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كتاب والتارخ: عسكرم"تقديم   "املجتمع

ــــأى ارتــ ــــر، زائـ ا ــــتقالل الســ ن مســـــ ا ــــذكرى بالــ ــاء ــ ــــــاحتفـ مخ

معســـكر بجامعـــة خيــة والتار جتماعيـــة الـــذكرىالبحــوث تخليــد ،

ــــــف مختلــ ــــ ــ ــ ع ــــكر ــ معسـ ــــة ــ منطقــ خ ــــار ــ تــ ــــول ــ حـ ــــا ــ جمــ ــــاب كتــــ ــــأليف ــ بتـ

عنــــوان الكتــــاب ــــذا ــ ــ ع أطلــــق وقــــد املجتمــــع: معســــكر" :العصــــور،

املبادرة". والتارخ ذه وراء من يروم ان خا و التار كتابة مة ملسا

معسكر منطقة خ تار صوص ا و ،   .... الوط

ــــبح ــــاتأصــ الدراســ ــــروع فــ ــــم ــ أ ــــن مــ ، ــ ــ ــ املح خ ــــار بالتــ ــــام تمــ

ا حضـــور لت ــ معســـكر منطقــة أن اعتبــار ـــ وع حاليــا، خيــة التار

ــــام ــ تمـ باال ــــديرة جـــ ــــ ـــ ف ــــھ، حقبـــ ــــــف بمختلـ ــــر زائـــ ا خ ــــار تـــ ــ ـــ ــ ــــوي القـــ

ــــة ــ. والدراســ ــ ـــ حبا ــــا مــ ــــم بحكــ ــــكر معســـ ــــة منطقــ ــــباإن طيـــ ــــن مــ ــــھ بــ هللا

لت شــــ امليـــاه، وتـــوفر املنــــاخ، واعتـــدال بـــة، أقــــدمال الســـتقرار موطنـــا

شــــمال ــــ ســــان إ أقــــدم عظــــام بقايــــا وجــــود ومــــا ة، شــــر ال الســــالالت

دلـيال إال غنيفـي سـان بإ الحقـا عليھ اصط ما أو باملنطقة، قيا إفر

خ، التــــار فجــــر منـــذ ة شــــر تجمعـــات املنطقــــة عرفــــت كمـــا ذلــــك، ـــ ع

الرومــ ـد الع ـ ع مـدن عـدة ـا وتأسسـت القـديم، خ التـار دايـة يو ا

أعقبتـھ ال ات املنطقـة. والف ـل أ شـارك سـالمية، ـود الع وخـالل

الوســــيط العصــــر خــــالل زائــــر ا خ تــــار صــــناعة ــــ ــة دور. بفعاليــ ــــرز و

ــ ــ ــ ــ إ ــــكر ــ معســ ــــــت تحولــ ــــا ــ حينمــ ي ــــا ــ العثمــ ــــد ــ ــ الع ــــالل ــ خــ ـــ ــ ـــ أك ــــة ــ املنطقــ

عشــــر التاســــع القــــرن مطلــــع ــــ مت ســــا ثــــم الغــــرب، لبايلــــك عاصــــمة

ــــة  ــ مقاومــ ــــ ــ ـ ــة ــ ــ ــــادربفعاليـ ــ القــ ــــد ــ عبـ ــــ ــ ــ م ــــادة ــ بقيـ ــ ــ ــ ــ الفر ــــتالل ــ حـ

زائري  ـ. ا الفر حـتالل ع مشـار دحض املنطقة دور وتواصل



 

4 

ــــوفم نــ أول ــــورة ثــ ــــت قامــ ــا ــ وحينمـ ــــة، البغيضــ يطانية ــــ ســ ــــتھ وسياسـ

نــداء1954 ــ ول الثــورة، ــ انخــرط مــن أوائــل مــن املنطقــة ــل أ ـان ،

  .الوطن

ــ ــ مـ ا ــــأليف التــ ــــذا ـ ــــادرة مبـ إعـــــالن ــــم ــــاق،تـ نطــ ــــع أوسـ ــــ ـ ع ا

ــــو ير ــا مــ فيــــھ املشــــاركة ــــ ن الــــراغب تجســــيده ــــ ع رون الســــا ــــل وأم

مع لكننا ن، باحث عدة من ا تلقينا ال الوعود ورغم ن، ت الس ع

ورغــم امات، ســ مــن محــدودا عــددا إال ، ــ خ ــ نتلــق لــم ســف

املشروع تجسيد نا أمض   .ذلك

خمســــة ـــ ع التــــأليف ــــذا أغلــــبشـــتمل مســــت مقـــاال، عشــــر

ــاء وان ســالمي، الوســيط خ التــار مــن ابتــداء املنطقــة، خ تــار مراحــل

الثورة خ راعينـا. بتار حيـث فنيـة، العتبـارات املقـاالت ذه ت رت ولقد

لألحداث الزم سلل ال ا   . عرض

ـل ز ا بالشـكر لنتقدم الفرصة غتنم التقديم، ذا ختام

ل ـــالص ا متنـــان التـــأليف،و ـــذا ــ ـ موا ســـا الـــذين ن البـــاحث ـــل

خ تــــار ـــتم أخـــرى مبــــادرات ـــور ظ ـــ املبــــادرة ـــذه م ســـا أن ونأمـــل

الوطن وع ر من أخرى مناطق أو معسكر،   .منطقة

  

الكتاب سق بوداود. د.أ: م   عبيد

خية والتار جتماعية البحوث   مديرمخ

   2014ماي10: معسكريوم
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ا العريةمعسكروأحواز غرافية املصادرا   العصرالوسيطمنخالل

معسكر.أ جامعة بوداود،   عبيد

  :مقدمة

الراشدية بمنطقة عليھ اصط ما أو معسكر، منطقة عت

وذلك ا، وعّمر سان ا استقر ال املناطق أقدم من العصرالوسيط،

التارخ قبل ما سان إ عظام بقايا ع العثور بدليل التارخ، قبل ما منذ

غنيف- املنطقة أقد- منطقة عد والذي غنيف، سان ربإ اش مأوما

التارخية العصور قية و القديم، بالتارخ مرورا إفرقيا، شمال سان . إ

ع دليل العصور، ل ع باملنطقة املتواصل شري ال ضور ا ذا إن

وتوفر املناخ، اعتدال حيث من مناسبة طبيعية ئة ب ع املنطقة توفر

عت ّ ال العوامل و ا، وغنا بة ال وتنوع عمصادراملياه، سان

املنطقة عم و املؤلف .ستقرار ذا حضورنا ل أن حاولنا لقد

عنوان يحمل والذي عليھ، شراف و بإنجازه بادرنا الذي ما ا

منا: معسكر اما وإس ا، ورجال للمنطقة الوفاء باب من والتارخ، املجتمع

ا تارخ م. كتابة ع رأينا استقر ورد، أخذ عد معسكر: وضوعو

العرية غرافية املصادرا خالل من العصرالوسيط ا   .وأحواز

الرحالت وكتب ية، العر غرافية ا املصادر مختلف ش

ا م سواء الراشدية، إلقليم عة تا وقرى بلدات إ الوسيط، العصر

الكث تتقاطع أوصافا ا ع وتقدم املتأخرة، أو املتقدمة املصادر

البعضم ا عض مع القرى. ا ذه أن وصاف ذه وتو

سابقة انت تأسستوالبلدات أي سالمي، د الع عن الوجود
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القديم، عززتالتارخ و سالمي، الوسيط العصر رت ازد ا عض

تبعا وذلك ندثار، حد إ ووصلت ا، ان م خرتراجعت والبعض ا، ان م

الظروف حكمتلتأث ال مارات و الدول ن ب والصراع منية، و السياسية

العصر .املنطقة رتا اش ن بلدت إ التطرق املقال ذا نحاول سوف

ما ع و غرافية، ا املصادر مختلف ما إل وأشارت ان: الوسيط، إف

مدى وتقوم املصادر، ذه ا حمل ال املعلومات إ ن متعرض ومعسكر،

ا مي   .أ

ان: أوال   إف

نوع ت امة معلومات ا ع وقدمت باملدينة، غرافية املصادرا ا وصف

املعلومات تلك انت وإن والتارخية، والعمرانية غرافية ا املعلومات ن ب

املصادر أغلب ع ب ت وظة امل ذه و ، مصدرجغرا من أك تتكرر

عن تنقل الغالب ف غرافية، نفسا وستمر البعض، ا عض

علمنا إذا خاصة قرون، لعدة حيان عض و ا، بي التداول املعلومات

عمن بالنقل واكتفوا املنطقة، يزوروا لم والرحالة ن غرافي ا عض أن

م معلوما نوا يحيّ أو يحدثوا أن دون م، إ. سبق عرض مصدرجغرا أول

و  رض، صورة كتاب و ان، يإف ما املدينة وصف جاء ان:" مما وإف

ذات يحمد، بن ليع انت و وفواكھ، وقصور وحمامات أرحية، ا ل مدينة

ن بنصف ا شق ا وواد والعرض، رتفاع غاية تراب من ان...سور وإلف

ومزارع وأجنة عرضة، أعمال ا واد   1."ع

ع قدم الذي البكري، عبيد ي أ عند ا ذكر ورد بأككما معلومات ا
ل:" استفاضة امل وعليھ ر ما بي ان ّف مدينة اسلن من ن مرحلت وع

ا فمدّ زناتة، أسواق من قديمة سوقا انت ان ف ومدينة و املرحلة

                                         
دارصادر،1  رض، صورة أبوالقاسم، النصي حوقل طابن وت، ج2ب تارخ، دون ص1، ،89. 
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اليفري صا بن محمد بن ن. ع وثالث ثمان سنة ا ل سھ تأس ابتداء ان و

مائة ل. وثالث أ ا إل واطيلوارتحل ي وشاطئ ولل رت تا ل أ املعسكرمن
جبل سفح و وعظمت، وتمدنت فغمرت الفلوس، وقصر ران وو

ه س ر ا قبل و غامضة، شعراء بل ا ذا ول ا، بجوف و و أوشيالس،
غري و ضفتيھ، كال من ن سات وال رحاء عليھ ا شرق عيون من ومنبعھ

مجمع  ا ساتي أسفل ان نتف ووادي سره، وادي مدينة. ودية، وع

وفنادق وحمام جامع ا و طوب، سور ان وحصن. ف صن ا ذا ن و
أميال ثالثة الب سة   1...".مرن

منقولة مقتضبة معلومات فأوردت املتأخرة، غرافية ا املصادر أما
الشرف هللا عبد ي أ كتابات ر يظ ما ذا و املتقدمة، املصادر عن

ا  شأ يقول الذي وحمامات:" در أرحاء ا ل انت مدينة ذه ان وأف
ا عل ان و ة، كث وفواكھ أثره،وقصور قي و دم ن لكنھ تراب، سور

رت تا إ ا م م و ن، نصف ا شق ا املنعم. 2"وواد أماعبد

ا ع فيذكر ي م وحمامات:"ا أرحاء ا و س، وت تلمسان ن ب مدينة
ا شق ا وواد أثره، ن قي و دم تراب سور ا وعل ة، كث وقصور

رت ت إ ا م م و ن،   3".بنصف

                                         
البكري 1 عبيد كتاب)ه487ت(أبو من جزء و و واملغرب، قية إفر ذكر املغرب ،

ص خ، تار دون غداد، ، املث مكتبة واملمالك،  .79املسالك
هللا2 عبد ي أل املشتاق ة نز كتاب من س مقت ندلس رة وجز قية فر القارة

تح ، در ف زائر،الشر ا امعية، ا املطبوعات ديوان ي، العر إسماعيل قيق

ص1983 ،151-152. 
إحسان3 تحقيق قطار، خ املعطار الروض املنعم، عبد بن محمد ي م ا

ط وت، ب لبنان، مكتبة ص2،1984عباس، ،51. 
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ن ب الذكر السالفة املصادر تراوح املدينة اسم رسم إن

ان" ان"و" ف ان"و" إف ذه"أف ل ن الناشر اد الج تبعا وذلك ،

ا تلك عض أن ع ش و ا، نصوص قراءة لماملصادر ملصادر

إ بحاجة و فقط، ا نصوص شرت وإنما علميا، تحقيقا يحقق

ون ي سوف ال ة ثر بحاث تفعيل إ باإلضافة تحقيق، إعادة

خية التار قائق ا من العديد مراجعة اسم ا الدور ا وما.  ل

مدينة أن غرافية ا املصادر ذه ورد مما تاجھ است يمكننا

ا ان، عددإف ع ا توفر بدليل العمران، بحرة مس مدينة نت

ان ا ا س عدد أن ن يب ما و و مامات، وا رحاء و القصور من

ا غنية. كب طبيعة ع ا توفر ا ان الس استقرار ع ساعد ومما

ا وا واعتدال املتدفقة ا وميا صبة ا ا   . بأرض

د الع قبل ان ان إف موقع أن ر مدينةوالظا سالمي

جديد من عثت ثم روب، ا ب س ت وخر اندثرت ا لك رومانية،

ة كب مدينة أصبحت أن إ وتوسعت ة، بر ال زناتة قبيلة يد ع

ا اختطاط بدأ الذي ي اليفر صا بن محمد بن ع د ع ع

القرن" ـ338سنة بداية ب) م909سنة(م10ومع قبائل عت ان

عيفرن أسس ثناء ذه و مغراوة، من معسكر منطقة

يا أالميل أنقاض ع ان ف ن ع ة قر ALAMILIRIAفر

سنة وذلك املجال935الرومانية، ا أراض واستغل م،

  1."الزرا

                                         
ط1 لدونية، ا دار خ، التار ع معسكر ة، دا بن ص1،2005عدة ،50. 
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ب س ا، ار ازد ع تحافظ أن ستطع لم املدينة لكن

القائد تمكن حيث ي، الزنا الفاط الصقالصراع ر جو الفاط

ا وتخر ا احتالل اتخذ" من فقد ، الفاط القائد الصق ر جو أما

معسكر أغار) الراشدية(من ا وم زناتة، ثورة ع للقضاء قاعدة

ش ج يد ع فر ع مقتل و ائيا، ا وخر ان إف ة قر ع

سنة وان راء958الق ال باتجاه ان إف ان س فر   1".م،

عدما راء ال ا ا س وتفرق رة، مزد حقبة أن التا و

وسط، املغرب من لدات و مدن عدة ان س وتضم ستقبل انت

ا ورخا ا استقرار زمن ا إل   .روا

  معسكر: ثانيا

الرحالة كتب ا ع فاملعلومات معسكر، عن أما

ب الغالب ا سمي ع وتتفق مقتضبة، ن غرافي ةوا القر

العصر ة القر أن ون ا، شأ من يحط ال ذا و العظيمة،

ا وصف جاء ومما كذلك، املدينة ع انت قبلھ وما الوسيط،

رض صورة ار:"...كتاب وأ ار أ ا ل عظيمة ة قر املعسكر

ا.  2"وفواكھ ع فيقول ، در ف الشر عند ة:" أما قر واملعسكر

أ ا ل ةعظيمة قر إ أسفلھ مع مارا فرحان جبل إ ا وم وثمار، ار

دارة عم و وزروع ة كث فواكھ ا و الصفاصف، ن   3"ع

                                         
صنفسھ1 ،51. 
ص2 السابق، املصدر حوقل،  .89ابن
قيةا3 فر السابق،،لقارة  .152صاملصدر



 
عبيد بوداود.أ         العصر الوسيط من خالل املصادر اجلغرافية العربيةمعسكر وأحوازها يف   

10 

القرن منتصف اندثرت ال ان إف مدينة خالف وع

معسكر مدينة فإن ذلك، عد قائمة ا ل تقم ولم امليالدي، العاشر

الراشدية إقليم ضمن ا ان م ع وحافظت قائمة، اية. ظلت و

ب إقليم ة قر م أ ي ثا الوزان حسن ا اعت الوسيط العصر

جا ومما وارة، ة قر عد اراشد وصف امللك:" ء خليفة يقيم ا و

تلمسان( ملك بھ س) ع خم يوم ل سوق ا ف عقد فرسانھ، مع

من كث والعسل، ت والز بوب وا املاشية من وافر عدد فيھ يباع

والسروج بال ا قيمة، أقل أخرى وأشياء البالد سوجات م

يل ا وحاجيات عنة اتف. و الناحية ذه كنت بتوملا ذ أن ق

إذ بھ أقوم كنت الذي السفر ات ضرور عض لشراء السوق إ

س تو إ حبال. ذاك يتھ اش ما وأول فر ممتطيا إليھ وصلت

عنق. خيام ع سرى ال رج وضعت ي شرا من فرغت أن عد و

والتفت العنان وأطلقت ركب ع ما عداد أستطيع ح الفرس

ثم يت، اش ما ثمن ابألؤدي الر الرجل ووضعت . استقمت

ثم ناك و نا فنظرت إمساكھ، أردت عندما العنان أجد لم لكن

امللك خدام من ن سياف وإذا ل، امل إ مطي ليقود ادم ا ناديت

وقاال ا: أتيا يدر لم ليفة ل غالن عنانك سرق لقد سيدي، يا

ف بالقوة ما م أخذناه و فرأينا ضيفنا، لكأنك سرقا ل انظر

آخر ئا إ. ش وعدت إليھ محتاجا كنت ما ل يت اش ذلك عد

الغداء، تناولنا أثناء امللك لنائب القصة ذه حكيت وقد ل، امل

وقال ا ضاح قھ ا: فق كث ي عا إننا لك قلت ما إذا ستغرب ال

باإلضافة وشاقة، وضيعة نة م ا أل ن، كبغال عملون أناسا لنجد

قطعاإ م تكف ال وال م ل ا ندفع ال ة التاف فسواء. جرة
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ي، غ م استأجر أو أنا م استأجر وسواء جدا، قيال أو ا كث حوا ر

منذ ذلك ع عودوا ببالدنا ن البغال افة ألن دائما، سرقون م فإ

م م س يح ال ملن عسا و سرقون م ك فن م، ذا. طفول يقدم

ملل مدهقليم و مثقال، ألف ن وعشر خمسة اء ز تلمسان ك

ن وراكب ن راجل ن ب ن املقاتل من العدد   1".بنفس

عن   ن غرافي وا الرحالة نصوص جاء ما خالل ومن

الزراعية باملواد غنية ة، كب مدينة انت ا أ ن ب ي معسكر، مدينة

رائجة ا ف التجارة وسوق رفية، ب. وا ، مياس ا ل أ ان ماو دليل

انية الز الدولة ملوك إ وأتاوات ضرائب من املدينة تدفعھ انت

طبي محيط ش ع مدينة ع ا مستغر س ل ذا و تلمسان،

العمل وحب باملثابرة معروفون ا ا وس جدا،   .غ

ا تمـد انيـة الز الدولـة مـدن ـم أ مـن معسكر مدينة ظلت لقد

ا حياضــــ عــــن للــــدفاع والرجــــال ن،باملــــال ــاني ــ الز مملكــــة ــــارت ا ــا وملــ ،

أن ـــ إ معســـكر مدينـــة انـــة م عـــززت زائـــر، ا ـــ إ العثمـــانيون وجـــاء

ــــري  ــ ــ ــ زائــ ا ــــرب ــ ــ ــ الغــ ــــك ــ ــ ــ بايلــ ــــمة ــ ــ ــ عاصــ ــــبحت ــ ــ ــ ــــة. أصـ ــ ــ ــ ملــ ا ــــدأت ــ ــ ــ بــ ــا ــ ــ ــ ــ وملــ

عشــــر، التاســــع القــــرن بدايــــة ــــ ــر زائــ ا ــ ــ ع ســــية الفر ة ســــتعمار

ــ  ــ م ــار البــ م ابــــ بقيــــادة م وطــــ عــــن للــــدفاع معســــكر ــــل أ عبــــدــــب

البالد ر وتحر الغزاة لطرد اد ا لواء حمل الذي زائري، ا   . القادر

  :خاتمة

                                         
ترجمــــــــھ1 ي، الثــــــــا ــــــــزء ا قيــــــــا، إفر وصــــــــف محمــــــــد، بــــــــن ســــــــن ا ــــــــ الفا الــــــــوزان

ط خضـــــــــــــر، ومحمـــــــــــــد ـــــــــــــ ح محمـــــــــــــد ســـــــــــــية الفر ســـــــــــــالمي،2عـــــــــــــن الغـــــــــــــرب دار ،

اط، الر املتحدين، ن للناشر ية املغر الشركة وت، ص1983ب ،26-27. 
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ــــــن ــ ــ مــ ن ــــلم ــ ــ ــ واملسـ ــــرب ــ ــ ــ العـ ن ــــرافي ــ ــ ــ غــ وا ــــة ــ ــ ــ الرحالـ ــــــب ــ ــ كتـ ــــ ــ ــ ــ ـ عت

ــــ ـــ ب ــــة منطقـــ خ ــــار تــ ــــة لكتابـــ ــا ــ ــ ــــتعانة ســـ ــــن يمكـــ ــــ ــ ال ــــادر املصـــ ــــم ــ أ

ــ ــ ــ ــ ال ــــات ــ املعلومــ أن ــــن ــ مــ ــــرغم ــ الــ ــ ــ ــ ــ وع ــــيط، ــ الوســ ــــر ــ العصــ ــــ ــ ــ ــد ــ ــ راشــ

ا ــــ عضـــ ــــع مـــ ــابھ ــ شـــ ت ــــ ـــ و ــا، ــ ـــ عموم ــــ ـــ ــة ــ قليلـــ ــــة املنطقـــ ــــن عـــ ــا ــ ـــ تورد

