعزز اؼبرسومُت السالفُت دبشروع قرار و استقالؿ اعبزائر. 

وحيتوي أيضا ، متعلق بلجاف اؼبؤسسات الصناعية وتسيَتىا  23/11/1962
كيفية تشكل عبنة اإلدارة   2و 1ستة مواد والذي يقرر يف مادتيو  6على 

لدولة وتقـو ا، الذاتية، واؼبادة الثالثة تطرقت للجمعية العامة اليت تقررىا الوزارة 
بتقدًن االقًتاحات واؼبعونات للجنة اؼبسَتة يف ؾباؿ اؼبراقبة الفنية واؼبراقبة اؼبالية، 

سبنح للعماؿ حق االستغالؿ يف إطار تلك اللجاف اؼبرتبطة  6و 5أما اؼبادتُت 
 .(25) مباشرة بالدولة

مع ما صرح بو ومضمونا ال شكىذه القرارات الرظبية اليت ال تتوافق 
 -أف اؼبستثمرات اليت أفبت من مَتؿ  روبَتللصحفي لة يف حديثو الرئيس بن ب

وكلت ؽبم الذين أ أصبحت مهمة تسيَتىا للعماؿ  -وكما كانت أمالؾ الدولة
يف عملية  الا وال تتدخل الدولة إ م،من يكوف اؼبسؤوؿ عنه مهمة إنتخاب

 .(26)اإلنتاج بصفتها اؼبستشار واؼبنظم اؼبفوض
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الفًتة احملرجة  القطاع اؼبسَت ذاتيا، أوأصبح  1963وحبلوؿ سنة 
لالشًتاكية كما عرب عنها الدكتور أضبد بعلبكي يف دراستو حوؿ اؼبسألة الزراعية 
يف اعبزائر، واليت رأى فيها أهنا اشًتاكية ؿبرجة لبعض األطراؼ يف السلطة 
خاصة يف صيغتها الثانية أي تسيَت اؼبزارع واؼبصانع باالشًتاؾ مع العماؿ يف 
 التسيَت واألرباح، وىكذا كاف تدخل السياسة الدائم كمشكل سياسي ونظري

 .(27)أعاؽ نوعا ما كانت تتمناه السلطة الثورية 
 أصبح قطاع التسيَت الذايت ديثل تقريبا نصف 1963سنة ومع قلنا أنو 
ألف ىكتار من األراضي الزراعية  782األوربيُت وأصبح يضم  ما كاف ديتلكو

 300و، ىكتار  100ات إنتاجية تبلغ وحدة اؼبؤسسة فيها مقسمة على وحد
ألف ىكتار تضم وحدات إنتاجية  200ألف من األراضي اؼبسًتحية، وحوايل 

 .(28)ىكتار 100تقل مساحتها عن 
االشًتاكية يف اعبزائر فهو إلقباح أصبح التسيَت الذايت كميكانيـز ىكذا و 

على الفقر والبطالة اليت ىي يقضي بدوره من جهة ،و أسلوب لتطوير اإلنتاج 
زبذ يف أسنة و  132نتاج النظاـ الرأظبايل الذي ساد اعبزائر لفًتة تزيد عن 

الشكل العفوي مث ربوؿ إىل إجراءات سياسية يف شكل  -كما قلنا -البداية 
وردبا يرجع ذلك إىل مستشاري الرئيس بن  ،1962مراسيم يف أكتوبر ونوفمرب 

ُت دوف الغفلة عن عمل الرئيس اؼبتواصل يف البحث عن ياؼباركسأضبد بلة 
 وساط القاعدة الشعبية، وسندا لو ؼبواجهة القوة اؼبتصاعدة للجيش.األالتأييد 
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التسيَت  عملية دعمت السلطة السياسية نفسها إشرافا وتنظيما على
( 16ومواده ) 18/03/1963اؼبؤرخ يف  63/88الذايت بإصدارىا مرسـو 

ؾبملها تتعلق بالتعريف باألمالؾ الشاغرة وعلى أساس تلك الستة عشرة، و 
اؼبؤرخ يف  63/95التعريفات ضمنتها أهنا ملكية مهجورة، واؼبرسـو 

واؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات وكيفية  ،( أيضا16ودبواده ) 22/03/1963
تسيَتىا ذاتيا خاصة اؼبؤسسات الصناعية واؼبنجمية والصناعات التقليدية، 

 28/03/1963اؼبؤرخ يف  63/98أما اؼبرسـو  .راعية الشاغرةواألراضي الز 
( مواد وحيدد كيفية استغالؿ مؤسسات ومستثمرات 10وحيتوي على عشرة )

 .(29)التسيَت الذايت
وتسارع نشاط الدولة من خالؿ ىذه اؼبراسيم كإعطاء صيغة مزارع الدولة 

باؼبزارع الشعبية،  (30) ياتبعض األدب تنعتهاواليت ،وعالقتها دبزارع اؼبستغلة ذاتيا 
وخلصت إىل أف الصيغة يف اؼبزارع الثانية كانت أكثر أمهية إىل اؼبزارع يف الصيغة 

وذلك راجع إىل أسباب عدة منها أف مزارع الدولة ال تتناسب والواقع ، األوىل 
االجتماعي واالقتصادي للجزائر ألف مشكلة اعبزائريُت مل تكن مشكلة 

تماعية ويعٍت ذلك إجياد حل ؼبشكلة اػبماسُت، اقتصادية بل ىي اج
وأيتاـ اغبرب، وسواعد الرجاؿ البطالُت. وكذا عملية ، والفالحُت، ونظاـ التويزة 

ة ؼبزارع الدولة فاإلطارات الفنية الالزمة لرعاية التقسيم األفضل ظالتكلفة الباى
والفنية، ومراقبة للعمل وإجياد إدارة مركزية قادرة على تسيَت الوحدات اإلنتاجية 

 التخطيط اؼبركزي، وبالتايل رباسب على أساس وحدات اقتصادية عامة.
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إف التوافق اغباصل بُت ضروريات اغبياة االقتصادية واالجتماعية 
، وربديد اػبيارات السياسية جوىرىا التسيَت الذايت كبنية مجتمع اعبزائريلل

مواد اؼبرسومُت رقم   ىيكلية ىرمية إلقامة ىذا النظاـ اعبديد قد حددتو
الصادر يف  63/98واؼبرسـو رقم ، 22/03/1963الصادر يف  63/95

أقر اؼبكونات اؽبيكلية للمؤسسة الصناعية واؼبنجمية  والذي 2/03/1963
والزراعية الشاغرة اليت تسَتىا اؽبيئات. منها اعبمعية العامة للعماؿ وؾبلس 

وتقرر ىذه اؽبيئات على ضوء ما ،ير العماؿ، وعبنة تسيَت اإلدارة الذاتية واؼبد
 .(31)( من اؼبرسـو األوؿ1جاء يف )اؼبادة 

فاعبمعية العامة للعماؿ واليت يطرحها اؼبرسـو من اؼبادة الثانية إىل اؼبادة 
( تشًتط أف 02التاسعة ؽبا حق ربديد عدد أعضاء اعبمعية معنويا و)اؼبادة 

ي اعبنسية وأف ال ينقطع سنة، وأف يكوف جزائر  18يكوف سن اؼبرشح يفوؽ 
(، كما ديكن عبمعية العماؿ االنعقاد من 03عن العمل ؼبدة ستة أشهر )اؼبادة 

قبل ؾبلس العماؿ أو عبنة التسيَت يف كل ثالثة أشهر، وتقـو اعبمعية العامة 
للعماؿ مقاـ اجمللس يف اؼبؤسسات وأماكن االستثمار اليت ال يبلغ عدد العماؿ 

 .(32)(08اؼبادة فيها ثالثُت عامال )
( يف 14( إىل اؼبادة )10ويف الباب الثاين تناوؿ ؾبلس العماؿ من اؼبادة )

( مئة عضو، ويكوف اغبد 100اؼبرسـو بنية اجمللس اؼبتكوف على األكثر على )
(، وينتخب ؼبدة ثالث سنوات وجيدد انتخاب 10األدىن عشرة عماؿ )اؼبادة 

لس العماؿ مرة على األقل بقرار من ( كما جيتمع ؾب12ثلثهم كل سنة )اؼبادة 
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عبنة التسيَت إال أنو ديكن عقد اجتماع استثنائي بطلب من ثلث األعضاء 
( ويقـو أيضا بقبوؿ، أو رفض األعضاء اعبدد كما ينتخب ويراقب 13)اؼبادة

 .(33)عبنة التسيَت
( وتنتهي 15أما عبنة التسيَت اليت جاء تفسَت سياقها ابتداء من )اؼبادة 

حد عشرة عضوا منتخبُت من طرؼ وأ( وتضم اللجنة ما بُت ثالث 19ؼبادة )با
ؾبلس العماؿ، وتعُت رئيسا ؽبا كل سنة من بُت أعضائها كما جيرى ذبديدىا  

(، وتتوىل مهاـ التسيَت ورسم 15كل سنة عند هناية اؼبدة االنتخابية )اؼبادة 
واإلنتاج وترويج  ـبطط التنمية للمؤسسة، وهتيئة الربامج السنوية للتجهيز

( كما 16التجارة، وإعداد اؼبقررات اػباصة بالعماؿ لتوزيع اؼبسؤوليات )اؼبادة
 . (34)(19يتوىل اؼبدير إدارة مناقشات عبنة التسيَت أثناء االجتماعات )اؼبادة 

( كلها مواد متعلقة باؼبدير اؼبمثل الرئيسي 22(، )21(، )20أما اؼبواد )
ؿبل االستثمار ويسهر على السَت اليومي ؽبا، وينظر للدولة داخل اؼبؤسسة أو 

أف  الا ( ولو كل اغبقوؽ يف عبنة التسيَت إ20يف حسابات اؼبؤسسة )اؼبادة 
(، كما ال ديكن عزلو من وظيفتو كمدير إال عند 21صوتو استشاري )اؼبادة 

ارتكاب خطأ كبَت، أو عدـ كفاءتو، أو عندما يسحب اجمللس البلدي اػباص 
(، وىو الباب الفرعي اؼبتعلق 22التسيَت الذايت موافقتو منو )اؼبادة بإنعاش 

 .(35)باؼبدير
نعكاسات حبكم أصولو إإف الغموض النظري يف اؼبراسيم كانت ؽبا 

الربجوازية التجارية والزراعية  دور  وجذوره . ومن حيث أنو وجو بالتحديد
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تطبق حىت يف  وذبميع العماؿ والفالحُت حوؿ سلطة اغبكم اعبديدة، ومل
كانت تقريبا   (36)صورهتا الناقصة فعدـ معرفة العماؿ والفالحُت للمراسيم

بالشكل اؼبطلق نظرا ألهنا جاءت نصوصها باللغة األجنبية )الفرنسية(، وحىت إذ  
 كحالتهمكانت باللغة العربية فاعبزائريوف حالتهم العامة بعد االستقالؿ  

معرفتهم للعربية يوازي إف مل نقل أدىن  وبالتايل كانت ، البائسة اإلجتماعية
 مستوى من معرفتهم للفرنسية.

 . حدود قباحوكما أف التسيَت الذايت الذي أوجدتو الدولة، ورظبت لو 
أو فشلو من خالؿ تركيز السلطة اإلدارية العامة للمؤسسة يف شخص اؼبدير  

و باجمللس (، وسلطتو اؼبطلقة وعالقت22( )21( )20يف اؼبواد ) معنا ركما ما 
، (37) (24البلدي اؼبخوؿ لو قانونا تعيُت رئيس اؼبؤسسة اؼبسَتة ذاتيا )اؼبادة 

فبدؿ التوجيو واؼبراقبة وكيفية .  (38) وانعكس ذلك يف بروز ظاىرة البَتوقراطية
النقاشات النظرية إىل نقد  تاإلنتاج والتوزيع من أجل توعية الفالحُت أد

الربجوازية دوف تفسَت جهود الطبقات الكادحة، بل كانت العملية عبارة عن 
 عيار مدى الوالء السياسي ػبيارات السلطة القائمة.ؼبخطابات سياسية وقياس 

يف ىذا الطرح أي وجو للغرابة إذا ما أكدنا أف الشروط  ردبا ليسو 
تة وغامضة، فال فرؽ بُت العامل الدائم األساسية لعضوية العامل بقيت باى

والعامل اؼبوظبي، كما أف الفروؽ بُت ملكية اؼبزارع التابعة للدولة أـ إف ملكيتها 
 . (39) واؼبؤكد أف ىذا الطرح األخَت غَت موجود أصال. ! تعود للعماؿ
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يضاؼ إليها تدخالت اؼبدير اؼبوايل للوزارة اليت عينتو مباشرة، مهمشا يف 
اعبمعية العامة اليت ال سبتلك سلطة ازباذ القرار رغم أهنا اؽبيئة الرئيسية  ذلك دور

للمدير  25/03/1963للمؤسسة، وأصبح الدور الذي رظبو اؼبرسـو اؼبؤرخ يف 
، ويذىب أضبد (40)أقوى من اعبمعية واليت نادرا ما تعقد صبعياهتا العامة السنوية

والربجوازية الصغَتة داخل خيارات بعلبكي يف ربليلو أف ربالف الطبقة العامة 
الدولة اليت عقبت بناء الدولة بعد االستقالؿ قد عصفت باألسس اؼبشًتكة 
النتقاؿ وربقيق االشًتاكية، وضرب مرتكزات ىيمنة الربجوازية الرأظبالية فالصراع 
البيٍت يف مؤسسات التسيَت الذايت كاف على أشده بُت ؿباربة الربجوازية وميالد 

ة الدولة "اؼبدير" كممثل للسلطة القائمة، وىكذا برزت رأظبالية الدولة  برجوازي
كمرحلة ال بد منها لتنمية القدرات الذاتية واؼبوضوعية للطبقات ذات اؼبصلحة 
لتحقيق االشًتاكية، غَت أف ىذه النتيجة يف األخَت أدت إىل زيادة ضعف 

 .(41)يءالطبقة العاملة، ولصاحل الدولة ومل ديس الربجوازية بش
مارس صاحب القرارات ومراسيم السيد رئيس اغبكومة و بينما يرى 

بأف "البالد انفجرت أفراحا يف طوؿ البالد وعرضها...، إف األرض 1963
تعود للذين يكدحوف فيها، واعبزائر سبشي خطوة حاظبة يف طريق 
االشًتاكية...، بفعل قرارات مارس اليت أصدرهتا حكوميت، واليت أفبت اعبزء 
األعظم من اؼبلكيات العقارية...، مث كاف اػبطر الذي يؤرؽ رئيس اغبكومة ىو 
حلوؿ مالؾ جزائريُت أكثر غٌت من أسالفهم الفرنسيُت، وشكلوا برجوازية أىلية 
أبقت اعبماىَت الكادحة غارقة يف بؤسها، فبا اضطر حكومتو إىل تأميم 
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اؼبرحلة األوىل من دخوؿ اعبزائر ، وإذا كانت (42)الفنادؽ، واؼبطاعم، واؼبقاىي"
على مستوى التنظَت مل تكن  1963يف االشًتاكية على ضوء قرارات مارس 

 القائمةمؤسسات لل كانت قيمة مضافةبل   .باؼبشكل بالنسبة للسلطة اغباكمة
 63/90ويف مقدمتها اؽبيئة الوطنية لإلصالح الزراعي اؼبنشأة ربت مرسـو  ،

 أوزقاف ت إشراؼ وزارة الفالحة بقيادة عمارورب 18/03/1963اؼبؤرخ يف 
(43). 

حق اإلشراؼ والوصاية على الشركات الزراعية  ؽبذه الدائرة الوزاريةوأوكل 
حتياط اليت أسست يف العهد االستعماري، وأصبحت تسمى دبراكز لإل

إلصالح الزراعي ، وتقـو خبدمات التسليف القصَت األجل، ا اتالتعاوني
، وصندوؽ اغبصوؿ على اؼبلكية واغبيازة الزراعية ومراكز والتجهيز والتسويق

ستخداـ العتاد الزراعي، ويبقى تقرير وإشراؼ ىذه اؽبيئات ترجع إلتعاونيات 
إىل اؽبيئة الوطنية لإلصالح الزراعي، وعلى كافة الوحدات االنتاجية اؼبسَتة ذاتيا 

لى تكييف ختصت شركات أخرى وبإشراؼ اؽبيئة الوطنية عإ، و (44)للزراعة
مؤسسات أعيدت ىيكلتها إظبيا بعدما كانت قائمة قبل االستقالؿ كاؽبيئة 
اعبزائرية اؼبشًتكة للحبوب واؽبيئة الوطنية للتسويق ومهمتهما ضبط عملية 

وتتوسط من أجل إصالح تعاونيات اإلصالح الزراعي على ،التسويق اؼبنتوج 
 .(45)استالـ احملاصيل اؼبخزنة "البذور"

اؼبرحلة اليت دخلت فيها مؤسسات الدولة عمليات التجهيز ويف ىذه 
فعليا على الصالحيات عن طريق اؼبراقبة  ةستحوذموالتسيَت كإدارة مركزية و 
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أدى إىل بروز  كل ىذا  تنظيم اإلداري والتحكم يف شؤوف التجهيزكالاؼبركزية  
عالقاهتا الداخلية واػبارجية،  ويف،ظاىرة البَتوقراطية حىت على ىذه اؽبيئات

اؼبهٍت داخل  -الشعبوي  وتسارعت التغَتات االقتصادية الشكلية بسيطرة التيار
الربجوازية الصغَتة، واليت ربفزت بتدابَت التأميم دعما للتطلعات االشًتاكية، ويف 

بالرئيس بإقدامو وسلطتو التنفيذية على تأميم  اأواسط الفالحُت والعماؿ فبا حذ
فنادؽ واؼبطاعم واؼبقاىي واؼبنازؿ اليت أصبحت استثمارات اقتصادية ال

 .(46)للجزائريُت
وواجو التسيَت الصناعي نفس مشاكل  التسيَت الزراعي، واليت عمد أمر 
سبويلها إىل البنك اؼبركزي اعبزائري ، والصندوؽ اعبزائري للتنمية وفقا للمرسـو 

ك يقـو بالتمويل عن طريق . فالبن1964اؼبؤرخ يف جواف  176/64رقم 
القروض القصَتة األجل مع مراقبة اؼبشاريع، واؼبشاركة يف وضع الربامج 

 .(47)واؼبخططات يف اؼبقابل يقـو الصندوؽ دبنح القروض الطويلة األمد
َت الذايت يإف السبب يف اختالؼ وجهات النظر بُت اللجاف التس

زبذ من مسألة إللبنك الذي  والشروط التعجيزية يت أنشئت لتوىاالصناعي، وال
اؼبطالبة بتقدًن تقريرا على وضعية ،و ربقيق األرباح للجاف والتسيَت اإلداري 

وىو ما ،اؼبؤسسة، واألرباح اليت حققتها خالؿ السنوات الثالث األوىل لتسيَتىا 
مونيك  الباحث يًتصبو تصرحيات وزير االقتصاد بشَت بومعزة آنذاؾ حسب

اللجاف اإلدارية اليت وفت بالتزاماهتا وكبدد على الكس: "سوؼ كبدد عدد 
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األمواؿ اؼبختلفة اليت تتحصل عليها استنادا لقرارات مارس ونعطيها للمرة األوىل 
 .(48) حق اؼبشاركة يف األرباح"

ىذا التضارب اغباصل من خالؿ مطالبة مؤسسة تنطلق من العدـ بأرباح 
التخلي عنها فأفبت الغالبية منها بعد أدت باللجاف التسيَت الذايت الصناعي إىل 

 .19/06/1965مع ؾبيء سلطة حركة  1965سنة 
، وإف كانت من 1963والحظ الفالحوف والعماؿ أف مراسيم مارس 

الناحية الثورية ىامة وتنطوي على التغَتات اعبذرية يف العالقات االجتماعية 
أهنا مل تستطع  الا صغَتة إالقائمة على اإلنتاج، ووقوفها حاجزا أماـ الربجوازية ال

أف تقف يف وجو الربجوازية الكبَتة )اؼبالكة لرؤوس األمواؿ( اليت أصبحت 
 حائال دوف تطبيق تلك اؼبراسيم.

ومن جهة أخرى يرجع صعوبة فهم نصوصها إىل نقص الثقافة 
ردبا و ـ يف العمل اعبماعي التعاوين )قواعد اشًتاكية(، ظااالشًتاكية، وعدـ االنت

لك على عدـ تغلغل تلك الثقافة يف األوساط الفالحية والعماؿ يف يعود ذ
 وحدات والتسيَت الذايت.

إىل أبعد من ىذا عندما يكشف  (49) ويذىب الباحث جولياف روشَتيو
وفورية  أف سياسة التسيَت الذايت ورغم ما توصلت إليها من نتائج ملموسة

ألف عامل معًتفا  يف  115توظيف أكثر من  ومنها، لصاحل اجملتمع اعبزائري
الوقت نفسو أهنا سياسة مرذبلة وفشلت فشال ذريعا، وكانت ؽبا انعكاسات 
خطَتة ظهرت معها بوادرىا األوىل يف تدفق حركة اؽبجرة الريفية إىل اغبواضر 



 مجلة دورية دولية محكمة                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 
 

 118  09العدد 
 

جنبا إىل جنب مع عملية ترؾ اؼبساحات الشاغرة اليت احتفل هبا الفالح غداة 
إلنتاج الزراعي أنذر دبشاكل خطَتة على بنية لبفاض اإ، و 1963قرارات مارس 

وظهرت مشكلة البطالة كحلقة أخرى يضاؼ إىل سلسلة ،الدولة اغبديثة 
ألف جزائري إىل فرنسا ـبففُت  450الضغوطات على سوؽ العمل رغم ىجرة 

 ولو بنسبة ضئيلة من الضغط اؼبفروض على اؼبدف اعبزائرية الكربى.
 :اتمةالخ

 1962أدى تراجع القيادة الكالسيكية للحكومة اؼبؤقتة إثر أزمة صيف 
تغَت جذري يف اػبريطة  إىل نعكاس ذلك على إطاراهتا السياسية والعسكريةإو ،

وأصبح جيل جديد )سياسيُت وعسكريُت( ،السياسية للقيادة التنفيذية اعبديدة 
يت( ىذه الفئة  وصلوا لتوىم إىل السلطة، وديثلهم كل من )بوتفليقة وطبيس

كأصغر وزراء اغبكومة األوىل لالستقالؿ، وقد ترقى األوؿ بفضل عالقتو 
بومدين، وأكد الثاين شهرتو يف القيادة السياسية العقيد ىواري بالعسكري 

 أضبد. اعبديدة الذي تلقى تزكية مطلقة من السياسي الرئيس بن بلة
إف عدـ الوضوح يف خطوط اؼبهاـ والصالحيات بُت مؤسسات اغبكم 

اليت عملت منذ الذاتية  أدى إىل تداخل اؼبهاـ بُت اإلداراتبعد اإلستقالؿ 
بن بلة أضبد جية حكومة الرئيس يسًتاتإلمنقذة البداية على أهنا منفذة و 

ن فأخذت تستغل الوحدات والعماؿ والفالحُت كما لو أهنا ملكية خاصة م
جهة، ومن جهة أخرى خلقت جهازا بَتوقراطيا على مستوى ىيئات التسيَت 
والتنظيم اؼبايل، والتسويق فبا أدى اىل ظهور مشاكل بُت العماؿ واؽبيئات 
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الدولة عن طريق  حتكارإأثر بطريقة مباشرة على عملية اإلنتاج، و  َتيةيالتس
بَتوقراطية  -وكالئها "القطاع اػباص" وأدى ىذا التداخل إىل تراكمات إدارية

بدؿ تطوير قوى اإلنتاج اليت من اؼبمكن لو مت ترشيدىا لكانت نتائجو إجيابية 
 .على األقل على عهد الرئيس أضبد بن بلة  اعبزائريُت على الدولة واجملتمع

 
 

 الهوامش واإلحاالت:
 25/09/1962لما أف اعبلسة األوىل للمجلس التأسيسي كانت يـو ع  - 1

ومت فيها انتخابات رئيس اجمللس التأسيسي ونوابو، واعبلسة الثانية انعقدت يف 
أضبد بن السيد ، ومت فيها تنصيب رئيس اغبكومة 26/09/1962اليـو اؼبوايل 

الذي أي يف نفس اليـو  20/09/1962بلة، ومل تكن الدورة  بتاتا يـو 
تأسس فيو اجمللس التأسيسي نفسو، وانتخاب أعضائو، ومل ينعقد اجمللس 

إلعطاء وقت لرئيس اغبكومة لتحديد قائمة  27/09/1962التأسيسي يـو 
بن بلة قبل ىذا اليـو الرئيس وزرائو، وإف كانت األمور ؿبسومة لصاحل أنصار 

باؼبوافقة على القائمة النهائية غبكومتو شكليا. إف ما نود اإلشارة إليو ىو 
ذىب إليو رابح منها ما و ما ذىبت إليو بعض األدبيات التارخيية إيضاح ومقارنة 

لونيسي من أف تعيُت بن بلة كرئيس للحكومة كاف يف أوؿ اجتماع للمجلس 
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دور األرشيف العثماني في كتابة تاريخ الجزائر العثمانية من خالل كتابات 
                                  الدكتور عبد الجليل التميمي

 -ملحقة آفلو-باألغواط عمار ثليجي بقادي جامعة مسعود-أ         
  

 اؼبقاؿ ملخص
 إف فًتة التواجد العثماين باعبزائر كاليت امتدت ألكثر من ثالثة قركف،ىي      

فًتة حبلى باألحداث كالقضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كغَتىا 
،كعلى اعتبار أف دراسة تاريخ كأحداث ىذه الفًتة تعتمد على الوثائق اؼبادية 
بالدرجة األكىل فقد اىتم عدد قليل من اؼبؤرخُت اؼبغاربة بذلك كعلى رأسهم 

لتميمي )أطاؿ اهلل يف عمره( كلو األستاذ اؼبتفرد كاؼبتمرس الدكتور عبد اعبليل ا
يف ذلك باع طويل من الدراسات اليت تعتمد على الوثائق )األرشيف( العثمانية 
.كيف ال كىو الذم حيسن اللغة العثمانية )كاف قد درسها بإيعاز من أستاذه 

باإلظافة اىل العربية كالفرنسية كاالقبليزية "(claude cahen"كلود كاىُت "
ف تكوف مقاليت ىذه بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف : دكر األرشيف ،كلذلك ارتأيت أ

العثماين يف كتابة تاريخ اعبزائر العثمانية من خالؿ كتابات الدكتور عبد اعبليل 
 التميمي كفق النقاط التالية : 

 مي التعريف باؼبؤرخ كاؼبفكر كالباحث، األستاذ عبد اعبليل التمي -1
 أمهية األرشيف العثماين اؼبغاريب عامة كاعبزائرم خاصة  -2
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مناذج من دراسات األستاذ عبد اعبليل التميمي للتاريخ اؼبغاريب يف  -3
 الفًتة العثمانية 

كختمت ىذا اؼبقاؿ  باستنتاجات ىامة حوؿ فًتة التواجد العثماين باعبزائر      
 .ؾبموعة من اؼبالحق زبدـ اؼبوضوع اىل باإلضافة

abstract 
That the period of the Ottoman presence in Algeria 
which lasted for more than three centuries, is pregnant 
period the events and issues of political, economic and 
social, and considering that the study of the history of 
the events of this period depends on the physical 
documents primarily the few number of historians 
Moroccans so and headed by Professor edition veteran 
of Dr. Abdul Jalil al-Tamimi, may God prolong his life) 
and the long experience of studies based on documents 
(archive) Ottoman Empire, how can it not improve the 
Ottoman language (had studied at the behest of his 

mentor "Claude Kahin "claude cahen "to Arabic, French 
and English, therefore you decide to be my these the 

role of the Ottoman archives in writing the history of 
Algeria Ottoman Empire through the writings of Dr. 

Abdul Jalil Tamimi according to the following points: 
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1 . Definition met with historian and thinker and 
researcher, Professor Abdul Jalil al-Tamimi 

2 . The importance of the Ottoman Archives General 
Maghreb Algerian for 

3 . Examples of case studies professor Abdul Jalil al-
Tamimi Maghreb history in the Ottoman period and 
concluded this article important conclusions on the 
duration of the Ottoman presence in Algeria to a group 
of the supplements serve the Subject 
يعّرؼ البحث بأنو ذبميع منظم عبميع اؼبعلومات اؼبتوفرة لدل كاتب البحث 
عن موضوع معُت كترتيبها بصورة جيدة حبيث تدعم اؼبعلومات السابقة أك 

ع كالبحث عملية استقصاء منظمة كدقيقة عبم.تصبح أكثر نقاءن ككضوحان 
الشواىد كاألدلة، هبدؼ اكتشاؼ معلومات أك عالقات جديدة أك تكميل 
ناقص أك تصحيح خطأ. على أف يتقيد الباحث بإتباع خطوات للبحث 

كمن أبرز .1العلمي كأف خيتار اؼبنهج كاألدكات الالزمة للبحث كصبع اؼبعلومات
كمن  2ائقىذه األدكات خاصة يف ؾباؿ التاريخ "الوثائق" إذ ال تاريخ بدكف كث

الوثائق اؼبتعلقة بالتاريخ العريب العثماين تلك اؼبخطوطات اؽبامة اؼبوجودة يف  ىمأ
اسطنبوؿ بًتكيا اليت تربز اغبقبة الزمنية اليت كاف العرب فيها جزءا من 
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اؼبخطوط كدراستو باعتباره إرثا حضاريا ليست  اإلمرباطورية العثمانية.كربقيق
خاصية من خاصيات الًتاث العريب اإلسالمي كحده ،بل ىو ثقافة مشًتكة بُت 

،كلعل أبرز الباحثُت  3صبيع األمم ذات اغبضارات اؼبتجذرة يف أعماؽ التاريخ
العرب الذين اىتموا هبذا اعبانب ،ذلكم الشاب التونسي الذم سّخر جهده 

ل ما أتيحت لو من إمكانيات ػبدمة ذلكم اإلرث اغبضارم اؼبتعلق كقلمو كك
فاألستاذ  4بالوثائق العثمانية إنو بال شك األستاذ الدكتور عبد اعبليل التميمي

عبد اعبليل التميمي ىو أكؿ عريب استغل الوثائق الًتكية احملفوظة باسطنبوؿ 
دراساتو ىو الدليل  كتركيا، إذ يعترب أكؿ مؤرخي اؼبغرب الشباف كأّف ؾبموع

القاطع على سعة كمشوؿ كثائقو كسعة معرفتو هباتو اللغات الضركرية لتعميق 
كلعل من أىم دكاعي إىتماـ   5الدراسات حوؿ تاريخ اعبزائر كتونس اغبديث 

-مؤرخنا األستاذ عبد اعبليل التميمي بتاريخ دكؿ اؼبغارب الثالث )اعبزائر
ىو.أكال:ؿباكلتو سد الفراغ الكبَت اؼبوجود حوؿ  ليبيا(أثناء العهد العثماين-تونس

تلك اغبقبة الزمنية خصوصا كأف الدراسات األكربية عامة ك الفرنسية خاصة ىي 
اؼبصادر اؼبعتمد عليها يف معظم كتابات التاريخ العريب أثناء العهد العثماين 

تعد باآلالؼ  كثانيا: إعتقاد اؼبؤرخ عبد اعبليل التميمي أف الوثائق العثمانية)اليت
( ىي اؼبصدر اغبقيقي لكتابة التاريخ العريب العثماين باعتبار أف تلك الوثائق 
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خاصة اؼبراسالت )الفرمانات( ىي اليت تؤكد طبيعة كنوعية اغبكم اإلسالمي 
العثماين للبالد العربية عامة كمشاؿ إفريقيا خاصة ،كالسبب الثالث يف نظرنا ىو 

منًتاف( الذم كجهو لدراسة اللغة العثمانية ،ضف العمل بوصية أستاذه )ركبار 
يضاؼ اىل ىذه األسباب حنكة  6إىل ذلك إتقانو اللغتُت الفرنسية كاالقبليزية 

كذبربة األستاذ عبد اعبليل التميمي بآليات كخطوات البحث العلمي اؼبتكامل . 
صادرة من كقد التـز األستاذ عبد اعبليل التميمي بتلك القواعد ،إذ أف الوثائق ال

سالطُت الدكلة العثمانية إىل حكاـ الواليات العربية تعترب مصادر جّد ىامة 
،كعملية دراستها ك الكشف عن أسباب صدكرىا يف الكتابة التارخيية شيء 
مهم جدا ذلك أنو عندما يتغَت نوع الوثيقة أم الرمز أك الشاىد يتغَت مفهـو 

تايل تتغَت ذىنية اؼبؤرخ كنظرتو اىل اغبدث كبالتايل يتغَت النقد كالتأليف كبال
    7األحداث

 أمهية األرشيف العثماين اؼبغاريب عامة كاعبزائرم خاصة : 

لقد اختلف الباحثوف العرب يف نظرهتم التحليلية لطبيعة الدكلة العثمانية 
،فمنهم من اعتربىا دكلة استعمارية استغلت ثركات الشعوب اليت خضعت ؽبا 
كيستشهدكف للربىنة على صحة نظرهتم ىذه دبا يشاىده الزائر للمتاحف 

كقصور العثمانية من ترؼ كبذخ كثراء فاحش يف قصور خلفاء بٍت عثماف 
أمرائهم ككالهتم كقادة جيوشهم ،يضاؼ اىل ذلك تلك اؼبظامل كالقسوة اليت 
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ارتكبها الوالة ذباه ـبتلف الشعوب اليت حكموىا كيف طليعتها العرب فبا خّلف 
شعورا بالكراىية ك النفور ك اؼبقاكمة ،كما أف الكتابات األكربية عن العثمانيُت 

 كأشرار غزاة على استعداد دكما للقتل طبعت بطابع القسوة كصّورت العثمانيُت
،كرؤية أخرل معاكسة ترل بأف قياـ اػبالفة العثمانية يف أعقاب   8ك التعذيب

اهنيار اػبالفة العباسية قد أعاد للمسلمُت كحدهتم كملّ مشلهم كرفع راية اإلسالـ 
 عاليا ،كعملت اػبالفة العثمانية على نشر مبادئ اغبق ك العدؿ بنشرىا الدعوة

كأماـ تنوع ىذه الكتابات اليت تؤكد اختالؼ شعوب اؼبشرؽ العريب  9اإلسالمية
كشعوب اؼبغرب العريب للحكم العثماين فإف طابع كنوعية الظركؼ التارخيية ىي 
اليت جعلت سالطُت الدكلة العثمانية ينتهجوف أسلوب اغبكم ىذا أك ذاؾ يف 

لشاـ كمصر من منطلق التنافس البالد العربية ،فإذا كانت فتوحات العثمانيُت ل
كسوء العالقات بينهم كبُت اؼبماليك ،فإف التواجد العثماين يف بلداف اؼبغرب 
العريب كبالذات يف اعبزائر كليبيا قد جاء نتيجة لطلب األىايل ،الذين طالبوا 

كمن ىنا فإف  10الدكلة العثمانية بتخليصهم من اؽبجمات الصليبية ضّد بالدىم
خيية عن فًتة التواجد العثماين بالبالد العربية كثَتة كمتنوعة ،غَت الكتابات التار 

أما الكتابات العربية عن  11أف أغلبها كتابات أكربية)فرنسية بالدرجة األكىل(
                                                           

 
 
 
 

  
- 
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ىذه الفًتة فتكاد تكوف عامة باستثناء البعض منها الذم يعتمد كثائق مصدرىا 
نوعة ،كتعتمد على كثائق كأما الكتابات العثمانية فهي مت 12األرشيف العثماين

كأماـ ىذه الرؤية تتغَت كتابات اؼبؤرخُت ،كعندئذ تأيت أمهية 13أرشيفية ىامة 
الوثائق يف ىذه الكتابات ،ذلك أف عددا من اؼبؤرخُت كانوا يذىبوف إىل التفكَت 
بأف كثائق كزارة اػبارجية الفرنسية ك الربيطانية مثال كاؼبتعلقة بالباب العايل 

،كباؼبقابل 14كجهات النظر العثمانية ذباه تاريخ مشاؿ إفريقيا مثال تكفي لتوضيح
فإف دراسة الوثائق الًتكية من جهة كاحدة ال سبكن الباحث من إجياد نظرة 
أصيلة كجديدة ،لكنو على أية حاؿ فإف تلك الوثائق ستسمح دبقارنة اغبوادث 

لبعض بعضها مع بعض كاليت ستمكن اؼبؤرخ من ربليل جديد أكثر كعيا 
  15األحداث التارخيية

إف اؼبؤرخ الذم يكتب عن تاريخ اعبزائر يف العهد العثماين كجب عليو أف يعرّج 
على ذلك الكم اؽبائل من الوثائق اؼبوجود يف أرشيف رئاسة الوزراء باستانبوؿ ، 
كاؼبعركؼ خبط مهايوف كالعديد من ىذه الوثائق ؿبفوظة بأرقامها األصلية يف 

،كقد أحضرىا اؼبرحـو أضبد توفيق اؼبدين مركز الدراسات التارخيية دبدينة اعبزائر 
كعددىا ثالثة آالؼ كثالشبائة كثيقة ،كقد أسند اؼبركز مهمة ترصبتها لألستاذ 
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.كما حيتوم مركز الدراسات التارخيية أيضا على ما يعرؼ 16الًتكي فكرم طونا
 بدفاتر اعبزائر العربية كالًتكية ،كىي سجالت اإلدارة اعبزائرية يف العهد العثماين
،كقد اىتم بعض الباحثُت من دراسة بعضها كعلى رأس ىؤالء اؼبؤرخ عبد 
اعبليل التميمي الذم سبكن من كضع أكؿ فهرس مفصل ؽبا بعنواف موجز 

ىذا الكم اؽبائل من الوثائق اؼبوجود بالبالد  17الدفاتر العربيةكالًتكية باعبزائر
ذه الوثائق اليت ما يزاؿ العربية عامة كاعبزائر خاصة يؤكد القيمة التارخيية ؽب

بعضها دفُت أركقة األرشيف،كينتظر من ينفض الغبار عنو كاألرشيف العثماين 
اعبزائرم  اؼبوجود ببئر خادـ ىو اآلخر ينتظر من يوظفو كيبعث فيو الركح من 
جديد عسى أف يكشف مآثر التاريخ اعبزائرم بسلبياتو كاجيابياتو يف ظل 

أف  19كبالفعل فقد سبكن عدد من اؼبؤرخُت اعبزائريُت 18التواجد العثماين باعبزائر
يكتبوا عن التواجد العثماين باعبزائر من كجهات نظر ـبتلفة ،كسنحاكؿ أخذ 
منوذج عمن كتب عن األرشيف اعبزائرم خالؿ العهد العثماين،إنو األستاذ ك 
الباحث اعبزائرم خليفة إبراىيم ضباش،الذم بذؿ ؾبهودا معتربا يف البحث عن 

  20ثائق تاريخ اعبزائر يف العهد العثماينك 
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كلعل من أبرز الصعوبات ك اؼبشاكل اليت تعًتض الدراسات العثمانية ليس يف 
 اعبزائر فحسب بل يف الوطن العريب ككل قبملها فيما يلي : 

اؼبصادر: أقبزت مراكز البحوث اؼبتعلقة بالدراسات العثمانية )عربا أكغَت عرب 
ن تبقى ىذه الكتب )اليت ىي عبارة عن كجهات ( ؾبموعة من الكتب لك

نظر( إذ أف الكتاب مهما كانت قيمتو فإنو حيمل قدرا من االنتقائية ،كمل تصبح 
 )الفًتة العثمانية بالوطن العريب (21الوثائق حىت اآلف مصادر ىذه الفًتة

إذ تشَت كثَت من الدراسات أف اللغة  اللغة كالتخصص يف الدراسات العثمانية:
ضف اىل ذلك الضعف  ثمانية ال ربظى باىتماـ جدم يف اعبامعات العربية،الع

عدد  يف عدد الساعات اؼبخصصة لتدريس زبصص الدراسات العثمانية أك
يضاؼ اىل ىذين السببُت اؼبشاكل اؼبنهجية 22اؼبوضوعات اؼبتفرعة عنها 

صة بتاريخ ،اؼبتمثلة يف ال موضوعية كثَت من الدراسات العربية كغَت العربية اػبا
التواجد العثماين بالبالد العربية ألسباب متعددة منها عامل الدين الذم حيمل 
مؤشرات التحيز كالعاطفة كاؼبزاج كمن أمثلة ذلك أف اؼبؤرخ اؼبسلم أثّرت عليو 
اؼبذىبية)سٍت أكشيعي( كبذلك أصبحت لو رؤية ضيقة كؿبدكدة للتاريخ 

عداـ كجود حوار علمي بُت ىذا من جهة كمن جهة ثانية ،ان 23العثماين
اعبامعيُت العرب ك األتراؾ ،كالذم نتج عنو كجود بعض الكتابات العربية اليت 
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سبقت التاريخ العثماين كقد ذبسد ذلك يف كثَت من الكتب اؼبدرسية التارخيية 
بالبالد العربية اليت رظبت صورة سلبية جدا لألتراؾ بالوطن العريب ، ككذا صورة 

يف الكتب اؼبدرسية التارخيية الًتكية اليت أضحت ىي األخرل سيئة العامل العريب 
يضاؼ اىل ذلك اػبطاب اإليديولوجي لرجاالت السياسة العرب كمن  24جدا 

أمثلة ذلك خطاب كزير الدفاع السورم العميد مصطفى طالس يف إىدائو 
علي  لكتابو ،الثورة العربية الكربل اىل اغبسُت بن علي بقولو :"إىل اغبسُت بن

 الذم أطلق الرصاصة األكىل يف ظباء مكة معلنا راية الثورة العربية الكربل ضدّ 
األتراؾ الغزاة الذين دّنسوا ترابنا الوطٍت باحتالؽبم البغيض ،أقّدـ ىذا الكتاب 
عسى أف ذبد فيو ركحو الطاىرة بعض الوفاء كالعرفاف باعبميل من بعد ىذا 

 25اجملهود الطويل "

 األستاذ عبد اعبليل التميمي: مناذج من دراسات

 26بلغ عدد تآليف األستاذ عبد اعبليل التميمي العشرات من الكتب كاؼبقاالت
كما يالحظ على مؤلفات األستاذ عبد اعبليل التميمي ىو االىتماـ بالتاريخ 
العثماين ككذا تاريخ اؼبوريسكيُت األندلسيُت ،كالشيء اؼبلفت لالنتباه أكال ىو 

 غات كالعثمانية كالفرنسية كاإلقبليزية باإلضافة إىل العربية طبعا،سبكنو من عدة ل
كثانيا اعتماده يف جل أحباثو كدراساتو على الوثائق األرشيفية ،كسوؼ نقتصر 
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يف ىذه الورقة البحثية على مناذج من مؤلفاتو )اليت تربز اعتماده على الوثائق 
 (كلعل أبرزىا :

:ىو كتاب مطبوع 1871-1816ريب حبوث ككثائق يف التاريخ اؼبغ – 1 
يتألف من  1972مارس  صادر عن الدار التونسية للنشر الطبعة األكىل،

صفحة ،كىو جزء من رسالة دكتوراه دكلة يف التاريخ اغبديث كاؼبعاصر  437
)فرنسا( مشلت دراستو ىذه ستة حبوث مدّعمة  من جامعة إكس أكف بركفانس

باؼبادة األرشيفية على شكل كثائق ،كبسبب خصوصية ىذه الورقة البحثية فإننا 
اىل  103سوؼ نقتصر حديثنا على حبث كاحد البحث الثاين من الصفحة)

 1871ذباه انتفاضة شرؽ اعبزائر سنة متعلقة بسياسة الباب العايل ( 120ص
ه الدراسة ىو اعتماد األستاذ عبد اعبليل التميمي على ،كما يهمنا يف ىذ

موجهتاف من اعبمعية اػبَتية اإلسالمية إىل الصدر 27كثيقتُت أرشيفيتُت نادرتُت 
األعظم ؿبمود ندمي باشا إذ أنو رغم اإلشكالية اليت يطرحها الباحث حوؿ ىذه 

موقف اعبمعية كمصدر الرسالة ؟فإف التساؤالت األخرل اليت تطرح ىو ما 
الباب العايل من ىذه اؼبراسالت ؟كىل مّت فعال تقدمي اؼبساعدات ؟كما نتائج 

 ذلك ؟؟
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إف مثل ىذه الوثائق تفتح أبوابا جديدة للمؤرخُت)خاصة اعبزائريُت(  لتأليف 
بالشرؽ اعبزائرم خاصة على ضوء ما شهدتو  1871أحباث جديدة حوؿ ثورة 

 يا اؼبوحدة فيما بعد ( ؟ فرنسا آنذاؾ يف صراعها مع بركسيا )أؼبان

:حيتوم الكتاب  1918- 1453دراسات يف التاريخ العريب العثماين  – 2
كىو من منشورات مركز الدراسات  صفحة من اغبجم اؼبتوسط، 117على 

 1994تونس ، كالبحوث العثمانية كاؼبوريسكية كالتوثيق كاؼبعلومات ،زغواف،
كلية تارخيية تتمحور حوؿ بعض ،كىو عبارة عن دراسات قّدمت يف مؤسبرات د

إشكاليات التاريخ العريب العثماين ،كيسعى األستاذ التميمي من خالؿ ىذه 
الدراسة اؼبسامهة يف إرساء اغبوار العلمي كالسياسي بُت األمتُت العربية كالًتكية 
بعيدا عن صيغ التعميمات كاالهتامات كالتأكيالت التارخيية اؼبضللة اليت سادت 

كيشمل ىذا الكتاب على ستة   28عريب كالًتكي منذ مدة طويلةاؼبناخ ال
دراسات كسنأخذ منوذجا كاحدا)مراعاة لشركط كتابة الورقة البحثية اؼبقدمة يف 

العرب كاألتراؾ يف إطار الدكلة  ىذا اؼبلتقى( أم الدراسة اػبامسة بعنواف:
ل يف كملخص ىذه الدراسة يتمث 92اىل ص 89العثمانية ابتداء من الصفحة 

قناعة األستاذ التميمي حبتمية اغبوار اؽبادئ ك اؼبلتـز بُت الفئات اؼبثقفة العربية 
كالًتكية إلعادة بناء اؼباضي العريب العثماين يف إطار الدكلة اإلسالمية اليت كانت 
سبثلها اإلمرباطورية العثمانية ،ككذا ؿباكلة تناسي األحقاد كتصحيح األخطاء اليت 

،كؾبمل ىذه الدراسة تدكر حوؿ ؿبورين رئيسيُت أكؽبما حدثت يف اؼباضي 
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:دعوة اؼبؤرخ التميمي اىل ربقيق تعاكف بُت اؼبؤرخُت العرب كاألتراؾ كذلك 
بتأسيس صبعيات )على غرار اعبمعيات اؼبوجودة لدل الدكؿ األكربية( لدراسة 

صحيح كثانيهما الدعوة اىل ت تاريخ الواليات العربية خالؿ الفًتة العثمانية،
بعض اؼبفاىيم كاؼبغالطات التارخيية كإلغاء حاجز عدـ الثقة بُت اؼبؤرخُت األتراؾ 

كالعرب من خالؿ كتابات بعض اؼبؤرخُت األتراؾ اىل العرب )فًتة حكم 
كثالثهما  29االرباديُت( كاليت كاف من نتائجها اإلساءة اىل تاريخ أربعة قركف

فاىيم بواسطة طرح ؾبموعة من دعوة األستاذ التميمي لتصحيح كثَت من اؼب
التساؤالت كمنها: ىل اغبكم العثماين بالبالد العربية ىو استعمار كاحتالؿ كما 

يذىب إليو عدد كبَت من اؼبؤرخُت العرب ؟كجييب على ذلك بضركرة كضع 
مقارنة بُت النظاـ العثماين كاألكريب بالبالد العربية بواسطة دراسات جادة 

ائق كالنظرة اؼبوضوعية لألحداث ،كرابعهما تأكيد كمعمقة تعتمد على الوث
الباحث عبد اعبليل التميمي على أف الطابع العريب كاإلسالمي كالعادات 

كالتقاليد كاللغة العربية كالثقافة مل سبس أك ربارب خالؿ الفًتة العثمانية تاريخ 
كاؼبغرب حدكد مغلقة بُت اؼبشرؽ  البالد العربية كمل تكن ىناؾ قطيعة فاصلة كال

كخامسهما دعوة األستاذ التميمي اىل إعادة كتابة تاريخ 30طواؿ تلك الفًتة
البالد العربية أثناء الفًتة العثمانية من طرؼ اؼبؤرخُت األتراؾ كالعرب كأنو ال 
جيب إصدار أحكاـ على فًتة ما دكف استحضار كل كثائق البلداف العربية 
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ؤرخُت األتراؾ يف اللغة العربية كربكم كالًتكية على حد سواء مع ضركرة ربكم اؼب
كتقبل النقد  العرب يف اللغة الًتكية ضف اىل ذلك التحلي باؼبوضوعية ك النزاىة،

  31البناء كإقرار الواقع التارخيي

مشل ىذا ـ :16دراسات يف التاريخ العثماين اؼبغاريب خالؿ القرف  – 3
صفحة من النوع  117الكتاب على تقدمي كست دراسات يف حوايل )

اؼبتوسط( إخًتنا  منها الدراسة األكىل كنموذج كىي بعنواف :عثمنة إياالت 
(كما اسًتعى 1595-1559اعبزائر كتونس كطرابلس على ضوء اؼبهمة دفًتم)

التميمي على  انتباىنا يف ىذه الدراسة القيمة ىو اعتماد األستاذ عبد الدليل
كثيقة من اؼبهمة دفًتم ترصبها عن اللغة العثمانية ككضعها كمالحق ؽبذه  243

اىل التحليل ك االستنتاج الذم يتمتع بو األستاذ التميمي  فباإلضافةالدراسة ،
يف قراءاتو اؼبتأنية ؽبذه الوثائق فإنو بُت اغبُت كاآلخر يطرح تساؤالت عن الظرفية 

بإصدار سالطُت الدكلة العثمانية لتلك الفرمانات ؟كمن  التارخيية اليت أحيطت
 أبرز مالحظاتنا على ىذه الدراسة مايلي : 

أمهية )اؼبهمة دفًتم (كمصدر أرشيفي ىاـ يف دراسة اإلياالت  -1
مهمة  250اعبزائر( كاليت ربتوم على –ليبيا -الثالث )تونس

 32فرماف سلطاين 200000اىل  150000دفًتم كتظم ما بُت 
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قد كّجهت اىل  243اتو الفرمانات السلطانية كعددىا أف ى -2
جويلية 22بايلربايات اعبزائر كتونس كطرابلس يف الفًتة ما بُت 

أّدت بطريقة أك بأخرل اىل عثمنة  1595سبتمرب 2ك 1559
تونس (كتّوجت بتبٍت ؾبموعة من -ليبيا-اإلياالت الثالث )اعبزائر

غَت مكتوب 33نامة األنظمة ك القواعد كالعادات شبيهة بقانوف
 لكنو مطبق .

أف األستاذ التميمي قد بذؿ جهدا معتربا يف ترصبة ىذه الوثائق  -3
رفقة األستاذ خليل الساحلي أكغلو ،اقتناعا منو حبتمية كضع ىذه 
 34الفرمانات على ذمة اؼبؤرخُت كالباحثُت على اختالؼ زبصصاهتم

نات ىو تأكيد األستاذ التميمي على أف كل فرماف من ىذه الفرما -4
كثيقة من الوثائق اليت ديكن أف تثَت ؾبموعة من التساؤالت ،كاليت 

تؤلف من خالؽبا مئات 35ديكن أف تكوف موضوع دراسة معمقة 
 الرسائل اعبامعية  

لو قرأنا قراءة متأنية ىذه الوثائق اليت حواىا كتاب األستاذ عبد اعبليل التميمي  
مكننا طرح عشرات التساؤالت الستطعنا أف نستنتج عشرات اؼبالحظات كأل
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عن الظركؼ التارخيية العامة ؽبذه الوثائق ،ككذا ؾباؽبا يف التطبيق ،كعندئذ تطرح 
إشكالية معاعبة ىذه الوثائق من طرؼ اؼبؤرخُت العرب كاألتراؾ على حد سواء 

،كىي اؼبهمة اليت نادل هبا األستاذ عبد اعبليل التميمي غَت أنو كبسبب 
قة البحثية( فإننا كباكؿ التعرض ألبرز ما احتوتو ىذه خصوصية )ىذه الور 

تركية لنفض الغبار عن ماليُت الوثائق -الوثائق آملُت أف تؤسس صبعيات عربية
األخرل سواء يف تركيا أك يف البالد العربية كاستغالؽبا يف دراسات أكادديية ،كمن 

 أبرز ما تناكلتو ىذه الوثائق ما يلي : 

الدكلة العثمانية :كيتمثل ذلك يف قناعة  مكانة الدين يف تصور -
ـ 16اؼبسؤكلُت السياسيُت العثمانيُت يف فًتة النصف الثاين من القرف 

 36بالدفاع عن اؼبسلمُت أينما كجدكا جغرافيا

سياسة الدكلة العثمانية لفرض األمن كالنظاـ يف اإلياالت الثالث  -
:ذىبت كثَت من الدراسات على أف بعض اإلياالت العثمانية قد 

أديرت كفقا ألمزجة كىول اؼبسؤكلُت األتراؾ كاإلنكشاريُت ،كىو ما نتج 
عنو تذمر السكاف من تلك السياسة فبا توجب على الدكلة العثمانية 

ىؤالء السكاف كتطبيق القانوف بواسطة فرض النظاـ ضركرة إنصاؼ 
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،كتشَت ؾبموعة من الوثائق اليت تطرؽ ؽبا األستاذ عبد اعبليل التميمي 
 37اىل ذلك

ذبنيد االنكشاريُت كربرير األسرل اؼبسلمُت كاؼبسيحيُت كمبالغ الفدية  -
نات لفائدة اػبزينة اؼبركزية: من بُت اؼبواضيع اؽبامة اليت تطرقت ؽبا الفرما

السلطانية تلك اؼبتعلقة بتجنيد االنكشاريُت يف أراضي الدكلة العثمانية 
الذم يستوجب أخذ موافقة القاضي على ذلك حبيث جاء يف إحدل 

الفرمانات "نأمر كل القضاة بأف كل عسكرم يأيت بسالحو كعتاده 
اغبريب للتطوع يف البحرية ك الركوب يف سفن اغباكم أال يقع منعو من 

كجب مساعدتو على تسجيل سفنو يف سجل اؼبتطوعُت ذلك بل 
أما مبالغ الفدية اجملمعة على اثر افتداء األسرل اؼبسيحيُت فقد  38.."

صدرت أكامر صارمة بذلك "قاـ ريس البحر اؼبدعو مراد رايس بالقبض 
أسَتا من الكفار )البندقيُت( كعندما سّبت فديتهم باألمواؿ  80على 

س مراد بأخذ تلك األمواؿ لصاغبو اػباص من قبل دكلتهم قاـ الري
،رغم أهنا تابعة ػبزينة الدكلة ،نطلب منكم أخذ األمواؿ اؼبتحصل 
عليها من تلك العملية كارجاعها اىل خزينة الدكلة العثمانية بدكف 

 39تقصَت كال نقصاف"
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ىذه إذف ؾبرد استنتاجات لقراءة عابرة للدراسة اليت تناكؽبا األستاذ عبد اعبليل 
 ـ 16تميمي ،يف كتابو دراسات يف التاريخ العثماين اؼبغاريب خالؿ القرف ال

 اػباسبة 

بعد ىذا العرض اؼببسط حوؿ أمهية األرشيف العثماين تتأكد لنا ضركرة كحتمية 
اعتماد اؼبؤرخُت العرب كاألتراؾ على الوثائق كمصادر ىامة جدا يف توثيق 

ستاذ اؼبتمرس الدكتور كالباحث اغبقائق بكل موضوعية كحيادية مثلما فعل األ
عبد اعبليل التميمي الذم أفٌت حياتو يف البحث كالتنقيب كالًتصبة ؼبئات 

الًتكية -الوثائق كاليت طالب من خالؽبا بضركرة إعادة النظر يف العالقات العربية
،كما ال يفوتنا أف نذكر حبقيقة ىامة تتمثل يف مسؤكلية الباحثُت)اؼبؤرخُت على 

وص( حوؿ ضركرة بعث التاريخ العثماين العريب بصفة عامة ك التاريخ كجو اػبص
العثماين اعبزائرم بصفة خاصة كذلك بتسخَت أقالـ كؾبهودات اؼبؤرخُت 
كتكاثف ؾبهوداهتم )لغربلة ىذا التاريخ اؼبتميز( كبذلك فعلى اعبيل اعبديد من 

الضخم سواء يف اؼبؤرخُت العرب كاألتراؾ ربمل مسؤكلياهتم ذباه ىذا األرشيف 
تركيا أك يف البالد العربية .ذلك أف إرث طبسة قركف يستوجب اغبوار كمزيد من 
اعبهد اؼبشًتؾ ،لتكوين نظرة جديدة اىل اؼبستقبل ،تفرضها اغبدكد اؼبشًتكة 
،كحسن اعبوار كما حيوم من منافع متبادلة ،عندئذ تصبح مسألة إعادة النظر 

 زدكجة على الباحثُت العرب كاألتراؾ يف الدراسات العثمانية مسؤكلية م

 المالحق :
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 صورة حديثة لألستاذ عبد اعبليل التميمي 
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  07مهمة دفًتم رقم 

 األرشيف الوطٍت ببئر خادـ اعبزائر العاصمة   اؼبصدر:
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 14مهمة دفًتم رقم :

 األرشيف الوطٍت ببئر خادـ اعبزائر العاصمة اؼبصدر:
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 30مهمة دفًتم رقم :

 األرشيف الوطٍت ببئر خادـ اعبزائر العاصمة اؼبصدر:
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 اؽبوامش : 
أؾبد قاسم ،تعريف البحث العلمي كأمهيتو كأىدافو كخصائصو ،موقع آفاؽ  - 1

  2012آفريل  30علمية ك تربوية ،ليـو 
ال تاريخ دكف كثائق "قاعدة اؼبدرسة اؼبنهجية األؼبانية رددىا اؼبؤرخاف  -2

" ك"سينبوس" يف كتاهبما" مدخل إىل العلـو التارخيية" باريس الفرنسياف "النقلوا
)بالفرنسية(، إف ىذه القاعدة اؼبنهجية صحيحة لكن ال جيوز أف  1898

كبصر" الوثيقة التارخيية" يف اؼبصادر الرظبية على كبو ما يتصوره اؼبؤرخوف 
كد الوضعانػيوف. إف مفهـو "الوثيقة " يف علم التاريخ أمشل من ذلك إذ يؤ 

: لوسياف فيرب "الشك أف التاريخ يكتب إعتمادا  مؤسس مدرسة "اغبوليات"
على الوثائق اؼبكتوبة إف كجدت، لكن ديكن بل جيب أف يكتب على ما 

: من اؼبفردات ك  يستطيع الباحث دبهارتو كحذقو، أف يستنبطو من أم مصدر
ارع ك من الرموز، من اؼبناظر الطبيعية ك من تركيب األجر، من أشكاؿ اؼبز 

األعشاب الطفيلية، من خسوفات القمر ك من مقارف الثَتاف، من فحوص 
العامل اعبيولوجي لالحجار ك من ربػليالت الكيميائي للسيوؼ اغبديدية ")نقال 

 ( 428: مفهـو التاريخ ص  : ع، العركل عن
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ؿبمد صبحي إطاللة على علم ربقيق اؼبخطوط كخطواتو ،ؾبلة أمل عدد  -  3
   142ص، 35: 
 بالقَتكاف ،اعبمهورية التونسية ،ربصل على 1838/ 21/07كلد يـو  - 4

 كقد فرنسا) بركفنس أكف )اكس جامعة من اغبديث التاريخ يف ق الدكلة دكتورا
بباريس  الفرنسي الوطٍت األرشيف ، كديبلـو1972  مارس 11 يف نوقشت

 انتدبكقد  1972بواشنطن سنة  الوطٍت األرشيف ك ديبلـو 1970سنة 
 من سنة  التونسي الوطٍت األرشيف إدارة األرشيف ،مث توىل علم يف كخبَت

 بكلية مساعد كأستاذ 1972 سنة انتدب مث .،  1972اىل سنة1970
 كرسي أستاذ رتبة على كربصل .تونس، عبامعة كاالجتماعية اإلنسانية العلـو
 مؤسسة كىي 1982 فيفرم يف للتوثيق األعلى للمعهد مديرا عُت1977 سنة

 سبعة باؼبعهد سنوات ست خالؿ نظم كقد .األكىل تونس عبامعة تابعة جامعية
 كالتاريخ كاألرشيف كاؼبعلومات اؼبكتبات علم تناكلت ، كدكليا عربيا مؤسبرا عشر

 خالؿ من العريب باؼبغرب العريب اؼبشرؽ لربط كسعى كاألندلسي، العثماين
 إىل 1983 من العربية البالد ّمثلاؼبعلومات، كقد  كتبادؿ االتصاؿ قنوات

 يف سبت كاليت لألرشيف الدكيل للمجلس السنوية االجتماعات كل يف 1988
 كقد كباريس، كايطاليا السوفيايت كاالرباد األمريكية اؼبتحدة كالواليات كندا
 دكر انشاء على كالعمل العربية البالد يف األرشيف بأمهية االىتماـ لتعميم سعى

 .العربية الوطنية األرشيفات
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 سنة انشائها منذ ؽبا رئيسا كانتخب العثمانية للدراسات العربية اللجنة أسس -
 مؤسبرا عربيا عشر اثنا نظمت اليت العربية اللجنة كىي اآلف، إىل 1982

 إىل 1980 جانفي من كاآلثار للتاريخ التونسية للجمعية رئيسا كدكليا،ككاف
 – اؼبوريسكية للدراسات العاؼبية للجنة اؼبؤسسُت كيعترب من  -1991سبتمرب

 مؤسبرا عشر ثالثة كنظمت 1983 سنة منذ ؽبا رئيسا انتخب حيث األندلسية
 سنة منذ بأنقرة الًتكية األكادديية التارخيية اعبمعية يف عضوا دكليا كقد انتخب

 مؤسبرات تعقد اليت الًتكي الفن ؼبؤسبر العاؼبية اللجنة كما أنو عضويف -1988
  .سنوات أربع كل يةدكر 

 Chevalier de l'Ordre desالفرنسي  الثقايف الوساـ على متحصل
Arts et des Lettres  من كزير الثقافة الفرنسي  1984سنة 

 على متحصل1984 سنة التاريخ لعلم التونسي القومي الوساـ على متحصل  
 منح 1991  ديسمرب شهر خالؿ األكىل الدرجة الثقايف، االستحقاؽ كساـ

 تقديرا 1997 جويلية 10 يف) استانبوؿ جامعة ؾبلس من الفخرية الدكتورا
 جائزة منح.العثماين العهد أثناء كاآلثار العثماين العريب التاريخ خدمة يف عبهوده
 1998 سنة منها تقاعده بعد كليتو من .1997 سنة هبولندا كلوس األمَت

 العضوية منحكما Prof. Emériteاؼبتميز  األستاذ درجة كقد منحت لو
 بفينا اؼبنعقد عشر اػبامس العاؼبي مؤسبره يف لألرشيف الدكيل اجمللس من الشرفية

 2004 أكت شهر أكاخر يف
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 Revue d’Histoire Maghrébine.اؼبغاربية   التارخيية اجمللة أنشأ
  1974 سنة منذ

 مركز ىي : دكلية حبث مؤسسة اػباص حسابو على 1986 سنة أسس
 أصبح كالذم كاؼبعلومات كالتوثيق كاؼبوريسكية العثمانية كالبحوث الدراسات

 كىي كاؼبعلومات العلمي للبحث التميمي دبؤسسة 1995 أفريل منذ يعرؼ
  العثماين كما يتمتع العهد أثناء العربية البالد عن التارخيية بالدراسات تعٌت

 اؼبؤرخُت من عدد مع كمثالية كدية األستاذ عبد اعبليل التميمي بعالقات
 كاؼبراكز اعبامعات عديد يف دعي كمحاضر كقد كالدكليُت العرب كالباحثُت

 كاألردف اعبزائر من العرب األساتذة ترقية عباف يف شارؾ كما .كاألجنبية العربية
 متوالية، مرات كألربع .عماف كسلطنة كقطر السعودية العربية كاؼبملكة كالعراؽ

 سنة دعي كما .بالرياض الدكلية فيصل اؼبلك جوائز يف ربكيم عضو خيتار
 ك بباريس العريب العامل معهد يف احملاضرات من سلسلة إللقاء ، 1992
 من سلسلة إللقاء 1995 سنة دعي كما طوكيو جامعة طرؼ من 1998
 أكتوبر شهر يف القاىرة جامعة يف تكرديو اؼباليزية كقد متّ  اعبامعة يف احملاضرات
 كاؼبشرؽ اؼبغرب جامعات بُت العلمي التعاكف يف بو قاـ الذم للدكر ، 1990
 كبُت كبينهم أكال العرب كاؼبؤرخُت الباحثُت بُت أرساه الذم الثقة كؼبناخ العربيُت
أخرل ذبدر اإلشارة  جهة من الدكليُت كعموما كاألمريكيُت كاألكركبيُت األتراؾ

 كالًتكية  كاإلنكليزية كالفرنسية العربية جييد اىل أف األستاذ التميمي
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من مقدمة كتاب ،عبد اعبليل التميمي ،حبوث ككثائق يف التاريخ اؼبغريب  -  5
 1الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط 1871- 1816ليبيا(من -اعبزائر-)تونس

 10،ص، 1972،مارس 
الشك أف من أبرز الوسائل اؼبساعدة يف علم التاريخ ىو علم اللغات ،إذ  - 6

اؼبؤرخ التزكد على األقل بلغتُت اك ثالث ،ك الًتصبة من لغة اىل يتوجب على 
أخرل عملية صعبة لكنها فبتعة إذ أف ؽبا لذة كشقاء يف آف كاحد مثلما يذىب 

يُغبط اؼبًتجم ألنو رّحالة ديضي     اىل ذلك األستاذ عبد اهلل ابراىيم بقولو:
اسو باللذة أك حياتو متنقال بُت الثقافات، كمن الصعب ربديد درجة إحس

بالشقاء جراء ذلك. لكنو الوسيط القادر على فهم طبيعة الُنظم الرمزية اؼبعرّب 
عنها بالكلمات، كإجياد التفاعل فيما بينها، كال ينفّك يقـو دبهّمة تعريف بُت 

الغرباء الذين خّيم عليهم جهل باأللسنة. فهل لو أف يتنّكب لتقاليد اؼبهنة، 
مانة حبيث يسقط على النصوص مايراه مناسبا لو أك ينزع فيغَّت دبا عهد لو من أ

عنها ما ال يوافق ذائقتو كمرجعياتو الثقافية أـ عليو االلتزاـ بالشركط اؼبتفق 
عليها، فال يلجأ ال إىل االختصار كال إىل اإلطناب، كدينع نفسو التزييف، 

لو اؼبؤّلف، كالتمويو، كالتقويل، كيتجنب الغموض كاإلهباـ، فال يدعي ما مل يق
عبد  ؼبزيد من اؼبعلومات حوؿ ىذا اؼبوضوع يراجع ،د. أك يتجاىل ما صرّح بو؟

 1434ؿبـر  22جريدة الرياض ،اػبميس  اهلل ابراىيم، لذة الًتصبة كشقاؤىا ،
  16236ـ العدد  2012ديسمرب 6ق/

  2014عبد اهلل العركم ، مفهـو التاريخ ،ؾبلة القدس العريب ،ديسمرب  - 7
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العالقات التارخيية بُت اػبليج –أضبد جالؿ التدمرم ، مقدمة كتعقيب  - 8
ندكة رأس اػبيمة التارخيية الثانية –العريب كاإلمرباطورية العثمانية ،ؾبموعة أحباث 

بعنواف ،الصالت التارخيية بُت اػبليج العريب ك الدكلة العثمانية ،كزارة اإلعالـ ك 
 1988نوفمرب  19/21العربية اؼبتحدة اإلمارات –الثقافة ،رأس اػبيمة 

  10،ص،
 10أضبد جالؿ التدمرم ، اؼبرجع السابق ،ص، - 9

عبد اؼبنعم اعبميعي ،الدكلة العثمانية ك اؼبغرب العريب ،موسوعة الثقافة  -10
  03،ص، 2007التارخيية كاألثرية كاغبضارية ،دار الفكر العريب ،القاىرة،

 ات على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:نذكر منوذجُت عن ىذه الكتاب -11
 Hammer joseph.Histoire de L’Empire Ottoman 

depuis son origine jusqu a nos jours ,18vol.paris 
1835-1843  - 

La jonquiere.Histoire de L’empire ottoman 
depuis les Origines jusqu au traite berlin .02 

vol.paris .1914   - 
 على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر : يراجع - 12 

مكتبة  1916-1516رافق عبد الكرمي،العرب كالعثمانيوف -     
  1974دمشق،
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رمضاف عبد العظيم التأثَت اغبضارم للفتح العثماين يف اؼبشرؽ العريب   -    
يف الواليات العربية كمصادر كثائقها يف العهد العثماين ،صبع عبد اعبليل 

   1984التميمي ،تونس 
نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر : اظباعيل حقي ،أكزكف جارشلي  -13

،نظاـ اإلدارة اؼبركزية ك البحرية يف الدكلة العثمانية ،ثالث أجزاء)صدر اعبزء 
 ( 1948،ك الثالث عاـ 1945،ك الثاين عاـ 1943الوؿ عاـ 

لتمويل يلماز أكزكتا ،تاريخ الدكلة العثمانية ،منشورات مؤسسة فيصل ل - 
   1982،استنبوؿ ،

حبوث ككثائق يف التاريخ اؼبغريب ،مرجع سابق  عبد اعبليل التميمي ، -14
  09،ص،

  09/10اؼبرجع نفسو ،صص، -15
 1798خليفة ابراىيم ضباش ،العالقات بُت ايالة اعبزائر ك الباب العايل  -16
ب رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة االسكندرية ،كلية اآلدا 1830/

   07، ص،  1988،قسم التاريخ اآلثار ،
عبد اعبليل التميمي ،الدفاتر الًتكية ك العربية يف اعبزائر ،ؾبلة األصالة،  - 17

 41، 35،صص، 1973سنة  14/15عدد: 
سبكنا من اغبصوؿ على عدد من الوثائق على شكل مهمة دفًتم من مركز  -18

يراجع ،مالحق ىذه الورقة  –اعبزائر العاصمة  –األرشيف الوطٍت ببئر خادـ 
مهمة دفًتم -من ىذه الورقة البحثية  14،ص، 07البحثية مهمة دفًتم رقم:
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 16،ص،30مهمة دفًتم رقم:-من ىذه الورقة البحثية  15،ص، 14رقم:
  من ىذه الورقة البحثية

أبرز اؼبؤرخُت اعبزائريُت الذين كتبوا عن تاريخ اعبزائر خالؿ العهد  - 19
العثماين ،األستاذ أضبد توفيق اؼبدين ،كاألستاذ أبو القاسم سعد اهلل ،كاألستاذ 

ؿبمد العريب الزبَتم ،كاألستاذ ناصر الدين سعيدكين ..يضاؼ اىل ىؤالء 
ب نذكر منهم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:األستاذ خليفة باحثُت جزائريُت شبا

ضباش )جامعة قسنطينة( األستاذ حنيفي ىاليلي )جامعة تلمساف(  األستاذ 
أرزقي شويتاـ )جامعة اعبزائر( األستاذة اؼبرحومة عائشة غطاس )جامعة اعبزائر 

 (...اخل  
اعبزائر يف يراجع يف ىذا اإلطار :خليفة ضباش ،كشاؼ كثائق تاريخ  -  20

العهد العثماين باؼبكتبتُت الوطنيتُت اعبزائرية ك التونسية ،منشورات كلية األداب 
ـ  2010ق/1431 -قسنطينة–كالعلـو االنسانية جامعة األمَت عبد القادر 

،ك اعبدير بالذكر أف األستاذ خليفة ضباش يتقن اللغة الًتكية كلو يف ذلك 
العثمانية كاغبديثة( ،منشورات كلية اآلداب ك مؤلف بعنواف:قواعد اللغة الًتكية )

...كقد درست عنده يف السنة  2011/2012قسنطينة،-العلـو االنسانية
األكىل ماجستَت جبامعة األمَت عبد القادر ككنا نأمل منو أف يكوف )سبيمي 

اعبزائر ( دبا ديلكو من ثقافة عالية كذبربة كربكم يف اللغات العربية ك العثمانية ك 
 رنسية،لكنو كاف يتذمر باستمرار من كاقع اعبامعة اعبزائرية ؟؟؟؟ الف
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نزار اغبديثي ،مشاكل الدراسات العثمانية يف الوطن العريب،ؾبلة ،اغبياة  -21
االجتماعية يف الواليات العربية أثناء العهد العثماين،منشورات مركز الدراسات 

ات ،مطبعة الشركة التونسية كالبحوث العثمانية كاؼبوريسكية كالتوثيق ك اؼبعلوم
  281ـ ،ص،1988لفنوف الرسم ،زغواف ،تونس ،مارس 

  282نزار اغبديثي ،اؼبرجع نفسو ،ص، -22
  283نزار اغبديثي ،اؼبرجع نفسو ،ص، -23
-1453عبد اعبليل التميمي ،دراسات يف التاريخ العريب العثماين ) -24

ة ك اؼبوريسكية كالتوثيق ( ،منشورات مركز الدراسات كالبحوث العثماني1918
  94، 93، ص،1994ك اؼبعلومات،زغواف،تونس 

،منشورات مؤسسة  مصطفى طالس ، الثورة العربية الكربل -25
 664طالس،دمشق،سوريا ،بدكف تاريخ ،ص،

شبة عدد ىائل من البحوث ك الدراسات اليت نشرىا األستاذ عبد اعبليل  -26
 العربية التارخيية اجمللة اؼبغاربية ككذا يف التارخيية اجمللةالتميمي خاصة يف 

كاؼبعلومات كالعديد من  كالتوثيق لألرشيف العربية العثمانية ك اجمللة للدراسات
مقاالتو مكتوب باللغتُت العربية ك الفرنسية كقد صبع األستاذ التميمي كما كبَتا 

 من مقاالتو كطبعت على شكل كتب 
من نفس  129اىل ص 124الصفحة يراجع نص ىاتُت الوثيقتُت من  -27

 الكتاب
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ىذه مقتطفات من مقدمة كتاب األستاذ عبد اعبليل التميمي السابق  -28
  07الذكر ،ص،

خبصوص ىذه الفًتة من حكم االرباديُت يف تركيا يراجع: نادية ياسُت -29
يف جذكرىم االجتماعية كطركحاهتم  الفكرية   عبد ،االرباديوف دراسة تأرخيية

ـ ( رسالة دكتوراه مطبوعة باشراؼ د.كماؿ مظهر ،كلية 19)أكاخر القرف 
  2014،طبعت سنة  2006اآلداب ،جامعة بغداد ،

يستثٌت يف ىذه الفًتة مظامل ك ذباكز سلطة االنكشاريُت كبعض الوالة  -30
 عشر سنوات ،يراجع نادية ياسُت ككذا فًتة حكم االرباديُت الذم امتد حوايل

 كما بعدىا  365عبد ،االرباديوف دراسة تأرخيية ،مرجع سابق ص ،
 92عبد اعبليل التميمي ،دراسات يف التاريخ العريب ،مرجع سابق ،ص، -31
مركز كالذم نشرتو إيرسيكا) Muhimme defteriيراجع كتاب ، -32

، أك ارسيكا، ىو مركز  (ircica)األحباث للتاريخ كالفنوف كالثقافة اإلسالمية
كاؽبدؼ األساسي من . تركيا ،إسطنبوؿ يف 1982 أحباث ثقافية أنشئ عاـ

إنشاؤه ىو اغبفاظ على الًتاث اإلنساين كالثقايف، كما يهدؼ إىل اغبفاظ على 
األرشيف اغبايل اؼبوجود يف اؼبركز، كالذم يتضمن كثائق نادرة كصور أرشيفية 

نادرة تعود إىل أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، كربويلها 
باإلضافة إىل اؼبطبوعات األخرل النادرة إىل نسخة إلكًتكنية متاحة للباحثُت 

أكمل الدين إحساف  كقد أسسو الدكتور. كاؼبهتمُت يف كل أكباء العامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
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ربت إشراؼ األستاذ خليل  ( .نظمة التعاكف اإلسالميؼب السكرتَت العاـ أكغلو
  2003أكغلو ،اسطانبوؿ 

صدكر قانوف نامة ؿبمد الفاتح الذم حيدد (  1456- 1453) -33
كاجبات كحقوؽ الرعية ،يراجع ،الغايل غريب ،دراسات يف تاريخ الدكلة العثمانية 

 –،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،بن عكنوف  1916-1288كاؼبشرؽ العريب 
  282،ص، 2007 -اعبزائر

مرجع سابق عبد اعبليل التميمي ،دراسات يف التاريخ العريب العثماين ، -34
  07،ص
  25اؼبرجع نفسو ، ص،  -35
من كتاب ،ع.ـ.التميمي ،دراسات  180ص، 17تراجع الوثيقة رقم: -36

 224ص، 108يف التاريخ العثماين اؼبغاريب ،مرجع سابق ،ككذا الوثيقة رقم:
  201/202،صص، 61،باإلظافة اىل الوثيقة رقم :

 43ثيقة رقم :، كالو  184/ 183صص، 25تراجع الوثيقة رقم : -37
 من نفس اؼبرجع السابق  197،ص،53،ك الوثيقة رقم:  193،ص،
 41،تراجع الوثيقة رقم:1571جواف 27بتاريخ  10مهمة دفًتم  -38

 من نفس اؼبرجع السابق  192،ص،
،تراجع الوثيقة رقم  1578آفريل  19، بتاريخ 34مهمة دفًتم رقم:  -39

 .قمن نفس اؼبرجع الساب 240/241،صص ،  137:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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مساهمة أعالم وادي سوف في تأسيس الصحافة اإلصالحية في الجزائر 
 (5991ـ  5991)

قسم العلوم االنسانية جامعة الشهيد حمة  -جمال زواري أحمد -أ
 الوادي -لخضر

 ملخص:
لقد حرص بعض أعالم وادي سوف  عىوا اتباطوبط بوبلاإلر اي والح  

يمهم ، جووووبمز الص ،ف وووو ق منووووا بدا باوووو  ازوئ ، ااصا وووورق اب وووو   وووو  اىقووووفا اعىوووو
فإلووب فا موو  ارطووبدب   ب،حلسوويا االريوو  اي ووالحي ق وار ووببي  ، ا وودب م ووهد ب 

االل القيبدي اهليإلى  وال،عىيم  وال حا ق طيى  حضفب ب ، السبح  الفطني  
الن ف ازول مو  القورن الع ور   ارويالديق يموب يوبن هلوم دوب ب وبدي ،  هوفب 

واحلسيسووب وش  ووب ق ، مرحىوو  مووب بعوود االوور  العبريوو  ال ووحبف  اي ووالحي  ي،ببوو  
(ق حيوووا كوووببا ازسووو،بني امووود ازمووو  العموووفدي ، 1940و  1919ازوئ)

احلسوووويا  ووووحف )) وووودو ال ووووحرا (( و))اي ووووالأ(( و))ااحوووويم((ق وأ  ووووحل 
(( ببلىغوو  الار سووي ق ش ووبف  شئ مقبتاوو  La Défenseالوودفب((())جر وود) ))

 ووالحي  والفطنيوو  بووبلىغ،  ، اىووك الاوو )ق يمووب العد وود) ، أبىووص ال ووحف اي
أ دب ال يخ محص) بفيفكو  جر ود) ))ارغور  العورا(( اي والحي ق وي،وص بودوب  
، عووودد مووو  ال وووحف ااصا ر ووو  وال،ف سوووي ق ويوووبن عضوووف  ر ووور ))الط وووب ر(( ، 

ن مرحى،هب ازاري)ق اليت اع،رب أز ا مراحىهب وأيثر وب ا ، وببا وطنيوب وعربيوبق ليإلوف 
ال يخ عى  ب  سعد ثبلثهمب مبسبمه،  ، جموبل ال وحبف  اي والحي  مو  اوالل 
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ش وداب  ار ود) ))الىيووبب(( بطعود ش ووالح  ووطويف جوري ق ، وفوو    اإلو  فيوو  
ااوورأ) سووهى  ، مفاجهوو  السووىعبا اتسوو،عمبب   وأني باووب وم ووروعهبق شني اإلىووف 

  بحطهب الإلثري م  ار،بعص.
Abstract: 

   Since the foundation of  the reformative  
thought in Algeria, the scholars of  Oued Souf  shown a 
great concern to abide by it. Among those scholars 
those who studied in Azzitouna Mosque.  So, they were 
the first pioneers to found and lead the national  
reformative movements in the first half of the 20th 
century. They also took a great part in the foundation of 
the reformative journalism after the wwII (1919-1940). 
Among those scholars Mohammed El amen El Amoudi 
who participated in the foundation of a newspapers like 
"Sada Sahara"(Sahara echo), "El-isslah"(the reform) ,"El-
jahim"( the hell) and "Adifaa" (the defence) in French. In 
addition to many articles in the reformative newspapers 
in Arabic and French. So did Sheik Hamza Boukosha in 
the reformative "The Arabic Maghreb" newspaper. He 
also wrote in a various Algerian and Tunisian papers and 
was a member of the  editors in El-bassair paper in its 
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last editions. These last editions were the most brilliant 
and spreading nationally and in the Arabic world. There 
were also Sheik Ali Ben Saad who contributed a lot in 
the reformative journalism with his newspaper of "El-
laiali " which took reformative and defiant shape. This 
type of journalism  were not tolerated by the French 
colonization and might cause great troubles to those 

who adopt it.       
 مقدمــة:
بووودأا االريووو  اي وووالحي  ا،طىوووفب ، ااصا ووور بدا ووو  مووو  العقووود الثوووب  مووو   

مووو  بحى،ووو  القووورن ارب ووو ق اب ووو  بعووود عوووفد) ايموووبم عطووود االميووود بووو  بوووبد ا 
ق مو  اوالل الن وبط ال،هوا ل وال،عىيمو ق ل،م،ود 1913ار رفي  واالجبز   سن  

 ر ووووووور جر ووووووود) عنووووووودمب كوووووووببا ، ش  وووووووب  و  1919شئ جموووووووبل ال وووووووحبف  سووووووون  
))النجوووبأ((ق ال ات وووب  شئ احلسووويا  وووحبف  ش وووالحي  ابل ووو ق  ووودم الاإلووور) 

منا بروز ونيلك اي الحي ق وافسز دا ر) مؤ د هبق و مز ال طب  اي الح ق 
ق ياب و  لى،فاجود اي والح  ارطبكور وارعىو  ، 1925جر د) ))ارن،قد(( سون  

 والحي  بعود نيلوك فطوس احلسويا  عيو   اا اريدانق ال  ،وفائ افالود ال وحف اي
العىموووووب  ارسوووووىم  ااصا ووووور   وبعووووود بق وفووووود يوووووبن لوووووطعض أعوووووالم وادي سوووووف  
مسبمه،هم ايجيببي  ، احلسيا وفيبد) االري  اي الحي ق و هفب  حبف،هب عىا 
ارسووو،فو الوووفطيفق وم وووببي،هم الابعىووو  ،  ر ر وووب وش  وووب هبق حيوووا بوووبدب بعوووض 
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الحي  يب   هلب فيم،هوب ومإلب ،هوب ومففعهوب ار،قودم  ؤت  شئ ش داب  حف ش 
، ارنبفح  ع  االري  اي الحي  وم وروعهب ومطبد هوبق والقضوي  الفطنيو  عمفموب 

 : ب مبيصان الصم ببم ف ر عمر 
فمب    عالف  أعوالم وادي سوف  ببالريو  اي والحي ي وييوف يوبن دوب وم ،  ـ

 زي، أبض الفافاحلسيسهب و  بطهب وال،مإل  هلب 
ــ  لال ووحبف  اي ووالحي  اووالواعووفب وفوويم لثىوو  مسووبمه،هم ،  هووفب وش  ووب   ـ

 ي1940و  1919الا ) 
 ( ـ عالقة أعالم وادي سوف بالحركة اإلصالحية:5

أ ووووس اانووووف  ااصا ووووري عمفمووووب االريوووو  اي ووووالحي  منووووا  اح،ضوووو لقوووود  
، د عمىيوب ل،،جسو زول م  القرن الع ور   ارويالديقبز ار شب ب بهتب ازوئ ، ال

 اع،نوووبفهمق واعوووفد أسوووطب  1931 عيووو  العىموووب  ارسوووىم  ااصا ووور   ، موووبي 
 هلب شئ: واح،ضبهنم اي الحي ارطإلر لىاإلر) 

ــ ططيعوو  أ ووس  ووا  ارنووبطم وعووبداهتم واقبليوود م العر قوو  العربيوو  ايسووالمي ق الوويت  ـ
هوووووب ق الوووويت محىوات سووووال بعووووض عفامووووس ال،اسووووخ وارسووووخ  ا ، ووووببحبلوووو  دون 

 الار س  مع  شئ الطالد. اتح،الل
وجفد بعض اررايص ال،ثقياي  العربي  اهلبمو  مثوس بعوض الصوا وب الويت حبفىو  عىوا  ـ

دوب وووووب ال،هوووووا ل وال،عىيمووووو ق يصاو ووووو  اهلبموووووسق وانقووووو  سووووويدي  وووووبج ق والصاو ووووو  
 زاو   سيدي سب ق وبري ب.و العثمب ي ق ومسجد عقط ق 
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ــ عىووا اعىوويم أبنووب هم القوور ن الإلوور    ق وحر ووهمإلهم ال وود د ببلىغوو  العربيووسوول ـ
 وار،فن والعىفم ايسالمي ق ، دااس الطالد واببجهب.

