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 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية
 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محك  
 

  1026 أفريل - رابعالالعدد  

 

 

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   الدكتــور عبد الرحمــان تـركـــي

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

 :مـدير المجـلـة  
، نائب عميد الكلية   الدكتور محمــد السعيد عقيب

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

 
 :رئيس هيئة التحرير  

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

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

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

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

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

 

mailto:-39@hotmail.com
mailto:maguieb@yahoo.fr
mailto:maguieb@yahoo.fr
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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.
 

 أ. د ـ وجدان فريق عناد . جامعة بغداد العراق. السودان.جامعة أم درمان  أ. د ـ عمر حاج الزاكي.
. 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

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

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

أبو القاسم سعد  2د ـ دالل لواتي ـ جامعة الجزائر
 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 
 الوادي.

 د ـ عبد الكريم الماجري ـ جامعة منوبةـ تونس. 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.
د ـ عليان عبد الفتاح الجالودي ـ جامعة آل البيت ـ 

 ن.األرد
أبو القاسم سعد 2د ـ لزىر بديدة ـ جامعة الجزائر

 اهلل ـ الجزائر.



 جملة دورية دولية حمكمة                              جملة املعارف للبحوث والدراسات التارخيية 

 4  04العدد 
 

  
 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.
وضياف. د ـ محمد السعيد قاصري ـ جامعة محمد ب

 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

 
العزيز الحجمة ـ الهيئة العامة للتعليم  د ـ نواف عبد

 التطبيقي و التدريب ـ الكويت.
 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.

الريامي ـ جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة دـ علي 
 عمان.

 دـ مبارك جعفري جامعة أحمد دراية ـ أدرار.
 

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 

كاستيو براثالس ـ المدرسة للدراسات العربية ـ 
 .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) 
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 قواعد النشر بالمجلة
مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية هي مجلة علمية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الدراسات 

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

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

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

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

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

 .أحد الملخصين باللغة العربية أن يكون

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

14. 

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

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

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

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

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

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

 el-maaref@univ-eloued.dz  :ترسل المقاالت على العنوان البريدي التالي  مالحظة:
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 كلمة العدد
مع اشراقة العدد اجلديد تستهل رللة ادلعارف ثاين اعوامها و معها تتنامى األحاسيس بأمهية بذل      

ادلزيد من اجلهد بغية االقرتاب اكثر من احلقيقة التارخيية اليت ىي بغية ادلراد لكل مشتغل يف ميدان 
و افساحا اجملال امام البحث التارخيي خدمة االنسانية من باب االسهام يف اثراء ادلكتبة التارخيية 

الباحثني القادرين على التعبري عن كفاءاهتم و مهاراهتم الرائدة يف سبيل تطوير عملية البحث و التحكم 
يف آلياتو حتقيقا دلسعى الوصول للنقطة اليت جتعل الباحث أقدر على معانقة احلقيقة اليت ىي ضالة كل 

 در من ادلوضوعية.ق بأكربمن ينشدىا يف جترد من الذاتية و التزام 

تستهل اجمللة هبذا العدد عاما جديدا من عمرىا و ىي كلها امل يف استقدام ادلزيد من االقالم اليت     
ادلراتب خدمة للمعرفة و اسهاما يف التاريخ االنساين و تشجيعا على ان  ألعلىتأمل ان تصل عربىا 

النخبة اليت كانت ذلا االرادة ألن تكون فاعلة تكون افضل فضاء دلنتج ادلعرفة اليت تقدح هبا قرائح تلك 
سياب ادلداد عرب فضاء رللة ادلعارف ليصل اىل أبعد اآلفاق زلققا االفادة و نواقعية ترتمجها با بإجيابيو

االستفادة عرب ما حيققو من أثر او ما يدفع بو غريه ليتحرك يف ذات االجتاه او ما يعاكسو مع االبقاء 
سبيل االقرتاب منو اجلميع لتتحقق  الوصول اىل احلقيقة يهم اجلميع و يشرتك يف على اليقني بان طريق

 الفائدة ادلشرتكة اليت تعود بالنفع العميم على اجلميع

يبقى لنا أن ال ننسى ما حيياه عادلنا العريب بصورة خاصة من احوال و اىوال يف ظل استمرار الوضع     
اىل ان يكون للمهتم بالقضايا ادلصريية لألمة أن يعرب عن الراىن الذي ال شك انو احوج ما يكون 

 التزامو بتنفيذ الواجب الذي ديلى عليو على امل ان يتغري احلال دلا ىو افضل .

و تبقى مع كل عدد رللة ادلعارف تفتح ابواهبا لكل من ديد يده اليها يف سبيل االرتقاء هبا دلا ىو    
 نتاج ادلنطق التشاركي الذي حيقق اخلري العميم للجميعافضل فالنجاح ال ديكن ان يكون اال 

 مع خالص الود و التقدير

 رئيس هيئة التحرير

 عمار غرايسه –أ 
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 الفهرس
ــوع   الصفحـــــــــة المــــــــــــــوضـــــــــــــــــ

 06 كلمة العدد 
 م631-626هـ/ 10-8مواسم الحج في عهد النبوة 

  .لعراق/ ا بغداد/ جامعة  وجدان فريق عناد/دأ 
09 

 1956/1962الجزائريةة في المؤسسات االنتقالية للدولةالنخبة الثورية  وإشكالية السلط
 المسيلة /جامعة أحمد مسعود سيد علي /د 

44 

 وثيقة غير منشورة حول الحملة السعدية على السودان ليفي بروفنسال
 المغرب/ القاضي عياض/جامعة  لوبنى زبير. د 
  .المغرب /جامعة القاضي عياض  /سمير آيت اومغار د 

71 

 -التنظيم الصّحي  التاريخيةبالتنظيم في الوالية الثانية  1955أوت  20عالقة هجومات 
 -أنموذجا
 جامعة الشاذلي بن جديد/ الطارف / خريس لعبيدي /أ 

88 

 تجربة مجلة الدراسات اإلنسانية في إبراز البحث العلمي
 جامعة دنقال/ السودان /د. عبد الحكيم حسن إبراهيم سيد أحمد 

113 

 التعليم الفرنسي بمنطقة سوف خالل العهد االستعماري بين الرفض والتأثير. 
  الوادي/  الشهيد حمة لخضرجامعة / البشير مقدود/أ 

136 

شركة آل المقري التجارية و دورها في تمتين العالقات التجارية بين المغرب األوسط 
 والسودان الغربي .

 تلمسان - بلقايد ابي بكر جامعة  –د. هوارية بكاي 

159 

 مالمح من تاريخ بالد األمازيغ
  .جامعة ابن طفيل. كلية اآلداب. القنيطرة. المغرب /محمد حماسأ 

179 

 الثورة التحريرية بالجنوب الغربي الجزائري ) المنطقة الثامنة من الوالية الخامسة (
)مالزم بجيش التحرير  شهادة حية للمجاهد خليفي بونوة-أنموذجا–منطقة العين الصفراء 

 الوطني(
  تلمسان /أبي بكر بلقايدجامعة / تواتيأ/ حسين 

221 

 الفن و العمارة في مملكة مالي اإلسالمية
 .خميس مليانة /جامعة الجياللي بونعامة /نور الدين شعباني د 
 أ . زينب جعني/ جامعة غرداية 

243 

 



  

 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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 م631-626هـ/ 10-8مواسم الحج في عهد النبوة 

 أ.د. وجدان فريق عناد

 مركز احياء التراث العلمي العربي        

 جامعة بغداد

 :ملخص

موسم احلج  من خالؿ تتبع الرويات التارخيية دلواسم احلج يف عهد النبوة صلد أف
استمرار احلج الوثٍت اىل جانب  ـ شهد 930ىػ/ 6ـ و 926ىػ / 8يف سنة 

احلج اإلسالمي ، مع أمتالؾ الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ( القوة  
السياسية دلنعو ،  إال أف ذلك اإللغاء جاء عرب مراحل، مراعيا العهود وادلواثيق اليت 

ىػ / 6عقدىا، واألعراؼ والتقاليد السائدة بُت القبائل العربية ، فكانت سنة 
ىي احلد الفاصل بُت احلج الوثٍت واإلسالمي، ونزلت  سورة براءة، ـ  930

وكانت عادة العرب أف ال ينبذ العهد إال من صاحب العهد أو من كاف قريب 
منو، لذلك فعندما نزلت براءة على الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( قاؿ : ال 

طالب ) عليو  يؤدى عٍت إال رجل من أىل بييت، مث دعا اإلماـ علي بن أيب
السالـ ( ، فقاؿ لو: أخرج هبذه القصة من صدر براءة وأذف يف الناس يـو النحر 
اذا اجتمعوا مبٌت أنو ال يدخل اجلنة كافر، وال حيج بعد العاـ مشرؾ وال يطوؼ 

بالبيت عرياف، ومن كاف لو عند رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وآلو وسلم(  عهد فهو 
 لو إىل مدتو" .

حت كل الغروؼ مهيأة  إلبراز أمهية  موسم  احلج يف احلياة بذلك أصب
اإلسالمية، فمن الناحية الزمانية عاد الزماف ليكوف احلج يف شهر ذي احلجة، 
ويكوف ىذا الشهر موعداً ثابتاً للحج يف كل سنة بعد أف حـر اهلل النسيء، 

 عليو ـ ىي السنة اليت حج فيها الرسوؿ )صلى اهلل 931ىػ /  10فكانت سنة 
 .وآلو وسلم (  حجة الوداع  اليت أقرت مناسك وسنن احلج االسالمي 
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 المقدمة :

معروفػػة  )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم(كانػػت الصػػفات االخالقيػػة للرسػػوؿ 
عند ادلشركُت قبل البعثة النبوية الشريفة، فهو الصادؽ األمُت، وشكلت شخصيتو 
ادلثػػػل األعلػػػى لةنسػػػانية يف بيػػػع اجلوانػػػب احلياتيػػػة . فعنػػػدما قيػػػل لػػػو : أدع علػػػى 

إين مل أبعػػل لعانػػاً، وإعػػا بعثػػت : ")صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم(  ادلشػػركُت، قػػاؿ 
مػػػع ادلشػػػركُت الػػػذين أخرجػػػوه وعملػػػوا علػػػى إيذائػػػو  رمحػػػة " . ويف فػػػتت مكػػػة تعامػػػل

تعػػاماًل إنسػػانياً وأخالقيػػاً سػػامياً، وىػػو يف أوج مغػػاىر النصػػر والقػػوة، لػػذلك عنػػدما 
سأؿ أىل مكػة :" مػاتروف أين فاعػل بكػمج فأجػابوه: خػَتاً أخ كػرأ وابػن أخ كػرأ 

 " . ذلم : اذىبوا فأنتم الطلقاء )صلى اهلل عليو وآلو وسلم(...... قاؿ 

لقد أصبت الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( بعد فتت مكة أقوى القوى 
السياسية يف احلجاز، وكاف قػادراًعلى منػع ادلشػركُت والقصػاه مػنهم، إال أنػو كػاف 
أعوذجاً للمسلمُت يف تعاملو مع أعدائػو وادلشػركُت . وعلػى سػبيل ادلثػاؿ ال احلصػر 

)صػػػلى اهلل عليػػو وآلػػػو الرسػػػوؿ قػػادر  حػػج ادلشػػركُت ، ففػػػي الوقػػت الػػػذي كػػاف فيػػو
على أصػدار أوامػره مبػنعهم مػن احلػج إال أنػو مل يفعػل ذلػك، بػل صلػده ا ػذ وسلم( 

يف )صلى اهلل عليو وآلو وسػلم(  خطوات عديدة من أجل هتيئة مكة حلج الرسوؿ 
 حجة الوداع .  

 إف الثابػت عػػن النػػى )صػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػلم( أنػػو مل حيػػج يف اإلسػػالـ
، وأف ـ931/  ىػػػ10بعػد اذلجػرة  ػَت حجػة واحػػدة، ىػي حجػة االسػالـ يف سػنة 

الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( مل حيػػج إال بعػػد أف اصػػبحت كػػل الغػػروؼ 
مهيئة ومناسبة إلبراز أمهية ىذا احلػدث يف احليػاة اإلسػالمية، فمػن الناحيػة الزمانيػة 

ىػػػذا الشػػػهر موعػػػداً ثابتػػػاً  عػػػاد الزمػػػاف ليكػػػوف احلػػػج يف شػػػهر ذي احلجػػػة، ويكػػػوف
للحج يف كل سنة بعد أف حـر اهلل النسيء "اعا النسيء زيادة يف الكفر يضػل اهلل 
بو الذين كفروا حيلونو عاماً وحيرمونو عاماً ليواطئوا عدة ما حـر اهلل فيحلوا مػا حػـر 
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انيػة . ومػن الناحيػة ادلك1اهلل زين ذلم سوء اعمػاذلم واهلل ال يهػدي القػـو الكػافرين" 
هتيأت مكة يف ىذا الوقػ  السػتقباؿ الرسػوؿ )صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم ( ألداء 
ىذه الفريضة، إذ أف السلطة السياسية والعسكرية استقرت بيد الرسوؿ )صلى اهلل 

ىػػػػ/ 6ـ ، وعػػػاـ الوفػػػود سػػػنة 926ىػػػػ / 8عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( بعػػػد فػػػتت مكػػػة سػػػنة 
يف السػنة األخػَتة عنػدما نزلػػت ـ ،فضػاًل عػن أف مكػة تطهػرت مػن ادلشػركُت 930

سػػورة بػػراءة، والػػيت حػػرـف  اهلل  فيهػػا سػػبحانو علػػى ادلشػػركُت حػػج البيػػت، ألف حػػج 
الرسػػػوؿ ) صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( وشػػػهوده دلناسػػػك حػػػج ادلشػػػركُت، وحجػػػو 
معهم معناه إقرار باحلج الوثٍت، لذلك فأنو مل حيج إال بعد أف تطهرت مكػة مػنهم 

. 

أداء فريضػة احلػػج  بعػػد فػتت مكػػة ، وقػػد حػج بالنػػاس أمػػَت بػدأ ادلسػػلموف بػػ
ـ ، وحػج ادلشػركوف علػى مػا كػانوا عليػو 926ىػػ / 8مكة عتاب بن أسيد يف سنة 

ـ حداً فاصاًل بُت االسالـ والوثنية ، إذ نزلػت  930ىػ/ 6من قبل ، وكانت سنة 
يف نقػ  مػا  2سورة براءة "بػراءة مػن اهلل ورسػولو اىل الػذين عاىػدا مػن ادلشػركُت" 

بػػػُت الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( وبػػػُت ادلشػػػركُت مػػػن العهػػػد الػػػذي كػػػاف 
بيػػنهم، وكػػاف ذلػػك العهػػد عامػػاً خاصػػاً ، فالعػػاـ أف ال يصػػد أحػػد عػػن البيػػت إذا 
، أما اخلاه فكاف بػُت الرسػوؿ )صػلى اهلل  جاءه، وال خياؼ أحد يف االشهر احلـر

  آجاؿ مسماة.عليو وآلو وسلم( وبُت قبائل العرب إىل

لقػػد أعطػػى الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( بالطريقػػة الػػيت أ ػػى هبػػا 
احلج الوثٍت ، درساً مهماً يف األخالؽ وحفظ العهود حىت مع االعداء وادلشركُت ، 

 لَتسخ مبدأ مهماً من مبادئ الدين االسالمي .                                       

 لنبوة:مواسم الحج في عهد ا

ـ ، ويف ىػذه السػنة 926ىػػ / 8فتت اهلل سبحانو وتعػاىل مكػة للمسػلمُت يف سػنة 
حج ادلسلموف إليها بعد الفتت، وقد حج بالناس أمَت مكة عتاب بن أسيد، وىو: 
عتػاب بػػن أسػػيد بػن أيب العػػية بػػن أميػة بػػن عبػػد بػ  بػػن عبػػد منػاؼ بػػن قصػػي 
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. 5. أسلم يـو فتت مكة4عبد الرمحن. كنيتو أبو زلمد، ويقاؿ أبو 3القرشي االموي
اسػتعملو الرسػػوؿ )صػلى اهلل عليػػو وآلػو وسػػلم( علػى مكػػة عنػد خروجػػو إىل حنػػُت، 

، ومل يػزؿ عليهػا حػىت تػور الرسػوؿ )صػلى اهلل عليػو 6وعمره آنذاؾ مثاف عشػرة سػنة
. وقػد 8، وكاف عتاب أوؿ األمػراء علػى مكػة7وسلم(، وبقي على مكة  حىت وفاتو

)صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( عنػػدما واله مكػػة: "تػػدري علػػى مػػن  قػػاؿ لػػو الرسػػوؿ
. روى عػن 9استعملتكج قػاؿ: اهلل ورسػولو أعلػم. قػاؿ: اسػتعملتك علػى أىػل اهلل"

النػػى )صػػلى اهلل عليػػو  وآلػػو وسػػلم(، وروى عنػػو سػػعيد بػػن ادلسػػيب وعبػػد اهلل بػػن 
. تػويف يػـو 10حيب عقرب وعطاء بػن أيب ربػا د اهلل بن أعبيدة الربذي وعمرو بن عب

. وذكػرت بعػ  الروايػات أنػو كػاف عػاماًل 11مات أبو بكػر الصػديق ر ػي اهلل عنػو
، وتلك روايػة  ػعيفة، وإف 12لعمر بن اخلطاب ر ي اهلل عنو على مكة يـو وفاتو

 .13البالذري كذهبا

ىػػ، وحػج ادلشػركوف علػى مػا 926ىػػ/ 8أقاـ عتاب بن أسػيد احلػج للنػاس يف سػنة 
، وذلػك أف  15، وكاف على ادلشركُت أبو سيارة العدواين14ـكانوا عليو قبل االسال

ىػػػذا ادلوسػػػم شػػػهد حػػػج ادلسػػػلمُت وادلشػػػركُت، وكػػػاف ادلسػػػلموف مبعػػػزؿ عػػػن  ػػػَتىم 
ويقػػ  هبػػم عتػػاب بػػن أسػػيد ادلواقػػ  كونػػو أمػػَت مكػػة، ال ألف الرسػػوؿ )صػػلى اهلل 

أوزاعاً ، اما ادلسعودي فذكر أف الناس "حجوا 16عليو  والو وسلم(  أمره على احلج
. واختل  فيما اذا كاف عتاب بن أسيد يعد أوؿ أمَت للحج  17لي  عليهم أحد"

يف االسػػالـ عنػػدما حػػج بالنػػاس ىػػذه السػػنة وىػػو أمػػَت علػػى مكػػة، أـ أف أبػػا بكػػر 
الصديق ىو أوؿ أمَت للحج عندما بعثو الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسػلم( أمػَتاً 

أف يكوف عتاب ىو أوؿ أمَت للحج كونو  . وضلن نرجت18للموسم يف السنة التالية
حػػج بالنػػاس كػػأمَت علػػى مكػػة، أمػػا أبػػو بكػػر ر ػػي اهلل عنػػو فهػػو أوؿ أمػػَت يرسػػلو 

 الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم ( من ادلدينة إىل مكة على احلج.

ـ بعػػػػل الرسػػػػوؿ )صػػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػلم( أبػػػػا بكػػػػر  930ىػػػػػ/ 6ويف سػػػػنة 
، وكػػاف ادلشػػركوف حيجػػوف مػػع ادلسػػلمُت، ويطػػوؼ رجػػاؿ 19الصػػديق لػػيحج بالنػػاس

مػػنهم عػػراة لػػي  علػػى أحػػد مػػنهم أي نػػوع مػػن الثيػػاب، معتقػػدين أف ذلػػك تعغػػيم 
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حلرمة البيت، ويقوؿ الواحد منهم أطوؼ بالبيت كما ولدتٍت أمي لي  عليف شيء 
، 20مػن الػدنيا خالطػو الغلػػم، وكػاف بعضػهم ال يقػ  بعرفػػة واعػا ينػزؿ عنػد ادلزدلفػػة

وكػػػػذلك فػػػػأ م عنػػػػدما كػػػػانوا حيجػػػػوف مػػػػع ادلسػػػػلمُت يعار ػػػػو م بػػػػأعلى أصػػػػواهتم 
ليغلطػػػػػوىم يف التلبيػػػػػة فيقولػػػػػوف "ال شػػػػػريك لػػػػػك إال شػػػػػريك ىػػػػػو لػػػػػك  لكػػػػػو ومػػػػػا 

، فضػػػاًل عػػػن أف الوفػػػود كانػػػت ال تػػػزاؿ تقػػػدـ إىل ادلدينػػػة تعلػػػن إسػػػالمها 21ملػػػك"
، ذلػػػػذه 22االسػػػالـويلتقيهػػػا الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػو وسػػػلم( يلقنهػػػػا تعػػػاليم 

األسػػػباب كلهػػػا، أرسػػػل الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( أبػػػا بكػػػر نيابػػػة عنػػػو 
 ليحج بالناس.

خرج أبو بكػر ر ػي اهلل عنػو يف ثالمثائػة رجػل مػن ادلدينػة، وبعػل النػى )صػلى اهلل 
عليو وآلو وسػلم( معػو بعشػرين بدنػة قلػدىا وأشػعرىا بيػده الشػري ، وعليهػا ناجيػة 

. وأرسػػل 24، وسػاؽ أبػػو بكػر ر ػػي اهلل عنػو تػػ  بػدنات23لميبػن جنػدب األسػػ
 .      الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( ادلاؿ مع أيب بكر ليعمل بو الطعاـ للحجيج

كػػػاف حػػػج أبػػػو بكػػػر يف ىػػػذه السػػػنة حػػػداً فاصػػػاًل بػػػُت اإلسػػػالـ والوثنيػػػة يف جزيػػػرة 
الػػػػذين عاىػػػػدا مػػػػن ، إذ نزلػػػػت سػػػػورة بػػػػراءة "بػػػػراءة مػػػػن اهلل ورسػػػػولو إىل 25العػػػػرب
يف نقػ  مػا بػُت الرسػوؿ )صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم( وبػُت ادلشػركُت  26ادلشركُت"

مػن العهػد الػػذي كػاف بيػػنهم، وكػاف ذلػك العهػػد عامػاً خاصػػاً ، فالعػاـ أف ال يصػػد 
، أما اخلاه فكاف بُت  أحد عن البيت إذا جاءه، وال خياؼ أحد يف األشهر احلـر

. وكانػت 27وسلم وبُت قبائل العرب إىل اجػاؿ مسػماة الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو
، 28عػػادة العػػرب أف ال ينبػػذ العهػػد إال مػػن صػػاحب العهػػد أو مػػن كػػاف قريػػب منػػو

لػػذلك فعنػػدما نزلػػت بػػراءة علػػى الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم(، وكػػاف قػػد 
ا ليقيم للناس احلج، قيل لو "يا رسوؿ اهلل لو بعثت هب ر ي اهلل عنو  بعل أبا بكر

إىل أيب بكػػر، فقػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم: ال يػػؤدي عػػٍت إال رجػػل مػػن أىػػل 
بييت، مث دعا علي بن أيب طالب ر واف اهلل عليو، فقاؿ لو: أخرج هبذه القصة من 
صػػدر بػػراءة وأذف يف النػػاس يػػـو النحػػر إذا اجتمعػػوا مبػػٌت أنػػو ال يػػدخل اجلنػػة كػػافر، 

لبيػت عريػاف، ومػن كػاف لػو عنػد رسػوؿ اهلل وال حيج بعد العاـ مشػرؾ وال يطػوؼ با
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. فخػػرج اإلمػػاـ علػػي بػػن 29)صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم ( عهػػد فهػػو لػػو إىل مدتػػو"
أيب طالػػػػب )عليػػػػو السػػػػالـ( علػػػػى ناقػػػػة رسػػػػوؿ اهلل )صػػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػلم( 

، قاؿ لو أأمَت أـ مأمورج فقاؿ علي 30العضباء، ودلا ادرؾ أبا بكر الصديق بالطريق
 .31السالـ( : بل مأمور، مث مضيا إىل مكة)عليو 

أقػاـ أبػو بكػر احلػج للنػاس والعػرب إذ ذلػػك يف تلػك السػنة علػى منػازذلم مػن احلػػج 
، وكػاف الرسػوؿ 32اليت كانوا عليها قبل اإلسالـ، وقد أتػى عرفػة مػن قبػل ذي ا ػاز

)صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( قػػد أمػػره الوقػػوؼ بعرفػػة لكػػي خيػػال  ادلشػػركُت الػػذين 
قفػػػػػػوف المػػػػػػع، وال يػػػػػػدفع منهػػػػػػا حػػػػػػىت الليػػػػػػل، وأف يػػػػػػدفع مػػػػػػن بػػػػػػع قبػػػػػػل طلػػػػػػوع ي

، حػىت اذا كػاف يقػـو النحػر قػاـ علػي بػن أيب طالػب عليػو السػالـ فػأذف 33الشم 
يف النػاس بالػػذي أمػػره بػػو رسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( بأنػػو ال يػػدخل اجلنػػة  

مػػن كػػاف لػػو عنػػد كػػافر، وال يطػػوؼ بالبيػػت عريػػاف، وال حيػػج بعػػد العػػاـ مشػػرؾ، و 
رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( عهد فهو لػو إىل مدتػو، وأجػل النػاس أربعػة 
اشػهر مػػن يػػـو أذف فػػيهم لَتجػػع كػػل مػنهم إىل بػػالده، وأبلغهػػم أنػػو ال عهػػد دلشػػرؾ 
وال ذمػػػة، إال مػػػن كػػػاف لػػػو عنػػػد رسػػػوؿ اهلل )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( فهػػػو اىل 

أكػػل وشػػرب، وأف اهلل ال يػػدخل اجلنػػة إال مػػن كػػاف  ، وأف ىػػذه األيػػاـ أيػػاـ34مدتػػو
مسػػػػػػلماً، فقػػػػػػالوا: "ضلػػػػػػن نػػػػػػربأ مػػػػػػن عهػػػػػػدؾ وعهػػػػػػد ابػػػػػػن عمػػػػػػك إال مػػػػػػن الطعػػػػػػن 

، ورجػػػػػع ادلشػػػػػركوف، والـ بعضػػػػػهم بعضػػػػػاً وقػػػػػالوا "مػػػػػا تصػػػػػنعوف وقػػػػػد 35والضػػػػػرب"
 . 36أسلمت قريش، فاسلموا"

ب عليػػو بعػػد انتهػػاء أيػػاـ احلػػج رجػػع أبػػو بكػػر الصػػديق، واإلمػػاـ علػػي بػػن أيب طالػػ
السػػػػالـ اىل ادلدينػػػػة، ومل حيػػػػج بعػػػػد ذلػػػػك العػػػػاـ مشػػػػرؾ ومل يطػػػػ  بالبيػػػػت عريػػػػاف، 
وكانػػػت بػػػراءة تسػػػمى يف زمػػػاف النػػػى )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم ( "ادلبعثػػػرة" دلػػػا  

، كما أ ا تعد الضربة القا ية على الشرؾ عند العرب 37كشفت من سرائر الناس
، وكانػػت حجػػة 38ال إذا كػػاف مسػلماً إذا مل يعػد أحػػد مػنهم يسػػتطيع دخػػوؿ مكػة إ

 .39أيب بكر ىذه يف شهر ذي القعدة
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كونو ركناً أساسياً من   -لقد فرض احلج على الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( 
، وال ديكن حتديد السنة اليت فرض فيها 40وىو يف ادلدينة  -أركاف االسالـ اخلمسة

وعلػى األرجػت أف  ،41ـ 931-929ىػػ/  10-5احلج، ولكنها تكػوف بػُت سػنة 
فر و مل يكن قبل نزوؿ قولو تعاىل: "وهلل على الناس حج البيت من أسػتطاع إليػو 

، وقولػػو تعػػاىل: "وأ ػػوا احلػػج والعمػػرة 42سػػبياًل ومػػن كفػػر فػػأف اهلل  ػػٍت عػػن العػػادلُت"
 .43هلل"

إف الثابػػػت عػػػن النػػػى )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( أنػػػو مل حيػػػج يف اإلسػػػالـ بعػػػد 
، أمػػػا 44ـ931ىػػػػ/ 10جػػػة واحػػػدة، ىػػػي حجػػػة اإلسػػػالـ يف سػػػنة اذلجػػػرة  ػػػَت ح

االختالؼ فكاف يف حجو )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( قبل ذلك، وىػل حػج قبػل 
نبوتػػو، وكػػذلك بعػػد بعثتػػو وقبػػل اذلجػػرة، أمػػا عػػن حجػػة قبػػل نبؤتػػو )صػػلى اهلل عليػػو 

ويدفع وآلو وسلم ( فقد وردت إشارات إىل أنو كاف يق  بعرفة سلالفاً بذلك قومو 
. أمػػا عػػن حجػػو )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم 45مػػع النػػاس، وىػػذا مػػن رعايػػة اهلل لػػو

، 46قبل ىجرتو إىل ادلدينة، فقد اختلفت ادلصػادر يف عػددىا فكانػت بػُت حجتػُت
 .47وثالث حجات

وسػلم ( مل حيػج إال بعػد أف أصػبحت كػل  كما أف الرسػوؿ ) صػلى اهلل عليػو وآلػو  
الغروؼ مهيأة ومناسبة إلبراز أمهية ىذا احلدث يف احلياة اإلسالمية، فمن الناحية 
الزمانيػػة عػػاد الزمػػاف ليكػػوف احلػػج يف شػػهر ذي احلجػػة، ويكػػوف ىػػذا الشػػهر موعػػداً 
ثابتػػػاً للحػػػج يف كػػػل سػػػنة بعػػػد أف حػػػـر اهلل النسػػػيء "اعػػػا النسػػػيء زيػػػادة يف الكفػػػر 
يضػػػل اهلل بػػػو الػػػذين كفػػػروا حيلونػػػو عامػػػاً وحيرمونػػػو عامػػػاً ليواطئػػػوا عػػػدة مػػػا حػػػـر اهلل 

. ومػن 48فيحلوا ما حـر اهلل زين ذلػم سػوء أعمػاذلم واهلل ال يهػدي القػـو الكػافرين"
الناحية ادلكانية هتيأت مكة يف ىذا الوق  الستقباؿ الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلػو 

أف السػػػلطة السياسػػػية والعسػػػكرية اسػػػتقرت بيػػػد  وسػػػلم ( ألداء ىػػػذه الفريضػػػة، إذ
ـ، وعػػػاـ 926ىػػػػ/ 8الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( بعػػػد فػػػتت مكػػػة سػػػنة 

، فضػػاًل عػػن أف مكػػة تطهػػرت مػػن ادلشػػركُت يف السػػنة 49ـ930ىػػػ/ 6الوفػػود سػػنة 
األخَتة عنػدما نزلػت سػورة بػراءة، والػيت فيهػا حػـر اهلل سػبحانو علػى ادلشػركُت حػج 
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حػػػج الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم ( وشػػػهوده دلناسػػػك حػػػج  البيػػػت، ألف
ادلشػػركُت، وحجػػو معهػػم معنػػاه إقػػرار بػػاحلج الػػوثٍت، لػػذلك فأنػػو مل حيػػج إال بعػػد أف 

 . 50تطهرت مكة منهم

ويبػدو مػػن تتبػع الروايػػات يف ادلصػادر التارخييػػة ، أف الرسػوؿ ) صػػلى اهلل عليػو وآلػػو 
لمُت درسػاً تارخييػاً فيػو العديػد مػن ادلؤشػرات وسلم ( كاف حريصاً على إعطػاء ادلسػ

عػػػن ادلػػػنهج السػػػلمي يف معاجلػػػة القضػػػايا ذات األبعػػػاد  الدينيػػػة  والسياسػػػية ، مػػػن 
خػػػالؿ األسػػػلوب ادلتػػػدرج يف إ ػػػاء احلػػػج الػػػوثٍت ، علػػػى الػػػر م مػػػن امتالكػػػو القػػػوة 

،  ـ ، إال أف االمػر االذلػي مل يػأي حينئػذ926ىػػ/ 8السياسية منذ فتت مكة سنة 
ورمبػػػا ديكػػػن تفسػػػَت ذلػػػك  مبعػػػاف سػػػامية للمػػػنهج القػػػرآين يف الػػػدعوة إىل اإلسػػػال ـ 
وتطبيق أركانو باللُت واحلػوار واحػًتاـ العهػود وادلواثيػق مػع ايخػر أيػاً كانػت عقيدتػو 

 اإلديانية،  واالبتعاد عن استعماؿ القوة يف فرض العقيدة . 

 حجة الوداع 

ـ، بػدأ 931ىػػ/ 10و وسػلم( علػى احلػج يف سػنة دلا عـز النى )صلى اهلل عليو وآلػ
االسػػتعداد والتنفيػػذ مػػن خػػالؿ إعػػالـ ادلسػػلمُت أواًل أف اهلل عػػز وجػػل فػػرض احلػػج 
عليهم، وأنو )صلى اهلل عليو وآلو وسلم ( عاـز على احلج ىذا العاـ، ومػا أف أذف 

آلو وسلم ادلؤذنوف بذلك حىت قصد ادلدينة خلق كثَت دلرافقة النى )صلى اهلل عليو و 
 .51( واالقتداء بو

وما أف اوشك شهر ذي القعدة على االنتهػاء حػىت خػرج الرسػوؿ )صػلى اهلل عليػو 
صػاحباً  53، وكاف ذلك يـو السػبت52وآلو وسلم ( يف اليـو اخلام  والعشرين منو

، 54معػػو كػػل نسػػاءه "مغتسػػاًل متػػدىناً مػػًتجاًل يف ثػػوبُت صػػحاريُت مػػن آزار ورداء"
. وعلػى طػػوؿ 55بعػد أف خطػػب وصػلى الغهػػر أربعػاً بادلدينػػةسػالكاً طريػق الشػػجرة 

الطريػػق مػػن ادلدينػػة إىل مكػػة اسػػتمر ادلسػػلموف الػػذين مل يػػدركوا خروجػػو )صػػلى اهلل 
عليػػو وآلػػو وسػػلم(  مػػن ادلدينػػة ينغمػػوف اليػػو، حػػىت قػػدر عػػددىم بػػأكثر مػػن مائػػة 
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لرسػػوؿ وأربعػػة عشػػر الفػػاً، حػػىت أف لقػػب الصػػحايب نالػػو الكثػػَت مػػنهم مػػن مرافقػػة ا
 .  56)صلى اهلل عليو وآلو وسلم (يف حجتو ىذه فقط

، فقصػػد ادلسػػجد 57دخػػل الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم(  مكػػة  ػػار األحػػد
، ومػػا أف نغػػر اىل البيػػت 59يف وقػػت الضػػحى 58احلػػراـ ودخلػػو مػػن بػػاب بػػٍت شػػيبو

 حػػىت رفػػع يديػػو ودعػػا )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( "اللهػػم زد ىػػذا البيػػت تشػػريفاً 
وتعغيماً وتكردياً ومهابة، وزد من عغمة من حجو واعتمره تشػريفاً وتكرديػاً ومهابػة 

، فلما حاذى احلجر األسػود 61. وأدى حتية ادلسجد وىو الطواؼ60وتعغيماً وبراً"
يف الثالثػة األوىل منهػا،  63، وطػاؼ سػبعة أشػوام رمػل62دلسو بيده الشريفة وقبلػو،
. وكػػاف دعػػاؤه )صػػلى اهلل 65بردائػػو 64وسػػلم ( مضػػطبع وكػػاف )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو

عليو وآلو وسلم ( بُت احلجر األسود والركن اليماين "ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف 
. وبعد أف أا الطواؼ قصد مقاـ إبػراىيم، وقػرأ 66ايخرة حسنة وقنا عذاب النار"
سػلم ( ادلقػاـ . وجعػل )صػلى اهلل عليػو وآلػو و 67"وا ذوا من مقػاـ إبػراىيم مصػلى"

. مث عػاد 68بينو وبُت البيت، وصلى ركعتػُت قػرأ فيهمػا سػورتا الكػافروف واالخػاله
، وقػػرأ "إف 69اىل احلجػػر األسػػود فاسػػتلمو وخػػرج إىل الصػػفا وادلػػروة مػػن بػػاب الصػػفا

. فبػدأ بالسػػعي وارتقػى علػػى 71ابػػدأ مبػا بػدأ اهلل بػػو 70الصػفا وادلػروة مػػن شػعائر اهلل"
فاسػتقبل القبلػة ووحػد وكػرب ودعػا "ال إلػو إال اهلل وحػده  الصفا، وما أف رأى البيت

ال شريك لو، لو ادللك ولو احلمد، وىو على كل قدير، ال إلػو اال اهلل وحػده، أصلػز 
.  72وعػده، ونصػػر عبػده، وىػػـز األحػزاب وحػػده"، وفعػل الشػػيء نفسػو علػػى ادلػػروة

ل مػن إحرامػو  وبعد أف أا السعي كرر الرسوؿ ) صلى اهلل عليو وآلو وسػلم( أف حيػ
كل من مل يسق اذلدى معو وقد تأخر البع  يف تنفيذ أمػره )صػلى اهلل عليػو وآلػو 
وسػػلم(، أل ػػم كرىػػوا أف حيلػػوا بينمػػا يبقػػى ىػػو زلرمػػاً، فبقػػوا علػػى إحػػرامهم اقتػػداءاً 
بفعلػػػػو )صػػػػلى اهلل عليػػػػو وآلػػػػو سػػػػلم( ، فخطػػػػب هبػػػػم "قػػػػد علمػػػػتم أين أتقػػػػاكم هلل 

للػػػت كمػػػا حتلػػػوف، فلػػػو اسػػػتقبلت مػػػن أمػػػري مػػػا وأصػػػدقكم وابػػػركم، لػػػوال ىػػػدى حل
 . 73استدبرت مل أسق اذلدي...."
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وقصد الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم ( بكالمو ىذا أف يعلمهم أنو اختار ذلم 
. وكانػت نسػاء النػى صػلى 74األفضل، عندئذ مسعوا، أطاعوا فتحللوا مػن إحػرامهم
عهػػن اذلػػدي، وشلػػن بقػػي علػػى اهلل عليػو وآلػػو وسػػلم مػػع مػػن أحػػل أل ػن مل يسػػقن م

إحرامو مع الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( أبو بكر وعمر بن اخلطاب والػزبَت 
. أمػا اإلمػاـ علػي بػن أيب طالػب 75وطلحة وباعة من أىل الوفر شلن ساؽ اذلػدي

)عليػػو السػػالـ ( فبقػػي علػػى احرامػػو، ألنػػو عنػػدما قػػدـ مػػن الػػيمن التقػػى برسػػوؿ اهلل 
آلػػو وسػػلم( الػػذي اسػػتفهم منػػو عػػن احرامػػو، فلمػػا علػػم أنػػو أىػػل )صػػلى اهلل عليػػو و 

بػػػاىالؿ النػػػى )صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم(، أمػػػره بالبقػػػاء يف اإلحػػػراـ، إذ قػػػاؿ لػػػو: "  
، يف حػػُت 76أىللػتج قػاؿ: مبػا أىػػل بػو النػى، قػاؿ: فأىػػد وامكػل كمػا أنػت...."
مل يسػػق معػػو أمػػر) صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( أبػػا موسػػى االشػػعري أف حيػػل ألنػػو 

 .  77اذلدي

، وقػد سػألو سػراقة بػن مالػك 78وبعد التحلل دعا للمحلقُت ثالثػاً وللمقصػرين مػرة
بػن جعشػػم مسػػتفهماً عػن أمػػر ىػػذا الفسػخ بػػُت احلػػج والعمػرة فيمػػا إذا كانػػت ذلػػذا 
العاـ فقطج فكاف جوابو )صلى اهلل عليو وآلو وسلم(، أف العمػرة دخلػت يف احلػج 

، حػىت كػاف 80ؿ صػلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم نػازاًل االبطػت. وبقي الرسػو 79إىل االبد
يـو الًتوية )الثامن من ذي احلجة(، توجو اىل مٌت، ومنها أحـر من كاف قد حتلل، 
صلى الغهر والعصر وادلغرب والعشاء، وبات هبػا، وقيػل أف سػورة ادلرسػالت نزلػت 

ة( سػػػار . وبعػػػد طلػػػوع بػػػ  اليػػـو التػػػاي )التاسػػػع مػػػن ذي احلجػػػ81يف ذلػػك اليػػػـو
قاصػػػػػداً عرفػػػػػة، وقػػػػػريش  82الرسػػػػػوؿ )صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو وآلػػػػػو وسػػػػػلم( بطريػػػػػق  ػػػػػب

)احلمػ ( ال تشػك أنػػو سػيق  يف ادلشػػعر احلػراـ متجػػاوزاً عرفػة، إال أنػػو تػابع سػػَته 
حىت وق  يف عرفة، ألف اهلل سبحانو أمره أف تكوف اإلفا ػة منهػا "مث أفيضػوا مػن 

. وقػػد  ػربت لػػو )صػػلى 83ور رحػيم"حيػل أفػػاض النػاس واسػػتغفروا اهلل إف اهلل  فػػ
 . 84اهلل عليو وآلو وسلم ( يف عرفة قبة يف عرة

وما أف زالت الشم  حىت أتى بطن الوادي فخطب )صلى اهلل عليو وآلػو وسػلم( 
، وبعػػػد أف أ ػػػى اخلطبػػػة أمػػػر )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم(  بػػػالاًل 85علػػػى راحلتػػػو
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، وبعػد الصػالة ركػب 86وإقػامتُتباألذاف، فصلى الغهر والعصر قصراً بأذاف واحػد 
، وقاؿ )صلى 87راحلتو حىت نزؿ يف ادلوق  واستقبل القبلة وأخذ بالدعاء والتضرع

. وبعرفة "استجيب دعاء 88اهلل عليو وآلو وسلم( "كل عرفة موق  إال بطن عرفة"
. وىنا سألو أىل صلد عن احلج، فكاف جوابو صػلى اهلل 89ادلغفرة فيما عدا ادلغامل"

وسلم "احلج عرفة من جاء ليلة بع قبل طلػوع الفجػر فقػد ادرؾ احلػج، عليو وآلو 
. وبعػػد العصػػر مػػن يػػـو اجلمعػػة نػػزؿ قولػػو تعػػاىل "اليػػـو أكملػػت 90أيػػاـ مػػٌت ثالثػػة"

. وبعرفػػة قػػاؿ 91لكػػم ديػػنكم وأ مػػت علػػيكم نعمػػيت ور ػػيت لكػػم اإلسػػالـ دينػػاً"
علػى إرث أبػيكم الرسوؿ)صلى اهلل عليو وآلو وسػلم( "قفػوا علػى مشػاعركم فػانكم 

. وفيهػػػا سػػػقط رجػػػل مػػػن ادلسػػػلمُت عػػػن راحلتػػػو فمػػػات، وأمػػػر الرسػػػوؿ 92إبػػػراىيم"
)صلى اهلل عليو وآلو وسلم( أف يكفن باحرامو، وقاؿ: "ا سلوا مباء وسدر وكفنػوه 

 . 93يف ثوبيو، وال  مروا رأسو فإف اهلل يبعثو يـو القيامة ملبياً"

وسػػلم( ومعػػو ادلسػػلموف حػػىت  ربػػت الشػػػم   بقػػي الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو
وصػػفرهتا، فركػػب راحلتػػو وأردؼ خلفػػو أسػػامة بػػن زيػػد، وأفػػاض كمػػا أمػػره ربػػو مػػن 

، وكػػاف الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو 95قاصػػداً ادلزدلفػػة 94عرفػػة مػػن طريػػق ادلػػأزمُت
، وكػػاف 96وسػػلم( يػػأمر النػػاس بالسػػكينة يف مسػػَتىم، مبتػػدأ بنفسػػو ليكػػوف القػػدوة

، وىناؾ تو أ وصلى ادلغرب 97اهلل عليو وآلو وسلم( يف ادلزدلفة بقزح موقفو )صلى
، وقػاؿ )صػلى اهلل عليػو 98والعشاء، كما يف صالة الغهر والعصر بعرفة، وبات هبػا

 .99وآلو وسلم(: "إف كل ادلزدلفة موق "

يػػـو  -مػا أف طلػػع فجػػر يػػـو السػػبت العاشػػر مػػن ذي احلجػػة وىػػو يػػـو احلػػج االكػػرب
"أذف ألىل الضع  مػن الذريػة والنسػاء أف يػأتوا مػن قبػل  100يةالعيد، يـو اال ح
. وأمرىم أف ال يرموا بػرة العقبػة إال بعػد طلػوع الشػم ، وبعػد 101حطمو الناس"

أف صلى الصبت بادلزدلفة ركب راحلتو، ورديفو ىذه ادلرة الفضػل بػن العبػاس الػذي 
 .102التقط لو احلصى للرمي مثل اخلندؽ

و وآلػػػػػو وسػػػػػلم( يف سػػػػػَته عنػػػػػدما وصػػػػػل اىل بطػػػػػن أسػػػػػرع الرسػػػػػوؿ )صػػػػػلى اهلل عليػػػػػ
، وسلك 104، ألنو ادلو ع الذي أنزؿ اهلل سبحانو عذابو بأصحاب الفيل103زلسر
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الطريػػق الوسػػط، حػػىت انتهػػى إىل بػػرة العقبػػة فرمػػى هبػػا، وكػػاف الرسػػوؿ )صػػلى اهلل 
وآلػػػو وسػػػلم ( مالزمػػػاً للتلبيػػػة، حػػػىت بػػػدأ الرمػػػي قطػػػع التلبيػػػة، وكػػػاف يكػػػرب مػػػع كػػػل 

وذكر أف اإلماـ علي بن أيب طالب )عليو السالـ( كاف يعرب عن الرسوؿ  .105رمية
، مث قصػػد )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو 106)صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم ( عنػػدما خطػػب

. وضلر مائة بدنة، ضلر منها ثالثة وستوف 107وسلم( ادلنحر، وقاؿ "كل مٌت منحر"
. 108ـ( بقيػػة ادلائػػةبيػػده الشػػريفة، وأكمػػل اإلمػػاـ علػػي بػػن أيب طالػػب )عليػػو السػػال

، وذكر أنو )صلى اهلل عليو وآلو وسلم(  حى بكبشػُت 109وذبت عن نسائو البقر
. وأمر بأخذ قطعة من كل 110أملحُت، واحد عن أمتو وآخر عن زلمد وآؿ زلمد

ما ذبت وطبخت بقدر واحد، وأكػل حلمهػا وشػرب مػن مرقهػا مػع الرسػوؿ )صػلى 
طالػػب )عليػػو السػػالـ( ، وأمػػره الرسػػوؿ اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم ( اإلمػػاـ علػػي بػػن أيب 

)صلى اهلل عليو وسلم( أف يتصدؽ بلحمها وجالذلا وجلودىا وال يعطي شيئاً منها 
 .111اجلزار

شػعر النصػػ   113، واعطػى أبػػا طلحػة االنصػػاري112وبعػد أف أا النحػػر بػدأ احللػػق
االدين من رأسو ) صلى اهلل عليو وآلو وسلم(، واقتسم بقية احلجاج النص  ايخر 

. 114لتػػػربؾ، وقلػػػم )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( أعفػػػاره، وقػػػة شػػػاربو وعار ػػػيول
. وبعػد احللػق لػب  )صػلى اهلل عليػو وآلػو 115ودعا للمحلقُت ثالثاً وللمقصرين مرة

، 117، مث أفاض قبل الغهػر اىل مكػة وىػو راكػب راحلتػو116وسلم(  ثياب وتطيب
، وطػػػػػػػػواؼ 119، وطػػػػػػػػواؼ الزيػػػػػػػػارة118فطػػػػػػػػاؼ الطػػػػػػػػواؼ الػػػػػػػػذي يسػػػػػػػػمى الفػػػػػػػػرض

 . 120صدرال

، وكانت السقاية لعمو  بعد الطواؼ جاء )صلى اهلل عليو وآلو وسلم ( اىل بئر زمـز
العبػػاس، وقػػد ابقاىػػا الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( بيػػده عنػػد فػػتت مكػػة، 
وقػػػػػػػػاؿ: "لػػػػػػػػوال أف يغلػػػػػػػػبكم النػػػػػػػػاس لنزلػػػػػػػػت فسػػػػػػػػقيت معكػػػػػػػػم، مث نػػػػػػػػاولوه الػػػػػػػػدلو 

 . 121فشرب..."

، لتبػػدأ بعػد ، ويسػمى اليػػـو األوؿ مػػن 122ذلػػك أيػاـ التشػػريق وبػات مبػػٌت ذاؾ اليػـو
، 123يـو القر "أل م يقروف فيو مبٌت" -احلادي عشر من ذي احلجة -أياـ التشريق
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عشر من ذي احلجػة فيسػمى يػـو  -. أما اليـو الثاين124ويسمى أيضاً يـو الرؤوس
الثالػل  -الثالػل -. ويسػمى اليػـو126، ويسمى أيضػاً يػـو األكػارع125النفر األوؿ
، ويسػػػػمى يػػػػـو الصػػػػدر ألف النػػػػاس 127يػػػػـو النفػػػػر الثػػػػاين -ذي احلجػػػػة عشػػػػر مػػػػن

. وذكػػر أف قولػػو تعػػاىل "إذا جػػاء نصػػر اهلل 128يصػػدروف فيػػو مػػن مكػػة إىل أمػػاكنهم
، فعرؼ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( أنو 130نزؿ يف وسط أياـ التشريق 129والفتت"

اهلل  . واسػػتثٌت الرسػػوؿ )صػػلى132يف ذلػػك اليػػـو 131الػػوداع، فػػأمر براحلتػػو وخطػػب
عليػػػػو وآلػػػػو وسػػػػلم( عمػػػػو العبػػػػاس مػػػػن ادلبيػػػػت مبػػػػٌت لسػػػػقايتو، ورعػػػػاة اإلبػػػػل لرعايػػػػة 

. ويف أيػػاـ التشػػريق كػػاف )الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( بعػػد زواؿ 133إبلهػػم
الشػم  يرمػي اجلمػػار بالًتتيػب، فيبػدأ بػػاأاوىل، وبعػد الرمػي يػػدعو طػوياًل، وكػػذلك 

. و ػى )صػػلى اهلل 134ىا للػػدعاء بعػد الرمػػيعنػد الثانيػػة، أمػا الثالثػػة فلػم يقػػ  عنػد
 .135عليو وآلو وسلم ( عن صياـ أياـ التشريق فهي أياـ أكل وشرب

أكمل الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلػو وسػلم( الرمػي يف أيػاـ التشػريق، ومل يتعجػل يف 
النفر على الر م مػن وجػود الرخصػة بالتعجيػل مػن اهلل سػبحانو بقولػو "واذكػروا اهلل 

دات فمن تعجػل يف يػومُت فػال إمث عليػو ومػن تػأخر فػال إمث عليػو دلػن يف أياـ معدو 
، ألنو )صلى اهلل عليو وآلػو وسػلم( 136أتقى واتقوا اهلل واعلموا أنكم إليو حتشروف"

أماـ ادلسلمُت ومنو يأخذوف مناسكهم، فكاف يكرر يف حجتو "خذوا مناسككم، 
رمي اليـو الثالل،  . وبعد ف أا137فأين ال أعرؼ لعلي ال أحج بعد حجيت ىذه"
، وكػاف الرسػوؿ )صػلى اهلل عليػو 138أفاض مبن بقي معو من ادلسػلمُت إىل اصصػب

وآلػػو وسػػلم( كيػػب كػػل مػػن سػػأؿ التػػأخَت أو التقػػدأ يف بعػػ  األمػػور مثػػل الػػذبت 
قبػػل الرمػػي بعػػدـ التحػػرج، حػػىت قيػػل "فمػػا سػػئل يومئػػذ عػػن شػػيء قػػدـ أو أخػػر إال 

، ويف اصصب  ربت لو 140تو يـو الثالثاء. وكانت افا 139قاؿ: اصنع وال حرج"
)صلى اهلل عليو وآلو وسلم( قبة فنزذلا، وصلى باصصب الغهر، والعصر، وادلغرب، 

، وبعػػد أف ىجػػع شػػيء مػػن الليػػل  ػػ  ودخػػل مكػػة للطػػواؼ والػػذي 141والعشػػاء
 . 143، وطواؼ اإلفا ة142يسمى الوداع
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وقطيفػػة تسػػاوي لقػػد حػػج الرسػػوؿ )صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلم( "علػػى رحػػل رث 
. خػرج 144أربعة دراىم، أو ال تساوي، وقاؿ: اللهػم حجػة ال ريػاء فيهػا وال مسعػة"

)صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو وآلػػػػػو وسػػػػػلم( مػػػػػن مكػػػػػة مػػػػػن أسػػػػػفلها، مػػػػػن ادلو ػػػػػع ادلعػػػػػروؼ 
 .145بكدى

إف حجة الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( ىذه ىػي الػيت أقػرت مناسػك وسػنن 
قيػػػػت االحػػػػراـ الزمانيػػػػة وادلكانيػػػػة، . وىػػػػذه احلجػػػػة عينػػػػت موا146احلػػػػج االسػػػػالمي

وىػػي شػػواؿ وذو  147فادليقػػات الزمػػاين حتػػدد بقولػػو تعػػاىل "احلػػج اشػػهر معلومػػات"
، وفيهػا يكػوف احػراـ مػن نػوي أداء فريضػة 148القعدة، وعشر ليػاؿ مػن ذي احلجػة

 . 149احلج

أما ادلواقيت ادلكانية لةحراـ فهي، ذي احلليفة مو ع إحراـ أىل ادلدينة، واجلحفة 
ع أىل الشاـ، وقرف ادلنازؿ مو ع إحراـ أىل صلد، ويلملم مو ع إحراـ أىل مو 

الػػيمن، وذات عػػرؽ مو ػػع إحػػراـ أىػػل العػػراؽ ، وىػػذه ادلنػػاطق تعػػد أمػػاكن إحػػراـ 
 .150ألىلها ومن سلكها من  َت أىلها

وسلم( سنن اإلحػراـ والطػواؼ  ويف ىذه احلجة و ع الرسوؿ )صلى اهلل عليو وآلو
 .151اخلاصة بالنساء من خالؿ أقوالو وأفعالو )صلى اهلل عليو وآلو وسلم(

أمػػا عػػن التلبيػػة فقػػد اصػػبحت واحػػدة للمسػػلمُت كلهػػم، فضػػاًل عػػن الوقػػوؼ بعرفػػة 
والسػػػعي بػػػُت الصػػػفا وادلػػػروة، وقػػػد خػػػال  الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم( 

، وأصػػػبت للحجػػػاج ادلسػػػلمُت مالبػػػ  152ادلزدلفػػػةادلشػػػركُت يف وقػػػت اإلفا ػػػة مػػػن 
 .153خاصة عند اإلحراـ

. وقد كسػى )صػلى هلل عليػو وآلػو وسػلم( 154أحل االسالـ التجارة يف موسم احلج
. وعرفػػت ىػػػذه احلجػػة بأمسػػػاء  155يف حجتػػو ىػػػذه الكعبػػة الشػػػريفة الثيػػاب اليمانيػػػة

 .156كثَتة منها: حجة الوداع، حجة اإلسالـ وحجة البالغ، وحجة التماـ
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ومن تلك احلجة عهر منصب  إمارة احلج وأمَت احلج ، ونغر الفقهاء إىل منصب 
اإلمػارة  بعػُت الدقػة واالىتمػػاـ، ألف "واليػة أمػر النػاس مػػن أعغػم واجبػات الػػدين، 
بل ال يقاـ الدين وال الدنيا إال هبا، فإف بػٍت آدـ ال تػتم مصػلحتهم إال باالجتمػاع 

 .157د االجتماع من رأس"حلاجة بعضهم إىل بع ، فالبد ذلم عن

وكػػاف مػػن الطبيعػػي أف تكػػوف إلمػػارة احلػػج نصػػيبها مػػن األولويػػة يف االىتمػػاـ لػػدى 
الفقهاء، لكوف احلج أحد الركائز األساسية يف العقيدة اإلسػالمية، وألف مػن يتػوىل 
إمػػػارة احلػػػج يكػػػوف "قػػػد حػػػل هبػػػذه ادلرتبػػػة الشػػػريفة فػػػوؽ النػػػَتين، وعػػػال زللػػػو علػػػى 

. وقػد حػدد 158اإلماـ األعغم يف خدمة احلرمُت الشػريفُت" السماكُت، وناب عن
الفقهػػاء الواليػػة علػػى احلػػج بنػػوعُت: واليػػة علػػى تسػػيَت احلجػػيج وواليػػة علػػى إقامػػة 

 . 159احلج

ورمبا ديكننػا القػوؿ أف مواسػم احلػج يف عهػد النبػوة ، كانػت مواسػم تأسػي  دلبػادى 
بػػُت ايخػػرين ادلختلفػػُت أخالقيػػة كػػب اف تراعػػى يف تعامػػل ادلسػػلمُت فيمػػا بيػػنهم و 

عنهم فكريا ، دلا يف ذلك من بياف لعغمة الرسالة اليت بعل فيهػا الرسػوؿ ) صػلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم ( رمحة للعادلُت .

 الخاتمة : 

إف النى زلمد )صلى اهلل عليػو وآلػو وسػلم ( ىػو الرمحػة والقػدوة واألسػوة احلسػنة ، 
ادلسػلمُت وسػائر النػاس . ألف أتبػاع النػى والبد اف يقتدي بسػنتو وسػَتتو وصػفاتو  

)صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو وسػػػلم ( يوصػػػل إىل احلػػػق والرشػػػاد، ومػػػن ذلػػػك فهػػػو ادلثػػػل 
 األعلى للسلوؾ اإلسالمي يف كيفية التعامل مع الكافرين .

فعنػػدما دخػػل مكػػة بعشػػرة االؼ مقاتػػل، زلققػػا النصػػرعلى مػػن حػػاربوه وأخرجػػوه ، 
، إال أنو أعطى األعوذج األصدؽ للرمحة يف التعامل وىو ماسك لزماـ القوة والنصر

 حىت مع األعداء، عندما قاؿ ذلم : " اذىبوا فأنتم الطلقاء".
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وأعطى النى )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( صػورة أخػرى دلػا يتحلػى بػو مػن أخػالؽ  
يف مو ػوع احلػج، فمػع امتالكػػو القػوة لفػرض قػرار الغػػاء احلػج الػوثٍت، إال أف ذلػػك 

ء جػاء عػرب مراحػل، مراعيػا العهػود وادلواثيػق الػيت عقػدىا، واألعػراؼ والتقاليػد اإللغا
 السائدة بُت القبائل العربية .

ـ ىي احلد الفاصل بُت احلج الوثٍت واإلسػالمي، ونزلػت  930ىػ / 6فكانت سنة 
سورة بػراءة، وكانػت عػادة العػرب أف ال ينبػذ العهػد إال مػن صػاحب العهػد أو مػن  

لػػػذلك فعنػػػدما نزلػػػت بػػػراءة علػػػى الرسػػػوؿ )صػػػلى اهلل عليػػػو وآلػػػو كػػػاف قريػػػب منػػػو، 
وسػػلم( قػػاؿ : ال يػػؤدى عػػٍت إال رجػػل مػػن أىػػل بيػػيت، مث دعػػا اإلمػػاـ علػػي بػػن أيب 
طالػػب ) عليػػو السػػالـ ( ، فقػػاؿ لػػو: أخػػرج هبػػذه القصػػة مػػن صػػدر بػػراءة وأذف يف 

ج بعػػد العػػاـ النػػاس يػػـو النحػػر اذا اجتمعػػوا مبػػٌت أنػػو ال يػػدخل اجلنػػة كػػافر، وال حيػػ
مشرؾ وال يطوؼ بالبيت عرياف، ومن كاف لو عند رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم(  عهد فهو لو إىل مدتو" . 

 قائمة الهوامش

 

                                                           
؛ أنظر كذلؾ: الطبرم، ابك جعفر محمد بف جريػر تت 37سكرة التكبة، آية  1

، دار الفكػػػػر تبيػػػػركت، 10ىػػػػػا، جػػػػام  البيػػػػاف اػػػػف ت كيػػػػؿ آم ال ػػػػرآف،ج310
 .129ا ، ص1988

 . 1سكرة براءة ، اآلية  2
ىػػػا السػػيرة النبكيػػة ابػػف ىمػػاـ 218ابػػف ىمػػاـ،  أبػػك محمػػد ابػػد الممػػؾ تت  3

، تح يػؽ ىمػاـ ابػد الػرحيـ كمحمػد بػف ابػد ا  4م  مرح أبي ذرالخمعمي ،ج
؛ ابف سػعد، 201-200ا، ص 1988الصعاليؾ ، مكتبة المنار ،ت ااردف ، 

،دار صػػادر ،ت بيػػركت ، 5ىػػػا، الطب ػػات الكبػػرل، ج230محمػػد بػػف منيػػ  تت
؛ الم دسي، المطير بف طاىر أبك زيد احمػد بػف سػيؿ البمخػي 446د.تا ص

تبػػػػػاريس،  5تت ال ػػػػرف الرابػػػػ  اليجػػػػرما. البػػػػػدء كالتػػػػاري  تمنسػػػػكب اليػػػػوا، ج
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، أبػػػػػػػك محمػػػػػػػد امػػػػػػػي بػػػػػػػف سػػػػػػػعيد ااندلسػػػػػػػي 107ا، ص1916 ؛ ابػػػػػػػف حػػػػػػػـز
ىػػػا. جميػػرة أنسػػاب العػػرب ، تح يػػؽ ليفػػي بركصنسػػاؿ ، دار صػػادر ت 456تت

 . 104ا، ص1948ال اىرة ، 
ىػا. الث ػات، 354ابف حباف، محمد بف أحمد أبي حاتـ التميمي البستي تت  4
؛ ابػف اثثيػر، 304ا، ص1975، مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية تاليند، 3ج

ىػػا. أسػد البابػة صػي 630از الػديف أبػي الحسػف امػي بػف محمػد الجػزرم تت 
، دار المػعب تد.ـ، 3معرصة الصحابة، تح يػؽ محػي إبػراىيـ البنػا كآخػركف، ج

 . 556د.تا، ص
 ابف ابد البر، أبك امر يكسؼ بف ابد ا  بف محمد  5

ىػػػا. ااسػػتيعاب صػػي معرصػػة ااصػػحاب تح يػػؽ امػػي محمػػد البجػػاكم، 463ت 
 .1023ال سـ الثالث، مطبعة نيضة مصر، تال اىرة، د.تا، ص

اامػى مكػة قيؿ أف امره اندما استخمفو الرسكؿ تصمى ا  اميو كآلو كسمـ  6
؛ النككم، أبػك 3/556كاف نيفا كامركف سنة، انظر: ابف ااثير، أسد البابة، 

، 1ىػػػػا. تيػػػذيب ااسػػػماء كالمبػػػات، ج676زكريػػػا محػػػي الػػػديف بػػػف مػػػرؼ تت 
؛ الذىبي، ممس الديف محمد 318إدارة الطبااة المنيرية، تال اىرة، د.تا ص

الممػاىير اثاػوـ، ىػػا تػاري  ااسػوـ كطب ػات 748بف أحمد بػف اثمػاف تت 
ا 1985، مطبعػػػػػػة السػػػػػػعادة، تمصػػػػػػر، 1تح يػػػػػػؽ محمػػػػػػد محمػػػػػػكد اثمػػػػػػاف، ج

؛ الخضراكم، أحمد بف محمد، الع د الثميف صي صضائؿ البمد اثمػيف، 509ص
ا 1958تح يػػػػػؽ كػػػػػاظـ المػػػػػي  جػػػػػكاد السػػػػػااي، مطبعػػػػػة ال ضػػػػػاء تالنجػػػػػؼ، 

 .110ص
-4قا. أنسػاب اامػػراؼ، ج279الػبوذرم، أحمػد بػف يحيػػى بػف جػابر تت  7
؛ ابػف حبػاف، الث ػات، 150ا، ص1938، مطبعة جامعة ال دس تال ػدس، 2ؽ
، ابػػف قدامػػة، مكصػػؽ 1024-3/1023؛ ابػػف ابػػد البػػر، ااسػػتيعاب، 304ـ3

ىػػا. التبيػيف 620الديف ابػي محمػد ابػد ا  بػف أحمػد بػف محمػد الم دسػي تت 
ال رمػييف، تح يػػؽ محمػد نػػايؼ الػدليمي، منمػػكرات المجمػ  العممػػي  صػي أنسػػاب

؛ ال م مػػػندم، أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف امػػػي 169ا ص1982العراقػػػي تببػػػداد، 
ىػا. مآثر ااناصة صي معالـ الخوصة، تح يؽ ابد السػتار أحمػد صػراج، 820تت 
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؛ الم ريزم، ت ي الػديف أبػي محمػد 61ا ص1964، االـ الكتب، تبيركت 1ج
امي بف ابد ال ادر بف محمد بف إبػراىيـ بػف محمػد بػف تمػيـ المػاصعي تت بف 

ىتا. النزاع كالتخاصـ صيما بيف بني أمية كبني ىامػـ، المكتبػة الحيدريػة 845
 .29ا ص1966تالنجؼ، 

ىػػػا، اثكائػػؿ، 395العسػػكرم، أبػػك ىػػوؿ الحسػػف بػػف ابػػد ا  بػػف سػػيؿ تت 8
؛ 222تح يػػػؽ محمػػػد السػػػيد الككيػػػؿ ، مطبعػػػة دار أمػػػؿ تطنجػػػة ، د.تا، ص

الفاسػػػي، أبػػػك الطيػػػب ت ػػػي الػػػديف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف امػػػي المكػػػي المػػػالكي 
، مطبعػػػػػة السػػػػػنة 1ىػػػػػا، الع ػػػػػد الثمػػػػػيف صػػػػػي تػػػػػاري  البمػػػػػد اثمػػػػػيف ، ج832تت

؛ السػػيكطي، جػػوؿ الػػديف ابػػد الػػرحمف 161ت ال ػػاىرة ، د.تا،ص المحمديػػة 
ىػا. الكسائؿ الى معرصة ااكائؿ، تح يؽ ابراىيـ العدكم كامػي محمػد 911تت 

 .103امر، مكتبة الخانجي تال اىرة، د.تا ص
ىػػػا. المبػػازم، تح يػػؽ مارسػػدف 207الكاقػػدم، محمػػد بػػف امػػر بػػف كاقػػد تت  9

، ابػػف سػػعد، الطب ػػات، 959، د.تا ص، دار المعػػارؼ، تمصػػر3جكنسػػف، ج
؛ انظػػر كػػذلؾ: دحػػوف، احمػػد زينػػي. السػػيرة النبكيػػة كاآلثػػار المحمديػػة 5/446

تبيػػػامش كتػػػاب انسػػػاف العيػػػكف صػػػي سػػػيرة اامػػػيف، المػػػامكف المعػػػركؼ بالسػػػيرة 
 . 339ا، ص1932، المطبعة اازىرية، تال اىرة، 3، ط2الحمبية لمحمبي، ج

حمف بف أبي حاتـ محمػد بػف إدريػس، بػف المنػذر الرازم، أبك محمد ابد الر  10
، دار إحيػػػػاء التػػػػراث 7ىػػػػػا. الجػػػػرح كالتعػػػػديؿ، ج327التميمػػػػي الحنظمػػػػي تت 

؛ ابػػػف حجػػػر، مػػػياب الػػػديف إبػػػي الفضػػػؿ 11ا، ص1952العربػػػي تبيػػػركت، 
، دار صػػادر 7ىػػػا. تيػػذيب التيػػذيب، ج852أحمػػد بػػف امػػي العسػػ وني تت 

 .89ىػا، ص1327تبيركت، 
، 4ىػػا، الطب ػات، ج240خياط، أبك امرك العصػفرم البصػرم تخميفة بف  11

؛ ابف 694ا، ص1966تح يؽ سييؿ زكار ، مطاب  كزارة الث اصة ، ت دممؽ، 
؛ 5/107؛ الم دسػػػػػي، البػػػػػػدء كالتػػػػػاري  تمنسػػػػػػكبا، 3/304حبػػػػػاف، الث ػػػػػػات، 

؛ الفاسػػي، أبػػك الطيػػب ت ػػي الػػديف محمػػد بػػف 1/508الػػذىبي، تػػاري  ااسػػوـ، 
ىػػػػا. مػػػفاء البػػػراـ ب خبػػػار البمػػػد الحػػػراـ، 832كػػػي المػػػالكي تت أحمػػػد امػػػي الم
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؛ الم ريػػػػزم، النػػػػزاع 163، ص1956، دار إحيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة، د.ـ، 2ج
 .   29كالتخاصـ، ص

ىػػػا،  تػػاري  الطبػػرم 310انظػػر: الطبػػرم، أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر تت 12
ة، ، تح يػػػػػػػػؽ ، محمػػػػػػػػد ابػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػراىيـ ، دارالمعػػػػػػػػارؼ ،ت ال ػػػػػػػػاىر 4،ج

؛ النػػكيرم، مػػياب الػػديف أحمػػد 94، 4/39، 623، 597، 479ا،ص1977
، المؤسسػػة 9ىػػػا، نيايػػة اارب صػػي صنػػكف اادب ،ج733بػػف ابػػد الكىػػاب تت

؛ ابف صيد المكي، محمد بف محمد امر 398المصرية ،ت ال اىرة ، د.تا ص
ىػػػا. اتحػػاؼ الػػكرل باخبػػار أـ ال ػػرل، تح يػػؽ صيػػيـ 885ال رمػػي اليامػػمي تت 

 .4ا، ص1983، مكتبة الخانجي، تال اىرة، 2د ممتكت، جمحم
؛ انظػػػر كػػػذلؾ: الفاسػػػي، مػػػفاء البػػػراـ، 150/ 2ؽ-4أنسػػػاب اامػػػراؼ، ج 13
2/164. 
 .  4/201ابف ىماـ، السيرة النبكية،  14
 . 1/561ابف صيد المكي، اتحاؼ الكرل،  15

16 ؛ اثزرقػي، أبػك الكليػد محمػد بػػف 30/959؛ 30/959الكاقػدم، المبػازم،  
ىػا، أخبػار مكػة كمػا جػاء صييػا مػف اآلثػار، تح يػؽ 250ابد ا  بف أحمد تت 

، مطػػػػػػػػػاب  دار الث اصػػػػػػػػػة تمكػػػػػػػػػة المكرمػػػػػػػػػة، 2رمػػػػػػػػػدم الصػػػػػػػػػال  ممخػػػػػػػػػص، ط
؛ ابػػػػد 1/561؛ ابػػػػف صيػػػػد المكػػػػي، اتحػػػػاؼ الػػػػكرل، 186-185ا.ص1965

ىػػػػ، دار البمػػػائر 1344-ىػػػػ8البنػػي، اػػػارؼ. تػػػاري  أمػػراء مكػػػة المكرمػػػة مػػف 
.87ا، ص1992كالتكزي ، تدممؽ، لمطبااة كالنمر   

ىػػػا،  مػػركج 346المسػػعكدم، أبػػك الحسػػف امػػي بػػف الحسػػيف بػػف امػػي تت 17
، تح يػػػػؽ محمػػػػد محػػػػي الػػػػديف ابػػػػد الحميػػػػد  4الػػػػذىب كمعػػػػادف الجػػػػكىر ،ج 

 .396،ص
أبػػػك زراػػػة، ابػػػد الػػػرحمف بػػػف امػػػرك بػػػف ابػػػد ا  بػػػف صػػػفكاف بػػػف امػػػرك  18

لدممػ ي، تح يػؽ مػكر ا  ىػػا. تػاري  أبػي زراػة ا218النصرم الدممػ ي تت 
؛ ابػػػػػف اثثيػػػػػر، أسػػػػػد البابػػػػػة، 589تد.ـ، د.تا ص 1نعمػػػػػة ا  ال كجػػػػػاني، ج

3/556 . 
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؛ خميفػػػة بػػػػف خيػػػاط، أبػػػك امػػػرك العصػػػػفرم 2/168ابػػػف سػػػعد، الطب ػػػات،  19

ىػػػا. تػػاري  خميفػػة بػػف خيػػاط، تح يػػؽ أكػػـر ضػػباء العمػػرم، 240البصػػرم، تت 
ف حبيػػب، محمػػد بػػف أمػػيف ؛ ابػػ57ا ص1967، مطبعػػة اآلداب تالنجػػؼ، 1ج

ىػػػػا ، المحبػػػر، مطبعػػػة جمعيػػػة دائػػػرة المعػػػارؼ 245بػػػف امػػػر اليامػػػمي ت ت 
؛ اليع كبي، أحمػد بػف أبػي يع ػكب 12ا،  ص1942العثمانية ،ت حيدر آباد ، 

، المطبعة الحيدرية ، تالنجػؼ 2ىػا ، تاري  اليع كبي ، ج292بف كاض  ت ت
ف الجػػػػػكىر ، تح يػػػػػؽ ؛ المسػػػػعكدم، مػػػػػركج الػػػػػذىب كمعػػػػػاد65ا،ص 1964، 

 . 2/213؛ الفاسي، مفاء البراـ، 396/ 4محمد محي الديف ابد الحميد ، 
؛ 2/382كدحػػػوف، السػػػيرة النبكيػػػػة،  4/253ابػػػف ىمػػػاـ، السػػػيرة النبكيػػػة،  20

الخربكطمي، امي حسني. الرسكؿ صمى ا  اميو كسػمـ صػي المدينػة، المجمػس 
؛ اامر، محمد 259-257اثامى لممؤكف ااسومية تمصر، د.تا ص ص

ميػػػدم، قصػػػة كبيػػػرة صػػػي تػػػاري  السػػػيرة، دار الكتػػػاب العربػػػي لمطبااػػػة كالنمػػػر 
 .332تال اىرة، د.تا ص

ىػػػا. ايػػكف التػػكاري ، تح يػػؽ 764الكتبػػي، محمػػد بػػف مػػاكر بػػف أحمػػد تت  21
 .381ا، 1980، مكتبة النيضة المصرية تال اىرة، 1حساـ الديف ال دسي، ج

أبػك بكػر، مكتبػة النيضػة المصػرية تال ػاىرة  ىيكؿ، محمد حسيف. الصػديؽ 22
؛ المريؼ، أحمد إبراىيـ. الدكلة اإلسومية اثكلى، دار ال مـ 44ا، ص1964

 .257؛ الخربكطمي، الرسكؿ صي المدينة، ص245ا، ص1965تال اىرةف 
ناجية بف جندب اثسممي: مف بني سيـ أحد بطكف أسمـ ميد مػ  الرسػكؿ  23

ا الحديبية، كامرة ال ضية، كصت  مكة. ككاف يتػكلى تصمى ا  اميو كآلو كسمـ
قيػادة ىػدم الرسػكؿ تصػمى ا  اميػو كآلػػو كسػمـا صػي ىػذه العمػرات كصػي حجػػة 

 .4/314الكداع. مات بالمدينة . انظر: ابف سعد، الطب ات 
؛ الطبػػػػرم، 2/168؛ ابػػػػف سػػػػعد، الطب ػػػػات، 3/1077الكاقػػػػدم، المبػػػػازم،  24

؛ ابػػػف حبػػػاف، الث ػػػات، 4/396الػػػذىب، ؛ المسػػػعكدم، مػػػركج 3/122تػػػاري ، 
؛ ابف سيد الناس، صت  الديف أبك الفت  محمد بف ابػد ا  بػف محمػد بػف 113/

ىػا. ايكف اثثر صي صنكف المبازم كالممائؿ كالسير، 734يحيى الماصعي تت 



رللة دورية دولية زلكمة           رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارخيية       

 18  43لعدد ا
 

                                                                                                                  

؛ الكتبػػي، ايػػكف التػػكاري ، 231ا، ص1974، دار الجيػؿ تبيػػركت، 2، ط2ج
1/375. 
؛ مظيػػػر، جػػػوؿ، محمػػػد رسػػػكؿ ا  سػػػيرتو 3/495مسػػػمـ، صػػػحي  مسػػػمـ،  25

 .376ا، ص1971كأثره صي الحضارة، مكتبة الخانجي تال اىرة، 
26 .60-58/ 10، انظر: الطبرم،جام  البياف ،ج1سكرة التكبة، آية    

؛ 254-4/253؛ ابػف ىمػاـ، السػيرة النبكيػة، 3/1077الكاقدم، المبازم،  27
ىػػػا، ااكتفػػاء صػػي 634سػػميماف بػػف مكسػػى اثندلسػػي تت الكواػػي، أبػػك الربيػػ 