ــــ ــ ــ ـــ ــة ــ ــ ــ لكتابـــ ــــة ــ ــ الزمنيـــ ة ــــ ــ ــ ـــ الف ــــد ــ ــ تباعـــ ــــم ــ ــ رغـــ ــــبعض ــ ــ إالالـــ ــــات، ــ ــ ــ املؤلفـ ذه

ــــا ــ ــ مــ ــــيما ــ ــ الســ ــــا، ــ ــ ــ ناس ــــت ــ ــ ســ و ــــا ــ ــ ــ توظيف ــــن ــ ــ يمكــ ـــات ــ ــ ــ معلومـ ــــة ــ ــ ثمــ أن

ــــان ــ ــ والوديــ ــــار ــ ــ ــ ــــماء ــ ــ أســ ــــل ــ ــ مثــ ــــة ــ ــ غرافيــ ا ــــات ــ ــ باملعلومــ ــا ــ ــ ــ ــ م ــــق ــ ــ علــ

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعمرانيـــ ــــات، ــ ــ ــ ــ ــ ــ والغابــ ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ وا ول ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ ــــماء ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأســ ــــون، ــ ــ ــ ــ ــ ــ والعيــ

ــــوار ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ ــــماء ــ ــ ــ ــ ــ ــــادق، كأســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والفنـ ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ مامـ وا ــــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ والقصـ ــــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ رحـ و

ا ــــاج ــ ــ ــ ــ اإلنتــ ــــادية ــ ــ ــ ــ قتصـ ــــاو ــ ــ ــ ــ مــ ــــذا ــ ــ ــ ــ ــ و ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر وا ي ــــا ــ ــ ــ ــ والنبـ ي ــــوا ــ ــ ــ ــ يــ

أو ــــادي ــ ــ قتصــ خ ــــار ــ ــ التـ ــــواء ــ ــ ســ ــــة ــ ــ املنطقـ خ ــــار ــ ــ تـ ــــة ــ ــ كتابــ ــــ ــ ــ ـ ع ــــاعد ــ ــ سـ

ــــة، ــ مــ قيّ ــــات ــ معلومــ ــــن ــ مــ ــــادر ــ املصــ ــــك ــ تلــ ــــھ ــ تحملــ ــــا ــ ملــ ــا ــ ــ جتمــ خ ــــار ــ التــ

ــــادر ــ ــ ــ ــ املصــ ــــن ــ ــ ــ ــ مــ ــــوع ــ ــ ــ ــ النــ ــــذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــــط ــ ــ ــ فقــ ــــة ــ ــ ــ ــ نــ املرا ــــن ــ ــ ــ ــ يمكــ ال ــــن ــ ــ ــ ــ لكــ

ــــن ــ مــ ــــرى ــ أخــ ــــأنواع ــ بــ ــــزز ــ عــ ــــم ــ لــ ــا ــ ــ مــ ــــة ــ املنطقــ خ ــــار تــــ ــــة ــ كتابــ ــــ ــ ــ ــــده ــ لوحــ

ــــةامل ــ املكملـــ ــــادر ــ القضـــــــــاياصـــ عـــــــــض مـــــــــن معســـــــــكر علمـــــــــاء موقـــــــــف

ي العثما د الع زائرخالل ل   السياسية
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زائر ل السياسية القضايا عض من معسكر علماء موقف

ي العثما د الع    خالل

يال.د ا جامعة ، بوشــنا سمحمد بلعباس،ليا   سيدي

ن ب الفصل و ود الع منذ ن املسلم علماء عرف لم

من ا وغ كم وا السياسة وشؤون والتعليمية العلمية الوظيفة

م الكر بالرسول اقتداء وذلك ن، املسلم عليھ-مصا هللا ص

كم-وسلم ا شؤون تو كما عا و سبحانھ ھ ر عن غ بلَ الذي

ب ب تم مروا ذا وتواصل م، قو أساس ع نھ و وت املجتمع ية

م عد جاء ومن الراشدين لفاء ا د الوضع. ع يختلف ولم

الفة ا من يتجزأ ال جزءا ا باعتبار ي، العثما د الع خالل زائر ا

العقلية العلوم أصناف ش يتقنون ا علماؤ ان ف سالمية،

والر  دب و الفقھ موالنقلية نجد الوقت نفس و اضيات،

اب أ م أنفس ين معت واملجتمع، السياسية قضايا يخوضون

وم واملح اكم ا أحوال إصالح س ا غاي سانية إ مة وم . رسالة

زائر ا علماء من يح ال عددا والس اجم ال مصادر وتح

و  خاصة الذكر، السابقة املجاالت تدخلوا الذين أنآنذاك

الوقوف عدم ع م أج د الع ذلك خالل زائر ل العامة وضاع

داخليا واجتما وعسكري سيا حراك ة ف ف ياد، ا ع

وتزايد كم ا نظام اضطراب خالل من ذلك ونلمس وخارجيا،

ا قاد ال ارجية ا افر" عتداءات مما" ال سالم، دار ضد

يحثون العلماء ؤالء ادجعل ا ع واملجتمع السلطة اب أ

ذلك إ يضاف ات، واملمتل عراض وحماية عداء لصد
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ثورات مثل كم ا نظام ضد الداخلية والثورات ضطرابات

انقساما ت سب وال ي العثما د الع أواخر الصوفية الطرق

ا تجا العلماء الدا. مواقف تواجھ ال اليات ش ن ب من رسإن

العالقة طبيعة ي، العثما د الع خالل زائر با والعلماء العلم لواقع

بأن نجزم أن يمكننا فال آنذاك، السياسية والسلطة العلم رجال ن ب

ألغراض ام ا من وا وتقر السياسة تدخلوا زائر ا علماء ل

عن ابتعدوا ممن عديدة أسماء ع تطلعنا املصادر ولكن مختلفة،

س،السياسي والتدر التأليف ع م تمام ا ل وركزوا ا، موم و ة

و ا، وغ والفتوى القضاء الشرعية املناصب وراء يجروا ولم

العداء، م ناص و ن العثماني عارض من م م نجد أخرى أحيان

ثالثة إ د الع ذلك علماء نصنف أن يمكننا املنطلق ذا ومن

  :أصناف

وت- السياسة تدخل دافصنف أل ا رجاال من قرب

ع صول ل الس خالل من املادي دف ال ا نحصر مختلفة،

ية دي داف أل أو اجة، وا الفاقة عن بتعاد التا و املناصب

من م خلصو ملا ن زائر ا ع فضل ل أ ن العثماني أن باعتبار

قد فعائلة م، ل الن وتقديم م طاع وجبت بالتا و م ورةأعدا

لة طو ة لف زائر ا بمدينة ي املال والقضاء فتاء وظائف تولت

بقسنطينة س باد وابن ون الف لعائل ال ا وكذا الزمن،   .من

م- ببعض د ا ووصل م، ل حة الصر معارضتھ أعلن صنف

ملا م ا الذي املندا سعيد الشاعر م، ضد السالح حمل أن

سليمان أو املغرب، إ باياتاجر لدى ظوة ا نال الذي ورا
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بھ وشوا الذين العلماء من أقرانھ حسد لھ جلب مما قسنطينة،

أ ف كم، ا ع يالء س و انقالب بتدب إياه ن م م ام ا لدى

ضد ثورة قادا ناك ومن وراس، جبال إ العباس ي أ أخيھ مع

إحدى يد ع سليمان بمقتل ت ان ن، تحالفتالعثماني ال الفرق

ع( معھ ون،   ). 55-54: 1987.الف

من- زق س ان حمادوش فابن ياد، ا ع وقف صنف

حرفة ن ام الذي املقا العالم مع ال ا وكذا التجارة، ممارسة

ساور  ج. صناعة ل ش املواقف ذه ا ف ز ت ال املناطق ومن

وضعيت ب س وذلك الغرب، بايليك رنجد تظ ال ة املتم ھ

غاية إ الكب واملر ران و ي سبا يضاف1791التواجد ،

ام ا مع دائم صراع ان الذي ق املغرب من القرب إليھ

تارة ن للعثماني م بمو املنطقة قبائل مواقف غ و ن، العثماني

املنط لعلماء ان ذلك وأمام أخرى، تارة م بارزةومعادا مواقف قة

لوقت انت ال معسكر علماء صوص ا و م، عصر أحداث من

اما علميا مركزا ت اعت كما الغرب، لبايليك عاصمة الزمن من

الكب محمد الباي د ع خاصة العلماء، من العديد إليھ جلب

من ش ج ع ذلك معتمدا ي سبا حتالل من ران و محرر

والطلبة، املؤسساتالعلماء ناء و ؤالء ل بھ تقر جانب إ ذا

وتخصيص الكتب وتوف بمعسكر املحمدية املدرسة العلمية

مؤسساتھ و العلم ل أ ع للنفقة   .وقاف

من معسكر علماء مواقف إبراز الدراسة ذه منا ما إن

مع آنذاك، زائر ا ا عاش ال ية واملص امة ال القضايا عض
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يان ةت الف خالل وخاصة ذلك، وراء انت ال سباب و الدوافع

غ سام، ا حداث و بالصراعات املليئة د الع ذا من املتأخرة

يقف فلم نجازات، و نتصارات من تخلو ال الوقت نفس ا أ

م مواقف بإبراز الدي م واج أدوا بل حياديا، موقفا معسكر علماء

وضوح ل   .ب

العثمانيةموق -   السلطة من م   ف

آنذاك،       معسكر علماء ا عل ركز ال القضايا ن ب من إن

انوا م م ا كث أن املصادر فتذكر العثمانية، السلطة من املوقف

ن، للعثماني ن واملدعم املساندين من انوا م أل البايات من ن مقر

وخاصة الرسمية للوظائف م تول خالل من ذلك الشرعيةونلمس

عدد و ن العثماني تراك تمجد كتابات من خلفوه وما ا، م

م وانجازا م انة. انتصارا وم حظوة نالت ال العائالت ن ب فمن

ا أفراد عض تو ال املشارف عائلة نجد املنطقة، بايات لدى

عبد م د ع ح ال ا ذلك ع قوا و الشرعية، املناصب

أ و منالقادر، ان الذي املشر القادر عبد العالم ا رأس ع ي

املناصب تو د وز رفض أنھ رغم كم، ا اب أ لدى ن املقر

أنھ راس أبو تلميذه عنھ يقول عليھ، عرضت ع" ال دد ال قليل

ام اح بذلك فكسب والوزراء، القواد من م دو عمن فضال مراء،

والسياسية كم ا ل ،ن" (أ راس محل)53: 1990.أبو ان أنھ كما ،

ال املستعصية القضايا من الكث ل إليھ ؤون ي م مشور

م رجعون" تواج و بونھ و الوالة، سائر و القضاة لھ يخضعون

هللا عباد مصا و الدين مات م عليھ م ل عو م ودأ إليھ
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يلتفت فلم مرارا القضاء عليھ وعرض تدين، عليھامل عرج وال " إليھ،

راس،ن( من). 53: 1990.أبو العكس فع ، املشر ر الطا ابنھ أما

املنصب نفس و و ن، العثماني د ع ع القضاء منصب تو أبيھ،

املشر سقاط مصطفى هللا عبد بن محمد تواله ابن(الذي

غ م). 333-332: 1961. املختار، وال أعلنوا من أبرز من ولعل

نجدللعثمان شرعية، بصبغة زائر ا م وجود وأصبغوا ن ي

حاسمة مرحلة ش عا الذي املعسكري الناصر رأس أبو افظ ا

م ل ن العثماني أن يرى و ف العثمانية، زائر ا خ تار من ة وخط

م قدوم منذ ا ا لس الكث موا قدَ م أل زائر ا ع كب فضل

د انت ال خطار ل ا ع منوصدوا املوقف ذا ونلمس ا، د

إ م لقدوم يؤرخ و ف املوضوع، ذا عن مؤلفاتھ كتبھ ما خالل

لطلب استجابة ان ذلك أن ن ب و م، استقرار وكيفية زائر ا

م إل ان الس أرسلھ الذي الصا" النجدة العالم رأى وملا

سليم السلطان إ كتب وسط املغرب سواحل ع ن سباني

باشا،ال حسن بن الدين خ نظ ك ال من جندا فبعث ي، عثما

املار خ التار زائر ا م) ـ923أي( فاستوطنوا ملك دار ا وجعلو

فتحوه ح املر برج النصارى وا وحار املغرب عملة وكر

العاشرة املائة من ن ع وأر ثمان راس،ن" (سنة ).  510: 2002.أبو

ا إليھ ب يذ الرأي منونفس ان الذي الراشدي نون بن

فنجده ي، الثا ران و فتح م وسا الكب محمد الباي من ن املقر

زائر، ا تجاه العثمانيون ا أدا ال ليلة ا باألعمال يقر بدوره

خطر من ان الس أنقذوا م أخوه" " الكفار" وأ و عروج قتل -وملا

اق إ جل-ع ما ثال خ–بقي الكفرة-الدينأي يصادم
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غنم و فل و م شمل ت ش ف البحر م الق و زائر ا عن م دافع و

ا ل أ س و م نون،ر" ( سف عن). 441- 440: 1973. ابن أما

عام زائر ا مدينة من بذلك1521خروجھ قام أنھ فيؤكد

بن أحمد أمام زم ا فلما ا، ا س من ماالقاه ب س مضطرا

أ رأىالقا الدين خ أن نون ابن يذكر ناك و جيجل، إ

الرسول وسلم–منامھ عليھ هللا زائر"  -ص ا تركھ ع عاتبھ

ا إل شوقھ ر" (و نون، الفضل). 441: 1973. ابن م إل رجع يُ كما

ات ر ا ل اء وإ يالة أرجاء ستقرار و من باب است

انت ال سلطةالتمردية إال تبق فلم م، مجي قبل املنطقة ا ش ع

ن العثماني سلطة ا إ البلد، تحكم ودانت" واحدة ا عصا فدوخوا

يبق ولم الشقاق مواد بت وذ ن، الف عروق فانقطعت ا، ل أ م ل

م غ يك ان ما واختصروا م، سوا من ثائر وال م، غ صائل ا

بالقبائل، الثورة من امللك نلطلب الف وإثارة روب ا وإقامة

الئل ر"  (ا نون، أن). 442- 441: 1973. ابن فيھ شك ال ومما

انة وامل ظوة ا نالوا ن، العثماني ساندوا الذين العلماء ؤالء

وأصبحوا الشرعية الوظائف فتولوا كم، ا رجال لدى املرموقة

أبو افظ ا ؤالء ن ب ومن م، قبل من وتقدير ام اح راسمحل

ا م عزل أنھ غ طابة، وا القضاء ثم فتاء وظيفة تو الذي

ن( م1797-1796/ ـ1211عام راس، من).24: 1990.أبو ان أنھ كما

الدرقاوي، ف الشر ابن عليھ ثار الذي مصطفى الباي من ن املقر

سميت بمعسكر مكتبة لھ ب قد الباي ذا ان ب" و املذا ت ب

عة ضفى،وق" "ر واملحب ، و ليل وا صفى، امللك ا بنا د

مصطفى الباي عام" السيد فرطاسة موقعة الباي ذا قتل وملا ،



 
 حممد بوشنايف .د                   موقف علماء معسكر من بعض القضايا السياسية للجزائر خالل العهد العثماين

 

19 

لذلك1805 ا كث راس أبو ا.  تأثر ترميم إعادة نوى وعندما

مائة قدره املال من بمبلغ عثمان بن محمد الباي أمده ا وتجديد

ما ل ب زه ج الباي ونفس ال، ألداءر السفر نوى ملا إليھ يحتاج

عام عودتھ وعند ، ا ضة مائة1812/ـ1227فر إليھ قدم م

راس،ن( محبوب املساندين). 76-75: 1990. أبو العلماء ان و

محمد الباي ا عل اعتمد ال ساسية القوة ن للعثماني

القيادة)1779/1796(الكب مناصب م منح حيث ران، و فتح

انوا ؤالء ألن اط، الر داخل الطلبة ش ج مع التصرف ة وحر

بن محمد َعن فمثال ا، كب اما اح م ل ون كنَ و م شيوخ يقدرون

شرف ذلك قبل ان و اط، الر ع ول املسؤول ال ا هللا عبد

بن املصطفى محمد لف كما بمعسكر، املحمدية املدرسة ع

ا اتبھ الدحاوي، الفتحزرفة أثناء ع الوقا ل يل ب اص،

ذلك نون ابن يذكر الطلبة، إ تصل ال رزاق و املؤن وتقييد

ا ف جاء مما نون،ن( قصيدة   ):228: 1973.ابن

جبل املوت وى عن ح ل من بــل ا ن املرابط   ورتب

بطــل و مام مقدام ل و        و الضالل باد بدى ـــبطمنذ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــلـ   ـ

ــ ـ ا لشيخنا ـــــمؤمرا ــ ــ ــ ـــ ألحـ محمدا ــــال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ باإلجـ ــق ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــاللــ

ــران و مدينــة ــ ســبان يحاصــر ــ الكب محمــد البــاي ــان وملــا

أرســــل1791عــــام طـــــالم، بــــن محمـــــد الســــيد اتبـــــھ و محلتــــھ ـــــ قا

ة ــــ أســ ــــن مـ ــــن أمكـ ــا ــ مـ ــــراء شـ ــــا مــ ا إيّ ــا ــ لفـ م املغـــــرب ملـــــك ــ ــ ـ إ ــــة ديـ

حيـث طـارق جبـل ـ إ طـال ابـن توجھ ناك ومن صار، ا ملواصلة

معــــھ أحضــــر عــــدما البــــارود"رجــــع مــــن ن وخمســــ قنطــــار ــائ ابــــن(  "مــ
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نون، قـــــد).247: 1973. ر ـــــ ــاء ــ العلمـ ـــــؤالء ـــان ــ ــــموإذا ـ وال أعلنـــــوا

نظـــرة الســـلطة ـــذه ـــ إ نظــر آخـــر صـــنف نـــاك ف العثمانيـــة، للســلطة

ـــؤالء ومـــن املظـــالم، أنـــواع شـــ ان الســـ كـــت أ ـــا أ ا ــ ـ معت مغـــايرة

ـــ ع املشـــرف ـــان الـــذي القـــادر، عبـــد ـــ م والـــد الـــدين ـــ م الشـــيخ

ــــــرض عـ ــــد ــ قـ ــ ــ ـــ خ ــــذا ــ ـ ـــان ــ ــ و ــــة، ــ القيطنـ ــــة بمنطقـــ ــــة ــ ـ القادر ــــة ـــ الزاو

ا القــبضالضــط عليــھ ألقــى ن حــ الغــرب، بايــات آخــر حســن، البــاي د

ولـــم القـــادر، عبــد ولـــده مــع نھ ـــ قــام حيـــث ــران و ـــ إ واســتقدمھ

تـھ عقو فخففـت املخـزن، أعيـان أحد تدخل إال الباي لدى لھ شفع

ــــران ــ و ــ ــ ــ ــة ــ يـ ا ــــة قامــ ــــ ـ ب( إ ــــزاري، مــــــن)361: 1990.املـ ــــان ــ ف ،

الشــــي وقــــف أن ادثــــة ا ــــذه ــائج ــانتــ ملــ محايــــدا موقفــــا الــــدين ــ ــ م خ

ـــــة مواج ــــ حســــن البــــاي ملســــاعدة ــــب ولــــم املنطقــــة، ــا ســ فر غــــزت

عبـد ابنـھ ـ وح سـابقا، الزوايـا رجـال مـع ـال ا عليـھ ـان كما العدو

املقاومـــة قيـــادة تــو ملـــا ن العثمـــاني مــن مماثـــل موقـــف لــھ ـــان القــادر

ي......( حيث   ...).سعيدو

نفسإن يطرح الذي دفعتالسؤال ال سباب يكمن اح بإ ھ

معسكر علماء صوص ا و العلماء، تجاه م موقف غي إ ن العثماني

عذرا نجد وقد ران، و فتح و سبان اد ج فضل م ل ان الذين

عشر التاسع القرن مطلع اندلعت ال الثورات تلك بأن علم ملا ؤالء ل

ما ذا و يا، دي عا طا مناتخذت خيفة يتوجسون ن العثماني ام ا جعل

مرة م عل يثوروا أن من خوفا شديدة رقابة م عل وفرضوا دين، رجل ل

الذي حسن الباي د ع ج ل ش للعلماء القمع ذا رز و ك" أخرى،

بالرعية وعبثھ وغصبھ وغيظھ وغضبھ  " ظلمھ
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ب(  أنھ)349: 1990. املزاري، كما ال" ، ع أ والشرفاءاج ولياء و علماء