اروودابا اتسوو،عمبب   ، منووبطم اانووف  ااصا ووري بإليايوو    لووا  يووز  ا ، ووبب ـــ
ا ي وب ، اررايوص ازسبسوي  نياا الإلثبفو  السوإلب ي  ارع،وورب)  واباإلبز وبمنبطقو ق 

ازفووسق بينمووب بقيوو  منووبطم كبسووع  بعيوود) عوو   وواا النووف( موو  أو ار،فسووع  عىووا 
 ومطوبد ال،عىيمق و ف مب جعس أ ىهوب رر وفن عىوا اعىويم أبنوب هم القور ن الإلور  

العربي  والاق ق و فجهفهنم حنف الصوا ب وارسبجدق ال اإلفن النهب   جوبمز الص ،ف و ق 
بواد االريوووو   الوووواي يووووبن أبىووووص ارجييوووو  موووو  أبنووووب  اانووووف  ،  ووووا  الاوووو ) موووو 

 .(1)اي الحي  وعىمب هب وأعالمهب ومعىميهب وي،باب وكعرا هب و حاييهب
ومو   ووؤت  أ ووس وادي سووف  الووا   يووب فا: أبص أفعوود)ق وأ وواا عقووفتق  

وأمنت د نبق وأسر( شجبب  لىحم واخلوري  يموب  قوفل عونهم ايموبم عطود االميود بو  
أ بباصا رق يبن ، طىيع  بجبهلب دعف) اي ال ابااع ق و ؤيد أ  : رب (2)ببد ا

 .(3) طهب  م  أبنب  سف  ارثقا ق وعىمب هب ارس،نري   
حيووا يووبن لعوودد موو  أعووالم وادي سووف  دوب ب ووبدي ، احلسوويا  عيوو   

العىمب ق وال،مإل  ر روعهب اي الح  وال،ها ل وال،عىيمو  بعود نيلوكق فقود   
 5عووبم ال،حلسيسوو  لىجمعيوو   ووفم ال اتج،مووب(افجيوو  الوودعف) لنمطوو  موونهم الضووفب 

بنووووبدي ال فوووو  موووونهم ال وووويف : شبوووورا يم العووووفامرق والعووووب ر وأمحوووود  1931مووووبي 
ق حضوور موونهم ازاووري ش ووبف  (4)العطيووديق واريوودا  مفسووبويق وعمووبب بوو  اززعوور

شئ ازسوووو،بني اموووود ازموووو  العمووووفديق وال وووويخ محووووص) كوووونف  اروووودعف بفيفكوووو ق 
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ل مإل،ووص شدابي لىجمعيوو ق الوواي ارأسوو  ايمووبم العمووفدي أمينووب عبمووب زو  واا،ووري
 بب ضوومبمل،،عووصز عالفوو  االريوو  اي ووالحي  مبنعقوو  وادي سووف  ق (5)ابوو  بووبد ا

كوويخ العر قوو  القبدب وو  عطوود العص ووص بوو  اهلووبع  ال وور ف شئ  عيوو  العىمووب  سوون  
بعووود افا وووى  موووز ايمووووبم عطووود االميووود بوووو  بوووبد اق لين،موووص ببي ووووب(  1937

ق و ىرا لنافني  الروح  واتج،مبع  باص ال يخ عطود (6)ايدابي لعضف   جمىسهب
العص ص ز بب) لففد م  فيبد) اامعي  شئ الفادي ، أواار د سمرب م   اا السن  
الوووويت ايفوووورط ،  وووواففهبق حيووووا ا ووووإلس الففوووود موووو  ال وووويف : عطوووود االميوووود بوووو  

بفيفكو ق وفود  ببد اق ومطببا اريى ق والعرا ال،طس ق وامد اري الود  ق ومحوص) 
وال ودو الفاسوز ، أوسوبط السوإلبنق وال،مإلو   قيبن هلا  الص بب) ازثور العميوم

لاو  أ ىوبب السوىعبا و وف ال،حوفل الواي ق (7)لىاإلر) اي والحي  بو   واففهم
اتسووو،عمبب   وأفىقهوووب اب ووو  بعووود أن حوووفعل ال ووويخ عطووود العص وووص الصوا وووب القبدب ووو  

وحسوووص براجمهووووبق   عيووو  العىموووب  ببرنعقووو  شئ مووودابا كوووط  ع ووور   عىووووا هنووو 
واسوو،دعا هلووب بعووض ارجيوو  الص ،ف وو  ارنضووف    وو  با وو  اي ووالأ لى،عىوويم فيهووب  
يبل يم  عطد القبدب اليبجفبي وعىو  بو  سوعدق و وف ازمور الواي   اس،سوغ  

ق 1938سىعبا اتح،الل فبف،عى  فضي  ال،حضري لثفب) ولرد عىيهب ، أفر وس 
خلىيووو  اي وووالحي  الن وووع ق والقوووطض عىوووا أعضوووب هبق وا عىقووو  لىقضوووب  عىوووا  ا

ا ،هووو   قو ووور  أ  وووبب بق وشب وووب  وارو وووز از وووبب رووود) ثالثووو  أسوووببيز يبمىووو 
ببع،قبل يس م  ال يف  عطود العص وص بو  اهلوبع ق وعطود القوبدب اليوبجفبيق وعىو  
بو  سووعدق ومعهوم عطوود الإلبموس النجعوو ق ببع،طوبب م  ووفا) ال،عىويم ببلصاو وو  القبدب وو  
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بوووبلفاديق وبواد ال،مإلووو  ر ووورو(  عيووو  العىموووب  ، ارنعقووو ق وبحعىوووفا شئ سوووج  
ق ت ني وووص هلوووم شت أهنوووم (8)الإلد ووو  بقسووونعين  أ ووو  فضوووفا فيووو  موووب  قوووبب  السووون، 

فبمفا بفاجطهم الد يف ، بالد م سف  وفرا بق  ن ورون ايسوالم ولغو  ايسوالمق 
 .(9)و نهضفن بإافاهنم ، دا ر) د نهم

اقىعووود بعوووض أعوووالم سوووف  مسوووؤوليبا فيبد ووو  وو وووب ف مهمووو  ، ولقووود  
 وووواف  االريوووو  اي ووووالحي  منووووا ش  ووووب   عيوووو  العىمووووب ق فطبي ووووبف  شئ اموووود 

م اخلووبص لر يسووهبق جكووغس أمينهووب العووبم ازول ويووبن اروو   الووايازموو  العمووفدي 
  وكببا ، عضف   وفود اروؤلر ايسوالم  ااصا وري الواي ني وص شئ فر سوب ل،قود

ق وعضوف   ال ويخ عطود (10)1936سون   الار سي معبلص ااصا ر   شئ االإلفم  
يمب نيير ب م  فطوسق فوإن ال ويخ   1937العص ص ب  اهلبع  جملىسهب ايدابي سن  

محوووووص) بفيفكووووو  يوووووالك اا،وووووري لعضوووووف   ارإل،وووووص ايدابي امعيووووو  العىموووووب  سووووون  
ق ليووو،م (11)ق ويىوووف ب،سووويري بعوووض مدابسوووهب يمدبسووو  اي وووالأ بووودلا1938

م  طر  ايمبم اب  ببد ا يمعىم ، مدبسو  ال بيو   1936اعيين  االل عبم 
وال،عىيم ايسالمي  بقسنعين ق وأس،بني مسبعد ل  ، أحد فرو( ااوبمز ازاضورق  

شئ مد نووو  ليوووفن الار سوووي  رسوووبعد) الاضووويس  1937يموووب أوفداووو  اامعيووو  سووون  
ق  (12)وسووبط العمووبل ارهووبجر   بار سووبالووفباال  ، عمىوو  ال بووفي وال،هووا ل ، أ

معيووو  العىموووب ق و، سووون   يببووو  الإلباوووص العوووبم ا 1944يموووب اسوووندا لووو  سووون  
 .(13)ع  ،  يع   ر ر ))الط ب ر(( مرافطب عبمب لىجمعي  1948
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أموووب ال ووويخ عطووود القوووبدب اليوووبجفبي فقووود ا ،موووص  وووف يوووالك عضوووفا ،  
  أسوووو،بنيا ، معهوووود ابوووو  ق وعوووو1944ارإل،ووووص ايدابي امعيوووو  العىمووووب  سوووون  

ق و ب وووص ب ووويا انووو  ال،عىووويم العىيوووب 1948بووبد ا بقسووونعين  بعووود ش  وووب   سووون  
ق يموووب عموووس (15)ق ومنووودواب ار،جوووفل ، النبحيووو  الغربيووو  مووو  الوووفط (14)لىجمعيووو 

ال وووويخ عىوووو  بوووو  سووووعد يمعىووووم ، موووودابا  عيوووو  العىمووووب  ، عوووودد موووو  اروووودن 
و ىقو  اخلعووص فيهووب يمووب فعووس ، مؤلر ووب  ق ااصا ر و ق ويووبن رضوور مؤلراهتووب العبموو

أمب ال يخ االانبوي  وبب فقود عو  بودوب  أسو،بنيا ، ق (16)1935اخلبما سن  
معهد اب  ببد ا عند احلسيس ق ويباطب شداب ب جبمعي  العىمب ق وكببا ، احلسيا 
مدبسوووو  ال،هووووا ص ببلعب ووووم  وعمووووس بإدابهتووووب لسوووونفااق يمووووب يووووبن موووو  ي،ووووب  

،  بأ ضووووووب ال وووووويخ اموووووود العووووووب ر ال،ىيىوووووو  مدبسووووووب وشمبموووووو ق وعوووووو (17)الط وووووب ر
ببيموووبم ابووو  بوووبد ا وازسووو،بني الاضووويس  ال،قوووافر  ))يمطيعووو (( بطجب ووو  بعووود أن 

ق ال يىووووف ببيكوووورا  عىووووا ق واموووود اووووري الوووود   بطسووووإلر)ال  بقسوووونعين االووووفب 
 .(18)احلسيسهبمدبس  ))النجبأ(( بقمبب منا 

،بب جممفع  م  أفودب عىمب هوب ش بف  شئ يس نيلك فقد يب   اامعي    
ومدبسووويهب واوووفزعهم عىوووا أحنوووب  القعووور لوووفعن النوووبا ، كوووهر بمضوووبن مووو  يوووس 
سن ق ويبن م  ب   ؤت  جممفع  م  أعالم اي الأ ، سف ق و م ال يف : 
عطوووود القووووبدب اليووووبجفبيق واالانووووبوي  ووووببق والعوووورا اعووووروايق واموووود العووووب ر 

 .(19)ى  ب  سعدال،ىيى ق وأبف القبسم ااطببق وع
 ( ـ ظهور الصحافة اإلصالحية:9
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بىهوفب ال وحف الار سوي   اتحو،اللصا ور منوا اليص ابب خ ال حبف  ، ا 
الإلفلف يبلي  اليت يب   ا،طز ، ططبع،هب وش داب ب  اوا الونما ار،طوز ، فر سوبق  

هوب لى وحبف  الار سوي  بحلحصااوب ومفافا ام،ودادايمب أهنب يب   ، افجهبهتب العبم  
زا د مب وب  الإلفلوفن ، ااصا ورق وشمهوبل م وب  ااصا ور  ق  ا ،مبمارم،ىا ق مز 

فإلب وو  جر وود) ))ارط وور(( الرليوو  أول جر وود) ببلىغوو  العربيوو   وو،م  وودوب ب سوون  
ق حيوووووا يب ووووو  ا،وووووفئ   ووووور الن وووووفص ال، ووووور عي  وازوامووووور والطيب وووووبا 1848

ال وووحبف  شت ، أوااووور القووورن  صا ووور   أي دوب ، جموووبلجاالإلفميوو ق و   ىهووور لى
 1893ال،بسز ع ر عندمب أ دب سىيمبن لر جر د) ))االوم(( ، عنببو  سون  
 1908ببلىغ،  العربي  والار سي ق أمب اارا ود الفطنيو  فقود بودأا بوبلىهفب سون  

عنوودمب أ وودب عموور باسووم جر وود) ))ااصا وور((ق ال أ وودب عموور بوو  فوودوب جر وود) 
   عبود عمر باسم ش داب جر د) أاورو ،  اوا ق ي1913))الاببوص(( سن  

 .(20)السن  ألب ب ))الاببوص(( بعدمب أوفافا ل  ازوئ
ومووز بوودا با القوورن الع وور   بوودأا ال ووحبف  العربيوو  ، ااصا وور بووبلىهفب  

ب ووإلس م،،ووبب بعوود  ووربيت يووس موو  العموور   باسووم وبوو  فوودوبق مسوو،ثمر) ازجووفا  
وئق وفووود سوووبمه   ىووو  مووو  العفاموووس ،  هوووفب الووويت أعقطووو  االووور  العبريووو  از

 ال حبف  العربي  ، ااصا ر ب إلس تف  ،  ا  الا ) منهب:
 أثر ال حبف  الار سي  ، انطي  ااصا ر   شئ اعفب) وأمهي  دوب ال حبف . ـ
 ال،فا س مز ال حبف  العربي  الفافد) م  اف ا وار رص العرا. ـ
 .(21)الدااى  واخلببج ااف السيبس  واتج،مبع   ـ
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الواي أععوا بعوض االر و  لىجصا ور   ل،حلسويا  1919فياوري  4 دوب فب فن  ـ
 ال حف.

و  1925اووفب مووفب ا فيفليوو  اتكوو اي  من ووص االووبيم العووبم ، ااصا وور) ـــ
ااصا ر   فحل دبوا الإلثري م    (ق حيا عرف  ف ا  بعض ال،مايف ع1927

 .(22)ال حف العربي  ،  ا  الا )
أمب االري  اي الحي  ف،ع،ورب مو  السوطبف  شئ شدباا الودوب الإلطوري الواي  

ميإلوو  أن اىعطوو  ال ووحبف  ،   وور الاإلوور اي ووالح ق وات ، ووبب لقضووب ب ازموو ق 
وبوووا الوووفع  الوووفطيف ، أوسوووبط ااموووب ريق حيوووا بووودأا  وووحف اي وووالأ ، 

مبطوووبد همق  الىهوووفب عنووودمب كوووعر ار وووىحفن مطإلووورا بحلمهيووو  ال وووحبف  ، ال،عر وووف
وا ،قوووبد ازو وووب( اتج،مبعيووو  والد نيووو  والسيبسوووي  الووويت يب ووو  سوووب د)ق ويوووالك 

 يووووحلا ال ووووحبف  منبزلوووو  ا ووووفم اي ووووالأ موووو  العوووورفي  وات وووودمبجي ق وفوووود 
اي ووالحي  عنوود ا عالف،هووب ازجووفا  لرجووبل اي ووالأ وأ  ووبب  لالل،قووب  وال، ووبوب 

واتااوووبص عىووووا اخلعووووا ارنبسووووط  واطوووبدل الوووورأيق وال،عووووفد عىوووا العمووووس ار وووو اق 
لى،مإلووووو  لىم ووووورو( اي وووووالح ق ومفاجهووووو  الاسوووووبد اتج،موووووبع  والسيبسووووو ق 

اكو ا ايموبم ابو  بوبد ا موز عطود االاوين  1919واتحنرا  الد يفق فا  سن  
بووووو  اهلوووووبع  بقسووووونعين  ، احلسووووويا جر ووووود) ))النجوووووبأ((ق فإلوووووبن أحووووود اوووووربي 

اي والأق واحنوبزا لورداب) اتسو،عمبب   مقبتهتبق ال  ىا عنهوب روب احنرفو  عو  
 .(23)وحىاب هب
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بووودأا االريووو  اي وووالحي  ، ش  وووب  جرا ووود ب  1925وبدا ووو  مووو  سووون   
ارعوورب) عوو  فإلر ووب وافجههووب ومفافاهووبق فإلب وو  جر وود) ))ارن،قوود((  وو  اار وود) 
العربيووو  اي وووالحي  ااصا ر ووو  ازوئ الووويت  عووو  ازفوووالم اي وووالحي  ار،مثىووو  ، 

 طب  العرا ارثقف العب د م  جبمز الص ،ف   وازز ر والقرو   ومعب ود ال وبم ال
واالجووبز بعوود االوور ق ويووبن  وودفهم واحوودا  وو  كووعبب: االم فووفص يووس أحوودق 
والوووفط  فطوووس يووووس كووو   ق واعوووو،هم م ووو ي  و وووو  اي وووالأ الوووودااى  أوت ، 

ي والحي  ق وفد بو  ايموبم ابو  بوبد ا  ود  االريو  ا(24)سطيس ش الأ كبمس
م  دافل عوب  ال وحبف  ، اف،،بحيو  العودد ازول مو  ))ارن،قود(( فقبل: ببسوم 
اهلل ال ببسوووووم االوووووم والوووووفط   وووووداس عوووووب  ال وووووحبف  العىووووويمق كوووووبعر   بعىوووووم 
ارسووؤولي  الوويت  ،حمىهووب فيوو ق مس،سووهى  يووس  ووعص ، سووطيس الغب وو  الوويت حنوو  

ب حنووو   عوورض عىوووا العموووفم شليهووب سوووبعفنق وارطوودأ الووواي حنوو  عىيووو  عوووبمىفنق و وو
مطبد نووب الوويت عقوود ب العووصم عىووا السووري عىيهووبق ت مق وور   وت م،ووفا  ق باجوو  أن 
 ووودبا كووويعب مووو  الغب ووو  الووويت  رمووو  شليهوووب بعوووفن اهلل ال جبووود ب وثطبانوووب وشاال ووونبق 

 .(25)وشعب   شافا نب ال بدف  ، ادم  الد   والفط  
نيبوا  االل العقد الثبلا  وفد بىغ مس،فو  دوب ال حبف  اي الحي  

(ق اب ووو  بعووود مووويالد  عيووو  1940و  1930مووو  القووورن الع ووور   ارووويالدي)
ق و،  س ب بس  ايموبم ابو  بوبد ا هلوبق 1931العىمب  ارسىم  ااصا ر   عبم 

حيا كوهدا  وا  الاو )  هوفب حوفاب ثالثو  جر ود) عربيو  ب ور  النىور عو  
 .(26)ن أبىطهب ش الح  وطيفاا،ال  ا ب بهتب و صعبهتبق وشن يب
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وفد سب م افالود اارا ود العربيو  ،  وا  اررحىو  ، ابااوب(  سوط  ارقرو يو   
مقبب   مبب سطمق ببم الىرو  ال عط  اليت يبن  عي هب ال عص ااصا ريق حيا 

أ وطح  ازمو  ااصا ر و  اقورأ كوهر ب  1930  ري أمحد اففيم ارد  أ   ، سن  
 حف واجملالا أبىطهب ش الحي  اب   العربي  منهب:عدد م  ال  184000

 كهر ب 150000عدد  فميب  5000النجبأ 
 كهر ب 10000أسطفعيب     2500الطالغ 
 كهر ب 10000أسطفعيب   2500ارغر  

 كهر ب 2000كهر ب      2000ال هب  
 .(27)كهر ب 12000أسطفعيب   3000اي الأ 

د  عيو  العىموب  مبسوبعد) بدأ الضغا اتس،عمببي  و 1933و، سن   
 حبف  ا فمهبق و ف مب ولعد  يدا عإلسيب لدو أ  بب اي الأ فدفعهم شئ 
ارطبدب) بإ داب ال حف لىدفب( ع  اامعيو  ومفاجهو  جرا ود ا وفمهبق حيوا  
يب ووو   وووا  السووون   ووو  سووون  ش وووداب ال وووحف العربيووو  ومنعهوووب ، ااصا ووورق فقووود 

، اىك اررحى ق شنيا  ودب فيهوب موب  سجى  أيرب بفم ، ابب خ ش داب ال حف
 ص ووود عىوووا سوووطز جرا ووودق بينموووب يب ووو  السووونفاا الووويت فطىهوووب ت ا ووو،مس شت عىوووا 

 .(28) حيا  أو  حيا، 
وفووود دفوووز ازد ووووبب ال وووحبف  العربيوووو  اب ووو  اي ووووالحي  ،  وووا  الاوووو )  

ق شئ العمووووس عىووووا ش ووووداب دباسوووو   ىيىيوووو  1936السووووىعبا اتسوووو،عمبب   سوووون  
ىي  مر) يس مخس  ع ر  فمبق واعميمهب عىا مرايوص السوىع  بدا و  لى حف از 
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مووو  الفت ووو  العبمووو ق وهنب ووو  ببلطىووود باق حوووت اووو،مإل  مووو  م،ببعووو  اعوووفباا الووورأي 
 .(29)ايسالم  العبم ، ااصا ر ع  يثص

حيوووووا عرفووووو  ااصا ووووور ،  وووووا  اررحىووووو   وووووحبف  عربيووووو  بافيووووو  عد ووووود)  
وحسو   قهتب ، الغبلصق وجبمبل ازسوىف وم،نفع ق ام،بزا با بح  الىغ  و قبو 

وعمم العرأق وببالرص عىا ال،طف ص وال ايصق يمب ازد ورا ،  وا   قاياراج
ق و ووف مووب  ،نووبم واالإلووم الوواي أ وودب  (30)الاوو ) ارقبلوو  ال ووحاي  ازد ووببا طيطووب

أد ص مرو) عىيهب رب نييور أن ال وحبف  العربيو  ، ااصا ور و ،  وا  الاو ) و  ىو  
ق حيووووووا  ىحوووووون ار،،طووووووز (31)ف  بييإلوووووو  الىغوووووو ق  ووووووعيا  ارطوووووو  وال ووووووإلس ووووووحب

لإل،بب ))ال ووحبف  العربيوو    ووحلهتب واعفب ووب(( ببووم كووهرا  الإلثووري موو  ازاعووب  ، 
ويحل ووو     وألوووب  مسوووؤوليهبق اسووومي  ال وووحف العربيووو  ااصا ر ووو  واوووفاب خ  ووودوب ب

ا  سووم  ق حيووومووز نيلووك   وودب عىيهووب أحإلبمووب بووري دفيقوو  ق عىووز عىووا أبىطهووب
جر د)))الط ووب ر(( مووثال  ))الط ووب ر(( ببووم كووهرهتبق و وواير أهنووب احلسسوو  سوون  

 .(32)1935ق واالقيق  أهنب  دبا سن  1933
العد د مو  ال وحف اي والحي  ،  وا  الاو ) سوفا  ببسوم  ولقد  دب 

ب ب بعض بجبل اي الأ وأ  بب ق واليت ميإل  أن  فبد ب عي  العىمب  أو أ د 
 ،بب:، اادول ال

 
سوووووووووووووووووووووووووووووون   اار د)

  دوب ب
سوووووووووووووووووووووووووووووون   اار د)

  دوب ب
سوووووووووووووووووووووووووووووون   اار د)

  دوب ب
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 1933 ازم  1931 النفب 1925 ارن،قد
ال ووووووووووووووووووووووووووووووراط  1931 ال،ىميا 1925 ااصا ر

 السفي
1933 

 1934 الثطبا 1931 ارر بد 1925 ال هب 
السووووووووووووووووووووون   1925  دىبل حرا 

 النطف  
 1934 أبف العجب ص 1933

 La 1933 حيماا 1926 وادي ميصا 
Défense 

1934 

 1935 الط ب ر 1933 االيب) 1926 االم
 1936 الىيبب 1933 الطس،بن 1927 الربص

 1937 ارغر  العرا 1933 ال ر ع   1927 اي الأ
 1938 الارفبن 1933 النرباا 1930 ميصا 
   1933 االببا 1930 ارغر 

 .(33)5991ـ  5991الصحف اإلصالحية الصادرة في الفترة 
 

 ( ـ أعالم وادي سوف والصحافة اإلصالحية:3
يبن لطعض بواد اي الأ م  أعالم وادي سف  دوب تفو  ،  هوفب  

ق وشثووبب) القضووب ب ال ووحبف  اي ووالحي ق وي،ببوو  ارقووبتا الضووبفي  عىووا  وواحبهتب
الاإلر وو  واتج،مبعيوو  وازدبيوو  موو  االهلووبق حيووا يووبن بعضووهم حب وورا بإل،ببباوو  
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أبىووص ال ووحف العربيوو  الوويت  هوورا ، ااصا وور بعوود االوور  العبريوو   ومقبتاوو  ،
ازوئق يمووب بووبدب بعووض  ووؤت  ازعووالم بإ  ووب   ووحف ش ووالحي ق وسووبمهفا ، 
احلسيا بعضهب اآلارق وايكرا  عىيهب مز بري مق بس شن بعضهم يبن ل  فودم 

،  السووووووطم ، ش  ووووووبل الاإلوووووور) اي ووووووالحي  شئ فوووووورا  الار سووووووي ق والوووووودفب( عنهووووووب
 أوسبطهمق وم  أكهر  ؤت :

 ـ محمد األمين العمودي: 5
ق اىقووووووا اعىيموووووو  بباووووووبمز واردبسوووووو  1890ولوووووود بووووووفادي سووووووف  سوووووون   

اتب،دا ي  الرلي ق ال ال،حم ببردبس  الار سي  و ايسالمي  ، فسنعين ق اليت  رج 
منهووب لىعمووس ، جهووبز القضووب ق حيووا شكوو،غس يإلباووص عدالوو  ، فوو  مصالوو ق ال 

بعد موو جم ووييووس كوورع  ، يووس موو  بسووإلر) وااصا وور العب ووم ق الوويت اوورأا مسوو
فيهووب  عيوو  الووفيال  ال وورعي ق سووب م ، أبىووص ال ووحف اي ووالحي  والفطنيوو ق 
وكووببا ، احلسوويا  عيوو  العىمووب  ارسووىم  ااصا وور  ق واقىوود أمب ،هووب العبموو  ، 

 يسووهب ايمووبم عطوود (ق ويووبن موو  ارقوورب  موو  ب 1936و  1931سوونفاهتب ازوئ)
االميد ب  ببد ا وم    اخلبصق سبفر شئ فر سب  م  وفود اروؤلر ايسوالم  

ق ل،قد  معبلص ااصا ر   شئ السىعبا الار سوي ق ليو أا 1936ااصا ري سن  
 اب،بل،وو  عيوو  كووطب  ارووؤلر ايسووالم ق بوور( ، الإل،ببوو  اتج،مبعيوو   ثوورا وكووعراق 

ق وبموو  جبث،وو  1957( ايب ببيوو  ، العبكوور موو  أي،ووفبر منىموو  ))اليوود االموورا (
شئ جب ووص اووا السووإل  االد د وو  ، فر  ))العجيطوو (( بووبلقر  موو  الطووف ر)ق يوو  

 .(34)ا ،حر فمهفا النبا بحل   
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بووودأ العموووفدي العمووووس ، ال وووحبف  مطإلوووراق وي،ووووص ، أبىوووص ال ووووحف  
ص ، اي ووووووالحي  الوووووويت  هوووووورا ، الن ووووووف ازول موووووو  القوووووورن ارب وووووو ق فإل،وووووو

ولق وي،ص ، ))ايفدام(( لألموري ابلود ببلعربيو  جر د)))النجبأ(( ، عهد ب از
والار سوووووي ق و،))اي وووووالأ(( و)) ووووودو ال وووووحرا (( و))االوووووم(( و))الوووووربص(( 

بوووبد ا بقسووونعين ق  تبووو و))ااصا ووور(( بطسوووإلر)ق و،))ارن،قووود(( و))ال وووهب (( 
و،  حف))ارر ووووبد((  و،  ووووحف  عيوووو  العىمووووب  ازوئ فطووووس ))الط ووووب ر((ق

(( Alger républicainو))الثطبا(( لعطببس ق و،))ااصا ور اامهفب و (())
اليفميووووو  الووووويت يب ووووو  ا ووووودب ببلعب وووووم  ببلىغووووو  الار سوووووي ق ببي وووووبف  شئ بعوووووض 

 .(35)ال حف ال،ف سي  اليت يب   ا س شئ ااصا ر ، نيلك الفف 
والعدالو ق وانب وس مو  ويبن العمفدي كم ي  وطني  ثب ر) اؤم  ببالر    

ق وبوور   (37)ق وليووص باإلوور سيبسوو  ثبفووص(36)أجووس اي ووالأ ،  ،ىووف اافا ووص
ق حيوا يوبن مو  ال وحاي  (38)ع  مقدب)  حبفي  فسع  ىري وب ، نيلوك الففو 

ارسووىم  القال ووس ، ااصا وور موو  نيوي الثقبفوو  الار سووي ق الووا   سووبمهفا وبقووف) ، 
  الوويت تفوو  فطووفت و ووفو ،  اووفا ال ووطب  جمباوو  الوودعب با الال إليوو  الار سووي

 .(39)نيوي از فل ايسالمي  ااصا ر    ارثقا
و إلووبد جيمووز يووس موو  ي،ووص عوو  أسووىف  العمووفدي ، الإل،ببوو  ال ووحاي   

فىمووو ق وليوووص  بحل وووبل  الووورأي وعموووم ال،اإلوووريق ومف وووفعي   اح افيووو بوووبلىغ،  عىوووا 
شثوبب) الإل،وب  رعباو  ارف وفعبا ابوتاو  النبجحو  ، و العرأق ووافعي  ال،نوبولق 

ق شني مثووووس (40) ااووووبد) الوووويت لووووا ااب ووووص اتج،مووووبع  موووو  حيووووب) ازموووو  ااصا ر وووو
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بحلفإلبب  أبعد مب و س شلي  ال،اإلري اي الح  م   وربق جورعا  موب حىو  بو  مو  
شطال( عىا الثقبف،  العربي  والار سي ق ال مففا  الار ود الواي اسو،عب( أن جيموز 

شئ االري  اي الحي ق و،  اا الفف  الصمبل  لى طب  ارثقف  ،مب ات في  ب  
الووا   سوووربوا بوووفب  الإل،وووب ثقبفوو  فر سوووي ق و وو  ارميوووصاا الوويت جعى،ووو  مووو  أ اووا 

 .(41)ار إلس اي الح  ، اىك الىرو  االرج 
لووالك    ووا ص أمحوود اففيووم اروود  بعيوودا عنوودمب و ووف العمووفدي بحل وو   

ص أفووالم ف   ق ويووبن فىموو  فر سوويب بوود عب  ضووب   أو  اووموو  بجووبل ال ووحبف  ارووربز 
مهوور) بجووبل ال ووحبف  الغووربي ق ويب وو  لوو   ووفتا وجووفتا نياا كووفي  ونياا 
اع،طوووووووببق فوووووووفص  ووووووواحبا جر داووووووو ))تد اب ا(( أي الووووووودفب(ق فإلب ووووووو  اىوووووووك 
ال حيا  مر ) م رف  ا فب الورأي العوبم ااصا وري أ ودص ا وف رق  قرأ وب أعودا   

 .(42)هبب) وازرعي فيع ففن ل  ببر
ومووووووو  ال وووووووحف اي وووووووالحي  الوووووووويت أسسوووووووهب العموووووووفدي أو سووووووووب م ،  

 احلسيسهب:
 ـ صدى الصحراء: 5ـ  5

 ،قبد ووو ق  او وو  جر ووود) شسووالمي ق عىميووو ق أدبيوو ق اج،مبعيووو ق ش ووالحي ق  
يوووبن كوووعبب ب: العمس عىوووا دب  اراسووود) فطوووس جىوووص ار وووىح  ق  ووودب عووودد ب 

 أول جر ووود) ش وووالحي  ا ووودب ب مد نووو  ق واع،ووورب1925 وووففمرب  23ازول  وووفم 
بسإلر)ق مد ر ب وب يا  ر ر وب أمحود بو  العببود العقولق وفود كوببا ، احلسيسوهب  
يووس موو  اموود ازموو  العمووفدي والعيووص العقوول واموود العيوود ال ووبعرق ويب وو  



 مجلة دورية دولية محكمة                        التاريخية  مجلة المعارف للبحوث والدراسات
 

 177 09العدد 
 

اعطووز ، فسوونعين  وارسووس شئ بسووإلر) ل،ووفز( عىووا فرا هووب ، أحنووب  القعوورق بووس شن  
 .(43)لألم  العمفدي يىفد يىف  نسطهب

يب و  )) وودو ال ووحرا (( نياا  صعوو  وطنيو  ش ووالحي ق محىوو  أبىووص  
فياووووري  29مقبتهتوووب عىوووا الطوووود( وال وووعفني)ق شئ أن اففاووو  عوووو  ال ووودوب  وووفم 

ق بعد أن  دب منهب ثالث  ع ر عددا فقاق  ،يج  اوال  بو  أعضوب  1926
لإلوووو  بنصعوووو  ق 1934د سووومرب  25شدابهتوووبق ل،سوووو،حل ف ال ووودوب موووور) أاوووورو ، 

ق معبد ووو  لىحريووو  اي وووالحي ق حيوووا  ب ووو   عيووو  العىموووب  وبجوووبل اي وووالأ
 . (44)فاقدا فيم،هب ازدبي  والاإلر  

 ـ اإلصالح: 9ـ  5
شسووالمي  حوور)ق  وووبحص ام،يبز ووب وب وويا  ر ر ووب ومووود ر ب جر وود) وهــي  

ارسوووووؤول ال ووووويخ العيوووووص العقووووولق يب ووووو  ا ووووودب مووووور) ، ازسوووووطف( بطسوووووإلر) ال 
ق سووووووب م ، احلسيسووووووهب 1927سووووووط،مرب  8، رق  وووووودب عوووووودد ب ازول بووووووباصا 

ويوبن  ودفهب يموب وبد ق (45)و ر ر ب يس م  امد ازم  العموفدي وامود العيود
، عوودد ب ازول: العمووس عىووا  عوويم اتحنرافووباق و وودم ازو ووبمق يفاجووص أول 

فىمووب  ططعوو  ، اووف ا ، الطدا وو ق  ق(46)ل،نووف ر ازفإلووببق وهتووا ص الوورأي العووبم 
سووووط،مرب  5 ، منع،هووووب السووووىعبا اتسوووو،عمبب   اسوووو،حل ا  ال وووودوب موووو  بسووووإلر)

ق ال عبودا الىهفب 1930سط،مرب  25ق ل،،ففف ع  ال دوب ، (47)1929
ق ل،،ففووف أثنووب  االوور  موو  العب ووم  يموورا  ، ال ووهر 1939د سوومرب  28، 

 5ق ال عوووووبدا لى ووووودوب يحلسوووووطفعي  ، 1942فياوووووري  22العبريووووو  الثب يووووو  ، 
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بعووووود  ووووودوب موووووب  1948موووووببا  3شئ أن اففاووووو  هنب يوووووب ،  1947أي،وووووفبر 
 .(48) قبب  ثالث  وسطع  عددا

وعىووووا  ووووواحبهتب اعووووو   وووورا( العموووووفدي العد ووووود موووو  ارقوووووبتا الثر ووووو   
ع  مفافا  م  بعض القضب ب اتج،مبعي  يبلسافب  والعميق  اليت عرب م  االهلب

  .(49)واالجب ق واعىيم اررأ) ارسىم ق وبري ب
 ـ الجحيم: 3ـ  5

ق يورد فعوس 1933مببا  30 دبا جر د) ))ااحيم((  فم اخلميا  
عىا جر د) ))ارعيبب(( ومحالهتب الطا ع  عىا  عي  العىمب  وأعضب  شدابهتبق وفد  

ما سووو ق حووويم(( مإل،فبووو  عىوووا  يعووو  أفوووب( وحيفا وووبا يب ووو  حووورو  لاووون ))اا
ل،إلوفن أ يوص ، العو ق وأب وص لىقىوصق وأاعوف لىعقوسق أ  وحل ب امود ازمو  

  اوب ق وفود جوب  ، عودد ب ازول موب  عورع (50)العمفديق وامد السعيد الصا ري
ومبنهجهووووب وبغب ،هووووب بحلهنب: جر وووود) أسووووطفعي  حوووور) مسوووو،قى ق اوووودافز عوووو  ال وووور  

كعبب ب))الع ووب روو  ع ووا((ق ا وور  عىووا  ر ر ووب  يعوو  موو  كووطب   والاضوويى ق
 . (51)الصبب ي ق وا،ناا  فم اخلميا م  يس أسطف( 

يب و ))ااحيم(( اعطوز بعر قو  سوور   ، فسونعين ق ال ارسوس ، أييووبا  
هنوب   شئ العب م ق حيا  ،فئ ال طب  اي الح  افز عهوبق وعىوا الوربم مو  أ

ق ويبلو  ال وب( ات ، وبباك،هرا وي،ص هلب  بيزق شت أهناعمر شت ز ب  س،  أسبب
ال بع  ار د)))ارعيبب(( وز وحبابق  وب جعىهوم  إليودون هلوب لودو السوىعبا 

  . (52)1933مبي  11اتس،عمبب   فحلمرا بإبالفهب ، 
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 (:La Défenseـ الدفاع) 9ـ  5
 فمووووب يووووبدا  عيوووو  العىمووووب  انهوووو  سوووونفاهتب الووووثال  ازوئق حووووت فإلوووور 

، ش داب جر د) ببلىسوبن العمفدي جبدا و بدعم م  اب  ببد ا عىا مب  طدو و 
الار س ق اإلفن حبمى  لرسبل  اامعي  مو  جهو ق لإلنهوب ت  موس ال وا  الرليو  
، الووووووو،إلىم ببلهوووووووبق وبوووووووالك اسوووووووب م ،   ووووووور الوووووووفع  القوووووووفم ق واي وووووووالأ 

ميووودان ميإلوووو  أن واقوووبب( السيبسووو  اتسوووو،عمبب   الار سوووي  ، يوووس  ق اتج،موووبع 
 إلووفن ، انبولووو  دفوووز أنيو عوو  الوووفط ق أو دب  اعووور عىووا ايسوووالمق أو جىوووص 

 .(53)م ىح  لى عص
( ببلار سووي ق حيووا La Défense فحل  ووحل جر وود) ))الوودفب((() 

ق 222ق واسوووو،مرا شئ العوووودد 1934جووووب ا   26 وووودب عوووودد ب ازول  ووووفم 
عو  حقوفص ق وجعوس كوعبب ب الودفب( 1939أوا  10واففا  ع  ال دوب ، 

ق يمب    رد هلب أن اإلفن جر د) شاطبب   يعوالم (54)وم ب  ارسىم  ااصا ر  
وياوواق وش ووب حوورص منووا الطدا وو  عىووا  الوورأي العووبم عوو    ووبط االريوو  اي ووالحي 

أن اإلووفن منووربا حوورا لىوورأيق اع،وويف بووابا  النمطوو  ارسووىم  وال وود ق  لأل ووببق وفوود 
مووو  ازفوووالم ال وووحاي ق يموووب حوووا العموووفدي ااسوووع  اار ووود) فعوووال شئ العد ووود 

ارثقاوو  ببلار سووي  عىووا الإل،ببوو  فيهووبق و  وور فيهووب جممفعوو  موو  ارقووبتا ار  وو  
عووووو  كووووويف   عيووووو  العىموووووب  وأفإلبب وووووب ومفافاهوووووب ومنهجهوووووبق وعووووورع  ببلن وووووبط 

 .(55)اي الح  وبجبل  وم بب ع 
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  عووودد ب أموووب عووو  الووودوافز الووويت جعى،ووو    ووودب ب فيقوووفل عنهوووب ، اف،،بحيووو
ازول:  ،اووم ااميووز عىووا أن فضووي  از ووبب    وون ببلوودفب( ارعىووف ق ، حوو  
أن أفووس موو  مىيووفن أوبا ببووم اطووب   م ووبالهم  ،م،عووفن بعوودد وافوور موو  اارا وودق 
أمب حن  ارسىمفن سو  مال و  فقود يفجوس مو  نييور عودد ال وحف الويت اربوص 

ق وبو  أن اهلود  (56)واعىعبانوب ، شلب(  فانبق وال،عطري ع  معبلطنب.. حقففنب 
موووو  ش  ووووب هب:  ف افسوووويز شطووووبب االر ووووباق ومنحنووووب االقووووفص السيبسووووي ق وشجوووورا  
ش ووووالحبا حقيقيوووو ق لإلننوووووب موووو  االر وووووبا الإلرميوووو ق وال،عوووووفب ، شطووووبب  ىبمنوووووب 

 .(57)ايسالم  واقبليد ب وحضببانب 
وفوود اسوو،عب( العمووفدي موو  اووالل جر داوو  ))الوودفب((( أن  رسوو  الإلثووري 

ال،قبليووود ال وووحاي  ،  وووس أجوووفا  اسووو،عمبب   ت اسوووبعد عىوووا نيلوووكق حيوووا  مووو 
: شن يووس اوووروم  موو  الإلىموو  جيوودون ،  ووا  ازولالعوودد  اف،،بحيوو  ضوويف ، 

اار د) منربا حرا لطسا أفإلبب م ،  فب)  حاي ق حوت لوف    إلو   ؤ ود ب... 
مووب ، وسووعنب موو   ش نووب دعووب) ال،اووب م ت ان،ببنووب أ وو  أفإلووبب مسووطق ق وسووف   طووال

أجس شفبم  عالفبا حس  ااوفاب موز بري وب فوفص  وا  ازبض العيطو ق دون لييوص 
 . (58)، العرص أو الد   

لالك فإ   و ىرا زمهي  موب يوبن  إل،طو  العموفدي و ن ور  عىوا  واحبا 
))الووودفب((( ببلىغووو  الار سوووي ق يب ووو  السوووىعبا اتسووو،عمبب   ايداب ووو  والسيبسوووي  

موووب  ن ووور فيهوووب ب وووإلس دفيووومق لقيوووبا دبجووو  الوووفع  اتج،موووبع   وازمنيووو  ا،وووببز
 .(59)والسيبس  لدو ارسىم  ااصا ر  ق و فعي  معبلطهم
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واإلاوو  كووهبد) ايمووبم ابوو  بووبد ا ، جر د)))الوودفب((( ودوب ووب الر ووبدي 
، الووووودفب( عووووو  الاإلووووور) اي وووووالحي  والقضوووووي  الفطنيووووو  روووووب فوووووبل عنهب: جر ووووود) 

 .(60)لثبب،  ااسفب) ))تد اب ا(( ال بدف  ا
 ـ حمزة بوكوشة: 9

موووو  أ   ،عووووبطا ال،جووووبب) ، مد نوووو   1907ولوووود بووووفادي سووووف  سوووون   
بسإلر)ق و و  ارد نو  الويت أاوا فيهوب اعىيمو  ازوبق ال ا ،قوس شئ جوبمز الص ،ف و ق 

ب ووهبد) ال،عف ووزق حيووا عووبد لي ووببا ، احلسوويا  1930الوواي  وورج منوو  سوون  
ابسهب ، يس م  دلا وااصا ر العب وم  وفسونعين   عي  العىمب ق و عمس ، مد

عنوودمب يووبن مسووبعدا لرمووبم ابوو  بووبد اق يمووب عمووس ،  يبيووس اامعيوو  ايداب وو  
و،  حاهب حت شعوالن الثوفب) ال،حر ر و  أ و  اعورض لالع،قوبل مو  طور  فوفاا 

ق ليسووووو،حل ف عمىووووو  ، ال،عىووووويم الثوووووب في بعووووود 1957اتحووووو،الل الار سووووو  سووووون  
سوووو،بني ، الىغوووو  العربيوووو ق مووووز اسوووو،عنب  ع ووووبم  لى،عىوووويم وم،ببعوووو  اتسوووو،قالل يحل

الدباسووو  ، االقوووفصق حيوووا ح وووس عىوووا كوووهبد) الىيسوووب ا مووو  جبمعووو  ااصا ووور 
ق ليعوووووو  مس، ووووووببا ، جمىووووووا القضووووووب  ازعىوووووواق ال  اوووووو،  مإل،طووووووب 1971سوووووون  

ق ليىوس ،   وبط  الاإلوري وال وحا  حوت وفباو   وفم (61)بعد اقبعود  لىمحبمب)
 .(62)1994 ففمرب  16اامع  
يووبن ال وويخ محووص) م،عوودد ارفا ووصق جميوود ، جمووبتا عوود)ق فهووف يباووص  

اج،مبع ق وكبعر وجدا ق و بفد ب وريق وفقيو  شسوالم ق وحقوفف  مود ق اوفز( 
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معىووم   ووبط  ، ال ووحبف  وال،عىوويم وال،جووبب)ق وأاووريا ، القضووب  واوبمووب)ق اوورا 
 . (63)، ال حبف ب مبا  ، يس اريبد   اليت اب هب واب   

 1938روووب   ا ،مببووو  عضوووفا ، ارإل،وووص ايدابي امعيووو  العىموووب  سووون   
عرعف  ايمبم اب  ببد ا و ف  قدم أعضب  ارإل،ص ايدابي: ال يخ محوص) بفيفكو  
الإلباووص ارعوورو ق والنبفوود الووالني(ق الووواي يووبن أ وودب جر وود)))ارغر  العووورا(( 

المي  ال وبفي  الفثببو ق فىوم اىطوا أن لقيو  مبد ن  و ران ب،ىك الروأ العربي  ايسو
 . (64)مب  ىقب  أمثبهلب 

و قووفل عنوو  ال ووهيد أمحوود ب ووب حفحووف ، بيوو ))، اريووصان(( الوواي يووبن  
 إل،ط  ، ))الط ب ر((: ال يخ محص) بفيفكو  أد وص سوبارق و بفود موبيرق جوري  

ىيوس الإلوالمق ،  با  ق  ،س  اس  ثفب) م،ص  ق أثقى  جفا طهب االإلم   والعقوسق ف
يثوووري ال،اإلوووريق مووونماض ال وووفاق مقوووس اي ،وووبج ولإلنووو  جميووودق اوووبجر ت رسووو  
ال،جووووبب) وت  ووووؤم  اووووبق اكوووو،غس اووووب اعووووحلق واسوووو،مر ،  وووواا اخلعووووحل عوووو  ش ووووراب 

 . (65)وعنبد...اري ل  م  أن  إلفن أد طب  بجحب م  أن  إلفن ابجرا  اقب 
ا بودوب ق ويوبن فىمو  وفد بدأ ال يخ محص) بفيفك  الإل،بب  ال وحاي  مطإلور  

فووووفي العطووووبب)ق عميووووم الاإلوووور)ق جووووري  النقوووودق فإل،ووووص ، عوووودد موووو  ال ووووحف 
يموووووب أ ووووودب جر ووووود)   قاي وووووالحي  ااصا ر ووووو  ويووووواا ال،ف سوووووي  يجر ووووود)))الفز ر((

 ))ارغوور  العوورا(( واوورأا  ر ر ووبق وسووب م أ ضووب ، ش ووداب جر وود) ))الىيووبب((

(66) . 
 ـ المغرب العربي: 5ـ  5
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ق و ووو  1937موووبي  21ان و ووودب عووودد ب ازول  وووفم احلسسووو  بوووف ر  
لسووووبن حووووبل ال ووووطب  ارسووووىمق اقووووبوم الاسووووبد ايدابي واتج،مووووبع ق فهب وووو  
القيوووبد واليبكوووببفاا والنوووفا  الوووا    عمىوووفن  ووود م وووىح  از وووببق وفووود يوووبن 
مد ر ب و بحص ام،يبز وب السويد اموفد بىو  مو  يوف   بوفادي سوف   وف أ ضوبق 

   مز ازس،بني امد السوعيد الصا وري ليحرب وبق فىموب اطو  لو  الاي اعبفد ، الطدا
أ    ر د اببب   عي  العىمب  م  االهلب بعد أن ا ا وس عنهوب  عودل عو  نيلوكق 

 . (67)لي،إلاس ب،حر ر ب ال يخ محص) بفيفك 
يب   ))ارغر  العرا(( جر ود) ش والحي  وطنيو ق كوددا النإلوري عىوا  

ئ مضوووووب قبا كووووود د) مووووو  طووووور  السوووووىعبا  وووووهب شاالإلوووووبم اوىيووووو ق  وووووب عرع 
ب يا  ر ر ب محص) بفيفك  م  فطس عبمس عمبل   اس،دعب اتس،عمبب  ق حيا   

و ووورانق ووجووو  شليووو  هتد ووودا  وووررب ب،ععيىهوووب شن  ووو  اسووو،مرا مبالحقووو  االإلوووبم 
اوىي ق وفد   ر ب يا ال،حر ر اوبدث  اليت ل  بينو  وبو  يباوص العمبلو   و  

مووو    ووو،إل  عنووو  الىيوووبب(( اعر ضوووب بوووبلىىم وال،عسوووفق فضوووب ق   عنوووفان))شئ
ق ف،ففاووو  عووو  ال ووودوب بعووود أببعووو  أعووودادق حيوووا (68)ام،يبز وووبايداب)  وووبحص 

فقوووبل عنهوووب أمحووود ب وووب  1937جوووفان  18 ووودب عووودد ب الرابوووز وازاوووري  وووفم 
 .(69)حفحف: فعبك  بعض الفف ق ال مبا  جفعبق و   ، عهد الر بع  

ببي  ،  ر ر))ارغووور  العوووورا(( شئ جب ووووص ب وووويا وفووود يووووبن موووو  ار وووو 
 ر ر ووب محووص) بفيفكوو  يووس موو  عىوو  مرحووفمق وال ووبعر جىووفاأ العطبسوو ق ومبووب أن 
ايداب) اتسوووووو،عمبب   منعوووووو  افز عهووووووب عوووووورب الرب وووووودق فقوووووود أ ووووووعر  ووووووبحطهب شئ 
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اتسوو،عب   ببل ووطب  اي ووالح  ل،فز عهووب ، أمهووبا اروودنق فإلووبن  طعووا اووب شئ 
ال افز( منهوب شئ بوبف  ارودن وااهوباق يموب يوبن  طوبدل اوب ال وحف   العب م 

ق ويب ووو  شدابهتوووب بووونه  يبفينيوووبا (70)العربيووو  الإلوووربو مووو  م ووور واوووف ا وارغووور 
  .(71) سم  2000بف ران واسحص 

 ـ علي بن سعد: 3
ق حاووون القووور ن الإلووور  واعىووووم 1908ولووود بقموووبب بوووفادي سوووف  سووون   

  بىدا ق ال اب س شئ جبمز الص ،ف   أ     س عىا ارطبد  ازولي  عىا  د كيف 
ق عموووس معىموووب  وووم  مووودابا 1932كوووهبد) ال،عف وووزق ال بجوووز شئ فموووبب سووون  

، يووووس موووو  فمووووبب وبسووووإلر) وببانوووو  وبففبب ووووك وبىيووووصان وسوووويدي   عيوووو  العىمووووب 
 وووو  بووووبلفادي بفقوووو  زميىوووو  عطوووود القووووبدب اليووووبجفبي ب بىعطووووباق ومدبسوووو  الصاو وووو  القبد

امعيو  العىموب ق  ا ضومبم  يخ عطود العص وص بو  اهلوبع  ال ور ف بعود اس،جبب  لى
 1938حيووا يووبن م ووري الثالثوو  سووج  الإلد وو  بقسوونعين  بعوود أحوودا  سوون  

ال هري) ببلفاديق وبعد اتس،قالل ايفورط ، ال،عىويم الثوب في يحلسو،بني لىغو  العربيو  
، شحوودو  أ وو  لاوون أ ابسوو  ازاووري) و ووف  ىقوو  دبسوو  أمووبم االميووا  ، القسووم

 . (72)1974ثب ف با الع م  سن  
أموووب عووو    وووبط  ال وووحا  فقووود أ ووودب ال ووويخ عىووو  بووو  سوووعد جر ووود) 

 .(73)))الىيبب(( اي الحي ق اليت يبن ررب الإلثري م  ف فهلبق و فزعهب بناس 
 ـ الليالي: 5ـ  5
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وببووم أن ال وويخ ق (74)1936فياووري  8 وودبا بووباصا ر العب ووم   ووفم  
 ب ارسؤول وب يا  ر ر بق فقد كببي  ، ش  ب هب ال يخ عى  ب  سعد  ف مد ر 

محوووص) بفيفكووو ق وازسووو،بني امووود ازمووو  العموووفدي ببلن ووويح  وال،فجيووو  ، طر قووو  
 هفب ووب وكووإلس عنفاهنووبق حيووا فووبم يووس موو  عىوو  بوو  سووعد وبفيفكوو  ببي،،ووب  
 بعوو  موو  أ ووس سووف  ببلعب ووم  ل،مف ووس ش ووداب اار وود) بفاسووع  ازز ووببي بوو  

ال،وووبجرق و عيووو  امووود بووو    ووورق حيوووا   وووال مووونهم عىوووا موووب  عطوووز  بىقبسوووم
عدد ب ازولق فعطع  مبعطع  أحود ازجب وص يب و  فر طو  مو  داب عبموس عمبلو  
العب ووم ق و ووبحص ام،يبز ووب يووبن الار سوو  ارسووىم ارنب وور لىحريوو  اي ووالحي  

 .(75)امد ال ر ف جفيالبي
وطنيو  وا وح ق وأسوىف  يب   جر د) ))الىيبب(( نياا  صع  ش الحي   

أدا  يووووووسق ا ،موووووو  بنقوووووود ازو ووووووب( الدااىيوووووو  ومووووووب فيهووووووب موووووو  فسووووووبد شدابي 
د ووووووويفق  وووووووب جعىهوووووووب االحوووووووم مووووووود ر ال وووووووؤون از ىيووووووو   واحنووووووورا واج،موووووووبع ق 

ارسيف))ميف(( مبقبتا  قد   هتإلمي ق حيا يب    رر  ،  بطط  السىعبا 
إلفمو  الفاجهو  ال وعطي  اتس،عمبب  ق فهو  عنودمب عر و  معبلوص ازمو  عىوا ح

فبل : أمووب الإلىموو  الوويت  فجههووب لألموو  فهوو  السووع  وبا  بب وو  واحوود)ق واىووف 
مق د واحدق نيلوك  وف شفهوبم االإلفمو  أن سيبسو  ال،مبطوس وال،سوف ف تبود هلوب 

،ه  عند ق وأمب االإلفم  فمو  الال وم اوب ، الففو  االب ور أن اغ،ونم نم  حد ا
 وآلاسوو،ندم عوو  فر ووصق  فإهنووب  الاوورص  وويعب ووب ال ووعص ااصا ووري... فووإنيا 

 . (76) سبع  مندم... 



 مجلة دورية دولية محكمة                        التاريخية  مجلة المعارف للبحوث والدراسات
 

 186 09العدد 
 

يموووب طبلطووو  ))الىيوووبب(( ببسووو،قالل ااصا ووور  وووراح  ، أحووود أعوووداد بق  
و ووف مووب  ووبعف حقوود ايداب) اتسوو،عمبب   وأني باووب عىيهووبق فمنعوو  افز عهووب عوورب 
الرب وودق  ووب جعووس مؤسسووهب وموود ر ب عىوو  بوو  سووعد   وور  عىووا بيعهووب وافز عهووب 

 ق و إلىف ازطابل ليطيعف ب ، كوفاب( العب وم  و وم   ويحفن: الىيبب ت بناس
يمووب يب وو  ))الىيووبب((  مووس  وو  عنفاهنووب  وواا الطي : الىيووبب موو  ق  (77)اطووبب 

الصمبن حطبئ مثقالا  ىودن يوس عجيطو  ق يموب يب و  ا ودب ، أببوز  واحبا 
خ عىو  بو  سوعدق  م  االجم ار،فساق و   ي،طفا فيهب ش بف  شئ مؤسسهب ال ي

يوووس مووو  محوووص) بفيفكووو ق وامووود السوووعيد الصا وووريق والعوووب ر بفكوووف ق وماوووودي 
زير ب ق وفد  دب منهب مب  قبب  الع ر   عددا ال اففاو  مو  اىقوب   اسوهب ، 

 . (78)1937حفاب مببا 
 خاتمـــة:
لقود يوبن لىهوفب االريو  اي والحي  عىوا مسورأ ازحودا  ، ااصا ور ،  

لقوورن ارب ووو ق وا،فجيهووب ب،حلسووويا  عيوو  العىموووب  بعوود اح،ابليووو  الربووز ازول مووو  ا
ق 1930القوورن بووبح،الل مد نوو  ااصا وور موو  طوور  السووىعبا اتسوو،عمبب   سوون  

ال،وووحلثري الطوووبلغ عىوووا اعوووفب ازو ووووب( الثقبفيووو  والاإلر ووو  والد نيووو  وحوووت السيبسووووي  
لعوووورا لى ووووعص ااصا ووووريق واررابعوووو  اب وووو  عىووووا ثغووووفب  ف ،وووو  الفطنيوووو  بطعوووود ب ا

ايسووالم ق وفووم ثالثيوو  كعبب ب: ايسووالم د ننووبق والعربيوو  لغ،نووبق وااصا وور وطننووب ق 
وفد اس،مدم  االري  اي الحي  ، سطيس  قيم نيلك يس الفسب س اليت يب   
م،بحووو  بووو  أ ووود هب و، مقووودم،هب ال وووحبف ق حيوووا يوووبن لى وووحبف  اي وووالحي  
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ض أعووالم وادي سووف  مسووبمه  حضوفب ب الابعووس ، اىووك اررحىو ق وفوود يووبن لوطع
تف،  سفا  ، احلسيا االري  اي الحي  ، حود نياهتوب وال،مإلو  رطبد هوبق أو ، 
ش  ووب  ال ووحف اي ووالحي  وايكوورا  عىيهووب و ر ر ووبق وميإلننووب أن  ىموو  يووس 

 نيلك ، النقبط ال،بلي :
اباطا عدد مع،رب مو  أعوالم وادي سوف  اب و  مو  ارجيو  جوبمز الص ،ف و   ـ 5

ري  اي الحي  منا شب ب بهتب ازوئق وسبمهفا ، االراا اي الح  والفطيف ببال
عىا ارس،فو الاإلري والعىمو  وازدا وال وحا  مو  بدا ،و  اب و  ، منعقويت 

 بسإلر) وفسنعين  ال العب م  بعد نيلكق حت فطس احلسيا  عي  العىمب .
ــ 9 يوو  العىمووب  سوون  يووبن لووطعض  ووؤت  ازعووالم م ووببي  فبعىوو  ، احلسوويا  ع ـ

ق واطف وا مفافز فيبد   فيهب منا مإل،طهب وجمىسهب ايدابي ازولق وأكرففا 1931
عىووا مدابسووهب و يعبهتووب ال،عىيميوو  وال ووحاي  ، ااصا وور وحووت ، فر سووبق ، يووس 
م  عهدي ب يسيهب ازول والثب  ايموبم  ابو  بوبد ا وايبرا يمو ق مو  أمثوبل: 

ص) بفيفكوو ق وعطوود العص ووص بوو  اهلووبع ق وعطوود القووبدب اموود ازموو  العمووفديق ومحوو
 اليبجفبيق واالانبوي  ببق وبري م.

أدبا بواد االريو  اي والحي  مطإلورا أمهيو  ال وحبف  ودوب وب ، انميو  الوفع  ـ  3
الووفطيفق وال،مإلوو  لىاإلوور اي ووالح ق وابببوو  اتحنرافووبا الد نيوو  واتج،مبعيوو ق 

اقر طوووبق ليسووو،مر  1919ببووو  فيهوووب منوووا سووون  فعمىوووفا عىوووا ش  وووب  ال وووحف والإل،
افالوود ال ووحبف  اي ووالحي  طيىوو  الن ووف ازول موو  القوورن ارب وو ق سووفا  ببسووم 
 عيوو  العىمووب  بعوود احلسيسووهبق أو ببسووم بعووض بجبهلووب وأعالمهووب ومبطووبدب) موونهمق 
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( اررحى  الا طيو  لى وحف اي والحي  مو  1940و  1919) وفد يب   الا )
ضفب وال،حلثريق شنيا أ انب شليهب مرحى ))الط ب ر(( الثب ي  شئ بب    بحي  العدد واال

 .1956اففياهب سن  
ــــ 9 أسووووهم بعووووض أفعووووب  اي ووووالأ موووو  وادي سووووف  ، احلسوووويا ال ووووحبف   ـ

اي وووووالحي  و ر ر ووووووب وي،ببووووو  ارقووووووبتا الاإلر وووووو  وازدبيووووو  واتج،مبعيوووووو  وحووووووت 
بدب بعضوووهم بإ  ووووب  السيبسوووي  عىووووا  ووواحبهتب ، الاوووو ) سوووبلا  الووووايرق يموووب بوووو

يووبن هلووب دوب مهووم ، ادموو  الاإلوور)   ق ووحف ش ووالحي  وطنيوو  بووبلهم اخلووبص
اي الحي  والقضي  الفطني  عمفمبق و حليت عىا بأا  ؤت  يس م  امد ازم  

 العمفديق ومحص) بفيفك ق وعى  ب  سعد.
  ع،وورب ازسوو،بني اموود ازموو  العمووفدي أول أموو  عووبم امعيوو  العىمووب ق موو  ـــ 1

أكووهر بجووبل ال ووحبف  ، ااصا وور ، اررحىوو  الصمنيوو  الوويت بعب ووب الطحوواق حيووا  
يووبن لوو  حضووفب  الابعووس بقىموو  اروو،مإل  موو  الىغ،وو  العربيوو  والار سووي  ، أبىووص 
ال ووحف اي ووالحي  والفطنيوو  الوويت  هوورا اووالل  ووا  الاوو )ق وااوورعد موو  بوو  

نبطقو  ببلىغو  الار سوي  مو  ، ااصا ور ببف،حوبم ميودان ال وحبف  ال بجبل اي الأ
ق 1934( سووون  La Défense اوووالل احلسووويا جر داووو  ))الووودفب((()

لىمنبفحووو  عووو  الاإلووور) اي وووالحي  واالقوووفص الفطنيووو  ، ازوسوووبط ارثقاووو  ببلىغووو  
 الار سي ق ومفاجه  محالا ال حبف  اتس،عمبب   النبطق  اا  الىغ .

أبىفا اليال  االس  ، اريودان يبن ال يخ محص) بفيفك  يالك م  ب  الا    ـ  6
ال ووحا  اي ووالح  احلسيسووب وي،ببوو ق ويووبن فىموو  موو  أبفووا ازفووالم اي ووالحي  
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اب ووو  مووو  النبحيووو  ازدبيووو  والنقد ووو  بوووبع ا  الإلثوووري   مووو  فرسوووبن  ووواا اجملوووبل 
حينهووووبق يمووووب يووووبن بووووودوب  موووو  ارطووووبدب   بإ  وووووب  بعووووض ال ووووحف اي وووووالحي  

جر وود) ))ارغوور  العوورا((  مووزب يمووب  ووف االووبل وايكوورا  عىيهووب وب بسوو   ر ر وو
 .1937بف ران سن  

ــ 7  ضووب  شئ ازسوو،بني   العمووفدي وبفيفكوو  موو  أعووالم سووف  الووا   ا ،مووفا  ـ
ببلعمس ال حا  اي والح ق وكوببيفا ، احلسويا ال وحبف  اي والحي  ال ويخ 

الر عى  ب  سعد أحد بجبل اي الأ الطببز   اب   ، ميدان ال،عىيم العرا ا
الووواي أسسووو  لووو   عيووو  العىموووب ق حيوووا بوووبدب بإ  وووب  جر ووود) ))الىيوووبب(( سووون  

بعببعهووب اي ووالح  الووفطيفق وجبوورأ) فووسع  ىري ووب ، نيلووك الففوو ق منهووب  1936
 قووود  الوووالني( رووود ر ال وووؤون از ىيووو ق ومعبلط،ووو  ال ووورر  ببسووو،قالل ااصا ووورق  وووب 

 السىعبا اتس،عمبب  .عر   شئ الإلثري م  ارضب قبا وار،ببع  م  طر  
 المالحـــق:
 : 15الملحق 



 مجلة دورية دولية محكمة                        التاريخية  مجلة المعارف للبحوث والدراسات
 

 190 09العدد 
 

سنة  ( التي أصدرها األستاذ األمين العموديLa Défense جريدة ))الدفاع(()
5939(79). 

 .(80)5936جريدة ))الليالي(( التي أصدرها الشيخ علي بن سعد سنة 
                                                 

 الهوامـــش:
ق مجلـة الققافـةعمبب  الل:)االري  اي الحي  ، اانف  ااصا ري اعفباهتوب وبجبهلوب(ق ـ  1

 .133و  132ق ص ص 1988ق 101( 
ــ 2 ق موو  معطفعووبا وزاب) آثــار اإلمــام عبــد الحميــد بــن بــاديس ا:عطوود االميوود بوو  بووبد ـ

 .408ق ص 1991ال ؤون الد ني ق داب الطعاق فسنعين ق 
 .159ق ص نفســـه ـ 3
ق ارؤسسو  الفطنيو  لىإل،وب ق ااصا ورق تجارب في األدب والرحلةأبف القبسم سعد اهلل: ـ 4

 .102ق ص 1983
ق]  ق لشــيخ شــنوف حمــزة بوكوشــةمــا رأيــا ومــا رويــا ل ســتاذ اسووهيس كوونف : ـــ 5

 .44ق ص 2012ن[ق ااصا رق 
 .398ق ص لمصدر السابقعطد االميد ب  ببد ا:ا ـ 6
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ق داب (5999ـ  5917العالّمة الموسوعي الشـيخ حمـزة بوكوشـة)عبكفبي فمعفن: ـ 7

 .42ق ص 2011الثقبف ق الفاديق 
ــــ 8 ق ص 2009ق 2طق داب الط ووووب رق ااصا وووورق خــــارج الســــربأبووووف القبسووووم سووووعد اهلل: ـ

123. 
 .408ق ص المصدر السابقعطد االميد ب  ببد ا: ـ 9

جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا فــي الحركــة الو نيــة مووبزن معطقووب : ـــ 10
 .174ق ص 2011ق عب  ازفإلببق ااصا رق 5939ـ  5935الجزائرية 

 .28ق ص المرجع السابقعبكفبي فمعفن: ـ 11
 .35 و 34ق ص ص نفســه ـ 12
  .40ق ص نفســهـ  13
 .  129و  128ق ص ص خارج السرب، المرجع السابقأبف القبسم سعد اهلل: ـ 14
 .131ق ص نفســه ـ 15
ق ص 2009ق داب ارعرفو ق ااصا ورق سجل المـتتمر عي  العىمب  ارسىم  ااصا ر  : ـ 16

176. 
لحفــاع علـل الهويــة دراســات فـي تـاريخ المقاومــة الققافيـة بـالجزائر لعىو  بنببص و : ــ 17

 .81ق ص 2011ق مد ر   الثقبف  لفت   الفاديق الو نية
الشــــيخ محمــــد اللــــاهر التليلــــي وجهــــود  فــــي البحــــ  الفقهــــي شبوووورا يم بمحووووب : ـــــ 18

  .31و  26ق ص ص 2011ق معطع  سمريق الفاديق واإلفتاء
ط ق مؤسسو  الضوحاق ااصا ورق مذكرات الشيخ محمد خير الـدينامد اري الد  : ـ 19
 .224و  221ق ص ص 1ق ج 2009ق 3
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جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين وأثرهــــا اإلصــــالحي فــــي أمحوووود اخلعيووووص: ـــــ 20

 .73و  71ق ص ص 1985ق ارؤسس  الفطني  لىإل،ب ق ااصا رق الجزائر
ق عووب  ارعرفووو ق 5919إلــل  5897الصــحف العربيـــة الجزائريــة مــن اموود  ب وور: ـــ 21

  .30و  28ق ص ص 2013ااصا رق 
و  44ق ص ص 2013ق عوب  ارعرفو ق ااصا ورق المقالـة الصـحافية الجزائريـة) وو ق وو(: ـ 22

45. 
 .62ق ص المرجع السابقمبزن معطقب : ـ 23
 .55ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 24
 .1925جف ىي   2ق 1: ( المنتقد ـ 25
 .23ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 26
ــــ 27 ق ص 1963ق 2ق داب الإل،ووووب ق الطىيوووود)ق ط كتــــاب الجزائــــرأمحوووود اففيووووم اروووود : ـ

348. 
ـــ 28 ق  وووز و قيوووم أمحووود محوووديق تـــاريخ الصـــحافة العربيـــة فـــي الجزائـــرماووودي زير وووب : ـ

 .179ق ص 2003مؤسس  مادي زير ب ق ااصا رق 
 .46ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 29
ق ( مجلــة الققافــةمرابض:)  ووحل) ال ووحبف  العربيوو  واعفب ووب ، ااصا وور(ق  عطوود اربلووك ـــ 30

 .34ق ص 1976ق  ف يف و  فليف 33
ق من وفباا داب مإل،طو  االيوب)ق بوريواق الصحافة العربية نشأتها وتلورهاأد ص مرو): ـ 31

  .396ق ص 1960
 .395ق ص نفســه ـ 32
 .442و  439 ق صً صالصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 33
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ـــ 34 ـــر فـــي الفكـــر العربـــي الحـــدي عمووور بووو  فينووو : ـ ق د وووفان ارعطفعوووبا صـــوت الجزائ

 .187ق ص 1993اابمعي ق ااصا رق 
ق ]  ق ن[ق األســتاذ األمــين العمــودي حياتــه ونشــا اته المختلفــةحانووبوي ف ووري: ـــ 35

 .52ق ص 2008الفاديق 
 .188ق ص المرجع السابقعمر ب  فين : ـ 36
 .109ق ص المرجع السابق:عمبب  الل ـ 37
مجلــة أمحوود بوو  ني ب :)جفا ووص  ضووبلي  موو  حيووب) ال ووهيد اموود ازموو  العمووفدي(ق   ـــ 38

 .234ق ص 1985ق مببا و أفر س 86ق ( الققافة
ق 5991إلــل  5991الحركــة اإلصــالحية اإلســالمية فــي الجزائــر مــن عىوو  مووراد: ـــ 39

 .131ق ص 2007ار:امد عي،ب ق داب االإلم ق ااصا رق 
  .142ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 40
 .  100ق ص المقالة الصحفية، المرجع السابق) وو ق وو(: ـ 41
 499ق ص ص 2ق ج2009داب الط وب رق ااصا ورق  حيـاة كفـاح،أمحد اففيم ارود : ـ 42
 .500و 

 .107ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 43
 .109ق ص نفســهـ  44
 .2003ق ص المصدر السابقمادي زير ب : ـ 45
 .138ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 46
 .140ق ص نفســه ـ 47
 .145ق ص نفســهـ  48
 .193ق ص المرجع السابقعمر ب  فين : ـ 49
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ــ 50 ق داب 5969ـ  5831أدب المقاومــة الو نيــة فــي الجزائــر عطوود اربلووك مراووبض: ـ

 .239ق ص 2ق ج 2009 فم ق ااصا رق 
 .203ق ص الصحف العربية، المرجع السابقامد  ب ر: ـ 51
 .240ق ص ، المرجع السابق9ج ق أدب المقاومة الو نيةعطد اربلك مرابض: ـ 52
 .243ق ص المرجع السابقأمحد ب  ني ب : ـ 53
 .59ق ص المرجع السابقحانبوي ف ري: ـ 54
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)بسووووووووووبل  مبجسووووووووووو،ري ، اووووووووووبب خ ازوباا االووووووووووود ا(ق جبمعووووووووووو  االووووووووووبج خلضووووووووووورق ببانووووووووووو ق 
 .64ق ص 2008/2009

المرجــع  قووال عوو  اموود بووك:La Défense, N1, 26 Jan 1934 ـــ  56
 .63ق ص السابق

   اسوو . ـ 57
   اسوو . ـ 58
 .60ق ص المرجع السابقحانبوي ف ري: ـ 59
ـــ 60 ق ص 3ق ج 2012ق داب ازمووو ق ااصا ووورق ابـــن بـــاديس حياتـــه وآثـــار :عموووبب طوووبلل ـ

317. 
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ــــــــ 63 ق ( مجلــــــــة الققافــــــــة ووووووووب  بمضووووووووبن:)محص) بفيفكوووووووو  العووووووووب  ار ووووووووى (ق اموووووووود ال ـ

 .100ق ص 1995ق  ففمرب و فياري 105/106
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معركة التسليح في الثورة التحريرية  في محطات
 5911 – 5914 الجزائرية

جامعة  -اإلنسانيةرئيس قسم العلوم - د. عبدالمالك بوعريوة
 أحمد دراية ـ أدرار

قضية التسليح من أىم وأخطر القضايا اليت أولتها قيادة  تكان الملخص:
فاح اظتسلح ضد العدو عصب الك باعتبارىاالثورة التحريرية أمهية بالغة، وذلك 

 من القوى العسكرية الكربى يف العامل. – واليزاؿ –الفرنسي، الذي كاف 
وعتذا، فاف جبهة التحرير الوطين عملت منذ البداية على توفري ما أمكن من 

ثورهتا وتوسعها، وقد بذلت يف سبيل ذلك جهدا   يةالسالح، لضماف استمرار 
 حجرر الذاتية الداخلية، اليت شكلت مدة يف البداية على اظتصادتكبريا، مع

، لكن ذلك مل 1954يف انطالؽ الكفاح اظتسلح يف األوؿ من نوفمرب لزاويةا
ومشوليتها من جهة، وحجم االمكانيات العسكرية  تطور الثورةيكن كافيا مع 

الدوؿ  اليت سخرىا العدو من جهة ثانية، ؽتا جعلها تلجأ إىل مساعدات
ا اظتغاربية منها اليت جعلت أراضيها اضتدودية قواعد الشقيقة والصديقة، السيم

خلفية لعمليات التسليح من اضتدود الشرقية والغربية للوطن، سواء عن طريق 
الدور الذي لعبتو القاعدة الشرقية يف ىذا اجملاؿ، أو عن طريق قوافل التسليح 

 .1958و  1954اطتاصة بالواليات خصوصا بني سنيت 
  Résumé : 
  La question de l’armement, durant la guerre de 
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libération algérienne, a été un des problèmes, les plus 
cruciaux, auxquels le commandement de la révolution 
algérienne devait faire face, et lui  accordait l’intérêt 
qu’il mérite, du fait que l’armement constituait le 
nerve vital  du combat livrée contre l’ennemi et dès les 
premiers jours de la guerre, Le FLN, s’est penché sur 
ce problème, pour assurer la continuité de la 
Révolution, dans ce sens, beaucoup d’efforts ont été 
enregistrés. Tout d’abord, en s’appuyant sur les 
moyens propres dans le déclenchement, mais avec 
l’évolution de la révolution l’aide des pays frères et 
amis est devenus indispensable, en particulier les pays 
maghrébins, ceux-ci ont mis à la disposition de 
révolution leurs zones frontalières, pour les utiliser 
comme bases arrières dans l’acheminement d’armes. 
Ainsi, le problème de l’armement a vu des jours 
meilleurs par le rôle joué par la Base de l’Est et par la 
multiplication des caravanes d’acheminement d’armes 
propres à chaque Wilaya historique entre 1954-  1958.   

 ال إذيشكل السالح عصب اظتعارؾ واضتروب وعمودىا الفقري؛  مقدمة:
يف العامل أف يفكر يف اللجوء إىل اضترب والغزو ألي  أو قائدديكن ألي جيش 
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وىزمو، العدو  لدحر ما يؤىلوالعدة والعدد  ؼ كاف، اال اذا كاف ديتلك منىد
فانو يرد  ،- حتت أي ظرؼ - ليو اضترب فرضااللهم اال اذا فرضت ع

العدواف مبا توفر لو من سالح، معتمدا على االرادة والعزدية، والروح الوطنية 
، وىكذا والدينية اذا تعلق األمر بالدفاع عن الوطن والدين والعرض والشرؼ.

سالمتها وأمنها يف أوقات السلم ؾتد األمم والشعوب تعمل على تأمني  فإننا
تشكيل اصتيوش وتسليحها، والسعي إىل اقامة  وقبل اضترب؛ من خالؿ

، وقد طارئألي  استعداداالصناعات اضتربية واظتدارس والكليات العسكرية 
حث اهلل سبحانو وتعاىل اظتسلمني على ضرورة اعداد العدة للحرب قبل 

م من تاستطع لهم ما ا:" وأعدو بقولو ػتكم تنزيلو وذلك يف اشتعاؿ فتيلها
، وقد قاؿ العرب 1ترىبون بو عدو اهلل وعدوكم..." قوة ومن رباط الخيل

 "ال خير في حق ال تحرسو قوة "قدديا 
واذا كانت األمم مطالبة باالستعداد للحرب قبل وقوعها، فكيف يكوف 
األمر بالنسبة ظتن وقع عليو الغزو واالحتالؿ، والقهر والظلم واالستغالؿ، 

سلح، على ررار ما قامت بو وعـز على افتكاؾ حريتو واستقاللو بالكفاح اظت
حركات التحرر يف ؼتتلف بقاع العامل، ضد االستعمار األورويب اضتديث، 
وجبهة التحرير الوطين واحدة من ىذه اضتركات، اليت كانت رائدة يف ىذا 
اجملاؿ؛ ألهنا أعلنت الثورة التحريرية ضد االستعمار الفرنسي يف األوؿ من 

وح الوطنية الصادقة، قبل أف تعلنها بقوة بقوة االدياف والر  1954نوفمرب 
السالح؛ إلدراكها أف القوة العسكرية اليت كاف العدو ديتلكها مقارنة 
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 بإمكانياهتا اليت ديكن وصفها بالتافهة اذا ما وضعت يف اظتيزاف مع ىذه القوة.
انطالقا ؽتا سبق، فإننا سنحاوؿ يف ىذا اظتقاؿ الوقوؼ عند بعض احملطات، 

اليت قاـ هبا جيش و جبهة التحرير الوطين يف غتاؿ عمليات  واجملهودات
، أي من اندالع 1958و 1954التسليح خالؿ الفًتة اظتمتدة بني عامي 

الثورة التحريرية إىل ميالد اضتكومة اظتؤقتة للجمهورية اصتزائرية، وذلك من 
 خالؿ العناصر اآلتية:

 مقدمة -
 (.5911-5914مصادر تسليح الثورة التحريرية )  -5
 القاعدة الشرقية ودورىا في تسليح الواليات الداخلية. -2
 قوافل التسليح الموجهة نحو الحدود الشرقية. -3
 قوافل التسليح الموجهة نحو الحدود الغربية. -4
 خاتمة. -5

 (:5911 -5914أوال: مصادر تسليح الثورة التحريرية )
ثوري، كاف قادة الكفاح اظتسلح مدركني ألمهية السالح يف مشروعهم ال

وذلك حىت قبل اعالف الثورة التحريرية؛ حيث طرحوا ىذا األمر منذ تأسيس 
، حبكم أف ىذه األخرية جاءت 1947( يف فيفري O.S)اظتنظمة اطتاصة

للعمل على بلورة ىذا اظتشروع، الذي كانت اصتماىري تنتظره بشغف، السيما 
األمر ما أورده الرىيبة، وؽتا يدؿ على ىذا  1945بعد غتازر الثامن من ماي 

اظترحـو حسني آيت أزتد قائد اظتنظمة اظتذكورة بعد ػتمد بلوزداد؛ حيث 
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")...( ينبغي أن يكون التسليح على رأس اىتمامات الحزب قاؿ: 
كما أعلن خالؿ اجتماع زدين) بعني الدفلى( يف ديسمرب ، 2وأولوياتو..."

 وىو العمل بأف اظتنظمة حددت ىدفها يف غتاؿ التسليح بدقة، أال 1948
على توفري اضتد األدىن من السالح لضماف استمرار الكفاح اظتسلح عند 

 .3اطالقو
عتذا، فاف مناضلي اظتنظمة اطتاصة شرعوا يف جلب السالح من ليبيا 

-1939ؿتو منطقة األوراس، وذلك منذ هناية اضترب العاظتية الثانية) 
أسيس منظمتهم دتكنوا من اضتصوؿ على دفعة أوىل بعد ت وقد (،1945

قطعة، بينما مت رتع الدفعة الثانية وشرائها من منطقيت القبائل  300قدرت بػ 
، ومت ختزين ما جلب يف ؼتابئ سرية، وعند اندالع الثورة يف 4واصتزائر العاصمة

بندقية ستايت ؿتو اظتنطقة الثانية)  275أرسلت  1954األوؿ من نوفمرب 
ل من اظتنطقة الثالثة ) القبائل( الشماؿ القسنطيين(، وكميات أخرى لك

والرابعة ) اصتزائر(، كما أعطيت تعليمات صارمة للمناضلني صتمع األسلحة 
من عند األقارب ومناضلي وػتيب اضتركة الوطنية، سواء كانت أسلحة حرب 
أوبنا دؽ صيد، ومت تكليف آخرين جبمع وشراء األسلحة والذخرية من بعض 

من حراس الغابات ورتعيات الصيد وحىت التنظيمات اظتسلحة، السيما 
، وقد سجلت اظتنطقة األوىل )األوراس( 5باعتجـو على بعض مراكز الشرطة

السبق يف غتاؿ رتع األسلحة وختزينها، حتضريا الندالع الثورة، وؽتا يدؿ على 
ذلك أف مصطفى بن بوالعيد شرع يف صنع القنابل وختزينها باألوراس، وقد 
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وىذا حسب شهادة  1953جويلية 17أ بباتنة يف انفجر ؼتزف منها خط
 .6ػتمد بوضياؼ

مع العلم أف غتموعة الست كانت قد خططت منذ البداية صتعل 
اظتنطقة األوىل معقال للثورة ومهدىا األوؿ، حبكم ما كانت دتتلكو من 
السالح مقارنة بغريىا من اظتناطق، ناىيك عن وعورة تضاريسها وجتذر 

ألف عددا البأس بو من مناضلي اظتنظمة اطتاصة صتأوا النضاؿ بني سكاهنا، 
اليها بعد اكتشاؼ أمرىا، ومن مت أسهموا يف نشر الوعي الوطين هبا، وهبذا 
حتملت ىذه اظتنطقة ضغطا كبريا يف األشهر األوىل من الثورة، حىت وجدت 

 .7انطالقتها يف بقية اظتناطق
ين كانوا يف صفوؼ من جانب آخر، وبالتعاوف مع بعض اصتزائريني الذ

اصتيش الفرنسي وكانوا متعاطفني مع القضية الوطنية، فقدمت اخراج كمية من 
األسلحة من بعض الثكنات، اىل درجة أف قادة اصتيش الفرنسي قرروا جتريد 

 .8بعض العسكريني من السالح يف بعض اظتناطق
عند اندالع الثورة التحريرية طرحت مشكلة التسليح بإضتاح، خصوصا 

أف نقص السالح تسبب يف تواضع االنطالقة يف معظم مناطق الوطن، و 
مث منطقة القبائل بنسبة أقل، عتذا كانت  –كما أشرنا   –باستثناء األوراس 

ىذه اظتشكلة الشغل الشارل لقادة الثورة منذ انطالقتها، وؽتا يعرب عن القلق 
ؼ عن العريب بن الذي كاف ينتاب القادة يف ىذا اجملاؿ، ما أورده ػتمد بوضيا

مهيدي قائد اظتنطقة اطتامسة ) وىراف(، عندما التقاه عند وادي ملوية قرب 



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 202 09العدد 
 

 .9" السالح واال اختنقنا "اصتدود الغربية، وكاف يلح عليو قائال: 
كما أدى قرار مصطفى بن بوالعيد قائد اظتنطقة األوىل بالتوجو اىل  

رة جدية، اىل وقوعو يف اظتشرؽ لبحث مسألة التسليح مع الوفد اطتارجي بصو 
 ، ؽتا يدؿ أف الرجل كاف يويل اظتشكل أمهية بالغة.195510األسر يف فيفري

وىكذا عملت جبهة التحرير الوطين منذ الوىلة األوىل على توفري ما أمكن 
 من السالح، معتمدة على مصدرين أساسيني مها:

 المصادر الداخلية ) المحلية(: - 
ساس يف اندالع الثورة، حبكم أف شكلت ىذه اظتصادر حجر األ  

شرارة ىذه األخرية انطلقت هبا من جهة، ولكوهنا تعد دتوينا ذاتيا اعتمد على 
الشعب اصتزائري بالدرجة األوىل من جهة ثانية، وعلى رأس ىذه اظتصادر 
بنادؽ الصيد اليت كاف عدد كبري من اصتزائريني ديتلكوهنا برخصة أو بدوهنا؛ 

جبمعها من أصحاهبا، وكانت ىذه الفرؽ تسابق  حيث شكلت فرقا كلفت
الزمن والسلطة االستعمارية، ىذه األخرية اليت تفطنت عتذا األمر واجتهت 
بدورىا اىل استدعاء أصحاب البنادؽ اظترخصة صتمعها وحرماف الثورة منها، 
وعتذا فاف اظتالحظة اصتديرة بالتسجيل يف ىذا اجملاؿ، أف القسم األكرب من 

الذي دتكنت فرؽ جبهة التحرير من رتعو من أفراد الشعب اصتزائري  البنادؽ 
كاف رري مرخص، وقد فضل العديد من أصحاهبا التجنيد يف صفوؼ الثورة 

 .11هبا، بينما فضل البعض تسليمها لعدـ قدرتو على خوض رمار اضترب
على افتكاؾ  -ومنذ البداية أيضا  –كما عمل جيش التحرير الوطين 
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العدو أثناء الكمائن واظتعارؾ اليت خاضها يف األشهر األوىل،  السالح من يد
وقد استمرت ىذه العملية طيلة سنوات الثورة التحريرية، وؽتا يؤكد ىذا األمر 
ما قالو ديدوش مراد قائد اظتنطقة الثانية) الشماؿ القسنطيين( ألحد اظتناضلني 

و عندما طرح عليو مشكل نقص السالح؛ اذ أجاب 1954يف صيف 
" اذا كنت تمتلك رصاصتين لبندقيتك فهما كافيتان لتستولي  12بالقوؿ:

، وقد شكلت ىذه الغنائم مصدرا مهما من مصادر على سالح عدوك..."
التسليح الداخلي، خصوصا يف اظتناطق: الثانية، الثالثة والرابعة اليت كانت تقع 

لطريقة الذكية ويف ىذا السياؽ ينبغي أف نشري اىل ا13يف عمق الًتاب الوطين،
اليت واجهت هبا قيادة اظتنطقة الثالثة وعلى رأسها كرًن بلقاسم، ػتاولة 

واليت دتكنت ، 14" الطائر األزرق"االخًتاؽ اليت قاـ هبا العدو يف اطار عملية 
(، بعد 600من خالعتا من اضتصوؿ على ما يربو عن ستمائة قطعة سالح) 

قيادة اصتيش الفرنسي، ليلتحقوا  أف مت تسليح ىذا العدد من الرجاؿ من قبل
جبيش التحرير الوطين، على أمل أف ينقلبوا عليو يف الوقت اظتناسب لضرب 

 الثورة يف العمق والقضاء عليها هبذا االخًتاؽ.
وىكذا ديكن حصر اظتصادر الداخلية للسالح الذي استعملتو ثورتنا يف 

 ( فيما يلي:1956-1954مرحلة االنطالؽ) 
 ظترخصة ورري اظترخصة، وىذه األخرية كانت األكثر.بنادؽ الصيد ا -6
رنائم العمليات العسكرية) اظتعارؾ، الكمائن، اعتجمات اطتاطفة  -7

 على مراكز العدو(. 
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سالح اصتنود اصتزائريني الذين جندوا يف اطتدمة العسكرية الفرنسية  -8
 اجباريا؛ حيث فر العديد منهم بأسلحتهم.

دو وقذائف اظتدفعية اليت مل تنفجر؛ القنابل اليت تلقيها طائرات الع -9
 حيث يقـو اجملاىدوف بتفكيكها حبذر ويستعملوف بارودىا. 

باإلضافة اىل رنائم عملية " العصفور األزرؽ " بالنسبة للمنطقة  -01
الثالثة) القبائل(، اليت وجب التنويو هبا، نظرا ألمهية الكمية اظتتحصل عليها 

 من قطع السالح.
لصعبة اليت عاشتها الثورة يف مرحلة االنطالؽ، اليت عتذا ويف ظل الظروؼ ا

زاد من تعقيدىا تعثر التنظيم الثوري يف معظم اظتناطق من جهة، وردود الفعل 
الفرنسية القاسية والصارمة على كافة اظتستويات من جهة ثانية، اجتو القادة 

وتوفريىا احملليوف اىل انتهاج أسلوب اظتبادرة الفردية صتمع األسلحة والذخرية 
بكافة الطرائق والسبل، للمحافظة على استمرارية الثورة والدفع هبا ؿتو 

ويف ىذا اظتقاـ ديكن للباحث أف يقف على العديد من  ،15الشمولية
عمليات التسليح الناجحة، اليت شهدهتا ؼتتلف اظتناطق، واليت ارتبطت يف 

طفى بن بوالعيد معظم األحياف بأشتاء قادة ػتليني، على ررار ما قاـ بو مص
 .16يف اظتنطقة األوىل، وديدوش مراد يف اظتنطقة الثانية..

 المصادر الخارجية لدعم الثورة بالسالح: -
ظل البحث عن مصادر السالح الشغل الشارل لقادة الثورة، 
وذلك ألهنم كانوا يدركوف بأف اشترار كفاحهم اظتسلح يتوقف على ىذا األمر 
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فوا مبا دتكنوا من رتعو من سالح يف الداخل، اضتساس، وعتذا فاهنم مل يكت
وامنا توجهوا للبحث عن ذلك يف اطتارج لذى الدوؿ الشقيقة والصديقة ويف 
السوؽ الدولية للسالح، السيما أماـ النقص الفادح اظتسجل يف اجملاؿ 

 اظتذكور، وترسانة األسلحة اظتتطورة اليت كاف العدو ديتلكها.
ة، ألف صفقاهتا تتم يف سرية تامة والشك أف ىذه العملية معقد

وتتطلب اظتبالغ اظتالية الكبرية، يضاؼ اىل ذلك اظتخاطر اليت تصاحبها وعلى 
، وبذلك فإهنا كانت تتم 17رأسها احتماالت الفشل والوقوع يف أيدي العدو

 حبذر وحيطة شديدين.
وما جتدر االشارة اليو أننا لن نتطرؽ صتميع اظتصادر اطتارجية اليت 

ت يف تدعيم ثورتنا بالسالح، وذلك لتعددىا وتوزعها بني ؼتتلف أسهم
الدوؿ الشقيقة والصديقة يف افريقيا وأوروبا وآسيا، ولكوف العديد من 
اظتصادر واظتراجع قد أعفتنا من ذلك، عتذا فإننا سنذكر بعض النماذج 

هدين اظتتعلقة بأىم الدوؿ العربية اليت لعبت دورا ػتوريا يف ىذا اجملاؿ، مستش
 ببعض التصرحيات اصتريئة واظتشرفة لرؤسائها.