، تح يؽ مصػطفى ابػد الكاحػد ، مطبعػة 2مبازم رسكؿ ا  كالثوثة الخمفاء،ج
؛ النػػػػػػكيرم، نيايػػػػػػة اإلرب، 409ا، ص1968السػػػػػػنة المحمديػػػػػػة ،ت ال ػػػػػػاىرة ، 

16/439. 
 .332؛ اامر، قصة كبيرة، ص2/382دحوف، السيرة النبكية،   28
؛ انظػػػػػر كػػػػػذلؾ: الػػػػػبوذرم، أنسػػػػػاب 4/256سػػػػػيرة النبكيػػػػػة، ابػػػػػف ىمػػػػػاـ، ال 29

 .1/383اثمراؼ، 
ركم أف صدر سكرة براءة نزلت قبؿ خركج أبي بكر، كأف النبي تصمى ا   30

اميػػػو كآلػػػو كسػػػمـا بعػػػث بيػػػا معػػػو، ثػػػـ ألحػػػؽ بػػػو اإلمػػػاـ امػػػي تاميػػػو السػػػوـا 
كقػاؿ: يػا ص خذىا منو، كانػدىا رجػ  ابػك بكػر إلػى النبػي صػمى ا  اميػو كسػمـ 

رسكؿ ا  ب بي أنت كأمػي أنػزؿ صػي مػ ني مػيء: قػاؿ: ا كلكػف ا يبمػ  انػي 
؛ الطبػػػػرم، تػػػػاري ، 2/66غيػػػػرم، أك رجػػػػؿ منػػػػي . أنظػػػػر: اليع ػػػػكبي، تػػػػاري ، 

3/122-123. 
؛ 2/168؛ ابػػػف سػػػعد، الطب ػػػات، 1/589أبػػػك زراػػػة، تػػػاري  أبػػػي زراػػػة،  31

بف محمد بف الحسػف  ؛ الديار بكرم،حسيف410-2/409الكواي، ااكتفاء، 
،ت ال ػػػػػاىرة ،  2ىػػػػػػا تػػػػػاري  الخمػػػػػيس صػػػػػي أحػػػػػكاؿ أنفػػػػػس نفػػػػػيس ، ج966تت

؛ ينظر : كجداف صريؽ اناد العارضي، أثر اإلماـ امي بف  141ا،ص1866
ـ، مطبعػػة 660-629ىػػػ/ 40-8أبػػي طالػػب تاميػػو السػػوـا صػػي إمػػارة الحػػ  

 . 56، ص  2015الصنكبر لمطبااة كالتكزي ،  
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ىػػػا. جػػام  606، مبػػارؾ بػػف محمػػد بػػف اثثيػػر الجػػزرم تت ابػػك السػػعادات 32

ااصػػػكؿ مػػػف أحاديػػػث الرسػػػكؿ صػػػمى ا  اميػػػو كسػػػمـ، تح يػػػؽ محمػػػد حامػػػد 
 .496ا، ص1983، دار أحياء التراث العربي، تبيركت، 3، ط3الف ي، ج

 .1/565؛ ابف صيد المكي، اتحاؼ الكرل 3/1077الكاقدم، المبازم،  33
؛ ابػػػػػػػف ىمػػػػػػػاـ، السػػػػػػػيرة النبكيػػػػػػػة، 1078-3/1077الكاقػػػػػػػدم، المبػػػػػػػازم،  34
؛ 12؛ ابػف حبيػب، المحبػر، ص2/169؛ ابف سعد، الطب ات، 4/256-257

؛ ابف ابد البر، ابك امر يكسؼ بف محمد 4/396المسعكدم، مركج الذىب، 
ىػػػا. الػػدرر صػػي اختصػػار المبػػازم كالسػػير، تح يػػؽ 463النمػػرم ال رطبػػي تت 

؛  267ا، ص1966نػػػة احيػػػاء التػػػراث ااسػػػومي تال ػػػاىرة، مػػػكقي ضػػػيؼ، لج
 . 1/566ابف صيد المكي، اتحاؼ الكرل، 

35 .2/231؛ ابف سيد الناس، ايكف ااثر ، 3/123الطبرم، تاري ،    
؛ كجداف  2/231؛ ابف سيد الناس، ايكف ااثر، 3،123الطبرم، تاري ،  36

 . 58صريؽ اناد العارضي ، المصدر السابؽ ، ص 
-141/ 2؛ ؛ الػديار بكػرم، تػاري  الخمػيس، 2/410كواي، ااكتفػاء، ال 37

 .252-250؛ المريؼ، الدكلة اإلسومية، ص 142
؛ دينيػػػة، أتيػػػيف الفػػػكنس. محمػػػد 1/565ابػػػف صيػػػد المكػػػي، اتحػػػاؼ الػػػكرل،  38

، المػركة العربيػة لمطبااػة كالنمػر، 3رسكؿ ا ، ترجمة ابد الحمػيـ محمػكد، ط
 .290ا، ص1959تد.ـ، 

 .267؛ ابف ابد البر، الدرر، ص1/590أبك زراة، تاري  أبي زراة،  39
 .1/44ابف ابد البر، ااستيعاب،  40

41 ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، مػػمس الػػديف أبػػي ابػػد ا  محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الزراػػي  
ىػػػػػا. زاد المعػػػػاد صػػػػي ىػػػػدل خيػػػػر العبػػػػاد، تح يػػػػؽ مػػػػعيب 751الدممػػػػ ي تت 

ا، 1986سػػػة الرسػػػالة تبيػػػركت، ، مؤس2اارنػػػؤكط كابػػػد ال ػػػادر اارنػػػؤكط، ج
ىػػا 763؛ ابف مفم ، مػمس الػديف الم دسػي ابػي ابػد ا  محمػد تت 101ص

؛ ابػػػػف كثيػػػػر،  241ا  ص1967، اػػػػالـ الكتػػػػب تبيػػػػركت، 3، ط3،الفػػػػركع،ج
، 4ىػػػػا،السيرة النبكيػػػة،ج774امػػػاد الػػػديف ابػػػي الفػػػداء اسػػػماايؿ ال رمػػػي تت 

ا ، 1987بػػػي تبيػػػركت، ، دار الرائػػػد العر 3تح يػػػؽ مصػػػطفى ابػػػد الكاحػػػد، ط
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؛ ابف حجر، أحمد بػف امػي العسػ وني تت 4/211؛ السيرة النبكية، 211ص
ىػا. صت  البارم، مػرح صػحي  البخػارم، تح يػؽ ابػد العزيػز بػف ابػد ا  852

؛ الػػديار بكػػرم، 483، ص1989، دار الكتػب العمميػػة، بيػركت، 3بػف بػػاز، ج
المبػػػركر صػػػي الكتػػػػاب  ؛ الجزائػػػرم، أبػػػك بكػػػػر. الحػػػ 1/503تػػػاري  الخمػػػيس، 

.13-12ا، ص ص1979كالسنة تد.ـ،   
 .97سكرة آؿ امراف، آية  42
كمػا  2/206؛ أنظػر كػذلؾ: الطبػرم، جػام  البيػاف، 196سكرة الب ػرة، آيػة  43

 بعدىا.
44 ؛ 3/158؛ خميفػػػػػػة بػػػػػػف خيػػػػػػاط، تػػػػػػاري ، 2/188ابػػػػػػف سػػػػػػعد، الطب ػػػػػػات،  

المسػػػػػػعكدم، مػػػػػػركج ؛ 3/158؛ الطبػػػػػػرم، تػػػػػػاري ، 2/99اليع ػػػػػػكبي، تػػػػػػاري ، 
؛ ابػف الجػكزم، أبػك الفػرج 1/44؛ ابف ابد البر، ااسػتيعاب، 2/297الذىب، 

ىػػػػػػا الكصػػػػػا بػػػػػ حكاؿ 597ابػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف امػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف امػػػػػي تت 
، مطبعػػػػػة السػػػػػعادة تمصػػػػػر، 2المصػػػػطفى، تح يػػػػػؽ مصػػػػػطفى ابػػػػػد الكاحػػػػد،ج

.525ا. ص.1966  
45 ال اسـ ابد الػرحمف بػف ؛ السييمي، أبك 1/262ابف ىماـ، السيرة النبكية،  

ىػا،الركض اانؼ صي تفسير السػيرة 581أحمد بف أبي الحسف الخمعمي تت 
ا 1978، دار المعرصػػػػػة لمطبااػػػػػة كالنمػػػػػر تبيػػػػػركت، 1النبكيػػػػة ابػػػػػف ىمػػػػػاـ،ج

.234ص  
 
، ابػػف ابػػد البػػر، 3/160؛ الطبػػرم، تػػاري ، 2/189ابػػف سػػعد، الطب ػػات،  46

؛ الػػػػػػػذىبي، تػػػػػػػاري  4/247؛ السػػػػػػػييمي، الػػػػػػػركض اانػػػػػػػؼ، 276الػػػػػػػدرر، ص
؛ الكتبػػػػي، ايػػػػكف 2/101؛ ابػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة، زاد المعػػػػاد، 1/591اإلسػػػػوـ، 
 .1/397التكاري ، 

 .1/591الذىبي، تاري  اإلسوـ،  47
 .10/129؛ أنظر كذلؾ: الطبرم، جام  البياف، 37سكرة التكبة، آية  48
؛ احمػػد، مصػػطفى ابػػك ضػػيؼ. دراسػػات 95-2/94ابػػف سػػعد، الطب ػػات،  49

اري  العػػرب منػػذ مػػا قبػػؿ ااسػػوـ الػػى ظيػػكر اامػػكييف، مؤسسػػة مػػباب صػػي تػػ
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-126ا، ص ص1982الجامعػػػػة لمطبااػػػػة كالنمػػػػر كالتكزيػػػػ ، تااسػػػػكندرية، 
 .339؛ اامر، قصة كبيرة، ص127

؛ أحمػػد، دراسػػات صػػي تػػاري  العػػرب، 2/102ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، زاد المعػػاد،  50
 .128ص
؛ 173-2/172ابػف سػعد، الطب ػات، ؛ 4/333ابف ىماـ، السيرة النبكيػة،  51

النسػػائي، أبػػك ابػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف مػػعيب بػػف امػػي بػػف بحػػر بػػف سػػناف بػػف 
ىػػػػػا. سػػػػنف النسػػػػائي بمػػػػرح الحػػػػاصظ جػػػػوؿ الػػػػديف السػػػػيكطي 303دينػػػػار تت 

، دار الفكػػر لمطبااػػة كالنمػػر كالتكزيػػ ، تبيػػركت، 5كحامػػية اإلمػػاـ السػػندم، ج
 .156ا، ص1930

؛ ابػػػف 3/148؛ الطبػػػرم، تػػػاري ، 122-5/121 النسػػػائي، سػػػنف النسػػػائي، 52
 .1/568؛ ابف صيد المكي، اتحاؼ الكرل، 4/216كثير، السيرة النبكية، 

؛ ابػف 1/169، أبك زراة، تػاري  ابػي زراػة، 3/1089الكاقدم، المبازم،  53
؛ ابف الػكردم، أبػك 1/583؛ الذىبي، تاري  اإلسوـ، 2/173سعد، الطب ات، 

ىػػػا. تػػاري  ابػػف الػػكردم، المطبعػػة الكىبيػػة، 749حفػػص زيػػف الػػديف امػػر تت 
؛ 106-10 2/3؛ ابف قيـ الجكزية، زاد المعػاد، 135ىػا، ص1285تال اىرة 

، أبػك محمػد امػي بػف  كىناؾ مػف جعػؿ خركجػو يػـك الخمػيس، أنظػر: ابػف حػـز
، دار الي ظػػة العربيػػة لمتػػ ليؼ 2ىػػػا. حجػػة الػػكداع، ط45أحمػػد ااندلسػػي تت 
؛ كىنػػاؾ مػف جعمػػو يػػـك ااثنػػيف، 46ا، ص1966ركت، كالترجمػة كالنمػػر، تبيػػ

؛ بينمػا جعمػو آخػركف لسػت ب ػيف 1/169أنظر: أبك زراة، تػاري  أبػي زراػة، 
، حجة الكداع، ص ص ؛ ابف سيد 158-155مف ذم ال عدة، أنظر: ابف حـز

؛ ابػػف كثيػػر، امػػاد الػػديف ابػػي الفػػداء اسػػماايؿ 1/172النػػاس، ايػػكف ااثػػر، 
فصكؿ صي سيرة الرسكؿ تصا، مكتبة المرؽ الجديػد، ىػا. ال774ال رمي تت 

 .33-32تببداد، د.تا، ص ص
 .2/106؛ ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، 2/173ابف سعد، الطب ات،  54
 .2/106ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد،  55
؛ 2/149؛ الػػديار بكػػرم، تػػاري  الخمػػيس، 1/268الفاسػػي، الع ػػد الثمػػيف،  56

ا الفػان، أنظػر: الػديار بكػرم، تػاري  90ات أف اػدىـ تبينما ذكرت بعض الركاي
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ا ألػػػؼ، انظػػػر: الػػػذىبي، مػػػمس 100ك 70، كأخػػػرل بػػػيف ت2/149الخمػػػيس، 
ىػػػػػػا. العبػػػػػر صػػػػػي خبػػػػػر مػػػػػف 748الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف احمػػػػػد بػػػػػف اثمػػػػػاف تت 

؛ الكتبػي، 12ا، ص1960، تالككيػت، 1غبر،تح يؽ صوح الديف المنجػد، ج
 . 1/394ايكف التكاري ، 

57 ، ىػػا. جكامػ  السػيرة 456أبك محمد امي بػف احمػد بػف سػعيد تت  ابف حـز
كخمػػػػس رسػػػػائؿ أخػػػػرل، تح يػػػػؽ إحسػػػػاف ابػػػػاس كناصػػػػر الػػػػديف اثسػػػػػد، دار 

؛ 2/273؛ ابػػػف سػػيد النػػػاس، ايػػكف ااثػػػر، 26المعػػارؼ تمصػػر، د.تا، ص
أمػػػػا ابػػػػف سػػػػعد صجعػػػػؿ دخكلػػػػو مكػػػػة يػػػػـك الثوثػػػػاء، انظػػػػر: الطب ػػػػات الكبػػػػرل، 

2/173. 
بػػكاب المسػػجد الحػػراـ الخمسػػة، كىػػك بػػاب بنػػي ابػػد مػػمس كىػػك أحػػد أكبػػر أ 58

ابػػد منػػاؼ كبيػػـ كػػاف يعػػرؼ قبػػؿ اإلسػػوـ كبعػػد اإلسػػوـ، أنظػػر: البكػػرم، أبػػك 
ىػا. جزيرة العرب مف كتاب 487ابيد ابد ا   بف ابد العزيز ااندلسي تت 

المسػػػػػالؾ كالممالػػػػػػؾ، تح يػػػػػػؽ ابػػػػػػد ا  يكسػػػػػػؼ البنػػػػػػيـ، المطبعػػػػػػة العصػػػػػػرية، 
 .65ا، ص1977تالككيت، 

 .4/302؛ ابف كثير، السيرة النبكية، 2/173ابف سعد، الطب ات،  59
؛ ابػف 2/224؛ ابف قػيـ الجكزيػة، زاد المعػاد، 2/173ابف سعد، الطب ات،  60

 .4/301كثير، السيرة النبكية، 
؛ ابػػػػػف قػػػػػيـ الجكزيػػػػػة، زاد المعػػػػػاد، 375-3/374مسػػػػػمـ، صػػػػػحي  مسػػػػػمـ،  61
؛ كلو اسماء أخرل، ىي طكاؼ ال ػادـ، طػكاؼ الػكركد، طػكاؼ الػكارد، 2/225

، تحيػػة البيػػت العتيػػؽ، أنظػػر: ابػػف كثيػػر، السػػيرة  طػػكاؼ التحيػػة، طػػكاؼ ال ػػدـك
 ، المكسػػػكاة الف ييػػػة، المكسػػػكاة الف ييػػػة، مطبعػػػة المكسػػػكاة4/304النبكيػػػة، 
ا. ص 1989، كزارة ااكقػػػػػاؼ كالمػػػػػؤكف ااسػػػػػومية تالككيػػػػػت، 17الف ييػػػػػة،ج

62 . 
 . 1/583الذىبي، تاري  اإلسوـ،   62

63 الرمؿ: اإلسراع صي الممي م  ت ارب صي الخطى بدكف كثكب أك ادك أم  
ىػػػػا،الصحاح تػػػاج 393اليركلػػػة أنظػػػر: الجػػػكىرم،  إسػػػماايؿ بػػػف حمػػػاد تت 

، دار الكتػػػاب 4حمػػػد ابػػػد البفػػػكر اطػػػار،جالمبػػػة كصػػػحاح العربيػػػة، تح يػػػؽ ا
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؛ ابػػف منظػػكر، ابػػك الفضػػؿ جمػػاؿ الػػديف 1713ا ،ص1956العربػػي تمصػػر، 
، دار 13ىػػػػا، لسػػػاف العػػػرب،ج711محمػػػد بػػػف مكػػػـر ااصري ػػػي المصػػػرم تت 

.314ا، ص1955صادر تبيركت،   
64 ىػػك عااػػراء منكبػػو اايمػػف، كجمػػ  الػػرداء امػػى اايسػػرع أنظػػر: أبػػك داكد،  

، 2ىػػػػا.سنف أبػػػي داكد، ج275اثمػػػعث السجسػػػتاني اثزدم تت سػػػميماف بػػػف 
؛  النػػككم، أبػػك زكريػػا محػػي الػػديف 183ا ، ص1988دار الحػػديث تال ػػاىرة، 

ىػػػػا. اإليضػػػاح صػػػي مناسػػػؾ الحػػػ ، تح يػػػؽ محمػػػد ىامػػػـ 676بػػػف مػػػرؼ تت 
المجذكب الرصااي الحسيني، دار ابف خمدكف لمطبااة كالنمر تدممؽ، د.تا، 

. 64ص  
 .2/125، الث ات، ابف حياف 65
؛ أبػػك داكد، 2/178، أنظػػر: ابػػف سػػعد، الطب ػػات، 201سػػكرة الب ػػرة، آيػػة  66

 .2/526؛ ابف الجكزم، الكصا، 2/186سنف أبي داكد، 
 .1/537، انظر: الطبرم: جام  البياف، 125سكرة الب رة، آية  67
؛ ابػػػف 2/194؛ أبػػػك داكد، سػػػنف ابػػػي داكد، 2/173ابػػػف سػػػعد، الطب ػػػات،  68

؛ الػػػذىبي، تػػػاري  277؛ ابػػػف ابػػػد البػػػر، الػػػدرر، ص2/125لث ػػػات، حبػػػاف، ا
 .1/583اإلسوـ ، 

؛ ابػف ابػد البػر، 2/530؛ ابػف الجػكزم، الكصػا، 2/73ابف سعد، الطب ات،  69
؛ ابػػػػف بمبػػػػاف، 70-64؛ النػػػػككم، اإليضػػػػاح، ص281-280الػػػػدرر، ص ص

 ىػا. اإلحسػاف بترتيػب صػحي  ابػف حبػاف،739اوء الديف امي الفارسي تت 
 .50ا، ص1987، دار الكتب العممية، تبيركت، 6م 
 .158سكرة الب رة، آية  70
؛ ابػف 2/174؛ ابف سيد النػاس، ايػكف ااثػر، 2/125ابف حياف، الث ات،  71

 .4/321كثير، السيرة النبكية، 
72 ، مسمـ، أبك الحسف مسػمـ بػف الحجػاج بػف مسػمـ ال مػيرم النيسػابكرم تت  

، دار 3، تح يؽ ابد ا  أحمد أبػك زينػة،جىػا،صحي  مسمـ بمرح النككم261
؛ ابػػػف ابػػػد البػػػر، 2/126؛ ابػػػف حبػػػاف، الث ػػػات، 339المػػػعب تال ػػػاىرة، د.تا
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؛ النػػػػػػػػػككم، 2/530؛ ابػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكزم، الكصػػػػػػػػػا، 278-277الػػػػػػػػػدرر، ص ص
.82-76اإليضاح، ص ص  

 .4/335ابف كثير، السيرة النبكية،  73
 .4/248السييمي، الركض اانؼ،  74
، حجة  75 ؛ ابػف 4/248؛ السػييمي، الػركض اانػؼ، 49الكداع، صابف حـز

 .2/274سيد الناس، ايكف ااثر، 
، انظػػر 2/188؛ ابػف سػػعد، الطب ػات، 4/332ابػف ىمػػاـ، السػيرة النبكيػػة،  76

؛ 278؛ ابػػػػػف ابػػػػػد البػػػػػر، الػػػػػدرر، ص2/126كػػػػػذلؾ: ابػػػػػف حبػػػػػاف، الث ػػػػػات، 
ذىبي، ؛ الػػػ2/531؛ ابػػػف الجػػكزم، الكصػػػا، 4/248السػػييمي، الػػػركض اانػػؼ، 

، ابػف كثيػر، الفصػػكؿ 135؛ ابػف الػػكردم، تػاري ، ص1/584تػاري  ااسػوـ، 
 .98ص
، حجة الػكداع، ص 77 ، 2/275؛ ابػف سػيد النػاس، ايػكف ااثػر، 50ابف حـز

 .3/785ابف حجر، صت  البارم، 
ىناؾ اختوؼ صي مكض  ىذا الػدااء، ىػؿ كػاف صػي الحديبيػة أـ صػي حجػة  78

الػػكداع، كاثرجػػ  أنػػو كػػاف صػػي المكضػػعيف، ككػػذلؾ ىنػػاؾ اخػػتوؼ أيضػػان صػػي 
مكضعو صي حجة الكداع ىؿ كػاف بعػد التحمػؿ مػف السػعي بػيف الصػفا كالمػركة 
أـ صػػي منػػى، كاثرجػػ  أنػػو كػػاف صػػي المػػركة، ذلػػؾ أف داػػاؤه سػػيككف أنسػػب صػػي 

ذا المكضػػػ  لمػػػف اسػػػتجاب لداكتػػػو صػػػمى ا  اميػػػو كآلػػػو كسػػػمـ لمػػػف سػػػمعكا ىػػػ
كأطػػػػػااكا داكتػػػػػو بالتحمػػػػػؿ، أمػػػػػا كقكاػػػػػو بمنػػػػػى صػػػػػو ضػػػػػركرة لػػػػػو، ثف الحمػػػػػؽ 
كالت صػػير صييػػا ضػػركرة مػػراية ازمػػة، أنظػػر الكانػػدىمكم، محمػػد زكريػػا حجػػة 
الػػػكداع كامػػػرات النبػػػي صػػػمى ا  اميػػػو كسػػػمـ، مطبعػػػة نػػػدكة العممػػػاء تالينػػػد، 

 .65د.تا، ص
ىػػا. سػػنف ابػػف 275ابػف ماجػػة، أبػي ابػػد ا  محمػد بػػف يزيػد ال زكينػػي تت  79

، دار الحػػػديث، تال ػػػاىرة، د.تا، 2ماجػػػة، تح يػػػؽ محمػػػد صػػػؤاد ابػػػد البػػػاقي، ج
؛ الػػػػػديار بكػػػػرم، تػػػػػاري  2/274؛ ابػػػػف سػػػػيد النػػػػػاس، ايػػػػكف ااثػػػػر، 993ص

 .2/150الخميس، 
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80 طػػ  كالمحصػػب كخيػػؼ بنػػي ؛ اثبطػػ : اثب2/173ابػػف سػػعد، الطب ػػات،  
كنانو مكض  كاحد، كالمساصة التي تفصؿ اثبط  اف مكة كاف منى كاحػدة ، 
إا أنو أقرب ألى منى . أنظر: الحمكم، مياب الديف أبػك ابػد ا  يػاقكت بػف 

، دار صػػػػػػادر 1ىػػػػػػػا،معجـ البمػػػػػػداف،ج626ابػػػػػػد ا  الركمػػػػػػي الببػػػػػػدادم تت 
.74ا  ، ص1955تبيركت،   

؛ ابػػػػػف 281؛ ابػػػػػف ابػػػػػد البػػػػػر، الػػػػػدرر، ص2/172ت، ابػػػػػف حبػػػػػاف، الث ػػػػػا 81
 .1/584؛ الذىبي، تاري  ااسوـ، 2/531الجكزم،الكصا، 

ضػػػب: اسػػػـ الجبػػػؿ الػػػذم مسػػػجد الخيػػػؼ صػػػي أصػػػمو. اأظػػػر: الزمخمػػػرم،  82
ىػػػػػػا، اثمكنػػػػػة كالميػػػػػاه كالجبػػػػػاؿ، تح يػػػػػؽ إبػػػػػراىيـ 578محمػػػػػد بػػػػػف امػػػػػر تت 

الحمػػػػػكم، معجػػػػػـ  ؛147السػػػػػامرائي، مطبعػػػػػة السػػػػػعدكف، تببػػػػػداد، د.تا، ص
 . 3/451البمداف، 

 .2/293: أنظر كذلؾ: الطبرم، جام  البياف، 199سكرة الب رة، آية  83
؛ ابػػػػػػف ماجػػػػػػة، سػػػػػػنف ابػػػػػػف ماجػػػػػػة، 2/195أبػػػػػػك داكد، سػػػػػػنف أبػػػػػػي داكد،  84
؛ 282؛ ابػػػف ابػػػد البػػػر، الػػػدرر، ص2/127؛ ابػػػف حبػػػاف، الث ػػػات، 1/1001

 .1/584الذىبي، تاري  اإلسوـ، 
ذكػػرت بعػػض الركايػػات انػػو تصػػمى ا  اميػػو كآلػػو كسػػمـا خطػػب قبػػؿ يػػـك  85

؛ ابف 3/1100التركية صي الساب  مف ذم الحجة . أنظر: الكاقدم، المبازم، 
، كقد ذكرت اثصكؿ اثكلى خطبتو تصمى ا  اميػو 3/173سعد، الطب ات، 

كآلػػػػو كسػػػػمـا صػػػػي حجػػػػة الػػػػكداع، إا أف معظميػػػػا لػػػػـ يكػػػػف كاضػػػػحان صػػػػي بيػػػػاف 
لمكض  م  خطبتو كاممة، صػالبعض يكردىػا ممػيران إلػى أنيػا خطبتػو صػي حجػة ا

؛ 335-4/333الكداع دكف تحديد لممكاف. أنظر: ابف ىماـ، السػيرة النبكيػة، 
-5/116؛ البرىػػاف صػػكرم، كنػػز العمػػاؿ، 4/248السػػييمي، الػػركض اانػػؼ، 

؛ كالػػبعض اآلخػػر يسػػمى المكػػاف إا أنػػو ذكػػر مػػيء مػػف الخطبػػة بمػػكؿ 118
كجز خاؿ مف ال كااد المتبعة صي ال اء الخطب. أنظر: ابف سػعد، الطب ػات، م
؛ ابػػف ماجػػة، سػػنف 205-2/202؛ أبػػك داكد، سػػنف أبػػي داكد، 2/184-185

؛ ابػػػػػػػػػف حبػػػػػػػػػاف، الث ػػػػػػػػػات، 1016-1015، 1205-2/1204ابػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػة، 
 .  2/532؛ ابف الجكزم، الكصا، 283؛ ابف ابد البر، الدرر، ص2/144
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؛ ابػػػف سػػػيد 2/532؛ ابػػػف الجػػػكزم، الكصػػػا، 3/346مـ، مسػػػمـ، صػػػحي  مسػػػ 86

 .2/276الناس، ايكف اثثر، 
 .95-82؛ النككم، اإليضاح، ص ص2/128ابف حباف، الث ات،  87
؛ ابػػػف 2/173؛ ابػػف سػػعد، الطب ػػات، 4/336ابػػف ىمػػاـ، السػػيرة النبكيػػػة،  88

، ابػػػف 3/152؛ الطبػػػرم، تػػػاري ، 1002-2/1001ماجػػػة، سػػػنف ابػػػف ماجػػػة، 
 .1/394؛ الكتبي، ايكف التكاري ، 1/323، ااستيعاب، ابد البر

 .2/524؛ ابف الجكزم، الكصا، 2/1002ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  89
90 البخػػػػػارم، أبػػػػػك ابػػػػػد ا  محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماايؿ بػػػػػف ابػػػػػراىيـ الجعفػػػػػي تت  

، مطبعػػة دائػػػرة المعػػارؼ العثمانيػػػة تحيػػدر آبػػػاد، 3ىػػػا،التاري  الكبيػػػر، ج256
.244ا،ص1942ىػ/ 1361  

 .3سكرة المائدة، آية  91
 .2/196أبك داكد، سنف أبي داكد،  92
، حجػػة الػػكداع، ص3/294مسػػمـ، صػػحي  مسػػمـ،  93 ، 51؛ أنظػػر: ابػػف حػػـز

 .2/276ابف سيد الناس، ايكف اثثر، 
: الضيؽ، كمنػو سػمي  94 ، كىك العض، كاثـز الم زميف: تثنية الم ـز مف اثـز

ىذا المكضػ ، كىػك مكضػ  بمكػة بػيف الممػعر الحػراـ كارصػة، كىػك مػعب بػيف 
جبميف يفضي اخػره الػى بطػف ارصػة، كبػو المسػجد الػذم يجمػ  صيػو اإلمػاـ بػيف 
نمػػػا حػػػد الحػػػـر مػػػ ، كا  ف الصػػوتيف الظيػػػر كالعصػػػر، كلػػػيس ارصػػػات مػػف الحػػػـر

المػػازميف، صػػاذا جزتيمػػا الػػى العممػػيف المضػػركبيف صمػػا كراء العممػػيف مػػف الحػػؿ، 
 اخذ مف الماـز كىك الطريؽ الضيؽ بيف جبميف.

المزدلفػػػػة: اختمػػػػؼ صػػػػي سػػػػبب تسػػػػميتيا كقيػػػػؿ مزدلفػػػػة مػػػػف اازداؼ كىػػػػك  95
ااجتمػاع كقيػؿ ازداؼ النػاس صػي منػػى بعػد ااصاضػة، كقيػؿ اجتمػاع النػػاس 

اؼ آدـ كحػكاء بيػا اجتماايمػا، كقيػؿ لنػزكؿ النػاس بيػا زلػػؼ بيػا، كقيػؿ ازد
 ، الميؿ. كقيؿ الزلفة ال ربة، صسميت مزدلفة ثف الناس يزدلفػكف صييػا الػى الحػـر
كىػػك مبيػػت الحجػػاج كمجمػػ  الصػػوة، اذ صػػدركا مػػف ارصػػات كىػػك مكػػاف بػػيف 
بطػػف محسػػر كالمػػازميف. كالمزدلفػػة الممػػعر الحػػراـ كمصػػمى اامػػاـ يصػػمي صيػػو 

 .5/121المبرب كالعماء كالصب . أنظر، الحمكم، معجـ البمداف، 
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؛ أبػك 3/347؛ مسػمـ ،صػحي  مسػمـ، 180، 2/174ابف سعد، الطب ػات،  96

، ابػػف 2/1004؛ ابػػف ماجػػة، سػػنف ابػػف ماجػػة، 2/196داكد، سػػنف أبػػي داكد، 
، حجة الكداع، ص  .2/533؛ ابف الجكزم، الكصا، 52حـز

ـ انده بالمزدلفة اف يميف اإلماـ، كىك الم برة، قزح: ال رف الذم ي ؼ اإلما 97
كىك المكقد الذم كانت تكقػد صيػو النيػراف قبػؿ اإلسػوـ، كىػك مكقػؼ قػريش قبػؿ 

 .4/341اإلسوـ اذا كانت ا ت ؼ بعرصة. أنظر: الحمكم، معجـ البمداف، 
، 2/128؛ ابػػػف حبػػػاف، الث ػػػات، 2/174ابػػػف سػػػعد، الطب ػػػات،  98 ؛ ابػػػف حػػػـز

؛ ابػف كثيػر، الفصػكؿ، 283؛ ابف ابد البػر، الػدرر، ص52حجة الكداع، ص
 .98ص
 .3/125؛ الطبرم، تاري ، 4/337ابف ىماـ، السيرة النبكية،  99

، حجػػة الػػكداع، ص 100 ؛ اثػػف سػػيد 97؛ النػػككم، اايضػػاح، ص52ابػػف حػػـز
 .2/276الناس، ايكف اثثر، 

؛ 277ـ2؛ ابػػف سػػيد النػػاس، ايػػكف ااثػػر، 2/174ابػػف سػػعد، الطب ػػات،  101
؛ ابف ماجػة، سػنف ابػف ماجػة، 2/201نظر كذلؾ: أبك داكد، سنف أبي داكد، أ
 .364-4/361؛ ابف كثير، السيرة النبكية، 2/1007

، 350-349الخنػػدؽ: الحجػػر دكف اانممػػة. النػػككم، اإليضػػػاح، ص ص 102
؛ مسػػػػمـ، صػػػػحي  مسػػػػمـ، 182-180، 2/174انظػػػػر ابػػػػف سػػػػعد، الطب ػػػػات، 

؛ ابػػػػف الجػػػػكزم، الكصػػػػا، 129-2/128؛ ابػػػػف حبػػػػاف، الث ػػػػات، 3/349-350
2/533. 

محسػػر: مكضػػ  مػػا بػػيف مكػػة كارصػػة، كقيػػؿ بػػيف منػػى كارصػػة، كقيػػؿ بػػيف  103
 .5/62؛ الحمكم، معجـ البمداف، 8منى كالمزدلفة. ااصطخرم، اثقاليـ، ص

؛ ابػف 6/68؛ ابف بمبػاف، ااحسػاف، 417-3/416مسمـ، صحي  مسمـ،  104
 .4/368كثير، السيرة النبكية،  ؛ ابف2/256قيـ الجكزية، زاد المعاد، 

؛ أبك 3/351؛ مسمـ، صحي  مسمـ، 180، 2/174ابف سعد، الطب ات،  105
-2/1008؛ ابػػػػف ماجػػػػة، سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػة، 2/207داكد، سػػػػنف أبػػػػي داكد، 

 .2/97، ابف الجكزم، الكصا، 2/129، ابف حباف، الث ات 1009
 .2/278ابف سيد الناس، ايكف ااثر،  106
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؛ ابػػف ابػػد 3/152؛ الطبػػرم، تػػاري ، 4/337ة النبكيػػة، ابػػف ىمػػاـ، السػػير  107

؛ الكتبي، ايػكف 2/267؛ ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، 279البر، الدرر، ص
 .1/394التكاري ، 

 .1/586؛ الذىبي، تاري  ااسوـ، 30/352مسمـ، صحي  مسمـ،  108
 .2/278؛ ابف سيد الناس، ايكف ااثر، 284ابف ابد البر، الدرر، ص 109

110 ؛ البرىاف صكرم، اوء الديف امي المت ي بف 2/525ابف الجكزم، الكصا،  
، 5ىػا، كنز العماؿ صي سنف ااقكاؿ كااصعاؿ،ج975حساـ الديف اليندم تت 

.227ا،ص1979مؤسسة الرسالة تبيركت،   
؛ ابػػػػف حبػػػػاف، 2/99؛ اليع ػػػػكبي، تػػػػاري ، 2/177ابػػػػف سػػػػعد، الطب ػػػػات،  111

؛ ابػػػػف الجػػػػكزم، الكصػػػػا، 279الػػػػدرر، ص؛ ابػػػػف ابػػػػد البػػػػر، 2/129الث ػػػػات، 
2/534. 

؛ ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة، زاد المعػػػاد، 2/278ابػػػف سػػػيد النػػػاس، ايػػػكف ااثػػػر،  112
؛ كقد ذكرا أف اسـ حوقػو تصػمى ا  اميػو كآلػو كسػمـا ىػك معمػر بػف 2/268

 ابد ا  بف حنظمة بف اكؼ.
، أبػػك طمحػػة اثنصػػارم: زيػػد بػػف سػػيؿ بػػف اثسػػكد زكج اـ أنػػس بػػف مالػػؾ 113

ميد بدر كجمي  المماىد يعد مف صرساف الرسكؿ صمى ا  اميو كسػمـ، تػكصي 
ـ. انظػػر: ابػػف 654ىػػػ/ 34صػػي خوصػػة اثمػػاف بػػف افػػاف رضػػي ا  انػػو سػػنة 

قا. 354حبػػػاف، أبػػػك حػػػاتـ محمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف احمػػػد التميمػػػي البسػػػتي تت 
، ممػاىير اممػػاء أمصػار كأاػػوـ ص يػاء اثقطػػار، تح يػؽ مػػرزكؽ امػي إبػػراىيـ

 .34ا، ص1987مؤسسة الكتب الث اصية تبيركت، 
 .1/588؛ الذىبي، تاري  اإلسوـ، 2/174ابف سعد، الطب ات،  114
؛ ابػػػف قػػػيـ 6/71؛ ابػػػف بمبػػػاف، اإلحسػػػاف، 3/435مسػػمـ، صػػػحي  مسػػػمـ،  115

 .2/270الجكزية، زاد المعاد، 
 .2/174ابف سعد، الطب ات،  116
 .3/352مسمـ، صحي  مسمـ،  117
 .98؛ ابف كثير، الفصكؿ، ص2/1017ابف ماجة،  ابف ماجة، سنف 118
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؛ ابػػػػف قػػػػيـ 6/72؛ ابػػػػف بمبػػػػاف، اإلحسػػػػاف، 2/129ابػػػػف حبػػػػاف، الث ػػػػات،  119

 .278-2/270الجكزية، زاد المعاد، 
؛ ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة، زاد المعػػػاد، 2/278ابػػػف سػػػيد النػػػاس، ايػػػكف اثثػػػر،  120
2/270. 

ابػف سػعد، الطب ػات، ؛ انظر كػذلؾ: 2/278ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد،  121
؛ ابػف 284؛ ابػف ابػد البػر، الػدرر، ص2/129؛ ابف حباف، الث ات، 2/183

 .2/534الجكزم، الكصا، 
سميت أياـ التمريؽ ثنيـ كانكا يمرقكف صييا لحـك اثضاحي صػي المػمس  122

 .1/148كاليكاء لئو تفسد. أنظر: النكيرم، نياية اارب، 
؛ ابػػػػػف 1/587تػػػػػاري  اإلسػػػػػوـ، ؛ الػػػػػذىبي، 83النػػػػػككم، اإليضػػػػػاح، ص  123

 .4/405كثير، السيرة النبكية، 
، ابػف سػيد النػاس، ايػكف اثثػر، 4/203ابك السػعادات، جػام  اثصػكؿ،  124
2/279. 

 .4/405، ابف كثير، السيرة النبكية، 83النككم، اإليضاح، ص 125
 .2/279ابف سيد الناس، ايكف اثثر،  126
 .4/405السيرة النبكية، ؛ ابف كثير، 83النككم، اإليضاح، ص 127
 .1/83ابف ىماـ، السيرة النبكية،  128
 .1سكرة النصر، آية  129
 .2/289ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد،  130
ذكػػر الػػبعض أنػػو تصػػمى ا  اميػػو كآلػػو كسػػمـا خطػػب بمنػػى اأضػػان يػػكمي  131

الثػػاني امػػر كالثالػػث امػػر مػػف ذم الحجػػة. أنظػػر: ابػػف سػػيد النػػاس، ايػػكف 
 .17/66مكسكاة الف يية، ؛ ال2/279اثثر، 

؛ ابػف 2/279؛ ابف سيد الناس، ايكف اثثػر، 2/74ابف سعد، الطب ات،  132
 .98كثير، الفصكؿ، ص

، 2/1019؛ ابػػف ماجػػة، سػػنف ابػػف ماجػػة، 3/447مسػػمـ، صػػحي  مسػػمـ،  133
 .6/75ابف بمباف، اإلحساف، 

 .2/279ابف سيد الناس، ايكف اثثر،  134
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 .2/187ابف سعد، الطب ات،  135
؛ 3/243، النظػػػػػر: البخػػػػػارم، التػػػػػاري  الكبيػػػػػر، 203كرة الب ػػػػػرة، آيػػػػػة سػػػػػ 136

 .2/306الطبرم، جام  البياف، 
 .2/207؛ ابك داكد، سنف ابي داكد، 2/181ابف سعد، الطب ات،  137
المحصب: مكض  صيما بيف مكة كمنى كىك إلى منى أقػرب، كىػك بطحػاء  138

الػػػػى منػػػػػى،  مكػػػػة كىػػػػك خيػػػػؼ بنػػػػي كنانػػػػو، كحػػػػده صيمػػػػا بػػػػيف الحجػػػػكف ذاىبػػػػان 
كالمحصػػػػب ايضػػػػان مكضػػػػ  رمػػػػي الجمػػػػار بمنػػػػى كىػػػػذا مػػػػف رمػػػػي الحصػػػػباء: 

 .5/62الحمكم، معجـ البمداف، 
؛ البرىػػاف صػػكرم، كنػػز العمػػاؿ، 218-2/217أبػػك داكد، سػػنف أبػػي داكد،  139
5/280-281. 

 .2/290ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد،  140
 .2/286أبك داكد، سنف أبي داكد،  141
 .2/1020؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 3/464مسمـ، مسمـ، صحي   142
، جكام  السيرة، ص3/443مسمـ، صحي  مسمـ،  143  .262، ابف حـز
؛ 1/588؛ الػذىبي، تػاري  اإلسػوـ، 2/965ابف ماجة، سػنف ابػف ماجػة،  144

 .570-1/569ابف صيد المكي، اتحاؼ الكرل، 
؛ 5/200 ؛ النسػائي، سػنف النسػائي،2/981ابف ماجة، سػنف ابػف ماجػة،  145

، جكامػػ  السػيرة، ص ؛ 2/280؛ ابػػف سػػيد النػاس، ايػػكف اثثػػر، 262ابػف حػػـز
 .6/81ابف بمباف، اإلحساف، 

إف بيػػػاف ااختوصػػػات الف ييػػػة صيمػػػا بػػػيف المػػػذاىب اإلسػػػومية صػػػي مكضػػػكع  146
الحػ  لػػيس مػػف مػػ ف ىػذا البحػػث، كلوطػػوع امػػى ذلػؾ أنظػػر: المػػاصعي، أبػػي 

ا 1980، دار الفكػػػر ،تبيػػػركت، 2ـ، جىػػػػا، اا204ابػػػد ا  بػػػف ادريػػػس تت 
، أبػػػك محمػػػد امػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػعيد، تت  113ص كمػػػا بعػػػدىا؛ ابػػػف حػػػـز

، إدارة الطبااة المنيرية، 7ىػا. المحمى، تح يؽ ابد الرحمف الجزيرم، ج456
كمػا بعػػدىا؛ المرغيػاني، أبػػك الحسػف امػػي بػف أبػػي  36ىػػػا ص1349تمصػر، 

، 1ػا. اليداية مرح بداية المبتدئ، جى593بكر بف ابد الجميؿ الرمداني تت 
، ابف قدامػة، مكصػؽ الػديف 189-134المكتبة ااسومية تد.ـ، د.تا ص ص
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، دار الكتػػاب 3ىػػػا. المبنػػي، ج620أبػي محمػػد ابػػد ا  أحمػػد بػف محمػػد تت 
كمػا بعػدىا؛ الصػنعاني، محمػد بػف إسػماايؿ  159العربي تبيػركت، د.تا ص

، دار الجيؿ 2إلسوـ مرح بمكغ المراـ، جىػا. سبؿ ا1182اثمير اليمني تت 
كما بعػدىا؛ المػككاني، محمػد بػف امػي بػف محمػد  727ا ص1980تبيركت، 

ىػا. نيؿ اثكطػار مػرح منت ػى اثخبػار مػف أحاديػث سػيد اثخيػار، 1255تت 
 كما بعدىا. 2، دار الفكر تبيركت، د.تا ص5ج

 .2/257؛ الطبرم، جام  البياف، 197سكرة الب رة، آية  147
ىنػػػػاؾ اخػػػػتوؼ بمػػػػػ ف اليػػػػـك العامػػػػر تيػػػػػـك النحػػػػرا، انظػػػػر: المكسػػػػػكاة  148

 .17/40الف يية، 
 .35النككم، اايضاح، ص 149
، أبػػػػػػػك داكد، سػػػػػػػنف أبػػػػػػػي داكد، 258-3/253مسػػػػػػػمـ، صػػػػػػػحي  مسػػػػػػػمـ،  150
، النسػائي، سػنف 973-2/972؛ ابف ماجػة، سػنف ابػف ماجػة، 2/147-148

ي محمػػد ابػػد البنػػي بػػف ؛ الجمػػاايمي، ت ػػي الػػديف أبػػ125-5/122النسػػائي، 
ىػػػػا. 600ابػػػد الكاحػػػد بػػػف امػػػي بػػػف سػػػركر ال دسػػػي الدممػػػ ي الصػػػالحي تت 

امػػػػدة اثحكػػػػاـ مػػػػف كػػػػوـ خيػػػػر اثنػػػػاـ، مطبعػػػػة السػػػػنة المحمديػػػػة، تال ػػػػاىرة، 
؛ ابػػػػػػػف 36-35؛ النػػػػػػػككم، اإليضػػػػػػػاح، ص ص291-290ا ص ص1953

 ؛  498-3/490حجر، صت  البارم، 
ك داكد، سػػػػػػػنف أبػػػػػػػي داكد، ، أبػػػػػػػ308-3/305مسػػػػػػػمـ، صػػػػػػػحي  مسػػػػػػػمـ،  151
، 988، 972-2/971، ابػػف ماجػػة، سػػنف ابػػف ماجػػة، 215، 2/148-149

1020. 
؛ ابػػػػف ماجػػػػة، سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػة، 413-411ـ3مسػػػػمـ، صػػػػحي  مسػػػػمـ،  152
 . 215-2/214؛ ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، 2/1006

؛ ابػػف ماجػػة، سػػنف ابػػف ماجػػة، 172-2/170أبػػك داكد، سػػنف أبػػي داكد،  153
2/977-978. 

 .2/145أبك داكد، سنف أبي داكد،  154
؛ امػا ابػف سػعد صػذكر أنػو تصػمى ا  اميػو 1/253اثزرقي، أخبار مكػة،  155

 . 1/148كآلو كسمـا كسى الكعبة الحبرات: الطب ات، 
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؛ 2/1016؛ ابػػف ماجػػة، سػػنف ابػػف ماجػػة، 3/301مسػػمـ، صػػحي  مسػػمـ،  156

 .4/211النبكية، ؛ ابف كثير، السيرة 228، 183، 3/132الطبرم، تاري ، 
الجزيػػػػرم، ابػػػػد ال ػػػػادر محمػػػػد بػػػػف ابػػػػد ال ػػػػادر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ  157

ىػػػا. درر الفكائػػد المنظمػػة صػػي أخبػػار الحػػاج كطريػػؽ مكػػة 977اثنصػػارم تت 
 .83ىػا، ص1384المعظمة، المطبعة السمفية تال اىرة، 

 .83المصدر نفسو، صالجزيرم،  158
حبيػػب البصػػرم الببػػدادم تت المػػاكردم، أبػػك الحسػػف امػػي بػػف محمػػد بػػف  159

ىػػػا. اثحكػػاـ السػػمطانية كالكايػػات الدينيػػة، دار الحريػػة لمطبااػػة، تببػػداد، 450
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النخبة الثورية  وإشكالية السلطة في المؤسسات االنتقالية للدولة 
 9156/9161الجزائرية

 أحمد مسعود سيد علي. د
 قسم التاريخ
 جامعة المسيلة

 :باللغة العربية ملخصال
تشكل ىذه الدراسة زلاولة لقراءة متأنية إلشكالية السلطة اليت طرحتها النخبة  

ضمن ادلؤسسات االنتقالية 1954/1962ريةالثورية زمن حرب التحرير اجلزائ
للدولة اجلزائرية كما حددهتا مواثيق الثورة ،سواء مؤمتر الصومام يف أدبياتو ،وما 

هيئة تنفيذية ،واجمللس الوطٍت للثورة كمتخض عنو من نشوء جلنة التنسيق والتنفيذ  
داخل  مدة الثورة للتموقع طيلةاجلزائرية كهيكل بردلاين احتكم إليو اخلصماء 

 ىيئات الثورة.
عرب سلسلة  وأولئكوىي أي ىذه الدراسة تنشد رصد البصمات اليت تركها ىؤالء 

،واليت كانت ختص مصَت للثورة اليت كان يسجلها اجمللس الوطٍت ادلناقشات 
لدولة اجلزائرية االنتقالية ل الكفاح ادلسلح والثورة برمتها،وطبيعة ادلؤسسات

تتخذ يف الكثَت من األحيان طابعا سجاليا ، للعديد ،واليت كانت أيضا ادلنشودة
من القضايا وادلسائل ادلتعلقة بالثورة ومشروع الدولة ادلراد بعثها،طابعا سجاليا 

ظروف اليت كانت متر هبا الأسس يف تقديرنا خلطاب وثقافة دديقراطية رغم 
بة السياسية الثورة،شكلت يف حد ذاهتا خريطة أولية للعملية السياسية وطبيعة اللع

 .يف اجلزائر ادلستقلة
 الملخص باللغة الفرنسية:

.Cette étude constitue. une  tentative de lecture lente du 
problème du pouvoir qui a était posé par l’élite  révolutionnaire 
durant la révolution algérienne  1954/1962 au sein de divers 
institutions transitoire de L état algérienne .. 

ét telle que elle fut déterminé  dans les chartes de la révolution 
que se soit au congrès de la somame  est ses  chartes  et de se qu’il 
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est résolut telle  que le C.C.E autant que instance exécutive , est 
le C.N.R.A. comme une instance parlementaire et d’  arbitrage   
durant toute  la durée de la révolution ; ce qui fait de lui une 
instance   de la course au pouvoir .   

   une etude qui vise à suivre les 
empreintes laissées par ceux-ci et ceux qui à travers une série de 
discussions qui ont été enregistrés par le Conseil national de la 
Révolution, et qui appartenait au sort de la lutte armée et toute la 
révolution, et la nature des institutions de la transition de l'état 
désiré algérienne, qui a également pris beaucoup de fois le 
caractère Sjalaa, pour beaucoup les questions concernant la 
révolution et le projet de l'État pour être envoyés, le caractère 
Sjalaa fondée en appréciation pour le discours et la culture de la 
démocratie, en dépit des conditions qui ont été expérimentés par 
la Révolution, a été formé dans le même plan préliminaire pour 
le processus politique et de la nature du jeu politique dans la 

Algérie independent. 
. 

I-  وبروز قضية المكتب 9169المجلس الوطني للثورة أوت،
 السياسي:

 
 ر:خطاب إثبات الذات ونفي األخ      9-9-

،أن أوضدداع الثددورة تنظيميددا كانددت تسددَت ضلددو 1961بدددا واضددحا عشددية دورة أوت
وىدو مددا صدرح بدو بعددض ادلدؤمترين ذهددارا وحدذروا مدن مجبددة  ويدل السددجا   التصددع

الكالمي إىل خارج أشجا  اجمللس مبا يعٍت انفالت الوضع واللجوء إىل حلدو  غدَت 
 .1شرعية

فددددي العددددودة إىل  مناقشددددات اجمللددددس إن الشددددواىد يف ىددددذا الصدددددد كثددددَتة  يدددد  يك
،ذلدك أن ردروف 1961/أوت09/27الوطٍت للثورة  يف اذتماعدو بطدرابلس بدُت 

انعقداد أشددجا  ىددذا األخددَت ذداءت عشددية احتدددام الصددراع بدُت ىيئددة األركددان العامددة 
واحلكومدددة ادلؤقتدددة،ألذل ذلدددك فدددون اجللسدددات األوىل مدددن األشدددجا  والددديت عدددادة مدددا  
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قرير السياسة العامدة للحكومدة ادلؤقتدة وحصديلة نشداط كانت ختصص الستعراض ت
سلتلدددددددددددك وزارات احلكومدددددددددددة ادلؤقتدددددددددددة مندددددددددددذ الددددددددددددورة األخدددددددددددَتة للمجلدددددددددددس أي يف 

،عدادة مدا كاندت تشدهد ىدذه اجللسدات طابعدا 1961اىل غايدة أوت1960ذانفي
روتينيا وتشهد غيابا للعديد من أعضاء اجمللس.لكدن دلدا تعلدق األمدر بالنقداش العدام 

بددت لندا عدرب القدراءة -لقضايا الشائكة أخذ طابع النقداش يسدَت بطريقدة ومت طرح ا
عفويددددة  ضلددددو اقتندددداع كددددل ادلددددؤمترين بشددددلل أذهددددزة الثددددورة،فال  -ادلتأنيددددة جلددددل التقريددددر

احلكومدددة ادلؤقتدددة كاندددت تشدددكل فريقدددا منسدددجما مبدددا أن طاقمهدددا كدددان يددددين بدددالوالء 
ؤسسددات تنسددق العمددل بددُت للددوزير الوصددي علددت وزارتددو،فالوزارات ك تكددن تشددكل م

، 2بعضدها الددبعض بدل كانددت كدل وزارة تسددَت وفدق ىددول ورول ادلسدئو  األو  عنهددا
وال قادة الواليات كانوا متحررين  من االنتماءات الضيقة،فالوالية األوىل واخلامسة  

والثالثدة  كانت تعلن والءىا لبوصوف أم الثانيدة فكاندت تددين بدالوالء لدا طوبدا ،
عة فكانت مشبوىة باالنتماء إىل كرمي منذ اذتماع عقداء الداخل يف لكرمي أم الراب

، مددددن ذهتهددددا كانددددت الفيدددددراليات الددددثالث تابعددددة تنظيميددددا لددددوزارة 1958ديسددددمرب
 الداخلية زلل رىان بُت ىيئة األركان العامة واحلكومة ادلؤقتة.

واحلالة ىذه فون طابع السجا  الربدلاين الذي ميز ذلسات أشجا  دورة أوت 
،حو  ذل القضايا اليت سجلها اجمللس كان يتجو صوب ىدم وتقزمي كل 1961

االصلازات اليت حققتها الثورة إىل ذلكم احلُت ،فادلناقشات كانت تركز علت نفي 
األخر وجترديو والتأكيد علت أدائو السليب وتثبيت األنا يف شكل نرذسي ينم عن 

 عقالنية.طموح ذارف لتويل زمام األمور دون تقدمي بدائل 
يف تلك األذواء السجالية بُت ادلؤمترين أو باألحرل بُت قيادة األركان العامة وبُت  
كرمي وبن طوبا  وبوصوف انطلقت النقاشات العامة حو  العلل احلقيقية اليت 
شلت أذهزة الثورة،وىل بالفعل كانت أذهزة الثورة عاطلة أم أن ادلسألة كانت 

مهامهم الثورية وك يكونوا يف مستول ادلسؤولية  متعلقة بأشخاص فشلوا يف تأدية
 اليت خولت ذلم.

 
 لجنة رباعية لمعاينة تشكيل المكتب السياسي:-1-9-
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لقدددددددددد أخدددددددددذت ادلناقشدددددددددات العامدددددددددة الددددددددديت خددددددددداض فيهدددددددددا ادلدددددددددؤمترون يف دورة 
، طابعا سجاليا  انطلق من 1961أوت21اىل 17،من ذلسة 1961أوت

يلدددددددة فدددددددًتة الثمانيدددددددة عشدددددددرة مدددددددن تقددددددديم حصددددددديلة نشددددددداط احلكومدددددددة ادلؤقتدددددددة ط
،وانتهددددددت بدددددداإلقرار بشددددددلل مؤسسددددددات الثددددددورة 1961اىل أوت1960ذددددددانفي

وضددددرورة اسددددتحداث ىيكددددل ذديددددد يشددددكل السددددلطة العليددددا للثددددورة يف شددددكل 
مكتددددددد  سياسدددددددي يكدددددددون مقدددددددره بالداخل،ومندددددددو خلدددددددص مكتددددددد  دورة أوت 

ة ، إىل تعيددُت جلندددة رباعيدددة أوكلدددت ذلدددا مهمددة دراسدددة طبيعدددة ىدددذه اذليئددد1961
اجلديدة وصالحيتها وعالقتها بباقي أذهزة الثورة  باخلارج،ىذا وقد تشكلت 

نورالدين بن ساك مسئو  فيدرالية ذبهة التحرير الدوطٍت  3اللجنة من السادة:
 بادلجرب

 ، خلضر بن طوبا ، سعد دحل علي منجلي ،كرمي بلقاسم  -
ياسددي وبعددد مشدداورات طالددت كددل ادلددؤمترين اصددوص قضددية اسددتحداث مكتدد  س

 4خلصت اللجنة إىل عرض التقرير التايل:
خيضع لسلطة ادلكت  السياسي كل من: وزارة التسدليح واالتصداالت  -

 العامة. وزارة ادلالية.
وزارة الشدددددؤون االذتماعية.،الفيددددددراليات الدددددثالث التابعدددددة جلبهدددددة التحريدددددر 

 الوطٍت بتونس وادلجرب وفرنسا.
اجلزائددددريُت ،اال دددداد العددددام  ادلنظمددددات اجلماىَتيددددة ا دددداد العددددام للعمددددا  -

 للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت.
قيددادة األركددان العامددة جلددير التحريددر الددوطٍت تأخددذ طابعهددا السياسددي  -

والعسددددددكري يف دن واحددددددد، كمددددددا أن التعليمددددددات واألمددددددوا  ادلوذهددددددة 
 للداخل جي  أن تعرب عن طريق قيادة األركان العامة.

 عالقة ادلكت  السياسي بالداخل:
 لت إرسا  اإلطارات إىل الداخل.يعمل ع -
 .5العمل علت بع  و تنظيم الوالية السادسة من ذديد  -
 اإلسراع يف تقدمي الدعم للوالية الثالثة. -
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 إعادة ربط ادلنطقة احلرة بالعاصمة مع الوالية الرابعة. -
وعليددددو فددددون مقددددًتح اللجنددددة الرباعيددددة ادلكلفددددة بدراسددددة إمكانيددددة اسددددتحداث مكتدددد  

ك تدددزد إال يف إثدددارة الكثدددَت مدددن الجمدددوض الدددذي كدددان يسدددود  سياسدددي ذددداء بطريقدددة
بعددض النصددوص واللددوائح الدديت كددان يستصدددرىا اجمللددس الددوطٍت، ألذددل ذلددك اعتددرب 
العقيد علي كايف تقرير اللجنة الرباعية مددعاة للعبد  وتبديدد الوقدت أل دا ك تلتدزم 

ورة مندددذ ذلسدددة بسدددَت النقددداش العدددام الدددذي خاضدددو ادلدددؤمترون يف اجمللدددس الدددوطٍت للثددد
،أي قرابدددة أسدددبوع،كما اهتدددم اللجندددة األنفدددة الدددذكر 1961/أوت17السدددابع عشدددر

بادلصادرة علت ادلطلوب وادلراوغة،أل ا ك تفصل يف مسألة استحداث جلنة عليا أو 
 .6مكت  سياسي وحددت مهلة الدخو 

 الرائد عمر أو صديق من ذهتو اعتدرب تقريدر اللجندة خدايل مدن روح ادلناقشدات الديت
 .7طرحها اجمللس مبا أ ا ك  دد مقر ومهلة للقيادة اجلديدة ادلنشودة

 من محاولة تشكيل قيادة مزدوجة إلى تحديد مقر القيادة: -3-9
،للمجلدددس الدددوطٍت للثدددورة دلدددت إىل 1961لقدددد بددددا واضدددحا أن أشدددجا  دورة أوت

مسدددألة االنسددداد بعدددد أن حاولدددت اللجنددة الرباعيدددة السدددابقة الددذكر االلتفددداف علدددت 
اسددتحداث قيددادة عليددا للثددورة و ديددد مقرىددا رغددم زلاولتهددا جتدداوز الشددق الثدداين مددن 
القضددددية أي دخددددو  القيددددادة اجلديدددددة،إال أن ادلددددؤمترين أصددددروا علددددت ضددددرورة إعددددادة 
مناقشة القضية جبدية وحزم،فكان من الطبيعي أن يًتاذعا اخلصمُت فريق احلكومة 

يدة تعلوا علت السلطة التنفيذية،وفريق ىيئة ادلؤقتة الذي كان ضد إنشاء قيادة ذد
األركدان الددذي كددان مددع اسددتحداث ذان النددوع مددن القيددادة لكنددو كددان يتحايددل علددت 
مناقشددة مسددألة  ديددد مقرىا،ومنددو انتهددت الطرفددان إىل االقتندداع بضددرورة قبددو  ادلبدددأ 
 ضمنيا  ويف ىذا الصدد ذاء تدخل العقيد ىواري بومدين الدذي دعدا إىل مناقشدة

، وعلت الرغم 8القضيتُت معا يف دن واحد أي مقر وطبيعة القيادة ادلراد استحداثها
مدددن دعدددوة رئددديس اجللسدددة السددديد عمددددر بدددوداود إىل ضدددرورة مناقشدددة ادلسدددألتان معددددا 

، إال أن ادلؤمترين يف اجمللس الوطٍت انقسموا إىل فريقُت ،فريدق أقدر 9وحسم ادلوضوع
حداث مكتددد  سياسدددي و ديدددد مقدددره  بضدددرورة دمدددي القضددديتان مدددع بعدددض أي اسدددت

وفريدق أراد الفصددل يف ادلسدألتُت ومناقشددة كددل ذدزء علددت حددا والظدداىر أن ختوفددات 
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طرفددددا الصددددراع أي احلكومددددة ادلؤقتددددة وىيئددددة األركددددان العامددددة وحسدددداباهتما مددددن قضددددية 
اسدددتحداث مكتددد  سياسدددي و ديدددد مقدددره كاندددت ذدددد واضدددحة خدددال  ادلناقشدددات 

سدجا  الدذي وقدع فيدو اجمللدس دون الفصدل يف ادلسدألة وىي اليت قد تفسدر طبيعدة ال
علت الرغم من أنو كان قد استحدث جلنة رباعية ناقشت القضية،لكننا رأينا كيك 
انتهددت تقريددر ذات اللجنددة وكددأن هبددا خضددعت لتوذيهددات طرفددا الصددراع،وبالرغم مددن 
 ذلك فون اجمللس الوطٍت رل كعادتو يصادر علت ادلطلوب وديارس سياسدة اذلدروب
إىل األمدددام وانتهدددت يف األخدددَت إىل قبدددو  الدددرأي الدددداعي لتجزئدددة ادلقًتحدددُت اخلاصدددان 
مبناقشة مسألة استحداث مكت  سياسي و ديد مقره ومهلة لدخولو  ي  أرذدأ  
قضددية مناقشددة طبيعددة وصددالحية ادلكتدد  السياسددي ادلنشددود اسددتحداثو إىل مددا بعددد 

 الفصل يف مسألة  ديد ادلقر.
 
 لوطني يميع قضية استحداث المكتب السياسي:المجلس ا -4-9

، للمجلددس الددوطٍت أي بعددد 1961خددال  ذلسددة الرابددع والعشددرين مددن شددهر أوت
 24/08/1961-17/08/1961-أسددددددبوع مددددددن ادلناقشددددددات واجلدددددددا  العقدددددديم

انتهت اجمللس الوطٍت للثورة إىل نقطدة البدايدة الديت انطلدق منهدا بتداريب السدابع عشدر 
تقدددرر اسدددتحداث جلندددة رباعيدددة أسدددندت ذلدددا مهمدددة ،حيددد  1961مدددن شدددهر أوت

االعتكاف علت إذراء مشاورات مع ادلؤمترين للتقرير يف مسألة اسدتحداث مكتد  
سياسي نظَتا للحكومة ادلؤقتة و ديدد مقره،لكنندا رأيندا نتيجدة التقريدر الدذي قدمتدو 

ا أل دا اللجنة شلا ذعل ادلؤمترين يشككون يف مصداقيتها ويعتربون عملهدا أمدرا عبثيد
 ك تلتزم بتوصية اجمللس اليت من خالذلا استحدثت.

ويف ذلسة الرابع والعشرين من شهر أوت هتاطل  علت مكت  دورة اجمللس الوطٍت 
للثورة سيل من اللوائح اليت تقدم هبا ادلدؤمترون اصدوص مسدألة اسدتحداث مكتد  

راسددتها  سياسددي و ديددد مقره،لددوائح ذعلددت مددن مكتدد  الدددورة يعلددن تعددذره عددن د
كلهددا، ألذددل ذلددك  دعددا إىل ضددرورة تشددكيل جلنددة تعتكددك علددت دراسددتها ودرلهددا 
ضمن الئحة واحدة  قق اإلمجاع،لكن ادلؤمترين ك يكًتثوا إىل طلبو،فقام  ادلكت  
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علدددت اثدددر ذلدددك جبمدددع كدددل ادلقًتحدددات وأدرلهدددا يف ثالثدددة حلدددو  متبايندددة وأخضدددعها 
 10ة السيد أوصديق يف:لعملية التصويت،مقًتحات خلصها رئيس اجللس

ضددرورة دخدددو  احلكومدددة ادلؤقتدددة وكدددل إطدددارات ذدددير وذبهدددة التحريدددر  -
 الوطٍت.

بعض ادلقًتحات حددت مهلة للدخو  والبعض اآلخدر رفدض  ديدد  -
 ادلهلة.

البعض األخر أرذأ مسألة  ديد مهلة الدخو  وطال  بونشاء ىيئة  -
 تنسيق بُت الواليات يف انتظار  قيق مسألة الدخو .

د حاو  السيد زلمد الصديق بن حيي رئيس دورة اجمللس الوطٍت للثورة لق
اجلزائرية إبراز التباين بُت فريق احلكومة ادلؤقتة ومن تبعهم من ادلؤمترين و 

ىيئة األركان العامة،ونفت أن يكون ىذا اخلالف قائم حو  قضية الدخو  
وذبهة من حي  ادلبدأ  أي دخو  احلكومة ادلؤقتة وكل إطارات ذير 

التحرير الوطٍت،ذلك أن الرفض ادلبدئي ذلذه ادلسألة كان قد يسب  
إحراذا كبَتا للفريق الذي يعلن عن نيتو صراحة وجيعل منو زلل شبهة  

كربل بتخليو عن االلتزام بقرارات اجمللس الوطٍت منذ دورة 
،وإمنا  أوضح أن مرد ىذا التباين ىو 1960/ذانفي1959ديسمرب

قُت حو  النقطتُت األخَتتُت ادلدرذتُت يف مجلة اللوائح تكتيكي بُت الفري
اليت تقدم هبا ادلؤمترون أي  ديد مهلة للدخو  من عدم  ديدىا،أو رذاء 

ادلسألة إىل إشعار دخر ودعوة الواليات لتشكيل جلنة تنسيق بُت 
 .11الواليات

ومنو دعا إىل عرض ادلقًتح اخلاص بتحديد مهلة للدخو  علت  -
صوت بنعم 15 12كانت نتائي عملية التصويت كاأليت:ادلؤمترين و 

مث  قدم مكت  اجمللس الوطٍت  ادلقًتح الداعي إىل صوت ال،29
استحداث قيادة مركزية أو مكت  سياسي بالداخل علت ادلؤمترين 
للتصويت عليو ،لكن معارضة العقيدين ىواري بومدين قائد ىيئة 

يوسك ابن خدة الذين األركان العامة و خلضر بن طوبا  والسيد بن 
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اقًتحوا إرذاء القضية يف شكل توصية يستصدرىا اجمللس الوطٍت يف 
،ذعلت من ىذا ادلقًتح ال يشهد النور والجري  يف 13 اية أشجالو

أشجا   دورة اجمللس الوطٍت أن ادلؤمترين أنفسهم أخذوا دييعون يف 
يف أذواء  القضايا اليت كانوا قد كلفوا أنفسهم من قبل عناء مناقشاهتا

عنوا دلقًتح بن ذدا  عقيم وحاد دام طيلة أسبوع،إذ سرعا منا أذ
بعد أن صوتوا لصاحل عملية  دين وبن خدة،طوبا  وىواري بوم

إرذاء قضية استحداث مكت  سياسي بالداخل،حي  ذاءت 
صوت و صوت واحد ضد. شلا 26:بنعم14نتائي التصويت كاأليت
 مصوت.27جيعل عدد ادلصوتُت:

متييددع القضددايا الدديت كددان يطرحهددا اجمللددس الددوطٍت للثددورة ال ديكددن  ديددد إن ردداىرة 
دلياهتدددا بشددددكل دقيددددق،فهي يف أغلددد  األحيددددان كانددددت  دددان خيوطهددددا يف كددددواليس 
اجمللددس ،ويصددع  علددت الباحدد  تتبعهددا مددن خددال  اهاضددر،ذلك أن ىددذه األخددَتة   

و االتصداالت كانت تقيد من طرف كاتد  تعيندو يف العدادة مصداحل وزارة التسدليح 
العامة الذي كان بدوره يقوم بتدوين اهاضر رفقة ذهداز تسدجيل الدذي ك صلدد لدو 

زلضدددر -دثدددر يف دور األرشددديك علدددت الدددرغم مدددن  أن اهاضدددر كاندددت ختدددتم بتقريدددر 
مراقبة يدونو كات  اجللسة ذاتو،بعد أن يقوم مبراقبة كل اهاضر ادلدوندة يف  -مراقبة

الدددذي كددان ىدددو أيضددا إىل ذانددد  القاعددة ادلخصصدددة  الدددورة مددع التسدددجيل الصددويت
 ألشجا  اجمللس يقارن من خاللو ما سجل عرب ذهاز التسجيل وما مت تدوينو.

رلددت إذا ردداىرة التمييددع والتناقضددات الدديت كانددت تسددجلها اهاضددر رلددت ردداىرة  
للباحدد  ادلددتمعن فيهددا ،ويكفددي يف ىددذا الصدددد االستشددهاد مبسددألة التصددويت الدديت  

ز مدل االستهتار بالقوانُت الداخلية للمجلس وعدم االكًتاث من ذهة كانت ترب 
بالقضدددايا ادلصدددَتية الددديت كاندددت تطرح،ففدددي العمليدددة األوىل الددديت تعلقدددت بالتصدددويت 
للمقًتح اخلاص بتحديد مهلة للدخو  كان عددد ادلصدوتُت أربعدة وأربعدون مصدوت 

يف العمليددة الثانيددة ،أمددا 1961وىددو رقددم ال يعكددس عدددد ادلشدداركُت يف دورة أوت 
اليت خصصت للتصويت لصاحل إرذاء  مسألة الددخو  كدان عددد ادلصدوتُت سدبعة 
وعشرين،شلا يوحي أن عدد البدأس بدو مدن ادلدؤمترين يكدون قدد غدادر األشدجا  لفدًتة 
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قصَتة أو أنو كان ديتنع عن التصويت،و ساب عدد ادلشاركُت يف الدورة فون عدد 
لفًتة من الزمن أو امتنعوا عن التصويت ىدو  بالضدبط الذين غادروا قاعة األشجا  

 .15سبعة عشرة عضو
والظاىر أن فريقا احلكومة ادلؤقتة وىيئة األركان العامة يكونا قد استجال فًتة خروج 
بعددددض ادلددددؤمترين خددددارج القاعددددة ادلخصصددددة ألشددددجا  الدددددورة أو امتندددداع الددددبعض عددددن 

القاتدددل وادلنهدددك ل عصددداب، التصدددويت بفعدددل مدددرارة النقاشدددات وطابعهدددا الدددروتيٍت 
ليقوما بعد ذلك الفريقُت ادلتخاصمُت بتمرير الئحة صوت لصاحلها أقرت بضرورة 
إرذددددداء مناقشدددددة مسدددددألة الددددددخو  يف شدددددكل توصدددددية يستصددددددرىا اجملدددددالس الدددددوطٍت 
للثورة،وىو ما يفسر عودة اجلدا  العقيم والسجا  بُت ادلؤمترين يف اجللسة ادلسائية 

، حيد  اعتدرب بعدض ادلدؤمترين أن اجمللدس الدوطٍت 1961أوت  للرابع والعشدرين مدن
غدددا ينتهددك سدديادتو مبددا أنددو أخددذ يكددرس يف سياسددة متييددع القضددايا ادلصددَتية للثددورة 
وأعلنوا رفضهم إرذاء مناقشة قضية دخو  قيدادة الثدورة بالدداخل يف شدكل توصدية 

 .   16يتوىل اجمللس الوطٍت اصدرا ىا يف  اية األشجا 
 سياسي أم لجنة حرب: مكتب-5-9-

عمر  حينها قرر مكت  اجمللس الوطٍت تكليك جلنة مخاسية ،تشكلت من السادة:
 يق وعددددزا لدددددين،والرائدددددين عمددددر أوصددددد أمحددددد فرنسدددديس، أمحددددد بومنجددددل، بددددوداود،

وكلفها بدراسة مجيع ادلقًتحات اليت تقدم هبا ادلؤمترون وتكثيك التشاور معهم بجية 
شاورات مكثفة وسريعة مع ادلؤمترين خلصت اللجنة إىل ، وبعد م 17 قيق اإلمجاع

: 
 

 اإلبقاء علت قيادة موحدة وادلتمثلة يف احلكومة ادلؤقتة. -
توسدديع صددالحية مكتدد  اجمللددس الددوطٍت للثددورة اجلزائريددة، وختويلددو حددق  -

عدددات الددديت  ددددث بدددُت أعضددداء احلكومدددة ادلؤقتدددة، ويف االفصدددل يف النز 
واحلكومدددددة ادلؤقتدددددة يددددددعو حدددددا  حددددددوث ندددددزاع بدددددُت مكتددددد  اجمللدددددس 

 ادلكت ، اجمللس الوطٍت للثورة لالذتماع حلل النزاع.
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إنشاء جلنة حرب لتعزيدز الكفداح ادلسدلح بالدداخل، تتشدكل مدن وزيدر  -
الداخلية، وزير التسليح واالتصاالت العامة، قائد ىيئة األركان العامة 

 .18ورئيس احلكومة
ركان العامة يف التقرير الذي للوىلة األوىل  بدا واضحا أن بصمات ىيئة األ

خلصت إليو اللجنة اخلماسية اليت كلفهدا اجمللدس الدوطٍت إلذدراء مشداورات 
مكثفة مع كل أعضاء اجمللس واستصدار الئحة  قدق اإلمجاع،كاندت ذدد 
واضددحة،وىو األمددر الددذي سددجلو بعددض ادلددؤمترين حيدد  تسددألوا عددن مجددزل 

رب ادلدراد إنشداوىا،بل اعتدرب وذود قائد ىيئة األركان العامدة ضدمن جلندة احلد
السدديد بددن يوسددك ابددن خدددة ىددذه اللجنددة استنسدداخ للجنددة الوزاريددة احلددرب 

،يف مددؤمتر طددرابلس األو  للمجلددس 1960ادلسددتحدثة نظريددا منددذ ذددانفي 
 . 19الوطٍت للثورة اجلزائرية

شددكلت إذا زلاولددة ىيئددة األركددان العامددة لتثبيددت نفسددها عددرب أطددر تنظيميددة 
ة يف  اجمللس الوطٍت حينما  سعت لوضع قدم قوي داخل استحدثتها الثور 

ادلكتددد  السياسدددي ادلزمدددع إنشددداوه،زلاولة رائددددة سدددتعززىا الحقدددا يف دورات 
اجمللدددس الدددوطٍت وتلعددد  دور رئددديس يف تعطيدددل وشدددل مؤسسدددات الثدددورة مبدددا 
يفدددتح اجملددددا  لفددددض كدددل النزعددددات الدددديت مجعتهددددا مدددع فريددددق احلكومددددة ادلؤقتددددة 

سياستها ضلو احللو  القائمة علت ادلواذهة خارج أدراج والواليات الرافضة ل
 اجمللس الوطٍت للثورة.