املحارم تك و الضالل منھ وك والتعدي، والظلم ور ا منھ فبان والرعية

لدماء موجب غ والسفك الفساد منھ وك وتك وتج وطغا دي، وال

ب"( العباد أواخر). 350: 1990. املزاري، عاصروا الذين معسكر علماء ومن

موقف م ل ان و ي العثما د حامدالع نذكرأبا آنذاك السلطة من معارض

ا اعت ال الدرقاوة للثورة دعمھ خالل من ذلك ونلمس ، املشر

ن العثماني ظلم من ان للس تراك" مخلصة شوكة اشتدت ملا أنھ وذلك

الظلم ة ك من الناس لقت من...وما م ينج أن الليل سواد هللا دعوا

ل الو م" ( ذلك القادربن)196ورقة.أبوحامد، عبد عث هللا أن يرى و ف ،

سلطھ الذي يف ا ذا من ان للس ومخلص كمنقذ الدرقاوي الشرف

العثمانيون  م   .عل

سبان- مع املتعاملة القبائل من م   موقف

ومعسكر    عامة زائر ا علماء أثارت ال القضايا ن ب من إن

مع  املتعاملة القبائل قضية عخاصة، اصط ما أو سبان،

بـ م س"سمي ع"املغاط للتجسس سبان م استخدم الذين ،

ع م ل عيونا انوا ف ران، و ضوا استقرت ال القبائل

سبان م ل ا يضم مادية اسب م مقابل م جلد ب لقد. حساب

التا و امللة عن ؤالء خروج ع معسكر علماء فتاوى اتفقت

سبانفإ عامل كما عاملون عبد. م العالم الوضع ذا دفع

املوسوم كتابھ تأليف إ املشر أخبار"القادر الناظر ة ب

عامر كب عراب من ن سباني والية تحت ن فيھ"   الداخل ذكر

و فرق بثمانية ا حدد ال القبائل ذه عن مفصلة : معلومات

غ حميان، شافع، شتل، ،كر ع أوالد هللا، عبد أوالد ة، ق مرة،
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بأن. الونازرة يرى الذي زرفة ابن العالم إليھ ب ذ الرأي ونفس

م صغار ناء باست م وسب م قتل فيجوز كأعداء، عاملون ( ؤالء

م زرفة، تخلوا). 84: 2003. ابن م أل ؤالء يذم فنجده راس أبو أما

عر  مقابل افر لل م اعو و م جلد ب معن سب ف الدنيا، من ض

م ولوال املنطقة، ع سيطرتھ وأحكم نفسھ ة تقو من العدو تمكن

الزمن من املدة ذه ل البقاء لھ أمكن عراب" ملا ورغب

مثل ي، جا نفسھ ع دين رقيق ل إليھ انحاز ح ي الفا عرضھ

شيعتھ، وصاروا يمان ضعيف ل من عامر و وحميان ة ق

نفقو املسلم جميع ع عيونھ انوا و شوكتھ م أبو" ( ت

وراء) 256: 2002.راس،ن ب الس انوا م بأ ؤالء راس أبو م و

م، عزائم ثبطوا الذين م ف ان، للس املقاومة محاوالت ل فشل

ي ر ا م عتاد امة و م وك سبان بقوة م يخوفو انوا " ف

ال بأن ن املرجف أخبار نود،والسيما و وآلة جنود ل أ نصارى

بالدخول دائما ذلك ون لي ينصدع، ال م ورأ ينقطع ال م وعدد

املخذول  افر ال ذمة راس،ن"( تحت   ). 256: 2002.أبو

ران- و فتح و معسكر   علماء

انت ا ّأل اد، ل قبلة ي العثما د الع طيلة زائر ا انت

ية ورو للغارات التعرض ا)رالكفا(دائمة ا س ن ب شرت فان ،

العلماء يكن ولم دائم، نفار اس حالة ا ش ج ان و اد، ا روح

املعارك، عند الصفوف يتقدمون م م الكث ان ف ذلك، عن بمعزل

هللا، يل س ية الت ع م خط خالل من دين املجا حضون و

عام ول ران و فتح العلما1708فخالل من جماعة ءشاركت
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عن نا يخ كما ، املشر القادر عبد املعسكري العالم م وم ذلك

الناصر راس أبو تلميذه راس،ن( ذلك ).                                                                                                                           53: 1990.أبو

وأطنب ران و فاتح بكداش محمد الداي ذكرى راس أبو خلد لقد

قال ن ح املجادة" مدحھ جامع إمام و باكداش محمد وقو

ر، السعادة مطالع در و ر، القائمز انية الر الفتوحات  أبو

العثمانية الدولة القتال...بصدقات ألجل إال مارة أحب أبو" (وما

ع)511- 510: 2002. راس،ن عظيمة عمة صاحب ه اعت لقد ،

ران و فتح و أال زائر، محمد" ا ا خصال اجتمعت وقد

وأ والرضوان والسعادة بالنعم أتحف وقد ي دوال عمةبكداش ي

فناؤه ومنع داؤه وعظم فقدوه الذي ران و لثغر فتحھ من أعظم

أرجاءه راس،ن" (وحمت شارك). 167: 2005.أبو ي الثا الفتح وخالل

محمد الباي ان و سبان اد ج معسكر علماء من معت عدد

إليھ ل و الذي الراشدي نون ابن م عل عتماد شديد الكب

ا..... أمر ومحمدومحمد الدحاوي زرفة بن هللا عبد بن ملصطفى

بقيادة حوا بن ر الطا معسكر قضاة قا ف لّ أنھ كما بوجالل،

أنّ غ ران، و لفتح م بي ماس ا وإثارة الطلبة، من ون يت ش ج

عطينا و الفتح، قبل د ش اس حوا ي"ابن ما ا الثغر " صاحب

فيقول  ادثة ا ذه حول هللارحم–فرجع: "تفاصيال فلّما-ھ إليھ

مكحلتھ وسدد و العدّ نحو ذراعھ) بندقيتھ(توجھ ب أص ا مي ل

دخلت ثم عضده منت من خرجت ندقة ب كحل قرب يمن

فو هللا–جوفھ البالء-رحمھ من الطلبة ع إصابتھ انت و ،

م أكتاف الكفرة وركب ليم والرزء بالسيد... العظيم الطلبة ب وذ

ليلةال أول العشاء صالة عقب ن بليلت ذلك عد فمات مرتثا ر طا
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من ياء ا معھ وعدم خالق، محاسن بفقده فقدت ، و جمادى من

مصاف، مثلھ أحد يبق ولم نصاف و الوفاء ب وذ طالق، ع أمثالھ

امدة ا والقرائح امدة ا العيون كتھ هللا- و فسيح- رحمھ وأسكنھ

وأحل نان والرضوانا الر منازل ن" (ھ نون، خلد). 237: 1973.ابن

ية الن الكتابات من مجموعة ي والثا ول ران و فتح معسكر علماء

دين، املجا سال واست م ود وج ن الفاتح مآثر لوا ف والشعرة،

مؤلفھ الراشدي نون ابن فكتب م، م والطلبة العلماء وخاصة

ب ا" املوسوم يالثغر را الو الثغر سام اب ي ابن"ما ل ن ح ،

كتابھ ي الثا الفتح أحداث املحمدية" زرفة ة الس القمرة ،"الرحلة

كتاب ألف الذي الناصر راس ي أل سبة بال ال ا سفار" وكذا ائب

خبار   "ولطائف

ية- الدي الثورات من م   موقف

ال     مطلع الغرب بايلك منعرف سلسلة عشر التاسع قرن

د نر لسنا ونحن ن، واملرابط الزوايا رجال ا قاد الشعبية، الثورات

ا، م معسكر علماء مواقف إلبراز س وإنما ا، أحدا نفصل أن

البالد ع اال و ا واعت الثورات ذه عارض من أبرز من ولعل

ا تلك أن نظره ففي الناصر، راس أبو العالم ثاروالعباد ال لثورات

إحداث ا غاي تمردية ات حر إال ما ن العثماني ع ا ا أ

فتنة،. الفتنة ا سما ال درقاوة، لثورة معارضتھ عن ع لقد

يقول كتب ملا كما" رحلتھ ا، ف نكن لم وأنا درقاوة، فتنة عمتنا ثم

اج ل الشع عامر الشيخ   قال
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يوسف ل: بن فتنة نا خطب والوقد بررة، أتقياء ا ف نكن م

فجرة اء ن"(أقو راس، ذه). 25: 1990. أبو ل معارضتھ " الفتنة" ورغم

ا ل مساندتھ مة من عصره، علماء من ككث ينجو، لم أنھ إال

الذي كتابھ تأليف إ ذلك دفعھ وقد حساده، من وشاية ب س

درقاوة" سماه حرب الشقاوة راس". درء أبو ان أبدىوإذا قد

ا، يدعم نجده معسكر من آخر عاملا فإن الثورة، ذه ل معارضتھ

حامد أبو إنھ ، الفر حتالل ء م عد ذا مؤلفھ كتب أنھ رغم

عد املغرب إ أ الذي من1830املشر العديد ألف ناك و ،

درقاوة، ثورة ا وم القضايا من العديد إ ا ف تطرق ال الكتب

املشرا" ففي بن" سام القادر عبد دفعت ال سباب ن يب

تزايد إ ذلك رجع و ن، العثماني ع الثورة إ الدرقاوي ف الشر

للرعية م اد واضط م ب" ظلم س م عل هللا فسلط

سية...الظلم الغر ة الزاو من ة الدرقاو الطائفة ذه من صا

و  ل أ من شرذمة م عل قام ة االشرفاو دي وملتانة قليلة سيلتھ

املحال شمل ا ت فش جليلة فئة ا د ع م" ( ووثوق حامد، . أبو

سام قوة.)196ورقة. ا بفضل ن، الدرقاو أن حامد أبو يذكر

فرضوا كما املنطقة، ع م سيطر أحكموا م، وصدق م إيما

املدد ع صول ا إ العثمانيون معھ اضطر ران و ع حصارا

زائر ا داي آنذاك–من باشا وملا- مصطفى البحر، ق طر عن

التدخل منھ يطلبون املغرب سلطان اتصلوا صار ا م عل اشتد

إيقاف تلميذه من ليطلب الدرقاوي ي العر قة الطر شيخ لدى

عث" الثورة ال سبل م عل سدت وا ران و م حصار اشتد ملا

الغطر  ف للشر يومئذ زائر ا سليمانملك موالي يع الر ي أ ف
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أسالفكم أن فيھ لھ قول و ھ مكتو ستعطفھ املغرب سلطان

ال واحدة يدا انوا كية ال الدولة ملوك مع ة العلو الدولة ملوك

الوسيلة درقاوي علينا القائم ذا أن غ م بي  شاجر

إيالتكم من ية...وشيخھ ا فرأس بطائفتھ يمده الذي و و

و  عندناعندكم ا م" ( ذن حامد، سام. أبو يتعارض.)200ورقة: ا

فإذا ة، الدرقاو الثورة تجاه راس ي أ موقف مع حامد ي أ موقف

حامد أبا فإن وشقاق، فتنة رجل الدرقاوي يرى خ ذا ان

ح والتواضع، التقشف عليھ غلب بالشرع ا ممس رجال فيھ يرى

عليھ قدم ملا ي العر شيخھ استجابةأن ثورتھ إيقاف منھ ليطلب

وجده سليمان السلطان ا" ألمر تار للسنة عا تا بالعدل قائما

ورده ك ي وال رفده يمنع ال للمعصية مجانبا للطاعة حفظا للبدعة

رقة ا س لل م" (مالزما حامد، سام. أبو ذا.)200ورقة: ا إن

مر  ة الدرقاو الثورة من ن العامل موقف نتماءختالف إ ده

بالكتاب ا متمس سلفيا ان راس فأبو ما، م واحد ل ل املذ

ا درقاو حامد أبو ان ن ح ا، ا وأ للطرقية معارضا والسنة

ا بأ رى و قة الطر ذه يمجد و ف كتاباتھ، خالل من نلمس كما

ا بتعاليم قتداء و ا إتباع وجب ولذا خرى الطرق ن ب صوب

اوتر  أوراد كث" ديد ا فتح ب قر اد واج جد ق طر م ق وطر

ن قت للطر ة نا انت و والسمعة اء الر عن عيدة ا أي–خ

والشاذلية ندية سائر-النقش ن ب من ة الدرقاو بالطائفة عرف و

السنة عة متا موا ال م أل ا ل بأ لالقتداء حق ف الطوائف

البدعة اب ارت عن م(وجنبوا حامد، سام. أبو        .)215ورقة: ا
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ي العثما د الع خالل معسكر علماء أن القول، وخالصة

ا عاش ال ية املص حداث من كث صناعة كب بقدر موا سا

ذلوا و م مجتمع ل مشا شوا عا عاملون علماء بحق م ف املنطقة،

كما ا، ل الشرعية لول ا إليجاد م ود ج منقصارى انوا م أ

شرف فنالوا خرة، أجل من م أنفس باعوا الذين دين املجا

وأن ، ي الثا ران و فتح د ش اس الذي حوا بن ر الطا ادة الش

ظوة وا اه ا عن والبحث املناصب وراء يركضوا لم م م ا كث

ف والذين د، الع ذلك علماء من كث حال عليھ ان مثلما

ال ابن م دايةعض ال شور م كتابھ ون  .ف

  :املصادرواملراجع
 ملخطوطاتا*

أبوحامد،-  املشراملشر سام كا رقم بالراط، العامة زانة با مخطوط ،2276 .  

املطبوعة*    املصادرواملراجع

أحمد -  بن الناصرمحمد التحدث). 1990. (أبوراس ومنتھ لھ وعمتھفتح ري  بفضل

الكرم( عبد بن محمد وعليق وضبط زائر). تحقيق للكتاب: ا الوطنية  .املؤسسة

ع -  بن محمد بن أحمد نون بن الثغر). 1973. (الراشدي، سام اب ي ما الثغرا

ي را دي( الو امل البوعبد وتقديم ا: قسنطينة). تحقيق سلسلة ، ص التعليم وزارة شورات اثم  .ل

أحمد-  بن الناصرمحمد زرة). 2002. (أبوراس وا ران و شأن السندسية لل ا

شر. ندلسية وال للطباعة   .دارصنن

غا-  عودة بن و). 1990. (املزاري زائروإسبانيا وا ران أخبارو السعود سعد طلوع

بوعززي(  فرسا ودراسة وت). تحقيق   .سالميدارالغرب: ب

املختار-  بن الطيب شم). 1961. (الغر ا قبائل سب عم مطبعة: تلمسان. القول

خلدون    .ابن

الكرم- عبد ون والوالية). 1987. (الف العلم اد من حال كشف داية ال شور  م

أبوالقاسم( هللا سعد وعليق وتحقيق و)تقديم الطبعة وت. ، .سالميدارالغرب :ب
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معسكر علماء عند ى الك سية الفر   الثورة
نموذجا -  الراشدي نون بن   -أحمد

معسكر. د جامعة خية، والتار جتماعية البحوث مخ بوغفالة،   ودان

الراشــدي  نون ــ بــن محمــد بــن أحمــد كتابــھأشــار الثغــر"ــ

ي را ــــو ــ الــ ــــر ــ الثغــ ــــام ــ ســ اب ــ ــ ــ ــ ي ــا ــ ــ مــ ــ" ا ــ ــ ــ ــھ ــ ــ تأليفــ ــــن ــ مــ ــ ــ ــ ــ انت ــــذي ــ الــ

رمضانا من ـل1207امس أفر ر لشـ املوافق املنـاظرة1793ـ ـ إ م

ـــا" املحاجـــة" ر تحر عـــد ـــران و ـــ ســـبان ن باملســـيحي جمعتـــھ ـــ ال

ــــام ــ ــــورة. 1م1792عـ ــ الثــ ــــداث ــ وأحــ ــــادئ ــ مبــ ــــتعرض ــ اسـ ــــبة، ــ املناســ ــــذه ــ ــ و

ــا ـ م موقفـــھ ل ـــ و ـــا حي ـــ ى ـــ الك ســـية ــ. الفر ـ ال خبـــار وجـــاءت

ومفصلة دقيقة ا ساأورد فر إ ارتھ ز بعد س الذي و و   . ؛

ا استقى أين نونفمن أِمنبن وتفصيال؟ دقة خبار ذه

الغرب بايلك مع ن قتصادي ن املتعامل من أم سبان بان الر

الكب محمد الباي م ستقبل ان الذين ن ي ور القناصل ومن

املجتم عن كتعب الثورة ذه واقع و ما ران؟ وتطوربو الفر ع

لھ ان ل و ا ع كتب ماذا نون؟ ابن منظور من ي الغر الفكر

                                         
عامو 1 عد تو الراشدي، نون بن محمد بن تو1796أحمد ومؤرخ، وأديب فقيھ م،

محمد لدى الغـربالكتابة بـاي زائـري، الكب مـن ا ـ انت العثمانيـة، الدولـة عـن ن املـدافع مـن

املسـ ي:  " كتابـھ را الثغـرالــو سـام اب ـ ي مــا أفرـل" الثغـرا ـــ،1207رمضـان5/م1793ـ

خرى مؤلفاتھ من التارخ، ذا عد وقعت ال الفرسية الثورة يذكرأحداث لم عقود"لذلك

  ".املحاسن

ي، ســــعيدو ســــالميناصــــرالــــدين للغــــرب ــــ غرا وا التـــــار اث ــــ ال ن"مــــن مـــــؤرخ تــــراجم

ن وجغرافي وت،"ورحالة ب سالمي، دارالغرب ص1999، ص ،493  - 443 . 
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أن ستطيع مدى أي إ املثال، ذا من وانطالقا ا؟ بحقيق و

عشر التاسع القرن زائري ا العقل عالقة موضوعيا ما ف م نف

ة الفكر ية الب طبيعة وندرك ر؛ التنو وفلسفة ية ور بالقيم

زةالسائ أج و املجتمع الفاعلة املجموعات لدى آنذاك دة

كم؟   ا

سية الفر الثورة أحداث عن ة املغار كتابات اختلفت لقد

عام غاية إ ا بداي من ذا و ميالدي، عشر التاسع القرن خالل

وحكم1799 القنصلية د ع بداية و دارة ومة ح إلغاء خ تار م؛

بونابرت ذ. نابليون اوتمايزت ووصف ا م حيث من الكتابات ه

وذلك ا، داف وأ ا وأسبا للثورة ا تحليل حيث ومن حداث، ذه ل

والسياسية خية التار وظروفھ ووظيفتھ عالم ل لثقافة . تبعاً

ن واملؤرخ العلماء من ا عاصر من عض عند الثورة ذه فصورة

من ي الثا النصف ا ع كتب من عند ا صور عن القرنتختلف

التقليدي تجاه ن ب أيضاً أك التباين تعمق و عشر، التاسع

ا أور إ انتقل من ن و سالمي، الفكر التجديدي تجاه و

ا أور ل ش انت ومن الثورة، ذه ات تأث من جانب ع ووقف

والضالل العداء زمرة يصنف آخرا وعاملاً عنيھ ال فضاءً لديھ

و ( الكفر ربدار ا  ).دار

الثورة يجاز: أسباب و  ملام

ي ما الثورة أسباب عن الراشدي نون ابن « : قال

ت ب ما عنھ ضاق ح مصروفھ ك م ملك أن ذلك ب والس

فأشاروا وزراءه شار فاس امللوك ن ب الفضيحة من وخاف مالھ
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وال اح ن وال شراء وال بيع سوغ ال مطبوعة رقاع منباتخاذ ء

، كث ثراء منھ يجتمع لكن قليالً ثمنا ا ل ن وع ا، إال املعامالت

ذلك قبولھ. ففعل عدم وأعلنوا أنكروا عليھ الناس وقف انوا… فلما و

فرق  ثالث ابر: ع وفرقة علماء، وفرقة رعية،   .1»… فرقة

الثورة، أسباب لتحليل متواضعة ولو نون، ابن من محاولة ا إ

يجةفب ن املالية زنة ا إفالس إ أشار ا، أحدا من عضاً عرض أن عد

امللوك شماتة لتفادي زئية ا لول ا وإ القصر، مصارف فراط

الضربة، ل ش التحايل لول ا ذه ومن ، املا ز ال ذا وتجاوز

ن قطاعي حقوق امتالك إ البورجوازة لدفع مالية سندات وإصدار

والنبالء سة الكن رجال حقوق و   .املصادرة؛

يمزق ان الذي الطبقي بالصراع املناسبة، ذه نون ابن ونوه

عشر الثامن القرن اية الفر العامة،" الرعية." املجتمع م و

ن، والبورجواز ن الفالح من غلبية مثلون يئة" العلماء"و م و

الدين رجال من وس عالمل و والعمالة لألرض ن املالك سة الكن

متيازات" ابر" والتعليم، اب أ النبالء أو قطاعيون م و

املتنوعة والسلطات القضاء… الالمحدودة و كم ا ش… من ا إ

إ. والضرائب امتد بل فحسب الطبقات ذه ن ب يقم لم الصراع ذا و

طبقة ل  .داخل

                                         
الراشــــــدي، 1 نون ـــــ بـــــن محمـــــد بـــــن الثغــــــرأحمــــــد ســـــام اب ـــــ ي مـــــا ا الثغـــــر

ي را وزاالــــــو شــــــورات م ، البوعبــــــد ــــــدي امل تحقيــــــق والشــــــؤون، صــــــ التعلــــــيم رة

قسنطينة، البعث، مطبعة ية، ص1973الدي ،224. 
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نو  ابن عاصرواإن الذين ي العر العالم القالئل من ن

ى الك سية الفر و1789الثورة ا أحدا عن وكتبوا فالذي. 1م،

التجاذبعاصر يطبعھ خاص ظرف و حينھ؛ عنھ كتب و دث ا

ميع ا عرفھ أن عد دث ا ذا عن يكتب الذي س ل ضاري، ا

حقيقتھ وتت   .وتتوفرمادتھ

العنا عاشوا2يابن الذين ومن و ومواطنھ، نون معاصرابن ،

القرن من ول والنصف عشر الثامن القرن من ي الثا النصف

كتابھ تھ ج من قال عشر، املحمود" التاسع ملوك" …الس عن

الكفر بأئمة م ع والذين ة، الف ذه ل ك ية ور الدول « : وزعماء

يت م أمردنيا ع م الظلم. ادحون ف نارمن ا وحظوظ م أنفس وى ول

افتون وعدم. 3»ي ي سا والفكر ي ور العقل عن حديثھ عد و ف

التنافس إ مة م عبارات ولو ملة ا ذه أشار ما، إل ن املسلم حاجة

امللوكالطبقي ظلم رة ظا تف وكذا ي، ور املجتمع اد ا

                                         
حملـــة 1 ــ أشــارإ الفرســـية، للثــورة املعاصــرن ــوأحـــد الرــاطي، ف ِ يّ الُضـــعَ املــؤرخاملغرــي