تعود فكرة دتويل الثورة باألسلحة والذخرية من اطتارج اىل صائفة 
؛ حيث باشر يف ىذا التاريخ كل من ػتمد بوضياؼ ومصطفى 1954عاـ 

بن بوالعيد وػتمد العريب بن مهيدي مهمة تشكيل األنوية األوىل لشبكات 
ؿ البحث عن مصادر التسليح من اطتارج، الدعم اللوجستيكي، من خال

وهتيئة ما أمكن من الظروؼ والوسائل لضماف استمرارية الكفاح اظتسلح 
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ومشوليتو، اال أف جهود ىؤالء مل تكن لتثمر وتعطي النتائج لوال الدور اعتاـ 
الذي قاـ بو الوفد اطتارجي للثورة بالقاىرة وعلى رأسو أزتد بن بلة، كما 

ة يف اظتناطق اضتدودية، األوىل والثانية واطتامسة دورا رياديا يف لعب قادة الثور 
(، من خالؿ البحث عن مصادر 1956-1954اظترحلة األوىل من الثورة)

التسليح خارج اضتدود، وقد ارتبط ىذا األمر حبنكة قادة اظتناطق اظتذكورة، 
 قاـ هبا  وموقعها االسًتاتيجي، ويف ىذا اجملاؿ يكفي أف نذكر باجملهودات اليت

كل من مصطفى بن بوالعيد ولزىرشريط ورريمها من اظتنطقة األوىل، والعريب 
بن مهيدي من اظتنطقة اطتامسة، كما كانت قضية التمويل باألسلحة 
والعالقة مع الوفد اطتارجي من أىم القضايا اليت طرحتها قيادة اظتنطقة الثانية 

أوت  20عتجمات وعلى راسها زيغود يوسف، يف اطار االستعدادات 
1955 .18 

لقد ارتبط االمداد بالسالح من اطتارج وبالدرجة األوىل بالدوؿ 
الشقيقة مشرقا ومغربا، اليت أعلنت منذ البداية مساندهتا الالمشروطة للثورة 
اصتزائرية، ويف ىذا اجملاؿ نسوؽ بعض األمثلة، للداللة على اظتواقف 

جتاه قضية تسليح الثوار الشجاعة، اليت أعلنها بعض الرؤساء العرب 
اصتزائريني، ظتساعدهتم على طرد العدو الفرنسي من بلدىم، ويتمثل اظتثاؿ 
األوؿ فيما أورده فتحي الديب ضابط اظتخابرات اظتصرية يف مذكراتو، حوؿ 
موقف الرئيس اظتصري رتاؿ عبد الناصر يف اجملاؿ اظتذكور؛ حيث كتب ما 

رار الرئيس جمال عبد الناصر بدعم ")...( التزاما منا بتنفيذ ق 19يلي:
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الثورة الجزائرية باألسلحة والذخيرة الحربية... باشرنا التحضير 
لتزويدىم...باحتياجاتهم الضرورية من األسلحة الخفيفة 
والذخيرة...وخلصنا من دراستنا باالشتراك مع أحمد بن بلة،... الى 

الحدود امكانية اختصار نصف طريق المواصالت وسرعة نقلها الى 
التونسية في طريقها الى الحدود الجزائرية... وذلك بتكليف بعض 
االخوة الليبيين المتخصصين في تهريب السالح... وبالفعل فقد تم 
تنظيم شبكة عن طريق الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية 
في ليبيا السيد أمين صالح... وقد تمكن أمين صالح وجماعتو من 

يرة من األسلحة... ووصلت ىذه الشحنة الى جبال توفير كميات كب
 األوراس..."

من جانب آخر نقف عند رد فعل اظتلك اللييب ادريس السنوسي، 
ظتناقشة  1956-05-15يف  20الذي استقبل ؽتثلني عن الوفد اطتارجي

مسألة مرور السالح اىل اصتزائر عرب الًتاب اللييب، فكاف رده مشجعا 
")...( ان ليبيا حكومة وشعبا ال تؤيد  21ا يلي:ومشرفا، وؽتا جاء فيو م

الكفاح التحرري الجزائري فقط بل ىي تشترك فيو روحا وبدنا...أما 
السالح الجزائري، فقد أصدرت أمري لقائد الجيش وىو أصدر أمره 
لقائد الحدود بأن يدخل حرا طليقا...اعتبروا حكومة ليبيا حكومتكم 

في شراء السالح أو مسعى سياسي الخاصة، وما أردتم أن تتوسط لكم 
 أو دبلوماسي اال وكانت مستجيبة لكم فورا"
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اف اظتتأمل يف النصني اظتذكورين يذرؾ أهنما على صلة ببعضهما 
البعض، وذلك ألف اظتوقف الثاين ترتب عن اظتوقف األوؿ، خصوصا اذا ما 

ا ، ؽت1955علمنا أف االطار الزمين عتذا األخري كاف يف حدود ربيع عاـ 
يدؿ أف التنسيق كاف قائما بني األطراؼ الثالثة؛ الوفد اطتارجي واضتكومتني 
اظتصرية والليبية، والشك أف الباحث يف تاريخ ثورتنا اظتباركة، يذرؾ أف ىذين 
اظتوقفني مل يبقيا حبيسا األدراج أو شعارين لالستهالؾ، على ررار ما حدث 

اضتكومتني اظتذكورتني خري معني وحيدث اليـو يف مغربنا العريب، وامنا كانت 
للثورة اصتزائرية طيلة سنواهتا، ليس فقط يف غتاؿ التسليح، بل يف ؼتتلف 
اظتيادين، السيما يف اجملالني السياسي والدبلوماسي، وما أحوجنا اليـو ظتثل 

 ىذه اظتواقف.
لقد دتت مناقشة اطتطط العملية لتنفيذ الوعد بني قادة اصتيش 

سيق مع الطرؼ اظتصري؛ حيث مت االتفاؽ على ختصيص اللييب، ومت التن
مطار أو مطارين جبنوب ليبيا، وطائرة أو اثنتني ال يصاؿ األسلحة اىل 
اصتنوب اصتزائري، وكنتيجة لذلك وضع مطار بلدة نالوت ومطار آخر يقع 
جنوب فزاف بعد اصالحهما من طرؼ صتنة حربية مصرية حتت سلطة جبهة 

وضعت طائرات من نوع " داكوتا " الؾتاز اظتهمة التحرير الوطين، كما 
النبيلة؛ اذ حتمل ىذه الطائرات السالح بعد وصولو اىل اضتدود الليبية جوا 
بوساطة مصرية، ويكفي أف نقوؿ بأف الثورة اصتزائرية مل تتلق السالح جوا اال 

 .22عن طريق ليبيا
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بعد  – 1955كما قرر الرئيس رتاؿ عبد الناصر مطلع عاـ 
 –ت التشاور بني اظتسؤولني اظتصريني وأعضاء الوفد اطتارجي بالقاىرة جوال

استخداـ احدى قطع األسطوؿ البحري اظتصري لنقل شحنة ىامة من 
األسلحة على جناح السرعة، فأصدر أوامره لقائد اصتيش عبد اضتكيم عامر 
 لتنفيذ ىذه اظتهمة، فوضع السالح والذخرية يف صناديق صغرية اضتجم لتنقل
بعد ذلك اىل اليخت " انتصار "، باعتباره سيقـو برحلة حبرية تدريبية يف 
البحر اظتتوسط، وقد وقع االختيار على أحد اظتوانئ القددية الواقعة شرؽ 
طرابلس الليبية النزاؿ الشحنة، ومن ىناؾ نقلت ىذه األسلحة بالشاحنات 

ها حىت بيت ىذا اليت كاف بن بلة والقائم اللييب عبد اضتميد درنة بتأمين
األخري، وبعد ؾتاح ىذه العملية توالت الشحنات من اظتشرؽ باجتاه اظتغرب، 
لتحط الرحاؿ يف النهاية اما على اضتدود الشرقية للجزائر أو على حدودىا 

 .23الغربية، لتأخذ طريقها اىل اجملاىدين يف الداخل
لنسبة وكانت اظتنطقة اطتامسة)وىراف( بدورىا نقطة ارتكاز حيوية با

لعمليات التسليح، وذلك حبكم موقعها االسًتاتيجي الذي ديتد على طوؿ 
اضتدود الربية مع اظتغرب األقصى، من مرسى بن مهيدي مشاال اىل بشار 
جنوبا، وعلى اصتبهة البحرية من الشماؿ، ؽتا جعل دورىا رياديا يف تزويد  

ذ اظترحلة كتائب جيش التحرير الوطين مبا حيتاجو من أسلحة ومؤونة من
 24األوىل من الثورة اصتزائرية، ررم الوضع الصعب الذي كاف اظتغرب دير بو.

لقد حرص بن مهيدي على توطيد العالقة مع قيادة اظتقاومة 
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اظتغربية يف ىذه اظترحلة، مقابل ذلك اتصل مبحمد بوضياؼ مطلع عاـ 
يف مدينيت تطواف والناظور، اللتني كانتا خاضعتني لالستعمار  1955

االسباين، واللتني حتولتا اىل قاعدتني خلفيتني، حيث أصبحت الناضور بوجو 
خاص مركزا رئيسيا إلمداد اظتنطقة اطتامسة بالسالح منذ ىذه السنة، وىذا 
بعد معاينة أزتد بن بلة، الذي قاـ بزيارة اظتدينة عدة مرات، وقد دتكنت 

ن األسلحة الثورة بفضل ىذه اجملهودات من اضتصوؿ على شحنة ىامة م
( يف مارس من السنة اظتذكورة، وىي أوؿ Dinaنقلتها الباخرة " دينا " )

شحنة من السالح اظتصري تصل اىل اضتركتني التحرريتني اصتزائرية واظتغربية، 
وقد أكد ػتمد بوضياؼ يف العديد من شهاداتو أف ما وقع اىل راية أكتوبر 

 .25سوى بداية يف اظتغرب يف غتاؿ تسليح الثورة مل يكن 1956
ومن سوريا نسجل موقفا مشرفا لرئيسها شكري القوتلي، الذي 

-03-15سلم اعانة مالية لوفد صتنة السالح بقصر الرئاسة بدمشق بتاريخ 
، على ىامش أسبوع اصتزائر الذي أقيم ىناؾ، وأصر حينها بأف 1957

رية مساعدتو رمزية معربا للوفد على استعداد سوريا لتزويد الثورة اصتزائ
" )...( اذا أردتم سالحا أمددناكم  26بالسالح والذخرية وذلك بالقوؿ:

بالسالح...وأنا أكلم قائد الجيش السوري ىنا أمامكم لنفتح مخازن 
األسلحة، ولنفتح مخازن الذخيرة حتى يأخذ المجاىدون 

 الجزائريون...".
وكانت سوريا بالفعل عند وعدىا، ألنو وبصفة عامة، فاف  
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يف غتاؿ التسليح من الدوؿ العربية كاف مصدرىا األساسي مصر اظتساعدات 
 30.000قطعة سالح والثانية بػ  50.000وسوريا، اذ وعدت األوىل بػ 

 .27قطعة متنوعة
 ثانيا: القاعدة الشرقية ودورىا في تسليح الواليات الداخلية:

قبل اضتديث عن دور القاعدة الشرقية يف غتاؿ تسليح الواليات 
ينبغي علينا التعريف ولو بصفة موجزة هبذه القاعدة، اليت لعبت دورا  الداخلية،

حيويا يف اجملاؿ اظتذكور على مدار قرابة السنتني من عمر الثورة التحريرية)من 
(، السيما بالنسبة للمناطق الثالث: 1958إىل هناية عاـ  1956خريف عاـ

 األوىل، الثانية والثالثة.
طقة الواقعة يف اصتزء الشمايل الشرقي من فالقاعدة الشرقية ىي اظتن  

الوطن، حيدىا مشاال البحر اظتتوسط، بداية من عني باب البحر بلدية "أـ 
الطبوؿ" مشاؿ شرؽ مدينة القالة حىت عنابة، ومن اصتنوب واصتنوب الشرقي 
تبسة، سدراتة) الوالية األوىل( ومن الشماؿ الغريب عنابة وقاظتة) الوالية الثانية( 

تتميز بتضاريسها الوعرة، ومنها جبل  ،الشرؽ اضتدود التونسيةومن 
ـ( وجباؿ القالة اليت نذكر منها: كاؼ الشهبة، الدير، بين 1400اظتسيد)

 28صاحل..، ناىيك عن كثافة راباهتا
عند اندالع الثورة التحريرية كانت ىذه اظتنطقة حتت قيادة الشهيد 

وىل للمجاىدين، والتحضري "باجي ؼتتار" الذي قاـ بإعداد اطتاليا األ
) الوالية الثانية بعد                                 29لالنطالقة هبا كناحية من نواحي اظتنطقة الثانية
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من جهة، مث استشهاد قائد 20/11/1954الصوماـ، إال أف استشهاده يـو
، وما كانت تعرفو ىذه 1955/ 18/01اظتنطقة الثانية "ديدوش مراد "يـو 

طقة من نقص يف السالح وضعف االتصاؿ باظتنطقة الثانية من جهة ثانية، اظتن
فتح ىذه الناحية أماـ طموح اظتنطقة األوىل) األوراس( بقيادة " شيهاين بشري"، 
لتوسيع العمليات العسكرية ؿتو جباؿ سوؽ أىراس وبين صاحل حىت بلوغ ناحية 

 .30عركة اصترؼ الشهريةالقالة، ويظهر أف ىذا الطموح أصبح أكثر جدية بعد م
يف ىذه الظروؼ أرسلت اظتنطقة األوىل )األوراس( فوجا بقيادة "أزتد  

، 1955األوراسي" ؿتو ىذه الناحية حيث استقر جبباؿ بين صاحل يف مارس 
، 31دوف أف يعلن قادة األوراس عن نيتهم يف ضم ىذا اصتزء إىل منطقتهم

، وىو ما 32اليتاف( األوىل والثانيةفأصبحت ىذه الناحية تتنازعها اظتنطقتاف) الو 
جعلها تعرؼ فرارا قياديا) من خالؿ تداخل القيادة بني اظتنطقتني األوىل 

، وكاف 1956والثانية(، واظتشاكل الداخلية اليت برزت إىل السطح أوائل سنة 
أساسها الصراع على قيادة الناحية بني القادة األوراسيني  وغتاىدي اظتنطقة، 

بار اعمر" أحد القادة البارزين، وقد دتت تصفية ىذا األخري وعلى رأسهم "ج
اظتشاكل أكثر، وجعل قادة ىذه الناحية وىو ما عمق 11/04/1956يـو

لتشكيل قيادة لوالية  195633يعملوف على عقد اجتماع خالؿ شهر جواف 
. ومن 34سوؽ أىراس، ورفض االنتماء ألية والية من الواليتني اظتتنازعتني عليها

، وحاولوا إرساؿ تقريرين، 35جتهوا إىل تكوين قيادة عامة لوالية سوؽ أىراسذتة ا
أحدمها إىل البعثة اطتارجية، واآلخر أرادوا تبليغو إىل مؤدتر الصوماـ مع مبعوثني 
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مها: "اضتفناوي رماضنية" و "عمار بن زودة"، لكنهما أخربا ومها يف الطريق بأف 
 أشغاؿ اظتؤدتر قد انتهت.

االسًتاتيجية، باعتبارىا  -كما شتيت-والية سوؽ أىراس وحبكم أمهية
منطقة متاستة للحدود التونسية، وبوابة العبور ؿتو الداخل واطتارج، خصوصا 

 ، وػتاولة من صتنة التنسيق والتنفيذ 1956بعد استقالؿ تونس يف مارس 
(C.C.E تبليغ قرارات مؤدتر الصوماـ للمناطق اليت مل حتضره، واإلسراع )

ضاء على اطتالفات والصراعات يف ؼتتلف اظتناطق، فقد أرسلت ؽتثال عنها للق
وىو" عمر أوعمراف" إلجياد حل ظتشكل القيادة يف ىذه الناحية؛ حيث حل هبا 

، 36، واجتمع بقادة ناحية القالة وسوؽ أىراس1956على األرجح يف هناية 
وماـ، ررم توفرىا وأكد عتم أف إنشاء والية على رقعة ضيقة يتناىف ومقررات الص

على اعتيكل البشري وشروط إنشاء الوالية، وعلى رأسها الفيالق والكتائب، 
، كمنطقة مستقلة "القاعدة الشرقية"وأبلغهم قرار قيادة الثورة تسمية واليتهم بػ 

عن الواليتني اجملاورتني، ومقابل ذلك كلفت صتنة التنسيق والتنفيذ ىذه اظتنطقة 
 بػ:

 .37ت الداخل) الثانية الثالثة والرابعة( باألسلحة والذخريةدتوين واليا   -أ
 .38تدريب وتسليح وإيواء القوافل اليت تأيت من الواليات األخرى -ب
ضماف أمن عبور القوافل ودتوينها، وتبليغ التعليمات وأوامر القيادة   -ج

 .39العامة
ر لقد كانت عمليات تسليح الواليات الداخلية من أعقد العمليات وأخط
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اظتهاـ اليت اضطلعت هبا القاعدة الشرقية عامة واظتنطقة الشمالية منها خاصة، 
ويعود ذلك إىل طبيعة العمل واظتخاطر والصعوبات اليت حتيط بو، حبكم أف ىذه 
الواليات تقع يف عمق الًتاب الوطين، أين تكثر مراكز العدو وتشتد مراقبتو، 

انو من مصاعب أماـ حترؾ يسبب 40ناىيك عما أصبح خطا "شاؿ"و" موريس"
الفرؽ عرب اضتدود، وحبكم أف ؾتاح الثورة كاف مرىونا بنجاح مثل ىذه 
العمليات، فإف ىذه اظتنطقة مل تدخر جهدا يف مد الواليات الثانية والثالثة 

، يف الفًتة اظتمتدة بني هناية    41والرابعة مبا أمكن من األسلحة
؛ القاعدة الشرقية""باسم  ، وىي الفًتة اليت عرفت فيها1958و1956

حيث ستعرؼ بعد تكوين ما يسمى بقيادة العمليات العسكرية يف أفريل 
، بتسمية جديدة ىي: اظتناطق اضتدودية، أو جيش اضتدود ، بقيادة 1958

قائد الوالية  42ىيئة أركاف الشرؽ اليت كاف على رأسها " ػتمدي السعيد "
 .1957إىل مطلع  1956الثالثة، يف الفًتة اظتمتدة بني هناية 

انطلقت إذف، القاعدة الشرقية يف مهمة إيصاؿ األسلحة إىل الواليات 
، بعبور قوافل تتكوف كل منها من كتيبة أو أكثر، 1957الداخلية مطلع 

وكانت تنطلق راجلة من اضتدود التونسية، فتمر تارة عرب سلسلة األطلس التلي، 
، فتعرب يف اضتالة 43من ؼتاطر وختًتؽ السهوؿ تارة أخرى، على ما يف ذلك

، القل، 46، الدباغ45، زتاـ النبائل44األوىل طريقا ديتد عرب جباؿ بين صاحل
بالوالية الثالثة، لتتوىل ىذه  49، وأخريا رابة أكفادو48، تاكسانة47البابور

. كما كانت مقابل ذلك 50األخرية تسليم األسلحة و الذخرية إىل الوالية الرابعة
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لقوافل التسليح اليت كانت ترسلها الواليات، وذلك حىت تقدـ خدمات جليلة  
الذي استفاد من خدمات  -قبل تأسيسها رشتيا، ؽتا جعل العقيد عمريوش 

  51-، ساعدتو على زتل السالح1957مائة و ستسني جنديا للقاعدة  عاـ 
يوجو لقيادهتا رسالة شكر على اظتساعدات اليت قدموىا لقوافل الوالية الثالثة، 

، كما أكد الرائد  " الطيب صديقي " بأف 195852مارس  08بتاريخ   وذلك
الوالية الثالثة قد تلقت قافلة أو اثنتني  من جنود جيش اضتدود، زتلت عتا 

 .53السالح
استعملت قوافل التسليح يف البداية البغاؿ واصتنود ضتمل األسلحة و 

فها، فحل ػتلها الذخائر، إال أف التجربة أثبتت عدـ ؾتاعتها لسهولة اكتشا
اجملاىد الذي حيمل سالحو اطتاص و أربع قطع من األسلحة اطتفيفة، و 
ستسمائة طلقة )خرطوشة(. أما بالنسبة للسالح الثقيل فإف كل غتاىد حيمل 

ملم إىل  45قطعة سالح و سالحو الشخصي و ذخرية مدفع ىاوف من عيار 
 .54ملم 120

دود التونسية إىل عمق الًتاب واضتقيقة أف انتقاؿ قوافل التسليح من اضت
الوطين، سواء من قوافل القاعدة الشرقية اظتكلفة هبذه اظتهمة، أو فرؽ وكتائب 
الواليات اليت تتجو إىل اضتدود ذىابا و أيابا، يعترب منوذجا للتعاوف يف غتاؿ 
التسليح، حبكم صرامة التعليمات اظتطبقة من نقطة االنطالؽ إىل راية إكماؿ 

 وف ذلك باحًتاـ اظتراحل اآلتية:اظتهمة، ويك
قبل انطالؽ الكتيبة أو القافلة تكوف الوالية اظتعنية على علم بذلك،  -
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ويسلم قائد الكتيبة قائمة األسلحة و الذخرية اليت سيتم إيصاعتا إىل الوالية 
 اظتعنية، باإلضافة إىل "رخصة مرور" تسمح لو بدخوؿ الواليات اليت يعربىا.

رسالة من قائد القاعدة الشرقية أو من ينوبو، إىل قائد  حيمل قائد الكتيبة -
 الوالية اظتعنية، توضح اسم قائد الكتيبة و نوابو و اظتهمة اليت أوكلت لو.

بعد بلوغ الكتيبة الوالية اظتعنية، وعزمها على العودة، يضع قائد الوالية  -
لقة ختم واليتو و توقيعو على قائمة األسلحة، مع تسجيل مالحظاتو اظتتع

باستالمو صتميع األسلحة و الذخرية  اظتوجودة يف القائمة ، مع اإلشارة إىل 
النقص الذي وجده، إف حدث ذلك، ليتوىل قائد الكتيبة تسليم ىذه 

 القائمة من جديد إىل قائد القاعدة الشرقية أو من ينوبو.
يسلم قائد الكتيبة دفًتا صغريا حيتوي على غتموعة من رخص اظترور  -

الستعماعتا داخل الوالية اليت يسلمها األسلحة، و اليت ديكث هبا  الرشتية
عادة ألياـ قليلة، كما يستعمل ىذه الرخص عندما يرسل فوج االستطالع 
داخل الوالية، أو عند إرساؿ أحد أفراد الكتيبة لالتصاؿ بقائد من القادة يف 

 الوالية، أو برئيس مركز من مراكز األكل.
الكتيبة مبلغا من اظتاؿ الستعمالو عند الضرورة، لالحتياط يسلم قائد  -

وجيب عليو أف يشعر قيادة القاعدة الشرقية عن طريق جهاز الالسلكي أو 
الرسائل اليت تصل عن طريق الواليات اليت دتر هبا الكتيبة ) إذا تعطل 

 اصتهاز( ، عند الوصوؿ إىل كل نقطة من نقاط اظتسافة الفاصلة.
كري و دليل من اظتسبلني التابعني لكل دشرة دتر يرافق الكتيبة دليل عس -
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هبا الكتيبة، ودتنح الكتيبة كلمة السر لكل منطقة حتل هبا، ويكوف عتا كلمة 
 سر خاصة تتغري كل أربع و عشرين ساعة.

، 55يرافق ىذه الكتيبة عادة ؽترض وكاتب يف كل فصيلة من الكتيبة -
ة للواليات اليت دتر هبا وديكن عتذه الكتيبة أف تستفيد من اطتدمات الصحي

إذا دعت الضرورة لذلك، وىذا ما أكد عليو الدكتور "األمني خاف" طبيب 
 .1958 -1956سنة  56الوالية الثانية

مقابل كل ىذه اظتراحل اليت دتر هبا قافلة التموين من نقطة االنطالؽ 
حىت نقطة الوصوؿ، كانت تزود بتعليمات صارمة تنص أساسا على عدـ 

، وكذا عدـ االشتباؾ مع العدو 57شؤوف الواليات اليت دتر عرب تراهبا التدخل يف
إال للضرورة القصوى، ألف مهمتها  تتمثل يف إيصاؿ الذخرية والسالح إىل 

 .58عمق الًتاب الوطين وليس الكمائن و االشتباكات
حافلة بتسليح الواليات الداخلية باألسلحة  1957لقد كانت سنة 
كر بعض اظتصادر و اظتراجع اليت تناولت تاريخ القاعدة األوتوماتيكية؛ حيث تذ 

الشرقية، أف عدد األسلحة اليت سلمتها ىذه القاعدة إىل الواليات الداخلية 
سالح  59(قطعة3017بواسطة القوافل بلغت  ثالثة آالؼ و سبعة عشر )

أوتوماتيكية، من البندقية والرشاش الصغري اضتجم والكبري إىل مدافع اعتاوف 
، وىي السنة 1958تلفة العيارات، وقد استمرت ىذه العملية حىت أواخر اظتخ

اليت أصبحت فيها ىذه اظتنطقة تعرؼ باظتناطق اضتدودية، فعرفت   تنظيما 
جديدا حتت قيادة ىيئة أركاف الشرؽ بقيادة "ػتمدي السعيد"، حيث بقيت 
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نقل الفيالق  مرابضة داخل اضتدود التونسية بعد أف قدمت من الداخل ل
 .60األسلحة، لكنها استقرت و مل تعد

ومن األمثلة اليت نريد أف نسوقها حوؿ قوافل و كتائب التسليح اليت 
أرسلتها القاعدة الشرقية ؿتو الواليات الداخلية، واليت أرتعت عليها جل 

 اظتصادر واظتراجع اليت تناولت تاريخ اظتنطقة ما يلي:
إىل الوالية الثالثة  1957بداية عبور كتيبة بقيادة "ػتمد القبايلي" يف  .1

 بعمق الًتاب الوطين، و قد استشهد قائد الكتيبة، بعد أداء اظتهمة.
عبور قافلة بقيادة " مشاـ عمار" ) اظتدعو شكاي عمار( وذلك هناية  .2

، وعودهتا بسالـ إىل مركز القيادة بعد أداء اظتهمة يف 1957سنة 
 الوالية الثالثة.

، حيث وصلت إىل 1957ف لطرش " سنة عبور كتيبة بقيادة " يوس .3
 راية الربواقية بالوالية الرابعة، مث عادت إىل مركزىا.

، إىل الوالية 1957عبور قافلة بقيادة " أزتد البسباسي" يف ربيع  .4
 الثالثة، مث العودة إىل مقر قيادة الفيلق األوؿ بسالـ.

و) عبور قافلة تتكوف من كتيبة، حتت قيادة " قنوف سليماف" اظتدع .5
 وذلك ؿتو الوالية الثالثة. 1958سليماف الصو( سنة 

عبور كتيبتني حتت زتاية الفيلق الرابع، بقيادة "ػتمد األخضر سرين"  .6
. واصتذير بالذكر أف الكتيبتني كانتا 1958يف شهر أوت من سنة 

من كتائب دتويل الواليات باألسلحة، وقد بدأ حتركهما منذ شهر 
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ق الذكر بقطع األسالؾ الشائكة و نزع ماي، حيث قاـ الفيلق الساب
األلغاـ أماـ الكتيبتني، و قد أدى ىذا التحرؾ إىل وقوع معركة بني 
قوات العدو و الفيلق الرابع من جهة، وقوات العدو والكتيبتني من 
جهة ثانية؛ حيث كانتا بعيدتني عن الفيلق ببضع كيلومًتات، وقد 

ىت حدود الوالية الثانية، انتقلت ىذه اظتعركة من منطقة إىل أخرى ح
 .61وبالضبط إىل منطقة ماونة

عبور كتيبة بقيادة "ػتمد حيدوش" مسلحة تسليحا حديثا، وغتهزة  .7
بأجهزة اتصاؿ، وجهتها الوالية الثانية، وقد اشتبكت يف معركة كبرية 

 .62مع العدو بوادي سيبوس على مشارؼ مدينة عنابة
تضطلع  ونسية، ىو الذي جعلهاإف موقع القاعدة الشرقية على اضتدود الت

بعد  –بعمليات التسليح وعمليات العبور، سواء عرب خطي "شاؿ و موريس" 
إىل األراضي التونسية، مث الدخوؿ إىل أرض الوطن، أو العبور عرب  -إقامتهما

الواليات، انطالقا من نقاط ؼتتلفة ؿتو الواليات الداخلية، خصوصا اظتنطقة 
لنت يف إطار تنظيماهتا اليت كانت الشمالية الشرقية للقاعدة ) الطارؼ(، اليت أع

تساير التطور العسكري والتنظيمي عن تأسيس أربعة فيالق، شكل الفيلق الرابع 
، 63منها خصيصا، للعبور ؿتو عمق الًتاب الوطين إليصاؿ األسلحة و الذخرية

بالقواعد اطتلفية، بعد جتميع عناصره من الفيالق  1958وذلك يف مطلع سنة 
لذكر. وىذا نظرا الزدياد عدد اظتتطوعني يف صفوؼ جيش الثالثة السابقة ا

 التحرير من الشباب. 
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وؽتا جتذر اإلشارة إليو أف تدريب ىذا الفيلق قد شرع فيو يف فيفري سنة 
، مع جنود كتائب الوالية الثانية إلعداده للمهمات اظتستقبلية اليت 1958

تأمني ومرافقة قوافل تنتظره، واظتتمثلة أساسا يف مهمات قتالية ضد العدو، و 
اجملاىدين القادمني من الواليات والعائدين إليها، وقد خاض معارؾ عديدة  

، اليت كاف 26/04/1958كانت أكربىا معركة سوؽ اىراس الكربى يـو 
سببها الرئيس زتاية قافلة لنقل األسلحة كانت متوجهة ؿتو الوالية الثانية، و 

الوالية، وقد استشهد فيها جنود من من ىذه  64اليت شاركت فيها ثالث كتائب
 .65ؼتتلف جهات الوطن

تسليح الوالية الثانية، فإف أحد قادة ىذه  وحوؿ دور القاعدة الشرقية يف
األخرية وىو "الطاىر بودربالة"  اظتسؤوؿ العسكري لنفس الوالية يؤكد بأنو " 

لم تصل قطعة سالح واحدة من القاعدة  5911منذ نهاية عام )...( 
 .66" ية إلى الوالية الثانيةالشرق

وما يفهم ضمنيا من شهادة اظتسؤوؿ العسكري للوالية الثانية، أف ىذه  
 1957األخرية قد استفادت من قوافل تسليح القاعدة الشرقية قبل هناية 

بشكل أو بآخر، وقد أكد غتاىدو ىذه القاعدة يف ىذا الشأف، بأف عدد 
ستس قوافل، ىو  1957ىل من سنة القوافل اظترسلة يف األشهر الستة األو 

( مائة وعشرين جنديا لكل قافلة، حيمل كل واحد من اصتنود 120مبعدؿ)
 .67( طلقة وقنبلتني يدويتني800بندقيتني وحوايل ذتاين مائة )

 ثالثا: قوافل التسليح الموجهة نحو الحدود الشرقية:
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لغربية، اجتهت عمليات جلب السالح منذ البداية إىل اضتدود الشرقية و ا
وكاف وضع الواليات )اظتناطق قبل الصوماـ( ؼتتلفا انطالقا من موقعها اصتغرايف؛ 
حيث ؾتد الواليات: األوىل، الثانية واطتامسة يف وضع أحسن، حبكم قرهبا من 
اضتدود وقصر الطريق الذي تسلكو قوافلها ؿتو مصادر التسليح الذي لعبت فيو 

رنا، و من ذتة قلة األخطار اليت كانت القاعدة الشرقية دورا ؽتيزا كما أش
، يف الوقت الذي ؾتد فيو وضع الواليات األخرى صعبا للغاية، و 68تواجهها

خصوصا الواليتني الثالثة والرابعة الواقعتني يف عمق الًتاب الوطين، فكاف 
 عليهما بذؿ غتهودات كبرية للحصوؿ على السالح.

ر الصوماـ العقيدين "عمار بن لقد عينت صتنة التنسيق و التنفيذ بعد مؤدت
عودة" من الوالية الثانية و"عمر أوعمراف" من الوالية الرابعة؛ األوؿ مكلف 
بتزويد الواليات باألسلحة و الثاين مكلف بالشؤوف السياسية والعسكرية، ويف 

دتكن بن عودة من إدخاؿ كمية من األسلحة وزعها على  20/11/1956
 الواليات كاآليت:

 ( بندقية رشاشة مع الذخرية.400ألوىل: حتصلت على أربعمائة)الوالية ا -
 (بندقية رشاشة مع الذخرية.400الوالية الثانية حتصلت على  أربعمائة ) -
( بندقية رشاشة مع 450الوالية الثالثة حتصلت على أربعمائة وستسني) -

 الذخرية.
 (بندقية رشاشة مع الذخرية.550الوالية الرابعة ستسمائة وستسني ) -
 .69(بندقية رشاشة مع الذخرية100لقاعدة الشرقية  مائة )ا -
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وعلى الررم من وصوؿ ىذه الشحنة من األسلحة ؿتو الواليات، من 
اظتكلفني مبهاـ التسليح، مبا يف ذلك القاعدة الشرقية وجيش اضتدود فيما بعد، 
فإف اضطراب العالقات بني ؼتتلف القيادات على اضتدود الشرقية، جعل 

 واصل بعث قوافل التسليح عتذه اظتناطق.الواليات ت
وقد كانت قوافل تسليح الواليتني الثالثة و الرابعة تتجو عرب الواليتني الثانية 
واألوىل والقاعدة الشرقية ؿتو اضتدود اصتزائرية التونسية، وعرب الوالية اطتامسة 

بية( بالنسبة للواليتني الرابعة )اليت استفادت من اصتبهتني الشرقية و الغر 
 والسادسة، ؿتو اضتدود الغربية.

وكانت ىذه القوافل جتد كل الدعم واظتساعدة من الواليات اليت تعربىا،  
بداية من مراكز االتصاؿ اليت نصبت على طوؿ الطريق الذي تسلكو، إىل 
اضتصػوؿ على خدمات أخرى يف ؼتتلف اجملاالت، فكانت الوالية الثانية مثال، 

الوالية الثالثة التي كانت تذىب لتونس لجلب  الممر اآلمن لقوافل" 
السالح، كما كانت الممر اآلمن لخروج قادة الوالية الثالثة والرابعة نحو 

، وقد 70..."، كريم بلقاسم وعمرأوعمران و مرافقوىم5911تونس شتاء 
أشار إىل ذلك قائد الوالية الثانية العقيد "علي كايف"، حينما تطرؽ إىل عالقة 

" )  عالقة عادية بخصوص المرور و التمريرلوالية الثالثة بقولو: " واليتو با
 . 71جنود، بضائع و سالح( رري أف االتصاؿ رري منتظم

كما لعبت الوالية الثالثة دور الوسيط بني قوافل التسليح صتيش اضتدود 
والوالية الرابعة، حيث ترسل ىذه األخرية مبعوثني إىل منطقة القبائل عتذا 
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؛ حيث أرسل كل من 1957ررار ما حدث يف أواخر عاـ  الغرض على
، وكثريا ما كانت 72"مصطفى بن عمر" و"الطيب اصتغاليل" ؿتو الوالية  الثالثة

الوالية الرابعة ترسل قوافلها إىل اضتدود الشرقية والغربية على السواء، إال أهنا  
عرفو كانت أكثف باجتاه الشرؽ، على الررم من الوضع اطتاص الذي كانت ت

اضتدود الشرقية اليت مل تكن خاضعة لقيادة ثورية واحدة؛ حيث ؾتد القسم 
الشمايل من اضتدود الشرقية تابعا لقاعدة سوؽ اىراس) القاعدة الشرقية(اليت 
تشًتؾ معها الوالية الثانية، يف الوقت الذي تشًتؾ فيو ىذه األخرية مع الوالية 

 األوىل يف القسم األوسط من اضتدود.
حسب  –انعكس ىذا الوضع سلبا على عمليات التسليح وساعد  وقد 
على وضع األسالؾ اظتكهربة، حيث أصبح كل فريق من الثوار يعتمد  -البعض

على مقاومة الفريق اآلخر طتطة وضع ىذه األسالؾ، ومل يتكلف هبا أي قسم 
 بصورة جدية و فعالة، ؽتا جعل العدو ينجح يف إرالؽ اضتدود تدرجييا، و يقلل

، ولو أف بعض الكتابات األجنبية 73من سري القوافل من الداخل إىل اطتارج
تذكر بأف " عمارة بوقالز " الذي أصبح قائدا للقاعدة الشرقية، قد ترؾ القوات 
االستعمارية تعمل بكل حرية يف مد األسالؾ الشائكة، ألف ذلك يسمح لو 

استعملتهم فرنسا يف بإجياد مصدر لالشًتاكات من العماؿ اصتزائريني الذين 
مدىا عتذه األسالؾ، كما ينظر إىل إمكانية استعماؿ ىؤالء كمرشدين يف 

 .74اخًتاؽ ىذه اطتطوط مستقبال
وإذا كاف األمر يبدو منطقيا، وأثبتو الواقع التارخيي لعمليات التسليح،  
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على العديد من األدلة الذين  -فعال –حيث اعتمدت قوافل تسليح الواليات 
اظتتعلق جبمع االشًتاكات يبدو يف اطتطوط اظتكهربة، فإف األمر األوؿ اشتغلوا 

بعيدا عن اظتنطق، ألف "بوقالز" مل يكن مبقدوره أف دينع القوات االستعمارية من 
مد ىذه األسالؾ حىت ولو أراد ذلك، ألف القيادة العسكرية الفرنسية كانت قد 

لنسبة للثورة التحريرية، صممت على رلق اضتدود، باعتبارىا مصدر السالح با
بتسخري إمكانيات كبرية، ررم أف ىذا ال دينع من دفع االشًتاكات من طرؼ 
العماؿ، وعتذا فإف تفكك القيادة واضطراب العالقات على اضتدود الشرقية 
يبدو يف نظرنا العامل اظتساعد األقوى الذي حاؿ دوف مقاومة إقامة السدين 

 اظتكهربني " شاؿ و موريس ".
لوضع اظتتداخل بني الواليتني الثانية واألوىل والقاعدة الشرقية، فيما خيص فا

القيادة يف ىذه اظتناطق من جهة، واضطراب األوضاع بني ىذه األطراؼ، 
خصوصا الوالية األوىل من جهة ثانية، جعل قوافل تسليح الواليتني الرابعة 

ية األوىل اليت والثالثة تتعرض للمضايقات من طرؼ وحدات اظتنشقني بالوال
 .75تصل أحيانا إىل حد ارتياؿ بعض جنودىا

وقد ذكر لنا ضابط الوالية الثالثة "عبداضتفيظ أمقراف" بأف كتائب تسليح 
الوالية الثالثة كانت تسأؿ من طرؼ اظتنشقني إذا كانت من جبهة التحرير أـ 

ية من جيش التحرير، وىي اشارة واضحة للتأثريات اليت خلقها مبدأ " أولو 
السياسي على العسكري " الذي أقره مؤدتر الصوماـ، والذي وجد معارضة 
شديدة من العديد من قيادة الوالية األوىل)أوراس النمامشة(، وكانت ىذه 
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، ويف نفس السياؽ ذكر 76الكتائب كثريا ما تضطر إىل اقتساـ السالح معها
مد ")جيلبري مينييو( أف "ػت Meynier Gilbertاظتؤرخ الفرنسي " 

، مل يًتدد 1957لعموري"  وبعد تنصيبو على رأس الوالية األوىل يف ديسمرب 
و الرابعة، و استيالئو على  77يف مضايقة قوافل التسليح اطتاصة بالواليتني الثالثة

حسب نفس  -أسلحتها لتقوية فرقو العسكرية، بل إف " عيسى مسعود "،
ارات مؤدتر الصوماـ منذ وىو أحد الذين أعلنوا عدـ اعًتافهم بقر  –اظتصدر 

( شابا من منطقة 146البداية، مل يًتدد يف ارتياؿ  مائة و ستة و أربعني )
 .78القبائل، كانوا متوجهني ؿتو تونس صتلب السالح

الذي  –ومل تكن العالقة بني قائد الوالية الثانية " عبداهلل بن طوباؿ " 
و"عمارة  – 25/09/1956توىل قيادة الوالية بعد استشهاد زيغود  يـو 

بوقالز" قائد القاعدة الشرقية  على ما يراـ، نتيجة الستمرار "بن طوباؿ" يف 
اظتطالبة باسًتجاع القاعدة الشرقية كمنطقة حدودية تابعة للوالية الثانية، حسب 
ما أقره مؤدتر الصوماـ، وىذه الوضعية جعلتو يتخوؼ من احتماؿ اإلبقاء على 

 .79كدسة على اضتدوداألسلحة اظتخصصة لواليتو م
إف العالقات اظتتوترة على اضتدود الشرقية بني األطراؼ السابقة الذكر من 
جهة، وإقداـ اظتنشقني على عرقلة تسليح الواليتني الثالثة والرابعة، جيعلنا 
نتساءؿ عن األسباب اليت تقف وراء ىذا االضطراب والتوتر، فإذا كانت 

قد اضطربت بفعل الصراع على القيادة منذ  العالقة بني األطراؼ السابقة الذكر
الفًتة اليت سبقت انعقاد مؤدتر الصوماـ، وعلى اظتنطقة اضتدودية مع تونس  
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كانت ػتل   –كقاعدة لوجيستيكية ذات أمهية خاصة يف التمويل والتسليح 
مساومة من الوفد اطتارجي و الواليات الداخلية ؽتثلة يف صتنة التنسيق و التنفيذ 

سؤاؿ الذي يبقى مطروحا ىو:ظتاذا مل تطبق قرارات مؤدتر الصوماـ يف فإف ال –
 مسألة إعادة ضم القاعدة الشرقية إىل الوالية األـ )الشماؿ القسنطيين( ؟

و على ما يبدو فإف إقداـ صتنة التنسيق والتنفيذ على تثبيت القاعدة الشرقية  
د إىل ػتاولتها وضع حد كقاعدة مستقلة عن الواليتني الثانية واألوىل، إمنا يعو 

للخالؼ وعدـ تعميقو بني العناصر اظتتنازعة، وسحب ورقة الضغط اليت كانت 
تساـو هبا العناصر اظتناوئة للمؤدتر، وىي القاعدة الشرقية اليت كانت أكثر ميال 
لرفض قرارات مؤدتر الصوماـ، أما اعًتاض اظتنشقني لقوافل تسليح الواليتني 

عتقد أنو ال ينفصل بدوره عن تأثريات مؤدتر الصوماـ و مهمة الرابعة والثالثة، فن
 "عمريوش" يف الوالية األوىل.

، قد 1958إف دتكن االستعمار من تدعيم اطتطوط اظتكهربة يف سنة 
أدى إىل التقليل من إرساؿ القوافل ؿتو اضتدود، حيث اصبح ذلك خيضع إىل 

جتميع عدد كبري من إعداد مسبق و ختطيط كبري، كما أدى باظتقابل إىل 
غتاىدي الواليات: األوىل، الثانية، الثالثة و الرابعة على اضتدود، فتكونت النواة 
األوىل ظتا عرؼ جبيش اضتدود. ويف ىذا الشأف كتب  " بوالطمني جودي 

إن بقاء عدة قوافل من الوالية الثانية و الوالية طتضر" ما يلي: ")...(  
والية الثانية، كانت النواة األولى لتكوين جيش الثالثة التي كانت تمر عبر ال

تحرير جزائري في التراب التونسي، و كان السبب في إنشاء قيادة أركان 
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جيش التحرير  بالحدود،  ولكنها قيادة لم تستطع فك الحصار الذي 
 .80..." فرضو العدو على الداخل

يذ إىل و حبكم ىذه الوضعية اظتضطربة فقد اجتهت صتنة التنسيق والتنف
إنشاء ؽتثليات للواليات الستقباؿ قوافل التسليح واالنفاؽ عليها يف تونس، 
مقابل تقليص دور القاعدة الشرقية، بعد أف كانت ىي اظتكلفة بعملية التسليح 

؛ فأرسلت الوالية الرابعة بعثة أوىل ؿتو الوالية األوىل بقيادة " سعيد 81من اطتارج
تسليح اطتاصة هبا، نظرا ظتا كانت تعرفو موسوين " لإلشراؼ على عمليات ال

، ويف 82بقيادة " الطيب اصتغاليل "منطقة األوراس من مشاكل، مث بعثة ثانية 
مت دتديد مهمة اظتالـز األوؿ " سعيد موسوين" للقياـ بنفس  05/12/1957

اظتهاـ من طرؼ الوالية الرابعة، حيث سلم لو " إجراء " للقياـ بذلك، و 
ل حرية بالوالية األوىل تسلم "جواز مرور" من قيادة اظتنطقة لتسهيل حركتو بك

 .20/10/1959األوىل للوالية  األوىل بتاريخ 
وحوؿ فصائل تسليح الوالية الرابعة الذين مت توجيههم ؿتو القاعدة الشرقية  

كان توجو فصائل مقاتلي الوالية كتب الرائد " طتضر بورقعة " ما يلي: " 
الشرقية معهودا، و أذكر أن عدد مجاىديها الذين الرابعة إلى القاعدة 

استشهدوا في الوالية األولى في ذىابهم و مجيئهم بلغ  ثماني 
(كتائب )...(  أما دور مبعوث الوالية الرابعة النقيب سي موسوني 81)

فلم يكن مقصورا على تمثيل قائده سي محمد، بل تعداه إلى تقديم 
داث و الحوادث التي تنشأ ىنا و عروض شاملة و دقيقة عن مجمل األح
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ىناك، وىي بدورىا تحول في تقرير مفصل إلى القيادة في الخارج، وقد 
تحمل نفس المسؤولية إطارات أخرون، أذكر من بينهم الطيب الجغاللي و 
عمر محجوب )...(، ليست من المبالغة في شيء إذا أكدنا أن ما تحملو 

لحدود الشرقية، على غرار مجاىدونا ، وىم في طريقهم إلى مناطق ا
مجاىدي الوالية الثالثة، يتجاوز كل تقدير )...(، رغم ىم ىذه المسؤولية  
و إقدام الرجال عليها خدمة لواجب الثورة، تجرأ بعض أصحاب الفتنة من 
الدس على كتائبنا من المجاىدين و التشكيك في نواياىم، و ذىب بهم 

اإلجهاز عليهم  و تصفيتهم األمر إلى تجريدىم من السالح، بل إلى 
 .83... " جسديا

يف الوقت الذي ؾتد فيو الوالية الثانية تعني "عبدالقادر عيفة") اظتعروؼ 
باسم ػتجوب( ؽتثال عتا خيتص يف اإلشراؼ على التسليح، على ررار ما فعلتو 
الوالية الرابعة. وقد كانت اظتنطقة الثالثة من الوالية الثانية منطقة عبور لقوافل 
التسليح ؿتو اظتناطق األخرى للوالية الثانية، بعدما كلفت بذلك من طرؼ قائد 

أما الوالية الثالثة فقد كاف ؽتثلها الذي يشرؼ على عملية نقل  84الوالية
 السالح بينها وبني الوالية األوىل ىو الضابط " عبدالقادر الربيكي".
لتسليح على و ررم الدور الذي لعبتو ؽتثليات الواليات يف عمليات ا

سببا من أسباب فشل  –حسب بوقالز  –اضتدود الشرقية ، فإهنا كانت 
الشرقية، القوافل، حيث أدى ذلك إىل تداخل دورىا و مهامها مع دور القاعدة 

وسهل على اظتخابرات الفرنسية يف تونس، معرفة تاريخ حترؾ القوافل ؿتو 
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؛ 85ربات اظتوجعةالداخل، و خط سريىا مسبقا، وىو ما جعلها تتلقى الض
حيث ال يعود من جنودىا يف بعض األحياف إال الثلث، وأحيانا يباد بعضها 

. وقد ساىم جيش اضتدود يف دعم قوافل التسليح اليت كانت 86عن آخره
الواليات تبعثها، حسب تأكيد العديد من اظتصادر، إال أنو كاف من األجدر أف 

تعًتض ىذه القوافل خصوصا يواصل بنفسو ىذه اظتهمة، نظرا لألخطار اليت 
 من الواليتني الثالثة و الرابعة البعيدتني عن اضتدود.

 رابعا: قوافل التسليح الموجهة نحو الحدود الغربية:
اختلفت عمليات التسليح من اصتهة الغربية عن سابقتها الشرقية؛ وذلك 

اظتغربية لكوف الوالية اطتامسة قد عرفت استقرار قيادهتا منذ النشأة يف األراضي 
) قرب مدينة وجدة (؛ حيث يسريوهنا عن بعد، وكانت مراقبة سري العمليات 
يف اظتيداف ال تتم إال بإرساؿ بعثات من حني آلخر، يف حني أف اظتنهجية اظتتبعة 
يف تعيني عضو غتلس الوالية ىي تسمية أحد رؤساء اظتناطق، مث مطالبتو 

 .87بااللتحاؽ مبركز القيادة باطتارج
افة إىل اظتيزة اظتذكورة ، فإف القوافل اليت كانت تتجو ؿتو اضتدود باإلض 

ثالث سنوات و  -عمليا –الغربية قليلة، لكوف عمر الوالية السادسة مل يتعد 
نصف، نظرا لػتأخر ظهورىا إىل ما بعد الصوماـ، مث إقداـ صتنة التنسيق والتنفيذ 

وف الوالية الرابعة  ، ناىيك عن ك1958 – 1957على حلها مرتني بني سنيت 
 كانت توجو قوافلها ؿتو اضتدود الشرقية يف معظم األحياف.

لقد أدى ىذا الوضع اطتاص، إىل بروز بعض  اظتصاعب يف غتاؿ التسليح 
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من اضتدود الغربية عرب الوالية اطتامسة؛ حيث أقدـ بعض قادة اظتنطقة السابعة 
ت موجهة إىل الوالية الرابعة من الوالية اظتذكورة على احتجاز األسلحة اليت كان

؛ إذ بقيت قيادة الوالية الرابعة تنتظر ىذه الشحنة من 195788يف صيف 
جداال أخذ أبعادا أخرى بفعل طول األسلحة، و قد أثار ذلك ")...( 

االنتظار من جهة، و موقف كل من الرائد سليمان  )قائد أحمد ( لصالح 
،و بعد اضتوار 89" ية الرابعةالوالية الخامسة، وعمر أوصديق لصالح الوال

بني قيادة اظتناطق و على رأسها اظتنطقة السابعة من الوالية اطتامسة، و قيادة 
الوالية الرابعة ؽتثلة يف قائدىا " ػتمد بوقرة " و قادة آخرين، تسلمت ىذه 

 األخرية شحنة األسلحة.
ما بني  وحسب"ػتمد ظتقامي"أحد قادة الوالية اطتامسة، فإف الفًتة اظتمتدة

، شهدت إرساؿ ما ال يقل عن 1958حىت أواخر  1957الفصل األخري من 
...( بعض ىذه السرايا  سرية خاصة باجتاه الواليتني الرابعة والسادسة") 15

كانت تنقل األسلحة من جبال تلمسان إلى جبال الونشريس، وتقطع 
  90المسافة ما بين شهرين إلى ثالثة ..."

 اطتادتة:
 نستنتج النتائج االتية: قما سبمن خالؿ 

قادة الثورة التحريرية ألمهية السالح يف مشروعهم الثوري،  ادراؾ -1
، من خالؿ رتع 1947وذلك منذ تأسيس اظتنظمة اطتاصة يف فيفري 

 .األسلحة وختزينها لبلورة ىذا اظتشروع على أرض الواقع
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اعتماد ىؤالء القادة عند اندالع الثورة التحريرية يف األوؿ من  -2
يف عملية التسليح، من خالؿ رتع  اظتصادر الذاتيةعلى  1954وفمربن

بنادؽ الصيد اظترخصة ورري اظترخصة، واالجتاه اىل افتكاؾ السالح من 
 ي األعداء بشىت الوسائل والطرائق.أيد
ؾتاح ىؤالء القادة يف مواجهة مشكلة نقص السالح عند  -3

األوىل)األوراس(  قةتوفر للمنط اندالع الثورة، وذلك باالعتماد على ما
اىل اللجوء اىل تكوين القواعد  باإلضافةمقارنة باظتناطق األربع األخرى، 

لني(، ريثما يشتد عود الكفاح باطتلفية للثورة من خالؿ التجنيد اظتدين)اظتس
 .اظتسلح

من كسب تعاطف الدوؿ الشقيقة  التحرير الوطيندتكن جبهة  -4
لى شحنات ىامة من والصديقة يف غتاؿ التسليح؛ حيث حتصلت ع

السالح والذخرية من العديد من الدوؿ العربية يف الفًتة اظتمتدة بني 
 خصوصا من مصروسوريا. 1954-1958

اىل اضتدود  اندالعهااجتاه عمليات تسليح الثورة اصتزائرية منذ  -5
، وذلك عن طريق اظتبادرات الفردية لقادة اظتناطق اضتدودية الشرقية والغربية

وتكليف القاعدة الشرقية بعمليات التسليح بداية من خريف يف البداية، 
، وارساؿ الواليات لقوافل التسليح يف مرحلة الحقة بعدما اشتدت 1956

 مع اتساع عتيب الثورة. اضتاجة اىل السالح
اف اعتماد قادة الثورة التحريرية على اضتدود الشرقية والغربية يف  -6



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 232 09العدد 
 

ياسية لكل من ليبيا، وتونس عمليات التسليح، واستعداد القيادة الس
، جعل للثورة قواعد -وحىت قبل ذلك  – واظتغرب بعد نيل استقالعتما

، وليس أدؿ على خلفية يف ىذه الدوؿ، السيما يف الدولتني األخريتني
( على اضتدود C.O.M) ذلك من تأسيس " صتنة العمليات العسكرية "

قامة العدو الفرنسي ، وا1958اظتذكورة) الشرقية والغربية( يف أكتوبر 
 للخطوط الشائكة اظتكهربة يف ىذه اظتناطق.

ناصعة يف عمليات  أدى الوضع اظتذكور اىل تسجيل ػتطات -7
اشتداد عتيب الثورة اصتزائرية بني  الكبري علىالتسليح، اليت كاف عتا األثر 

1954-1958. 
                                                 

 60قرآف كرًن، سورة األنفاؿ، اآلية. 1
2  Hocine ait ahmed ; « L’affaire des armes du 

slovenija », Historia Magazine, n° 238 du 10. 07. 
1972, p 1275. 

3   Mohamed Harbi : Les Archives de la révolution 
algérienne, éditions  jeune Afrique, paris 1980, p 33. 

، دار 5991-5914االمداد بالسالح خالل الثورة الجزائرية الطاىر جبلي،   4
 .44، ص 2013األمة، اصتزائر 

الثورة  ، في التسليح والمواصالت أثناءعبد الرزتن عمراين، " التسليح أثناء الثورة "   5
، وزارة اجملاىدين، 1954، ـ.و.د.ب.ح.ث.أوؿ نوفمرب5991 -5919التحريرية 

 .96-95، ص ص 2001اصتزائر 
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، شخصية وطنية 51ثوار...عظماء شهادات شهادة ػتمد بوضياؼ حملمد عباس،   6

 .18، ص 2003دار ىومة، اصتزائر 
سنطينة، اصتزائر، ، دار البعث، ق1، ط 1، جملحمة الجزائر الجديدةعمارقليل،   7

 .231، ص 1991
 .96عبد الرزتن عمراين، اظترجع السابق، ص   8
 .234نقال عن عمارقليل، اظترجع السابق، ص   9

 .55-54ػتمد عباس، اظترجع السابق، ص ص  10
 .235عمار قليل، اظترجع السابق، ص   11
طني مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الو نقال عن  ػتمد ضتسن أزريدي،  12

 .56، ص 1989، اظتؤسسة الوطنية للكتاب، اصتزائرالجزائرية
 .235عمار قليل، اظترجع السابق، ص   13
ىي مؤامرة دبرىا قادة اصتيش الفرنسي بالتنسيق مع اضتاكم العاـ " جاؾ سوستيل "؛   14

حيث عملوا من خالعتا على جتنيد عدد ىاـ من رجاؿ منطقة القبائل وتسليحهم على 
جيش التحرير الوطين ليندسوا بني جنوده، مث لينقلبوا عليو بعد ذلك، وقد  ررار كتائب

وانتهت بالتحاؽ من مت تسليحهم  1955شرع يف التمهيد عتذه اظتؤامرة يف شهر نوفمرب 
الثورة في ) للمزيد حوؿ ىذه اظتؤامرة أنظر، حيي بوعزيز، 1956بالثورة يف سبتمرب 

، ص ص 2004، دار األمة، اصتزائر 1ط  ،5991 -5914نوفمبر5 الوالية الثالثة
113-126) 

 .139الطاىر جبلي، اظترجع السابق، ص  15
 .168 -140لالطالع على أىم ىذه العمليات، أنظر اظترجع نفسو، ص ص  16
 .259عمار قليل، اظترجع السابق، ص   17
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 -169للمزيد حوؿ ىذه القضايا، أنظر الطاىر جبلي، اظترجع السابق، ص ص  18

198. 
 .264-263نقال عن عمار قليل، اظترجع السابق، ص ص   19
 ىم: توفيق اظتدين، األمني دبارني، أزتد فرانسيس وفرحات عباس 20
، الشركة الوطنية 3، ج حياة كفاح، مع ركب الثورة التحريريةأزتد توفيق اظتدين،  21

 .170، ص 1982للنشر والتوزيع، اصتزائر 
، دار اظتعرفة، 5991-5914مشكلة السالح الثورة الجزائرية و سعيدي وىيبة،   22

 .79، ص 2009اصتزائر 
 .265عمار قليل، اظترجع السابق، ص   23
 .184-183الطاىر جبلي، اظترجع السابق، ص ص   24
 .189، 185الطاىر جبلي، اظترجع السابق، ص ص    25
 .65 -64نقال عن، سعيدي وىيبة، اظترجع السابق، ص ص   26
 .66اظترجع نفسو، ص   27
، القاعدة الشرقية، أصولها، نشأتها، تنظيمها، دورىا وتطورىا، عبد اضتميد عوادي 28

 54ص  ،1993دار اعتدى، عني مليلة، اصتزائر، 
 ىي الناحية األوىل من اظتنطقة الثانية ) الشماؿ القسنطيين( . 29
" 1955-1954يوسف مناصرية، " واقع الثورة العسكري يف خالؿ السنة األوىل،  30

نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة مصطفى بن بوالعيد والثورة اصتزائرية، رتعية أوؿ يف، 
 .36، ص 1999، دار اعتدى، عني مليلة،  اصتزائر، في األوراس )باتنة(

لمحات من مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية، ودور القاعدة إبراىيم العسكري،  31
 .135، ص 1992، دار البعث ، قسنطينة، اصتزائر الشرقية
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 .59، اظترجع السابق  ص 2عمار قليل، ج  32
لالطالع أكثر على اظتشاكل الداخلية، والصراعات اليت عرفتها القاعدة الشرقية،  33

، و عبد اضتميد عوادي، اظترجع السابق، 139-136أنظر، إبراىيم العسكري، ص ص 
ي االمداد ، القاعدة الشرقية، نشأتها ودورىا ف، و تابليت عمر52-50ص ص 

، ص 2011دار األظتعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، اصتزائر، 1، ط وحرب االستنزاف
 .90 -45ص 

تتفق العديد من اظتصادر واظتراجع أف ىذا االجتماع انعقد يف" اظتاء األزتر" مبنطقة  34
 "أوالد ضياء"، ناحية سوؽ أىراس.

 .59، اظترجع السابق، ص 2عمار قليل، ج  35
النواة األوىل لقيادة منطقة سوؽ أىراس، أنظر عبد اضتميد عوادي، اظترجع  حوؿ أشتاء 36

 .90 -45، وتابليت عمر: اظترجع السابق، ص ص 53-52السابق، ص ص 
 .53نفسو، ص اظترجع   37
 .141إبراىيم العسكري، اظترجع السابق، ص  38
قلب الثورة مذكرات الرائد الطاىر سعيداني، القاعدة الشرقية، الطاىر سعيداين،  39

 .46، ص 2001،شركة دار األمة للطباعة والنشر، اصتزائر، 1، طالنابض
حوؿ فكرة إنشاء األسالؾ الشائكة وخطي شاؿ و موريس، ومواصفاهتما ودورمها)  40

 (184-126أنظر اظتصدر نفسو، ص ص 
للفًتة اظتلتقى الوالئي لكتابة تاريخ الثورة، تقرير اظتنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية،  41

 .07، ص 11/9/1986، الطارؼ، 1، ج 1962إىل 1958اظتمتدة، من 
 .91،92عبد اضتميد عوادي، اظترجع السابق، ص ص  42
 .80نفسو، ص اظترجع   43
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 من جباؿ منطقة سوؽ أىراس. 44
  من دوائر والية قاظتة. 45
 من دوائر والية قاظتة وقد اشتهرت حبمامها الذي عرؼ" مبحاـ اظتسخوطني" 46
 اؿ تفصل بني جيجل وسطيف كانت منطقة عبور اساسية لقوافل التسليح.جب 47
 من دوائر والية جيجل، دتتاز بكثافة رطائها النبايت، ومتحدراهتا. 48
من رابات الوالية الثالثة، وتشرؼ على حوض الصوماـ، وكانت مقرا لقيادة الوالية،  49

 نظرا لكثافتها.
 .194-193إبراىيم العسكري، اظترجع السابق، ص ص 50
، العدداف مجلة أول نوفمبرعلي العياشي، " لقاء مع اجملاىد العقيد عمارة بوقالز "  51

 .19، ص 1990، اصتزائر 113 -112
 .87-86انظر نص الرسالة يف اظترجع نفسو، ص ص 52
، العدداف مجلة أول نوفمبرعلي العياشي،" لقاء مع اجملاىد الطيب صديقي"   53

 .28ص ،1989، اصتزائر 108-109
 .92، 91الطاىر سعيداين، اظتصدر السابق، ص ص  54
 .205، 202ابراىيم العسكري: اظترجع السابق، ص  55
 .307، ص 2عمار قليل: اظترجع السابق، ج 56
يف حاالت استثنائية كانت حتدث جتاوزات، على ررار ما حدث مع قائد الكتيبة  57

و الوالية الثالثة كعقوبة، وعند الثالثة " سليماف الصو " الذي أرسل بشحنة السالح ؿت
دخولو أراضي الوالية الثانية ارتكب جتاوزات، كما أنو رفض تسليم ىذه الشحنة للوالية 

 (.64اظتعنية ) ينظر عمار قليل، اظترجع السابق، ص 
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يف لقاء يـو    -من ضباط الوالية الثالثة  –كما ذكر لنا الضابط عبد اضتفيظ أمقراف  58

قوافل التسليح كانت تتعرض يف بعض األحياف ظتساومات من ، أف 09/02/2003
أجل أخذ نصيب من األسلحة يف حدود الواليتني األوىل و الثانية، وذلك حسب ما  
كانت ترويو ىذه القوافل نفسها عند وصوعتا إىل الوالية الثالثة، و بأية حاؿ فإف ىذا 

، وىو ما يقلل من خطورة السالح و يف حالة أخذه فإنو سيستعمل ضد العدو دوف رريه
 العملية، حسب نفس اظتصدر.

 .105الطاىر سعيداين، اظتصدر السابق، ص  59
، ) يذكر الرائد الطاىر سعيداين يف 196ابراىيم العسكري: اظترجع السابق، ص  60

 (.102قطعة سالح ) ص  5500اظترجع السابق، أف القطع اظتنقولة ىي 
. 12 -11لشرقية، اظتصدر السابق، ص  ص تقرير اظتنطقة الشمالية للقاعدة ا 61

واصتذير بالذكر أف الرائد الطاىر سعيداين، عضو قيادة القاعدة الشرقية يؤكد ىذه اضتقائق 
مع االختالؼ الطفيف يف بعض التواريخ، حيث يرجع  عبور كتيبة أزتد القبائلي إىل 

السابق،   ،) ينظر مذكرات الطاىر سعيداين، اظتصدر1957بدؿ مطلع  1956أواخر 
 ( .101ص 

 .10تقرير اظتنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية، اظتصدر السابق، ص،  62
 .07اظتصدر نفسو، ص  63
كتيبة تابعة لناحية الطاىري والية جيجل، بقيادة يوسف بوعجيمي ) اظتدعو البونيط(  64

دة ( مائة و ستسة و ثالثوف غتاىدا، وكتيبة تابعة لوالية سكيك135و عدد أفرادىا )
( مائة و ستسة و عشروف غتاىدا ) انظر 125بقيادة ػتمد يسعد، و عدد أفرادىا )
 .118عبداضتميد عوادي، اظترجع السابق، ص 

 .118نفسو، ص اظترجع  65
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 .65، اظترجع السابق، ص، 2عمار قليل، ج 66
 .129تقرير اظتنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية، اظتصدر السابق، ص  67
68 Mohamed Teguia, L’armée de libération 

nationale en Wilaya 4, préface de medeleine 
Reberoux, casbah éditions, Alger 2002, P,63. 

 .97- 96عبدالرزتن عمراين، اظترجع السابق، ص ص  69
 .14/12/2003شهادة بوالطمني جودي طتضر للباحث بتاريخ  70
، ػتاضر جلسات اجتماع صتنة ةشاوش حباسي، من وثائق تاريخ الثورة اصتزائري 71

القسم األوؿ،  مجلة دراسات انسانية، (" 1959ديسمرب  16أوت اىل 11العشرة) 
 .310، ص 2001العدد األوؿ، كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، جامعة اصتزائر، 

، ص 2003دار ىومة، اصتزائر  الطريق الشاق إلى الحرية...،مصطفى بن عمر،  72
153. 

، اظتؤسسة الوطنية  2،  ط لمحات من ثورة الجزائرني جودي طتضر، بوالطم 73
 .82، 81، ص ص، 1987للكتاب، اصتزائر 

74 Gilbert meynier, Histoire intérieure du F.L.N 
1954 - 1962, préface de Mohamed harbi, casbah 

éditions, Alger 2003, p 403. 
75 Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre , o.p.u, 

Alger 1988,P P,321- 322. 
 ، اظتصدر السابق.09/02/2004شهادة عبداضتفيظ أمقراف، بتاريخ  76
 أكد ذلك ضابط الوالية الرابعة، ػتمد تقية، يف  اظتصدرين السابقني. 77



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 239 09العدد 
 

                                                                                                                        
78 Gilbert meynier, Op, cit, P, 395. 

79 Ibid , P, 403. 
، مجلة أول نوفمبرالتحدي، " بوالطمني جودي طتضر، " وقائع و صور من زمن  80

 .14، ص 2000، اصتزائر 163عدد 
، اظترجع مجلة أول نوفمبرعلي العياشي "  لقاء مع اجملاىد العقيد عمارة بوقالز "،  81

 .19السابق، ص 
82 Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre , Op,cit, P 

P,321 , 322. 
، شركة 2، ط على اغتيال الثورةمذكرات سي لخضر بورقعة، شاىد  طتضر بورقعة، 83

 .23 -22ص ص،  ،2000دار األمة، اصتزائر، 
بوالطمني جودي طتضر،  "وقائع و صور من زمن التحدي"،  اظتصدر السابق،   84
 .13ص
 .19علي العياشي،  اظتصدر السابق،  ص  85
 . 28نفسو،  صاظترجع   86
، قلب الجزائر مذكرات النقيب محمد صايكي، شهادة ثائر منػتمد صايكي،  87
 .238-237، ص ص،2003، دار األمة، اصتزائر 2ط 
 .238نفسو، ص  اظتصدر  88
 .153مصطفى بن عمر، اظتصدر السابق،  ص  89
. 23، اصتزائر، 1591، عدد، يومية الشروقشهادة ػتمد ظتقامي، حملمد عباس ،  90

 .16، ص، 2006. 01
 أوال: المصادر المصادر والمراجع المعتمدة:
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، 2، طمذكرات سي لخضربورقعة، شاىد على اغتيال الثورةطتضر، بورقعة  -1
 .2000داراألمة، اصتزائر

، ـ.و.ؾ، 2، طلمحات من ثورة الجزائربوالطمني جودي طتضر،  -2
 .1987اصتزائر

مذكرات الرائد الطاىرسعيداني، القاعدة الشرقية قلب سعيداين الطاىر،  -3
 .2001، دار األمة، اصتزائر1، طالثورة النابض

مذكرات النقيب محمد صايكي، شهادة ثائر من قلب يكي ػتمد، صا -4
 .2003، دار األمة، اصتزائر2، طالجزائر

القاعدة الشرقية، أصولها، نشأتها، تنظيمها، دورىا عوادي عبد اضتميد،  -5
 .1993، دار اعتدى، عني مليلة، اصتزائروتطورىا

 .2003ائر، دار ىومة، اصتز الطريق الشاق الى الحرية...بن عمرمصطفى،  -6
، ش.و.ف.ت، 3، جحياة كفاح، مع ركب الثورة التحريريةاظتدين أزتد توفيق،  -7

 .1982اصتزائر
 الشهادات في الصحف والمجالت: -ب 
، مجلة أول نوفمبربوالطمني جودي طتضر، "وقائع من زمن التحدي"  -1

 ، 163العدد
 .2000اصتزائر     

، 109 -108العدداف ، مجلة أول نوفمبرصديقي الطيب )اجملاىد(،  -2
 .1989اصتزائر

 .1990، اصتزائر113-112، العدداف مجلة أول نوفمبربوقالزعمارة)العقيد(،  -3
4-  



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   
 

 241 09العدد 
 

                                                                                                                        

. 01. 23، اصتزائر، 1591، عدد، يومية الشروقػتمد ظتقامي، حملمد عباس ،  -5
2006 

 الشهادات الشفهية: –ج 
األعلى، اصتزائر العاصمة أمقراف عبد اضتفيظ، شهادة للباحث، اجمللس االسالمي  -1
9-4-2004. 
 .2003-12-14بوالطمني جودي طتضر، شهادة للباحث، فسنطينة  -2

 التقارير الوالئية لكتابة تاريخ الثورة: -د
اظتلتقى الوالئي لكتابة تاريخ الثورة، تقرير اظتنطقة الشمالية للقاعدة الشرقية، للفًتة اظتمتدة، 

 .11/9/1986، الطارؼ، 1، ج 1962إىل 1958من 
 باللغة الفرنسية: -2

1 Harbi Mohamed, Les Archives de la révolution 
algérienne, éditions  jeune Afrique, paris 1980. 
 2   Teguia Mohamed, L’armée de libération 
nationale en Wilaya 4, préface de medeleine 
Reberoux, casbah éditions, Alger 2002. 
3 Teguia Mohamed, L’Algérie en guerre , o.p.u, 
Alger 1988. 
1 Ait ahmed Hocine, «L’affaire des armes du 
slovenija »,Historia Magazine n° 238du 10. 07.1972. 

 ثانيا: المراجع
، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائريةأزريدي ػتمد ضتسن، -1  
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 .2004ـ.و.ؾ،  اصتزائر
 ،دار1، ط5991-5914نوفمبر5الثورة في الوالية الثالثةبوعزيزحيي،  -2  

 .2004األمة، اصتزائر
وحرب  اإلمدادالقاعدة الشرقية، نشأتها ودورىا في تابليت عمر،  -3   

 .2011، األظتعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، اصتزائر1، طاالستنزاف
، دار 5991-5914لثورة الجزائرية بالسالح خالل ا اإلمدادجبلي الطاىر،  -4

 .2013األمة، اصتزائر
، دار 5991-5914الثورة الجزائرية ومشكلة السالح سعيدي وىيبة،  -5   

 .2009اظتعرفة، اصتزائر
، دار ىومة، شخصية وطنية51ثوار...عظماء، شهادة عباس ػتمد،  -6   

 .2003اصتزائر
لتحريرية الجزائرية ودور لمحات من مسيرة الثورة االعسكري عمار،  -7   

 .1992، دار البعث قسنطينة، اصتزائرالقاعدة الشرقية
 ،، دار البعث، قسنطينة5ملحمة الجزائر الجديدة، طقليل عمار،  -8   

 .1991اصتزائر
 المقاالت في الصحف والمجالت: -ب 
-1954يوسف مناصرية، " واقع الثورة العسكري يف خالؿ السنة األوىل،  1   

نوفمبر لتخليد يف، مصطفى بن بوالعيد والثورة اصتزائرية، رتعية أوؿ " 1955
، دار اعتدى، عني مليلة،  اصتزائر، وحماية مآثر الثورة في الوراس )باتنة(

1999  
لتسليح والمواصالت أثناء االرزتاف، "التسليح أثناء الثورة"، يف  عمراين عبد-2
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، 1954ث. أوؿ نوفمرب، ـ.و.د.ب.ح.و. 5991 -5919التحريرية الثورة 
 .2001اصتزائر

 باللغة لفرنسية: 1
90 Gilbert meynier, Histoire intérieure du F.L.N 
1954 - 1962, préface de Mohamed harbi, casbah 
éditions, Alger 2003. 
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/ م9 -8ابضية ابلزاب )ق الا امجلاعات اختفاءانتشار و و  رظهو الأوراس والواحات:  جبل"بني 

 عالوة عمارة – ("هـ3 -2ق 
 قالمة. 1491ماي  00جامعة عبد القادر مباركية.أ/ ترجمة:        

Abstract 
After the widespread among the Pastoralist 

communities in Tripoli, Ibadism spread rapidly in the 

Aures and the oasis which were situated in the north of 

the Sahara. The Hawwâra, BaniBirzâl the Miknasa and 

BaniKimlân adopted this religious current, giving a 

birth of the Ibadit province called by the Arabic texts 

Zab. Nomadism, which was the dominated lifestyle in 

this area, favored the spread of this religious current 

and led to the integration of rural communities in the 

territory of the Imamate of Tahart. After a half century, 

however, the Ibadit communities ‘Zab’ reorganized 

into two rival branches the Wahbisme and 

Nukkârisme. This new situation coincided with the 

intensification of the propaganda activity of both 

Shi'ite and Sunni Maliki in the urban centers of Zab 

provoked a military response from Nukkârisme under 

the command of Abu Yazid. Threatened by the 

dynasties of the northern Maghreb, Ibadi communities 

were gradually pushed to the oases of the Sahara or 

disappeared from the stage. This loss of land was 

accelerated after the arrival of the BanuHilal, causing 

the formation of a new socio-religious map in the 
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region. 

 
 اباضية ببالد ادلغرب قد شكلت موضوعالسياسية لإلذا كانت التجربة إ

 ,Rebstok.7891تااكةة ززركق،  ادلقيم الللعديد من األعماؿ ذات 

1983 .7891Shwartez, .   ليل من يوجد عدد ق (  فإنو1985حباز
ة بادلناطق الرياية للمغرب األكسط. باضية ادلستقر  الدراسات حوؿ التجمعات اإل

لقد انطلق   عن حضورىم يف ىذه ادلناطق طرح إشكاؿإذف من الالـز ىنا أف ن
الوسيط  دلغرب باضية باتخمُت بدراسة التوزع اجلغرايف لإلك، يف ىذا الشلوفيت

 Lewicki,1957. Lewicki, 1958ةونسيف  كعلى اخلصوص
(a).] Lewicki, 1958 (b).[ لتيارات التأسيسية لالباضية ل رلددا

. كقد ركز كذلك على كاحدة من ةياراهتا (Lewicki, 1958 (b)ز
 ويف مقال -، ةاىرتادلذىب الرمس، الذم دافع عنو رستمي   -ادلعارضة للوىبية

(. إف Lewicki,1968ة زنشق  ادلملكة ادل و حوؿ بٍت مسالتةخص   الذم
ذلك احلُت سامهت بصورة كاسعة يف حتسُت  ذراسات ادلنجزة منأغلب الد  

خاصة جبل  بالد ادلغربمناطق االباض، يف بعض  توطُترفنا حوؿ المعا
 ,Lewicki, 1957. Ibمنطقة كرڤلة زك ناوسة  اجلنوب التونس،  

 ,1976Prevost, 2006. Ibباجية . 2006.مزىودم  .1958
2007. Ib, 2008..)  الصحراء الليبية كذلك موضوع باضي  إشكل  كما ،

رلاؿ كاسع ميتد من  ويف حُت أف الزاب كى (.Thiry,1995دراسة ز
األكراس إىل بداية ادلناطق الواحية بق، غَت معركؼ يف الدراسات احلديثة. من 
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ىذه الصورة اذلامشية ضياع الًتاث ادلكتوب ل تشك  بُت األسباب الرئيسية ل
 توطُتإذف إجراء حبث حوؿ الا. من الالـز ُت كىو ادلذىب الغالب زللي  للنكاري  

باضية إىل غاية بداية األكىل النتشار ادلذاىب اإلباض، يف ىذا الاضاء من الاإل
-6انتشار ادلذىب ادلالك، بادلنطقة الذم حدث أساسا خالؿ القرنُت 

ـ. الكثَت من األسئلة كجب طرحها من قبيل: مىت ككيف أصبح 13-12ق/7
؟ ىل ميكننا التعرؼ على ةركيبة ماى، مراحل ذلكالزاب ذك أغلبية إباضية؟ 

مة مواجهة ادلراقبة ادلتقد   ضمنىذه ادلنطقة  موقع ماىذه التجمعات االباضية؟ 
اضلسرت فيها للدكؿ القائمة مشاؿ بالد ادلغرب؟ يف النهاية ما ى، الظركؼ اليت 

مهمة سهلة بسبب أف  تاالباضية هبذه ادلنطقة؟ إف ةتبع ىذه ادلسَتة ليس
باضية ادلختلاة بالزاب مل ةًتؾ آثارا مكتوبة باستثناء التاسَت اإل ماعاتاجل

او ىود بن زلكم اذلوارم  البد إذف أف نبحث عن ادلعلومات يف القرآين الذم أل  
 الطوبونيميا احلديثة كعلى ادلعطيات األثرية.النصوص األخرل مع االعتماد على 

 المصادر
يف ف صن  الوىبية اليت سنستخدمها ة  -خبارية االباضيةإف النصوص اإل

النتاج ماض، مقنع مينح معٌت  باحلاحإطار أدب قداس، هنضوم يهدؼ: "
 ,Bernard Guenée cité dans Borrutز"شك لللحاضر ادلت

لاركع باض، الوىيب ااب الارع اإلت  ك    ال يتقبل. يف ادلقابل (18 : 2011
ـ(  1081ق/474أبو زكرياء الوارجالين زت بعد األخرل ادلنتسبة لالباضية. 

ـ(  أبو العباس أمحد بن عبد اهلل 1161ق/557أبو الربيع الوسياين زت بعد 
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ـ( 1271ق/670ـ(  ككذلك الدرجيٍت زت 1110ق/504الارسطائ، زت 
ةتعلق بادلناطق الرئيسية اآلىلة بأةباع مذىبهم  كتب جامعة للًتاجم  أل اواكلهم 

(. 40-31: 2008زعمارة   ة  جربة  اجلريد  أريغ ككارجالفمثل جبل ناوس
قلتا عرب ثناء ركايتُت ن  تثر لركاية بيوغرافية ةتعلق بالزاب  باسأ ال يوجد أم  بينما 

نة ةقع يف أقصى زلص   قريةين يف أشخاص ينتموف إىل فرع بٍت كاسُت ادلستقر  
  باضيةاها غَت اإلجنوب الزاب. األمر ناسو بالنسبة للنصوص الوصاية اليت أل  

أم باضية بالزاب دكف ا للقبائل اإلةتضمن ةعدادفه، ة  ة كشيعي  يف أغلبها سني  
قليلة انطالقا  صبحف ىذه األكصاؼ ةأضافة إىل عها اجلغرايف. باإلحتديد لتوز  

 سيطرةطرؽ االةصاؿ دلراقبة ك  خضوعبعد  كذلك ـ 12ق/6صف القرف تمن من
 .القبائل اذلاللية

النصوص  كبقيةةبقى النصوص االمساعيلية كالنصوص ادلتعلقة بالااطميُت  
الدراسة. لقد لعبت منطقة الزاب دكر  اةوذلبالنسبة مهية بالغة أاألخرل ذات 

حىت قبل ةأسيس اخلالفة  ُتيف ةاريخ ادلغرب حتت حكم الااطمي   اجد   ىاـ
األكراس يف عمق  جبلوف شرؽ مساعيلي  إاستقر مبعوثوف حيث بادلهدية 

ت اليت النصوص ةتعلق باحلمال ىذه باضية هبوارة كمزاةة. مث إف  اإل ماعاتاجل
 ُتزلوري   طريقُت السيطرة علىالزاب ككذلك  على لسيطرةقاـ هبا الااطميوف ل

مساعيل، اإلانتقاؿ سكاف طبنة ضلو ادلذىب  لشك  ضلو ادلغرب األقصى. لقد 
أسيس ادلسيلة من قبل الااطميُت ( كة.Ibn al-Ḥaytham,2001:64ز

ةصبح ادلعلومات عن كىنا  .ا التيارىذ ضمندخوؿ ىذه ادلنطقة السهلية بداية 
ف ىذه ادلنطقة شكلت كلسنوات طويلة مسرحا للمعارؾ أكما    الزاب متوفرة
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باضل   خاصة باألكراس. ُتاالباضيبُت اجلنود الااطميُت ضد ادلعارضُت 
األكصاؼ الدقيقة للمتابعة اليت قاـ هبا اخللياة ادلنصور ضد القائد االباض، أيب 

 مؤسسة. ةعتربكالتاريخ االباض،  توطُتباليزيد فإف معارفنا 
حظ عن الزاب قليلة كىذا ما يال بعد القرف الااطم، ةصبح ادلعلومات

 انتقلت عربال بعض القطع ادلبعثرة إالنصوص االباضية الوىبية. ال منلك  لىع
بادلنطقة مثل ابن احلاج النمَتم الذم رافق  أقامواالة الذين عدد قليل من الرح  

ضى كقتا ببسكرة حتت السلطاف ادلريٍت أبو عناف أك ابن خلدكف الذم أم
 .حكم بٍت مزين

 من الزاب إلى الزيبان
حتديد ىذا اجملاؿ الزاب البد علينا أكال بباضية اإلتعامل مع إشكالية قبل ال

مثلما صوره ادلؤلاوف العرب القركسطيُت. لقد مت استعماؿ لاظة الزاب من 
دتتد  -يف الاًتة اإلسالمية األكىل- مقاطعة كاسعة لتحديدقبل ادلؤلاُت العرب 

د  لكننا من ةبسة إىل ىاز غرب ادلسيلة. يبقى أصل ىذه الكلمة غَت زلد  
 جوستينيانا نعلم أف كاحدة من ادلدف الكربل بالزاب كانت حتمل اسم زايب

األكىل للزاب اإلشارات إف ( كةقع قرب ادلسيلة. Zabi Justinianaز
بداية العصر  رلاؿ ىذه ادلقاطعة كاف يف غاية األمهية يفةًتكنا نشعر بأف 

الزاب كبلد  ترب( يع130:1861الوسيط كما يف هنايتو. كما أف اليعقويب ز
ضمن مدف كثَتة مثل باغام كبلزمة  كما أف كاسع عاصمتو طبنة كيت



مجلة دورية دولية محكمة                   التاريخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات   
 

 249  09العدد 
 

التضاريس األكثر حضورا يف ىذا الاضاء كقد حتدث عنها ادلؤلاوف العرب  
سمح لنا بتحديد األكراس. إف قراءة ىذه النصوص اجلغرافية ة جبلكثَتا ى، 

من األكراس  ك  جبلة كغرب ادلسيلة مع بُت نواح، ةبسمقاطعة الزاب 
اجلنوب حتدد بالواحات الواقعة بعد بسكرة على الطريق ادلؤدية إىل أريغ ككاد 

فه، زلددة مشاال   طبوغرافيا ادرلاؿ ىذه ادلقاطعة زلد   كبذلك يكوف سوؼ.
 ليا الصحراكيةاألكراس كيف اجلنوب برماؿ الصحراء كزلاطة باذلضاب الع بلجب
حوض يتميز حبضور عدد من الشطوط خاصة شط احلضنة  بذلك ةشكلك 
 (.Birot,1953:401-405ز

 إىل جزئُت خالؿ القرف انقساموبعد   فا ىامالقد عرؼ الزاب ةطورا إقليمي  
(  1/5: 1980عذارم  ابن ز -الزاب األعلى كالزاب األدىن–ـ 12ق/6

فإف ناحية احلضنة  ضمن الزاب األعلى  اناصلت عن ادلقاطعة لتشكل كيانا 
ـ يتضمن سول 14ق/8مل يعد الزاب خالؿ القرفجغرافيا كبشريا مناصال. 

ناحية السهوب ادلشغولة بواحات النخيل يعٍت بسكرة كنواحيها. ىذه الناحية 
زه طولقة  الزاب األكسط عاصمتو ةنقسم إىل ثالث مناطق: الزاب الغريب مرك

ابن خلدكف  دت: ز بسكرة  كالزاب الشرق، مركزه بادس
6/405.Lewicki, 1978: 22.  انطالقا من ىذه الاًتة عوضت .)

ادلناطق الثالثة ذلذه ز مجع كلمة زاب( كلمة زاب لتحديد  كلمة زيباف
: خاصةناطق الزاب ادلعركفة جيدا مـ كانت 14ق/8 الناحية. خالؿ القرف

دليودة  بادس زبادياس(  مجونة  مليل،  بسكرة  طولقة  الدكسن  ملياف  
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رلاؿ  شساعةمن ادلؤكد أف ك . (6/405ابن خلدكف  دت: كملشوف ز هتودة
نشر ةعاليم الارع الثالث  يف تسامهالزاب الكبَت خالؿ القركف األكىل 

 ."باضية"اإلسالـ لإل
 جذور االباضية في الزاب:

ادلغرب من قبل احلكاـ األمويُت ادلستقرين بالقَتكاف أخذت  بالدبعد هتدئة 
بالد الرببر ةعرؼ هنضة عامة ةبعا لنشاط دعوم سلطط لو من قبل دعاة 

الرعوية اليت ةنتجع يف السهوؿ  ماعاتاجلالصارية كاالباضية. لقد شكلت 
و ضد كاذلضاب العليا ادلمثلُت الرئيسيُت ذلذا االجتاه اجلديد الثورم ادلوج  

الذم يشغلوف الاضاء اجلغرايف  رحلالكأشباه  رحلالالسياسة األموية. ىؤالء 
ادلمتد من برقة إىل جنوب ةلمساف يتشكلوف غالبا من زناةة زازناةن(  كلواةة 

(. دكف الدفاع 24-1/8: 1980ابن عذارم  زإلواةن(  كىوارة كزكاغة ز
كالدكنايت عن األطركحة اليت ختلق رابط بُت ادلذىب اخلارج، 

-Gautier,1928:260-262 .Bulliet,1981:113ز
115.Savage,1997 فإنو من الواضح أف إباضية بالد ادلغرب قد  )

ادلسيحية الدكناةية  تقاليدالخت فيها كجدت صدل إجيابيا يف نواح، ةرس  
 كأكدهتا االكتشافات األثرية.

أكؿ مة بن سعيد لس جعلت منأف النصوص االباضية ادلتأخرة قد  رغم
( فإنو من الصعب 1/11: 1974الدرجيٍت  للحركة ببالد ادلغرب ز داعية
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كعلى كجو الدقة معرفة ةاريخ كمكاف أنشطتو  حىت كإف كانت األحداث اليت 
كانت يف   ساكاةكقعت بطرابلس ةًتؾ لنا إمكانية االعتقاد بأف صلاح أفكار ادل

الرعوية  جلماعاتابل صلاحها عند ق  البداية عند ناوسة كلواةة هبذه الناحية
كعلى شاكلة الطاليب بالظهَت التونس، كباذلضاب العليا للمغرب األكسط. 