بعددد مجددادرة ىيئددة األركددان العامددة ألشددجا  الدددورة تعثددرت أشددجا  دورة أوت 
، 26/08/1961،وك تسددددددتأنك إال يف اليددددددوم ادلددددددوايل أي بتدددددداريب1961

باعيدة حي  حاو  مكت  الددورة احلسدم يف التقريدر الدذي أعدتدو اللجندة الر 
بقيادة أمحد فرنسيس،لكن معارضة كرمي بلقاسم وخلضر بن طوبا  لقضية 
تواذد قائد ىيئدة األركدان العامدة يف اللجندة ادلزمدع إنشداوىا ، أخدرت عمليدة 

، شلدددددا دفدددددع مبكتددددد  الددددددورة إىل طدددددرح ادلقدددددًتح برمتدددددو 20احلسدددددم يف ادلسدددددألة
تون ادلصددو ، عضددو24: عدددد ادلصددوتُت:21للتصددويت وكانددت النتددائي كدداأليت

  03، ادلصوتون ب: ال:21بنعم:
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ىكدذا ذداءت نتدائي التصدويت علددت ادلقدًتح الدذي قدمتدو اللجندة اخلماسددية 
بقيددددادة أمحددددد فرنسدددديس،والذي أكددددد علددددت اإلبقدددداء علددددت سددددلطة احلكومددددة 
ادلؤقتة،ووسدددع مدددن صدددالحية مكتددد  اجمللدددس الدددوطٍت للثورة،كمدددا أقدددر أيضدددا 

مدددة ادلؤقتدددة،وزيرا باسدددتحداث جلندددة حدددرب ضدددمت إىل ذانددد  رئددديس احلكو 
الداخليددة والتسددليح واالتصدداالت العامددة ووزيددر الداخليددة باإلضددافة إىل قائددد 

 .22ىيئة األركان العامة
-II  وفشددل قددادة 9161تصدددا المجلددس الددوطني للثددورة مددا /جوا

 الداخل في مواجهة قيادة الثورة بالخارج:
/ذددددوان 05مدددداي/27ذدددداءت رددددروف انعقدددداد دورة اجمللددددس الددددوطٍت للثددددورة

، ذددد مجددايرة لتلددك الدديت شددهد هتددا الدددورات السددابقة،ذلك أ ددا ك 1960
تكددن مربرلددة مددن طددرف احلكومددة ادلؤقتددة وال مكتدد  اجمللددس الددوطٍت للثدددورة 
اجلزائرية، وال حىت من ثلثي أعضائو الذين خضدعوا يف النهايدة لتحدالك بدن 

استثنائية بلة وىيئة األركان العامة وضجطوا علت احلكومة ادلؤقتة لربرلة دورة 
للمجلس،عدددالوة علدددت ذلدددك فدددون ردددروف ىدددذه الددددورة ذددداءت كمحصدددلة 
حلالددة االنسددداد الدديت شددهدهتا مؤسسددة اجمللددس الددوطٍت للثددورة قبددل ذلددك منددذ 

،حيدددد  انتهددددت بطريقددددة شددددبو رعيددددة إىل التعليددددق، علددددت 1961دورة أوت 
الددرغم مددن أن أشددجا  الدددورة تواصددلت بطريقددة سددادىا الكثددَت مددن الجمددوض 

بوصدار بيان االختتام،عالوة علت ذلك أن ذات الدورة السابقة  واختتمت
الددددذكر كانددددت قددددد شددددهدت خددددر  لسدددديادة اجمللددددس بطريقددددة تددددنم عددددن عدددددم 
االكًتاث من طرف ادلؤمترين، ي  تجي  عدن اجللسدات اخلتاميدة مايقدارب 
من نصك ادلشاركُت يف الدورة وعددىم أربعة وأربعون ،فحيندا غدادر سدبعة 

الدددورة قبددل اختتامهددا بثالثددة أيددام ليلتحددق هبددم أعضدداء عشددر عضددو أشددجا  
ىيئددة األركددان بعددد ذلددك بيددوم شلددا ذعددل عدددد ادلتجيبددُت عشددرون عضددو،لكننا 
رأينا كيك أن اجمللس  غظ الطرف عن ذلك وك يتخذ أي إذراء جتاه ىدذا 
اخلر  لقوانينو الداخلية،وك تشر أيضدا اهاضدر مدن طدرف مقدرر اجللسدة إىل 

عضددداء ىيئدددة األركدددان العامدددة إذا أشدددجا  الددددورة قبدددل  ايتهدددا ذلدددك، غدددادر أ
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معددربين عددن تددذمرىم مددن ادلددت  الددذي دلددت اليددو  25/08/1961بتدداريب 
السلطة التشريعية للثورة و عجزىم عن تثبيت قائد ىيئدة األركدان العامدة يف 

، وك حيسددم اجمللددس الددوطٍت يف  ايددة أشددجالو 23جلنددة احلددرب ادلزمددع إنشدداوىا
، يف قضدددية اسدددتحداث مكتددد  سياسدددي وال جلندددة 27/08/1961بتددداريب

احلدددرب الددديت كدددان قدددد عرضدددها علدددت مدددا تبقدددت مدددن ادلدددؤمترين وصدددوتوا لفائددددة 
إنشدددددددائها وكمدددددددا عرضدددددددتها اللجندددددددة اخلماسدددددددية ادلعيندددددددة مدددددددن قبدددددددل اجمللددددددددس 

، لكددن اجمللددس يف النهايددة ك يستصدددر أي توصددية 24/08/1961بتدداريب
 .24نةأو الالئحة أشارت إىل نشوء اللج

لقد قفز اجمللس الوطٍت علت قراراتو بشكل كان يد  علت أن كال الفدريقُت  
كانا حيضر دلواذهة خارج األطر التنظيمية الديت اسدتحدثتها الثدورة، واختدتم 
أشددددجالو يف رددددروف سددددادىا التددددوذس واخليفددددة ،مددددن ذهتهددددا انتقلددددت ىيئددددة 

ي  ادلقر العدام األركان العامة بعد مجادرهتا ألشجا  دورة أوت إىل أدلانيا ح
 .25لفيدرالية ذبهة التحرير الوطٍت بفرنسا

 
 المناقشات الخاصة بطبيعة المكتب السياسي المنشود:2-7

رلدت ذددل النقاشدات الدديت خاضددها ادلدؤمترون فيمددا يتعلددق بالقيدادة ادلددراد اسددتحداثها 
يف شدددكل مكتددد  سياسدددي يتدددوىل إدارة شدددؤون اجلزائدددر ادلسدددتقلة بعيدددد اإلعدددالن عدددن 

سدددتفتاء إىل انعقددداد ادلدددؤمتر الدددوطٍت، تصددد  يف  ديدددد تركيبتدددو ، صدددالحيتو  نتدددائي اال
وعالقتددو باحلكومددة ادلؤقتددة و الواليدددات بالددداخل ،شلددا ذعدددل أشددجا  الدددورة تتحدددو   
 كعادهتا إىل حلبة صراع بُت  الك بن بلة وىيئة األركان العامة واحلكومة ادلؤقتة.

مددير أو علددت األقددل  ييددد القددادة لقددد بدددا واضددحا أن ىددذا   ددالك  كددان يريددد هت
بالدددداخل مدددن ادلؤسسدددات  الددديت كدددان يعتدددزم مشدددروع برندددامي  26ادليددددانيُت للواليدددات

ذبهددة التحريددر الددوطٍت اسددتحداثها، ألذددل ذلددك فددون العناصددر اهسددوبة علددت ىددذا 
، مبددا أن مشددروع الربنددامي كددان 27التحددالك كانددت تددرفض توسدديع رلددالس  الواليددات

دلكت  السياسي دلشداورات مدع الواليدات بجيدة انتخداب أعضداء يقر بضرورة إذراء ا
، مدددن ذهدددة أخدددرل طرحدددت قضدددية تواذدددد حدددزب ذبهدددة التحريدددر 28اجمللدددس الدددوطٍت
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الدوطٍت كهيكدل تنظيمدي بالدداخل  إىل ذاند  تنظديم الواليدات التارخييدة واقدًتح بدن 
داث بلة ومهدري مرحليدا اإلبقداء علدت سدلطة ىدذا األخدَتة يف ادلرحلدة األوىل السدتح

 . 29ىياكل الدولة أل ا ستنصهر يف النهاية داخل احلزب
ىكددذا بدددا وضددع ادلؤسسددات االنتقاليددة للثددورة عشددية االسددتقال ، كمددا أقددر ادللحددق 
الثاين الذي حدد ادلهام الفورية جلبهة التحرير الوطٍت ذلدك أن ىدذه األخدَتة رلدت 

فو ددا سددتتحو  إىل  ىددي النظددام أو الدولددة يف فددًتة االحددتال ، لكددن بعددد االسددتقال 
حدددزب، سددديتوىل إدارة شدددؤونو مكتددد  سياسدددي الدددذي يعمدددل بددددوره علدددت التحضدددَت 
النعقددداد ادلدددؤمتر الدددوطٍت وانتخابدددات اجمللدددس الدددوطٍت ،أمدددا عدددن احلكومدددة ادلؤقتدددة فدددون 
مهمتهدددا سدددتجدو أكثدددر فدددأكثر مؤقتدددة خدددال  ادلرحلدددة الددديت تلدددي اإلعدددالن عدددن نتدددائي 

ث باسدددم الدولدددة اجلزائريدددة مدددع احلكومدددة الفرنسدددية االسدددتفتاء،مبا أ دددا سدددتتوىل التحدددد
 .30وستزو  وريفتها  مبيالد اجمللس الوطٍت

أما اصوص تركيبة ادلكت  السياسي وعدد أعضائو  فلقد اقًتح  بوضياف أن 
،أما  31يكون ذا  طابعا سياسيا وعسكريا يف دن واحد و ت إمرة قائد عسكري

علت أىليتها للحكم ودعا  اجمللس كرمي فونو أكد علت  القيادة مجاعية وركز 
الوطٍت إىل تشكيل جلنة صرب أراء تعمل علت استشارة ادلؤمترين اصوص أعضاء 

 .32ادلكت  السياسي
ديت أمحد ركز علت اجلان  الدديقراطي يف تشكيلة ادلكت  السياسي واعترب األمر 

الثوري مبثابة زلك حقيقي دلصَت اجلماىَت الشعبية اليت رلت متعلقة بادلشروع 
،ألذل ذلك دعا إىل ضرورة أن يكون التمثيل  داخل ادلكت  متثيل فعليا، وعليو 

اعترب متثيل عضو من كل والية أمر ضروريا فضال عن بقية التنظيمات 
،مبا يعٍت توسيع العضوية داخل ادلكت  السياسي جلميع الشرائح 33اجلماىَتية

والفئات،وىو إذ اقًتح ذلك فونو علل ذلك مبهمة ادلكت  السياسي بناء علت 
مشروع برنامي اجلبهة وىي العمل لتحضَت ادلؤمتر الوطٍت،واحلالة ىذه فون انعقاد 

 . 34ىذا األخَت سيكون  صيل حاصل وتتويي جلهود ادلكت  السياسي
 الك بن بلة ىيئة األركان العامة ركز علت ضرورة أن تكون القيادة اجلديدة      

منسجمة ودع إىل ضرورة االقتصار علت عدد زلدود للعضوية يف ادلكت  
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السياسي بجية احلفاظ علت انسجام أعضائو، واعترب توسيع العضوية يف تشكيلة 
جلس الوطٍت للثورة يف حا  ادلكت  السياسي مبا جيعل منو مجعية شلاثلة للم

انضمام شلثلي الواليات وادلنظمات اجلماىَتية ىو مدعاة للعبثية ألن ىؤالء سيتم 
استشارهتم إىل حُت انعقاد ادلؤمتر الوطٍت ، فضال أن متثيلهم لن يكون ذا أمهية  

 .35كربل مبا أن القيادة اجلديدة سيكون مقرىا بالداخل
 للثورة بعد تشكيلو للمكت  السياسي أن يقوم كما اقًتح  أن يقوم اجمللس الوطٍت

بوحاطة ىذا األخَت بأمانة عامة تنتخ  من أعضاء اجمللس الوطٍت للثورة  تعمل 
يف انتظار انعقاد ادلؤمتر الوطٍت علت حل اخلالفات بُت ادلكت  السياسي 

 والواليات بشأن توسيع رلالس ىاتو األخَتة كما  ل ادلشاكل التنظيمية أيا كانت
 .36طبيعتها

أما العقيد ىواري  بو مد الدين فونو أكد علت ضرورة  ديد العضوية يف ادلكت  
السياسي ودعا إىل اختيار الشخصيات القوية اليت جتعل من ادلكت  السياسي 
فريق قوي ومنسجما ،كما طال  بتخويلو السلطات ادلطلقة لتفادي تكرار 

تحدثتها الثورة من قبل، األمر الذي التجارب الفاشلة للهيئات القيادية اليت اس
سيؤىلو دلواذهة التحديات اليت تفرضها مرحلة ما بعد االستقال  مبا يف ذلك 

 .37اتفاقية ايفيان
لجنددة سددبر ا راا و الجولددة األخيددرة فددي التنددافس علددى السددلطة داخددل 7 -4

 المجلس الوطني:
لددس ، دخددر ذلسددة عقدددىا اجمل1962شددكلت ذلسددت أمسددية اخلددامس مددن ذددوان 

الددوطٍت وفددق القددوانُت الداخليددة جلبهددة التحريددر الوطٍت،فبعددد أن استشددارة جلنددة سددرب 
اآلراء مجيدددع ادلدددؤمترين النتقددداء قائمدددة تشدددكل ادلكتددد  السياسدددي  ظدددت بقبدددو  ثلثدددي 
أعضاء اجمللس الوطٍت أعلن رئيس اللجنة السيد زلمد بن حيدي نتدائي عمليدة السدرب 

 اليت قامت هبا اللجنة:
  السياسددددي القيددددادة ذديددددة و الوحيدددددة جلبهددددة التحريددددر يعتدددرب ادلكتدددد -

الدددوطٍت بدددُت دوريت اجمللدددس الدددوطٍت للثدددورة و إىل غايدددة  انعقددداد ادلددددؤمتر 
 الوطٍت.
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أغلبيدددة ادلدددؤمترين دثدددروا أن تكدددون تشدددكيلة ادلكتددد  السياسدددي زلددددودة  -
 العدد.

أمجدددددددع ادلدددددددؤمترون علدددددددت  ديدددددددد أعضددددددداء ادلكتددددددد  السياسدددددددي بسدددددددبعة  -
 شخصيات .

 ،كحد أقصت النعقاد ادلؤمتر الوطٍت.1962اية صيكحددت   -
أما فيما خيص القائمة اليت حظيت بثلثي أصوات اجمللس فون اللجندة  -

 فشلت يف  قيق ذلك.
وعليو فون جلنة سرب اآلراء أعلنت و ىي تعرب عن تأسفها علت فشلها  يف تأديدة 

ثلثدددي أعضددداء مهمتهدددا بدددالنظر إىل أ دددا ك تدددتمكن مدددن انتقددداء قائمدددة  ظدددت بقبدددو  
اجمللس، ألذل ذلك اقًتحت علت ىذا األخَت ،القيام مرة أخرل بتعيُت جلندة ثانيدة 

 دون اخلوض يف نقاش عام حو  سب  فشل اللجنة.
إىل ذلكددم احلددُت رلددت أشددجا  اجمللددس الددوطٍت تكتسددي طابعهددا العددام القددائم علددت 

روقدة القاعدة السجا  السفسطائي تارة واللجط السياسي تدارة أخدرل والكولسدة يف أ
ادلخصصدددددة ل شددددددجا  تاريدددددة أخددددددرل،لكن أن يتحدددددو  النقدددددداش الربدلددددداين إىل حالددددددة 
االنسداد اليت جتعل من غدَت ادلمكدن مواصدلة األشدجا  فهدذا الدذي ك تسدجلو ذدل 
زلاضددددر الدددددورات الدددديت عقدددددىا اجمللددددس الددددوطٍت منددددذ تأسيسددددو،لكن يبدددددوا أن ليلددددة 

ت وسللفددات حددرب التحريددر ، محلددة معهددا تراكمددا1962اخلددامس مددن شددهر ذددوان
برمتها لتحو  حلبة اجمللس الوطٍت من ساحة سجالية ألذل التنافس علت السلطة 
إىل حلبددة حقيقيددة اسددتبدلت فيهددا لجددة احلددوار الربدلدداين إىل لجددة سدداقطة كانددت تنددذر 

 بانفجار الوضع وادلواذهة العسكرية احلاعة بُت فرقاء السالح.
اهاضدددر و حالدددة التدددوتر الددديت ميدددزت اللجدددة  ويكفدددي للتددددليل علدددت ذلدددك تتبدددع ذات

ادلستعملة بُت ادلؤمترين بعد أن أعلنت اللجنة السابقة الذكر عن فشلها، ي  تبٌت 
البعض طرح اللجنة القاضي بعدم فتح نقاش عام حدو  أسدباب فشدلها واالقتصدار 
علت تقدمي تقرير مفصل للجنة ثانيدة سدتكلك بدذات ادلهمدة كدي يتسدٌت ذلدا  جتداوز 

.من ذهة أخرل كانت عملية فتح 38لعقبات اليت حالت دون صلاح اللجنة األوىلا
النقاش العام بالنسبة للفريق األو  وىو اهسوب علت احلكومدة ادلؤقتدة كاندت تعدٍت 
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إبددراز كددل ادلتخددذ والضددجائن ادلًتاكمددة طددوا  سددنوات احلددرب كمددا أن البددوح بأسددرار 
لبية دون  قيقهدا لثلثدي ادلصدوتُت اللجنة أي الكشك عن القائمة اليت حظيت بأغ

قدددد يعطدددي الفرصدددة لعناصدددر ىدددذه القائمدددة حدددق الدددرد وبالتدددايل فدددون أشدددجا  اجمللدددس  
سددتخًت  القددانون الددداخلي للمجلددس الددذي يددنص علددت أن االقددًتاع يكددون بالنسددبة 
ل شددخاص سددريا،عالوة علددت ذلددك فددون البددوح بالقائمددة أمددام اجمللددس سدديجعل مددن 

نفسددددها قيددددادة ذديدددددة حددددىت ولددددو ك تتحصددددل علددددت ثلثددددي  ىددددذا األخددددَتة تعتقددددد يف
 .39الناخبُت

فحددُت اعتددرب  ددالك بددن بلددة ىيئددة األركددان العامددة اسددتحداث جلنددة ثانيددة قبددل فددتح 
نقداش عددام حددو  أسدباب فشددل اللجنددة األوىل ىددو مددعاة للعبثيددة واسددتهتار بسدديادة 

للسدَت احلسدن  اجمللس الذي ىدو مؤىدل سدلفا لطدرح مجيدع القضدايا الديت يدراه ضدرورية
،كما ركز علت ضرورة أن تقوم اللجنة 40ألشجالو حىت وإن تعلق األمر باألشخاص

اليت كدادت أن تتحصدل علدت ثلثدي النداخبُت واعتدرب األمدر  41بالكشك عن القائمة
ال ديس بالعرف الذي ذرت عليو أشجا  دورات اجمللس الوطٍت  للثورة حينمدا يدتم 

 . 42قبو  النسيباإلعالن عن القائمة اليت حظيت بال
ويف أثناء اعتزام مكت  اجمللس الوطٍت تنظيم عملية تصويت بجية  ديد عمل جلنة 
سرب اآلراء ادلعتزم انتخاهبا ثانية ىل يتوقك علت مناقشة النقطة اخلامسة مدن تقريدر 
اللجنددة السددابقة الددذكر أي تشددكيلة ادلكتدد  السياسددي أو تعيددد مناقشددة كددل النقدداط 

 .43الفريق األو  فشل يف مهمتو؟دفعة واحدة مبا أن 
-يف ذلدك احلدُت أثدار العقيدد طداىر زبددَتي قضدية اعتزامدو التصدويت بثالثدة وكدداالت

ادعدت  -إعاعيدل مصدطفت زلفدوظ باسم الرواد عمار مالح ،زلمدد صداحل حييداوي،
،شلدددا خيولدددو أربعدددة أصدددوات فكدددان رد رئددديس 44أندددو مفدددوض مدددن رللدددس الواليدددة األوىل

وغددَت معددًتف بدداحلق ادلزعددوم لقائددد الواليددة األوىل كمددا ذكددره  احلكومددة ادلؤقتددة سددريعا
بأن احلكومة ادلؤقتة قبل انطال  أشجا  الدورة راذعدت الوكداالت وقددمتها دلكتد  
الدورة،عالوة علت ذلك فون نظام الوكداالت ذدرت العدادة أن يدتم الفصدل فيدو قبدل 

لدس الدوطٍت بعدد انطال  أشجا  الدورة أل دا كاندت تدودع مكتوبدة لددل مكتد  اجمل
، 45أن يتسددلمها مددن احلكومددة ادلؤقتددة ، وأكددد أن زبددَتي ال ديتلددك إال صددوتا واحدددا
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وعلدددت الدددرغم مدددن أن قائدددد الواليدددة األوىل حددداو  إضدددفاء الشدددرعية علدددت الوكددداالت 
ادلزعومدة علدت اعتبدار أندو كدان مكلدك مدن طدرف احلكومدة ادلؤقتدة بتنصدي  رللسدها 

لُت ادلعينُت من طرف زبدَتي ك حيصدلوا بعدد علدت اجلديد،فون بن طوبا  اعترب ادلمث
 .46اعتماد احلكومة ادلؤقتة

وألذدل الفصدل يف تلدك  ادلسدألة النظاميددة واحلفداظ علدت اسدتمرارية أشدجا  الدددورة، 
استفسر رئيس مكت  اجمللس الوطٍت لدل رئديس احلكومدة ادلؤقتدة ىدل توذدد  دوزة  

لواليددة األوىل فكددان رد بددن خدددة ىددذه األخددَتة الوكدداالت ادلزعومددة مددن طددرف قائددد ا
 .47بالنفي

حينها تدخل بن بلة  بأسلوب متوترا وأعلدن مسداندتو لقائدد الواليدة األوىل وىدو إذ 
ألذدل انضدمام قدادة الواليدة األوىل إىل  الفدو ضدد احلكومدة  48فعل ذلك فونو ناور

عددن  ادلؤقتددة،فاعترب رئدديس احلكومددة ادلؤقتددة موقددك بلددة ىددذا يددنم عددن مندداورة خددرج هبددا
إمجاع فريق احلكومة ادلؤقتة الذي ىو ذزء منها مبا أنو نائ  الرئيس ،حينها اشدتط 
بدددن بلدددة غضدددبا وقدددام بشدددتم رئددديس احلكومدددة ادلؤقتدددة،فقام بدددن خددددة علدددت اثدددر ذلدددك 
مبجدددادرة أشدددجا  الددددورة مث حلدددق بدددو بعدددض فريدددق احلكومدددة ادلؤقتدددة ذددداعلُت مدددن دورة 

 اجمللس معلقة ألذل غَت مسمت.... 
يف اجلولددددة  الطبيعددددي إذا  أن تنتهدددي أشددددجا  الددددورة إىل مدددا انتهددددت اليدددو، كدددان مدددن

األخددَتة الدديت سددجلت علددت حلبددة اجمللددس ، يدد  كددان كددل صددوت ذدددير بتحقيددق 
الفدوز علدت اخلصددم ألذدل ذلدك طرحددت مسدألة توسديع العضددوية يف اجمللدس الددوطٍت  

تفسددر زلمددد كمددا رأينددا سددابقا، ويف أثندداء ادلناقشددات الحظنددا سددابقا أيضددا كيددك اس
روينددة عددن الواليددة السادسددة عددن أحقيتددو يف التصددويت باسددم الوكدداالت األربددع الدديت  
كان ديتلكها ونبو مكت  اجمللس أندو قددمها قبدل بدايدة األشدجا ، كدان حريدا بقائدد 
الواليددة األوىل أن يتدددخل حينهددا أسددوة مبمثددل الواليددة السادسددة الددذي أكددد مكتدد  

باسم رللس واليتو، شلا جيعل موقك طاىر زبَتي اجمللس  الوطٍت أحقيتو للتصويت 
يشدددوبو الكثدددَت مدددن الريبدددة فلدددو كدددان ديتلدددك الوكددداالت فعدددال لطدددرح القضدددية يف بدايدددة 
األشددجا ،والظاىر أن ىددذا األخددَت يكددون قددد اسددتدرج يف أروقددة اجمللددس الددوطٍت مددن 

اندت طرف  الك بن بلة وىيئة األركان العامة يف أثنداء عمليدة االستشدارات الديت ك
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تقدددوم هبدددا جلندددة سدددرب اآلراء ،وزج بدددو يف مجدددامرة مدددع مكتددد  اجمللدددس الدددوطٍت  كاندددت 
نتائجها ستعزز من حضور  الك بدن بلدة ىيئدة األركدان  يف كلتدا احلدالتُت،   يد  
إذ  اعتمدت وكاالت قائد الوالية األوىل فون األصوات ادلعًتف هبا ستضاعك من 

مددر فددون األمددر سددينتهي بشددلل أشددجا  حظددوظ رلموعددة بددن بلددة، ويف حددا  تعددذر األ
الددددورة واحليلولدددة دون متكدددن فريدددق احلكومدددة ادلؤقتدددة الدددذي كدددان سددديحظت باألغلبيدددة 
النسدددبية،أغلبية كدددان بومكا دددا أن تكدددرس و تأسدددس لشدددرعية ثانيدددة لفريدددق احلكومدددة 
ادلؤقتة،وسدديكون مددن الصددعوبة مبكددان يف إسددًتاتيجية  ددالك بددن بلددة وىيئددة األركددان 

 تقويضها .
لقدددد كاندددت ادلعركدددة الفاصدددلة بدددُت احلكومدددة ادلؤقتدددة و دددالك بدددن بلدددة وىيئدددة األركدددان  
تتطل   قيق  ثلثي أصوات الناخبُت من أعضاء اجمللس الدوطٍت ألذدل ذلدك فوندو 
يف أثندداء بديددة االستشددارات الدديت نظمتهددا جلنددة سددرب اآلراء  شددهدت األروقددة اهاذيددة 

شددهدت تشددني كبددَت بددُت ادلددؤمترين ذددراء للقاعددة ادلخصددص لدددورة طددرابلس األخددَتة ،
الكولسددة الدديت كددان يقددوم هبددا طرفددا الصددراع ويبدددوا أن  ددالك بددن بلددو وىيئددة األركددان 
العامة كان األكثر اندفاعا  وعدوانية يف ىذا االجتاه حلسم ادلوقك لصداحلو بدالظفر  

/صدددوت وىدددو مدددا ك حيققدددو مندددذ انطدددال  أشدددجا  الددددورة ، 45بأغلبيدددة الثلثدددُت أي 
الشددواىد يف ذلددك غددَت بعيدددة  يدد  رأينددا سددابقا أن اجمللددس الددوطٍت كددان قددد نظددم و 

قبل احلادثة اليت فجرت الدورة ثالث انتخابات عدا تلك اليت حقق فيدو ادلصدوتون 
اإلمجاع  حينما تعلق األمر بالتصويت لصاحل إقرار مشروع  برندامي ذبهدة التحريدر 

ة مددددددن اجللسددددددة الثانيددددددة بتدددددداريب الوطٍت،أمددددددا يف االنتخابددددددات الدددددديت خصصددددددت بدايدددددد
،فون األغلبيدة النسدبية كاندت دائمدا لصداحل احلكومدة ادلؤقتدة سدواء 27/05/1962

دلا تعلق األمر باستبدا  مكت  اجمللس الوطٍت حي  حققت فريق احلكومة ادلؤقتدة 
صددددوت،ويف انتخابددددات 29صددددوت أمددددا  ددددالك بددددن بلددددو وىيئددددة األركددددان العامددددة38

لصدددداحل احلكومددددة 39ية إىل ذددددو  األعمددددا  سددددجل اخلاصدددة بددددودراج قضددددايا إضدددداف
 صوت ذليئة األركان العامة.28ادلؤقتة و

وعلددت الددرغم مددن األغلبيددة نسددبية الدديت حققتهددا احلكومددة ادلؤقتددة فو ددا ك  تسدداعدىا 
بالظفر  بثلثي أصوات الناخبُت،فكيك بتحالك بن بلو وىيئة األركان العدام الدذي 
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حددىت األغلبيددة النسددبية،والظاىر أن أذددواء رددل  سدداب األصددوات بعيددد عددن  قيددق 
الدورة برمتهدا كاندت تسدَت ضلدو االنفجدار و ويدل الصدراع خدارج أروقدة اجمللدس لكدن 
طرفا الصراع علق دما  كانت  مل معها سراب سرعان ما تبدد للناررين  وذعل 
 ددالك بددن بلددو وىيئددة األركددان العامددة يعتقددد يف اسددتحالة  قيددق طموحدداهتم داخددل 

 ة اجمللس.أروق
كانددت نتيجددة انسددحاب رئدديس احلكومددة ادلؤقتددة  و بعددض الددوزراء مددن أشددجا  دورة 
طددرابلس األخددَت إيددذانا بانشددطار اجمللددس الددوطٍت للثددورة الددذي رددل إىل ذلكددم احلددُت 
يؤدي يف دور زلدوري حيدتكم اليدو ادلتخاصدمون سدواء مدن الدداخل ضدد قيدادة الثدورة 

ة ادلؤقتددددة  وىيئددددة األركددددان العامددددة منددددذ ، أو بددددُت احلكومدددد1956باخلددددارج منددددذ أوت
،دور زلوريا  لعبو اجمللس الوطٍت طيلة فًتة احلدرب أىلدو ليكدون حلبدة 1961صيك

صدراع شددديد بددُت العصدد  ادلتندداحرة والزعمداء الطمددوحُت لتبددوء مناصدد   قياديددة يف 
 ىيئات الثورة.

لدت بردلدان إن ىذه الظاىرة ىي اليت تفسر يف ذوىرىا التعديالت ادلسدتمرة الديت طا
عضددددددو مث 34،حيدددددد  كددددددان عدددددددد أعضددددددائو 1956الثددددددورة منددددددذ تأسيسددددددو يف أوت

عضددددددددددددددددددددددددددددددددددو يف دورة 56،مث 1957عضددددددددددددددددددددددددددددددددددو يف أوت54تضدددددددددددددددددددددددددددددددددداعك إىل 
،لينتهددددددددددددي بددددددددددددو ادلطدددددددددددداف يف  الدددددددددددددورة ادلعلقددددددددددددة 1960ذددددددددددددانفي159ديسددددددددددددمرب
عضو، ىذا التضاعك ك تكدن تفرضدو ردروف الكفداح 67، ب1962ماي/ذوان

اسدية  بقددر مدا فرضدتو رغبدة العصد  ادلتصدارعة ادلسلح وال احلاذدة للكفداءات السي
لتأكيددددد متوقعهددددا داخددددل بردلدددددان الثددددورة ،والشدددداىد يف ذلدددددك أن نسددددبة حضددددور فئدددددة 
السياسيُت كانت يف تقلص مستمر داخل اجمللس إىل أن اضلصرت يف ثلة قليلدة يف 

 .1962صيك
بددل لقدد اسدتجل أنصددار بدن بلددة انسدحاب فريددق احلكومدة ادلؤقتددة مدن أشددجا  الددورة ق

 ايتها  استجال  سافرا  ي  قاموا بصياغة  زلضر تقصَت وقعو أربعون مؤمتر ضد 
احلكومددة ادلؤقتددة ادلنسددحبة مددن أشددجا  الدددورة دون أن ختطددر مكتدد  اجمللددس الددوطٍت 
وقاموا بتزكية ادلكت  السياسي بتشكيلتو اليت ك  قق  ثلثي أصوات الناخبُت ليلدة 

شجا  الدورة،لتنزلق بدذلك الثدورة عشدية االسدتقال  مجادرة رئيس احلكومة ادلؤقتة أل
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يف حدددرب شدددبو أىليدددة بدددُت رفقددداء السدددالح ك تنتهدددي إال باسدددتقالة احلكومدددة ادلؤقتدددة 
 .  1962واعًتافها بسلطة ادلكت  السياسي بتاريب السابع من شهر أوت
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لعامة اليت كانت  ضر لبسط نفوذىا علت واليات تراىن عليها وىيئة األركان ا

  الداخل.
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،  علبة مصورة رقم1961/أوت24يوم  - 14  

الستهتار بالقوانُت الداخلية للمجلس  تشكل ىذه احلالة دليل علت ا - 15-
ألن مسار ادلناقشات سيثبت أن العدد الذي مت ذكره يف ادلنت وك يصوت كان 

خارج أشجا  الدورة بدليل أنو رل خارج األشجا  اىل تاريب 
حي  مت التصويت علت تقرير اللجنة اخلماسية كما سنبُت 26/08/1961
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،ذلسة 1961دورةأوتم.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج. - الحقا.أنظر:
 :C024 ، علبة مصورة رقم1961/أوت26يوم

 
 C022:  - ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت،

، علبة مصورة رقم1961/أوت24يوم  16  
  عُت السيد أمحد فرنسيسس رئيس ذلذه اللجنة، أنظر: -17 

C022:   ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت،
مصورة رقم، علبة 1961/أوت24يوم   

 C022:  -- ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت،
، مداخلة أمحد فرنسيس، علبة مصورة رقم1961/أوت24يوم  18  

،ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت -19
 ، مداخلة السيد بن يوسك ابن خدة علبة مصورة رقم1961/أوت24يوم

C022 
،ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت- 20  
 C024 ،مداخلة العقيدين كرمي وبن طوبا  علبة مصورة رقم1961/أوت26يوم

 C024:  - ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت،
، علبة مصورة رقم1961/أوت27يوم  21  

،ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت  -22  
 رقم:،مداخلة رئيس اجللسة عمر بوداود علبة مصورة 1961/أوت26يوم

C024  
 C022:  - ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت،

، علبة مصورة رقم1961/أوت25يوم  23  
 C024:  - ذلسة 1961م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورةأوت،

، علبة مصورة رقم1961/أوت27يوم  24  
25 Mohammed harbi: Le F.L.N;OPCIT;P:281 
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ليمة اليت وذهتها احلكومة ادلؤقتة استفسر العقيد ىواري بومدين عن طبيعة التع- 
  26إىل الواليات  واليت دعت فيها إىل ضرورة

تقدمي الدعم للجنة ادلؤقتة، استفسر عن طبيعة ىذا الدعم بطريقة أثارت الشبهة 
لدل فريق احلكومة ادلؤقتة،فكان رد زلمد يزيد حازما حينما أكد أن الدعم اقتصر 

ؤقتة وليس كل عناصرىا.أنظر: علت عناصر ذبهة التحرير يف اللجنة ادل
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

   04ملك12وزلمد يزيد علبة رقم ، مداخلة بومدين،1962/ماي31يوم
04ملك-12رقم      

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة
مدين علبةو ب ، مداخلة منجلي ،سليمان،1962/ماي31يوم  27  -  

04ملك-12رقم     - 
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

، مداخلة زلمد يزيد علبة1962/ماي31يوم   28  
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة-  29  
-12رقم  ، مداخلة أمحد بن بلة وعبد احلميد مهري علبة1962/ماي31يوم

   04ملك
04ملك-12رقم      

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27شيك:و.م.و.ث.ج.دورةم.و.ل ر 
، مداخلة زلمد يزيد علبة1962/ماي31يوم   -   30  

04ملك-12رقم     - 
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

، مداخلة زلمد بوضياف علبة1962/ماي31يوم   31  
04ملك-12رقم       

لسة ،ذ1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة
، مداخلة كرمي بلقاسم علبة1962/ماي31يوم  - 32  
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لقد اعترب الطاىر زبَتي قائد الوالية األوىل متثيل الواليات يف ادلكت   -33

 السياسي أمر ال مناص منو ألذل تسهيل مهمة ادلكت  بالداخل مبا أنو   
كان مقرر أن يقوم بوذراء معاينة للوضع الداخلي وىو األمر الذي لن يتم إال 
مبساعدة الواليات،كما اعترب متثيل ادلنظمات اجلماىَتية غَت ذا أمهية مبا أ ا 

  منضوية يف الواليات.أنظر:  
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

   03ملك-13رقم   ، مداخلة العقيد طاىر زبَتي علبة1962/ذوان03يوم
 

توسيع العضوية يف ادلكت  اعترب زلمد خيضر مقًتح ديت أمحد اخلاص ب -34
السياسي للمنظمات اجلماىَتية عائقا إضافيا  سيعزز من شلل ادلؤسسات كما 

اعترب بن بلة األمر سابقة خطَتة قد تفتح األبواب يف  ادلستقبل جلميع التنظيمات 
أيت أمحد من ذهتو أكد أن األمر  لكي تطال   ق التمثيل يف اذليئات العليا،

ة بقدر ما يؤسس لنظام دديقراطي.أنظر: لن يجدو سابقة خطَت 
،ذلسة، 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

علبة  ، مداخلة ديت أمحد، زلمد خيضر وبن بلة،1962/ماي31يوم
 04ملك12رقم

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة -35   
-12رقم  امسة علبة، مداخلة قاضي بوبكر عن الوالية اخل1962/ماي31يوم

   04ملك
04ملك-12رقم     - 

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة
، مداخلة الرائد قايد أمحد علبة1962/ماي31يوم   36  

يبدو أن ادلواذهة والسجا  بُت  الك بن بلة وىيئة األركان العامة أخذ خال   
أخذت  طابعا رقم ادلناقشات اليت خصصت الستحداث ادلكت  السياسي 

04ملك-13   
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،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة
، مداخلة زلمد بن حيي علبة1962/ذوان05يوم  -   37  

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة -38
  زلمد يزيد، كرمي بلقاسم علبة ، مداخالت  زلمد خيضر،1962/ذوان05يوم

 04ملك-13رقم 
04ملك-13م رق    - 

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة
، مداخلة بن طوبا  وكرمي بلقاسم علبة1962/ذوان05يوم  39  

04ملك-13رقم      
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

، مداخلة الرائد علي منجلي علبة1962/ذوان05يوم  - 40  
زعماء اخلمس،العقيد زلمدي سعيد والرائد حاج ضمت القائمة عالوة علت ال -

  41بن عال
لقد استعمل العقيد ىواري بومد الدين مصطلح األغلبية حينما طال   -

  42  بالكشك عن القائمة اليت حظيت اليت كانت أوفر حظا لكنها
ك تتحصل علت ثلثي الناخبُت شلا يوحي أن  الك بن بلة ىيئة األركان كان يرل  

 كس  ادلعركة سلفا.أنظر:يف نفسو قد  
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

 04ملك-13رقم     دين علبة، مداخلة العقيد ىواري بوم1962ان/ذو 05يوم
  

04ملك-13رقم     - 
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

، مداخلة زلمد بن حيي علبة1962/ذوان05يوم   43  
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04ملك-13رقم      
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة

، مداخلة العقيد طاىر زبَتي علبة1962/ذوان05يوم  - 44  
04ملك-13رقم     - 

،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة
، مداخلة بن يوسك بن خدة علبة1962/ذوان05يوم   45  
،ذلسة 1962/ذوان05اي/م27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة- 46--
-13رقم   ، مداخلة العقيدين  زبَتي وبن طوبا  علبة1962/ذوان05يوم

   04ملك
تلكم دخر كلمة سجلتها زلاضر اجمللس الوطٍت يف دورتو غَت ادلكتملة يف  -47

بردلان  ،لينتهي ادلسار الطويل الذي قطعو1962ليلة السادس من شهر ذوان
وائح بل األدىت أ ا ك ترفع رعيا ذلساهتا الثورة دون أن يستصدر توصيات أو ل

 وتعلن اختتامها.أنظر:  
،ذلسة 1962/ذوان05/ماي27م.و.ل رشيك:و.م.و.ث.ج.دورة  

رقم   ، مداخلة رئيس احلكومة بن يوسك بن خدة  علبة1962/ذوان05يوم
   04ملك-13

أن بن بلة ذاءه إىل غرفتو بفند  ادلهَت حي  كان  يذكر علي ىارون -48
اليت كانت تقوم هبا ص اإلقامة ألعضاء اجمللس الوطٍت يف أثناء االستشارات  سلص

جلنة سرب اآلراء وعرض عليو تشكيلة ادلكت  السياسي  اليت تضم فضال عن 
الزعماء اخلمس  حاج بن عال وزلمدي سعيد وىي القائمة اليت كانت يف نظر بن 

 ورة فو  كل شيئ،بلة مؤىلة لتحظت بقبو  ثلثي األصوات،وتضع مصلحة الث
لكن ىارون يروي أنو اعترب األمر غَت مقبو  ألنو أكد لا بلة ضرورة إضافة 

الباءات الثالث بالنظر إىل مسَتة ثورية وكقادة بارزين خال  سنوات الثورة،لكن 
بن بلة ك يكن مستعد لذلك بل اقًتح إضافة عضو أو عضوين من فيدرالية ذبهة 

إضافة الباءات الثالث،ويبدو أن بن بلة كان يريد التحرير الوطٍت بفرنسا علت 
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احتواء الفيدرالية اليت يف نظره رلت  ت الوصاية ادلباشرة لبوضياف غرديو كما 
 اعترب مشروع برنامي طرابلس الذي حضرتو الفيدرالية ىو من وحي بوضياف.

 29 -28مرذع سابق:ص: خيبة االنطال ، علي ىارون: أنظر:
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 الليفي بروفنس 

 الحملة السعدية على السودان حولوثيقة غير منشورة 

 المغرب –القاضي عياض جامعة  –زبير ى لوبن. د 

 المغرب –القاضي عياض جامعة  –مغار آيت او سمير . د 

 

تعد الوثيقة موضوع ىذه الدراسة واحدة من الوثائق الفريدة، ألهنا الوحيدة      
اليت أمر هبا السلطاف السعدي أضبد اؼبنصور سنة اليت تبقت من أرشيف اغبملة 

و. وىي وثيقة تؤكد ما جاء يف ـ ضد اؼبملكة اإلسالمية لكاو وسببوكت0951
 وزهىة اغبادي لفإرراي مناىل الصفا للفشتايلاؼبصادر األساسية حوؿ اغبملة ك

 .تاريخ السوداف لعبد الرضباف السعديو  تاريخ الفتاش حملمود التنبكيتو 

، أما مرسلها رهو الباشا ؿبمود ـ0950دجنرب  7يـو يعود تاريخ الرسالة إىل    
زرقوف القائد العاـ للحملة السعدية، ومستقبلها ىو أحد أرراد أسرة أقيت، الشيخ 

ـ. ويدور 0959ررباير  0يـو  القضاء بتمبوكتوي توىل الذعمر بن ؿبمود أقيت 
مضموف الرسالة حوؿ االزتفاضة اليت ازدلعت بتومبكتو بعد احتالؿ السعديُت 

إرساؿ وحدة ؽبا، واإلجراءات السعدية ؼبواجهة ىذه االزتفاضة، اؼبتمثلة يف 
مها بامي بن بروف  السعدي يشاعبعسكرية موالية يًتأسها رارساف من أركاف 

. وقد وجدت ىذه الرسالة ضمن أحد اجملاميع والقائد مصطفى إلعادة النظاـ
من اؼبكتبة اؼبلكية  امهم امن مكتبة اإلسكولاير، والذي يضم جهءبالقسم العريب 

 السعدية القددية.

 Le document qui fait l’objet de cette communication, est un 

document unique, puisque c’est le seul qui reste des archives de la 

conquête ordonnée par le sultan saadien Ahmad al-Mansour en 

1590 contre le royaume musulman de Gao et Tombouctou. 
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C’est un document qui viens renforcer les sources fondamentale 

sur cette expédition, comme Manahil al-safa d’al-Fachtali, 

Nuzhat al-hadi d’al-Ifrani, Tarikh al-Fattach de Mahmoud al-

Tinbukti et surtout Tarikh al-Soudan de Abd al-Rahman al-

Saadi. 

Le document qui est une lettre datée du 7 décembre 1591, fut 

envoyée par le pacha Mahmud Zarqun commandeur générale des 

troupes saadiennes, à un membre de la famille Aqit, qui est le 

cheikh Omar ben Mahmud Aqit, cadi de Tombouctou depuis le 

1er février 1585. Son contenu tourne autour de la révolte de 

Tombouctou après sa conquête par les Saadiens, et les procédures 

Saadienne pour affronter cette révolte, en envoyant un 

contingent loyaliste commandé par deux officiers de l’état major, 

Bami ben Barun et le qaid Mustafa pour rétablir l’ordre dans la 

ville. La lettre fut trouvée par E. Lévi provençal, dans un recueil 

factice au fond arabe de la bibliothèque de l’Escurial, qui 

comprend une importante partie de l’ancienne bibliothèque 

royale saadienne.  

يعترب ليفي برورنساؿ من بُت الباحثُت اؼبستعربُت الذين تركوا بصمات متميهة يف 
ربعد توظيفو الرصيد العلمي الذي خلفو؛ فضل يف تاريخ اؼبغرب بالبحث ؾباؿ 

نشر رباؼبنطقة  اىتم برورنساؿ ،يف مصلحة الشؤوف األىلية بشماؿ اؼبغرب
 عن متعددة ( مقاالتLes Archives berbèresباألرشيفات الرببرية )

 لمدرسة العليا للغة العربيةلازتقالو  إثر وعلى .ثنوغراريا واألركيولوجيااللهجات واإل
ػ بإشارة من العميد  بدأ ـ معهد الدراسات العليا اؼبغربية(0590 ستصبح سنة)
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ركه ، وطيلة سنوات دراستو باالشتغاؿ على أطروحتو "تاريخ الشررا"ػ  يسروي با
 ي.سىنري باشالة دبعية موقع على اؼبغرب، رأقبه دراسة حوؿ أحباثو يف 

واقًتاف خراج الوثائق من األرشيفات ، اىتمامو بإليفي برورنساؿ كاف وراء سبيه
اؼبعنوزة بػ: أطروحتو الثازية وىو ما يعكسو موضوع ، اظبو بنشر الوثائق الدرينة

رفي  ؛ـ0591وتوجهو العلمي للسنوات ما بعد ، "النصوص العربية يف ورغة"
العمومي مهمة  إليو وزير التعليم دَ أسنَ  حيث، ىذا التاريخ سارر إىل إسبازيا 

رهرس للمخطوطات باقباز  عن الوثائق الكفيلة سكولايرمكتبة اإل البحث يف
ىناؾ سيعثر بُت ؾبموعة من  ؛والتاريخالعربية اػباصة بالعلـو الدينية واعبغراريا 

 استغل إقامتو بإسبازيا لنسج كما ،موحدية قاـ بنشرىا ةاألوراؽ على وثائق ديوازي
 عالقات وثيقة مع اؼبؤرخُت واؼبستشرقُت اإلسباف.

توصل لنشر زصوص  ،باؼبغرب اصةوبفضل معررتو خبهائن الكتب العمومية واػب
رسائل يف اغبسبة وزقائش عربية  وثالثيري عبد اهلل كمذكرات اله عربية جديدة  

، وؾبموعة من النصوص التارخيية لبالد األزدلسووصف غَت منشور  جديدة،
لقاء الضوء على رًتات غَت معرورة إعربىا من رتمكن ة اؼبنشورة بالقاىرة، العربي

 .1بشكل جيد، وحسم النقاش يف ؾبموعة من القضايا اؼبختلف حوؽبا
ووثيقتنا موضوع الدراسة ىي من الوثائق اليت عثر عليها ليفي برورنساؿ وكشف 

ؼبنصور السعدي عنها لتضاؼ إىل البيبليوغرارية اػباصة حبملة السلطاف أضبد ا
 على السوداف. 

عتقد أف ُمستقِبلها الشيخ ُوجدت ىذه الوثيقة داخل ـبطوط للقرآف الكرمي، ويُ 
صحفو اػباص الذي سبت مصادرتو من أسرة عمر أقيت قد احتفظ هبا ضمن مُ 

شرت ىذه الوثيقة إحدى اػبهازات السعدية. زُ ب ما بعداألقيتيُت، و احتفظ بو ري
 .زفسو اليت أسسها برورنساؿ Arabica2الثاي من ؾبلة  ألوؿ مرة يف العدد

ؼباذا ترصبنا ىذه الدراسة؟ يكتسي ىذا العمل مشروعيتو من تعذر وصوؿ ؾبموعة 
من الباحثُت للمجلة اليت زشرت زص الوثيقة للمرة األوىل و الوحيدة، ربات 

الكتابة  العمل على ترصبة الدراسة و زشر الوثيقة مرة أخرى شيئا ضروريا ؼبباشرة
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؛ كما أضفنا عدة ىوامش توضيحية التارخيية حوؿ اغبملة اؼبنصورية على السوداف
ًتصباف)للدراسة ميَّهزاىا عن ىوامش ليفي برورنساؿ بلفظة 

ُ
 .(اؼب

 

ترجمةالدراسة الم  نص   

شكلت اغبملة اليت أمر هبا السلطاف السعدي أبو العباس أضبد اؼبنصور سنة 
ىػ( ضد اؼبملكة اإلسالمية لكاو وسببوكتو وعاىلها الهقبي 0111ـ )0951

أسكيا إسحاؽ الثاي، حلقة عنيفة يف تاريخ السوداف هناية  3حديث العهد باؼبلك
 ـ.01القرف 

يُت من ؿبيط العاىل اؼبغريب، بل تقررت اغبملة دبوجب زصائح القادة األزدلس
وأقبهت ربت إشرارهم، وكاف ؽبذا اغبدث أثر يف تدرق ذىب السوداف بكميات 
مهمة على خهينة الدولة، ما منح اؼبنصور لقبو التشريفي الثاي: الذىيب، وىي 

طوؽ النيجر  إخضاعزتيجة أىم بكثَت فبا حققو اغبدث زفسو على مستوى 
 لسلطة السعديُت.

سات اغبملة بقدر ما ىي ىشة وعابرة رإهنا معرورة بشكل جيد. ودوف إف مالب
وزهىة  4اغبديث عن حوليات األسرة السعدية، خاصة مناىل الصفا للفشتايل

. ىناؾ كتاباف إخبارياف متباينا القيمة يروياف أخبار اغبملة 5اغبادي لفإرراي
لعبد  7يخ السوداف، وبشكل أخص تار 6بتفصيل مها تاريخ الفتاش حملمود التنبكيت

الرضباف السعدي. أما بالنسبة للمصادر األوربية رهي غَت منعدمة، كرواية اجملهوؿ 
، واليت عثر عليها وزشرىا ىنري دو كاسًتي سنة 0950اإلسباي اؼبؤرخة بسنة 

0591 8. 

سنذكر باختصار تواتر األحداث، دبجرد ما ًب تقرير القياـ باغبملة وذبهيهىا، 
وضعت ربت قيادة القائد األزدلسي جوذر، وقد تكوزت ررؽ اعبند اليت توىل 

وىو عدد قليل شيئا ما، من رماة راجلُت  9آالؼقيادهتا والبالغ عدد أررادىا أربعة 
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جهء مهم من أصحاب الرماح أو على اػبيوؿ، كلهم من العلوج اإلسباف، و 
أكتوبر  01العرب، وقد غادر ىذا اعبيش الصغَت مراكش يف موكب عظيم يـو 

ـ، استتبع ريما بعد حبامية مهمة، وقد وصل اعبيش إىل النيجر قرب 0951
يوما من اؼبشي اؼبضٍت الذي خلف خسائر ثقيلة يف اعبيش  019بعد  10تومبكتو

 السعدي. 

واكبرؼ كبو الشرؽ، متتبعا عن قرب الضفة اليسرى ذبنب جودر مدينة تومبكتو 
لنهر النيجر، قصد اؽبجـو على كاو عاصمة أسكيا، حيث كاف ىذا األخَت ينظم 

، و أرضى إىل ازدحار 11ـ بتوزدييب0950مارس  01اؼبقاومة. وقع اللقاء يـو 
وازتصار اعبيش اؼبغريب، مث جاز  12قوات اؼبلك الهقبي رغم أمهيتها العددية

.يف ىذه األثناء احتل 13يا الضفة اليمٌت للنيجر طالبا السلم، رتم لو ذلكاألسك
أبريل  99، ويف 14جودر كاو مث اقبلى عنها أمال يف العثور على مناخ أكثر سالمة

 ( كاف دخولو السلمي لتومبكتو.555رجب  0من زفس السنة )

قد برىن عن ِحلم كبَت ذباه  علم السلطاف السعدي بسرعة وظن أف جودرأ
يف هناية شهر يوزيو قائدا علجا  15أسكيا رعهلو، وأرسل من أجل قيادة اغبملة

آخرا ىو الباشا ؿبمود زرقوف، مع تكليفو دبهمة متابعة رتح السوداف واحتالؿ  
 كاو.

، 16غشت 07وصل القائد اعبديد للجيش السعدي بسرعة لتومبكتو يـو 
والوصوؿ إىل مناطق الذىب.  17ًب اجتياز النهرأخذت اغبملة منحى آخر إذ 

بعيد ذلك ازتهت ضبلة السوداف بسهولة دوف أدىن مقاومة من السكاف. ليبدأ 
 .18مسحوؽ الذىب )الترب( بالتدرق على مراكش

كازت تومبكتو يف ىذه اغبقبة بؤرة زشيطة للثقارة اؼبالكية، وكاف القضاة الذين 
رة رقهاء واحدة وىي الفرع الصنهاجي تعاقبوا عليها ينحدروف كلهم من أس

ـ، 09ألقيت، أحفاد ؿبمد أقيت، الذي كاف حيا يف النصف األوؿ من القرف 
ـ قاضي تومبوكتو سنة 0611وقد أصبح حفيده ؿبمود بن عمر اؼبهداد سنة 
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ـ. ومارس ثالثة من أبنائو بالتعاقب القضاء باغباضرة 0965ـ وتويف سنة 0655
ـ، والثاي ىو 0919وؿ منهم ىو ؿبمد الذي تويف سنة السودازية الثازية: األ
الذي توىل زفس اؼبنصب  19ـ، وأخَتا عمر بن ؿبمود0951العاقب اؼبتوىف سنة 

( وسيبقى ؿبتفظا هبذا اؼبنصب طيلة شباف 551)سباـ ؿبـر  0959ررباير  0يـو 
 .20سنوات

تو، طالبا ىذا القاضي األخَت ىو الذي سيخاطبو القائد جوذر عند دخولو لتومبك
منو إجياد  إقامة مناسبة لو باؼبدينة وأف يعُت لو داخلها مكازا إلزشاء قصبة وـبهف 

أية فبازعة إلعالف والئو - مدروعا بالضرورة   -، ومل يبد  ىذا القاضي21للبارود 
 .22ألضبد اؼبنصور

 شهورا قليلة بعد ذلك ازدلعت ازتفاضة بتومبكتو ؼبا كاف الباشا ؿبمود زرقوف قائدا
عاما للحملة السعدية ؿبل جوذر. وقد ذكرت مالبسات ىذا التمرد الذي أطبد 

 وال داع لتكرارىا ىنا. 24بتفصيل يف تاريخ الفتاش 23بسرعة

من الطبيعي، حبكم موقع وجود القائد السعدي يف السوداف على بعد مرحلة من  
ة كوكيا، أف يراسل قاضي تومبكتو ليطلب منو اغبسابات ويعلمو بإرساؿ وحد

والقائد  25عسكرية موالية يًتأسها رارساف من أركاف جيشو مها بامي بن بروف
ـ 0950دجنرب  7إلعادة النظاـ. رأرسل لو لذلك رسالة، يـو   26مصطفى

ىػ(، وزصها ىو الذي سنجده ىنا، منسوخا، مكتوبا 0111صفر  90)
 .27ومصحوبا بالًتصبة

اء الوثائق العديدة حوؿ غنإإهنا الصدرة وحدىا اليت كازت وراء مسامهيت يف 
اغبملة السعدية على السوداف، هبذه الوثيقة غَت اؼبنشورة واألصيلة. إذا كازت ال 
تهودزا إال ببعض التفاصيل اعبديدة وضبولتها التارخيية ؿبدودة، رإف خصوصيتها 
تكمن يف كوهنا بدوف شك الوثيقة الوحيدة ألرشيف اغبملة اليت مل تتعرض 

 لالزدثار.
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ة قبل طبسة وعشرين سنة على رسالة الباشا ؿبمود زرقوف إىل القاضي عثرت صدر
عمر بن ؿبمود أقيت، أثناء معاينيت للمجاميع اؼبصطنعة واليت مل تفهرس بعد 
بالقسم العريب من مكتبة اإلسكولاير، والذي يضم، كما زعلم جهء مهم من 

 .28اؼبكتبة اؼبلكية السعدية القددية

، وكتبت على  29جلة يف ـبطوط قراف مبتور البدايةأقحمت ىذه الرسالة اؼبستع
سم، تشغل الرسالة وجو الصفحة كامال مع  91على  97ورؽ أبيض من حجم 

إضارتُت كما جرت العادة يف دواوين الغرب اإلسالمي، األوىل باؽبامش اعبازيب 
من األسفل، والثازية على اؽبامش العلوي للرسالة، ويستمر  ابتداءعلى اليمُت 

أما اػبط رهو من الطراز اؼبغريب السريع اػبايل من ؛ النص على ظهر الورقة
التكلف. تبدو الرسالة استنادا إىل طريقة كتابة حروؼ التوقيع أهنا قد كتبت كاملة 

ارج يف عمومو وال بيد الباشا ؿبمود زفسو. أما األسلوب، رهو قليل التهذيب، د
                                يقرب إىل طريقة تنميق كتاب القصر يف تلك الفًتة.

قبل اػبتاـ زضيف بعض الكلمات، حوؿ مصَت متلقي ىذه الرسالة، اليت حفظت 
بشكل عجيب من عوائد الهمن واإلزساف. كل شيء حييل على الظن أف خضوع 

اىريا، رسرعاف ما سينقض بيعتو للعاىل القاضي عمر بن ؿبمود أقيت كاف ظ
السعدي، ليقلده يف ذلك صبيع أرراد عائلتو، خاصة ابن عمو الشهَت أضبد بابا، 
مؤلف زيل االبتهاج وكفاية احملتاج، كتكملتُت لسجل رقهاء اؼبالكية البن ررحوف 

، ازبذ أضبد اؼبنصور يف حقهم قرار 31. أماـ موقف األقيتيُت30اؼبسمى الديباج
 90، حيث وصلوا، مكبلُت بالسالسل، يـو 32ي وأمر بًتحيلهم إىل مراكشالنف

(، ووضعوا ربت اإلقامة احملروسة ومل يطلق 0119رمضاف 0)  0956ماي 
(، يف 0116رمضاف  90) 0951ماي  05سراحهم إال سنتُت بعد ذلك، يـو 

 0956شتنرب  01تلك األثناء تويف عميد األسرة، القاضي عمر بن ؿبمود، يـو 
(، وخصص لو داخل العاصمة السعدية قرب قرب ضريح القاضي 0111ؿبـر  0)

 .33عياض الشهَت
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 الباشا محمود زرقون للقاضي عمر بن محمود أقيت رسالةنص 

صلى اهلل على                        اغبمد هلل وحده                              
 سيدزا وموالزا ؿبمد

األحظى الفاضل، القاضي األعدؿ سيدي ُعمر بن األجل األرضل، األرضى 
سالـ عليكم  قكمرَّ ؿبمود. أضبد اهلل عواقبكم وجعل النجاح ريما تروموزو ووَ 

 .يةناكم غاشْ حَّ وَ ورضبة اهلل وبركاتو وكيف أزتم وكيف حالكم تػَ 

م األلف بالقرب من  وإزًّنا كتبناه لكم يـو األحد اغبادي عشروف من صفر ُمتِ  ىذا
م من اهلل عَ برحلة، من ؿبّلة موالزا السعيدة اؼبنصورة، عن خَت وعارية، وزِ  ةيَ وكْ كُ 

قتم إىل د اهلل سلطازو وإف تشوَّ ية يف سائر جيش موالزا اؼبنصور خلَّ رتوامتوالية مُ 
سمع لو ريها يا، وما آؿ إليو أمرُه، تبعناه إىل أف لقيناه يف بلد ال يُ أخبار العبد ُسكْ 

ر و، وطهَّ و وأتباعُ و وأشياعُ زصره اهلل وتفرقت عنو صبوعُ زا ركة موالبالُكلّية من ب رٌ ِذكْ 
لتو زفسو واؼبنًّة ولقى ما سوَّ  منو البالد، وأراح منو العباد، هلل اغبمدُ وجلًّ  عهَّ  اهلل

القاصي والداي، وسكنت روعة  ،من أسوإ اغباؿ، وازقادت الناس كلها للطاعة
كاف هبم من اعبهع م، وزاؿ ما  ت قلوهبُ ف واطمأزَّ التواريك والسودامن عية الناس والرَّ 

يف أًمن وأًماف من بركة موالزا السلطاف. وأىل الهيغ  حىت أف الرعية واغبمُد هلل
والفساد، والتخليط والعناد، قطًعنا دابرىم ومادًّهتم من ىذه البالد، إىل أف مشلت 

َّ. وىذه الدولة اؽبامشية ال يضُ  من ىا إف شاء اهلل عهًّ وجلَّ ر  العارية اػباصًّ والعا
ىا، حىتَّ تتعاقب الشهور واألعواـ، إىل أف تستويل على األقرب خاَذؽبا أو عازَدَ 

أزكى و عليو أرضل الصالة  اؼبوىل الكرمي، غَبَفَدة زبيوبعد، وىذا األمُر قلَّده واألَ 
 إىل أف يضع أمازتو يف يد عيسى إف شاَء اهلل. التسليم

ُبكتو من اؽبَرَج والتخليط، وما سوَّلت ؽبم أزفُسهم م عليو أىل تِنْ ىُ وقد بلغنا ما 
اـ الباغي اؼبفسد ُسكيا، وضايقو أصحابَنا الذين ىناؾ، دَّ اىم من خُ أتمع من 

و على ما يشاء وسوًّلت ؽبم أزُفسهم ما يلقوزو إف شاء اهلل يف أقرب وقت: إزَّ 
موع كلمة، وحيدث ىذا كيَف، وأزت ُقدوة ىذا الصقع السوداي، ومس  .قدير
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اء ىذه الدولة اؽبامشيَّة، وتًتؾ العامة على م من أحبَّ كُ اؽبرج دبحضركم، مع أزَّ 
ال عقل ؽبا: إف مل جَيدوا  والعاّمة ،زكم تطيقوف على إطفاء زار الِفنتغرضها، مع أ

يأتيهم من عواقب ىم عن رعلهم الذميم، ال يلتفتوف إىل ما رُ ذ  دعهم وحيُ َمن ير 
هَدرة  اغباِصل األمور،

ُ
إفَّ عمدة ىذه اؼبسأَلة عليكم، وذزوب الرعيَّة واؼبساكُت اؼب

الـ، وتعرؼ ما بينك وبُت اهلل عهَّ وجلَّ ِدَماؤىم على رقبتك، ألزَّك قاِضي اإلس
 وتعرؼ ما يستوجب زَّاِكَث عهِد بيت النبّوة موالزا أيب العبّاس اؼبنصور. 

ية أربعمائة راميٍا من أعياف جيش موالزا إىل ىذا، ىا كبن وجَّهنا لتلك الناح
اؼبنصور، لتدويخ تلك البالد، وإطفاء زار الِفنَت هبا، وسبهيِد تلك البالد. ومن ظهر 

وقد ى اهلل عليو وسلَّم صلَّ بة دبوجب شريعة النيّب الكرمي ريو رساٌد، يستوجب العقو 
الدولة السعيدة.  ة يف ىذه بَّ احملأخذزا، واهلل عليك، أَلجل ما زعتقده ريك من 

رنا، حُت حدث ىذا اؽبَرَج، مع أَحد َمرَاسليك أَلفَّ أىل ىذه البالد  َكيَف مل تُعر  
كم لو كلَّفَت على أحد من أىل َر ُت أمْ لِ ثّ ُكّلها منقادة للسمع والطاعة إليكم، وفبَُ 

البالد اإلتياف إلينا، لفعل الِكن ظهرت لنا أمور، وقبلنا معذرتكم هبا. وكبن ال 
منو إف ركُتكم تصحُبنا، وأمَّا الغَت، َىن  زفسك عاء الصاحل منكم، وبَ تاج إال الد  كب

، مع زا ؽبا، والنعُل ؽبا حاضرٌ إف عادت العقرب، ُعدْ  حبولو وقوَّتو شاء اهلل عهَّ وجلَّ 
اىم باػبَت اعبهيل: أدَّينا عليهم ما ُأِخَذ منهم من اؼبظامل ُبكتو َعاَملنأف أىل تِنْ 

أىل تنُبكتو، قلوب واحتاج اعبيش إىل الهرع، واشًتيناه بَذَىبنا خشية من تغيَت 
فوىم كل و من شفقتنا عليهم، مل زكل    نا إىل إلبل، واشًتيناىا أيًضا ىذاجْ واحتَ 

 .ن احًـت جبازبكم، عاَملناُه خبَتبشىء، وال ضايَقناىم يف أمر من األمور، وكل  م

إىل ىذا، ىا كبُن وجَّهنا باِمي بن بَػُروف مع القائد مصطفى، بأربعمائة رامًيا من 
ف تكّلم اػبرب أتلك البالد وتسكينها. وما عليكم جيش موالزا اؼبنصور، لتمهيد 

منهم،  نا ازَّو بالقهرألىل البلد، وُتسك َن روعتهم، ألفَّ الذي صدر منهم، َعِلمْ 
 وَعَفوزا  عنهم، وظَبحنا ؽبم لوجوىكم. والسالـ.

 :وكتب فبلوؾ اؼبقاـ العليّ    
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 .لطَّف اهلل بو، أمُتؿبمود 

 

 (وجو الرسالة). سببوكتورسالة الباشا ؿبمود زرقوف لقاضي 
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 (ظهر الرسالة). سببوكتورسالة الباشا ؿبمود زرقوف لقاضي 
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1  Terrasse, H., "Nécrologie E. Lévi-provençal, 
(1894- 1956)", in Hespéris, Tome XLIII, 3e et 4e 
trimestres. 1956, pp. 251-255. 
2  Provençal, L., "Un document inédite sur 
l’expédition Sadide au Soudan", in Arabica, tome 
II, Fascicule I, janvier 1955, pp. 89-96. 

لثالث عشر من صبادى األوىل عاـ ا توىل أسكيا إسحاؽ اغبكم يـو األحد 3
وقف على طبعو ، تاريخ السودان، السعدي عبد الرضبافأزظر: ىػ.  551

 Librairie d’Amérique et d‘orient, Adrienىوداس، 
Maisonneuve ،اؼبًتصباف(099. ص. 1981، باريس( . 

 اؼبؤلف ومؤلفو ينظر كتابنا: ؿحو  4
Historiens des Chorfa, Paris, 1922, pp. 92-97.  

زسخة  ثر عليها ومل تنشر بعد. )زشر كنوف عبد اهللوحوليات الفشتايل اليت عُ 
، مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا ـبتصرة من الكتاب ربت عنواف:

 .(صفحة تقدديا و زصا عدا الفهارس 247، يف 0516طبعة اؼبهدية، تطواف، اؼب
 )اؼبًتصباف(.

5 Ibid., pp. 112-131. 
 زشر وترجم من طرؼ: 6

Houdas, O., Delafosse, M., Documents arabes 
relatifs à la l’histoire du Sudan, (PELOV, 
cinquième série, IX- X), Paris, 1913. 

 زشر وترجم من طرؼ: 7
Houdas, O., Benoist, E., (PELOV, cinquième 
série, XII-XIII),Paris, 1898. Cf. 
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ػػػ مؤلف  .GAL, II, 467-68 ; S II, 717حوؿ ىذين اؼبؤلفُت: 
 ,cf)ثالث، أكثر اختصارا وجملهوؿ، يعود لنفس الفًتة، معنوف بػتذكرة النسياف 

GAL, loc. cit.). 
ريو تاريخ ـ، وقد تعقب 0191عبد الرضباف السعدي كتابو ىذا سنة  ألف

وفبالكو كما تعرض ريو للعمارة واغبياة  إمرباطورياتوالسوداف الغريب من خالؿ 
االجتماعية للسودازيُت وألثر اغبملة السعدية على البالد، عثر على الكتاب يف 

 )اؼبًتصباف(. Félix Dubois. من طرؼ رليكس دوبوا ٍِت جِ 
8 De Castries, H., "La conquête du Soudan par El-
Mansour (1591)", in Hespéris, Tome III, 1923, 
pp. 433-488. 

 ىذا البحث ىو األرضل حوؿ اؼبسألة.
راميا من بُت أصحاب  1111يذكر عبد الرضباف السعدي أف اؼبنصور أرسل:  9

السعدي عبد أزظر: ىػ. 555ضعفُت يف ؿبـر  األتباعاػبيل والرجل، ومعها من 
 )اؼبًتصباف(. .071 .ص، تاريخ السودان، الرضباف

هبا الباشا جوذر احتفاال ررحا بوصوؽبم النهر ساؼبُت  أقاـزهلوا عند قرية كربر، " 10
السعدي عبد أزظر: . "ىػ555 األوىلصبادى  6 األربعاء، وكاف ذلك يـو 

 )اؼبًتصباف(. .015. ص ، تاريخ السودان،الرضباف
، تاريخ عبد الرضبافالسعدي أزظر: دبوضع يقاؿ لو تنكندبغ قرب تنديب.  11

 )اؼبًتصباف(.. 061ص السودان، 
. حسب أخبار عبد الرضباف السعدي بلغت قوات األمَت أسكيا إسحاؽ اثٍت 12

السعدي عبد أزظر: الرجل.  أربابمن اػبيل وثالثُت من  ةوطبسمائعشر ألفا 
 )اؼبًتصباف(. .061 .ص، تاريخ السودان، الرضباف

يف ازتظار وصوؿ جواب السلطاف على الرسالة اليت بعث هبا جوذر يستشَته  13
يف طلب اؼبلك إسحاؽ الصلح مقابل أداء ضريبة سنوية إضارة إىل أمواؿ طائلة. 

، تقدمي و ربقيق نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديأزظر اإلرراي ؿبمد، 
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ح اعبديدة، الطبعة األوىل، عبد اللطيف الشاذيل، الدار البيضاء، مطبعة النجا 
 )اؼبًتصباف(.. 56. ص. 1998

كاف القائد جوذر باشا قد سئم اإلقامة يف كاو كما أف اعبيش اشتكى من   14
 ،، نزهة الحاديؿبمد اإلررايأزظر: وخامة تلك البالد واستيالء األسقاـ عليهم. 

لقوا هبا عصى أ"و و يف اؼبناىل أف العساكر خيمت بكاو  .015 -017 ص.ص
التسيار واعتاموىا دار قرار مث ألفوىا مستوئبة وخيمة اؽبواء منحررة اؼبهاج ال 

بشرؾ عالج وال يستشعر هبا برد الصحة إال من ألف  إالتقتنص هبا الصحة 
جوىا ودب من وكرىا ورىب يف أرقها وأما الوارد عليها رقلما سلم من عادية 

بس جلدهتا رطرقتهم بسبب ذلك الوعك وخامتها إال بعد استحكاـ صبغتها ول
وحذروا مغبة  واآلالـوسرت ريهم األسقاـ ودبت يف صبيعهم أو كادت األوجاع 

على صبيع العساكر رلم يكن ؽبم حينئذ مندوحة من ارتياد بقعة  اآلالـاستيالء 
زفسو عليهم زهوعا إىل  وإلقاءدالتها ووارق ذلك إرساؿ العبد سكية إليهم إسواىا و 
، مناهل الصفا على مآثر موالينا الشرفا، عبد العهيه الفشتايل . أزظر"..السلم.

دراسة وربقيق عبد الكرمي كرمي، مطبوعات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية 
 )اؼبًتصباف(. .061 .صوالثقارية، د.ت. 

 91دامت رًتة قيادة جوذر عبيش اغبملة مدة تسعة أشهر من شهر ؿبـر إىل  15
 ـبطوط ،في أخبارملوك السودان تذكرة النسيانؾبهوؿ، من شهر شواؿ. 

 )اؼبًتصباف(.. 9ص. لمكتبة الوطنية الفرزسية، بالبوابة االلكًتوزية لصور مُ 
، تاريخ السعدي عبد الرضبافأزظر: . ىػ 555شواؿ عاـ  91اعبمعة  16

 .069 .صالسودان، 
وطلوعو يـو السادس والعشرين من شواؿ عاـ التاسعة  ؿبمود بن علي بن زرقوف"

والتسعُت جاء من مراكش يف شبازُت راميا كاتبهم مامي بن بروف وصل تنبكت يـو 
اعبمعة السادس والعشرين من شواؿ ومعو القائد عبد العاؿ والقائد ضبو بركة رعهؿ 

لوك م أخبارتذكرة النسيان في  أزظر: ."وربوؿ اعبيش معو .جوذر مباشرة
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 .066 .ص، تاريخ السودان، السعدي عبد الرضبافو  .9 .ص السودان،
 )اؼبًتصباف(.

ف دبجرد وصوؿ الباشا ؿبمود بن زرقوف اؼبدينة أمر بإزشاء قوارب جديدة أل" 17
القوارب اليت كاف يستخدمها السكاف الجتياز النهر ىرب هبا صاحب اؼبرسى 

سبكن الباشا ؿبمود من صنعو من عند وصوؿ جوذر إىل سببكتو. وكاف ؾبموع ما 
 ص.صتاريخ السودان،  ،السعدي عبد الرضبافأزظر: . "قوارب قاربُت رقط

 )اؼبًتصباف(.. 9 .، صتذكرة النسيانو. 061  -069
زظر الدراسة اؼبتميهة ؼبوريس أغرب والسوداف، بُت اؼب االقتصاديةحوؿ العالقات  18

 دوالروس:
Delafosse, M., "Les relations du Maroc avec le 
Soudan à travers les âges", in Hespéris, Tome IV, 
1924, pp. 155-174. 

وؼبا رتح عليو فباليك البالد السودازية ضبل لو من الترب ما يغَت اغباسدين وحيَت "
الناظرين حىت كاف اؼبنصور ال يعطي الرواتب إال النضار الصايف والدينار الوايف 
وكازت ببابو كل يـو أربع عشر ماية مطرقة تضرب الدينار دوف ما ىو معد لغَت 

لك وألجل ذلك لقب بالذىيب لفيضاف ذالك من صوغ اإلرراط واغبلي وشبو ذ
 .015 .صنزهة الحادي،  ،ؿبمد اإلرراي . أزظر:"الذىب يف زمازو.

 )اؼبًتصباف(.
يرد اظبو يف تاريخ السوداف أيضا ىكذا: اػبطيب ؿبمود درامي، وىو من القلة  19

مع الطلبة ومن مل يقدر من اؽبروب منها من التجار بعد ىهدية  الذين بقوا بتمبوكتو
السعدي عبد أزظر: األمَت اسكيا، وقد التقى بالباشا جوذر وقاـ بضيارتو. 

 )اؼبًتصباف(. .060. ص، تاريخ السودان، الرضباف
 كل ىذه التفاصيل واردة يف تاريخ الفتاش:   20

Tarih al-fattas., pp. 219 et n. 3, 227 et passim. 
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ورد عند عبد الرضباف السعدي أف الباشا جوذر طاؼ اؼبدينة وطالعها ووجد  21

أكرب حوماهتا عمارة ىي حومة الغدامسيُت، راختارىا للقصبة وشرع يف بناىا . 
 )اؼبًتصباف(. .069 .صتاريخ السودان،  ،السعدي عبد الرضبافأزظر: 

22 Ibid., p. 278. 
. األوؿربيع  09 إىلواستمر  ألفابتدأ التمرد من ؿبـر راتح عاـ مكمل  23

 .091 .صتاريخ السودان،  ،السعدي عبد الرضبافأزظر: 
24 Trad. Fr., p. 299 sqq. Récit moins détaillé dans 
le tarih al-Sudan. Trad., p. 240. 

بردواف، وعند عبد خرى مامي بن أيرد اظبو يف تذكرة النسياف مرة بروف و  25
الرضباف السعدي مامي بن باروف، كاف كاتب الفرقة اليت بعثها السلطاف أضبد 
اؼبنصور بقيادة ؿبمود بن زرقوف، ويرجع إليو الفضل يف ازتهاء الفتنة بُت أىل 
سببوكتو وقائدىا السعدي مصطفى، وصفو عبد الرضباف السعدي بالرجل العاقل 

 )اؼبًتصباف(.. 0190نتُت، تويف حوايل اللبيب القسيس، حكم جٍت مدة س
تذكرة و .069،097،070،919 .صص، السعدي عبد الرضبافأزظر: 

 )اؼبًتصباف(.. 9 .صالنسيان، 
 حيمل قائداف من اغبملة ىذا االسم: مصطفى الًتكي ومصطفي بن عسكر: 26

Cf. H. De Castries, op.cit., p. 445. 
 الفرزسية وسنكتفي بالنص العريب.عرض ىنا عن إيراد زص الًتصبة سنُ  27

 )اؼبًتصباف(.
  :سكولايرازظر مقدمة اعبهء اؼبنشور برعايتنا لفهرس اؼبخطوطات العربية باإل 28

(PELOV, sixième série, III), Paris, 1928, pp. VIII-
IX. 
29 Fonds arabe Esc. n° 1900 (= legajo n° 17). 