الثــورة ـذه ل ــ و حـداث ــ شـرإ لــم ولكنـھ إســبانيا، غـزو ــ مصـروإ ــ ع والضــعيف .نـابليون

ـــومحمـــ الســـالمالرــاطي عبــد بـــن انـــة)م1818- 1752(د م لـــھ ومـــؤرخ، أديــب وفقيـــھ، مـــرابط ،

بــــ املعـــروف التـــارخ ـــ ربكتابـــھ اشـــ والســـلطة، العلمـــاء الضـــعيف: "عنـــد الدولـــة"أو"  تـــارخ تـــارخ

 ".السعيدة
ي2 العنــــا ابــــن محمــــود بــــن وواله)م1851- 1775(محمــــد زائر، بــــا نفــــي ا القضــــاء تــــو ،

الفتــــو  ـــــ ع ســــافرمحمــــد باإلســـــكندرة، نفيـــــة ا ـــــ ى وإ ن العـــــري واملشــــرق املغـــــرب دول ـــــ إ

بــ هللا سـعد أبـوالقاســم سـتاذ سـميھ سـالمي: " اسـطنبول، العـالم ـ التجديــد وكتابــھ". رائـد

املحمود" عام" …الس رة بالقا  .م1826ألفھ
ي،3 العنـا بــن محمـود بـن نــودمحمـد ا نظـام ـ املحمــود محمــد،السـ وتحقيـق تقـديم

زائر، ا للكتاب، الوطنية املؤسسة زائري، ا الكرم عبد ص1983بن  .203م،
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أ م بداد النبالءواس ن قطاعي أمراء من م حاشي سلل و ا، ور

سا بفر حدث ما ذا و اره، واحت كم ا   .إ

للثورة و ع الوصفي: الوقا العرض   دقة

كتابات   ومرتبة مفصلة ترد لم سية الفر الثورة ع وقا إن

رحلة وردت مثلما ا نا أحص ال ة عتبار"املغار صفوة

م قطاربمستودع و امس" صار ا م قرن1لـب بحوا ذلك وقبل ،

ي" را الو الثغر سام اب ي ما ا تـزال" الثغر ال والثورة

عليھ« : مشتعلـة فأجروا م ر ق يد تحت فبقي م ملك ع غلبوا و

والن مر عن وفطموه مؤونتھ يكفيھ ع… رزقا يق التض وازداد

ب فظفروا م م رب ف م أنملك مر آل ثم ينجو، أن اد وقد ھ

بألقاب يلقب ال السوقة جملة من وه وص لية بال امللك عن عزلوه

ا مل يقتلوا لم م بأ قتلوه إذا العذر م ل ون لي ا غ وال امللك

الناس عوام من صا قتلوا م… وإنما ملك قتلوا   .2»… ثم

عل جابة من البد مطروحا أصبح ما م سؤ منإن و و يھ،

خ؟ التار ذا و ؟ با وترت دقة خبار ذه نون ابن استقى أين

                                         
ومــــؤرخ  1 وعــــالم أديــــب الثالــــث، م ــــ ب محمــــد بــــن مصــــطفى بــــن محمــــد -1840(ــــو

ســنة)م1889 س بــار زار باإلصــالح، ــتم وا السياســة عــاطى تــو1875/ـــ1292، م،

كتبھ ر أش س، تو امة قطار" وظائف و مصار بمستودع عتبار طبـع" صفوة

قيا وإفر وآسيا ا أور إ رحلتھ فيھ ل أجزاء،    .خمسة

- ، ـــــ التو ـــــامس ا م ـــــ ب قطـــــارمحمـــــد مصـــــارو عتبـــــاربمســـــتودع ،1طج،5،صـــــفوة

وت، ب دارصادر، بمصر، عالمية ص3ج،1مجـ،1302/1303املطبعة ،102. 
صابن 2 السابق، املصدر  .225 نون،
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و فرساو إ زارتھ بعد س ن. 1الذي املتعامل من ا استقا ل

القناصل ومن الغرب؟ بايلك مع ن والفرسي سبان ن؛ قتصادي

إ ش مثلما الكب محمد الباي م ستقبل ان الذين ن ي ذلكور

الدراسات؟   .2إحدى

أشار وإنما ا، غ إ وال طراف ذه إ نون ابن شر لم

املناظرة إ ران" املحاجة"فقط و سبان ن باملسيحي جمعتھ . ال

ا يرو أن يمكن ال ا وطبيع نون ابن ا جاء ال املعلومات فإن وعليھ

الث بأحداث خاصة تمامات ا لھ انت من الدوائرإال من قربا ان و ورة،

املعلومات ذه مصدر ان ما ور ية، ور بالشؤون تما وم السياسية

ان و واحد، عام سوى عليھ م قد يكن لم ران و فتح ألن عثمانيا؟

العثمانية والقيادات عامة ن املسلم اج اب محل يزال ال دث ا ذا

الث. خاصة سليم ي العثما السلطان أن ت ث ان) م1807- 1789(الثوقد

عام منذ اتصاالت لھ انت و بفرسا، با إ1786م وصولھ وقبل م

عد تصاالت ذه استمرت ثم عشر، السادس س لو بامللك العرش

ور  م ا النظام وتنوعتإعالن   .3ي

ا اطلع ال الكيفية حول نفسھ السؤال ن الباحث أحد طرح

عشر الثامن القرن سية،اللبنانيون الفر الثورة حوادث ع

                                         
الفقرة 1 اية نفسھ نون ابن م« : يقول أخبار من ب ال  .»يبلغنا
غــــالم، 2 معاصـــرلثــــورةمحمـــد جزائــــري عــــالم نظـــرة الفرســــية، والثــــورة مركــــز1789الشـــيخ ،

ران، و والثقافية، جتماعية ولوجيا و ن ص1995بحاث ،4. 
الثورة3 موضوع راجععن العثمانية والدولة سية   : الفر

ــادة،خالـد القــرنز ــ ن العثمــاني ــ ع يــة ور املــؤثرات ــ دراســة ــي، ور التقــدم شــاف اك

عشر، وت،1طالثامن ب شر، وال للطباعة دارالطليعة ص1981، ص ،60-50                                                                   .                  
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لبنان ن ب ة التجار ركة ا خالل من تم قد ذلك ون ي أن ض واف

عام مصر ع نابليون حملة خالل من أو ن، ي ور م1798و

ن سي بالفر ن اللبناني اك   .1واحت

ع الوقا جعلت ا أ إال ا مي أ رغم ذه، نون ابن وفقرة

باختصا البعض، ا عض وراء ادتتصطف ح خ، تأر دون و ر

ولو صوص، ا ع بامللك ا م ارتبط وما ا، بي فيما العالقة تختفي

بالثوار تتعلق أخرى ع بوقا ا ط ير أن حاول نون ابن مر. أن

امللك، عن أخرى معلومات يملك ان بأنھ الشك إ يدفعنا الذي

حركة من أك الثوار حركة واستعرض ا، ذكر عدم كردفآثر امللك

بھ الثوار اصطدام عند إال يذكره ال الذي أيضا. فعل، يدعو ما و و

زائري ا الغرب باي بالط مؤر عند الشبھ وجھ عن ساؤل ال إ

الكب سية2محمد الفر الثورة أحداث ن ب ثورة1789، وأحداث م

الثورة كأحداث الطاعة، عن خارجة ا يرو انوا ال القبائل عض

سنةالتجان زائري1785ية ا نوب ا غواط(م و ما ن ع

عمور  عشر!؟) وجبل السادس س لو امللك أن ذلك ع ل و

والداي الباي و مثلما بريء نون ابن ،!نظر ئاً بر ان ولو ح

م فال مقبولة غ امللك إعدام فكرة انت أن. و هللا سأل ان و ف

س ل رب، وا الفتنة استمر أور امل وإنما فقط سا   .فر

                                         
خــوري 1 ـــرئيــف السيا ــھ توج ــ ســية الفر الثــورة اثــر ــديث، ا ــي العر الفكــر ،

جتما طو وت،1، ب املكشوف، دار  .90ص،1943،
ـــ2 رافقـــھ و البـــاي، لـــدى الكتابـــة تـــو الــذي ي التلمســـا طـــال بـــن أحمـــد مـــثال م مــ

سـنة ن التجـاني ـ ع ـ1785حملتـھ رحلـة وكتـب وتـوم، بالبـاي بـا م ـان و ذلـك،

ة1804عام الدرقاو الثورة  .م
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تطورات استمرار مع ا، أور فعال ذلك عد حدث ما ذا و

سية الفر ون. الثورة يتحر دأوا و طر، با ا أور ملوك شعر لقد

بلنيمنذ الفاشلة1791أوت) Pillnitz(اجتماع امللك محاولة عقب م،

ر. الفرار بمظ رتھ أظ ال املحاولة نظرذه للثورة املعادي ائن ا

خاصة ن وتقليص. 1املتطرف بھ حتفاظ إ ن باملعتدل سيؤدي مرالذي

تم س ديد ا الدستور ور ظ غاية إ ا وقف ذلك عد و صالحياتھ،

امللك1791 وقعھ الذي أفرل. م النمسا مع رب ا يرون امللكيون ان و

الث1792 ع للقضاء فرصة ضعيفةم فرسا رت ظ وفعال زاد. ورة أنھ غ

استجوابھ عد حتفھ إ فأدى عشر، السادس س لو ضد التطرف

يوش. ومحاكمتھ با سرا تصل و الثورة انتصارأعداء يتم امللك ان لقد

رب ا عد لري قصرالتو عليھ رون املتظا فاقتحم وسية، ال ة النمساو

دانتو 1792جوان واعتقلھ عد) Danton(نم، أسرتھ مع أوت ر ش

يعة ش مؤتمروط. مجزرة امللك محاكمة و ة ور م با املطالبة دأت . و

فال عد لقد) Valmy(و امللك، صا غ التارخ اتجھ خرى واملعارك

إلعدام الوط املؤتمر واستدرجوا اليعاقبة ن املتطرف ات معنو ارتفعت

فش م ولك تدخلامللك املحاكمة و ن، وندي ا معارضة ب س لوا،

ي س تنفيذهRobespierre(2(رو وتم عدام قرار فصدر ديد، 21بال

  .م1793 جانفي

                                         
عند 1 امللك روب ل التحليلية الدراسة أنظر املعلومات، من د   :ملز

M. Reinhard, la Fuite du roi, C.D.U., Paris. 
ي 2 س رو كسيميليان ما التحمس)م1794 -1758(و وشديد شابا، محاميا ان ،

سي الفر نةللثورة وقاد اليعاقبة، نادي تزعم الثورة، قادة أبرز أحد وأصبح ة،

لية جو و عدم وأُ ن سي الفر من الف أعدم العامة،  .م1794السالمة
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ة، املغار والعلماء املؤرخون ا ضم لم امللك إعدام فكرة إن

ملكية إما ا؛ م ن ب قر أو ا ف يتواجدون انوا ال وساط ألن

نظامأو  جاء باً تقر لھ سالمي خ التار ح بل ملكية، شبھ

ي صالح. مل شمل بأن سليم ال ان بم ة الصعو من التا و

ل ك باإلصالح ؤالء يؤمن عندما ابتداء؛ كم ا نظام طبيعة

وللوحدة، كم ل رمز و الباي أو الداي أو فامللك لھ، تحمسون و

خ، وللتار ولألمن موللشرف تقدو و ن ي ور امللوك اجمون قد

ذا ألن صراحة، بمفرده ملك أي اجمون ال ولكن مع، ا بصفة

الباي أو الداي أو م إما و م بلدا واحد مثال لھ   .امللك

الثوار ومبادئ الناقص: حركة دراك و ستعالئية   النظرة

ستعالئ نظرتھ الراشدي نون ابن درجةبالغ إ ية

عنده م ف ؛ عل مستوى بأي م ل اف ع وعدم ن، ي ور احتقار

العقيدة وانحراف خ للتار ل ج ن التثليث(ب سلط) عقيدة و

الدين لة« :لرجال ل…وا أج م أ شك وال النصارى، م املراد

عتقادات سيما ال لة فيھ…ا م وكذ خ بالتار م ل ج و

  : ل أقو 

حمقـى أنـاس الروم سكتــوا  إنمـا حـدثونا إذ م   لي

ـفتـوا ا ذكـرو ما فإذا سبقـت أموراً يدرون س   ل

ذلك من رأى م تدينا ث خب ع واطلع م مارس ومن

ومن النفسانية، واء ع ية املب زعبالت وا ذيانية ال رافات ا
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ح  إ ولة مو م دي أمور أن ا شاءأفدح ما فيھ د يز ك م

شاء ما نقص و   .1»... برأيھ

ام جانب عن نون؛ ابن لدى الواردة لمات ال عض وتكشف

الفرسية الثورة أحداث عن تصوراتھ يل ل ا اختار ال اللغة من

ا قام حيث. ومن مواقفھ، عكس و تصوراتھ فعال تحمل ف ثم؛ ومن

الثوا بأن عديدة عبارات ثائرةأوحت ا ل فرسا يجعلوا أن استطاعوا ر

ل ثورة ف الفر"رافضة، س   .عامة" ا

ذه مادامت لھ، بھ ن يُ ال قد بل التعميم، يز وال يحرج ال نا؛ و

حدود خارج ا أحدا وقعت سالم"الثورة تناول". دار ذلك، خالف وع

املغارة ن واملؤرخ العلماء من ه وغ نون التاسع - ابن القرن خالل

ولم- عشر ش، ودراو وعوام قبائل ثورات ا أ ع املحلية الثورات

أو ا، رت ظ ال املناطق سعت ا ما م ا، شمولي وال ا شرعي سلموا

ا استغرق ال املدة   . طالت

الثورةلقد عند ا أور للمسيحية يؤرخ و و نون ابن توقف

أ ورأى ى، الك ثورةالفرسية س"ا س بالفرا املعلوم س وثورة"ا

ثورة" الناس" مجال2"العوام"و" الفرق "أو أي ذلك ير لم ولكنھ ،

  .  لالعتباروالتذكر

يمكن وال ، وارداً يكن لم الواقع عتبار من النوع ذا إن

السيا املناخ مع وال اصل، ا الو مستوى مع م ي أن

                                         
ص 1 السابق، املصدر نون،  .221-223صابن

ص  2 ص نفسھ،  . 224-225املصدر
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ا آنذاك القرن السائد خالل عشر زائر ال. التاسع ان الزعيم

ال الفاتح، اكم ا أو املحدث الفقيھ صورة إال قبولھ يمكن

الثائر املغرب. املتمرد لدان و زائر ا وقتئذ ن الثائر أك وما

،!خرى  السيا النظام مة م مسألة يطرح املوضوع ذا إن

السلطة شرعية مسألة املس. و ذه عندو تماماً مغيبة انت ألة

ا إثار يجوز ال ان ال املحرمة املسائل من و اء، والفق ن املؤرخ

ا   . ومناقش

سية؛ الفر الثورة ألحداث ن املعاصر أحد و و نون ابن

ملجلس ول جتماع منذ ن سي الفر الثوار حركة عن تحدث

مة العموم"طبقات ماي" جمعية من امس وما1789عاما م،

للثورة سية الرئ النواة عت تطورات من دث ا ذا ده ش

ى  الك سية ن. الفر و امللك ن ب حصل الذي الف ا إ وتطرق

لألزمة حل إيجاد إ أف الذي وار وا الطبقات، ممث

تبلغ بة ضر الوطنية معية ا أقرت حيث امللكية، ع واملحافظة

املداخيل جميع ع عر د تز ة400ال فيھ« ل أمراً عمل لم

ع ر واحد ل إليك يحمل أن و و ملكك، ع بقاء و دينك قضاء

ذلك ع اضوا ف قل أو جل بيده   .1»…ما

منذ رت ظ ال ت التصو قضية إ نون ابن أشار كما

عام قة1788أواخر لطر الدين ورجال والنبالء امللك رفض وإ م،

عالتصو  ت التصو بدل الفردي ت بالتصو خذ أي ك، املش ت

القديم النظام وفق الطبقة الذي. أساس باالنتصار أيضاً ونوه

                                         
ص  1 نفسھ،  .224املصدر
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جوان م إل انضم عندما الثالثة، الطبقة ممثلو م1789حققھ

ية أك يضم الطبقات مجلس وصار والنبالء، الدين رجال عض

بـ سميتھ وتقرر مة، م: "نواب الوطنيةا ستضع" عية وال

جديداً مراده« … دستوراً ئاً ش أراد من ل يكتب أن ع وا اصط

الرعية رقاع خرجت فإن ا، حسبو و الرقاع يجمعون ثم رقعة،

أك الرعية موافقي رقاع فإذا ذلك، ففعلوا م، بقول عمل أك

م بي الشنآن   .1»… فاتصل

و  ال خرى الثورة أحداث املصادرمن عض ردت

صيف أحداث عشر، التاسع القرن خالل ية ،1789املغار و م

يل الباس ن ع وم ال ان لية جو ر ش من عشر ع الرا ففي

)Bastille(2 .إلغاء الوطنية معية ا قررت أوت ر ش من ع الرا و

إ وس ل و النبالء من الكث فغادر قطاعية، متيازات

ماي الراين وإ ا ي ل) Mainz(ب و إمارة) Coblentz(و وإ

ف ذه). Trêves(تر أعلنت أوت من ن والعشر السادس و

لدستور مقدمة ستصبح ال سان حقوق وثيقة معية ا

روسو1791 مثل ن سي الفر الكتاب كبار ار أف وفق ذا وجاء م،

ا ع وحافظ ، وفولت سكيو اً ومون دستور وجعلھ ي املل   .لنظام

ف اع ا ل يتحمس أن ودون حداث، ذه ل نون ابن خ أرّ

سية الفر الثورة شديد« : بقوة عظيم م ل برج ع يوما فحملوا

                                         
ص  1 ص نفسھ،  .224-225املصدر
من  2 قليل عدد بھ ان و ي، املل بداد س رمز يل الباس ن رون املتظا اجم

أخرى  تطورات إ دفع الذي دث ا ان ولكنھ ناء،  . ال
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مدة اقرب دموه ف يرام ال بحيث ن، غالبية»…التحص التفاف و ،

ا حول املجتمع أحدا« : أفراد أحد سود ال أن ع وأن…واتفقوا

سواء م ل أحد… الناس ظلم وم ، بأ عضا م عض ينادي

لھ انتصروا مبادئ»… أحداً من ا مع الثورة ذه حملتھ ملا ذا و ،

ية ودي اجتماعية ات غي من ا قيام عد أحدثتھ وملا جديدة،

وأخذوا« : وسياسية السلطانية، والوظائف وس امل جميع وأبطلوا

علما بأيدي ما دين… مجميع بال قوا قالوا… و ببلد ظفروا وإذا

ا ل الظلم: أل من نخلصكم ألن قمنا جميع… إنما إ عثوا و

م. 1»…النصارى م وائل ة، املغار والعلماء املؤرخون أدرك لقد

ن سي الفر الثوار حركة أن عشر التاسع القرن خالل واملتأخرون

ثورة أيضا وعنف؛ اضطرابات ضدمثلما انقالبية اجتماعية

ضد علمانية ة تحرر ة فكر وثورة والضرائب، متيازات و قطاع

ع وعاملية واملساواة، خاء و ة ر ا شد وت ، الكن الدين

أخرى  اً   .شعو

ا تنافس انت و ضبابية، ا انت دراك ذا صورة ولكن

امل وصورة سالمي، التار النموذج صورة ا يئاتوت وال بادئ

املثالية يكفي،. سالمية سالم ما أن إجماال م قناع انت ف

ية ور الدول با خص و ا يخص و ف سا بفر حدث   .2وما

و ية املغار خية التار املصادر كذلك ا أثار ال النقطة إن

ية ور الدول تحالف الثورة؛ أحداث النمسا،(ستعرض

                                         
ص  1 السابق، املصدر نون،   .225ابن
مثال 2 امس: انظر ا م ج،ب ، السابق ص1املرجع  .42-43،ص
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ابروسيا، ل وإن إسبانيا غال، ال يا، سردي ذه) ولندا، ل ا وعداؤ