( يعتقد العديد من الباحثُت أف بداية انتشار االباضية ببالد 1982:31ز
ـ. رغم أف الزاب رلاؿ مزكد بعدة مراكز حضرية 7ق/1ادلغرب ةعود إىل القرف 

( 1927:270ز جوةي،ككما الحظو   كاسع للبدكفإنو يعترب كذلك فضاء 
Gautier  كىم الذين ياضلوف  رحلاليوجد رابط دقيق بُت انتشار اخلوارج ك

 ماعتُتاجلمها  االنتقاؿ كاالنتشار الكبَت ذلذا التيار. زناةة كلواةة زلغاةة/ايلڤاةن(
ا عن االنتجاع بُت العديد من النواح، تُت بالزاب لكنهما ةوقاةالكبَت 

بالصحراء الليبية  يف جنوب إفريقية  كيف ادلغرب األكسط. ىذا األسلوب 
 مؤلاُتللاحليايت ربط ىذه التجمعات بصنف البًت يف التقسيم الكالسيك، 

أحيانا . (1زرعاة اإلبل رحلال  أم (158: 2005مااخر الرببر  ز القركسطيُت
ظهر نصوصنا اإلشارات األكىل لالباضيُت بالزاب إال يف منتصف القرف ال ة  

مؤرخ ( كىو أكرب 1/75: 1980يذكر ابن عذرام ادلراكش، زـ. 8ىػ/2
حتت  الصارم الذم مت  -بادلغرب الوسيط مراحل التحالف االباض، مجا عة

قيادة إماـ ةاىرت عبد الرمحاف بن رستم كالذم فشل يف مواجهة حاكم 

                                                      

 : ينظر إشكالية الثنائية بًت/برانس دتت دراستها بطريقة معمقة من قبل عدة باحثُت(/ 1ز
(Bulliet, 1981 : 104-116 ; Modéran, 2003 : 685-808). 
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ال يوجد نص ميكنو أف يؤكد الاًتة   بالنسبة ذلذه  عمرك بن حاص. القَتكاف
حاكم القَتكاف من مدينة  لرقابةجتذر االباضية بالزاب كىو اإلقليم اخلاضع 

كم من   25غَت أنو كعلى بعد (. 1886:87ابن خرداذبة  طبنة احملصنة ز
( نسجل يف الزاب Cambuzat,1986:2/61ز بسكرة يف طريق طولقة

لطوبونيم "مليل،" يعرؼ كذلك يف العصر الوسيط باسم "مليلة" ميكنو حضور 
يف الواقع ىذا االسم أف يشكل شاىدا على بداية انتشار االباضية بالزاب. 

يعٍت فرع من ىوارة الذم مثل اليد القوية لإلماـ االباض، بطرابلس أيب حامت 
 (.52: 1979الوارجالين  ادللزكزم ز

ف بالزاب يوح، جيدا بأف ىذه ادلقاطعة ذلا أمهية  إف اىتماـ حكاـ القَتكا
استمرار الوالية األموية مث العباسية كأغلب حكاـ ىذه ادلقاطعة يف كبَتة 

( عرب 205: 2009خلياة  فريقية زإكالية  حكمكصلوا بعد ذلك إىل 
لقطاف مؤرخ امث إف ركاية ةنسب البن محالت هتدئة مت ةنظيمها دكريا. 

( حتدثت عن محلة بقيادة 1/107: 1980عذارم زمراكش كنقلها ابن 
لواةة  زكاغة كمكناسة على احلدكد  قبائلعيسى بن ريعاف األزدم ضد 

ـ  كى، التجمعات ناسها اليت ذكرت 838/ىػ224الشرقية للزاب يف سنة 
 الحقا على أهنا إباضية ادلذىب.

( ال ـ887ق/274ت ضلو ـ اللوايت زإف الركايات اليت مجعها ابن سال  
دتنح أية مكانة إلباضية الزاب لكنها ةشَت إىل ىوارة كزناةة اليت احًتفت 
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البداكة يف اجملاؿ ادلمتد من طرابلس إىل الزاب. النص ناسو يسمح لنا 
أف الدعاة األكائل كانوا عربا قدموا من ادلشرؽ كةارغوا لتقدًن ةعليم  االعتقادب

(. كذلك فإف 149  143-142: 1985ابن سال ـ  عقائدم للرببر ز
كال الزاب إال  األكراس جبلركاية ابن الصغَت حوؿ األئمة الرستميُت ال ةذكر 

قاض،  بع، لشغل منصىود بن زلكم اذلوارم الذم د  يف احلديث عن 
لكن النص يتحدث عن انتجاع (. 49: 1984ابن الصغَت  بتاىرت ز

ةاىرت خالؿ فصل  ات اإلباضية بالزاب اليت ةصل إىل غاية ناحيةماعاجل
ابن الربيع فقبائل مزاةة كمكناسة كىوارة ةرحتل حبثا عن ادلراع، لقطعاهنم ز

 (.41: 1984الصغَت  
حوؿ الوضعية الدينية يف الزاب من إصلاز الرحالة  صورةعترب أكؿ ة

ـ(  الذم زار بالد ادلغرب يف 897/ػى284الشيع، اليعقويب زةويف ضلو 
ـ  أم فًتة قليلة قبل ةأسيس اخلالفة 9ىػ/3النصف الثاين من القرف 

يف كتابو البلداف  ذكر التجمعات احلضرية كالرياية بالزاب خاصة الااطمية. 
األفارقة كالرـك ادلستقرين يف ادلراكز احلضرية الكربل مثل طبنة 

( ككاحاهتا Vesceraة ز(  بسكر Bagaï(  باغام زThubunaeز
(. لكن بالنسبة ألرياؼ الزاب فقد اةبعت 351-350: 1992اليعقويب  ز

يسميهم بدقة أك  (2زاجتاىا دينيا آخرا الذم أشار إليها مؤلانا بلاظة "شراة"
                                                      

الشراء: ةعٍت (/ كلمة شراة ةستعملها النصوص لالشارة اىل اخلوارج من ادلمكن ةنوع ماسر. كاحدة من ادلراحل اليت عرفها الاكر السياس، اإلباض، ةسمى 2ز
: 2008. رلموع  2/364: 1974لدرجيٍت  اليت البد أف يتحلى هبا أنصار احلركة للدفاع عن ادلؤمنُت ضد احلكم الظامل زا -حرفيا بيع الناس–التضحية 

1/551-552.) 
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يب أف بٍت كى، مدينة ةقع غرب ادلسيلة يقوؿ اليعقو  إباضيُت. بالنسبة ذلاز
 مصادؼ بن جرةيل ىشراة يسَتىم قائد يدع  كانوا دمر  جتمع يعترب زنايت

ذلؤالء الرببر  المسيةاأف اذلوية بىذا االسم  يوح،(. 351: 1992اليعقويب  ز
الزراعة  ميارسوفر نعلم كذلك أف بٍت دم  ب بعد. االباضيُت باحلضنة مل ةتعر  

. إف احلضور االباض، يف الزاب يطبعو حضور ملحوظ من قبل كةربية ادلاشية
األكراس  جبلىوارة كبٍت زنداج كبٍت برزاؿ كىم الذين ذكرىم اليعقويب يف 

يف األخَت يسمح لنا نص اليعقويب رة. ڤبالقرب من مكنواحيها الغربية 
 رحلالباض، باألكراس شلثال بادلستقرين أك على األقل بأشباه إ ةواجدبتحديد 

غَت  ادلؤلاُتغلبية كأ(. كبذلك اليعقويب  351: 1992اليعقويب  من ىوارة ز
 جتاىات االباضية ادلوجودة بالزاب.إمل مييز بُت سلتلف االباضيُت 

 م(10/ـه9ثورة الزاب االباضي ) 
 اتـ باضل إسهام10/ػى4معلوماةنا ال بأس هبا عن الزاب خالؿ القرف 

السنية. يسوؽ النصوص ك   االباضية الوىبيةالنصوص النصوص اإلمساعيلية  
ـ( شهادة مهمة يف كتابو افتتاح 973/ػى363لنا القاض، النعماف زت 

انيت  عـ  كفيو كتب أف بٍت 975/ػى346الذم ألاو خالؿ سنة الدعوة 
ما يؤكد اخًتاؽ ىذا التيار للساوح اجلبلية فرع من كتامة  إباضية منذ القدًن 

لكن معطيات (. 111: 1986القاض، النعماف  األكراس ز جباؿمشاؿ 
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باض، يف ادلراكز إعريب ليس  ةواجدالقاض، عياض ةوثق كذلك حضور 
احلضرية الكربل بالزاب مثل طبنة كباغام زيف الساوح الشمالية لألكراس(  

من قبل  ةادلمارس دعوةللكالنتشار االمساعيلية يف شرؽ األكراس نتيجة 
تأسيس اخلالفة الااطمية: أبو لبق اكثر من قرف سداعيتُت قدما من ادلشرؽ أل

 (.29-26: 1986القاض، النعماف  ساياف كاحللواين ز
حتت حكم ادلهدم حاكؿ الااطميوف فرض سلطتهم على االباضية يف 

ليهم كثَتا. مباشرة بعد كصوؿ ادلهدم إىل ايڤجاف يف إاألكراس دكف الوصوؿ 
 يح، بن سليماف ادللوش، حاكما للزاب ـ  فقد عُت  909/ػى297سنة 

بد اهلل الداع، لتهدئة ثورات ىذه ادلقاطعة اليت ككلف الداع، الكبَت أيب ع
ةسبب فيها ادلعارضُت االباضية الزناةيُت موجهُت بقائدىم زلمد بن خزر. 

فقضى على الثورة كنقل حركة القائد االباض، لقد أكمل مهمتو بنجاح كبَت 
: 1981. إدريس عماد الدين  23: 1984محاد   ابن (ضلو الصحراء

(. ىذا النجاح العسكرم مل مينع الااطميُت من مواجهة صعوبات 26-27
ـ القائد 922/ػى310دتت استعادةو. كذلك يف سنة كبَتة دلراقبة رلاؿ 

يف األكراس مع جنوده بعد أف  مت قتلو الااطم، أبو معلـو فحلوف الكتام،
أغلبية زناةة الزاب كاف (. 1/187: 1990عذارم  ابن السكاف ز امجوى

لقد سَت ادلقاطعة كمطاردة احلكاـ الااطميُت.  التحكم يفحاكلوا ك إباضية 
اخللياة ادلهدم شخصيا محلة هتدئة استهدفت بٍت برزاؿ كسلتلف التجمعات 

كعجيسة  كلضماف ىدكء قبائل مزاةة كىوارة كصدينةبالزاب الغريب.  ةاالباضي
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ا، القسم من باب االنتقاـ فن أعياهنم كثبتهم بادلهدية. ى  ر  فقد قاـ ب  اإلباضية 
كيانة عوقبوا بقسوة كبَتة كمت  ك ريب لألكراس االباضيوف بٍت كمالف  مزاةةالغ

 نظرا(. ك 52-51: 1981إدريس عماد الدين  هتدًن حصنهم قلعة عقار ز
مدينة زلصنة  لصعوبات مراقبة ىذا اجملاؿ فقد قرر اخللياة الااطم، ةأسيس

هبدؼ إعاقة ةقدـ  ُتيم بٍت برزاؿ كبٍت كمالف االباضيى، ادلسيلة على إقل
. ابن 53: 1981. إدريس عماد الدين  24: 1984ابن محاد  زناةة ز

ىذه احلملة كانت ذلا نتيجة ةتمثل يف بداية (. 1/190: 1990عذارم  
بعد ذلك ةقريبا يف  نا، زناةة االباضية ضلو ادلناطق الواحية. لكن أربع سنوات

باض، القوم زلمد بن خزر كبدعم ـ دتكن قائد زناةة اإل929ػ/ى317سنة 
ابن من السيطرة كلبضعة أشهر على قسم كبَت من الزاب زمن أموي، قرطبة 

لكن ىذه   (1/194: 1990. ابن عذارم  258: 1979حياف  
اجلماعات ةعرضت للهزائم يف ضواح، بسكرة أماـ فرؽ من اجليش الااطم، 

 ة(. ىذه اذلزمي70: 1981إدريس عماد الدين  يقودىا مسعود بن غالب ز
اجلديدة ةسببت يف نزكح زناةة كمغراكة ضلو ادلغرب األكسط كبعض العناصر 

 (.304: 1979ابن حياف  عربت البحر كاجتهت لالستقرار يف األندلس ز
ن النصف اإلباض، بالزاب انطالقا م تواجدمعارفنا حوؿ ال سنتلقد حت

راحل الثورة اليت قاـ هبا القائد اإلباض، م تتبعكبـ. 10ىػ/4كؿ من القرف األ
اضح حوؿ التوزع أبو يزيد سللد بن كيداد ميكننا احلصوؿ على ةصور ك 
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 اأبو يزيد كاحدأصيل قسطيلية ل شك  لقد بالزاب.  اجلغرايف االباض، النكارم
 معركة بعد خسارةو ألكؿف  النكارية ببالد ادلغربمن قادة اجلماعة االباضية 

 رةاعاتم كصل إىلفقد مت حتريره من قبل أةباعو ك ضد حاكم ةقيوس عسكرية 
يسمح األكراس كمت استقبالو من قبل بٍت كمالف الارع األكثر قوة من ىوارة. 

ادلصادر الوسيطة  اللذاف ذكرا يفسريانة كمستاكة كمها  احلاليُت ُتالطوبونيم
بانتشار على ادلدينة الصغَتة مركانة بتحديد كيقعاف يف اجلبل ادلطل 

ادلطل على مدينة طبنة  كراساالباضية النكارية يف القسم الغريب لأل اجلماعات
اليت قامت األعماؿ العسكرية  أغلبية(. مثل يف العصر القدًنTubunae ز

بو يزيد أنشطتو أفقد ربط  الرعوية ببالد ادلغرب ضد الااطميُت ماعاتاجلهبا 
ابن حياف  هاد الشيعة الزنادقة زليقود ما يسمى جب (3زمع اخلالفة بقرطبة

ـ( 947-943/ػى336-332بالنسبة لثورة أيب يزيد ز(. 258: 1979
سأكتا،   (Halm,1996: 310-325زلن ةتكرر ةااصيلها ىنا 

إىل بعض األحداث اليت ذلا عالقة مع السكاف االباضيُت بالزاب.  باالشارة
ناصرم القائد االباض، النكارم جتعلنا نقوؿ أف ملقاب أإف اثنيات ك 

كراس من ناحية ةبسة إىل على طوؿ األ منتشرةاالباضية كانت  ماعاتاجل
اثنُت   اناحية باغام منهب ىوراةصلد  ماعاتغاية غرب ادلسيلة. من ىذه اجل

يب يزيد زمنصور بن منصور اذلوارم كأمحد أنا قائدين ضمن جيش كا
                                                      

(/ أرسل أبو يزيد ابنو أيوب إىل قرطبة لطلب ادلساعدة من اخللياة ادلنصور لكن كأثناء عودةو كقع يف كمُت من قبل حاكم ةاىرت 3ز
 الااطم،.
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 ن  الذي(4زاجلماؿ من لواةة كمزةة امربو اذلوارم(. يف ناحية بسكرة ينتجع 
. لقد استقرت و ادلزايتشاركوا كذلك يف الثورة بقيادة يدراس ادلزايت كرق  

مكناسة بادلنطقة اجلبلية الواقعة شرؽ بسكرة. يف الزاب الغريب استقرت ىناؾ 
سريانة يف الناحية احلالية -جتمعات عديدة: مستاكة  بنو كمالف كىوارة

كعجيسة  دلركانة. قليال ضلو الغرب بُت ادلسيلة كبرج الغدير سكن بنو برزاؿ
ساالت "جبل زلم، جدا ةعيش الصغَتة جببل  القرلرلموعة من احلصوف ك 

: 1981إدريس عماد الدين  فيو عدة قبائل بربرية مذىبها خوارج إباضية" ز
(. كيف سهوؿ الزاب الغريب ةنتجع زناةة اليت ةتبع مذىبا اباضيا 207-208

إف . )112-80: 1981إدريس عماد الدين  ال نعرفو على كجو الدقة ز
اخللياة الااطم، القائم اليت غلبة النكارية بالزاب مشهود لو برسالة 

ةتعلق بالزامية ادلشاركة يف (  112: 1981استنسخها إدريس عماد الدين ز
عالف احلرب ضد سكاف األكراس إهنم إاجلهاد ضد اخلوارج النكارية: "جيب 

 مذنبوف  كاار كزنادقة".
يب يزيد أيف ثورة  اُت الذين شاركو ف نعتقد أف كل االباضي  ألكن ال جيب 

باضية الوىبية مثل بٍت ُت ألنو قد ةلقى الدعم من اإلميثلوف قسما من النكاري  
كقد عاد طعة الزاب. اكاسُت الذين سكنوا قسطيلية كأقصى جنوب مق

أشخاص من ىذه ادلناطق إىل القوات الااطمية بعد انسحاب أيب يزيد من 
                                                      

 ادلنتجعة زالضعائن(. مزاةةزيارة فضل ابن أيب يزيد إىل رلموعات ( 120: 1979أبو زكرياء الوارجالين زذكر (/ 4ز



مجلة دورية دولية محكمة                   التاريخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات   
 

 259  09العدد 
 

(. إف أغلبية زناةة الزاب الغريب 149: 1981إدريس عماد الدين  القَتكاف ز
إباضية ادلذىب كقائدىم زلمد بن خزر ادلغراكم الذم قاةل الااطميُت أعلن 

أبنائو  ةعتربه من كاحة األغواط استسالمو للقائد ادلنصور. لكن كاحد من 
قرر االسًتاحة  "معبد"النصوص االمساعيلية خارج، إباض، بامتياز  يظهر أنو 

إدريس احلرب ضد الااطميُت جبانب فضل ابن أيب يزيد زمع كالده كأف يعلن 
يف الزاب الغريب كعلى كجو الدقة يف كاحات (. 283: 1981عماد الدين  

 تةعرض يتالاإلباضية بنطيوس الواقعة غرب بسكرة ةستقر ىناؾ سدراةة 
ابن محاد  للمذابح من قبل اخللياة ادلنصور عندما ةقدـ يف متابعة أيب يزيد ز

1984 :41.) 
 لالباضية النكارية يكل،النصوص ليست صريحة حوؿ التنظيم اذل

إدريس بالزاب.نعلم أف ىوارة األكراس كاف ذلا قاض، فليح بن زلمد اذلوارم ز
(. كنعلم كذلك أف ىذه اجلماعات كانت .137: 1981ن  يعماد الد

 من قبل رللس أعياف زكجوه( من ادلمكن أف يتوافق مع جتمعات ةسَت  
اجلماعات الرببرية الرياية. مبا أف كل التجمعات االباضية الزابية ادلذكورة يف 

اليت مارست سريانة -مثل ىوارة بلالنصوص رعوية باجلنوب كفالحية داخل اجل
ةاريخ  (. لكن من خالؿ149: 1981إدريس عماد الدين  ةربية ادلواش، ز

احلصوؿ على فكرة حوؿ الًتكيبة العامة للمذىب  اابن محاد الصنهاج، ميكنن
االباض، النكارم الذم كاف لو قائد ركح، ىو أبو عمار عبد احلميد بن عبد 
اهلل احلجرم كقائد سياس، كعسكرم ىو أبو يزيد سللد بن كيداد. ىذا األخَت 
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-30: 1984محاد   ابنكيساعده رللس عزابة زمحل لقب شيخ ادلسلمُت 
31.) 

زلصنة ةسميها النصوص  قرليف الزاب االباض، استقر األةباع عموما يف 
  حصن أك قصر. كادلنطقة أكثرا ةوصياا ى، جبل ساالت الذم "قلعة"

 لقد كتب أف بٍت برزاؿ كىوارة كمصراةةحتصن بو أيب يزيد قبل كفاةو. 
-41: 1984محاد  ابن كعجيسة سكنوا قالع احلجارة  شاكر ككيانة ز

كذلك ذكر حصن (. 232-223: 1981. إدريس عماد الدين  43
: 1981إدريس عماد الدين  "ةامقرا" يقع شرؽ الزاب كةسكنو مكناسة ز

209.) 
كانت م947/ػى336يب يزيد كةراجعو ضلو قلعة كيانة يف سنة أإف ىزمية 

اليت عانت من رلموعة ذلا نتيجة شليتة بالنسبة للتجمعات االباضية بالزاب 
يب يزيد كمعاد ابن زلمد بن أفاطمية. رغم زلاكالت فضل ابن عقابيةمحالت 

خزر الستعادة السيطرة على ادلراكز احلضرية الكبَتة بالزاب فقد ةوصل 
تمردات االباضية كلتاريق التجمعات لالااطميوف يف األخَت لوضع حد ل

كذلك   من صربة ادلنصورية. ة بعد محالت عديدة انطلقتاالباضية النكاري  
إدريس عانت لواةة من القتل كادلتابعة لغاية السهوؿ الواقعة جنوب ةاىرت ز

كمكناسة  بٍت كاسُت بقسطيليةةعرض  (.288-287: 1981عماد الدين  
صغَتة زلصنة.  قريةمواس كى، يف اصة خحصوهنم  من طردبالزاب الشرق، لل
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كانوا حتت قيادة بشر بن منصور ادلكناس، كىو مناصر   ىؤالء ادلكناسيوف
: 1981إدريس عماد الدين  متحمس للمذىب االباض، النكارم ز

بن بعطيط الزنايت حليف الااطميُت  بن يعلى (. كأخَتا بعطيط301-302
ب باغام كاضعا النهاية دتكن من القضاء على فضل آخر أبناء أيب يزيد قر 

. إدريس عماد الدين  46: 1984ابن محاد  باض، النكارم زللتمرد اإل
1981 :310-311.) 

قبل االنتقاؿ إىل مصر أرسل اخللياة ادلعز بلكُت بن زيرم يف محلة 
دتكن قائد صنهاجة من هتدئة ادلنطقة متسببا ك باألكراس لتأديب االباضيُت. 

و جنوب الزاب كضلو ادلناطق س ضلاكر األ جبلجرة مجاعية لالباضيُت من يف ى
ابن محاد  الواحية. كالبعض منهم كصل إىل جنوب الصحراء الكربل ز

1984 :48-49.) 
 :تراجع االباضية وبداية انتشار المذهب المالكي

االباضية يف العديد  بقاء نالحظاجلغرافية ميكننا أف  النصوص من خالؿ
من مناطق الزاب رغم احلمالت القمعية الااطمية. ابن حوقل زةويف ضلو 

كرا بالزاب ـ( دلا كصف الطريق الرابط بُت القَتكاف كفاس مر 977ق/367
كمزاةة لكن مل يحدد انتماءىم ادلذىيب.   بنو زنداج  ذكر ىوارة  بنو برزاؿ

ضريبة مالية  كأهنم يدفعوفلقد ضم ن كالمو بوصاهم أهنم أناس سيئُت 
(. كدلا كصف الطريق الذم يربط 85-84: 1996ابن حوقل  "خراج" ز

عن  ديثقصى قاـ باحصاء مدف ككاحات الزاب دكف احلفريقية بادلغرب األإ
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: "مدف اخلوارج ى، نازاكة  قاؿالسكاف. لكن بالنسبة جلبل ناوسة فقد 
(. يظهر إذف أف الزاب الشرق، 93: 1996ابن حوقل  بادس كبسكرة" ز

مثل الزاب الغريب مل يضيع خالؿ ىذه الاًتة ىويتو االباضية مثلما حدث مع 
مدف كنواح، أخرل أشار إليها ابن حوقل مثل قسطيلية  قاصة  ناطة  

 احلامة  سوماةة  بشرل كجبل ناوسة.
كبَتة يف كىبية   باضيةإآخر ثورة ىذه ادلرة ـ 969ق/358سجلت سنة 

ف ينتمياف اعادلكمها خزر  واحلركة اليت قادىا أبو نوح كأب ىذهلشرح  الزاب.
حتدثت النصوص االباضية الوىبية سلاا عن  إىل بٍت كاسُت باجلريد فقد

لعامل اإلباض، أيب القاسم يزيد بن سللد زالوارجالين  الااطميُت لإعداـ 
(. إضافة إىل 135-1974:1/126. الدرجيٍت  142-143: 1984

الواقعة زء من مدينة احلامة باجلريد فإف الثورة مست كذلك مدينة باغام ج
األكراس كفاز هبا كاحدا من شيوخ زناةة الزاب  رةاعاتيف الساوح الشمالية دل

  كرڤلة  اجلريد كأريغ  حاصر كىو ادلنتصر بن خزركف. بعد ةعبئة إباضية الزاب
ىزميتهم بسبب الظركؼ السيئة ادلتمردكف مدينة باغام كمل ينجح حاكمها يف 

 (.Prevost, 2006:206ز
الااطميُت  للخركج علىف بعد ذلك أصبح الزاب من جديد مسرحا اسنت

أ بٍت برزاؿ االباضية ضد ألف حاكم ادلسيلة جعار بن عل، بن محدكف عب  
فة قرطبة فقد أقدـ بٍت محدكف على كضع اللياة ادلعز. كإعالنا لوالئهم خلاخل
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لكن الزيرم هناية لسلطة الااطميُت بالزاب الغريب كقضوا على جند صنهاجة. 
بلكُت دتكن من القضاء على بٍت محدكف كحلاائهم بٍت برزاؿ شلا ةسبب يف 

يب عامر أادلنصور بن  ةخدمدخلوا يف انتقاذلم بقوة ضلو األندلس كىناؾ 
. 91: 1995لكُت  عبد اهلل بن برمونة زقب كأسسوا بعد ذلك االمارة الربزالية

(. مع اذلجرة اجلماعية لبٍت برزاؿ عرؼ السكاف 135: 2005ابن محاد  
يف سنة . (5زمدينة ادلسيلة زليطاالباضيوف بالزاب ةراجع حقيق، خاصة من 

د زناةة يف الزاب كيف ناحية ةاىرت ـ قتل بلكُت بن زيرم كشر  971ىػ/361
قصى جنوب ادلغرب األطلس،  ببا يف ىجرة مجاعية ضلو سواحل األمتس

زلمد بن  ثار(. 97: 2005مااخر الرببر  كخاصة ضلو كاحات الصحراء ز
كقد اعًتؼ بسيادة قائد زناةة القوم ىو اآلخر ضد الااطميُت خزر ادلغراكم 

ابن اخلطيب  ز بزناةةاخللياة األموم ادلستنصر كأسس شللكة يف اجملاالت اآلىلة 
السياس، للخلياة األموم بقرطبة ةرافق مع (. إف الوالء 153-154: 1964
يارف من ادلذىب االباض، اىل ادلذىب ادلالك، السٍت مثلما أشار  ٍتانتقاؿ ب

 إليو ابن حـز بصاة متأخرة.
غلب بالد أةولت صنهاجة السيطرة على بعد استقرار الااطميُت مبصر 

ادلغرب بالقوة خاصة ضد زناةة. كهبدؼ ةأمُت فضائها السياس، فقد قامت 
                                                      

 لدراسة الشعب كاالنوماستيا باألندلس:(/ 5ز
H.deFelipe(1997)etM.Ḥaqqî(2001). 

 
ontmontrél’établissementsurceterritoiredeplusieurstribusberbèresconsidéréescommekhârijitesauiie/ 
viiiesiècle(lesMiknâsa,lesHawwâra,lesZanâtaetlesBanûBirzâl). 
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الت محبتحصُت مراكزىا احلساسة مثل أشَت كةاىرت كقاموا مبجوعة من 
. يف س،ءنو فجوة كمل يًتؾ ليعاين ادلصَت الأخذ على ؤ الزاب لي مل يكن لتهدئة.ا

عاصمتو  -احلماديةمؤسس األسرة - األمَت محاد أسسـ 1004ق/398سنة 
(. Amara,2001:197-218كعجيسة ز القلعة يف كسط رلاؿ بٍت برزاؿ

ىل غاية ىذه إكيتعلق ىذا األمر بتأسيس أكؿ دكلة يف رلاؿ الزاب الذم كاف 
إضافة إىل ذلك فقد كضع األمَت الاًتة يف غالبيتو على ادلذىب االباض،. 

اكس ڤ( أخاه خزار على نـ1088-1062/ق482-454الناصر ز
ابن خلدكف  كراس من الداخل زلتسيَت األ (يف العصر القدًن Nicivibusز

سبب ىذا االختيار بإرادة احلماديُت السيطرة على ياسر (. 6/173دت: 
اشتكى  باضية ىوارة باألكراس. يف الزاب الشرق، القائد احملل، القوم صنديلإ

حتت حكم األمَت ك ـ. 1024ق/415من سلطة الباديسيُت بصربة يف سنة 
ـ( خضعت بسكرة كناحيتها 1062-1055ق/454-447الرابع بلكُت ز

كبعد ذلك صلح بنو   للعائلة احمللية القوية بنو رمافللحماديُت كمت ةولية أمورىا 
 (.6/172ابن خلدكف  دت: جعار كبنو سندم يف ةسيَت ادلقاطعة ز

 إىل استبداؿ سيطرة اجلماعات أدلادلدف  ىذه الشبكة منانشاء إف 
يف مواجهة ناسها  االباضية ماعاتدت اجلكج لقد القبلية على اإلقليم.

كضعية جديدة كقاكمت بشدة السياسة الضريبية كالدينية القاسية ادلتبعة من 
( مناظرة بُت 31: 2009أكرد البغطوم ز صنهاجة ادلالكيتُت.  سالليتقبل 
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من ادلغرب األكسط كالعامل  العامل ادلالك، الكبَت ؽ األشَتمسحاإأيب 
لقد  االنتشار اذلائل للمذىب ادلالك،. االباض، من جادك شلا يشهد على 

كانت السلطة السياسية حتت ضغط الاقهاء ادلالكية خاصة السيورم زت. 
عترب االباضيُت ـ( الذم أصدر عدة فتاكل مشهورة فيها ا1067ق/460

يف فتول فقهية أخرل (. 1/336: 2002زالربزيل   ن أك مشركُتةديمر  إما
يظهر مًتددا قائال أنو ميكن اعتبارىم "مالعُت" بسبب أهنم مسلمُت لكنهم 

(. لقد منع السيورم ةزكجيهم 3/295: 2002يرةكبوف الكبائر زالربزيل  
يف فتول فقهية ك . مأزكاجهحتوذلن إىل مذىب ات خوفا من النساء السني  

: 2002مثل "ادلشركُت" زالربزيل  أنو يعتربىمابتو نلتمس متأخرة جتعلنا إج
ضااء الشرعية إل التاافايضا االباضيُت مثل الكاار أكقد اعترب (. 2/317

 بادهتم.إعلى قضية 
الوىبية عن احلمالت ادلناذة -ةتحدث النصوص السنية ككذلك االباضية

 ماعةاستئصاؿ اجليعود من قبل احلماديُت كالباديسيُت باجلريد كالزاب. 
ىذا األخَت كضع النهاية دلزاةة   ببغام إىل مؤسس الدكلة احلماديةة االباضي

يف مدينة ةامرينت اليت انسحب منها السكاف ضلو كاحات الصحراء مرافقُت 
: 1974لقائدىم امساعيل بن بشر بن ابراىيم بن مالؿ ادلزايت زالدرجيٍت  

فقد ارةكبوا عدة رلازر ضد االباضيُت خاصة  بالنسبة للباديسيُت(. 2/413
 للعديد من القركيُت قسرم هتجَتمتسببُت يف ـ 1037ىػ/429خالؿ سنة 
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يف (. 24/208: 1983. النويرم  461-9/460: 1983زابن األثَت  
ـ دمر جنود األمَت ادلعز بن باديس القرية احملصنة بقلعة 1048ق/440سنة 

سوؼ "كاد أهوا ضلو اجلنوب لتأسيس قرية درجُت كالناجُت من اجملرزة ةوج
 (.407: 1974سوؼ" زالدرجيٍت  

ـ( شهادة أيب زلمد بويكٌت 1063ق/456نقل ابن حـز القرطيب ز ت 
انتقاؿ كاسع ةتحدث عن زاؿ مستقر باألندلس ر باض، من بٍت بإالربزايل 

كبٍت يارف يف  يف عدة جتمعات مثل بٍت مغراكةباضية ضلو ادلذىب السٍت لإل
زابن حـز   ذىيبادلحُت أف بٍت كاسُت كبٍت برزاؿ استمركا يف انتمائهم 

2001 :494 .) 
على جغرافية  ا بناىيتالبكرم ال رمسها يتال لصورةيف فًتة متأخرة قليال ا

زلمد بن يوسف الوراؽ كعلى معلومات شاوية يعطينا مؤشر حوؿ كضعية 
بعد أف صنهاجة ادلالكية. مارستها  اليتالزاب بعد نصف قرف من السياسة 

أشار إىل االباضية يف جبل ناوسة كصف البكرم أنو يف األكراس أقاـ أيب يزيد 
فقد قاؿ أف كأف مزاةة سكنت ىذه الناحية. فيما خيص بسكرة الشهَت 

 سكاهنا قد حتولوا ضلو ادلالكية كأف ناحيتها آىلة برببر سدراةة كمغراكة
ضور بٍت حر كذلك (. اجلغرايف ناسو ذك230-2/229: 2003زالبكرم  

باضيُت يف اجلباؿ الواقعة مشاؿ ادلسيلة كىوارة ذات ادلذىب كعجيسة اإل برزاؿ
ليو إناسو يف الغدير. حضور اباض، كذلك مثلتو ىوارة كمكناسة دتت االشارة 
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: 2003زالبكرم   يف كاحدة من احلصوف الثالثة لبنطيوس كيف جنوب هتودة
يظهر أف ادلعطيات اليت قدمها البكرم ةتعلق بقرف سابق (. 2/254-255

ةعود إىل ال ةلمح إىل احلضور اذلاليل بادلنطقة. إذف معلوماةو بسبب كوهنا 
كجب  ـ كى، الاًتة اليت عاش فيها الوراؽ مصدره الرئيس،.10ىػ/4القرف 

للحصوؿ على معلومات أكثر  علينا أف نعود إىل ادلصادر االباضية الوىبية
حوؿ ةأثَت السياسة ادلتبعة من قبل صنهاجة. انطالقا من النصف الثاين من 

نقلها مؤلاوف كاف ذلم نشاط أك ةنقل جبنوب ـ كل الركايات 11/ػى5القرف 
ة الزاب خاصة يف القرية احملصنة اآلىلة من قبل بٍت كاسُت الذين كانوا يف عالق

أسوؼ يف غالبيتها آىلة  مثل باضية األخرل ازؿ اإلمباشرة مع كاحدة من ادلن
ليت (. إف الركاية الًتامجية ذلذه الناحية ا2/599: 2009زالارسطائ،  بػػ لواةة 

 أف ( ةسمح مبالحظة358-1/350: 2009الربيع الوسياين ز ومجعها أب
األكؿ كاف من   هتديداتكاجهت ثالثة التجمعات االباضية ذلذه الناحية 

باضية بعد و قائدىا زيرم بن زلصن معادية لإلاليت أصبحت حتت ةوجي مغراكة
إجبارىم على التنازؿ على مذىبهم كاذلجومات ادلستمرة على مجاعاهتم. 
التهديد الثاين جاء من احلماديُت الذم كجهوا محالت يف ىذه النواح، لارض 

بغزك  سلطتهم. بينما التهديد الثالث فقد دتثل يف اذلالليُت الذين قاموا
 القصور.

( الشهادة الوحيدة 414-1/413: 2009أكرد أبو الربيع الوسياين ز
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ـ  يتعلق األمر 11ق/5س خالؿ القرف األكرابلى استمرارية االباضية النكار ع
إف االباضية طيلة ىذه الاًتة  مبراسلة بُت عامل نكارم كعامل كىيب من آجلو. 

قد كاف ك بٍت كاسُت   كذلك انتشرت يف جنوب الزاب كخصوصا يف قلعة
للعامل االباض، الوىيب أبو الربيع سليماف بن خيلف ادلزايت زت. 

 (.448: 2009ـ( ةالميذ كثر يف ىذه الناحية زالوسياين  1078ق/471
 ير العميق للنسيج االجتماعي والزوال التدريجي لإلباضية.يالتغ

عرؼ الزاب حضورا ىالليا ملحوظا انطالقا من منتصف القرف 
إذا كانت اإلشارات حوؿ ىذه الناحية قليلة فإنو يظهر يف ـ. 11ىػ/5

االجتماع، ذلذه الناحية قد عرؼ ةغَتا عميقا ف النسيج أادلصادر ادلكتوبة 
ـ( أقدـ 1153ىػ/548دريس، زألاها يف سنة ةعترب جغرافية اإلكطويال. 

كذلك ةشَت إىل امتالؾ العرب فه،    ىذه الوضعية اجلديدةشهادة عن 
: 1989ألراض، ةابعة لقرل الزاب مثل بادس كحصن بشر زاإلدريس،  

(. مل يشر اإلدريس، إىل الرببر سول يف ضواح، بغام كمل 1/264-270
  1/276: 1989يذكر االباضية إال يف حديثو عن كرڤلة زاإلدريس،  

ةؤكدىا النصوص القليلة اليت منتلكها حوؿ  ةىذه اخلريطة اجلديد(. 296
  128  125: 2005الزاب يف القركف الالحقة. لقد الحظ التيجاين ز

  ـ1308-1306/ق708-706سنوات (  يف رحلتو اليت قاـ هبا 186
أف االباضية يسكنوف اجلريد كجباؿ جباية كقسنطينة يف حُت أف شهادةو حوؿ 
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ادلعلومات اليت ةبقى لى مالحظة مباشرة  اجلريد كجربة كزكارة كانت قائمة ع
إعادة النظر  حتتاج إىلكردىا حوؿ احلضور االباض، يف جباؿ قسنطينة كجباية أ

 فيها. إف ركايتو ةكشف لنا يف ادلقابل أمهية الزكايا الرياية يف التحوؿ ضلو
(. فيما يتعلق بالزاب يعترب مثل اجلريد  190: 2005ادلالكية زالتجاين  

 كإقطاع الذئاب اذلاللية يف ادللعبة كى، قصيدة كتبها الكايف الزرىوين
-731( لوصف محلة السلطاف ادلريٍت أيب احلسن ز62: 1989ز

-749ـ(. مرافقا للسلطاف ادلريٍت أيب عناف ز1351-1331ىػ/752
ـ 1356ىػ/758يف رحلتو بالزاب خالؿ سنة ك ( ـ1359-1349ىػ/759

ج النمَتم معلومات مهمة حوؿ كضعية ىذه ادلنطقة يف ا قدـ لنا ابن احل
ـ. يف رحلتو فيض العباب يف احلركة السعيدة إىل 14ىػ/8منتصف القرف 

 كلية ىذه الناحية حيث قسنطينة كالزاب ذكر كجود اخًتاؽ ىاليل للزاب غَت  
قصور( ادلدف القدمية للسيطرة على اجملاؿ على شاكلة عوضت القرل احملصنة ز

القصر الذم بناه عثماف بن عل، بن الرياح، أك ذلك الذم بناه أخوه 
سليماف على أنقاض المباز القدمية زحوؿ عرض للقصور اذلاللية باألكراس 

 ,Meouak  45-42  2003: حسنكاحلضنة الغربية: 
اء خاضع لسيطرة لنا الوصف اجلغرايف فض ربز(. ي.2008:121-123

أصبحت إذف بسكرة عاصمة للزاب كختضع لسيطرة   كما شيوخ قبيلة رياح
(. مل يذكر 435-422: 1990كذلك زابن احلاج    ُتىالليبٍت مزين كىم 

حلساب  تكعمللالستعباد  ت ةعرضيتالالرببر ىنا إال إشارة إىل لواةة 
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مل يكن اغتصاب (. 415: 1990اجلدد  قبيلة رياح زابن احلاج   دلهيمنُتا
العديد من الاتاكل اليت أكردىا ف ، الرببر بالزاب استثناءالقبائل اذلاللية ألراض

صادرة اجملاالت الزراعية من قبل اذلالليُت بعد قتل أك استعباد م ةبُت   السيورم
 (.9/593: 1981الرببر زالونشريس،  

الذم أمضى ةقريبا ستة -ـ( 1406ىػ/808ابن خلدكف زت.  يكم ل
خاصة  كةؤكد  ادلعلومات اليت أكردىا ابن احلاج النمَتم -سنوات ببسكرة

ىيمنة رياح على الزاب كةشكيل شبكة حضرية جديدة انطالقا من ادلدف 
الواحية كالقصور ادلؤسسة حديثا بعد ةشرد زناةة كمكناسة. كتب ابن خلدكف  
كذلك أف اذلالليُت: "ىيمنوا على قرل الزاب كادلغرب األكسط بسبب أف 

(. إف 4/19زناةة مل ةعد قادرة على الدفاع عن ناسها" زابن خلدكف: 
لكن كل ادلدف كالقرل احملصنة  بشرياضور اذلاليل يف إقليم الزاب مل يارغ احل

ألسياد اجلدد. مع ذلك نالحظ كجود إعادة ةابعة لسكاهنا حتولوا إىل قبيلة 
أكالد  كطن  أحياء أصبحت مصطلحات لتوزيع قبل، كاسع ةشكيل للاضاء: 

: 2008مرزكؽ  ىيمنت عليو زلتلف فركع رياح خاصة الدكاكدة زابن 
 (.24: 2009. عمارة  122: 2009. ابن خلدكف  306

يف اجلدكؿ الذم يتضمن قبائل الرببر كظف ابن خلدكف فكرة اجليل 
فيما يتعلق بالرببر الذين احتضنوا ذات يـو االباضية مث الصارية لكنهم يف زمن 

إف التجمعات ُت كيدرلوف كذلك ضمن اجليل الثاين. ادلؤلف أصبحوا سني  
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الرببرية ادلختلاة ادلعنية هبذا التحليل ى، ىوارة  لواةة  دلاية  بٍت يارف  بٍت 
-6/141مغراكة  بٍت برزاؿ  كعجيسة. بالنسبة لألكائل كتب ابن خلدكف ز

( أهنم مارسوا البداكة يف زمنو يف الناحية ادلمتدة بُت مرماجنة كجباية 142
فقد ةأثركا بأسلوب حياة  كبعد خضوعهم لالستعبادبٍت سليم.  جاكركاكأهنم 

ة على مدينة ادلسيلة عجيسة يف اجلباؿ ادلطل   مجاعةالقبائل العربية. كذلك فإف 
بالنسبة (. 6/145بػػ عياض زابن خلدكف:  اذللالستعباد كمت استبدا تةعرض

فقد ختلوا يف  ة مثل بٍت يارف  بٍت مغراكة  كبٍت برزاؿلزناةة فركعها الرئيسي  
أغلبهم عن الزاب كقرركا االنتقاؿ إىل جنوب ةلمساف كإىل ادلغرب األقصى 
ككذلك يف كاحات الصحراء. كمن بق، بالزاب أصبح ةابعا للهالليُت زابن 

ابن خلدكف يف فًتةو أم رابط بُت االباضية  يحدد(. مل 8-7/7خلدكف: 
من بُت كل زناةة الزاب كزناةة كقد أكد أف زناةة اعتمدت ادلذىب ادلالك،. 

بٍت سنجاس كحدىم من بق، على ادلذىب االباض، يف زمن ابن خلدكف 
حتديد موقع ىذه من الصعب فنظرا للوضعية احلالية دلعارفنا (. 7/47ز
الزاب قريبا من  ف ةكوف مستقرة جبنوبأ من احملتملكمن   الصغَتة جلماعةا
ـ 14ىػ/8ار خالؿ القرف ال يزالوف إباضية كىبية كنك   رت أين صلد بربر ريغةڤة

( يف النهاية بٍت برزاؿ ىجركا كلية اجلبل الواقع مشاؿ قلعة 7/48زابن خلدكف  
ضلو األندلس زابن خلدكف   ااعيمج او نزحٍت محاد ةبعا للضغوط الااطمية ك ب

7/53.) 
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ابن -لقد ةسبب كصوؿ اذلالليُت يف حركة ىجرة ضلو الغرب كاجلنوب 
 -لةڤذكر خاصة ةأسيس زناةة لعدة قرل زلصنة يف كر كقد ( 51: 7خلدكف ز
كل، للجماعات الرببرية حتتاج إىل إعادة نظر. يبدك أف القتالع االإف فكرة 

 ماعاتاجلالقادمُت اجلدد أصبحوا أسيادا للسهوؿ كاذلضاب كقاموا بتقليص 
باؿ الرببرية ادلوجودة عن طريق االستعباد أك عرب اإلحلاؽ السكاين. لكن يف اجل

حافظت التجمعات الرببرية على سيطرهتا على اجملاؿ على شاكلة ىوارة يف 
السلطاف احلاص، أيب إسحاؽ يف سنة  غزكة كانت ىدؼاألكراس اليت  

 (.76: 1984ـ زابن الشماع  1250ىػ/648
 حول أسباب زوال اإلباضية من الزاب.خالصة: تأمالت 

بالزاب من ادلذىب  ماعاتاجلعملية انتقلت يف أم فًتة بالضبط كبأم 
ادلذىب ادلالك،؟ لألسف فإف ادلؤشرات ضعياة لإلجابة عن ىذا  إىلاإلباض، 

( 1995:233السؤاؿ. يف دراستو حوؿ الصحراء الليبية رفض جاؾ ةَتم ز
زكاؿ االباضية من الواحات الليبية يعود إىل: األطركحة اذلاللية كاعتقد أف 

بسبب كجود ةقارب بُت الكتلة ادلالكية  لمذىبلويل كةدرجي، زكاؿ ط..."
باضل ةركيباهتم السياسية بينما استطاعوا ةوفَت احلماية  قدبربر ك -عرب

اجلماعات االباضية مل ةكن قوية لتوفَتىا بعد سقوط ةاىرت". من جهتها 
( زكاؿ االباضية 318-307: 2008ز(V. Prévostزؼ. برياو فسرت 

باجلريد التونس، بعدة عوامل مثل احلركب بُت ادلوحدين كبٍت غانية ادليورقيُت  
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التنافس بُت الوىبية كالنكارية  ظهور احلركات الصوفية  انتشار ادلذىب 
بالنسبة للزاب االباضية.  جلماعاتادلالك، مدعما بالقضاة  ككذلك انعزاؿ ا

راع الداخل، بُت االجتاىات ادلختلاة لالباضية لعب دكر كبَت يف فإف الص
إذ مل ةستطع حتقيق التوازف يف ىذه الناحية ةراجع ىذا التيار اإلسالم،  

بسبب كوف غالبيتها ةعود إىل اجتاه كاحد  االجتاه النكارم. إف الارضية اليت 
ذم دخلوا يف طرحها جاؾ ةَتم معقولة كلدينا مثاؿ للعديد من االباضيُت ال

سر السنية احلاكمة مثل إبراىيم بن كامنوم ادلزايت الذم أصبح خدمة قوات األ  
: 2009كاحدا من قادة جيش األمَت ادلعز زأبو العباس الارسطائ،  

أصبحوا بعد ذلك مستبعدين من أصحاب (. ىؤالء االباضيُت 2/572
مذىبهم. كمثلما أشارت إليو ؼ. برياو  ظهور شبكة صوفية سنية مارست 
ةدرجييا نشر ادلذىب ادلالك، بُت السكاف. كذلك حتدث ابن الطواح التونس، 

االباضية  ذات األغلبية ( عن انتشار الصوفية يف النواح،52: 1995ز
إىل أشخاص كثر ة القطب الكبَت أيب مدين باضل التعليم الذم كجهو يف جباي

من ىذه النواح، خاصة حسن بن زلمد بن عمراف الناط، زت. 
كطاىر  ـ(1224ق/621زت.  اينمهالدـ( أبو يوسف 1224ق/621

استقر بعد ذلك يف كاحة ىذا األخَت ـ(. 1248ق/646ادلزكغ، زت. 
أعدىا حوؿ يف دراستو اليت ادلركز الرئيس، لالباضية جنوب الزاب. أسوؼ 

( الدكر 156-144: 2010بُت  صاحل علواين زالية يف داخل إفريقية الو  
كسعادة الرمحاين يف نشر األفكار  اينمهدةلميذ ال بن مراالذم لعبو قاسم 



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                   مجلة دورية دولية محكمة
 

 274 09العدد 
 

مثل سعادة الرمحاين كىو للزاب فقد بالنسبة الصوفية السنية يف الوسط القبل،. 
أصل احلركة اليت حولت ىذه الناحية إىل التصوؼ السٍت. بينما من رياح 

ارةبطت بسكرة بالشبكات الاقهية كظهورىا يف اجلهاز الاقه، ادلالك، يف 
( سجل الزكاؿ 74-73: 2011هناية العصر الوسيط زابن خنتاش ادلسيل،  

ادلالكية كذلك عن صدل احلراؾ  كتب الًتاجمحتدثت  التاـ الباضية الزاب. 
اكس، كلد يف ڤغرايف لاقهاء أصلهم من الزاب مثل أيب العباس أمحد الناجل

اكس باألكراس كمؤلف للعديد من كتب الاقو ادلالك، زأمحد بابا التنبكيت  ڤن
قبائل رياح بالزاب ةغيَتا ىاما  أحدث استقرار(. لقد 1/91-92: 2000

 فقدت الرببرية اليت ماعاتاجليف النسيج االجتماع، شلا أدل إىل ةضعضع 
 سيطرهتا على الغالبية العظمى من اجملاالت.

 السندات البيبليوغرافية:
 المصادر:
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Paul E. Walker, Wilferd Madelung 

  كتاب أعماؿ األعالمن ةح. أمحد سلتار العبادم  كزلمد 1964ابن اخلطيب   -
 ةاريخ ادلغرب العريب يف العصر الوسيط  الدار البيضاء.إبراىيم الكتاين  

  أخبار األئمة الرستميُت  ةح. زلمد ناصر كإبراىيم حباز  1984ابن الصغَت   -
 ادلطبوعات اجلميلة.اجلزائر  

  األدلة البينة النورانيةيف مااخر الدكلة احلاصية  ةح. زلمد 1984ابن الشماع   -
 طاىر ادلعمرم  ةونس  الدار العربية للكتاب.



 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                   مجلة دورية دولية محكمة
 

 276 09العدد 
 

  سبك ادلقاؿ يف فك العقاؿ  ةح. زلمد مسعود جرباف  1995ابن الطواح   -
 بَتكةن دار الغرب اإلسالم،.

ار ملوؾ بٍت عبيد كسَتهتم  ةح. جالؿ أمحد   أخب1984ابن محاد الصنهاج،   -
 البدكم  اجلزائر  ـ.ك.ف.ت.

   كتاب صورة األرض  بَتكت  دار مكتبة احلياة.1996ابن حوقل   -
     ادلقتبس يف خرب بلد األندلس  ةح. بيدرك شادلتا  الرباط1979ابن حياف   -

 كلية اآلداب.
 ب العلمية.  مجهرة أنساب العرب  بَتكت  دار الكت2001ابن حـز   -
  الرحلة  ةح. زلمد بن ةاكيتالطنج،  بَتكت  دار الكتب 2009ابن خلدكف   -

 العلمية.
 .7-6ناسو  العرب  بَتكت  مؤسسة مجاؿ  مج  -
  هناية ادلراـ يف ةيسَت مطالعة األحكاـ  ةح. أمحد 2011ابن خنتاش ادلسيل،   -

.  بن عل،  بَتكت  دار ابن حـز
 كادلمالك  ليد  بريل.  ادلسالك 1886ابن خرداذبة   -
  الديواف  ةح. سلول الزىَتم  ادلناقب ادلرزكقية  الرباط  2008ابن مرزكؽ   -

 كزارة األكقاؼ.
ةح. فَتنر شاارةز كسامل بن   بدء اإلسالـ كشرائع الدين  1985ابن سالـ   -

 بَتكت  دار إقرأ.  يعقوب
  عيوف األخبار كفنوف اآلثار  ةح. فرحات 1981إدريس عماد الدين   -

 االحتاد العاـ التونس، للشغل.الدشراكم  ةونس  
   ادللعبة  ةح. زلمد بن شرياة  الرباط  ادلطبعة ادللكية.1987الكايف الزرىوين   -
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   ةح. عبد القادر بوباية  الرباط  دار أيب رقراؽ.2005مااخر الرببر   -
   أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم  بَتكت  دار صادر.1996 ادلقدس،  -
  كتاب افتتاح الدعوة  ةح. فرحات الدشركام  ةونس  1986القاض، النعماف  -

 ش.ت.ت  اجلزائر  د.ـ.ج.
   كتاب السَت  قسنطينة.1883الشماخ،   -
ةونس  الدار العربية  الرحلة  ةح. حساف حسٍت عبد الوىاب  2005التيجاين   -

 للكتاب.
  كااية احملتاجلمعرفة من ليس يف الديباج  ةح. زلمد 2000التنبكيت أمحد بابا   -
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وادلغرب  ةح. زلمد حج، كآخركف  بَتكت  دار الغرب اإلسالم،  كاألندلس
 .9مج

عة سَت   السَت  ةح. سليماف بوعصبانة  رلمو 2009الوسياين أبو الربيع   -
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  كتاب البلداف  ةح. ميشاؿ جاف دكڤوج  نشر  فرانكاورت  1992اليعقويب   -
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 5591/ 5511تفلفال النسوي باالوراس أثناء الثورة الجزائرية  معتقل

 من خالل الرواية الشفوية وشهادات المعتقالت

 ئرالجزا – -5-جامعة باتنة   -ل جمعة بن زرواد.

 ملخص المداخلة باللغة العربية : 

تتناوؿ ىذه الورقة البحثية دور الرواية  يف كتابة التاريخ الشفوي للمرأة  من          
خالؿ مناذج من شهادات النساء ادلعتقالت يف السجوف الفرنسية أثناء الثورة اجلزائرية 

، معتمدين يف ىذه الدراسة علي معتقالت سجن تفلفاؿ النسوي 1962/ 1954
ل للنساء يف اجلزائر أثناء الثورة التحريرية والذي تأسس سنة  باالوراس الذي يعترب أوؿ معتق

 وخصص لسجن زوجات  اجملاىدين . 1955

 اعتمدنا يف دراستنا علي عدة نقاط أمهها: 

، بسرد  دراسة مناذج من شهادات النساء ادلعتقالت مع أطفاذلن يف سجن تفلفاؿ -
ظروؼ وأسباب االعتقاؿ واحلياة اليومية داخل ادلعتقل وأساليب التعذيب اجلسدية 

 والنفسية اليت تتعرض ذلا ادلعتقالت .
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استقراء بعض الشهادات دلعتقالت سجن تفلفاؿ النسوي مثل / شهادة ذىبية عبيد  -
عشرين امرأة اهلل ، وشهادة الشاسلة بن رمحوف ، وشهادة  مجعة سليماين....أكثر من 

 معتقلة .

حتليل ومقارنة ىذه الشهادات الشفوية بإبراز مدي مصداقيتها التارخيية من خالؿ  -
 الوثائق األرشيفية وادلصادر ادلكتوبة.

إبراز معاناة ادلرأة الريفية البسيطة ومدي حتملها مسؤولية الثورة مع أخيها الرجل من  -
 اجل حترير وطنها .        

 االنجليزية :ملخص باللغة  

This paper deals with the role of testimony in 
writing the oral history of women, through 
models of detainees testimonies of women in 
French prisons during the Algerian revolution 
1954/1962, Relying in this study on the detainees 
of Tifelfel prison  in Aures which is the first 
prison for women in Algeria during the 
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revolution, which was founded in 1955 and  was 
provided to  detain the wives mujahideen. 

- Definition of women’s  jail  of Tifelfel 
addressing the causes and circumstances of its 
founding in 1955 by  the French colonialism, and 
the motives  behind its allocation to  the wives of 

Mujahideen and  rebels. 

- Study models of women detainees testimonies 
with their children in  the prison of Tifelfel, 
listing the circumstances and reasons for the 
detention and daily life inside the prison and 
methods of physical and psychological torture 

suffered by detainees. 

- Extrapolate some testimonies  of women 
detainnees in  women’s prison of Tifelfel Example 
/ the testimony of Dhehbiya Obaidullah, the 
testimony of Achamkha Ben Rahmon, and  the 
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testimony of  Djemaa Soleimani .... More than 
twenty women detained. 

 مقدمة : 

تعد روايات ادلرأة الشفوية مصدر من مصادر التاريخ، باعتبارىا مادة حية 

يعتمد عليها الباحث يف تأريخ حياة ادلرأة ادلعاصرة، خاصة ادلرأة الريفية األمية اليت 

مل تتعلم بسبب االستعمار، نتناوؿ يف ىذه الدراسة التاريخ الشفوي للمرأة من 

 1954/1962أثناء الثورة التحريرية خالؿ شهادات نساء جزائريات معتقالت 

من طرؼ االحتالؿ الفرنسي ، معتمدين يف حبثنا علي شهادات سجينات معتقل 

 . 1955/1962( يف فًتة 2( جبباؿ االوراس)1تفلفاؿ النسوي بغسرية )

 فاإلشكالية ادلطروحة يف ىذا البحث تتمثل يف عدة تساؤالت أمهها:               
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 و أمهية الرواية الشفوية للمرأة يف كتابة التاريخ الوطين للشعوب ؟   ما دور -          

كيف كانت أوضاع وظروؼ النساء ادلعتقالت يف سجن تفلفاؿ     -          
 النسوي ؟ 

قبل اإلجابة عن ىذين السؤالني جيدر بنا أف نتطرؽ إيل أمهية الرواية 
االىتماـ بادلنهج الشفوي عند الشفوية يف التأريخ حلياة اجملتمعات ادلعاصرة بدأ 

العرب ادلسلمني منذ القروف اذلجرية األوىل معتمدين على منهج اإلسناد هبدؼ 
تدوين احلديث الشريف والسرية النبوية وسري أعماؿ الصحابة األقربني وتاريخ 
الفتوحات اإلسالمية، ظهر اىتماـ الباحثني األكاددييني مبوضوع التاريخ الشفهي 

ثاين من القرف العشرين حيث جعلوا لدراسة ادلاضي خاصة حياة منذ النصف ال
األقليات واجملتمعات الفطرية اليت ال تعرؼ الكتابة بتسجيل تارخيهم فمثال قاـ " 
العامل الغريب ادلعاصر) أوربا والواليات ادلتحدة األمريكية( بتجميع الشهادات 

وقد  1945/ 1939ة الشفوية من نساء ورجاؿ عاصروا احلرب العادلية الثاني
اجتهت ىذه الشهادات ضلو األرشيف ومراكز التوثيق وضلو النشر كمذكرات 
وروايات وقصص وأفالـ ليستخدمها أىل االختصاص احملًتفوف فمثال يف  سنة 
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تبنت جامعة كولومبيا مشروع للتاريخ الشفهي كاف يهدؼ يف أساسو إيل  1948
 ( 3) .مجع مذكرات لشخصيات أمريكية عامة

أما يف بريطانيا فقد انصب اىتماـ رواد التاريخ الشفوي يف اخلمسينات و  
الستينات بتسجيل خربات الطبقة العاملة البسيطة ، فأنشأ عدد كبري من ادلؤرخني 
االجتماعيني بربيطانيا والعامل مجعية التاريخ الشفهي الربيطاين يف بداية السبعينات 

جنوب إفريقيا فقد قامت جلنة احلقيقة  ضمن الوسط األكادديي اجلامعي، أما يف
للمصاحلة اليت أنشئت بعد إلغاء قانوف التمييز العنصري جبمع الشهادات الشفوية 
لضحايا العنف النسوي وكل خرؽ حلقوؽ اإلنساف. ومت عقد مؤدترات ولقاءات 
دولية حوؿ التاريخ الشفوي منها مؤدتر العلـو التارخيية يف مدينة بوخارست يف 

مبشاركة مؤرخني من أضلاء العامل وقد نظم ىذا ادلؤدتر من طرؼ  1980ا روماني
اللجنة الدولية للعلـو التارخيية ونشرت أعمالو يف ثالثة رللدات بدعم مايل من 

وتقرر يف  1987منظمة اليونسكو، ومت عقد مؤدتر مبدينة أكسفورد بإصللًتا عاـ 
تاريخ الشفوي. واللقاء الدويل ىذا ادلؤدتر عقد اجتماعات نصف سنوية دلناقشة ال

واللقاء الذي عقد يف جامعة نتاؿ جبنوب  2000الذي عقد يف اسطنبوؿ عاـ 
وادلؤدتر الذي عقد يف اجلامعة اإلسالمية يف فلسطني عاـ   2002إفريقيا عاـ 
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، فهذه ادلؤدترات سامهت يف تشجيع استعماؿ التاريخ الشفوي يف األحباث 2006
 (4)اإلنسانية . األكادديية يف العلـو

سنتطرؽ لشهادات النساء ادلعتقالت يف السجوف الفرنسية ا البحث يف ىذ        
كاف للمرأة اجلزائرية منذ االحتالؿ الفرنسي دور يف أثناء الثورة التحريرية، حيث  

النضاؿ الثوري دلواجهة االستعمار مبشاركتها يف ادلقاومات الشعبية مثل / انتفاضة 
اليت  1857/ 1851( يف منطقة جباؿ جرجرة بالقبائل 5مر)الال فاطمة نسو 

واجهت جنراالت فرنسا للدفاع عن الوطن والدين والشرؼ ، وسامهت ادلرأة يف 
دتوين الثورات الشعبية وكانت القاعدة اخللفية للثوار إذ كانت تزودىم بادلؤف 

 والغذاء وباألدوية والتطبيب واحلراسة ونقل األخبار  ...

توسع نشاط  1954/1962بعد اندالع الثورة التحريرية اجلزائرية             

ونضاؿ ادلرأة وتوزع مابني ادلدينة والريف فمنطقة االوراس كانت أويل ادلناطق يف 

( على 6مصطفي بن بولعيد )بتعيني  ،يت اندلعت فيها الثورة التحريرية اجلزائر ال

رأس ادلنطقة األوىل "األوراس" والذي وضع النواة األوىل جليش التحرير الوطين، 

                                                           

 
 
 



مجلة دورية دولية محكمة                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    
 

 289  09 العدد
 

وقسم جيشو إىل تسعة وثالثني فوجا شاركوا كلهم يف تفجري ليلة أوؿ  نوفمرب 

نطقة األوىل  ادلإذ صلح ثالثة وثالثوف فوجا يف أداء مهامهم، وكاف جيش  1954

الح ست بنادؽ ورشاش، وىذا رجل ديلكوف من س 1500و 1000يضم بني 

 سالح صيد . %75اجليش مسلح بنسبة 

أمر مصطفى بن بولعيد أعضاء ادلنظمة السرية أف  1954يف صيف 
يستخرجوا السالح من مطامر القرية احلجاج بديار عزوي  ومسجد اينركب بآريس 

ـ 1954أكتوبر  08، ليتم توزيعو ابتداء من يـو (7)ـ1948الذي مجع فيها منذ 
 مخس مراحل: على

ادلرحلة األوىل: تكفل مصطفى بن بولعيد وشيحاين بشري وبعزي خلضر حبمل كمية 
 من األسلحة إىل تيزي وزو.

ادلرحلة الثانية: نقلت شاحنة أسلحة إىل ذراع ميزاف بالقبائل، تكفل هبا بن بولعيد 
 وشيحاين.

 ادلرحلة الثالثة: نقلت شاحنة  أسلحة إىل بريكة.
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بندقية من قرية  45أخذ عمار معاش  1954أكتوبر  12: يف يـو ادلرحلة الرابعة
 احلجاج.

وزع السالح على مناضلي قرى 1954أكتوبر  21ادلرحلة اخلامسة: ليلة 
، وقد عمت الثورة مجيع النواحي، وكانت قواهتا العسكرية تتكوف من (8)األوراس
 رجل احتياطي حتت 3000رلاىد باإلضافة إيل وجود  2000إىل  1500

 .  (9)تصرؼ جيش التحرير الوطين

حدد موعد انطالؽ   1954يف ليلة منتصف االثنني أوؿ نوفمرب         
 8، وتعهد مصطفى بن بولعيد على أف تصمد منطقة األوراس ؿ(10)الثورة ادلسلحة

أشهر حىت تنتشر الثورة يف كامل ربوع الوطن، وقد اجتهت األفواج اجملمعة  10أو
رلاىدا،ضلو باتنة، بسكرة،  350، وكاف عددىم يفوؽ قبل الفاتح من نوفمرب

 .(11)سريانة، إمشوؿ، عني لقصر، وخنشلة

بادر "مصطفي بن بولعيد" بتعيني القيادة العامة مباشرة بعد توزيع     
الطالئع األوىل على أىدافها ليضع اجلميع أماـ مسؤولياهتم، وكاف اختياره لشيحاين 
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السياسية كنائب أوؿ لو، واختياره عباس لغرور بشري ليغطي اجلوانب الثقافية و 
وعاجل عجوؿ ليحقق الفعالية يف ميادين التنظيم والتجنيد، حيث أف بن بولعيد مل 
خيطئ يف اختيار ىؤالء النواب الثالثة الذين كانوا حبق قيادة متكاملة على أصعب 

اليت  مرحلة و أصلحها يف نفس الوقت، وبذلك مسيت ادلرحلة  الذىبية لألوراس
 . (12) 1956ايل1954غطت السنوات األوىل للثورة من 

اعترب االستعمار الفرنسي منطقة االوراس من ادلناطق احملرمة وطبقت عليو عدة 
 1955افريل  03قوانيني استثنائية كقانوف حالة الطوارئ الذي صدر يف

اخلاص بإنشاء مراكز  1955سبتمرب  26،وأصدرت عدة مراسيم مثل مرسـو 
 حل اإلدارية ادلتخصصة  للمصا

SECTION ADMINISTRATIVES 
SPECIALISEES 

( وتعد منطقة االوراس أويل ادلناطق يف اجلزائر SAS)يف األرياؼ تعرؼ باسم  
اليت أنشأت فيها ىذه ادلؤسسات وىي عبارة عن تنظيمات شبو عسكرية تعمل يف 

للجيش الفرنسي إطار العمل ادلزدوج االجتماعي والسيكولوجي  والستخبارايت 
(، فقد  فكانت مبثابة أداة 13ادلتخصص يف عملية التهدئة يف القرى واألرياؼ )
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أساسية يف احلرب تسعى إىل إحصاء كل السكاف لضبط عدد ادلتهمني 
( ومن بني مناطق االوراس اليت أسست فيها ىذه ادلراكز العسكرية 14واألبرياء)

ا مركز للمصاحل اإلدارية ادلتخصصة الفرنسية قرية تفلفاؿ بغسرية اليت انشأ فيه
 وجبانبو معتقل تفلفاؿ النسوي .

 :1962/  1955أسباب وظروؼ تأسيس معتقل تفلفاؿ النسوي   -1
يعترب معتقل تفلفاؿ النسوي أوؿ سجن فريد من نوعو يف تاريخ الثورة اجلزائرية      

رة يف منطقة جنوب أنشأتو فرنسا لنساء اجملاىدين الثوار األوائل الذين فجروا الثو 
االوراس دلنعهن من االتصاؿ بأزواجهن و لتهديد الثوار بنسائهم و أبنائهم  
وبسبب العمليات العسكرية ادلكثفة للمجاىدين ، تأسس ادلعتقل يف شهر أوت 

( من طرؼ اجليش الفرنسي وىو عبارة عن ساحة صغرية مغلقة 15) 1955
أطفاذلن من عدة مناطق من  حتتوي علي غرؼ وضعت فيها نساء اجملاىدين مع

 :   1955/1956قري غسرية ومن أوائل سجينات ىذا ادلعتقل يف سنيت 
ذىبية عبيد اهلل زوجة اجملاىد سللوؼ عبيد اهلل  وابنتها الصغرية زكية عمرىا  -

 ثالث سنوات .
 مجعة سليماين زوجة موسي سليماين . -
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لداىا بن جديدي (وو 16فاطمة بلعايش زوجة علي بن احلاج بن جديدي ) -
 (.17فطيمة أربع سنوات وزلمد سنتاف )

 فاطمة زغدود زوجة بن سي عمر الطيب. -
 فاطمة بن زرواؿ زوجة عثماف بن عمر . -
 مهامة بن زرواؿ زوجة عمار بن الصادؽ  بن جديدي. -
 (.18عائشة مفتاح زوجة عبد السالـ مفتاح وبنتيها حدة وفاطمة مفتاح ) -
 بن الطيب .زوجة السبيت وزاين  -
 زوجة إبراىيم بن العجمي . -
 زوجة خذري زلمد امزياف . -
 زوجة حيي امحد.  -
 زوجة خذري عمار بن عجوؿ . -
 زوجة اذلامشي مزياين . -
 (19زوجة زلمد الصاحل بن سامل ....) -
  اذج من شهادات النساء ادلعتقالت:من -2
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ادلعتقالت كنموذج ذلذا البحث اعتمدنا يف دراستنا ادليدانية علي شهادات بعض      
من خالؿ الروايات الشفوية اليت أدلت هبا بعض األسريات عرب اللقاءات 
ادلباشرة وادلسجلة وادلصورة ، ومن أىم ىذه الشهادات اليت استطعنا أف نلتقي 

 معها :

 / شهادة ادلعتقلة ذىبية عبيد اهلل : 1

دلعتقالت األوائل اليت زج ( احدي ا20تعترب السيدة ذىبية عبيد اهلل )        
 1955هبن يف سجن تفلفاؿ النسوي ، والذي دخلتو بعد فتحو يف شهر أوت 

ىجمت رلموعة 1955إذ تقوؿ يف موضوع اعتقاذلا " ... يف أواخر صيف 
من اجليش الفرنسي علي منزيل الكائن بقرية كاؼ العروس بغسرية ، وأخذت 

اؿ ومت وضعنا يف السجن مع رلموعة عنوة مع ابنيت الصغرية زكية إيل قرية تفلف
كبرية من النساء  حوايل أربعني امرأة كاف ذنبنا الوحيد أننا زوجات رلاىدين 

إيل  14ثوار ضد االحتالؿ الفرنسي وكاف عمري يف تلك الفًتة يقارب مابني 
 سنة ". 15

تقوؿ الشاىدة ذىبية عن ظروؼ حياهتم داخل ادلعتقل " يتكوف ادلعتقل من     
صغرية مغلقة ومن عدة غرؼ دينع خروج النساء واألطفاؿ منها وحتت  ساحة

                                                           
 



مجلة دورية دولية محكمة                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    
 

 295  09 العدد
 

( واللفيف األجنيب 21حراسة مشددة من طرؼ اجليش الفرنسي وفرؽ احلركي) 
( ، وكانت دتنع علينا الزيارة من طرؼ أىالينا الذين كانوا يزودوننا بالغذاء 22)

وقاؼ القرية  وادلئونة والذي يتكوف من دقيق القمح والشعري والتمر ويقـو
بتقسيم ادلئونة علي النساء ادلعتقالت ، وكنا نطبخ يف رلموعات يف ساحة 
ادلعتقل ونزود مبياه للشرب عرب صهريج يوضع يف الساحة وال يسمح لنا 

 باالتصاؿ بأىالينا طيلة فًتة االعتقاؿ 

عن موقف الثوار من اعتقاؿ بقوذلاالشاىدة ذىبية عبيد اهلل  وتسًتسل     
اجملاىدين " .. دلا مسع رلاىدو جيش التحرير الوطين باعتقاؿ بعض زوجات 

النساء واألطفاؿ من أبناء منطقة غسرية قرر قائد ادلنطقة اجملاىد زلمد بن 
مسعود بلقامسي ونائبو اجملاىد علي بن جديدي واجملاىد سللوؼ عبيد اهلل الذي 

اىدوف ىجوما بعد اعتقلت فرنسا زوجاهتم وأطفاذلم، ففي شهر أكتوبر شن اجمل
صالة ادلغرب علي مركز الشؤؤف اإلدارية ادلتخصصة الصاص بتفلفاؿ وكانت 
حصيلة ىذا اذلجـو مقتل ضابطني فرنسيني احدمها برتبة مالـز وثالثة عشر 
جنديا وذلك أثناء إنزاؿ العلم الفرنسي يف ادلساء  ولكن النساء مل يستطعن 

 ."  الفرار من ادلعتقل بسبب صغر سن أطفاذلن
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وعن ردة فعل القوات الفرنسية علي ىذا اذلجـو تقوؿ الشاىدة ذىبية عبيد     
اهلل " ... كاف رد فعل اجليش الفرنسي يف نفس الليلة وبعد العملية استنجاد 
بتعزيزات عسكرية من فرؽ احلركي واللفيف األجنيب من منطقة تكوت واريس 

سلحة كالبنادؽ ، فأرادو االنتقاـ وقاـ باذلجـو علي معتقل النساء باخلناجر واأل
من الثوار بذبح أطفاذلم فوجدو عددىم يفوؽ اثين عشر طفال ، فقرروا يف 
النهاية وضع قنبلة فوؽ غرفة األسريات ومت تفجريىا يف منتصف الليل فتم تدمري 

 الغرفة علي رلموعة كبرية من النسوة مع أطفاذلن

 كانت نسبة اخلسائر كبرية ودتثلت يف :

تشهاد فاطمة بلعايش زوجة اجملاىد علي بن جديدي وولديها بن اس -
 جديدي فطيمة وبن جديدي زلمد  .

استشهاد مفتاح عائشة بنت عمر وبنتاىا ، مفتاح حدة بنت عبد السالـ  -
 ومفتاح فاطمة بنت عبد السالـ .

 استشهاد ديينة وزاين ابنة السبيت . -

ومت دفنهن مجاعيا بردمهن يف  استشهاد رقية صايغي ابنة علي بن عمار ، -
 حفرة .  
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وكرد فعل علي اذلجـو حرؽ اجليش الفرنسي سكنات ومنازؿ اجملاىدين     
كمنزؿ بن جديدي علي ودار بلقامسي بوبكر وبلقامسي امحد والطيب ...... 
وقلع أشجار النخيل العائدة لعائلة بلقامسي زلمد بن ادلسعود قائد اذلجـو ونائبو 

وهنب حلي علي بن جديدي وأشجار عائلة عمار بن جديدي بن الصادؽ ...
 النساء من الفضة وبعض ادلواشي  لبعض سكاف تفلفاؿ "

وتذكر الشاىدة ذىبية عن النساء ادلعتقالت " بعد سقوط الغرفة مت حتويل 
 1956النساء إيل سجن أخر والذي مكثنا فيو مدة عاـ إيل غاية أكتوبر 

("23 . ) 

 / شهادة ادلعتقلة مجعة سليماين :2

ادلعتقلة مجعة سليماين من مواليد قرية كاؼ لعروس عرش أوالد حيي             
بغسرية تزوجت بابن عمها اجملاىد موسي سليماين ، اعتقلت  من منزذلا بكاؼ 

بسبب 1955لعروس ووضعت بسجن تفلفاؿ النسوي يف أواخر صيف 
ظروؼ حياهتا انضماـ زوجها للثورة التحريرية اجلزائرية ، إذ تقوؿ الشاىدة عن 

داخل ادلعتقل "..كنا نتعرض للضرب والتعذيب والتهديد بالسالح األبيض لقد 
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قضيت يف ادلعتقل مدة عامني ال يسمح لنا االتصاؿ بأىالينا ونتعرض ألبشع 
 24"أنواع  االىانة والتعذيب النفسي واجلسدي 

 / شهادة ادلعتقلة الشاسلة بن رمحوف :3

جة اجملاىد بن رمحوف زلمد اعتقلت يف سجن الشاسلة بن رمحوف ىي زو       
إذ تروي يف شهادهتا عن حياهتا يف  1958إيل  1956تفلفاؿ دلدة سنتني من 

مئة امرأة من نساء اجملاىدين 300ادلعتقل " ..كاف ادلعتقل يستقبل حوايل 
اللوايت خضعن لإلقامة اجلربية يف السجن ابتداء من الساعة اخلامسة إيل غاية 

ابعة صباحا ، لتعود النسوة إيل بيوهتن يف الصباح لًتعي شؤوف الساعة الس
البيت من طبخ وزراعة ورعي ... ويف ادلساء يذىنب إيل ادلعتقل ففي كل ليلة 
علي الساعة العاشرة يأيت الضباط الفرنسيوف إلحصاء عدد النسوة ادلتواجدات 

ة الرثة وكانت يف ادلعتقل ، وكنا يف الليل نفًتش أكواـ من القش وبعض األغطي
  25حياتنا جد صعبة يف ادلعتقل ")

 آلثار اجلسدية والنفسية علي النساء ادلعتقالت:ا -3
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حسب شهادات النساء األسريات فاف السنوات اليت قضتها ىؤالء         
النسوة يف ادلعتقل خلفت عدة أثار جسدية ونفسية علي حياهتن واليت مازالت 

رة بسبب ادلعاناة اليت عايشنها يف ادلعتقل واليت آالمها إيل غاية الفًتة ادلعاص
 تنقسم إيل مايلي :

 / اآلثار اجلسدية  :1

تعرضت ادلراة ادلعتقلة إيل الضرب واالغتصاب من طرؼ اجليش          
الفرنسي ومن طرؼ جنود اللفيف األجنيب إذ تذكر الشاىدة فاطمة زغدودي 

إيل ادلعتقل مع ابين الصغري وكنا  يف روايتها عن حياهتا يف ادلعتقل " .. دخلت
نتعرض للضرب اجلسدي والتهديد بالسالح األبيض ، إذ أصبت يف احدي 
قدمي بعدة جروح واليت مازلت أعاين من أثارىا وسببت يل بطء يف ادلشي 

( ، أما ادلعتقلة ذىبية عبيد اهلل فتذكر يف شهادهتا " لقد تعرضت يف 26واحلركة" 
رؼ احلركي و بعد تفجري القنبلة جرحت مع ابنيت زكية ادلعتقل إيل الضرب من ط

وانتشلت من الردـ الذي سقط علي كتفي إذ جرحت من الظهر والكتف 
والفخذ واليت مازالت أثارىا بارزة علي شكل ندابات ، أما ابنيت زكية ثالث 
 سنوات فقد جرحت يف رأسها وبقيت تعاين من أثار جروحها إيل غاية وفاهتا " 
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عن حاالت االغتصاب اليت تعرضت ذلا النساء ادلعتقالت يف سجن أما     
فتذكر الشاىدة ذىبية عبيد اهلل "  .. يتم اغتصاب  55/56تفلفاؿ يف فًتة 

النساء يف كل ليلة من طرؼ جنود اللفيف األجنيب باختيار رلموعة من النسوة 
اللوايت ذلن  اللوايت ليس ذلن أطفاؿ صغار وحيولن إيل أمكنة خاصة ، أما النساء

أطفاؿ فيقمن بضرب ووخز أطفاذلن لكي ال يقًتب إليهن اجلنود وإلثارة االنتباه  
و الفوضى يف السجن وىناؾ معتقلة مت اختطافها من السجن من طرؼ 
مسؤوؿ ضابط الصاص  ونقلها إيل ادلركز وىي السيدة العطرة خيلف زوجة 

دي الفرنسيني من صيف اجملاىد بشري تابليت اليت ظلت أسرية يف ادلركز ل
( ، وبسبب شكاوي النساء ادلعتقالت من 27)  1959إيل هناية سنة  1956

اعتداءات بعض اجلنود علي نساء اجملاىدين وبتعاوف مع أىايل ادلعتقالت قرر 
ضباط اجليش الفرنسي وضع حراس من السكاف ادلدنيني يف ادلعتقل حلراسة 

اف وامرأتاف مها : علجية عثماين النساء ومها : زرواؿ الصادؽ وىنداوي رمض
 ( وهبذا توقفت اعتداءات اجلنود علي النساء األسريات .28ومنصورة زرواؿ ) 

 / اآلثار النفسية :2 

                                                           
 
  



مجلة دورية دولية محكمة                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    
 

 301  09 العدد
 

إف احلديث عن اآلثار النفسية النامجة عن التعذيب اجلسدي           
ليس باألمر اذلني بسبب غياب  واالغتصاب للنساء ادلعتقالت يف سجن تفلفاؿ

الدراسات ادليدانية ادلتخصصة والوثائق األرشيفية ، وعزوؼ اغلب النساء عن 
اإلدالء بشهاداهتن عن األوضاع اليت عايشنها يف ىذا ادلعتقل بسبب حساسية 
ادلوضوع ،خاصة بالنسبة للمرأة الريفية احملافظة وبسبب العادات والتقاليد اليت 

 تلك األفعاؿ .دتنع التصريح ب

فمن خالؿ استقرائنا لشهادات بعض النساء ادلعتقالت نالحظ أف نسبة كبرية  
 منهن تأثرف نفسيا مبا وقع ذلن يف ادلعتقل من اعتداءات وتعذيب .

فمثال تذكر ادلعتقلة مجعة سليماين يف شهادهتا "...عندما أتذكر سنوات     
ي وال استطيع القياـ بأعماؿ االعتقاؿ يف سجن تفلفاؿ ارتعش من اخلوؼ وابك

شؤوف بييت اليومية ،ويف بعض الفًتات تنتابين كوابيس وعندما أمر بالسيارة علي 
منطقة تفلفاؿ أغمض عيين لكي ال أري ىذه القرية ألهنا تذكرين بسنوات 

 29ادلعتقل القاسية ..." )

أما السيدة فاطمة زغدودي فتذكر يف شهادهتا عن سنوات األسر "     
زلت إيل يومنا احلاضر أعاين من عدة أثار نفسية بسبب االعتقاؿ كاخلوؼ ..ما
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الدائم من الليل ، وخوفها من نور ادلصباح ألنو يذكرىا هبجومات اجملندين 
الفرنسيني وفرؽ اللفيف األجنيب علي ادلعتقل كل ليلة لتخويفهن واالعتداء 

 (   30عليهن بالتهديد والضرب " )

ىبية عبيد اهلل اليت حتدثت عن اآلثار النفسية إذ تقوؿ " يف شهادة السيدة ذ    
..عندما أتذكر فًتة االعتقاؿ تنتابين نوبات تسارع مفاجئة وخفقاف يف القلب 

 31وتصلب عضلي وحالة ارتعاش، وىي نوع من اآلثار النفسية اجلسدية " )

ر ليل ومقارنة الشهادات الشفوية من خالؿ الوثائق األرشيفية وادلصادحت -4
 ادلكتوبة:

تعترب  الشهادات الشفوية مصدرا من مصادر التاريخ اإلنساين ألهنا           
تؤرخ حلياة األمم والشعوب ، كحياة ادلرأة يف السجوف وادلعتقالت االستعمارية 
أثناء فًتة الثورة اجلزائرية ، وتعد مادة تساعد علي كتابة التاريخ إال أف ىذه 

لقة ، إذ جيب علي الباحث أف يعرضها للنقد الشهادات الشفوية ليست مط
 والتحليل وادلقارنة ويتمثل ذلك عرب النقاط التالية :
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إف الرواية الشفوية تعد مصدرا ثانويا يف حالة وجود الوثيقة ومصدرا أساسيا  - 
عند انعداـ الوثائق األرشيفية وادلصادر ادلكتوبة فعلي الباحث أف يعتمد علي 

ستقرائو للشهادات نظرا لوجود ارتفاع يف نسبة الذاتية يف النقد والتحليل يف ا
 الرواية الشفوية.

علي ادلؤرخ أف يعتمد علي ادلصادر األرشيفية ويقارهنا مع الروايات الشفوية  -
الف األرشيف ثابت والرواية تتغري أحداثها من شخص إيل أخر باإلضافة إيل 

 دور عامل الزمن والسن للراوي. 

حث أف حيلل أحداث الروايات الشفوية ويقارهنا ببعضها جيب علي البا -
 البعض وال يعتمد علي رواية واحدة يف دراستو.   

إف الرواية الشفوية ذلا القدرة علي سد الثغرات واإلجابة عن األسئلة اليت مل  -
تذكرىا الوثائق ، إذ تساىم الرواية يف استنطاؽ ادلسكوت عنو وإثارة بعض 

 مثل / التعذيب ، االختطاؼ ، االغتصاب ، االغتياالت ....القضايا احملظورة 

كثري من ال عن اليت تكشفالرواية الشفوية رغم أمهيتها وقيمتها   إف       
احلقائق، إال أنو جيب على الباحث أف يسلك أسلوب علمي يف التحقق من 

(، من أجل التثبت من صحة الروايات 31)صحة الرواية ونسبتها إيل صاحبها
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ادلنقولة شفويا ومطابقتها مع الواقع الذي تتحدث عنو خاصة أننا نواجو يف 
الرواية الشفوية مزاج الراوي وعواطفو وميولو وحتزبو اليت تبعدنا عن احلقيقة أحيانا 

. 

 : واإلحاالت اذلوامش

( غسرية : تقع بلدية غسرية بوالية باتنة باالوراس اجلزائر  تتكوف من عدة 1
لفاؿ ، مسعودة ، أوالد بوعكاز ، تامحامات ، أوالد ىالؿ  قرى أمهها : تف

أوالد إدير، أوالد عابد ، تابعليت ، حيزة ) شرفة ( ، أوالد فاتح ، أوالد ورياش  
 .غويف ، أوالد ميموف، كاؼ لعروس 

 ( االوراس : تقع جباؿ االوراس يف سلسلة األطلس الصحراوي  شرؽ اجلزائر2
ـ أمهها  جباؿ شليا واليت توجد هبا 1800عن  واليت يفوؽ علو قمم جباذلا

واليت يقدر ارتفاعها ب  –قمة  كلثـو  -اعلي قمة جبلية يف مشاؿ اجلزائر  
ـ ، وجباؿ امحر 2321ـ  ،وجباؿ احململ اليت يقدر علو قممها ب 2328

ـ وجبل االزرؽ يقدر علوه 1646ـ وجباؿ بوعريف 1975خدو تقدر ب 
واريس، تشرؼ ىذه اجلباؿ يف الشماؿ علي ـ ومرتفعات انوغيسن 2172ب 

مدينة تيمقاد و اجلنوب علي منطقة سيدي عقبة  وخنقة سيدي ناجي وزريبة 
يرجع أصل سكاف االوراس إىل اجليتوؿ والليبيوف . مث شهدت ادلنطقة  الواد ،

عدة ىجرات مشرقية كالفينقيني اذ يرجع ادلؤرخوف العرب أصل السكاف إىل 
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العريب ابن خلدوف الذي ينسبهم إىل مازيغ بن كنعاف بن ساـ ادلشرؽ، كاادلؤرخ 
بن نوح  فاالمازيغ أبناء عم العرب والفنيقيوف وىم قـو أشراؼ يدعوف أنفسهم 
األمازيغ أي السادة األحرار وكانوا يرعوف ادلاشية ويلبسوف الربانس من صوفها 

وراس وجلودىا ويأكلوف حلومها مع ما تنبت ذلم األرض. وأغلب سكاف أ
ينتموف إىل االمازيغ ويعرفوف بالشاوية ،   ويتكوف سكاف االوراس بدورىم من 
عدة قبائل منها: أوالد عبدي وبين بوسليماف وأوالد داود التوابة وبين اوجانة 
وأوالد سالـ وأوالد زياف وقبائل أمحر خدو وأوالد فاطمة وقبائل النمامشة 

 فاء وبين فرف.....وينقسموف إيل عربوأوالد سلطاف والغواسري والسراحنة والشر 
 امازيغ .   و

( وافية نفطي، الرواية الشفوية بني ادلقاربة العلمية والضرورة احلتمية يف كتابة 3
 –حوؿ  -اجلزائر–، ملتقي وطين جبامعة باتنة 54/62تاريخ الثورة اجلزائرية 

ادلنعقد يـو  –احلية إشكالية كتابة التاريخ الثورة بني ادلصادر الرمسية والذاكرة 
 ،ص،2015نوفمرب  10/  09

مدى استعماؿ »( مريي عبد زيد عبد احلسني و أ.ـ.د. جبار رشك شناوة،  4
التاريخ الشفوي كمدخل من مداخل تدريس مادة التاريخ يف ادلرحلة الثانوية من وجهة 
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، اجمللد لًتبويةا رللة القادسية يف اآلداب والعلـو، «نظر مدرس ومدرسات ىذه ادلادة
 177، ص، 2010سنة  4و 3، العدداف 9

ـ ونشأت 1830ىػ / 1246ولدت الال فاطمة يف  ( الال فاطمة نسومر:5
تولت أمور الزاوية ، نشأة دينية . وكاف ذلا أربعة أخوة ، أكربىم سي الطاىر 

الال فاطمة نسومر القاعدة مبقاومتها  الرمحانية بعد وفاة والدىا .كسرت 
أف كانت مقتصرة على الرجاؿ فقط ، وقاومت زْحف اجليش  لالستعمار بعد

الفرنسي يف بالد القبائل حيث كانت متابعة لألوضاع ولألحداث يف ادلنطقة 
« احلاج عمر بن زعمـو » اليت قادىا اجملاىد « ثادميت » خاصة بعد معركة 

، ورغم تصوفها وتبحرىا يف أمور الدين 1844ضد قوات اجليش الفرنسي عاـ 
» ويف  1846و 1845تكن غافلة على دتركز الفرنسيني يف تيزي وزو بني مل 

عاـ « ناث ايراثن   األربعاء» دخوؿ « راندوف » مث زلاولة اجلنراؿ « دلس 
، واليت ىـز فيها ىزدية منكرة ، وشاركت جبانب بوبغلة يف ادلقاومة 1850

ء ناث والدفاع عن منطقة جرجرة ويف صد ىجمات االستعمار على األربعا
ايراثن وقطعت عليو ادلواصالت ، وذلذا انضم إليها عدد من قادة األعراش 

 وشيوخ الزوايا والقرى .