  زظر كتابنا:أ 30
Historien des Chorfa, pp. 250-255. 
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 خصص أضبد بابا يف كتابيو كل رقيو من أسرتو بًتصبة.
حسب رواية عبد الرضباف السعدي ال يبدو أف األقيتيُت زقضوا أو امتنعوا عن  31

بعد وصوؿ دورىم  ،باعبامع عند اجتماعهم أِسروابيعة السلطاف السعدي حيث 
أزظر: قبلهم بيومُت اثنُت.  وكتوبلتقدمي البيعة علنا للسلطاف كما رعل أىل سب

 )اؼبًتصباف(.. 015 .صتاريخ السودان، السعدي عبد الرضباف، 
، السعدي عبد الرضبافأزظر:  .حوؿ كيفية اإليقاع بأسرة األقيتُت أو الفقهاء 32

 )اؼبًتصباف(.. 076-015 .صصتاريخ السودان، 
33 Tarih al-Sudan, trad. fr., p. 324. 

لت من طرؼ عمر أقيت من الرسالة اؼبنشورة ىنا قد ضبُ من احملتمل أف تكوف 
ف، لتنتقل بعد آتومبكتو إىل مراكش حارظا إياىا يف زسختو اؼبخطوطة من القر 

.  ذلك مع القرآف ػبهازة الكتب السعدية بعد مصادرة وقعت إثر وراتو بقرار ساـٍ
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 بالتنظيم في الوالية الثانية التاريخية 1511أوت  20عالقة هجومات 
 -أنموذجا -الصّحي  التنظيم

 خريس لعبيديأ .  
 الطارف /جامعة الشاذلي بن جديد                   
           ملخص:    

يعاجل هذا ادلقاؿ موضوعا يف غاية األعلية الرتباطه بأبعاد ونتائج هجومػات        
، وعالقتها باجلانب التنظيمي والعملي للثورة التحريريػة بادلنققػة 5511أوت  02

الثانيػػػة ل اللػػػماؿ الق،ػػػنقيرف، ايػػػة عرهػػػخ الثػػػورة مػػػذ  األ ػػػ ة   ػػػر اذلجومػػػات 
ر زيغػود ورهاقػه وعلػ    ػر ذلػك هك ػجاهديها التحاؽ اجلماه  مبدهعا قويا واامسا و 

يف كيفيػػػة معاجلػػػة انلػػػغاالت اجلمػػػاه  اللػػػعبية واػػػ،  ملػػػاكله  ادل تلفػػػة، هتقػػػرر 
اجملالس اللعبية اليت تعػد  اخلليػة ل النػواةف األساسػية للتنظػي  القاعػدي للثػورة   نلاء

ا ليلػم، بػاقي بعدها تقورا وتعميم لأي التنظي ف التحريرية بادلنققة الذي سيعرؼ
الصػحي االجتماعية واالقتصادية...ولع،  أف  التنظي   األ رىالققاعات والنوااي 

 أوؿبالوالية الثانية يندرج يف هذا اإلطار، وذلػك دتايػيا مػب مبػاده وأهػداؼ بيػاف 
نػػػػوهما ومػػػػا قدمتػػػػه مػػػػس الػػػػوؿ السػػػػاجاع ال،ػػػػيادة الوطنيػػػػة و عػػػػادة بنػػػػاء الدولػػػػة 

 اجلزائرية.
أيضػػػا يف كونػػػه يضػػػفي أضػػػواء نتمػػػ  أف تعػػػر ؼ مػػػذا ا ادلوضػػػوع ة هػػػذوتكمػػػس أعليػػػ

اجلانب الذي تعد ى ادود الوالية ليلم، كاهة أضلاء الااب الػوطر وكػ، اجملػاالت 
احليوية للثورة، حبية  كاف لتنظي  الرعاية الصحية عالقة مبايرة بالتنظي  اإلقليمي 

اين الػػػػػػذي  يقػػػػػػدـ جلػػػػػيح التحريػػػػػػر الػػػػػػوطر، هضػػػػػػال عػػػػػػس القػػػػػػب والتمػػػػػػري  ادليػػػػػػد
اإلسعاهات األولية، لدرجة أف  ادل،ؤوؿ الصحي كاف علػ  م،ػتوى كػ، القيػادات. 
و ذا كاف هذا التنظي  قد عرؼ مراا، سلتلفة، وتقور مب تقور قدرات الثورة هقػد 
توصػػ،  إ  قامػػة م،تلػػفيات منيعػػة وأرسػػ  نظػػاـ وقايػػة صػػحية بكػػ، مػػا يف هػػػذا 

التنظي  عل  العالج هقػ  بػ، تعػدا   إ ميػداف مس مع ، ومل يقتصر هذا  ادلفهـو 
بذاتػػػػه عػػػػا  عػػػػس  اػػػػدى األسػػػػس يا قائمػػػػا التكػػػػويس، هأصػػػػب  بالتػػػػا  نظامػػػػا صػػػػح  
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الساجاع وبناء الدولة اجلزائرية  5511أوت  02واللبنات  اليت أهرزهتا هجومات 
 .5382منذ الفرن،ي  االستعمارمس طرؼ بة ادلغي  
 

Cette intervention  aborde un sujet très important  en raison de sa 
liaison avec le coté organisationnel  et pratique de la santé  
pendant la révolution algérienne en « wilaya historique 2 ». 
Toute l’importance du sujet réside  en ses brillantes perspectives. 
Nous souhaitons  ainsi faire connaitre ce coté qui a dépassé les 
frontières de la wilaya pour se répandre sur tout le territoire 
national et sur tous les domaines actifs de la révolution, de telle 
sorte  que l’organisation des soins de santé était liée directement à 
l’organisation régionale de l’armée de libération nationale. Ainsi, 
la médecine et le domaine des soins infirmiers donnaient les 
premiers soins, dans la mesure que le responsable de la santé était 
au niveau de toutes les autorités de « la wilaya » à« El Kasma ». 

Même si cette organisation a connu différentes phases, 
elle a su évoluer  et développer des aptitudes tout le long de la 
révolution, elle est parvenue à établir des hôpitaux imprenables, 
et mettre en place un système de prévention sanitaire proprement 
dit. Cette organisation ne s’est pas contentée d’assurer le 
traitement, mais son expansion a gagné le terrain de la formation 
devenant ainsi un système de santé indépendant. 

 الموضوع:
ػػػػػػػػػػػ الو يقػػة ادلرجعيػػة األساسػػػية 5511دتايػػيا مػػب زلتػػوى بيػػاف أوؿ نػػػوهما         

األوإ إلعادة بناء الدولة اجلزائرية اليت غي بها االستعمار يف اجلزائرػػػػػػػػػػ مبا تضم نه مس 
 مباده وأهداؼ وما قدمه مس الوؿ الساجاع ال،يادة الوطنية، هإف  التنظػي  يعػد  

ثػػورة التحريريػػة، وأاػػد دعائمهػػا وركائزهػػا األساسػػية الػػيت أوصػػلتها العمػػود الفقػػري لل
 إ النجاح، وبه دتكنخ مس الد القاقات البلرية وادلادية اليت ضػمنخ دؽلومتهػا 
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يف زلقتػػب بػػارزتب، األوإ مػػس   واسػػتمراريتها اػػق  اققػػخ النصػػر، ويظهػػر ذلػػك 
مػػػػؤدتر الصػػػػوماـ ، والثانيػػػػة مػػػػس 5511اػػػػق مػػػػؤدتر الصػػػػوماـ  5511أوؿ نػػػػوهما 

اػػػق  اسػػػاجاع ال،ػػػيادة الوطنيػػػة ، وقػػػد انتهجػػػخ الثػػػورة يف كػػػال ا قتػػػب  5511
 قتب متكاملتب يف التنظي ، ال ي،تغر أادعلا عس اآل ر،  قة أهقيػة وتلػم، 
اجلانب ال،ياسي متمػثال يف جبهػة التحريػر الػوطر الػيت أوكػ،  ليهػا تنظػي  اللػعب 

 .5ة عمودية وتتمث، يف أهراد جيح التحرير الوطروتعبئته وتوايد اجلماه ، و ق
يف تنظػي   0وعل  غرار باقي ادلناطق يرعخ ادلنققة الثانية لاللػماؿ الق،ػنقيرف  

 اليا جيح التحرير الوطر معتمدة يف ذلػك علػ  ادلناضػلب احليػاديب مػس اػزب 
التقػػوع  اللػػعب اجلزائػػري، ومػػب مػػرور الوقػػخ بػػدأت النػػواة األوإ تكػػا والرغبػػة يف

اوت  02 صوصػا بعػد هجومػات  8تتزايد، وهو ما تقلب تنظيما زلكمػا واازمػا
الػػػيت أهػػػرزت أهواجػػػا كبػػػ ة مػػػس ادلتقػػػوعب وادللتحقػػػب بػػػالثورة يف اللػػػماؿ  5511

الق،ػػنقير علػػ  وجػػه اخلصػػوص، ومػػس كاهػػة يػػرائ  اجملتمػػب اجلزائػػري الػػذي عػػرؼ 
قاهيػػػػة واالقتصػػػػادية ...هالتقػػػػارير حتػػػػو ال عميقػػػػا يف كاهػػػػة النػػػػوااي االجتماعيػػػػة و الث

أوت  02تؤكد أف  اللعب بعػد هجومػات  ػػ عل  سبي، ادلثاؿ ال احلصرػػػػػ الفرن،ية
أصب  أكثر تالا  مس ذي قب، والدلي، أف  هؤالء اجملاهػديس قػد أصػبحوا  5511

أكثػػػر قػػػو ة وأكثػػػر تنظيمػػػا
يف     صوصػػػا بعػػػد التحػػػاؽ القلبػػػة اجلػػػامعيب بػػػالثورة  1

الق،نقير قبي، انعقاد مؤدتر الصوماـ، وكاف مس أبرز ادللتحقب ادلتقوعب اللماؿ 
مػػػب  ػػػاف لطػػػبف، عػػػالوة بػػػس بعقػػػوشل اقػػػوؽف، ألامػػػس طلبػػػة جامعػػػة اجلزائػػػر  

القيب هرااتلرياضياتف، والقاهر بس مهيدي...اية كل ػ  زيغػود يوسػ  بػس 
بتنظي  اخلاليا  بعقوش بتقنب النصوص والقرارات واللؤوف اإلدارية، واألمب  اف

األوإ التأسي،ػػػية دلراكػػػز طب يػػػة عػػػػا تػػػراب ادلنققػػػة، ومػػػػس هنػػػا كانػػػخ اللبنػػػػة األوإ 
ت عػػس الققيعػػة مػػب  ويػػك لخ أاػػد مظػػاهر  االسػػتعماردلنظومػػة صػػحية  وريػػة، عػػا 

قػد يػرى الػبع  ال،يادة الوطنية ووااد مس أسس  عادة بناء الدولة اجلزائريػة، ألف  
مة  ع،كرية م،لحة بب صااب القضػية اللػرعي والعػدو بأف الثورة هي رلرد رلا

ا ت،، باإلضاهة  إ ال،ػجوف وادلعػتقالت والتعػذيب واإلعػدامات والنفػي... لكػس 
ويف  ضػػ  كػػ، ذلػػك هنػػاؾ حتػػوؿ عميػػق يف اجملتمػػب مػػس كاهػػة النػػوااي االجتماعيػػة 
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التحريريػػة النظػػاـ الصػػحي الػػذي أقامتػػه الثػػورة . وينػػدرج  1والثقاهيػػة واالقتصػػادية...
يف  طار تلك التحوالت الكاى اليت عرهها اللعب اجلزائػري، بػ،     5511منذ 

التحريريػة مػػس  الثػورةويعػد  وااػدا مػس ادليػػاديس األساسػية الػيت لعبػخ دورا هامػػا  ب ػاف 
.ومس هنا عرهخ الواليػة الثانيػة مثلمػا هػو اللػأف يف 1أج، انتزاع احلرية واالستقالؿ

جذرية يف سلتل  ادلياديس  صوصا عل  ادل،ػتوى الصػحي  مجيب الواليات حتوالت
 .75511سنة  منذ

 ننػػػا ال ن،ػػػتقيب أف نلػػػ   مبػػػدى الصػػػعوبات الػػػيت عػػػاا منهػػػا اجملاهػػػدوف واجملاهػػػدات 
العػػاملوف يف هػػذا ادليػػداف،  ال   ذا ألقينػػا  نظػػرة علػػ  الوضػػب القػػ  والصػػحي ألبنػػاء 

يف اجلامعػات كانػخ تقريبػا اكػرا  هدراسػة القػب اللعب اجلزائري  ب اف االاػتالؿ.
علػػػػ  أبنػػػػاء ادلعمػػػػريس، ماعػػػػدا قلػػػػة قليلػػػػة مػػػػس اجلزائػػػػريب مل تتعػػػػد يف الفػػػػاة مػػػػا بػػػػب 

طالػػب كػػاف قػػد اػػالفه  احلػػا أف ينػػالوا مقاعػػده  يف  525الػػػػػػػ 5511و5585
، وكػاف أهػراد اللػعب اجلزائػري الػذيس كػانوا 3اجلامعات، ويتمكنوا مس دراسة القب

لػػة كبػػ ة مػػس البػػؤس والفقػػر يف القػػرى واجلبػػاؿ، ويف األايػػاء الفقػػ ة يعيلػػوف يف اا
مس ادلدف يعانوف وضعا صػح يا مزريػا نظػرا لعػدـ تػوهر األطبػاء اجلزائػريب مػس جهػة، 

وكاف الت داوي اللائب لدى  .5ونظرا لغالء تكالي  العالج لدى األطباء الفرن،يب
علػ         اجلزائريب هو ما يعرؼ بالقب اللػع  التقليػدي الػذي يعتمػد أساسػا 

وصفات عالجية مس األعلاب، باإلضػاهة  إ الع،ػ، وزيػخ الزيتػوف، ورغػ  ذلػك 
هإف  القب اللع  التقليدي قد أ بػخ هائدتػه يف عػالج العديػد مػس األمراض.كمػا  

ريػػػة تتػػػوارث مهنػػػة ربػػػ  الك،ػػػور، كػػػاف أهػػػراد اللػػػعب كانػػػخ هنػػػاؾ عػػػائالت جزائ
يلجػػؤوف  لػػيه  يف االػػة  صػػابته  بك،ػػور، وقػػد اسػػتفادت الثػػورة مػػس  ػػاة هػػؤالء 

 ال  أف  القػػب اللػػع  ال يفػػي بػػادلقلوب  .52األيػػ اص يف ربػػ  ك،ػػور اجملاهػػديس
سوء يف عالج الغالبية مس األمراض اليت كانخ تفتك بالناس والنارة معظمها عس 

التغذية، وعدـ صالاية ونظاهة ميا  اللرب، هانتلرت األوبئة الفت اكة الػيت أودت 
 حبياة أعداد كب ة مس اجلزائريب.

هكذا كانخ الوضعية الصحية لل،واد األعظ  مس اللعب اجلزائري علية انػدالع 
يف أوؿ نػػػػػوهما  انقػػػػػالؽ العمػػػػػ، ادل،ػػػػػل احلالػػػػػة  الزمػػػػػخ تلػػػػػكو الثػػػػػورة التحريريػػػػػة، 
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ققاع الصحة بصورة عامة منعدـ دتاما، واق  اإلطارات القبية يف   ذ بدا ،5511
أنػواع وأسػاليب  غلػاد استلـز  شلاهذ  ادلرالة كاف تكوينها يف معظمه ب،يقا جد ا، 

لإلصابات واجلروح اليت كانخ تلحػق باجملاهػديس  نظراجديدة يف العالج واألدوية، 
عػدو ألسػلحة هت اكػة مػدؼ القضػاء علػ  وأهراد اللعب اجلزائػري جػر اء اسػتعماؿ ال

يػداف الصػحة، دلاهتماـ كبػ   أف تو ضروريا عل  الثورة وم،ؤوليها،  أصب و الثورة.
يف افػػا ايػػاة اجملاهػػديس وعػػالج  صػػاباهت ، باإلضػػاهة  إ نظػػرا دلػػا يؤديػػه مػػس دور 

ة مػا لذلك هإف  ادلرالة األوإ مس عمر الثورة وادلمتػد تقدمي العالج ألهراد اللعب.
عانػػػػخ الكثػػػػ  يف هػػػػذا ادليػػػػداف احل، ػػػػاس واألساسػػػػي، وقػػػػد  5511و5511بػػػػب 

والتحػػاقه  بصػػفوؼ  5511مػػاي  55اسػػتمر احلػػاؿ  إ غايػػة  ضػػراب القلبػػة يف 
الثورة اية أعقوا نف،ا قويػا لققػاع الصػحة مػس  ػالؿ التحػاؽ العديػد مػس طلبػة 

وض مػػذا اجلانػػب القػػب والصػػيدلة وكػػذلك طلبػػة التمػػري ، هكػػاف داهعػػا قويػػا للنهػػ
ادلهػػػػػ ، وتلػػػػػكلخ بػػػػػذلك النػػػػػواة األوإ للققػػػػػاع الصػػػػػحي التػػػػػابب جلػػػػػيح التحريػػػػػر 

 .55الوطر
هبياف أوؿ نوهما، حبك  الظروؼ الصعبة الػيت انػدلعخ هيهػا الثػورةل ت،ػبيق عمليػة 

ال مػػس بعيػػد وال مػػس قريػػب  إ م،ػػألة الصػػحة   التفجػػ  علػػ  التنظػػي ف، مل يلػػر 
 إ تفج هػػا، لكنػػه تػػرؾ اجملػػاؿ لالجتهػػاد بضػػرورة تكييػػ   ػػالؿ الثػػورة الػػيت دعػػا 

الوسػػػػائ، لتكػػػػوف من،ػػػػجمة مػػػػب العمػػػػ، الثػػػػوري وزلققػػػػة للهػػػػدؼ والغايػػػػة ادلرسػػػػومة 
ورد هيػه ل  اسػتمرار الكفػاح بكػ، الوسػائ،  إ أف               ، ايػة 50وادلعلنة

الصػػػوماـ ، مث  جػػػاء مػػػؤدتر  58تتحقػػػق أهػػػداهنا، وذلػػػك طبقػػػا للمبػػػاده الثوريػػػة...ف
لػيمك س الثػورة مػػس التػزو د ببػ  تنظيميػة ومؤس،ػػاتية مػس  ػالؿ تق،ػػي   5511سػنة

العمػ، وتنظػي  الصػالايات وبنػاء سػلقة ذاتيػة م،ػتقل ة للثػورة ر،ػيدا للققيعػة مػب 
بػػػػات النظػػػػاـ االسػػػػتعماري، هأيػػػػار  إ الققػػػػاع الصػػػػحي وأقػػػػر  بػػػػه عنػػػػدما أدرج مرت  

واألطبػػاء  ،هرنػػك يػػهريا 5122ريػػ  أي الػػذيس يتبعػػوف الع ادلمرضػػب وادلمرضػػات
يتبعػػػػػوف  الػػػػػذيس ؼ.ش، واألطبػػػػػاء  0122بعػػػػػوف ادلػػػػػالـز بادل،ػػػػػاعدوف الػػػػػذيس يت
، وعنػػػػػػدما تأس،ػػػػػػخ احلكومػػػػػػة ادلؤقتػػػػػػة سػػػػػػنة 51ؼ.ش 8122الضػػػػػػاب  األوؿ ب

اظػػػي الققػػػاع الصػػػح ي باهتمػػػاـ كبػػػ  عنػػػدما أدرج ضػػػمس وزارة اللػػػؤوف  5513
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،ػػبة للعمػػ، الثػػوري، بػػ، وأصػػب  بعػػ  رواد   االجتماعيػػة، وهػػو مػػا يؤكػػد أعليتػػه بالن
 .51كت اب دولة يف احلكومة أمثاؿ األمب  اف

ف، هػػإف  5511ل ادلنققػػة الثانيػػة قبػػ، مػػؤدتر الصػػوماـ 51وبػػالعودة  إ الواليػػة الثانيػػة 
 ،ادلناطق األ ػرى عل  غرار ،يف اللماؿ الق،نقير القب ادليداين يف بداية الثورة 

اليت يقـو مػا عػدد زلػدود مػس ادلمرضػب  االستعجاليةت يكاد يتل ص يف التد ال
 –الػػػذيس يتواجػػػػد أكثػػػره  رهقػػػػة الواػػػدات العاملػػػػة مبايػػػرة مػػػػب العناصػػػر القياديػػػػة 

الػدكتور دلػب  ػاف الػذي أيػار  إ  ويؤكد ذلك، 57-ا،ب الدكتور زلمد التومي
مل يكػػػس هنػػػاؾ  باللػػػماؿ الق،ػػػنقير 5511أنػػػه عنػػػدما التحػػػق بػػػالثورة يف صػػػي  

داللػػػة علػػػ  الظػػػروؼ الصػػػعبة الػػػيت نلػػػأ هيهػػػا هػػػذا اجلهػػػاز  ذلػػػك يف ، و53الب،ػػػي عل  اإلطالؽ نظاـ صػحي، وأنػه دل ػا وصػ،  ليهػا يػرع يف تقػدمي العػالج يف يػكله 
 احل، اس.
وبعد هػاة بػدأ الققػاع الصػح ي ينمػو أسػوة بالققاعػات األ ػرى  ال  أنه

، وعػرؼ 55
والتحػاؽ عػدد مػس  5511مػاي  55غػداة  ضػراب  يف هذا الصػدد طفػرة اقيقيػة

، اية كاف 02القلبة  والكث  مس الثانويب  اصة بصفوؼ جيح التحرير الوطر
ي،ػتعدوف للتوجػه  إ مػؤدتر  ،،بوالزعرور‘‘وقتها زيغود وأعضاء وهد الوالية الثانية يف 

األمػػب  مػػس أبػػرز ادللتحقػػب ادلتقػػوعب مػػس طلبػػة جامعػػة اجلزائػػر،  الصػػوماـ، وكػػاف 
 افلطبف، عالوة بس بعقوشلاقوؽف، القيب هرااتلرياضػياتف، القيػب بػس 
   مهيدي، بابا أمحد عبد الكرمي، هاختذ قرار االستفادة مس  اهت  وقدراهت ، هكل  
بػػػس بعقػػػوش باللػػػؤوف االداريػػػة ، واألمػػػب  ػػػاف بتنظػػػي  اخلاليػػػا األوإ التأسي،ػػػية 

تػا  هػإف   رسػاء النػواة األوإ للنظػاـ الصػحي . وبال05دلراكز طبية عػا تػراب ادلنققػة
الػػػذي  00يف الواليػػػة الثانيػػػة، يف اعتقػػػادي،  يعػػػود الفضػػػ، هيهػػػا للػػػدكتور دلػػػب  ػػػاف

التحق بالثورة رهقة عالوة بس بعقوش عس طريػق ق،ػنقينة يف بدايػة األسػبوع األوؿ 
سػػرعاف مػػػا يػػػرع يف اختػػاذ اإلجػػػراءات األوإ لوضػػػب  ذ ، 5511مػػس يػػػهر جػػػواف 

س النظػػػاـ الصػػػحي مػػػا بعػػػد تكليفػػػه مػػػس طػػػرؼ قيػػػادة الواليػػػة، يف  ػػػ، انعػػػداـ أسػػػ
اإلمكانيػػػات البلػػػرية والوسػػػائ، ادلاديػػػة، لػػػذلك كانػػػخ أوؿ  قػػػوة هػػػي اللػػػروع يف 
 تكويس العنصر البلري الذي يعد  أساس العملية، ولتنفيذ ذلك قاـ دلب  اف بػػػػػ 
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 غة الفرن،ية.رصد اللباب الذيس ػل،نوف القراءة والكتابة بالل -
 حتديد األهراد الذيس سيوجهوف لفاة تدريبية يف ميداف التمري . -
اللػروع يف عمليػػة التػدريب بػػنفس ادلعلومػات والتػػدريبات الػيت تلقاهػػا القلبػػة  -

 .08يف اجلامعات اق تتكوف لديه  الثقة والفعالية
،  إ وبعػػد أسػػػابيب قليلػػػة مػػس اللػػػروع يف التػػػدريبات يف رلػػاؿ التمػػػري ،    التوصػػػ

تكػػػويس عػػػدد مػػػس اللػػػباب ؽلتػػػازوف بالنلػػػاط واحليويػػػة، شلػػػا أد ى  إ تغلغػػػ، عامػػػ، 
نف،ي هاـ لدى ك، رلاهد أو مواطس مس أف  أاده   ذا ما أصيب هػإف  لديػه مػس 

، أي أف  وجػػػود القبيػػػب معهػػػ  يعػػػر ضػػػماف العػػػالج وتقػػػدمي ادل،ػػػاعدة، 01يعاجلػػػه
ر العمليػات احلربيػة  إ ادلػدف لتلقػي  صوصا وأف  ادلرض  ادلصابب كانوا ػلو لػوف   ػ

العػػالج رغػػ  مػػا يف ذلػػك مػػس  قػػورة علػػ  أمػػنه ، وارتفعػػخ ادلعنويػػات يف ادلػػػدف 
 واجلباؿ.

علػ  غػرار  ،   ضب  الققاع الصحي بصفة أساسػية ،5511و  ر مؤدتر الصوماـ 
بقيػػة األنظمػػة األ ػػرى بػػالتوازي مػػب هيكلػػة نظػػاـ الواليػػة اجلديػػد، هأقيمػػخ اذلياكػػ، 

عػػػػس  5511دي،ػػػػما  5، وصػػػػدر منلػػػػور تأسي،ػػػػي يف 01واػػػػددت ادل،ػػػػؤوليات
ترتكػػػز علػػػ   01الػػػدكتور دلػػػب  ػػػاف ورهاقػػػه أدى  إ قيػػػاـ منظومػػػة صػػػحية متكاملػػػة

-0  مراكػز العػالج، تنظػي -5ف نقاط هي 5أسلوب علمي، ومصن   يف ت،ب ل
 -7األمػس،  -1القاعػة، -1التنظػي  ادلػادي، -1هيئػة ادلركػز، -8يروط القبػوؿ، 

 .07األدوية -5ر ص القاعة،  -3ادلرتبات، 
وبالتػػا  هإن ػػه ؽلكػػس دتييػػز مػػرالتب كب تػػب مػػر  ممػػا تقػػور الققػػاع الصػػحي بالواليػػة 

 الذلا نقص  ، وهي األصعب اية عرؼ5511و 5511الثانية، األوإ مابب 
و إ غايػػػة 5511هػػػادح علػػػ  م،ػػػتوى اإلطػػػارات واألدويػػػة، وادلرالػػػة الثانيػػػة منػػػذ 

، رغػػػ  أف  05، أيػػػس أصػػػب  النظػػػاـ الصػػػحي يرتكػػػز علػػػ  أسػػػلوب علمػػػي035510
العنصر البلري ادلؤه، وادلػؤطر بقػي يقػرح نف،ػه وحبػد ة و حلػاح بعػد توس ػب الققػاع 

لػػػاط العػػػدو بالواليػػػة، مػػػس جهػػػة   ػػػر مػػػؤدتر الصػػػوماـ مػػػس جهػػػة، وب،ػػػبب زيػػػادة ن
  .82 انية
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واعتبارا لذلك أصب  م،ؤوؿ جهاز الصحة عل  م،توى الوالية برتبػة ضػاب  أوؿ 
، وكػػاف لػػه نفػػوذ كبػػ ، ايػػة أف  أوامػػر  85لمػػالـز أوؿف، وعضػػوا يف رللػػس الواليػػة

حتـا وتقبق اق  عل  ادل،ؤولب األعل  منه
80. 

الصػػحية علػػ  م،ػػتوى الق،ػػ  يػػديرها شلػػرض أو وصلػػد الواػػدة األساسػػية للمنظومػػة 
شلرضػػػة برتبػػػة رقيػػػب أوؿ، وللواػػػدة مػػػس ؽلثلهػػػا حبجػػػ  أكػػػا علػػػ  م،ػػػتوى الناايػػػة 

، وكػػاف ادل،ػػؤوؿ الصػػحي للق،ػػمة م،ػػؤوال عػػس م،تلػػف  هيػػه شلرضػػوف 88وادلنققػػة
وشلرضػػات، وحتػػخ م،ػػؤوليته كػػذلك مابصػػوف وشلرضػػوف متنقلػػوف غلوبػػوف الق،ػػمة، 

اهػػػػديس وادلػػػػدنيب وال،ػػػػهر علػػػػ  التقبيػػػػق الصػػػػاـر لتعليمػػػػات مهمػػػػته   سػػػػعاؼ اجمل
النظاهة والوقاية يف مراكز اجليح وبب ادلدنيب، باإلضاهة  إ أن ه يف اتصػاؿ مبايػر 
مػػب ادلريػػدات الالئػػي يضػػقلعس بػػالنوااي الصػػحية واالجتماعيػػة وال،ياسػػية، كمػػا  

يب نلاطاته كانخ مس مهامه أيضا  عداد تقرير يهري مس  الث ن،خ تتضمس مج
 إ جلنػػة الق،ػػمة والثالثػػة  إ ادل،ػػؤوؿ الصػػحي    ػلػػتفا بن،ػػ ة ويبعػػة بالثانيػػة 

للنااية، وبعد أف غلمب هذا األ   ك، التقارير الواردة مس سلتلػ  الق،ػمات يعػد  
تقريػػرا مل صػػػا يوجهػػه  إ جلنػػػة الناايػػة وم،ػػػؤوؿ ادلنققػػة الػػػذي يعػػد  تقريػػػرا بػػػدور  

ااي ويرسػػػله  إ قيػػػادة ادلنققػػػة و إ ادل،ػػػؤوؿ الصػػػح ي مل صػػػا جلميػػػب تقػػػارير النػػػو 
 81 إ جلنة الوالية.  للوالية، ومس ك، هذا ػلر ر تقريرا ك،  ال ة أيهر يقدـ 

ونظرا حلاجة ادلنظومة الصحية ادلتزايدة لعناصر ال،لك يبه الق ، أس،خ الواليػة 
دلنققػػػػة مدرسػػػػتب للتكػػػػويس بكػػػػ، مػػػػس أوالد م،ػػػػعودة ل ا 5515ابتػػػداء مػػػػس سػػػػنة 

األوإف، وأوالد عقيػػػػة لادلنققػػػػة الثالثػػػػةف، والقريػػػػ  أف  مصػػػػا  اللػػػػرطة القضػػػػائية 
ب،ػػػػكيكدة علمػػػػخ مػػػػذا اإلصلػػػػاز متػػػػأ را عنػػػػدما أيػػػػارت  ليػػػػه يف تقريرهػػػػا  ػػػػالؿ 

 .81مابصا 02ال،داسي الثاين مس نفس ال،نة مؤكدة خترج دهعة مس ضلو 
ػػا كانػػخ يف ادلوعػػد، ايػػة ك انػػخ مناضػػلة ورلاهػػدة وهدائيػػة وعلػػ  ذكػػر ادلػػرأة، هإن 

بػػدأت القالبػػات  5511وم،ػػب لة، وكانػػخ شلرضػػة ومريػػدة اجتماعيػػة، همػػب بدايػػة 
وادلعلمػػػات يلػػػػتحقس باجلبػػػاؿ قادمػػػػات مػػػػس ادلػػػدف، وتكػػػػا ر عػػػددهس  بعػػػػد  ضػػػػراب 

، وعنػػدما اسػػتحدث ققػػاع الصػػحة أحلقػػس بػػه وأصػػب  بعضػػهس  م،ػػؤوالت 5511
، 83، ليلػػ  موسػػاوي87، مػػرمي بوعتػػورة81زةيف ادليػػداف، نػػذكر مػػس بيػػنهس  م،ػػيكة زيػػ
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ويف الواليػػة الثانيػػة الػػيت أاصػػ   ،، وغػػ هس  كثػػ  يف بػػاقي الواليػػات85مجيلػػة عمػػراف
بنػخ كانػػخ ضػمس ادلريػػدات  122 إ  822هيهػا الػدكتور زلمػػد التػومي مػػا بػب 

اللوايت ؽلارس س القب والتوعية ال،ياسية يف أوساط ادلواطنب
12. 

وإلقامػػػػة ونلػػػػر اللػػػػبكة الصػػػػح ية عػػػػا كامػػػػ، الواليػػػػة البػػػػد  مػػػػس مػػػػس اػػػػ،  ملػػػػك، 
، وهػػي 155513اإلطػػارات، وذلػػك بػػالتكويس، وهػػو الػػذي بػػدأ التفكػػ  هيػػه منػػذ 

ال،ػػنة الػػيت عرهػػػخ عمليػػة التحػػػاؽ اللػػباب اجلزائػػػري بصػػفوؼ الثػػػورة قفػػزة نوعيػػػة، 
لػػة مػس اجلنػود، هلػػرع يف وأصػب  بغػ  اإلمكػاف تػػوه  الرعايػة الصػح ية لهلعػداد اذلائ

، يبػدءوف 10تكثي  عملية التكويس لتوه  أعدادا أ ػرى مػس ادلمرضػب وادلمرضػات
ف 1فأيػػػػػهر، متبوعػػػػػا بػػػػػابص تقبيقػػػػػي دلػػػػػد ة سػػػػػت ة ل8بػػػػػابص نظػػػػػري دلػػػػػد ة  ال ػػػػػة ل

، مث  يت  توزيعه  عل  ادلراكز الصػح ية ادلنتلػرة عػا تػراب الواليػة، يف اػب 18أيهر
مس هػرؽ جػيح التحريػر شلػرض  ػاص أطلػق عليػه شلػرض الفرقػة     عب  لك، هرقة 

 مزدوج ادلهم ة، يقات، ويعاجل.
غػػػػ  أف  عمليػػػػة التكػػػػويس اصػػػػقدمخ مبلػػػػك، نقػػػػص العػػػػدد الكػػػػايف مػػػػس اللػػػػباب 
واللػػػػػابات الػػػػػذيس ػل،ػػػػػػنوف القػػػػػراءة والكتابػػػػػة بالفرن،ػػػػػػية، واػػػػػق  و ف وجػػػػػد هػػػػػػإف  

لػػػديه  العتقػػػاده  أف  الصػػػعود االسػػػتعداد والرغبػػػة يف تعل ػػػ  مهنػػػة التمػػػري  غائبػػػة 
للجبػػػ، هػػػو محػػػ، ال،ػػػالح لقتػػػاؿ العػػػدو، وأف  التمػػػري   ػػػاص بالفتيػػػات، واػػػق  
اللباب القادـ مس ادلدف الذي ػل،س القراءة والكتابة مل ي،تقب التأقل  مػب احليػاة 
اجلديدة هأعيدوا  إ ادلدف دلواصلة النضاؿ هيها.أم ا مس وجدت لديه الرغبة والقدرة 

، ملاؽ احلياة، هقػد او لػوا ضلػو ميػداف التمػري  وتلق ػوا تػدريبا تأهيليػا مث  عل  حتم  
وج هوا للميداف اية قد موا  دمات للثورة

11. 
وأمػػاـ نقػػص العػػدد ادلقلػػوب ه،ػػ  اجملػػاؿ للمعػػربب، ايػػة كانػػخ الػػدروس تػػاج  

نػػػة غػػػة العربيػػػة  اصػػػا مبهلل  با كتي بػػػا، ولت،ػػػهي، األمػػػر أل ػػػ   11 لػػػيه  بالل غػػػة الوطنيػػػة
يف اصلػػاز    التمػػري  مس ػػي لدليػػ، اجملاهػػد لإلسػػعاؼ ادل،ػػتعج،ف، كػػاف قػػد سػػاعد 

 ، وخلضر وزاين.الرأسعبد اجمليد كح، 
بعػػ  ادلعلومػػات  خأنلػػأت رللػػة طب يػػة، صػػادرة عػػس الواليػػة تناولػػ5515ويف سػػنة 

القبيػػػة اػػػوؿ بعػػػ  األمػػػراض اللػػػائعة لكمػػػرض ال،ػػػ، ف يف ذلػػػك الوقػػػخ وطريقػػػة 
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الجهػػا بوسػػػائ، عصػػرية مػػػدؼ رهػػب وحت،ػػػب ادل،ػػتوى التقػػػر تل يصػػها وكيفيػػػة ع
 .11للم،ؤولب

، يذكر علي كايف، اق  أصبحخ وضػعية 5513وما  ف ا،  يهر ماي مس سنة 
شلرضػا وشلرضػة مػوزعب عػا  35الققاع الصحي بالوالية الثانية عل  النحو التػا   

  تػابعب للمراكػز، مػنه 10م،ػؤو  صػح ة، و 7مناطق الواليػة األػػربب، مػس بيػنه  
 17منه  تابعب للفرؽ الع،كرية. 87و

ادلراكز الصحية اليت برزت   نلاءوتكملة للعم، الصحي عا الوالية الثانية هقد    
بب جنود جيح التحرير الوطر، األمر  اإلصاباتهكرهتا نتيجة تقور احلرب وكثرة 

، عالجه  ومتابعة الذي ي،تدعي جع، هؤالء اجلنود يف أماكس  اص ة اق  ي،ه
هػػذا العػػالج، وأ ػػذت هكػػرة  نلػػاء ادلراكػػز الصػػحية تعػػرؼ تقػػورا مػػس ايػػة الكػػ  

سػػػػرير سػػػػنة  852مركػػػػز مػػػػا  01واذليكػػػػ، بتقػػػػور الثػػػػورة وتوليتهػػػػا، وصػػػػلخ  إ 
،  يف اػػب ػلصػػي 13يػػ ص يوميػػا 012و022، مبعػػدؿ  سػػعاؼ مػػابب 5513

األوؿ أنلػػػ  يف منػػػزؿ  سػػػرير، وكػػػاف ادلركػػػز 122 إ 112مركػػػزا بػػػػ 00دلػػػب  ػػػاف 
،وهػػو عبػػارة عػػس كػػوخ لقػػر ف 5511أاػػد ادلػػواطنب  بػػاؿ القػػ، يف أوا ػػر صػػي  

وضػػػػػػػب هيػػػػػػػه مػػػػػػػس كانػػػػػػػخ  صػػػػػػػاباهت   قػػػػػػػ ة لتقػػػػػػػد ـ  لػػػػػػػيه  اإلسػػػػػػػعاهات وتغيػػػػػػػ  
 .15الضمادات

ويقػػػاـ ادل،تلػػػف  النمػػػوذجي يف مكػػػاف يمػػػس ن،ػػػبيا قريبػػػا مػػػس منبػػػب مػػػاء يف غابػػػة، 
مس يف قلب الدو ار، هفي األراضي ال،هلة كانخ وأايانا ضمس اللعب يف مكاف ي

ادلراكػػز تنلػػأ علػػ  يػػك، سلػػاب  ل نػػادؽف حتػػخ األرض، وأم ػػا يف اجلبػػاؿ هكانػػخ 
عبارة عس غار حتخ كومة غابة كثيفة، وقػد وجػد هػذا النػوع األ ػ  باخلصػوص يف 

 منققة عز ابة.
كاهػػا ؼلصػػص يتكػػوف ادلركػػز الصػػحي يف الواليػػة الثانيػػة عػػادة مػػس عػػد ة لقػػرا ف، أ

عل  لاصرف، وأ رى للفحػص ومكتػب للقبيػب،      للمرض  واجلرا  يناموف 
و الثػػػة تت ػػػذ مقب ػػػا، وهػػػي علػػػ  ق،ػػػمب، ق،ػػػ  للن،ػػػاء إلعػػػداد اخلبػػػز، والثػػػاين 
للقب ػػػاخ وم،ػػػاعديه، ورابعػػػة للمجاهػػػديس ادل،ػػػت دمب، واأل ػػػرى للحراسػػػة تضػػػ  

عنػػدما تقػػب  –نضػػ    لػػيه  جنػػديا م،ػػلحب ت،ػػليحا جي ػػدا، وكثػػ ا مػػا ي 50اػػوا  
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ادلرض  الذيس هػ  يف صػح ة مناسػبة، وقػد وضػب لتصػمي  بنػاء تلػك ادلراكػز -ادلعركة
وهػػػػق ظلػػػػوذج زلػػػػدد اػػػػق تكػػػػوف علػػػػ  يػػػػك، عصػػػػري ن،ػػػػبيا مػػػػس ايػػػػة األبػػػػواب 

أف تػػوهر ذلػػا األسػػر ة اػػق ال يػػاؾ ادلػػري  ينػػاـ علػػ   والنواهػػذ، كمػػا ااولػػخ الثػػورة 
 األرض مبايرة.
مػػات صػػارمة يف م،ػػألة العػػالج، ايػػة ال ي،ػػم  للمػػري  العػػالج و كانػػخ التعلي

يف م،تلف  ق،ػمة أ ػرى  ال   ذا اتفػق علػ  حتويلػه م،ػؤوؿ الصػحة بالق،ػمة مػب 
زميلػػه يف الناايػػة، وقػػد كػػاف اجلنػػدي ادلػػري  أو ادلػػدين يعاجلػػه شلػػرض الػػذي ػلكػػ  
علػػػ  صػػػحته، وقػػػد ػلولػػػه  إ أقػػػرب مركػػػز مصػػػحوبا ب،ػػػالاه، هيفحصػػػه م،ػػػؤوؿ 

لصػػحة بالق،ػػمة الػػذي يت ػػذ قػػرارا بلػػأنه  م ػػا  بقائػػه هنػػاؾ أو حتويلػػه  إ وادتػػه ا
مصػػحوبا باألدويػػة، يف اػػب ػلػػو ؿ ادلرضػػ  الػػذيس تتقلػػب اػػالته  نقاهػػة  إ مركػػز 

علػػ  اػػد  تعبػػ  الػػدكتور زلمػػد ’’ ب وقراطيػػة’’.وقػػد تعػػاض هػػذ  العمليػػة 12 ػػاص
أدرج يف ذلك مثاال عس جندي و التومي، عندما يلق  طلب حتوي،  ادلري  رهضا، 

 فاإلقامةبقائه لوتقلب األمر  5515أصيب مبرض يف عينه  يف دي،ما مس سنة 
يف ادل،تلػػف  الػػذي عػػاجل هيػػه سػػابقا هػػره  م،ػػؤوؿ ادل،تلػػف  ذلػػك األمػػر حبجػػة 

 .15ضيق ادلكاف، و  ارة اللبهة بكثرة احلركة اوؿ ادل،تلف 
ويػػػة وأ ػػػرى للتمػػػويس، و الثػػػة حلمايػػػة وتتبػػػب ادل،تلػػػف  سلػػػاب  عديػػػدة  اػػػداها لهلد

ال ي،ػػػػتقيعوف احلػػػػراؾ، وذلػػػػك يف                      مػػػػري  أو أكثػػػػر           
   اػػاالت اإلنػػذار، ومقػػر ادل بػػأ األ ػػ  يكػػوف يف سػػر ية تام ػػة، وأايانػػا يكػػوف بعيػػدا 
عػػس مركػػز العػػالج بكيلػػوماات، ولػػه اػػارس  ػػاص بػػه، وختص ػػص لػػه أدويػػة وغػػذاء 

و ان،ػػػػحاب، وكػػػػاف يلػػػػػار، وألسػػػػباب أمنيػػػػػة،           حت،ػػػػبا دلعركػػػػػة أ ضػػػػاهيب 
دل تلػ  ادلراكػػز الصػحية مبالاظػػة تتضػػمس  ال ػة أرقػػاـ، مػػثال يقػاؿ ادل،تلػػف  رقػػ  

يذكر ، و 105، ادلنققة0، النااية8معنا  ذلك ادل،تلف  التابب للق،مة رق  508
ف يصػػػ،  إ أي  مركػػػز أف  العػػػدو مل ي،ػػػتقب ولػػػو مػػػر ة وااػػػدة أ الػػػدكتور دلػػػب  ػػػاف 

 إ قدرة ادللرهب عليه و إ      صح ي ويلقي القب  عل  اجملاهديس، وهذا يعود 
   التفػػاؼ اللػػعب اػػوؿ الثػػورة الػػذي كػػاف يتػػوإ أمػػر ادلرضػػ  اجملػػرواب ويتكفػػ، مػػ  

 .18مس اية العالج والغذاء وضماف أمنه  ورااته 
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وطر مب جنود االاتالؿ ختل   هأغلب االيتباكات اليت ؼلوضها جيح التحرير ال
يػػهداء وجراػػػ ، وهػػذا األ ػػػ  يصػػػعب أايانػػا عالجػػػه يف الوقػػخ ادلناسػػػب، وقػػػد 

يف سلبػػػػأ      يفقػػػػد اجلػػػػري  وعيػػػػه، هيلجػػػػأ رهاقػػػػه  إ رريػػػػد  مػػػػس سػػػػالاه وياكونػػػػه
باعتبػػػػار  يػػػػهيداف وقػػػػد ي،ػػػػتقيب هػػػػذا اجلػػػػري  بعػػػػد صػػػػحوته أف يلتحػػػػق بوادتػػػػػه 

 .11رهاقه عند عودهت   صيصا لدهنهمب،اعدة اللعب، أو يعثر عليه 
مس طػرؼ دلػب 5511وكانخ   أوؿ اقنة قدمخ جليح التحرير الوطر يف صي  

الق،نقيرف، دتثلخ يف اقنة مقوية لادلدعو        اف، للمجاهد م،عود بوجريو 
جر اء اإلعياء الذي أصيب به، هاستقاع   رهػا أف ي،ػتعيد جػزءا مػس قػوا  ومواصػلة 

كمػا أن ػه كػاف للمػدنيب نصػيب مػس العػالج علػ  يػد الػدكتور  رقتػه.ال،  كقائد لف
نف،ػػه، الػػذي اسػػتقب، يف أاػػد األي ػػاـ مواطنػػا مصػػابا بلػػظي ة يف ه ػػذ  هقػػاـ بتقػػدمي 

 العالج له يف لقر ف عل  ضوء تعة، اية امتث، بعدها ادلواطس لللفاء.
بالواليػػة  هػي األ ػرى سػنة حتػو ؿ هامػة يف يف ققػاع الصػح ة 5517سػنة  واعتػات

الثانيػػة، الػػذي عػػرؼ تقػػور وات،ػػاع رلاالتػػه وامتػػدت  دماتػػه لتلػػم، سلتلػػ  أضلػػاء 
الوالية، هذا مس جهة، ومس جهة أ رى ب،بب التحػاؽ بعػ  ادلمرضػب واألطب ػاء 
بادليداف الصح ي الثوري أمثاؿ عمر مكيلات، والدكتور زلمد التومي ادل ػتص يف 

تكػػػػويس يف رلػػػػاؿ التمػػػػري  دلواجهػػػػة أمػػػػراض القلػػػػب، والػػػػذي أسػػػػندت لػػػػه مهمػػػػة ال
   عػػالج   -ا،ػػب رهيقػػه دلػػب  ػػاف –التحػػديات اجلديػػدة يف ادليداف.هبالتحاقػػه 

اػػػػاالت م،تعصػػػػية منهػػػػا مػػػػا تعل ػػػػق بػػػػاألمراض الباطنيػػػػة، واػػػػد خ قفػػػػزة نوعيػػػػة يف 
 اخلدمات الصح ية.

د أيػاـ وبالرغ  مس رمزية العالج  ال  أف  تأ    وهعاليته كانخ أقوى وأصلب، هفػي أاػ
يقوؿ بأن  وبعد قنبلة جو ية عنيفة إلادى  -، واللهادة للمب  اف5513سنة 

مػػػس      سػػػنة ويػػػد  مبتػػػورة  50قػػػرى الواليػػػة الثانيػػػة اسػػػتقبلوا طفػػػال ال يتجػػػاوز الػػػػػػ
ادلفص، هقاموا بنزع ما تبق  مس يد ذلك القف، بواسقة يػفرة االقػة، ورق عػخ لػه 
اجلروح باخلي  واإلبرة العادية، ووضػعخ لػه أدويػة  فيفػة منهػا ل ال،ػلفامبف، ويف 

 إ أف  بع  أهراد       يارة لصعوبة ادلهمة الصحية  الؿ الثورة يذكر دلب  اف 
رة بتجن ب ك، ما ياكه العدو، وهو ما ادث مػب اللعب مل ؽلتثلوا إلريادات الثو 
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ذلػػػك القفػػػ، الػػػذي كػػػاف يلعػػػب بقذيفػػػة مدهعيػػػة هػػػانفجرت وقق عػػػخ لػػػه يػػػد  مػػػس 
 .11ادلفص،

ويف  ض  تأدية مهامه  استلػهد العديػد مػس ادلمرضػب وادلمرضػات، نػذكر مػنه  
لػػيت ال احلصػر، اللػهيدة م،ػيكة زيػزة ا                     علػ  سػبي، ادلثػاؿ      

وهي حتاوؿ  جالء اجلرا  وادلرض  والعتاد  5515سققخ يف سااة القتاؿ سنة 
والتمويس مس ادل بأ ونقل   إ مكاف يمس   ر قنبلة جو ية لق اف العدو

11. 
مهػػامه  وصػػلخ  كمػػا تعػػر ض بعػػ  ادلمرضػػات لصػػعوبات ومضػػايقات أ نػػاء يداء

 إ اد  التهديد بالقت، مس طرؼ بع  اجملاهػديس أنف،ػه ، ايػة تػذكر ادلمرضػة 
ػػا تعرضػػخ للتهديػػد بالقتػػ، مػػس طػػرؼ جنػػدي مصػػاب كػػاف وقتهػػا  مجيلػػة عمػػراف أن 

ا وقتهػػالعمليػػة  ال  بعػػد تػػد ، قائػػد الواليػػة الثانيػػة  تنجػػزاألمػػر ي،ػػتلـز بػػا يػػد ، ومل 
عربف الذي أقنعه بضرورة االمتثاؿ للممرضة، وقد صا  بوبنيدر ل ادلدعو صوت ال

هيمػػا  قئػهاعػاؼ اجلنػدي ل الػذي بقػػي علػ  قيػد احليػاة  إ مػػا بعػد االسػتقالؿف خ
 .17بعد
وجود ادلرأة واضورها  الؿ الثورة بالوالية الثانية أد ى  إ راوز بع  العراقي،  ف  

 صوصػػا  ذا تعل قػػػخ يف ميػػداف الصػػحة، كعػػػالج الن،ػػاء وتقػػػدمي اإلسػػعاهات ذلػػػس  
يف بقنهػا بلػظية    اإلصابة مبكاف ا، اس يف ج،مها، كتلك الفتاة اليت أصػيبخ

، هتكفلخ م،يكة زيزة بتنظي  مكاف  5513أو 5517قنبلة يف أاد أياـ سنة 
اإلصابة و اطته باإلبرة واخلي  العادي، ا،ػب روايػة للػدكتور زلمػد التػومي.لكس 

بواسػػقة القبيػػب نف،ػػه، مثلمػػا اػػدث إلاػػدى   ذا اقتضػػ  األمػػر هػػإف  العػػالج يػػت 
بنػوااي  5512اجملاهدات الػيت أصػيبخ يف ه ػذها يف  اػدى كمػائس العػدو سػنة 

بػر صػػبي ، هقػػاـ الػدكتور زلمػػد التػػومي الػذي مل يكػػس ػلمػػ، معػه سػػوى م،ػػحوؽ 
ف واإلبػػرة واخلػػي ، هقػػاـ بتعقػػي  هػػذيس  بعػػد وضػػعهما يف ادلػػاء  األ ػػ يسلادليكروكػػرـو

،ػػحوؽ ادلػػذكور سػػابقا، ونظ ػػ  مكػػاف اإلصػػابة وقػػاـ خياطػػة اجلػػرح يف ادل لػػ  بادل
 .13عملية استغرقخ اوا  ساعتب هق  مس الزمس

وبػػػذلك تكػػػوف ادلنظومػػػة الصػػػح ية  ػػػالؿ الثػػػورة بالواليػػػة الثانيػػػة قػػػد سػػػاعدت ادلػػػرأة 
اجلزائريػػة علػػ  ختقػػي كػػابوس الفحػػص عنػػد القبيػػب الفرن،ػػي ل الرومػػيف، وااػػااـ 
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ية واأل القية والعادات والتقاليد،  ذ مػس ادلعػروؼ أف  ادلػرأة اجلزائريػة مػس القي  الدين
غػػ  ادلقبػػوؿ أبػػدا أف تكلػػ  عػػس ج،ػػمها أمػػاـ القبيػػب، كمػػا أف  زوجهػػا مل يكػػس 
يهض  أبدا أف ياؾ زوجته يف  لوة مب طبيب وهػو  ػارج القاعػة، هجػاءت الثػورة 

 .15ه ل صتها نائيا مس هذ  العقدة وعقد أ رى
دتنب األوضاع االستثنائية ال،ائدة يف اجلباؿ، الدكتور زلمػد التػومي، مػس زلاولػة  ومل

االجتهػػاد يف معاجلػػة اجلػػروح بتجربػػة األيػػرطة الالصػػقة بػػدؿ ادلاسػػكات التقليديػػة، 
عػػػػس األوضػػػػاع          وكػػػػذلك االجتهػػػػاد يف اكتلػػػػاؼ بعػػػػ  األمػػػػراض النارػػػػة 

ة والو يفية يف نفس الوقخ عل  غرار اخلاصة اليت يعيلها الثوار كاألمراض التنف،ي
مػػرض ادل ػػاب  ب،ػػبب امتػػداد العزلػػة والصػػمخ وضػػع  دتث ػػ، األغذيػػة، هضػػال عػػس 
نقػػػػص التعػػػػر ض لللػػػػمس، ومػػػػرض التقليػػػػد احلركػػػػي الػػػػال رادي، وهقػػػػداف الصػػػػوت 

 .12مؤقتا
ويف الواقػب هػإف  االعتمػاد علػ  العػالج التقليػدي  ػالؿ الثػورة كػاف ضػرورة اتميػة، 

ه بإحلػػػاح نظػػػرا لػػػنقص األدويػػػة وصػػػعوبة احلصػػػوؿ عليهػػػا، هكانػػػخ قػػػد هػػػرض نف،ػػػ
االستعانة بالثـو والع،، لعالج األمراض الصدرية، وزيخ الزيتوف كمقويات ودهس 
للجػػروح و اصػػة يف اػػاالت احلريػػق. ألف  م،ػػألة احلصػػوؿ علػػ  األدويػػة كػػاف مػػس 

ج، ولػػو أبػرز الصػػعوبات الػػيت كانػػخ تواجػػه النظػػاـ الصػحي  ػػالؿ الثػػورة، هلػػ  ي،ػػ
مػػػر ة وااػػػدة، ا،ػػػب دلػػػب  ػػػاف، أف كػػػاف دواء ضػػػمس قواهػػػ، ال،ػػػالح اآلتيػػػة مػػػس 
تونس، ب، يته  مجاعة اخلارج بالتقص ، وقد تفاقمخ ادلعاناة  صوصا بعد  نلاء 

، بػػ، أف  زلػػاوالت م،ػػؤو  الققػػاع 5513العػػدو خلقػػي يػػاؿ ومػػوريس منػػذ سػػنة 
إلغلػاد  5515د التػومي منػذ الصحي بالواليػة الثانيػة وأ ػص بالػذكر الػدكتور زلمػ

تعاوف  وتن،يق اجلهود بب الواليات يف اجملاؿ الق  باءت بالفل، ب،بب  روؼ 
الثػػػورة، ومل يػػػذكر أف اػػػدث تعػػػاوف منػػػتظ   ال  يف اػػػاالت د ػػػوؿ جنػػػود  اػػػدى 
الواليات تراب الواليػة الثانيػة، أو عبػور قواهػ، ال،ػالح مػس و إ تػونس، هإنػه تقػدـ 

 ذل  ادل،اعدات.
ف  ذا االعتماد عل  الػنفس وعلػ  اإلمكانيػات اخلاصػة لتػوه  األدويػة ادلقلوبػة هكا

مػػػس  ػػػالؿ يػػػرائها بواسػػػقة ادلناضػػػلب مػػػس الصػػػيدليات يف ادلػػػدف، أو ت،ػػػريبها مػػػس 



 رللة دورية دولية زلكمة               رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارؼلية 
 

 949  40لعدد ا
 

بػػػه الػػػدكتور عبػػػد احلفػػػيا قػػػاـ ادل،تلػػػفيات الفرن،ػػػية يف ادلػػػدف اجلزائريػػػة، مثلمػػػا مػػػا 
ب  اف مس طرؼ علي كػايف للبحػة وقد كل   ذات مر ة األمبومجعة مس القاه .

  ػػػر ورود برقيػػػة مػػػس الواليػػػة الثانيػػػة لكػػػايف  -يف الصػػػيدليات التون،ػػػية  عػػػس الػػػدواء 
لكنػػػه مل غلػػػد الكميػػػة ادلقلوبػػػة  -تعلمػػػه بظهػػػور مػػػرض معػػػد يف م،تلػػػفيات قربػػػاز

، 15هبعثػػه  إ أدلانيػػا ورجػػب بالكميػػة وسػػلمها للمػػالـز اليزيػػد بػػس يػػزار لنقلهػػا للواليػػة
 .5512و 5515ف ذلك يف ادود سنيت وقد كا

كما غلدر بنا األمر هنا  إ التنويه بدور األطباء الفرن،يب األاػرار ادلتعػاطفب مػب 
، وغػػ ه  مػػس أاػػرار العػػامل الػػذيس أبػػدوا تعاطفػػا 10الثػػورة يف دعػػ  الققػػاع الصػػحي

جهة، وتأييدا  ن،انيا للثورة، ويعود الفض، يف ذلك  إ عدالة القضية اجلزائرية مس 
و إ دور اذلػػالؿ األمحػػر اجلزائػػري يف  يصػػاؿ صػػوت اجلزائػػريب ألققػػار العػػامل ونقػػ، 

 18معاناهت ، وك،ب تأييد اذليئات اإلن،انية عا العامل.
ومس منقلق االعتماد عل  النفس كاف البد  تكويس اجلندي الصيد ، هأنلػأ علػ  

هػراد صػيادلة مػدؼ ت،ػهي، م،توى تراب الوالية الثانية هرعا للصيدلة، عب  عليػه أ
مهمػػػة جلػػػب و ػػػزف وتوزيػػػب األدويػػػة علػػػ  سلتلػػػ  منػػػاطق الواليػػػة، هكػػػاف اجلنػػػدي 
الصػػيد  علػػ  م،ػػتوى الناايػػة الػػذي عػػس طريقػػه حتػػو ؿ األدويػػة  إ أألق،ػػاـ، و إ 
سلزف الوالية أيضا، وكذلك عل  م،توى ادلنققة هناؾ ي ص ي ر يدع  صيد  

نػاطق باألدويػة، ويػت  كػ، ذلػك حتػخ  يػراؼ م،ػؤوؿ ادلنققة يتوإ مهمػة تزويػد ادل
 الصح ة عل  م،توى الوالية الثانية.

ومذا األسلوب    التمكس مس توه  الػدواء والعػالج الضػروريب للجػيح وادلػواطنب 
 صوصػػػػا يف ادلنػػػػاطق ا ر مػػػػة، وهػػػػو مػػػػا يػػػػدؿ  علػػػػ  قػػػػوة التنظػػػػي  لققػػػػاع الصػػػػحة 

 .11رة يف الوالية الثانيةويبكات جلب األدوية اليت أقامتها الثو 
لكػس يبقػػ  مبػدأ الوقايػػة أو ل الػػدهاع ال،ػل  كمػػا يصػػفه الػدكتور زلمػػد التػػوميف يف 
طليعػػة االهتمامػػات، ايػػة كانػػخ تقب ػػق صػػرامة كبػػ ة بلػػأنا سػػواء علػػ  ادل،ػػتوى 
الفردي أو اجلماعي، هكاف عل  اجلندي أف ؽلتث،  جباريا للتعليمػات التاليػة احللق 

ة ويعر الرأس، وتقلي  األ اهر، ونظاهة اللباس، وتفلية القم،، وغ،، اليومي لل حي
ل  اليديس واألسناف قب، األكػ، وبعػد ، و لػ  ادلػاء باجلاهيػ، أو م،ػحوؽ الصػوديـو
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مس ققرة  إ ققرتب يف لا وااد مس ادلاءف تفاديا للعلق، ومنب البصاؽ واستعماؿ 
اـ يف ادلقاع  اجلماعية ومعابر البهارات يف األك،  وها مس اإلسهاؿ، وهرض النظ

، وضػماف تػػوازف األكػ، كم ػا ونوعػػا، وغ هػا مػس اإلريػػادات الصػحية النػـو
.كمػػا  11

كانػػخ هنػػاؾ محػػالت للتلقػػػي  جلنػػود جػػيح التحريػػػر ومػػواطر ادلنػػاطق ا ر مػػػة ألف  
‘‘ مػػػػس       والقليػػػػ، ‘‘ سػػػػلفاميد‘‘ اإلمكانيػػػػات ب،ػػػػيقة واألدويػػػػة ادلتااػػػػة هػػػػي 

و الضػػػمادات، والوسػػػائ، هػػػي أمػػػواس احلالقػػػة ‘‘ األميكروكػػػرـو‘‘ و ‘‘ البيني،ػػػيلب
 واإلبر واخلي  العادي.

انتلر مرض الزكاـ احلادل األنفلونزاف بب اجملاهديس عل  م،توى  5517هفي سنة 
الواليػػػة الثانيػػػة واػػػق بػػػب اجليػػػوش الفرن،ػػػية، هػػػت   االلتجػػػاء أمػػػاـ نقػػػص الػػػدواء  إ 

ر وتقدؽلػػػه للجنػػػود الػػػذيس دتػػػا لوا لللػػػفاء ماعػػػدا  لػػػ  الثػػػـو ادللػػػوي بالع،ػػػ، احلػػػ
 ت،جي، االيت وهاة عل  األكثر بالوالية الثانية.

وما غلب اإليارة  ليه هو انتلػار القمػ، والػرة العلقػة، هلمواجهػة الظػاهرة األوإ 
مػػػس ادلػػػدف بػػػدؿ مػػػاد ة ل د.ت.تف، وكانػػػخ   دت ػػػخ االسػػػتعانة مبػػػادة لنيوسػػػيدادف 

عليمة بضرورة تعمي  استعماله عل  م،توى مجيب الفرؽ النتيجة ناجعة، هصدرت ت
وادلراكز.أم ا ادللػك، الثػاين الػذي ت،ػبب يف وهػاة جنػديب علػ  األقػ، جػر اء انتفػاخ 
ل احللقف ب،بب وجػود الػرة يف مػاء اللػرب مػس الينػابيب، هتلتصػق وتنػتفخ  البلعـو

أف ؼلتنػػػػق   إ   مبػػػػرور الوقػػػػخ، األمػػػػر الػػػػذي غلعػػػػ، عمليػػػػة التػػػػنفس تقػػػػ، تػػػػدرغليا 
وؽلػػوت، هػػت   االهتػػداء وقتهػػا  إ اػػ،  يتمثػػ، يف وضػػب مػػا مقػػدار  ملعقػػة جاهيػػ، يف 
ت ادلقػػػػادير بن،ػػػػب معلومػػػػة، وكانػػػػخ النتيجػػػػة مبهػػػػرة،  لػػػػا وااػػػػد مػػػػس ادلػػػػاء مث  غػػػػ  
هأرسلخ تعليمة جلميب ادلراكز الصح ية توض  كيفية وضرورة االست داـ، كما ألـز 

 .11معه  عل  سبي، االاتياطقادة الفرؽ حبم، ماء اجلاهي، 
 ال  أن ػػه ورغػػ  ادلصػػاعب وادلتاعػػب وقل ػػة اإلمكانيػػات ومباغتػػة العػػدو دلراكػػز العػػالج 
هقػػد أ بػػخ القبيػػب وادلمػػرض اجلزائػػري أ نػػاء الثػػورة جدارتػػه وتصػػميمه علػػ  حتقيػػق 

 النصر.
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 خاتمة:
قػػد  5511أوت  02هجومػػات   ف  اخلالصػػة الػػيت ؽلكػػس أف ننتهػػي  ليهػػا هػػي أف  

الت عميقػػػػػػػة يف اللػػػػػػػماؿ الق،ػػػػػػػنقير علػػػػػػػ  مجيػػػػػػػب ادل،ػػػػػػػتويات أهضػػػػػػػخ  إ حتػػػػػػػو  
االجتماعيػػػػة والثقاهيػػػػة واالقتصػػػػادية، األمػػػػر الػػػػذي تقلػػػػب  رسػػػػاء تنظػػػػي  سياسػػػػي 
و داري وع،ػػكري للػػتحك  يف ذلػػك الػػز   الثػػوري الػػذي عرهتػػه ادلنققػػة، هكانػػخ 

عم  بعػػػػد ذلػػػػك علػػػػ  مجيػػػػب الققاعػػػػات اجملػػػػالس اللػػػػعبية نػػػػواة ذلػػػػك التنظػػػػي ، لػػػػي
األ رى، وبالتػا  كػاف ذلػك تكري،ػا للققيعػة مػب مؤس،ػات وهياكػ، االسػتعمار، 

، ودتهيػػػدا لبنػػػاء الدولػػػة اجلزائريػػػة واسػػػاجاع ال،ػػػادة 11ور،ػػػيدا لبيػػػاف أوؿ نػػػوهما 
 الوطنية.

ة النػوا  رسػاءولع،  أف  النظاـ الصحي بالوالية الثاين قد سػاه  مػس دوف يػك يف   
 األوإ للجهاز الصحي الوطر، وبالتا  ركيزة مس ركائز الدولة اجلزائرية.

الققػاع الصػح ي بالواليػػة الثانيػة  ػالؿ الثػػورة التحريريػة قػد عػػرؼ تقػورا ملحو ػػا، ه
ومػػػر  بعػػػد ة مرااػػػ، مػػػس ايػػػة التكػػػويس  والوقايػػػة و قامػػػة ادلراكػػػز الصػػػح ية  وتػػػوه  

، الػػػيت اعاضػػػػنه علػػػػ  م،ػػػػتوى نقػػػػص األدويػػػة والعػػػػالج رغػػػػ  الصػػػػعوبات وادللػػػػاك
 اإلمكانيات ادلادية والبلرية، لكنه اقق نتائج علمية ومعنوية باهرة.

وادللفػػخ لالنتبػػا  هػػو أف  النظػػاـ الصػػحي  ػػالؿ الثػػورة قػػد أسػػس للقػػب اجملػػاين يف 
، ب، وأف  التعريب قد حتقق يف ميداف القب  الؿ الثورة التحريرية عندما 17اجلزائر

علػػ  رلموعػػة    صػفحة، و   االتفػػاؽ  00أنلػئخ اجملل ػػة القب يػػة بالل غػة العربيػػة مػػس 
مس ادلصقلحات ادل،تعملة يف ادليداف، وهػو مك،ػب هػاـ للثػورة يف رلػاؿ اسػتعادة 

واحلفػاظ  .13االسػتقالؿاء منثورا بعػد الل غة الوطنية لكس تلك اجملهودات ذهبخ هب
مس أهداؼ ادلنظومة الصحية،         عل  اذلوية الوطنية مس عادات وتقاليد كاف 

اية أصبحخ ادلػرأة اجلزائريػة يف غػ  عػس الفحػص عنػد القبيػب الفرن،ػي  اصػة 
يف األريػػاؼ والكلػػ  عػػس ج،ػػمها أمػػاـ طبيػػب أجنػػ ، كمػػا أف  زوجهػػا مل يكػػس 

ؾ زوجته يف  لوة مب القبيب وهو  ارج غرهة العالج، هجاءت يهض  أبدا أف يا 
 الثورة و ل صتها مس هذ  العقدة وعقد أ رى.
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كمػػػا ينبغػػػي اإليػػػارة  إ أف  االاػػػتالؿ الفرن،ػػػي اػػػارب ادلنظومػػػة الصػػػح ية  ػػػالؿ 
الثػػػورة حبرمػػػاف اجلزائػػػريب مػػػس الػػػدواء والعػػػالج، بػػػ، تعػػػد ا   إ نلػػػر ذلػػػك ل اخلقػػػر 

س النتلػػار األمػػراض ادل،تعصػػية بػػب اجلزائػػريب عنػػدما جلػػأ  إ ادلػػزمسف الػػذي يؤسػػ
تفجػػ  القنابػػ، النوويػػة يف اجلنػػوب اجلزائػػري، ايػػة  هػػرت أمػػراض كانػػخ رلهولػػة 
لػػدينا مثػػ، مػػرض سػػرطاف اجللػػد، والعيػػوف، واإلجهػػاض والعقػػ ، والنزيػػ  ووهيػػات 

 .15األطفاؿ، واإلعاقات والتلوهات اخللقية
ب، جعلخ الو ائق والتقارير القب ية وك، ما تعل ق باجلانب  ومل تتوق  عند هذا احلد  

الصػػحي بػػاجلزائر  ػػالؿ احلقبػػة االسػػتعمارية رهينػػة قػػوانب الدولػػة الفرن،ػػية ادلتعلقػػة 
ف 572باألريػػي ، ايػػة ال ؽلكػػس اإلطػػالع عليهػػا  ال  بعػػد مػػرور مائػػة وسػػبعوف ل

 .72كل  احلقيقةسنة مس أريفتها، هتصب  بذلك هاقدة حليويتها يف توكيد أو  
و يف األ ػػػ  نػػػاا  علػػػ  كػػػ، يػػػهداء الثػػػورة بصػػػفة عامػػػة ورواد الققػػػاع الصػػػحي 
بصػػػػفة  اصػػػػة سػػػػواء علػػػػ  م،ػػػػتوى الواليػػػػة الثانيػػػػة أو بػػػػاقي الواليػػػػات التارؼليػػػػة، 
جزائريب كانوا أو أجانب، الذيس نػذكر مػنه  علػ  سػبي، ادلثػاؿ ال احلصػر الػدكتور 

ة لدهنػه بػالااب اجلزائػري وهػو مػا    هعػال علػ  هرانز هانوف الذي ترؾ وصية مكتوبػ
 إ مقػاة  5511م،توى مقاة سيفانة ب،يدي طراد، مث  نق، يف اإلستقالؿ سنة 

 .75عب الكرمة بالقارؼ
 اذلوامح 

، دار هومػػة للقباعػػة تػػراث الواليػػة ال،ادسػػة التارؼليػػة اذلػػادي أمحػػد درواز، مػػس -5
.81، 88، 05، ص،، ص،ص0221والنلر والتوزيب، اجلزائر،    

% مس ادل،ااة اإلمجالية لللماؿ اجلزائري، ويققس ما 55 دتث، ادلنققة الثانية -0
% مػس اجملاهػديس، واػق أغلػب 51,31% مس ال،كاف، وي،ػتقر مػا 53اوا  

القادة الع،كريب ادليدانيب للثورة ه  مس منققة اللماؿ الق،نقير، والذيس قادوا 
انية  لبعد ديدوشف ه  مس أبناء ادلنققة، ينظر، أ.توهيق برنو، ادلنققة أو الوالية الث

 02الثػػػػورة الثانيػػػػة، ادللتقػػػػ  الػػػػدو  ال،ػػػػادس اػػػػوؿ هجومػػػػات  5511أوت  02
، الػػػػػػػدالالت، األبعػػػػػػػاد والتػػػػػػػداعيات، 5511أوت  02، أجػػػػػػػداث 5511أوت 
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، 0255أكتػػوبر  01، 01ادللتقػػ  الػػدو  ال،ػػادس اػػوؿ  ػػورة التحريػػر اجلزائريػػة، 
 . 10ة سكيكدة ، صجامع

علػػػػي كايف،مػػػػذكرات الػػػػرئيس علػػػػي كػػػػايف، مػػػػس ادلناضػػػػ، ال،ياسػػػػي  إ القائػػػػد  -8
، 0255، منقحػػة ومزي ػػػدة، دار القصػػبة للنلػػػر 0،ط5510-5511الع،ػػكري 

 50ص
أوت  02ليل  تيته، دراسة حتليلية لػبع  الو ػائق الفرن،ػية خصػوص اػوادث - 1

 .75، ادلرجب ال،ابق، ص5511
 . 558، 020دلصدر ال،ابق، ص، ص، علي كايف، ا -1
، دار البعػػػػػػػة، ق،ػػػػػػػنقينة، 5،ط0عمػػػػػػػار قليػػػػػػػ،، ملحمػػػػػػػة اجلزائػػػػػػػر اجلديػػػػػػػدة،ج-1

 .073، ص5555
.558علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص -7   
العكػػروت ليلػػي، جامعػػة اجلزائػػر بػػب األهػػداؼ االسػػتعمارية وتكػػويس القلبػػػة  -3

، يػػػهادة ماج،ػػػت  يف ، مػػػذكرة مقدمػػػة لنيػػػ5511-5525ادل،ػػػلمب اجلزائػػػريب 
، 0225-0223التػػػػػاريخ احلػػػػػدية وادلعاصػػػػػر، جامعػػػػػة اجلزائػػػػػر، ق،ػػػػػ  التػػػػػاريخ، 

  .520ص
للمزيد ينظر، هراات عباس، ارب اجلزائػر و ورهتػا، ليػ، االسػتعمار، ترمجػة أبػو -5

بكػػػػر راػػػػاؿ، تصػػػػدير الػػػػرئيس عبػػػػد العزيػػػػز بوتفليقػػػػة، منلػػػػورات مػػػػوه ، الرغايػػػػة، 
0222.  

جعبػػوب ل مػػس دوار بػػر يفػػت  بادليليػػة مػػس الواليػػة الثانيػػةف،  تعػػد  عػػائالت  بػػس-52
مػػػس الػػػذيس    وبريهمػػػيل مػػػس دوار أوالد قاسػػػ ف، واحلػػػاج بػػػدرل مػػػس قريػػػة بودوكػػػةف 

قػػدموا  ػػدمات جليلػػة وهامػػة للثػػورة يف رلػػاؿ ربػػ  الك،ػػور، ينظػػر، عمػػار قليػػ،، 
  .075ادلصدر ال،ابق، ص

www.alukah.net/culture.com لوي، الققاع . تي،ة  -55
 الصح ي أي اـ الثورة التحريرية اجلزائرية،أنظر ادلوقب   
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، رسػالة مقدمػة لنيػ، 5510-5511يوس  قامسي، موا يػق الثػورة اجلزائريػة  -01
، جامعػػة باتنػػة، 0221-0221يػػهادة الػػدكتورا  يف التػػاريخ احلػػدية وادلعاصػػر، 

  .501ص
لقػػػرنب التاسػػػب والعلػػػريس، مػػػس ي ػػػار الػػػدكتور ػلػػػي بػػػوعزيز،  ػػػورات اجلزائػػػر يف ا-81

، طبعة  اصة، دار 0-5، 5510-5511و ائق جبهة التحرير الوطر اجلزائرية 
  .50،  ص0225البصائر للنلر والتوزيب، اجلزائر، 

أزغيػػػدي زلمػػػد حل،ػػػس، مػػػؤدتر الصػػػوماـ وتقػػػور  ػػػورة التحريػػػر الػػػوطر اجلزائريػػػة -11
  .011، ص5535، ادلؤس،ة الوطنية للكتاب،اجلزائر 5511-5510

بس يوس  بس  د ة، ناية ارب التحرير يف اجلزائر، اتفاقيات  يفياف، تعريب -11
حل،س زغدار، زل، العب جبائلي، مراجعة، عبد احلكي  بس الليخ احل،ب، ديواف 

  .15،10،18، ص..ص5537ادلقبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
، اػػدودها مػػس اللػػماؿ مػػس القالػػة  إ سػػوؽ وهػػي منققػػة اللػػماؿ الق،ػػنقير-11

اإل نػػػب ومػػػس اجلنػػػوب سػػػقي ، طريػػػق اجلزائػػػر ق،ػػػنقينة  إ القػػػرزي، مث  دتتػػػد اػػػق 
احلػػػػػدود التون،ػػػػػية مػػػػػارة ب،ػػػػػيقوس، وسػػػػػدراتة، ومػػػػػداوروش، ومػػػػػس الناايػػػػػة الغربيػػػػػة 
سػػػقي ،  راطػػػة، سػػػوؽ اإل نػػػب...، ...ومػػػس الناايػػػة اللػػػرقية احلػػػدود التون،ػػػية، 

يف اوزهتا جباؿ الق،،  يدوغ، جزء مس سل،لة جباؿ البابور، كمػا وبذلك تد ، 
تضػػ  ادلػػػدف التاليػػة  ق،ػػػنقينة، عنابػػػة، سػػكيكدة، جيجػػػ، ، قادلػػة، سػػػوؽ اهػػػراس، 

 هػرت القاعػدة اللػرقية  5511ميلة، دوف أف نن،  أف نل   إ أن ه ومنذ نايػة 
نققػة الثانيػة علػية وق،ػمخ ادل ،0و5اليت كانػخ تتقامسهػا وتتنػازع عليهػا الػواليتب 

انػػدالع الثػػورة  إ أربػػب نػػوااي هػػي علػػ  الاتيػػبل ناايػػة ميلػػة، ناايػػة ال،ػػمندو، 
، 5511ناايػػة عن ابػػة، ناايػػة سػػوؽ أهػػراسف ستصػػب  منػػاطق   ػػر مػػؤدتر الصػػوماـ 

واػػػوؿ ذلػػػك ينظػػػر،  5515وتضػػػاؼ منققػػػة  ام،ػػػة هػػػي ق،ػػػنقينة ادلدينػػػة منػػػذ 
 02زلمػػػد قوي،ػػػ ، هجومػػػات .و 018أزغيػػػدي زلمػػػد حل،ػػػس، ادلرجػػػب ال،ػػػابق ص

 هة احلروش  الؿ الثورة التحريرية الكاى، ادللتق  الػدو  ال،ػادس  5511أوت
، ويػػػػهادة اجملاهػػػػد 10، ادلرجػػػػب ال،ػػػػابق، ص5511أوت  02اػػػػوؿ هجومػػػػات 
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 امعػػة األمػػ   0252مػػاي  85زلمػػد الصػػغ  محرويػػي، لقػػاء ي صػػي معػػه يػػـو 
 عبد القادر للعلـو اإلسالمية بق،نقينة.