واملتدخل قب امل موقف إ الالمباالة موقف من ا وانتقال . الثورة،

عام يون1790فمنذ افي مدينة انضمام عد و إ) Avignon(م

ن سي الفر بمساعدة يتحرك دأ و التحالف ذا تخوف سا، فر

ار  ا ومن الداخل، من م دارتواأنفس أمثال ن اجر امل طرف من ج

)Dartois (ي ديمور ال وا امللك، الزعيم) De mouriez(شقيق

شق امل وندي أوت. ا بروسيا وملك النمسا اطور أم فاجتمع

بـ1791سنة من) Pillnitz(بلني: م البد أنھ ا أور ملوك لبقية وأعلنا

ما ذا و ، الفر العرش ماية نون التدخل ابن قول : عنيھ

عن«  م دعو ل جميعاً م ع يقوموا أن عزموا امللوك ان وقد

م ل. 1»سلطا أفر ع1792و رب ا روسيا و النمسا أعلنت م

فال ح ما جيوش وتقدمت سا، املعركة)Valmy(فر جرت ا و ،

سا فر أنقذت ال ة تم20الش ذا. م1792س فأعاد

انتصا ي ب ع فاستولوا ن، سي الفر للثوار عتبار و الثقة ر

السنة نفس من نوفم من   .السادس

بقولھ نون ابن لھ نتصار، م« : ذا فعل رأوا فلما

عنھ يكفوا أن يطلب ل وصار م ع تقاعدوا وه حار من ع م غل و

أ2»… ألنھ اجعة، م خائفة ية ور الدول يصور و ف كتابھ، ن

ي" را الو الثغر سام اب ي ما ا ل" الثغر أفر ر م،1793ش

فاستو خر، تلوى النصر أحرز قد الفر ش ا ان عندما

                                         
ص  1 السابق، املصدر نون،   .225ابن
اا  2 ذا الصفحة نفسھ،  .ملصدر
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حدود تقديم وتقرر ولندا، و س ون والسافوا وماي فرانكفورت ع

الراين ر إ الطبيعية سا الثوار.فر زم ا نتصار ذا عد ولكن

خرى املناطق من ذلك عد و ا، ي ب من بوا وا سيون الفر

يع ر منذ بل ا، احتلو ددة1793ال م ا نفس سا فر أصبحت م

طولون مدينة سقطت ح لفاء، ا طرف من ) Toulon(باالحتالل

ا1793أوت مل عشر ع السا س بلو ونادت ل ن يد ولم. م

ا يب و ا قو سا فر جع فس خر منذ ا1793إال ر تحر عد م،

قبل السابقة النفوذ ملناطق ذلك عد ا داد واس قوة ل ب للبالد

عام1794اية مطلع ومع   .م1795م

عامة بصفة الزمان عامل مراعاة و ذلك، ع اية(بناء

عشر الثامن ان) القرن امل ران(وعامل و أو معسكر سا، ون)فر ي ،

تلقى قد نون مرةابن سية الفر الثورة أحداث عن معلوماتھ

عام من مارس ر ش أو فيفري ر ش خالل ،1793واحدة ر ع م

جانفي اية ان عنھ تحدث الذي امللك إعدام م،1793ألن

لكتاب ي"وإتمامھ ما ا السنة... " الثغر نفس من ل أفر أما. ان

الثور  أحداث عن معلوماتھ جمع قد ون ي عامأن ا بداي منذ ة

و1789 حداث عند متوقفا ا وكت مختلفة، أوقات و م،

من1793لسنة قل وع بعد، مس نظرنا حتمال ذا ف م،

السياق   .خالل

ا حول من ية ور والدول سا فر أخبار كذا كم!أ

ان ن ل لتأ ن؛ ي ور ن ب الصراع ستمر أن ة قو نا ربرغب ا

الكفار حديثھ!ؤالء نون ابن ختم الرجاء ذا و ب، الت ذا
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الفرسيةعن ن1الثورة ب الدو القوى ان م شعراختالل اس ألنھ ؟ ملاذا ،

خ ذا تفوق ومدى ، املسي والعالم سالمي عامل. العالم ع ن فرا

التضرع وع ا، وامتدادا الفرسية الثورة بالدعاء؛خار هللا إ

شر ن املسلم واتقاء ن، ور املذ ن العامل ن ب دو توازن قل ع إلحداث

الفرسية،. ستعمار الثورة شرعية نون ابن ف ع أن اد لقد

عندما انقلب ما سرعان ولكنھ ا، وقدم كتاباتھ ا بأسبا نطق عندما

ا تطورا ع عرف و ا أحدا عض للمظلومف. استعرض ف اع إذا و

الثورة ع موافقتة البتة ع ال ذلك فإن املغيب، أو املغتصب بحقھ

ق ا ذا ع صول ل الثورة. والتمرد ألحداث ة الدمو الصورة وإن

ن ب ابن) م1799- 1789(الفرسية نص حضورا ك الصورة انت

ن. نون  املسلم عند شرة نفس اق إز ألن اكذلك وان يع ش عمل

إ يميلون التارخ ع ن املسلم اء والفق العلماء معظم جعل وما و فظيع،

مظلوما ان الثائرولو دون يؤ وال بدا، مس ان ولو اكم   .ا

املشارقة ن املؤرخ عض عند تقربا الصورة نفس وتتج

عد ا ع كتبوا والذين الفرسية، الثورة ألحداث م م ذلكاملعاصرن

حيد م و ك ال نقوال ن اللبناني ن املؤرخ أمثال من عشر، التاسع رالقرن

ي ا م2الش وغ الشدياق فارس وأحمد العلماء. ، عند ع ما وال

تطرحھ ما قبول من عشر، التاسع القرن خالل ة املغار ن واملؤرخ

                                         
ص  1 ص نفسھ،  .226  -225املصدر
ي، 2 اللبنا ك ال يوسف بن ول،نقوال نابليون الشرق "تارخ إ نابليون تحقبق"حملة ،

ط شور، لبنان،1أمل طرابلس برس، دارجروس ص1993، ص ،66 – 70.  

ي، ا الش أحمد وحيدر ن، ابي الش مراء د ع والثالثلبنان ي الثا زء ا و

الزمان أبناء أخبار سان ا الغرر كتاب أفراممن وفؤاد رستم أسد تحقيق ،

وت، ب اللبنانية، امعة ا شورات م ي، ستا ص1969ال ص ،213 – 219   .   
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م مع يتعارض ال ذا مادام وتنظيمات، ار أف من سية الفر االثورة

سالم، من و ذاتھ ذلك م، عض عند بل سالم، إليھ يرشد

السلف ة وس ة، النبو والسنة م الكر القرآن تأصيلھ إ بوا فذ

ذلك ع الدالة ادات ش باإلس ،   . 1الصا

سية الفر الثورة عن نون البن امل ال   النص

س«  س بالفرا املعلوم س ا م م السنة ذه قام ولقد

بالد إ البالد من م فنفو م، علما جميع ع الفرنج و و

م ل ملك ال فو الناس وا وتر م، ملك وقتلوا ا، وغ نيول ص

الدنيا وأمور الدين أمور شاءوا كيف يتصرفون م ف عالم،   .وال

ما عنھ ضاق ح مصروفھ ك م ملك أن ذلك ب والس

ب الفضيحة من وخاف مالھ، ت وزراءه،ب شار فاس امللوك ن

وال اح ن وال شراء وال بيع سوغ ال مطبوعة رقاع باتخاذ فأشاروا

مال منھ يجتمع لكن قليال، ثمنا ا ل ن وع ا، إال املعامالت من ء

ذلك ففعل ،   .كث

بلغ فلما قبولھ، عدم وأعلنوا أنكروه عليھ الناس وقف فلما

من عليھ فتقدم م، ل عث ذلك مامللك عل فخرج عة، أر بلد ل

فيھ أمرا عمل لم ولكن نقبلھ ال ذا فقالوا ذلك، م لم و

                                         
كتاب1 انظر املوضوع، ذا عن طالع من د   : ملز

بوغفالـــــــة، ســــــــطوغرافياودان ــــــــ ســـــــية الفر خيــــــــةالثــــــــورة تار دراســــــــة يـــــــة، املغار

القـــرن كتابـــات مــــن نمـــاذج ـــ شــــرم19/ــــ13تحليليـــة وال للطباعـــة الرشـــاد مكتبــــة ،

بلعباس، سيدي ع،  .  ص2004،262والتوز
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ع ر واحد ل إليك يحمل أن و و ملكك، ع بقاء و دينك قضاء

بيده فرق ما ثالث ع انوا و ذلك ع اضوا ف قل، أو رعية،:جل فرقة

و  مغرم م ينال ال ابرالذين وفرقة علماء، هوفرقة غ   .ال

آل شنآن فوقع ابر، و العلماء عنھ انخزل تفاق ذلك وقع فلما

يجمعون ثم رقعة مراده ئا ش أراد من ل يكتب أن ع وا اصط أن إ

ذلك ففعلوا م، بقول عمل أك الرعية رقاع خرجت فإن ا، حسبو و الرقاع

وخ م بي الشنآن فاتصل ، أك الرعية موافقي رقاع عنفإذا مر رج

العوام غلب و   .الضبط

يرام ال بحيث ن، التحص شديد عظيم م ل برج ع يوما فحملوا

فأجروا م، ر ق يد تحت فبقي م ملك ع غلبوا و مدة، أقرب دموه ف

والن مر عن وفطموه مؤونتھ يكفيھ رزقا ون. عليھ ي أن ع واتفقوا

اثنان سنة ل يجتمع بأن للديوان مامر مور من موا في بلد، ل من

قون  ف و إبرامھ   .شاءوا

أن اد وقد بھ فظفروا م م رب ف م ملك ع يق التض وازداد

السوقة، جملة من وه وص لية بال امللك عن عزلوه مرأن آل ثم ينجو،

يقتلوا لم م بأ قتلوه العذرإذا م ل ون لي ا، غ وال امللك بألقاب يلقب ال

ا الناسمل عوام من صا قتلوا أحد. وإنما سود ال أن ع واتفقوا

ينادي يء، د وال شرف ال سواء م ل الناس وأن ه، غ وال علم أحدا

فأزالوا جميعا لھ انتصروا أحدا أحد ظلم وم ، بأ عضا م عض

والوظائف وس امل جميع وأبطلوا الظالم، من ق ا وأخذوا ظالمتھ

وأ مالسلطانية، ونفو موال و حباس من م علما بأيدي ما جميع خذوا

بال م قوا و م بحق فقاموا النصرانية، البالد فتفرقوا البالد، من
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قتلوا ثم عليھ، ينكر وال الدين ة ج من أراد ما م م ل يفعل دين

م   .ملك

م يجاور ما أك فأخذوا م عاد من ع واحدة قومة وقاموا

ن بالد امن ل أل قالوا ببلد ظفروا وإذا ألن: بالذور، قمنا إنما

إ الرعايا سارع ف رأينا، مثل ع ونوا ف الظلم من نخلصكم

وقد بالعداوة م يأذنو النصارى أجناس جميع إ عثوا و م، موافق

م، سلطا عن م دعو ل جميعا م ع يقوموا أن عزموا امللوك ان

ع م غل و م فعل رأوا لفلما وصار م ع تقاعدوا وه حار من

عنھ يكفوا أن   .يطلب

م أخبار من ب ال يبلغنا ذلك، ع ن إ م وهللا. و

ن آم م بأنفس م شغل و م كيد م بي يبقى أن   »           . املسؤول

نون، بن ع محمد بن سامأحمد اب ي ما ا الثغر

ي را الو االثغر دي امل وتقديم تحقيق البعث،، مطبعة ، لبوعبد

ص1973قسنطينة، ص ،224 -226.  
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يوان" زائري" نبأ ا املعسكري الناصري راس ي   أل

وان الق حول جديد  مصدر

ّبب ا ع محمد
1  

سالمية الدراسات مركز شورات م عن مؤخرا صدر

كت وان شوربالق امل ّح إ املخطوط فضاء من خرج جديد اب

ن الباحث موع تتاح ال س النفا من لة طو لقائمة لينضاف

املختلفة م دراسا ميادين ا عل شتغلوا الكتاب. 2ل نبأ"عنوان

وان الق مدينة اء ص ذكر الديوان بجمع راس" يوان ي أل و و

م  أ أحد املعسكري، أواخرالناصري ن ب ن زائر ا ن خبار

ن امليالدي عشر التاسع القرن داية و عشر الثامن أنجز. القرن وقد

ما وان بالق سالمية الدراسات مركز من باحثان التحقيق ذا

وحيدة ة ع واعتمدا ّبب، ا يل وس ي العال ب ب ا محمد

العاصمة س بتو اصة ا املكتبات أحد ا سبول. وجدا ين ن

معسكر مدينة إ ما-املؤلف ا صدار ذا تحتفي فإن-ال

ن تدو املدينة ذه علماء مة مسا ع يحيل الكتاب محتوى

مدينة سالمي، الغرب بالد مدن إحدى أعالم وتراجم خ تار

وع الر ذه و سالم عاصمة وان يوان"و. الق ثمرة" نبأ و

                                         
ثار 1 بمخ وعضو وان بالق سانية والعلوم داب لية ب مساعد أستاذ

بمن سانيات و داب لية ب ية املغار ةوالعمارة سية–و التو ة ور م  . ا
راس 2 زائري (أبو ا املعسكري الناصري أحمد بن ت)محمد نبأم،1823/ـ1238،

وان الق مدينة اء ص ذكر الديوان بجمع محمديوان عليق و تقديم ،

وان، بالق سالمية الدراسات مركز شورات م ّبب، ا يل وس ي العال ب ب ا

س،  .2012تو
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قص إإقامة رحالتھ إحدى أثناء املعسكري الناصري راس ي أل ة

داتھ، مشا ن لتدو فرصة وان الق ع مروره ان ف املشرق، بالد

كتابھ ون ي ذا مھ–و صغر ذه- ع ع مباشرة ادة ش

ري  ال عشر الثالث القرن بداية ا ا ص ومعالم التاسع/املدينة

امليالدي   .عشر

عنوان يحيل ن يوان،ول نبأ كتاب موضوع ع املقال ذا

الرئ مشغلنا ون سي الذي وان الق اء ص موضوع و و

املقال ذه من الثالث زء وعدم1ا ة، ج من صدار حداثة فإن ،

الناصري راس ي أل املصدر سبة ب ن املختص جموع معرفة

بداية التوقف إ تدعونا ثانية، ة ج من الورقةاملعسكري، ذه

                                         
ا،يند1 وج وان بالق تتعلق سنوات منذ ا ف شرعنا بحوث سياق املقال ذا رج

شتغل سية–و التو للبالد سالمية ثار و خ التار اختصاصنا إ ع-بالنظر

خية التار العاصمة ذه ملجال ة ثر د والشوا ة املكتو وانية الق نحيل. املدونة

ا مقاالتنا ع الصدد   : لتاليةذا

ي: " 2008 وا الق ودي ل الظمآن مورد البا"حول وتقديم) [أحمد(، ،]جمع

ا وج وان جديدة الق ات مقار جديدة، شافات الدوليةاك الندوة أعمال ،

وان بالق سانية والعلوم داب لية ب ثار علم لقسم ،)2005مارس( الثانية

  . 241-233ص

2012 : Notre préface de l’ouvrage du Nab’ al-Îwân bi-jamc al-dîwân fî dhikr 
sulahâ’ al-Qayrawân, p.  3-15. 
2013 : ″A propos d’un système de captage d’eau dans les environs de 
Kairouan : la Foggara de Sidi Nasrallah″, Actes du troisième colloque 
international du département d’archéologie de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Kairouan :  Kairouan et sa région : nouvelles 
découvertes et nouvelles approches , mars 2009 . 
2013 : ″ Le rîf  kairouanais : bilan et perspectives d’un objet de 
recherche″, intervention dans le cadre de la journée d’étude Kairouan : 
mémoire et territoire, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
Kairouan et Centre d’Etudes Islamique, 29-30 avril. 
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وتفاصيل عليھ العثور وكيفية ة، ج من للكتاب التق التقديم عند

ن محاول ثانية، ة ج من للمخطوط الوحيدة ة ال ع شتغال

عالقة مسألة وض با التقديم كالسيكية تجاوز ان م قدر

ف سيةٻٱاملؤلّ التو البالد البعض.  ستغرافيا ع نا أت ال إش و و

تفا أكمن بتفصيل إليھ عود و للكتاب الفر تصديرنا صيلھ

ع لالطالع مؤخرا الفرصة لنا توفرت أن عد املقال، ذا خالل

ا عل اعتمدنا ال تلك غ بوراس الشيخ كتب من خر البعض

  .1سابقا

ال املحقق: أوّ والنص املخطوط   عن

الفر  باللغة املخطوط تقديم فرصة لنا أتاحت سيةلقد

ا عل شتغال و الوحيدة ة ال عن العثور مراحل ع للتعرف

ب ب ا محمد وان بالق سالمية الدراسات مركز باح طرف من

ّبب ا يل وس ي الدراسات. العالّ مخ أعضاء لنا د أكّ وقد

للشيخ املخطوط اث ال أن معسكر بجامعة خية والتار جتماعية

أ مازال راس ي ذاأ يومنا إ توجد ال وأنھ محقق غ غلبھ

يوان نبأ من ثانية الذي. ة العمل مية أ من د يز مر ذا و

ثانية طبعة تظر ن أن ع ن ور املذ ن الباحث طرف من إنجازه تم

                                         
العلوم 1 لية ب خية والتار جتماعية البحوث مخ أعضاء الصدد ذا شكر

نساني ب املمتدة ة الف ي استقبلو الذين معسكر بجامعة جتماعية و 4ة

بوراس2014جانفي9و الشيخ كتب من عض أساتذتھ لنا سبة. ووفر بال

معسكر بمدينة تحتفي ال مة املسا ذه ا نورد ال ضافات و يحات للت

بو  ودان لألساتذة مدينة راس أبو الشيخ ا إل سب ي بوداودال وعبيد غفالة

ش بل والعرفان. وعمر الشكر ل مجددا منا م  . فل
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مازالت ما ر ثانية مخطوطة إيجاد ق طر عن و نات تتجاوز

زائ ا املكتبات عض رفوف عضمحفوظة خزائن أو ة ر

اصة ا   .املكتبات

لـ ن التفطّ تحقيقي" نبأ"وقع عمل أثناء املعسكري راس ي أ

و و متأخر ي وا ق ملصدر نجاز، طور اليوم إ مازال آخر،

وان"كتاب الق فضالء من ن املتأخر أخبار الظمآن من" مورد

الذي التمي ودي ا محمد واملف الشيخ ايةتأليف ن ب عاش

ن امليالدي ن العشر القرن داية و عشر التاسع عند. القرن تفطنا إذ

قسم تنظيم من دولية ندوة فعاليات ضمن املصدر ذا تقديمنا

سنة وان بالق سانية والعلوم داب لية ب ثار أن2006علم ،

من جملة كتابھ بداية ستعرض و و ي، وا الق ودي ا

ن«: يذكرمصادره، ومائت ن ع وأر نيف عام مؤرخ اد باإلش تقييدا

بوراس) م1825-1824(وألف محمد الشيخ القا العالمة ادة ش

ع دان ش انا ن ح صدام محمد مف باش الشيخ والعالمة

ية سي ا للمدرسة ان. 1»وقف ي وا الق راس أبا أن ع ما و و

النصف  وان الق عدول عشرأحد التاسع القرن من ول

رسائل أو كتب لة شا ع تآليف لھ تذكر ولم   . للميالد

محاولة إ راس ي أ ي وا الق القا ترجمة عن البحث قاد

ان ف والكنية، سم ا لنفس ن امل ا اص ل َس بع ت

إحدى خزائن املعسكري راس ي أ نا ات مخطوطة ع العثور

                                         
ي 1 وا الق ودي ل الضمآن مورد مخطوطة من مأخوذ مقالنا. املقتطف أيضا انظر

امش ال املخطوط ذا  .3حول
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اصة ا اثاملكتبات لل ي البنا دار مكتبة و العاصمة س بتو

العاصمة س بتو املنارة ب. بباب ب ا محمد ا حقق ال ة وال

ع ة أصليّ مخطوطة عن رة مصوّ ّبب ا يل وس ي العال

تونة الز جامعة من رمضان بن ن ياس و شاب باحث ان. 1ملك و

أن ن املحقق وان"ٱعتقاد الق اء ص ي" نبأ أ تأليف من و

إليھ املشار ي وا الق الظمآن"راس مجموع" مورد أن غ

الناصري راس ي أ إ النص سبة رّ الذي و املخطوط

إليھ املشار ي وا الق للقا س ول املشتغل. املعسكري ة فال

رسائل ثالث من ن وّ تت ا ديباحة–عل مصط نفس استعملنا إن

اوعدد-املخطوط ومسطر سعون، و عة أر ا من. 23ورقا ونجد

تھ س ع البحوث ل جمع تُ نص املخطوط املجموع رسائل جملة

بـ املوسوم و و املعسكري، راس ي من"أل املغرب غزا فيمن صابة

ابة سنة2"ال قبل من عرف لم ن ح تأليفھ2012، راس ي أل

و ن، الباقيت ن ذه"يواننبأ "للرسالت بحث موضوع ،

عنوان تحمل والثانية أم"املقالة، براءة مان وا الدرر ن

عثمان ن   ".  املؤمن

ا كت ال الذاتية جمة ال الواردة املعطيات تقاطع إن

كتابھ لنفسھ ي"املؤلف ر بفضل التحدث تھ ومنّ لھ فتح

                                         
الكتاب 1 محققي ألحد التقدي املقال الصدد ذا ي،: انظر العال ب ب ا

ومؤل" التاراملخطوط وسياقھ ص"فھ ،10. 
الطو 2 ألحمد تحقيق عن مؤخرا الرسالة اتھ راس(املعسكري: صدرت ،)أبو

ابة ال من املغرب غزا فيمن املطبعةصابة س، تو ، الطو أحمد تحقيق ،

ة،  .2010العصر
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عمتھ نص" و معطيات غز  صابة"مع ابةفيمن ال من املغرب " ا