أشهر معركة قادهتا فاطمة نسومر ىي تلك ادلعركة اليت خاضتها اىل جانب و 
الشريف بوبغلة يف مواجهة اجليوش الفرنسية الزاحفة بقيادة اجلنراؿ روندوف 

حيث أبديا مقاومة بالغة ، « دتزقيدة » األوىل بربوة  وماىوف ، فكانت ادلواجهة
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لكن عدـ تكافؤ القوات عددًا وعدة اضطر الشريف بوبغلة لألخذ بنصيحة 
ودعيا للجهاد ادلقدس ، فاستجاب « بين يين » فاطمة نسومر لالنسحاب ضلو 

اعهم ذلما شيوخ الزوايا ووكالء مقامات أولياء اهلل ، فجندوا الطلبة وادلؤيدين وأتب
راندوف ويوسف » دلواجهة زحف قوات االستعمار بقيادة « واضية»واجتهوا ضلو 

ومعهما الباش آغا اخلائن اجلودي ، فاحتدمت ادلعركة ، وتلقت قوت « ادلملوؾ
العدو ىزدية نكراء ، ودتكنت فاطمة نسومر من قتل اخلائن  اجلودي بيدىا ، 

ح الشريف بوبغلة ، حينما واستطاعت أف تنقذ من موت زلقق رفيقها يف السال
فإف « راندوف»سقط جرحيًا يف ادلعركة ، الرغم من اذلزدية اليت منيت هبا قوات 
عاـ « عزازقة»ذلك مل دينعو من مواصلة التغلغل جبباؿ جرجرة ، فاحتل 

، ووزع األراضي اخلصبة على ادلستعمرين القادمني معو ، وأنشأ 1854
منها ، وواصل ىجومو على كل ادلنطقة ،  معسكرات يف كل ادلناطق اليت دتّكن

وىذا كلو مل دينع ال ال فاطمة نسومر من إكماؿ مشوارىا يف ادلقاومة ، 
« عني تاوريغ»و« ختبت»و« األربعاء»و« يللنت»فحققت انتصارات بنواحي 

شلا أدى باجليش الفرنسي لطلب قوات إضافية ، فاضطرت على إثرىا إعطاء 
ال سيما بعد « تاخليجت ناث عيسي»ا إىل قرية األوامر باالنسحاب بقواهت

اتباع قوات االحتالؿ أسلوب التدمري واإلبادة اجلماعية بقتل كل أفراد العائالت 
دوف دتييز . ومل يكن انسحاب ال ال فاطمة نسومر اهنزامًا وامنا لتكوين فرؽ 
سريعة من اجملاىدين لضرب مؤخرات العدو وقطع طرؽ ادلواصالت واإلمدادات 

ليو ، وىذا ما أربك قوات الفرنسيني وعلى رأسهم اجلنراؿ راندوف ادلعزز بدعم ع
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القادـ من قسنطينة ، وخشي ىذا اجلنراؿ من « ماكماىوف»قوات اجلنراؿ 
ألف جندي بقيادتو اجلنراؿ  45حتطم معنويات اجلنود فجند جيشًا قوامو 

ومر حيث تتمركز قوات فاطمة نس« آيت تورغ»صوب قرية « ماكماىوف»
فردًا ، ودلا احتدمت  700  ادلتكونة أساسًا من جيش من ادلتطوعني قوامو

احلرب خرجت الال فاطمة نسومر يف مقدمة اجلميع وىي تلبس لباسًا حريرياً 
على الرغم من بالغ يف رعب عناصر جيش االحتالؿ ،و أمحر كاف لو األثر ال

ادلقاومة الباسلة فإف االهنزاـ كاف طبيعيًا شلا دفع الال فاطمة لطرح مسألة 
احلرب ، لكن السلطات الفرنسية نقضت العهد وغدرت  وإيقاؼادلفاوضات 

بالوفد ادلفاوض ومت اعتقاذلم مبجرد خروجهم من ادلعسكر مث أمر اجلنراؿ 
الثورة رلددًا ببالد القبائل وخشية من  مبحاصرة فاطمة نسومر ومت أسرىا .

شخصًا من رجاؿ ونساء لبين سليماف  30أبِعَدْت الال فاطمة نسومر مع 
بتابالط وبقيت دلدة سبع سنوات حتت اإلقامة اجلربية إىل أف توفيت رمحة اهلل 

 سنة بعد مرض عضاؿ تسبب يف شللها . 33عليها وىي مل تتجاوز 

أحد مفجري الثورة اجلزائرية ( ىو 1956-1917( مصطفي بن بولعيد : )6
، قائد ادلنطقة األوىل "األوراس"، التحق حبزب الشعب بعد أحداث  1954

ـ، وانظم إىل ادلنظمة اخلاصة عند تأسيسها، وكاف من 1945ماي  08
. أسر باحلدود 22مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وترأس اجتماع الػ
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ـ، 10/11/1955ة  بقسنطينة يف التونسية الليبية، مث فر من سجن الكدي
 جببل األزرؽ بضواحي نارة. 1956مارس  22واستشهد يـو 

زلمد الطاىر عزوي، الثورة اجلزائرية، أحداث وتأمالت، مجعية أوؿ نوفمرب،  (7
 .51، ص 1994

، دار 1954/1962وىيبة سعيدي، الثورة اجلزائرية ومشكلة السالح  (8
 .23،24ادلعرفة ، ص ص 

مناصرية، "قوات جيش التحرير الوطين ادلتمركزة على احلدود يوسف  (9
الشرقية"، نشأة وتطور جيش التحرير الوطين، منشورات وزارة اجملاىدين، 

 .121ـ، ص 2005اجلزائر، 
الشهيد مصطفى بن بولعيد، ادلتحف الوطين للمجاىد ، سلسلة الثورة (  10

 .71، ص 1954/1962اجلزائرية 
، دار اذلدي للطباعة 1954ت حامسة يف ثورة نوفمرب عمار مالح، زلطا (11

 .110، ص  2012والنشر ، عني مليلة ، اجلزائر ، 
زلمد الصغري ىاليلي، شاىد علي الثورة يف االوراس ،دار القدس العريب،  (12

 .77، ص  2013
 (13  Les archives d’outre mer – aix-en 

provence- Boit n° 6SAS15→ Constrution des 
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S.A.S. 1956.1962. Medina –Teniet, Tifelfel et 
Tikout. 

-1956رشيد زبري ، جرائم فرنسا االستعمارية يف الوالية الرابعة ) ( 14
 41 -43 .:، ص 2010دار احلكمة،  :( ،اجلزائر1962

، دور غسرية يف ثورة التحرير ، اجلزء األوؿ ،مطبعة ادلعارؼ،  عمر تابليت (15
 .143، ص، 2008عنابة اجلزائر ، 

ف رحلة اجلهاد يف ـبلقاسم زرواؿ، فرساف يف اخلطوط األويل  صفحات  (16
  .14، ص، 2012االوراس والصحراء ، دار االوراسية ، 

،من الساعة 2015/مارس/ 13ذىبية عبيد اهلل ، يـو ( شهادة ادلعتقلة 17
    زواال مبدينة باتنة   12صباحا إيل 10
 134،135عمر تابليت ، مرجع سابق ، ص،  (18

( ذىبية عبيد اهلل :من مواليد قرية غويف بغسرية تزوجت بابن عمها عبيد 19 
اهلل سللوؼ الذي يعترب احد مفجري الثورة اجلزائرية يف االوراس إذ شارؾ مع 

مبدينة بسكرة بقطع الطريق   1954يلة أوؿ نوفمرب الثوار يف تفجري عملية ل
واألسالؾ الكهربائية علي مدينة بسكرة ووضع قنبلة قرب فندؽ يؤمو رلندين 
فرنسيني انفجرت علي رلموعة منهم ، اعتقلت ذىبية عبيد اهلل بسبب أهنا 

 .زوجة احد الثوار ووضعت يف سجن تفلفاؿ النسوي ألكثر من عاـ 
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حلركي كلمة تطلق على كل شخص جزائري خائن التحق ا ( فرؽ احلركي:20
بصفوؼ العدو الفرنسي وأخذ على عاتقو كشف أخبار اجملاىدين وادلناضلني 
دلساعدة الفرنسيني جيشا وسلابرات على مالحقة الوطنيني واضطهادىم 

ومهما اختلفت الداللة اللغوية للحركي فإف معناىا االصطالحي عند  وقتلهم.
ببساطة الذين اختاروا الصف اآلخر، الصف الفرنسي ووقفوا ضد اجلزائريني ىو 

 إخواهنم اجلزائريني إما عن كره أو طواعية.
( اللفيف األجنيب : مصطلح أطلق علي اجملندين غري الفرنسيني يف اجليش 21

الفرنسي ، اغلبهم من أبناء ادلستعمرات الفرنسية من غرب إفريقيا " السنغاؿ ، 
صي ،تشاد ..." استغلتهم فرنسا كفرؽ عسكرية يف جيشها مايل ، ادلغرب االق

  . 1955/1962يف اجلزائر ، دلواجهة جيش التحرير الوطين اجلزائري يف فًتة 
 

مبدينة باتنة ،  2015/ مارس /13لقاء مع ادلعتقلة ذىبية عبيد اهلل يـو  (22
 من منتصف النهار . 12صباحاايل 10من الساعة 

بغسرية ، من  2015ديسمرب 20لقاء مع ادلعتقلة مجعة سليماين يـو  (23
  صباحا . 11ايل 9الساعة  

( شريط مسجل عن معتقل تفلفاؿ النسوي إباف الثورة التحريرية  ، من 24
إنتاج ادلركز الوطين للبحث يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية ، إخراج كماؿ 

 غضباف .
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، شريط مسجل عن معتقل تفلفاؿ النسوي ،  ( شهادة فاطمة زغدودي25
 مصدر سابق .

  شهادة ذىبية عبيد اهلل ، مصدر سابق .(26
 .142، 137( عمر تابليت ، مرجع سابق ،ص ص،   27

 شهادة مجعة سليماين، مصدر سابق .  (28
  فاطمة زغدودي ، مصدر سابق . ( شهادة29
 شهادة ذىبية عبيد اهلل ، مصدر سابق . (30

مسائل ادلنهج يف الكتابة التارخيية العربية، دار ادلؤرخ العريب، راىيم بيضوف ، ( إب31
 127، ص.1995
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 الخامسة  الحياة اليومية داخل المعتقالت الفرنسية بالوالية
 4991-4991أثناء الثورة التحريرية 

 جامعة أبي بكر بلقايد..-تلمسان-قسم التاريخ -أ.جالمة عبد الوحيد
 الملخص:

ـ، ان شػػػػ ر 1962-1954عرفػػػػز ار االػػػػر رػػػػتؿ اليػػػػ رة ال  ر ر ػػػػ   ػػػػ   ػػػػٌن    
واسػػػػن ل اػػػػ ت االعػػػػ يتت افسػػػػ عب ر   الةرن ػػػػئ    صػػػػة  ع  ػػػػ    ار االػػػػر و صػػػػة  
ر صػػ    ال ف ػػ  اة   ػػ ، تئػػ  اع بػػدت فرن ػػ  عسػػا دػػة  ال ئ سػػ  ارد ػػدة 

ا جراالبهػػػ  الػػػو ع هبػػػز سػػػ  سئ سػػػ  الاةػػػا واد عػػػ د رػػػ رج الػػػ تد ول   ػػػا عسػػػ
ال اسػع ، مبػ  عت ػز دػة  ال ئ سػ  تيئيػ  افسػ عب ر افسػ ئ  ئ   ار االػػر، 
الػػػ  مػػػ ف اػػػ   ػػػق ان هػػػ ؾ لس يػػػ ؽ ادن ػػػ ف واالب رسػػػ ت الت ن ػػػ نئ   ػػػق رػػػتؿ 

 ال عة ب دارل االع يتت.

 مقدمة:-

اع يػػػدت ال ػػػس  ت افسػػػ عب ر   قضػػػ  سػػػ ؼ  ي ػػػا عسػػػا اليػػػ رة   و ػػػز      
  ػػ  االعػػ يتت ، و ػػد  هػػدت لػػةلة   ػػق وب عػػ   ػػق اليػػ انٌن  صػػًن جػػدا،    

ال ع ػػػػػةئ  ، و دػػػػػتؽ  ػػػػػد يفػػػػػتة افسػػػػػ عب ر ٌن   الي ػػػػػل و اد ػػػػػ دة ارب عئػػػػػ  ، 
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واع يػػ ؿ مػػل يػػبه  شػػ  ه فئػػه قنػػه  ا بػػا قو   عػػ دث  ػػن اليػػ رة    ميػػًن  ػػق 
 األتئ ف دوف حم مب .

الي رة  ع يتت ، واةا قنشأت ال س  ت افس عب ر   عيب اندفع     
اس ي سز هب    د   ق  ٌن الة ق م ف ام ن  ؿ سئ سا  عروؼ و  ا ث 
ودائ  ، ريفم عدـ وج د قدل   ي ز ايرتامهم الةعسا   محل ال تح، تئ   

 م ن ا   جه ف رم  االع يتت  لسش ه  فيط.

وليد م ف اادؼ  ق  نش ت االع يتت ربيئق وب ع   ق األدداؼ ن ج د      
     سا:  

   ع د اال اداٌن عق ادسه ـ الةعسا   الي رة.-

  سئط ادرد ب و اليبن عسا العا صر الو   ع دث  ن الي رة  صد هبرب -
  عا   هتم

 و   ل  يل هببهم  ىل ار نب الةرن ا.

العبل عسا    ال ةر   ال ئ سئ  و الاعرات اره    و جي د    رب  ٌن ق ا ت -
 عسا ال تدة ال دائ .ال سد ال اتد لسي  ت 
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 جئ   ىل    ؿ ادصتت ت هتئئ  العا صر اال   سب    اس   االص حل ال ئت ل-
 اال  دة

 .1الي رة و قددافه  ال  دئ 

 تعريف المعتقل: -1

خي سث االع يل عق الّ جق، ود  لئس  ق ن ع ر ّص، و  سق عسا مّل       
و     ف  لئه ن ئج  لة هبا د رال  قو  ت ف جيبن فئه الّا س و يّئد ترّ  هم فئه، 

 .(2)لي رة   الب ، فت   عّرض  ق   االع يل لسب  مب 

وديتي ف دا ؾ  رد نٌن دب  ن  ز  لئهم اددارة الةرن ئ   ق قعب ؿ، قّ         
فئب  خيّه ن ع االع يسٌن م ف   ال دا    ق الّ ئ سئٌن وااليّيةٌن وال ّس   وعاد 

 .(3)ان ش ر الّي رة عبل العدّو عسا  در ؿ مّل  ق م نز له عت     لّي رة

 تر  ، وزب ّه الع تر     س ي  ؿ األسرى واالع يتت ن ع ف: االدنئ  والع    
 ق اجمل دد ق الع تر ٌن، ويف ل      م ف  عدـ دؤفت عسا  ثر مّل عبسئ  
ع تر    يـ  س  الّي ار هبّد  رام  العدّو فئا يب ف  ق اجمل دد ق اّلة ق و ع ا   

 .(4)األسر
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    عدد  و  1840ليد  دق الةصل األّوؿ  ق االع يتت   ار االر   سا     
 عاد   ا ّ ن 

سئ س  األرض احملرو    ن االي و   ال دائ ، تئ   يـ   (5)اراراؿ '' ئج ''
حبشد االؤ ّد ق ا   ق    الل وقعراش   حم شدات ردئ   دياعهم فئه  تّّت  ق 
ـّ فئب  خيّه الةصل اليّ ئ  ق االع يتت  تّق الرّتت ؿ والّرعا وزراع  قراهبئهم، ق

، عاد   جعسز فرن   قرض ار االر 1954دفع ث رة ن فبرب فيد  دق  ن ان
  ق: (6) اظ    واسع 

الّ ج ف، احمل شدات، االع يتت،  رام  الّ عة ب، الّيتا ت الع تر  ،  -
 .(7) ت  ب الّ   ط الّشؤوف األدسئ )لص ص(

 ودمّ  س ق    ٌّن لا  وج د ف ارؽ خم سة   ٌن الّ جق واالع يل، ف لّ جق  دمي    
 دـ ظه ر احل  رات،  ئاب  االع يل ف  ظهر  ّف   احلروب والّصراع  ٌن 
الّدوؿ، وفئه حيشر ذوو األفت ر احلرّة وخم سث افذّب د ت الّ ئ سئ ، و ذا زالز 
احلروب زالز  عه  االع يتت  وف   يا   دة  احل ل   فّ الّ جق ود     بّر 

   االاّظب  ألّض  ربّد  ق د ئ ف ادرمراؼ،   اس بّرت احلئ ة االدنئ  وافج ب عئ
ف ّف  ع يتهت    سق و  سق سراح  ق فئه ،  (8) عّرهبز قي دول  لتت تؿ و ذا

 ئاب  سج ض     بّر    مائه  ألّف الّ جق   بّ ن   فس يتؿ ادداري واال يل 
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ئئ ت وخي ن لاظ ـ  عٌّن، قّ   االع يل فه  ردٌن الظّروؼ تئ   ت ف    ع  لسه
 . (9)الع تر  

 أنواع المعتقالت:  -1

 les centres de treillages et de)مراكز الفرز والعبور   *
transit): 

دا  رام  خمّصص  لسّ عّرؼ عسا األيب ص الع  سٌن   صة ؼ الّي رة      
  ان ظ ر  (10) ي ا فئه  االع يس ف  ّدة  رتاوح    ٌن الّشهر وثتث  قيهر 

و تتظ   دة   (11) رتئسهم  ىل االع يتت قو   رحيهم  عد ع دهتم  اه 
اال ًّن  ق درؼ هبّ  ط ارئش الةرن ا  (12)االرام    ع ت االت ب اليّ ئ

ودؤفت الّ   ط   بّ ع ف  ت  ل الّ س  ت، وام احلّق     ل االع يسٌن قو 
بل  ت  ل احلرّ   وصتتئ  الّ صّرؼ   ي الهم عسا  ئد احلئ ة دمّ  خيّ ؿ ام الع

و سـ  فئه  االع يس ف   لعبل  (14)ودا قمير االرام  عددا وقمّهه   (13)اال سق
و د  يّد ز  عي   (15)الّش ؽ   ال ارع اجمل ورة   لّ برة   الّيتا ت الع تر  

الّصسئب األمحر   ن ي داهت  التّذع  اة  االرام  ال  م ف  شهد  االع يس ف  ق 
افس  تؿ  ّ   لألعب ؿ الّش    قو اس  تام   العبسئ ت الع تر  ، ومةا 
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الّ عة ب اّلةي م ف   ّسط عسئهم  ّ     اس   اال ت قو   اس   التهر  ت قثا ت 
 (16)افس ا  ؽ

 :(les centres d’hébergement)مراكز اإليواء * 

 ق درؼ ع ال  األعراؽ "جر  ف  ئ ف"،ودا  1955قنشئز   قم   ر      
ج ت  ق الّ دا ًن ذات ال ّ  ن افج ب عا اف  ص دي و تبس  لس دا ًن الّ ئ سئ  

ودا  ق ادجراتات اليبعئ  افهب ه د   اّلو دّ ي ه  فرن      (17)والع تر   
عب عاه  و ان وص ؿ قي  دد قو ار االر حمل ول  راق و    ق الّي رة  ع ؿ الشّ 

   عدة س ات م نز ستت ً قو يفةاًت قو دواًت، ريفم قّض  مل  أرة د  عه  الّرمسا 
 (18)1955 عد صدور   ن ف الّ  ارئ   قفر ل  1956واالاّظم  ّف   سا  

اّلةي دب ج ه مّت    ئق العد د  ق ادجراتات اّلو  ا هة احلرّ  ت ادن  نئ ، 
   ادجراتات:   و ق  ٌن دة

.   ان ترم  الّا س قو االرم  ت   األ  مق واألو  ت اّلو تّددد  االرسـ 

دب جب دةا االرسـ  مّت ربد د  ا دق احلب    قو األ ق ق ق  ت ف ست   
 األيب ص  اّظب  دارسه .
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 ان ال ي ت   قي  اصب   اددارة ربئن األيب ص اّلة ق   ع ف  ىل عر س  
 العبل احلت  ا  أي يتل  ق األيت ؿ. 

و د تّييز دة  االرام  ذم ت  قث ر احلةر   قوس ط ارئش نة ه،  ئاب  ديي ه  
يفتة احمل فظٌن ألّضم ف  روف  ؤس ار االر ٌن قو قّضم  روف دةا ال ؤس د ئعئ ، 

  لّ  يل فهم ف  ةهب ف ف الدة       دة  االرام  لسّشعب اّلةي د    نظردم و 
 .(19)ت  ا اال بّرد ق جيب  ع    ه

  : ( les camps noirs) المعتقالت الّسوداء*

ربز دةا االص سح   جّبن عّدة قن اع  ق االع يتت اّلو لئس ا  قي وج د 
ا  ربّر وج دد ، ّف األيب ص رمسا، ودا ق     شّددة وف   جد قّي نّه رمس

اال   فٌن س ات  ق   ل  ص حل الّشرد  قو عق در ق  تتؿ الّ تـ قو  عض 
الّ ج ت اّلة ق   سق سراتهم مّث   هبع ف  رّة قررى ربز األسر قو اد     

 ، فئ ّم   جئههم  ىل:(20)اررب  

 ي وزو،  ع يتت ادر ئ ر و اه : "وادي عئ ا" و "الربج الع تري"   ئ -1
احمل ج  ق  ق   ل هبّ  ط قو رج ؿ الّشرد    ع   تئ    ّم اس ج اب األيب ص
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ل رؽ الّ عة ب اّلو قص  ز متسئتئ    ار االر  اة  ّدة د  س ، فئّم  دتؽ 
 سراح ال عض قّ   ال    ف فئ هبع ف ربز اد     اررب      ع يتت رمسئ 

  آلفؼ  ق األيب ص ر ن   ع يتت الّ عة ب تئ  م ف   ّج فئه  -2
قيفس ئ هم لسّ عة ب   لتهر  ت قو اال ت قو   ر  عهم لسعبل الّش ؽ س ات   
رد   ارئش )العا     أ  مق       اراد، ذبهئ  الّ  ت ت...(، قو   رد   

 االعّبر ق االيئبٌن   ج ار االع يل.

" و  ع ت س palestro ع يتت اد  دة  اه :   لئ رتو " -3
"maatkas وم نز  ّ م " 

اع ي ؿ االش  ه فئهم   عد عبسئ ت الّ بشئط     لئ رتو، مّث  عد  ف و  ال د 
ت ب -  بّرد  30قو  20 اشر   ارراالد عا و ق عر    رببل قمس ت 

، تئ  م ف االع يس ف  عئش ف دارل دة  االع يتت مت  ش مّل - ع ًندم
" ف ّف maatkas  خيّه  ع يل  ع ت س "واتد  ا ظر دور  لئ ّم   سه، قّ   فئب

 . ع يسئه م ن ا    عبس ف مأدداؼ لسّر    

نماذج عن المعتقالت االستعمارية في الجزائر خالل الّثورة الجزائرية  -3
 بالوالية الخامسة: 4991_ 4999
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 ّف اي داد الّي رة الّ  ر ر   وال ة ؼ الّشعب ت ا  جعل افس عب ر الةرن ا     
 مئةئ  الي  ت عسئه ، لدى عبل عسا ع ا  عق الّشعب مب   ع ؿ  ةّتر  

الّ بت   ق ت هبه  اال الا، واةا ق  ـ عددا  ق االع يتت الّردئ    ق قجل 
 ربيئق ددفه م ف  ق قمّهه      سا: 

 *معتقل بوسوي:

. ين دةا االع يل ( 21)  ع رب  ع يل   س ي  ق قمرب االع يتت   ار االر.    
مم   قع يل ج  ؿ ال       57جا ب سئدي  سعّ  س   داالرة  تغ، عسا  عد 

ـ حم ط  أيج ر الصا  ر تئ  الظروؼ ال  ئعئ  الي سئ  ، 1350عسا ار ة ع 
 رودة يد دة   الش  ت وترارة ع لئ    الصئث وم ف ع  رة عق ثتا  ع تر   

درؼ اددارة الةرن ئ  س دم فئه    ق 1845دارل ،  ع د  ا ؤد   ىل ع ـ 
ج االر  ف يف ل ئ هم  ق اال  جٌن و ين  شتل دادسا م ل نئ  يل ود  ال ّ  ن 
ال  لب  شتل  سةز لسّاظر    ا ي  سئدي  سعّ  س، م ف قّوؿ األ ر  رم ا 
فع ي ؿ ار االر ٌن، سئب  احملتـ  عسئهم   دعداـ، وربّ ؿ رتؿ احلر ٌن 

 .(22)اليّ نئ  مبع يل لسجا د اد   لئٌن واألال ف وتّّت األف ر  الع  ئ ٌن األوىل و 

  س ي  ع يت لسّ ئ سئٌن ار االر ٌن   احلرب الع الئ  اليّ نئ ، و د ف ح  م ف    
فس ي  ؿ ار االر ٌن  عد اندفع الّي رة الّ  ر ر  ،   (23)1955قوت  16  
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 ر د، ف  ُػَرى  82عٌن عسا  ع يل   زّ  1500 ّدرت د   ه افس ئع  ئ  حب ايل 
 3مب  م ف حي  ي عسا زن ان ت هبّئي    سغ د ا    (24) ق دارسه  ّف الّ ب ت

زن ان  حيشر  تّل واتدة  اه  العشرات  15ـ  سغ عددد  1.2ق   ر وعرهبه 
 .(25) ق االع يسٌن

ـ،  ىن 1955و ن اي داد وان ش ر الّي رة رص ص    ال رب ار االري  عد     
 د   م االع يل   (26) ر الةرن ا جب نب االع يل اليدمي  ع يت جد دا. افس عب

و االا ي   1خمصص  لسبع يسٌن ال ئ سئٌن و االا ي   0 ىل ثتث  ق   ـ، االا ي 
، ف   بح لسبع يسٌن الدر ؿ قو ال ج ؿ  ٌن االا دق اليتث   ف    عض 2

سئ ، ألف  عض األفراد  األتئ ف تئ    م ف  ه  ق قجل  عض السي تات الع ال
 م ن ا  ق ع الس  واتدة، لتق   زعٌن فرادى عسا ق   ـ خم سة .

 *معتقل أركول:

ود   ع يل لسّ عة ب االدئ والّاة ا ( 27) ين دةا االع يل يرؽ  د ا  ودراف
وحم ّ  لسع  ر حبئ  مّسب  جات دبع يل  ق االع يتت األررى  ّف وديّروف عسئه 

.و د  ّرت  ه مّل ادد رات ار االر    ق ( 28)وهتد دا ردئ  فئا ل ف  عة    
االع يسٌن الّ ئ سئٌن، مب  سبّئ    درد ب والّ عة ب تئ    جد  ه   ع  م ًنة 

، وز  نئ ه (29)لسّ عة ب   ّ ق فئه  خم سث قن اع اليبن  ق قجل اد رار وافعرتاؼ
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ع يسٌن، وقتئ ن     ر قيفس هم  ق ادس  ف ف   سم  ق قدادم قّي واتد  ق اال
  ؤول دم لسيئ ـ   حلئس ل  دوف الّ اتئل   عض الّشبصئ ت اا ّ   ر ف   ق 

 .(30)  ّرب األر  ر  ىل الّص  ف  الع ّ  

 معتقل بودانس:*

) سد    سعريب ت لئ (   ئدي  سع  س، ديق     ين    ا ي   سرتا ئجئ       
 ق   ل قتد االع يسٌن، م نز د   ه ادس ع  ئ   صل  ىل قمير  1956ج اف 

 ع يل واس عبسز هبددم ق شن قن اع ال عة ب، وف زاؿ  عض  200 ق 
 .31 ع يسئه عسا  ئد احلئ ة لتاهم  ع   ٌن ج د   ونة ئ  

 *معتقل سيدي الشحمي:

 ب ير ا  د ا  ودراف، و د  سئ   ال دا   دبع يسٌن نيس ا  ق  ين االع يل جا
  ع يل   س ي 

وقرز   واررؼ ويفًند   ق االع يتت الص رى الو  ع رب  رام  لس جبئن االؤ ز، 
ـ،  هب ف   ىل  ع يتت مربى   ال رب ار االري 1957و د ف ح   صئث 

 .32ود   ر ب  ق  ع يل قرز   وقرم ؿ

 *معتقل الصفصاف:
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م نز دة  اليتا  االشؤو     عد خبب   مئس  رتات  ق  د ا   سب  ف وسط     
سهل رصب،   ًند  هب  ط س  ا  ر    عيئد حم ط دب  عد ق جسهم  ق 
السةئث األجايب زاالد مج ع   ق احلرم ، م ف دؤفت ال ت ش    عبس ف مل 

 ع يل، 500ال س الل االبتا  دذفؿ االع يسٌن الة ق م ف عدددم  يدر حب ايل 
وم ف االع يل   بصه   اس ي  ؿ االا هبسٌن الة ق اع يس ا ودم   س ٌن و ق 

 هببق وس الل ال عة ب اال  عبس  دارل االع يل     سا: 

مب ي ت، التهر  ت،  اش ر  ئت نئتا، ودرؽ قررى     ا االرت ذمرد    
  80ف لدن تهت ، ق   الشات الةي  ئ  دةا االع يل د  اس بداـ قفعا هببب     

ق   ر  در ز  ق درؼ جادي فرن ا  ق قصل دادي قو 7مئس يفراـ ود ا  
 . 33صئين عسا افل ة ؼ عسا قج  ـ األيب ص فس ا   هم

 معتقل المهدية )بيردو(:*

ـ، عسا قرض زراعئ  1858قنشئ  ع يل االهد   ) ًندو( س  ي    ع ـ    
ودب  ذاة  د ا  مسم، 45واسع  األرج ت،  ين يرؽ  د ا   ئ رت عسا  عد 

االهد   ت لئ   ي  سه  ق الا تئ  ارا  ئ  الشر ئ  سس س  ج  ؿ  رتا ئ  األدراؼ، 
   دا   األ ر م ف االع يل   شتل  ق رئم، ربئط س  قستؾ ي الت  حم د  

  أ راج  را     ق درؼ فئسق ع تري  ؤ ق احلراس  لئت وض را 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 325  09العدد 
 

االع يسٌن دارل االع يل  ىل قز د  دعم  تتب  در   لس راس ،  سغ عدد 
 ع يل جات سم  ق خم سث  ا دق ال دق رتؿ عبسئ ت  1280 ق

   34ال بشئط التربى .

طرق وأساليب الّتعذيب داخل المعتقالت خالل الثورة التحريرية -4
4991-4991: 

( 35)خي سث الّ عة ب   ر تؼ قن اع االع يتت و  ر تؼ قن اع االع يسٌن

ج ت   ة و   زب سث ت ب يّدهت  وت ب ال راال  ال هئبئ  اّلو ولسّ عة ب در 
و ن اي داد الّي رة ار االر   يّددت اددارة الةرن ئ  ( 36)   سهبه  ارتّدوف

   عبس     (37)اةا ؽ عسا االع يسٌن ل جعل  ق االع يتت ج ئب  تيئيئ 
 ذلة خم سث درؽ ووس الل الّ عة ب س ات ار دي قو الّاة ا:

 الّتعذيب الّنفسي:-4-1

سعا افس عب ر  ق رتؿ دةا الّا ع  ق الّ عة ب  ىل رب ئم  عا   ت 
وذلة خبسق جّ   ق اة ؼ والّرعب (38)االع يسٌن و  ئًن قفت ردم وذدائ هتم

دارل االع يتت  دمّ  خيّسث  ص     عض االع يسٌن   هّبرا  ت نة ئ    صل 
 ت  ثر ست    س ئ  قتئ ن  ص ت ه     عض األتئ ف تّّت ارا ف قو اال
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ول  يئق دةا ال رض قنشأت دارل االع يل  ص حل ر ّص    لّدع    (39)قررى
الّاة ئ ، مب     ي ل ال افد ق اردد عسا االع يل   لّ رب تئ  م ف 
ارتّدوف  ص ّة ف صّةٌن    از ٌن ديّر  ئاهب  االع يس ف ودم  تّ سٌن فئش ع ضم 

اال ّجه   ىل الّاب   االيّية   ق رج ؿ د ق هبر   و د ن ت رص ص   سة 
مّث   هبن االع يس ف  عد ذلة   جا ح (40)وسئ سئٌن وقدّ  ت وحم  ٌن و عّسبٌن

 ؤّ ق الّدة  عّئا   تّّت   ّم   جئسهم و ر ئبهم، و  فن ه ت  ق عبسّئ  الّ  جئل 
ودم  يّ م االع يس ف  ىل قف اج مّث  رسل مّل ف ج  ىل جا ح ر ّص  ه فئجرب 

  حل   عسا قرم سم ت  سٌن قيف ئ هم وص  ضم وخم سث قيئ تدم اة ّص ، مب  
 س   ف   لّ ًن سر ع  عسا  سة احل ل  واحلرّاس  ق وراالهم  سه  ف ظه ردم 

 ،واليصد  ق دة  العبسّئ  د   ذفؿ االع يسٌن و ش ئههم   ل ه الم. (41)  لّ ئ ط

 ق االع يسٌن ق  ـ االع يل ارد د مب  م ف ارتّدوف  ي   ف   عة ب وب ع  
، مب  م ف ارا د (42)ذلة ل رع الّرعب   نة ه وجعسه  عرتؼ دوف اال  س  ه

افس عب ر  ف  أ  ف  أفراد ع التت االع يل فئا ع ف ثئ  ه ق   ه مّث  عّة  نه 
، ودةا    خيّسث قثرا (43)و اّتس ا  ه ودي رس ف الة تش  عسئه ق  ـ  رقى اربئن

ردئ   عسا االع يل تئ    بّسا    عض األتئ ف عق ع الس ه قو  ا  ي نة ئ  
 عسا نة ه رجت    عدا عق اآلرر ق.
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و ق األس لئب ق    تر  ف االع يسٌن  ق الّاـ  س ات   ة ئش ارئش ل ن ان هتم 
قو عق در ق وهبن  ترّبات الّص ت   خم سث دئ مل (44)لئت قو لتيرة الّصئ ح
  قص  ز  شّتل اع داتا واهب   عسا االع يسٌن اّلة ق وقجا   االع يل  تئ

دي روف  أر  ر زاالة  ا  دات  ق الّ  ع  الّ   ع  ص  ح  ىل يف    الّ  ع  اليّ  ا  
، مب   ةرض عسا االع يسٌن ة ب  (45)   تا عق در ق  ذاع  ''ص ت ال تد''

سا ج ه  مّل احلّت ـ الةرن ئٌن   ار االر تئ    ٌّن ام قّف فرن     ز ع
الّ  ر ر ال دين مب    ّ   ترّبات الّص ت ص  ت  و   تا  ي دع   ق اال سئيا 
الع تر   اّلو  ت ف و عه  ردئ   عسا نة ئ  االع يسٌن ف جعسهم   ًنوف  ق 

 .  (46) ت ف  ىل آرر دوف وعا  اهم درو    ق ص هت 

االع يسٌن وسة  األس لئب وقررى ت ولز اددارة افس عب ر   اس ب لز  عض 
 ىل ج ن ه ، و  لّ  يل  شتئل  ّ ة ث لي  لسي  ت عسا الّي رة الّ  ر ر   لتّاه  

 ة ل  -ريفم ذم ته    اس ب ل   عض هبع ؼ الّاة س -فشسز   ذلة
 الّ اظئم اّلةي ق    ه ج ه  الّ  ر ر ال دين دارل االع يتت.

 الّتعذيب الجسدي: -1-1
 اقة:الّتعذيب بواسطة األشغال الشّ  -4
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اي هرت دة  ال ّر ي     ع يل '' صر الّ ًن'' تئ     بدـ االع يس ف   
قي  ؿ ي ّ   ف  ع د  أي ف الدة عسئهم، واليصد  ق دة  األي  ؿ د  الّ عة ب 

تئ  م ف ارا د الةرن ئ ف  ةد  ف   الع يسٌن ربز احلراس   ق  (47)ف يفًن
اجمل ورة لسبع يل، فئجربوف (48)االع يل  ىل هبئع ت قو  رام  اليئ دة الع تر  

عسا تةر الرّتاب ونيل اال ت ومجن    جيدوف ق   هم  ق الّ نب واألي اؾ الئ     
واألستؾ الّش الت  االي ّع  والّ ج ج االتّ ر ورس ه   ن الرّتاب   ألرجل 

مّث  ايس ف ذلة االعج ف العجئب  ىل  ت ف الّصان لصّ ه     الب (49)احل فئ 
 رس االع يس ف دة  االها  د اؿ ق ّ ـ الّ ا ، س ات   الربد الي رص  عّدة له، ودي

 .(50)قو احلّر الّشد د و ق دس ع الةجر  ىل يفروب الّشبس  دوف   ّ ث

 الّتعذيب بواسطة كسر الحجارة: -1

دة  ال ّر ي  متسئتئ  و عروف   اة اليدـ، ودا در ي   ردي  و ؤال ، تئ  
و  دق دة  العبسئ   (51)ة ونيسه  و ت ًند  ن ع ه  ؤ ر االع يسٌن جببن احلج ر 

 ق دس ع الّشبس  ىل يفروس ، تئ   ع ن ف  اه   رد    يد دا   ّر 
 أج  ددم ونة ئ هتم، مب   ا ج عق     ر الّشظ     ص   ت   العئ ف 

 .   (52)ف جرته   ىل تّد العبا قتئ ن 

 الحفر والّردم والبناء والهدم: -3
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  بّيل دة  ال ّر ي    َتةِر ُتةٍر  عبئي    األرض، و عد  سب ـ عبسئ  احلةر 
، و د  ايل  (53) ؤ ر االع يس ف  عدد   رد ه  و  تّرر دة  العبسئ  د اؿ الئـ 

االعّة  ف  ىل ق  مق  عئدة لئ ا ا قس ارا، و عد  سب  ه   ؤ روف سد ه  و  تّرر 
 .(54) يس ف و   اةةوف د   هتمدة  العبسّئ   رارا تّّت  ردق االع

 الّتعذيب بالكالب:  -1

 ق ال ّرؽ اال  عبس  لسّ عة ب دارل االع يتت " التتب"، تئ   ت ف 
 درّ   رّصئص  لسّ اتئل   دن  ف ويف ل       ت ف  ق الةصئس  األال نئ  اّلو 

 و  ّم عبسئ  الّ عة ب   لتتب  عّدة درؽ قمّهه :(55)   عبل لس راس 

 لّصراع الفردي:ا -أ

  دة  احل ل    اجه االع يل ل تد  يراس  التتب االدرّ   اّلو   سق عسئه 
حُم ِولً  افرتاسه)( ن العسم قّف االعّةب   ّود دببرودٌن  ق ارسد  درل فئهب  
 دا   ىل االرفيٌن فئش ّد  ئاهب  الّصراع، وق  ـ  ّ ة التسب اّلةي   بّ ن   لّص   

الع يل الّ عئة ، فئاه ر دةا األرًن  ردي  عسا األرض لئت ف ارّئدة وت ل  ا
 .(56)فر    سهس  لستسب

 الّصراع الجماعي: -ب
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  دة  احل ل    سق وب ع   ق التتب عسا  ع يل واتد،  دور ت له 
 . (57)وهت مجه و اهشه  ق مّل ج نب، ف بّ ؽ ثئ  ه وج به  ىل قف  رد ه قرهب 

  دهب ف   ىل دة  ال ّر ي  دا ؾ در ي  قررى  يـ  عسا مجن عدد  ق 
األيب ص    ت ف رتب حم دٌن   ألستؾ الّش الت  مّث  درل التتب 

 ال  لئ ئ  الّ  ر   عسئهم، فئاشب صراع  ئاه  و ٌن 

 االع يسٌن الّ ع ؼ، و د  ا ها دةا الّصراع     ع وفئ ت.

 كون:الّتعذيب بواسطة الوقوف والسّ  -9

  ّسط عي    ال   ؼ مج عئ  عسا االع يسٌن، تئ   ؤ روف   ل   ؼ         
د اؿ الّاه ر و دوف ترم  وف  ل ة ت  ق دس ع الّشبس  ىل يفروس  دةا  ق 
جه ، و ق جه  قررى  رمن االع يسٌن عسا رم سم و رفع ف قذرعهم   از ق  ىل 

 .(58)ح ام  أي ترم األرض، ج عسٌن صدوردم ورؤوسهم  ا ص ٌن وف   ب

 الّتعذيب بالّنار: -9

قّ   الّ عة ب   لاّ ر ف نّه ف    و ه يّدة و   وة  ّف جا ف اّلة ق  عبس ف  ه، 
 ود دا  عض قل انه:
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 شّد الّرجتف ع ر  ٌن و  هبن رب ه  مشع     دة، و د رّسةز دة  العبسئ  
د ول  و صّب ال ا  ق  ، مب    ثق االعّةب عسا(59)ثي      قرجل  عض االعّة ٌن

، ودة  ال ّر ي  اال  يرة ذبعل (60)عسا خم سث قج ات ج به مّث  شعل الّا ر فئه
 االعّةب  ية   ق يّدة األمل.

 الّتعذيب بالكهرباء: -7

 اج  دة  العبسئ   دّ   ف الي  تئ  قّض  ف   يا قثرا   د   لسعئ ف   ذا ع رز 
ئبّدد االعّةب ع ر   و يّئد رجت  و دا  مثّ  ي   د ، و اّةة دة  العبسئ  لئت  ف

 ةرغ عسا ج به وع ت  ق اال ت ل عبئم الّ ئ ر التهر  الا مّث   ّسط الّ ئ ر عسا 
، مب  جيسس االعّةب عسا مرسا  ق تد د (61)األع  ت احل  س   ق ج به

، فًنسل ارتّد  ئ را مهر  الئ  (62)فرت ط  دا  ورجت    تت ـ  ىل قرجل الترسا
اس    سم تد دي   ا ف   رز   حلم االعّةب، ودة  العبسئ   رتؾ عسا    

 ار م آث را   يا ظ درة ألمير  ق عشر ق         عض األتئ ف.

 الّتعذيب بالماء:  -8

  دة  احل ل  م ف االعّةب  عّسق  ق رجسئه   اس   سسة تد دي مّث   بس 
 شرؼ عسا ادر ا ؽ مّث خيرج  رقسه وصدر     ن ت   ت هبّئق دمس ت   ال ت تّّت 
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، مب  م ف االعّةب اّلةي سبأل ارروح (63)ل  ن حلظ ت لئ بس فئه  ق جد د
ج به جيرب عسا ال   ؼ وافس  ب ـ دب ت س رق تّّت درج  ال سئ ف ودةا    

  ة و   اة  رة، مب  م ف ارتّدوف  ي   ف   هبن ُ بن  (64)  ّ ب له ترو  
دارل فم االعّةب و ةرغ فئه اال ت تّّت دي سئ ال  ق و ا ةخ   ال ت، و ية  قتد 
ارتّد ق و ين        عسا رجسئه ف ؽ   اه فئ    ر اال ت  ق فبه و يئ  خم رج 

 .(65)ار م

 الّتعذيب بواسطة الموت البطيء: -9

عة ب ق    الي ل ال  ات    اس     تؼ ار م ع  ا، ع  ا   ق وس الل ال ّ 
 و  ّم دة  العبسئ    لّشتل الّ  يل:

 يـ  ارتّدوف  صسب االعّةب   رش   عسا دئئ  صسئب، مّث  شرع ف   
 عة  ه  صّ  ٌن قسس  هم اذّب جه، ف ف قج ب دب   ر دوف   دروا  ىل 

  سي ف الّا ر عسا  د ه ورجسئه، و د وافن ه ت  اه و ف ا  ان ص روا (66)  سه
 .(67)   عبس ف   ذلة تراسم فئع ا نه  اةس ال ّر ي 

 نشاط المعتقلين في المعتقالت:  -9
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ظّاز فرن   قنّه دبجّرد فصل االع يسٌن عق الّي رة وعق اجمل بن سئ  تئا ف 
روف لسهبـ  واألت اف، و ي  ف جّل قو  هتم   الّ أّسث عسا اال هبا، وف  ا ظ

.لتق (68) ّف اةروج  ق االع يل، دتةا ظّق افس عب ر   ر االر ٌن   حما هم
ج ه  ال  ر ر ال دين سرع ف    رأت  ىل عبسئ    سسز  ق رتا   ىل دارل 
االع يتت  ق قجل  اظئم االع يسٌن    د ر واتد   تد جه ددم    ي و   

افس عب ر   دارل االع يل عق اال  عبر ق ، وذلة خبسق  اظئم   ازي لإلدارة 
 در ق رسق عدد  ق السج ف سبيسز       سا:

 لجنة التنظيم: 9-4

قنشأت دة  السجا     اظئم در ا،  ت ف الرالئس  عروف  لدى االع يسٌن و   
لئس  عروف  لدى الةرن ئٌن ودةا ال اظئم  ت ف   يتل را  سر     هر عسا 

   ئًن و  اظئم االع يسٌن 

 افن ب تات احل  ئ ، حبئ  ف  ت ف افن ب ت  ف ر ه  ال  ر ر ال دين. وحم ر  

مب  م نز السجا  زب دب  دارة االع يل   سم االع يسٌن، ورببل    ل هم  لئه ،  
مب  ول   اه  حلل االش مل اال روت ، و اال بيس    ةص ص     فًن االئ   

لرت  ق اال ت    ئ   1.5سا الص حل  لسشرب، عسب  قف االع يل ف حيصل  ف ع
 ورب ٌن ظروؼ االعئش . لسشرب وخم سث افس عب فت الئ  ئ 
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 لجنة السياسة: 9-1

 يـ  دة  السجا   عبسئ  ال  عئ  و س ئث ار  و    األ ل   نة س االع يسٌن 
 ق رتؿ نشر األر  ر اال عسي    لي رة و ذم ته    االئ د ق االب سة   ع تر  ، 
سئ سئ  و د س   سئ ، ولس ص ؿ عسا وس الل ادعتـ ،عبسز السجا  عسا  

احلص ؿ عسا االعس   ت م ب ثي  عب ؿ الاظ ف  وق  رب االع يسٌن  ق قجل 
افدتع   ل   رات ال ئ سئ  و الع تر   و يرته   و   ئ ه  

 لسبع يسٌن،وددا    خيسق ن ع  ق ال ت  ق ال ئ سا.

 لجنة التعليم: -9-3

م ف  ق قدم     سة ز   ه ار ه  دارل االع يتت ،د   اظئم ال عسئم و      
ف مجئن االييةٌن  الد ق ام  اشئ ه،و دلة اس بر التة ح دارل االع يتت ،أل

درج   ق العسم و نصئب  ق االعرف  ،م ن ا جي بع ف   مل  ع يل  ا ل ف فئه 
،فئشرع ف     جئل  ق ف  عرؼ اليراتة والت     ،تّت ول  م ف   ا  ،و 
 صاة ضم عسا ت ب     ادم ،و ق مث  أرةوف الدروس  ن احلرص عسا 

   69 . عسئبهم مجئن الس  ت الو حي ا ض

و  تث ن ئج  ددا اجمله د اال  اصل قف قيفسب االع يسٌن الد ق م ن ا ق ئٌن    
تٌن در ام، قص   ا  ت   ف الرس الل ألد لئهم، ودتةا  ع رب االع يتت 
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 ؤس  ت ثي فئ  ر ص    ال ا ات األوىل لسي رة ،تئ  ت ؿ االع يس ف ق  اب 
  70 .ال ن ان ت اليددي   ىل س  رات وتجرات لسدراس

مب    ـ االيية ف   لي ت وب ع   ق احمل هبرات الو   ز تئ ة االع يسٌن    
،حم ولٌن  دلة زبةئث االع ن ت الاة ئ  لسبع يسٌن ، وددا    م ف    ددم  دي ن  

   71وثي    التة ح الةي خي هبه يع هم.

 لجنة المساعدات: -9-1    

و هب ه   يدمي ادع ن ت لسةيرات ،ر ص   اهم الد ق مل  تق ام ا ص ؿ     
 ع التهتم ،لدى عبسز دد  السجا  عسا مجن األ  اؿ  ق االع يسٌن الد ق 
حيصس ف عسا    لغ   لئ   ا ظب   ق ع التهتم ،مث  يـ     ز عه  عسا 

ل ةر ، و ق قجل     يئه  وعسا االع يسٌن االةرج عاهم ، لئ  عئا ا س  عسا ا
هب ط األ  ر قمير، عبسز السجا   ىل مجن ايرتام ت ر      درت  ةرنة 

     72فرن ا واتد لسشهر.

 لجنة التهريب: -9-9

 ق قجل  ذم ح عبسئ ت الةرار  ق االع يتت، م نز را  ر ص  دارل    
 االع يل ال اتد 
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 يدمي  ي ر ر  لس هر ب ،تئ   يـ  عسا مجن األ  اؿ ،يرات األل   ،  عداد و
 ر ص  ت ؿ 

نظ ـ احلراس   ن هب ط و ربد د قو  ت   د ل احلراس الا   هتم ،وآرري ت ؿ 
ال ا ت ااادسا لسبع يل ودلة  ق قجل  عئٌن ني ط ال عث   اردراف لسةرار، 
و هب ه  ق    اديراؼ عسا ار ئ ر  ع يسٌن    فر لد هم يروط الص   ارئد 

 ال ئ سا  ق قجل   هئل عبسئ ت الةرار.و الي ة ال دنئ  و الا ج 

 لجنة الرياضة: -9-9

هت م دد  السجا    اظئم دروس و در   ت   الر  هب  ال دنئ  م الص رع  الئ   نئ  
ورفن األثي ؿ ومرة اليدـ ومرة ال س  ،ويفًن دلة  ق قن اع الاش د ت الر  هبئ  

 73الو  ي ي ار م و اشط العيل.

 لجنة االحتفاالت: -9-7 

هت م   تئ ت األعئ د الد ائ  وال دائ ،ر ص   اه  افت ة ؿ  أوؿ ن فبرب ،وميًنا 
   م نز دد  افت ة فت  اظم عسا يتل لئس  سر   ، ا  ش  ق رتا  
خم سث اال اهبئن الو ا  ار   ط   لي رة ،و   جيري  ق قعب ؿ وتشئ   ق درؼ 
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  لي رة وج ه  ال  ر ر  جا د افس عب ر وعسا صب د وسب سة الشعب ار االري
 74ال دين.

مب  م ن ا   ا ف  ف عسا تةظ األن يئد ال دائ  والدروس الد ائ  الو   ا وؿ 
  لشرح وال ةصئل، ىل ج نب قع  ت دروس   ال  ر خ ادست ا وار االري 
فس بتص العرب  ق سًن ق   ؿ و  دة الي رات الشع ئ  ار االر  ، ودةا    

 نة ئ  االع يسٌن و ي    يبصئ هم ال دائ .انعتس  جي    عسا 

 لجنة االنضباط: -9-8 

ليد قدت ال رورة احل بئ   ىل  جي د دة  السجا  ،دارل االع يتت فت  ات     
لةلة م نز  ظهر  د  عسا خم سث افن ب تات ال ئ سئ  والشراالح افج ب عئ ،

ف  ىل  ق تٌن ألرر رتف ت و  ش جرات ،وصل  ع ه     عض األتئ 
تدود افي   م ت   أل دي وتّت   ل ت مٌن، ودا   درل السجا  حم ل  حم ر   
ال  سط والظسم عق در ق نصرة االظسـ  وردع الظ مل دبب سث األس لئب 

 75وال رؽ.

 خاتمة:-
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 ّ  ح دمّ  س ق قّف حم وفت فرن   لع ؿ الّشعب عق الّي رة و  ن مّل 
ال شر   واال د   عاه   ق رتؿ       االا دق احملّر   وال ّّج   لّشعب  اد دادات

ار االري دارل الّ ج ف واالع يتت   تت   لةشل وذلة راجن  ىل  درة وسبّتق 
 ن  الشعب ج ه  الّ  ر ر ال دين عسا اررتاؽ دةا احلص ر  ة ل ال   ـ و آزر

وي ت ت دارل  ع ه ال عض، و ّ  ح ذلة  ق رتؿ  ت  اه ةت   
دورد  األس سا هتر ب االؤف  ىل  رام  ج ه  الّ  ر ر   ار  ؿ م ف االع يتت  

 و  ر ب األر  ر عق األوهب ع الع ّ   اّلو  شهدد  الّ جق قو االع يل.

ذم ح ج ه  الّ  ر ر ال دين   رب  ل الّ جق قو االع يل  ىل  دارس لاشر    
ل دائ ، مب  س مهز الّ ج ف واالع يتت العسم وال عا الّ ئ سا ودروس    ا

  الّ عر ث   لي ّئ  ار االر    ق رتؿ  راستت  عض االع يسٌن  ىل  اّظب  
الّصسئب األمحر الّدويل اّلو  تشث العد د  ق الظّروؼ واالع  تت التّ ن  نئ  

 .تاّلو  ع  ل س  الّ جا ت واالع يسٌن عسا تّد س ات دارل الّ ج ف واالع يت

 الهوامش:
 

،  اشػ رات   ػ ع ادعػتـ تدخل في الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثوورة. حمبد ال  در، ل ػرش: 1
 و اليي ف  

 .96و ال ت  ق حل ب ج ه  ال  ر ر ال دين، ار االر، د ت ، ص 
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،  اشػ رات اال  ػث الػ دين لسبج دػد، االؤس ػ  ال دائػػ  ذكريوات المعتقلوينحمّبػد ال ّػ در، عػ وي:  2

 .13،  ص 1996لت ص ؿ والاشر، ار االر،
، االرمػػػ  السوووجون والمعوووتقالت والمحتشووودات الفرنسوووية أثنووواء الثوووورة التحريريوووةع  ػػػد،  سعئػػػدي:  3

، صػػػس   ال  ػػػ ث وال  ثئػػػق 1954الػػػ دين لسدراسػػػ ت وال  ػػػ    احلرمػػػ  ال دائػػػ  وثػػػ رة قوؿ نػػػ فبرب 
 .9، ص 1999  الرم ،  ي 

ع والتعووذيب فووي واليووة حوورب الجزائوور ومراكووز الجوويش الفرنسووي للقمووع ػػد التػػرمي،   صػػة ؼ:  4
 .146، ص1998،دار ال ع  لس   ع  والاشر،   ا ئا ، 4991-4991سطيف 

 thomas bugeaud de la) دػػػ     ػػػ س رو ػػػًن  ئجػػػ   دوف  ئتػػػ نًني بيجوووو: 5
piconnerie)ان ػػّم  ىل ارػػئش   صػػة ؼ  ةرن ػػ  دبد اػػ  لئبػػ نج 1784:ولػػد   يػػهر قم ػػ  ر ،

    اجه  األ ًن ع ػد  1836،  دق تئ  ه الع تر     ار االر سا  1804احلرص اد رباد ري سا  
les militaires à la counquete  : pierre guiral et autreالي در،  اظر:    

, p 140.  : criterion, paris     1992 , Ed 1857)-de l’algerie (1830 
، 2006،نػػ فبرب 169،عأول نوووفمبروسػػ  معتقوول قصوور الطير)قصوور األبطووال(  شػػري، عبػػ ر:  6

  .90ص
قنشػأت دػة    (S.A.S)( les sections administratives specialisees ):لصػ ص 7

 صػس      ا يػ   30الػةي فػرض  parlange  ػرفنج  ق   ل اراػراؿ 1955االص حل   س  برب 
ف ر ػػػ   ىل االت  ػػػب العر ئػػػ  ومػػػ ف  ذلػػػة   عهػػػد احلػػػ مم العػػػ ـ الةرن ػػػا األوراس، ودػػػا  ػػػةلة عػػػ دة 

  ر االر' ج ؾ س س  ؿ' ص تب قّو ؿ  شروع اسرتا ئجا ي  ل لسي  ت عسا اليّػ رة ، و اػة  أسئ ػه  
صػتتئ ت  أسػئس  1955ج  سئ   9   عةز قعدادد   شتل  ددش ر ّص   عد قف  اح  اش ر 

ج بػػ عا وال  ػػئت ل جا،لسجئش الةرن ػػا   األوسػػ ط ارب دًن ػػ  وم نػػز  هّب هػػ   تيئػػث العبػػل اف
: تواريخ منطقوة ار االر    يصد ع اػ  عػق  ج هػ  وجػئش الّ  ر ػر الػ دين،  اظػر: حمّبػد، وػ ود وآرػروف

،  ت  ػػ  الّريػػ د لس ّ  عػػ  والّاشػػر 2، ج4991-4831سوويدي بلعبوواس خووالل الفتوورة االسووتعمارية 
 .165 – 136ص  –ص ، 2005والّ  ز ن، ار االر، 
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المعوووتقالت فوووي الجزائووور أثنووواء الثوووورة التحريريوووة ودور ضوووباط الشووو ون : حمّبػػػد ال ّػػػ در، عػػػ وي 8

، العػػػدد الرا ػػػن،    اػػػػ ، لتوووراث، وسػػػػ  ااألهلية)الصووواف( فوووي الحووورب النفسووووية داخووول المعوووتقالت
 .76، ص1989

 . 14، االصدر الّ   ق، ص...ذكريات المعتقلين: حمّبد ال ّ در، ع وي 9
، قدروتػ  دوم ػػ را    الواليوة الّرابعوة نموذجوا 4991-4991الثّوورة الّتحريريوة : يػ  اف، نظػًنة 10

 . 454، ص 2008-2007 - سب  ف–الّ  ر خ االع صر، ج  ع  قيب  تر  سي  د 
  لساشر، ،  رمج :ع مل خم  ر، دار اليص 4991-4991قاموس الثورة الجزائرية ع ي ر، ير :  11

 .315، ص2007ار االر، 
ايػػػ هر دػػػةا الّ اظػػػئم ادداري االػػػدئ   سػػػا ات اليّػػػ رة الّ  ر ر ػػػ  عػػػرب مػػػّل قرمػػػ ت  المكتوووب الثّووواني: 12

ار االر، و هّب ه ار س   وال    عق االعس   ت ت ؿ الّي رة وربد د ق  مق الّ عث واليّ ة واس  تا  
لرّتيفئب والرّتدئػب واديفػرات والّ يػّرب  ػق االػ اداٌن ار االػر ٌن. لص حل افس عب ر، و ع بد   ذلة عسا ا

 . 154 اظر: ع د الترمي،   صةص ؼ: االرجن الّ   ق، ص
، االس يػػا اال ػػ ريب الّتعووذيب وتداعياتووا وواقووع المعووتقالت بووالغرب الجزائووري س ػػ ري، سػػئد قمحػػد:  13

لي رة ال  ر ر  ، ج  عػ  ارػئتيل الئػ  س ت ؿ سئ س  ال عة ب افس عب ري و داعئ هت  االع صرة رتؿ ا
 .45، ص 2005، ار االر،

، 1960ج نةا11، 59، عالمجاهد، جر دة الّتقارير الّدولية تفضح مجرمي الحرب الفرنسيين 14
 .5ص
 .315ع ي ر، ير : االرجن الّ   ق، ص 15
 .5، االصدر الّ   ق، صالّتقارير الّدولية تفضح مجرمي الحرب الفرنسيين 16
 .320 ي ر، ير : االرجن الّ   ق، صع 17
 .456ي  اف، نظًنة: االرجن الّ   ق، ص 18
 .321ع ي ر، ير : االرجن الّ   ق، ص 19
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20 une drôle de justice(les magistrats dans la :  SYLVIE, THENAULT

, 75013 paris. hovelacque-, Ed: la découverte, 9bis, rue abelguerre d’Algérie
p30.                                                                

قدسق دةا افسػم عسػا  ع يػل ج ػ ؿ الّ ػ    زبسئػدا الػآثر فرن ػ    ار االػر ن ػ   ل  سػ ي اال لػ د    21
ئ ا ـ، وايػػ هر دب اعظػػه العظئبػػ    اجمل بػػن اال ػػ1704ـ و ػػ   سػػا  1627"دجيػػ ف"  ةرن ػػ  سػػا  

معتقوووول التػػػ ث لئتا، ولػػػػه  ػػػػق االؤّلةػػػ ت    عسػػػػم الّتدػػػػ ت والةس ػػػة  وال ّػػػػ ر خ . اظػػػػر: قمحػػػػد،خم  ر: 
 .15 – 14ص  –، ص 1984، ار االر،  ج اف 60ع  أّول نوفمبر ، وّس بوسوي

، قدروتػػ  دم ػػ را ، 4991-4991الثّووورة الّتحريريووة فووي الواليووة الخامسووة   جسّػػ ، ع ػػد اجملئػػد:  22
 .282، ص 2008-20074،  سب  ف، -ج  ع  قيب  تر  سي  د –  م الّ  ر خ 

 .79، االرجن الّ   ق، ص3، عالمعتقالت في الجزائر...: حمّبد ال ّ در، ع وي 23
 .26 – 25ص  –، ص 1998، سئدي  سعّ  س، 1، عأضواء تاريخية وّس :معتقل بوسوي 24
 .283، ص الّ   قجن   جّس ، ع د اجملئد: االر  25

 .17...، االصدر الّ   ق، ص : ذكريات المعتقلينحمّبد ال ّ در، ع وي 26
 .91 شري، عب ر: االرجن الّ   ق، ص 27
 .81، االرجن الّ   ق، ص 3ع ... المعتقالت في الجزائرحمّبد ال ّ در، ع وي:  28
، االس يا اال  ريب... الجزائريالّتعذيب وتداعياتا وواقع المعتقالت بالغرب سئد قمحد،  س  ري:  29

 .46، االرجن الّ   ق، ص
 .18_  17االصدر الّ   ق، ص _ ص  ... ذكريات المعتقلينحمّبد ال ّ در، ع وي:  30
، ار االػػػػػػػػػر، جػػػػػػػػػ اف 34،عمجلوووووووووة أول نووووووووووفمبر، السوووووووووجون والمعوووووووووتقالتحمبػػػػػػػػػد، رتصػػػػػػػػػا: 31

 .12،ص1980
 .86، االرجن الّ   ق، ص 3ع ... المعتقالت في الجزائرحمّبد ال ّ در، ع وي:  32
 ر:س.حمبػػد   -السوونوات الداميووة موون حوورب التحريوور الجزائريووة–العقيوود لطفووي  س  ػػق،  ػػ يل: 33

 .108-107ص-، ص2008ني دي، االؤس   ال دائ  لست  ب ار االر،
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، مجلووة أول نوووفمبر، االس يػػا الػػ دين تػػ ؿ ال ػػج ف واالعػػ يتت قثاػػ ت الي رة: ع يػػل  ػػًندو   ذجػػ  34
 .78، ص2000ار االر، ، 164ع
 . 36، االصدر الّ   ق، ص...ذكريات المعتقلين: حمّبد ال ّ در، ع وي 35
،  ػػػػػ نس، 8، عجريووووودة المجاهووووود، الّ عػػػػػة ب افسػػػػػ عب ري   ار االػػػػػر فا نػػػػػه وقسػػػػػ لئ ه ال تشػػػػػئ  36
 .6، ص1957قوت5
 االر،ار االر، ،  ةمرة ال ا  األوىل   ج  ًن ،ج  ع  ار التعذيب خالل الثورةد   ش،  ص ةا:  37
 .31ص
نماذج وشهادات عن ساسة الّتعذيب االستعماري بالجزائر من خالل ذكريوات   ني ب، خم  ر: 38

 .120االس يا اال  ريب.. ، االرجن الّ   ق، صالمعتقلين وجرائم فرنسا بالجزائر 
وسّػػػ    (4991-4997الّتعوووذيب: قووراءة فوووي جريووودة المجاهوود): قمحػػد رهبػػ اف، يػػػرؼ الػػّد ق 39
،  صػػدر عػػق االرمػػ  الػػ دين لسّدراسػػ ت وال  ػػ    احلرمػػ  ال دائػػ  وثػػ رة 8وسّػػ  سداسػػئ ، ع  مصووادرال

 .23، ص2003،   ي1954ن فبرب 
، يػػر ط وثػػ اليا  ػػ رخيا تػػ ؿ االعػػ يتت الةرن ػػئ    ار االػػر وأقيمووا المعووتقالتسػػعئد، عػػ الا:  40

عسا الّ  ع  الّ  سع   2010  رس19  لّ سة   ف ار االري  ـ  قثا ت الّي رة الّ  ر ر  ، احلسي  اليّ نئ ،  ّ  
 لئت(.

 .3، ص1957د  برب1، اجمل دد، جر دة  ق ق  مق الّ عة ب  ىل احمل شدات ّص  سجٌن:  41
 .5، ص10، ع1957س  برب5، لمجاهداجر دة  حرب الجزائر 42
 .106... ، االصدر الّ   ق، صذكريات المعتقلين: حمّبد ال ّ در، ع وي 43
نماذج وشهادات عن سياسة التعذيب االستعماري بالجزائر من خالل ذكيات    ني ب، خم  ر: 44

 .113،االس يا اال  ريب....، االرجن ال   ق، صالمعتقلين وجرائم فرنسا بالجزائر
 .35، االصدر الّ   ق، ص ...ذكريات المعتقلين: حمّبد ال ّ در، ع وي 45
 الّ   ق.سعئد، ع الا: االرجن  46
 .32د   ش،  ص ةا: االرجن الّ   ق، ص 47

 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 343  09العدد 
 

 
، ػػ نس، 13، ع(المجاهد)العربيووة، جر ػػدة موون أموواكن الّتعووذيب ملووى المحتشوودات ّصػػ  سػػجٌن:  48
 .3،ص1957د  برب1
 .88_  87، االصدر الّ   ق، ص _ ص  ...ذكريات المعتقلينحمّبد ال ّ در، ع وي:  49
 .205_  204، الرجن الّ   ق، ص _ ص 4، عجزائرالمعتقالت في الحمّبد ال ّ در، ع وي:  50
 .33د   ش،  ص ةا: االرجن الّ   ق، ص 51
 .207، االرجن الّ   ق،ص4ع ... المعتقالت في الجزائرحمّبد ال ّ در، ع وي:  52
 .114، االس يا اال  ريب...، االرجن الّ   ق، ص : نماذج  ني ب، خم  ر 53
 .91االصدر الّ   ق، ص ... المعتقلينذكريات : حمّبد ال ّ در، ع وي 54
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غير مشروعة  ونقل ملكيتها بطرقحماية الممتلكات الثقافية من اإلتجار 
 (1004-4591) الدوليةاليونسكو  في ظل إتفاقيات

 الجزائر -4-جامعة باتنة  - هدوش صالح الدين د.
 

 الملخص

من خبلل ىذه الورقة إىل التعريف باإلطار القانوين الدويل الذي يكفل  نسعى
يف  نقل ملكيتها بطرق غَت مشروعةمحاية ادلمتلكات الثقافية من اإلذبار و 

 ليونسكوإتفاقيات امن خبلل ما جاء يف فًتات السلم أو النزاع ادلسلح 
اليت تتعدى سرقة اآلثار  عملياتدلواجهة  التعاون الدويلتوضيح أمهية و ، الدولية

نرغب يف توضيح رلموعة التدابَت العملية اليت من كما حدود الدولة الواحدة،  
ما واإلسهام يف نشر الوعي حول ، إعادة ادلمتلكات الثقافية إىل أصحاهبا شأهنا

من فقدان للذاكرة التارخيية وادلعلومات  واقع األثريةهنب ادلتاحف وادل يًتتب عن
 ديكن تعويضها. مية اليت الاألثرية والعل

Abstract 

We seek through this paper to publicize the 
international legal framework which ensures the 
protection of cultural property from the trafficking and 
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transferred illegally in periods of peace or armed conflict 
through what is stated in UNESCO agreements 
international. We want to clarify the importance of 
International Corporation to counter the theft of 
historical patrimony that go beyond the limits of the 
one state. As we wish to clarify the package of measures 
that will allow the return of cultural property to their 
owners, and to contribute to raising awareness about the 
consequences of the looting of museums and 
archaeological sites from the loss of historical memory, 
archaeological and scientific information that cannot be 
compensated. 

 تمهيد   

اإلذبار غَت ادلشروع الذي عرف منوا  نشاطتعاين ادلمتلكات الثقافية من    
من أكرب مهددات إفقار ادلتاحف وادلواقع األثرية وادلؤسسات  وأصبح متزايدا

من شلتلكاهتا الثمينة، لذلك سارعت الدول وادلنظمات العادلية إىل زلاربة الثقافية 
من خبلل رلموعة من التدابَت القانونية والعملية، لعل أمهها عقد ىذا النشاط 

العادلية ربت إشراف منظمة األمم ادلتحدة للًتبية  1رلموعة من اإلتفاقيات
 والعمل على ذبسيد مضموهنا على أرض الواقع، 2والعلم والثقافة ) اليونسكو(
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 1970ىاي وقد وقعت اجلزائر على بعض من ىذه اإلتفاقيات مثل إتفاقية ال
بشأن التدابَت الواجب إزباذىا حلظر ومنع إستَتاد وتصدير ونقل ملكية 
ادلمتلكات الثقافية بطرق غَت مشروعة، على إعتبار أهنا من بُت البلدان 

من ىذا النشاط والساعية حملاربتو وكل ما من شأنو إحلاق الضرر  3ادلتضررة
القائم، تتعامل معو وتتفاعل  دبوروثها الثقايف، وألهنا جزء من النظام الدويل

 .4داخلو وتتأثر دبا حيدث بو من حوذلا

اإلطار القانوين الدويل الذي يكفل محاية ادلمتلكات الثقافية يتناول موضوعنا    
تها بطرق غَت مشروعة من خبلل ما جاء يف اإلتفاقيات ونقل ملكي اإلذبار من

أكرب منظمة  أن ىذه األخَتة ، على إعتبار5العادلية اليت أشرفت عليها اليونسكو
تعٌت حبماية الًتاث  6متخصصة يف إطار منظومة األمم ادلتحدةعادلية حكومية 

مصدر ىام للتشريعات الوطنية  بأشكالو ادلختلفة، وإتفاقياهتا 7الثقايف العادلي
هتتم بتنظيم منظمة ادلوقع عليها، كما أهنا واثيق الدولية تكيف حسب ادلاليت 

لذلك حاولنا من  ،8 يف ميادين سلتلفة من أبرزىا ميدان الثقافةالتعاون الدويل
ما ىي أىم التدابَت  -خبلل ىذا البحث اإلجابة على سؤال جوىري مفاده: 

اإلذبار من اليت إزبذهتا اليونسكو حلماية ادلمتلكات الثقافية  والعملية القانونية
 ؟يف ظل ادلعاىدات الدولية ادلشرفة عليها نقل ملكيتها بطرق غَت مشروعةو 
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 تعريف الممتلكات الثقافية -4

محاية ادلمتلكات الثقافية من يف سياق إستعراض األحكام ادلتعلقة دبوضوع 
إتفاقيات اليونسكو الدولية  من خبللاإلذبار ونقل ملكيتها بطرق غَت مشروعة 

ربديد ادلقصود بادلمتلكات الثقافية حسب ما جاء يف  يستوجب علينا
 1954سنة إستعملت إتفاقية الىاي  60فمنذ أكثر من ادلعاىدات الدولية، 

حول رلال تعريف مرجعيات وبعض األمثلة الدقيقة  أعطتىذه التسمية، و 
لق ادلفهوم أساسا باآلثار وادلواقع األثرية ورلموعات البناء اليت عتتطبيق النص، و 

ثل فائدة تارخيية أو فنية، أي التحف الفنية وادلخطوطات، وكذا امجمموعات سب
أصبح التعريف العلمية والسبلسل اذلامة للكتب وادلخطوطات، لكن فيما بعد 

خبلفية  ادلصطلح ، وإرتبط9أكثر مشولية ووضوحا 1970ادلذكور يف إتفاقية 
ظاىرة اإلذبار ونقل فحة غايات مكا، ولتصرف قانونية تشَت إىل ادللكية وحق

جاء  10ملكيات بطرق غَت مشروعة مت ضبط مفهوم موحد للممتلكات الثقافية
أن ادلمتلكات الثقافية تعٍت  1970من إتفاقية اليونسكو لعام  يف ادلادة األوىل

تلك ادلمتلكات اليت تقرر كل دولة إلعتبارات دينية أو علمانية أمهيتها لعلم 
و التاريخ أو األدب أو الفن أو العلم اليت تدخل اآلثار أو ما قبل التاريخ أ
 ضمن أحد الفئات التالية: 
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امجمموعات والنماذج النادرة من شللكيت احليوان والنبات، ومن ادلعادن أو علم  -
ادلمتلكات )البالينتولوجيا(، و  التشريح، والقطع اذلامة لصلتها بعلم احلفريات

العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ احلريب والتاريخ ادلتعلقة بالتاريخ، دبا فيو تاريخ 
اإلجتماعي، وحياة الزعماء وادلفكرين والعلماء والفنانُت الوطنيُت، واألحداث 

 العامة اليت مرت هبا الببلد.
القطع القانونية( واإلكتشافات األثرية، و  نتائج احلفائر األثرية )القانونية وغَت -

رخيية مبتورة أو من مواقع أثرية، ية أو تااليت كانت تشكل جزءا من آثار فن
نقوش والعمبلت واألختام اآلثار اليت مضى عليها أكثر من مئة عام كالو 

 األشياء ذات األمهية األثنولوجية. احملفورة، و 
ومنها:  الصور واللوحات والرسوم ادلصنوعة   ادلمتلكات ذات األمهية الفنية؛ -

كانت ادلواد اليت رمست عليها أو إستخدمت يف رمسها )بإستثناء   باليد، أياً  كلياً 
الرسوم الصناعية وادلصنوعات ادلزخرفة باليد(، إضافة إىل التماثيل وادلنحوتات 

كانت ادلواد اليت استخدمت يف صنعها، والصور األصلية ادلنقوشة   األصلية، أياً 
كانت   ركبات األصلية، أياً أو ادلرشوقة أو ادلطبوعة على احلجر، وامجممعات أو ادل

 ادلواد اليت صنعت منها.
ادلخطوطات النادرة والكتب ادلطبوعة يف عهد الطباعة األول، والكتب  -

والوثائق وادلطبوعات القددية ذات األمهية اخلاصة )من الناحية التارخيية أو الفنية 
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لربيد طوابع اسواء كانت منفردة أو يف رلموعات، و  أو العلمية أو األدبية(
احملفوظات ، دبا فيها ما ديثلها، منفردة أو يف رلموعات، و والطوابع ادلالية و 

قطع األثاث اليت يزيد عمرىا عن لصوتية والفوتوغرافية والسنمائية، و احملفوظات ا
 مائة عام، واآلالت ادلوسيقية القددية.

  4591إتفاقية الهاي  -1

م األمم ادلتحدة للًتبية والعل ظمةلقد أقر ادلؤسبر الدويل الذي دعت إليو من
 1954ماي  10أفريل إىل  21والثقافة الذي عقد يف مدينة الىاي من 

إتفاقية حلماية ادلمتلكات الثقافية يف حال نزاع مسلح والئحة تنفيذية 
، بعد أن أدرك ادلشاركون حجم الضرر الكبَت الذي مٍت بو الًتاث 11وبروتوكوال

يب خصوصا بعد احلربُت العادليتُت األخَتتُت اللتُت الثقايف العادلي عموما واألور 
محاية  يتم توفَتأستعملت فيهما أسلحة حربية متطورة وفتاكة، وضرورة أن 

 ذلذا الًتاث.دولية 

من سبعة أبواب وأربعُت مادة حددت  1954الىاي  إتفاقيةتتكون 
ية اإلجراءات الوقائية الواجب إزباذىا يف فًتات السلم واحلرب ذباه محا

من شأهنا  موادىا على ربرًن أعمالبعض ادلمتلكات الثقافية، إال أهنا نصت يف 
باب من  4، فجاء يف ادلادة إىل غَت أصحاهبا ادلمتلكات الثقافية نقل ملكية



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    
 

 351  09العدد 
 

األحكام العامة بشأن احلماية أن تتعهد األطراف السامية ادلتعاقدة بتجنب أية 
ووقايتها من ىذه األعمال ووقفها عند سرقة أو هنب أو تبديد شلتلكات ثقافية، 

تتعهد بعدم اإلستيبلء على شلتلكات ثقافية  كما  اللزوم مهما كانت أساليبها،
 منقولة كانت يف أراضي أي طرف سامي متعاقد آخر.

ملكية شلتلك  مجيع األساليب ادلؤدية إىل نقل وبرغم اإلشارة الواضحة إىل وقف
مثل )ذبنب( اليت ورود بعض ادلفردات عاب إال أنو ية ثقايف بطريقة غَت مشروع

أو  (منعا باتا مثل )دينع اضوحا وفاعلية وصونو بعبارات أكثر  حبذا لو عوضت
من الباب الثالث يف نقل ادلمتلكات الثقافية  14مثل ما نصت عليو ادلادة 

حيث دبوجبها سبتعت ادلمتلكات ادلنقولة باحلصانة ضد احلجز واإلستيبلء 
هنب ادلمتلكات  ربرم على األطراف ادلتعاقدةأن اإلتفاقية مل كما   والغنيمة،

غَت كان الطرف الثاين   أن ربًتمو الدول ادلوقعة وإنالثقافية كمبدأ دويل جيب 
بعدم اإلستيبلء على ادلمتلكات الثقافية  4، حُت نصت ادلادة موقع لئلتفاقية

 على قطع أو ربفدلادة ذبيز اإلستيبلء يف أراضي أي طرف متعاقد آخر وكأن ا
 دول غَت موقعة لئلتفاقية.ثقافية بأراضي 

 التشريعاتيف نطاق  –تأديبية ضد ادلخالفُتإجراءات  إزباذ اإلتفاقية مل هتمل
زلاكمة األشخاص الذين خيالفون أحكام  إجراءاتو  -للدول ادلوقعة  اجلنائية
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أديبية ية أو تىذه اإلتفاقية أو الذين يأمرون دبا خيالفها، وتوقيع جزاءات جنائ
كما حرصت اإلتفاقية يف أحكامها اخلتامية  ،  12عليهم مهما كانت جنسياهتم

دة إهناء إرتباطها هبذه اإلتفاقية بعد إنتهاء ق( على أحقية الدول ادلتعا37)ادلادة 
الدولة اليت أعلنت إهناء ىذه  ما مل تكنعام من تاريخ إستبلم وثيقة اإلهناء 

بطرق غَت  ربوز شلتلكات ثقافيةاإلتفاقية مشتبكة يف نزاع مسلح، وطادلا مل 
 .شرعية

إمكانية نقل ادلمتلكات الثقافية  1954أتاحت البلئحة التنفيذية إلتفاقية لقد 
ويف  من أراضي إىل أراضي دولة أخرى كأمانة لديها 13ربت احلراسة اخلاصة

ة تلك ادلمتلكات بعد ، مث تعيد الدولة ادلؤسبنة إجراءات احلجزمأمن من كاف
دًن الطلب بو، وىو أمر يتيح نقل إنتهاء النزاع يف ظرف ستة أشهر من تاريخ تق

نزاع مسلح، ويف الوقت ذاتو ال  حدوث يف حالومحايتها  ادلمتلكات الثقافية
بُت الدول  خبلفاتوقوع  تفاديو  ال ملكيتها إىل الدولة ادلؤسبنة،تسمح بإنتق

تسليم السلطات  الكندية سلطاتال ترفض حُت ؛البولندي الكندي النزاع لثم
 محايتها منقصد  1940 عام لديهاأودعتها  البولندية شلتلكات ثقافية كانت

 سنةلؤلراضي البولندية  اإلجتياح األدلاين سلاطر احلرب العادلية الثانية بعد
عام  البولندية الودائع الثقافية كندا  عادتأيف األخَت لكن ، 193914
196115. 
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أمر األطراف ادلتعاقدة على بروتوكول إضايف إتفقت فيو  1954 إتفاقيةأحلق ب
نع تصدير ادلمتلكات الثقافية ادلوجودة على دب تعهداهتا ، فزيادة علىمهم

األراضي اليت ربتلها خبلل نزاع مسلح، وتسليم ادلمتلكات الثقافية اليت تكون 
، وعدم جواز حجزىا بأي حال من دلالكيها األصليُت إستوردت إىل أراضيهاقد 

تعويض كل من حيوز شلتلك ثقايف ل كتعويضات حرب، أقر الربوتوكول األحوا
وىو أمر بالغ األمهية أن يفتح امجمال حلل إشكال رد ادلمتلكات  ،حبسن نية
لكل دون أن  بنية حسنة، ئزادلبلكها األصليُت مع حق تعويض احلالثقافية 

 وتعويض ىذا احلائز. سبييز يتميوضح الربوتوكول كيف 

احلد من واجلهود اليت تبذذلا اليونسكو يف سبيل  1954برغم صدور إتفاقية و 
عمليات التنقيب غَت القانونية واإلذبار غَت ادلشروع باآلثار اليت تؤدي إىل 

قع بُت احلُت و إال أنو ، إستنزاف كبَت للممتلكات الثقافية يف األراضي احملتلة
ها النشاط األثري للقانون الدويل لعل من أمهواآلخر إنتهاكات صرحية 

اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة وما نتج عنو من هنب ادلوارد األثرية 
حسب الدكتور محدان طو ، وتشَت ادلعطيات ادلتوفرة ونقلها أو اإلستحواذ عليها

لية يف القدس والضفة الغربية إىل إذباه تصاعدي كما حول التنقيبات اإلسرائي
، ومت نقل آالف القطع األثرية وحىت هناية التسعينات 1967ونوعا منذ سنة 

 .  16من ادلناطق الفلسطينية احملتلة بصورة سلالفة للقانون الدويل
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  4590 اليونسكو إتفاقية -3

بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع إستَتاد وتصدير ونقل ىي إتفاقية 
ليونسكو يف أقرىا ادلؤسبر العام لملكية ادلمتلكات الثقافية بطرق غَت مشروعة 

نوفمرب  14أكتوبر إىل  12اريس من دورتو السادسة عشرة ادلنعقدة يف ب
أن ادلمتلكات الثقافية تعاين من  ا من الدول ادلوقعةإدراكجاءت ، 197017

ال ديكن أن  سبل احلمايةوأن  ،كيتها بطرق غَت مشروعةخطر اإلذبار ونقل مل
تكون رلدية إال إذا نظمت على ادلستويُت الوطٍت والدويل بُت دول تعمل معاً 

ه اإلتفاقية دبناىضة مثل الدول األطراف يف ىذلذلك تعهدت يف تعاون وثيق، 
إستئصال أسباهبا، ووضع حد ذلا، فة الوسائل ادلمكنة، و بكا ىذه األخطار

، وعلى سبيل ادلثال خطر 18وادلعاونة يف تصحيح ما أختل من أوضاع يسببها
ها إىل خارج ، وهتريبواألثرية العاليةالتحف رغبة يف قيمتها ادلادية  على السطو

وادث تأثر ادلتاحف يف العامل حبحول ما بينو تقرير  مواطنها األصلية، وىو
أن ، حيث أشار التقرير إىل 1964منظمة اليونسكو عام نشرتو السرقة 

 .19مرة يف اليوم الواحد 64 متوسط عدد حوادث السرقة
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ضمانا حلماية ادلمتلكات الثقافية من عمليات اإلستَتاد والتصدير ونقل ادللكية و 
من بطرق غَت مشروعة نصت اإلتفاقية على رلموعة من التدابَت العملية اليت 

 شأهنا ربقيق الغاية ادلرجوة نذكر منها:

حيث ال توجد ىذه  -ة أو أكثر حلماية الًتاث الوطٍت دائرة وطني إنشاء -
إعداد مشروعات القوانُت واللوائح البلزمة  تساىم بصورة فعالة يف -الدائرة 

لتأمُت محاية الًتاث الثقايف، وخاصة منع إستَتاد وتصدير ونقل ملكية 
وضع قائمة ثقافية اذلامة بطرق غَت مشروعة، وتعمل على الادلمتلكات 

بادلمتلكات الثقافية اذلامة، العامة واخلاصة، واليت يشكل تصديرىا إفقارا 
ملموسا للًتاث الثقايف الوطٍت، وذلك على أساس جرد وطٍت للممتلكات 

تعزيز تنمية أو إنشاء بأول، كما تقوم ب احملمية، وتنقيح ىذه القائمة أوالً 
دلؤسسات العلمية والتقنية )ادلتاحف، ادلكتبات، احملفوظات، ادلختربات، ا

 وإحيائها. صون ادلمتلكات الثقافية الورش، ...( البلزمة لتأمُت

على أعمال التنقيب عن اآلثار، اإلشراف  كما تتوىل ىذه الدوائر الوطنية -
بعض  مُت صون بعض ادلمتلكات الثقافية يف مواقعها األصلية، ومحايةوتأ

ضع قواعد تتفق مع ادلبادئ تو ، ادلناطق ادلخصصة للبحوث األثرية يف ادلستقبل
ص ادلعنيون )أمناء األخبلقية ادلبينة يف ىذه اإلتفاقية يسًتشد هبا األشخا
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القطع األثرية وذبار األثريات، وغَتىم(، وإزباذ اخلطوات  ادلتاحف وجامعوا
التدابَت الًتبوية البلزمة لغرس  بلزمة بضمان التقيد بتلك القواعد، وتتخذال

 .إحًتام الًتاث الثقايف يف مجيع الدول

ير ادللك الثقايف وضع شهادة مناسبة تبُت الدولة ادلصدرة دبوجبها أن تصد -
 ومصدر بطريقة قانونية، وحظر أي تصدير غَت مصحوب ادلعٍت مرخص بو

بالطرق  نواإلعبلن ع ىذا احلظربشهادة التصدير السالفة الذكر، ويرافق 
 ادلناسبة.

منع ادلتاحف وادلؤسسات ادلماثلة من إقتناء شلتلكات ثقافية واردة من دولة  -
  دولة ادلنشأ، وأن زبطر إلتفاقية ومصدرة بطرق غَت مشروعةأخرى طرف يف ا

حظر إستَتاد ادلمتلكات الثقافية ادلسروقة من متحف كلما كان ذلك شلكنا، و 
، دولة أخرى طرف يف ىذه اإلتفاقية مشاهبة يفأو من أثر عام، أو من مؤسسة 

 بشرط أن تكون تلك ادلمتلكات مدرجة يف قائمة جرد ادلؤسسة ادلذكورة.

أن تتخذ بناء على طلب دولة ادلنشأ اليت تكون طرف يف اإلتفاقية، التدابَت  -
، بشرط أن تدفع لك ادلمتلكات الثقافية ادلستوردةادلناسبة إلسًتداد وإعادة ت

 الطالبة تعويضا عادال للمشًتي حبسن نية أو للمالك بسند صحيح.  الدولة
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فرض عقوبات أو جزاءات إدارية على كل من يتسبب يف خرق أحكام  -
يف عمل دويل متكافل لتحديد وتنفيذ التدابَت اإلشًتاك ، و السالفة الذكراحلظر 

ولية يف ادلواد دالعملية البلزمة، دبا فيها مراقبة الصادرات والواردات والتجارة ال
 ادلعنية بالذات.