 MOHAMMED-كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلك و 
GUENTARI,ORGANISATIONPOLITICO-

ADMINISTRATIVE ET MILITAIRE DE LA 
Révolution ALGERIENNE DE 1954-1962, 

VOL1,OPU,ALGER,2002,P8   
زلمػػد عبػػاس، مػػذكرات زلمػػد التػػومي، هكػػذا عػػات  ػػ  مػػوريس، جريػػدة - 17

  0250أوت  7الفجر، كواليس التاريخ، 
 051ر ال،ابق، صعمار قلي،، ادلصد-53.

عرهػػخ الواليػػة الثانيػػة بأسػػبقيتها يف رلػػاؿ التنظػػي  علػػ  مجيػػب ادل،ػػتويات تقريبػػا -55
، ايػػػة اقتػػػبس مػػػؤدتر الصػػػوماـ سػػػنة 5511أوت  02 صوصػػػا   ػػػر هجومػػػات 

منهػػا بعضػػها كاجملػػالس اللػػعبية الػػيت صػػودؽ علػػ  و يقتهػػا ارهيػػا وطب قػػخ  5511
تنظػػي  عرهػػخ كيػػ  تتحايػػ  التمزقػػات عػػا الواليػػات ال،ػػخ  التارؼليػػة،  وبفضػػ، ال

 الؿ الثورة، ينظر اوؿ ذلك، دور عالوة بس بعقوش يف اجملالس اللػعبية  ػالؿ 
  www.algeria_tody.comالثورة مس ادلوقب

وكػػذلك، اللػػعب يف بيػػخ مهنػػدس بنػػود مػػؤدتر الصػػوماـ، يوميػػة اللػػعب اجلزائريػػة، 
األسػػقورة والواقػػب، ترمجػػة  . وايضػػا زلمػػد اػػر ، جبهػػة التحريػػر 0258أوت  55

 .825، دار الكلمة، ب وت، لبناف، ص5538، 5كمي، قيصر داغر، ط
  زلمد عباس، ادلرجب ال،ابق.-02
  020علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص-05
بالقػػ، ب،ػػكيكدة، وبعػػد أف أ   دراسػػته الثانويػػة يف  5585مػػارس  1ولػػد يف -00

يف  5517لعاصػػػمة ،  طلػػػرط سػػػنة  انويػػػة أومػػػاؿ بق،ػػػنقينة واصػػػلها يف يف كليػػػة ا
اركػػة اإلنتصػػار للحريػػات الدؽلقرطيػػة، ونل ػػ  هرعهػػا القػػال ، ناضػػ، يف صػػفوؼ 
مجعيػػػة القلبػػػة ادل،ػػػلمب للػػػماؿ  هريقيػػػا، كػػػاف مػػػس مؤس،ػػػي اإلحتػػػاد العػػػاـ للقلبػػػة 

عػػس دراسػػته يف القػػب لإللتحػػاؽ باجلبػػاؿ  5511ادل،ػػلمب اجلزائػػريب، ختلػػ  سػػنة 
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رهقػػػة عػػػالوة بػػػس بعقػػػوش، أصػػػب  برتبػػػة  5511يف مػػػاي  مبناسػػػبة  ضػػػراب القلبػػػة
كاتب دولة يف   5513نقيب يف الوالية الثانية، اهت  بادل،ائ، الصح ية، عب سنة 

ف، أصػب  5510-5515احلكومة ادلؤقتة األوإ، وتػوإ  دارة ديػواف وزارة ادلاليػة ل
ة وزيػػػػػرا وأمػػػػػب عػػػػػاـ منظمػػػػػة منظمػػػػػة البلػػػػػداف ادلصػػػػػدرة للبػػػػػاوؿ سػػػػػن 5511سػػػػػنة 

، ينظػػػر اػػػوؿ ذلػػػك، عايػػػور يػػػريف، قػػػاموس الثػػػورة اجلزائريػػػة، ترمجػػػة عػػػامل 5570
             .517، ص0227سلتار، دار القصبة للنلر، اجلزائر 

  .051عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص-08
  .020علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص-01
  .051عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص-01
  ،ابق.زلمد عباس، ادلرجب ال-01
  .025علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص-07
  تي،ة  لوي، ادلرجب ال،ابق.-03
  .020علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص -05
  .057عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص-82
  028علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص-85
  852عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص-80
  زلمد عباس، ادلرجب ال،ابق. -88
  .028،021،021كايف، ادلصدر ال،ابق، ص...صعلي   -81
  زلمد عباس، ادلرجب ال،ابق.-81
 مبروانػػػة 5581 جػػػانفي 03ولػػػدت م،ػػػيكة زيػػػزة وامسهػػػا احلقيػػػق سػػػكينة يف  -81

، تابعػػػػخ دراسػػػػاهتا االبتدائيػػػػة يف باتنػػػػة مث تنقلػػػػخ  إ سػػػػقي  دلزاولػػػػة باتنػػػػة بواليػػػػة
نويػة، أيػس حتصػلخ التعلي  ادلتوس  لتعود مػرة أ ػرى  إ باتنػة دلواصػلة دراسػتها الثا

.تركػػػخ سػػػكينة أرضػػػها اجلزائػػػر متجهػػػة ضلػػػو 5518سػػػنة  البكالوريػػػا علػػػ  يػػػهادة
دلتابعػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػات العليػػػػػػػػػػػػا رهقػػػػػػػػػػػػة أ يهػػػػػػػػػػػػا و إ  بفرن،ػػػػػػػػػػػػا مونبلييػػػػػػػػػػػػه جامعػػػػػػػػػػػػة

ة باتنػة .عادت سكينة  إ بالدها بعد هذ  ادلدة وبالتحديد  إ مدينػ5511 غاية
، غػػادرت 5511أيػػس تعلمػػخ، وقبػػ، وقػػخ قصػػ  مػػس اإلضػػراب القػػال  يف عػػاـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1934
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1955
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وليلػػػ  موسػػػاوي، ايػػػة انضػػػمخ  إ  مرمي بوعتػػػورةمػػػب زميلتيهػػػا سػػػقي  باتنػػػة  إ
برتبػػة عريػػ  يف منققػػة القػػ، لكولػػوف. بػػواد عقيػػة يف  صػػفوؼ اجملاهػػديس كممرضػػة

دوار أوالد مجعػػػػة حتػػػػخ أوامػػػػر عمػػػػار بعزيػػػػز يف ادلنققػػػػة الثالثػػػػة. كمػػػػا أنػػػػا عملػػػػخ 
د القػادر بويػري  الػذاف كانػا م،ػؤولب عػس الصػحة وبنلاط مب عزوز محروش وعبػ

 5513إ  5511بادلنققػػػة األوإ وادلنققػػػة الثانيػػػة، حتػػػخ أوامػػػر دلػػػب  ػػػاف مػػػس 
علػػ  التػػوا . اللػػهيدة م،ػػيكة الػػيت  5510و 5513والػػدكتور زلمػػد تػػومي بػػب 

. ينظػػػر، علػػػي كػػػايف، 5515أوت 05عرهػػػخ بلػػػجاعتها سػػػققخ يػػػهيدة يف يف 
و                                       ،022ادلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ال،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابق، ص

 .www.wikipedia.orgأيضا
بنقػػػػاوس بباتنػػػػة، وت،ػػػػم  أيضػػػػا ي،ػػػػمينة،  5583جػػػػانفي  57ولػػػػدت يػػػػـو  -87

عملػػخ كممرضػػة  إ جانػػب م،ػػيكة زيػػزة بالواليػػة الثانيػػة حتػػخ قيػػادة دلػػب  ػػاف، 
مػػػػب رهيهػػػػا داودي سػػػػليماف ادلػػػػدعو محػػػػالوي.  5512جػػػػواف  3ستلػػػػهدت  يف ا

 ينظر، ادلرجب نف،ه. 
ينظػػر،  ريػػة م،ػػػعودة، ليلػػ  موسػػاوي تنقػػػ، مرالػػة مػػس كفااهػػػا  ػػالؿ  ػػػورة - 83

 .0225جويلية  1التحرير، جريدة احلوار، 
 Danièl Djamila  Amrane_mine,Des_ينظػػػر، - 85

femmes dans la guerre d’algerie, préface de michel 
perrot, paris,1994. 

-5511عبد ادلالك بوعريوة، دور ادلرأة اجلزائرية ادلمرضة يف الثورة التحريريػة - 12
، ادللتقػػ  الػػوطر اخلػػامس اػػوؿ  ػػورة التحريػػر اجلزائريػػة، دور ادلػػرأة اجلزائريػػة 5510

، 0252أكتػػػػػػوبر  01، 01، جامعػػػػػػة سػػػػػػكيكدة 5510-5511 ب ػػػػػػاف الثػػػػػػورة 
 .7ص
 .021علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص- 15
 825عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص- 10
 .021علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص- 18
 .820، 825عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص - 11

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
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 .021علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص - 11
 .858، 850عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص، ص- 11
، و يلػػ  دلػػب  ػػاف  إ وجػػود أكثػػر 028ل،ػػابق، صعلػػي كػػايف، ادلصػػدر ا- 17
، وهي ما يدؿ  عل  تقور الققاع، ينظر، عمار قلي،، 5515شلرضا سنة  52مس 

 .820ادلصدر ال،ابق، ص
.028علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص -13   
 .820،057عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص،- 15
 .021، 021علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص، ص- 12
 زلمد عباس، ادلرجب ال،ابق.- 15
 .021،021علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص، ص- 10
 821عمارقلي،، ادلرجب ال،ابق، ص- 18
 .027علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص - 11
 .828، 051عمار قلي،، ص...ص - 11
 ،022علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص - 11

Dannièl Djamila Amrane Mine, op.cit, p59.-17 
 .853، 851عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص،ص، - 13
 .023علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص - 15
 زلمد عباس، ادلرجب ال،ابق. - 12
                                     . 881ص ،علي كايف، ادلصدر ال،ابق -15

                                                             
 .827، 821، 821عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص...ص، - 10
 .8تي،ة  لوي، ادلرجب ال،ابق، ص - 18
. وكػػػػػذلك، عمػػػػػار قليػػػػػ،، ادلصػػػػػدر 021علػػػػػي كػػػػػايف، ادلصػػػػػدر ال،ػػػػػابق، ص -11

 .850ال،ابق، ص
 .023، 027علي كايف، ادلصدر ال،ابق، ص،ص، - 11
 .855، 852، 825عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص...ص،  - 11
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الػػدكتور زلمػػد التػػومي، النظػػاـ الصػػحي  ػػالؿ الثػػورة أسػػس للقػػب اجملػػاين يف - 17
 .0225أهري،  7اجلزائر، يومية ادلواطس اإل بارية، عدد 

 .855عمار قلي،، ادلصدر ال،ابق، ص- 13
التجػػػارب النوويػػػة الفرن،ػػػية يف اجلزائػػػر، ادلركػػػز الػػػوطر للدراسػػػات والبحػػػة يف - 15

، دار هومػػػة للقباعػػػة والنلػػػر والتوزيػػػػب، 5511احلركػػػة الوطنيػػػة و ػػػورة أوؿ نػػػوهما 
 .01، ص0252اجلزائر،

نور الديس  نيو، األريي ، الذاكرة وكتابة التاريخ، رللة اذلجرة والرالة، سلا  - 72
، 0223، أهريػػػػػ، 0ماعيػػػػة والتارؼليػػػػة اػػػػػوؿ اركػػػػة اذلجػػػػرة، العػػػػدداألحبػػػػاث االجت

 .15جامعة منتوري، ق،نقينة، ص
-5505اللػػػػػػاذ  بػػػػػػس جديػػػػػػد، مػػػػػػذكرات، اجلػػػػػػزء األوؿ، مالمػػػػػػ  ايػػػػػػاة،  - 75

 .513، ص0255، ترمجة عبد العزيز بوباك ، دار القصبة للنلر، 5575
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 العلميالبحث  إبراز في اإلنسانيةتجربة مجلة الدراسات 
 

 مشارك أستاذ–حمد أ براهيم سيدإعبد الحكيم حسن  د.
 السودان -جامعة دنقال-اإلنسانيةكلية اآلداب والدراسات 

Abstract: 

Scientific journals is one of the most important 

means which reflect scientific research activities of research 

centers and universities in particular , this helps in informing 

the society about the scientific movement in general.                                        

The human studies journals which is issued by the 

faculty of Art and Human Studies- University of Dongola is 

one of the scientific journals that is concerned with publishing 

researches and studies in different fields of human and social 

sciences.         

This study tries to present the experiment of the 

Human Studies Journal  to see its role in publishing scientific 

research . Depending on the issues that have been issued up to 

now so as to evaluate it , statistical study has been carried out 

to sum out and classify the published researches and state 

their objective attribute.                                                                               

The study comes out to many results the most 

important of them is that the published topics are different.                               

 
 البحثينشر النتاج  ُبظتتبعة تعترب اجملالت العلمية من أىم الوسائل ا     
باضتركة  اإلنساين أهنا كسيلة لتعريف اجملتمعنسانية رتعاء كما لإل يكادديكاأل

اجملتمعات البشرية ُب  تواجو  اليتتذليل الصعاب  ُبكمسامهة كمساعدة  العلمية ،
ُب نشر  باحثُتؼتتلف جوانبها اضتياتية . كتعمل علي خلق مواعُت علمية لل

 أهنا اجمللة العلمية احملكمة ؼكبالتايل ديكن أف نعر   أحباثهم ألغراض الًتقية العلمية.
أك ُب غتاالت  غتاؿ ػتدد ُبأحباثان متخصصة  أحيانان  عبارة عن دكرية علمية تنشر

بعد أف تقـو بتحكيم ىذه األحباث من قبل عدد من اظتتخصصُت  علمية متقاربة،
كتعترب ىذه اجملالت األداة األكىل اليت يستخدمها الباحثوف عادة  ُب نفس اجملاؿ،

لنشر آخر ما توصلوا لو من نتائج أك النتقاد كمناقشة نتائج األحباث اليت ُنشرت 
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كطريقة تناكعتا  التطبيقية سابقان، كختتلف نوعية األحباث اظتنشورة ُب غتالت العلـو
 .كاإلنسانيةت العلـو االجتماعية اصتديدة عن تلك اظتنشورة ُب غتال للمواضيع

لألحباث اظتراد نشرىا  ألكادديي السائد ُب عملية النشر العلميالعرؼ ا
راغبان  ت العلمية عند كتابتو لبحث ما مبراسلة إحدل اجملال يتضمن قياـ الباحث

كؼتاطبة عدد من الباحثُت اظتتخصصُت ُب  باختيارٍب تقـو اجمللة  ُب  نشر أحباثو
بتقييم البحث ككتابة تقرير عنو  من ىؤالءحث اظتراد نشره، كيقـو كل موضوع الب

كطريقة عرضو، ٍب يستخدـ ػترر اجمللة كمنهجيتو قيمتو العلمية  ُبيوضح فيو رأيو 
ليتخذ قرارىػ بنشر البحث أك ردىػ، كرمبا يطلب من الباحث القياـ  التقييماتىذه 

اسة التحكيم من البحث للنشر كقد ختتلف سي جياز قبل أف ببعض التعديالت
 القليل منكتقـو  أعداد احملكمُت كطريقة اختيارىم  غتلة ألخرل من حيث

 ث بينما تقـو الغالبيةاجملالت بإطالع احملكمُت علي شخصية كاتب البح
كالقيمة العلمية اظتطلوبة ُب  ختتلف اظتعايَت ُب قبوؿ األحباث بإخفائو. كذلك

 الفًتة اليت حتتاجها اجمللة ليعرب ، كما تتباينألخرلر من غتلة البحث اظتنشو 
عادة ال من الأنو  إالاستالمو، تاريخ البحث جبميع مراحل التحكيم كالنشر من 

 تكوف الفًتة طويلة.
لضماف جودة األحباث العلمية اظتنشورة  عملية التحكيم تعترب ضركرية

كىو  ُب تطوير اظتعرفة إسهامهاكمدل  كالتأكد من صحة اظتعلومات الواردة فيها
مية حبثية دتكن اجملاؿ العلمي من التقدـ ديكن تكوين تراك منو حىت بد   أمر ال

 لألماـ كالتطور.
تكوف حتت مظلة جامعة الغالب ُب اجملالت العلمية أهنا غتالت غَت رشتية        

كىناؾ ، ليت تتبعهاكيتم دتويلها من قبل اظتؤسسات ا أك مؤسسة أكادديية أك حبثية
  قليل من الدكريات العلمية اليت تطلب من الباحثُت بعض تكاليف الطبع كالنشر

عالنية لتغطية جزء من التكاليف. أما كما أهنا تقبل أحيانان نشر بعض اظتواد اإل
اجملالت فيكوف من أساتذة اصتامعة كالعاملُت ُب اظتراكز ىذه  طاقم التحرير ُب

مور التحرير، أما األ متفرغُت للعمل ُب ومان كىؤالء عمومان غَتالبحثية كالعلمية عم
دارية فتسند عادة ظتوظفُت متفرغُت. توجد العديد من اجملالت العلمية التابعة اإل
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من بيع أعدادىا أك من رسـو االشًتاؾ  باحان تأخذ أر  ظتؤسسات نشر كتوزيع جتارية
ُب دكرياهتا، أك من بيع غتموعات علمية من األحباث اظتنشورة ُب موضوع علمي 

 معُت.
أحدث االنًتنت ثورة ُب عملية إنتاج كتوزيع اجملالت العلمية ،كَب 
سهولة الوصوؿ إليها، فقد أصبح باإلمكاف توفَت ػتتويات ىذه اجملالت بشكل 

من خالؿ  اشًتاكات تقـو هبا اظتكتبات كاظتؤسسات األكادديية رقمي عن طريق
كنعرض  .أف ىناؾ غتالت تصدر ُب شكل الكًتكين فقط إيل إضافةرابط معُت، 

 اجملالت. ىذه احدمىنا ضتالة 
  اإلنسانية:مجلة الدراسات 

 
كلية اآلداب كالدراسات غتلة علمية ػتكم ة نصف سنوية، تصدرىا         

 اإلنسانية احدم كليات جامعة دنقال بالسوداف.
ـ حتت مسمى كلية 1991 ُب اإلنسانيةكالدراسات  اآلدابتأسست كلية      
كالًتاث، ككانت  اآلثاردراسة  ُبالسوداف متخصصة  كلية ُب  كأكؿكالًتاث   اآلثار
(. الفولكلور) كالًتاث اآلثارصتامعة دنقال كتشتمل على قسمُت مها  آنذاؾتتبع 

حث العلمي قرار كزارم من كزارة التعليم العايل كالب ـ صدر1993كَب نوفمرب
 إليهاكلية اآلداب كالدراسات اإلنسانية كأضيفت   بتحويل مسمى الكلية إىل

 كاالجتماعة كاللغة العربية كاللغة االؾتليزية اإلسالمي)الدراسات  ىيجديدة  أقساـ
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الكلية  أضتقتـ 1994كَب عاـ  (.اصتغرافيا كالتاريخت ك كاظتكتبات كاظتعلوما
 (.5ـ :2008: قسيمةجبامعة دنقال)

آلداب كالدراسات اإلنسانية كلية ا  أساتذة ـ اجتمع غتلس2007عاـ ُب      
 العلميالنشاط  كتشجيع لتكوف مرآة  لعكس إصدار غتلة علمية بالكلية كقرر

 .اإلنسانيةداخل الكلية كخارجها، فكانت غتلة الدراسات  كالبحثي
 ـ،2008ُب يناير در العدد األكؿ من غتلة الدراسات اإلنسانيةص

غتاالت العلـو اإلنسانية  ُب العلميمجلة علمية تعٌت بًتقية البحث ك
الكتب  كمراجعات كاالجتماعية، كهتتم على ؿتو خاص بنشر البحوث كالدراسات

اعتادفة كاظتوضوعية  ت اظتتخصصة، كما ترحب باظتناقشاتكالتقارير العلمية كالندكا
 (.1:ـ 2008 : ظتا ينشر فيها) غتلة الدراسات اإلنسانية

 شر بالمجلة:قواعد الن
 3.5 كمرفقان معو قرص مدمج A4/ يقدـ اظتقاؿ أك الدراسة مطبوعان على كرؽ 1
( صفحة سواء باللغة العربية أك االؾتليزية 20) ( كلمة َب7000كال يزيد عن ) ،

( كلمة بإحدل اللغات 100أك الفرنسية. كيرفق ملخص للبحث ال يزيد عن)
 اجمللة خالفان للغة البحث. اظتستخدمة ُب

جهات أخرل. كما ال جيوز  أك ُقدـ للنشر ُب قد سبق نشره يكوف اظتقاؿ إال/ 2
 بإذف خطى من اجمللة. إالخر كعاء آ نشره كامالن أك جزئيان ُب إعادة

( كتأتى تفاصيل األمريكيداخل النص)اظتنهج  / توضع إحاالت اظتراجع ُب3
 :التايلقائمة اظتراجع بالشكل  اظتراجع ُب

مكاف -دار النشر-عنواف اظتقاؿ أك الكتاب-سنة النشر-األكؿاالسم -اسم العائلة
 حالة الدكريات. صفحات اظتقاؿ ُب-النشر

 إلجازهتاغتاالت اجمللة  ت كالبحوث علي ػتكم ُت ؼتتصُت ُب/ تعرض اظتقاال4
 أم إجراءكتقـو اجمللة بإخطار أصحاب اظتقاالت بقرار احملكمُت، كعتا حق 

تعديالت شكلية جزئية قبل نشر اظتادة دكف أف خيل ذلك مبضموف اظتادة اظتنشورة 
 حالة اظتوافقة بنشرىا. ُب
 داخل كخارج السوداف. من كافة الباحثُت من/ تقبل البحوث 5
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البحوث تعرب عن أراء ُكتاهبا كليس بالضركرة  اظتعلومات الواردة ُبك  األفكار/ 6
 تبنيها من قبل كلية اآلداب كالدراسات اإلنسانية.

 حيتول علي مقالو. الذم/ دتنح اجمللة كاتب اظتقاؿ ثالث نسخ من العدد 7
 سواء نشرت أـ مل تنشر. اجمللة ال تسًتجع إىلترد  اليت/ أصوؿ اظتقاالت 8
 / حتتفظ اجمللة بكافة حقوؽ النشر.9

 .البحوث باسم السيد رئيس التحرير / ترسل10
 األبحاث المنشورة:

غتاالت  ُب األحباثعشر أعداد من اجمللة متضمنة ؼتتلف  اآلف حىتصدر        
حبثان  كاالجتماعية ، كبلغت عدد البحوث اظتنشورة مائة كأربعُت اإلنسانيةالعلـو 

 قالة تفاصيلها على النحو التايل:كم
 : العلميمجال مناهج البحث في 

 :ىينشر منها أربعة حبوث       
: طلحة عبد اضتميد إعداداصتامعات السودانية  ُب العلمي/ قضايا البحث 1

 ـ.2008العدد األكؿ يناير اضتسن.
: عبد الرحيم إعدادرؤية مستقبلية  العريبالعامل  ُبكالتنمية  العلمي/ البحث 2

 ـ.2011ػتمد خبَت، العدد السادس، يونيو 
: نصر الدين سليماف على ، إعدادالتنمية الوطنية  ُب/ الدراسات العليا كدكرىا 3

 ـ.2010يونيو العدد الرابع،
جوف ىَتكف، تررتة  إعدادمدخل ابستمولوجى(، ) العلمي/ ركح البحث 4

 ، العدد الثالث ،اهلل عيسى : يوسف عبدإعداديوسف عبد اهلل عيسى، 
 ـ.2009يناير

 
 مجال الفلسفة وعلم النفس: في 
 حبوث ىي: ةأربع ًب نشر   
: إعداد معسكر كاس بوالية جنوب دارفور، نازحيلدل  النفسياألمن  /1

 ـ.2013، العدد العاشر، يونيواهلل ككفاؽ صابر علي عبد اليبلى إشتاعيلالرشيد 
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العدد  : بكرم خليل ،إعدادالتارخيي،  الوعيىل إمن اظتتأمل  الصوُب/ الفكر 2
 ـ.2008األكؿ ، يناير

3،  / القلق كعالقتو بتقدير الذات لدل طالب اظتستول األكؿ، جامعة اطترطـو
دفع اهلل أزتد كمواىب عبد الرحيم ػتمد، العدد التاسع، يناير  : عبد الباقيإعداد

 ـ.2013
، مها على حاج عمر الزاكي ادإعد / األسس الفلسفية كالدينية لألخالؽ،4

 ـ.2010العدد الثالث، يناير
 مجال اآلثار والسياحة:في 

 :ىينشرت سبعة كعشرين حبثان كمقاالن         
، : أزتد حامد نصر زتدإعداداظتركل،  سودهموقع أـ  ُب/ اصتغرافيا كاآلثار 1

 ـ.2012السابع، يناير العدد
)بُت الشاللُت الرابع الشمايلالفونج  إلقليمالثقافية االقتصادية  األمهية/ 2

 ـ.2010: ازتد حسُت عبد الرزتن، العدد الثالث، ينايرإعدادكالثالث(، 
اطتامسة كالعشرين ظتصر كما تعكسو اصتبانة اظتلكية السودانية َب  األسرة أصل/ 3

، العدد اهلل ػتمد على كعبد القادر ػتمود عبد سيد أزتدعباس : إعدادالكرك، 
 ـ.2010يناير ،الثالث

ػتمد  سيد ازتدعباس : إعداد/ االنثواركيولوجيا كالطب َب السوداف القدًن، 4
 ـ.2011على كرتاؿ جعفر عباس، العدد اطتامس، يناير

العدد  الطيب الطيب، أدين :إعداد/ اظتتاحف َب السوداف كدكرىا َب السياحة، 5 
 ـ.2012يناير الثامن،

 بنية الطلب على اطتدمات الفندقية كتوزيعها، / اثر استخداـ االنًتنت َب6
 ـ.2011العدد التاسع، يناير ػتمد عثماف فقَتل، إيهاب: إعداد

)ػتافظة مركل  ثاريةكرىا َب تنمية كتطوير اظتواقع اآل/ صناعة السياحة كد7
 .ـ2009،يناير الثاين: رتاؿ جعفر عباس، العدد إعداد منوذجان(،

بعد مركل بُت الشاللُت  النيل خالؿ عصر ما/ اظتستوطنات السكانية على 8
 ـ.2010: رتاؿ جعفر عباس، العدد الرابع، يوليو إعداداألكؿ كالثالث(، 



غتلة دكرية دكلية ػتكمة               غتلة اظتعارؼ للبحوث كالدراسات التارخيية    

 119  44لعدد ا
 

 : سعاد عثماف بابكر،إعداد/ ثقافة اظتوت مابُت مدينة كرمة القددية كاظتعاصرة، 9
 ـ.2010العدد اطتامس، يناير 

: سعيد عبد اضتفيظ عبد إعدادُب التسويق السياحي،  السياحي/ دكر اظترشد 10
 .ـ2013، يونيواهلل خضر، العدد العاشر

 / األمهية األثرية كالتارخيية كالًتاثية ظتوقع نورم)منطقة الشالؿ الثالث( ،11
 ـ.2012براىيم سعيد علي، العدد السابع، ينايرإالرزتن  : عبدإعداد

لقدًن منوذجان(، )السوداف ا حوار اضتضارات / اظتتغَتات التقنية كدكرىا ُب12
 ـ.2009الرحيم ػتمد خبَت، العدد الثاين ، يناير : عبدإعداد

: عبد الرحيم ػتمد خبَت، العدد اطتامس، إعداد/ األسد ُب الًتاث السوداين، 13
 ـ.2011يناير
: عبد الناصر بن عبد إعدادجزيرة فرساف،  التنمية السياحية اظتستدامة ُب /14

 ـ.2010ككباشي حسُت قسيمة، العدد الثالث، يناير الرزتن الزىراىن
: إعدادكقاية اآلثار اظتعدنية من التآكل كالصدأ،  الطالءات الواقية ُب/ دكر 15

عبد الناصر بن عبد الرزتن الزىراىن كػتمد أبو الفتوح غنيم، العدد العاشر، يونيو 
 ـ.2013

ي التيجاين اظتاحي، العدد : علإعدادتاريخ اطتنزير كانتشاره ُب كادم النيل،  /16
 ـ.2010الرابع، يونيو

يلياء إُب السوداف)رحلة  األثرية/ دكر الرحالة العرب كاظتسلمُت ُب الكشوفات 17
: علي عثماف ػتمد صاحل، العدد إعدادـ(، 1761-1670ظتنطقة احملس شليب

 ـ.2008األكؿ، يناير
حملافظة اإلحساء ُب كتابات الرحالة الغربيُت َب ضوء أمهيتها  الثقاُب/ الًتاث 18

 ـ.2013العدد التاسع، يناير : فهد على اضتسُت،إعداد سياحيان،
: كباشي إعدادالسياحي)دراسة ُب اقتصاديات السياحة(،  / االستثمار19

 ـ.2011حسُت قسيمة، العدد اطتامس، يناير
: ػتمد العطا ػتمد عمر، العدد إعداد، / صناعة السياحة كأمهيتها االقتصادية20

 ـ.2011اطتامس، يناير
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: ػتمد إعداد/ مقًتح ظتشركع متحف اآلثار كالًتاث ُب الوالية الشمالية، 21
 ـ.2010يناير ، العدد الثالث،إبراىيمحامد 

 ، العدد: ػتمد فتح الرزتن أزتدإعداد، / مستقبل السياحة ُب ػتلية مركم22
 ـ.2010، يناير الثالث

: ػتمد فتح إعداد/ السمات الفنية للنقوش اصتدارية مبعبد األسد بالنقعة، 23
 ـ.2011يناير الرزتن أزتد، العدد اطتامس ،

ية ػتمد شوقي رتاؿ، العدد : ىادإعداد/ دكر اضتفائر َب ؽتلكة مركم، 24
 ـ.2011يونيو ،السادس

 :إعدادكاصتغرافيُت،  / البيئة السودانية القددية بعيوف اُلكتاب القدامى كالرحالة25
 ـ.2010حييي فضل طاىر، العدد الرابع، يونيو

26/ Archaeological work in Southern Sudan 
،present status and future prospect. 
Abdelrahim.M.Khabir .No3.January2010. 
27/ Place-Names as Evidence of Nubia history and 
its language  .Ali Osman.M.Salih.N8.June2012.     
                         

 ل التاريخ والحضارة اإلسالمية:مجا في
 عشر حبثان ىي: ًب نشر تسعة         

: أبكر عبد إعداد/ األدياف التقليدية ُب السوداف)القبائل النيلية منوذجان(، 1
 ـ.2010ت آدـ، العدد الثالث، ينايرالبنا
:الزين عوض صاحل، العدد  إعداد/ مقومات دكلة الرسوؿ كخصائصها، 2

 ـ.2011السادس، يونيو 
/ حوار الذات كاآلخر ُب أدب الرحالت)دتثيل اآلخر الثقاُب( مناذج ُب 3

 ـ.2012الزين صغَتكف، العدد السابع، يناير انتصار: إعدادالسوداف، 
األطركحات الغربية / مستقبل اضتضارة اإلسالمية)دراسة مقارنة حوؿ 4

 ـ.2013بكرل عمر رزتة، العدد التاسع، يناير :إعداد كاإلسالمية(،
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حياة ػتمد عثماف  :إعداد/ نظم كأخالقيات اظتهن الطبية ُب صدر اإلسالـ، 5
 ـ.2010بشَت، العدد الرابع، يونيو

: طارؽ عثماف الرفاعى،  إعداد/ الًتاث العلمي اإلسالمي كاضتضارة اإلسالمية، 6
 ـ.2008عدد األكؿ ،يناير ال
: عبد إعدادعصر الوالة العباسيُت،  ُب/ انتشار اإلسالـ ُب اظتغرب العريب 7

 ـ.2010، العدد الثالث ، يناير إبراىيماضتكيم حسن 
)قراءة ُب كتاب  اجتاىات كمعوقات البحث التارخيي ُب اصتامعات السودانية/ 8 

 عبد :إعداددليل الدرجات العلمية اجملازة من اصتامعات السودانية ُب التاريخ( 
 ـ.2011براىيم، العدد اطتامس، ينايرإاضتكيم حسن 

: إعداد ،أفريقيا/ انتفاضة سويتو كأثرىا على نضاؿ اضتركة الطالبية ُب جنوب 9
 ـ.2009،ينايرالثاينعبد الوىاب دفع اهلل، العدد 

/ قراءات نقدية لبعض موضوعات مذكرات كسَت بعض ركاد اضتركة الوطنية 10
عمر عبد اهلل زتيدة أزتد، العدد السابع،  :إعدادالسودانية،  االستقاللية

 ـ.2012يناير
( ُب نشر الدعوة اإلسالمية ُب 1898-1881/ أساليب الدكلة اظتهدية)11

 ـ.2012 السابع، يناير: عفاؼ مكاكم ػتمد قيلي، العدد إعدادالسوداف، 
: كماؿ اضتاج إعداد / عبد اهلل بن سعد بن أىب السرح بُت الردة كاإلسالـ،12

 ـ.2010اضتسُت، العدد الثالث ، يناير
: كماؿ اضتاج اضتسُت، العدد إعداد/ جذكر الصراع العريب الفارسي، 13

 ـ.2013العاشر،
يأت لتفرد آلياهتا، مكة قبل اإلسالـ كالظركؼ اليت هت ُب/ تنظيمات اضتكم 14

 ـ.2012يناير ، العدد السابع،إبراىيم: غتتىب على إعداد
الدين علي ػتمد،  : ػتمد عزإعداد، / اضتركة الثقافية كالفكرية ُب دكلة الفونج15

 ـ.2011العدد السادس ،يونيو
ـ(، 1300-550اظتقرة) ُبتارخيية من الفخار اظتصنوع بالعجلة  / دالالت16

 .ـ2008األكؿ، يناير، العدد إدريس مهدم: ػتمد إعداد
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-ؽ.ـ2700جنوب السوداف كمشالو)/ حملات تارخيية عن العالقة بُت 17
 ـ.2011يونيو ، العدد السادس،إدريس مهدم: ػتمد إعدادـ(، 1821

: نعمات عبد اصتبار، العدد الثامن، إعداد/ الصناعات اظتركية، 18
 ـ.2011يونيو

 19/ Towards a Unified Nomenclature for the So-
Called X- Group. Mohammed Mahadi 
Idris.No1.January02008م 

 في مجال الفولكلور:
 ًب نشر سبعة حبوث ىي:

/ االتصاؿ الشعيب )موسيقى البجا الشعبية دراسة حالة(، إعداد: رضواف اضتسن 1
 ـ.2012إبراىيم، العدد السابع ،يناير

/ الزم كالزينة ُب الرقصات الشعبية ُب السوداف،إعداد: زينب عبد اهلل ػتمد 2
 ـ.2011صاحل، العدد اطتامس، يناير

/ بعض العناصر اإلفريقية ُب الثقافة السودانية، إعداد: سليماف حييي ػتمد، 3
 ـ.2010العدد الرابع، يوليو 

ح الدين صابر عبد / األسس اإلسًتاتيجية لتوظيف الشعر الشعيب، إعداد: صال4
 ـ.2011اهلل، العدد اطتامس، يناير

ػتمد اظتهدم بشرل، العدد األكؿ،  إعداد:/ التصوؼ منبع اعتاـ كإبداع، 5
 ـ.2008يناير

/ األمثاؿ كمدلوالهتا االجتماعية كالثقافية، إعداد: نصر الدين سليماف علي، 6
 ـ.2008العدد األكؿ، يناير

، إعداد: نصر الدين سليماف علي، العدد / شتات الفصيح ُب أدب اصتعليُت7
 .ـ2009الثاين، يناير

 في مجال اللغة العربية وآدابها:
 ن حبثان كمقالة ىي:ريًب نشر عش        
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: أزتد تاكر أزتد ػتمد، إعدادمفهـو اإلبداع الشعرم ُب النقد العريب القدًن، / 1
 ـ.2011العدد اطتامس، يناير

، الدين األمُت، العدد الثامن ػتي: أزاىر إعداد/ معاين العتاب عند البحًتم، 2
 .ـ2012يونيو

العدد  عبد الكرًن كبور، النوراين: إعداد/ ؿتو أدب إسالمي عاظتي جديد، 3
 ـ.2011السادس، يونيو 

اظتصادر ككيفية اظتعاصتة(،  –اللغة)اعتدؼ  متعلمي/ مشكالت القواعد لدل 4
 ـ.2011: حسن ػتمد دككة كيس ػتمد يس، العدد اطتامس،ينايرإعداد

: زتد النيل ػتمد إعدادلوجية ُب شعر ػتمد ػتمد علي، و يكظواىر س/ 5
 ـ.2010يناير ، العدد السابع،اضتسن

: طالؿ الطاىر قطيب، العدد إعدادالشعيب كعبقرية الزماف كاظتكاف،  / اظتديح6
 ـ.2008األكؿ، يناير

الفتنة بالشاعر إليوت خطر على األدب دراستو " ُب/ منهاج عبد اهلل الطيب 7
 ـ.2009يناير ،الثاين: طالؿ الطاىر قطيب، العدد إعدادالعريب"، 

 العدد األكؿ ، : عائدة األنصارم،إعدادمن كل كبعض،  شيء/ 8
 ـ.2008يناير

: إعدادالكيالىن، "عند الرحيل" القصصية لنجيب  غتموعة ُب/ قراءة نقدية 9
 ـ.2013عبد الغفار اضتسن ػتمد أزتد، العدد العاشر،يناير

: على بن إعدادٍت ُب اظتمتع)عرض كدراسة(، / نقدات ابن عصفور ألىب ج10
 ـ.2009اضتسن بن ىاشم السرحاين، العدد الثاين، يناير

: على إعداد/ اختالؼ الفراء مع الكسائي ُب كجوه اإلعراب كالقراءات، 11
 ـ.2013يونيو العاشر، ود أزتد ػتمد خَت، العددػتم
: عوض السيد موسى إعداد/ أبو علي اضتادتي كثقافتو النقدية كمصادرىا، 12

 ـ.2012عوض السيد، العدد الثامن، يوليو 
 ، العدد: فؤاد شيخ الدين عطاإعداد/ النقد اصتمايل للشعر عند العرب، 13

 .ـ2010، يونيوالرابع
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"جهجهة التساب" منوذجان،  قصيدة - لنص ُب شعر زتيد/ عناصر البناء ا14
 ـ.2011: فؤاد شيخ الدين عطا، العدد السادس، يونيوإعداد

: إعداداليابسة" للشاعر عاطف خَتم،  "سيناريو / حوار الثقافات ُب ديواف15
 ـ.2013فؤاد شيخ الدين عطا، العدد العاشر، يونيو

زتد األمُت أزتد أ : ػتمدإعداد نفسية"،"دراسة  / التشبيو ُب المية العرب16
 ـ.2012يونيو كأمَتة أزتد حسن قرشي، العدد الثامن ،

اظتناف،  : ػتمد حسن عطاإعداد ،بُت العوظتة كاعتوية اإلسالمي/ منهج األدب 17
 ـ.2011يناير العدد اطتامس،

أدب "دراسة تطبيقية ُب  األلفاظ كدكرىا ُب تقييم النصوص / الدقة ُب اختيار18
العدد  : ػتمد حسن عطا اظتناف،إعداد الكاتب كالشاعر البن األثَت اصتزرم،

 ـ.2011السادس، يونيو
: إعدادًتل، ش/ تشكيل اللغة كبناء الصورة ُب موشحات أىب اضتسن الش19

 ـ.2013ػتمد ػتجوب ػتمد عبد اجمليد ، العدد التاسع، يناير
: يس ػتمد إعداد ة أك األجنبية،/ األخطاء اللغوية لدل متعلمي اللغة الثاني20

 ـ.2011يس كحسن ػتمد دككة، العدد السادس، يونيو
 في مجال الفنون:

 حبوث ىي: ةًب نشر ثالث       
: اليسع حسن أزتد، العدد السادس، إعداد/ دراما اإلذاعة كجتليات اظتكاف، 1

 ـ.2011يونيو
 ، العددعبيد: سعد يوسف إعداد/ دكر اظتسرح ُب ترسيخ ثقافة السالـ، 2

 ـ.2011السادس، يونيو
: ػتمد سيف الدين على، العدد إعداد/ اظتوسيقى العسكرية ُب السوداف، 3

 .ـ2012، يونيوالثامن
 االجتماعية:والخدمة  االجتماعمجال  في

 ًب نشر تسعة حبوث كمقاالن ىي:        
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البنات آدـ،  : أبكر عبدإعداداألدياف التقليدية ُب أفريقيا جنوب الصحراء،  /1
 ـ.2011العدد اطتامس، يناير

: اظتاحي إعدادجنوب كردفاف،  ُب/ أثر التحديث ُب تقييم اظتشورة الشعبية 2
 ـ.2012أدكنا أمينا، العدد الثامن ،يناير

الرابع،  ، العدد: بكرم عمر رزتةإعداد، االستعداء/ نظرات ُب ثقافة 3
 .ـ2010يونيو

: حناف أزتد مكاكم، إعدادكالغريب،  سالمياإلبُت النموذجُت  األسرة/ نظاـ 4
 ـ.2010العدد الرابع، يونيو

/ آفاؽ اظتمارسة اظتهنية للخدمة االجتماعية داخل نظاـ الرعاية االجتماعية، 5
 .ـ2009الثاين، يناير: سامية الباقر ػتمد سليماف، العدد إعداد

سليماف، العدد : سامية الباقر ػتمد إعداد/ اطتدمة االجتماعية اظتدرسية، 6
 ـ.2010 ، ينايرالثالث

: سامية إعدادكالركضة ُب عملية التنشئة االجتماعية،  سرةالدكر التكاملي لأل/ 7
 ـ.2012الباقر ػتمد سليماف، العدد الثامن ،يونيو

/ اضتدائق اظتفتوحة كدكرىا ُب حتقيق الًتكيح بالتطبيق على سكاف كالية 8
 ،  .ـ2012، يونيو، العدد الثامنإشتاعيل علي إشتاعيل: ػتمد إعداداطترطـو

: ػتمد حامد إعدادكردفاف األبعاد االجتماعية كالثقافية،   ُباجملتمعات القبلية  /9
 ـ.2011يونيو العدد السادس، براىيم،إ

 في مجال التربية:
 اثنا عشر حبثان كمقاالن ىي:ًب نشر           

/ الصحة النفسية كعالقتها بالتحصيل الدراسي لدل تالميذ مرحلة األساس 1
 ، اهلل مبشر، العدد  البيلي كفاطمة عبد إشتاعيل: الرشيد إعدادبوالية اطترطـو

 ـ.2010الرابع، يونيو
/ درجة رضاء أعضاء ىيئة التدريس جبامعة نياال عن التدريب ُب غتاؿ 2

ات كاجتاىاهتم ؿتو استخدامها ُب غتاؿ التدريس، تكنولوجيا التعليم كتقانة اظتعلوم
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 كمتور، العدد الثامن ،  إدريس: العجب ػتمد العجب كعصاـ إعداد
 ـ.2012يونيو

أمَتة أزتد  :إعداد، اصتامعيالتعليم  ُبكعالقتها باصتودة  األكادديي اإلرشاد/ 3
 ـ.2013يونيو ، العدد العاشر،قرشيحسن 

 (،حة ُب غتاؿ التعليم االلكًتكين)اظتشاكل كاضتلوؿ/ جتربة جامعة السوداف اظتفتو 4
 ـ.2012يونيو اظتعتصم خضر حسُت، العدد الثامن، أميمو: إعداد

: إعدادػتلية الشهداء دراسة حالة(، ) األساس/ دافعية االؾتاز ظتعلمات مرحلة 5
 ـ.2013أنس الطيب اضتسن رابح، العدد التاسع، يناير

: سعد يوسف إعداد/ أثر اظتعلمُت على نشأة الفنوف التمثيلية ُب السوداف، 6
 ـ.2010عبيد، العدد الرابع، يونيو

دراسة كرسالة جامعة القراف الكرًن ) أىداؼُب حتقيق  األصلي/ دكر التعليم 7
: عبد العاطي أزتد موسى قداؿ، العدد إعدادالكربل(،  مدينتطبيقية علي ػتلية 

 ـ.2012يرالسابع، ينا
: عمر خليفة خلف اهلل، العدد إعداد رعايتهم،كطرؽ  / األطفاؿ اظتوىوبوف8

 .ـ2010، ينايرالثالث
اضتلقتُت الثانية ) بالوالية الشمالية األساس/ معايَت الذكاء لدل تالميذ مرحلة 9

الرفاعي عثماف العجيل، العدد  : فضل اظتوىل عبد الرضي كازدىارإعداد كالثالثة(،
 ـ.2013يناير التاسع،

: ماجدة خليفة إعداد/ التعليم قبل اظتدرسي)البعد القانوين كاظتادم كالبشرم(، 10
 .ـ2010، يونيوػتمد خليفة، العدد الرابع

/ أثر استخداـ اضتقيبة التعليمية اضتاسوبية كمستول التعلم السابق على 11
 د الرابع،عطا مدين، العد: ػتمد إعدادحتصيل عينة من طلبة جامعة البحرين، 

 ـ.2010يونيو
: منتصر أزتد إعداد/ التعليم ُب الوالية الشمالية)دراسة إحصائية حتليلية(، 12

 ـ.2012عثماف ػتمد، العدد الثامن، يونيو
 الجغرافيا وعلوم البيئة: في
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 ُنشر حبثاف فقط مها:        
األكؿ، : ػتمد اظتهدم زين العابدين، العدد إعداد/ السكاف كالصحة اإلؾتابية، 1

 ـ.2008يناير
/ تطور كخصائص قطاع الصناعات التحويلية َب السوداف كالسياسات الضريبية 2

  ـ2011الدكش، العدد اطتامس ،يناير سيد ازتد: بثينة إعداداظتفركضة عليو، 
 العلوم السياسية:مجال  في

 ًب نشر ستة حبوث ىي:       
 : أبكر عبدإعدادكقضية دارفور،  األجنبية/ اظتنظمات كاصتمعيات الطوعية 1

 ـ.2011البنات آدـ،العدد السادس، يونيو
البنات آدـ، العدد  : أبكر عبدإعدادُب دارفور،  كالتنمية/ مهددات السالـ 2

 ـ.2013التاسع، يناير
: حسن علي الساعورم، العدد إعداد/ دكر النخب ُب العامل كعالقتها بالتغيَت، 3

 ـ.2011يناير اطتامس ،
 اضتميد اضتسن، : طلحة عبدإعداد ، اإلسالميُب اظتفهـو  نسايناضتق اإل/ 4

 ـ.2008يناير ، األكؿالعدد 
العزيز  : عبدإعدادـ(، 2009-1959/ تطور العالقات السودانية الصينية)5

 ـ.2013يونيو نور عشر، العدد العاشر،
6/ The Impact of1980 Drought in Western Sudan 

North Kordofan State :. Ibrahim Mohammed 
Eltom.No9.Jan2013 

 في مجال االقتصاد والعلوم اإلدارية:
 ًب نشر ستسة حبوث ىي:       

/ أثر تطبيق معيار الشفافية كاإلفصاح على أداء اظتصارؼ اإلسالمية ُب 1
ـ(، إعداد : أمَت ػتمد دياب، العدد السابع 2007-2000السوداف للفًتة من)

 .ـ2012، يناير 
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/ أثر تركيج اظتبيعات ُب شركات اظتياه الغازية باطترطـو على طلب اظتستهلك 2
ظتنتجاهتا، إعداد: سعيد حسن العجب حسب الكرًن، العدد العاشر، 

 ـ.2013يونيو
/ أبعاد التنمية اإلقليمية ُب الدكؿ النامية كمعوقاهتا، إعداد: عبد العظيم عثماف 3

 ـ.2010زتد اإلماـ، العدد الرابع، يونيو
/ اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لسياسة اطتصخصة ُب السوداف )مشركع 4

السوكي الزراعي منوذجان(، إعداد: عز الدين دفع اهلل عيسى، العدد السابع،يناير 
 ـ.2012

/ البطالة كاالستخداـ ُب السوداف بالتطبيق على الوالية الشمالية)رؤية تنموية(، 5
 ـ.2012لدين، العدد الثامن، يونيوإعداد: مدثر حسن سامل عز ا

 
 في مجال المكتبات والمعلومات:

 عشر حبثان كمقاالن ىي: ًب نشر أربعة        
اظتعلومات )دراسة حالة مركز التوثيق ك  كدكرىا ُب التنمية الزراعية / اظتعلومات1

 ،) : العوض أزتد ػتمد اضتسن، العدد اطتامس، إعدادبوالية اطترطـو
 ـ.2011يناير

:أمَتة عالء الدين إعدادبالسوداف،  تقاسم اظتوارد بُت اظتكتبات اصتامعية /2
 .ـ2010، يونيوصاحل، العدد الرابع

تبات )جتربة مكتبة جامعة السوداف / تسويق خدمات اظتعلومات ُب اظتك3
 ـ.2013أزتد بالؿ أزتد، العدد العاشر، يونيو بلو: إعداد اظتفتوحة(،

اظتكتبات كمراكز اظتعلومات الطبية)دراسة حالة  / كاقع خدمات اظتعلومات ُب4
،)  ـ.2011سارة مشو شاع الدين، العدد السادس، يونيو : إعداد كالية اطترطـو

: صربم اضتاج إعداد)أفق جديدة للكتابة(،  / اظتدكنات ُب الفضاء اظتعلوماٌب5
 ـ.2009، ينايرالثايناظتبارؾ، العدد 

اضتاج اظتبارؾ،  صربم :إعداد)األمهية كاألىداؼ(،  / رسم السياسات اظتعلوماتية6
 .ـ2011، ينايراطتامسالعدد 
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-العربية)حالة مصراظتخطوطات ُب اظتكتبات  / تأثَت الزيوت الطيارة علي7
 ـ.2013يناير اللطيف حسن أفندم، العدد التاسع، : عبدإعداد، السعودية(

كاظتمارسة ُب عصر اظتعلومات(،  كيةيكلين)اظتعرفة اإل  / الطبيب كاظتعلومات8
 ـ.2009اهلل درار، العدد الثاين، يناير اهلل ػتمد عبد : عبدإعداد

: ػتمد عز الدين علي ػتمد، إعداداظتعلومات ُب ظل عصر اظتعلومات،  / حرب9
 ـ.2010العدد الثالث، يناير

، )اظتفهـو كاألىداؼ كاألنشطة( / اظتكتبات اظتدرسية كمراكز مصادر التعلم10
 ـ.2009: مزمل عباس ػتجوب النصرم، العدد الثاين،ينايرإعداد

مبكتبة تلفزيوف السوداف    ينظم حفظ كاسًتجاع األرشيف اظتسموع كاظترئ /11
: مزمل عباس ػتجوب النصرم، العدد التاسع، إعداد )الواقع كالطموح(،

 ـ.2013يناير
علومات الزراعية ُب ات اضتديثة علي تنمية كتطوير اظت/ أثر استخداـ التقان12

: نصر الدين حسن أزتد رتعة، العدد إعداداصتامعات كاظتراكز البحثية السودانية، 
 ـ.2010الثالث، يناير

غتاؿ تقانة اظتعلومات للعاملُت باظتكتبات اصتامعية  / االحتياجات التدريبية ُب13
الفتاح  : كىيب عبدإعدادُب السوداف)دراسة تطبيقية على ثالث عشرة جامعة(، 

 ـ.2013يونيو الرزتن ككحيد علي ػتمد كػتمد يسن شوقي، العدد العاشر، عبد
: إعداد/ إمكانية تطبيق نظم اظتعلومات اصتغرافية ُب اظتكتبات اظتدرسية، 14

 ـ.2008يناير األكؿ،اهلل، العدد  يوسف عيسي عبد
 في مجال عرض الكتب والمؤتمرات:

 ًب نشر كعرض ستة أحباث ىي:      
: أزتد أبو القاسم اضتسن إعداد مناىج دراستو كحتليلو(،الفخار األثرم )/ 1

عرض د: رتاؿ  ـ.2009ػتمد علي، العدد الثاين، يناير سيد أزتدكعباس 
جعفر عباس، عرض للكتاب أعاله من حيث أمهيتو لطالب علم اآلثار كالتاريخ 

 .كاالنثربولوجيا كتاريخ الفن كدارسي اضتضارة اظتادية بوجو عاـ
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العصر  ُبكاالقتصادية كالسياسية ُب اظتدينة اظتنورة  اإلدارية األكضاع/ 2
، األكؿبراىيم، العدد إاضتكيم حسن  : عبدإعداد ق،132-40موماأل

لرسالة دكتوراه حتمل العنواف أعاله موضحان أىدافها  اظتقاؿ عرض .ـ2008يناير
 كأمهيتها كالنتائج اليت توصلت إليها.

 - اإلنسانية/ مستخلصات الرسائل اصتامعية اجملازة بكلية اآلداب كالدراسات 3
، العدد إبراىيماضتكيم حسن  عبد :إعدادـ(، 2010-2007جامعة دنقال)

عرض اظتقاؿ لقياـ قسم الدراسات العليا بكلية اآلداب ـ.2012يناير  السابع،
ة من خالؿ كالرسائل اليت نُوقشت ُب تلك الفًت  كالدراسات اإلنسانية

مستخلصات تلك الرسائل ُب بعض أقساـ الكلية،كمبعٍت آخر حاكلت الدراسة 
اإلجابة علي السؤاؿ أين تقف كلية اآلداب كالدراسات اإلنسانية ُب غتاؿ 

 الدراسات العليا.
:  إعداد( ُب غتاؿ الًتاث الثقاُب، ـ1994-1991كالًتاث) اآلثار/ جتربة كلية 4

عرض فيو لتجربة كلية اآلثار  .ـ2008، األكؿ كباشي حسُت قسيمة، العدد
الًتاث الثقاُب من خالؿ قسمي اآلثار كالفولكلور  إبرازكالًتاث جبامعة دنقال ُب 

كاجهت كالصعوبات اليت  موضحان أىداؼ قياـ الكلية ككسائل حتقيق ذلك
 التجربة.

-كلية الًتبية مركم–الوالية الشمالية  ُبعمل قضايا التعليم  / عرض كرشة5
عرض ـ.2009: كماؿ اضتاج اضتسُت، العدد الثاين، ينايرإعدادجامعة دنقال، 

اظتقاؿ للورشة اليت أقامتها كلية الًتبية)مركم( جبامعة دنقال ظتناقشة قضايا التعليم 
 العلمية اليت قدمت ُب الورشة كالنتائج كالتوصيات اليت لألكراؽكقدـ عرضان 

 خرجت هبا.
ُب الفًتة  اإلنسانيةالفكرم السوداين اظتنشور ُب العلـو  اإلنتاج/ اجتاىات 6
: ػتمد عز الدين علي ػتمد،العدد إعدادـ( دراسة ببليومًتية، 1900-2000)

عرض اظتقاؿ لإلنتاج الفكرم السوداين اظتنشور ُب العلـو ـ.2008يناير ،األكؿ
كأكضح اظتقاؿ أيضان أىداؼ تلك الدراسة ـ، 2000-1900اإلنسانية ُب الفًتة

 كأمهيتها كنتائجها كتوصياهتا.



غتلة دكرية دكلية ػتكمة               غتلة اظتعارؼ للبحوث كالدراسات التارخيية    

 131  44لعدد ا
 

 :األجنبيةغات الل   في مجال
 باللغتُت االؾتليزية كالفرنسية ىي:ًب نشر ذتانية حبوث         

 أ/ باللغة االنجليزية:   
   1/ Symbolism in Grain of Wheat: Ahmed Ali 
Fadul Benyo .No7.Jan2012ـ.   
2/ Romantisim in Literature (1789-1830): Elsadig 
Hussein Fadlallah.No3.Jan2010. 
3/ A comparative Study Between English and 
Sudanese Proverbs: Mohamed Bakri.No3.jan2010ـ 
4/ Suggested Instructional Techniquires for 
Acquiring Ownership of Words Knowledge 
Concept by Sudanese Learners of English: 
Mohamed Bakri.No7.Jan2012ـ.  

 ب/ باللغة الفرنسية:
1/ Tradduction Et Communication Linguistque 
Par : Fadl Allah Ismail .Jan2009. 
2/ Histoire La Pratique De La Traduction De 
L’Arabe OU Vers L’Arab : Fadl Allah Ismail 
.Jun2010. 
3/ Enregistrement Et Normalisation 
Terminoloques : Fadl Allah Ismail .Jun 2011. 
4/ Les Reformes De L’Arabe : Fadl Allah Ismail . 
Jun 2013. 

 ة:ـــــالخالص

 النسبة المجال رقم
 %19 كالسياحة بنسبةسبعة كعشرين حبثان ُب غتاؿ اآلثار  1
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ًب نشرىا ُب غتلة الدراسات  اليتكاظتقاالت  األحباثمن خالؿ تصنيف       
 اآلٌب:نالحظ  اإلنسانية

كأربعُت حبثان ُب ؼتتلف غتاالت العلـو  غت عدد البحوث اظتنشورة مائة كستة/ بل1
 تفاصيلها علي النحو التايل: اإلنسانية

 %14 عشركف حبثان ُب غتاؿ اللغة العربية بنسبة  2
 %13.5 تسعة عشر حبثان ُب غتاؿ التاريخ بنسبة  3
 %10 أربعة عشر حبثان ُب غتاؿ اظتكتبات بنسبة  4
 %8 أثنا عشر حبثان ُب غتاؿ الًتبية بنسبة  5
 %6 تسعة حبوث ُب غتاؿ االجتماع كاطتدمة االجتماعية بنسبة  6
 %5.5 ذتانية حبوث ُب غتاؿ اللغات بنسبة  7
 %5 سبعة حبوث ُب غتاؿ الفولكلور بنسبة  8
 %4 ستة حبوث ُب غتايل العلـو السياسية بنسبة  9

 %4 ستة حبوث ُب غتاؿ عرض الكتب بنسبة  10
 %3 .963االقتصاد كالعلـو السياسية بنسبة *ستسة حبوث ُب غتاؿ  ذ11
 %2.5 أربعة حبوث ُب غتاالت مناىج البحث العلمي  بنسبة 12
 %3 أربعة حبوث ُب غتاؿ الفلسفة كعلم النفس بنسبة  13
 %2 ثالثة حبوث ُب غتاؿ الفنوف بنسبة  14
 %1 حبثاف ُب غتاؿ اصتغرافيا كعلـو البيئة بنسبة  15
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 اآلٌب/ من خالؿ ىذا التباين ُب األحباث اظتنشورة نستنتج 2

التباين ُب األحباث اظتنشورة ال يعٍت أف اجمللة دتيل كتنحاز لنوع معُت من  ( أ)
غتاالت البحث بل ىو يشَت لنشاط الباحثُت ُب اجملاالت اظتعينة، 

لقصور  إشارةفقط  األحباث تعطيكباظتقابل اجملاالت اليت تقل فيها 
 الباحثُت ُب تلك اجملاالت من البحوث.

اآلثار كالسياحة يرجع لطبيعة تأسيس الكلية)مقر دتيز النشر ُب غتاؿ  ( ب)
)فكرة قياـ الكلية(، ٍب  باآلثار كالسياحة منطقة تذخرتقع ُب  إذ اجمللة(

 نشاط الباحثُت ُب ىذا اجملاؿ.

النسبة
سبعة وعشرين بحثاً في مجال اآلثار
والسياحة بنسبة
عشرون بحثاً في مجال اللغة العربية بنسبة 

تسعة عشر بحثاً في مجال التاريخ بنسبة 

أربعة عشر بحثاً في مجال المكتبات بنسبة 

أثنا عشر بحثاً في مجال التربية بنسبة 

تسعة بحوث في مجال االجتماع والخدمة
االجتماعية بنسبة 
ثمانية بحوث في مجال اللغات بنسبة 

سبعة بحوث في مجال الفولكلور بنسبة 

ستة بحوث في مجالي العلوم السياسية بنسبة 

ستة بحوث في مجال عرض الكتب بنسبة 

خمسة بحوث في مجال االقتصاد والعلوم
السياسية بنسبة 
أربعة بحوث في مجاالت مناهج البحث
العلمي  بنسبة
أربعة بحوث في مجال الفلسفة وعلم النفس
بنسبة 
ثالثة بحوث في مجال الفنون بنسبة 

بحثان في مجال الجغرافيا وعلوم البيئة بنسبة 
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كالسياحة كاللغة العربية كالتاريخ يُعطي  اآلثاركثرة النشر ُب غتاالت  ( ت)
كن يدحض ذلك بأف اجمللة متخصصة فقط ُب تلك اجملاالت، ل إشارة

 نوعية البحوث اظتنشورة كتباينها كمان كنوعان.
 اآلٌب:بعض اظتعوقات اليت تواجو اجمللة تتمثل ُب  / ىناؾ3 

 .خارج السوداف إيلندرة احملكمُت بسبب ىجرة الكوادر العلمية  /1  
إذ جلهم من أعضاء ىيئة التدريس  عدـ تفرغ العاملُت هبيئة التحرير/ 2   

  .بالكلية
افتقارىا لبعض اظتواد اإلعالنية األمر الذم كاف من مشكالت اجمللة أيضان  /3    

ديكن أف يغطي جزء من تكاليف الطباعة، إذ تعتمد اجمللة علي دعم اصتامعة 
 الكامل ُب ذلك.

 غتانابل توزعو  يُنتج من إصداراهتا اجمللة غَت رحبية، حيث ال تقـو ببيع ما /4 
كبالتايل ليس ىناؾ  علي الناشرين هبا فضالن عن اظتؤسسات العلمية ك اصتامعات

 .الذم جيعلها عددية اظتوارد األمرعائد مادم 
 ع:ــالمراج

 العلمية،: اضتوار اظتتمدف ، غتلة ابن رشد األكسي/ تيسَت عبد اصتبار 1
 ـ.21/4/2013

كػتمد عز الدين علي ػتمد: كشاؼ غتلة  إبراىيم/ عبد اضتكيم حسن 2
 2014يناير عشر، اضتادمالعدد  اإلنسانية،، غتلة الدراسات اإلنسانيةالدراسات 

 ـ.
 ُبـ( 1994-1991حسُت قسيمة: جتربة كلية اآلثار كالًتاث) كباشي/ 3

 األكؿ،، العدد اإلنسانيةغتلة الدراسات  )اآلثار كالفلكلور(، غتاؿ الًتاث الثقاُب
 ـ.2008 ريناي
 .ـ2008األكؿ، ينايرالعدد  اإلنسانية،/ غتلة الدراسات 4
 ـ.2009، العدد الثاين ، يناير  اإلنسانية/ غتلة الدراسات 5
 ـ.2010يناير ، العدد الثالث ، اإلنسانية/ غتلة الدراسات 6
 ـ.2010يونيو الرابع،العدد  اإلنسانية،/ غتلة الدراسات 7
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 .ـ2011اطتامس، ينايرالعدد  اإلنسانية،/ غتلة الدراسات 8
 ـ.2011العدد السادس، يونيو اإلنسانية،/ غتلة الدراسات 9

 .ـ2012السابع، ينايرالعدد  اإلنسانية،/ غتلة الدراسات 10
 ـ.2012يوليو / غتلة الدراسات اإلنسانية ، العدد الثامن ،11
 ـ.2013اإلنسانية، العدد التاسع، يناير/ غتلة الدراسات 12
 ـ.2013الدراسات اإلنسانية، العدد العاشر، يونيو / غتلة13
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. التعليم الفرنسي بمنطقة سوف خالل العهد االستعماري بين الرفض والتأثير

 مقدودالبشير أ . 

 ــ الوادي ـ ، قسم التاريخ  خضرلحمة الشهيد جامعة 

 الملخص   

إن أىم مقصد تعىن بو األمم ىو تربية النشء وتعليمهم , فالتعليم ىو الركن 
ن وسائل ازدىارىا وتقدمها فقد األساس يف بناء هنضتها وحضارهتا , ووسيلة م

حثت عليو الشرائع , ودعت لو كل احلضارات اإلنسانية وأولتو العناية , والتعليم 
مبختلف مراحلو وأنواعو لو الدور اذلام يف بعث وازدىار الشخصية القومية 
ومقوِّماهتا الثقافية واللغوية والتارخيية , غًن أنّو يكون أحد عوامل التجهيل واذلدم 

يد االستعمار الذي يّتخذه سالحا دلواجهة الشعوب الضعيفة وإذالذلا بل  يف
وحّّت حتطيمها, وقد عملت اإلدارة الفرنسية على تطبيق ىذا األسلوب  يف 
اجلزائر؛ ويف ىذا الصدد يقول الدوق دومال  " إّن إقامة مدرسة بٌن  اجلزائريٌن 

وادي » كن منطقةأحسن وأفضل من كتيبة عسكرية لفرض األمن " . ومل ت
استثناء فخالل فرتة االحتالل الفرنسي , وبعد استقراره بادلنطقة عمل « سوف

على نشر التعليم زلاربا بذلك أو ُمزامحا للتعليم التقليدي منو واإلصالحي , 
حيث قامت فرنسا بإنشاء ادلدارس وفتحها أمام األىايل خلدمة أغراضها 

لعريب مبنطقة سوف ؟ ـــ كيف ومّت ظهر االستعمارية . فما ىو واقع التعليم ا
التعليم الفرنسي مبنطقة سوف والذي رغم صلاح ىذا النوع من التعليم  يف حتقيق 
بعض التأثًن يف أخالقيات وسلوكيات اجملتمع غًن أنو مل يفلح يف تنصًنه , 

 وسلخو من دينو؟. 
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résumé 

   Le plus important chez les nations c'est l'éducation des 
nouvelles générations et leur enseignement . Ce dernier est le 
pilier fondamental en construisant leur civilisation et leur 
renaissance . Il est un moyen d'évolution et de croissance dont 
toutes les religions incitent et duquel s'intéressent toutes les 
civilisations humaines. 

   L'enseignement , avec toutes ses étapes et ses phases , joue le 
rôle le plus important en restaurant la personnalité nationale et ses 
constitutifs culturels , linguistiques et historiques 

  Cependant les colonisateurs peuvent l'induiser comme une arme 
détruisante face aux peuples impuissants pour les humilier 

  La France a pratiqué cette méthode en Algérie et à ce propos dit 
le duc ( Dumal ) :" construire une école parmi les Algériens est 
mieux que former une division militaire pour garantir la sécurité " 
La région de Oued Souf n'était pas une exception pendant la 
période coloniale française où la France a diffusé l'enseignement 
combattant ainsi ou plutôt concurrant l'éducation classique 
réformante 
Donc la France a établi les écoles et les ouvert aux citoyens pour 
servir ses objectifs coloniaux. 

Comment est le cas pour l'enseignement arabe à oued Souf .   

Comment et quand apparaissait dans la région l'enseignement 

 français qui n'a jamais arrivé à christianiser la société malgré

qu'il a pu influencer ses comportements et ses éthiques 
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 المقدمة

التعليم ىو ف إن أىم مقصد تعىن بو األمم ىو تربية النشء وتعليمهم ,            

وتقدمها  ازدىارىاكن األساس يف بناء هنضتها وحضارهتا , ووسيلة من وسائل ر ال

 . و العنايةت, ودعت لو كل احلضارات اإلنسانية وأول فقد حثت عليو الشرائع

 ع ويكفي أنأكثر من موضيف فيو وأمر بو  بعليو ورغّ  َّوديننا اإلسالمي حث

اقْـرَْأ بِاْسِم رَبَِّك »  قولو تعاىل -اهلل عليو وسلم  ىصلّ  ـآية نزلت على النيب  ولأ

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1الَِّذي َخَلَق ) سورة   « (3( اقْـرَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم )2( َخَلَق اإْلِ

 العلق.