ة ال يوان لنبأ املجموع نفس واملوجود آنفا إليھ املشار

كتاب معلومات وكذلك ولطائف"املخطوطة، سفار ائب

اء"خبار ص كتاب ساب ان يرّ الحقا، ذكره ع ي سنأ الذي ،

الثامن القرن أواخر ن ب عاش الذي املعسكري للناصري وان الق

نع ميالدي عشر التاسع داية و املقال.  شر ذا ن ستع كما

عرضت ال ة، زائر وا سية التو الدراسات، عض بمعطيات

أفادتنا امة معلومات ع أيضا اشتملت وال راس ي أ ياة

ا حيا تفاصيل عض و صية ال ع   .  التعرف

بـ املوسومة الذاتية ة الس غ ن تھفتح"ول ومنّ " لھ

راس ي أ حياة عديدة تفاصيل عن البحث عناء الدارس

بـ عالقة و املقابل، ا فإ يوان"املعسكري تث" نبأ تحديدا،

من خ الفصل إشارتھ عدم ا م عديدة، االت لھ'إش ،"فتح

كتاب إ تآليفھ، فيھ استعرض وان"والذي الق اء فكيف". ص

إ املحققةلنا ة لل تصديرنا إليھ بنا ذ ما نواصل أن ذن

راس أبا أن فيھ نا رّ املصدر" النبأ"والذي مؤلف نفسھ و

بـ واملوسوم ن سي التو ن الباحث صفوف حبة"املعروف س مؤ

ة جر ان" أخبار س إ املرزو محمد الكتاب محقق سبھ والذي

ست دل ا ذا ة؟ جر رة راسجز ي أل ثان مصدر معطيات حسمھ

و و خبار"املعسكري ولطائف سفار مؤخرا" ائب حققھ الذي

غالم محمد زائري ا ال1الباحث املالحظات عض وكذلك

                                         
الناصر، 1 راس خبار،أبو ولطائف سفار غالم،ائب محمد وتحقيق تقديم

ران، و والثقافية، جتماعية ولوجية و ن للبحث الوط املركز شورات م

ول زء ي) 2005(ا الثا زء  ). 2008(وا
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ورد ما مقارنة خالل من ا تجنا ة"است جر أخبار س مع" مؤ

املعسكري  الناصري مؤلفات   .بقية

يوا"سبة: ثانيا ة"و" ننبأ جر أخبار حبة س " مؤ

املعسكري راس ي   أل

الفر تقديمنا عرضا ا ذكرنا ال املسائل ن ب من

باستغرافيا الناصري راس ي أ عالقة الية إش املحقق للنص

سية التو و. البالد و آخر كتاب سبة حقيقة عن ساءلنا س"ف مؤ

ة جر أخبار املع" حبة الناصري عضإ ظلت والذي سكري،

رة جز مصادر من محليا مصدرا ه عت سية التو اديمية عمال

سية التو ة إحياء. جر إعادة ذه إشارتنا انت فقد قيقة ا و

أطروحتھ السالم عبد أحمد املؤرخ ا إل سبقنا ملالحظات

امعية القرون"ا القرون سيون التو " م19و18و17املؤرخون

ا ف توقف ن-وال خبار با مع باملقارنة شديد عند-1باختصار

كتاب إليھ سوب امل راس ي أ ومآثر أخبار"حياة حبة س مؤ

ة طرف" جر من ن العشر القرن نات ست منذ تحقيقھ تم الذي

باملكتبة ا وجد واحدة ن ت ع اعتمادا املرزو محمد

تو  الز بجامع باملكتبة) 6568رقم(نةحمدية والثانية سية، الرئ و

                                         
أن  1 إ وش ن، خبار با مثل مستفيضة ترجمة راس ي أل السالم عبد أحمد يفرد لم

تو جامعة شورات م عن صدر الفرسية باللغة الكتاب ذا سنةأصل الألو ،1973س

نفسھ اتب ال طرف من املعرة ة ال عن املقال ذا عتمد سيون: و التو املؤرخون

القرون الثقافة19و18و17القرون تارخ رسالة دم العرية إ الفرسية من ا نقل ، .

وأ السالم عبد و . أحمد للعلوم التو شراملجمع ليوي، ا الرزاق تعبد ب والفنون داب

توس، كمة،  .1993ا
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لدونية رقم(ا خ التار ترجمة.  1)953قسم ختصار ذا ومردّ

ال للمعلومات تام غياب و السالم عبد أحمد طرف من راس ي أ

لوفاتھ، خا تار لھ يذكر لم أنھ ح صية، ال ذه ة س تخّص

ن من شر مُا مية أ بإبراز س"صمكتفيا مفيدة" املؤ تدقيقات من

جعلھ مما رة، ز با اصة ا حداث عض و املواقع أسماء حول

ة جر إ راس ي أ ساب ان انية إم أيضا2ير إليھ ب ذ ما ذا و ،

تحقيق مقدم اب الو عبد حس س"حسن اعت" املؤ الذي

مثل سية التو املدن لبعض ية املحلّ املصادر جملة من الكتاب

العربمصن ي كأ م مدين حول ن واني الق ش3فات ي4وا وأ

ي املال نا5بكر دينار6وابن ي أ ابن مثل س تو مدينة ومؤلفي ،1،

                                         
ري،  1 ا أبوراس أخبارجرةمحمد حبة س حسنمؤ تقديم ، املرزو محمد تحقيق ،

توس، الرسمية، املطبعة اب، الو عبد  .1960حس
حبة 2 مؤس صاحب أن السالم عبد ع"يذكرأحمد حياتھ ّ ق حيث جرة بجزرة ولد

و  يبدو، القرنما عشروداية ادي ا أواخرالقرن جرت ال حداث كثب عن د شا حيث

رة عشرلل ي كتابھ... الثا ا روا وفاتھ.وال تارخ علم شور"وال امل النص أن إ ش كما ،

و" املؤس"من الطولة املقدمة ع شتمل الفائدة"لم املخطوط" العديمة النص : من

ا سيون املؤرخون صلتو ،322  -323. 
ي( أبوالعرب  3 وا الق تميم بن أحمد بن ت)محمد إفرقيةم،944ـ/333، علماء طبقات

س شر،وتو لل الدارالتوسية توس، ، اليا حسن عيم و ي الشا ع تحقيق ،1985. 
ش  4 ارث( ا ا بن محمد هللا ت)أبوعبد إفرم،981ـ/361، علماء ،تحقيققيةطبقات

د ي، اللبنا دارالكتاب وت، ب ب، ش بن  .ت.محمد
ي  5 القر( املال هللا عبد بن محمد بن هللا عبد بكر عد)أبو ت 1072/ـ464،

النفوسم، اض سالمي،)أجزاء3( ر الغرب دار وت، وش،ب الب ش ال تحقيق ،

1981-1983. 
نا 6 بن(ابن القاسم أبو الفضل التنوأبو معـالمم،1435/ـ839،ت)ع

وان ـ الق ـل أ معرفـة ـ شـبوح،حقق)أجـزاء4( يمان يم إبـرا ول ـزء ا ،حقـق



علي احلبيب حممدأليب راس الناصري املعسكري اجلزائري مصدر جديد حول القريوان           " اإليوان نبأ"  

57 

ا خاصا تأليفا شرون ابن ا ل أفرد ال دية ال2وامل وصفاقس ،

العام خھ تار ضمن امال فصال ش مقد محمود ا ل فجاء3خصص ،

حبة"تحقيق س املحع" مؤ خ التار لثغرة سدا ه عب حد

ة جر رة محمد. 4ز تقديم نقرأ ونحن ا، نخرج ال واملالحظة

بمؤلف اصة ا املعلومات عض ّمش املحقق أن لنصھ، املرزو

ة" جر س ورد"مؤ الذي اتب، ال اسم امل ل ذكره عدم ذلك من ،

و  كتابھ غالف ع لدونية، ا ة ال راسبديباجة أبو محمد و

ندات، مس أو يرات ت دونما ي ر ا بكنية ضھ عو و الناصر أحمد

لذلك مية، أ ذي غ ن ت ال لتا مقدم أن بالقول مكتفيا

شور  امل نصھ من ما   .   5أسقط

ساب ان انية إم إ عرضا السالم عبد أحمد أشار ن س"ل مؤ

ة جر الد" أخبار فإن املعسكري، راس ي أ الإ اديمية راسات

ن، العشر القرن سبعينات منذ ة جر وعمارة خ تار ع اشتغلت

                                                                                     
ماضــــور محمـــد الثالـــث ــــزء ا حقـــق ماضـــور، ومحمــــد أبـــوالنـــور حمــــدي محمـــد ي زءالثـــا ا

الع املكتبة توس، وعبدالعززاملجدوب، املجدوب محمد ع الرا زء ا  . 1993تيقة،وحقق
دينـار  1 ـي أ ـي( ابـن وا الق ـ الرعي القاسـم ـي أ بـن محمـد هللا تبعـد)أبـوعبـد 1690/ــ1110،

سم، وتو أخبارإفرقية س العتيقة،املؤ املكتبة توس، شمام، محمد  .1967،تحقيق
شــرون 2 جعفـربــن بــن الــرزاق عبـد بــن الـرحيم عبــد بــن عثمـان ديــب ـ ر ــ زديــوع

الصق دوي سـنة. امل ببعـد املؤرخون ا يؤرخ ال ووفاتھ ميالده سنة عرف . م1166/ــ561ال

كتــاب العصــرلــھ ــل أ ألفاضــل ــ والن الــنظم ــ يقصــده. املختــار الــذي والكتــاب مــا نــدري وال

ـل تقديمھ اب الو عبد حس حبة"حسن  ".مؤس
ش  3 ســــعيد( مقــــد بــــن ت)محمــــود التـــــوارخم،1813/ـــــ1228، ائــــب ــــ نظار ــــة نز

خبار سالمي،و وت،دارالغرب ب محفوظ، ومحمد الزواري ع تحقيق  )جزآن. (1988،
4 ، املرزو محمد لتحقيق اب الو عبد حس حسن حبة،انظرتقديم س  .12- 9صمؤ
5 ، املرزو حبة،محمد س  .22-18صمؤ
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ب ذ بل تمام، من قدر أّي للمالحظة تفرد لم ا، عدد وع

املواقع لبعض راس ي أ وصف دقة اعتبار إ ن الباحث من العديد

ة جر رة جز إ املؤلف ساب ان ع دليال القراءة. 1واملعالم إن

مختلف ن ب التقاطعات مع راس، ي أ كتابات ملجمل املتأنية

اليات ش من العديد تحسم أن يمكن سابقا ا إل املشار املالحظات

باملسألة الحق. املتصلة سياق بتفصيل إليھ سنعود مر ذا   .و

نفسھ ف املؤلّ نة مدوّ ع دل ا ذا عتمد و. سوف

ج إحصاء يتم لم عديدة اليومتآليف إ ا ا2ميع وم شر مُا ا م ،

املخطوط عداد أو شر ال قيد يزال معطيات. ما ع سنعتمد كما

كتاب ا جد وُ ال سية التو املخطوطة مجموع اء"من ص

                                         
ذا  1 التاليةيمكن بحاث إ شارة   : طار

، املر ديثمحمد ا العصر خالل ة جر رة جز ميدإباضية ا عبد تقديم ،

س تو نوب: نية، ا دار ة، بمنو سانيات و سية التو والفنون داب لية

شر، املرابط،؛2005لل اض فر ا ن العصر ة جر ومساجد جوامع

خيةدراسة: واملرادي تار ة الوسيط،أثر خ التار دكتوراه داب1996، لية ،

جتماعية و سانية و(والعلوم س تو اض)  مرقونة(مجلدات3،)جامعة ر ؛

ةاملرابط، جر وجوامع مساجد الرماديمدونة ة من ستاذة تقديم شابوطو،-،

س، ّبب،؛ 2002تو ا ع الساحليمحمد نات ةالتحص جر رة بجز دراسة: ة

ة أثر خية ستار تو املعمقة، الدراسات ادة ش   ).مرقونة(،
HBAIEB, Mohamed Ali, « Les fortifications de Djerba : enjeux 

doctrinaux et stratégies méditerranéennes », dans Fortificações e 
Território na Península Ibérica e no Magreb (Séculos VI a XVI) – II 
Simpósio Internacional sobre Castelos (novembre 2010), Lisboa, Edições 
Colibri, p. 200-212.  

املعسكري،2 راس ي أ ملدونة امل الحصاء انطالق نقطة املقال ذا ون ي أن نرجو

ودان صديقنا يقوده الذي ة زائر ا املخطوطات إحصاء مشروع م سا أن ونرجو

العملبوغ ذا إلنجاز فرصة معسكر، جامعة من  .فالة،
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وان راس" الق أبا أن ّ ف" النبأ"ل مؤلّ نفسھ حبة"و س مؤ

ة جر ة". أخبار الس أن أوال شارة لنايجب ا ترك ال الذاتية

عنوان املعسكري تھ"الناصري ومنّ لھ ا"فتح ف اقتفى وال ،

اتب ه–ال عب حد عرضت-ع ن، املؤلف كبار من ن السابق من

بـ املوسوم امس ا ا با ألفت" لنا ما عدة ز بر و د الع

ووج ووسيط سيط ن راس" ب ي أ كتابات من لمو .  1جملة ن ل

من كال ذكر يوان"يقع حبة"و" نبأ س فإننا" مؤ قائمتھ، ضمن

التالية املالحظات سوق أن   :يمكن

وقدوتھ: أوال عديدة ا ف كتب ال غراض أن راس أبو يقّر

السيوطي الرحمان عبد املجال أنھ. ذا يذكر أنھ علم«ح ال

منھ تأليفا أك السيوطي(أحدا راس(يغ) أي أبا والكمال) : أي

عصره. » ناء است يمثل أن يمكن راس أبا أن لنا بدو أواخر(و

القرن18القرن من ول والنصف ي) م19م إخبار بأغلبية قارناه إن

ة من. الف خ الفصل د عدّ لھ"إذ تأليفا" فتح وستون ستة

والنحو والفقھ ديث وا القرآن والتصوفأغراض والتوحيد

وشرح دب و خ والتار والعروض صول و واملنطق والبيان واللغة

ما. 2القصائد ستعرض أنھ نصھ املواقع من العديد ؤكد و

                                         
راس، 1 لھأبو صفتح ،179-184 
شرع 2 ال ن العناو من عضا املؤلف ستعرض املة املت القائمة ذه إ إضافة

لـ كتابتھ عند ا لھ"تأليف خ". فتح التار اختصاصنا إ بالنظر وسأكتفي،

ا عرض سالمية، ثار البحوثو من امليدان ذا املتصلة مؤلفاتھ. ملؤلفات من

خ خ:  التار التار علم خ الّشمار رة درقاوةوز حروب الّشقاوة للو  درّ ا

ندلسية بالعدوة جرى فيما اسوالّسندسية وطّ ب ملوك القرطاس ،ذيل



علي احلبيب حممدأليب راس الناصري املعسكري اجلزائري مصدر جديد حول القريوان           " اإليوان نبأ"  

60 

استعراضھ، من موضع ذي غ رجو، و فقط، تآليفھ من ر اش

كتاباتھ بقية الستكمال أنفاسھ هللا يمد   .1أن

أخرى : ثانيا لمالحظة ش ع و ، و سياق نفس و ،

راس. ساؤل  ابو كتب لھ"عد" النبأ"ل ذكره" فتح عدم عّمد أم

ما إال ش ال أنھ كتبھ املواقع من العديد ش أنھ خاصة

بمع تصانيفھ؟ من اما و ه كالآخر،اعت املعسكري اعت ل

يوان"من حبة"و" نبأ س باملقارنة" مؤ ة الثانو التآليف قائمة

استعرضھ ما لھ"مع نر"فتح البحث من املرحلة ذه ؟

كتابة أبا" النبأ"أن ا ف اكتفى ال الذاتية تھ لس تأليفھ إثر انت

زائر ا ببلده املتعلقة تآليفھ باستعراض الفصل. راس فيقول

بـ املوسوم كتابھ من و " خ د نالع ب ألفت ما عدة ز بر

ووج ووسيط ألفت[« " :سيط مما خ] و رة"،2منھ–التار ز

خ التار علم خ ه"الشمار وغ خلدون ابن مع فيھ لمت ت ، .

الرسول "و عثة إ ليقة ا ل أوّ من والسول، وامل مع. "امل

ومرجان" درر كتحف ان، ا دخل"و". أخبار فيمن ابة، ّ ال درّ

ابة ّ ال من درقاوة"و". املغرب حروب الشقاوة آخر"درّ ا ل أوّ ،

ر ظ ما ن، الف من هللا أجارنا وألف ن ومائت ن عشر سنة من صفر

                                                                                     
الفقھ وازل : و النّ من بذ نُ وازل، ا ام ماماملوح فقھ ب ترت دارك

فمالك، التصوّ ف: و صوّ التّ ب مذ إ ف شوّ  ... الّ
ف 1 والتصوّ التوحيد ملؤلفاتھ استعراضھ عند الناصري كم« :يقول ر الز

ع نا عي وهللا هللا عطاء ابن حكم شرح إ التوصل لھ فتح أو كم ا شرح

وآلھ محمد بحق و »إكمالھ و تھ، لس كتابتھ عد ح التأليف واصل أنھ ع ما

لھ،: راجع. الذاتية  .180صفتح
كتبا 2 للمؤلف بأن اعتقادنا يدعم ما و و تآليفھ ل نا يذكر ال راس أبا أن أي

الفصل ذا ا ذكر ث اس  .أخرى
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بطن وما ا الضالة"و.  م الفرق ع الدالة الوسائل"و. "املعالم

القبائل معرفة بـ" النظم"و". إ فيما"املس السندسية، لل ا

بالعدوة ول". ندلسيةجرى ا عن"وشرح املعرب القصص

املغرب غور و باألندلس وقع عما املغرب ي". ا ب"والثا غر

الكفار مع ندلس و ران بو ان عما ، السلوان"و". خبار روضة

تيطوان بمر بأبناء"و". املؤلفة العمر أبناء من الغمر ة نبا

أساء ومن م م أحسن ومن ورؤساء القرطاس"و"ملوك ذيل

وطاس ب السعدية"و". ملوك امللوك الوردية رة من"الز ،

من ن وخمس سع سنة إ العاشر القرن من عشرة ي ثما سنة

عشر ادي ا سب"وكتاب. القرن ال من نبذة ب الذ مروج

ب وذ الشرف إ انتمى ع"و". ومن اخ من ل املعلوم ا

العل أنواع من تأليفا.   1»"ومنوعا عشر عة أر إال راس أبو يذكر لم

خ التار غرض التحقيقات. 2لھ عد و شك، دون اليوم عرف لكننا

أخرى كتبا للمؤلف أن معروفة، الغ مصادره لبعض ة خ

والرحلة خ التار ي عة. ميدا الرا املالحظة عنده سنقف أمر و   .3و

سب: ثالثا ن أن لنا أين الناصري" لنبأا"من املعسكري راس ي أل

الذي املخطوط ديباجة ضمن نجده واب ا أخرى؟ صية ل س ول

                                         
راس، 1 لھأبو صفتح ،181. 