غرس وتنمية الوعي بُت أفراد الشعب بقيمة ادلمتلكات الثقافية ودبا تشكلو  -
أعمال التنقيب غَت القانونية والتصدير غَت ادلشروع من خطر على و السرقات 

لكيتها عنوة، صدير ادلمتلكات الثقافية ونقل مت يةمشروع عدم، و الًتاث الثقايف
 .20مباشرة أو غَت مباشرة إلحتبلل دولة أجنبية لبلد ماكنتيجة 

اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها  -1
 4591 األصلية أو ردها في حالة اإلستيالء غير المشروع

عادة ادلمتلكات إل تسهيبلو  جعلها أكثر صلاعةو  1970بغية تفعيل إتفاقية 
الثقافية إىل مالكيها األصليُت يف حالة اإلستيبلء غَت ادلشروع، مت إستحداث 

تقدم خدمات للدول الغرض  ذلذاذات طابع إستشاري جلنة دولية حكومية 
دبوجب  تتسبة إليها اليت يعنيها األمر، أعتمداألعضاء يف اليونسكو والدول ادلن

لعام لليونسكو يف دورتو العشرين ادلنعقد سبر االذي إعتمده ادلؤ  4/7.6/5القرار 
 .21 1978نوفمرب  28أكتوبر إىل  24 بباريس من
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السبل والوسائل الكفيلة بتسهيل ادلفاوضات الثنائية لرد أو زبتص اللجنة ببحث 
احات إقًت  ًنتقد ية إىل ببلدىا األصلية، وجيوز ذلاإعادة ادلمتلكات الثقاف

احلث على القيام أنشطة أخرى منها  وللجنة ،أو التوفيق 22تستهدف الوساطة
متلكات إلعبلم اجلمهور عن حقيقة طبيعة مشكلة رد أو إعادة ادل حبمبلت

تشجيع إنشاء أو تعزيز ادلتاحف أو غَتىا من الثقافية لببلدىا األصلية، و 
ادلؤسسات ادلسؤولة عن صون ادلمتلكات الثقافية وتدريب ادلوظفُت العلميُت 

 زمُت لذلك.والتقنيُت البل

لنهب أن تستفيد من ىذه الثقافية لشلتلكاهتا  اليت تعرضت لعربيةعلى الدول او 
اللجنة إلعادة قطعها األثرية، خاصة وأن العقود األخَتة شهدت إفراغ كثَت من 

وأخص بالذكر ما  ، الوطن العريب من قطعها ومقتنياهتا الثقافيةادلتاحف يف
العراق  من هنب لثروات 2003عام ي التدخل األمريكحدث يف العراق بعد 

حيث يقدر بعض الباحثُت أن أقل تقدير لآلثار العراقية اليت سرقت أو  ؛األثرية
 .23قطعة 200000إىل  50000فقدت بعد ىذا التدخل ما بُت 

 (unidroit) إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص -9
4559 
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إعادة ادلمتلكات الثقافية ادلسروقة أو ادلصدرة بطرق غَت  زبصىي إتفاقية 
دعت إليو حكومة اجلمهورية  مؤسبر دبلوماسي بروما خبللوقعت مشروعة، 

الفعال يف ئلسهام ل ؛1995 جوان 24إىل  7لفًتة ادلمتدة من اإليطالية يف ا
مكافحة اإلذبار غَت ادلشروع بادلمتلكات الثقافية من خبلل إزباذ التدبَت اذلام 
القائم على وضع القدر األدىن البلزم من القواعد القانونية العامة من أجل رد 

 الثقافية بُت الدول ادلتعاقدة.وإعادة ادلمتلكات 

وأن ، ثقافية وإعادهتاتسيَت رد ادلمتلكات ال ئلتفاقيةمن األىداف األساسية ل
إشًتاط تقدًن حلول منصفة مثل التعويض لتنفيذ عملييت الرد واإلعادة يف بعض 

عتماد ىذه احللول يف دول أخرى، وجعل اإلتفاقية الدول ال يعٍت وجوب إ
منطلقا لعملية من شأهنا تعزيز التعاون الثقايف الدويل وإعطاء دور مناسب 

 الدول من أجل ادلبادالت الثقافية. لئلذبار الشرعي ولئلتفاقيات بُت

إعادة ادلمتلكات الثقافية حول  -من الفصل الثاين  3لقد إعتربت ادلادة و 
شلتلك ثقايف يستخرج عن طريق عمليات تنقيب القطع ادلسروقة أي  - ادلسروقة

ومل  روعة وحيتفظ بو بطرق غَت مشروعة،غَت مشروعة أو يستخرج بطريقة مش
تلك ادلمتلكات  تقدم أمثلة توضح ادلقصود هبذه القطع ادلسروقة، وردبا يعٍت هبا 

اليت تسرق من ادلتاحف أو ادلواقع أو ادلؤسسات الثقافية بطرق معينة قد  قافيةثال
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ادلمتلك حىت و  ،تكون معقدة وحيتفظ هبا أو تباع وتشًتى بطريقة غَت مشروعة
ن أراضي الدولة الطالبة ألغراض يذكر الثقايف الذي يكون قد صدر مؤقتا م

صادر طبقا لقانوهنا دبوجب ترخيص  و أو إجراء حبوث عليو أو ترشليمومنها عرض
ومل يرد إليها وفقا  تصدير هبدف محاية تراثها الثقايف،ال الذي ينظم عملية

 يص ادلرفق.ألحكام الًتخ

إعادة ادلمتلكات ة لعملي إلجراءات التنظيمية والتعويضيةابعض توضح اإلتفاقية 
حق لكل من حبوزتو شلتلك ثقايف مسروق وعليو أن يعيده، أن الثقافية منها 

يتلقى عند رده تعويضا عادال معقوال، شريطة أال يكون قد علم، أو ما كان لو 
أن يعلم، أم ادلمتلك الذي حبوزتو مسروق، وأن ديكنو أن  يف حدود ادلعقول

عدم اإلخبلل ما يلزم من اإلحتياطات، و د إقتنائو ذ عنيثبت أنو كان قد إزب
الذي  تبذل جهود معقولة إللزام الشخصو ، يض ادلشار إليوحبق احلائز يف التعو 

احلائز، أو أي ناقل سابق آخر، بدفع التعويض إذا كان نقل ادلمتلك الثقايف إىل 
 .24الدولة اليت تقدم فيها ادلطالبة شيا مع قانوناىذا اإلجراء متم

ورغم أن اإلتفاقية تنص على ضرورة رد ادلمتلكات الثقافية إىل أصحاهبا 
األصليُت يف حال اإلحتفاظ هبا بطرق غَت مشروعة وتعويض ادلالكُت حبسن نية 
إال أنو يعاب عنها أهنا مل تعاجل إشكال مطروح وىو أحقية الدول يف إسًتجاع 
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خ توقيع اإلتفاقية خاصة شلتلكاهتا الثقافية ادلوجودة خارج أراضيها قبل تاري
ال تسري أنو   10الدول اليت أستعمرت، حيث نصت اإلتفاقية يف مادهتا 

 –ادة ادلمتلكات الثقافية ادلسروقة إع -من ىذه اإلتفاقية أحكام الفصل الثاين 
إعادة ادلمتلكات الثقافية اليت صدرت بطرق  -وكذلك أحكام الفصل الثالث 

كات الثقافية اليت تسرق بعد تاريخ نفاذ ىذه إال بشأن ادلمتل -غَت مشروعة 
 .اإلتفاقية

         4555 المدونة الدولية للسلوك األخالقي لتجار الممتلكات الثقافية -6

لقد عملت اليونسكو على إزباذ بعض التدابَت القانونية والعملية اليت من شأهنا 
إقرار منها  ،مشروعةاحلد من ظاىرة نقل ملكية ادلمتلكات الثقافية بطرق غَت 

نوفمرب شهر للسوك األخبلقي لتجار ادلمتلكات الثقافية يف دولية  25مدونة
ذبار ، فعلى الرغم من دور خبلل مؤسبرىا العام يف دورتو الثبلثُت  1999

وتزويد ادلتاحف وجامعي  ،ذبارهتم يف نشر الثقافة ومسامهةادلمتلكات الثقافية 
على إعتبار أهنا آثار فنية ووثائق  ،فية أجنبيةادلقتنيات األثرية دبمتلكات ثقا

تارخيية وحضارية ىامة، ووسائل تعليمية نادرة ومفيدة يف سلتلف الدراسات 
التارخيية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، ومصدر معلومات غَت زلدود 

دورىم قد يكون سلبيا يف حال ، إال أن 26للباحثُت ادلتعمقُت يف البحث
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ان لو شلتلك ثقايف مسروق أو شللوك بطريقة غَت شرعية إن زودوه شجعوا من ك
التجارة غَت إقصاء ديكن لتجار ادلمتلكات الثقافية  بأماكن لبيعو، لذلك

ادلشروعة عن طريق تفادي التعامل مع ىذا النوع من األشخاص مهما كانت 
 جنسياهتم.

ادلمتلكات الثقافية عن  بتجارة إمتناع ادلشتغلُت نةنصت ادلدو  ومن أىم ما
إستَتاد أو تصدير أو نقل ملكية ادلمتلكات الثقافية مىت كان لديهم سبب 
معقول يدعوىم إىل اإلعتقاد بأهنا سرقت أو أستكملت على ضلو غَت مشروع 

، وعدم 27ية أو تصديرىا بوسائل غَت مشروعةأو مت التنقيب عنها بطرق سر 
إال دبوافقة البلد  ضافية زبص أي قطعةأي معاملة ذبارية إ يف إجراء ادلساعدة

عرض أي قطعة ، واإلمتناع عن 28علم األثري ادلعٍتالذي يوجد فيو ادلوقع أو ادل
ا بقصد التشجيع على نقلها أو تصديرىا و وصفها أو تثمينها أو اإلحتفاظ هبأ

كما ديتنعون عن تزويد البائع أو الشخص الذي يعرض ،  بطرق غَت مشروعة
تؤدي ىذا النوع من اخلدمات، علومات عن اجلهات اليت قد القطعة للبيع دب

أحكام  زبصإنتهاكات ، وأن أي بيع أجزائها فرادىأو  وعدم ذبزئة أي قطع
ادلدونة زبضع لتحقيق صارم من قبل جلنة، ويتم اإلعبلن عن نتائج التحقيق 

 .29وعن ادلبادئ اليت مت تطبيقها
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  1004 اليونسكو إتفاقية -9

احلماية الدولية للًتاث الثقايف ادلوجود يف اليابس بل إمتدت إىل ذلك مل تقتصر 
وعنصرا بالغ  ،ادلغمور بادلياه بإعتباره جزءا ال يتجزأ من الًتاث الثقايف العادلي

األمهية يف تاريخ الشعوب واألمم وتاريخ العبلقات فيما بينها خبصوص تراثها 
 أنشطة غَت مرخص هباات هتديدليس يف مأمن من ادلشًتك، وىو تراث 

التملك، لذلك مت وضع  تستهدفو للنهب واإلستغبلل التجاري أو ادلقايضة أو
قواعد تقنينية حلماية وصون الًتاث الثقايف ادلغمور بادلياه من سلتلف األنشطة 

 بطرق غَت مشروعة يف شكل معاىدة دة لو وخاصة ما تعلق بنقل ملكيتوادلهد
 .2001 عام اليونسكو إعتمدهتا

إىل رفع مستوى الوعي لدى اجلمهور بقيمة وأمهية الًتاث  ىذه ادلعاىدةهتدف 
أو ادلنتشلة بشكل الثقايف ادلغمور بادلياه، ومراقبة ومنع دخول قطعو ادلصدرة و/

ا، وإزباذ التدابَت قاليم الدول ادلوقعة أو اإلذبار هبا أو حيازهتغَت مشروع إىل أ
ى إنتهاك التدابَت اليت إزبذهتا ىذه وفرض جزاءات رادعة عل البلزمة دلنع

اإلتفاقية، للحيلولة دون إرتكاب اإلنتهاكات أينما كان مكان حدوثها، 
 .30وحرمان مرتكبيها من احلصول على مزايا من وراء أنشطتهم غَت ادلشروعة
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موعة من ماية ىذا النوع من الًتاث من خبلل رلحل ربقق اإلتفاقية سبلكما 
وضبط الًتاث ادلنتشل وإبقاء ادلعلومات اخلاصة تسجيل اإلجراءات منها 

بإكتشافو أو دبكان وجوده، واليت تتبادذلا الدول األطراف يف ما بينها أو تتبادذلا 
اليونسكو والدول األطراف قيد السرية، يف حدود تشريعاهتا الوطنية، وسلصصة 

مات حصرا للسلطات ادلختصة يف الدول األطراف طادلا كان إفشاء ىذه ادلعلو 
ديكن أن يشكل خطرا أو يهدد بفشل محاية ذلك الًتاث الثقايف ادلغمور 

، كما أشار ملحق اإلتفاقية إىل ضرورة تنظيم األنشطة ادلتعلقة بالًتاث 31بادلياه
الثقايف ادلغمور بادلياه تنظيما صارما لضمان التسجيل السليم للمعلومات 

 .32الثقافية والتارخيية واألثرية

 خالصة -

رلموعة قوانُت وقواعد واإلتفاقيات الدولية السابقة الذكر  ادلعاىداتتعكس    
حلماية ادلمتلكات الثقافية من اإلذبار ونقل ملكيتها بطرق غَت  هتدف دولية

إعتمدهتا اليونسكو لتنظيم العمل الدويل اجلماعي الساعي إىل زلاربة  ،مشروعة
يم التارخيية واألثرية والعلمية وىي نصوص أكدت لنا أن الق ،مثل ىذه األخطار

للممتلكات الثقافية الديكن أن تساويها القيم ادلالية، وأن أي قطعة أثرية مهما  
كان شكلها أو مادة صنعها أو حجمها ىي ملك دلالكيها الشرعيُت، وأن 
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السبل ادلثلى إلستمرار محاية ملكيتها بطرق مشروعة ال ربققها احلماية على 
بل تتطلب تظافر جهود دولية يف إطار تعهدات يكفلها  الصعيد احمللي فقط

يف  إعتماد زلتوى ىذه األخَتة ل ادلوقعة إلتفاقيات الدوليةعلى الدو القانون، و 
تعكس إرادة واضحة للمجتمع الدويل هي قدر اإلمكان، ف تشريعاهتا الوطنية

 .سُت مستمر حلماية الًتاث الثقايف وإدارتورب)واجلزائر ضمنو( يف 

كان دلوضوع محاية وصون الًتاث الثقايف أمهية عادلية فإنو ال خيفى علينا   وإذا
مجيعا األمهية البالغة ذلذا ادلوضوع على الصعيد اإلقليمي العريب وعلى الصعيد 

الثقايف  الوطٍت اجلزائري، فببلدنا من أغٌت البلدان اليت تزخر بصور سلتلفة للًتاث
لت اجلزائر دبؤسساهتا ادلختلفة وخاصة لذا فقد عم منو ادلادي وغَت ادلادي؛

 مثل إتفاقية كوتلك ادلتخصصة منها إىل تفعيل بعض إتفاقيات اليونس
، حيث يكفل القانون اجلزائري تفعيل أحكامها على الصعيد الوطٍت، و 1970

محاية للًتاث الثقايف على ضلو يتوافق وما نصت عليو ادلعاىدات ادلوقعة، ومن 
 .33ماية الًتاث الثقايف اجلزائريادلتعلق حب 04-98ر قانون أبرزىا نذك

 الهوامش -
                                                           

اإلتفاقية ىي عبارة عن معاىدة مكتوبة تعقد بُت شخصُت أو أكثر من أشخاص  - 1
بقصد ترتيب آثار قانونية، وينبغي أن تكون ضمن إطار ىذا األخَت القانون الدويل، 
وأن تكون بُت أشخاص القانون  –وال يهم التسمية اليت تأخذىا  –اإلتفاقية مكتوبة 
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نظمات الدولية، وأن ترتب آثار قانونية يف إطار القانون الدويل، الدويل من مثل الدول وادل
وتدخل اإلتفاقية حيز النفاذ بعد التصديق عليها أو اإلنضمام إليها من قبل عدد من 
الدول حيدد يف مادة من موادىا، وال تكون ملزمة قانونا إال للدول اليت تصبح أطرافا فيها 

عمر  -ي طريقة أخرى، دلزيد من ادلعلومات أنظر: عن طريق التصديق أو اإلنضمام أو بأ
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 2سعد اهلل، مدخل إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ط

 .49-48، ص ص 1993اجلزائر، 
 United Nationsمنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة اليونسكو ) - 2

Education, Scientific and cultural Organization, 
UNESCO وىدفها األساسي صنع السبلم يف عقول 1945( أسست عام ،

الناس، تتكون من ثبلث أجهزة رئيسية ىي ادلؤسبر العام وامجملس التنفيذي وأمانة السر 
، ورباول ادلنظمة أن  2003عضوا دوليا عام  190)السكرتارية(، بلغ عدد أعضائها 

مجال عليان،  -ائها تعاونيات دولية، دلزيد من ادلعلومات أنظر: تصنع فيما بُت أعض
احلفاظ على الًتاث الثقايف " ضلو مدرسة عربية للحفاظ على الًتاث الثقايف وإدارتو"، 

 .170-169، ص ص 2005، عامل ادلعرفة، مطابع السياسة، الكويت، 322ع
ة سرقة عدد من القطع األثرية عرفت عديد ادلتاحف وادلواقع األثرية يف العقود األخَت  - 3

وتسهر مصاحل األمن  ،منها ما نقل إىل خارج أرض الوطنال يستع ادلقال لذكرىا، و 
بأشكاذلا ادلختلفة على مكافحة هتريب القطع األثرية وإسًتجاعها، حيث سبكنت مصاحل 

قطعة أثرية خبلل سنة  1229، و  2012قطعة أثرية سنة  253الشرطة من إسًتجاع 
كما   ،- سب إدارة اإلتصال والعبلقات العامة بادلديرية العامة لؤلمن الوطٍتحب - 2013
مصاحل الشرطة ادلتخصصة بالتنسيق مع منظمة األنًتبول من إسًتجاع ربف أثرية  سبكنت

وتسلمت اجلزائر قناع )غرغون( من  ،-أدلانيا والواليات ادلتحدة األمريكية –من اخلارج 
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دلزيد   من ادلوقع األثري ىيبون، 1996سرق سنة  والذي 13/04/2014تونس يف 
ادلسروقة من ادلتاحف وادلواقع  الثقافية من ادلعلومات عن إحصائيات لبعض ادلمتلكات

فريدة بلفراق، اإلجراءات القانونية حلماية  -األثرية اجلزائرية يف السنوات األخَتة راجع: 
، منشورات كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، 5اآلثار يف اجلزائر، رللة دراسات، ع

يرية العامة ادلوقع اإللكًتوين للمد -، أنظر كذلك: 34-31 ص ، ص2003اجلزائر، 
 .www.algeriepolice.dzلؤلمن الوطٍت: 

مربوك غضبان، التنظيم الدويل وادلنظمات الدولية " دراسة تارخيية وربليلية وتقييمية  - 4
، ص 1994لتطور التنظيم الدويل ومنظماتو "، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

11. 
ه، ودفع ما قد يعرضو للتلف أو محاية الشيء ىي تأمُت سبلمتو، ومنع ما يضر  - 5

مثل الًتميم،  متعددة أمورادلمتلكات الثقافية تتطلب  لفقد، ووقايتو من ادلخاطر، ومحايةا
 ادلدعمةالوطنية والدولية سن وتفعيل التشريعات القانونية ، و الرقابةل، الصيانة، التسجي

عبد احلميد حواس، الًتاث الثقايف  -أنظر:  دلزيد من ادلعلومات ،ةبأجهزة قضائية وأمني
، ادلنظمة العربية 52غَت ادلادي يف الوطن العريب من منظور عريب، امجملة العربية للثقافة، ع 

 .117، ص 2008للًتبية والثقافة والعلوم، تونس، 
العربية رضا فراوة، معايَت دولية يف رلال محاية الًتاث الثقايف وإدارتو وتعزيزه، امجملة  - 6

 .71، ص 2008، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم، تونس، 52للثقافة، ع 
توضح ادلادة األوىل من ادليثاق التأسيسي لليونسكو نطاق عمل ىذه األخَتة ومن  - 7

ضمن أعماذلا صون ومحاية الًتاث العادلي من الكتب واألعمال الفنية وغَتىا من اآلثار 
حسن نافعة، العرب  -التارخيية أو العلمية، دلزيد من ادلعلومات أنظر:  اليت ذلا أمهيتها
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، امجملس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب، 135سلسلة عامل ادلعرفة، ع واليونسكو، 
 .41، ص 1989الكويت، 

 .11، ص ادلرجع نفسو - 8
والتنمية، دائرة اآلثار احلضارة رد ادلمتلكات الثقافية، ادلتاحف و سيد أمحد باغلي، ج - 9

 .121 ص ،1994العامة، األردن، 
دليل منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلوم والثقافة، التدابَت القانونية والعلمية  - 10

دلكافحة اإلذبار غَت ادلشروع بادلمتلكات الثقافية، شعبة ادلعايَت الدولية، قسم الًتاث 
 .4، ص2006الثقايف، 

، 3، ص حلماية ادلمتلكات الثقافية يف حال نزاع مسلح 1954 الىاي إتفاقية - 11
 .6و ص
 .28، ادلادةادلصدر نفسو - 12
شرطُت ليتمتع أي شلتلك ثقايف ذو  1954من إتفاقية الىاي  8اشًتطت ادلادة  - 13

أمهية كربى حبماية خاصة، األول أن يكون واقعا على مسافة كافية من أي مركز صناعي  
كبَت أو أي ىدف حريب ىام يعترب نقطة حيوية، أما الشرط الثاين فيتمثل يف عدم 

حلماية وال تتمتع ادلمتلكات الثقافية با ا ادلمتلك الثقايف ألغراض عسكرية،إستعمال ىذ
 اخلاصة بشكل تلقائي دبجرد توافر الشروط سالفة الذكر.

 NAHLIK (S), le Cas desأنظر خبصوص ىذا النزاع وتسويتو:  - 14
Collections Polonaises au Canada, Annuaire Polonais 
des Affaires Internationales, 1959-1960, pp 172-190, 

 RAYMOND Goy, le Régime International -أنظر كذلك: 
de l’Importation, de l’Exportation et du Transfert de 
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Propriété des Biens Culturels, Annuaire Français de 
Droit International, V 16, N°1, 1970, pp 605-624.  

15 - UNESCO, Réunion d’Experts sur le Règlement 
des Différends Concernant les Objets Culturels 
Déplacés  en Relation  avec la Seconde Guerre 
Mondiale, (Paris, 3-6 décembre 2002), Rapport Finale 

du Secrétariat, Paris, 2003, p 7.                 
ن طو، اآلثار واإلحتبلل يف فلسطُت " التنقيبات غَت القانونية واإلذبار غَت امحد - 16

، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم، 55باآلثار "، امجملة العربية للثقافة، عادلشروع 
 .66و   53-52، ص ص 2009تونس، 

نذكر: اجلزائر، األردن، تونس، موريطانيا،  ادلصدقة على اإلتفاقية  من الدولة عربية - 17
سوريا، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، وادلغرب، العربية 

زلمد سامح عمرو، إتفاقيات اليونسكو يف رلال محاية الًتاث الثقايف  -السعودية. أنظر: 
، 52امجملة العربية للثقافة، ع  من منظور الدول العربية " دراسة قانونية تأصيلية وربليلية "،

رضا  -، أنظر كذلك: 60، ص 2008ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم، تونس، 
 .96فراوة، ادلرجع السابق، ص 

بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع إستَتاد وتصدير ونقل  1970إتفاقية  - 18
 .2 ، ادلادةملكية ادلمتلكات الثقافية بطرق غَت مشروعة

ن دو  ، الدار ادلصرية اللبنانية،2رفعت موسى زلمد، مدخل إىل فن ادلتاحف، ط - 19
 .69، ص2008 نشر، مكان
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بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع إستَتاد وتصدير ونقل  1970إتفاقية  - 20

 .11 - 5، ادلواد ملكية ادلمتلكات الثقافية بطرق غَت مشروعة
النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة راجع دلزيد من ادلعلومات  - 21

 ادلمتلكات الثقافية إىل ببلدىا األصلية أو ردىا يف حالة اإلستيبلء غَت ادلشروع.
الوساطة تعٍت تدخل طرف خارجي للجمع بُت األطراف ادلعنية بالنزاع على عرض  - 22

بلزمة وتبذل اجلهود من أجل القضية على ىيئة رمسية لكي ذبري ىذه اذليئة التحقيقات ال
 التوصل إىل تسوية.

من مخسة قرون"، أسامة اجلوىري، اآلثار العراقية "أكرب كارثة ثقافية منذ أكثر  - 23
 .7و   5، ص ص 2006والتوزيع، اجليزة،  ، دار ىبل للنشر1ط
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 (الفسيفساء بتيديس نموذجا مسكن) المسكن الروماني بالمدن التحصينية

 الجزائر -2بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة-بوعويرة نبيل  أ.

 ملخص:

 ،يت مارسها اإلنسانوىل النشاطات ادلعمارية الأ  و  أىم كن منادلس عمارةعترب ت  
ربسٌن ظروف معيشة الفرد منذ يف  ينذلا من أمهية ودور كبًن  كان  وذلك دلا

 سلتلف راسخة يف عمران اظلت أمهيته ، حيثبدايات وجوده على وجو األرض
ذبلى بوضوح يف عمارة ادلساكن الرومانية األمر الذي وىو ، احلضارات اإلنسانية

دراسة حيث سنسعى ىنا لتأكيد ذلك من خبلل  دبختلف أضلاء العامل الروماين،
 سكندبعرف اصطبلحا وىو ما  ،ادلدن التحصينية ساكنمن ملعينة 

رغم طبيعة الدور السياسي والعسكري الذي لعبتو ادلدينة اليت  إذ الفسيفساء،
سلططات ادلساكن الرومانية  مسايرة استطاع بتخطيطو وجد هبا)تيديس( إال أنو

دبختلف مدن العامل الروماين على غرار روما، تيمقاد ومجيلة..، كما استطاع 
نتجت عن الطبيعة أيضا أن حيفظ لنفسو نوعا من اخلصوصية ادلعمارية اليت 

 العسكرية للمدينة زيادة عن خصوصيتها التضاريسية.

Abstract: 
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The houses architecture is the first and most important 
architectural activities practiced by human, Because of 
its role in improving human living conditions since the 
beginning of its existence on earth, where it has 
maintained its importance through the history of 
civilizations, this was justified by the architecture of the 
houses in Roman civilization, We seek through this 
research to confirm This important By studying the 
monuments of the mosaic house in Tiddis site. Despite 
the military role of the city, but the plan of the house 
was similar with houses plans of Roman cities like 
Rome, Timgad and djemila…, on top of that it is 
characterized by architectural specificities due by the 
political role of Tiddis and the topography of the city.   

 9مقدمة

 Le castellumالكاستلوم تيديتانوروم )تيديس أو   
Tidditanorum ) تابعة لئلقليم  من بٌن ادلدن اليت كانتواحدة
، ىذا اإلقليم الذي غل  ادلنطقة اليت حازىا سيتيوس من الكونفدرايل السريت

قيصر يف العهد اإلمرباطوري، إذ كان يضم أربع مستعمرات ىي مستعمرة سًنتا 
(Cirta ومستعمرة )( روسيكاداRusicade ومستعمرة غولو )
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(Chulu( ومستعمرة ميبلف )Milev)1 ومن بٌن القرى اليت كانت تابعة ،
( وتيديس Seddar( وصًدار )Caldisدلستعمرة سًنتا ضلصي9 كالديس )

(Tiddis( وسيبل )Sila( وتيجيسيس )Tigisis( وأوزيليس )Uzelis)2. 

بدرجة أوىل إال أن عمراهنا قد رغم أن ادلدينة كان ذلا دور عسكري  
احتوى على ك  ما ديكن أن ربتويو ادلدن الرومانية من منشآت دينية، 
عسكرية، ومدنية، وذلك مع بعض اخلصوصيات واالستثناءات اليت ميزت 

 أغلب ىذه ادلنشآت.

إذا كلًنىا من ادلدن الرومانية فقد عرف عمراهنا وجود ادلساكن اخلاصة  
وادلساحات ادلتباينة وقد ذبسد أحسن مثال هبا فيما اصطلح ذات التخطيطات 

عليو )فيبل الفسيفساء(، حيث يعد بشك  ما مثاال للمنزل الروماين احلضري 
(Domus وذلك لشك  عمارتو اليت تتقاطع نوعا ما مع عمارة ادلساكن )

الرومانية سواء يف روما أو يف ادلقاطعات الرومانية، حيث سنسعى فيما يلي من 
صفحات ىذا البحث إىل تقصي أىم مكونات وشليزات ىذا ادلسكن وبالتايل 
التعرف على طبيعة تقسيماتو ومنو ربري مدى تأثر عمارتو بعمارة ادلسكن 

 الروماين.
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9 لقد اختلفت ادلخططات ادلعمارية المسكن الروماني بشمال إفريقيا 
رومانية، وىذا للمساكن الرومانية عن بعضها البعض يف سلتلف ادلقاطعات ال

لعوام  كثًنة منها الظروف ادلناخية وكذلك اخلصائص االجتماعية لك  
مقاطعة، فادلسكن الروماين األفريقي مثبل مل حيتوي يف اللالب على قاعات 
مللقة، فقد جاءت ك  قاعاتو مفتوحة على فضاء داخلي قد يكون ساحة أو 

افورة ماء يف ىذا حديقة أو أن يكون مسبحا أحيانا أخرى، وصلد عادة ن
( وىي Oecusالفضاء الداخلي، والقاعة الرئيسية فيو ىي قاعة األويكوس )

قاعة أك  وعزومات، كما أن ىنآك غرف ذات طابع استثنائي يف ادلنازل 
، وىي غرف ربت 3(Bulla Regiaالرومانية األفريقية مث  منازل بوالرجييا )

لشارع، بنيت دلقاومو احلرارة أرضية وتضاء بواسطة فتحات على مستوى أرضية ا
متامخا  4(Impluviumالشديدة يف فص  الصيق، وصلد دائما األمبلوفيوم )

ألحد جدران ادلنزل عوض آن يشل  مركز القاعة، وديكن أن نعترب ىذه 
اخلصوصيات أصلية زللية، هتدف أساسا دلقاومة احلرارة الشديدة يف فص  

ن التهوية بالنسبة للتوزيع ادلعماري الصيف بالنسبة لللرف ربت األرضية وضما
 (.Impluviumاجلديد ألقسام ادلنزل مث  موضع األمبلوفيوم )

خبصوص دراستنا ىذه حول ادلسكن الروماين بادلدن التحصينية فسوف نعتمد 
فيها مبدأ دراسة مكونات مسكن الفسيفساء بتيديس ومنو ادلقارنة بٌن ما توفر 
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ات النموذجية للمسكن الروماين من جهة لدينا يف سلططو من جهة وادلخطط
 أخرى. 

9 إن بتيديس( La maison à mosaïqueمسكن الفسيفساء )
سلطط مسكن الفسيفساء يف غكلو العام عبارة عن غبو منحرف قاعدتو 
الكربى باذباه الشرق، والصلرى باذباه اللرب، وىذا ادلركب بذاتو ديث  جزء من 

جانبو األدين يرتبط مع رلموعة من القاعات رلموعة مباين زلاذية لو، حيث أن 
ادلرتبطة بدورىا مع منشآت أخرى يصعب معرفة طبيعتها احلقيقية رغم علو 
أسوارىا، أما جهتو اليسرى فقد حفت بطريق يوص  إىل درج الديكيمانوس 

 (.10أنظر صورة الكبًن )

تيي للعلم فإنو يف وصفنا وأثناء اعتمادنا على ادلخطط ادلنجز من طرف بر 
(Berthier)5  قد عملنا على إعطاء تسميات حرفية لقاعات ادلبىن تتوافق

مع األحرف ادلوجودة داخ  ادلخطط العام لقاعات ىذا ادلبىن، وىذا قصد 
 (.10أنظر شكلتقدمي غروحات واضحة ووصف دقيق )

أىم مداخ  ىذا ادلبىن يقع باجلهة اللربية أين ينفتح بهو الجهة الغربية )ط(: 
تفضي مباغرة إىل هبو، وقد بنيت ىذه العتبة يف فرتة متأخرة، األمر الذي بعتبة 

يثبتو تَ َوض َعها فوق تبليط سابق، إن حالة احلفظ السيئة ذلذا اجلزء صعبت من 
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معرفة الدور احلقيقي للفضاء أو األرضية اليت تعلو اخلزانات ىذا الفضاء الذي 
يزة اليت ذبعلنا نستبعد أن يكون يرتبع على أكرب ادلساحات هبذا ادلنزل وىي ادل

( أو شلر مرتبط بادلدخ  اللريب يف حٌن نتحفظ يف Vestibuleرلرد هبو )
لعدم وجود أدلة تبٌن انفتاحو على اللرف احمليطة  6(Atriumاجلزم بكونو )

ىذا ولو علمنا أيضا أن ، (Atriumبو وىي ادليزة الرئيسية اليت ديتاز هبا ك  )
( Impluviumلذي يعلو جوانب األتريوم وحييط ب )األجزاء من السقف ا

يكون زلمي دبا يسمى ب )ك ًنة( أو سقيفة ملطاة بالقرميد وتستند على ىيك  
من عوارض خشبية كبًنة ربم  بدورىا على أربع دعامات أو أعمدة تشل  ك  
واحدة من ىن زاوية وديكن أن تكون أكثر من أربعة إذا زادت مساحة 

من ىذا ادلعطى فإننا ديكن أن نتحفظ أيضا يف اجلزم بوجود ىاتو ، إذا و 7األتريوم
األعمدة اليت مل يبقى ذلا أثر على أرضية البهو، زيادة على ذلك فإن ادلستوى 
التحت أرضي ذلذه األرضية والذي غ للت ك  مساحتو باخلزانٌن ذبعلنا نستبعد 

 زانٌن.    وجود ىذه األجزاء من ادلسكن بسبب تأثًن ثقلها على غطاء اخل

غطي ىذا اخلزان بلطاء غَك  أرضية للقاعة ذات الخزان ذو الحوضين )ط(: 
ادلدخ  ادلباغر من الرواق اللريب، ولقد امتاز ىذين احلوضٌن بنفس اخلصائص 

 وقد اتصبل فيما بينهما بواسطة قناة.
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احلوض اللريب أصلز غطاؤه خبرسانة مبلط شلزوجة باحلصى على غك  سقف  -
وجو داخلي زلدب، وقد ثقب سقف ىذا اخلزان يف جانبيو ليسمح مقبب ذو 

م يستعمبلن يف م ء  97,9م وقطر 9769دبرور أنبوبٌن فخاريٌن بطول 
اخلزان. أما احلوض الشرقي فقد وجد جبهتو اجلنوبية ثقب للتفريغ حيث مازال 

 يلتصق بو جزء من أنبوب رصاصي.

 تعلو احلوضٌن يوجد حوض صلًن من بالقرب من البوابة اللربية ذلذه القاعة اليت
قطر  9759م قطر داخلي 9739احلجارة على غك  برمي  دائري بقياس 

م عمق، وقد احتوى ىذا الربمي  على ثقب دائري يقاب  أحد 9729خارجي و
أنظر األنبوبٌن الفخاريٌن السابقٌن اللذين يستعمبلن يف ملئ اخلزان )

 (12صورة

و الربمي  احلجري الصلًن ديكن أن يتشابو مع وىنا يظهر أن دور ىذا احلوض أ
( يف ادلنازل الرومانية وىو ذبميع ادلياه اليت قد تأيت من Impluviumدور )

اخلارج أو اليت تنزل من سقف ادلبىن، إال أن السقف يف ىذا اجلزء من ادلبىن 
يفرتض أن يكون ملطى وبالتايل نستبعد أيضا فرضية 

ذه القاعة سبث  حاليا أعلى مستوى ، أرضية ى8(Compluviumوجود)  
جملمع فيبل الفسيفساء، ىذا رغم عدم احتوائها على جدران زليطة وذلك بعد 
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هتدمها غبو الكلي ومع ىذا فإننا نرى أن مستوى ىذه القاعة مع أنو ديث  
مستوى الطابق األرضي مقارنة مع ادلدخ  اللريب، إال أنو يف نفس الوقت ديث  

ي بالنسبة للقاعات الشرقية اليت ذلا مستوى ربت أرضي مستوى الطابق العلو 
 ينخفض عن ادلستوى األول دبا يفوق ادلرتين.

مها قاعتان منحرفتان عن ادلنزل لكنهما تابعتان لو وتقعان القاعتين )د، هـ(: 
 بزاويتو اجلنوبية.

على ذلذه القاعة ىو اجلدار الوحيد ادلبين حبجارة كبًن  اجلنويباجلدار  القاعة )د(
(. تتص  ىذه القاعة بالقاعة )ى ( Opus Quadratumغك  تقنية )

 اليت بدورىا تتص  باخلارج بواسطة باب يتجو ضلو الشمال.

اجلدران احمليطة هباتٌن القاعتٌن أصلزت من الدبش ادلربوط بادلبلط الطيين 
(، يف احلافة pierre de chainageوفصلت أيضا حبجارة كبًنة رابطة )

الشمالية ذلذه القاعة )ى ( وجد ما يسمى دبزراب أو ساقية، تسمح بإجبلء 
م 9759ادلياه، جدران ىذه الساقية بنيت من الدبش حيث بلغ عمقها 

م وَتعرب  ك  طول القاعة )ى (، مستوى أرضية ىاتٌن القاعتٌن 9729وعرضها 
اذية ذلا من منزل ينخفض دبا يفوق ادلرت عن مستوى أرضية القاعات احمل
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الفسيفساء )م، ل(، وكذلك مستوى األسوار احلالية ادلهدمة واليت ينتهي 
 ارتفاعها عند بداية أرضية القاعات )م، ل(.

إذا كانت ىاتٌن القاعتٌن )د، ى ( ال يشكبلن جزء من منزل الفسيفساء فإن 
ذا جدارمها اللريب حيف الساحة اليت بنيت عليها القاعة الساخنة حلمام ى

ادلسكن، ألن ىذا ادلسكن الذي أنشأ يف الفرتة الرومانية قد تألف من رلمع 
 ىيدروليكي مركب من9

 خزان ذو حوضان يف اجلهة اللربية)ط (. -
 قاعة فسيفساء كبًنة يف الوسط )ي(. -
 هبو مبين فوق خزان ماء يف اجلانب اللريب )ط(. -
آثار  ( هباCaldariumويف اجلنوب قاعة ساخنة أو قاعة التعرق ) -

 لدرج، شلا يشًن إىل وجود طابق علوي بادلعلم.
ىذا باإلضافة إىل رلموعة من ادلكونات األخرى ذلذا ادلنزل، حيث  -

 سنعددىا مع ما يلي من القاعات واللرف.

9 ربدىا من اللرب قاعة اخلزان ذو احلوضٌن قاعة الفسيفساء الكبرى )ي(
قدرت ب وقد بلطت أرضيتها بفسيفساء، قياسات ىذه القاعة 

م جدارىا اللريب ىو اجلدار الشرقي ادلزدوج لقاعة اخلزانات 4774×5739
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)ط( فص  ثبلث مرات بواسطة حجارة كبًنة متعامدة فوق بعضها تتخل  
 (.Opus Africanum) واجهة مبنية بالدبش ادلتوسط دبا يشبو تقنية

تٌن اجلدار الشرقي ىدم جزء كبًن منو، أما اجلدار اجلنويب فقد فص  بعتب
(، والكبًنة ت دخ   إىل Caldariumأصلرمها ت دخ   إىل القاعة الساخنة )

 حوض مائي.

بلطت أرضية ىذه القاعة بفسيفساء مربعة مل يبقى منها إال جزء  
بسيط، ىذا التبليط مجع بٌن لوحتٌن متبلصقتٌن، اللوحة ادلهمة منهما قدر 

غريط فسيفسائي م وقد تكونت األرضية أيضا من  3769قياس ضلعها ب   
دبكعبات بيضاء ورمادية وبنية، فص  بٌن حواف الفسيفساء واجلدار إطار 

م وىو مزخرف بأزىار اللوتس ادلتتابعة وادلنمنمة 9739الفسيفساء ذو العرض 
واليت تنفص  عن بعضها بواسطة خلفية سوداء، وسط الفسيفساء مزين بعناصر 

وقد اختلفت ك  زىرة عن  دائرية ضمنها أزىار وأغكال معينات متناوبة،
األخرى، أما ادلعينات فجاءت مزخرفة بديكور على غك  أغعة زليطة بدائرة 
مركزية صلًنة يصدر منها سهمٌن وزىرتٌن باذباىات متعامدة، وتفصلهما عن 
بعضها أربعة خطوط صلًنة، كما تنفص  كلها عن بعضها البعض بواسطة 

الدوائر كلها بلون أسود  خلفية من مكعبات بيضاء، ولقد جاءت أغكال
 (.10أنظر صورة) 9واألزىار بلون أمحر وبين
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اللوحة األخرى ادللتصقة هبذه اللوحة الفسيفسائية من اجلهة اجلنوبية   
كانت مستطيلة، اختلف إطارىا عن إطار اللوحة الكربى حيث كان مزخرفا 

الداخلية  خبطوط منحنية متبلًفة فيما بينها، منتهية برؤوس ثبلثية وزخرفتها 
كانت على غك  ورقات ىبللية ربيط بدائرتٌن بيضويتٌن متعاقدتٌن ويشكبلن 

 تعامد.

( توجد قاعدة عمود موضوعة فوق ببلطة ييف وسط ىذه القاعة ) 
( أهنا كانت ربم  عمودا يبدو وكأن لو برتيييرجح ) (10)أنظر صورةمربعة 

ذي يربط ىذه القاعة مع عبلقة مع النتوء ادلوجود يف الركيزة اليسرى للباب ال
، حيث ديكن أن حيم  ىذا النتوء وىذا 10اللرفة اجلنوبية ذات احلوض الصلًن

العمود قوسا علويا وىذا بسبب التقاب  والتناظر الذي حيققو ىذين اجلزأين 
)ىذا إذا استبعدنا التدخبلت البلحقة اليت مست ادلبىن( ، لكن نقص 

النظرية، وإذا صح ىذا التصور بوجود ادلعطيات ادلادية صعبت من تأكيد ىذه 
القوس فإن القاعة )ي( باإلمكان أيضا أن تكون فضاء مفتوحا بدون تسقيف، 
يظهر أيضا هبذه القاعة وعلى طول احلافة ادلوازية للجدار الشرقي بقايا حلطام 
أنابيب فخارية متسلسلة تشك  قناة تنطلق من زاوية اجلدار اجلنويب  لتنتهي يف 

،  )ح(دار الشمايل أين تقرتب من البئر ادلوجود بالزاوية اللربية للبهو زاوية اجل



 مجلة دورية دولية محكمة                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 272  98العدد
 

حالة حفظ أرضية ىذه القاعة سيئة جدا وىذا دلا مسها من زبريب أدي إىل 
 اندثار جزء كبًن من الفسيفساء.

 

( Atriumإذا رغم ادلوقع الوسطي ذلذه القاعة إال أهنا تستبعد أن تكون ) 
ل( ومنو باإلمكان أن يكون ذلا دور -احلمام )مويبقى دورىا متعلق بلرف 

(Tepidarium)11 ( أوApodyterium)12 ىذه األدوار اليت تؤكدىا 

اخلصائص ادلعمارية ذلذه القاعة مقارنة مع قاعات 
(TepidariumوApodyteriumيف احلمامات الرومانية )وذلك 13 ،

رضيتها ادلزينة إبتداءا بتموقعها الوسطي زيادة إىل مساحتها الكبًنة وكذلك أ
 بالفسيفساء وانفتاحها على حوض احلمام البارد.

من خبلل العتبة الضيقة ( )م، ل(: LE Caldariumالقاعة الساخنة )
بطرف اجلدار اجلنويب لقاعة الفسيفساء نستطيع أن ندخ  إىل القاعة الساخنة، 
حيث نبلحظ عند ادلدخ  بقايا فسيفساء ذات غك  غطرصلي بلون أبيض 

على جدران ىذه القاعة على غك  متجانس وقد بنيت غالبيتها باآلجر  وأسود،
الذي يتخللو أحيانا  (Opus Testaceumغك  تقنية قطع اآلجر )
، على غك  رمز زائد )+( شلا يعطينا تقنية أخرى لوحات من الدبش الصلًن



 مجلة دورية دولية محكمة                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 273  98العدد
 

إىل  القاعة ولقد قسمت (Opus Mixtumىي التقنية ادلختلطة )
 حجرتٌن9

 9 احتوت على بقايا دعامات اذليبوكوست ادلكعبة.مالية )م(الحجرة الش

أصلر من احلجرة األوىل، وقد احتوت أيضا على بقايا  الحجرة الجنوبية )ل(:
دعامات اذليبوكوست مصفوفة فوق بعضها البعض وقد فقدت ادلبلط الرابط 
بينها، يظهر على حواف ىذه القاعة بعض بقايا التبليط اليت تلطي طبقة 

نة ترتكز بدورىا على الدعائم السابقة، ربط آجر وحجارة ىذه القاعة خرسا
بادلبلط الذي زاد من مقاومة جدراهنا اليت ال تزال حبالة حفظ حسنة، ومع 
ذلك فإهنا مل زَبٌ  من مظاىر التلف الذي يطال حواف اجلدران العلوية، 

 وكذلك أرضيتها اليت خربت كليا. 

بة الكربى اليت الحظناىا يف اجلدار اجلنويب العت(: 2قاعة الحوض الصغير )ي
لقاعة الفسيفساء الكربى )ي( واليت رجحنا أن يكون لركيزهتا اليمىن عبلقة مع 
العمود الذي يتوسط القاعة )ي( قد حفت مباغرة من الداخ  حبوض صلًن 

م، وىو زلاط يف جوانبو الثبلثة 739,× م779,ذو أبعاد داخلية قدرت ب 
غك  مقاعد ملبسة كليا دببلط، تبليط ىذا اخلزان كان  بواسطة حافة على
( عن طريق استعمال اآلجر، أما قناة Opus Spicatumبتقنية السنبلة )
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تفريلو فوجدت باجلهة الشمالية. اجلدار اجلنويب الذي تستند عليو حافة ىذا 
احلوض مل يبقى منو إىل أثر أساسو، وكذلك اجلدار الشرقي فقد بقي منو جزء 

 Opus. يف حٌن أن اجلدار اللريب قد بقي منو جزء مهم مبين بتقنية )يسًن
Vittatum )(، ونظرا الرتباط ىذا احلوض بالقاعة )ي

(Apodyterium) وب عده عن قاعات (LE Caldarium ) فهو أقرب
 (.Piscine froide) ألن يكون حوض استحمام بارد

م مبين باحلجارة 3 ×م 5يبدو ىذا اجلزء على غك  هبو بقياس البهو )ح(: 
الصلًنة ينفتح يف غربو على سلم بإحدى عشرة درجة، وال تزال أرضيتو ربتفظ 
جبزء من الفسيفساء اليت يبدو أهنا أصلزت دبكعبات بيضاء وسوداء على غك  

 غطرصلي.

اجلدار الشرقي ذلذا البهو )ح( مل يبقى منو إال جزء بسيط حيث ترتفع  
 بهو، وىو ديث  جزء اجلدار اخلارجي للمنزل،قمتو لتتساوى مع أرضية ىذا ال

طريقة بنائو استعم  فيها حجارة كبًنة باإلضافة إىل حجارة متوسطة، وتسود 
فواصلو أحيانا بعض احلجارة الصلًنة، وىو يف عمومو جدران غًن منتظم 
التقنية، وىو خبصائص بنائو وميبلنو وعدم توافق زواياه مع زوايا جدران 

يظهر وكأنو خيص معلم آخر سابق، أما اجلدران الشمالية القاعات األخرى 
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 Opusواجلنوبية فقد بنيت بنفس الطريقة حيث استعملت فيها تقنية )
Vittatum.) 

ىذا الفضاء )ح( إن صح االفرتاض فإنو أقرب إىل أن جيسد لنا فضاء مفتوح 
(، ىذا اجلزء من ادلسكن الروماين الذي يعترب أىم جزء Atriumعلى غك  )

تدور خبللو حياة األسرة وىذا بسبب اتساعو زيادة إىل توفره على اإلضاءة 
( كما تعم  Compluviumالطبيعية من خبلل فتحة يف سقفو تسمى )

 14أيضا على هتوية ادلنزل باإلضافة إىل ربصي  مياه األمطار، وتكون غالبا مربعة

ها اجلنوبية اللربية وشلا زاد من نسبة ىذا االفرتاض ىو توفر ىذه القاعة يف زاويت
على حوض دائري صلًن يعلو بئر أو خزان ربت أرضي، وىو بذلك جيسد ولو 

( والذي يعم  Impluviumبصفة ادلقاربة ما يسمى يف العمارة الرومانية )
 15على مجع مياه االمطار احملصلة على السقف الستعماذلا يف وقت احلاجة

 (.10أنظر صورة)

طرح ىذه الفرضية ىو نفس اإلغكال ادلطروح  لكن اإلغكال الذي نواجهو يف
 يف البهو )ط( وادلتعلق بالسقيفة اليت مل يوجد أثر لؤلعمدة احلاملة ذلا. 
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ربتفظ يف قسمها الشمايل على تبليطها الفسيفسائي، الشريط (: 2القاعة )ن
الفاص  بٌن إطار الفسيفساء واحلائط م لئ دبكعبات ذات لون أسود أما اإلطار 

 مزخرف بأغكال سلتلفة يصعب ربديدىا بسبب التخريب الذي مسها.فكان 

( أرضيتها أيضا تعرضت للتخريب بعدما 3تتص  مع القاعة )نالقاعة )ن(: 
م لتحوي صخرة ذات فجوة أو حوض 734,حفر بوسطها حفرة ذات قطر 

( صلد رواقٌن متوازيٌن مشكلٌن 3م، على غرب القاعتٌن )ن+ن9729بعمق 
جبدار طوي  دون أية فتحة بينهما، فيما خيص طبيعة ودور من غرف مفصولة 

 ىاتٌن اللرفتٌن السابقتٌن فإنو يصعب التكهن بو.

يف زلور القاعة )ن( صلد اللرف ادلتتالية9 )ص+ ع+ ف(، خبصوص الدور 
 الذي قد لعبتو ىذه القاعات فإنو يبقى مبهما،

ترتفع أرضيتها عن مستوى اللرفتٌن السابقتٌن، وىي مبلطة  الغرفة )ص(:
بببلط مصنوع دبادة اآلجر األمحر الذي تسوده بعض احلبات السوداء، وىو 

(، وخبلفا للتخريب الذي Opus Spicatumمصفوف بتقنية السنبلة )
عرفتو ىذه األرضية يف فرتات متقدمة من التاريخ والذي كان نتيجة إنشاء 

هبا فإن حالة حفظها ال تزال حسنة بسبب ادلقاومة اجليدة لآلجر  معصرة زيتون
 باإلضافة إىل مبلط الربط وكذلك طريقة ربطها ادلتقنة.
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جدراهنا الشمالية واجلنوبية امتازت بالضخامة وقد بنيت بالدبش  الغرفة )ع(:
 الصلًن وادلتوسط ادلختلط بطبقات من اآلجر.

للت حواف جدراهنا الشمالية واللربية مللقة من ك  اجلهات، غ   الغرفة )ف(:
 جبدران صلًنة على غك  مقاعد، كما يتكئ جدارىا اللريب على الصخر.

( 3باإلضافة إىل احملور السابق )القاعة ن( فإن باحملور الثاين، أي زلور القاعة )ن
صلد اللرف ادلتتالية )ش+ س+ ت+ ر( واليت ال ربتوي على أية بوابة خارجية، 

رفة الدور احلقيقي ذلا، ىاتو اللرف اليت يرجح أن تكون عبارة عن شلا صعب مع
أقبية سفلية نظرا لوجود درج خيدم الطابق العلوي فوقهم، وقد تكون استعملت  
 كمخازن للمؤونة فيما قد تستل  اللرف اليت فوقها ألدوار سلتلفة مث 9)

16(Cubiculum( أوCellulae)17 .خاصة باخلدم 

 صلًنة جدارىا اجلنويب حيد الدرج السابق.ىي غرفة  الغرفة )ش(:

ىذه اللرف ادلتبلصقة حفت من جوانبها اخلارجية  الغرف )س + ت +ر(:
الدبش الصلًن وادلبلط الطيين، وىي بتجاورىا تشك  باألربعة بواسطة جدران 

فضاء ذو غك  مستطي  مقسم بسورين وسطيٌن، واحد بٌن اللرفتٌن )س( و 
ة فتحة، أما الثاين فكان بٌن )ت( و )ر( حيث )ت( ال تظهر من خبللو أي

 يظهر جبانبو األدين أثر لَدرج صلًن.
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إن اجلدار الطبيعي الصخري الذي يشك  الواجهة اللربية لللرفة )ر( تظهر بو 
 آثار دللارة صلًنة تشل  منتصف ىذه الواجهة.

ىن تعرضت ىذه القاعة ادلثلثية يف الزاوية اجلنوبية اللربية من ادلبالقاعة )و(: 
أرضيتها للتخريب، ندخ  إىل ىذه اللرفة عن طريق عتبة تربط ىذه اللرفة 

 (.3بلرفة احلوض الصلًن )ي

(9 ىي عبارة عن رواق ندخلو من ادلدخ  الوحيد للجهة اجلنوبية 2القاعة )و
اليت احتوت الواجهات الثبلث للجدار اخلارجي )أ، ب، ج( وقد وجد هبا 

الساحة ادلشرتكة بٌن القاعتٌن )د، ى ( والكالداريوم، مدخلٌن، األول يفضي إىل 
(، حيث يذكر 3أما الثاين فيفضي إىل قاعة احلوض الصلًن)ي

( أن ىذا الرواق قد كان مبلطا باآلجر وبتقنية غًن Berthier Aبرتيي)
منتظمة، لكن تأثًن عوام  التلف على ىذه األرضية مل ترتك هبا ىذا التبليط، 

ز ىذه األرضية ىو وجود قناة أرضية متوسطة احلجم مبنية حيث أن أىم ما ديي
من حجارة الدبش الصلًن، إذ تنطلق ىذه القناة من عتبة الباب اليت تربط ىذا 

( منتهية يف الزاوية اجلنوبية الشرقية ذلذا 3الرواق بقاعة احلوض الصلًن )ي
 الرواق.
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ىذا ادلبىن قد  إن اختبلف أغكال وأنواع البناء تشهد على أن(: 2القاعة )ح
تعرض للكثًن من التعديبلت يف مراح  سلتلفة من تارخيو، ىذه ادلراح  اليت 

( الواقعة جنوب 3تتجسد يف ادلستويات السرتاتيلرافية ادلكتشفة يف القاعة )ح
يفصلها عنو اجلدار اجلنويب ذلذا األخًن، وذلذه القاعة نفس ، حيث البهو )ح(

البناء، ونفس ادلقاسات، وال زبتلف عنو إال  شليزات البهو األول ونفس تقنيات
يف مستوى أرضيتها ادلنخفضة، وقد احتوت ىذه القاعة جبدارىا اللريب على 
فتحة تربطها بقاعة الفسيفساء )ي(، ولقد استطاع برتيي هبذه القاعة أن يقوم 
دبقطع كام  للتوضعات اليت وجدت هبا، األمر الذي مسح لو باخلروج بعدة 

 تاريخ ادلبىن.نتائج زبص 

ولئلغارة فان الطبقات العليا مل تكن إال توضعات بسيطة، وخبصوص   
م، حيث 3739أخفض مستوى أثري ذلذه التوضعات فقد كان على عمق 

 189استطاع برتيي أن يقوم بالرفع األثري للطبقتٌن التاليتٌن

م، 97,4م وعلو9754م هبا مقعد ذو عرض  3739طبقة ذات عمق  -  
بين من الدبش الصلًن ويستند على اجلدار الشرقي، هبا أيضا قطعة وحيدة من 

 الفخار ادلستعم  يف قبور البازيناس دلدينة تيديس. 



 مجلة دورية دولية محكمة                 مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  
 

 ,28  98العدد
 

م تلي ببلطات مسيكة متوضعة على طبقتٌن،  739,طبقة ذات عمق  -
م، يف  9769ذو عرض وتقطع وسط القاعة غاغلة ك  عرضها لتشك  مسار 

 724,الزاوية اجلنوبية الشرقية قد اخت  ىذا ادلستوى بسبب وجود حفرة بقطر 
م ىذه احلفرة اليت كان مستواىا العلوي بنفس مستوى 9739م وعمق 

 الببلطات السابقة.

ولقد احتوت ىذه احلفرة على العديد من البقايا األثرية اليت استطاع  
رميد التسقيف، كسور اآلجر، قطع جل رار كبًنة، برتيي أن يعدد منها9 كسور ق

حجارة مصفحة، بقايا فحم، قطع فخار، عظام حيوانات صلًنة وطيور، ثبلثة 
أنياب خنزير، قطع صلًنة من احلديد ادلؤكسد، عظام الزيتون احملروقة، باإلضافة 

م(، قطعتٌن ل 9  93إىل قطعيت فسيفساء وثبلث قطع نقدية تعود للقرن الرابع )
(، Théodose 1er( وقطعة لتيودوز األول )Constanceنستونس )كو 

 .19وغًنىا

 نتائج الدراسة الطبقية المنجزة من طرف برتيي:

من ك  البقايا وادلعطيات السابقة الناذبة عن ىذه القراءة الطبقية  
استطاع برتيي أن خيرج دبجموعة النتائج اليت زبص أىم ادلراح  ادلتعاقبة على 
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 20( مراح 5)°فسيفساء كك ، حيث رأى أن حيصرىا يف ست معلم منزل ال
 ىي9

9 بقي منها غيء قلي  سبث  يف ادلقعد ادلكتشف يف المرحلة األولى -
أسف  مستويات التنقيب، باإلضافة إىل القلي  من اللقى اليت من بينها 
قطعة فخار مزخرفة تنتمي إىل منط الفخار الذي استعم  يف قبور 

 البازيناس بادلدينة.
9 مكوناهتا كانت أكثر أمهية إذ احتوت على أسوار المرحلة الثانية -

بتقنية بناء ما قب  رومانية، وىي نفسها أسوار الفرتة اليت وجدت ربيط 
بادللارة الصلًنة يف اللرفة )ر(، أين وجد هبا مصباح ذو غك  دلفيين 

(Delphini forme وهبذا ديكن إرجاعها إىل الفرتة البونية ،)
 ليت ينتمي إليها ىذا ادلستوى )سطح أرضية ادلنزل(.القددية ا

9 تظهر عليها الطبعة الرومانية دبخلفاهتا ادلتعددة من المرحلة الثالثة -
أرضيات الفسيفساء، ادلنشآت اذليدروليكية باإلضافة إىل الكالداريوم 

 ادلزدوج وغًنىا.
9 وتتجلى يف الرتكيب غًن ادلنتظم ألرضية احلوض المرحلة الرابعة -

لصلًن اليت بلطت باآلجر، باإلضافة إىل التعديبلت اليت أدخلت على ا
فضية إىل القاعة الساخنة.

 
 العتبة ادل
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9 تتجسد يف ادلرحلة اليت ح و ل فيها دور ادلنزل إىل المرحلة الخامسة -
دور صناعي سبث  يف إنشاء مطحنة الزيتون على حساب زبريب 

 الفسيفساء.
التوزيع الفوضوي ألفران الفخار، وفيها 9 تظهر يف المرحلة السادسة -

صار ك  ادلنزل عبارة عن أطبلل استللها الفخاريون يف بناء أحد أفراهنم 
بالقاعة الساخنة، ويف ىذه ادلرحلة بالذات قد اخت  نظام قنوات ادلياه 
وتوقف عن اجلريان، وىي نفس ادلرحلة لنفس األغخاص الذين ىدموا 

فوق حجر الطحن الدائري، واستعملوا معصرة الزيتون ووضعوا دعامة 
 .21( يف تدعيم األسوارContre poidsحجارة الثق  ادلوازن )

 9خاتمة
من خبلل ىذه الدراسة ادلقارنة دلكونات مسكن الفسيفساء مع 
ادلساكن النموذجية للعمارة الرومانية استطعنا اخلروج دبجموعة من 

 ادلبلحظات والنتائج اليت نصيلها فيما يلي9
 La villa àأوىل النتائج زبص التسمية ادلنسوبة ذلذا ادلسكن ) -

mosaïque واليت استعملت من طرف بعض الباحثٌن وعلى )
( يظهر Villa(، ىذا التصنيف أي )André Berthierرأسهم )

أنو ال يتوافق مع طبيعة ادلعلم الذي ىو جزء من مدينة متكاملة 
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صية الفيبل اليت تنقسم دبنشآهتا، وىذا ما يتعارض مع طبيعة وخصو 
( إىل رلموعة من األصناف Pierre grosحسب ادلعماري األثري )

( واليت يبىن أغلبها Villa Urbana( و )Villa rusticaمث  )
 .22خارج ادلدن

نبلحظ من خبلل ادلخطط العام للمسكن باإلضافة إىل االختبلف  -
ستوية الذي  الشديد يف مستوى أرضياتو تأثًن عام  التضاريسية غًن ادل

كانت لو انعكاسات متعددة سبثلت يف اعتماد تقنية البناء بالطوابق 
زيادة على عدم توازن واستقامة زوايا اللرف ادللتصقة بك  زليط اجلدار 

 اخلارجي للمنزل. 
امتاز ىذا ادلسكن بتقسيماتو ذات التخطيط ادلعقد، باإلضافة إىل  -

ليو عرب ادلراح  ادلختلفة لتاريخ تعاقب التدخبلت والتليًنات ادلعمارية ع
ادلدينة، وكذلك انعدام ادلصادر ادلكتوبة بو، وىي كلها أمور صعبت من 
معرفة طبيعة أصحاب ادلسكن كما صعبت أيضا من عملية القراءة 

 الواضحة والفهم اجليد لعناصره واألدوار اليت لعبتها قاعاتو.
)قاعة ح(  ( هبذا ادلسكنAtriumفيما خيص فضاء األتريوم ) -

فخبلفا دلا غاع يف أغلب ادلساكن الرومانية باختبلف أماكنها، فإنو مل 
يشل  كما ىو معتاد فضاًء وسطيا يف ادلنزل ب  جاء يف هناية الرواق 
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ادلنطلق من ادلدخ  الرئيسي للبهو )ط( وىو هبذا توسط فقط قاعات 
 اجلانب الشرقي.

ساحة اليت يشللها من أىم ما يبلحظ يف ىذا ادلنزل ىو نسبة ادل -
من ¼ الفضاء ادلخصص للحمام ولواحقو اليت تشل  ما يقارب ربع 

ادلساحة اإلمجالية للمنزل وىي نسبة كبًنة مقارنة بادلساحة الصلًنة 
للمنزل، وكذلك فإن من أىم ادلبلحظات اليت ديكن اخلروج هبا ىي 

ل وىو ما األولوية واالىتمام ادلخصصٌن لتوفًن عنصر ادلاء يف ىذا ادلنز 
يشهد عليو السعة الكبًنة ادلخصصة للخزانٌن ربت البهو )ط( ىذا 
االحتياطي الكبًن للمياه يدل بدرجة أوىل على االستلبلل الواسع ذلذا 

 العنصر احليوي وىذا ما لو عبلقة دون غك مع وجود احلمام.
لقد كان ذلذا ادلنزل سلططا استثنائيا بسبب تقسيماتو غًن الطبيعية  -

مقارنة مع سلتلف ادلنازل الرومانية، مع ذلك ورغم الصعوبة الظاىرة يف 
قراءة عناصره إال أنو من خبلل ما تبقى من تقسيماتو فإننا نستطيع 
مبلحظة غياب بعض العناصر ادلعمارية ادلألوفة يف العمارة الرومانية مث  

(Le Peristylium)23( ،Le jardin( ،)L'Oecus ،)
(Les Boutiques)24، (Le tablinum)25. 
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نستطيع يف آخر ادلبلحظات أن نرد ك  ىذه ادلميزات واالستثناءات  -
اليت عرفها منزل الفسيفساء بتيديس إىل رلموعة من األمور أمهها 
اخلصائص التضاريسية للمدينة اليت امتازت بضيق ادلساحة ادلخصصة 

نة بصفتها مديالعسكري  السياسي للبناء، ىذا باإلضافة إىل دورىا
على ساكنيها منطا معيشيا معينا زبلوا دبوجبو العمارة  تفرض ربصينية
، ودلي  ذلك أن منزل الفسيفساء بتيديس مظاىر األهبة والبذخمن 

 .يبقى ديث  أحسن مثال للمنزل الروماين هبذه ادلدينة
 

 : منزل الفسيفساء بتيديس10صورة 
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 Berthierمنزل الفسيفساء عن )ل: المخطط العام 10شكل 
(A), Tiddis cité antique de Numidie) 

 )تغيير حجم الصورة  يفسد مقياس الرسم(بتصرف. مالحظة: 
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 : البرميل المائي الممون لخزانات منزل الفسيفساء12صورة 

 : مقاطع من الفسيفساء المتبقية بالمنزل10صورة 
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 : قاعدة العمود الذي يتوسط قاعة الفسيفساء )ي(10صورة 

 : الحوض الذي يعلو الخزان التحت أرضي بالبهو)ح(10صورة
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نحو سوسيو أنثربولوجية لصراع الهويات في سوسيولوجية المثقف 
 الجزائري: تمثالت، استراتيجيات و ممارسات

 
 الجزائر -محمد بن أحمد  2جامعة وهران  -د. زين الدين زمور 

 الجزائر – محمد بن أحمد 2وهران جامعة  -  حسين بن شارف. أ
 ملخص:
نعتقد أنتجت إعادة ىيكلة العمران االجتماعي و السياسي و  

من  4902إىل اليوم سنة  4999االقتصادي جلزائر األلفية الثالثة من سنة 
خالل التعديالت على القوانُت و التشريعات و ادلشاريع التصنيعية و آليات 

و التعليمية و مؤسسات االنتماء ادلهٍت و ادلعيش     ادلنظومات الًتبوية 
االقتصادي، ما نسميو قطيعة ُب الرابط االجتماسياسي بُت السلطات السياسية 
و العسكرية و مجاعات الضغط االقتصادية و الدينية الشائعة و ادلواطن اجلزائري 

ألحباث كما أفادتنا بو مجلة من ا  –الشائع، الذي ال يعزف عن احلياة السياسية 
ألنو أساسا زلورىا، و إظلا ينتج بنفسو مجلة من اآلليات  –اجلزائرية و األجنبية 

و االسًتاتيجيات الفردية و ضمن مجاعات ىو ػلددىا بنفسو، و يضع قواعد 
لعبتو السياسية انطالقا من حنكتو ادلهنية ادلكتسبة من خالل سبثالتو و شلارساتو 
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مصغرا للممارسات السياسية ضمن جسد يط عملو، الذي ؽلثل لو رلسما 
 مهٍت منظم.

Abstract: 
We assume that, the societal, political and economic 
redevelopment of Algeria of the third millennium of the 
period in between 2000 to 2016, through changes in 
laws, the constitution, industrialization and national 
education institutions , university and technical 
education, professional affiliations firms, and economic 
life, products a rupture in the sociopolitical link 
between the political, military groups of controlling, 
economic groups of pressures and religious, and simple 
citizen, who don’t refrain from politics - as proved by 
the Algerian and foreign researches - because he is the 
axis, but; he produces himself a set of mechanisms and 
individual strategies within a social reference groups sets 
chosen by himself, and establishes the rules of his own 
political game, from his professional skills acquired by 
his representations and practices in the work 
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environment, which represents a small cube of political 
practices in an organized corporation. 

 :المقدمة 
مسألة أبعاد اذلوية التارؼلية للجزائريُت من ادلنظورين ا ادلقال، نتناول ُب ىذ

الرببري و اإلسالمي، و مسألة أبعاد اذلوية التارؼلية للجزائريُت من ادلنظورين 
احلركة الوطنية اجلزائرية و األلفية الثالثة، و مسألة أبعاد اذلوية التارؼلية للجزائريُت 

اإلصالحات االقتصادية و السياسية و االجتماعية منذ االستقالل من منظور 
 .1إىل جزائر األلفية الثالثة

النخب السياسية ادلثقفة ُب اجلزائر؛  تطورأفادتنا الدراسات السابقة حول 
؛ ألبعاد اذلوية الوطنية السياسية و موحدسوسيولوجي  تصوربعجزىا عن بلورة 
فضال عن عدم قدرهتا ؛ 2و حىت الفنية و اجلمالية ةاالقتصاديادلهنية و الثقافية و 

القضايا اجلهوية الداخلية و القومية العربية و الدولية؛  اذباهعلى تقريب مواقفها 
العريب و مؤخرا  الربيع)حاليا ما يسميو ادلشارقة و وسائل اإلعالم الغربية؛ دبوضة 

 االجتماع، و الذي يرجعو الكثَت من علماء  3األورويب و األمريكي( بالربيع
و   4Harbi Mohamedالسياسي و اجليوبوليتيك؛ أمثال: زلمد حريب

 Arkoun 6، و زلمد أركونLahouari Addi 5عدي اذلواري
Mohamed7 8و جانُت فارداس لورو Jeannine Verdès – 

Leroux9 ؛ إىل صلاح السلطة السياسية احلاكمة ُب الفًتة ما بُت؛ أحداث
إىل يومنا ىذا؛ ُب إستمالة و ذبنيد معظم ىذه النخبة احلديثة؛  0011أكتوبر 
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اإلجتماعية و ادلهنية و إيديولوجياهتم؛ عرب ما ًّب تسميتو  انتماءاهتمباختالف 
 –الثورية  –اسية إضفاء الشرعية السي» األسلمة ادلقصودة "؛ هبدف:  "ب: 

كعقيدة ُب سبثالت و »  –سباما كما وصفها "زلمد أركون"   –« على السلطة 
ثقافية مركزية( و  شلارسات اجملتمع اجلزائري؛ بشقيو ادلثقفُت )رأمساليات سياسية
من منظور  – 10العامة من الناس غَت ادلثقفُت )رأمساليات سياسية ثقافية زليطة(

 .Samir Amine12 11مسَت أمُت
اخلطاب الفكري حول نعتقد من خالل ادلعطيات ادليدانية للموضوع، أن 

و الدينية و العنف اجملتمعي و  التاريخ السياسي و االقتصادي و اذلوية الوطنية 
السياسي جلزائر األلفية الثالثة، مل يفصل إىل يومنا ىذا بُت اذلوية و العنف، 

اذلوية ُب الدول اإلسالمية الشمولية و خصوصا اجلزائر، مرتبطة  ׃ذلك أن
بادلقدس، دبعٌت اعتماد ادلقدس و النسب لتربير مشروعية احلكم و ادلمارسات 

 .  13اجملتمعية
نعتقد، مل تعد العشَتة و العائلة و غَتعلا من مؤسسات التنشئة االجتماعية 

كانت أساسا مشروعة و ذلا مشربا و وعاء حاوي للحركات االحتجاجية و إن  
 .14أحقية

 البناء النظري للهوية السياسية: (1
إّن اذلوية السياسية ارتبطت ُب ظهورىا و بلورهتا باجملتمع الصناعي و األخالق 

اد و من ارتبطت بالرّأمسال و سيولة االتصال بُت األفر  ׃الربوتستانتينية؛ دبعٌت أّّنا
على إنتاج العالقات بُت األفراد و وسائل اإلنتاج؛ ىنا  ًّب تكوين الرأمسال بناء



مجلة دورية دولية محكمة                      يخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات التار   

 292  90العدد 
 

إىل أّن اذلوية السياسية ارتبطت  ″Ernest Gellnerارنست جلنر ″يشَت 
حاليا بتوزيع الثروات عرب العامل و غياب ىذه األخَتة ﴿توزيع الثروات﴾ يعٍت 

 .15بالضرورة غياب القومية مباشرة و ّنائيا
ُب تفسَته للرأمسالية  ″Samir Amine مسَت أمُت ″ىذا الطرح، يقارب 

 ׃ادلعاصرة و اّليت ربدث اليوم خلال ُب ميزان القوى السياسية العادلية؛ دبعٌت أنّ 
ىناك ىويات مركزية سبثّلها أوروبا و أمريكا و روسيا احلالية ُب مقابل ىويات 

ىا تابعة زليطة أو طفيلّية سبثّلها دول آسيا و إفريقيا و أمريكا اجلنوبية باعتبار 
اقتصاديا و سياسيا من جهة، و باعتبار احتوائها على أكرب نسبة زبّلف ُب 

عدم  ׃عدم وجود إنتاج علمي يعٍت ׃العامل من جهة أخرى؛ و ىنا نشَت إىل أنّ 
وجود ثقافة وطنية ؛ و يؤّدي ىذا الفهم إىل عدم وجود قومية فال دولة  و ىنا 
ربوم الّنظريات اّليت ترى بعدم وجود رلتمعات بل إىل وجود شعوب متخّلفة 

 .16ربكمها شبو رأمسالية
اذلوية السياسية ؽلكنها أن تدوم و ترتقي إىل ظلط ذبريدي أعلى  ׃نقول بدورنا أنّ 
وعي بالوجود ُب العامل الشمايل و الغريب و سبوت ُب العامل من الفهم و ال

سياسي ُب  –تربوي  –اقتصادي  –اجلنويب و الشرقي، النعدام منتوج ثقاُب 
 .17ىذه اجملتمعات أو الشعوب إن صّح الّتعبَت

اذلوية السياسية تعٌت بالدولة و ىي مرتبطة دبجتمع سياسي منّظم يعتمد على 
إىل أّن التعليم يقوم دبعاجلة و محاية الفضاء  ″جلنر″الكتابة؛ و ىنا يشَت 

الثقاُب الّلغوي، و ىنا طللص إىل أّن الدولة تقوم حبماية و عناية و دعم نظامها 
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رجاالت الدولة  ׃منها  –و الثقاُب باعتباره يعّد أجياال واعية ومثقفة   الًتبوي 
 .18مستقبال

مراحل متتابعة و ُب ظروف نعتقد قامت ميكانيزمات ادلرحلة الصناعية عرب 
 ׃سلتلفة، فهوية اجملتمع الصناعي ىي امتداد ذلوية اجملتمع الزراعي، غَت أّّنا

شهدت عملية ذبانس الثقافات و الّلغات و األعراق و الديانات و العادات و 
و  األورويب،و غَتىا ...من فكر و حضارات البشرية داخل اجملتمع    التقاليد 

 . 19دىا من أنتج فكرة القوميةىذه العوامل ىي وح
يضيف إىل ما سبق؛ عملية التعليم اّليت أفرزهتا األخالق  ″جلنر″غَت أّن 

األخالق » ׃ُب كتابو ″ماكس فيرب″الربوتستانتينية ُب أوروبا و اّليت أشار إليها 
حيث أّن انتشار التعليم و ظهور الّلغة  ;« الربوتستانتينية و الّروح الرأمسالية 
 –مساواة  ׃العلم الفرنسي يشَت إىل ׃مثال –الوطنية ادلعرّبة عن ثقافة الوطن 

أّن التعليم كان سببا  ׃أخّوة، ىي ما أنتج اذلوية السياسية الفرنسية ؛أي –حريّة 
فاعال ُب إنتاج السياسي و الرّفع من مستوى االقتصاد و خلق سلطة سياسية 

 .20مركزية
بالّتايل، خلق أدوار اجتماعية جديدة و تقسيم للعمل االجتماعي جديد، و 
ىنا نكون قد ألغينا احلدود السياسية و اجلغرافية للدولة عندما جعلنا الّلغة 
الوطنية لغة عادلية، فاليوم صلد أّن الّلغة الفرنسية كلغة عادلية ربتّل الّصدارة ٍب 

غَتىا من الّلغات العادلية و ىذا راجع بالضرورة إىل  تليها الّلغة االصلليزية ٍب
ادلنتوج الثقاُب للدولة ، بعكس دول إفريقيا و آسيا اّليت ىي شبو رأمسالية أو 
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، و بالّتايل، ىي شبو وطنية بالنسبة إىل ″مسَت أمُت″زليطة حسب فكر 
سلطة خالية من مركزية ال ׃استقالذلا حديثا، و ال ؽلكن نعتها بالدولة ألّّنا

                  .21السياسية و تقسيم العمل االجتماعي و األدوار االجتماعية
 ׃اذلوية السياسية من خالل مفهومُت أساسيُت علا ″إرنست جلنر″يعّرف 

 ׃الدولة و الوطن ، و يعترب أّن القومية ىي باألساس؛ مبدأ سياسي يقّر بأنّ 
نا مالئمُت لبعضهما البعض، الوحدة السياسية و الوحدة الوطنية غلب أن يكو 

و من خالل وظيفة ىذا ادلبدأ فقط ؽلكن تعريف اذلوية السياسية على 
... إحساس أو شعور باالنتماء، من مقّوماهتا اإلحساس بالوطنية و من }׃أّّنا

الغضب، العنف، الّرضى، االنتماء، اذلويّة، الّدفاع عن الّدين  ׃مفاىيمها
...{22. 

غَت أّن مفهوم اذلوية السياسية يتعّدى حدود الدولة إىل الدول؛ فينتج لنا ىوية 
الدولة الوطنية، فاذلوية السياسية ربتوي على ثقافات شعوب متعّددة و 
متجانسة و سلتلفة ُب نفس الوقت من حيث تعّدد األعراق و األجناس و 

و غَتىا تنتج لنا ُب و اذلويّات الذاتية و األخالق      الديانات و الّلغات 
رلموعها ىويّة وطنية واحدة و متجانسة و ىو ما استطاعت ربقيقو أدلانيا من 
خالل القومية األدلانية، و فرنسا من خالل القومية الفرنسية و حىّت أمريكا ، و 

 ׃ىو ُب نفس الوقت ما فشلت الدول العربية اإلسالمية ُب ربقيقو؛ ذلك أنّ 
اإلضافة إىل اختالف النزعات الدينية بُت ادلذاىب ثقافاهتا غَت متجانسة، ب

 .23...﴾ -الشيعة  –السّنة  –اإلسالمية ﴿الصوفية 
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كما صلد أّن الشعوب العربية اإلسالمية تتنافر من بعضها البعض عادة ألسباب   
سياسية  و إسًتاتيجية، و بالتايل، فشلوا ُب توحيد لغاهتم و اقتصادىم و 

ا االنتقال من الدولة اإلسالمية إىل اإلمرباطورية علومهم و سياساهتم و ردبّ 
العربية اإلسالمية، أّما القومية فشهدىا العرب ادلسلمون و دول أوروبا الشرقية 

 ׃من خالل احلركات الوطنية اّليت كانت تنادي باستقالل دوذلا و شعوهبا مثل
ل وعادت صلم مشال إفريقيا اجلزائري، و اّليت غابت بعد اقتناء ىذا االستقال

و الّتمّسك بكرسي السلطة و مالزمتو و رفض تركو مهما كانت          الذاتية
 . 24بالتايل نعتناىا بالدول األبدية األسباب و

أّمة   –بالتايل، ىي دول شبو قومية، أو باألحرى ىي دول صلحت فيها الدولة 
اعي حيث ال تزال تعهد الفكر الزر  ׃و فشلت فيها الدولة الوطنية؛ ذلك أّّنا

السلطة ىي ُب يد طبقة حاكمة معّينة ﴿قّلة﴾ تنفرد باحلكم لنفسها و تقصي 
 .25باقي األفراد ﴿األغلبية﴾ عن مركز السيطرة

ادلركز و ايط )) ُب ربليلو التارؼلي للرأمسالية بُت  ׃ب ″مسَت أمُت″ىو ما مسّاه 
دول الشمال و دول اجلنوب ((، أّما القوميات األوروبية؛ فقد صلحت ُب 

مشلت ىويتهم  ׃االنتقال من اجملتمع الزراعي إىل اجملتمع الصناعي؛ حيث
ات و السياسية الثورة الصناعية و الّتطّور التكنولوجي و ذبانس األعراق و الثقاف

و عادليّتها، علما أّن ىذا   الّلغات و الديانات و انتشار مبادئ حقوق اإلنسان
النجاح كان قائما أو منبثقا من خالل الديانة الربوتستانتينية، أّما ُب الدول 



مجلة دورية دولية محكمة                      يخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات التار   

 209  90العدد 
 

العربية اإلسالمية فقد ارتبط صلاحها بظهور شبو قومية ناذبة عن استقالل ىذه 
 .26الشعوب

 جية المثقفين:البناء النظري لسوسيولو  (2
من  Eliteمفهوم النخبة  Paretoاستعار عامل االجتماع اإليطايل باريتو 

علم االقتصاد، ليطبقو ضمن البحوث االجتماعية، حيث ال يتأسس اجملتمع 
على سيطرة احلياة ادلادية و عالقاهتا، كما ال تتأسس القوة فيو على سيطرة 
الطبقة االقتصادية احلاكمة اليت أطلق عليها ماركس الطبقة الربجوازية، بل على 

 .27ليات التصنع و التحضرأسس سلتلفة للتكوينات االجتماعية ادلنوطة بعم
من منظور باريتو و موسكا و ميشلز يشَت ىذا ادلفهوم إىل ىؤالء الفاعلُت 
االجتماعيُت الذين ؽلتلكون جزءا من مقاليد القوة و التحكم و الثروة بفضل 

 . 28خصائصهم الشخصية
أعمال ماكس فيرب حول مفهومي القوة و السلطة، دعاه إىل ربديث صياغات 

ة السياسية، حيث تتشابك مصاحل و عالقات الفاعلُت مفهوم النخب
 . 29االجتماعيُت داخل و بُت تنظيمات سلتلفة أنثربولوجيا

 Politics asأيضا، ُب مقالو الشهَت بعنوان: "السياسة كمهنة" "
Vocation  إمكانية ربول العمل السياسي إىل مهنة، تنظمها ادلهارة و ،"

 . 30ادلمارسة الدؽلقراطيةاحلذق و القدرة على اإلدارة و 
، حيث افًتض أن Elitismمفهوم  Robert Dahlأوضح روبرت دال 

القوة توزع ُب اجملتمع توزيعًا صفريًا أين سبتلك مجاعة واحدة كل القوة و ربرم 
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 Pluralمنها بقية اجلماعات، اليت ؽلكنها بدورىا تشكيل طلب متعددة 
Elites  بداًل من "طلبة القوة" أو "النخبة احلاكمة"، كما اتضح ذلك، ُب

و اليت افًتضت فيها وجود  0024ادلنشورة عام   Killerدراسة سوزان كيلر 
، تعمل ُب تنظيمات سلتلفة، دون أن Strategic Elitesطلب إسًتاتيجية 

 . 31تصل بالضرورة إىل سدة احلكم
 
 
 
 

لجزائريين من المنظورين البربري و مسألة أبعاد الهوية التاريخية ل (3
 اإلسالمي:

التمثالت  ( جدول يوضح ارتباط الموروث البربري و األمازيغي و3-1
 حول دسترة اللغة األمازيغية و طبيعة النخبة:

La 
constitutionnalisation 

de la langue kabyle 
réfère -t-elle la 

marginalisation des 
autres langues et 
cultures locales 

algériennes? 

représentations sur la 
constitutionnalisation de la 

langue kabyle dans les 
documents officiels de 

l'Etat 

élites 
indus
trielle

s 

élites 
libér
ales 

élites 
milit
aires 

Tot
al% 
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dans les deux cas 

O
ui 

la langue 
kabyle 

n'est pas 
une 

langue 
scientifiq

ue 
contraire

ment à 
l'arabe, 
l'anglais 

et le 
francais 

les autres 
langues 

et 
cultures 
locales 

algérienn
es 

doivent 
ètre aussi 
constitut
ionnalisé

es 

N
on 

représent
ations 

sur 
l'identité 
sociale 

je suis 
Algérien 

pluri-
identitaire 

421 294 427 114
2 

36,9% 
25,7
% 

37,4
% 

100
,0% 

la 
constitut
ionnalisa
tion de la 

langue 
kabyle 

doit 
passer 
par un 

référend
um 

N
on 

représent
ations 

sur 
l'identité 
sociale 

je suis 
Algérien 

pluri-
identitaire 

0 3 65 68 

0% 4,4% 95,6
% 

100
,0% 

les autres les autres N représent je suis 41 197 0 238 
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langues 
et 

cultures 
locales 

algérienn
es ont 

aussi le 
droit 
d'etre 

officialis
ées dans 

les 
pédagogi

es 
générales

, 
universit
aires et 

professio
nnelles 

langues 
et 

cultures 
locales 

algérienn
es 

doivent 
ètre aussi 
constitut
ionnalisé

es 

on ations 
sur 

l'identité 
sociale 

Algérien 
pluri-

identitaire 

17,2% 
82,8
% 0% 

100
,0% 

la 
constitut
ionnalisa
tion de la 

langue 
kabyle 

doit 
passer 
par un 

référend
um 

N
on 

représent
ations 

sur 
l'identité 
sociale 

je suis 
Algérien 

pluri-
identitaire 

38 6 8 52 

73,1% 
11,5
% 

15,4
% 

100
,0% 

Grand total % 1500 = 100% 
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ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 
و سلضرمون، يستبعدون      على أّنم جزائريون متعددو اذلويات  91,12%

مفهوم و فكرة التمييز بُت الثقافات و اللهجات الية، مع اتفاقهم على أن 
اجلهوية موجودة ليس فقط ُب اجلزائر و اظلا ُب الدول العربية و العلمانية و 
الرأمسالية األخرى، يفسرون ذلك، بأن الفكر البشري ينتظم و يتم انتاجو ضمن 
مجاعات متشاهبة ُب تركيبتها األنثربولوجية و ُب اسًتاتيجياهتا الفردية و اجلمعية، 

ربقيق مطالب فاعليها االجتماعيُت، و ُب ذلك، حيث تسعى اجلماعة اىل 
و           تتداخل مع فكرة اجلهوية مفاىيم مثل: القرابة و اجلَتة و النسب

اجلماعة ادلهنية و القيم االجتماعية الدينية، ُب تنظيم االجتماعي و السياسي 
 .32ُب جزائر األلفية الثالثة
ة األمازيغية ُب الدستور على رفض دسًتة اللغ %87,02كما غلمعون بنسبة 

و اللهجات الية حقا ُب ذلك     اجلزائري، ذلك أّنم يرون لباقي الثقافات
أيضا، حىت ال نشهد مستقبال ذبمعات بشرية عرب االنتماءات اجلغرافية اجلزائرية 
تطالب بنفس ادلطلب أو مطالب أخرى قد صلهل ماىيتها اىل حد االن، حيث 

صحى مقررة ُب اررات الرمسية للدولة اجلزائرية، ألن ذلك تبقى اللغة العربية الف
 . 33ُب نظرىم متعارف عليو جيليا عرب التنشئة االجتماعية

 ( جدول يوضح ارتباط الموروث العربي اإلسالمي و طبيعة النخبة:3-2
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Cultures locales algériennes 
élites 

industr
ielles 

élites 
libérale

s 

élites 
militai

res 

Tota
l% 

dans les 
deux cas 

le plus important 
pour moi c'est ma 
culture locale de 

socialisation 

356 475 496 1327 

23,7% 31,7% 33,1% 88,5
% 

mes occupations 
professionnelles et 

sociales sont 
prioritaires 

144 25 4 173 

9,6% 1,7% ,3% 11,5
% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 
100,
0% 

ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 
على أن التنشئة االجتماعية األولية تستقي من الثقافة و اللهجة  88,50%

الية للمحيط القرايب، حيث يؤسس الفاعل االجتماعي سبثالتو و اسًتاتيجياتو 
و شلارساتو األوىل للمهٍت و االجتماعي و السياسي و غَتىا من ادلطالب 

نتخاب للمرة ، حيث يكون القدوم على احلياة ادلهنية و فعل اال34االجتماعية
األوىل ثاين زلدد للهوية السياسية و ادلهنية، و تفاعالت الرابط االجتماعي بُت 
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. مع االشارة، على أّنم يتفقون بنسبة 35احلاكم و اكوم ثالث مشرب ىوياٌب
على أن ادلمارسات ادلهنية ادلستمدة من زليط العمل توجو اليا  11,50%

قل ىذه العملية اىل األجيال ادلتعاقبة،  سبثالت و شلارسات السياسي، حيث تنت
كما يتم تداوذلا بُت أفراد اجلماعة الواحدة بشرط داخل زليط مهٍت منظم 

 .36مسبقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( جدول يوضح ارتباط موروث صدام حضارات العولمة و 3-3

 المعلوماتية و طبيعة النخبة:
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s en 
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ment de 
l'union 
arabo-

musulm
ane qui 

menacer
a 

l'équilib
re 

géostrat
égique 

mondial 

ration 
légale et 
clandisti
ne des 

algériens 
vers 

l'étrange
r aura 
pour 

conséqu
ences ? 

déracinemen
t complet de 
l'appartenan

ce à 
l'Algériannit

ée 100,0
% ,0% ,0% 

100
,0
% 

Grand total % 1500 = 100% 

ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 
 ادلواطناٌباذلجرة الشرعية و غَت الشرعية أو االغًتاب على أن  82,50%

للجزائريُت ضلو اخلارج سيكون لو، ربول و تغَت االنتماء االجتماعي و السياسي 
لألجيال ادلتعاقبة ادلسماة بأجيال العودلة الثقافية، حيث يصبح ادلوطن ادلقصود 
اجلديد مشربا ىوياتيا جديدا، و يكمن اخلطر بالنسبة جملتمع البحث ُب اضلالل 

رتبطة بالتنشئة الدينية داخل األسر القيم االجتماعية و بالتحديد تلك ادل
 .  37التقليدية ُب اجلزائر
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كما أن تدفق االغًتاب أدلواطناٌب للجاليات العربية اإلسالمية و األجنبية ضلو 
اجلزائر و تشبث جيل جزائر األلفية الثالثة بالقيم الثقافية ادلستقاة من مواقع 

دون الية اجلزائرية  التواصل االجتماعي و الرياضات و ادلنتجات األجنبية
سيكون لو ربول و تغَت األنسجة العرقية ُب اجلزائر، و االنسالخ التام عن 
مقومات اذلوية الوطنية ادلكتسبة بفعل العروبة و االسالم و احلركة الوطنية 
اجلزائرية، و هتديد السيادة الوطنية احلالية و األمن القومي للجزائريُت 

 .38مستقبال
هوية التاريخية للجزائريين من المنظورين الحركة الوطنية مسألة أبعاد ال (4

 الجزائرية و األلفية الثالثة:
( جدول يوضح ارتباط الرواسب الثقافية للموروث الفرنسي و طبيعة 4-1
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pour preuve 
l'intervention 

du 
gouvernement 

français dans les 
questions 
internes 

algériennes dans 
une certaine 

mesure 
aujourd'hui 

,8% 
53,8
% 

23,7
% 
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4% 

pas possible 39 0 0 39 
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pour preuve les 
générations 

d'Octobre 1988 
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noire et de 
l'Algérie du 

troisième 
millénaire sont 
objectivement 
politiquement 
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% 

,0% ,0% 
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5% 

pas possible 0 12 0 12 
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l'intervention 
du 

gouvernement 
français dans les 

questions 
internes 

algériennes dans 
une certaine 

mesure 
aujourd'hui 

30,7
% 

26,1
% 

33,8
% 

90,
6% 

pas possible 63 8 10 81 
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pour preuve les 
générations 

d'Octobre 1988 
et de la décennie 

noire et de 
l'Algérie du 

troisième 
millénaire sont 
objectivement 
politiquement 

conscient 

5,0% ,6% ,8% 
6,4
% 

pas possible 8 23 7 38 
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pour preuve 
nous acquérons 
notre identité 
nationale et 

arabo-
musulmane à 

travers l'hadage, 
le folklore 
algérien et 

maghrébin et 
arabo-

musulman et 
d'autres cultures 

de pères a fils 

,6% 1,8% ,6% 
3,0
% 

Grand total % 1500 = 100% 
ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 

حيازة احلكومة الفرنسية على الكثَت من الًتاث التارؼلي على أن  97,30%
ادلادي حول تاريخ اجلزائر سيؤثر على عملييت إعادة إنتاج و نقل اذلويتُت 
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 الداخلية الوطنية و القومية جيليا، بدليل تدخل احلكومة الفرنسية ُب القضايا
م و اجلامعي و اجلزائرية إىل حد اليوم، أيضا، إذا ما اذبهت أنظمة التعليم العا

ادلهٍت ُب اجلزائر إىل ترسيم اللغة الفرنسية و غَتىا ُب مقرراهتا البيداغوجية و 
استبعاد اللغة العربية ، إىل جانب االستبدال الشامل و التام للكفاءات اجلزائرية 

 .39بأخرى فرنسية و أجنبية
بينما يعترب البقية من رلتمع الدراسة و بالتحديد من النخب الصناعية بنسبة 

و العشرية  0011، ألن أجيال أكتوبر أن ىذا الطرح غَت شلكن 2,70%
التاريخ و اذلويتُت ، كما أن السوداء و األلفية الثالثة موضوعيا واعية سياسيا

و األمثال الشعبية اجلزائرية  و القومية يصلوننا عرب احلكاية الشعبية     الوطنية 
و ادلغاربية و العربية اإلسالمية و من ثقافات أخرى أبا عن جد. كما غَت 
شلكن، ألن بعد انتهاء الدراسة و التوجو إىل احلياة ادلهنية و االستعداد للزواج و 
تربية النشء تعود الرواسب الثقافية األوىل ادلكتسبة بفعل التنشئة االجتماعية و 

ع الديٍت اإلسالمي إىل الواجهة، إىل جانب عودة الكفاءات و اخلربات الواز 
 .40اجلزائرية من ادلهجر لتقومي الوضع ُب اجلزائر

ىناك توجو أحادي سياسي أن  %83,50ُب ىذا ادلنحى، غلمعون بنسبة 
، األمر الذي أحزاب سياسية أكثر من ادلطالب االجتماعية اليت تؤسسها يضم

 –التيارات السياسية ُب جزائر األلفية الثالثة بُت: )اإلسالمي ربديد يستوجب 
الليربايل( ليعلم الناس مشارهبم، يربرون ذلك، من خالل  –ألالئكي  –البيئي 

و الثقافية ُب جزائر األلفية       اإلصالحات االقتصادية االقتصادي، حيث أن
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يات الشمالية و رباول اإلبقاء على الطبقة ادلتوسطة خصوصا بالوال الثالثة
الوسط و القطاع الوىراين بُت غٍت جدا و فقَت جدا، بغية إعادة الضبط 
ادلستمر للمطالب االجتماعية و ما تسفره من حركات احتجاجية غَت منتظمة، 
و اليت باتت تفشل القيم االجتماعية و خصوصا الدينية ُب احتوائها، ذلك، 

ية الثالثة ربول إىل آلية لبلوغ مكاسب ىم يرون أن الوازع الديٍت ُب جزائر األلف
 مالية و مادية و سياسية و مل يعد التدين معيارا قيميا اجتماعيا. 