ث وازدىار الشخصية وأنواعو لو الدور اذلام يف بع حلووالتعليم مبختلف مرا        

و يكون أحد عوامل التجهيل , غًن أنّ  ماهتا الثقافية واللغوية والتارخييةومقوِّ القومية 

خذه سالحا دلواجهة الشعوب الضعيفة وإذالذلا د االستعمار الذي يتّ يف يواذلدم 

ىذا األسلوب  يف  الفرنسية على تطبيقوقد عملت اإلدارة  ,مهاي حتطبل وحّّت 

إقامة مدرسة بٌن اجلزائريٌن  إنّ "  (1)ويف ىذا الصدد يقول الدوق دومال  ؛اجلزائر

 .  "ض األمن ر أحسن وأفضل من كتيبة عسكرية لف

 , الل فرتة االحتالل الفرنسيخف استثناء «وادي سوف »منطقةومل تكن       

زامحا للتعليم بذلك أو مُ وبعد استقراره بادلنطقة عمل على نشر التعليم زلاربا 
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دلدارس وفتحها أمام , حيث قامت فرنسا بإنشاء ا التقليدي منو واإلصالحي

 مارية . عغراضها االستاألىايل خلدمة أ

اإلدارة الفرنسية  سوف ؟وما ىو موقف مبنطقة ريبعفما ىو واقع التعليم الــــ 

 منو ؟

ادلدارس اليت م كيف ومّت ظهر التعليم الفرنسي بسوف ؟ وما ىي أىـــ  

 مثلت ىذا التعليم ؟

من ىذا التعليم ؟ وما ىو تأثًنه على ادلنطقة  سوف  أىايلوقف مما ـــ 

  وسكاهنا ؟

 الوجود الفرنسي : واقع التعليم العربي بمنطقة سوف قبل وأثناء -1

كانت منطقة سوف كغًنىا من حواضر اجلزائر تسعى دائما يف طلب العلم   

نطقة تعليما لذا فقد عرفت ادل (2), وتسعد ىي هبم  ا يسعدو ألبنائها حّّت 

يف كثًن من  رانتشو  التقليدي واإلصالحيعربيا إسالميا بفرعيو أو نوعيو 

اهلل يف احملافظة على القرآن وترسيخ  بعدإليو يعود الفضل و هبا عاأحيائها وشِ 

مٌن والعلماء يف ادلساجد بٌن وادلعلّ العقيدة اإلسالمية من خالل ادلؤدّ 

 ال يكاد خيلو بيت من بيوت ادلنطقة من حاف   كتاتيب والزوايا حّّت الو 

. ورغم أن ىذا النوع من التعليم   (3) لقرآن الكرمي أو جلزء منو على األقلل
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 ويتم ذلك يف,أو على الطريقة التقليدية ادلوروثة امعظمو بدائييف كان 

 (4)الزاوية القادرية  ها:منو إىل ادلساجد أو الزوايا  ادلدارس القرآنية التابعة عادة

أو بعض ادلدارس األخرى منها  (6)والزاوية التجانية  (5)وزاوية سيدي سامل 

تاتيب أو ادلدارس القرآنية  كان ذلا ىذه الزوايا أو الكو  (7) )مدرسة القروي(

 . يف رواج التعليم مبنطقة سوف الدور األكرب

م األجبدية رس القرآنية يف تعلكتاتيب وادلداالصغار يف ىذه الزوايا وال يبدأ -

 ها حرفًا,روف كلّ ف  احلحيث حتُ  (8) )أليف(القرآنية واليت يطلق عليها عادة 

بعد و ف  حركاهتا , زىا , مث حتُ يعلى دتي(9) (نعم سيديا . وحيرص )حرفً 

حف  السور القرآنية ويبدأ بسورة م و ىذا كلو ينتقل لتعلّ  قان الصيبّ إتْ 

 م .ّت اخلتْ وىكذا ح( 10) )الفاحتة(

و الزوايا منذ طلوع ا النوع من التعليم إىل ادلساجد أو األطفال يف ىذيتوجّ  -

 مام,واليت عادة دواهتاملٌن معهم أالفجر يف مجيع الفصول ح

وادلداد ادلتخذ من الصمغ  ادلصنوع من القصب , القلمتكون)اللوح,الطٌن,

 ( 11). وضع ىذا كلو يف سلالةويُ  (عد حتضًنهب

أماكن حف  القرآن ىذه ىو عدم وجود أثاث أو جتهيزات سوى  الذي دييز -

 .(12)رش بسيطة خالل فصل الشتاء فُ 
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دمٌن حّت من ات العديد من الزوايا وادلدارس القرآنية بالطلبة القلفّ لقد تك    

وإرسال بعضهم إلدتام دراستو يف تعليمهم القرآن الكرمي وحفظو بأماكن بعيدة , 

اوية القادرية وزاوية مت بو الزّ التونسيتٌن على غرار ما قا نفطة ( )توزر وينيت مد

وايا الذي قامت بو ىذه الزّ  الكبًن بالدور نعرتف وىذا جيعلنا  (13)سيدي سامل 

بالدور  ومن مثّ  ,النفوس ا يفوالكتاتيب يف حتفي  القرآن الكرمي واحملافظة عليو حي  

زرع بذور الفتنة لزوايا من خالل لنشاط ىذه ا لة فرنساالتعليمي والتوعوي رغم عرق

 وما صدر من بعض أتباع ىذه الزوايا من أخطاء . ق تسد(بتطبيقها لشعار )فرّ 

  رواجا واىتمامامنو  بصفة خاصة القرآين  الديين بصفة عامة و لقي التعليم ـ   

 يعود لعوامل أمهها : ولعل سبب ذلك )مبنطقة سوف(  كبًنين 

 د ومكانة ذلك يف قلوب ادلسلمٌن .د التعبّ حاجة أىل ادلنطقة للقرآن قص -1

 يف اجملتمع واحرتام اجلميع لو. م القرآن أو نعم سيدي"معلّ قيمة " -2

 حٌن يؤمّ  ةاحلاف  للقرآن خاصّ  خار الوالدين واجملتمع عموما باالبنافت -3

 اويح خالل شهر رمضان .اس يف الرتّ النّ 

و مواصلة الدراسة يف قراءة أيف تعليم ال حف  القرآن جيعل صاحبو لو احلقُّ  -4

 .(14)الزيتونة يف تونس  جامع
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لت مسؤوليتو ادلدارس عليم القرآين الذي حتمّ وع من التّ وإىل جانب ىذا النّ    

ى طابعا الذي اكتس عليم احلرّ لتّ لوايا كانت ىناك مراكز أخرى بادلنطقة القرآنية والزّ 

 الحيا .عصريا وإص

يظهر ذلك من خالل سعيو خة فيو , دلنطقة للعلم طبيعة راسرلتمع اإن حب   

العريب احلر الذي يغلب  ادلستمر للبحث عن مصادره اليت برزت كذلك يف التعليم

 يف أغراضو وأىدافو ياعليو الطابع الديين واللغوي فكان تعليما عربيا يف لغتو وطن
ر بشكل ملحوظ سيما بعد ظهور أمر ىذا النوع من التعليم وتطوّ  اشتدّ  ؛وقد (15)

بذور " قمار " فشهدت حاضرة . (16) ع نشاطهاركة اإلصالحية بادلنطقة وتوسُّ احل

  ة شيوخعوي للمساجد , ودور عدّ د يف النشاط التعليمي والدّ ىذا التعليم وجتسّ 

تعليميا  اك عرفت نشاطكذل   قم"الزّ أن "كما ( 17) أفاضل منهم "عمار بن لزعر"

بعدد  أثًن الطرق الصوفية  وزخرتا من ترّ رّ بفضل شيوخها الذين كانوا أكثر حت

موسى  يخ زلمد العريب بن زلمد الصاحل بنالشّ معترب من العلماء من بينها )

يخ م والشّ يخ احلاج علي بالقيالعمودي والشّ  نّرمحيخ عبد الوالشّ , "موساوي"

الذين من الشيوخ والعلماء ( وغًنىم الصروف)إبراىيم العوامر صاحب كتاب 

إضافة إىل ىؤالء  .وايا يف ادلساجد والزّ  وإرشاديووعظي تعليمي  قاموا بدور

وايا إىل منارات من خالل نشر العلم وحتويل الزّ التعليمي واإلصالحي  هم  ونشاط

ار اليت بقمّ  ((20)مدرسة النجاحأيضا إنشاء وفتح ادلدارس ومنها )علمية كان 
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,  (21)ح( )مجعية اإلصالمن طرف  الثالثينات من القرن العشرينست يف تأسّ 

يخ "عبد القادر عهد الشّ ا وتعليميا سواء يف تربوي احيث عرفت نشاط

م 1938يف مارس  خ "الطاىر التليلي"ي,أو بعدما التحق هبا الشّ الياجوري"

حيث وضع ذلا منهجا تربويا تعليميا جيمع بٌن زلاسن الطرق التقليدية والطرق ؛

 (23) " كانت "ادلدرسة العصرية"النجاحمدرسة "إضافة إىل ,(22)الرتبوية احلديثة 

ره وانتمائو للحركة بعد تأثّ  (24) ريفيخ عبد العزيز الشّ سها الشّ بالوادي اليت أسّ 

 . (25)اإلصالحية 

ىو موجود يف    امّ ة )اإلصالحية( ععليمي يف ادلدارس احلرّ ظام التّ اختلف النّ  -

جتمع بٌن  ة فهيوايا وادلساجد , فادلدرسة هبا تقوم على أسس تنظيميّ الزّ 

بوية احلديثة يف ذلك الوقت طبعا , وىي قليدية والطرق الرتّ زلاسن الطرق التّ 

عن روف االستعمارية بادلنطقة فضال يف تلك الظّ  اصلاز حضاريّ  تعترب أىمّ 

طاهتا نشاط  العلماء وادلصلحٌن الذين وقفوا يف طريق تنفيذ فرنسا دلخطّ 

ىؤالء  إجراءات عدائية ضدّ اذ يء الذي  محل السلطات الفرنسية باختّ الشّ 

   بالتضييق عليهم وعلى ىذه ادلدارس وزلاربتها . ؛يوخ الشّ 

 موقف اإلدارة الفرنسية من التعليم العربي : -
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ة احملافظة على قيم ة مهمّ احلرّ  كذاوادلدارس القرآنية و الّزوايا لت ادلساجد و ـحتمّ 

ا ق لفرنسا شلّ و ر ال ي, وىذا األمر ماهتانطقة ومقوّ ان ادلومبادئ وعقيدة سكّ 

  ذلك يف : ّلىوجتومنها ا عدائيا جعلها تقف موقف

سٌن يف مدارس ة وادلدرّ مي القرآن والعلماء وادلصلحٌن واألئمّ اضطهاد معلّ  -   

الت ,ومحعليهم قيالتضيّ و ,عليمحرماهنم من رخص التّ و  ,احلرّ التعليم العريب 

 حدث مثلما  وغًن ذلكى انتهاك القوانٌناالعتقال و تقدديهم للحاكم بدعو 

اجي الذين واذلامشي الدرّ  وريجايوعبد القادر ال ,عبد العزيز الشريفللشيخ 

 اجنسُ عبد الرمحن معمري ومسعود عباسي  نة والشيخيجنوا بالوادي مث بقسنطسُ 

ي مون ضغوط فرنسا بروح من التحدّ وقابل ىؤالء العلماء وادلعلّ  .(26)رت تقّ ب

 .سًنة التعليم واإلصالحوالصمود رغبة يف مواصلة م

شاطها وتأثًنىا على سكان "منطقة من ن دّ قصد احل ,إغالق ادلدارس ــ

 ( .ما حدث )للمدرسة العصرية بالوادي" مثلفسو 

والرتىيب من , ة للتقليل من عددىم التالميذ عن ادلدارس احلرّ  زلاولة صدّ  ــ

اق بادلدارس غيب بوسائلو ادلختلفة يف االلتحااللتحاق هبا , مقابل الرت 

 (27) قطع عنها وإرجاعو .إعادة ادلنزلاولة  من خالل الفرنسية ,
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مبتابعة ادلناىج  يق عليها ,ضيّ تشديد الرقابة على ىذه ادلدارس والت -  

 (28) .ومراقبة عملية التعليم هبا

 ر التعليم الفرنسي بسوف:و ظه ــ

على تأسيس فوذىا نسط بو الفرنسية منذ استقرارىا باجلزائر عملت اإلدارة    

, وتنوعت ىذه ادلدارس من حيث التسمية  غراضهاألادلدارس وفتحها خدمة 

ت مدرسة فرنسية أنشئأول و ( 29)روف يف اجلزائر الظّ ختالف باواذليكلة 

باجلزائر  غة الفرنسية ىي )ادلدرسة العربية الفرنسية(اللّ  اجلزائريٌنلتعليم 

  (30).1836العاصمة سنة 

عا من نوْ  قىتلْ  م بدأت قضية تعليم اجلزائريٌن1865منذ  ووالواقع أنّ  -

س مكماىون(( ))باتريفقد اقرتح حاكم اجلزائر العام  (31) واالىتمامالعناية 
 -خالل تلك الفرتة أن تكون الربامج التعليمية يف ادلدارس العربية  (32)

مرسوم , وبعد صدور  (33)لربامج ادلدارس الفرنسية بفرنسا الفرنسية مشاهبة 

ة لتنظيم ادلدارس األىلية باجلزائر وضعت األسس العامّ ,  13/02/1883
ظهور التعليم الفرنسي مبنطقة سوف كان من ضمن نتائج ىذا  , ولعلّ  (34)

بعد  يزيد أو ما سنةانتظار ثالثٌن ادلرسوم , وبربط األحداث كان ال بد من 

 .(35)السلطات الفرنسية بادلنطقة  استقرار
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 أول مدرسة فرنسية بادلنطقة ىي :  أنّ  (36)صادر د ادلتؤكّ  -

وقد  " بالوادي ادلعروفة حاليا بـ "مدرسة ميهي باحلاج"مدرسة األهالي"

,  م حتت إدارة  "قراي تيودور سيال" 02/11/1886يف  افتتحت ادلدرسة

نة الدراسية ادلدرسة بذلك أول فوج دراسي خالل السّ  استقبلتو 

واستمرت اإلدارة يف توسيع دائرة التعليم . (37)م( 1887 -1886)

كوينٌن سنة نطقة  الفرنسي بادلنطقة فعملت على فتح مدرسة أخرى مب

ت حيث بدأ "المدرسة األهليةدرسة ثالثة بقمار وادلعروفة بـ "م وم1893

 -1907م وافتتحت خالل ادلوسم الدراسي )1904ا سنة األشغال هب

  (38). م( 1908

عمليات البناء واإلنشاء هبا سنة  بدأتاألىايل فقد  أما بالنسبة دلدرسة -

فتح قسمٌن إىل م , وتزامنا مع ىذا فقد عمدت السلطات الفرنسية 1884

, واختًن للمدرسة رلال  كراء منزلٌن حبي "أوالد امحد"ليم الكبار حيث مت  لتع

ا دقيقا حبيث كان يف منطقة قريبـــة يب اختيار موقعا ختطيطمناسب ذلا فتطلّ 

أوالد أمحد  -ادلصاعبة  -ألىالــي فــــي األحيـــاء الثالثـــة العتيقــة ) األعشاش ل

كنة العسكرية واإلدارة , وقرب الثّ  (39)األوريب  ا وسط احليّ ( كما أهنّ 

 ة.ر ذلا احلماية يف وقت احلاجّ ا يوفّ الفرنسية شلّ 
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ية والعادلية احمللّ  م يف اجملتمع وتأثًن األحداث فكر ومظهر ادلتعلّ تغًنُّ  إنّ    

مٌن على عمل ذو دخل معترب وغًن ذلك , ان , وحصول ادلتعلّ على السكّ 

 نظرة اجملتمع واألىايل للمدرسة والتعليم هبا الفرنسي ى إىل تغًنّ و أدّ ىذا كلّ 

راسة بدافع من عائالهتم ى ذلك إىل إقبال التالميذ على الدّ عموما , فأدّ 

 يف توسيع مدرسة إلدارة الفرنسية للتفكًنباأّدى مبرور الزمن األمر الذي 

مدارس يف ادلناطق اجملاورة مثل : كوينٌن , وقمار  األىايل , من خالل فتح

 -قم وتتابع األمر بفتح مدارس أخرى يف : الزّ  -كما أسلفنا   -على التوايل 

, وبنت  1947 سنة -اضة البيّ  -الرقيبة  -ورماس  -وادلقرن  -البهيمة 

 1952مث الطريفاوي , وحاسي خليفة وعميش  1949 أخرى يف تكسبت

, وىكذا توايل إنشاء ادلدارس بادلنطقة خدمة دلصاحلها , ولإلشارة بعد إقبال 

راسة عملت السلطات الفرنسية على فتح مدرسة البنات البنات على الدّ 

1949 . (40) 

سي ت ذات طابع فرنقة يف ىذه ادلدارس ظلّ الربامج التعليمية ادلطبّ  إنّ  -

اجلغرافيا  -التاريخ  -احلساب -دت ادلواد فيها أكثرىا : اللغة الفرنسية وتعدّ 

األناشيد  – ةاللغة العربي –العمل اليدوي  –الرتبية اخللقية  –الرسم  -

 وغًنىا من ادلواد.
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 سالمة العقل من ي ألنّ بالربنامج الصحّ  اىتمامالت ادلدرسة كما أوْ   -

حالت والسينما ج ترفيهية ورياضية مثل : الرّ سالمة اجلسم , إضافة إىل برام
 .انية وتقدمي وجبات إطعام مدرسيةواخلرجات ادليد (41)

 موقف سكان سوف من هذا التعليم : 

ادلدرسة  افتتاحلٌن منذ ميذ ادلسجّ تالالإلحصاء ع بسيط من خالل تتبُّ   

الفرنسية يالح  وجود اضطراب يف عدد التالميذ ادللتحقٌن بو خالل 

ة اإلقبال يف البداية ورفض األولياء ا يعود ذلك إىل قلّ , رمبُّ  نوات األوىلالس

اضلراف  أوا خوفا على عقيدة أبنائهم ر ذلك رمبّ ذلذا النوع من التعليم , ويفسّ 

ا الذي يتعامل مع االستعمار , أمّ   العار الذي يلحق بالويلّ حّتَّ  أوفاهتم تصرُّ 

بال واسع أثناء افتتاحها ل هبا إقجّ ي سُ ار الذقمّ سبة دلدرسة األىلية بنّ الب

 (42)فقط  حيث اُفتتحت حبجرتٌناحلجرات ر غم عدم توفُّ ا ر تلميذ (122بـ)

 إىل :  اعتقادنايعود يف وىذا األمر , مقارنة مبدرسة األىايل 

تاغزوت  و مها قمار ادلدرسة يف موقع مهم بٌن جتمعٌن سّكانيٌنوقوع  -1

. 
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مدرسة األىايل ,  افتتاحنة من رين سادلدرسة بعد حوايل عش افتتاح -2

ان سوف( للتعليم  نظرة األىايل )سكّ وىذه فرتة زمنية كفيلة بتغًنّ 

 الفرنسي.

يف  أفاقا فتح ذلم شلّ  االبتدائيةميذ على الشهادة حصول بعض التال -3

راسة لنيل شهادات علمية أخرى , حبصوذلم على منح مواصلة الدّ 

 ن مستواىم ادلعيشي.سّ غل وحتمدرسية , أو ولوج عامل الشّ 

ادللتحقٌن بادلدرسة الفرنسية ذكورا , وذلك نابع  كلَّ   كما يالح  أيضا أنَّ    

سبة دلدرسة األىايل نّ الب  من صميم خصوصية أىل ادلنطقة حيث صلد مثال

 األمرلك م , وكذ1927بنت بادلدرسة يف سنة  لأوّ  التحاقبالوادي كان 

سنة  40أي بعد حوايل  م ,1948 سنة ار يفاألىلية بقمّ  للمدرسة نسبةالب

 .ادلدرستٌن على التوايل  افتتاحمن 

 سكان المنطقة : علىالفرنسي  تأثير التعليم

مل تدخر ادلدرسة الفرنسية جهدا لتحقيق األىداف ادلسطرة ذلا من خالل 

ر سكان ادلنطقة على مجيع ها ادلتنوعة وظهر ذلك يف مدى تأثبرارل

 ذلك يف :  ويتضح اجتماعياو  اقتصاديا – سياسيا -ادلستويات ثقافيا 
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  خلق فئة من األىايل مشبعة بالثقافة الفرنسية يف لغتها وفكرىا

 وسلوكياهتا.

  إن إرسال بعض التالميذ يف رحالت ضلو فرنسا يولد لدى البعض

غرس زلبة وطن  أواإلعجاب بالثقافة الفرنسية وادلصادر ادلرتبطة هبا 

 ية العلم أسبوعيا أو يوميا .آخر غًن وطنهم من خالل حت

  وجود ىذا النوع من التعليم يف ادلناطق الصحراوية النائية يكون لو

رية شلا يبطل يف اجانب من التأثًن بأن فرنسا صاحبة رسالة حض

 النفوس روح ادلقاومة .

 -  زال اة عن لغتنا العربية يف التخاطب عند األىايل ومبيتسلل ألفاظ غر

 اليوم . ذلك واقعا نعيشو إىل

 -  ولو بطريقة غًن مباشرة من خالل  استخبارايتقيام ادلدرسة بعمل ,

ادلعلومات متابعة التالميذ حّت ادلنقطعٌن عن ادلدرسة , أو بتجميع 

وما يشاع يف أوساطهم من مواقف اجتاه السلطة  اخلاصة حبياة األىايل 

 (43) .االستعمارية
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 من خالل رحالت خارج ًن نظرة األىايل ضلو فرنسا يالعمل على تغ

 ادلنجزاتادلنطقة إىل ادلشال وادلناطق الساحلية والوقوف على أىم 

 (44)مباين .....( . –جسور  –)طرق  االستعمارية

سكان   على بعض اجلوانب ذات قيمة علىال نغفل كما جيب علينا أ -

 ادلنطقة ومنها : 

 - ن مث عند وتوسع الثقافة الصحية بٌن األبناء ادلتمدرسٌن وم اكتساب

 -حيث تقوم ادلدرسة مبراقبة التالميذ يف نظافة اللباس األىايل , 

وضع دفاتر صحية للمتابعة وإرسال و , وحّت تقليم األظافر ,  األجسام

 التالميذ إىل الوحدة الصحية .

  بادلنطقة من خالل تشجيع العمل اليدوي   ووظائفتوسع عدة مهن

يد من التلميذ على شهادات حبصول العد أوكصناعة الزرايب وغًنىا , 

  .دتكنهم من مزاولة أعمال ووظائف سلتلفة

 حي حيث أن بعض الوعي الوطين وتوسع العمل اإلصال انتشار

يف ىذه ادلدارس أصبحوا من رجال احلركة  واسالتالميذ الذين در 

لنضال العمودي( ورجال احلركة الوطنية وااإلصالحية )زلمد األمٌن 
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ميهي  –أمحد ميلودي  –]اذلامشي ونيسي ادلسلح بعد ذلك ومنهم 

 )قمار([. –حفوظة داسي –العريب بن علي  –زلمد باحلاج 

  للمجتمع بٌن األوربيٌن  االجتماعيحتقيق التعايش النسيب بٌن النسيج

 .ادلسلمٌن – اليهود -

 الخاتمة

يتضح لدينا ما  "سوفنطقة "من خالل الوقوف على زلطات التعليم الفرنسي مب

 يلي : 

  جود صراع قائم بٌن التعليم العريب والتعليم الفرنسي و. 

  رغم صلاح ىذا النوع من التعليم بتحقيق بعض التأثًن يف أخالقيات

 وسلوكيات اجملتمع غًن أنو مل يفلح يف تنصًنه , وسلخو من دينو.

  إجيابيا  انعكسسعى ىذا التعليم إىل تكريس ثقافة النشاط ادلهين شلا

 شيط احلركة التجارية بادلنطقة على بعض األىايل وتن

  إن طيبة أىل ادلنطقة أثرت يف بعض ادلدرسٌن الفرنسيٌن حيث مكث

 .االستقاللىؤالء بادلنطقة حّت بعد 
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  حاليا( ىي نواة التعليم  باحلاجتعد مدرسة األىايل )مدرسة ميهي

فرنسا على إقامة مدراس  ت وبتوسعها تشجع "سوفنطقة "الفرنسي مب

 الفرنسي  همة التعليمأخرى للقيام مب

 الهوامش     

م 1847الدوق دومال : ىو احلاكم العام للجزائر مابٌن أكتوبر  – (1)

 1848ومارس 

زلمد حناي : ادلدرسة األىلية بقمار بٌن نشر التعليم وسياسة  – (2)

( مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس 1962-1907التغريب )

األستاذ : موسى  يف التاريخ )مخ( حتت إشراف األستاذ : إشراف

 .45ص :  2010ادلركز اجلامعي بالوادي جوان  –بن موسى 

: التعليم الفرنسي يف وادي سوف .  وآخرونبن سامل الشايع  – (3)

مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس يف  –مدرسة األىايل منوذجا 

ادلركز اجلامعي  –زية د/ علي غناب إشرافتاريخ )مخ( حتت ال

 06 ص : 2009بالوادي جوان 

 الوادي  –مقرىا الرئيسي يف  – (4)
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تنسب ىذه الزاوية لـ ))سيدي سامل العايب(( ومقرىا بسوق الوادي  – (5)

 شرق حي األعشاش 

 -قمار -مقرىا الرئيسي يف  – (6)

: القروي أنشأىا يف أرض ملكا  قروي زلمد ادلدعومؤسسها ىو :  – (7)

 م.1918م( حوايل 20. بداية القرن ) لو

 إىل احلرف األول من ىذه األجبدية ))أ((.مسيت هبذا االسم نسبة  – (8)

ىي تسمية تطلق يف منطقة سوف على مؤدب وزلف  القرآن  – (9)

 للصغار وتدل على التبجيل والتعظيم واالحرتام.

: رلتمع وادي سوف من خالل الوثائق احمللية يف القرن  غنابزيةعلي  – (10)

م رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن يف التاريخ احلديث  19

د.عمار بن خروف . جامعة اجلزائر أفريل  إشرافدلعاصر , حتت وا

 .150ص :  2002

سلالة : جراب مصنوع من الكتان أو الصوف ذلا استعماالت أخرى  – (11)

 منها محل الطلع أثناء عملية تلقيح النخيل )التذكًن(

 150: ادلرجع السابق ص :  غنابزيةعلي  – (12)
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سوف , ونشأهتا  موسى بن موسى : احلركة اإلصالحية بوادي – (13)

( رسالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن 1932 -1900وتطورىا )

د/أمحد صاري جامعة  إشراف)مخ( . ختصص تاريخ احلركة الوطنية

 76ص :  2006منتوري , فيفري 

))التعليم الفرنسي ...(( ادلرجع السابق  آخرونبن سامل الشايع و  – (14)

 11ص : 

-1931صية اجلزائرية )رابح تركي : التعليم القومي والشخ – (15)

ص :  1981, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر  2(ط1956

229. 

أبو القاسم سعد اهلل : أفكار جازلة )دط( ادلؤسسة الوطنية للكتاب  – (16)

 .17ص :  1998اجلزائر 

عمار بن لزعر : أحد علماء منطقة سوف , وشيخ من شيوخ احلركة  – (17)

لتأسيسي لـ الجتماع ا, وحضر ا1898اإلصالحية ولد سنة 

 .1968وتويف ىناك  )ج,ع,م,ج( سافر للحج

كلم تابعة حاليا إداريا   12الزقم : بلدة عتيقة تبعد عن الوادي حبوايل  -** 

 لبلدية حساين عبد الكرمي .
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موسى بن موسى : إرىاصات احلركة اإلصالحية بوادي سوف مطلع  – (18)

لثقافية زلمد اجلمعية ام قمار منوذجا . من إصدارات 20القرن 

 .59الياجوري بقمار ص : 

 .13: ادلرجع نفسو ص : وآخرون بن سامل الشايع  – (19)

م حسب الطاىر التليلي . 1931سنة مدرسة النجاح تأسست  – (20)

 نظر زلمد حناي : ادلدرسة األىلية , مرجع سابق ي

 .102زلمد حناي : ادلرج السابق ص :  – (21)

 .104زلمد حناي : ادلرج السابق ص :  – (22)

بعد عام من زيارة اإلمام ابن باديس  1938سست حوايل سنة تأ – (23)

 .1937دلنطقة سوف أواخر 

, قام مبجهود  1898عبد العزيز الشريف : ولد بالبياضة يف سنة  – (24)

 .1965كبًن يف نشر العلم مبنطقة سوف تويف 

 .15بن سامل الشايع وآخرون :  مرجع سابق ص :  – (25)

 .17سو ص : بن سامل الشايع وآخرون :  ادلرجع نف – (26)
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فة العدد رللة الثقاإبراىيم مياسي:جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف,– (27)

 .176: ص 1995جويلية ــ أوت  09

 .18بن سامل الشايع وآخرون :  نفسو ص :  – (28)

 19نفسو ص :  نفسو  – (29)

دار  1عبد القادر حلوش : سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر ط – (30)

 .39ص :  1999زائر للطباعة والنشر والتوزيع اجل األمة

 وذلك بعد زيارة نابليون الثالث اجلزائر. – (31)

( احلاكم للجزائر 1893-1808(( )نىو ))باتريس مكماىو  – (32)

 (.1870-1864مابٌن )

 52أنظر عبد القادر حلوش : ادلرجع السابق ص :  – (33)

 .19بن سامل الشايع وآخرون :  مرجع سابق ص :  – (34)

 م1854طقة سوف سنة مت االستقرار النهائي لفرنسا يف من – (35)

الشايع انظر بن سامل مادا على أول سجل قيد للتالميذ :اعت – (36)

 )أ( (ــــ8ون جزء ادلالحق: ادللحق رقم )وآخر 
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 .22بن سامل الشايع وآخرون :  ادلرجع السابق ص :   – (37)

 47زلمد حناي : مرجع سابق ص :  – (38)

 : يشمل حاليا بناءات جديدة ىي : متحف اجملاىد األوريباحلي  – (39)

 –مديرية البيئة  –البناء ادلخصص للمصاحل العسكرية  –نزل سوف 

 مديرية الثقافة .

(40) –Andrée Roger voisin : Le Souf 

Monographie lu et révise par Ali Abid .EL 

Walid Edition El oued.2004.p : 273 

 .57-47: صبن سامل الشايع وآخرون :  مرجع سابق ص  – (41)

م حبجرتٌن فقط ينظر 1907بقمار سنة  فتحت ادلدرسة األىلية – (42)

 54زلمد حناي : مرجع سابق ص : 

 .63-59بن سامل الشايع وآخرون :  مرجع سابق ص ص :  – (43)

 97زلمد حناي : مرجع سابق ص :  ينظر – (44)
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شركة آل المقري التجارية و دورها في تمتين العالقات التجارية بين المغرب 
 .األوسط والسودان الغربي 

 هوارية بكاي د.

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 اؼبلخص:

: "شركة آل المقري التجارية ودورها في تعاجل ىذه الدراسة اؼبوسومة بػػ      
ؿ آ دورتمتين الروابط التجارية بين المغرب األوسط و السودان الغربي" 

اؼبقري يف سبتني الروابط بني االقتصادية بني اؼبغرب األوسط والسوداف الغريب من 
خالؿ شركتهم التجارية ،ودورىا أيضا يف لعب دور الوسيط بني ـبتلف دوؿ 

المي وأوربا من جهة والسوداف الغريب من جهة أخرى ،كما تعاجل اؼبغرب اإلس
 . ىذه الدراسة كذلك األوضاع واإلمكانيات االقتصادية يف اإلقليمني

Abstract . 
       This study tagged as: "Al-Maqqari Family's trading company and 
its role in strengthening trade ties between the Central Magherib and 
Western Sudan" deals with the role of Al-Maqqari Family  (Al Al-Maqqari) 
in  strengthening the economic ties between the ‘Central Magherib’ and the 
‘Western Sudan’ through their commercial company and also its role in 
playing the role of the mediator between the different countries of the 
Islamic Magherib and Europe on the one hand and the Western Sudan on 
the other hand.  
This study deals also with the economic conditions and potentials in the two 
regions.  
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مركزا مرموقا بفضل ىذه 1احتل اؼبغرب األوسط على عهد الدولة الزيانية      
الدولة اليت استطاعت أف ذبد لنفسها مكانة ىامة بني الدوؿ اليت تعاقبت على 

 حكم اؼبغرب اإلسالمي عامة ،واؼبغرب األوسط خاصة .

حيث أصبحت تلمساف حاضرة الدولة من أىم حواضر العامل اإلسالمي       
،بفضل ما وصلت إليو من ازدىار علمي و تطور حضاري ،و مناء عمراين ،و 
انتعاش اقتصادي .و استطاعت بذلك االنتقاؿ من طور البداوة إىل طور اغبضارة 

ت على ،بل و استطاعت النهوض باؼبغرب األوسط ككل خاصة حينما تغلب
فًتات الضعف و اؽبيمنة األجنبية اليت تعرضت إليها من جارتيها اغبفصية شرقا 

 2،و اؼبرينية غربا.

و كاف ذلك بفضل استفادهتا من اإلرث اغبضاري للدوؿ اليت تعاقبت على      
حكمها ،خاصة األدارسة واؼبرابطني و اؼبوحدين . إضافة إىل رافدي األندلس 

 .3استفادت منهما بفضل الرحلة العلمية اؼبتبادلة معهما  واؼبشرؽ اإلسالمي اليت

كما كاف غبكامها من بين عبد الواد الدور الكبري يف توطيد العالقات        
و االقتصادية والثقافية مع الدوؿ اجملاورة من مسلمة و مسيحية ،و مع  السياسية

 .األقطار البعيدة ،العربية و االفريقية 

لتطور الذي عرفو اؼبغرب األوسط ،وخاصة حاضرتو تلمساف ونتيجة ؽبذا ا      
سامهت بشكل كبري يف توطيد تلك  ؾبموعة من األسر التلمسانية تظهر 

مثل آؿ مرزوؽ وآؿ النجار ،وآؿ اؼبقري. ىذه  منها العالقات ،وخاصة التجارية
كثريا يف سبتني العالقات سبكنت من تأسيس شركة ذبارية سامهت   ةاألسرة األخري 

 لتجارية بني اؼبغرب األوسط و السوداف الغريب.ا
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فمن ىي عائلة اؼبقري ،وما أصلها ؟و من ىم مؤسسو الشركة التجارية ؟و      
؟و ما ىي اؼبسالك اليت كانت تسلكها ؟و كيف كانت أىم نشاطاهتا  ما ىي

 مسامهتها يف سبتني العالقات التجارية بني اؼبغرب األوسط والسوداف الغريب؟

االجابة على ىذه التساؤالت و غريىا ىي موضوع حبثنا ىذا و الذي عنوناه     
" شركة آل المقري التجارية و دورها في تمتين العالقات التجارية بين بػ:

الثالث /السابع الهجريالمغرب األوسط و السودان الغربي خالل القرن 
 ". يالديمعشر 

 السودان الغربي:المجال الجغرافي للمغرب األوسط و -1     

يشغل اؼبغرب األوسط الرقعة اعبغرافية المجال الجغرافي للمغرب األوسط: -أ
اليت تفصلو عن –الصحراء الكربى اليت سبتد من البحر األبيض اؼبتوسط مشاال إىل 

جنوبا ،ومن وادي ملوية ووادي زا اللذاف يفصاله دولة بين  -السوداف الغريب
   .4شرقا-الذي يفصلو عن دولة بين حفص– غربا ،إىل الواد الكبري -مرين

يشغل السوداف الغريب الرقعة المجال الجغرافي للسودان الغربي:  –ب 
اعبغرافية احملصورة بني الصحراء الكربى مشاال و خليج غانا جنوبا ،و احمليط 

         .5األطلسي غربا و حبرية تشاد شرقا

تأسست فيها شركة آل  األوضاع االقتصادية بالمغرب األوسط التي -2
               المقري:

مل خيتلف النشاط االقتصادي للدولة الزيانية عن النشاط االقتصادي  
د احيث ديكن تصنيفو ضمن ما يعرؼ باالقتصسائد يف العامل االسالمي آنذاؾ ،ال
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اغبر الذي خيضع للقيم االسالمية ،ويقـو ىذا االقتصاد على ثالثة دعائم أساسية 
 . 6الفالحة، التجارة، و الصناعةىي : 

 النشاط الفالحي .-أ

يعترب النشاط الفالحي الركيزة األساسية اليت يقـو عليها اقتصاد الدولة 
الدولة ديارسوف النشاط الفالحي  هالزيانية ، على اعتبار أف غالبية سكاف ىذ

وىذا ما نستشفو من قوؿ صاحب االستبصار : " ... و للمغرب األوسط مدف ،
 .  7اؼباشية طيبة اؼبراعي... "ثرية وىي كثرية اػبصب و الزرع ،كثرية الغنم و ك

العبد الوادية بطابعو االقطاعي و يتميز النشاط الفالحي يف الدولة ا
للقبائل  حيث كانت معظم األراضي يف ىذه الدولة عبارة عن اقطاعات،

 .8العربية والعشائر الرببرية ،و 

ألف الغرض من االقطاع يف خبدمة األرض ، ىنا يعين االلتزاـواالقطاع 
 . 9خدمتهاىو التشجيع على استصالح األرض و  االسالـ

أوؿ من عمل بنظاـ االقطاع  يف الدولة الزيانية ىو مؤسسها يغمراسن و 
عو ،وتب10ىوارة ؼبشايخ قبيلة سويد العامرية زياف الذي أقطع البطحاء وسريات و بن 

 .يف ذلك بنوه من سالطني الدولة

انية على ؿبورين مها : الزراعة ،وتربية يتم النشاط الفالحي يف الدولة الزي
  11.االبلاؼبواشي و 

 الزراعة: -1-أ
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ط الزراعة منلوادية سبارس يف منطني أوؽبما ،كانت الزراعة يف الدولة العبد ا
وكاف ىذا النمط األخري ديارس ل يف الزراعة اؼبستقرة الدائمة .الثاين يتمثاؼبوظبية ،و 

ر حيث وادي يساب العليا ، ما بني وادي ملوية و يف اؼبناطق الساحلية و اؽبض
 .12وادي ميناالًتبة اػبصبة ، واؽبطل ،واألودية اعبارية كوادي شلف و 

مستغاًل اعة اغببوب سبارس بسهل اؼبتيجة ،وبرشك ،وتنس ،و فكانت زر 
 وىراف و ،

األراضي احمليطة و تيارت ،و وادي شلف ،و سهوؿ ىنني ،وتاسلة ،و  .13أرشكوؿ و ،
  14.بتلمساف

راعة ذرة ،مارس السكاف ز و حنطة ،و بوب من قم  وشعري ،اضافة اىل اغب
ماف ،والكرنب الر الزيتوف ،و والتني و منتوجات أخرى منها: اػبضر والفواكو ،
  .15االجاصواػبص واللفت واػبيار ، والفقوس والبطيخ و 

يف خارج منتوجات زراعية أخرى حني يقوؿ :"... و  و يذكر حسن الوزاف     
ينعم اؼبدنيوف بسكنها يف الصيف تلمساف فبتلكات ىائلة فيها دور صبيلة للغاية 

أنواع ا من كل لوف ،طيبة اؼبذاؽ جدا ،و حيث الكرـو اؼبعروشة اؼبمتازة تنتج أعناب،
أسود غبالوة ، مل أر ؽبا مثيال يف جهة أخرى ،والتني شديد االكرز الكثرية اليت

يل جدا ،جيفف ليؤكل يف الشتاء ،واػبوخ واعبوز واللوز والبطيخ واػبيار غليظ طو 
  .16ذىب اليو صاحب البغية ىو نفس ماريىا من الفواكو اؼبختلفة... " ،و وغ،

و كاف جبل بين يزناسن يعطي الكثري من اػبروب ، والذي كاف الغذاء      
فر أقباد، وكذلك كانت جباؿ مطغرة و وؽباصة الرئيسي لسكاف اؼبنطقة اؼبتاطبة لق

 .  17إضافة إىل القم  و الشعري
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ف وتيكورارين مشاؿ اقليم توات أما التمور فقد اكبصر انتاجها بنواحي تلمسا     
اف و أما القطن و الكتبإنتاج العسل والشمع ،تنس ،واشتهرت مدينتا اعبزائر و 

انتاج اغبرير كاف مة ،ومستغاًل ،و ندرو و فكانت زراعتهما سبارس بربشك ،وىنني ،
 . 18ديارس بشرشاؿ

 الثروة الحيوانية : -2-أ

ؼبمارسة الزراعة فيمختلف الدوؿ ،وعرب صبيع ظلت تربية اؼبواشي مالزمة     
ىذه ولة الزيانية عنها. حيث اىتم سكاف دىي قاعدة مل تشذ الالعصور ،و 

اعببلية يهتموف بًتبية اؼبواشي فنجد سكاف اؼبناطق الدولة دبمارسة ىذا النشاط ،
حيوانات قبائل اعبنوب من اؼباعز وكانت أغلب  .19توجنيمغراوة و  منهم،و 

بًتبية  -لمساف ىل تو منهم أ –واىتم سكاف السهوؿ واؽبضاب  ،20واالبل
  .21اغبمرياػبيل و البغاؿ ،و 

لغة ؼبا نشاطا معاشيا ذا أمهية با –خاصة  –و االبل كانت تربية اؼباشية ،          
أو تلك اليت تستعمل كمادة أولية يف مواد ، سواءا االستهالكية منها ،يوفره من 
و األصواؼ و لصناعات . منها اللحـو والشحـو ،واأللباف ومشتقاهتا ،ـبتلف ا
 . 22اعبلود

ا اعبر ،وضبل منهغبمري فكانت تستعمل كقوة ؿبركة ،و اأما اػبيل ،والبغاؿ ،و       
 . 23و غريىا من اؼبآربيف القوافل التجارية ،األمتعة ،والبضائع 

طيبة اؼبراعي فاؼبسيلة  األوسط كثرية اؼبواشي و الغنم ، وكانت بالد اؼبغرب    
ها اؼبواشي كانت تكثر هبا اؼبواشي والبقر ،وكانت جزائر بين مزغنة أكثر أمواؿ أىل

،وكانت شرشاؿ أغناـ كثرية ،ومثلها مدينة برشك ألىل من األغناـ و البقر ،و 
 . 24الضرع بل اهنا مشتقة من " مشىت غنم "مستغاًل زكية الزرع و 
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اشتهرت مدينة تنس بًتبية اؼباعز ،والنحل حيث كانت منتجاهتم من اعبلود كما   
ة الشمع تسوؽ عرب البحر إىل أوربا. واشتهرت مدينة وجدة بًتبية اغبمري الكبري و 

 . 25ى األشباف يف أسواؽ تلمسافالبغاؿ العالية اليت كانت تباع بأغلاألجساـ ،و 

 الصناعي : النشاط -ب

ولو أهنا يف ؾبملها  –ظهرت ببالد اؼبغرب على العهد الزياين عدة صناعات      
تمع زبتلف أنوعها باختالؼ اؼبناطق ،حيث قبدىا يف اجمل –ذات طابع تقليدي 

األدوات و البدوي صناعات استهالكية ،ال تتعدى حاجياهتم من ملبس ،وخياـ ،
  .26اؼبستعملة للدفاع عن النفس

ديارسها صناع مهرة قبدىا يف اؼبدف تتميز بالتنظيم واالحًتاؼ ،بينما      
ة عرب ـبتلف مدف اؼبغرب دليل ذلك انتشار اؼبراكز الصناعيو متخصصوف ،

،وما ذكره الوزاف عن حاؿ 27األوسط ،مثل تلمساف واؼبسيلة ،و جزائر بين مزغنة
  .28كانوا أقوياء يعيشوف يف ىناء ومتعةالصناع الذين  

رب قد اشتهرت تلمساف بالصناعات الصوفية اليت كانت تصدر كبو اؼبغو     
قماش  منهااؼبصنوعة من اغبرير، أو الصوؼ ،و  صناعة األقمشةواؼبشرؽ ،و 

ومن اؼبلبوسات اليت اشتهرت هبا تلمساف كذلك التلمساين اؼبعروؼ آنذاؾ ،
 .29الربانس و العمائم

و اشتهرت ىنني باؼبنسوجات باؼبنسوجات اغبريرية ،كذلك ما اشتهرت شرشاؿ  ك
 .30القطنية

فتها الدولة الزيانية يف وجيمل لنا حيىي بن خلدوف ـبتلف الصناعات اليت عر      
فعلة على اختالؼ وتباين لغاهتم ف دار الصنعة السعيدة سبوج بالقولو: "...وإ
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سراج ،وخباء ،وقبار و ،وعباـ ،ووشاء ،وأدياهنم ،فمن: دارؽ ورماح ،ودراع 
وربار يف ري ذلك ،فتستك أصواهتم وآالهتم األظباع ،وغ وصائغ ،ودباغ ،حداد ،،و 

  .31أحكاـ صنائعهم األذىاف ،وتقف دوف حبرىم اؽبائل األبصار... "

مزدىرة بصناعة األقمشة القطنية نظرا لكثرة القطن الذي   كما كانت ندرومة     
و مارس أىل تافسرة اغبدادة نظرا لوجود  .32كانت تنتجو أراضي ىذه اؼبنطقة

ر من اىتمامهم بالنشاط منجم للحديد بقرهبا، حيث اىتمامهم هبذا النشاط أكث
راف وكاف معظم أىل وى  .33منتجاهتم تنقل إىل أسواؽ تلمساف وكانتالفالحي ،

وصوؿ األندلسيني  . أما مدينة شرشاؿ فاشتهرت بعد34اغباكةمن الصناع و 
و صناعة اغبرير نظرا لوفرة كميات ال ربصى من أشجار التوت بصناعة السفن ،
 .  35األسود و األبيض

 التجاري: النشاط -ج

 ديارس ىذ النشاط على اؼبستويني الداخلي ، و اػبارجي .     

 التجارة الداخلية:      -1-ج

اؽ حيث توجد جرت عادة سكاف اؼبغرب األوسط على اقامة األسو       
أو نا جيتمعوف فيو لبيع منتوجاهتم ،أين كانوا خيصصوف مكاالتجمعات السكانية ،

تقاـ أحيانا يف نطاؽ دائرة أمري  التزود دبا حيتاجونو من بضائع . وكانت  األسواؽ
ه األسواؽ لذلك غالبا ما كانت ىذ،ديها اواغبماية ؼبرت قادر على توفري األمن

سوؽ يوسف ... ربمل اسم ذلك األمري ،فيقاؿ : سوؽ ضبزة ،سوؽ ابراىيم ،
36.  
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و وكانت األسواؽ منتشرة عرب صبيع أكباء اؼبغرب األوسط. ومنها تلمساف ،    
  .37جزائر بين مزغنة وىراف ،ومستغاًل ،وتنس ،و 

لبوادي حيث كاف سكاف اذبسد عالقة الريف باؼبدينة ،واؽ وكانت األس     
اؼبدف دبا حيتاجونو من منتوجات ،كاغبليب اؼبناطق اعببلية يزودوف سكاف و 

تاجونو من ألبسة ونعاؿ يتزودوف من اؼبدينة دبا حيو 38،الفحموالعسل واغبطب و 
 .39و غريىا من بضائع وأواين وقناديل ،

لألسواؽ  كما كافخارج أسوار اؼبدينة ،وانات تقاـ وكانت أسواؽ اغبي      
  .40البضائع معا حراس غبراسة الدكاكني ،و 

 التجارة الخارجية: -2-ب

ف موقع اؼبغرب األوسط جعل أسواؽ الدولة الزيانية مهزة وصل بني أسواؽ إ    
. و التجار يف الدولة 41بني أسواؽ أوربا و افريقيا السوداءو اؼبغرب و اؼبشرؽ ،

الدوؿ أو من مواطين مي ؿبلي أو من الذميني اليهود ،من أصل اسالما إالزيانية 
على أف أنشط التجار كانو من اليهود. الذين تزايد األوربية مسيحيني و يهود ،

( بعدما اظطهدىم النصارى ػى 794/  ػى793ـ ) 1391عددىم منذ سنة 
شهورة ـبتلف اؼبدف اؼبفكانو ينتقلوف مع القوافل التجارية بني ، .42باألندلس

ور الوسيط بني كما كانوا يقوموف بدبأسواقها ،سواءا باؼبغرب األوسط ،أو اوربا ،
  .43التجار األوربينيالتجار اؼبسلمني و 

افريقيا السوداء باألسلحة  أما فيما خيص السلع فنجد السوؽ الزيانية تزود    
أو لية ،زراعية ، وىذه السلع إما ؿبوبعض اؼبنتوجات ال،واؼبصنوعات الزجاجية ،

. وتزود اؼبدف األوربية باؼبنتوجات الزراعية و العسل اوربية يعيد ذبار بين زياف بيعها
اضافة اىل السلع الواردة من افريقيا الزيت ، و كذلك الصوؼ و اعبلود ،و 
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ط من أوربا تنحصر يف السوداء.باؼبقابل كانت السلع الواردة اىل اؼبغرب األوس
وكاف العبيد و الذىب أىم ح وسيوؼ وخناجر ،اؼبنسوجات واألسلحة من رما 
 . 44السلع الواردة من افريقيا السوداء

 أما اؼبسالك و الطرؽ التجارية فيمكن أف منيز منها :      

والذي لطريق الذي سلكو ابن بطوطة والعبدري ،و أشهرىا ا :الطرق الداخلية  *
،تلمساف ،مستغاًل ،مازونة ،تنس ،مليانة  إىل جباية مرورا بندرومةينطلق من تازة 

   .45و اعبزائر،

 :    الطرق الخارجية *

ن تلمساف اىل مايل عرب وأمهها الطريق العابر للصحراء و الذي ينطلق م    
 وكارسحو. سجلماسة ،وتغازي ،وزاغري ،

،وكوكو ،وتكدا ،واؽبقار  ق الذي ينطلق من منسا عرب ميما ،وسببوكتوو الطري     
  .46ىل تلمساف إومنها ،إىل توات ،إىل سجلماسة ،

 : الطريق البحري  *

توسط انطالقا كانت التبادالت التجارية مع أوربا تتم عرب البحر األبيض  اؼب      
 .47اعبزائرمن اؼبوانئ التالية: ىنني ،وىراف ،أرزيو ،تنس ،برشك ،شرشاؿ ،و 

 نسب آل المقري: -3

،ولقب 48ينسب آؿ اؼبقري عبدىم األكرب علي بن داوود اؼبقري القرشي     
باؼبقري نسبة لبلدة مقرة وىي قرية من قرى "الزاب" اليت نزؿ هبا ىو وسلفو 

ولو:"...مقرة ؽبا حصوف  اليعقويب بقعرفها  ،ني إليها من شبو اعبزيرة العربيةقادم
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 49.حوؽبا قـو من الرببر..."قـو من العجم و  أىلها قـو من بين ضبة وهباكثرية ...
ا االدريسي ه،بينما وصف50،وذكر البكري أهنا بلد كبري ذو شبار وأهنار ومزارع

،ومن خالؿ التعريفني يبدو 52،وىو نفس ما ذىب إليو اغبمريي51بالبلدة الصغرية
أف بلدة مقرة تكوف قد تعرضت للتخريب على عهد األخريين ،قبل أف تدمر 

 ـ إذ مل يذكرىا الوزاف يف كتابو وصف افريقيا.16ىػ/10الؿ القرف خبالكامل 

و حسب ربديد الرحالة للمدينة فإهنا تقع اليـو جنوب سطيف باذباه بريكة بنحو 
،وغرب بريكة بنحو  كلم55كلم ،وإىل الشرؽ من اؼبسيلة حبوايل 77
  53.كلم39

سكنت مكة ،وىذا  أما تسمية القرشي فنسبة إىل قبيلة قريش العربية اليت     
  54بإصباع صبهور اؼبؤرخني والباحثني.

حني انتقل جدىم ـ 12ىػ/6انتقلت أسرة اؼبقري إىل تلمساف أواخر القرف     
  .55عبد الرضبن بن أيب بكر بن علي القرشي إليها رفقة الشيخ أيب مدين شعيب

التجارية تأسيس الشركة التجارية آل المقري ودورها في تمتين العالقات -4
 بين المغرب األوسط والسودان الغربي:

ـ 13ىػ/7ـ ،وبداية القرف 12ىػ/6مع هناية القرف  استقر آؿ اؼبقري بتلمساف     
،وىي الفًتة اليت كانت تشهد خالؽبا ىذه اؼبدينة تنظيما ذباريا ؿبكما ،ونشاطا 

ف يف ذباريا مكثفا حىت أصبحت تعج بعدد كبري من التجار الذين كانوا ينشطو 
احملالت و الدكاكني اؼبتواجدة بالقيصارية وحوؿ اؼبسجد ،ويف ـبتلف أزقتها 

 . 56ألسواؽ األسبوعية واؼبوظبية ،ويف القرى والبواديودروهبا ،وعرب ـبتلف ا
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وقد ساىم سالطني بين زياف يف ازدىار اغبركة التجارية باؼبغرب األوسط     
األمواؿ للدولة ،وخاصة ذبارة الذىب إلدراكهم أمهية التبادؿ التجاري يف توفري 

 . 57الذي كاف السوداف الغريب مصدره

 يف ظل ىذه الظروؼ تأسست شركة آؿ اؼبقري التجارية بني طبسة اخوة ىم:    
عبد الرضبن ،أبو بكر ،ؿبمد ،عبد الواحد ،وعلي ،وىم من ذرية حيىي بن عبد 

حصصهم الرضبن بن أيب بكر بن علي اؼبقري ،الذين عقدوا شركة بينهم يف صبيع 
مث اشتهرت ذريتهم )يقصد فيها متساوية ،يقوؿ يف ذلك أبو عبد اهلل اؼبقري:" ...

،فمهدوا طريق الصحراء حبفر اآلبار آؿ اؼبقري( على ما ذكر من طبقاهتم بالتجارة 
وكاف ولد حيىي الذين وتأمني التجار ،وازبذوا طبال للرحل وراية تقدـ عند اؼبسري ،

أحدىم أبو بكر طبسة رجاؿ فعقدوا الشركة بينهم يف صبيع ما ملكوه أو ديلكونو 
ومها أرومتا نسيب من صبيع -على السواء بينهم و االعتداؿ ،فكاف أبو بكر وؿبمد 

،وعبد الرضبن وىو شقيقهما األكرب بسجلماسة بتلمساف  -جهات أمي و أيب
،وعبد الواحد وعلي شقيقاىم الصغرياف بإوالتن ،فازبذوا هبذه األقطار اغبوائط 
والديار ،وتزوجوا النساء واستولدوا االماء ،وكاف التلمساين يبعث إىل الصحراوي 

اعبلد و العاج ،واعبوزة والترب دبا يرسم لو من السلع ،ويبعث إليو الصحراوي ب
،والسجلماسي كلساف اؼبيزاف يعرفهما بقدر اػبسارة و الرجحاف ،ويكاتبهما 
بأحواؿ التجار وأخبار البلداف ،حىت اتسعت امواؽبم وارتفعت يف الضخامة 

 .58أحواؽبم"

كاف أبو بكر وؿبمد دبرسى ىنني الستقباؿ السلع اجمللوبة من األندلس وأوربا      
 .59ما من السلع غري اؼبنتجة بتلمسافحسب ما يرسم ؽب ،وذلك
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ومن أىم السلع اليت كانت ترد إىل السوداف الغريب عرب اؼبغرب األوسط سواءا      
اؼبستوردة من اؼبغرب و اؼبشرؽ االسالميني أو من أوربا قبد األقمشة واألسلحة 

 61والنحاسية و الكربيت،واألواين اؼبنزلية ،اؼبصنوعات اعبلدية 60دبختلف أنواعها 
   63،و العقاقري.62العطور،و 

حققت شركة آؿ اؼبقري قباحا ذباريا كبريا أدر عليها أمواال طائلة ،وكونوا ثروة     
ىائلة ذللت ؽبم اؼبسالك ،ومكنتهم من ربط عالقات طيبة مع حكاـ وملوؾ 
 اؼبناطق اليت وصلت إليها قوافلهم يقوؿ صاحب نف  الطيب يف ذلك: "...مث

،وخاطبو بالصديق اتصل دبلكهم فأكـر مثواه ،ومكنو من التجارة جبميع بالده 
األحب ... مث صار يكاتب من بتلمساف ليستقضي منهم مآربو ،فيخاطب دبثل 
تلك اؼبخاطبة ،وعندي من كتبو وكتب ملوؾ اؼبغرب ما ينبئ عن ذلك ... فلما 

مواؽبم عن اغبد استوثقوا من اؼبلوؾ تذللت ؽبم األرض للسلوؾ ،فخرجت أ
 64.وكادت تفوت اغبصر و العد"

من خالؿ ما سبق يتنب لنا أف شركة آؿ اؼبقري  احتكرت ذبارة السوداف      
الغريب ،وكاف ؽبا الفضل الكبري يف سبتني العالقات التجارية بني ىاتو اؼبنطقة و بني 

الطرؽ وسط ،فهي من تكفل بتأمني الطريق بني اؼبنطقتني ضد قطاع اؼبغرب األ
،كما كاف  65من جهة،و ضد اؽبالؾ عطشا حبفر اآلبار من جهة أخرى

للعالقات اليت ربطها أصحاهبا مع ملوؾ السوداف الغريب الدور الكبري يف رواج 
 66.األوسط يف اؼبنطقة ذبارة اؼبغرب

وبذلك ديكننا القوؿ بأف ىذه الشركة كانت دبفهومنا العصري شركة تضامن       
ل حسن ادارهتا و تسيريىا من السيطرة و التحكم يف عمليات دولية سبكنت بفض

ثروهتا  لالتبادؿ التجاري بني اؼبغرب األوسط و السوداف الغريب ،كما سبكنت بفض
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اؽبائلة من ربقيق نفوذ سياسي يف اؼبنطقتني زاد من سيطرهتا على دواليب التجارة 
ًتاجع ىذه السيطرة بكامل بالد اؼبغرب االسالمي و السوداف الغريب .قبل أف ت

ـ عرب اؼبسلك الشرقي إىل السوداف 14ىػ /8خالؿ القرف  67لصاحل ذبار مصر
  .68الغريب

ىذا وكاف لشركة آؿ اؼبقري التجارية دور كبري يف تنشيط اغبركة الثقافية بني       
اؼبغرب األوسط والسوداف الغريب وذلك بفضل استثمارىا يف ذبارة الكتب و 

للعلماء يف ـبتلف قوافلهم ،وقد أشاد صاحب نف  الطيب  اؼبؤلفات ،و نقلها
الكبرية اليت ورثها عن أجداده حني قاؿ: " ...ومن صبلة ذلك  -اؼبكتبة–باػبزانة 

   .69خزانة كبرية من الكتب وأسباب كثرية تعني على الطلب "

                     اؽبوامش:

                                                           
 633أزيد من ثالثة قروف من الزمن ) الدولة الزيانية اؼبغرب األوسط حكمت 1
الوظائف السلطانية يف الدولة حسني توايت، .ـ(1554–1236ىػ /  962 –

ـ  1389 – 1236ىػ /  791 – 633)  – الكتابة أمنوذجا –الزيانية 
-2013،مذكرة ماجستري ،قسم التاريخ و علم اآلثار ،جامعة تلمساف ،(

 .24، ص 2014
،موفم للنشر و التوزيع،  1تلمساف يف العهد الزياين ،جعبد العزيز الفاليل ، 2

 .5 ، ص2002اعبزائر ،
الزيانية ،ديواف اؼبطبوعات نظم اغبكم يف دولة بين عبد الواد وزياين الدراجي ، ب 3

  .51 ، ص 1993اعبامعية ،اعبزائر 
بودواية مبخوت ،العالقات الثقافية و التجارية بني اؼبغرب األوسط و السوداف  4

الغريب يف عهد الدولة الزيانية،رسالة دكتوراه ،قسم التاريخ ،جامعة تلمساف 
 .17،ص  2005-2006،
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الغريب:غانة ،مايل و سنغاي.عنها من أىم اؼبمالك اليت حكمت السوداف  5

نعيم قداح ،افرقيا ؛ 53-35بودواية مبخوت ،اؼبرجع السابق ،ص ص ينظر: 
ابن حوقل ،صورة األرض ؛ 28،ص  1960الغربية يف ظل االسالـ ،كوناكري ،

العمري ،مسالك األبصار يف فبالك ؛ 98،ص  1979،مكتبة اغبياة ،بريوت ،
، الدار البيضاء ،اؼبغرب 1األمصار ،ربقيق مصطفى أبو ضيف أضبد ،ط

،ص  1964السعدي ،تاريخ السوداف ،ربقيق ىوداس ،؛ 60،ص  1988،
3،4 . 

نظم اغبكم يف دولة بين عبد الواد الزيانية ،ديواف اؼبطبوعات بوزياين الدراجي ،  6
 . 208،  207، ص  1993اعبامعية ،اعبزائر 

 1986مؤلف ؾبهوؿ ، االستبصار ، ربقيق سعد زغلوؿ عبد اغبميد ، بغداد  7
  .179، ص 

األوضاع السياسية و الثقافية للدولة العبد الوادية منذ قيامها ؿبمد مكيوي،  8
حىت هناية عهد أيب تاشفني األوؿ ،رسالة ماجستري ،قسم الثقافة الشعبية ،جامعة 

 . 22، ص  2001-2000تلمساف ،
 . 209بوزياين الدراجي ، اؼبرجع السابق ، ص  9

كتاب العرب و ديواف اؼببتدأ و اػبرب يف أياـ العرب و عبد الرضبن بن خلدوف ،   10
العجم و الرببر و من عاصرىم من  ذوي السلطاف األكرب ،دار الكتاب اللبناين 

 . 96،  95ص  6،ج  1969،بريوت 
 .23ق ، ص ؿبمد مكيوي اؼبرجع الساب 11

12                Dhina ( A ) , Les états de l O ccident 
musulman au 13 , 14 , 15 siècles , O.P.U Alger  
1984, p p 336 , 338.        

،ترصبة ؿبمد حجي و آخروف ، مكتبة  2مارموؿ كرخباؿ ، افريقيا ، ج  13
 . 354،  329ص  1984اؼبعارؼ ، الرباط 

 . 212،  211الدراجي ، اؼبرجع السابق ، ص  بوزياين 14
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 .267بودواية مبخوت ، اؼبرجع السابق ، ص  15
،منشورات اعبمعية  2وصف افريقيا ،ترصبة ؿبمد حجي و ؿبمد األخضر ،ج  16

، وأبضا : حيىي بن  20، ص  1980اؼبغربية للتأليف والًتصبة والنشر ،الرباط ،
،ربقيق عبد اغبميد  1بين عبد الواد ،جبغية الرواد يف ذكر اؼبلوؾ من خلدوف ،

 .10، ص  1980حاجيات ،اؼبكتبة الوطنية ،اعبزائر ،
التاريخ السياسي ؼبملكة تلمساف يف عهد بين زياف ،ديواف ػبضر عبديل ،  17

 .  51،52، ص  2007اؼبطبوعات اعبامعية ،وىراف 
لعريب ، ، و أيضا : اظباعيل ا 34، ص  2حسن الوزاف ، اؼبصدر السابق ، ج 18

 .159،  158، ص 1983القارة االفريقية وجزيرة األندلس ، اعبزائر 
 . 158 – 134، ص ص  1حيىي بن خلدوف ، اؼبصدر السابق ، ج  19
 . 176،  175ص  6عبد الرضبن بن خلدوف ، اؼبصدر السابق ، ج  20
 . 268بودواية مبخوت ، اؼبرجع السابق ، ص  21
التارخيية للعامل االسالمي خالؿ القروف األربعة األوىل موريس ؼببارد ، اعبغرافية  22

 .230، ص  1998، تر ، عبد الرضبن ضبيدة ، دار الفكر ، دمشق 
 نفس اؼبرجع ، الصفحة نفسها. 23
عبد الكرمي جودت ، األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اؼبغرب األوسط  24

اؼبطبوعات اعبامعية ،  ـ ( ديواف 10 – 9القرنني الثالث و الرابع ىجريني ) 
 . 130ص  1992اعبزائر 

 . 51،56ػبضر عبديل ، اؼبرجع السابق ، ص ص  25
مبخوت بودواية ، ؾبلة قرطاس الدراسات اغبضارية والفكرية ، عدد ذبرييب  26

، كلية اآلداب و العلـو االنسانية والعلـو االجتماعية ، جامعة  2008ديسمرب 
 . 55تلمساف ، ص 

، دار الكتب  1البلداف ، وضع حواشيو ؿبمد أمني ضناوي ، طاليعقويب ،  27
 . 196، ص  2002العلمية ، بريوت 
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يدؿ ىذا على ازدىار النشاط الصناعي ، نظرا ؼبا كاف يدره من أرباح على  28

 .  21، ص  2ؿبًتفيو. أنظر : وصف افريقيا ، ج
 . 22، 1حيىي بن خلدوف ، اؼبصدر السابق ، ج 29
 .270، اؼبرجع السابق ، ص مبخوت بودواية  30
 .  161166، ص 2بغية الرواد ، ج 31
 .14، ص  2حسن الوزاف ، اؼبصدر السابق ، ج 32
، و أيضا حسن الوزاف  323، ص  2مارموؿ كرخباؿ ، اؼبصدر السابق ، ج 33

 .24، ص  2، اؼبصدر السابق ، ج
 .30، ص  2حسن الوزاف ، اؼبصدر السابق ، ج 34
 . 77السابق ، ص ػبضر عبديل ، اؼبرجع  35
 .136عبد الكرمي جودت ، اؼبرجع السابق ، ص  36
لإلطالع عن اؼبزيد حوؿ ىذه األسواؽ ، وتنظيمها ، و عددىا راجع :  37

االدريسي ، اؼبغرب العريب من كتاب نزىة اؼبشتاؽ ، ربقيق ؿبمد حاج صادؽ ، 
،  76 – 61، وايضا : البكري ، اؼبصدر السابق ، ص ص  128،ص 1983

 . 37ضا : حسن الوزاف ، اؼبصدر السابق ، ص وأي
أبو عبد اهلل ؿبمد ابن مرزوؽ ) اػبطيب ( ، اجملموع ، مكرو فيلم باػبزانة  38

 .2، ورقة  20العامة للملكة اؼبغربية ، ربت رقم ؽ
  .136، ص اؼبرجع السابقعبد العزيز الفاليل ، 39
 .135نفس اؼبرجع، ص  40
 . 26، اؼبرجع السابق ، ص  ؿبمد مكيوي 41
فوزي سعد اهلل ، يهود اعبزائر ، شركة دار األمة للطباعة والًتصبة ، اعبزائر  42

 . 40، ص  1996
نعيم زكي فهمي ،طرؽ التجارة الدولية وؿبطاهتا بني الشرؽ والغرب ،القاىرة  43

 Dhina ( A ), op cit, p 357؛  308)د.ت( ،ص 
 .26ق ، ص ؿبمد مكيوي ، اؼبرجع الساب 44



 ؾبلة دولية دورية ؿبكمة              ؾبلة اؼبعارؼ للبحوث والدراسات التارخيية   

 976  40لعدد ا
 

                                                                                                                  
 1964أنظر : الرحلة العبدرية ، ربقيق بن جدو ، مطبعة البعث ، قسنطينة  45

، وأيضا : ربفة النظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار ، ربقيق  22، ص
، ص  1975، مؤسسة الرسالة ، بريوت  2، ج  1علي اؼبنتصر الكتاين ، ط

 . 757 - 755ص 
ة األظباء اغبالية ؽبذه اؼبدف أنظر : بو زياين للمزيد عن ىذه اؼبسالك ،ومعرف 46

 . 217،  216الدراجي ، اؼبرجع السابق ،ص 
 . 217نفس اؼبرجع ، ص  47
نف  الطيب من غصن األندلس الطيب و ذكر وزيرىا لساف الدين بن اؼبقري ، 48

 203،ص  1963،دار صادر ،بريوت ، 5اػبطيب ،ربقيق احساف عباس ،ج
،وأيضا: لساف الدين ابن اػبطيب ،االحاطة يف أخبار غرناطة ،ربقيق عبد اهلل 

 .  226،ص  2،ج 1974عناف ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة ،
ذكرىا باؼبدينة العظمى ،ذكر أف القبائل لرببرية اليت تسكنها ىي بين زنداج  49

الكتب العلمية  ،وكزبرة وسارسة .ينظر:كتلب البلداف ،ربقيق ؿبمد ضناوي ،دار
،وأيضا: نصر الدين بن داود ،بيوتات  191،ص  2002، 2،بريوت ،ط

ـ ،رسالة دكتوراه 16ىػ/10ـ إىل القرف 13ىػ/7العلماء بتلمساف من القرف 
 .57،ص  2009/2010،قسم التاريخ وعلم اآلثار ،جامعة تلمساف ،

اؼبغرب يف ـ ( ، 1094ىػ /  487البكري ) أبو عبد اهلل بن عبد العزيز ت  50
ذكر بالد افريقية و اؼبغرب مقتطف من كتاب اؼبسالك و اؼبمالك ،ربقيق الباروف 

 .51،ص  1965دي سالف ،مكتبة أمريكا و الشرؽ ،باريس ،
حيث ذكر: " ...وىي مدينة صغرية وهبا مزارع و حبوب وأىلها يزرعوف  51

فاؽ ،تقدمي الكتاف وىو عندىم كثري" ينظر: كتاب نزىة اؼبشتاؽ يف اخًتاؽ اآل
 . 164،ص  1983وتعليق اظباعيل العريب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،

حيث قاؿ: "...مقرة بينها وبني اؼبسيلة من بالد الزاب مرحلة وىي مدينة  52
صغرية وهبا مزارع وحبوب وأىلها يزرعوف الكتاف وىو عندىم كثري ..."ينظر:  
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ساف عباس ،مؤسسة ناصر الروض اؼبعطار يف خرب األقطار ،ربقيق احكتاب 
 .556،ص 1980للثقافة ،بريوت ،

 .58نصر الدين بن داود ،اؼبرجع السابق ،ص  53
من بني ىؤالء ابن اػبطيب وابن فرحوف والتنبكيت و اؼبقري صاحب النف   54

،وابن القاضي وابن مرمي .ينظر يف ذلك: نصر الدين بن داود ،اؼبرجع السابق 
 .59،60،ص 

ىو شيخ اؼبشايخ وسيد العارفني وقدوهتم سيدي أيب مدين شعيب بن اغبسن  55
ـ ،وىو يف 1198ىػ / 594األندلسي أصلو من اشبيلية تويف بتلمساف سنة 

 طريقو من جباية إىل مراكش ،دفن بالعباد قرب تلمساف ،قربه مزارا إىل يومنا ىذا.
 .216،ص  1عبد العزيز فياليل ،اؼبرجع السابق ،ج 56
رت ذبارة الذىب على الدولة الزيانية أرباحا كبرية ،ثروة عظيمة ،وديكن أف أد 57

نستشف ذلك من خالؿ كمية الذىب الكثرية اليت عرضها السلطاف أبو تاشفني 
األوؿ على ملك أرغوف جاكمة الثاين مقابل عقد معاىدة صل  بينهما. ينظر يف 

 . 487-438،ص ص  2ذلك: كتاب اعبزائر يف التاريخ ،ج
 . 206، 205،ص  5نف  الطيب ،ج 58
 .273بن داود نصر الدين ،اؼبرجع السابق ،ص  59
ومنها أيضا الدروع و اػبوذ و اػبناجر و السهاـ و الًتوس و أقواس النشاب و  60

 .326القات... ،ص عالسروج و األعبمة.ينظر: مبخوت بودواية ،ال
ومنها القدور و السكاكني و االبر و الكحل ،و كانت أغلب ىذه السلع  61

ذبلب من أوربا ،وخاصة من اعبمهوريات االيطالية. ينظر: مبخوت بودواية 
 . 326القات... ،ص ع،ال
كانت العطور تشكل نسبة ىامة من اؼبواد اؼبصدرة إىل السوداف الغريب نظرا  62

ىا ،حيث كاف استعماؽبا حكرا على السالطني لإلقباؿ الكبري عليو ،وارتفاع أسعار 
وكبار رجاؿ الدولة ،والوجهاء و األثرياء ،وكانت ىذه العطور تصدر إىل السوداف 
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الغريب منة أوربا عرب تلمساف اليت بدورىا تنتج أنواعا رفيعة من عطور اػبزامى  
 .327ينظر يف ذلك: مبخوت بودواية ،اؼبرجع السابق ،ص 

أخذ طريقها من تلمساف إىل السوداف الغريب بعدما ذبلب من كانت العقاقري ت 63
 .327اؼبشرؽ االسالمي و أوربا. ينظر: مبخوت بودواية ،اؼبرجع السابق ،ص 

 . 193،ص  2،وأيضا: االحاطة ،ج 206،ص  5نف  الطيب ،ج 64
وىذا ما نستشفو من خالؿ قوؿ صاحب النف  :" ...فمهدو طريق الصحراء  65

ني التجار وازبذوا طبل الرحيل ،وراية تقدـ عند اؼبسري..." حبفر اآلبار و تأم
،والشك أف ازباذىم للراية و الطبل دليل على أنو كاف ؽبم جيشا يسري مع القافلة 

 ليحميها.
عن العالقة الطيبة بني آؿ اؼبقري و حكاـ السوداف الغريب ينظر: نف  الطيب  66
: بن داود نصر ،وأيضا 193،ص  2،وأيضا: االحاطة ،ج 206،ص  5،ج

 .272الدين ،اؼبرجع السابق ،ص 
كانت بالد اؼبغرب مصدر سلع السوداف الغريب قبل أف يدخلها ذبار مصر  67

،ص  2،وأيضا: االحاطة ،ج 206،ص  5.ينظر يف ذلك: نف  الطيب ،ج
193  . 

اضافة إىل تغري الطريق التجاري كبو الشرؽ ،سامهت ؾبموعة من العوامل يف  68
ؿ اؼبقري التجارية واهنيارىا ومنها االضطربات السياسية اليت عرفها افالس شركة آ

اؼبغرب االسالمي وتأثريىا على النشاط االقتصادي و التجاري وخاصة اغبصار 
ـ( ،وتقلبات األسواؽ ،وعدـ 1307-1299ىػ/706-698الطويل لتلمساف )

 الفهم.قياـ ورثة مؤسسي الشركة باالستثمارات الالزمة للحفاظ على تركة أس
 .206،ص  5،اؼبصدر السابق ،ج اؼبقري 69
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 األمازيغمالمح من تاريخ بالد 

 محمد حماسأ. 

 جامعة ابن طفيل. كلية اآلداب. القنيطرة. المغرب

  تقديم:

، كما ىو وال أقاليم قائمة الذات ،مل تكن خالل العصور البائدة حدود       

كانت البنية االجتماعية   ، سواءكل أرض كانت تأخذ اسم سكاهنا اٟتال اآلن. 

 ، تعيش الًتحال واالنتقال،أو عائلية. تغَت ويغار عليها ،أو عشائرية ،قبليةفيها 

تزيد ف باكتشاف نقط كوكب األرض، ارٔتا كان اٞتنس البشري آن ذاك مولع

واالقتتال من  اٟتروب مستمرة أو تتقلص حسب توسع أىلها، البالدمساحة ىذه 

وتنقرض حضارات  فيتوسع أقوام على حساب آخرين، دائم أجل البقاء والتملك

زال، عن تواجد اٞتنس البشري وتطوره  يسال مداد كثَت وال. . لتحل ٤تلها أخرى

أحد ديكنو لكن ال  واكتشاف اآلفاق البعيدة، ككائن يسعى بشكل دائم للمعرفة

جل أالصراع من  وىو ذات اٞتزم بامتالك اٟتقيقة، حقيقة الصراع القائم منذ األزل

  ال يتغَت وال يتبدل.  واحدا ويبقى عمقوٗتتلف مظاىره قد  السلطة،
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با١ترور يف عجالة على بعض من تاريخ نقطة  ،يف ىذه الورقة ،سوف نكتفي      

أٝتاء ىذه البالد تعددت  نأولو  ،األمازيغ، ا١تسماة بالد الكوكبمن ىذا 

 وتكررت.    

ل تلك األمهية؟ ١تاذا ظلت ٤تط ك  األرض٢تذه  أعطىترى ما الذي 

وتضارب يف التأريخ ٢تا؟ ىل األمر يتعلق بكل ذلك العدد الكبَت من ل جد

معا؟ ١تاذا  ااٟتضارات اليت تعاقبت عليها؟ أم األمر يهم سكاهنا األصليُت؟ أم مه

؟ ىل األمر يتعلق األمازيغوقع التهافت ٨تو امتالك ىذه البقعة ا١تعروفة ببالد 

 حىت جاء العرب؟ ف االستقرارر عت أن١تاذا مرت دول وشعوب هبا دون  ٓتَتاهتا؟

 راضي ا١تمتدة من سيوه، ىي تلك األاألمازيغإن ا١تقصود ببالد األمازيغ، أو       

مازيغ، غربا، غرب صحراء مصر، شرقا، إىل جزر الكناري حيث عاش الغوانش األ

  ومن البحر األبيض ا١تتوسط، مشاال، إىل مايل وبوركينا، جنوبا.

 ،اإلسالمية األمازيغية ا١تمالكسوف نركز على بعض من مالمح بعض 

أو  ،أو مشال إفريقيا ،)األمازيغ(األمازيغ اليت حكمت ىذه ا١تنطقة ا١تسماة بالد 

 نوا١ترينيو  نوا١توحدو  ن: ا١ترابطو واألمر يهم دوال عظمى ىي الغرب اإلسالمي،

نها إال القليل رغم كوهنا ع نا٦تلكة أخرى مل يصلقبل كل ىؤالء مث  والوطاسيون

كور وإمارات مث إمارة ن بتامسنا، عمرت حوايل ثالثة قرون ىي دولة بٍت صاحل
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ىذه الدول  عناية١تدى  يف أفق إثارة االىتمام ىذا أخرى أسسا بنو يفرن،

 جملالُت، الديٍت والروحي.با

سم "لويب" شاع لدا اليونان، و"إفري" من مبتكرات إ معلوم أن

ٝتوا كل من خرج عن طاعتهم  الذين و"بربر" أطلقها عليهم الرومان الفينيقيُت،

 "بارباريسي"من قبيل  أخرى"بربر" بنية التحقَت واالستخفاف، مث عبارات 

نية "باربار" اٞترماويف مصر مدينة تسمى"بارباريا". وٝتيت الشعوب  و"باربارجيا"

قددية،)كما ورد عند ابن ٔتعٌت ا٢تمج وا١تتوحشُت. أما تسمية أمازيغ، فيبدو أهنا 

    .(1)سعيد الدرجيٍت، صاحب طبقات مشائخ ا١تغرب(

ت أفريقيا الشمالية ببالد ىكذا عرف أٝتاء عدة،ىذه البالد لقد اٗتذت       

 (تونس اٟتالية) أفريقيةرومان ال وٝتاىا اإلغريق اسم ليبيا، أطلق عليهاو  ،األمازيغ

وأطلق عليها العرب اسم بالد ا١تغرب، مقابل  اإلسم الذي اٗتذتو سائر القارةوىو 

 . (2)، أي ٔتفهوم جغرايفبالدىم با١تشرق

  قبل الفتح اإلسالمي: األمازيغ  

ال األفريقي قد فتواجدىم بالشم األمازيغ إال القليلال نعرف عن تاريخ        

 ولو أن اٝتهم ليس قدديا بكل ىذا القدر.  آالف سنة 5يتجاوز
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راجع وىو اختالف  ،بُت الدارسُت هناك اختالف كبَتأصو٢تم، فأما عن      

األمازيغ جاءت من ينطلقون من فرضية أن أمة  ،النسابة أو لكون جل الباحثُت

جاؤوا من مكان األمازيغ ١تاذا اإلصرار على كون  ،٢تذا وجب التساؤل مكان ما،

هبذه البالد من اٞترمان أو اليمن؟ أال ديكن التسليم بأن ىذا الشعب تواجد  ؟ما

 ؟واستقر هبا وأخذت اٝتو

األمازيغ لقد ذىب عدد من ا١تؤرخُت إىل الربط بُت القوم الشقر من      

( والكلت Iberiansجناس األروبية القددية، مثل األيبَتيُت )واأل

(Celts)(3)     . 

سكنوا جبالو وتاللو وأريافو وضواحيو  ىم أول سكان ا١تغرب القدًن، األمازيغ     

 ا٠تيامفكانوا يدعمون  وشجر، سكنوا بيوتا بناؤىا من طُت وحجارة ،(4)وأمصاره

النتجاع ا١تراعي ال أما أىل العز منهم فيظعنون  والوبر، بأوراق األشجار والشعر

  .(5)يكسبون من ا١تاشية البقر وا٠تيل والشاء جياوزون الريف إىل الصحراء،

يرجعون يف نسبهم إىل قبيليت ٠تم وجذام  ،ويرى القلقشندي أهنم عرب

كانوا ىناك إىل أن مت إخراجهم من طرف بعض   من فلسطُت والشام، العربيتُت

 .. (6)جاء أفريقش إىل أن إىل أن استقروا ٔتصر مث زحفوا ٨تو ا١تغرب ملوك فارس

      .نسبهم العريب تزعمإىل آخر الرواية اليت 
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باعتبار أن الكنعانيُت  ،عبد الرٛتن ابن خلدون كل ىذه االدعاءات شجب    

فهم  ي سابق يف الوجود،األمازيغالعرق  مث إن وليسوا من أبناء سام، ،ليسوا عربا

ومعلوم أن  ،قتل جالوت الذيداوود م عاشوا يف زمن ألهن من ولد إبراىيم ليسوا

فال ديكن  عشرة آباء فقط، ،إسحاق بن إبراىيم أخو نعشانكان بينو وبُت   داوود

وكوهنم من جالوت أو  أما القول أهنم من بالد الشام ،أن يتناسلوا هبذه الكثرة

بكل ما عرف عنو ألنو ال ديكن لشعب  ،(7)العماليق، فذاك ضرب من ا٠ترافة

من منبت غَت األرض اليت  منحدراقوة، أن يكون تابعا أو و من حضارة وحكم 

       احتضنت كل تارخيو. 