من 2 ل نا نحص ا"لم عن املعرب باألندلسالقصص وقع عما املغرب

املغرب غور الكفار"و" و مع ندلس و ران بو ان عما ، خبار ب ألن" غر

من جزأين ما اعت اتب السندسية"ال لل  ".ا
تآليفھ  3 ل ل راس ي ذكرأ لھ"عدم اشتغلت" فتح ال زائرة ا الدراسات عديد أكدتھ

اتب ال ومؤلفات ة س السياقان. ع ذا وخ،: ظر زر ق ا زائري"عبد ا الناصري أبوراس

العري،"ومؤلفاتھ اث عددال ص98،2005، ،230 -238. 
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لنص ما شر ّبب ا يل وس ي العال ب ب ا الباحثان عليھ اشتغل

يوان" املجموع،". نبأ أن عمراملعاوي بن محمد بن ع يذكرالنا إذ

من ون رسا94 املت ثالث ع شتمل اورقة، م دخل"ئل من أسماء

ابة ال من لھ". افرقية فتح ذكر املؤلف أن أشرنا وأن وسبق

ـب املوسومة ابة"رسالتھ ّ ال من املغرب دخل فيمن ابة، ّ ال فأن". درّ

لھ سب وان"ن الق اء مقنعة" ص رات م لھ نا، بّ ما ع فاألمر، أيضا

يا   . س

عا أن: را نحاول سوف نا التآليفو إحدى ن ب تقاطعات نجد

نا ات ة لس عرضت ال الدراسات عض ومعطيات راس ي بأ اصة . ا

والبعض ا ل تحص لم مازالت املعسكري الناصري تآليف أن وأشرنا سبق

املخطوط عداد مازال ا ال. م جمات ال عتقاد ذا إ يدفعنا وما

أر  الفر شرق املس ا عشرأفرد التاسع القرن من خ الرع نو

خبار"لكتاب ولطائف سفار راس"ائب أبو ذكره تأليف و و ،

لھ" عنوان" فتح مع"تحت ندلس و ران بو ان عما ، خبار غرب

نصوص. "الكفار أرنو ائب"شر ن" ال ب فرقية املجلة مراحل ع

القر  نات وثمان نات سنةست كتاب ا جمع ثم ميالدي، عشر التاسع ن

1885
غالم. 1 محمد زائري ا شرالباحث باللغةوقد الكتاب ذا مؤخرا

زمن من بة قر مخطوطات ع ا ف اعتمد وقد جزأين ية العر

للبحث الوط املركز شورات م ضمن وذلك راس ي أ تأليف

                                         
  : انظر 1

Mohammad Abou Ras al Nasr. Voyages extraordinaires et nouvelles 
agréables : récits historiques sur l'Afrique septentrionale / par 
Mohammed Abou ben Ahmed Ras ben Abd el-Kader en-Nasri ; traduit par 
M. A. Arnaud,.... 1885. 
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بو  والثقافية جتماعية ولوجية و يروي. رانن الكتاب ذا

عند توقف و سية التو بالبالد املناطق لبعض ارتھ ز مسار راس أبو

وسوسة ست وامل سوسة مدن من أك بتفصيل ة أنھ. جر ح

ا ال أ من عض مع ديث ا فرصة ة بجر لھ أتيحت أنھ يذكر

يد شيخا يذكر ثان موضع و ا، ومواقع ا خ بتار ن العارف

اابرا ل ارتھ ز مصادره أحد ان الوثيقة( 1يم مالحق1انظر ضمن

املقال أبا). ذا ون ي أن التحقيق ة ل تقديمنا ضنا اف لقد

ترحالھ أثناء داتھ مشا ن يدوّ ان رحالت"راس إ" دف عود ثم

أمر و و القول، ا ف فصل و ملعسكر دخولھ عند املالحظات تلك

ھ نر محمدو . مازلنا إليھ أشار ما و رأينا لتدعيم نضيفھ الذي

ألثر تقديمھ خبار"غالم ولطائف سفار شدد". ائب و ف

ما و و ذاكرتھ ة بقوّ راس ي أ تّم ع تقديمھ من املواضع عديد

بـ يلقبونھ ھ معاصر من افظ"جعل ا"ا ر أطّ اصية ا ذا و ،

الكتا خصائص ضمن زائري ا يالباحث أ لعصر خية التار بة

  . 2راس

حبة: خامسا س مؤ سبة سياق نفس و أخرى، مالحظة

ة جر رة بجز راس ي أ عالقة و نا، ات لنفس ة جر ن. أخبار ل

ة جر رة جز ع مّر يوان نبأ صاحب أن اليوم شك لدينا عد لم

يج باضية ب بمذ اتب ال معرفة عدم فإن أسفاره، علناعض

ساؤالت ال من الكث فينا ث و جرة جزرة إ تھ س أن. شكك فرغم

تحت عديدة قرون عد املالكية، ة حض املؤلف زمن أصبحت زرة ا

                                         
الناصري، 1 راس سفار،أبو ص2جائب ،107-109 . 
غالم، 2 سفار،محمد ص1جائب ،16-18. 
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ال باضية ملشائخ جدا املختصرة جمات ال فإن ، با املذ التأث

رة راس ي أ انتماء ع مسور . يدلل ي أ عن وابنھفا راس ال

عشرسطرا مسة ا يتعدى ال املثال يل س ع ل. 1فصيل انتصر ن ول

راس أبا بأن القائل للرأي السالم عبد أحمد عده ومن املرزو محمد من

س ل مر فإن زرة ا ونيميا طو حول املعلومات لدقة نظرا جرّي

يب و . بال للزارة يجة ن ون ت قد الوصف عفالدقة بالغرب س ل

ا ذكر دون أخرى مصادر من املعلومات ينقلوا أن العصر إن. مؤلفي ثم

فقط أيام لبضعة ا زار الذي و و وان الق ملدافن املعسكري وصف دقة

أيضا جرة جزرة وصف ع قدرتھ الناصري. يؤكد أن للواقع فاألقرب

مالحظاتھ ن دوّ سفره"املعسكري مع" دف ع أحداعتمادا من لومات

مر أنّ ونّر رأسھ، مسقط إ رجوعھ عند ا صاغ ثم زرة ا ان س

الذاتية تھ س تأليفھ عد لھ"تّم آنفا"فتح ا إل املشار عتمد. ، وأن

ع ء"الرحالة بعد" أدالّ مس فاألمرغ م يل. زارا س ع وان، فبالق

م الوظيفة ذه قاموا اص أ إشارةنذاملثال، ولنا الوسيط، د الع

صية لـ نا ار"ابن الزوّ ن" سا الزائر ل يرافق ان الذي

رأينا يدعم ما املدينة عن اء   . 2الغر

                                         
أ 1 ساب ان لفكرة نتصار ع ع وال جدا قص الكتاب من ي الثا يالباب

رة ز ل حبة: راس س راس. 96-89،مؤ أبا أن لھ فتح خالل من أيضا يبدو

رحلتيھ أثناء ة جر رة بجز مروره فكرة يدّعم ما و و البحر ق طر عن حال ال كث

لھ: ل صفتح ،164. 
ي 2 السبا يم إبرا اق ا ي أ ترجمة ،) : م967/ـ356ت(انظر نا معالمابن

ص3ن،يما بھ. 71، م قدّ الذي ّبب ا يل س مقال الصدد ذا أيضا انظر

يوانأثر صنبأ ،55. 
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سبة: سادسا مدى مناقشة ا نن ال ة خ املالحظة

يوان"مؤلفات ة"و" نبأ جر أخبار حبة س املؤلف" مؤ لنفس

ل وش نأسلوب املحقق ن الكتاب وردا كما ن ع. النص

ن التأليف ن ب ا ر جو فرقا قيقة ا نجد ال ل، الش . مستوى

بنا ذ الذي الرأي يدعم أن يمكن ما و و متقارب الصفحات فعدد

إ حياتھ اية س راس أبا أن من عة الرا املالحظة إليھ

بھ" رسائل"تأليف احتفظت ما ا ف ن عضدوّ من نقلھ وما ذاكرتھ

رحالتھ من معھ ا اصطح ال حبة"فنص. الكتب س كما" مؤ

جملة من فقط صفحة ن ست ع إال يمتد ال املرزو محمد حققھ

املحقق للكتاب م ا العدد صفحة ن وخمس ونفس. 1مائة

كتاب ع تنطبق يوان"املالحظة الصفحات" نبأ عدد أن بما

يتجاوزالنص ال فيغلب .صفحة65املحقق لألسلوب سبة بال أما

النصوص مستوى إ ير ال الذي سيط ال التعب ن النص ع

نصوص مع يتالءم ما و و املتقنة، من"الرسائل"دبية أراد ال ،

السيوطي بمثلھ اقتداء مؤلفاتھ تكثيف املعسكري ا   .خالل

و  نا ات أن إ إذن مؤلفع نخلص نفسھ نبأ"ر

ة"و" يوان جر أخبار حبة س عض". مؤ ذكرت ما ع و، و

بن محمد بن القادر عبد بن أحمد بن أبوراس محمد الدراسات،

قبيلة الراشدي العظيم عبد بن ع بن الناصر بن أحمد

لبلده سبة زائري وا ومدفنا إقامة املؤلف.  واملعسكري يذكر لم

خ" لھفتح" بتار الدراسات من البعض سعفنا لكن ملولده، خا تار

لـ1165صفر8 املوافق سم27ـ بـ1751د فتؤرخ وفاتھ أما 15م،

                                         
ومالحق 1 مقدمات الصفحات املحقق. بقية الكتاب  .انظر
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ليوم1238شعبان ل27املوافق أبوراس. 1م1823أفر يذكر

أمره" ناحية2"ابتداء من ا ف انتقل مستقرة غ حياة عرف أنھ ،

ف ولد ال كرسوط وحوزجبل متيجة مثل خرى املدن عديد إ ا

أبيھ ترحال ة وك والدتھ وفاة يجة ن تنقالتھ. 3مجاجة ة ك أن بدو و

تھ ص من جزءا الرحلة من جعلت ال ع. طفولتھ ف

ه عب للعلم«حد السفر ل أ املصادر.  4»شأن عض لھ تذكر إذ

ل ع ما خالل مر رحل ةوالدراسات وجر وان الق من

باشا حمودة الباي حكم زمن ع ا زار ال س تو والعاصمة

بن محمد ي املال فتاء عالم من ل ب ا ف والتقى سي ا

وب ا) ـ1243ت(امل الر يم ابرا ديب   . 5)ـ1266ت(و

سبة ملشروعية ائيا حسما ون ي أن املقال ذا ل د نر ال

املش النصوص الناصريجملة راس ي أ نا ات ل آنفا ا إل ار

ذر. املعسكري  ا من بكث السابقة املالحظات ل م نقدّ إننا بل

ن الباحث جموع يھ ي لنقاش منطلقا املقال ذا ون ي أن ونرجو

ع ن املشتغل ساتذة باإلشارة ونخص ة، الف بمصادر ن تم امل

شك ال الذين ة جر رة جز وعمارة خ دلتار ا ذا م ام إس

مؤلف ة"حول جر أخبار حبة س   ".    مؤ

                                         
لكن 1 راس، ي أ ووفاة ميالد سن اصة ا خ التوار من للعديد ذكر ناك

جا من وخ زر ق ا عبد ذكره ما ع نا تلمساناعتمدنا سابق،: معة مرجع

ص2005 ،230 . 
الذاتية 2 تھ س من ول الفصل و  .و
لھ  3 صفتح ،18-19. 
ص 4 املصدر،  .20نفس
ص 5 املصدر، س،. 115-108نفس تو بإيالة مروره ع بتفصيل راس ي أ يتوقف

آنذاك البالد أوضاع ع خر نظرة ع امة ادة ش  .و
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الكتاب موضوع وان: ثالثا الق اء ص   جغرافية

ن ب وان الق عن مباشرة خية تار ادة ش يوان نبأ عت

ن ميالدي عشر والتاسع عشر الثامن القرن أن. أواخر يمكن ما ورغم

إ انتماء إ عنوانھ كتبيحيلھ من و ف اجم، ال مصنفات

املدينة. الرحالت ذه ل ارتھ ز أن نصھ سياق املؤلف ذكر فقد

املدن عة را عند ا ف توقف وال ھ رحالت إحدى انت

سالم سنة. املقدسة شعبان ا إل دخولھ ان و

الذي1م1800جانفي/ـ1214 سي ا باشا حمودة حكم زمن أي ،

مصادر  بالطھتذكر راس أبا استقبل أنھ املؤلف لنفس أخرى

دولتھ رجال من عض ع كتب. 2وعّرفھ إ ثر انتماء ع لكن

دب ذا مصنفات نطاق يتجاوز مضمونھ انّ عتقد نا فإنّ الرحلة

ا ّم أ لعّل أخرى بأغراض تتصل معطيات فيھ لنجد ، غرا ا

لـ سبة يوان"بال با" نبأ يتصل وقبورما د لـمشا املجا ع لتوزّ

وان" الق اء   .   3"ص

                                         
ت 1 نا سنةوجب من شعبان ر ش وافقا اللذان ن املحقق خطأ ـ1214يح

امليالدية  .1799بالسنة
ببالط 2 عالقتھ حول لھ فتح و س باملؤ الواردة شارات الصدد ذا انظر

سي ا باشا حبة،: حمودة س لھ،/  122صمؤ  فتح
ال 3 املؤلفات يف تص أن ة ادّ ا الدراسات ت أثب تفاضلقد سلم ضمن تقليدية

من ا ا اق حسب يح"ع ال نفتاح" ا و املطلوب بل جدوى، ذي س ل

املطبقة ة املقار ية من بتقنيات ا معلوما وقراءة الوثائق من يمكن ما أك ع

الدراسات من نوع ل للباحث. ع امل املدخل إ القارئ نحيل أن يمكن

ع لطفي ستادالتو أوف وال ني الفر للباحث خ   : والكتاب
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سياسية كعاصمة ا ان مل ا فقدا من الرغم و وان، والق

ية الدي ا مركز ع حافظت ا فإ الوسيط، د الع منذ قية إلفر

ن املسلم لعموم سبة بال تراجع. والثقافية وإن ، ا ق طر ظل إذ

بة التغر عد ما ات ف القرنإشعاعھ اللية مارا11/ه5ال م،

ب املذ اء فق وكبار تھ ومكت عظم ا جامع ان و املدينة ذه من

سالمية البالد مشرق ن ب والعلماء الرحالة ف توقّ محّط ي املال

ا ا. ومغر عل املرور يحاولون انوا س تو العاصمة زائري أن وّح

كتابھ املعسكري يذكر كما ا وسطفتُح "أل و ى د املغرب باب

ق ا...و ل إال ينصرف ال قية إفر اسم طلق أُ إذا أنھ و" ّح

م"أيضا وأما م ومأم ابة ال أ م1"متبوّ ون والصا ابة وال ،

لـ يفھ تص راس ي أ يوان"مقصد لت،". نبأ تحوّ وان الق ة فرمز

القرن منتصف أحداث مركز11/ـ5مع من وتأثم، ثقل ذا دي

عديدة عوامل يجة ن ّميتھ أ دَ قَ فَ ثانية درجة من سيا مركز إ

مختلفة ات مقار من ل التحوّ ذا بحثت دراسات ا عل   .    2توقفت

ا واستقراره باملدينة مروره أثناء داتھ مشا املعسكري ن دوّ

ا ف بھ أيام، مسة ا تتجاوز ال إ–ملدة شر لم ن ذلكول

                                                                                     
ع،)لطفي(ع السا القرن خالل ية املغار نية الذ ات مم لدراسة مدخل

س،عشر تو شر، لل سراس دار ص1994، ،17-25.  
Nicolas Offenstadt, L’historiographie, Collection Que sais-je ? 3933, 
Paris, PUF, 2011.  

يوان،نب  1  .82صأ
عواصم 2 ور ظ ه مردّ اللية ال بة التغر عد ما وان ق تراجع أن حسن محمد عت

الباحث يرجع كما والتفقھ، م للتعلّ جديدة مراكز لت ّش سالمي الغرب جديدة

ك للت مركز إ للتعلم قطب من املدينة ل تحوّ إ رة الظا ّبب ا يل  .س
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ا-صراحة أبنا من باملدينة ن العارف كتابھ. أحد أشار لقد

سفار" إيالة" ائب مدائن با و ة جر خ تار عن حديثھ أثناء

إ س يم"تو ابرا سية" الشيخ التو مصادره ب. 1كأحد ما فر

لقبور عرضھ ثنايا ذكر وأنھ خاصة وان الق ارة ز ع نفسھ مر

ق ة عضامق لھ رووا الذين الثقات من و مصادره أحد أن ش ر

ن الصا أخبار مع. 2من تواصل قيقة ا ذه ارتھ وز

ة الف منذ وان الق ع توافدت وسط املغرب من لعلماء ارات ز

الذي ي ر التا ي الزنا حماد بن بكر الرحمان عبد أبو مثل الوسيطة

القرن أواخر املدينة بنزار سن ا ي ر التا والقا رة لل الثالث

القزاز جعفر بن محمد النحوي عن العلم أخذ الذي التمي محمد

رة لل ع الرا القرن من و ع. 3السنوات راس ي أ مرور لكن

ك للت مروره ان بل وان، الق علماء ع للتفقھ يكن لم وان الق

ان ف ا، وأوليا املدينة اء يوان" بص ؤالء" نبا عدد عن ادة ش

فقط ك للت فضاءات الزمن ذلك ع تكن لم ال م دف وأماكن

مت سا اجتماعية مؤسسات عن عبارة ا م العديد ان بل

                                         
سفار،  1 ص2جائب ،111. 

مثل 2 عبارت النبأ نص بھ"تتواتر أثق من معرض" قال ستعمل كما

مرافقا ان أنھ ع دالئل و مع وا املفرد صيغ داتھ مشا عن حديثھ

بـ اراتھ ز من الثقات"البعض رفقة" عض غ ان خرى ا"و بجامع ودخلت

عبان و ظمآن وأنا  ..."عظم
عن 3 نا حسن،: حيل الرحالة،محمد عيون وان التوالق املجمع

والفنون داب و كمة"للعلوم ا ت س،"ب تو ص2009، ،108-109. 
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ابية ال ة الزاو ولعل ا، اف وأر للمدينة قتصادية ياة ا

ا ذه ا قامت ال العديدة الوظائف عن مثلة   . 1ملقاماتأبرز

شيوخ عدد ة ك يالحظ راس ي أ اء ص قائمة ل املتأمّ إن

باب ة مق اء ص عن حديثھ عند يذكر أنھ ح وان، الق وأولياء

أن يع الر ي بل"أ ، عا هللا إال عدده علم ال ما ولياء من ا

نوا ل وان وكذلك ى. الق أ الفضالء من رجال أن وي رُ ملا

قالالق ا م أميال ع ان فلما أن: وان، علم ملا أبول؟ أين رب يا

باألولياء مآلنة وثالثون. 2"أرضھ وواحد مائة ضمت سمية فالقائمة

اء ص م ن آخر وستون خمسة م إل يضاف رجال"صا

و" الدمنة ت الس د ن"بم ومؤدب يا ص عون سلم" أر ة بمق

آبا"و بجوار ن مدفون اءأبناء الص نون" (م مام كأبناء

م أب د مش بجوار يع"و) املوجودين الر ي أ باب ة مق اء ال" ص

خالل من نت" النبأ"عرف واخ راس ي أ د ع ع اندثرت ا أ

اء لص قبورا آوى فضاء انت ا أ املدينة ل أل ية الشف الذاكرة

وان أدناه(الق املالحق قسم ون ).  انظر نفي للمائت متجاوزا العدد

ع با تقر يمتد املعروفة. 2كم6مجال م، َسلَ باب ة مق عت و

                                         
التالية 1 للمراجع القارئ نحيل ة للزاو املتعددة الوظائف   : حول

Sami Bargaoui, « L’évolution d’un espace de médiation sociale : La zâwiya 

Sahâbiyya de Kairouan à l’époque moderne », dans Studia Islamica, 1997, p. 

103-132. 

العامري، سالمة والدينيل جتما خ التار مة مسا واملجتمع الوالية

فصية، ا قية سانياتإلفر و والفنون داب لية شورات وم ي الفارا دار

املعرفة ودار ة وتبمنو ب الثانية، الطبعة شر، س،-لل  .2006تو
يوان  2 صنبأ ،114-115. 
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الدفن فضاءات أك من خضر، ناح وا ش قر ة بمق أيضا

اء ص من عدد أك ع اشتملت لذا إ"النبأ"باملدينة، ا و ،

اجم ال مصنفات ا تذكر ال والقباب د املشا عض اليوم

خبار وكتب املالحق(والطبقات قسم صور ّمية).  انظر أ تكمن وال

أيضا" إحصاء" بل فقط، املقدمة ة املادّ كثافة راس ي أ

ة القبّ أو د املش نفس داخل القبور ع توزّ تخّص ال التدقيقات

ثري الباحث ساعد ما و و الغرفة، املثال–وح يل س -ع

الدقي التحديد شيةع النقا د الشوا غابت م للق ففي. ق

املعسكري يقول نافع باب ة بمق القبور توزع عن حديثھ « :معرض

يوسف بن عون الشيخ ق وف ا من نون مام ق جنب و

مروان بن حماس والقا زا مام... ا د مش خارج و

عبدوس أبن تلميذه منھ بقرب ده... نون مش إزاء أيضاو

غانم بن هللا عبد   . 1»...القا

فقط، الكرامات صاحب الو س ل راس ي أ عند والصا

صية ل تخ أن من أك مجموعة م اء الص " الورع"بل

و" التقّي "و الصوفية املرجعية ع تحيل ال املرادفات ة قيّ . و

ولياء م النبأ اء قطاب(ص و بدال العلماءوكذ) من فئة لك

اء"من م"الشيوخ"و"  ئمة"و" الفق تالميذ عض كذلك م و ،

ن"وفئة ع بوظائف". التا قاموا من أيضا م وان الق اء ص

ى املو غاسل املعروف الساح بن سن ا ي كأ وفضالء. اجتماعية

الشيخة ات الصا من ن نون "النبأ ال" أم ية املنو شة وعا

ل كحفظت للت دا مش وانية الق الذاكرة يف... ا التص ذا –و

                                         
ص 1 املصدر،  .117-114نفس
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املبحث ذا إملاما ند ال قية-وإن إفر ع ال بجديد س ل

الفئات ذه إدراج يبدو وال ديثة، ا س تو إيالة ع وال الوسيطة

املعسكري  ا ف كتب ال ة الف ات مم باه. 1من ن يجلب ما بل

اع" النبأ"قائمة العلماءو عائالت أفراد قبور وأبناء(تبار آباء من

وان) وأحفاد الق ارة والز ك الت مجاالت لقبور. من فالقارئ

نون " مام د املثال–" مش يل س وأبناء-ع أب إدراج ظ ي

مصدرا م ار ز عت و م قبور ع وقف من قائمة ضمن مام

ك التا. 2للت ساؤل ال يصبح ي: مشروعانا أ يف تص ل

ما التا و والوالية؟ للصالح جديدة يم مفا ع يحيل ما راس

من نا لغ مر ك ن ة؟ الف نية لذ جديدة عاد أ ع يحيل

إ باإلشارة فقط وسنكتفي مور ذه مثل ن الضالع ن املختص

الصوفية للطرق ومجادلتھ بانتقاده ُعرف ن ول اتب ال عصرهأن

ألثر تقديمھ غالم محمد ن بّ ما ع يكّن، ان ائب"فقد

خبار ولطائف ن"سفار الصا ولياء و للعلماء اما اح ،

بالكرامات م ل ف ع عزل. 3و أُن يجب ال يوان نبأ ة مادّ قراءة إن

إ قادتھ ال رحالتھ سياق عن وال راس ي أ مؤلفات با عن

عد سالميمجاالت العالم من فتح. يدة كتابھ صراحة ّع ن فل

فإنّ التأليف ة ك عليھ ن باملتقدم قتداء رغبتھ عن لھ

                                         
راجع 1 يف التص ذا السابق: حول املرجع العامري، سالمة ص نيل ،498-508. 
يوان  2 صنبأ ،115-118. 
سفار،  3 مصادر. 19-18صائب من عض ع نا نحيل أن راسيمكن ي أ

لھ"مثل ذكره" (فتح ولياء"و) سبق و ف والتصوّ التوحيد من لنبذ اوي ا

ف"و" والفتاوي  التصوّ ب مذ إ ف شوّ زمالؤنا" ال نا أخ ما ع ، ماز ما و

املخطوطات عداد معسكر،  . جامعة
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العديد كتابتھ يفّسر أن يمكن ذاكرتھ ة قوّ ع ھ معاصر تأكيد

ا عل مّر ال للمجاالت أوصافھ ودقة غراض أنّ. من بدو و

تّم  ال نالتدقيقات شرق املس عت ال راس ي أ تآليف

ة يّ أجن للغات ا نقل كتابھ. ع أرنو لھ ترجم سفار"فقد " ائب

كتابھ بيقي ال السندسية"وا لل ورت" ا شي م شارل تم وا

ة بجر اصة ا بمعلوماتھ ه   .      1وغ

نرى ال تاجات ست من جملة املقال ذا بھ نن ما

ّمي قراءةأ ستعيد قادمة بحوث مسار ع ا دوا ا التذك ة

ا إل توصلنا ال النتائج ضوء ع راس ي أ تاجات،. مآثر ست ل أوّ

للدراسات سبة بال التحقيق حركة ّمية أ و تھ، بدا وع

ديدة فقط. ا يؤدي ال شور امل إ املخطوط عالم من نص فإخراج

ور جم ع عميمھ وإ و ح التجر إ إخضاعھ إ بل القراء

ة ادّ ا اديمية الدراسات إ. منت انضم ن ول النبأ، فنص

اضات، اف تأكيد م سا ھ فإنّ وان، بالق اصة ا املصادر جملة

ي أ ساب ان عدم انية إم و السالم، عبد أحمد املؤرخ ا إل سبقنا

أخبار حبة س مؤ كتاب صاحب رةراس ز ا ذه إ ة .  جر

املادة قراءة اتنا مقار تجديد من دوى ا و تاجات ست ي ثا

ن للباحث املتوفرة ة مادة. املصدر صغر بجمع"فـع يوان نبأ

وان الق مدينة اء ص ذكر للقراءة،"  الديوان إخضاعھ فإن

من يجدد قد ثانية، مرحلة وللدراسة، ، أو ممرحلة معارفنا

ا يطرح ال الية ش مع املتالئمة يح ال ق الطر الباحث . سلك

ات مقار تجديد ع قادر راس ي أل املخطوط رث أن بدو و

                                         
زائري 1 ا م الكر عبد بن محمد تقديم الصدد ذا لھ: انظر  .6ص،فتح
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أخرى ملجاالت سبة ال و ة، ج من ا ومجال ملعسكر سبة بال الدراسة

ثانية ة ج من املغارب بالد   .  من

  املالحق

و ي: الوثيقة أل ارتھمقتطف ز حول املعسكري راس

كتاب خالل من ا ل بأ واتصالھ ة جر رة سفارز ائب

خبار صولطائف ي، الثا زء ا ،107-109.  