على أن ادلواطن الشائع رلرد من  %87,30غلمعون بنسبة كما نضيف، 
حقوقو الدستورية كالسكن، الذي يتطلب وظيفة دائمة من أجل تسديد 

ه ألسباب قد نسميها أنثربولوجية، و األقساط بالرغم، من عدم عقالنية إسناد
الوظيفة الدائمة نفسها، اليت تتطلب تأىيل علمي و عملي، إىل جانب عدم 
استقرار العالقات االجتماعية داخل األسرة ادلمتدة و النووية، بفعل وجود خلل 
على مستوى القيم االجتماعية بُت األجيال داخل األسرة الواحدة، و الذي 

إىل عدم ضبط ادلسئولُت للفضائيات الية و األجنبية و يرجعونو باألساس 
مواقع التواصل االجتماعي، من حيث ىي آليات للتنشئة االجتماعية، و 
الرعاية الصحية اليت تتطلب تأمينا اجتماعيا ألفراد األسرة، كلها سبظهرات ربول 
ادلواطن الشائع إىل ما يسمى بالفاعل االجتماعي الال سياسي 

Apolitique. 
 
 



مجلة دورية دولية محكمة                      يخيةمجلة المعارف للبحوث والدراسات التار   

 249  90العدد 
 

 
 
 
( جدول يوضح ارتباط و التمثالت حول الجاليات الجزائرية المقيمة 4-2

 و المجاهدين و طبيعة النخبة:   بالخارج و فرنسا و منظمتي أبناء الشهداء 

que représentent les organisations des 
enfants de martyrs et moudjahidines 
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40,8% ,0% ,0% 40,8% 
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Abolir l'importation 
et donner la priorité 

à l'autosuffisance 
locale grâce à la 
dissolution des 

accords 
d'investissement avec 

l'étranger pour 
sauvegarder la 
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nationale 
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la régression de l'Etat 
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à l'organisation 
mondiale de 

protection des droits 
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l'organisation 
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d'armes nucléaires 
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La direction de l'Etat 
algérien à l'isolement 

diplomatique pour 
batir des institutions 

scientifiques une 
forte économie et 
une constitution 

rationnelle qui lui 
permettera aprés 

l'ouverture 
diplomatique Pour 
être un leader sur la 

province 
méditerranéenne 

9 37 5 51 

,6% 2,5% ,3% 3,5% 

Abolir l'importation 461 450 324 1235 
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et donner la priorité 
à l'autosuffisance 
locale grâce à la 
dissolution des 

accords 
d'investissement avec 

l'étranger pour 
sauvegarder la 
souveraineté 

nationale 

31,8% 31,0
% 

22,3
% 

85,1% 

Grand total % 1500 = 100% 

ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 
ُب حالة ترحيل الدول األجنبية للجاليات اجلزائرية ادلقيمة على أنو  69,77%

هبا لدواعي أمنية و اقتصادية فذلك سيؤدي إىل دفع ادلواطن الشائع من خالل 
إىل  41نوقراطيحركات احتجاجية غَت منتظمة و منتظمة، بنظام احلكم التك

تراجع الدولة اجلزائرية عن االنضمام إىل ادلنظمتُت العادلتُت "حلقوق اإلنسان" و 
"حضر األسلحة النووية"، إىل جانب االنغالق الدبلوماسي لبناء منظومات 
علمية و اقتصاد قوي و نظام دستوري منطقي تسمح ذلا بعد االنفتاح 

مثلما فعلت دولة  –بيض ادلتوسط الدبلوماسي لتكون رائدة بإقليم البحر األ
حسب ما جاء ُب اإلفادات 42– 4994العراق قبل انتكاسها األمٍت سنة 
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، باإلضافة إىل إلغاء االستَتاد و إعطاء األولوية - 42عرب ادلقابلة ادلوجهة رقم: 
لالكتفاء الذاٌب الي من خالل فسخ اتفاقيات االستثمار مع اخلارج، حلماية 

اليت نعيشها اليوم بفضل الفتوحات اإلسالمية ُب شريط ادلغرب  السيادة الوطنية
و العشرية السوداء و  0011العريب و احلركة الوطنية اجلزائرية و أحداث أكتوبر 

 .499243ما أفرزه ميثاق ادلصاحلة الوطنية لسنة 
، يرون من غَت ادلنطقي خلق وزارة ألبناء الشهداء و %12,20نفسهم بنسبة 

 .44لشراء السلم االجتماعي، عرب الريع البًتويل و سياسات التخويفاجملاىدين 
احلكومات التكنوقراطية اجلزائرية ما بُت  أنب %100يؤمنون بنسبة 

اعتمدت مخسة موارد ىي: الريع البًتويل، من خالل  4902و  0000سنوات
دعم ادلطالب االجتماعية ذات الطابع االستهالكي، و تاريخ احلركة الوطنية 

زائرية، من خالل التأكيد على أن السيادة الوطنية و القومية تسمو على كل اجل
باإلشارة اىل صراع  –منافسة لتقليد منصب سلطة ُب ىرم الدولة اجلزائرية 

األحزاب السياسية ُب ما بينها و مع الفاعل االجتماعي الديٍت و العسكري و 
ات التعليم بالكفاءة و ، و أنظمة التعليم، من خالل تبٍت مقارب-االقتصادي 

األىداف و ربقيق ادلشاريع ادلتبناة من ذبارب الدول األخرى، و اليت يفرضها 
 IBRDو البنك الدويل لإلنشاء و التعمَت  FMIصندوق النقد الدويل 

و الوازع الديٍت اإلسالمي و    بفعل ادلديونية،  0010على اجلزائريُت منذ سنة 
بئة احلشود خبطب ثقافية مؤدجلة بادلساجد و القيم االجتماعية، من خالل تع
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كآليات سوسيولوجية لشراء  مواقع التواصل االجتماعي و الفضائيات الية،
 السلم االجتماعي اكاة األجيال.

ادلواطن اجلزائري الشائع للثقة ُب ادلنظومة بفقدان  %100غلمعون بنسبة 
ادلؤطرة لألحزاب السياسية االنتخابية، يفسرون ذلك، بأن معظم اإلطارات 

شيخة، ال تزال مستمسكة بالشرعية الثورية، و الذين ينقطعون عن إخطار 
ادلواطن الشائع بأنشطتهم احلزبية و شلارساهتم السياسية مباشرة بعد انتهاء 
العمليات االنتخابية، اىل جانب عدم انتاج خطاباهتا الفكرية السياسية، كما 

مام بالشأن السياسي لدى ادلواطن الشائع على أّنم يرون؛ زلدودية االىت
مستوى االستهالك من حيث؛ استطالع الواقع الي للسياسي ُب اجلزائر من 
حيث؛ عدم االنتماء إىل حزب سياسي أو أحد األجساد اجلمعوية ُب اجلزائر، 

اىتمامهم بالشأن السياسي يبقى ُب حدود ربقيق االسًتاتيجيات و َّ: و أن
م َّال يوجد إعادة إنتاج للوجو السياسي ادلتمثل ُب مجهور احلكا صة،ادلصاحل اخلا

و قادة األحزاب السياسية، زلدودية عمياء للفعل السياسي ُب اجلزائر؛ خللوه 
 من مفهوم االحًتافية الذي عوضتو الشعبوية السياسية ُب إدارة شؤون الرعية. 

( جدول يوضح ارتباط التمثالت حول التعددية الحزبية و السياسية و 4-3
 االقتصادية و الثقافية و الدينية و طبيعة النخبة: 

Que pensez-vous des réformes 
économiques et culturels de l'Algérie du 
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al% 
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il existe des partis 
politique plus que les 
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constituent 

0% 0% 35,4
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il faut réorganiser et 
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il faut réorganiser et 
préciser les courants 
politiques en Algérie 

du troisième 
millénaire entre 

courants: (islamique - 
écologique - laicité - 

libéralisme) 

27,7
% 

30,1
% 

15,3
% 

73,1
% 

Grand total % 1500 = 100% 

ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 
أحزاب سياسية أكثر من  ىناك توجو أحادي سياسي يضمأن  83,50%

ربديد التيارات ، األمر الذي يستوجب ادلطالب االجتماعية اليت تؤسسها
 –ألالئكي  –البيئي  –السياسية ُب جزائر األلفية الثالثة بُت: )اإلسالمي 

 الليربايل( ليعلم الناس مشارهبم، يربرون ذلك، من خالل االقتصادي، حيث أن
رباول اإلبقاء على  اإلصالحات االقتصادية و الثقافية ُب جزائر األلفية الثالثة

الطبقة ادلتوسطة خصوصا بالواليات الشمالية و الوسط و القطاع الوىراين بُت 
دة الضبط ادلستمر للمطالب االجتماعية و ما غٍت جدا و فقَت جدا، بغية إعا

تسفره من حركات احتجاجية غَت منتظمة، و اليت باتت تفشل القيم 
االجتماعية و خصوصا الدينية ُب احتوائها، ذلك، ىم يرون أن الوازع الديٍت ُب 
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جزائر األلفية الثالثة ربول إىل آلية لبلوغ مكاسب مالية و مادية و سياسية و مل 
 . 45دين معيارا قيميا اجتماعيايعد الت
مسألة أبعاد الهوية التاريخية للجزائريين من منظور اإلصالحات  (5

و االجتماعية منذ االستقالل إلى       االقتصادية و السياسية 
 جزائر األلفية الثالثة:

( جدول يوضح ارتباط التمثالت حول المواطنة التنموية و طبيعة 5-1
 النخبة:

sommes nous des capitalistes 
ou des socialistes? 

élites 
industri

elles 

élites 
libérale

s 

élites 
militair

es 

Total
% 

nous sommes des capitalistes 
pour preuve l'ouverture 

économique 

17 6 50 73 

1,1% ,4% 3,3% 4,9% 

nous sommes des socialistes 
pour preuve le soutien du 

gouvernement aux pouvoirs 
d'achats de toutes les 

catégories 
socioprofessionnelles 

20 39 6 65 

1,3% 2,6% ,4% 4,3% 

nous sommes ni capitalistes 463 455 444 1362 
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ni socialistes pour preuve la 
non distinction du régime 
politico-militaire entre les 

principes des deux courants 

30,9% 30,3% 29,6% 
90,8
% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0
% 

 %78,08ذبمع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة 
على أن جزائر األلفية الثالثة تتبٌت اقتصادا ىجينا، غلمع بُت آليات االنفتاح 
االقتصادي الرأمسايل، كمظهر للتحول الدؽلقراطي، يؤثر على السياسات العمومية 

و السكن و البطالة و التعليم و ُب احتياجات ادلؤسسة العسكرية، من      للشغل 
عيشية جلميع الفئات السوسيو مهنية من دعم الدولة للوضعية ادلجهة، و آليات 

، كمظهر للمقاليد l’Etat Providenceخالل مفهوم الدولة احلامية 
 . 46االشًتاكية، باإلشارة إىل دعم القروض و األسعار االستهالكية، من جهة أخرى

( جدول يوضح ارتباط التمثالت حول المواطنة السياسية و طبيعة 5-2
 النخبة:
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selon vous, est-ce-que le 
peuple jouit de ses droits 

constitutionnelles ou 
bien il est dépourvu 

d'elles? 

élites 
industri

elles 

élites 
libérales 

élites 
militair

es 

Total
% 

il jouit d'elles 
55 7 128 190 

3,7% ,5% 8,5% 12,7
% 

il est dépourvu d'elles 
445 493 372 1310 

29,7% 32,9% 24,8% 87,3
% 

Grand total % 
500 500 500 1500 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0
% 

مجع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة ت
على أن ادلواطن الشائع رلرد من حقوقو الدستورية كالسكن، الذي  87,30%

يتطلب وظيفة دائمة من أجل تسديد األقساط بالرغم، من عدم عقالنية 
إسناده ألسباب قد نسميها أنثربولوجية، و الوظيفة الدائمة نفسها، اليت تتطلب 

اخل تأىيل علمي و عملي، إىل جانب عدم استقرار العالقات االجتماعية د
األسرة ادلمتدة و النووية، بفعل وجود خلل على مستوى القيم االجتماعية بُت 
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األجيال داخل األسرة الواحدة، و الذي يرجعونو باألساس إىل عدم ضبط 
ادلسئولُت للفضائيات الية و األجنبية و مواقع التواصل االجتماعي، من حيث 

ة اليت تتطلب تأمينا اجتماعيا ىي آليات للتنشئة االجتماعية، و الرعاية الصحي
ألفراد األسرة، كلها سبظهرات ربول ادلواطن الشائع إىل ما يسمى بالفاعل 

 .Apolitique47االجتماعي الال سياسي 
على أن اإلصالحات السياسية و االقتصادية ُب  %68,41يتفقون بنسبة 

هدات ؽلكنها تربير تعدد الع 4902و  0000اجلزائر للفًتة ادلمتدة ما بُت 
الرئاسية للمًتشح الواحد، دبا أن ظلوذج احلكومات فيها مبٍت على التنظيم و 
التسيَت بناءا على مفهوم الكفاءات أو ما يسمى بالبنية التكنوقراطية، اليت تعمل 
على االستقرار ادلادي و االجتماعي دلا ػلاط و يشار إليو بالطبقة ادلتوسطة 

، حيث %31,59، بينما يرفضها البقية بنسبة العمالية ُب جزائر األلفية الثالثة
التداول على السلطة االستقرار االجتماعي و السياسي ُب الداخل و ُب يضمن 

العالقات مع دول ايط، و يؤمنون بأن جهات و فاعلُت غَت رمسيُت ىم من 
يسَت شؤون العامة، من حيث: ىم وجو غَت رمسي للفاعلُت االجتماعيُت الذين 

 احلكومات التكنوقراطية ُب اجلزائر.ىم يديرون 
تشابو و تداخل مهام و صالحيات  على أن %71,50يتفقون بنسبة 

ادلؤسسات التشريعية و القضائية و التنفيذية بسبب اإلصالحات اليت أجريت 
، و اإلصالحات 4902و  0000على قوانينها التأسيسية ما بُت سنوات 

عسكرية، إىل جانب منع التطرق إىل اليت أجريت على عمل و تنظيم ادلؤسسة ال
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السياسي داخل ادلساجد و بادلرافق العمومية و العامة، سيخلق قطيعة ُب الرابط 
االجتماعي بُت ما يسمى بادلواطن الشائع، ادلتمثل ُب الفئات العمالية البسيطة 

 و شلثليو ادلنتخبُت على رأس أجهزة الدولة. 
 
المواطنة االجتماعية و طبيعة  ( جدول يوضح ارتباط التمثالت حول5-3

 النخبة:
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que pensez-vous de l'impact des 
valeurs de la globalisations sur les 

valeurs religieuses et sociales 
algériennes? 
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Algérie elle peut 
signifiée 

l'appartenanc
e politique et 
professionnell

e 

1,5% 
1,2
% 

10,5
% 

13,2
% 

les réseaux sociaux 
ont déracinées les 
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le fait religieux en 

Algérie 

elle peut 
signifiée la 
différence 
entre trés 

riche et trés 
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l'exploitation 
subjective des 
technologies a 

transformée la vie 
religieuse en 

Algérie 
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مجع النخب الصناعية و الليربالية و العسكرية جملتمع البحث بنسبة ت
على أن مفهوم اجلهوية ُب سبثالت اجلزائريُت انسيايب، حبكم  68,09%

القوالب الثقافية ادلكتسبة بفعل رواسخ الشعوب ادلاضية اليت احتلت اجلزائر، 
حضاريا، إىل ، و اليت كانت أصال متقاربة l’Habitusادلتوارثة عرب اذلابتوس 
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قد تعٍت اجلهوية االنتماء جانب آليات العودلة الثقافية، على ىذا األساس، 
الفرق بُت غٍت جدا و ، العرقي و الديٍت ُب اجلزائر، االنتماء ألوالئي ُب اجلزائر

الفرق بُت اجلزائري الشائع و اجلزائري ادلغًتب، االنتماء ، فقَت جدا ُب اجلزائر
 .48جلزائرالسياسي و ادلهٍت ُب ا

الفضائيات الية و األجنبية و مواقع يرون أن  %11,35نفسهم، بنسبة 
التواصل االجتماعي، إىل جانب عدم فهم االستغالل ادلوضوعي 
للتكنولوجيات، غَتت كلها من مظاىر التدين، بدليل أن منهم من يرى بأن 

اصب عمل عن تقلد ادلرأة دلنيدافعون الوظائف تعطى للمؤىلُت فقط، و آخرين 
 .49ُب الزواج بدون ويل و تطليق الرجل عند الضرورة، و حقها قيادية
 خاتمةال: 

)صناعية و ليربالية و  يتأسس حبثنا على ثالثة أنواع من النخب (1
 اليت أمسيناىا بالشائعة من القطاع الوىراين. عسكرية(

و اليت تنحصر ُب  %1,50نشَت اىل إعلاذلم للثقافة السياسية بنسبة  (2
و الفرنسية فقط؛ مع أنو، يشار   الربامج التلفزيونية الثقافية و الرياضية الية 

إليهم بالشرػلة ادلثقفة ادلركزة فضال عن مستوياهتا التعليمية العالية و ذبارهبا 
ادلهنية الواسعة و موقعها كفاعل سياسي شائع موازي للنخبة السياسية ُب 

و ايط الدويل، على غرار ميلها الستهالك التكنولوجيات  الدولة اجلزائرية
 .%98,50احلديثة من تطبيقات و ألعاب الكًتونية و أدوات عمل بنسبة 
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نشَت اىل زلدودية اىتمامهم بالشأن السياسي على مستوى االستهالك  (3
على قراءة الصحف اليومية الوطنية؛ فهم يقتصرون  الًتددمن حيث؛ ضعف 

و  Le Quotidien d’Oranعلى جريدٌب الشروق و اخلرب و 
استهالكهما رقميا على شاشة  يتماجملالت الرياضية عموما، حبيث: 

احلاسوب ُب مكتب العمل أو ُب ادلنزل ُب أغلب األحيان و الربامج 
ف مواضيعها؛ خصوصا الرياضية و التلفزيونية الثقافية الفرنسية على اختال

مع استطالع الواقع الي للسياسي ُب اجلزائر  ،السياسية ُب بعدىا اخلارجي
السلوك اإلجرامي و أحوال  تطورمن حيث؛ واقع اإلسكان و الشغل و 

و ضعف الثقة ُب شلثلي الشعب، و لعلنا ال نتفاجأ هبذه النتائج     الرياضة 
تارؼلي العام للجزائر ادلستقلة، خصوصا ُب الفًتة إذا؛ وضعناىا ُب السياق ال

 .4902و  0001ما بُت 
و قادة  احلكامال يؤمنون بإعادة إنتاج للوجو السياسي ادلتمثل ُب مجهور  (4

 ادلصغر: مؤسسات انتمائهم ادلهٍت ىي؛ اجلسم أنو  ،األحزاب السياسية
عد ادلسبق و للنظام السياسي ُب اجلزائر شلا يدفعهم اىل التفكَت ُب التقا

 التأسيس دلشروع مهٍت بعد التقاعد.
ترتبط مجيع سبثالهتم و مواقفهم احلياتية بكيفية استعمال الدين  (5

 )اإلسالم( لفهم الواقع. 
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دلسنا غياب الثقافة النقابية و اجلمعوية لدى رلتمع البحث؛ نعتقد قد  (6
 تدل على نقص ادلعرفة بثقافة مؤسسات االنتماء ادلهٍت، كما قد تفسر

 باغًتاب ُب اذلوية ادلهنية و السياسية.
على أن جزائر األلفية الثالثة تتبٌت اقتصادا  %78,08غلمعون بنسبة  (7

ىجينا، غلمع بُت آليات االنفتاح االقتصادي الرأمسايل، كمظهر للتحول 
الدؽلقراطي، يؤثر على السياسات العمومية للشغل و السكن و البطالة و 

دعم الدولة التعليم و ُب احتياجات ادلؤسسة العسكرية، من جهة، و آليات 
ة جلميع الفئات السوسيو مهنية من خالل مفهوم الدولة للوضعية ادلعيشي

، كمظهر للمقاليد االشًتاكية، باإلشارة l’Etat Providenceاحلامية 
 إىل دعم القروض و األسعار االستهالكية، من جهة أخرى. 

فكرة منع أرباب األعمال و اجملمعات  %28,50يؤيدون بنسبة  (8
اسي، حىت يبقى مفهوم الدولة الصناعية ُب اجلزائر من التدخل ُب السي

قائما، من خالل دعم الدولة للقروض  l’Etat Providenceاحلامية 
 االستهالكية و دؽلومة مناصب العمل.

يعتقدون بأن توزيع ادلشاريع التنموية ُب اجلزائر يتبع االنتماءات العشائرية  (9
، يفسرون ذلك، %100و النسبية و مطالب مجاعات ضغط أجنبية، بنسبة 

رتفاع الكثافة السكانية و سبركزىا ُب واليات الشمال الغريب و اذلضاب العليا با
الغربية، حيث تًتكز معظم االستثمارات األجنبية و القطاع الوطٍت االقتصادي 
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العمومي و اخلاص، لذا يرون بأن اذلجرة السكانية مباشرة بعد االستقالل و 
البحث عن رفاىية احلياة  أثناء العشرية السوداء ارتبطت بأسباب أمنية و

االجتماعية االقتصادية و التحصيل العلمي، أما اذلجرة الداخلية الثانية اقًتنت 
بتوطُت النفوذ االقتصادي و السياسي و ادلمارسات ادلهنية ُب العديد من 
واليات الغرب اجلزائري، من خالل انتاج عالقات القرابة و النسب، شلا 

لية ضلو اخلارج و استيالب السيادة الوطنية و استدعى ىجرة الكفاءات ا
تغييب احلريات العامة و اخلاصة، كاحلرية الفكرية و االبتكار، كما أن أىم 

ًب فيها ذبنيد  4902و  4999شيء بالنسبة ذلم أن الفًتة ما بُت سنوات 
 ما يسمى بالطبقة العمالية ادلتوسطة دلمارسات ىجينة.

تصدر ادلرأة منصبا سياسيا أو قياديا تعلى أن  %94,17يقبلون بنسبة  (11
توافق على خروج ، و و الصحة  أو ُب سلك القضاء )العدالة( و التعليم 

مواصلة ادلرأة ادلتزوجة دراسات جامعية دلا بعد ، و ادلرأة ادلتزوجة إىل العمل
ذلك أنو، ػلتوي كل من قطاعات التعليم و الصحة و العدالة على  ،التدرج

النسبة األكرب من النساء العامالت، خصوصا ُب ادلدن الساحلية و بعض 
واليات اذلضاب العليا و اجلنوب الغريب، ما دامت القيم االجتماعية دبا فيها 

لذلك الوازع الديٍت تنظم العالقات و ادلمارسات االجتماعية و ادلهنية، 
نعتقد من الواجب ضرورة إعادة النظر ُب توفَت فرص العمل ادلنتج كشرط 

 دلساعلة ادلرأة فيو كشريك اقتصادي. 
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غلمعون باستناد االقتصاد اجلزائري على الريع البًتويل أكثر من باقي  (11
ادلوارد األخرى قد يهدد السيادة الوطنية للجزائريُت على ادلدى ادلتوسط، و 

ليُت اجلزائريُت و األجانب عن االستثمار ُب اجلزائر سببو أن عزوف الرأمسا
غياب الوعي ادلهٍت و السياسي و اجلمعوي و الثقافة ادلهنية و السياسية و 
اجلمعوية لدى كثَت من الفئات السوسيو مهنية، كما أن التزايد السكاين، 

ع اإلنتاجية  األزمة األمنية احلالية، التزايد ادلستمر ُب استعمال اآلالت و ارتفا 
كمحددات سوسيولوجية أفضت مباشرة إىل خفض مدة العمل و تسريح 

باعتماد ، يفسرون ذلك، %100العمال بعدة قطاعات اقتصادية، بنسبة 
ادلؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية على تضخيم حجم التوظيف 
 السنوي دبا يتعدى قدرة استيعاب ىيكلها التنظيمي؛ كاسًتاتيجية فرضتها

احلكومة المتصاص البطالة اجلامعية؛ و ذلك ُب حدود السعي لتحقيق 
االستقرار االقتصادي و االجتماعي للدولة، و تقليص ىالة العنف اجملتمعي،  
كما ىو احلال اليوم ُب بعض الدول العربية ُب إطار ما أمساه الغرب "بالربيع 

 العريب".
 :الهوامش 
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 آليات مقترحة لحفظ وتسيير التراث األثري المبني بالجزائر

 -تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد  - عبد الكريم خبزاويأ. 
 مقدمة:

يف حت يدددددددددددددد   دددددددددددددد  ا دددددددددددددد     ركيدددددددددددددد       ددددددددددددددي  يعددددددددددددددد الدددددددددددددد ا  ا  دددددددددددددد   
تن يددددددددددددددد  الحتقيددددددددددددددد  إىل  القددددددددددددددد      ع يددددددددددددددد  هدددددددددددددددد حيددددددددددددددد  يوالقط عددددددددددددددد   

 دددددددد   هدددددددد   شددددددددع  ومح يدددددددد   اكدددددددد   ال ، دددددددد   هدددددددد  خاللدددددددد تسددددددددتدا    دددددددد  امل
  نيدددددددددد ، لقددددددددددد  أددددددددددضم العدددددددددد   اليدددددددددد   يدددددددددد     يدددددددددد  كضدددددددددد   ل دددددددددد     ل دددددددددد  
التسدددددددددددض  والطددددددددددد د الع  يددددددددددد  والتقنيددددددددددد  وا داريددددددددددد ، لت تسددددددددددديد ل تسددددددددددد    ددددددددددد ا  

  الدددددددددددددو  ، واجل ا دددددددددددد  ك   دددددددددددد   دددددددددددد- دددددددددددد ا  ا نتسدددددددددددد ني –العدددددددددددد   املشدددددددددددد   
   ا داريدددددددددددددد  واملنه يدددددددددددددد  الع  يدددددددددددددد ، حتتدددددددددددددد   إىل  قندددددددددددددد  عديددددددددددددددد الدرا دددددددددددددد

 عدددددددددد د  ا عتضدددددددددد ر لددددددددددد ا   ت دددددددددد  ا  دددددددددد را  الددددددددددد   دددددددددد    و ا دددددددددددتق   
 هب .

نظدددددددددددددد او ل تطدددددددددددددد ر التصن لدددددددددددددد    الصضدددددددددددددد ، والتن يدددددددددددددد  ا  ت دددددددددددددد دي  ال   قدددددددددددددد  
عدددددددددد  ا عتضدددددددددد ر  دددددددددد ور  مح يدددددددددد   دددددددددد ا  بالتسدددددددددد ع ، الدددددددددد   دددددددددد       خدددددددددد  

  يتسدددددددد د، لدددددددد ا لقددددددددد  أددددددددضم ل ا دددددددد  ع دددددددد  كدددددددد  لقددددددددد  ا الشددددددددع   الدددددددد   إ
  خص    حي   خ  أي  و أ ل    ا  اخل   والتس  .
ع ددددددددد    ددددددددد  التسدددددددددض   و ت حددددددددد ر إ دددددددددص لي  الضحددددددددد  حددددددددد    تسددددددددد ي  ال ددددددددد  

الص ي ددددددددددددد  بتحقيددددددددددددد    ددددددددددددد   ن عيددددددددددددد ، يف  ددددددددددددد   ح ددددددددددددد  و تسدددددددددددددي  الددددددددددددد ا  
   عدددددددددد   دددددددددد  ا  دددددددددد ا ا  الدددددددددد    يددددددددددد يف   ن يدددددددددد ا  دددددددددد  ،  دددددددددد  خددددددددددال  
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 بددددددددد   اخلطددددددددد ا  إ ا حتقيددددددددد    ددددددددددا  بعيدددددددددد  و  ددددددددد   املدددددددددد ، ل ددددددددد   ددددددددد  
الدددددددد  ينض دددددددد  إعددددددددداد    دددددددد    دددددددد  مح يدددددددد  الدددددددد ا  املضدددددددد ، لتحقيدددددددد     يدددددددد  

 ل   ت ع دور لع   يف  ل ؟ ع  ر   تستدا ؟، يص   لي  
إبددددددددددد ا     عددددددددددد   دددددددددددد   هندددددددددددد   ددددددددددد  خدددددددددددال   دددددددددددد   الدرا ددددددددددد  إىلحيددددددددددد  

    دددددددددد  بقدددددددددد  ا طدددددددددد  ا    ددددددددددي  لتحقيدددددددددد    دددددددددددا    دددددددددد     دددددددددد  و ددددددددددال
 املض .      ا  اجل ا  

 منهجية الدراسة الفنية لمشروعات التدخل على التراث األثري: -1
حيتددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددد ا  ا  ددددددددددددددددددد   اجل ا ددددددددددددددددددد   إىل    عددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد  اخلطددددددددددددددددددد  
وا  دددددددددددددددددد ا ا  الص ي دددددددددددددددددد  ب دددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددال ت  ود   تدددددددددددددددددد  إىل ا  يدددددددددددددددددد   

 الالحق  يف  حتس  أ ر  ل .
إ      دددددددددد   الضددددددددددددا    دددددددددددد  ت ددددددددددد   دددددددددد   دينددددددددددد   خددددددددددد   و ددددددددددد   نطقددددددددددد  

ع دددددددددد     ل   ا دددددددددد   دددددددددد ا    دددددددددد    دددددددددد  و تندددددددددد   بتندددددددددد   ن خدددددددددد  ، لددددددددددنح  
ا  دددددددددددد را  الدددددددددددد  ا ددددددددددددتق    و  دددددددددددد   ب ملنطقدددددددددددد ، ك دددددددددددد   ددددددددددددتحص  ليهدددددددددددد   
كدددددددددددد ل     عدددددددددددد   دددددددددددد  ا  ددددددددددددض   والع ا دددددددددددد  الدددددددددددد  حتدددددددددددد   دو   طضيدددددددددددد  

 ع    ولع   هل .
واملندددددددددددد ط  الداخ يدددددددددددد  والشدددددددددددد  لي ،    و ددددددددددددت   بدددددددددددد  املندددددددددددد ط  ال ددددددددددددح اوي 

الضيئدددددددددد  ن تسدددددددددده  و  ال ق لدددددددددد  ن تسدددددددددده   دددددددددد  يف  لدددددددددد  الظدددددددددد و  ا  ت  عيدددددددددد  
الدددددددددددددد  هلدددددددددددددد  عال دددددددددددددد  بصي يدددددددددددددد  وطدددددددددددددد د العددددددددددددددي  والت صدددددددددددددد ، و تط ض  دددددددددددددد  

 املخت    ك ل .
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ول  أدددددددددد   إىل  دددددددددد    ا  احدددددددددد   وح دددددددددد    عق لدددددددددد   دددددددددد    دددددددددد  يع نيدددددددددد   و 
 ددددددد  ،   بدددددددد  ددددددد  لدددددددتم ا ددددددد    ددددددد  حيتددددددد   إليددددددد   ددددددد ا  اجل ا ددددددد  يف  دددددددق  ا 

ل  ددددددددددددددع  ندددددددددددددد ا  الت اأدددددددددددددد   ديدددددددددددددد  ع ليدددددددددددددد    دددددددددددددد   الشدددددددددددددد ك   يف  يددددددددددددددع 
 ا     ال   تق طع ومتس ال ا  ا     اجل ا   .

 دددددددددددد   ت دددددددددددد  و هت دددددددددددد  بدددددددددددد ل ا ، و دددددددددددد  أددددددددددددن   القدددددددددددد ار التسي  دددددددددددد ،  
ل نهددددددددد ط هبددددددددد ا القطددددددددد   الددددددددد   يعدددددددددد يف عديدددددددددد الض ددددددددددا  ال  بيددددددددد  والع بيددددددددد  

ا  ت ددددددددددد د الددددددددددد ط  وا  دددددددددددت   ر التسدددددددددددي ح ، خ أددددددددددد  رالددددددددددددا  ددددددددددد  روالدددددددددددد 
 مل  بد  ا ت ع الدو  يهت   ك   ب لتن ي  املتستدا  .

حيددددددددددددددددد    دددددددددددددددددحا  ددددددددددددددددد   ا خددددددددددددددددد    يددددددددددددددددددان  خ دددددددددددددددددض  لتضددددددددددددددددد د  ا را  
وا لصدددددددددددددد ر واخلددددددددددددددبا ، واحدددددددددددددد ا  خ  أددددددددددددددي   كدددددددددددددد   طدددددددددددددد   ب عتضدددددددددددددد ر  

  ص ال ل ط   ا خ .
 دددددددددددع لته ددددددددددي   هددددددددددد  ع ددددددددددد  حتسددددددددددد    خددددددددددد    دددددددددددد يتسددددددددددده  يف  ددددددددددد    ال  

 ك دددددددددد ، ل ملشدددددددددد ريع التن  يددددددددددد  هلدددددددددد   دددددددددد  التسددددددددددد ضي   وا   بيدددددددددد    دددددددددد   دددددددددددد 
 يؤ    و ي   يف     ال ا  ا    .

وإ ا  دددددددددد  متددددددددددا عق دددددددددد  املشدددددددددد ريع التن  يدددددددددد   و كي ددددددددددا  ددددددددددع وا ددددددددددع امل ا ددددددددددع 
واملعدددددددددددد   ا   يدددددددددددد ، كدددددددددددد    ل دددددددددددد  و حتسدددددددددددد  بص دددددددددددد   دددددددددددد  عددددددددددددد  احدددددددددددد ا  
د خ  أددددددددددددددي  املندددددددددددددد ط  ا   يدددددددددددددد  الدددددددددددددد   أددددددددددددددضحا حتتدددددددددددددد    احدددددددددددددد   دددددددددددددد

  تقد      الت   وال وا .
لدددددددد ا نطدددددددد ي  دددددددد ا الطدددددددد ي الضدددددددددي  ع ندددددددد  نتسدددددددد    يف مح يدددددددد   دددددددد  بقدددددددد   دددددددد  
 دددددددد ا  اجل ا دددددددد   ددددددددد   هدددددددد ، وكددددددددد    حي  ددددددددضن   يدددددددد  ال دددددددددد ويته ندددددددد  ب ننددددددددد  
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  نصدددددددددد  نع دددددددددد  ب   لدددددددددد  ال ددددددددددحي  هلدددددددددد ا الدددددددددد ا  و نندددددددددد    نقددددددددددد  ا  دددددددددد   
 املن  ض  يف ال  ا املن   ، وهل ا  ص   الضداي    :

 اللقاءات االستشارية:.1.1
يف     شدددددددددددددددددد و  كدددددددددددددددددد   ا ت دددددددددددددددددد دي   و  ق ليدددددددددددددددددد   و  ددددددددددددددددددي حي  و دددددددددددددددددد   

التشدددددددددددددد ور يف  دددددددددددددد ن ، و ع لدددددددددددددد  خ  أددددددددددددددي    و بعدددددددددددددد د  املخت  دددددددددددددد ، ك دددددددددددددد  
 ددددددددددددددد  التطددددددددددددددد د إىل  ضعددددددددددددددد   املشددددددددددددددد و  املقددددددددددددددد ي وخ  يددددددددددددددد    طضيقددددددددددددددد ، 

 خ أ  مل  يتع   ا    ب     ا  ت  د  وال ق يف.
   دددددددددددا  04-98 شددددددددددد و   ددددددددددد ن    وحنددددددددددد  نع ددددددددددد     اجل ا ددددددددددد   ضددددددددددد  طددددددددددد ي

بط حددددددددد  ع ددددددددد   يدددددددددع التسددددددددد ط   املعنيددددددددد  ب ددددددددد    ض  ددددددددد    و  ددددددددد   ض  ددددددددد   
  ض  ط ح  إىل الع  .

لصددددددددددددد  يف  ق بددددددددددددد   لددددددددددددد    نتسددددددددددددد ع يف اجل ا ددددددددددددد ،  نددددددددددددد  ا  دددددددددددددتقال  إىل 
ي  نددددددددد   ددددددددد ا، عددددددددد   شددددددددد و    ددددددددد    دددددددددخ   دلددددددددد  مح يددددددددد   ددددددددد ا ا ر ،  و 

عددددددددددددد     ي دددددددددددددا ح لددددددددددددد   ددددددددددددد   إعال يددددددددددددد  كضددددددددددددد    ددددددددددددد  ا هبددددددددددددد  الددددددددددددد    ال
 واخل ص.

دو     نشددددددددددددد  إىل ح  يددددددددددددد   ددددددددددددد ح  الشدددددددددددددهدا ، الددددددددددددد    نتسدددددددددددددتطع  ددددددددددددد  
خالهلددددددددد  ا ددددددددد     املص نددددددددد  ا   يددددددددد  الصضددددددددد  ، الددددددددد   ددددددددددلع هبددددددددد ا ا ددددددددد   إىل 
الظهددددددددد ر  ك ددددددددد  و صتسددددددددد  ا ت دددددددددع املدددددددددد   ق لددددددددد     يددددددددد ،  ه ددددددددد   ددددددددددا يف 

 بن   ا ت ع يف   ا اجل ن .
   حم ددددددددددد ر  لقددددددددددد  لددددددددددد ا لددددددددددد   ا  تشددددددددددد را  الددددددددددد  نط لددددددددددد  هبددددددددددد     صددددددددددد

داخددددددددددددد    ددددددددددددد ار املؤ تسددددددددددددد   واهليددددددددددددد   املخت ددددددددددددد ، بددددددددددددد   شددددددددددددد   كددددددددددددد  
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ا طددددددددددددددددددددد ا  ال  ع ددددددددددددددددددددد ، ك خددددددددددددددددددددد ب  الضحددددددددددددددددددددد  ا  ددددددددددددددددددددد  ، وال كددددددددددددددددددددد    
 التسي حي ، و ؤ تس    تسي  القط   ا    .

هبدددددددددددد  درا ددددددددددد   ددددددددددد     عددددددددددد  ال  دددددددددددع الددددددددددد ا  ، وطددددددددددد ي بددددددددددددا     ددددددددددد   
 وط ي   املد ، ل خ و  هب ا القط   إىل ب  ا    .

يصددددددددد   بددددددددد     التسددددددددده  واهلددددددددد ، لدددددددددال بدددددددددد ل  شددددددددد و      تدددددددددد و ددددددددد ا لددددددددد  
لتسدددددددددددددددن ا  عديدددددددددددددددد ، لصددددددددددددددد   ضددددددددددددددد  لددددددددددددددد ا  ا وا ، لددددددددددددددد ملع    و امل  دددددددددددددددع 
ا  ددددددددددددد  ، إ ا  ا    يتسددددددددددددد د، و  دددددددددددددييع ل أددددددددددددد  مح يتددددددددددددد  و   يقددددددددددددد  يعددددددددددددد  

 لن    الت  .
و   دددددددددي     دددددددددع  و حقضددددددددد    رحيددددددددد  عددددددددد   خددددددددد     حدددددددددد  بت  ددددددددد    ددددددددد ح  

 ددددددددد  النظددددددددد  إليددددددددد  ع ددددددددد   نددددددددد   ددددددددد ا   آ ددددددددد ر    دولددددددددد  يف العددددددددد  ، حيددددددددد 
      و ضا مح يت  وأي نت  و   ي  .

 دددددددددد  صددددددددد    ددددددددد   النظددددددددد   نظددددددددد    شددددددددد   ي ، لصددددددددد   بدددددددددد  ددددددددد  ا تح ددددددددد ر 
الشدددددددددددددع ر ا تسددددددددددددد  واجليدددددددددددددد  ددددددددددددد    ددددددددددددد  ور ددددددددددددد    ددددددددددددد  ح ددددددددددددد را     دددددددددددددا 
وع ددددددددددد  ، و  كدددددددددددا  ددددددددددد    كدددددددددددا  ددددددددددد  نتددددددددددد   لصددددددددددد   ولددددددددددد  وح ددددددددددد ر ، 
 و دددددددددددددددددددد  مح يتدددددددددددددددددددد  وا  ت دددددددددددددددددددد   بدددددددددددددددددددد ، بشدددددددددددددددددددد  الطدددددددددددددددددددد د وال  دددددددددددددددددددد   

 وا  ص ني  .
ل جل ندددددددددد  ا عال دددددددددد   دددددددددد ال لدددددددددد   دددددددددد  ا  يدددددددددد  الصضدددددددددد   يف مح يدددددددددد  الدددددددددد ا  
ا  ددددددددد  ، بددددددددد ل     ددددددددد  العال ددددددددد  الددددددددد   ضددددددددددوا ل    ددددددددد  ا وىل  هنددددددددد   تض عدددددددددد ، 
لصدددددددددد  التتسدددددددددد ي  ا عال دددددددددد  ا قيقدددددددددد  ل قي دددددددددد  ا   يدددددددددد ، يتسدددددددددده  يف    يدددددددددد  

 عق   املت بع لبا ه .
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يتسدددددددددددددد    بدددددددددددددددور  يف  وهبدددددددددددددد ا الشددددددددددددددص   صدددددددددددددد  ل   ندددددددددددددد  ا عال دددددددددددددد    
 مح ي  ال ا  ا    .

و دددددددد   دددددددد  نالحظدددددددد  لددددددددد   ت دددددددد  الدددددددددو ، ملدددددددد   تسددددددددع  إىل و ددددددددع  ت دددددددد  
آ  ر ددددددددددددد  يف ال ا هددددددددددددد  ملنحهددددددددددددد  أددددددددددددد   ا  يددددددددددددد  ال ددددددددددددد وري  والق ددددددددددددد   يف 

 بعض ا     ال   تط    ل .
ل ل  ددددددددددد    نددددددددددد  كضددددددددددد   دددددددددددداو ل  أددددددددددد   إىل و دددددددددددع ال قددددددددددد  ا  ا  تشددددددددددد ري  

عطدددددددددددد   الددددددددددد ا  ا  ددددددددددد     يددددددددددد   تسددددددددددددضق  يف ط يقهددددددددددد  ال دددددددددددحيم،   دددددددددددد إ
 يف ا ي   الي  ي  ك  ور  حت ي   بد  نه .

وا ددددددددددع ن يددددددددددد    ندددددددددد ا  يف اجل ا دددددددددد  لددددددددددد   ت عهدددددددددد  و ؤ تسدددددددددد    وإط را دددددددددد ، 
الددددددددد   ددددددددد      تسددددددددد    ددددددددد  و ددددددددد   ع  هددددددددد   ك ددددددددد ، لدددددددددنح    ن ددددددددد  بعدددددددددد 

 إىل ب  ا     يف ا    ا    .
 .سياسات وخطط التدخل:1.1

التددددددددددددخ  املتع قددددددددددد  بددددددددددد مل ا ع واملعددددددددددد   ا   يددددددددددد  والت رحيددددددددددد ، ل  دددددددددددع آليددددددددددد   
  بددددددددددد  دددددددددد      صدددددددددد   بدددددددددددايته  الدرا دددددددددد   املخت  دددددددددد  اجل اندددددددددد  ل شدددددددددد   

 امل اد مح يت   و أي نت .
 ددددددددددد     بددددددددددد ل  ا طددددددددددد ر الضيئددددددددددد  الددددددددددد   يقدددددددددددع ليددددددددددد ، وكددددددددددد ا اخل  أدددددددددددي  
ا  ت  عيددددددددددد  ل تسدددددددددددص  ، املدددددددددددال  ا أددددددددددد ي ،  و ال ر ددددددددددد  الددددددددددد ي  يعيشدددددددددددد   

ا   يددددددددد ، هبدددددددددد  ا  ددددددددد   ع ددددددددد  ح ددددددددد     دددددددددع بص ددددددددد ، اخلطددددددددد    ب ملنددددددددد ط 
 ال   ع     املش رك  ا ت عي    ور  حت ي  يف  ل .
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مث    درا ددددددددددددد  امل  دددددددددددددع  ددددددددددددد  الن حيددددددددددددد  التسدددددددددددددي حي  ي ددددددددددددد ط  ددددددددددددد  ا خددددددددددددد   
و دددددددددددع إ ددددددددددد ا ا  خ أددددددددددد  بددددددددددد ل ،   اعددددددددددد  ليهددددددددددد  خ  أدددددددددددي   املنطقددددددددددد  

  ، الدددددددددد  ا   يدددددددددد  وبيئتهدددددددددد  الطضيعيدددددددددد   دددددددددد   هندددددددددد ر ووديدددددددددد   و دددددددددده   و ضدددددددددد
 ع دددددددددددددددد   نضدددددددددددددددد  إىل  ندددددددددددددددد  واملع دددددددددددددددد  وامل  ددددددددددددددددع ا  دددددددددددددددد  ، يف التع يدددددددددددددددد  
والتشدددددددددددددده  بددددددددددددددد ،  شدددددددددددددددص   لندددددددددددددد  عال ددددددددددددددد   ص   يددددددددددددددد   دددددددددددددد  بددددددددددددددد  ا  لددددددددددددددد  
ا  ت  عيددددددددددددددددد  والطضيعيددددددددددددددددد  والضيئددددددددددددددددد  ا   يددددددددددددددددد ، الددددددددددددددددد   دددددددددددددددددؤد  إىل بيئددددددددددددددددد  
 تسددددددددددددددددددتدا  ، يددددددددددددددددددتحص  ليهدددددددددددددددددد  وبنتسددددددددددددددددددض  كضدددددددددددددددددد   املشدددددددددددددددددد ريع التن  يدددددددددددددددددد  

 وا  ت  دي  املخت   .
شددددددددددد ريع التسدددددددددددي حي  وال ق ليددددددددددد  وا   يددددددددددد ، لدددددددددددد   ت ددددددددددد  ل ددددددددددد   و كددددددددددد  امل

دو  العدددددددددددد    ددددددددددددتحص  ليهدددددددددددد   دددددددددددد   ا خدددددددددددد  ، لدددددددددددد ا  بددددددددددددد  دددددددددددد  و ددددددددددددع 
 ي  دددددددددددددددددددد   خ أدددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددد  يف    هدددددددددددددددددددد  إىل حتقيدددددددددددددددددددد   ن يدددددددددددددددددددد  يف 

 ا  ت  د، و         اخلتس    وا   ار ا   ي .
    نددددددددد   نددددددددد    ول يددددددددد  ، الددددددددد    بدددددددددد  ددددددددد       دددددددددن  و   ددددددددد  حتسددددددددد  

والددددددددددددددني ، الددددددددددددد   ددددددددددددد       اعددددددددددددد  ليهددددددددددددد  ا ول يددددددددددددد  ال ددددددددددددد ور  الق ددددددددددددد   
 ا   ي .

و دددددددددت    ددددددددد  بددددددددد   ي  ددددددددد  اي لظددددددددد  وال  دددددددددي  والت ديدددددددددد وا ر قددددددددد   ب لضيئددددددددد  
 ا   ي ، ل ص   تسضض   وإ  ا ا  ك ي   ب   هن .

والتدددددددددخ  التسدددددددد يع  ندددددددد   بددددددددد  دددددددد     ينط دددددددد   دددددددد  الشدددددددد   املت دددددددد  ك ددددددددد ا 
 ندددددددددددد  إ ا انددددددددددددد       و الدددددددددددد   يتسدددددددددددد  يف ط يدددددددددددد  الدددددددددددد وا ، لتسددددددددددددض  واحددددددددددددد

 يتس د، و  و   ع   ي ت  ا قيقي .
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.معرفةةةةةةةةةةةةةةةة الخوةةةةةةةةةةةةةةةائ  اال توةةةةةةةةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةة للمو ةةةةةةةةةةةةةةة  1.1
 األثري:

 دددددددددد     كدددددددددد  ا    دددددددددد   الع مليدددددددددد  يف ا دددددددددد   ا  دددددددددد   ح ليدددددددددد   ددددددددددد  إىل  
حتقيدددددددددددد   شدددددددددددد ريع ا ت دددددددددددد دي  ب لدر دددددددددددد  ا وىل،  عت ددددددددددددد  يف  لدددددددددددد  ع دددددددددددد  

  والق يددددددددددددددددد ، ولددددددددددددددددد  إطددددددددددددددددد ر ا طددددددددددددددددد ر ا  ت ددددددددددددددددد ع  ل    دددددددددددددددددع ول  دينددددددددددددددددد
  تس تس  .

لددددددددددددد ا لتسي  ددددددددددددد   وخطددددددددددددد  التددددددددددددددخ    خددددددددددددد  يف ا تسدددددددددددددض    ددددددددددددد   دددددددددددددض  
 كددددددددد  ، لددددددددد   كددددددددد   ال ددددددددد ط  ددددددددد  بنددددددددد    و إحيددددددددد    دينددددددددد  عتيقددددددددد ، يشددددددددد   
 عدددددددددددد  إحيدددددددددددد   ندددددددددددد    عدددددددددددد   ددددددددددددد  الت دددددددددددد ر   و ا دددددددددددد   التق يديدددددددددددد  الددددددددددددد  
 تسدددددددددددددد    بدددددددددددددددور   يف  دددددددددددددد      دددددددددددددد  ا دددددددددددددد    و ا  دددددددددددددد    اليدويدددددددددددددد ، 

  امل ا دددددددددع ا   يددددددددد ،  و الددددددددد وي  ل تسدددددددددي ح  و ددددددددد   ددددددددد   ددددددددد و    ددددددددد  و دددددددددال 
 ا   ي .

و ددددددددددددد  الددددددددددددددوالع الددددددددددددد   صددددددددددددد  ل  كددددددددددددد    التسدددددددددددددي حي  ا دددددددددددددت الهل ،  ددددددددددددد  
خددددددددددال  و ددددددددددعه  يف ب ن  هدددددددددد  ال  دددددددددد    و التسددددددددددن  ، و دددددددددد  الطدددددددددد د الدددددددددد  
 عددددددددددد   دددددددددددص   امل ا دددددددددددع ا   يددددددددددد    ي ددددددددددد و   نهددددددددددد ، يف  ددددددددددد   ددددددددددد ل  كددددددددددد  

 الظ و  ا  ت  دي .
  عضدددددددددد ر  عدددددددددد  ع  دددددددددد    بتدددددددددد ،  دددددددددددور ح لدددددددددد  وب لتدددددددددد   لدددددددددد   امل  ددددددددددع ا  دددددددددد  

   عددددددددد   ددددددددد  ا ع ددددددددد   الددددددددد   ددددددددددي  بددددددددددور   عدددددددددددا    ددددددددد   ددددددددد  الدددددددددبا   
 ا  ت  دي  التسي حي .
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و دددددددددد  ن حيدددددددددد   خدددددددددد    بددددددددددد  دددددددددد      تدددددددددد ل   يددددددددددع  ددددددددددض  ا يدددددددددد   لددددددددددد  
ال ددددددددددددددددددن   وا دددددددددددددددددد لي   أددددددددددددددددددح   ال ددددددددددددددددددنع ، حدددددددددددددددددد  ن دددددددددددددددددد   بقدددددددددددددددددد    

يددددددددد   ضددددددددد  لددددددددد ا  وا دددددددددتق ار ، و ددددددددد  مث ن ددددددددد   مح يددددددددد  دا  ددددددددد  ب ملدددددددددد  الت رح
 ا وا .

ل خلتسددددددددددد    الددددددددددد  حت ددددددددددد   دددددددددددد  الددددددددددد ا  التددددددددددد رح     صددددددددددد  ا ددددددددددد   عه  
بتسددددددددددددددددده ل ،   ب ل  دددددددددددددددددا و  بص ددددددددددددددددد   ا  ددددددددددددددددد ا ، لددددددددددددددددد    ا ا  ال ع لددددددددددددددددد  

        ص   يف ال  ا املن   .
بعددددددددددددد   يتط دددددددددددد  ا  ددددددددددددد   ك دددددددددددد   ددددددددددددد    رأددددددددددددد   ددددددددددددد   ضدددددددددددد  و  ين ددددددددددددد ، 

ا   تعددددددددددددددددد  يف خ  أددددددددددددددد     حيددددددددددددددد   ا ت دددددددددددددددع ا  ليددددددددددددددد   عددددددددددددددد     ددددددددددددددد  
 ددددددددددد    ي  دددددددددددد   ددددددددددددا، خ أدددددددددددد   دددددددددددع  هدددددددددددد ر التصن ل  يددددددددددد   ا دي دددددددددددد ، 

 و  اكضته  ل حي   املع أ   لد  ال  د وا ت ع ع   حد   ا .
 . تنفيذ الجدول الزمني:     1.1

البندددددددددد    الدددددددددد        دددددددددد   ن يدددددددددد   امل احدددددددددد  التسدددددددددد بق  الدددددددددد ك ، و   خ دددددددددد  
    يددددددددددد    دددددددددددد ي ددددددددددديضه  يعددددددددددد   ض  ددددددددددد   عدددددددددددد  و دددددددددددع اجلددددددددددددو  الددددددددددد   ،

 املد  و  بعيد املد .
  ددددددددد  إ ا ك ندددددددددا كددددددددد  ا  ددددددددد ر  تسددددددددد  ولددددددددد  اخلطددددددددد ا  املق حددددددددد   و املتسدددددددددط  
هلدددددددددددد ،  دددددددددددد  يعددددددددددددين ا ددددددددددددتص    الع دددددددددددد  املط دددددددددددد  ، ولدددددددددددد   تس تسدددددددددددد    دددددددددددد  

  ب  .
اهلددددددددددددد   ندددددددددددد   ن يدددددددددددد  التسي  دددددددددددد  املق حدددددددددددد ، حتسدددددددددددد  ا ول يدددددددددددد  وحتسدددددددددددد  
ا  يدددددددددددددد ،  دددددددددددددد    يصدددددددددددددد    ندددددددددددددد   ركدددددددددددددد د، ون دددددددددددددد   بدددددددددددددد ل   تسددددددددددددددي  
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إىل هن يتدددددددددددد ، ل تعدددددددددددد   يف ا خدددددددددددد  ع دددددددددددد  إ  بيدددددددددددد   و دددددددددددد ضي    املشدددددددددددد و 
 البن   ، ال   يش   ال أد امل  ، وامل ارد الضش ي .

ويتسدددددددددد م  دددددددددد ا اجلدددددددددددو  الدددددددددد  ين و قيي دددددددددد ، إىل حدددددددددد  املشدددددددددد ك  الدددددددددد   ددددددددددد 
 عيددددددددددددد  البنددددددددددددد    املددددددددددددد ا  لددددددددددددد ، وب لتددددددددددددد   ال  ددددددددددددد   ع ددددددددددددد  كددددددددددددد  كضددددددددددددد   

 وأ   .
 التوثيق بأنواعه: -1

ع  يددددددددددد   ا  ددددددددددد ق ع ددددددددددد   ددددددددددد    ددددددددددد    نع لددددددددددد  حددددددددددد     صددددددددددد  حتديدددددددددددد 
املع لددددددددددد ، و   يقددددددددددد   ددددددددددد ور  حت يددددددددددد   بدددددددددددد  نهددددددددددد ، و لددددددددددد  بددددددددددد   نتسددددددددددد    

، خ أددددددددد  ملددددددددد  يتع ددددددددد  ا  ددددددددد  بت  يددددددددد  املضددددددددد   وامل ا دددددددددع (1) تسددددددددد يال  ددددددددد  ال
ا   يدددددددددددددد   دددددددددددددد  يف  لدددددددددددددد  الدددددددددددددد ا  املنقدددددددددددددد  ، ل ح دددددددددددددد   ع دددددددددددددد   ر ددددددددددددددي  

 خ ص ب ل ا  ا    .
   دددددددددددددد د يف ال  ددددددددددددد  الع بيدددددددددددددد ، ونشددددددددددددد  إىل      دددددددددددددط م  ر ددددددددددددددي   ددددددددددددد   

  Archivumالي ن نيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ، و  Archionو ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
ال  نتسددددددددددددددي  وا   ي يدددددددددددددد ، و ددددددددددددددع  لدددددددددددددد  لقددددددددددددددد  Archivesالال ينيدددددددددددددد ، و 

 هدددددددددددددددددد   ا   عدددددددددددددددددد   ا وىل القد دددددددددددددددددد  ل تسدددددددددددددددددد ال  وال  دددددددددددددددددد   ،  ددددددددددددددددددع 
ا  دددددددددددد ر  التسدددددددددددد   ي  وا  دددددددددددد ري ، وامل ددددددددددددد ي  لي دددددددددددد  بعددددددددددددد، الدددددددددددد  ك ندددددددددددددا 

وهبددددددددددددددددد ا املعدددددددددددددددددين  دددددددددددددددددد    ا   عددددددددددددددددد   ، حت ددددددددددددددددد  يف الددددددددددددددددد   ، واملع بدددددددددددددددددد
،  دددددددددددددددددد  يف  لدددددددددددددددددد  ا دار  الضشدددددددددددددددددد ي  (2) ا ر ددددددددددددددددددي ي   دددددددددددددددددد    دددددددددددددددددد  ا دار 

 وال    قي   عن    ا قيق .
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ول ت  يدددددددددددد  الددددددددددددد ي  وامليتسدددددددددددد    يدددددددددددد      يدددددددددددد  ب لنتسددددددددددددض   دار  ا   عدددددددددددد   
ا   يددددددددددد  املضنيددددددددددد  واملتح يددددددددددد ،  ددددددددددد  يف  لددددددددددد  الضحددددددددددد   واخلدددددددددددد   ، لهددددددددددد  

لتع دددددددددددددي  والتطددددددددددددد ي ، و دار ددددددددددددد  حنتددددددددددددد   إىل   ددددددددددددد ض الضحددددددددددددد  والعددددددددددددد ط وا
  (3)إدار   هيص   خ أ  هب .

مث    املدددددددددددددددد  الت رحيددددددددددددددد   تط ددددددددددددددد  احتي  ددددددددددددددد   دا  ددددددددددددددد  ودوريددددددددددددددد ،  ددددددددددددددد  
 ع ددددددددد   ال دددددددددي ن  وا  ددددددددد ، ا  ددددددددد ر الددددددددد   تط ددددددددد   هددددددددد دا خ أددددددددد  هبددددددددد ، 
يف  ق بدددددددد   لدددددددد   ددددددددد يتسدددددددده  الت  يدددددددد   دددددددد  اجلهددددددددد الص دددددددد ، وبدددددددد  نتسددددددددتطيع 

 ددددددددددددددع القيدددددددددددددد   هبدددددددددددددد ، وكدددددددددددددد ا التصدددددددددددددد لي   ع لدددددددددددددد   ضعدددددددددددددد   التدددددددددددددددخال  امل  
وال  ددددددددددا الال  ددددددددددد  لددددددددددد ل ، وب لتددددددددددد   اخت دددددددددد ر الط يددددددددددد  وربدددددددددددم ال  دددددددددددا، 

 ال   يعد ح   ع    ب لنتسض  ل  ا  ا     ب ن اع .
و ددددددددددد  خاللددددددددددد  كددددددددددد ل  نتسدددددددددددتطيع ا   ددددددددددد   يف    و دددددددددددا  دددددددددددع املتسدددددددددددؤو  
 و املتستشدددددددددد ر الع  دددددددددد   ض  دددددددددد  ، لتحديددددددددددد  ول يدددددددددد   التدددددددددددخ   دددددددددد    دددددددددد  

  ددددددددددددي  ال  دددددددددددد   ،  و  دددددددددددد   لدددددددددددد   دددددددددددد  ا ع دددددددددددد   ا   يدددددددددددد  اي لظدددددددددددد   و ال
 وال ني .

وهلددددددددددددد ا ي  ددددددددددددد  دا  ددددددددددددد      صددددددددددددد   ع  يددددددددددددد   الت  يددددددددددددد    ح يددددددددددددد ،  وهلددددددددددددد  
 ع لدددددددددد  حدددددددددد   ال  ددددددددددع الدددددددددد ا  ،  ضدددددددددد  التدددددددددددخ  ا  دددددددددد   ، لهدددددددددد  خطدددددددددد   
 ع ندددددددد  ن هدددددددد  الع دددددددد  الدددددددد  يعدددددددد    نهدددددددد  الدددددددد ا ، ولدددددددد  ع  يدددددددد   شخي ددددددددي  

، (4)  يددددددددددد   الال  ددددددددددد  هبددددددددددد  لددددددددددد ل ، بعدددددددددددد   حنددددددددددددد نددددددددددد   الع  يددددددددددد   و الع
 و    شض  ع  ي  التشخيص ا و .
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و ددددددددددددددد  بددددددددددددددد ل  يشددددددددددددددد   كددددددددددددددد  إ ددددددددددددددد ا ا  املتسدددددددددددددددم امليددددددددددددددددا ، واجلددددددددددددددد د، 
والت دددددددددددددددني ، وو دددددددددددددددع اخلددددددددددددددد ا  ، و ددددددددددددددد  رل عددددددددددددددد    ع  ريددددددددددددددد  و   يددددددددددددددد ، 
و  ددددددددد ي  ل  ددددددددد   ايف  تعددددددددددد، وبطضيعددددددددد  ا ددددددددد   لددددددددد   كددددددددد   ددددددددد   ا  ددددددددد    

تسددددددددد عد   لددددددددد   عدددددددددد لقددددددددد   ددددددددد  طددددددددد   الض حددددددددد  ا  ددددددددد  ، وإ ددددددددد   صددددددددد    
كددددددددد  ا طددددددددد ا  ال ددددددددد ع   يف  ددددددددد   مح يددددددددد  الددددددددد ا  ا  ددددددددد  ، و ددددددددد   لددددددددد  
 ددددددددد   هند دددددددددد ، و قنيدددددددددد    ددددددددد ي ،  دددددددددد  يف  لدددددددددد  ا ت دددددددددع املددددددددددد ،  ندددددددددد  

 ا  ق  ا   ض يف  ل .
مث    ال أددددددددددددددد   إىل إعدددددددددددددددداد  ددددددددددددددد ال   ت  ددددددددددددددد ،  دددددددددددددددد يتسددددددددددددددده   ددددددددددددددد   

ع  يدددددددددد  ر  نتهدددددددددد ، ع دددددددددد  وا هدددددددددد   خ أدددددددددد  بدددددددددد ل ، ب  ددددددددددتخدا   ت دددددددددد  
، وهبدددددددددد ا الشددددددددددص  (5)اخلددددددددددب  املت حدددددددددد  لددددددددددد  كدددددددددد   يئدددددددددد   و إدار التقنيدددددددددد   و 

ندددددددددددددت ص   ددددددددددددد  ا  ددددددددددددد   ع دددددددددددددد    ددددددددددددددر    عددددددددددددد  ر  ددددددددددددد ،  صدددددددددددددد     
 ح ص ل ض ح   واملؤرخ ، واملهت   ب    .

ويف  ددددددددددددددد ا الشددددددددددددددد  ، لقدددددددددددددددد حددددددددددددددددد  امل ا دددددددددددددددع التشددددددددددددددد يعي  املع جلددددددددددددددد  يف 
ال  ددددددددددد  ا و ، اجل انددددددددددد  ال ددددددددددد وري  وامله ددددددددددد   ددددددددددد ا  القيددددددددددد   ب لع  يددددددددددد   

لت  يقيددددددددددددد  املخت  ددددددددددددد ، ك ددددددددددددد   طددددددددددددد   املضددددددددددددد د  الال  ددددددددددددد  لددددددددددددد ل ، دو     ا
   دددددددددددددد  عدددددددددددددد  املتسددددددددددددددؤولي  املهنيدددددددددددددد  وا خال يدددددددددددددد ،  دددددددددددددد   الدددددددددددددد ا  ا  دددددددددددددد   
 خت ددددددددد   ن اعددددددددد ، و  يتددددددددد  لدددددددددد   ت ددددددددد  ا  يددددددددد  ، لددددددددد ا و ددددددددد     يقددددددددد  

 و  د  و  ني  ،             د   ت .
د ددددددددددد ، والتتسدددددددددد ي  ال  ددددددددددد  ق   دددددددددد     يدددددددددددت  ع دددددددددد  در ددددددددددد  ع ليدددددددددد   ددددددددددد  ال

 دددددددددددددد   دددددددددددددد نه  حتديددددددددددددددد املع   دددددددددددددد   ا    ددددددددددددددي  وا ددددددددددددددت الهل  يف   تسدددددددددددددد  
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وعددددددددد ط الددددددددد ا  و ع يددددددددد   شددددددددد رك  الع  ددددددددد  يف  لددددددددد ، و بدددددددددد كددددددددد ل   ددددددددد  
 قدددددددددددددددددددد  املع   ددددددددددددددددددد   ل  تسدددددددددددددددددددؤول  واملخططددددددددددددددددددد  ع ددددددددددددددددددد  املتسدددددددددددددددددددت ي ، 
ا   ي دددددددددد  والدددددددددد ط  واي دددددددددد ، ل تسدددددددددد  ي هلدددددددددد  خددددددددددال  و ددددددددددع التسي  ددددددددددد   

 (6)والتخطي  والتن ي . والق ارا    اع    يف      ال   ب 
و دددددددد   اويدددددددد   خدددددددد     ننتسدددددددد  الدددددددددور ال عدددددددد   الدددددددد    د تدددددددد  لندددددددد  ال  دددددددد     

القد ددددددددددددددد   خت ددددددددددددددد   ن اعهددددددددددددددد ،  ددددددددددددددد   ع   ددددددددددددددد  ،  ددددددددددددددد عد  يف كت بددددددددددددددد  
التدددددددددددد ريد  دددددددددددد   هدددددددددددد ، و ددددددددددددد ا  ع   دددددددددددد   وحقدددددددددددد     ه دددددددددددد  يف  دددددددددددد   
الضحدددددددددددد  ا  دددددددددددد  ، لهدددددددددددد  دا  دددددددددددد  يف خد دددددددددددد  ا  دددددددددددد ر،  دددددددددددد  حت يدددددددددددد   دددددددددددد  

د وآ دددددددددددددددد ر الع ددددددددددددددددد    الدينيددددددددددددددددد  واملدنيددددددددددددددددد   خدددددددددددددددد    وكنددددددددددددددددد   عددددددددددددددددد   ددددددددددددددددد ري
والعتسددددددددص ي ، الدددددددد   دددددددد  يدددددددد ا  بع دددددددده      دددددددد   ددددددددد التسدددددددد ع ، ر دددددددد   دددددددد  طدددددددد   

  (7)ع يه      حدا   و   ي ا .
و ددددددددددددددددددددد ل  املع   ددددددددددددددددددددد   الال  ددددددددددددددددددددد  لتحديدددددددددددددددددددددد ا  دددددددددددددددددددددتخدا  املن  ددددددددددددددددددددد  
واملتسدددددددددددددددتدا ، يتسددددددددددددددد    يف حتديدددددددددددددددد التدددددددددددددددداب  ال ع لددددددددددددددد  ل ضحددددددددددددددد  ، وا دار  
اجليدددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددبا   ال دددددددددددددددددي ن  والضنددددددددددددددددد  ، وح ددددددددددددددددد  الددددددددددددددددد ا  وخ    ددددددددددددددددد  

 ال ي ي  ي .  
ي ددددددددددددد   إىل  لددددددددددددد  امل دددددددددددددط ح   ال نيددددددددددددد  اخل أددددددددددددد  ب لع ددددددددددددد ر ، والضنددددددددددددد   

  ا  دددددددددددددد  طدددددددددددددد    ربدددددددددددددد   ا دددددددددددددد   و دددددددددددددد اد  املخت  دددددددددددددد ، الدددددددددددددد  ا ددددددددددددددتع
 (8)وال ن ع  ،    حن    وبن    و  مخ  و  ري .



 مجلة دورية دولية محمة                                                               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 471  09العدد 
 

وملع جلدددددددددددد   دددددددددددد   الت  يدددددددددددد    ه  دددددددددددد  ال ا ددددددددددددع الدددددددددددد   يشدددددددددددد   التطدددددددددددد را  
ا  أدددددددددددد   يف ا دددددددددددد  ، الدددددددددددد    اكدددددددددددد  التطدددددددددددد ر التصن لدددددددددددد    والع  دددددددددددد  يف 

 ا     ا خ  ، خ أ   نه  ا     الع  ي  وال ي ي  ي .
 حافظة على التراث المبني:آليات الم -1

 دددددددددد     طدددددددددد ر ع دددددددددد  ا  دددددددددد ر يف خ دددددددددد  عددددددددددد   دددددددددد     ع ليدددددددددد   ديددددددددددد ، 
 تسدددددددددد    يف لهدددددددددد  امل  دددددددددد ، و دددددددددد  يت دددددددددد ن   دددددددددد     دددددددددد     ديدددددددددد  و دددددددددد  
  ديدددددددددددددد ،  نت تهددددددددددددددد   ت ددددددددددددددد  ا ت عددددددددددددددد   الضشددددددددددددددد ي  يف  ت ددددددددددددددد   نددددددددددددددد ط  

 الع  .
لدددددددددددددد      املخددددددددددددددتص يف لدددددددددددددد    دددددددددددددد   ضدددددددددددددد  التدددددددددددددد ريد يعت ددددددددددددددد يف   تسدددددددددددددد   

، بنددددددددددددددد  و ع ددددددددددددددد   ددددددددددددددد    ا دددددددددددددددتنض ط   ددددددددددددددد   ددددددددددددددد ا    ت ددددددددددددددد  ل  ع   ددددددددددددددد  
املصتشددددددددددد    ا   يددددددددددد ،       املددددددددددد د   ددددددددددد  ا  ددددددددددد ض يف  لددددددددددد ، وع يهددددددددددد  

 و عا امل اح  التقني  والت رحي  هل .
وهبددددددددددد ا الشدددددددددددص  يتسدددددددددددتطيع الض حددددددددددد  ا  ددددددددددد   واملدددددددددددؤر  التددددددددددد رح     ددددددددددديع 
 ددددددددددددد   املع لددددددددددددد  الع  يددددددددددددد  ب بع د ددددددددددددد  ا   يددددددددددددد ، لتشددددددددددددد   ا طددددددددددددد ر ال  ددددددددددددد   

 ص   ل   د ، و      بت   ا ت ع   الضش ي  ال   نت ته .وامل
 ددددددددددد  إىل  لددددددددددد     املع   ددددددددددد   الددددددددددد    دددددددددددع يف و تنددددددددددد  ا   ددددددددددد ،  عدددددددددددد 
بق يدددددددددد  وا ددددددددددت  اري  ل    دددددددددد  و ق لدددددددددد   امل  دددددددددد ، و دددددددددد   شددددددددددص  بدددددددددد ل  
  ددددددددددددروا  ددددددددددد    ددددددددددد در املع لددددددددددد  والت تسددددددددددد  ملخت ددددددددددد  اجل انددددددددددد  والظددددددددددد ا   

 ا   ي  املتعدد .
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املضددددددددددد   ا   يددددددددددد   و بق يددددددددددد  ا طدددددددددددال  ل  دددددددددددد  واملعددددددددددد    ويف  ق بددددددددددد   لددددددددددد 
الت رحيدددددددددد ،  عددددددددددد  دددددددددد  ا خدددددددددد   و يقدددددددددد     يدددددددددد    رحيدددددددددد  و دددددددددد  ا  ت دددددددددد   
هبددددددددددددددد  و خددددددددددددددد  ا حتي طدددددددددددددددد   الال  ددددددددددددددد    ظهدددددددددددددددد  وأدددددددددددددددي نته  و   ي هدددددددددددددددد  

 و   يقه .
ل واهلدددددددددد  وانددددددددددد  ر   التدددددددددد  ، ي  دددددددددد  بعددددددددددد يدددددددددد   يعدددددددددد   ض  دددددددددد    وا  امل دددددددددددر 

   دددددددددددد ،  دددددددددددد  يددددددددددددؤد  إىل لقدددددددددددددا  املدددددددددددد د  ا  دددددددددددد  ، خ أدددددددددددد  يف ح لدددددددددددد    
 املع لي  ا   ي . 

ويف  دددددددددد ا ا طدددددددددد ر نقدددددددددد ي بعددددددددددض التسدددددددددددض  الدددددددددد   ددددددددددد   يددددددددددد وبن  عددددددددددد  يف 
 مح ي     بق       ا   ض ، و ص   الضداي    :

 حماية البيئة األثرية: -1.1
نق دددددددددددد ب لضيئددددددددددد  ا   يددددددددددد   نددددددددددد  ا ددددددددددد   ايدددددددددددي  ب ملعددددددددددد   وامل ا دددددددددددع ا   يددددددددددد  

لددددددددددددد لظ و  الددددددددددددد   عددددددددددددد    نهددددددددددددد   ددددددددددددد   ا خددددددددددددد    ددددددددددددد   الن ددددددددددددد  املضنيددددددددددددد ، 
املتتسدددددددددددد ر  واملت ايدددددددددددددد ل  نددددددددددددد ط  ا  ددددددددددددد ي   ددددددددددددد   هددددددددددددد ، و  ايدددددددددددددد الص  لددددددددددددد  
التسدددددددددص ني  ل تسدددددددددص   القددددددددد طن    ا دددددددددع الددددددددد ا  ا  ددددددددد    ددددددددد   هددددددددد    نيددددددددد ، 
و  ايددددددددددددد نقددددددددددددص الدددددددددددد ع  ا  دددددددددددد  ، يع دددددددددددد    حم لدددددددددددد  يف   يدددددددددددد  و ددددددددددددد  

 يهددددددددددد ، وإ ددددددددددد  عددددددددددد  ط يددددددددددد   ت ددددددددددد  الع ددددددددددد   ، إ ددددددددددد  ب لتددددددددددددخ  املض  ددددددددددد  ع
 اهل   املتت   هل ، لعد    ل    و  ا ي   الال   .

و  ددددددددددد   امل لددددددددددد  ا أددددددددددد   ل  ضدددددددددددين ا  ددددددددددد  ، يعدددددددددددد  ددددددددددد ب   دددددددددددد    عددددددددددد  
هلدددددددددددددد ا ا ر ، لخ  أددددددددددددددي   الضندددددددددددددد   القددددددددددددددد    يعدددددددددددددد   حدددددددددددددد   ي تدددددددددددددد  
ا أدددددددد ي  إ    لصدددددددد  الدددددددد   بندددددددد    و  طدددددددد  ليدددددددد   ددددددددد  ط ي دددددددد   دددددددد  الدددددددد   ، 
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ع دددددددددددد  مح يدددددددددددد   تسددددددددددددصن   دددددددددددد   ت دددددددددددد   وب لتدددددددددددد   حيدددددددددددد ص كدددددددددددد  ا دددددددددددد ص
الع ا ددددددددددد  الضشددددددددددد ي  والطضيعيددددددددددد  الددددددددددد   تسددددددددددد    يف  دددددددددددد  ر ح لتددددددددددد  ال دددددددددددحي  

 واند  ر .
حدددددددددد      ق لدددددددددد  العددددددددددي  داخدددددددددد  املضدددددددددد   ا   يدددددددددد   ت دددددددددد   دددددددددد   ددددددددددخص 
 خددددددددددددددد ، و ددددددددددددددد   ا  ا  دددددددددددددددض   الددددددددددددددد   صددددددددددددددد   ا  ددددددددددددددد ا ا  ال    يددددددددددددددد  

    ي  املد  الت رحي  ملد     ال   .
التسدددددددددد ط   املص  دددددددددد     يدددددددددد   دددددددددد ا الندددددددددد    دددددددددد  لصدددددددددد  اليدددددددددد    بددددددددددد ع دددددددددد  

الدددددددددددددددد ا ،     ع دددددددددددددددد     ددددددددددددددددد  ملع لدددددددددددددددد  خ  أددددددددددددددددي   الضيئدددددددددددددددد  ا   يدددددددددددددددد  
اييطدددددددددددد ،  ضدددددددددددد      شدددددددددددد   يف  دددددددددددد  ي  وأددددددددددددي ن  املضدددددددددددد   ا   يدددددددددددد  بط يقدددددددددددد  

 ل دي   و اختي ري .
 الويانة والحفظ األثري: -1.1

د  يدددددددد داد  ددددددددد  ر املضدددددددد   ا   يدددددددد  والت رحيدددددددد   ددددددددع  دددددددد ور الدددددددد   ، نتي دددددددد  عدددددددد
ع ا ددددددددددددددد  بشددددددددددددددد ي  وطضيعيددددددددددددددد ، و دددددددددددددددع التطددددددددددددددد ر الددددددددددددددددا   لع  يددددددددددددددد  الت ددددددددددددددد  

 املخت   ،   ضم           إىل إ  ا ا  مح ي  و   ي  دا  .
إ     رع يتهدددددددددد  وأددددددددددي نته  يتط دددددددددد   ع لدددددددددد  كدددددددددد  الظدددددددددد و  اييطدددددددددد  هبدددددددددد ، 

  ع   اع   در    الت   املخت   .
الدددددددد   دددددددد   لهندددددددد   لدددددددد د بدددددددد  املضدددددددد   ا ي دددددددد  ل تسددددددددق   و   دددددددد   دددددددد  املضدددددددد  

 دددددددددددد ا  يف ح لدددددددددددد   يددددددددددددد ، و دددددددددددد  ا  ددددددددددددض    ا دددددددددددد  الدددددددددددد  حتدددددددددددددد در دددددددددددد  
وخطدددددددددددددد ر  ا ول يدددددددددددددد   دددددددددددددد     دددددددددددددد ،   ندددددددددددددد   القيدددددددددددددد    خت دددددددددددددد  ا  دددددددددددددد     
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ك ل ددددددددددددددي ن  وال  ددددددددددددددي  والت  يدددددددددددددد ، الدددددددددددددددور   نهدددددددددددددد  والتسددددددددددددددن  ،  بطدددددددددددددد   
 (9)و نع التد  ر املتست  .

 لدددددددددد ل ا  ا  دددددددددد   ب ن اعدددددددددد  حيتدددددددددد   إىل أددددددددددي ن   تسددددددددددت     و دا  دددددددددد ،  دددددددددد ا 
 ع دددددددددد  ا  دددددددددد  ب ل ا هدددددددددد   اخل ر يدددددددددد  ل  دددددددددد   و  حتدددددددددد ا  الددددددددددداخ  ، نظدددددددددد ا 
إىل ا خطددددددددددددد ر الددددددددددددد  يتعددددددددددددد ط هلددددددددددددد ، والددددددددددددد   تتسدددددددددددددض  يف ع ا ددددددددددددد    ددددددددددددد  

  ت   ، بش ي  ك نا،  و طضيعي .
لددددددددددددددددد ا  عدددددددددددددددددد ال دددددددددددددددددي ن   وىل خطددددددددددددددددد ا  ا  ددددددددددددددددد ق، و ددددددددددددددددد     ددددددددددددددددد  إىل 
إ دددددددددد ا ا    ن نيدددددددددد  و نه يدددددددددد  ع  يدددددددددد ،   ددددددددددض  التدددددددددددخال  الدددددددددد   صدددددددددد  

 هب  ع       ع    و حت    و    ع     . القي  
ل ددددددددد  بددددددددد    ددددددددد  ا  ددددددددد ا ا  الددددددددد   نددددددددددر  حتدددددددددا ال طددددددددد   القددددددددد ن  ،  ددددددددد  

      ول   ال      ال     نه  الدول ،    ي  ال ا  ا    .
إ ددددددددد ل  إىل مح يددددددددد  الضيئددددددددد  ا   يددددددددد  وحمدددددددددي  املعددددددددد   وامل ا دددددددددع ا   يددددددددد ، ل حدددددددددد 

 ا ، وحتديددددددددددددد وحت يدددددددددددد   دددددددددددد  اخلطدددددددددددد  املدددددددددددد د  الدددددددددددد    ددددددددددددد ي حدددددددددددد  بدددددددددددد ل
الت ددددددددددد   ال دددددددددددد ر هبدددددددددددد ، حيتدددددددددددد   إىل  دددددددددددد  ع  دددددددددددد ،  دددددددددددد    دددددددددددد  حتديددددددددددددد 

 (10)التسض  الص ي   ب لق    ع   الت   .
و نطدددددددددددد   ا  دددددددددددد ا ا  ا وليدددددددددددد  يف بدددددددددددددايته  ع دددددددددددد  ال حددددددددددددص والتنظيدددددددددددد  
 ددددددددد  املشددددددددد   ل  ضددددددددد   ا   يددددددددد ، ل  يددددددددد  و دددددددددال   املددددددددد اد يف املضدددددددددين ا  ددددددددد  ، 

  ل عن أدددددددددد  ا أدددددددددد ي  ليهدددددددددد ، بددددددددددد   ددددددددددؤد  بندددددددددد  دا  دددددددددد  إىل ح دددددددددد   ل دددددددددد
 دددددددددد  الت يدددددددددد  اجلديددددددددددد، الدددددددددد   يصدددددددددد   يف ح لدددددددددد  خ أدددددددددد ،  و يف حدددددددددد    
ال ددددددددد ور ،    اهلدددددددددد   ددددددددد  ال دددددددددي ن   ددددددددد   ندددددددددع  دددددددددد  ر املددددددددد اد ا أددددددددد ي  
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 ا  القي دددددددددددددد  الت رحيدددددددددددددد ،  دددددددددددددد  ا خطدددددددددددددد ر ايت دددددددددددددد  و  عهدددددددددددددد ،  دددددددددددددد  ن  
  ط   ع    ص  ل   .

 ،  عددددددددددد  املخدددددددددددتص يعددددددددددد  ل هددددددددددد   ي ددددددددددد  الددددددددددد ا  و ع لددددددددددد   ع ملددددددددددد  امل يددددددددددد  
وي هدددددددددددد  مت  دددددددددددد  املهدددددددددددد  وا  دددددددددددد   ضدددددددددددد  و  ندددددددددددد   وبعددددددددددددد القيدددددددددددد   بع  يدددددددددددد   

 ا   ي  املخت   .
ويف  ددددددددددد ا ا ددددددددددد   نشددددددددددد  إىل    ع  يددددددددددد  ال دددددددددددي ن  املخطددددددددددد  هلددددددددددد ،  صددددددددددد   
  ضنيدددددددددد  ولدددددددددد    دددددددددد را   نه يدددددددددد ، ي اعدددددددددد  ليهدددددددددد  كدددددددددد  اجل اندددددددددد  الت رحيدددددددددد 
وا   يدددددددددددد ، و عدددددددددددد د املعدددددددددددد   وامل ا ددددددددددددع الت رحيدددددددددددد  وح لتهدددددددددددد ،  ضدددددددددددد  الضددددددددددددد  يف 

 و ع الت  ر الع   ل ل .
ل   ددددددددد   ع ددددددددد  أددددددددد ر   ددددددددد     ود يقددددددددد  عددددددددد  امل  دددددددددع  و املع ددددددددد  ا  ددددددددد  ، 
يعدددددددددددددددد يف حدددددددددددددددد  ا ددددددددددددددد   ددددددددددددددددل ، و ددددددددددددددد  حتديدددددددددددددددد عن أددددددددددددددد   وخط ا ددددددددددددددد  

 (11)و نه يت  وك ا  ض د  .
 حماية التراث المعماري األثري: -1.1
 ددددددددد ق ع ددددددددد  الددددددددد ا  املع ددددددددد ر   بدددددددددد  ددددددددد   ع يددددددددد  ، ولددددددددد   ددددددددد  يتط ددددددددد  ل ح

 ددددددددد  ا ضددددددددد    نددددددددد     تعددددددددددد  التخ  ددددددددد  ،   اعددددددددد  ليهددددددددد   ي ددددددددد  و أددددددددد ل  
الدددددددددد ا  املع دددددددددد ر ، الدددددددددد      دددددددددد     يقدددددددددد   ع دددددددددد   عدددددددددد ي    بتدددددددددد ،    
ا حددددددددد ا  وا ددددددددد  حدددددددددص  يدددددددددع ال ق لددددددددد  ، وب لتددددددددد   لددددددددد    ي ددددددددد  الددددددددد ا  

 ل  يف  يدددددددددددع  ص ن  ددددددددددد     ص ددددددددددد  لقددددددددددد  يف  ظهددددددددددد  ، بددددددددددد   ص ددددددددددد  كددددددددددد
و صن ل  يددددددددد   بنددددددددد   ، ك دددددددددن  ل يدددددددددد  ددددددددد  ن عددددددددد  يعددددددددد د إىل العهدددددددددد الددددددددد   
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 دددددددددددديد ليددددددددددددد ، ا  ددددددددددددد ا ا  الددددددددددددد   ددددددددددددد      تن  ددددددددددددد  و عددددددددددددد ي  ا  ددددددددددددد ق 
 (12)ع   الضيئ  ا   ي .