مث  ،نو ىدفا لشعوب خلت كان أو٢تا الفينيقي األمازيغبالد ظلت  قدل     

الذين استغلوا خَتات البالد واستعبدوا أىلها.  ،بعدىم الرومانمن و  ،نو القرطاجي

يف  ا١تلك يوغورطة ووقوع سقوط قرطاج لقد بدأت ا١تعاناة اٟتقيقية للرببر بعد

ىؤالء قاموا بإحراق ا١تدن يف مصر وأحرقوا خزانة اإلسكندر  األسر لدا الرومان،

٢تذا  ،ٔتا يف ذلك كتابتهم وحضارهتماألمازيغ اليت حوت كنزا عظيما من تاريخ 

    .أقل تسلطا ٦تن سبقهم واأما الوندال فلم يكون ،٨تو اٞتبال األمازيغتراجع 

ق.م على الضفة 1100جاء الفينيقيون من ليبيا اٟتالية، فأسسوا سنة     

 وقد ،من أىم ا١تراكز التجارية واٟتضرية ت أضحيتال ،(8)األطلسية مدينة لوكوس

يالد إىل غاية ا١ترحلة منذ ما قبل ا١ت ،اٟتضارات القددية العديد من اتعاقبت عليه
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يخ الًتاث اإلنساين عموما وا١تتوسطي طالئعية يف تار  أدوار افكانت ٢ت اإلسالمية

مث من بعهدىم  يف عالقات ٕتارية مع الوندال، األمازيغدخل ىكذا  .ٖتديدا

القرطاجيُت الذين أسسوا عدة مراكز ٕتارية على الساحل ا١تتوسطي ليستمر 

والعديد  فجلبوا الذىب وزراعة الكروم األمازيغنشاطهم التجاري قرونا عدة مع 

إىل ٦تارسة  األمازيغعمد  اليت إضافة إىل الطقوس الدينية من التقنيات الزراعية

 .البعض منها

وامتدت  ،(9)ق. م 3، اٟتكم يف القرن األمازيغتوىل مسينيسا، أول ملوك        

فأسس ٦تلكة نوميديا  ،٦تلكتو من مدينة قسنطينة إىل اٟتدود التونسية اٟتالية

كانت عاصمتها و  القرطاجيُتضد  مقابل تعاونو معهم ،بدعم من الرومان

وضمت ا١تغرب  ، امتدت من غرب تونس حاليا( 10)"سَتتا")قسنطينة حاليا(

 ءسكنها ا١تازيليون جهة الغرب، حلفا ا من ا١تغرب األقصى،األوسط وجزء

يف اٞتهة الشرقية، حلفاء القرطاجيُت. ا١تازيليون  الرومان، مث ا١تسايسوليون

  ... ماسينيسا، أما ا١تسايسوليون فيحكمهم سيفاكس حيكمهم

بفضل ما حققو من  بربري عرفو التاريخ أعظم ملكو أول  ماسينيسا ويعترب     

مث  ،انتصاره على سيفاكس دازدىار وانتصارات كان أو٢تا توحيد ٦تلكة نوميديا بع

خلفو فيما . مث ق.م 202سنة  ا٢تزدية اليت أٟتقها ْتنبعل كبَت قادة القرطاجيُت

اعتقلوه وألقوا بو فعدوا للرومان،  كان الذي ةيوغورط حفيدهملك قوي ىو  بعد
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ق.م  146وعند سقوط قرطاج العام  داخل زنزانتو، مشنوقاليموت  يف السجن

    .(11)بسط الرومان نفوذىم على كافة تراب ا١تغرب

حيث مت  ،وا١تنشآتخالل اٟتكم الروماين نشطت اٟتياة التجارية والزراعية       

 (.تشييد الطرقات وا١تدن)وليلي

باعتبار  من نوميديا للرببر اسلم الرومان جزء ةبعد سقوط حكم يوغورط      

وضمان  األمازيغالبد من التعايش مع  وبالتايل ،أهنم أزاحوا عدوا ٢تم من اٟتكم

 ٔتنطقة نفوذىم.  االستقرار

 ،نذكر كذلك ،الروماينالصف سوبُت على احملاألمازيغ ومن ا١تلوك 

 ف عنو أنووعر  ق.م 23إىل  25ما بُت سنيت  موريتانياجوبا الثاين الذي أسس 

  .التحف واآلثارّتمع  اومولع اعا١تكان 

ابنة كيلوباترا  اإلمرباطور أغسطُت زوج كيلوباترا سيلُتبعده جاء من مث 

 .جعل من عاصمتو شَتشل مدينة للفنانُت اليونان الكبَتة،

إىل بالد  موريتانيابضم  ،ق.م 42 سنة حوايلقام اإلمرباطور كلود األول،       

  :منقسمة إىل إقليمُت موريتانياقد كانت و  الرومان،

  على رأسها بطوليمي ابن جوبا (.حالياالطنجية )ا١تغرب  موريتانيا •

 (القيصرية )اٞتزائر حاليا موريتانيا •
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 (نطينة(. وإفريقية )تونس حالياقستقوم ٦تلكة نوميديا )فيف الغرب أما 

مل يكن بوسع الرومان وعرة بسبب اٞتبال، ٢تذا  األمازيغلقد كانت بالد       

 ًتاجعوا ٨تو جهة طنجةف )وليلي(سمراقبة كافة تراب ا١تستعمرات عدا فوليبيلي

 اليت كانت ٖتت نفوذ ا١تلك ديوكليتُت بإسبانيا. و  م285العام 

استولوا على كل ا١تنطقة ا١تتوسطية )مشال و  م435سنة ىزم الوندال الرومان      

حكموا  لى قرطاج واٗتذوىا عاصمة ١تلكهم،فسيطروا ع (،ا١تغرب واٞتزائر حاليا

ومع ذلك مل يستطيعوا  ا١تتوسط واٞتزر ا١تتاٜتة إلسبانيااألبيض غرب البحر 

اإلمرباطور قام حيث  م533سنة  إىل أن كانت الرومان وبربر إفريقيا إخضاع

 ،األمازيغاٞتنرال بيليساير لردع  ،البيزنطي جوستُت األول بإرسال أحد قواد جيشو

ومع ذلك استمرت العديد من بؤر  ،م534فأخضعهم ٖتت النفوذ البيزنطي سنة 

  .(12)رغم ىزدية الوندال ية باٞتبالاألمازيغا١تقاومة التوتر و 

 :العرب ا١تسلمون

، (13)أمَت للمسلمُت وطئت خيلو أرض ا١تغرب كان عمرو بن العاص أول     

 ، فتح برقة وطرابلس،دون أن يصل إىل أفريقية على عهد ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب

ووىل أخاه يف عن مصر عمرو بن العاص  فعزلمث جاء ا٠تيلفة عثمان بن عفان 

وأمره بفتح أفريقية سنة  اهلل بن سعد بن أيب سرح العامري عبد الرضاعة
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وقتل بن الزبَت  افهزم ا١تسلمون جيوش الروم وقتلوا منهم خلقا كثَت ،  (14)ىـ.26

قتل وسيب، وقد  األمازيغ فوقع بينهم وبُت الروم و واستمر زحف ا١تسلمُت جرجَت

ليقوم  وثالثة أشهر ام مقامهم آنئذ بأفريقية عامدا ،األمازيغسروا عددا من ملوك أ

بعد  ،(15)على توافقهم مع ا١تسلمُتعقابا ٢تم األمازيغ ىرقل بإرسال من سيهزم 

توىل معاوية بن حديج أمر ا١تغرب فهزم الرومان، وتوىل بعده عقبة بن نافع  ىذا

       .(16)وأبو ا١تهاجر دينار الذي فتح ا١تغرب األوسط الفهري

القوا مقاومة م ف681يط األطلسي سنةاحملبلغ العرب ا١تسلمون شواطئ      

فيدرالية قبائل  ية مشكلةاألمازيغحيث اٖتدت القبائل  األمازيغطرف  عنيفة من

مث  والسهول األطلسية مصمودة باألطلس الكبَت الغريب واألطلس الصغَت والريف

 يةاألمازيغقاومة ا١توزناتة بشرق ا١تغرب، ومل تكن  لس ا١تتوسطقبائل صنهاجة باألط

 نوقرطاجيو  رومانو  نيقيونفبل ضد كل من سبقهم من األقوام:  ،للعرب وحدىم

فانتهت ٔتقتل  ،ىذه ا١تقاومة تزعمها بداية األمر ا١تلك كسيلة ووندال، نوبيزنطيو 

، مث زىَت بن قيس فيما بعد على يد الروم، وأيب ا١تهاجر عقبة بن نافع الفهري

لتتوىل أمر  ،م695زعيمة جراوة عام  ،١تلكة ديهيااجاءت مث . ومعهم قوم كثَت

حربية قل  وإسًتاتيجيةتنم عن مراس  ،وشجاعة عالية ،ْتكمة كبَتة األمازيغ

ومل تنهزم إال خالل اٟتملة الثانية على أفريقية، على يد القائد حسان بن نظَتىا، 

  ..(17)النعمان
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، وأضحوا جيشا م8على نطاق واسع خالل القرن  اإلسالماألمازيغ اعتنق      

يف صفوف  األمازيغم فتقوت شوكة ا١تسلمُت بالتحا ينشر العقيدة اٞتديدة،قويا 

 ورباطة جأش وثبات، من شجاعة وبسالةاألمازيغ ١تا عرف عن  اٞتيوش العربية

وثنية، ولو العتقدات العديد من ا١توجدوا يف الدين اٞتديد ما يؤلف بينهم وديحي ف

هم جيعلما  أيضاو  عتقدات استمرت إىل الزمن الراىن،أن العديد من تلك ا١ت

كان ١توسى بن نصَت كبَت األثر ، فيتخلصون من تكالب أمم أخرى على بالدىم

ا١تسلم طارق  األمازيغيزحفوا ٨تو األندلس وعلى رأسهم القائد ، ف(18)يف ذلك

، فحققوا من االنتصارات ىناك ما جعل اإلسالم (19)م711بن زياد سنة 

 ا٣تدفبنوا  اللهو وتشرذمهمملوك الطوائف وانغماسهم يف لوال عبث  يستمر لقرون

 نبكيها فردوسا مفقودا. ال تزال آثاره بادية

مثل  ،من تصنع النسب العريب واستند إىل النسب النبوي األمازيغمن  

١ترينيُت... مث تصاىروا مع العرب، كل ىذا العبدواديُت وا ـ اٟتفصيُت والزيانيُت

وال يزال اٞتدل قائما إىل اآلن حول من كتب ا٠تطبة الشهَت  حىت يتساووا معهم،

 أومل ‼ا١تنسوبة إىل طارق بن زياد؟ ىل ىو كاتبها أو كتبها قلم صاحبو عريب!!

فما مشروعية ىذا السؤال؟ أليست األحقاد  إليو؟ العجم بانضمام اإلسالم يتعزز

 بن زياد ىي احملرك ١تثل ىذه الظنون؟ طارقضد انتصارات 
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ىناك ٦تلكة  ،تضم ثالثة ٦تالك يبعد الفتح اإلسالماألمازيغ أضحت بالد      

مث ا١تغرب  ا يف صدر اإلسالم مدينة القَتوان،فريقية، وىي ا١تغرب األدىن، قاعدهتإ

مل لتش ٦تلكة ا١تغرب األقصى تأيتمث  قاعدتو تلمسان وجزائر بٍت مزغنة، األوسط،

وم دار ا١تلك فيو تق ة وتافياللت،فاس ومراكش والسوس ودرعٜتس عماالت: 

 .(20)وبعض من صنهاجة غالبية ساكنتو من ا١تصامدة بُت فاس ومراكش،

، تعاقب األمازيغىكذا، ومنذ بداية الفتح اإلسالمي إلفريقيا الشمالية، بالد      

كل من عبيد اهلل بن سعد بن أيب سرح الذي فتح   ىذه األرضعلى والية 

دينة مباين  ،بن حديج، وعقبة بن نافع الفهريومعاوية ، (21)أفريقية

مث الوالية الثانية ، (23)فاتح ا١تغرب األوسط ،وأبو ا١تهاجر دينار، (22)القَتوان

، (24)األمازيغومقتلو على يد  ،فاتح ا١تغرب األقصى ،لعقبة بن نافع الفهري

، وموسى بن (25)حسان بن النعمانوزىَت بن قيس البلوي قاتل كسيلة، و 

و٤تمد بن يزيد، وإٝتاعيل بن عبيد اهلل بن أيب ا١تهاجر، ويزيد بن أيب ، (26)نصَت

، وعبد اهلل بن (31)وبشر بن أيب صفوان، وعبيدة بن عبد الرٛتن، (30)مسلم

 األمازيغوعامل  ،سية فاضطهد اليمنيةيىذا األخَت كان من الق ،(32)اببحاٟت

ابنو إٝتاعيل على السوس  ، وقد وىلكوهنم يفء من ا١تسلمُت وأراد أن خيمسهم

نتزع ا١تال عبثو بنسائهم. كان ابن اٟتبحاب يوكثر  ،األمازيغ فاستبد ب ،األقصى

عهد ٟتبيب بن أيب ف رسلها للخليفة ىشام بن عبد ا١تلكوي األمازيغوالنساء من 



٣تلة دورية دولية ٤تكمة                 والدراسات التارخيية٣تلة ا١تعارف للبحوث   

 954  40لعدد ا
 

، ناىيك ٞتمع ا١تزيد من ا١تال والسبايا األمازيغعبيدة بشن ٛتلة مشلت سائر تراب 

كلثوم بن و  .(33)اٞتيوش األجنبيةللقيام باٟتمالت ضد  ألمازيغاعن إرسال 

ومن بعدىم . (35)وحنضلة بن صفوان، (34)عياض الذي قتل ىو اآلخر

دولة األدارسة ... ىكذا ٖتول مسار الفتح اإلسالمي  سآخرون إىل حُت تأسي

األرض والعرض ٖتت غطاء نشر  واستباحةللنهب لبالد األمازيغ إىل غزو عريب 

عن أرضهم وعرضهم  مية وىو ا١تر الذي دعا األمازيغ للدفاعالالعقيدة اإلس

  م وقد اعتنقوا اإلسالم وعملوا على نشره ... وىويتهم وثقافته

 األمازيغاألثر ا٠تارجي على 

 إسقاط فقد سامهوا يف دائما با١تشرق وا١تغرب،لقد شكل ا٠توارج خطرا        

خالل العصر األول، حيث  واقلقوا خلفاء الدولة العباسية با١تغرب لة األمويةالدو 

جعفر ا١تنصور  اأبمن إباضية وصفرية، فخلعوا  ،إىل مبادئهم األمازيغاستمالوا 

ورغم ضعف شوكة ا٠توارج با١تشرق استمر نفوذىم  ،واستولوا على القَتوان

الذي ىدد الوجود الفاطمي، وقد انتشرت  با١تغرب بزعامة أيب يزيد ٥تلد بن كيداد

إىل أن ىزمهم ا٠تليفة ا١تنصور  ىـ333سائر بالد الفاطميُت العام  جيوشو يف

أثروا . لقد (36)يف األسر وعو وق بعدىـ متأثرا ّتراحو 336ومات أبو يزيد سنة 

، (37)يف ا١تشهد السياسي بالشمال اإلفريقي إىل هناية القرن الرابع ا٢تجري

ستويات، االقتصادية الد ا١تغرب يف عهدىم أديا ازدىار على ٥تتلف ا١تعرفت بف
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األموية  ،بل كان التواجد ا٠تارجي ثورة حقيقية ضد السلطتُت ،واالجتماعية

عة ا١تذىب اتسعت رقرفعوا راية االستقالل عن ا١تشرق، ف والعباسية، وبالتايل

وجبل  ،وبشار ،وواٟتامة ،ونفطة ،وقفصة ،قسطيلية ي لتشملاألمازيغا٠تارجي 

وأقصى جنوب ا١تغرب األوسط، حسب ابن حوقل، وٚتيعهم من  ،وجربة ،نفوسة

الد بباضيون دورا بارزا يف نشر اإلسالم بإلوقد لعب ا والوىبية، ،ا٠توارج اإلباضية

إال  لثورهتم النجاح واالستمرار رغم أنو مل يكتبو  ،(38)السودان قبل بٍت زيري

باعتبار أن  ا على شعوب منطقة الغرب اإلسالميأن األثر بقي وال يزال بادي

مر وتتوارثو الشعوب جيال بعد جيل، يست فهوالفكر ال ديكن دحضو أو اختزالو، 

مستوى السلوك  ا١تهم أنو يستمر على ال يهم عدد من اعتقد بو أو ٛتلو،

كما ىو اٟتال بالنسبة للفكر   وا من ثقافة من اعتنقليصبح جزء وا١تمارسة اليومية

مستمر يف ٣تتمعات الغرب اإلسالمي عن وعي بذلك أو غَت ا٠تارجي الذي ىو 

اٟتضارة ىي كل ىذا، شيء من و  حضاري عام،يدخل يف سياق  فاألمر وعي،

 زدىار ا١تذىب ا٠تارجي هبذا الشكلمث إنو ال ديكن استغراب ا ىذا وذاك،

وقد توج ىذا التواجد  بطبيعتها العتناقو،ظلت مؤىلة  األمازيغمادامت نفوس 

 بقيام دوليت بٍت مدرار بسجلماسة والرستمية يف تيهرت.

كانت ٖتكمها غريزة البقاء   بكل عنف وقوة،األمازيغ لقد استمرت ثورات      

ية بزعامة ىذه األمازيغح االستقالل. انفردت العديد من القبائل و وطبع التمرد ور 
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ومنها مطغرة بزعامة القائد ميسرة،  واستطاعت الوصول إىل سدة اٟتكم، الثورات

مث قبيلة بٍت يفررن اليت أقامت دوال يف ا١تغربُت، األوسط واألقصى، واألندلس زمن 

مارة بدوية قامت يف شكل حلف الطوائف، ىي: إمارة أيب قرة اليفرين، وىي إ

 وإمارة بٍت يعلى بن ٤تمد فكان،بن ٤تمد بن صاحل اليفرين با مث إمارة يعلى قبلي،

 نور ابن أيب قرة اليفرين برندة بإقليم إمارة أيبو  اليفرين بسال يف ا١تغرب األقصى،

وا١تتكون من بعض  تكتل القبلي الذي ترأسو أبو يزيدمث ال تاكرنَّا باألندلس،

   .(39)األحالف القبلية الزناتية

 ثورة ميسرة:

٦تا أدى إىل اندالع ثورة  األمازيغقائما بُت صفوف ثر ا٠تارجي األظل        

ل يف ىذه الثورة كانت ٟتظة ٖتو  ،(40)ىي ثورة ميسرة ىـ122جديدة سنة 

االعتداءات ها بكان سبلقد   تاريخ منطقة الغرب اإلسالمي بالنظر إىل دوافعها،

 األمازيغوعرض  لمن استباحة ١تا ،والتجاوزات اليت أقدم عليها القواد العرب

ية تشكل وفدا األمازيغجعل مشايخ القبائل ٦تا خروجهم عن مسار نشر العقيدة و 

 بن مروان إىل ا٠تليفة ىشام بن عبد ا١تلكيتوجو شيخ قبيلة مضغرة،  ،يسرةيرأسو م

ألن ا٠تليفة ذاتو كان وراء تلك االعتداءات  فلم جيدوا اآلذان الصاغية ١تعاناهتم

، الغاراة العسكرية على بالد األمازيغ ...مادام ىو من يعُت الوالة ويأمر بشن 

ية حولو، ومنهم مكناسة األمازيغالتفت القبائل ف ميسرة نفسو خليفة فأعلن
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، (41)مث انضمت إليو زناتة ا١تغرب األوسط بزعامة صاحل بن طريف، وبرغواطة

  انتشار النار يف ا٢تشيم.  فانتشرت الثورة يف سائر بالد ا١تغرب

ذىب على الطريقة الصفرية. وىو ا١ت ،ذىب ا٠تارجيما١تطغري للينتمي ميسرة     

. لقد تعرض (42)الذي انتهجتو مطغرة، ومكناسة، وزناتة، وبرغواطة إىل السودان

، وغَتىا من النعوت (43)، فتم وصفو باٟتقَت، والسقاء، والفقَتميسرة للتشهَت

. فهو "رئيس لتوقبي أن ا١تؤكد ىو أن ميسرة كان زعيم اليت ٖتط من شأنو. إال

  . (45)، و"مقدم الصفرية"(44)مطغرة"

 حاكمة أمازيغيةسالالت 

 إمارة نكور

ىي إمارة  ملكة عظيمة نشأت بالريف ا١تغريبإنو ١تن األمهية ٔتكان التذكَت ٔت    

األول وبداية القرن الثاين ا٢تجريُت،  نكور اليت ظهرت مع هناية القرن

تعترب أول دولة وقد استمرت يف الوجود حوايل ثالثة قرون، إذ  م،743ىـ/125

وقد كانت على . (47)دولة أخرى با١تغرب األقصى ةقبل أي سابقة يف ا١تيالد

  .من ا٠توارج السٍتذىب ا١ت

بالد ا١تغرب أول الفتح اإلسالمي، كان قد بن منصور عندما دخل صاحل      

بالد وقد نزل ب منهم صنهاجة وغمارة،، األمازيغسلم على يده عدد من قبائل أ
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 ..ليعودوا إليو ثانية. حكم أىلها قبل أن يرتدوا عليو أنوهبا مات بعد  ٘تسمان

 . وسعيد وتوىل من أبنائو ا١تعتصم وإدريس

بنو إوخلفو  سنة 37فحكم قومو  ،(48)ىو الذي بٌت مدينة نكورسعيد      

أدى فريضة اٟتج  فقيها عا١تا ورعالرٛتن الذي كان عبد ا أبنائو، أشهرصاحل. ومن 

ضى على الثائر ابن حفصون ومن معو فق ع مرات وعرب ٨تو األندلس للجهادبأر 

 . (49)فاستشهد هبا وشارك يف غزوة أيب العباس القائد وبسط يده على مورسية

بن منصور  لصاحلإمارة نكور الوليد بن عبد ا١تلك األموي  مث اقتطع     

 أىم مدهنا مليلة و٘تسمان ، ومن(50)ىـ 91سنة  اٟتمَتي، من عرب اليمن

 وضمت أيضا حوض كرط. و١تزمة

كانت آخر أيام سعيد بن صاحل، ملك نكور، حُت شن عبيد اهلل الشيعي    

ها انتقل إىل منٛتلة على نكور بقيادة مصالة قائد تيهرت... فكانت ىزديتو، و 

فًتبصوا بعدوىم بعد ستة أشهر  حيث استقر ىناك مع ثلة ٦تن فروا بصحبتو مالقة

صاحل... ويف سنة  من حول األمازيغفيستعيدوا اإلمارة ويلتف  الكرةليعاودوا 

 من يف إطار الصراع الفاطمي األموي بن حبوس الفاطميعاد مصالة  ىـ308

تحصن ّتبل أيب صاحل ف أما جديد على رأس جيوشو ليهزم صاٟتا وحيتل نكور،

 زحف ابن أيبحيث  ىـ٧318تلى عنها إىل أن صارت سنة مث ا (51)اٟتسُت
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لبديع بن إدريس بن صاحل بن ا١تؤيد بن عبد ا العافية ٨تو نكور، وقتل أمَتىا

  .(52)عراضفغنم واستباح األ منصور وخرب أسوارىا وقتل من فيها

 ىـ473فقد غزا الريف برمتو سنة  الزعيم ا١ترابطي يوسف بن تاشفُت أما      

   ...(53)رسيف ومليلة وخرب نكورݣأففتح 

 بتامسنا  برغواطةدولة 

تسمى تامسنا أو السوس األدىن، حيدىا جهة الشمال هنر أيب رقراق وجنوبا     

، يصف اٟتسن الوازان وشرقا جبال األطلس هنر أم الربيع وغربا احمليط األطلسي

 40، كان فيو ٨تو األمازيغتسكنو قبائل و  كونو إقليما تابعا للملكة فاس  تامسنا

ىـ فاحتفظوا بتامسنا بعد 323قصر ثاروا ضد ملك فاس عام  300مدينة و

ف بن مالك أحد قواد موسى بن طريأسسها  ،(54)التفاوض مع ملك فاس

 أتباعكان من   وطريف ىذاشارك يف فتح ا١تغرب األقصى واألندلس. نصَت، 

 ومغراوة وزناتة عامة على مذىب الصفرية، على خالف ٚتهور بٍت يفرن ميسرة

أمر ميسرة بقي قائما بأمر و١تا انقضى  ،(55)الذين كانوا من أىل اٞتماعة والسنة

الذي  إبنو صاحلمث خلفو  قومو الشرائع،ويقال أنو ادعى النبوءة وشرع ل تامسنا،

 تشبو بالنيبف ادعى النبوءة ىو أيضا ،وقد كان ذا علم ،وشهد حروب ميسرة ّتانب

إلياس الذي مل بنو إخلفو  مث وما إىل ذلك، وادعى أنو ا١تهدي السالم٤تمد عليو 

خلفو بعد وفاتو ابنو يونس مث حكم قومو حوايل ٜتسُت سنة، ف يسر على هنج أبيو
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ه بعد سبعة وأربعُت سنة من و الف٥ت وقتلأظهر كفره وأحرق مدن عدة ف يالذ

الذي استوىل على  أدى مناسك اٟتج. مث خلفو أبو غفَت ٤تمدأن بعد  ،اٟتكم

 عبد فورثو ابنو أبو األنصار ىـ3، وقد ىلك أواخر قاألمازيغملك برغواطة وفتك ب

  .(56)ىـ441تويف سنة  الذي كان مهابا وفيا للعهد واٞتار، اهلل

بذلك صامدة، كما وصفها وىي بالد ا١ت بتامسنا، بٍت صاحلقامت إمارة 

ارة ومطماطة، كان وىو  رغواطة وزناتة وصنهاجةو ومن أىم قبائلها ب ابن عذاري،

ومراكش عاصمة ا١ترابطُت  دارسة مشاالبُت فاس عاصمة األ ٢تا موقع حساس

 .(57)وحدين ىي أيضا يف اٞتزء الشمايل من تامسناوالرباط مدينة ا١ت جنوبا

هم الصنهاجيون وقتلوا إىل أن ىاٚت ملوك كثر من ذرية صاحل توارث اٟتكم

أبو حفص ، آخر ملوكهم قتلعهد ا١ترابطُت  ويف م،978ىـ/368سنة  ملكهم

دور تارخيي ٢تذه الدولة  ناك  ،(58)م1063ىـ/455عبد اهلل حوايل سنة 

على تاريخ ىذا األثر جرى ف وسياسي واقتصادي كبَت باعتبار موقعها اٞتغرايف،

الذي يليق هبا عدا ما  باالىتمامٖتظ  الشديد مل ولألسفلكن  األقصى، ا١تغرب

 منعاصرا فًتة  كوهنمارغم   ابن حوقل والبكري تعرض لو بعض اٞتغرافيون أمثال

أما اإلسالم  ،(59)يتجاوز ما كتباه عنها بضع صفحاتمل  إذ عهد ىذه الدولة

ة بن نافع الفهري سنة يف البداية مع عقب ،مبكرا ىذه القبائلفقد عرف طريقو إىل 

على يد  قتل ، فوالذي مل يعمر ىناك طويال لَتتد ٨تو القَتوان ىـ،681ىـ/62
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، ومعلوم أن عقبة أخذ كسيلة وامتهنو وأذلو وىو قرب وادي األبيوض كسيلة

...  (60)األمَت يف قومو فكان رد فعل كسيلة أن واجهو يف معركة وقتلو ومن معو

 ،الذي أخضعهم ا١تلك، يف عهد الوليد بن عبد مث جاء بعده موسى بن نصَت

يف ا١تسالك  )تامسنا حسب تقسيم ابن خرداذبة فدانت لو قبائل السوس األدىن

كما على طنجة، القائد طارق ين   وا١تمالك(ونشر اإلسالم بينهم وقد وىل عليهم

 .(61)زياد

سكان تامسنا بواسطة جيش قوي أثار يف نفوسهم موسى بن نصَت ىاجم       

لكن  ربوا هنر أيب رقراق يف إتاه فاسوع تاركُت مدينتهم فضلوا االنسحابف ا٢تلع

بقيادة  أما اٞتيوش ا١ترابطية وقضى عليهم،٢تم ملكها استغل ا١توقف وتصدى 

حولتها إىل دمار حيث  تفردت بتامسنا طيلة ٙتانية أشهر فقد يوسف بن تاشفُت

األزداجي يعلى بن أيب الفتوح زحف مث  ،(62)وٛتام دم مل ينج منو حىت األطفال

 بوىران، ا١تتغلبُت أمَت أزداجةوىو يف آخر أيامها،  تامسناعلى ٦تلكة ىـ 406سنة 

         . (63)ىـ460جيون ىناك إىل سنة ازدوأقام األ فخرهبا وقضى على بٍت صاحل

يبدو تاريخ ىذه اإلمارة قويا من حيث الوقائع  ،رغم كل ما تقدم

واٟتراك الذي أججو ٔتنطقة ا١تغرب األقصى. إذ ال ديكن أن تستمر دولة يف 

وثقافية تشدىا  الوجود كل ىذا الزمن دون أن تكون ىناك ثوابت حضارية

 ٤تل إغراء، تكنمث ما كانت لتستميل الدول لغزوىا لو مل  ألرضها وحمليطها،
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الشرك والكفر وذاك أمر  بذريعةفتم ذلك  ربات عليها الستأصا٢تا،فتوالت الض

ة عند طريف بكثَت من ءأمل يتم التعامل مع ادعاء النبو  واهلل يف حاجة لتمحيص،

ا١تبالغة؟ ١تاذا مل تتم معاٞتة أمر كهذا بسبل أخرى؟ ١تاذا التقتيل واإلبادة؟ كل ىذه 

 تاريخ ىذه اإلمارة. ٖتتاج لبحث يتوخى ا١توضوعية والنبش يفأسئلة 

  ا١ترابطون:

ية، بل أعظم قبائلها األمازيغتعترب صنهاجة إحدى كربيات قبائل الربانس      

حىت زعم كثَت من الناس أهنم ثلث  با١تغرب، تنتشر بطوهنا يف كل جبل وبسيط

من ٛتَت خلفهم  صنهاجة وكتامة أنرغم أن ىناك من النسابة من يزعم  األمازيغ

واٟتقيقة خالف ذلك،  ية،األمازيغفاستحالت لغتهم إىل  با١تغرب ا١تلك أفريقش

من قبائل  ا١تلثمون ينحدر ا١ترابطون .(64)بائل كثَتة تناىز السبعُتقومنهم 

بن مناد والة وىل منها آل زيري ، )الطبقة األمن الطبقة الثانية من ١تتونة صنهاجة

يرٖتلون بالصحراء ما بُت كانوا  ،((65)ودول أخرى كثَتة العبيديُت بأفريقية

رغم و  ،ىـ3اعتنقوا اإلسالم هناية القرن  األقصى، السينغال والنيجر جنوب ا١تغرب

تزعمهم أبو عبد اهلل  بواجباهتم ٕتاه العقيدة اٞتديدة، مل يكونوا على دراية ذلك

اعتزم  الذي إبراىيم الكدايلتوىل أمرىم حيِت ابن  وبعد وفاتو ،(66)بن تيفاوت

من مكة ويف طريق عودتو  ًتك على رأس صنهاجة ولده إبراىيم،ف أداء فريضة اٟتج

َتوان ا١تدعو أبو عمران استعان بأحد فقهاء ا١تالكية ٔتدينة الق م1049سنة 
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جاج اللمطي بالسوس اكتب ألحد تالمذتو أبو ٤تمد و الذي   الفاسي

النبهاء لَتافق حيِت  تولينتذب بدوره أحد تالمذ بنفيس قرب أغمات (67)األقصى

 عبد اهلل بن ياسُتأوصى لو باإلمام ف بن إبراىيم يعلم صنهاجة أمور دينهم،

 دون كبَت فائدةشرع يف وعظهم  بُت ١تتونةىكذا، وبعد استقراره  ،(68)اٞتزويل

ٝتوا  عددا من أتباعوفيو بتأسيس رباط ٚتع قام  حيث ٨تو السينغال عفًتاج

من أجل تطبيق السنة النبوية واحًتام تعاليم اإلسالم  اٞتهادليعلن بعدىا  ا١ترابطُت

بالعقيدة  األمازيغتؤكد مدى ٘تسك  ، ىذه الرحلة(69ي)وفق ا١تذىب ا١تالك اٟتقة

كان البد من السند الديٍت الصحيح ٞتمع مشل حيث   منذ زمن مبكر اإلسالمية

سوف ٘تتلك الغرب  القبائل بالصحراء وتوحيدىا من أجل بناء دولة قوية

األمازيغ إىل أن مقاومة  ىذه الرحلة مث من جهة أخرى تشَت اإلسالمي برمتو،

ون كل شيء ذكانوا يأخالذين   كانت بسبب تسلط القواد والوالة العرب للعرب

، الشيء الذي رفضو بدل الدعوة للعقيدة اٞتديدة باليت ىي أحسن القوةب

  الفريقُت.  وأسفر عن إراقة دم كثَت بُت ،األمازيغ

اٞتهاد على من  اجتمع للشيخ عبد اهلل بن ياسُت ما يكفي من الرجال ليعلن     

 وة عبد اهللعقامت دف ،(70)ىـ434سنة  مث ١تتونة خالفو من القبائل بدءا بكدالة

اعتمد ٖتفيز ا١ترابطُت من أتباعو على  بن ياسُت على أسس دينية خالصة حيث

اٞتهاد بغية مرضاة اهلل والظفر باٞتنة اليت أعدت للمتقُت وأن اهلل سينصرىم ما 
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داموا ينصرون اٟتق وينشرون الدعوة احملمدية ويأمرون با١تعروف وينهون عن 

  ا١تنكر.

جيوش ة وتعاقب على زعام يةاألمازيغانطلقت عملية اٞتهاد وتوحيد القبائل      

 الذي اللمتوين كل من حيِت بن عمر  ،عبد اهلل بن ياسُت على عهد ،ا١ترابطُت

كان من أىل الزىد فملك ٚتيع بالد الصحراء والسودان وقد   استقام لو األمر

الذي  ىـ448و بكر بن عمر اللمتوين سنة أخوه أبمث  ،(71)والدين والصالح

وقد اتصف ىو اآلخر بالورع والعمل بالتعاليم  ،وا١تصامدة أخضع بالد السوس

الذي سطع ٧تمو إبان  بعده القائد يوسف بن تاشفُتمن مث  ،(72)اإلسالمية

فغزا  ا١ترابطُت يف عهد أيب بكر بن عمر،اٟتروب اليت خاضها على رأس جيوش 

قتل ا١ترابطون هبا خلقا كثَتا عرفوا بالرافضة نسبة لعي بن  إذتارودانت جزولة و 

 . (73)الرافضة بد اهلل البجلى الرافضي، صاحب مذىعب

رابطُت، فغزا جبل درن ما زال عبد بن ياسُت متقدما يف نشر دعوة ا١ت  

ودخل مدينة  ونفيس، فأخضع قبائل وبايعتو أخرى وبالد رودة ومدينة شفشاون

وملك  فر منها حاكمها لقوط، مث قتل ملوك بٍت يفرنف  ىـ449أغمات سنة 

 .(74)رغواطة بتامسناوبعدىا أخضع ب أغمات معهم

شرع ا١ترابطون يف السيطرة على ٦تلكة غانا وا١تغرب بزعامة يوسف بن      

سنة  ، اليت بدأ بناءىا أبو بكر بن عمرمراكشالذي أمت بناء مدينة  ،تاشفُت
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وا١تغرب  ،وموحد ا١تغرب األقصى، لتكون عاصمة ١تملكتو،م 1060/ىـ451

 .ىـ472سنة األوسط  

 لنجدة ا١تسلمُت باألندلس وتوسيع دائرة ملكو،يوسف بن تاشفُت  ىرع      

حيث ىزم  م،1086نونرب  2يوم ىـ ا١توافق ل482سنة  فكانت معركة الزالقة

جيوش اإلسبان وقتل ألفونس السادس الذي كان قد انتزع طليطلة من ا١تسلمُت 

 حروب ضد ملوك الطوائفبعد  دولة ا١ترابطُتألندلس ٖتت راية فوحد ا  قبل عام

عددا غَت يسَت بسبب طغياهنم وموالهتم لعدوىم يف منهم ىزمهم خال٢تا وقتل 

وانتقلت  ىـ(537إىل  ىـ500)بنو علي إوسار على هنجو من بعده  الدين

 (.75)حضارة األندلس إىل بالد ا١تغرب

العباس و أب ومل يأخذ لقب ا٠تليفة ب يوسف بن تاشفُت بأمَت ا١تسلمُتتلق    

اعترب لقب  ألنو وما بلغ من العزة رغم ما كان لو من القوة ا١تستظهر باهلل العباسي

لو ويعهد ستأذن ا٠تليفة ليعقد وا٠تليفة من قريش، فا ،با٠تليفة اأمَت ا١تؤمنُت خاص

عن دىاء سلوك من ىذا القبيل ينم  ،(76)على ما بُت يديو من األقطار واألقاليم

يوسف . لقد حكم شر دار ا٠تالفة ويضمن االستقاللية فهو بذلك يتقي ،ووالء

 وأخضع ،وحد خال٢تا مشال أفريقيا واألندلس بن تاشفُت نصف قرن من الزمن

ية ا١تناوئة، األمازيغ، إال ما سلف من تقتيل للقبائل األمازيغية األخرى القبائل

 خاصة ما أٟتقو بتامسنا من دمار. 
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مع ظهور ا١تهدي بن تومرت يف عقر دار  تًتاجع بدأت قوة الدولة ا١ترابطية    

ليظهر ا١توحدون  (77)كم علي بن يوسفسنة من ح 14بعد  السلطة ا١ترابطية

  .على أنقاض الدولة ا١ترابطية بالغرب اإلسالميكقوة جديدة 

  ا١توحدون:

 حكمهم حىتستمر او ، م1146 /ىـ541انتزعوا ا١تلك من ا١ترابطُت سنة        

قامت دولتهم على  .. م1169وباألندلس إىل غاية  ،م1202ىـ/597العام 

 .التوحيد

  يعود نسبهم ١تصمودة،و  ا١توحدون ّتبال األطلس، ّتبل درناستقر 

ومن  دين ٥تالفُت إلخواهنم برغواطة،كانوا أكثر عددا وأشد قوة وطاعة لل

األندلس فتح حيِت بن حيِت راوي ا١توطأ عن مالك، وىو الذي شهد مشاىَتىم 

الذين استقروا ىناك، وكان  زياد مع ثلة من مشاىَت ا١تصامدة مع طارق بن

الشيء الذي يؤكد تعلق ىذه القبائل  ،(78)ألعقاهبم هبا ذكر يف الدولة األموية

مث إن ا١تهدي بن  كغَتىا من صنهاجة بالعقيدة اإلسالمية منذ ظهورىا،  يةاألمازيغ

وٖتصيل علوم  أبدى شغفا كبَتا منذ صغره ْتفظ القرآن الكرًن تومرت نفسو

مث يعود إىل ا١تغرب قصد  شرق ليتتلمذ على يد كبار الفقهاءإىل ا١تارٖتل الدين ف

نشر الدعوة اإلسالمية من موقع العامل العارف بأمور الشريعة ومناىجها واختالف 

  مذاىبها.  
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من قبيلة م على يد ٤تمد بن تومرت 12ظهرت حركة ا١توحدين بداية القرن       

ن. فارٖتل إىل كان ورعا مولعا منذ صغره بأمور الدي ية،األمازيغىرغة ا١تصمودية 

 يأمر با١تعروف وينهى عن ا١تنكر، يف األسواق مث عاد جيول ا١تشرق لطلب العلم

مناوئ  جاء مذىبو لق كثَت باألطلس الصغَت ّتبل درن،فاجتمع حولو خ

كان مياال للمذىب  ،يدعو للعودة لألصول األوىل لإلسالم للمذىب ا١تالكي

عمل ٔتبدأ التأويل الذي يبعد الذات اإل٢تية عن  دراستو با١تشرق،الشيعي بسبب 

عرف يف  ،(79)التجسيم ومشاهبة اٟتوادث من خالل تأويل اآليات القرآنية

رٔتا ، (80)وىناك من ا١تؤرخُت من يرد نسبو إىل آل البيت صغره باسم أمغار

مرجعية دينية  ذا أقام باألطلس الكبَت حيث نظم جيشا ،ليتخذ صفة ا١تهدي

أعلن قيام ا١تهدي ا١تنتظر من طرف  م1121يف سنة و  إسالمية صارمة،

  ...الشيعة

لقد أوكلو  ،ي الكوميلفخلفو عبد ا١تومن بن ع ىـ522تويف ابن تومرت سنة      

١تاذا؟ أمل يكن يف  ن رغم كونو من غَت جلدة ا١تصامدة،ابن تومرت أمر ا١توحدي

ٟتمة القبيلة  ليست العصبية أساسمرة قد تفرق بُت شعب ا١تصامدة؟ أذلك مغا

بن خلدون؟ يزعمون أنو مت حد رأي العالمة عبد الرٛتن  على خاصة النسب

ن يشيع خرب موتو فتتفرق ت ابن تومرت ثالث سنوات خوفا من أإخفاء مو 

مر ا١توحدين إىل أن ن على تلك اٟتال يدبرون أموقد ظل أتباع عبد ا١تو  ،القبيلة
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حان وقت كشف األمر وحفز الناس على بيعة صاحب ا١تهدي سنة 

استوىل  على ا١تغرب وتلمسان وفاس و أعلن اٞتهاد على ا١ترابطُت ف (81)ىـ425

  .م1147مث العاصمة مراكش إىل حُت سقوط الدولة ا١ترابطية عام 

على  (م1163 -1130الكومي )بن علي عبد ا١تومن أضحى  بعد ىذا     

مث خلفو ابنو أبو يوسف  أفريقيا إىل طرابلس إىل األندلس، رأس ٦تلكة تضم مشال

لكن بعد معركة العقاب  الذي أمت فتح األندلس، (م1184 – 1163يعقوب )

قرب بلدة  م )وقعت ا١تعركة يف واد يسميو اإلسبان نافاس1212ىـ/609 سنة

ووقعت كذلك  "،الس نافاس دي تولوسا"تولوسا وىذا سبب تسميتها ٔتعركة 

لذلك تسمى يف التاريخ العريب باسم  "الُعقاب"قرب حصن أموي قدًن يسمى 

كان   اهنزمت جيوش ا١توحدين الذين ،(معركة العقاب أو معركة حصن العقاب

اربت فتض ل ابنو يف ا١تعركةفر بعد مقتىذا األخَت  يقودىم السلطان ٤تمد الناصر،

 100إىل  60فوف ا١توحدين بُت أقوال ا١تؤرخُت يف تقدير عدد القتلى يف ص

صارى يشعرون بالقوة جعلت الن لقد كانت ٣تزرة حقيقية ضد ا١تسلمُت ألف،

ما ك  وطردىم وإجبارىم على االرتدادإلضعاف شوكة ا١تسلمُت ويسعون بعدىا

فكانت ىذه ا٢تزدية بداية هناية ى ا١تغرب... حدث مع ا١توريسكيُت الوافدين عل

فظهر ا١ترينيون الذين نزلوا  بالتايل طرد ا١تسلمُت من األندلس،اٟتكم ا١توحدي و 

 .استولوا على باقي تراب ا١تغرب األقصىف .م1269ٔتراكش سنة 
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 اٟتفصيون:

 من ىنتاتة ا١تصمودية خرجت من صلب الدولة ا١توحدية، أمازيغيةىم قبيلة       

، كان قد جعلو تزعمها أبو ٤تمد عبد الواحد بن أيب حفص، شيخ قبيلة ىنتاتة

خليفة على أفريقية ومد يده ىناك، خاصة وأن الدولة  ا٠تليفة ا١توحدي الناصر

فحقق عبد الواحد بن  ت تعاين من خطر ابن غانية صاحب مايورقة،ا١توحدية ظل

ورقي يف إقليم ا١تايبن غانية أيب حفص انتصارا ساحقا على حيِت بن أيب إسحاق 

غانية وجعل  ىذا االنتصار وضع حدا البن ،(82)م1408ىـ/604الزاب عام 

مرائهم عن وىن ا١توحدين وتصدع دولتهم وعجز أ موأما ٧تم اٟتفصيُت يتألأل،

با١تغرب األقصى اٟتفاظ على وحدة األمرباطورية اإلسالمية، مث ظهور ا١ترينيُت 

اشتدت ا١تنافسة حول وسط واٟتفصيُت با١تغرب األدىن، والزيانيُت با١تغرب األ

وامل تظافرت كل ىذه الع  ه الدول بغية التوسع وبسط النفوذ،السلط بُت ىذ

يف عهد أيب زكرياء  أفريقية ْتكمفاستفرد اٟتفصيون  لتضعف شوكة ا١توحدين

   ىـ. 627الذي أعلن االستقالل عن الدولة ا١توحدية عام 

  ا١ترينيون:

الكربى، إىل ية األمازيغيعود نسب ا١ترينيُت لقبيلة زناتة، إحدى القبائل 

وقد اختلفت آراء  ينحدرون من بالد الزاب الكبَت جانب صنهاجة ومصمودة،

، ومنهم من جيعل أصلهم فمنهم من يردىم ٞتدىم مرين ا١تؤرخُت يف نسبهم
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ينتمون إىل  ،(83)عريب، من قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

 ا١تناطق الشرقية على اٟتدود مع الصحراءكان استقرارىم ب ،اٞتيل الثاين من زناتة

 يف ارىمواستقر  ىـ610حوايل سنة قبل نزوحهم ٨تو ا١تغرب األقصى  ٔتنطقة الزاب

جاىدوا إىل جانب ا١توحدين باألندلس وشهدوا  ا١تناطق الشرقية واٞتنوب شرقية،

ويرى صاحب االستقصا أن  ،م1212ىـ/609عام  معهم ىزدية موقعة العقاب

دين وكذا ىزدية ا١توح يى امتالك ا١ترينيُت للمغرب األقصى األسباب اليت ىيأت

 قاموا بضم العديد من ا١تدن إىل حضرهتمف ،(84الوباء الذي حل بدولتهم)

إىل  ىـ642سنة  أمر بٍت مرينتوىل األخوين أبو حيي عبد اٟتق ) خالل عهد

ومدينة سال  (ىـ646)فاس منها ( ىـ إىل 657حكم بُت يوسف )أبو و ( ىـ656

 .ىـ يف عهد أيب يوسف(668ومراكش ) ىـ(649ورباط الفتح )

 استمروا يف زحفهم على سائر تراب ا١تغرب م1269مع حلول سنة       

على  فاستولوا ،أن قضوا على ا١توحدين وتوسعوا ٨تو ا١تغرب األوسط إىل ،األقصى

 أيبمدينة وىران. لقد عرفت الدولة ا١ترينية عصرىا الذىيب يف عهد السلطانُت 

حيث  م(1358-1351عنان فارس ) وأيبم( 1351-1331اٟتسن علي )

م العالمة عبد نذكر منه والفكر وسطع ٧تم العديد من العلماءازدىر العمران 

وانتصروا على ملوك بٍت والرحالة األنثروبولوجي ابن بطوطة...  الرٛتن بن خلدون

  فبلغوا ا١تغرب األدىن...فسيطروا على عاصمتهم تلمسان  عبد الواد
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من وىي اٞتزء الغريب  اٗتذ ا١ترينيون مدينة فاس عاصمة سياسية ٟتكمو

 .ا١تريٍت بناىا يعقوب بن عبد اٟتقاليت  وتسمى ا١تدينة البيضاء فاس

 ون سند ديٍت،كان تدخل ا١ترينيُت ضد ا١توحدين عسكريا ٤تضا د

يف   زعمائهم بداية األمر بصفة "السلطان" وليس "أمَت ا١تؤمنُت" فجاء حكم

أما األندلس فتهاوت على يد  ثر بنو عبد الواد با١تغرب األوسط،حُت استأ

م ليسقط بعدىا آخر معقل 14خالل النصف الثاين من القرن ا١تسيحيُت 

   . (85)م1492ىو غرناطة سنة  إسالمي

فكل دولة  ،مل يعمر طويال ألسباب منها الصراعات الداخليةىذا العز 

معلوم أن العهد ا١تريٍت اتسم "باالغتياالت ، و اهنيارىاٖتمل بُت طياهتا أسباب 

 العام منذف سالطُت الدولة،بُت  االسياسية"، حيث كان الصراع على اٟتكم عنيف

وقد توىل اٟتكم ملوك دون سن الرشد  تتقهقرم بدأت الدولة ا١ترينية 1358

 فثار أىل فاس على ا١ترينيُت يعيشون ٖتت وصاية أبناء عمومتهم من الوطاسيُت

نتهت وا وك الوطاسيُت لتدبَت الشأن العامملالشيء الذي فسح اجملال أمام 

ا يف اندحار مث ىناك عامل آخر يبدو أساس م،1465ىـ ـ 869دولتهم العام 

وىو دور  لليهود بسبب تواطئهم مع النصارى الدور السليبدولة بٍت مرين ىو 

 . .. اتسم بو اليهود على مدار التاريخ اإلسالمي

يز ا١ترينيون عن غَتىم من الدول، خاصة ا١ترابطية وا١توحدية، كوهنم مل ٘ت

 ا١تذاىب وتركوا اٟترية ألشياعهم بل انفتحوا على كل وا ١تذىب معُتبيتعص
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من العلماء على االرٖتال إىل ا١تغرب ىربا من ا١تد  الشيء الذي شجع العديد

م( والعالمة عبد 1374ىـ ـ 776ثل ابن ا٠تطيب )ت النصراين باألندلس م

ابن لماء مثل ظهر العديد من العم(، و 1405ىـ ـ 808الرٛتن بن خلدون )ت 

م( 1321ـ ـ ى721وابن البناء )ت  م(1312ىـ ـ 712ت عذارى ا١تراكشي )

وابن  م(1333ىـ 733م( وابن رشيد السبيت )1323ىـ ـ 723)ت  وابن أجروم

ىـ ـ 749)ت  م( وعبد ا١تهُت اٟتضرمي1340ىـ ـ 741)تأيب زرع الفاسي 

والرحالة  م(1372ىـ ـ 774لف فيض العباب، ت وابن اٟتاج )مؤ  م(1348

ىـ 779ابن بطوطة الذي كتب رحلتو بتكليف من السلطان أيب عنان ا١تريٍت )ت 

ناىيك عمن ىلك من العلماء كانوا مع السلطان أب  (86)( ...م1377ـ 

طيب لوقدر صاحب نفح ا يف طريق العودة من تونساٟتسن على منت أسطولو 

كان ذلك يف شتاء سنة   ،عدد العلماء والفقهاء الذين ىلكوا بأربع مائة

وا العقيدة فقد رع الديٍت كان ميزة ١تلوك بٍت مرين، ىذا التجلي (،87)ىـ705

أم  لسيدة أم اليمن بنت ٤تلى البطوئيونضرب مثال ىنا با إلسالمية حق رعايتها،ا

ذات عقل ودين  مَت يعقوب بن عبد اٟتق واليت كانت فاضلة صوامة قوامةاأل

مث ما فتئت أن عادت مرة ثانية للحج لكن ا١تنية وافتها  حجت بيت اهلل اٟترام

 .(88)بأرض مصر

بُت بيٍت واقتتال  عهد حربٍت مرين كان بفإن عهد  ،أما ا١تيزة الثانية     

أنفسهم وأبنا عمومتهم الزيانيُت البنو عبد واديُت ملوك تلمسان من الطبقة  مرين



٣تلة دورية دولية ٤تكمة                 والدراسات التارخيية٣تلة ا١تعارف للبحوث   

 145  40لعدد ا
 

روا ٔتصاب جبل راشد وفجيج وملوية وكانت بينهم وبُت بٍت استق الثانية من زناتة،

  ،(89)تلمسانأعلنوا والءىم للموحدين عند نزو٢تم ب مرين أبناء عمومتهم فنت،

 . بامتياز السياسية االغتياالت. إنو عصر ..من أجل السلطة غتياالتالاكانت 

 

  الوطاسيون: 

استأثروا ٔتنطقة  يعود أصلهم للمرينيُت لكنهم ليسوا من ذوي عبد اٟتق،    

إال أهنم ما فتئوا جعلوا كبَت مههم انتزاع ا١تلك من ا١ترينيُت و  الريف بشمال ا١تغرب

وزراء وحجاب  منهم سالطُت بٍت مرين جعلف وصاروا يف خدمتهم ٢تم أن أذعنوا

ويرى بنو الوزير، رؤساء بٍت  ،(90)فأحسنوا البالء وحسن أثرىم يف الدولة وعمال

وإمنا  من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفُت أي أهنم من صنهاجة وطاس،  أهنم

     . (91)تهمطول مقامهم بُت بٍت وطاس جعلهم ينصهرون فيهم ويلبسون ثقاف

مث  م(1375 -1358)سنوات حكم الوطاسيون ا١تغرب ما بُت       

وقد   ،أمازيغيةأصو٢تم  اٗتذوا من مدينة فاس مستقرا ٢تم، ،م(1458ـ 1393)

بداية األمر مث فسيطروا على منطقة الريف يف  ان ظهورىم مع أقربائهم ا١ترينيُتك

منذ فعمدوا  ، جاؤوا ىم أيضا من منطقة الزابليطيحوا هنائيا با١ترينيُتتوسعوا 

نيُت لكن ا١تري واكتفوا بدور اٟتجابة مزاٛتة ا١ترينيُت يف ملك ا١تغرب البداية إىل

 م مل ينج منها إال القليل منهم ٤تمد الشيخ ا١تهدي1458أقاموا ٢تم مذْتة سنة 
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ليستويل انطلق ومن ىناك  م1465ب سنة ينة أصيلة مشال ا١تغر الذي استقر ٔتد

ىكذا وجد  غاليُت فاجئوه با٢تجوم على أصيلةلكن الربت م1472على فاس سنة 

 من جهة اإلمارات ا١ترينية )إمارة دبدو( الوطاسيون أنفسهم يف مواجهة العديد من

ا١تد السعدي الذي و  سباين الزاحف على مدن سبة وطنجةواإل مث ا٠تطر الربتغايل 

 سياسي جديد.  استغل ىذا الوضع سعيا لتأسيس كيان

يف  بالشمال اإلفريقي ىو حلقة أساس األمازيغإن اٟتديث عن تاريخ       

ت ذاتية ال تتوخى البحث العتبارا سَتة حضارة مت حجب جزء كبَت منهام

 أمة ال تبحث يف تراثها وتارخيها ىي أمة آيلة للتخلف والتقهقر فكل ا١توضوعي،

 ائع وحسب وال يف ذكر األعالم واألماكنيخ ال تتجلى يف سرد الوقر أمهية التاألن 

بلور مفهوم حضاري لكن أيضا يف الوقوف عند مكامن القوة والضعف من أجل 

الستشراف  واستخالص العرب منها الوقائع واألحداث اليت ٘تر بأمة لكل ىذه

 .ا١تستقبل

 خالصة

وٛتل شعبها ثقافة تفاعلت مع  كبَتةحضارة  األمازيغ لقد عرفت أرض     

مث إن ا١تلك  فينيقية أمازيغيةاليت ىي ثقافة  منها الثقافة بونية الثقافات اجملاورة ٢تم

وقد ألف يوبا  ن خالل القرن ا٠تامس قبل ا١تيالدمسينيسا شجع الفكر اليونا

مث إن أول أديب أمازيغي  (،92)األمازيغالثاين كتاب "ليبيكا" يتحدث عن بالد 
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ول من القرن الثاين قبل ا١تيالد أي قبل األ  النصفيفظهر اللغة األصل التيٍت 

ق 185ـTerentius Afer(159مث تَتينتيوس آفر  نزول الرومان يف أفريقية

أحد  م(170ـ125، وأفوالي )وقد خلد ست مسرحيات ،أي األفريقي م(

 (Les Métamorphoses) "التقمصات"صاحب كتاب  ا١تفكرين العا١تيُت

 وصاحب أول عمل روائي ىو "اٟتمار الذىيب" ...، (93)يف أحد عشر جزء

ة ثاقفباٟتضارات األخرى جاء يف إطار ا١تاألمازيغ احتكاك ف

L'acculturation.       

أي الشمال اإلفريقي واألندلس،  لقد ظلت منطقة الغرب اإلسالمي،     

ية، من تعاين من عدم االستقرار، رغم ما تكبدتو الدول الكربى، ا١ترابطية وا١توحد

و٤تاربة العدو يف  عناء اٟتروب وا١تواجهات مع القبائل ا١تناوئة لتوحيد ىذه القبائل

، سواء باألندلس أو با١تغرب األدىن لقد كانت الواجهات متعددة الدين،

فا١تذاىب تفشت بُت  ن ا١تواجهة ا١تذىبية كانت األعنفإال أ واألوسط واألقصى

وقد وجدت ىذه ا١تذاىب يف بالد  وا٠تارجيةلكية اخاصة ا١ت يةاألمازيغالقبائل 

٠توارج خارجُت عن فا١تالكية مثال، تعترب ا مرتعا ٢تا لتأجيج اختالفاهتا،األمازيغ 

وقد ذكر ابن أيب يزيد )فتوى ابن أيب يزيد، ا١تعيار(أن اإلمام  مذىب أىل السنة،

يف وأن علماء آخرين يقبلون بشهادهتم  مالك وأصحابو ال يأخذون بشهادهتم

تضاء نو جيوز للمالكية تعليم القرآن عند االقأو  ماكن اليت ديثلون فيها األغلبيةاأل
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ومن ا٠توارج يف جربة، حسب الشريف اإلدريسي، من ألبناء ا٠توارج دون الكتابة 

من ىنا يبدو أن  (94)ال دياسح الثياب أو يأكل مع من ىم على غَت مذىبهم

فهو الذي يضفي الشرعية على  دولة يٍت كان حاضرا عند تأسيس كلالسند الد

استثناء ٦تلكة نكور وفيما بعد الدولة ا١ترينية اليت ب وبالتايل دار ا١تلك، السلطة

 تبحث بعد ذلك عن الشرعية الدينية،اعتمدت قوهتا العسكرية يف البداية ل

الغرب  بالدفا١ترينيون مل يكونوا بالقوة اليت ٘تكنها من بسط نفوذىا على سائر 

الواد الزيانيُت با١تغرب  مت تقاسم الشمال اإلفريقي بُت بٍت عبد حيث اإلسالمي

أما األندلس فلم يستطع  األوسط واٟتفصيُت با١تغرب األدىن وا١ترينيُت باألقصى،

كما فشلوا يف استعادة وحدة   اٟتفاظ على وحدتو رغم كل ٤تاوالتا١ترينيون 

ود اليت بذ٢تا خاصة تلك اٞته وحدينا١تالشمال األفريقي كما كنا يف عهد 

 واليت باءت بالفشل. بن أيب اٟتسنالسلطان أبو عنان 

ية باجملالُت الديٍت والروحي بشكل كبَت مل يسبقهم األمازيغلقد اىتمت الدول      

قسط ٢تذا ٧تد بعض ا١تدن حظيت بال سواء با١تغرب أو باألندلس، إليو غَتىم

يب يف مثل مدينة فاس اليت شهدت عصرىا الذى الوافر من العمارة اإلسالمية

بن يوسف بن عبد السيما يف عصر ا٠تليفة يعقوب  العهدين ا١ترابطي وا١توحدي

ىـ( وولده ٤تمد 590-580ا١تومن بن علي الكومي ثالث ا٠تلفاء ا١توحدين )

ذا كى ،(95)مسجدا 785ىـ(، حيث بلغ عدد ا١تساجد بفاس 590-610)
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أواخر العهد  وا٠تطباء اعتلوا منابر ا١تساجد، نذكر منهمء فقهابرز عدد من ال

و مث الفقي عيسىالصاحل ا١تهدي بن ا١توحدي والعصر ا١تريٍت، ا٠تطيب ا١تبارك 

  . (96)وغَتىم كثر الصاحل بن عطية والفقيو يسكر بن موسى اٞتورائي

ىيو /األمازيغ، بالدين اٞتديد مل يضااألمازيغفإن تشبث  مهما يكن من قول     

ور الكبَت يف وقد كان ٢تم الد واستماتتهم يف الدفاع عنها بأرضهمسوى ٘تسكهم 

ع بتعاليمو، فاللبس التارخيي القائم حسب اعتقادي ىو بُت والتشب نشر اإلسالم

نشر العقيدة اإلسالمية والغزو العريب ا١تتلخص يف سلوك الوالة العرب ودار 

ما أٟتقوه من ضرر ببالد األمازيغ حيث  ا٠تالفة با١تشرق مث من بعدىم بنو ىالل و 

كانوا مثل اٞتراد ا١تنتشر أتوا على األخضر واليابس واستباحوا األرض والعرض 

ووضعوا سيوفهم يف قبضة كل ٚتوح للسلطة وا١تلك، على حد تعبَت صاعب 

   العرب.

 ـــــــــــــــــــــ

 ا٢توامش

، 1ج ،الدراجي، القبائل األمازيغية، أدوارىا، ومواطنها، وأعياهنا بوزياين (1
 16إىل14، ص. 2010، 4الطبعة 

2) Mercier, Ernest (1840-1907). Histoire de 
l'Afrique septentrionale, Berbérie, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à la conquête 



٣تلة دورية دولية ٤تكمة                 والدراسات التارخيية٣تلة ا١تعارف للبحوث   

 190  40لعدد ا
 

française. 1888. Tome 1. Imp Durand. Paris. 
P9 

منشورات  ،1ج ،التاريخ اللييب القدًن ،عبد اللطيف ٤تمود الربغوثي (3
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 م. س،وصف أفريقيا، اٟتسن بن ٤تمد الوزان الفاسي،  (58

 196و195.ص
 286. ص، 6ج، كتاب العرب ...، م.س، عبد الرٛتن بن خلدون (59
 3.ص ،2. ج، م.س، أٛتد بن خالد الناصري السالوي (60
ديكن يف ىذا الصدد الرجوع إىل ما جاء يف الصفحات من  ،نفسو (61

(. كما ديكن 6. )عبد الرٛتن بن خلدون يف العرب. ج214إىل  202
الوقوف عند ما ورد يف  كتاب "الدولة الصنهاجية، تاريخ إفريقية يف 

كتاب نقلو إىل العربية م"، وىو  12إىل ق10عهد بٍت زيري من ق
 ٛتادي الساحلي، عن النص الفرنسي للمؤلف ىادي روجي إدريس،

 ،1992، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل ،1ج ،1962
 بَتوت. 

 5.ص  ،نفسو (62
أن الفقيو أبو  ،243، ص.6، جالعربكتاب ابن خلدون يف   أورد (63

وىو  عمران كتب إىل الفقيو ٤تمد وكاك بن زلوا اللمطي بسجلماسة
من اآلخذين عنو. فطلب منو ان يوكل ٢تم من يأخذ بيدىم يف أمور 
دينهم. فاختار ٢تم عبد اهلل  بن ياسُت بن مكو اٞتزويل. وىو األمر 

 الذي يناقض ما ورد عند صاحب االستقصا. 
64) Ismaël Hamet,... Histoire du Maghreb. 

Cours professé à l'Institut des hautes études 
marocaines. 1923. P79 

65) Ibd. P. 80 
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 ،2. جاالستقصا ...، م.س،  ،أٛتد بن خالد الناصري السالوي (66
 9.ص

 10.ص ،نفسو (67
 ،2.ج ، االستقصا ...، م.س،أٛتد بن خالد الناصري السالوي (68

)ٕتدر اإلشارة أن الناصري أخذ عن بن خلدون يف ىذا الصدد 12.ص
 وىو يعلن عن ذلك يف أكثر من مقال(

 13صنفسو.  (69
، 2.ج ، االستقصا ...، م.س،أٛتد بن خالد الناصري السالوي (70

 14.ص
 .250و249 .ص ..، م.س،العرب. ،عبد الرٛتن بن خلدون (71
 53.ص ،2.جاالستقصا ...، م.س،  ،الناصري (72
 251، ص.2، االستقصا ...، م.س، ج.الناصري (73
 299 .ص ،6.ج ، م.س،...العربكتاب  ،عبد الرٛتن ابن خلدون (74
 ،العصر العباسي الثاين ،تاريخ اإلسالم السياسي ،حسنحسن إبراىيم  (75

الطبعة الرابعة  ،مطبعة دار اٞتيل بَتوت ومكتبة النهضة ا١تصرية ،3.ج
 ...، م.س،ابن خلدون يف كتاب العربمث  ،270.ص ،1996، عشرة

 302.ص ،6.ج
 301، ص.6كتاب العرب...، م.س، ج. ،عبد الرٛتن بن خلدون (76
االستقصا ...، م.س،  ،الناصري أيضا)ذكره ،306. ص ،نفسو (77

 (91، ص.2ج.
 ،3اجمللد ،موسوعة تاريخ ا١تغرب العريب ،عبد الفتاح مقلد الغنيمي (78

   19 .ص ،القاىرة، 1994الطبعة األوىل،  ،مكتبة مدبويل ،5ج.
 ،الذخَتة السنية يف تاريخ الدولة ا١ترينية ،علي بن ابن أيب زرع الفاسي (79

ال يوجد رقم الطبعة،  ،1972. الرباط ،دار ا١تنصور للطباعة والوراقة
 14.ص ،لكن نرجح أهنا األوىل من كالم ا١تقدمة

 4.ص ،3.جاالستقصا ...، م.س،  ،الناصري (80
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81) Ismaël Hamet,... Histoire du Maghreb. 
Cours professé à l'Institut des hautes études 
marocaines. 1923. P155 

دولة بٍت مرين، تارخيها وسياستها ٕتاه ٦تلكة  ،عامر بن عبد اهلل حسن (82
 (،ىـ869ىـ ـ 688غرناطة األندلسية وا١تمالك النصراين يف إسبانيا )

، 2003، فلسطسن ،نابلس، جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجسًت
   213و212 .ص

 171. ، ص3االستقصا ...، م.س، ج. ،الناصري (83
 23 .ص...، م.س، ية الذخَتة السن ،علي بن ابن أيب زرع الفاسي (84
 97.ص ،7.ج ،...العربكتاب  ،عبد الرٛتن بن خلدون (85
 118 .ص ،4، ج.نفسو (86
 287، ص.7، كتاب العرب...، ج.عبد الرٛتن ابن خلدون (87
الثقافة األمازيغية وثقافة األمازيغيُت.  (88

www.tawalt.com/wp.../books/33 79ص 
 83و82 .ص نفسو، (89
 الطبعة األوىل، ترٚتة ،2.ج ،الدولة الصنهاجية ،ا٢تادي روجي إدريس (90

 359.ص، 1992، بَتوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ٛتادي الساحلي
ٖتقيق عبد الوىاب  ،جٌت زىرة اآلس يف بناء مدينة فاس ،علي اٞتزنائي (91

 44.ص ،1991، ا١تطبعة ا١تلكية الرباط ،2الطبعة، ابن منصور
 56.ص ،نفسو (92
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(المنطقة الثامنة من الوالية الخامسة  )الثورة التحريرية بالجنوب الغربي الجزائري   

-أنموذجا–منطقة العين الصفراء   

للمجاهد خليفي بونوة )مالزم بجيش التحرير الوطني(شهادة حية   

 أ. حسين تواتي

–تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد   

 الملخص:
الثورة التحريرية باجلنوب الغريب اجلزائري )ادلنطقة »نعاجل يف ىذا ادلوضوع ادلعنوف ب     

شهادة حية للمجاىد  -أظلوذجا  –الثامنة من الوالية اخلامسة( منطقة العني الصفراء 
أىم العمليات ادلسلحة اليت قامت هبا قوات «خليفي بونوة )مالـز جبيش التحرير الوطين( 

الوطين دبنطقة العني الصفراء من خالؿ سرد أحداث ووقائع بعض ادلعارؾ  جيش التحرير
واد سيدي سعيد –؛معركة جبل بين مسري  1958- 1957معركة جبل عيسى  -وىي: 

 1961؛معركة العرجة  1960كلخابو أواخر سنة –؛معركة جبل بين مسري  1960
  ؛عملية اقتحاـ أحد مراكز العدو بالعني الصفراء.

Résumé: 
           Selon le témoignage de moudjahid «Khlifi Bounoua » sur la 
révolution national au sud-ouest de l′ Algérie ( 8ė  région de la 5ė wilaya) 
à Ain Sefra ‚il a cité les différentes opérations armées effectuées par les 
forcede l′ A L N : - La Bataille de Djebel Aïssa (1957-1958) ; La Bataille 
de Djebel Beni Smir –Ouèd Sidi Saïd 1960 ; La Bataille de Djebel Beni 
Smir –Kalkhabou (la fin de 1960) : La Bataille de El Ardja 
1961 ;Opération contre l′armée française  à Ain Sefra. 
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رضية اخلصبة على غرار وجدت الثورة التحريرية اجلزائرية يف نفوس أىل اجلنوب األ    
أىل  يف نفوسل الوعي الوطين ،و الفكر الثوري غباقي مناطق الوطن ،وذلك نتيجة تغل

 –بفضل نشاط احلركة الوطنية ،وخاصة حركة انتصار احلريات الدؽلقراطية   الصحراء
،ومن  1 الصحراوية ادلناطق،واليت امتدت تنظيماهتا إىل مجيع   -حزب الشعب سابقا 

. 2منطقة اجلنوب الغريب اليت كانت تابعة للوالية اخلامسة )وىراف(بينها   

رة يف تنظيمو باجلنوب الغريب على العمل يف اعتمد جيش التحرير الوطين يف بداية الثو      
أفواج صغرية قليلة العدد لتسهيل حركة عناصره ،و التطبيق األمثل ألسلوب ادلباغتة و 

  .3دلناطق اجلنوبيةلباقي ا ،وتوسيع عملياتو بادلنطقة ،وكذلك كاف األمر بالنسبةادلفاجأة 

مكثفا منطقة العني  اكريومن بني مناطق اجلنوب الغريب اليت شهدت نشاطا عس     
الصفراء التابعة تنظيميا للمنطقة الثامنة )بشار( من الوالية اخلامسة. فكيف كاف تنظيمها؟ 

 ومن ىم أشهر قادهتا؟ وما ىي أىم ادلعارؾ اليت شهدهتا؟

زلاولني من ورائها مجع   4ىذه األسئلة وغريىا طرحناىا على اجملاىد خليفي بونوة     
يف ىذا ادللتقى فحسب ،بل كاف القصد مل يكن القصد من ورائها ادلشاركة  حية شهادة
ىو إماطة اللثاـ عن األحداث اليت عرفتها ادلنطقة  –وىذا ىو اذلدؼ األمسى  –منها 

 خالؿ الثورة التحريرية ادلباركة من طرؼ الذين شاركوا يف صناعتها ،و ادلساعلة يف كتابة
 تارؼلها.

 ا:تنظيم المنطقة ودوره  -1

منطقة العني الصفراء تابعة للقطاع الثالث من ادلنطقة الثامنة من الوالية اخلامسة      
 1956،وكاف ىذا القطاع يضم ثالث فصائل وعدة مراكز . وكاف قائد القطاع سنة 

السي بوزيد أما قادة الفصائل فهم: موالي عبد ادلالك ،جديدي اجلديد و اجلمليي علي 
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وبن عبد اهلل من سيدي بلعباس ،: صباف من الشماؿ منهمنذكر ف أما قيادة اجلماعات
  .سيدي بلعباس ضواحيعبد الرمحن من ،و 

لكل  تقسيم القطاع حسب األراضي و اجلباؿ لتسهيل العمل وربديد الصالحيات متو     
قسم زلافظ سياسي يتكوف من أربعة إىل عشرة أفراد يطلق عليهم الشرطة العسكرية على 

 مثقف ذو خربة سياسية كمايلي:رأسهم مسؤوؿ 

من  واطننييضم : جبل بين مسري، جبل الفرطاسة و جبل احلجاؼ ،و ادلو القسم األوؿ  -
 البدو الرحل يف ادلنطقة ،مقر اإلدارة و التموين ببين و نيف.

 :مدف و  ،جبل بوعمود،: جبل أمزي، مري اجلباؿ، جبل مغرار  ويضم القسم الثاين -
، و ل التابع للمنطقةالرح واطنني من البدوالفوقاين،عسلو و ادلتحتاين و ال جنني بورزؽ مغرار

 حىت فيما ؼلص التجنيد. اىو تابع ذل

القسم الثالث ويضم : جبل تانوت، مشاريخ، بولغفاد وجبل مكثر ،ومدف العني  -
 الصفراء ،سفيسيفة ،تيوت ،بومسغوف، وادلواطنني الساكنني هبذه ادلناطق ومن البدو الرحل.

ومدف ادلشرية  جبل مرغاد، جبل عيسى، جبل ادلاحلة و بالكرشويضم:  القسم الرابع -
 . ،البيوض ،بن عمار وعني بن خليل

يعو على االلتحاؽ جيعملوف على تنظيمو وتشولني سياسيني ؤ لشعب مسكما كاف ل      
ئم ذلم اتصاؿ دا كافو ،مجع ادلعلومات لصاحل الثورة  بصفوؼ الثورة ،ومن مهامهم كذلك

         يف ادلنطقة. ويل الثورةؤ و مستمر مع مس

أما دور ادلنطقة ففضال عن العمل العسكري و السياسي الذي كانت تقـو بو لصاحل     
الثورة فإهنا كانت مركز عبور لعناصر جيش التحرير الوطين وقادتو من الشماؿ إىل اجلنوب 

الدور الكبري والفعاؿ يف نقل .كما كاف ذلا  5العكس صحيحو  ن الغرب إىل الشرؽ،وم



رللة دولية دورية زلكمة                          رللة ادلعارؼ للبحوث والدراسات التارؼلية  

 220  40لعدد ا
 

أفراد جيش التحرير ادلصابني للعالج  نقل السالح والتموين من ادلغرب األقصى ،وكذا
 ىناؾ ،وذلك على اعتبار ادلنطقة تقع على احلدود اجلزائرية ادلغربية. 

      أهم المعارك التي شهدتها المنطقة:    -2

أذكر بعض األحداث من أياـ حيايت » يقوؿ اجملاىد خليفي بونوة يف ىذا الصدد:      
وىي حملة فقط من سنني الثورة مع جيش التحرير ،وأشهد على نفسي أف كل عمل قمت 

.وأيػػاـ  1992إىل  1956زباذؿ مهما كاف نوعو من عاـ  بو بإخالص ودوف تقصري أو
 العمل متصلة بدوف انقطاع.

اريخ الكفاح حسب مشاركيت يف ىذه الثورة ادلظفرة و الطاىرة. وأذكر بعض وأسجل ت
 ادلعارؾ اليت شاركت فيها وأخرى شاىدهتا بعيين من بعيد و أخرى عايشت أحداثها : 

 و كنت خارج ادلعركة. 1957معركة جبل مرغاد عاـ   -1

 و كنت خارج ادلعركة.  1957معركة جبل عيسى عاـ  - 2

 قائد ادلعركة علقمة احلاج.  - 1958-1957يسى عاـ معركة جبل ع - 3

 وقائد ادلعركة بودالؿ ادليلود . -1958معركة جبل تانوت عاـ  - 4

و قائد ادلعركة جديدي جديد سقط  1959-1958معركة جبل مكثر عاـ  - 5
 شهيدا. 

 و قائد ادلعركة عبد ادلومن.  1959معركة جبل مغرار عاـ  - 6

 و قائد ادلعركة مناع عبد الكرمي.  1959عاـ  معركة جبل بوعمود - 7

 و قائد ادلعركة بلكبري.  1959معركة جبل اخلروبة عاـ  - 8
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و قائد ادلعركة زبانة ) الصباح عبد 1959-1958معركة جبل بوعمود عاـ  - 9
 القادر(. 

 قائد ادلعركة رامساؿ الطاىر.  1959معركة جبل امزي عاـ  - 10

 .1959باؿ القصور كلهم يف ادلنطقة الثامنة عاـ معركة حصار شاؿ جل - 11

و قائد ادلعركة قطاؼ من ستينت و استشهد يف ىذه  1959معركة جبل أمزي  - 12
 ادلعركة .

 قائد ادلعركة فيصل.  1960قورسيفاف عاـ  -معركة جبل بين مسري - 13

وقع أسريا قائد ادلعركة محيدي بولنوار الذي  1960معركة جبل أمزي الكربى عاـ  - 14
 يف قبضة العدو. 

 و قائد ادلعركة بورقبة جلوؿ.  1960معركة جبل بالكرش عاـ  - 15

 قائد ادلعركة فيصل.  1959قورسيفاف عاـ –معركة جبل بين مسري - 16

 قائد ادلعركة مجيلي علي. 1960-معركة جبل بين مسري ياشو -17

 د ادلعركة خليفي بونوة.وقائ 1960واد سيدي سعيد عاـ  -معركة جبل بين مسري -18

قائد ادلعركة قراوي عبد القادر  1960عاـ  -قورسيفاف -معركة جبل بين مسري -19
 سقط شهيدا ىو نائبو بن ويس. 

أفريل قائد ادلعركة ديدة أمحد سقط  -1958معركة جبل مرغاد بالركنة احلمرة عاـ  -20
 شهيدا.  
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قائد العملية بن محادي بن و  1959معركة يف سلك درمل و ىي عملية عبور  -21
 عامر اسم الثورة رضواف .

و قائد ادلعركة شين أمحد وخليفي  1960كلخابو عاـ   –معركة جبل بين مسري  -22
 بونوة. 

و قائد ادلعركة بن يوسف عبد القادر )اسم  1961-1960معركة العرجة عاـ  -23
 الثورة الزبري( .

 دلعركة خليفي زلمد و لد البشري.و قائد ا 1960معركة واد زوز فانة عاـ  -24

 قائد ادلعركة عبد العايل من بوقطب. -1961-السرج -معركة جبل بين مسري -25

 قائد ادلعركة ادلاحي معمر.  1961معركة جبل اجلحاؼ عاـ  -26

 قائد ادلعركة بن الشاليل زلمد.  1956معركة جبل مري اجلباؿ عاـ  -27

قائد ادلعركة سي منصور سقط  1957-1956معركة جبل مري اجلباؿ عاـ -28
 شهيدا. 

-بلعابد زلمد -قائد ادلعركة 1962-1961بريسط،عاـ  –معركة جبل تانوت -29
 اسم الثورة خالد، كاف شهيدا. 

قائد ادلعركة زلمد بن الشاليل ،و  1962-1961معركة جبل تانوت. عاـ  -30
 اؿ.سنيدفة عبد القادر رأمس

 قائد ادلعركة موالي جيال يل.  -1958معركة جبل مشاريخ عاـ  -31
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مع رلموعة غرس األلغاـ بن ختو أمحد   1962مرغاد عاـ  -معركة جبل بوعمود-33
 كاف أسريا. 

 .1958-1957معركة جبل أمزي و قائد ادلعركة سي أمحد سعدوف عاـ  -34

مل أتذكرىا أو مل أشارؾ فيها وأخرى ال أعلمها و يرحم  عنها أربدثو معارؾ عديدة مل 
 «اهلل الشهداء األبرار.

   قائد المعركة الحاج علقمة (:  1591 -1591معركة جبل عيسى ( 

قررت قيادة ادلنطقة الثامنة تقسيم القطػاع  1958وبداية سنة  1957يف أواخر سنة     
إىل رلموعتني وعينت عليهما احلاج علقمة قائدا ،وكاف تعداد كل منهما ما يقارب مائيت 
مػجاىد. وتكونت منهما رلموعة رجاؿ الصاعقة للمنطقة الثامنة متخصصة باخلطف 

 والقتل داخل ادلدف.

تبحث  وشرعتجميع قواهتا تب قامت ا بلغ أمر ىذا التنظيم السلطات االستعماريةدلو     
 مصاحلها من أف، ألهنا خشيت على  قواهتا و عن أفرادهيف سلتلف ادلناطق و اجلباؿ 

 ، إال أف قيادة الثورةهافكانت الطائرات تبحث يف اجلػباؿ و ادلناطق القريبة من،ضررتت
اذلجـو و ضرب مراكز العدو ب كتفيتو ، معهاة التصادـ أمرت أفرادىا دبجانب بادلنطقة
انتقلت قػػوات  يف ىذه األثناء. مث االنسحاب ، ووضرب ذبمعات، على عناصره اخلاطف

جبل مشاريخ مث إىل جبل إىل  ومنومن جبل عيسى إىل جبل بولغفاد  الوطين جيش التحرير
 ا من ىنا إىل ىناؾ.ىالقوات الفرنسية رباصر تانوت و 

 ىذه اجملموعة من اجملاىدين القوات الفرنسية حاصرت حاصرت عند جبل مشاريخو         
ىذا اجلػبل يفتقر  ا كانت تعلم أفيف معركة ألهن الدخوؿ معهاو  التصادـ ا إىل هأجل دفع

 ةلبضع فيو تسبركز ، أين إىل تانوت تانتقل -ه ذكر  سبقكما  - هالكن،إىل مصادر ادلياه 
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الشػاحنات اجلبل من كامل جوانبو بالقوافل و ق يتطو  شرعت يف الفرنسيةالقوات لكن  .أياـ
ذكر أف السياسة يو  .االنسحاب إىل جبل عيسى ت اجملموعةالعسكرية و الدبابات، فقرر 

أو القادمة  جبل تانوت إىلحاصرت الطرؽ ادلؤدية رنسية عمػػدت إىل قطع التموين، و الف
اىدين إىل جبل عيسى اجمل من مع اثنني تسرب وأن وىنا يذكر اجملاىد خليفي بونوة ،منو

ركز ومعو ص بالتموين يف واد أوالد زياد ،وكاف رئيس ادلااخلمركز احلراسة  أين يوجدليال 
 طوارئ . أربعة عشرة أو ستة عشرة رلاىد يف حالة تأىب و 

مل تكن ادلؤونة الالزمة واليت ربضري  وبعد وصوؿ الثالثة إىل ادلركز طلبوا من قائده       
 عن العدو و ربركاتو. الالزمة ادلعلوماتاضافة إىل تزويدىم بادلواد اجلافة، غري السميد و 

األمر قاطع لتوخي ،ملتزمني بف متفطنني ليال هنارا يف حذر شديد و اف اجملاىدك       
  .دوف انقطاع فوقو الطائرات ربلق،و يف قمة اجلبل  ىم متمركزين،و  احلذر

يف الزحف  شرعتالسلطات الفرنسية بتعزيز قواهتا يف أطراؼ اجلبل و  حينها بدأت      
مكاف مستو  الصعود إىل إىل ،األمر الذي دفع بأفراد اجملموعة من اجملاىدين توإىل قم

 يسمى السهب يفًتض أف ربط فيو الػطائرات العمودية.

 معركة مع العدو.لل استعدادادفاعية ال هما مواقعو أخذ ىنالك

األحداث ،وحني شرع اجليش الفرنسي يف سبشيط اجلبل بدأت الثلوج يف  يف خضم ىذه 
لكنو واصل عملياتو ببطء  و.طائرات التساقط ،وتبعها ضباب كثيف عطل حركتو و حركة 

وحذر شديدين حىت سبكن من حصار اجملموعة من كل اجلوانب ،لكنها سبكنت من 
اليت أصبحت مكشوفة بعدما  الساعة الثالثة ليال خلف خطوط العدو حوايلاالنسحاب 

 إال دخػػل ادلكافي اضطر أفراده إىل التكتل يف رلموعات وإشعاؿ النار من شدة الربد. ومل
 على الساعة الثالثة ظهرا بعد ما دمره بادلدفعية و الطائرات.
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يف ظل ىذه الظروؼ الصعبة و احلصار الذي فرضتو القوات الفرنسية من جهة        
 ػعباىد زلمد بن سامل أحضر الشقيادة اجملوع من جهة أخرى ،وربت ،وشدة الربد و اجل
يسد رمق اجملاىدين من خبز  مازلمد بن سامل مسؤولو ادلدين  وكاف من عرش الصوالة

 . وحلم و ماء

قع الصداـ بني أفراد الضباب عن اجلبل و  ءاصلال ،وبعد اليـو الثالث و يف صباح     
اليت اضطرت إىل االنسحاب ربت شدة ضربات  الفرنسيةاجملموعة وعناصر القوات 

 الغروب. مع وقتجيش التحرير رلاىدي 

استغل أفراد جيش اجملموعة تراجع القوات الفرنسية و انسحبوا من ادلنطقة ،لكن         
عنصرا اصطدموا مع  11رلموعة زبلفت عنهم النقطاع االتصاؿ بينهم ،و كاف عددىم 

ة دامت من حوايل العاشرة صباحا إىل الرابعة بع الزواؿ ،وكاف اجليش الفرنسي يف معرك
 رفقة اثنني من العناصر قائدىم السي عبد القادر ادلغريب ) االسم الثوري( الذي عاد

عنهم. كانت النتيجة أف استشهد الربعة عنصرا دبن فيهم السي عبد القادر ادلغريب  للبحث
ل،  بلهامشي بوزبيل ،ىذا اضافة إىل أربعة و قامسي زلمد رقيب أوؿ من قصر سيدي بوزبي

الػحاج  ةقائد اجملموع بينهم من جرحىسبعة عناصر سقطوا شهداء يف اليـو السابق ،و 
  .علقمة

 قائد المعركة خليفي  1591واد سيدي سعيد عام  -معركة جبل بني سمير (
 بونوة (:

بل العمور يف بين جب يقعرأس واد سيدي سعيد ب 1960سنة  وقعت ىذه ادلعركة       
كاف مركز ادلاء. و  من بيقر  ا ألفراد جيش التحرير بادلنطقة ألنو مكافمركز  الذي كافو مسري 

الكمائن  لو نصبتالعدو و ،فمنو تضرب فصائل دلختلف ال العسكري لعملا انطالؽ
 . و االستطالعيةاترصد طائر تو ،
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 حلقت طائرة عندمامعني تكنا  رل» ويروي اجملاىد وقائع ادلعركة كمايلي:         
رلموعات خاصة برمي الطائرات  الذي يضم يشاجلمواقع  فرنسية الستكشاؼ استطالع

يف شلوىة ة يف أماكن مرتفعة يف اجلبل و متموقع تذلا رشاشات متوسطة القوة و ادلدى كان،
اعتادتا  – T6نوع  من فاطائرت حلقت فوفنايف ىذه االثناء  .يف االذباه  ةمتقابل وضعية

رلموعات حىت اقًتبتا من  -االتحليق يوميا من الساعة الثامنة إىل االحلادية عشر صباح
 ،ادلر الذي دفعهما لالنسحاب منهماواحدة  تعليهما النار فأصاب اليت أطلقتالقصف 

تكشفنا  ألالالطوارئ و سبوقعنا يف أماكن دفاعية شلوىني  حالة أعلنا يف ىذه األثناء. 
قامت  B29وبعد حوايل نصف ساعة حلقت طائرة من نوع، فوقنا الطائرات اليت ربـو
 .ادلكاف الذي مت فيو رمي الطائرةبتصوير ادلنطقة و 

لتعيني  أخرى ؼاكشاستؼ مكاف تواجد كتيبتنا، حضرت مباشرة طائرة ااكتش بعد       
علو على دخاف محراء، مث حلقت  يتكاف قنبلادلمكاف القصف و اإلنزاؿ، وقد ألقت يف 

 مًت لكشف عناصر جيش التحرير. 100ل من أق

ها أرمي أف طلب مينوبقريب علي دارة مالح الذي  كنت يف رلموعة يف مكاف عايل        
يرتدي خوذة بيضاء، ومن  الذيالطائرة  قائد نرىوضلن يف مكاف مرتفع  خاصة بالرصاص

طلقة  )غري أف أحسب حسابايت حلركة سرعة الطائرة فانطلقت من بندقييت طلقة واحدة 
 خاصة وأهنا كانت هاالطائرة فأصبت جناح قائدحيث أين سددت على  ( حارقة خارقة

 الذكر . سبقكما   عاؿمسافة قريبة جدا من موقع سبركزنا  وضلن يف مكاف ى لعربلق 

يف مكاف سقطت أسفل اجلبل لكنها حاولت االبتعاد  اليت يف الطائرة نريافاندلعت ال
الطائرات ادلقنبلة  عادت رلموعة منو بعد حوايل ساعتني . " طللة بن قرماش " يدعى

، T6 من نوع وعدة طائرات B26 بينها طائرة من نوع دمرت مكانا عينتو لإلنزاؿ من،و 
الساعة حينها  أنزلت رجاؿ الكوماندو يف ثالث أماكن و و ىيليكوبتري  طائراتمث حضرت 

 حوايل الثانية بعد الظهر. كانت 
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ين فيو لكنهم اكتشفوا واجدغرينا ادلكاف الذي كنا مت بعد ىذا اإلنزاؿ الفرنسي        
 صوؿ قواتو  فيو يف انتظار صرناحل لة زلاو يف  قصف ادلكاف يف الطائرات  شرعتو ،أمرنا 

 اشتبكنا مع ىذه القوات بعدما سبكنت من ذلكو . ضلونازحف ت انتاليت ك الكوماندو
اليت كانت الشتائم  فال تسمع إال صوت الرصاصاشتعلت نرياهنا طاحنة و  اندلعت معركةو 

 اتناعو مرل احدى من احلركى، وكاف قائد تألف أكثرية قواهتم كان تنهاؿ علينا من طرفهم
ويقوؿ  بالبياعة ويصفهم بالفرنسية والعربية رد عليهممن منطقة القبائل ي "وجليويدعى "

  (بعتو دينكم ذلم ) البياعة

،كدنا نبات ليلتنا زلاصرين لوال  استمرت االشتباكات إىل غاية حلوؿ الظالـ       
وصوؿ فصيل من جيش التحرير بادلنطقة يضم بعض ادلسؤولني جاؤوا لتفقدنا ،كاف قائد 

عفوف شيبوب، دوحاجي بوفلجة   : الضباطىذه الفصيلة "مرياؽ" من ادلغرب معو 
اخراج واحلسني عبد احلق .سبكن ىذا الفصيل من فك احلصار من حولنا وساعدنا على 

 و مخسة،النعيمي من مغنية شهيدين برتبة عريف علا: منصوري زلمد من العني الصفراء و 
 . ىرحاجل من

لعشرة قتلى ،والعديد من أما خسائر العدو فلم نستطع تقديرىا لكنها ال تقل عن ا     
اجلرحى ،اضافة إىل خسائر كبرية يف العتاد من بينها الطائرة اليت سقطت قبل بداية 

   «ادلعركة.

   قائد المعركة شني احمد  1591 أواخر سنةكلخابو   –معركة جبل بني سمير (
 و خليفي بونوة (:

ويروي  يف جبل بين مسري كلخابو  بقمة 1960خر سنة أوا وقعت ىذه ادلعركة       
 قواتنا تضمكانت » الذي كاف أحد قائدي ادلعركة أحداثها كمايلي:  خليفي بونوة اجملاىد

ثالث فصائل من الكومندوا إضافة إىل كتيبة من اجملندين اجلدد ربت قيادة شين أمحد. 
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ديسمرب على خط موريس احملصن و احملروس جيدا، سبركزنا  17 ىجومنا يـو بعدو حيث 
 بل بين مسري يف قمة كلخابو.جب

 تبقى أف ،علىديسمرب  18و  17يف يـو  خط موريس عبوربصدر أمر  قد و كاف      
ربت قيادة شين أمحد ومساعديو شبرية قدور وبلكبري من سبدو وعبد  الكتيبة اجلديدة

 .راستو حل باجلبل الرمحن من بين ونيف

ؼ الطريق اكشستدرمل إل ضلوديسمرب دورية من مخسة أفراد  16 وكنت قد بعثت ليلة   
مل نعلم عنو منذ و  الباقي مت أسرأربعة و  لكنهم سقطوا يف كمني للعدو واستشهد منهم

 .ذلك التاريخ شيء

 الطائرات حلقتديسمرب  17الساعة الرابعة والنصف من صبيحة يـو  وحوايل       
 Bىي من نوع زاؿ رجاؿ الصاعقة من جيش العدو و فوقنا وىي تقنبل ادلكاف سبهيدا إلن

و يف  .و استمرت يف تدمري ادلوقع حىت الساعة السادسة، T 6إضافة جاغوار و  26
كاف ىذا ،و ىذه األثناء بني الظالـ و الصبح بدأ اإلنزاؿ داخل فصيلتنا و يف عمق كتيبتنا 

محاية  كافادل تقصفالزالت  كانت الطائرات ادلقنبلة،و طائرات ىليكوبًت  ست مناإلنزاؿ 
يف إطالؽ النار عليهم قبل  اليت كانت ربت قياديت بدأت الفصيلةلعملية اإلنزاؿ ،حينها 

عسكري فرنسي  14أف ربط اذلليكوبًت على األرض، وأذكر أنو قفز إىل األرض حوايل 
            كلهم.  عليهم   مت القضاء

كثافة إطالؽ الرصاص شدة و  عملية اإلنزاؿ منمواصلة  مل تستطع طائرات اذلليكوبًت      
مت إصابة أخرى طارت كما مت إصابة واحدة وسقطت زلًتقة يف ادلكاف ادلسمى الغروطة،  ،و 

 بعيدا وىي ربًتؽ. 

غريت ، عن انزاؿ جنودىا يف ادلكاف الذي حددتو القوات الفرنسيةأماـ عجز        
قيادة شين أمحد  اليت كانت ربت الفصيلة وإىل ادلكاف الذي كانت تتمركز فيمكاف اإلنزاؿ 
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 والذين دخلوا مع القوات الفرنسية يف اشتباكات دامتاجلدد  اجملندين من معظمها اليتو 
بعد أف تأكدنا من إهناء  .متواصلة يف ىذا ادلكاف عمليات اإلنزاؿ كانت اؿ النهار ،و طو 

ما جعل ادلعركة اليت دامت عملية اإلنزاؿ أمرت الفصائل الثالث األخرى بالتدخل ،وىذا 
 . طواؿ النهار سبيل لصاحلنا

 .جنود 10شهيدا ،وجرح  54نتائج ادلعركة كانت أف استشهد منا و أذكر أنو         
أما القوات الفرنسية فقد مات منها الكثري ومت إسقاط طائرة يف ميداف ادلعركة كما مت 

 «الذكر و إحراؽ أخرى طارت بعيدا.

  إسقاط طائرة أو طائرة عمودية أو أكثر  خاللها التي تمذكر بعض المعارك: 

آليػػػات  - ادلنطقػػة الثامنػػة –لواليػػة اخلامسػػة بامعػػارؾ  يفاسػػتعملت القػػوات الفرنسػػية      
أفػػراد جػػيش  فػػإف ويف ادلقابػػل  عسػػكرية ثقيلػػة و سلتلفػػة و كػػذا أنػػواع كثػػرية مػػن الطػػائرات،

الصػػمود يف ادلعػػارؾ  واؿ القتػػو سػػالح ،سػػالح اإلؽلػػاف بػػاهلل تعػػاىل برلهػػزين  كػػانوا  التحريػػر
الػذي شػارؾ العمليات لتحطيم العدو الفرنسي و إعطػاء درس للحلػف األطلسػي  سلتلفو 

 .ودعم االستعمار بكل قوة

 وىذا ذكر لبعض ادلعارؾ اليت مت اسقاط طائرات خالذلا حسب ما يرويو اجملاىد خليفي بونوة:     

بػػل بػػين مسػػري يف موقعػػة ادلكػػاف ادلسػػمى سػػيدي الشػػيخ مت إسػػقاط طػػائرة وذلػػك عػػاـ يف معركػػة ج
1956. 

بػػػػػدوف ذكػػػػػر   29مت إسػػػػػقاط طػػػػػائرة مػػػػػن نػػػػػوع ب  1957يف معركػػػػػة جبػػػػػل عيسػػػػػى عػػػػػاـ 
 الطائرات اليت أصيبت وحلقت بعيدا ال نعلم مصريىا.

 .t6 نوع   يف مكاف السرج جببل بين مسري إسقاط طائرة من 1959كذلك نذكر يف آخر سنة 
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الػػيت نشػػبت بعػػد مػػا  1960يف معركػػة قػػور سػػيفاف دائمػػا يف جبػػل بػػين مسػػري بتػػاريخ فيفػػري 
اخًتقنػػا خطػػوط مػػوريس لػػيال إىل الصػػباح دارت رحاىػػا يف قمػػة قػػور سػػيفاف مػػع سػػرب مػػن 

 الطائرات مت إصابة أربعة منهم حلقوا مشتعلني ليسقطوا بعيدا عن ناظرنا.

( ست طػائرات و حلقػوا 06أصيبت ) 06/05/1960يف معركة جبل امزي الكربى يف 
 مشتعلني ليسقطوا بعيدا عن أرض ادلعركة.

يف معركػػة ياشػػو مت إصػػابة طػػائرة مػػن نػػوع الكشػػافة لتسػػقط قػػرب أرض ادلعركػػة بالضػػبط يف 
احًتقت و ابتعدت لتسقط بعيدا  t6من نوع  نيطائرتادلكاف ادلسمى طلالت بن قرماش. و 

 .1960عن مكاف إصابتها يف جبل بين مسري عاـ 

مت وضػػع كمػػني للطػػائرات الػػيت تقػػـو بتصػػوير األرض وىػػي تبحػػث عػػن مركػػز قيػػادة الناحيػػة 
ملم أمريكية. بالتعاوف مػع  30الثامنة و مركز بث الالسلكي و مت إسقاط واحدة بسالح 

جبػل اجلحػاؼ مبتعػدة عػن مكػاف قنصػها حػوايل رلموعة من القنا صػني و سػقطت داخػل 
 كلم.20

 mgيف قمة جبل بين مسري مت نصب كمػني مػن رلمػوعتني لرشاشػات  1960و يف سنة 
 للطائرات مت إسقاط على إثره طائرة واحدة سقطت بالضبط يف عني قور سيفاف.   42

 مت إسقاط مروحية. 1961يف معركة امزي عاـ 

 د خليفي العربي شقيق خليفي بونوة:لمجاهعلى لسان ا 1591 معركة العرجة 

بادلكاف ادلسمى واد و ـ 1961. 02. 21شهر رمضاف ادلوافق ؿ  أحد أياـ يف»       
العرجة جببل بين مسري قرب احلدود ادلغربية  وقعت معركة العرجة و ىي إحدى معارؾ  

 الثورة التحريرية اجلزائرية.
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ربت قيادة قادري الزبري و ادلتكوف من  13بعد تشكيل الفيلق  :التنظيم والتشكيل   
قيادة الشهيد عمارة، ومن ربت الذي كاف و رلاىدين مستقدمني من الفيلق األوؿ 

من رلاىدين مت قيادة الشهيد مجيلي علي، و  ربترلاىدين مستقدمني من الفيلق الثالث 
يلق ادلذكور مكوف من أربع كتائب و ربويلهم من مراكز التدريب باحلدود ادلغربية، وىذا الف

ملم بدأ يتلقى تدريبات سريعة و تدريبات ليلية خفيفة و التنقل  82فصيلة ىاوف عيار 
ربت نرياف العدو و اذلدؼ من ذلك كوف بعض اجملاىدين اجلدد ادلستقدمني من مراكز 

يف احلرب: يف التدريب يف احلدود ادلغربية اندرلوا مع رلاىدين و إطارات ذلم خربة كبرية 
ميداف حرب العصابات، ادلعارؾ، اذلجـو على مراكز العدو، ربطيم األسالؾ الشائكة، 
 قطع الكهرباء و نزع وغرس األلغاـ. و بعد التدريبات اخلفيفة يف ادلكاف ادلناسب و الوقت

ملم و  82ىو متكوف من أربع كتائب و فصيلة ىاوف ادلناسب، تقدـ الفيلق للهجـو  و 
ليو اسم كانوف مضاد للطائرات من نوع مدفع إسًتاتيجي كنا نطلق ع رشاش ثقيل

مس طلقات و كل فصيلة معها رشاش خفيف و أسلحة حربية فردية اسًتاتيجيك مزود خب
 متطورة ىي رشاشات و بنادؽ بلج أدلاف.

ربطيم األسالؾ ،و تقدـ الفيلق الذي يقـو دبهمة اذلجـو على مركز العدو  :الوقائع    
غاـ ادلضادة لألفراد واجلماعات األلزلصن باألسالؾ والدوشم و  مركز كهرباء ،ألنوع الوقط

 الرشاشات الثقيلة واخلفيفة.عن نفسو و عن ادلركز بالدبابات و متأىب للدفاع و 

واد العرجة فإىل جبل ادلعيز  ومنو( إىل واد احللوؼ 2حركة الفيلق كانت من الطوبة )      
 ةمجاهدب يقـوجيدا مث  درسهايرصد فيها حركة العدو و ي ليلةق اىناؾ أيام يستقرحيث 

 ادلراكز األمامية الصغرية يف الدوشم.

 يف الزمن احملدد الذي هتامجوادلركز  بتحديدكل كتيبة على  مت تقسيم مهاـ اذلجـو       
ضمن الكتيبة الثالثة بقيادة شين أمحد و كنت »  :خليفي العريب يذكر اجملاىد .لذلك
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ملم  82جـو باذلاوف  باذل 1961. 02. 18نا قائد الفيلق قادري الزبري قمنا ليلة يرافق
 ربوؿ إىلالرشاشات على ادلراكز ما بني واد احلاسي والواد األخضر، ىذا اذلجـو والبازوكا و 

واء حىت الطائرات شاركت باألضبالدبابات وادلدفعية ،و  رد عنيفب العدو قابلو بعدما معركة
إىل  األمر الذي اضطرنامكشوفة  كانت  للذكر فإف األرضل أصبح هنارا. و الكاشفة فاللي
اصرنا من ربالدبابات اليت  ادلعركة بعدما سبكنا من فتح سلرج بني همن ىذاالنسحاب 

 اخللف لنرجع إىل واد العرجة.

قامت الكتيبة الثانية باذلجـو على مركز واد  1961. 02. 19يف الليلة الثانية       
قيادة ربت ىجمنا بالكتيبة الثالثة  1961. 02. 20          يف الليلة الثالثةو . زوزفانة

قبل لو حيث و استعد تفطن ذلذا اذلجـو و  وشين أمحد على مركز العدو بواد احلاسي و لكن
منعتنا من الرشاشات ترمي يف اذباه قواتنا و وصوؿ قواتنا إىل ادلركز بدأت ادلدفعية تقصفنا و 

 إىل واد العرجة ثانية.  ،فأجربنا على العودةليها اذلجـو عتنفيذ 

من الدبابات وادلدفعية الثقيلة والطائرات يف ىذه الليلة العدو الفرنسي قواتو  حشد       
يف ىذا الوقت ميع نواحيها. جبطت اأعدادا ىائلة من العساكر يف منطقة العرجة و أحو 

لكن األمر تغري ،أو إىل جبل ادلعيز األوامر إلينا باالنسحاب إىل جبل بين مسري  صدرت
فبقينا يف العرجة  يف ثالث فصائل ما عدا فصيلة اذلاوف بقيادة عمري مبارؾ اليت أصبحت 

الدفاع عن نفسها يف  أمركل فصيلة من الثالثة الباقية أسند ل بعدما أسنديف جبل ادلعيز. 
 . تتواجد هبا من الوادياجلهة اليت 

علينا  بدأ العدو يتقدـ ويضيق خناؽ 1961. 02. 21يـو و مع بزوغ فجر         
بدأت الطائرات الصفراء على الوادي بالدبابات واجلنود ،و  احلصار الذي ضربو عن طريق

t6    ربلق على إرتفاع منخفض جدا و الدبابات تتمركز على جنبات الوادي و اجلنود
حوايل ا ارتفعت الطائرات ،و تقنبل ادلكاف بعد مبدأت ادلدفعية الثقيلة  ،مثمن خلفهم 
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بالدبابات وقوات ادلضليني من ناحية  دبهامجتناصباحا قامت قوات العدو  التاسعةالساعة 
  .جبل بين مسري

 ىي طلقات اقًتبت من القوات الفرنسية بدأنا اذلجـو وكانت اشارة البدايةا دل       
بالبازوكا و ادلدفع االسًتاتيجي  تنيدباب مع بداية اذلجـو سبكنا من ربطيمالرشاشات أوال 

فيلق تابع للجنني بورزؽ حسب ادلعلومات الرمسية  ومت ربطيم طائرة  أصلز ىذه العمليةو ،
 طبيب برتبة نقيب.  ربمل على متنهامروحية 

فًتاجعت و تقهقرت يف أوؿ  القوات الفرنسية أربك اذلجـو ادلفاجئ الذي قمنا بو       
اجلنود  اليت كانت ربميالدبابات واسطة بادر باذلجـو با وتهتقو  تستجمعأف  قبلالنهار 

أمر من قائد الفيلق الذي  دوف  قد أخلتها كانت الكتائب  اليتمن الناحية اجلنوبية  هاخلف
بن ػلي احلسني. و   ساعدةشين أمحد دب ىادو قاليت كاف يكاف متواجد مع الكتيبة الثالثة 

أسلحة العدو ألف  مجعنع دبلفيلق زوبري قادري أذكر أنين تلقيت شخصيا أمرا من قائد ا
وأماـ عمليات اإلنزاؿ الكثيف للجيش  .كانت ترصد حركتنا  تمركزة أمامناادلالدبابات 

الفرنسي وعدد الدبابات الكبري ادلستعمل يف ادلعركة ،والطائرات اليت كانت تقصفنا من 
بعملية انتحارية ،حيث  اجلو وجدنا أنفسنا زلاصرين من كل مكاف ،وأصبح اذلجـو أشبو

عدد الشهداء كاف كثريا يف و مع هناية ادلعركة حوايل الساعة اخلامسة مساءا،وجدنا أف 
الشاليل العريب أما اجلرحى فال  -اهلل  همرمح -ىذه ادلعركة و قد كلف بدفن الشهداء 

 رلاىد.   40أما األسرى فكاف عددىم حوايل و نعلم عددىم، 

 نذكر: ن شاركوا يف ىذه ادلعركةاجملاىدين الذي ومن بني

 قائد الفيلق قادري الزوبري ) بن يوسف (، نائب قائد الفيلق بن ػلي احلسني ) عبد احلق (

 قائد كتيبة دريسي العريب ادلغريب، قائد كتيبة شين أمحد
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 قائد فصيلة اذلاوف عمري مبارؾ، قائد فصيلة رضواف بومدين 

 بوزياف ادليلود من بشار  منصور زلمد من ادلشرية، الكومندار

 خليفي العريب ) اسم الثورة بونوة العريب (، بوعفسي الطيب من سبدو

 مربوؾ عبد العزيز من سبدو، اعراب أمحد من تلمساف

 القندوسي من تلمساف، منصور العيد من بشار، خالدي زلمد من تلمساف.

  «في العريب ولد عبد القادر .و يف األخري يرحم اهلل الشهداء...  سبت . برواية اجملاىد خلي

  العدو بالعين الصفراء: أحد مراكزعملية اقتحام 

يف جبل مكثر و  1959 سنة يف »يروي اجملاىد خليفي بونوة ىذه الواقعة قائال:       
رلاىدا مدعمة بفصيلة  120 حوايلمن  ةمن جبل بين مسري يف قو  وصلناه قادمنيبعدما 

بقيادة شين إبراىيم، و بعد أياـ قليلة من  -مم 82ىاوف   قطعيتىاوف مكونة من 
أحد مراكز العدو الذي   قررنا القياـ بعميلة داخل مدينة العني الصفراء لتحطيم سبركزنا بو

ادلعلومات حسب  كانت اليتاألسلحة، و  أنواع ميعجب ومدججةكبرية جدا   وقوات كانت
ألف  18قة تقدر حبوايل بادلنطادلدنيني جيش التحرير الوطين و  أمن اليت وصلتنا من

 عسكري.

 ،اقًتبنا من مدينة العني الصفراء خلف كثباف الرمل يف الوادي بني الرمل و اجلبل      
 واتفقنا لضرب العني الصفراء على الساعة العاشرة و النصف دبساعدة فصيلة اذلاوف.
 وانطلقنا مباشرة يف ىجـو منظم عن طريق الدزيرة خلف قصر سيدي بوزبيل و يف
طريقنا و جدنا حقوؿ ألغاـ مل نكن نعلم هبا قرب الدزيرة حيث اصطدمنا بالسلك 

السي قائد العملية  ىذه كافاليت حاولنا تدمريىا ،و األلغاـ  لوخااألوؿ الذي ػلجز د
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،لكن ورغم  "ال أربمل مسؤولية معركة طلسر فيها "عالؼ علي: الذي قاؿ لو بوزيد،
عبد الغاين مهندس السلك و  بوزيدرفقة السي  دخلتقررنا اقتحاـ مركز الدزيرة ف ذلك

  .ادلساجني احملكـو عليهم باإلعداـ إليو وكاف ىدفنا ربرير شين زلمد وأمحد بن جرادو 

 احلارس ضلواذبهنا عند ، و خبنق احلارس األوؿبوزيد  دلا وصلنا إىل ادلركز قاـ السي       
تشري إىل من طرؼ زمالئو، كانت الساعة  كثيفةبدأت حركة  و يف حذر أحس بنا  الثاين
وىو الوقت ادلتفق اذلاوف ب حينما بدأ زمالؤنا يقذفوف ادلركز ليال العاشرة و النصف حوايل

يف  تمن الثكنة و بدأ ت قواتوخرجفالذعر بالعدو   عليو مسبقا ،أصاب ىذا القصف
ليت أطلقت علينا من  أطراؼ ادلدينة وأغلب القنابل ا ضلو مجيعإطالؽ النرياف بادلدفعية 

اليت تنفجر على مدى معني من غري أف تصل إىل األرض و ترمي معها القنابل ادلضيئة و 
 ربركت قواهتا تطوؽ أطراؼ ادلدينة.

ة قع دفاعيامو  أخذناجبل مكثر و  ضلو انسحبنا ربت نرياف ىذا القصف ادلكثف      
قبل أف نتأكد أف قوات العدو مل  و استمرينا على ىذا الوضع مدة يومنيمعركة لل استعدادا

تلحق بنا ،حيث عادوا أدراجهم بعدما حاصروا سفح اجلبل دلدة ،وذلك نظرا لكثافة 
 «الضباب الذي كاف يغطي ادلنطقة ،وبذلك فشلت ىذه العملية.

خليفي بونوة خلصنا يف ختاـ موضعنا ،وبعد ىذا احلوار ادلمتع و الشيق مع اجملاىد      
 النتائج من أعلها:إىل رلموعة من 

االنضباط و التنظيم الذي كاف ؽليز جيش التحرير الوطين يف ادلنطقة يف جو من  -
 التعاوف و االحًتاـ بني مجيع أفراده ضباطا و جنودا.

 االلتزاـ باألوامر الصادرة عن القيادة و عدـ ذباوزىا إال إذا استدعت الضرورة. -
 بري يف حالة حدوث أمر طارئ .روح ادلبادرة و الدقة يف التنفيذ وبًتكيز ك -
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كاف للثورة باجلنوب اجلزائري كاف ذلا نفس التأثري الذي كاف يف الشماؿ ،وأف اجلزائر   -
 كانت كلها ميدانا للحرب ،وىذا ما يؤكد مشولية الثورة.

كاف للعمليات العسكري بادلنطقة األثر االغلايب على مسار الثور إذ ساعلت كثريا يف  -
دهتم قوة و عزؽلة ،كما ساعلت بالتحاؽ العديد من ادلًتددين هبا ثبات اجملاىدين وزا

 من جهة ،وأدخلت الرعب يف نفوس جيش العدو وأعوانو شلن خانوا الوطن وقضيتو.
أف القوات الفرنسية ما كانت لتسلم من ىجمات أفراد جيش التحرير الوطين  -

لتغطية اليت كانت توفرىا ذلا ادلسلحني بالعزؽلة واإلؽلاف باهلل مث بقضيتهم العادلة لوال ا
 الطائرات وادلدفعية الثقيلة .

ساعدت تضاريس ادلنطقة الوعرة يف حسن سبركز اجملاىدين ،والقياـ بعملياهتم بنوع  -
من األرػلية دلعرفتهم هبا وجهل القوات االستعمارية ذلا ،أو خشيتهم من كمائن أفراد 

 إف ىم وجلوىا.جيش التحرير الوطين 

 

 

 

 

 

 بطاقة العضوية يف جيش التحرير الوطين للمجاىد خليفي بونوة                        صورة للمجاىد خليفي بونوة              
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 الهوامش:

                                                           

الغايل الغريب ،سياسة فرنسا يف فصل الصحراء و ردود الفعل الوطنية و الدولية ضمن   1  
كتاب فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسية ،منشورات 

.374،375،ص  2009)ـ.و.ب.دح.و.ث.ف(،دار القصبة ،اجلزائر ،   
.375نفس ادلرجع ،ص    2  

( تنظيم ووقائع ،دار ىومة 1962-1954،الوالية السادسة التارؼلية ) اذلادي درواز 3
. 43،ص 2009للنشر ،اجلزائر ،   

ىو اجملاىد خليفي بونوة ابن خليفي عبد القادر بن سعيد بن بوعزة  بن اخلليفي  4
 02/1933/ 11وخليفي زىػرة بنت قويدر بن عػػلي بن اجلراح بن اخلليفي من مواليد 

 بالعني الصفراء.جببل بين مسري 

ضلفظ القرآف الكرمي يف سن مبكرة جبامع قريتو على يد الشيخ  1951تويف والداه عاـ 
حساف )مغريب( نتكفل بأسرتو بعد وفاة والد و اليت كانت تتكوف من ثالثة إخوة و أربع 

 أخوات.

و تدرج يف صفوؼ جيش التحرير الوطين حىت أصبح برتبة  1956التحق بالثورة سنة 
وبعد اسًتجاع السيادة الوطنية. ‚ مالـز  

يذكر اجملاىد خليفي بونوة صاحب الشهادة أف منطقة العني الصفراء كانت مركز عبور  5
ألفراد جيش التحرير الوطين من كل اجلهات ،وانو أدؿ على ذلك أمساء اجملاىدين الذين 

سبيل ادلثاؿ:السي  شاركو يف العديد من ادلعارؾ بادلنطقة وكانوا من قادهتا ومن بينهم على
بوزيد من منطقة القبائل ،عالؼ علي من مخيس مليانة ،السي الصويف من قسنطينة 
،بوسلة يوسف من قسنطينة ،سعدوف أمحد من مستغاًل ،بشري لصنامي من شلف 
،بوضياؼ من العاصمة ،عمر احلق من وىراف ،الدراجي من سطيف ،شنيين يوسف من 

يارت ،الرائد مبارؾ فراج من تلمساف ،عبد الغاين زلمد بالد القبائل ،خالد الزاوي من ت
بن أمحد من مغنية ،الواد بوسطلة من سبدو ،الشرقي خلصر من معسكر ،احلاج علقمة 

 من سعيدة ،مراؽ زلمد من ادلغرب األقصى ،وغريىم كثر. 
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و يضيف اجملاىد أنو وألف ادلنطقة كانت منطقة عبور فكثريا ما كانت رلموعات     
يف نفس ادلكاف والتوقيت فتشن ىجومات خاطفة على ’جيش التحرير الوطين يف ادلنطقة 

قوات العدو ،حىت أصبحت منطقة جباؿ القصور تدعى جبباؿ النار من كثرة ادلعارؾ 
  وىوذلا بادلنطقة.
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 سالميةالفن و العمارة في مملكة مالي اإل

 جياللي بونعامة، خميس مليانةالنور الدين شعباني، جامعة  د.
 جامعة غرداية زينب جعني، أ.

:الملخص                           

ارتبط الفن ك العمارة  يف بالد السوداف بتاريخ الشعوب ك حضاراهتم منذ     
سالـ اىل ىذه الديار بدأت تظهر ، لكن بانتقاؿ اإلظهور ادلمالك الوثنية القددية 

كمن النماذج اليت جسدت الفن  اإلسالمية.مناذج من الفن ذات اخلصائص 
سالمية اليت كانت تتميز بطابعها الفٍت صيل ك عمارتو شللكة مايل اإلالسوداين األ

حتفاالت االمن خالؿ اىتمامها باإلنشاد ك العركض ادلسرحية اليت جسدهتا 
اصة جانبها خرمسية ، كما عرفت ملوكا اىتموا كثَتا باحلضارة العربية االسالمية ال

ندلسي دلا عاد من أمرباطور منسا موسى جبلب مهندس حيث قاـ اإل ؛ادلعمارم
جسد لو ثورة عمرانية من خالؿ التأسيس للعمارة السودانية عن طريق ف ،احلج

 مرباطور.كجٍت، ك قصر اإل بناء ادلساجد ادلوجودة يف جاك
صبحت بالد السوداف معركفة بطرازىا ادلعمارم السوداين الذم يتميز أك بذلك 

 بادلزج بُت خصائص العمارة ادلغربية ك السودانية.

Le résumé 
L’art et l’architecture constitue un élément primordial dans 
l’histoire des pays soudanaises et leur civilisations, et cela depuis 
les anciens civilisations païennes. parmi les royaumes africaines 
qui ont beaucoup contribués a la vie artistique des africains il ya le 
royaume du mali que son empereurs Mansa moussa a ramené un 
architecte Andalou lors sont retour des pays saints, il a fondé une 
vrais révolution dans l’architecture Africaine, il a fait un excellent 
mixage entre l’architecture Magrébine et Africaine 
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 مقدمة:   
، مل يكتف بنقل  فريقيا السوداء فيما كراء الصحراءإسالـ يف انتشار اإل إف      

ثؤثرات احلضارية القادمة ادلتلك الشعوب اليت كانت بعيدة عن  إىلعقيدة التوحيد 
نقل مجيع مظاىر احلضارة العربية  إىل، بل تعداه  من الشواطئ الشمالية للصحراء

 كؿ. خالؿ فًتة رلده األ يعامل االسالميف ال شهدىااالسالمية اليت 
من الًتاث الفٍت  اصبحت تشكل جزءأبرز ىذه ادلعامل احلضارية اليت أ ك لعل

 االسوداء تراث إلفريقيا ف  أفريقي ىو ميداف الفن ك العمارة. صحيح سالمي اإلاإل
متيزت بو حضاراهتا ك شلالكها عرب القركف الطويلة قبل  صيالأ اك فني امعماري

العمارة السودانية عموما  الدراسات تثؤكد أف  لكن  ،األبيض باإلنسافكاكها احت
بعض الركايات الشفوية تثؤكد كجود عمارات  ف  أ، رغم  متيزت بطابعها البسيط

طوابق يف شللكة الصوصو خالؿ القرف الثاين عشر ك الثالث عشر  ةذات تسع
 ثرية.األ ثبات ذلك عرب الدراساتإ إىلللميالد دكف أف يتم التوصل 

الفن ك العمارة يف شللكة  تأثربراز مدل إذلذا سنحاكؿ من خالؿ ىذه الدراسة 
الفًتة ادلمتدة بُت القرنُت الثالث عشر ك اخلامس سالمية خالؿ مايل بالفنوف اإل

 عشر للميالد.
 :مالي الفنون و الموسيقى في مملكة -1

مُت كملوؾ الشرؽ عامة كثَتم الشبو دبلوؾ ادلسل ىمؤ مراأملوؾ مايل ك لقد كاف 
 ملوكهمكاف حيث  من خالؿ كلعهم بالفن كاكتساهبم لذكؽ مجايل رفيع. 

كاف كل كفد ف،  ىم يف قصورىم أين كانت تقاـ حفالت كبَتةءيستقبلوف سفرا
،  تو يأيت بنموذج فلكلورم خاص دبنطقتو من أجل تسلية ادللكاكالي من كفود

(، كما يزاؿ ىذا Kotebaتيبا )حيث كانت ىذه االستعراضات تعرؼ باسم كو 
 غاية اليـو يف مدينة كيال.  إىلالتقليد قائما 
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كتقاـ خالؿ ىذه االحتفاالت اليت تعد التسلية ادلفضلة بالنسبة دللوؾ مايل     
هبلوانية ذبسد دكر الصياد الفاشل، أكخالفات الزكج مع زكجاتو كسلتلف  بعالأ

ناشيد اليت ظهرت يف عهد كالدة منسا كما تنشد بعض األ مظاىر احلياة اليومية.
صحيح أف ىذه التقاليد االحتفالية كجدت قبل  (1).موسى كىي نانا كونكو

، لكنها استمرت يف مايلاحلكم، كردبا قبل تأسيس دكلة  إىلكصوؿ عائلة كيتا 
، حيث كصف ابن  و سليمافيكخاصة عهد منسا موسى كأخ ملوؾ مايلعهد 

ذه االحتفاالت اليت كانت تقاـ يف رللس منسا فضل اهلل العمرم جانبا من ى
)أم منسا موسى( أناس يرقصوف كىو يتفرج  كبُت يديو "موسى، عندما يقوؿ:
كما ذكر ابن بطوطة جانبا من ىذه االحتفاالت اليت    (2)."عليهم كيضحك منهم

 (3)كانت تقاـ يف يـو العيد.

ياة داخل القصر ادللكي اليت  ارتبطت باحل فنوففقد كانت من أىم ال أما ادلوسيقى
 إىل، كقد ظهرت ألكؿ مرة يف عهد سوندياتا كيتا كما زالت قائمة دلملكة مايل

، كىي ترافق األناشيد كادلالحم اليت تركم أرلاد العائلة ادللكة خالؿ  اليـو
ككانت تعزؼ ىذه ادلوسيقى  ،(4)، تتخللها األساطَت ادلعركفة باجليلي ادلناسبات

  (5)( كىي قيثارة صغَتة  ذات طابع إفريقي.La koraرا) عن طريق آلة الكو 
حيث اكتشفت من طرؼ القائد  ـ،1235كقد ظهرت آلة الكورا سنة 

العسكرم لسوندياتا ك ىو تَتاماغاف تراكرم  عندما كاف يف كهوؼ كنسالة 
كربتوم على كاحد  ،ادلتواجدة يف شللكة كابو)غمبيا احلالية( خالؿ غزكه للغرب

 إىلتسعة ثقوب مفتوحة  ها، ككل كتر لو دكر معُت، كيف مقبضاكعشرين كتر 
 (6) .ذلااخلارج، أما اخلشب ادلركزم فهو ديثل العمود الفقرم 

آالت موسيقية أخرل مثل  لقصور شللكة مايلكما عرفت الساحة الفنية     
كعرفت   (Simby( كالسميب )Bolon( البولوف )Balafonالبالفوف )
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سوندياتا كأىم الفنوف كؿ دبثؤسس دكلتهم األالحم اخلاصة إمرباطورية مايل ادل
فونية ن( كىي سSoundjata fassa، كتعرؼ باسم سوصلاتا فاسا ) ادلوسيقية

موسيقية خاصة بكل أبطاؿ معركة كَتينا، حيث مت إنشاء ما يعرؼ بباال فاسيكي 
(Balla Fassekeكىي الفرقة ادلوسيقية اليت متثل الراكم الشخصي كالرمس ،) ي

 طبوع أك مواضيع ىي: ةثالث إىللإلمرباطور سوندياتا، كتتفرع 
(: كتركم أرلاد القائد فاكويل ابن أخت سومنغورك Diandionديانديوف) -

قوات سوندياتا، كغزا بالد اجلولوؼ، كىي تعد تراثا زلفوظا  إىلم ضالذم ان
 بالنسبة ألحفاده.

ر كانيت، كقد ظهرت بعد (: كىي ادلوسيقى اخلاصة بسومنغو Bolobaبولوبا) -
 معركة كَتينا، كأقرىا سوندياتا كنشيد كطٍت لكل ادلاندينغ.

(: كىي أغنية احملاربُت كادلوسيقى اخلاصة هبم، تنشد خالؿ Dougaدكغا) -
لقد أفادنا ابن بطوطة جبانب من ىذه االستعراضات اليت كانت . و (7)ادلعارؾ

لطرب اليت تصنع من قصب القرع سليماف، فذكر آلة ا تعزؼ يف قصر ادللك منسا
، كاليت قد تكوف آلة الكورا اليت ربدثت عنها الركايات اعجيب اذلا صوت ف  إكقاؿ 

الشفوية، خاصة أنو ذكر الغناء الذم يصاحبها خالؿ احتفاالت يـو العيد، أين  
كانت تتضمن ىذه األغاين مدح السلطاف كذكر غزكاتو كأفعالو كتغٍت معو النساء 

 (8)ما ذكر ضرب الطبوؿ كاألبواؽ كاألنفار.كاجلوارم،ك
       :في مملكة مالي العمران -2

حيث ترؾ بصماهتم كدلساهتم الفنية يف اجملاؿ العمراين،  ملوؾ مايلاستطاع       
تمكنوا من فعن غَتىم من ملوؾ اإلسالـ كملوؾ إفريقيا يف ىذا اجملاؿ،  متيزكا

سالمي إللفن الذم جيمع بُت الطراز اكضع أسس الفن ادلعمارم السوداين، كىو ا
 كحيتفظ باخلصوصيات اإلفريقية. 
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فالطراز ادلعمارم السوداين القدمي كاف بسيطا متيزه البناية ذات السقف      
ادلستدير، كذات الشكل اذلرمي ادلغطى بالقش، أما احليطاف فكانت تُبٌت بالطوب 

من البيت زريبة لًتبية توجد بالقرب  ك،  كنادرا ما كانت تتخللها احلجارة
فكانت العاصمة نياين يف عهد سوندياتا كيتا مبنية مساكنها بالطُت  (9)ادلاشية.

كحىت مدينة متبكتو كانت يف البداية مبنية  (10)كأسقفها مصنوعة من القصب.
بعيداف األشجار كحشائش النباتات، كيف مراحل أخرل من تارخيها قبل أف 

من شجر الصياف كىو نوع من األشجار ذات  حيكمها منسا موسى كانت تبٌت
وصوؿ بلكن  (11)اجلذكع الغليظة، أك مبنية بأكتاد سللوطة بالطُت كمسقوفة بالتنب.

احلكم أحدث ثورة حقيقية يف اجملاؿ العمراين ادلندم خاصة كالسوداين  إىلمنسا 
على ـ، تعرؼ 1324عامة، فخالؿ تواجده دبكة ادلكرمة ألداء فريضة احلج سنة 

 ،(12)أندلسي ىو أبو إسحاؽ الساحلي ادلعركؼ بالطوجين مهندس كشاعر
مايل، فقاـ ىذا األخَت الذم كاف بارعا يف اذلندسة كالتصميم  إىلفاصطحبو معو 

ككاف مع الوفد ادلرافق دلنسا  (13)بإحداث ثورة يف الطراز ادلعمارم السوداين.
اهلل بن خدجية موسى خالؿ عودتو من احلج شخص يدعى ادلعمر أبو عبد 

الكومي الصنهاجي، كىو أمَت من كلد عبد ادلثؤمن بن على زعيم ادلوحدين، كاف 
كعند مركرىم دبدينة غاك  (14)قد التقاه يف طريق عودتو من احلج، دبدينة غدامس

عاصمة سنغام اليت أصبحت تابعة إلمرباطورية مايل، أبدل ادلعمر اندىاشو 
نت تشبو كل منازؿ البلد يف تلك الفًتة لوضعية مسجدىا ادلًتدية، كاليت كا

أف ىذه البناية  إىللذلك نبو منسا موسى  (15)كادلتمثلة يف كوخ سقفو من القش،
مرباطور، ذلك أف الطراز مقاـ اإل إىلال ترقى دلكاف يعبد فيو اهلل، كال ترقى 

ادلعمارم السوداين البسيط كاف ما يزاؿ يطغى على بنايات كمساجد ادلملكة، 
اللمسات الفنية  إىلساجد كانت قليلة كال توجد يف كل مكاف، كتفتقد فادل

للعمارة، فأغلب أمكنة الصالة دبدف ادلملكة عبارة عن مربعات أك دكائر رملية 
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تفصل الطريق العمومي بإطار من احلجارة، كتدعى )باتوما(، ككانت ىناؾ 
دلوحدم من َت اكطلب ىذا األم .(16) مصليات تأخذ شكل كوخ كبَت من القش

، فطلب ىذا األخَت بأف ابناء جامع أكثر رخاء كركنقأيب إسحاؽ الساحلي 
صلاز، فقاـ ببناء أكؿ إلحيضركا لو ادلواد كالسلع كاأليدم العاملة اليت يتطلبها ىذا ا

مسجد بالطُت يف غاك ذا سقف حيتوم على سطح كمنارة ذات شكل ىرمي، 
لنار، كأحزمة  ظاىرة أصبحت متواجدة كىو زلراب مبٍت باآلجر كالطُت ادلشوم با

 (17)أينما كجد ادلسلموف يف السوداف.

هبذا ظهر طراز معمارم جديد عرفت مايل من خاللو بناء ادلساجد  ك       
األنيقة اليت تذكرنا بتلك ادلوجودة يف اجلنوب اجلزائرم كادلغريب، كالقصور كادلنازؿ 

فهذا الطابع ادلعمارم الذم  س.اليت كانت مأكل قادة الرببر يف جباؿ األطل
جسده الساحلي ظهر جليا مع بناء القبة ادلربعة الشكل بالقصر ادللكي دبدينة 

من رلموعة من  اكاف القصر ادللكي لعائلة كيتا مكون. كما  عاصمة مايل نياين
ادلنازؿ دائرية الشكل مرتبطة ببعضها البعض عن طريق سور للدعم، ككلها تثؤدم 

ب أين توجد ساحة عمومية كبَتة، كىي ادلكاف الذم كاف يستقبل ناحية اجلنو  إىل
فيو ادللك رعيتو، كما توجد قاعة أخرل ذات شكل مثلثي كىي خاصة 
باستقباالت ادللك اخلاصة، كىي القاعة اليت أضافها ادلهندس أبو الساحلي كالبناية 

 (18).الطُتالوحيدة ادلبنية باحلجارة، عكس البنايات األخرل اليت كانت مبنية ب

كلعل أىم ما أهبر ادلاليُت كادلثؤرخُت العرب الذين كتبوا عن ادلوضوع ىو        
فيها أبو  أظهر، كاليت منسا موسى تلك القبة ادلربعة الشكل اليت غطت قصر

إسحاؽ الساحلي كل موىبتو كإجادتو، حيث زينها بالكلس كأنواع األصباغ 
مجل ادلباين اليت بنيت يف مايل كأتقنها، ادلشبعة، كالنقوش كالتخرمي، فكانت من أ

ن ، حيث مل تكن إمرباطوريتو تعرؼ ىذا الف كنالت دىشة منسا موسى كاستغرابو
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 عشر ألف مثقاؿ من الترب )الذىب ادلسحوؽ( من قبل، لذلك كافأ مهندسو باثٍت
 (19)ىدايا أخرل. إىلباإلضافة 

أكصاؼ ىذه القبة  بة فإف  الدكتور صاحل بن قر جراىا أالدراسة اليت كمن خالؿ  
لعمارة ادلغربية اليت اشتهرت بقباهبا كمآذهنا اتعرب عن ميالد منوذج جديد لطابع 

كانت فاس كاألندلس خالؿ العهد  ادلربعة يف عهد الزيانيُت كادلرينيُت خاصة، إذ
يٍت تتخذ قباهبا شكال مربعا، ك ربتوم على زخارؼ، كاليت مل تكن موجودة من ر ادل

، كمن ىنا نستطيع أف ندرؾ مدل التأثَت الذم تركو ىذا  (20)دلغربقبل يف ا
ادلهندس ادلعمارم األندلسي الذم حل بفاس كعاش باألندلس، كالذم محل فنو 

 بالد السوداف،ك بالتايل عرفت مايل الفن اإلسالمي من باب العمارة. إىلمعو 
عادة إصلاز مثل دلا رأل منسا موسى إصلاز الساحلي يف غاك، طلب منو إ       

ىذا اإلبداع يف مدينة متبكتو اليت كانت رلرد سليم بسيط للبدك من الطوارؽ 
، كذلك  ـ، كبقيت رلرد نقطة تتزكد فيها قوافل ادللح بادلاء11/ق5خالؿ القرف 

رغم موقعها اإلسًتاتيجي يف أعلى منعطف النيجر كبقيت رلهولة، كمل تثبت 
بعمل كبَت يف ىذه  أبو إسحاؽ الساحليقاـ . ف(21)ـ14/ ق8غاية  إىلبناياهتا 

بناء  فػأعادادلدينة اليت سوؼ تصبح بفضلو أشهر مدينة يف السوداف الغريب، 
يف  كبٌتادلسجد القدمي لتمبكتو ليكوف أكثر مالءمة إلمرباطورية كبَتة كمايل، 

موضعو ادلسجد الكبَت باآلجر كىو أمر مل يكن معركفا لدل السودانيُت قبل 
لقبور الصقة هبا من خارجها يف ،فأقاـ لو صومعة من مخسة صفوؼ كا(22)ذلك
 (23)اليمُت. جهة

ادلهندس  االعتقاد بأف ىذا إىلسالمية يقودنا إلادلقارنة ادليدانية للعمارة ا إف    
ىذا النموذج ادلعمارم عن ادلغاربة الذين كانوا يقيموف يكوف قد نقل األندلسي 

 (24)بداخلها خاصة أضرحة العلماء كالصاحلُت. القبور بالقرب من ادلساجد أك
كقد أطلق على ىذا ادلسجد الكبَت فيما بعد اسم جنجَت بر)أم ادلسجد الكبَت(، 
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غاية الوقت احلاضر  إىلقائمة ماتزاؿ بعض أسسو ك قركف،  ةكظل قائما دلدة ثالث
راز السوداين يف حيث خلص فيو أبو إسحاؽ الساحلي الط (25)دبدينة متبكتو.

( كتعٍت أرض Madougouاإلقامة ادللكية ادلعركفة بادلادكغو ) لعمارة، كما بٌتا
بنائو ألسوار ادلدينة اليت يبدك  إىلالسيد يف أقصى مشاؿ غرب متبكتو، باإلضافة 

كزكد كسط مدينة  (26)أهنا بنيت من أجل محايتها بعد تعرضها ذلجمات ادلوشي.
شلا يثؤكد أصالة  ،(27)يب ذلا مثيال بساحة كبَتة مل يعرؼ السوداف الغر  متبكتو

كازداد  بالنسبة للسوداف الغريب. امنسا موسى كحداثته االعمارة اليت أدخله
بعد ذلك ببناء ادلساجد، كخاصة بعد حجو،حيث أنشأ خالؿ سفره و  اىتمام

احلجاز مسجدا يف كل مدينة مر هبا من مدف السوداف، منها مسجد متبكتو  إىل
  (28)دككورم،كونداـ، ديرم، كانكو كمسجد باكو. الذم ذكرناه، كمسجد

 

 :عمارة السودانيالنموذج  مدينة جني -أ

كثَتا دبدينة جٍت اليت تعد العاصمة الثقافية  لقد اعتٌت ملك مايل منسا موسى
 العمراين ذلذه بلتطوير اجلان رلهودات كبَتة فبذؿالثانية بعد تنبكتو دلملكة مايل، 

عطف النيجر،  كاليت كاف أىلها ينتموف حسب التقسيم دينة الواقعة عند منادل
، فكانت تعج بالبنائُت الذين  طبقة احلرفيُت إىلالطائفي الذم كضعو سوندياتا 

 .(29)( باحًتافية كبَتةBancoأتقنوا عملية البناء ادلعركفة بالبانكو)

كما ظهر خالؿ ىذه الفًتة مهندس مغريب آخر ىو معلـو إدريس ادلراكشي     
مهمة بناء مدينة  منسا موسى أككل لوف (30)لذم عاصر أبا إسحاؽ الساحليا

، كبالتايل يكوف قد أضاؼ ذلا اللمسة ادلغربية للعمارة السودانية اليت (31)جٍت
فامتزجت يف جٍت عبقرية تصميم إدريس ادلراكشي مع  ،بدأىا ادلهندس الغرناطي

إذ ناقة كاجلماؿ كاإلتقاف، جٍت، لذلك متيزت بنايات جٍت باألئي احًتافية بنا
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تكونت ادلنازؿ فيها من طابق أكؿ مثؤلف من عدة أركقة، ربتوم على سلادع 
أما الطابق  ،صغَتة أين يوضع فيها ادلاء داخل جرات من الطُت، كساحة صغَتة 

األرضي فإنو موزع بنفس الطريقة، كيستعمل كمخزف حلفظ األرز كالذرة البيضاء،  
ساحة أخرل توجد  إىليوانات. كىذا ادلخزف يثؤدم كما يستخدـ كإسطبل للح

ق ُسلَّمُت يالعلوم عن طر  إىلخلف ادلنزؿ، كيتم الصعود من الطابق األرضي 
كاحد منهما يوجد عند ادلدخل كاآلخر يف الساحة بالداخل. أما السقف فكاف 
مغطى بقطع خشبية متباعدة عن بعضها دبسافات معينة كيغطيها الطُت لتشكل 

ىذا السطح عن طريق  إىلحباجز مرتفع قليال، كيتم الصعود  اا زلاطسطحا صغَت 
  (32)سلم من عشر درجات.

ادلنازؿ قاـ إدريس ادلراكشي ببناء اجلامع الكبَت دبدينة جٍت،  إىلباإلضافة ك    
 أم ا (33)الذم ديثل منوذجا حقيقيا للتمازج ادلعمارم السوداين مع العمارة ادلغربية.

ادلساجد العادية اخرا باالصلازات العمرانية، حيث بٌت ز فكاف هد منسا سليماف ع
كاف حريصا على صالة اجلماعة يف ادلساجد   ككادلساجد الكبَتة، كرفع ادلآذف، 

و يف عصر ىذا ادللك كاف ذكر ابن بطوطة بأن   حيثكجعلها فرضا على الناس، 
اعة، حىت إذا كاف يـو اجلمعة الناس مواظبُت على الصلوات كملتزمُت بأدائها مج

شلا تطلب بناء  (34)ادلسجد مل جيد أين يصلي لكثرة الزحاـ. إىلكمل يبكر اإلنساف 
أف أصبحت مساحتها  إىلادلزيد من ادلساجد، كما كسع مدينة نياين العاصمة 

كجعل بناياهتا مكونة من طبقات من الطُت  (35)تبلغ حوايل بريد طوال كعرضا،
  (36)ائق دمشق، كسقفها يتخذ شكل قبة أك سناـ مجل.تشبو أسوار كحد

كعموما فإف اجلهود اليت بذذلا ادللك منسا موسى، جبلب ىذا ادلهندس األندلسي 
 (37)للعمراف كالفنوف اجلميلة حسب دكالفوس كموراليس، اكالذم كاف دبثابة كزير 

ل العمارة قد أفرزت طرازا معماريا يوافق بُت الطراز ادلغريب ادلوريسكي مع شك
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السودانية البسيطة،  كبالتايل ظهر مصطلح ما يعرؼ بالفن ادلعمارم السوداين 
الذم اقًتف دبنسا موسى كمهندسو األندلسي، كىو يف احلقيقة ليس طرازا سودانيا 
خالصا كإمنا يستمد خصائصو من احلضارات ادلتوسطية القددية كالوسطى كالذم 

  (38)غربية  كجنوب ادلغرب األقصى.ما يزاؿ موجودا يف جنوب الصحراء ال
 جحود المؤرخين الغربيين: -3

بعض ادلثؤرخُت الغربيُت كادلستشرقُت ال يريدكف االعًتاؼ بدكر الساحلي  إف         
يف العمارة السودانية، كينكركف كجود ذلك األثر ادلغريب فيها، كمنهم من يعترب 

لة لنفي أم تأثَت عريب شخصية أيب إسحاؽ الساحلي شخصية كمهية ، يف زلاك 
 Suzanإسالمي يف العمارة السودانية. فاألستاذة سوزاف أراديوف )

Aradeon  ف أبا إسحاؽ الساحلي ىو رلرد أسطورة من كحي خياؿ ( تذكر أ
ادلصادر التارخيية العربية اليت اخًتعتها، كانتشرت بعد ذلك عند األكربيُت. كتقوؿ 

 ىيك فهو جاىل خبصائص العمارة السودانية، و من يقوؿ بوجود األثر ادلغريب ن  إ
أهنا تريد الدفاع عن أصالة الفن ادلعمارم السوداين،   كتتهم  إقناعنارباكؿ  بذلك

بناء شيء غَت إثبات عجز السودانيُت على  إىلىذه ادلصادر العربية بأهنا تسعى 
عن ادعائها  امقنع ها يف ادلقابل مل تقدـ لنا كال دلياللكن   (39)األكواخ الصغَتة.

سول ذكر آراء ادلثؤرخُت األكربيُت الذين شك كوا يف دكر الساحلي. فهي تستشهد 
( ، لكن ىذا األخَت ال ينكر Charles Monteilبكالـ شارؿ مونتام )

ينسب للساحلي بناية  إال  أن وكجود شخصية الساحلي، كال ينفي ما قاـ بو،
كما تستشهد دبا كتبو   (40) ،كاحدة كىي قاعة االستقباالت يف العاصمة نياين

و يشكك يف أسطورة ن  إ( كتقوؿ Henri Barth) الدكتور األدلاين ىنرم بارث
الساحلي، لكننا نعتقد بأهنا أك لت خطأ كالـ بارث دبا يدعم فكرهتا ادلسبقة، 

إف متبكتو اليت يبدك  :"ما قالو الدكتور األدلاين فنجد ما يلي. إىلحيث لو رجعنا 
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عاصمة إلمارة  إىلدكف مقاكمة للفاتح )أم منسا موسى( ربولت أهنا استسلمت ب
ذات عظمة كمكانة، ألف الزعيم اجلديد، كىو رجل حيوم كصديق للفنوف زك د 

  (41)."ادلدينة دبسجد كقصر جديد

بارث مل ينف كمل يشكك يف شخصية الساحلي كما ىنرم  دلايناجلغرايف األف    
كرىا أصال، كلكنو ينسب بناء ادلسجد كالقصر تدعيو األستاذة أراديوف، بل مل يذ 

يف متبكتو دلنسا موسى على أساس أنو ىو اإلمرباطور صاحب األمر كالنهي، 
كصاحب السلطة التنفيذية يف مايل، فلم يذكر من نفذ أكامره بالبناء، لكنو يف 

الذم يقوؿ بأف منسا موسى ادلقابل نرل ىناؾ تطابق كبَت مع ما ذكره السعدم 
 شللكتو عند عودتو من احلج سنة إىلكقصر متبكتو بعد ضمها  جدمس بٌت

  (42)ـ.1326 ق/726

ىذا اإلمرباطور كاف صديقا للفنوف، كضلن نعلم بأف كلعو بالفن  أف  كما يذكر     
كمن  بالده. إىل، كيصر  على جلبو ادلهندس الساحليىو ماجعلو يتقرب من 

ي األثر ادلغريب يف العمارة السودانية  الشواىد اليت استندت إليها األستاذة يف نف
كالـ موريس دكالفوس، لكننا صلدىا ىنا تتناقض مع ما ذىبت إليو، فهي تقوؿ 

أف منسا موسى ىو الذم طلب من الساحلي إدخاؿ  إىلدكالفوس قد أشار  إف  
الساحلي استوحى تفاصيلها من  العمارة السودانية كأف   إىلالنموذج السوداين 

 (43)يب.النموذج ادلغر 

ما ذىبت إليو األستاذة سوزاف أراديوف ال يقـو  كبذلك ديكن أف نستنتج بأف        
على أية أسس علمية، كيبقى رلرد أحكاـ مسبقة خاطئة كتفنيد ألحداث تارخيية 

فادلصادر العربية مل تنكر كجود  (44).أكدهتا كل ادلصادر التارخيية كاألحباث األثرية
الرقي الذم كصلت إليو  إىلببساطتها كفقداهنا عًتؼ عمارة سودانية، لكنها ت
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بلده إال  إىلالعمارة ادلغربية، كما إصرار منسا موسى على جلب ادلهندس الغرناطي 
 دلهمة البناء.

البناء األكؿ الذم قاـ بو أبو إسحاؽ الساحلي كادلتمثل يف مسجد  صحيح أف     
البنايات األخرل اليت أقامها يف  مدينة غاك كاف باقًتاح من األمَت ادلوحدم ، لكن 

كىو ما يعٍت افتقاد مايل دلن  كل من متبكتو كنياين كانت بطلب من منسا موسى
باالصلاز الذم قاـ بو الساحلي من خالؿ بنائو  هيتقن ىذا الفن. كما أف انبهار 

لتلك القبة ادلربعة بقصره يف نياين، كالسخاء الذم أبداه يف مكافأتو عليو لدليل 
دـ كجود عمارة يف مايل بذلك الرقي كاإلتقاف، خاصة كأف ابن خلدكف قد على ع

  (45)."مل تكن إمرباطوريتو تعرؼ ىذا الفن من قبل" أكد ذلك بقولو:
 خاتمة:

كيبقى ما قاـ بو منسا موسى من إصلازات عمرانية كفنية كأدبية كأخرل، ىي       
طوريات خالؿ العصور الوسطى اليت رفعت إمرباطورية مايل عاليا يف مساء اإلمربا

، فقد كاف دكره يف عظمة إمرباطورية ادلندم مشهودا، كيكفينا دليال  اإلسالمية
على ذلك أف األكربيُت مل يعرفوا  ىذه اإلمرباطورية إال عن طريق منسا موسى من 

 Mappaخالؿ اخلريطة اليت رمسها اجلغرايف اإلسباين مابا موندك كاتاالف )
mondo Catalan ) حيث ظهرت فيها صورة منسا موسى  ،ـ1375سنة

فاشتهرت إمرباطورية  جالسا، كتظهر فيها مدينة متبكتو ربت اسم )تيمبوشت(
استطاع منسا موسى كيتا أف جيد إلمرباطورية أجداده  كما   (46).مايل يف أكربا

مكانا يف أحداث إفريقيا الغربية، كشغلت قصصو كأعمالو قصور ادلغرب كادلشرؽ 
 ميُت.  سالاإل
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حيث يرتلوف تلك ادلالحم يف ادلناسبات الرمسية ك ؛ملوكها ك بطوالهتم 

 االحتفاالت.
(5)  Djibril Temsir Niane: Le soudan occidental au 
temps des grands empires. Présence Africaine, 
Paris, 1975, p219. 

مرأة ساحرة كانت تعزؼ هبذه اآللة عند  ا تقوؿ الركايات الشفوية بأف ىناؾ (6)
كل فجر بالقرب من ىذا الكهف، كأهنا كانت تثؤثر يف احملارب الذم حاكؿ أف 

أشهر الركاة  ، ديلكها كىو تَتاماغاف، فذىب للبحث عن أصدقائو كىم ثالث
صيادين من كوين، فتوجهوا معو للقبض  ةثالث إىلالشفويُت يف مندم باإلضافة 

على ىذه ادلرأة الساحرة اليت تزكجها فيما بعد تَتاماغاف كأعطى ألحد أصدقائو 
الركاة كىو"جيليمايل أكيل ديابايت" اآللة ادلوسيقية ، كىذا األخَت نقلها البنو  

 الركاة اآلخرين. إىل( ك منو انتقلت  Kanbaكانبا)
(7) Niane  djibril Temsir :Le soudan occidental, au 
temps des grandes empires ,Op.Cit, p219. 

 .686-684: ادلصدر السابق،ص ص ابن بطوطةزلمد  (8)
: احلضارة العربية ك التأثَت األكريب يف إفريقيا الغريب جنوب زبادية عبد القادر (9)

 .52ـ، ص 1989ادلثؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ،الصحراء
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(10) Raymond Mauny :Les siècles obscurs de 
l’Afrique noire. Librairie Fayard, 1970, p160. 

كريدية سعيد إبراىيم: ادلسلموف يف غرب إفريقيا ، تاريخ بارم،   زلمد فاضل (11)
 . 98ـ، ص 2007دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،  ،1،طكحضارة

قيو الفرضي زلمد األنصارم األكسي ىو أبو إسحاؽ إبراىيم الغرناطي بن الف (12)
الغرناطي، ادلعركؼ بالساحلي كالطوجين، كىو من أىل غرناطة من بيت صالح 
كثركة كأمانة، كاف أبوه أمُت العطارين بغرناطة، ككاف من أىل العلم فقيها متفننا ،  
كاف يف صغره موثقا بسماط شهود غرناطة، كجاؿ ببالد ادلغرب، مث قدـ القاىرة 

بالد  إىلمصر، مث سار  إىلشاـ كالعراؽ، كدخل اليمن كاحلجاز، كعاد كدخل ال
. فيها أقصى ادلكانة كاحلظوة كالشهرة كاجلاللةلغ السوداف كاستوطنها زمنا طويال، ب

 دار اجليل، ،الدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنة:ابن حجر العسقالينينظر:
فوس بأنو تويف بتمبكتو يذكر دكالكما   .211ص،1ج، ـ1993بَتكت،لبناف، 

 .ينظر:ـ 1346خالؿ فًتة حكم منسا سليماف سنة 
  Maurice Delafosse- Haut sénégal-Niger.Emile 
Larosz librairie Editeur, Paris, 1912,t2,p190. 

ألخبار  دكؿ ادلغرب األقصى،   ءاالستقصا: السالكم أبو العباس الناصرم  (13)
الناصرم ،مطبعة دار الكتاب، الدار البيضاء، ربقيق ك تعليق: جعفر كزلمد 

 . 75- 74ص ص ،2جـ، 1954ادلملكة ادلغربية،
سهيل زكار، دار الفكر ، :ابن خلدكف ، كتاب العرب. مراجعة  عبد الرمحاف (14)

 . 267، ص 6ـ ، ج2000بَتكت، لبناف، 
ذكر العمرم بأف مدينة نياين كانت مبنية كسقوفها باألخشاب كالقصب  (15)

ادلصدر  ينظر: غالب سقوفها قباب أك جلمونات كالقباب، كأرضها تراب مرمل.ك 
 .111السابق، ص
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الشركة الوطنية ،: حضارة اإلسالـ كحضارة أكربا يف إفريقيا الغربيةنعيم قداح  (16)

 .112، ص ـ1975للطباعة كالنشر، اجلزائر، طبعة ثانية، 
(17) Maurice Delafosse  et Bernard  Mouralis: Les 
Nègres. Editions l’harmattan, Paris, 2005, pp 22 
et23 _  Maurice Delafosse   : Haut Sénégal-Niger, 
tome2, p189.                                                                            
(18) John Igué  Ogunsolo : Les villes précoloniales 
d’Afrique noire. Editions Karthala, Paris, 2008, 
p36. 

 ػ  268، ص  6ابن خلدكف:ادلصدر السابق، ج (19)
ادلثؤسسة الوطنية ،األندلسية يف العصور الوسطى : ادلئذنة ادلغربيةبن قربة صاحل (20)

 .100 -99ـ، ص ص 1986للكتاب، اجلزائر، 
، ص 1964س،:تاريخ السوداف.طبعة ىوداس، باريالسعدم عبد الرمحاف (21)
 . 21- 20ص 

(22) Robert et Marianne Cornevin :Histoire de 
l’Afrique (des origines à La deuxième guerre 
mondiale.4ème édition, Petite Bibliothèque 
Payot,Paris, 1964,p164. 

 . 87السعدم: ادلصدر السابق، ص عبد الرمحاف  (23)
أنو دلا قاـ الفقيو القاضي العاقب بن القاضي يذكر عبد الرمحاف السعدم ب (24)

ـ 1587ك 1583ىػ/995ك  991زلمود بتجديد ادلسجد الكبَت بُت سنيت 
كبنا مكانو مسجدا آخر، خرب مجيع تلك القبور كسواىا مع مجيع القبور 

تاريخ ينظر: باألرض من كل جهة صَت  اجلميع مسجدا، كزادىا زيادة كبَتة.
 .56ص  ادلصدر السابق،السوداف،

(25) Robert et Mariane Cornevin:Op.Cit, p164. 
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( الذم زار متبكتو Felix Duboisيذكر الظابط الفرنسي فيليكس دكبوا)ك 
ـ بأنو رغم أف مساحة ىذا ادلسجد ازدادت كاتسعت خالؿ القرف 1896سنة 

صفها بالعمل ك ال ديكن ـ مع تزايد عدد سكاف متبكتو إال أنو 16العاشر للهجرة/
 إىلرلرد أسوار متفاكتة الطوؿ كالعرض كاالرتفاع كال ترقى  ىيٍت الكبَت، إذ الف

ضرحة اليت أنشئت جبوارىا كاليت تتميز بانسجاـ كبَت كاأل مستول حىت تلك القبور
 ينظر:تذكرنا جبماؿ التزيينات اليت بٍت هبا جامع جٍت القدمي.

Felix  Dubois:Timbuctoo the mysterious. 
Translated from the frensh by : Diana White, New 
York, 1896, p275.                                                                                                                                        
(26) John-Igué  Ogunsolo :Les villes précoloniales 
d’Afrique noire. Editions Karthala, Paris, 2008, 
p41. 
(27) Felix Dybois:Op.cit,p275. 
(28)  Mahmoud Kati  :Tarikh el fettach. Traduit par: 
O. Hodas  et Maurice Delafosse .Paris, 1913, p56 
(29) Djibril temsir Niane:Op.cit, Le soudan 
occidental, p134. 

القادر زبادية بأف معلـو إدريس ىذا كاف أحد مساعدم  يعتقد األستاذ عبد (30)
الشركة الوطنية للنشر ك ،  شللكة سنغام يف عهد االسقيُتينظر: .الساحلي

 .107، ص 1971التوزيع، اجلزائر، 
ـ ، كيسميها التجار األفارقة جنة ، كتقع على 1033ق/435تأسست سنة (31)

انت مركزا للتجار ادلغاربة كم إىل اجلنوب الغريب من متبكتو، كك60مسافة 
كالعلماء العرب. ينظر: حسن الوزاف: كصف إفريقيا ، ترمجة: زلمد حجي، زلمد 

 .162، ص2، دار الغرب االسالمي، لبناف، ج2األخضر، ط
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Raymond Mauny: Les siècles obscurs de l’Afrique 
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(37) Maurice Delafosse et Bernard Mouralis: Les 
Nègres:Op.cit p23. 
(38) Spencer Trimingham : The history of Islam in 
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, p69. 
(39) Suzan B.Aradeon: Al-Sahili (The historians 
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Africanistes. Anneé1989, Volume 59, N°01, p 99. 
(40) Charles Monteil: Les empires du Mali, p86. 
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 .87-86، ص صادلصدر السابقالسعدم: عبد الرمحاف  (42)
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