و ندددددددددددد  و دددددددددددد  و ددددددددددددع ا دددددددددددد ا ي ي  ع دددددددددددد  يف  دددددددددددد   ا  دددددددددددد ق وال ددددددددددددي ن  
 (13)ا   ي  طضق  ل  ع ي  الدولي .
 ددددددددددددد  ا التطددددددددددددد را  الددددددددددددد  حدددددددددددددد ا خدددددددددددددال   ددددددددددددد  إىل  لددددددددددددد  لقدددددددددددددد 

التسددددددددددددددن ا  ا خدددددددددددددد  ، لي دددددددددددددد  يتع دددددددددددددد  ب  ص نيدددددددددددددد   وع  يدددددددددددددد   التح يدددددددددددددد  
الت ددددددددددد يج والتصن لددددددددددد    ملضددددددددددد   الددددددددددد ا  ا  ددددددددددد  ، الددددددددددد    ددددددددددد د  التقدددددددددددد  
الصضدددددددد  الدددددددد   يع لدددددددد  ا ت ددددددددع ا دددددددد  ، و  ايددددددددد   قدددددددد   دددددددد   اي لظدددددددد  ع دددددددد  
 دددددددددددددددددددددد ا الدددددددددددددددددددددد ا ،  نضدددددددددددددددددددددد  إىل  ندددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددع ا  يدددددددددددددددددددددد  ال ق ليدددددددددددددددددددددد  

  (14) ت  دي .وا 
ل  دددددددددي   ددددددددد    ددددددددد   ددددددددد ا   ضددددددددد  لددددددددديس   يددددددددد  يف حدددددددددد  ا ددددددددد ، بددددددددد  و دددددددددي   
 ددددددددددددددد  إىل حتقيدددددددددددددد    يدددددددددددددد  املضددددددددددددددين كصدددددددددددددد ، وب لتدددددددددددددد    دددددددددددددد    اعدددددددددددددد   

 (15)خ  أي  ك   ضين      و  رح .
 ولتحقي   ل    بد   :

 الحوول على البيانات وتحليلها:  -1.1.1
و  حت ددددددددد ، نظددددددددد ا إىل الضي نددددددددد   هلددددددددد   ددددددددد  ا  يددددددددد  الصضددددددددد   الددددددددد    يعدددددددددد 

ا  دددددددددددددد ا ا  الدددددددددددددد   صدددددددددددددد  ا  دددددددددددددد   ع يهدددددددددددددد   دددددددددددددد  خالهلدددددددددددددد ، و دددددددددددددد  مث 
 تسددددددددددددددد     ددددددددددددددد  يف و دددددددددددددددع الشددددددددددددددد و  الع  يددددددددددددددد  ا ك د يددددددددددددددد  والتطضيقيددددددددددددددد  

 ل ق اعد ا داري  املعد  خ ي   ل ل .
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لدددددددددددد لتحقي  ا  دددددددددددد   امليدددددددددددددا    حن دددددددددددد  ع يدددددددددددد  إ  بعددددددددددددد القيدددددددددددد    تسددددددددددددم 
مليدانيددددددددددد  املن ددددددددددد  ،  ددددددددددد ا  ،  ا دددددددددددد الضحددددددددددد   ا(16) ددددددددددد    ل ضيئددددددددددد  ا   يددددددددددد  

  دددددددددددد  الدددددددددددد   عددددددددددددد  خ ي دددددددددددد  لدددددددددددد ل      هندددددددددددد    بعدددددددددددد  ل  ؤ تسدددددددددددد   و 
ا دار  املص  ددددددددددد     يددددددددددد  الددددددددددد ا  ا  ددددددددددد  ،  و  هنددددددددددد   عدددددددددددد   ددددددددددد  طددددددددددد   
بددددددددددددد ح     ددددددددددددد ي  و دددددددددددددؤرخ  يف ا ددددددددددددد  ، خ أددددددددددددد  ملددددددددددددد   ددددددددددددددع  بضحددددددددددددد   

 واختض را   ع  ي  و بي .
  دددددددددديحي  و ددددددددد  يددددددددددت  ا  ددددددددد   ع يدددددددددد   ددددددددد   ططدددددددددد   ور ددددددددد     بي نيدددددددددد   

 ت  ددددددددددد ،  تسدددددددددددد عد يف ا دددددددددددتق ا   دددددددددددد و  دعدددددددددددد  و ددددددددددددعي  املضددددددددددددين ا  دددددددددددد  ، 
 دددددددددددع ا ددددددددددد اي ا  ددددددددددد   املن  دددددددددددض   عددددددددددد د  ا دددددددددددتخدا   وال  ي ددددددددددد  ال دددددددددددحي  

 املن  ض  ل .
 و يف حتديدددددددددددددد طددددددددددددد د وكي يدددددددددددددد   التددددددددددددددعي  املن  دددددددددددددد ، وب لتددددددددددددد    ع لدددددددددددددد  

 التص    وال    واملعدا  اخل أ  بتن ي   ل . 
 ر:التشخي  والتفسي -1.1.1

 نددددددددددددددد  يدددددددددددددددت  ا عت ددددددددددددددد د ع ددددددددددددددد  ع  يددددددددددددددد  التشدددددددددددددددخيص يف الضدايددددددددددددددد  
ب ا دددددددددددددط  التح يدددددددددددددد  التددددددددددددد رح ، لهدددددددددددددد  حيددددددددددددددد وي  ددددددددددددددم ا طددددددددددددد ر العدددددددددددددد   
ل    ددددددددددددددع  و املع دددددددددددددد  املدددددددددددددد اد درا ددددددددددددددت ، و دددددددددددددد  مث  ع لدددددددددددددد    دددددددددددددد  امل احدددددددددددددد  
الت رحيدددددددددد  الدددددددددد   دددددددددد    و     دددددددددد  يف  دددددددددد  املضدددددددددد  ، و دددددددددد   دددددددددد   دددددددددديق دن  

 ددددددددددي    دددددددددد   ع   دددددددددد   حندددددددددد  التح يدددددددددد  الندددددددددد ع  بندددددددددد  و ع دددددددددد   دددددددددد   ددددددددددض  حت
 قنيددددددددد  ولنيدددددددددد    رحيددددددددد ، حدددددددددد  ن ددددددددد  إىل التح يدددددددددد  الص ددددددددد ، و دددددددددد   ع لدددددددددد  
  ددددددددددددددد   املضددددددددددددددد   وخ  أدددددددددددددددي    املخت  ددددددددددددددد ، الددددددددددددددد   تسددددددددددددددد    يف و دددددددددددددددع 
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إ دددددددددددد ا ا  ا أددددددددددددالي وإعددددددددددددداد ال  دددددددددددد    املخت  دددددددددددد ، خ أدددددددددددد   دددددددددددد   ع دددددددددددد  
 .(17)  اد الضن  
 التشخي  والتدابير العالجية: -1.1.1

  وح ددددددددد  املشدددددددددص    ددددددددد  خدددددددددال   ع جلددددددددد  و ددددددددد    ددددددددد   ض د ددددددددد   ع لددددددددد  نددددددددد  
الضي نددددددددددددد   واملع   ددددددددددددد   التق يضيددددددددددددد      ددددددددددددد  خطددددددددددددد    ك ددددددددددددد   ددددددددددددد    دددددددددددددد  
ا نشدددددددددط ،  ددددددددد  يتن  ددددددددد  واملشددددددددد ك  ا قيقيددددددددد  الددددددددد  يعددددددددد    نهددددددددد  الددددددددد ا  

 املع  ر .
لتنظددددددددددددي  الدرا دددددددددددد   واملق حدددددددددددد    دددددددددددد  اخلطدددددددددددد   ا  دددددددددددد ض، حدددددددددددد   هندددددددددددد  

ض    شدددددددددددددددددض   ا  ا  دددددددددددددددددض   املتسدددددددددددددددددتخد   يف الطددددددددددددددددد ، دوالدددددددددددددددددع و  ددددددددددددددددد
املدددددددددددددددددد ط والتشددددددددددددددددددخيص، و دددددددددددددددددد اب  العددددددددددددددددددال ،       الضحدددددددددددددددددد  عدددددددددددددددددد  
املع   ددددددددددددددد   والضي نددددددددددددددد   اهل  ددددددددددددددد  ي يددددددددددددددددا  يف  ع لددددددددددددددد    دددددددددددددددض   الت ددددددددددددددد  
وال ددددددددددددد ر واختيددددددددددددد ر التدددددددددددددداب  العال يددددددددددددد  املن  دددددددددددددض  لددددددددددددد ل ، ل  أددددددددددددد   إىل 
حتقيددددددددد   دددددددددع   عقددددددددد    ددددددددد  التص  ددددددددد ، و ددددددددد    ا دددددددددد ا د   ددددددددد  التددددددددد    

 (18) ا  بط د عقالني .ع   ال ا  املع  ر ،   تخدا  ا    
عقلنةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةدخل التنمةةةةةةةةةةةوي العشةةةةةةةةةةةوائي للحفةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةى  -1.1.1

 التراث األثري:
 تسدددددددددددض  املشددددددددددد ريع التن  يددددددددددد  العديدددددددددددد  ددددددددددد  املشددددددددددد ك ، يف  ت ددددددددددد  ب ددددددددددددا  
العددددددددددد  ، ا وربيددددددددددد   نهددددددددددد  والع بيدددددددددددد ، حيددددددددددد    يصددددددددددد    ددددددددددد ا ي ي  ع دددددددددددد  
ا  دددددددددددد ر ال  دددددددددددد     دددددددددددد      ظهدددددددددددد   دددددددددددد    قدددددددددددد   ن تسدددددددددددده ، لدددددددددددد   خطدددددددددددد ر  
املشددددددددد ريع التن  يددددددددد   ددددددددد   ا ددددددددد   ا  ددددددددد  ، لقدددددددددد  ددددددددد  ا وبط يقددددددددد  لع لددددددددد  
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حققدددددددددا   احددددددددد   دددددددددد  تقد ددددددددد   ددددددددد  ا وبشددددددددده د  اجل يدددددددددع، ع ددددددددد   هنددددددددد  
يف مح يددددددددددد  عددددددددددددد    ددددددددددد   ددددددددددد  ا   عددددددددددد   واملصتشددددددددددد    ا   يددددددددددد ، وا دددددددددددد 

    خط  املش ريع التن  ي .
واجل ا ددددددددددد  حظيدددددددددددا  ددددددددددد  ا خددددددددددد   بت  بددددددددددد  ا ددددددددددد ا ي ي  ال   يددددددددددد  ا   يددددددددددد  
يف ا ددددددددد   ا  ددددددددد  ، و ددددددددد   ننتظددددددددد  هن يددددددددد  املشددددددددد و  ك ددددددددد   ددددددددد   تسدددددددددط  

 دددددددددد ا املشدددددددددد و  الدددددددددد    ، كدددددددددد  نتعدددددددددد   ع دددددددددد  كدددددددددد  خض يدددددددددد 2015هن يدددددددددد  
يعددددددددد   دددددددد   ن عيدددددددد  يف اجل ا دددددددد ، الدددددددد  متت دددددددد   مخدددددددد     يدددددددد  كضدددددددد ا،  دددددددد  يدددددددد ا  

  ط  را يف ب ط  ا رط،  و     را حتا امل  .
ويف  دددددددددددددددد ا الشدددددددددددددددد   نشدددددددددددددددد  إىل    خطدددددددددددددددد  و ددددددددددددددددع خطدددددددددددددددد   التسدددددددددددددددددص  
ا ديديدددددددددد    يقت دددددددددد  ع دددددددددد  اجل ا دددددددددد  وحددددددددددد   لحتسدددددددددد ، بدددددددددد   ددددددددددس كدددددددددد  

ريد ب هنددددددددد  ك ندددددددددا  دينددددددددد     يددددددددد ، املنددددددددد ط  ا  ددددددددد ي  الددددددددد  يشدددددددددهد هلددددددددد  التددددددددد 
       د    اض، و ي  ، و ي ق د.

    بددددددددددد  ددددددددددد   ع ددددددددددي  الت  بددددددددددد    ا كت دددددددددد   بت  بددددددددددد  واحددددددددددد ، و ددددددددددد  مث 
القددددددددددد    نددددددددددد   دددددددددددد  حنددددددددددد  يف ايقددددددددددد    حددددددددددد  املشددددددددددد ريع التن  يددددددددددد  ع ددددددددددد  
حتسددددددددد   الددددددددد ا  ا  ددددددددد  ، بددددددددد   ددددددددد  امل ددددددددد   دددددددددد    ددددددددد    ددددددددد  ايقددددددددد   

 ل  ا  ا    . كب عدد  ص     املش ريع املهدد  
يف  ق بددددددددددد   لددددددددددد  لددددددددددديس  ددددددددددد  املتسدددددددددددتحي    اعددددددددددد   خ  أدددددددددددي  املنددددددددددد ط  
ا   يدددددددددددد  ع دددددددددددد  املتسددددددددددددت   الدددددددددددد ط ،   ندددددددددددد   القيدددددددددددد   بع  يدددددددددددد   التخطددددددددددددي  
ا  دددددددددددد  ، خ أدددددددددددد  يف ا  لدددددددددددد  الدددددددددددد  يصدددددددددددد    دددددددددددد    املشدددددددددددد ريع التن  يدددددددددددد   
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كضددددددددددد ا  ددددددددددددا، ولددددددددددديس أدددددددددددعض  الدددددددددددتحص  يف إ ددددددددددد ا ا  وخطددددددددددد ا  و دددددددددددع 
     وامل  . ضص   الصه ب   وال   ، واهل

دور المجتمةةةةةةةةةةةةةة  أظميةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي المحافظةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةةةةةةراث  -1
 األثري:

 حددددددددددا عديددددددددددد الدددددددددددو  ا وربيدددددددددد  يف مح يدددددددددد    ا هدددددددددد  ا  دددددددددد  ، واكتتسدددددددددددضا 
خددددددددددب  يف  لدددددددددد ، و ر عددددددددددا  لدددددددددد  الن دددددددددد ي إىل الدددددددددددور الصضدددددددددد  وال عدددددددددد   
ل  شددددددددددددددد رك  ا ت عيددددددددددددددد  يف  ت ددددددددددددددد  بددددددددددددددد ا   وخطددددددددددددددد  مح يددددددددددددددد  الددددددددددددددد ا ، 

 وا تخدا   بشص  ي ي  ب .
 ا  عددددددددددد املشدددددددددد رك  ا ت عيدددددددددد   ه دددددددددد   دددددددددددا يف حتقيدددددددددد  ح دددددددددد    ال  دددددددددد  لدددددددددد

 دددددددددددتال   وح  ددددددددددد   املتسدددددددددددتخد     دددددددددددتدا    شددددددددددد ريع ا  ددددددددددد ق، حيددددددددددد  
ي ددددددددددددضم ا ت ددددددددددددع يقدددددددددددددر  ي دددددددددددد  و  يدددددددددددد  الدددددددددددد ا   دددددددددددد  خددددددددددددال  التع ددددددددددددي  

 (19)والتدري ، و        د  ه  ع   املتست   الضعيد.
 يددددددددددد  ا ددددددددددد ا ي ي  وهلددددددددددد ا يعدددددددددددد ا ت دددددددددددع ر ض  ددددددددددد    ددددددددددد ي    ب نددددددددددد     و 

 يف القط   ال ق يف ال  حتت   إىل  ش رك   ت عي  ع   .
ا ددددددددددددد ل  إىل ا ول يددددددددددددد   الددددددددددددد   تط ضهددددددددددددد  الع  يددددددددددددد   ددددددددددددد   هدددددددددددددد وو دددددددددددددا 

 و  ارد   لي   عتب .
وحتقيدددددددددد    يدددددددددد  املشدددددددددد رك  ا ت عيدددددددددد ، يصدددددددددد   ع دددددددددد  املددددددددددد  الضعيددددددددددد الدددددددددد   
يعت دددددددددددددددددددددد ب لدر ددددددددددددددددددددد  ا وىل ع ددددددددددددددددددددد  الضنيددددددددددددددددددددد  ا  ت  عيددددددددددددددددددددد  وال ق ليددددددددددددددددددددد  

   ت ددددددددددددع،  دددددددددددد  ال بدددددددددددد ل  ا دددددددددددد ا ا  التع ددددددددددددي  والتدددددددددددددري ، يف  ت دددددددددددد  ل
ا دددددددددد    املهنيدددددددددد  والتع ي يدددددددددد ، ب يدددددددددد   صدددددددددد ي   يدددددددددد  يتصدددددددددد    دددددددددد  ع دددددددددد   
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حددددددددددد لي  حم يددددددددددد  و نت ددددددددددد  ل دددددددددددبا   ال ق ليددددددددددد  يف ن دددددددددددس ال  دددددددددددا داخددددددددددد  
 املد  الت رحي .

  دددددددددد  يف ح لددددددددددد  عددددددددددد  ا دددددددددددت ال  املشدددددددددد رك  ا ت عيددددددددددد  يف بدددددددددد ا    ال دددددددددددي ن  
ا  دددددددددددددد  ، ن دددددددددددددد  إىل اهنيدددددددددددددد ر  نظ  دددددددددددددد  وا دددددددددددددد ا ي ي  الع دددددددددددددد  والتطدددددددددددددد ي  

ال قددددددددددددد يف ا  ددددددددددددد   وا  ت ددددددددددددد ع ،  ددددددددددددد   ددددددددددددديع د ب لتسددددددددددددد   ع ددددددددددددد   يدددددددددددددع 
 اجل ان     يف  ل  اجل ن  ا  ت  د .

لددددددددددددد ا  ددددددددددددد     نددددددددددددد ا   ع ددددددددددددد  النخددددددددددددد  امل ق ددددددددددددد  والتسدددددددددددددص   ا أددددددددددددد ي  
 مل ا ددددددددع املددددددددد  ال ا يدددددددد ، ل ر ضدددددددد طه  ب ملصدددددددد   لدددددددد   دددددددد  ا  يدددددددد  الصضدددددددد   الدددددددد 

    عد و  حت  ، يف     ال   ي  ا   ي .
لدددددددددد  ت ع   دددددددددد  بصدددددددددد   ددددددددددؤو  وخض يدددددددددد  الدددددددددد ا  املضدددددددددد  وعال تدددددددددد  بدددددددددد يي  
وط يقدددددددددد  العددددددددددي  لدددددددددديه  وبدددددددددد     ددددددددددال  ا يدددددددددد   املخت  دددددددددد  الدددددددددد      دددددددددده  

 املد  الت رحي .
 دددددددددد  إىل  لدددددددددد   عددددددددددد ا دددددددددد   اليدويدددددددددد  التق يديدددددددددد  نشدددددددددد ط   ا ت دددددددددد دي  

وا ت دددددددددددع ك لددددددددددد ، لهددددددددددد   ع ددددددددددد     ددددددددددد    عددددددددددد د ب ل   دددددددددددد  ع ددددددددددد  ال ددددددددددد د 
ا دددددددددتق ار  ددددددددد   يه ، و  ددددددددد   عدددددددددد   وا  ا  لددددددددد  ع ددددددددد   ددددددددد  التسدددددددددن  عددددددددد  

 ط ي  الت ري .
و وا  اجل ندددددددددددددد  ا  ت دددددددددددددد د  يف   اكدددددددددددددد  املددددددددددددددد  الت رحيدددددددددددددد  يددددددددددددددؤ    دددددددددددددد ض  
ع يهدددددددددددد ، ليدددددددددددددلع هب دددددددددددد    أددددددددددددح   ا دددددددددددد  ، واهل دددددددددددد    تسدددددددددددده  ع  يدددددددددددد  

ملخت  دددددددددددددد  الت يدددددددددددددد  ا  ت دددددددددددددد ع  ب ملصدددددددددددددد  ، بعددددددددددددددد     تسددددددددددددددنم الظدددددددددددددد و  ا
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بددددددددددددخ    ددددددددددد  املدددددددددددال  ا أددددددددددد ي  ل  دينددددددددددد  وا  دددددددددددتق ار هبددددددددددد ، دو  ع ددددددددددد  
 ب   ي  الت رحي  هل .

لصددددددددد  ا عت ددددددددد د ع ددددددددد  املشددددددددد رك  ا ت عيددددددددد ،  ددددددددد      صددددددددد   ولددددددددد  إطددددددددد ر 
 نه ددددددددددددد  حمصددددددددددددد   تسدددددددددددددط  ب ا ددددددددددددد  التسددددددددددددد ط   املعنيددددددددددددد  بددددددددددددد ل ، ب بعددددددددددددد د 

  ت    ا ت  عي  ا ت  دي ،  ق لي     ي .
 ي  يددددددددددد، إ  إ ا    دددددددددد    املشدددددددددد رك  ا ت عيدددددددددد  ولدددددددددد  يصدددددددددد    ندددددددددد    دددددددددد

يف  لدددددددددددد ، و دددددددددددد ا الت  عدددددددددددد  املشدددددددددددد   بدددددددددددد   ت دددددددددددد  طضقدددددددددددد   و دددددددددددد ا م 
ا ت دددددددددع  ددددددددد  الددددددددد   يدددددددددؤد  إىل  طددددددددد ي     ددددددددد  ل ددددددددد ا  ا  ددددددددد  ،  خت ددددددددد  

.      
و صننددددددددددددددددددد  ا تشددددددددددددددددددد ر  ا ت دددددددددددددددددددع يف أدددددددددددددددددددن ع  القددددددددددددددددددد ارا  وا  ددددددددددددددددددد ا ا  

    شددددددددد ركت  املتخددددددددد  ، هبدددددددددد  كتسددددددددد   قددددددددد  ا ت دددددددددع  ددددددددد   هددددددددد ، و ددددددددد 
 ال ع ي ، يف ب ا   مح ي  ال ا      ه    ني .

 التأظيل وإعادة التوظيف: -5
 شددددددددد   ع  يددددددددد  إعددددددددد د     يددددددددد  واملنددددددددد ط  واملضددددددددد   ال ا يددددددددد  الضيئددددددددد  الع  انيددددددددد  
واملندددددددددد ط  اييطدددددددددد  هبدددددددددد ، و دددددددددد  بدددددددددد ل    طدددددددددد   ددددددددددضص  الضنيدددددددددد  ا    ددددددددددي  

ك خلدددددددددددد    ا ت عيددددددددددد  ب ملدددددددددددد  الت رحيددددددددددد  وكددددددددددد ا  دددددددددددضص  امل الددددددددددد  الع  ددددددددددد ،  
الدينيددددددددد  والتع ي يددددددددد  وال دددددددددحي ،  دددددددددع و دددددددددع  طددددددددد  خ أددددددددد  ب عددددددددد د     يددددددددد  
ا ت دددددددددع اي ددددددددد  و ددددددددد  حمددددددددد ر ع  يددددددددد  الت  يددددددددد ، لهددددددددد   ددددددددد  يعدددددددددي  بدددددددددداخ  

  (20)املض   ال   يش رك  لي  ا ت ع املد 
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وإعددددددددددد د  ا دددددددددددتخدا  الضندددددددددددد    صددددددددددد   بعددددددددددددد امتددددددددددد   ع  يدددددددددددد   ا  ددددددددددد ق  دددددددددددد  
تسدددددددددد  ا   دددددددددد ، و ددددددددددد يشدددددددددد   إحدددددددددددا  يتن  دددددددددد   ددددددددددع طضيعدددددددددد  املضددددددددددين وح

  يدددددددددددددددد ا   دددددددددددددددد      يدددددددددددددددد  يف املص ندددددددددددددددد   ا قيقيدددددددددددددددد  ل  ضددددددددددددددددين هبددددددددددددددددد  
ا  دددددددددددددد ق ع يدددددددددددددد  وا  ددددددددددددددت  د   دددددددددددددد  إعدددددددددددددد د  ا ددددددددددددددتخدا   دو  الت يدددددددددددددد  يف 

 (21)  يت  الت رحي .
 عوامل التأظيل والتوظيف:-1.5

 ددددددددددد  بددددددددددد    ددددددددددد  الع ا ددددددددددد  الددددددددددد   دددددددددددؤد  إىل إعددددددددددد د  الت  يددددددددددد  والت  يددددددددددد  
 ن ك :
 ددددددددد    ددددددددد  عدددددددددد  لقددددددددددا  الددددددددد اك   الت رحيددددددددد    تاريخيةةةةةةةةةة:عوامةةةةةةةةةل  -أ1.5

ك يدددددددددددد ، و  دددددددددددد د   وا   ت دددددددددددد  الشدددددددددددد ا د الت رحيدددددددددددد  املضنيدددددددددددد  الدددددددددددد   عددددددددددددد 
 دددددددد ي   ا  قدددددددد  الت رحيدددددددد  امل ديدددددددد ،  دددددددد  حتت يدددددددد   دددددددد    ددددددددص   ولندددددددد   بن  يدددددددد  
و طضيقيدددددددددد  ل أدددددددددد ل  والقي دددددددددد  الت رحيدددددددددد  ملخت دددددددددد    ا ددددددددددع الدددددددددد ا  ا  دددددددددد   

 املض .
املضددددددددددددين وإع د دددددددددددد  إىل  أدددددددددددد    دددددددددددددر املتسددددددددددددتط  ، بعددددددددددددد ونقدددددددددددد   ب  دددددددددددد     

القيدددددددددد    خت دددددددددد  ا  دددددددددد ا ا  الت  يقيدددددددددد  الت رحيدددددددددد  ملدددددددددد  نتسددددددددددتطيع حت ددددددددددي   
 ددددددددددد   ددددددددددد اد خددددددددددد     يدددددددددددد يف  لددددددددددد ، دو     هن ددددددددددد   ت ددددددددددد  املخططددددددددددد   
وال  ددددددددد   الضي نيددددددددد  والت  ددددددددديحي  ل  دددددددددع   ددددددددد ر عددددددددد  الضنددددددددد   القدددددددددد  وعددددددددد  

 ا  ل  ال        يص   ع يه .
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  نضقددددددددددددد  ع دددددددددددد  الشددددددددددددد  د التددددددددددددد رح  ع دددددددددددد  ال ددددددددددددد   الددددددددددددد  وهبدددددددددددد ا الشدددددددددددددص
الت رحيددددددددددد  الددددددددددد  أددددددددددد   ليهددددددددددد ، ونددددددددددد ك  كددددددددددد   ددددددددددد  ينظددددددددددد  إليددددددددددد ، يتددددددددددد ك  

 ا حدا  الت رحي  ال  ع لته      ا قض .
 عوامل معمارية: -ب1.5

يف ح لددددددددددد  لقددددددددددددا  املضددددددددددد   الت رحيددددددددددد  الشدددددددددددص  العددددددددددد   لتخطيطهددددددددددد  و ددددددددددد  
ا أدددددددددد ي  بنتسددددددددددض   عيندددددددددد ،  ا دددددددددد   ا دددددددددد ا ا  ك ي دددددددددد  ب ع د دددددددددد  إىل ح لتهدددددددددد 

وب لتددددددددددد   اي لظددددددددددد  ع ددددددددددد  الطددددددددددد بع العددددددددددد   ل  ضددددددددددد   اييطددددددددددد ، وا دددددددددددد  ددددددددددد  
التشددددددددددد   الضيئددددددددددد  الددددددددددد   يعدددددددددددد ن عددددددددددد   ددددددددددد  الت ددددددددددد   الض ددددددددددد  ، وال ددددددددددد ر  
الض ددددددددددددد ي   نددددددددددددد  حتتددددددددددددد   إىل  ددددددددددددد   ال  ا ددددددددددددد   املنهددددددددددددد ر  اخل ر يددددددددددددد   نهددددددددددددد  

 والداخ ي  و ص  وطضيع  املضين ا    .
نيددددددددددددد   الضنددددددددددددد   التق يديددددددددددددد ، و ددددددددددددد    هبدددددددددددددد  ا  ددددددددددددد ق ع ددددددددددددد   ددددددددددددد اد و ق
 ا ت  ار   إىل  ط    د    ني   صن .

 ددددددددددد  يف  لددددددددددد   ددددددددددد    ا دددددددددددت  اري   ت ددددددددددد  ال نددددددددددد   ال خ ليددددددددددد  املتسدددددددددددتع    
 بداخ  وخب ر   ت   الع     ا   ي .

 عوامل ا توادية:-.ج1.5
 أددددددددددددددددضحا ا حتي  دددددددددددددددد   ا  ت دددددددددددددددد دي  يف عدددددددددددددددد   اليدددددددددددددددد    ك دددددددددددددددد   دددددددددددددددد  

يف   اكددددددددددد  املدددددددددددد  الت رحيددددددددددد ، وا دددددددددددت ال   ددددددددددد ور ، لددددددددددد ا يعدددددددددددد ا  دددددددددددت   ر 
عديددددددددددد الع دددددددددد    ا   يدددددددددد ، يف   دددددددددد  التسددددددددددي ح  ا   يدددددددددد  الدددددددددد   عددددددددددد رالدددددددددددا 

    روالد ا  ت  د املتستدا .
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ويف  ددددددددد ا ا طددددددددد ر  عددددددددد ص كددددددددد  الددددددددد واب  ال ق ليددددددددد  الددددددددد    ددددددددد  بددددددددد  حيددددددددد   
 ا نتس   وا ت ع.

 عوامل اجتماعية: -د1.5
  ت ددددددددددددد   ددددددددددددد ا م  دددددددددددد    ددددددددددددد  و دددددددددددددع روابدددددددددددد  ا ت  عيددددددددددددد  يف  ددددددددددددد  بدددددددددددد 

ا ت دددددددددددع، و ددددددددددد ض  ق لددددددددددد  ا نت ددددددددددد   إىل املدددددددددددد  ال ا يددددددددددد ، يدددددددددددت  ا  دددددددددددت  د  
 دددددددددددددد   ت دددددددددددددد  ا طدددددددددددددد  املتسددددددددددددددتخد   بددددددددددددددداخ    دددددددددددددد  امل اكدددددددددددددد  الت رحيدددددددددددددد   
كت  يدددددددددددددددددع  ت ددددددددددددددددد  امل الددددددددددددددددد  ا  ت  عيددددددددددددددددد  كددددددددددددددددد يال  ودور التسدددددددددددددددددص ، 
وا    دددددددددد   وامل اكدددددددددد  الدينيدددددددددد ، الدددددددددد   عددددددددددد  دددددددددد  بدددددددددد  الن دددددددددد    ا قيقيدددددددددد  

   ا نتسدددددددددددد   وعال تدددددددددددد  بدددددددددددد  ت ع، وا ددددددددددددت ال    ددددددددددددد  الدددددددددددد    ددددددددددددض  حيدددددددددددد
املخ  ددددددددددد   ا  ددددددددددد ري  يف خ ددددددددددد   ق لددددددددددد  خ أددددددددددد   صددددددددددد   تسددددددددددد يقه  لدددددددددددد  

  ي  الي   و ي  ال د، هبد  أق  ال واب  ا  ت  عي .
 مراحل التأظيل المعماري: -1.5

 ل  أ   إىل    ي   نه   نتضع اخلط ا  الت لي :
يددددددددد ، واملخططددددددددد   ملع لددددددددد  ا  لددددددددد  بعدددددددددد القيددددددددد    ع جلددددددددد  كددددددددد  ال  ددددددددد    الت رح

ا نشددددددددددددددد  ي  ل  ضددددددددددددددد   وعال تهددددددددددددددد  بضع ددددددددددددددده  الدددددددددددددددضعض، و ع لددددددددددددددد  القي ددددددددددددددد  
 املع  ري  وال   ي  ل ضن   امل اد    ي  .

و ت دددددددددد   تسددددددددددت ي   الت  يدددددددددد   دددددددددد   صدددددددددد    خدددددددددد ، لشددددددددددت   بدددددددددد  عددددددددددد  
 ضدددددددد   و ضددددددددين واحددددددددد، و دددددددد  بدددددددد   نطقدددددددد     يدددددددد  ك   دددددددد ، و دددددددد  بدددددددد     يدددددددد  

 (22)دو .ع   املتست   ال ط  وال
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و ت ددددددددد  ع ا ددددددددد  الت  يددددددددد  بددددددددد  ال ي ي  يددددددددد  وال  ي يددددددددد ، ك ددددددددد   ددددددددد  حمددددددددددد  
 يف املخط  امل ا :

 
 
 
 
 
 
 
 

 المباني: شروط توظيف -1.5
 شدددددددددددددد ب  ال  ي دددددددددددددد  املق حدددددددددددددد  وال  ي دددددددددددددد  ا أدددددددددددددد ي  بقدددددددددددددددر ا  صدددددددددددددد  ،  و 
و ي دددددددددددددددد    دددددددددددددددد   ا ددددددددددددددددت  ار ع  يدددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددي ن  واي لظدددددددددددددددد  الدوريدددددددددددددددد  
و دددددددددددددددد    عددددددددددددددددد   عدددددددددددددددد رط ال  ي دددددددددددددددد  املق حدددددددددددددددد  والتصدددددددددددددددد ي  املع دددددددددددددددد ر  
ال  ا دددددددددد  ل  ضددددددددددين ال ا دددددددددد ،  دددددددددد  خددددددددددال   ندددددددددد  ا  دددددددددد ل   الدددددددددد    دددددددددد  

 ب ملضين ا    .
الددددددددد  متصددددددددد   ددددددددد  إعددددددددد د  ا  دددددددددتخدا  اجليدددددددددد هلددددددددد ،  و ددددددددد  بددددددددد  ال  ددددددددد   

        ال   تن    والتص ين   املع  ري  ال ا ي .

إعادة 

التأهيل 

 دائم

اضا

 مؤقت

 تقوية

التحوير 

إعادة التأهيل 

 
بناء 

 

إعادة 

 إضافة إزالة
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  ددددددددددد  املصتضددددددددددد  ، وامل اكددددددددددد  ال ق ليددددددددددد  واملع  دددددددددددد التع ي يددددددددددد ، ودور ا ددددددددددد    
 (23) اليدوي ، وال ن   التشصي ي  اليدوي .

اهلدددددددددددد   ددددددددددد  إعددددددددددد د  الت  يددددددددددد  املع ددددددددددد ر  ل   ا دددددددددددع ا   يددددددددددد   ددددددددددد  مح يددددددددددد  
ا خدددددددددد   و دددددددددد  مث ا ددددددددددت  اري  ا يدددددددددد   هبدددددددددد ، ع دددددددددد     يصدددددددددد    ندددددددددد    دددددددددد   

 ص  ددددددددددددددد  بددددددددددددددد  ال دددددددددددددددي ن  واي لظددددددددددددددد ، ل دددددددددددددددتحص  يف ع  يددددددددددددددد   التن يددددددددددددددد  
 املخت   .

وحتدددددددددددددد  تط ضدددددددددددد   ايددددددددددددي  الع دددددددددددد ا  بدددددددددددد مل ا ع املددددددددددددد  ا   يدددددددددددد  يف   ضيدددددددددددد  
ال  ي دددددددددددد  املق حدددددددددددد  ل  ضدددددددددددد   املدددددددددددد اد إعدددددددددددد د     ي هدددددددددددد  ود هدددددددددددد  يف ا يدددددددددددد   

 (24)      بدور     ي ع  ي  الت  ي .املع أ  ، ال 
ونعتددددددددددددددب إعدددددددددددددد د  ا ددددددددددددددتخدا  املضددددددددددددددين ال ا دددددددددددددد   دددددددددددددد   نتسدددددددددددددد  ا  دددددددددددددد لي  
ا ت دددددددددد دي و، حيدددددددددد   ندددددددددد   دددددددددد   ص دددددددددد  كضندددددددددد    ضددددددددددين  ديددددددددددد، ك دددددددددد   ندددددددددد  
ي دددددددددد   إ دددددددددد د   عددددددددددد  ا ت دددددددددد دي  يعت ددددددددددد ع يهدددددددددد  ل بقدددددددددد   ع دددددددددد  املضددددددددددين، 
و دددددددددددد     حيقدددددددددددد  ا  ددددددددددددتخدا  اجلديددددددددددددد ل  ضددددددددددددين عددددددددددددد  التعدددددددددددد رط  ددددددددددددع 

ي  الت رحيدددددددددددد  وال ا يدددددددددددد  وال نيدددددددددددد  ل  ضددددددددددددين حمققدددددددددددد و كدددددددددددد   دددددددددددد  املال  دددددددددددد  القدددددددددددد
ل طدددددددددددددد بع الض دددددددددددددد   ل  ضددددددددددددددين، واملال  دددددددددددددد  ال  ا يدددددددددددددد  واملال  دددددددددددددد  ال  ي يدددددددددددددد  

 (25)واملال    ا نش  ي 
 خاتمة:

متت دددددددددد  اجل ا دددددددددد   دددددددددد  اخلددددددددددبا  والقدددددددددددرا  امل ليدددددددددد  املعتددددددددددب ، الدددددددددد  متصنهدددددددددد  
 ددددددددد  حتقيددددددددد    ددددددددددا  ا ددددددددد ا ي ي  ع ددددددددد  املدددددددددد  الضعيدددددددددد،  ددددددددد يط      دددددددددت  
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نشدددددددد  الدددددددد ع  ال قدددددددد يف ا  دددددددد    دددددددد  ولدددددددد  دعدددددددد     درو دددددددد  و قنندددددددد ،   يددددددددد 
لدددددددددد  ا ت دددددددددع، ولدددددددددد   ت ددددددددد  القط عددددددددد   لاللت ددددددددد    ك ددددددددد  حنددددددددد   ددددددددد ا 

 ددددددددددد  ا خدددددددددد  يف حت يددددددددددد  ع  دددددددددد  التن يددددددددددد   ا دددددددددد   اخل دددددددددد  الددددددددددد   ي يددددددددددد
 ا  ت  دي .

لصدددددددددد  دو  العدددددددددد   أدددددددددد د ا ع دددددددددد   ت دددددددددد  امل ا يدددددددددد  الدوليدددددددددد  ال ا يدددددددددد  إىل 
 دددددددددددددددددد ور  و ددددددددددددددددددع الدددددددددددددددددد ا  ا  دددددددددددددددددد   يف  قد دددددددددددددددددد   ت دددددددددددددددددد  ا دددددددددددددددددد    
ا  ت دددددددددد دي  وال ق ليدددددددددد ، لقدددددددددد   ندددددددددد   دددددددددد   حتسدددددددددد ض  دددددددددددا، و دددددددددد   دددددددددد   
 بدددددددددددي  لتحقيدددددددددد   ددددددددددداخي   عتددددددددددب ، حيدددددددددد   ع ددددددددددا  ندددددددددد  بعددددددددددض الدددددددددددو 

 . ي ك  التن ي ا  ا ي ي      ي   ع   ع   حت ي   ت   
ك   دددددددددددددددت   ر املتح ددددددددددددددد  والتسدددددددددددددددي ح  وال قددددددددددددددد يف، القددددددددددددددد   الددددددددددددددد    ددددددددددددددد  
املدددددددددددددداخي ، وحتقددددددددددددد   ن يددددددددددددد   تسدددددددددددددتدا   يف  ددددددددددددد     خددددددددددددد  ، ك جل نددددددددددددد  

 ا  ت  ع    ال ع    ضي  ا      التخ يص.
 ددددددددد    و دددددددددد  أدددددددددضم ل ا ددددددددد  ع ددددددددد  اجل ا ددددددددد  بددددددددد    قددددددددد   بضددددددددد    هددددددددد د  كدددددددددب

 دددددددددد ا الدددددددددد ا  املضدددددددددد ،  هندددددددددد  متت دددددددددد   دددددددددد و     يدددددددددد     قدددددددددددر بدددددددددد   ، و ددددددددددد 
و دددددددددددد  ا ددددددددددددت الهل  وا  ددددددددددددت   ر ليهدددددددددددد ،  دددددددددددد يط   دددددددددددد ل   ل دددددددددددد  الطدددددددددددد د 

 .  ل ل ن  ض  لتحقي  ا    والتتسي  املال  امل
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آليدددددددددددددد    ا   بعدددددددددددددد د ا ت دددددددددددددد دي  و ق ليدددددددددددددد     يدددددددددددددد ، حتددددددددددددددد  دددددددددددددد  خطدددددددددددددد   
و دددددددددددددال    ددددددددددددد ا   املشددددددددددددد ريع ا  ت ددددددددددددد دي   ددددددددددددد   هددددددددددددد ، و  ددددددددددددد     ددددددددددددد 

 ا   را  التس بق .

 ثبت الموادر والمراج 
                                                           

و يددددددددددد ، إ دددددددددددص لي  ا  ددددددددددد ق ع ددددددددددد  الددددددددددد ا  الع ددددددددددد ا  واملع ددددددددددد ر   حم دددددددددددد بددددددددددد   ددددددددددد و  بددددددددددد  - 1
التق يددددددددددددددد  يف الددددددددددددددي   وعال دددددددددددددد  املع دددددددددددددد ري  وا  دددددددددددددد ي  واملددددددددددددددؤرخ  بع  يدددددددددددددد  ا  دددددددددددددد ق، ك يدددددددددددددد  

، 2009 دددددددددددددد رض  31-30ال بيدددددددددددددد ، املددددددددددددددؤمت  اهلند دددددددددددددد  ال دددددددددددددد  ،    عدددددددددددددد  عددددددددددددددد ، الددددددددددددددي  ،  
 . 117ص 

دار ا لددددددددددد د اجلديددددددددددد ، بددددددددددد و ، ، 2حم دددددددددددد  ضتسددددددددددد ، ع ددددددددددد  الت  يددددددددددد  والتقنيددددددددددد  ا دي ددددددددددد ،   - 2
 .34-31، ص1991

ع ددددددددددددددددددد و عدددددددددددددددددددد  عضدددددددددددددددددددد ا ، إدار  املتددددددددددددددددددد ح : دليددددددددددددددددددد  ع  ددددددددددددددددددد  ل    دددددددددددددددددددس الددددددددددددددددددددو   - 3
 .33-31، ص2007ل  ت ح ، الي نيتسص ، ل نتس ، 

 .117حم د ب    و  ب  و ي ، امل  ع التس ب ، ص -- 4
 .43ع  و عد  عضد ا ، امل  ع التس ب ، ص  - 5

6 -   -Principes Pour L'établissement D'archives Documentaire 
Des Monuments Des Ensembles Architecturaux Et Des Site, 
Ratifie Par La 11em Assemble Générale De L'iccomos A Sofia, 
Octobre, 1969.   

 يهدددددددددد    محددددددددددد ع دددددددددد ا  ون  ددددددددددد  محددددددددددد ع دددددددددد ا ، دور ال  دددددددددد    الع بيدددددددددد  يف إحيدددددددددد   الددددددددددد ا   - 7
،   تقددددددددددددد  الددددددددددددد ا  3 ددددددددددددد ا ، درا ددددددددددددد    ددددددددددددد  الددددددددددددد ا  الع ددددددددددددد ا ،   ددددددددددددد   و ددددددددددددد ا  عددددددددددددددد الع

، املدينددددددددددددددد  املنددددددددددددددد ر ، اهليئددددددددددددددد  الع  ددددددددددددددد  12/12/2013-8االع ددددددددددددددد ا  الددددددددددددددد ط  ال  لددددددددددددددد    ددددددددددددددد  
 . 61ل تسي ح  وا   ر، ص 
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 .61امل  ع ن تس ، ص - 8

9 -  -Manuel D’entretien Des Bâtiments Du  Patrimoine, 
Direction Des Ressources Historiques, Section Des Bâtiments 
Du Patrimoine, Canada, Sans Date, P15. 

10 -                 -Convention for the protection of the 
architectural heritage of europe, granada, 1985. 

11 -                 -Manuel D’entretien Des Bâtiments Du  
Patrimoine, Direction Des Ressources Historiques, Op.Cit, 
p15. 

12-   - Icomos Charter- Principles For The Analysis, 
Conservation And Structural Restoration       Architectural 
Heritage, 2003 , Ratified By The Icomos 14th General 
Assembly, In Vicoria Falls, Zimbabwe, October 2003. 

،      دروا ، 1أ حل ملع    ط  ،   س    ي  املع   ا   ي  طضق  ل   ا ي  الدولي ، عدد  - 13
 .03، ص01آ ار، 
14 -  - Lourenc¸(P.B), Recommendations For Restoration Of 

Ancient Buildings And The Survival Of A Masonry Chimney, 
Construction And Building Materials 20 (2006) 239–251, 
University Of Minho, School Of Engineering, Department Of 
Civil Engineering, Guimaràes, Portugal, 2006, p239. 

15 - - Icomos Charter- Principles For The Analysis, 
Conservation And Structural Restoration Of    Architectural 
Heritage, Op.Cit.  

16 - Lourenc¸(P.B), Op.cit, P 243.                                                
                                                               - 
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17 -                                                                                 - 

Lourenc¸(P.B), Op.cit, P 241. 
18 -   - Icomos Charter- Principles For The Analysis, 

Conservation And Structural Restoration Of    Architectural 
Heritage, Op.Cit. 

  دددددددددد  ع  دددددددددد   ددددددددددبا   ددددددددددع د ، آليدددددددددد     عيدددددددددد  املشدددددددددد رك  الشددددددددددعضي  يف  شدددددددددد ريع ا  دددددددددد ق  - 19
املع دددددددددددد ر  والع دددددددددددد ا  )ح لدددددددددددد  درا ددددددددددددي  ال دددددددددددد   ال  بيدددددددددددد (، ر دددددددددددد ل     تسددددددددددددت   دددددددددددد   نشدددددددددددد ر ،  

 .81 ، ص 2009   ع  الن  ي ال طني ، ن ب س، ل تسط ، 
    دددددددددد ،   يدددددددددد     يدددددددددد   عدددددددددد   الدددددددددد ا  حم ددددددددددد ع دددددددددد د ندددددددددد ر الدددددددددددي  و شدددددددددد   بدددددددددد  ع دددددددددد   - 20

 .25املع  ر  يف   ر ل     وآلي  ا   ق ع ي ،          و  ا ، ص
حم دددددددددددددد حم ددددددددددددد د عضددددددددددددددا  ي  ددددددددددددد ، بددددددددددددد ا   ا  دددددددددددددت   ر يف الددددددددددددد ا  الع ددددددددددددد ا  وو ددددددددددددد     - 21

الت  يدددددددددددد  ب   ددددددددددددتن د لت دددددددددددد ر  ع بيدددددددددددد  ودوليدددددددددددد ، النشدددددددددددد   الع  يدددددددددددد  لضحدددددددددددد   الع دددددددددددد ا ، ك يدددددددددددد  
   عددددددددددددددد  القددددددددددددددد     ، العددددددددددددددددد ال ددددددددددددددد   عشددددددددددددددد  ، اب يددددددددددددددد   –  والع ددددددددددددددد ا  التخطدددددددددددددددي  ا   ي ددددددددددددددد

 .03 ، ص2014
ح ل  درا ي    ب   دين  -حم د ل    عال  عت  ، إع د     ي  املض   الت رحي  يف ل تسط   - 22

،  ط وح  ني   ه د  امل  تست  يف  ند   الع  ر ، ك ي  الدرا    الع ي ، 1994ن ب س  ن  ع   
 .25-22، ص 2007ال طني ، ن ب س، ل تسط ،     ع  الن  ي

حم ددددددددددد ع دددددددددد د ندددددددددد ر الدددددددددددي  و شدددددددددد   بدددددددددد  ع دددددددددد      دددددددددد ،   يدددددددددد     يدددددددددد   عدددددددددد   الدددددددددد ا   - 23
 27-26املع  ر  يف   ر ل     وآلي  ا   ق ع ي ،          و  ا ، ص
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 التأصيل التاريخي لإلذاعة الجزائرية

 -مرحلة الدولة الجزائرية المعاصرة  -

مخبر العلوم اإلسالمية في الجزائر: تاريخها،  -الباحث. نبيل ربيع
 -1-جامعة باتنة.مصادرها، أعالمها

 ملخص

تعاجل ىذه ادلقالة العلمية موضوع التأصيل التارخيي لإلذاعة اجلزائرية،     
 وبالتحديد فًتة الدولة اجلزائرية ادلعاصرة.

حيث تكمن أمهية التجربة اجلزائرية يف ميدان اإلعالم احمللي من خالل    
اإلذاعات ادلنتشرة يف ربوع الوطن، واليت ابرزت دزرىا يف تقوية االتصال بُت 

 تلف الفواعل احمللية من خالل ادلسامهة يف احملافظة على التماسك الوطٍت.سل

 Abstract: 
 This article addresses the subject of scientific historical 

rooting Algerian radio, and specifically the contemporary 
Algerian state. 

    Where lies the importance of the Algerian experience in the 
field of local media through radio stations scattered throughout 
the country, which highlighted Dzarha to strengthen the 
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communication between various local actors function by 
contributing to the preservation of national cohesion. 

 سبهيد:

يربز دور اإلذاعة كوسيلة إعالمية مجاىَتية يف خدمة اجملتمعات احمللية، خاصة من 
خالل تناوذلا للقضايا االجتماعية وتتعدى حىت القضايا االقتصادية. شلا ذلما من 

اإلذاعة ىي القضاء أبعاد وأىداف، ولعل من أىم مهام األساسية اليت تقوم هبا 
 على األمية واجلهل ادلتفشيُت يف اجملتمع.

فنشر التعليم والثقافة وتفعيل ادلشاركة يف التنمية اليت تعترب من أىم العوامل      
والدوافع األساسية إلنشاء اإلذاعات احمللية، حيث أن العديد من ادلناطق ال 

 ادىا يف رلتمعاهتم احمللية.تستطيع أن ربقق التنمية دون أن تويل اىتماما بأفر 

وبعد وىلة من الزمن أدركت دول عديدة أن أفضل أساليب اإلعالم       
لتحقيق مشاركة فعالة من جانب اجلماىَت يف بيئاهتم احمللية فسارعت يف إنشاء 

 وتشييد وسائل اإلعالم احمللية كالصحف واإلذاعات واجملالت وغَتىا.

تصال اجلماىَتي يف الوقت الراىن، وىي ما فاإلذاعة من أىم وسائل اال      
يبث عن طريق ادلوجات كهر مغناطيسية، رلتازة بذلك حواجز اجلهل واألمية 
وادلناطق النائية، وربط متابعيها ومستمعيها برباط مستمر ومباشر وسريع دون 

 عوائق.
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لذلك صلده قد احتلت الصدارة يف االتصال السمعي مقارنة مع باقي وسائل 
 ال األخرى.االتص

 ادلبحث األول: ماىية اإلذاعة.   

لقد عايش العامل يف العقد األخَت من القرن ادلاضي وبداية القرن احلادي      
والعشرين حالة االبتكار يف وسائل االتصال وتقنيات السمعي البصري، ارتكزت 

ستخدام على التقدم الكبَت يف وسائل اإلعالم اآليل واألقمار الصناعية، وسباشيا با
الضغط الرقمي يف زيادة من شدة الًتدد، واختزال ادلسافات وتقريب العامل دبفهوم 

 الكونية.

 ادلطلب األول: تعريف اإلذاعة وتطورىا التارخيي.

اإلذاعة ىي وعاء لنشر األفكار العامة تسعى جاىدة للكشف عن ادلشكالت 
خالل الربامج يف توعية  االجتماعية بغية إجياد احللول ادلمكنة ذلا، وادلسامهة من

 شرائح ومكونات اجملتمع ولفت انتباىهم ضلو ادلعاناة اليت يعيشها البعض منهم.

 _ يف اللغة:1
تطلق يف اللغة على الدار اليت تنشر األخبار بواسطة اجلهاز الالسلكي، 

جاء معناىا يف 1 وأذاع يذيع اخلرب أي نشره. إذاعة الشر أي إفشائو
معاجم اللغة دبعٌت:) من ذاع، ذيعا، ذيوعا أي ظهر وانتشر، أو ىي 
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انتشار اخلرب عرب الالسلكي كما ترمز كلمة "أذاع" إىل اإلشاعة ويوصف 
 2الرجل الذي ال يكتم السر بأنو مذياع(.

 _ يف االصطالح:2

ية على ذلا عدة تعارف من بينها:)إرسال واستقبال الكلمات واإلشارات الصوت
 3 اذلواء ال سلكيا(

ويعرفها عبد احلافظ سالمة بأهنا:) االنتشار ادلنظم ادلقصود بواسطة ادلذياع دلواد 
إخبارية، يؤكد على أن ادلادة ادلذاعة تكون من نفس رلتمع اإلذاعة دبختلف 
النظم االجتماعية والثقافية والدينية والنشرات اإلخبارية اخلاصة بذل اجملتمع 

ىناك تأثَت وتأثر بُت أفراد اجملتمع والربامج ادلذاعة، واليت تبث يف آن  حبيث يكون
 4واحد وتلتقط من طرف ادلستمعُت(.

 _ التطور التارخيي لإلذاعة.3

 يف العامل:

يعود أصل كلمة راديو إىل الكلمة الالتينية راديو، واليت تعٍت نصف قطر، حيث 
وجات الصوتية على ىيئة دوائر تنطبق على اإلرسال اإلذاعي عرب األثَت ببث ادل

 5الالسلكي.-ذلا مركز إرسال

بدأت التجارب والبحوث يف رلال نقل الصوت عرب األثَت منذ بداية القرن     
التاسع عشر إىل بداية القرن العشرين، وتزامن ذلك بتطور العلوم كالفيزياء 
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من  والرياضيات والفلك، حىت استطاع العامل اإليطايل جوجليمو ماركوين
اكتشاف اإلذاعة الصوتية، وذلك بإرسال إشارات كهرومغناطيسية من خالل 

 1896.6اذلواء وكان ذلك سنة

تواصلت االخًتاعاتواالكتشافات دلدة طويلة ويف أقطاب سلتلفة من العامل،   
لذلك ال ديكن إسناد االخًتاع إىل عامل واحد بل شارك فيو العديد من الباحثُت. 

 يت تصنع منتجاهتا كما يقول مالك بن نيب.ألن احلضارة ىي ال

ومن أىم العلماء الذين كانت ذلم اليد الطويل يف تطوير ادلوجات الصوتية، منهم 
العامل اإلصلليزي ولَت سًتوجونالذي اكتشف ادلوجات الصوتية. والعامل الربيطاين 
ىنري جاكسونالذي نبغ يف اجملال الالسلكي، والروسي الكسندر بوبوف 

ونفلمنجودي فورست، كل ىؤالء كانت ذلم مسامهات بتجارب وأحباث ،وإديس
 .7ساعدت على تطوير ادلوجات الصوتية

إىل  1865مث جاء الفيزيائي كالرك ماكسويل جيمس الذي توصل عام     
إثبات وجود الكهرومغناطيسية، وأن ىذه ادلوجات ديكن أن تنقل من خالل 

 8اذلواء بسرعة الضوء

اعتماد على أحباث ماكسويل  العامل األدلاين ىنريكهرتز وبعد ذلك جاء    
السابقة عن الراديو، حيث استطاع قياس طول ادلوجات الكهرومغناطيسية 

 وسرعتها اليت تضاىي سرعة الضوء.
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ماركوين من ابتكار جهاز  إال أن بوادر ظهور اإلذاعة كانت على يد اإليطايل    
صحفية سريعة برموز مورس من  الالسلكي، حيث استطاع أن يرسل تقارير

 9خالل التلغراف، وكان ذلك إيذانا خبطوة ثورية جديدة يف رلال العمل الصحفي

ظهر االتصال الالسلكي وتنوعت أشكالو واستعماالتو عسكريا يف احلرب    
العادلية األوىل، وذباريا بُت البواخر. مث استمرت التجارب يف بث برامج إذاعية يف 

من الدول إىل أن ظهرت أول احملطات اإلذاعية مع هناية أمريكا وغَتىا 
. يف الواليات ادلتحدة األمريكية اليت كانت تبث برامج منتظمة تدوم 1920سنة

 10يف اليوم وتبعتها زلطات أخرى يف أوربا والعامل.

كما شهدت اإلذاعة منذ ظهورىا زلطتُت كبَتتُت مها الًتانزستور وموجة أف      
 أم.

بإجراء ذبارب على استخدام الالسلكي لنقل  امل سَتجون فليمنجقام الع    
 1904.11الصوت البشري، مبتكرا الصمام الثنائي سنة

من اخًتاع الصمام الثالثي  كما استطاع العامل األمريكي يل دي فورست     
 الذي ساعد على تقوية اإلشارات الالسلكية.

ت وبداية التسعينات، سبهيدا جليل أما الثورة احلقيقية، فكانت يف هناية الثمانينا
 جديد أال وىو عصر اإلذاعة ادلسموعة وادلقروءة يف آن واحد.

 يف الوطن العريب:
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،حيث جلب احملتل 1925يعود تاريخ اإلذاعة يف الوطن العريب إىل سنة     
اإلذاعة إىل البالد العربية خلدمة أغراضو واالستفادة منها، وتعترب اجلزائر ومصر 

قطار العربية اليت عرفت اإلذاعة يف منتصف العشرينيات عن طريق أوىل األ
 12ادلبادرات الفردية.

واقتصرت اإلذاعة العربية على موجتُت على األكثر. كما شهد البث اإلذاعي     
العريب تطورا كبَتا وذلك لتعدد اإلذاعات العربية وعدم االقتصار على اإلذاعة 

ن انتشار لإلذاعات اجلهوية واحمللية وادلتخصصة ادلركزية   يف العواصم، بل زاد م
وباللغات األجنبية، وزبضع اإلذاعة يف الوطن العريب إلشراف احلكومات، تشغيال 
وإدارة، وتتنوع برارلها بُت األخبار والقرآن والًتفيو والرياضة والتثقيف والتعليم 

 والسياسة واالقتصاد واالجتماع.

 وقد مرت اإلذاعة يف الوطن العريب بثالث مراحل أساسية ىي:   

مرحلة االستعمار: حيث دخلت اإلذاعة معظم دول ادلنطقة العربية عن طريق -
 13قوات االحتالل الفرنسي وااليطايل، كما يف حاالت لبنان وليبيا واجلزائر.

 ىل مرحلتُت:وتنقسم اإلذاعة يف فًتة االحتالل األجنيب للبلدان العربية إ   

األوىل/إذاعة ادلستعمر: ويستعملها العدو لتكريس الفكر االستعماري وخدمة 
 األقليات األوروبية ادلتواجدة وذلك بلغة احملتل.
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الثانية/ إذاعة العرب: وكانت دبثابة النقيض والضد للسياسة احملتل ادلنتهكة، 
واحلث على اجلهاد  وتستعمل يف ادلطالبة باحلقوق وتوعية الشعب العريب وتثقيفو

 وصد العدو.

مرحلة ما بعد االستقالل: واستخدمت اإلذاعة يف ىذه الفًتة للتنمية وفرض -
 النظام والدعاية السياسية، لكوهنا ملكا للدولة.

مرحلة العودلة: وذلك راجع لتطور الكبَت يف رلال تكنولوجيات اإلعالم -
ستفادة منها أو البقاء يف ظل واالتصال اليت فرضت على مجيع الدول رلاراهتا واال

 التبعية.

أما أىم العوامل اليت ساعدت على تطوير اإلذاعة يف العامل العريب صلملها يف 
 النقاط التالية:

 واالستفادة منو. مواكبة التطور الكبَت يف رلال اإلعالم واالتصال-

 ع.اىتمامات اإلذاعة بالقضايا االجتماعية شلا يولد استقطاب أفراد اجملتم-

 ظهور ادلوجات )أف أم( شلا يسهل من إمكانية القنوات احمللية عن طريقها.                                              -

 االىتمام دبجال االستثمار االقتصادي يف اإلعالم.-

 تطور السوق اإلعالمية سباشيا مع االنفتاح على عصر العودلة.-

 يف اجلزائر: 
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 شهدت اإلذاعة اجلزائرية عدة تطورات وربوالت أبرزىا:    

اإلذاعة الفرنسية يف اجلزائر: حيث يعود تاريخ إنشاء أول زلطة إذاعية باجلزائر -
إىل العشرينات من القرن ادلاضي، من طرف االحتالل الفرنسي، حيث كانت 

األقلية  خاضعة لسيطرتو، وبالتايل وظفها يف تكريس الفكر االستعماري وخدمة
الفرنسية واألوروبية ادلتواجدة يف اجلزائر. وكانت أول اإلذاعة باجلزائر متواجدة 

، عندما قام أحد الفرنسيُت بإنشاء زلطة إرسال على 1925بالعاصمة سنة
 14واط. 100ادلوجة ادلتوسطة مل تتعد قوهتا

ببث  وجاء ذلك لتلبية حاجيات األقلية األوروبية ادلتواجدة باجلزائر، ذلك   
 برامج فرنسية.

كيلو واط تذيع باللغة   600أقيمت بقسنطينة زلطة قوهتا  1942ويف سنة     
كيلو واط تذيع باللغة العربية، وتوالت إنشاء   250الفرنسية، وزلطة أخرى قوهتا 

 15زلطات أخرى يف العاصمة ووىران.

رخيية ، ومرت دبراحل تا1956اإلذاعة اجلزائرية: حيث يعود تارخيها إىل سنة-
 نوجزىا يف النقاط التالية:

انطلقت مع تأسيس صوت اجلزائر الذي كان يف  *ادلرحلة األوىل:
، حيث مت انطالق اإلذاعة الوطنية السرية يف حضن ثورة 1956ديسمرب16

التحرير بداية جبهاز إرسال متنقل بواسطة شاحنة عرب ادلنطقة اجلبلية احلدودية 
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أىداف منها: الدعوة للكفاح واجلهاد وبعث بُت اجلزائر وادلغرب، وكان ذلا 
 16احلماسة وتدويل القضية اجلزائرية على الصعيد اخلارجي.

،حيث 1962أكتوبر  28*ادلرحلة الثانية: مرحلة االسًتجاع السيادة الوطنية يف 
احتلت القوات اجلزائرية مباين اإلذاعة والتلفزيون، وأمام ىذا اإلجراء قدم العمال 

 17التهم.الفرنسيون استق

جهودا كبَتة قصد تطوير اإلذاعة  1966وبذلت احلكومة اجلزائرية سنة   
 والتلفزيون، فخصصت غطاء مايل سلصص لوسائل اإلعالم واالتصال.

لالتصال باخلارج بواسطة األقمار الصناعية، وبلغت أجهزة  أخرى وأنشأت زلطة
ليزداد  ،1968جهازا سنة 1300000الراديو يف متناول رلتمع ال جزائري

. شلا يعٍت أن اجلزائر كانت من 1984العدد ليصبح مخسة ماليُت جهاز يف سنة 
 18الدول الرائدة يف ميدان اإلعالم.

 رلرد جناح تابع للتلفزيون فيما كان، 1986*ادلرحلة الثالثة: كانت اإلذاعة قبل 
رسوم كان يعرف دبؤسسة اإلذاعة والتلفزيون اجلزائرية لتتطور بعد ذلك دبقتضى ادل

حيث مت وضع اللبنة األوىل للمؤسسة الوطنية لإلذاعة الصوتية ،  86/150رقم 
 19لتشرع بعد ذلك يف مهامها.

 وىناك أربع مؤسسات مستقلة ىي:   
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ادلؤسسة الوطنية لإلذاعة ادلسموعة، وىي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي -
 والتسيَت باالستقالل ادلايل وذباري خاضعة لوصاية وزارة االتصال تتمتع

والشخصية ادلعنوية. ومع إنشائها حولت ذلا جزء من اذلياكل والوسائل واألمالك 
 20واألعمال وادلستخدمُت اليت كانت ربوزىم اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية.

ENTV-ادلؤسسة الوطنية للتلفزيون 

ENPA-ادلؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري 

TDA  ادلؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي– 

* ادلرحلة الرابعة: وىي مرحلة ادلؤسسة العمومية للبث اإلذاعي ادلسموع، الذي  
  1991أفريل 20الصادر يف   108-91جاء دبقتضى ادلرسوم التنفيذي 

والذي ربولت دبوجبو تسمية اإلذاعة من ادلؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي ادلسموع 
ذلك ربولت إىل مؤسسة  إىل ادلؤسسة العمومية للبث اإلذاعي ادلسموع. ودبوجب

 21ذات طابع صناعي وذباري.

منها ثالث قنوات وطنية، وقناة دولية، قناتان  52ليصبح بذلك عدد ال إذاعات
 1991زلطة زللية، بدأت يف عام  45متخصصتان للقرآن الكرمي والثقافية، و

بإذاعة الساورة من بشار. أما بالنسبة حلجم البث الساعي السنوي فقد فاق 
 22ساعة. 242360

 القنوات الوطنية وعددىا ثالثة ىي:-
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*القناة األوىل: ىي قناة ناطقة باللغة العربية برارلها متعددة وسلتلفة، تبث على 
سا( يوميا تغطي كل ربوع الوطن، ادلغرب العريب، حوض 24/ 24مدار الساعة )

 البحر ادلتوسط وجنوب أوروبا.

سا(،يوميا 24/24مازيغية تبث برارلها) وىي قناة ناطقة باللغة األ *القناة الثانية:
 وتغطي برارلها مشال البالد.

سا( 24/24وىي قناة ناطقة باللغة الفرنسية، تبث برارلها ) *القناة الثالثة:
 يوميا، تغطي مشال البالد حوض البحر ادلتوسط،

 اإلسبانية(-اإلصلليزية-الفرنسية-*القناة الدولية: وىي قناة ناطقة باللغات)العربية
 23سا.12/24برارلها موجهة ضلو اخلارج، حجم البث الساعي يوميا 

 *القناتان ادلتخصصتان: ومها

ساعات يوميا  6إذاعة القرآن الكرمي: وىي إذاعة دينية تبث برارلها على مدار-
 كلم عن العاصمة.  200ويصل أقصى بث برارلها إىل مناطق تبعد حوايل 

تم تنمية ثقافة مستمعيها، تبث برارلها اإلذاعة الثقافية: وىي زلطة إذاعية هت-
 ساعات يوميا.6على مدار

*احملطات احمللية: وىي زلطات إذاعية منتشرة يف كامل أرجاء الوطن، وىي عبارة 
 24إذاعة.45عن جهاز إعالمي خيدم رلتمعا زلليا وعددىا يف ال جزائر
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ال اإلعالم وبذلك تعد اجلزائر من بُت الدول اليت تواكب التطور السريع يف رل  
واالتصال شلا تسعى جاىدة لتطوير أفراد رلتمعها خاصة فيما خيص األمية 

 واجلهل ادلتفشيُت فيها. 

 ادلطلب الثاين: أنواع اإلذاعات وخصائصها.

 :25ديكن تقسيم اإلذاعة إىل عدة أنواع منها  

ادلباشرة، حبيث سبوذلا الدولة من  وتقع ربت سيطرة احلكومة إذاعات حكومية:
خزينتها وتشرف على مضمون برارلها وربدد الدولة االىداف اليت جيب أن تعمل 

 اإلذاعة على ربقيقها.

وىي اليت سبتلكها مؤسسات ذبارية أو أفراد أو شركات، وىدفها  إذاعات إخبارية:
مادي حبت وىو ترويج واإلشهار واإلعالنات التجارية، ويالحظ عليها طغيان 

 الًتفيو على برارلها.

عات دينية: وىي إذاعات سبول من قبل مؤسسات دينية وتقوم ببث برامج إذا
 وحلقات الفقو والسَتة والتفسَت والقرآن وشرح مبادئ الدينية.

 :26وتصنف اإلذاعات على اجلمهور ادلستمع ذلا على ادلنوال التايل   

*إذاعات زللية: وىي اليت تكون موجهة إىل اجلمهور زلدد يف منطقة جغرافية 
 نة.معي
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*إذاعات وطنية: وىي اليت يكون إرساذلا يغطي كامل الًتاب الدولة وتوجو 
 برارلها إىل كل الشعب من سكان ىذه الدولة.

*إذاعات إقليمية: وىي اليت تغطي بإرساذلا مدينة ودائرة زلددة تشمل إقليم 
 داخل دولة.

دولة، *إذاعات موجهة: وىي تلك اليت تكون برارلها موجهة إىل خارج حدود ال
 مثل اإلذاعة الربيطانية.

*اإلذاعة اخلارجية: وزبص ادلناسبات واألحداث اذلامة الذي يذاع خارج 
 االستديو.

 خصائص اإلذاعة:

لكل وسيلة من وسائل االتصال مقدرة على اإلقناع والتأثَت يف السلوك، تتنوع 
تستطيع الولوج بتنوع الوسائل وكذا نوع اجلمهور ادلوجو إليو، واإلذاعة وسيلة قوية 

 إىل أمساع األفراد وادلتتبعُت ذلا نظرا للخصائص التالية:

البث اإلذاعي جيتاز احلدود والعوائق الطبيعية، شلا يساعد على انتشار أوسع -
 للرسالة اإلذاعية.

سبيز اإلذاعة باستعماذلا دلختلف طرق التأثَت كادلؤثرات الصوتية واللحن -
شعورا بادلشاركة، ويكون تأثَتىا أقرب إىل التأثَت ادلوسيقي، شلا يعطي للمستمع 

 27الشخصي الذي يقًتب من االتصال وجها لوجو.
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الرسالة ادلذاعة تكون أكثر فعالية من الرسالة اليت تنقل باالتصااللذايت، كما أنو -
 28يسهل التذكر خاصة عند الفئات األقل تعلما.

خاصة مع التطور الكبَت يف االنتشار السريع والتدفق العايل للبث اإلذاعي، -
 وسائل اإلعالم واالتصال.

التأثَت التأثَتالوجداين يف ادلستمعُت من خالل الكلمة ادلسموعة واإلقناع  -
 29النفسي.

خلق جو من التفاعل والتالؤم والوعي بُت أفراد ادلستمعُت من خالل الربامج -
 ادلتنوعة.

 الفورية يف عرض األحداث واألخبار اذلامة. -

 مية سليلة اإلنسان وتصوراتو الذاتية.تن-

 انتهاج أسلوب التبسيط والتصوير والواقعية احلية.-

سلاطبة كافة شرائح وفئات اجملتمع مثل كبار السن واألطفال واألقل تعليما -
 وفهما.

 ادلطلب الثالث: وظائف اإلذاعة.
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رات تقوم اإلذاعة بأدوار عديدة وفعالة يف اجملتمع، مثل خفض من حدة التوت
النامجة عن روتُت العمل اليومي، والشعور بالعزلة. وديكن إيراد أىم الوظائف اليت 

 تؤديها اإلذاعة على سبيل الذكر ال احلصر منها:

الوظيفة الًتبوية التعليمية: حيث تشجع اإلذاعة على التعليم واكتساب ادلعارف -
لبية احتياجاهتم والعلوم واحلصول على اخلربات. وذلك بغية تثقيف اجلماىَت وت

الفكرية والنفسية واالرتقاء دبستواىم الثقايف واحلضاري. وألن اإلذاعة ذبمع بُت 
الًتفيو والتثقيف، ونقل األفكار ادلعلومات اليت ربفظ ثقافة اجملتمع. كما تنشر 

 ادلعلومات الدينية والفنية هبدف احلفاظ على الًتاث والتطور الثقايف.

 30اإلعالم، الذي أصبح قطاعا أساسيا يف الًتبية.فاإلذاعة جزء مهم يف    

الوظيفة االقتصادية: حيث هتتم اإلذاعة باإلعالنات وفقرات اإلشهارية -
وعمليات الًتويج للسلع وادلنتوجات االقتصادية، شلا يساىم ذلك من رفع 
مدخوالهتا وخلق التنافس بُت ادلؤسسات والشركات، وادلسامهة يف تنمية الثقافة 

ية من خالل احلصص اإلرشادية خاصة يف رلال الزراعة ناىيك عن متابعة التنمو 
 تطورات السوق والتجارة واالقتصاد على ادلستوى الوطٍت أو الدويل. 

الوظيفة السياسية: وتتجلى يف التنشئة السياسية جملتمعاهتا هبدف غرس قيم -
 اب الوطٍت.سياسية، وكذا ترسيخ التماسك السياسي والوحدة الوطنية داخل الًت 
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وأيديولوجيتها وتليب  تستخدم األنظمة احلاكمة اإلذاعة لتعرب عن أراءىا  
حاجاهتا ورغباهتا، كما أهنا الوسيط بُت احلكومة والشعب أو ىي الصوت الذي 
يصدر من احلكومة إىل شعبها أو لغَته. وتستخدمها الدولة لصاحلها وتعبَت عن 

 ية أو اخلارجية.مواقفها السياسية من األحداث الداخل

الوظيفة االجتماعية: وىي وظيفة ليست اقل شأنا عن سابقاهتا من الوظائف، -
حيث تلعب دورا ىاما داخل اجملتمع كًتسيخ قيم اجملتمع وثقافتو إىل جانب 
العقيدة واحلضارة، وربط ماضيو حباضره، بتفكَته بتقاليده وعاداتو وتراثو، وسعيا 

جانب دراسة مشاكل اجملتمع وزلاولة عالجها وإجياد لالرتقاء بفكره وسلوكو، إىل 
 احللول ذلا.

كما أن اإلذاعة اليوم أقوى جهاز سبلكو البشرية لنشر ادلعرفة والفن وتوجيو     
السلوك االجتماعي للشعوب، بتحديد ادلعايَت وتقدمي القدوة والنماذج اجليدة 
وتقليص الفجوة بُت ادلعايَت النابعة من قيم اجملتمع وتراثو األخالقي، وبُت 

 اجملتمع يف احلياة اليومية. التصرفات والسلوكيات اليت تنبع من تصرفات

الوظيفة الًتفيهية: وذلك ببث الربامج اخلاصة بالتسلية والًتفيو الًتويح والتنفيس -
عن اجلمهور ادلستمع ذلا لتمضية أوقات فراغهم، دبختلف أعمارىم. وكما ىو 
معلوم أن اإلنسان حيب التنويع يف مسَتة حياتو اليومية وىو حباجة ماسة إىل 

 نفسو انسيان ادلنغصات العادية أو الطارئة. الًتويح عن

 ادلطلب الرابع: أىداف اإلذاعة
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 لإلذاعة أىداف مجة ديكن إجيازىا يف العناصر التالية:    

أىداف سياسية: كإظهار صور إجيابية للدولة ومنجزاهتا، وإبراز موقفها -
  وغَتىا.السياسي إزاء القضايا ادلختلفة كمسألة الصحراء الغربية وقضية فلسطُت

أىداف ذبارية: وذلك سعيا لتحسُت مكاسب مادية من خالل الوصول إىل -
أكرب عدد من ادلستمعُت، واستقطاب شركات اإلعالنات والذي يكون األخَت 

 مصدرا ذلا.

أىداف دينية: مثل نشر الديانات والعقائد القصد منها نشر الدين من موطن -
 صليل والقرآن الكرمي.إىل آخر، مثل إذاعة الفاتيكان وصوت اإل

أىداف ثقافية: مثل الدفاع عن اللغة الوطنية وترقيتها، والتعبَت عن الثقافة -
احمللية، وادلسامهة يف تنمية إنتاج األعمال الفكرية وبثها. ورفع مستوى الذوق 

 الفٍت عند أفراد اجملتمع.

نمية أىداف اجتماعية: كتشجيع التواصل االجتماعي يف السياق ألتعددي، وت-
اجملتمع، وإمناء ادلعارف وتطويرىا لدى ادلواطنُت إىل جانب الًتويح عن نفوس 
أفراد اجملتمع وتسليتهم وإيصال األخبار احمللية والعادلية وتنوير الرأي العام، 
وإطالع اجملتمع على ما حققتو احلضارة اإلنسانية من إبداعات واكتشافات 

 ومعارف.

 احمللية. مفهوم اإلذاعة الثاين: ادلبحث
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اإلذاعة احمللية ىي تلك اليت زبدم رلتمع زلدود ومتناسق من الناحية اجلغرافية     
واالجتماعية يف آن واحد، وحيمل خصائص للبيئة االقتصادية والثقافية ادلتميزة 
ويتم ربديد حدوده اجلغرافية ببلوغ حد اإلرسال احمللي فباعتبار اإلذاعة احمللية أهنا 

اىَتي ترتبط أساسا دبجتمع خاص زلدد ادلعامل. وديكننا اعتبار وسيلة اتصال مج
أن اإلذاعة احمللية ىي اليت زباطب مستقبال معُت لو مصلحة لو عادات وتقاليد 

 31وإرث فكري خاص.

 ادلطلب األول: تعريف اإلذاعة احمللية.

اإلذاعة احمللية ىي اإلذاعة اليت زبدم رلتمعا زلدودا ومتناسق من الناحيتُت 
جلغرافية واالجتماعية واالقتصادية أي رلتمعا لو خصائص الشبو االقتصادية ا

والثقافية ادلتميزة، على أن ربده حدود جغرافية حىت تشملو رقعة اإلرسال احمللي. 
ألن اإلذاعة احمللية وسيلة اتصال مجاىَتي مرتبطة أساسا دبجتمع خاص زلدد 

ينة أو رلموعة قرى أو مدن صغَتة ادلعامل أو الظروف، وقد يكون ىذا اجملتمع مد
متقاربة ذبمعها وحدة اقتصادية وثقافة متميزة، حيث تكون ىذه اإلذاعة يف 
رلاذلم الطبيعي لتعرب عن مصاحلهم وتعكس فهمهم وتراثهم وأذواقهم وأفكارىم 

 32بل وحىت ذلجتهم احمللية.

دا لو مصاحلو وبذلك تصبح اإلذاعة احمللية ىي اإلذاعة اليت زباطب رلتمعا زلد   
وارتباطاتو االجتماعية ادلعروفة، ولو تقاليده وعاداتو وتراثو الفكري اخلاص، إضافة 
إىل إحساس ادلستمع باالنتماء ذلذه اإلذاعة اليت تقدم لو األخبار اليت هتمو، 
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وتقدم األمساء والشخصيات ادلعروفة لديو والقريبة منو، كما تقدم لو أيضا ألوان 
ح ذلا أكثر من غَتىا، وتناقش ادلشكالت اليت سبس حياتو اليومية، الفنون اليت يرتا 

 33وتوفر لو ادلشاركة ادلباشرة وغَت ادلباشرة من خالل برارلها.

وتعد اإلذاعة احمللية أحد روافد اإلعالم احمللي الذي ينبثق من بيئة معينة وزلددة   
ويوجو إىل مجاعة بعينها تربط بعضها ببعض ىذه البيئة، حبيث يصبح اإلعالم 
مرتبط ارتباطا وثيقا حباجة ىؤالء الناس ومتصال بثقافة البيئة احمللية وظروفها 

ث الثقايف والقيمي يف ىذه البيئة، ويعتمد اعتمادا  الواقعية، شلا جيعلو انعكاسا لًتا
كليا على كل ما فيها من أفكار حبيث تكون ىناك األفكار السائدة بُت اجلمهور 
ادلستهدف، وتصبح القيم الثقافية واالجتماعية والسياسية والعادات والتقاليد ىي 

 34اليت تكون يف النهاية أسلوب شكل ومضمون اإلعالم احمللي.

أن اإلذاعات احمللية تضطلع بدور االقًتاب من ادلواطن وإشباع دوافعو  كما    
ادلتعددة، واليت من بينها العيش يف بيئة نظيفة وصحية. إىل جانب ضمان فعالية 

 35مواردىا ألبنائو واألجيال القادمة.

ومن ىذا ادلنوال يتضح أن اإلذاعة احمللية تتميز بسمات تنفرد عن باقي األمناط 
 االتصال األخرى على النحو التايل: والوسائل

اجلمهور ادلستهدف لإلذاعة احمللية ىو مجهور زللي زلدود بالعدد والرقعة -
 اجلغرافية
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زلتوى الربامج ادلقدمة من قبل اإلذاعة احمللية مستمد من اجملتمع احمللي، حيث -
 36تعكس الربامج ادلختلفة عادات السكان وتقاليدىم وتراثهم واىتماماهتم.

متابعة ربركات اجملتمع واالنتهاكات وادلخالفات اليت سبارس من طرف األفراد -
 واجلماعات وادلؤسسات.

 انتهاجها للغة اجلمهور ادلستهدف وذلجة سكان ادلنطقة.-

 ادلطلب الثاين: أسباب انتشار اإلذاعة احمللية. 

، وذلك إثر وانتشاره لقد أدى ظهور منط اإلذاعة احمللية تزامنا مع اخًتاع الراديو
التقدم الصناعي يف رلال اإللكًتونيات الذي سهل اجلميع من اقتناء 
الراديو)ادلذياع(، وبتطور برامج احملطات اإلذاعية وخاصة ادلوسيقية واإلخبارية 
والرياضية، صلد أن السبب األول وراء انتشار اإلذاعات احمللية يف الدول الرأمسالية 

ألمريكية ىو اقتصادي بالدرجة األوىل، أما وعلى رأسها الواليات ادلتحدة ا
بالنسبة للجزائر فإن األسباب زبتلف سباما، حيث صلد أن ىناك عدة أسباب 

 37أدت إىل انتشار اإلذاعات احمللية من أمهها:

عامل اللغة: يعد تعدد اللغات واللهجات داخل الدولة الواحدة قد يشكل عائقا 
تدعي احلاجة إىل إذاعات زللية دلخاطبة أمام اإلذاعة يف بعض األحيان، شلا تس

الًتكيبات السكانية ادلختلفة بلغتهم مثل رلتمع السويسري يتكلم ثالث لغات: 
 األدلانية والفرنسية واإليطالية.
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العامل اجلغرايف: فالرقعة اجلغرافية لتعدد سكاين لدولة ما لو تأثَت كبَت على 
تطيع أن تغطي كل أقطار الدولة، كما نظامها اإلذاعي، ألن اإلذاعة ادلركزية ال تس

 ال ديكنها أيضا أن تليب احتياجاهتا.

التحفيز للمشاركة يف عمليات التنمية: حيث سبثل التنمية بكافة أبعادىا أحد  
الدوافع األساسية إلنشاء اإلذاعات احمللية من أجل تفعيل ادلشاركة يف التنمية، 

م لتحقيق مشاركة فعالة من وقد أدركت دول عديدة أن أفضل أساليب اإلعال
جانب اجلماىَت يف خطط وبرامج التنمية ىو الوصول إىل ىذه اجلماىَت يف 

 بيئاهتم احمللية.

 ومن خالل اإلذاعة احمللية ديكن:   

 التعرف على االحتياجات احمللية والعمل على تعريف الناس هبا.-

 تكيف الربامج ادلذاعة حبيث تتفق مع ردود الفعل احمللية.-

ربقيق التكامل بُت أنشطة اجملتمع احمللي واإلعالم الرياضي، فهو يقوي العمل -
 ادليداين ادلضمون اإلذاعي وتضفي اإلذاعة شرعية على العمل ادليداين.

تفسَت األمور احمللية للجمهور وتشجيع أفراد اجلمهور على التعبَت عن أنفسهم -
 حول مستقبلهم ورلتمعاهتم.

 فة احمللية وتطويرىا.احملافظة على الثقا-
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وىكذا يصبح ىذا نوع من اإلذاعات مطلب ضروري لكافة الدول ادلتقدمة    
منها والسائرة يف طريق النمو وإن اختلفت األسباب وتعددت فيما بينها، يبقى 
ادلطلب ملحا يف توظيف وسائل اإلعالم واالتصال يف بناء اقتصاد وطٍت وربقيق 

 تنميتو.

 اإلذاعة يف التنمية احمللية. ادلطلب الثالث: دور 

إن تنمية اجملتمع احمللي تنطلق من إتباع األساليب احلديثة يف التطرق للقضايا 
وادلشكالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية وكل القضايا 
وادلشكالت اليت ذلا عالقة باجملتمع كما تقوم اإلذاعة يف ادلسامهة يف ذلك 

ابع من تنمية العوامل االجتماعية والثقافية، من خالل إلحداث نضج حضاري ن
إثارة أفراد اجملتمع وتوعيتهم للجوانب اليت ترفع من قدرهتم على مواجهة 
ادلشكالت ادلختلفة وخاصة ما صار منها يشكل خطر اجتماعي على سباسك 
ووحدة اجملتمع دبا يثَته ويتسبب فيو من زعزعة لالستقرار مباشرة، أو بشكل غَت 
مباشر بربوز مشاكل ناشئة وعلل اجتماعية أخرى. ودور اإلذاعة الفعال ال ديكن 
آن ينطلق من فراغ، فالتنمية االجتماعية للمجتمع احمللي تتطلب تصميم برامج 
ذلا خصوصياهتا اليت تنطلق وتستمد مضامينها االجتماعية والثقافية والًتبوية من 

 38ت ميدانية.واقع ادلتطلبات احمللية،بناءا على دراسا

والستشارة دوافع التغَت بأسلوب مدروس، وادلسامهة يف ىذا التغَت بتنمية    
األفكار االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت من خالل تنميتها ديكن إحداث 
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التغيَت اإلجيايب الذي خيدم اجملتمع احمللي كجزء من اجملتمع الكلي الوطٍت، كما 
سائل اإلعالم يف العصر احلديث عامل تنمية وسببا تشكل اإلذاعة كغَتىا من و 

من أسباب إسهام ادلواطن يف اجملتمع بشكل نشط وعنصرا متزايد األمهية من 
 39عناصر الثقافة.

كما تساعد اإلذاعة يف توسيع أفق ادلواطن وترقيتو باألفكار السليمة ادلستمدة     
من ادلبادئ النابعة من ادلصادر األساسية لتنمية الفرد واجملتمع، زيادة على ذلك 
مجع مشل اجملتمع وتقوية رباط سباسكهم ورفع درجة اإلحساس لديهم الذي يعزز 

للمشاكل اليت يعانون منها أو سبسهم وذلك مشاركتهم وتعاوهنم يف إجياد احللول 
 من خالل مسامهتها يف طرح القضايا االجتماعية على اخلرباء وادلختصُت.

 وديكننا أن نوجز أمهية اإلذاعة احمللية يف إحداث التنمية فيما يلي:

 تشجيع ادلشاركة يف التطور االجتماعي.-

 تكثيف تبادل ادلعلومات داخل اجملتمع.-

 الثقافة احمللية.التعبَت عن -

 تطوير وتنمية اجملتمع من خالل الربامج اإلذاعية.-

 الوصول إىل ادلعلومات باللغات احمللية.-

 اخلاسبة:
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 من خالل ما سبق وختاما لذلك يتضح لنا الدور الفعال واحليوي الذي تلعبو 

 عالم اإلذاعة يف ربقيق التنمية احمللية.بإعتبار اإلذاعة احمللية من أىم الوسائل اإل

احمللية اليت تساىم  يف عملية التنمية وذلك عن طريق التخطيط لألنشطة والربامج 
 ادلتعددة اجملاالت اليت زبدم اجملتمع وتنمي معارفو ،ناىيك عن توعيتو وإرشاده،

كما تعد التنمية احمللية الركيزة األساسية يف ربقيق التنمية الشاملة، وذلك 
ئاتو، وال يتم ذلك إال من خالل اإلعالم الذي باالىتمام بشرائح اجملتمع وف

 يساىم بشكل كبَت يف إحداث التغيَت والتطور االجتماعي عرب مراحل النمو.

وتكمن أمهية التجربة اجلزائرية يف ميدان اإلعالم احمللي من خالل اإلذاعات     
سلتلف احمللية ادلنتشرة يف ربوع الوطن واليت أبرزت دورىا يف تقوية االتصال بُت 

الفواعل احمللية من خالل ادلسامهة يف احملافظة على التماسك الوطٍت وبالتايل 
ربقيق التنمية احمللية بفضل اإلعالم احملًتف واحلديث وادلدعم بتجهيزات متطورة 

 عالية اجلودة وبربامج فعالة ومدروسة وىادفة قادرة على عصرنة اإلذاعة.
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