وال«  ة ج ل من البحر ا أحاط قد رة جز ف ة جر وأما

املراكب إال ال إ ايخلصون ل أ عملواوحدث انوا م أ

ائط ا البحر قا والذئبطر سد صار فلما القبلة، ة ج من ا

ن إ ا دمو ا م يدخلون الغرب. واللص من رة ز ا ذه طول

املشرق ومن ميال عشرون املغرب من ا وعرض ميال ستون الشرق إ

بالتفاح واختصت والعنب تون والز ن الت ا ر عشر خمسة

إ تنقل كسية ا م يتخذون الصوف اوعمل نافس في قطار

عبد وا مل الذين ملاية من م وأك بر ال من ا ل وأ م للباس الناس

ومن كتامة من م عض و رت بتا ستان دا بن رستم بن الرحمن

ا ن قي و وارج ا دين ع قديما انوا و وارة و ونفزة كش سدو

أم قتلھ الذي الراس ب و بن هللا عبد رأي ع ابية الو فرقتان

ية الغر بالناحية م و روان من طالب ي أ بن ع ن املؤمن

ل أوّ وفتحت ابية الو اسة والر الشرقية بالناحية م و ة ار والن

ة معاو واله النجار ب من نصاري ثابت بن فع رو يد ع سالم

سبع سنة ة جر وفتح قية إفر فغزا ن ع وأر ست سنة طرابلس ع

ا يموقال... عد إبرا الالشيخ م رأ ع أي وارج ا من ة جر أن
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مجوالت م ول باملغرب قديم م قبائل أصل ألن م ذر من م أ

م مذا وفروع م عقائد وأصول م ديان   .»قواعد

الثانية ديباجة:  الوثيقة حبة"من س ا" مؤ ف يذكر ال ال

نق ع شدد بل ة جر رة ز انتماؤه راس وماأبو ثقات من  لھ

ص ، ده   .73ش

فلم... «  ة جر رة جز أخبار مستقل خ تار عن وفحصت

عا هللا إال فاستخرت استطرادا ذكرت أخبار عض إال أجده

ذكروه ما عياناجمع دناه وش الثقات من نقلناه املوفقوما وهللا

ة(وسميتھ. للصواب جر أخبار حبة س ع) مؤ وقسمتھ

وخاتمةمقد أبواب وثالثة   »مة

الثالثة نص:  الوثيقة الواردين وان الق اء لص جداول

يوان"   1"نبأ

دول السور :  1ا وحول عظم امع بجوارا ن املدفون وان الق اء   ص

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

ه ق عن   معلومات

املك  1 مو يالشيخ بأ

الفا   عمران

اليوم  430/1038 معروف ه ق

امع ا بحومة

  الكب

الفا  2 ي   -  761/1360  أبو

دبوس  3 أبو قبلة  1199/1785  الشيخ بداره دفن

الكب امع   ا

                                         
املعسكري  1 نص مع يتوافق ال داول ا الوارد ب ت  .ال
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ي  4 ر ا الرحمن عبد ابن املدرسة  -  الشيخ بجانب

  العوانية

بن  5 محمد هللا عبد أبو سيدي

ن   حس

معرو   - غ ه   فق

حقونة  6 أبو أحمد سيدي  -  سيدي بجوار ة تر

ي ما   الد

ي  7 العوا ف الشر محمد قرب  م1196/1782  الشيخ بداره دفن

املعروفة البطحاء

نة   بالفر

نصاري   8 ع د  -  الشيخ بامل دفن

قرب باسمھ املعروف

ن ضراو ا   حومة

الق  9 الرماح قرب  749/1348  الشيخ بداره دفن

امع    عظما

القطان  10 س حمد   -  384/994  ابن

السيوري  11 قائمة  460/1067  الشيخ مازالت قبتھ

عظم امع ا   قبلة

مفرج  12 بن الواحد عبد سيدي

  التالل

الشيخ  - ق إزاء

  السيوري

الرقيق  13 قرب  -  الشيخ بداره دفن

عمر بن ي د   م

م  14 الكر عبد بن ع والشيخ

  الرعي

ق ض  10/16آخر ر داخل ه ق

  قصراوة

القديدي  15 سالم زقاق  699/1300  والشيخ وسط تھ زاو

وخة ا باب   قرب

سالمة  16 والشيخ غانم الشيخ

القديدي لسالم ن   أخو

ق سالم  7/13آخر ة بزاو

  القديدي
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ليل  17 ا عبد ابن الشيخ ابن

  زدي

منتصف

7/13  

داخل بداره دفن

وان الق   سور

ع  18 القالقالشيخ بن هللا باب  -  طاء بجانب ه ق

وخة   ا

لول   19 ال محمد ن  -  الشيخ ضراو ا   حومة

و  20 و فندار بن محمد الشيخ

املعالم صاحب نا ابن   شيخ

داره  702/1302 مازال ه ق

الكب امع ا   قرب

عظوم  21 بن ليل ا عبد بداية  الشيخ

  10/16ق

امع ا   حومة

هللا  22 خودعبد القدة  -  بن قة سو   قرب

الزقيم  23 القدة  -  أحمد قة سو   قرب

البالغ  24 سن ا أبو الشيخ

  ندل

ابن  687/1288 بدار دفن

  رحمون 

سيدي  25 محمد أبو املالكية شيخ

النفزاوي  د ز ي أ بن هللا   عبد

386/996    

ي  26 الش هللا عبد محمد د  782/1380  أبو ز ي أ   بدار

أر   27 هللاأوالد عبد محمد ي أل عة

ي   الش

د  - ز ي أ   بدار

مخلوف  28 بن أحمد الشيخ

  السا

د  887/1482 ز ي أ   بدار

بكر  29 ي أ ي ي أ بن محمد

  الفا

د  777/1375 ز ي أ ابن دار   قرب

الوح  30 ة  1101/1690  سعيد بالزاو دفن

شية   الوح

الوح  31 ة  1076/1665  ع بالزاو دفن

  شيةالوح

ي  32 املسرا غالب ة  -  الشيخ الزاو قبلة تھ زاو
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شية   الوح

حانة  33 ر امع  -  السيدة ا بلصق قبة

  عظم

طيب  34 ا يم إبرا بجانب  -  الشيخ بداره فن دُ

الكب امع   ا

دول السور :  2ا داخل ن مدفون   أولياء

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

هم ق عن   علومات

ي  35 العوا ع   -  758/1356  سيدي

القمودي  36 طراد بقرب  -  سيدي تھ زاو ه ق

ضر ا   سوق

ي  37 الدارو محمد مص  -  سيدي مدفون

الباي حومة   طرف

السلمي  38 هللا أواسط  عطاء

  9/15القرن

إ معروفة تھ زاو

بحومة اليوم

  شراف

هللا  39 عطاء بن أبيھ  -  السلميع   جوار

العا  40 عبد محمد أبو

ي   السليما

نصار  - جامع   حذو

الرنان  41 أحمد العباس نصار  -  أبو جامع   حذو

بري   42 ال سليمان نصار  -  الشيخ جامع   حذو

دول البلّوة:  3ا ة املق اء   ص

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

همع ق عن   لومات

البلوي   43 زمعة النصف  أبو تھ بزاو ه ق
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من ول

  ـ1القرن

ة بالزاو املعروفة

ابية   ال

عبد  44 بن ش ح ليل ا التا

ي الصنعا   هللا

أنھ  100/719 املصادر لھ تذكر

باب قرب دارا ب

ح   الر

ياط  45 ا ع ع  -  الشيخ قبة ه ق ع

قامة   قدر

ع  46 يالشيخ املفتح  1036/1627  العيو قبلية تھ زاو

ة البلو   بطرف

سالم  47 بن ي بن محمد

  التميمي

-  -  

ي  48 املسرا ع ي أ النصف  الشيخ

من ي الثا

القرن

  م14/ـ8

-  

نا  49 ابن   -  839/1435  الشيخ

امللي  50 يوسف بن د ز ي   -  9/15ق  أ

ت  51 الس د بم الدمنة رجال

م م15وعدد محمدم

يم إبرا اق إ وأبو نصاري

بن أحمد والشيخ ر الضر

  معتب

مدفونون  - رجال

ت الس   د

دول س:  4ا تو باب ة مق اء   ص

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

ه ق عن   معلومات

نا  52 ابن عم خليفة قرب  -  الشيخ مدفون
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ى  الك   الفسقية

مقرئالش  53 العبيد ع يخ

ن   ا

حوا

748/1347  

-  

سليم  54 بن الناظر عبد

  املاطو

766/1364 -

1365  

-  

الدرواز  55   -  -  الشيخ

ي  56 دا الر داود أبو منذ  648/1250  الشيخ مزارا ه ق ٌعدّ

نا ابن   زمن

اذ  57 ال سعيد ي - 348/1046  أ

1047  

أن نا ابن يذكر

لوح ه ق ع

  مكتوب

الغالب  58 عبد بن السالم عبد

ي   املسرا

646/1248 -

1249  

-  

عبد  59 بن يم إبرا الشيخ

ي املسرا   السالم

704/1305  -  

الرحمن  60 عبد بن بكر أبو

ي وال   ا

394/1003 -

1004  

ان ه ق موضع

ابن زمن ورا مش

  نا

الرحمن  61 عبد بن بكر ي أ والد

ي وال   ا

-  -  

قاسم  62 بن غيث الشيخ

  كيميا

684-

685/1285 -

1286  

-  

تلميذ  63 ي اللوا خليفة الشيخ

  العبيد

شف  8/14ق ع ه ق

فسقيات أحد

وان   الق

ميد  64 ا عبد القطب مزارا  - ان ه ق
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  9/15القرن  الشن

اوي   65 ر ا -1144/1731  سعيد

1732  

قبة ه ق علو

املعروف باملوضع

طبية   با

ليل  66 ا أبوالتا ور املش

بُ ُ ا هللا   عبد

100/718-

719  

ا بنا دار دفن

ر"قرب ز   "درب

الر  67 أحمد بن يم   -  -  إبرا

الر  68 يم إبرا بن   -  -  محمد

الر  69 يم إبرا بن محمد   -  -  ولد

طولون   70 ابن طاعة أبو   -  435/1044  الشيخ

طاعة  71 أبو الشيخ ابن بكر أبو

طولون   ابن

نا  438/1047 ابن حسب

ه حوطة"ق قرب

القا " الشيخ

شة نق   وعليھ

سكوري  72 ال محمد أبو   -  716/1316  الشيخ

ي  73 املال بكر أبو املؤرخ منتصف  الشيخ

  5/11القرن

مر يتعلق ل

ل أ بناه د بمش

ك للت وان الق

ي؟   باملال

القالل  74 محمد النصف  الشيخ

من ي الثا

  8/14القرن

-  

القا  75 ع سن ا إ  403/1012  أبو معروف ه ق

  اليوم

القا  76 سن ا ي أ والده  390/999  أبن قبل تو

بجانب ه وق

أبيھ   حوطة
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ي  77 ما الد يوسف أبو معروف  621/1224  الشيخ ه ق

فسقية بجانب

وان   الق

ي  78 ما الد تلميذ ر  -  سرور ع دفن

أستاذه ح ضر قرب

ي ما   الد

الدباغ  79 الرحمن عبد د ز ة  699/1300  أبو بمق مدفون

وة بر س تو

آل وة بر معروفة

  الدباغ

الرحمان  80 عبد والد محمد

  الدباغ

ة  - بمق مدفون

وة بر س تو

آل وة بر معروفة

  الدباغ

الدباغ  81 د ز ي أل اء أقر ة  -  ستة بمق مدفونون

وة بر س تو

آل وة بر معروفة

  باغالد

مو  82 عمران أبو سيدي

  املناري 

أواخر

  8/14القرن 

معالم حسب

قرب ه ق يمان

  القا

املناري  83 ملو أبناء خمسة

وكرامات" مناقب م   "ول

م  ؟9/15القرن  أب ق   قرب
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دول أو:  5ا ش قر ة مق أيضا املسماة م َسلَ ة مق اء ص

وأو  وان الق ل أ عند خضر ناح عرفةا سيدي ة مق لياء

متجاورتان تان مق ما و بالرمادية أيضا   املعروفة

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

عن معلومات

ه   ق

نصر  84 بن محمد الشيخ

بالغنمياملتعبد   املعروف

316/928  -  

تلميذ  85 راشد بن لول ال

مالك   مام

الدباغ  183/799 حسب

وراق مش ان   ه

الصد  86 حمود بن جبلة

نون    تلميذ

299/911-

912  

لول  ال ق   قرب

حسون  87 بن يوسف الشيخ

  املقري 

قبل

580/1184  

ق إزاء دفن

لول    ال

جزي   88   -  -  الشيخ

فري   89 ا اء زكر لول  237/851  أبو ال ق قرب

أم ب شف ع

  عياض

زار  90 ا بن محمد   -  -  الشيخ

سليمان  91 يع الر أبو القا

عمران   بن

نا  270/879 ابن حسب

املزارات من ه ق

ورة املش

وان   بالق

العطار  92 داود أبو   -  244/859  الشيخ

بن  93 سن ا أبو الشيخ

غاسل املعروف الساح

ى   املو

397/1006  -  
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السو  94 بكر أبو   -  -  الشيخ

عوانھ  95 بن يم إبرا د  -  الشيخ م قرب ه ق

  التوفيق

جد  96 عوانة بن امللك عبد

يم ابرا   الشيخ

د  - م قرب ه ق

  التوفيق

ية  97 املنو شة   -  665/1266  عا

الشمال  98 أبو فرج ي  -  الشيخ الكنا حسب

قبة" حھ ضر ع

املفتح شرقية

د م بلصق

  "التوفيق

ف  99 الشر القرقابية  -  الزر ض   بر

ا  100 منصور انالشيخ   -  -  لعر

بن  101 م الكر عبد الشيخ

  خليفة

-  -  

قوتة  102 بن محمد ض  -  الشيخ ر بطرف

رة   الظ

نون   103 أم ض  -  الشيخة ر ن ب ا قب

ض ور اشنة ال

ديد   ا

بابن  104 املعرف القاسم أبو

اتب   ال

ا  408/1017 بنا بدار دفن

باب ة مق قرب

  سلم

التو  105 اق إ ي أ   -  443/1051  مام

التبان  106 بن هللا أن  371/981  عبد نا ابن ذكر

عصره ه ق

ر"ان ظا   "غ
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ون  107 خ بن   -  347/956  عمرون

ي  108 الشا مخلوف بن أحمد

عرفة   الشيخ

حد  - ع و

ي مق التقاء

خضر ناح ا

  والرمادية

عرفة  109 للشيخ ن ما  -  أخو أخ بقرب

إليھ   املشار

ممح  110 ال قليل بن   -  837/1433  مد

ن  111 ومؤدب يا ص عون   -  -  أر

الوارث  112 عبد الصو الشيخ

معتب   بن

371-

372/981-

983  

-  

مناس  113 بن مو -390  أبو

391/1000 -

1001  

-  

زا  114 ا بكر أواخر  أبو

  ؟4/10ق

-  

اللباد  115 ابن بكر شف  333/944  أبو ع ه ق

كب"   "حف

يالش  117 ما الد ثابت   -  -  يخ

عبد  118 القاسم أبو سيدي

بن خلف بن الق ا

املتعبد   شبلون

معالم  390/1000 يذكر

دفن أنھ يمان

إ نقل ثم بداره

سلم؟   باب

هللا  119 عبد محمد أبو الشيخ

التو خليل   بن

276/889  -  

مسعود  120 بن هللا عبد الرنان  - ة زاو
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  اليوماملنياوي   املنياوي 

عقوب  121 يوسف أبو الشيخ

  الزع

-  -  

الزع  122 أخ أبن عامر   -  -  الشيخ

بن  123 ىعثمان عم أبو الشيخ

الفقيھ   رشيق

441/1049  -  

القطان  124 س حمد بن   -  403/1012  ع

ب  125 الذ ب قض ابن   -  -  الشيخ

املعروف  127 زرقون بن محمد

  بالطيارة

278/891-

892  

-  

ر   128   -  -  املناوي الطا

عوانة  129 ي أ بن ي سيدي

سي ا ف   الشر

579/1183  -  

بن  130 ليل ا عبد الشيخ

  عظوم

أواسط

  10/16ق

-  

الشيخ  131 أب عظوم محمد

ليل ا   عبد

-  -  

شبلون   132 ابن   -  390/999  الشيخ

شبلون   133 ابن الشيخ   -  -  حفيد

ي  134 املزا صوالت القاسم   -  -  أبو

بنالشيخ  135 سن ا ع أبو

ي اللوا دود ا بن   محمد

437/1045  -  

الطرزي  136 القاسم   -  -  أبو

املعافري  137 ون خ بن محمد

  ندل

300/912  -  

ون  138 خ ابن   -  -  والد

هللا  139 عبد محمد أبو الشيخ   -  4/10ق
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ي اللما محمد   بن

البلوي   140 العباس   -  841/1437  أبو

ا  141 الفقيھ اجالشيخ

هللا عبد ي أ بن محمد

الغمادي   محمد

ع  - شرف ه ق

بب عرف أرض

  السلطان

خلدون  142 بن حسن ع أبو

  407/1016البلوي 

-  -  

ن  143 ز ة ذر من وفاطمة ع

بن ن س ا بن العابدين

طالب ي أ بن   ع

-  -  

ع  144 بن شقران الشيخ

ي مذا   ال

186/802  -  

شقران  -  وليا70قبور  145 ق إزاء

  )كذا(

التفصيل انظر

الصفحات ن ب

129-136  

س  146 باد بن املعز بن   -  505/1111  تميم

عبد  147 حفص أبو الشيخ

عمران بن خالد بن بار ا

ي   السر

281/894  -  

م  148 بن ع ت ب فاطمة

  تميم

-  -  

م  149 بن ن حس ع أبو

  تميم

-  -  

اش  150 عمرو أبو بنالشيخ م

التميمي   مسرور

307/919  -  
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التميمي  151 عبد   -  4/10ق  القا

القصري   152 جعفر   -  -  أبو

س  153 حمد بن القاسم أبو

  القطان

483/1090  -  

ب  154 ا د يز بن هللا ق  عبد   -  ـ1أواخر

نصيف  155 بن   -  361/971  جعفر

العرا  156 الفضل أبو   -  399/1008  الشيخ

حف  157 أبو بنالسيخ عمر ص

  العطار

-  -  

الكفالة  158 أبو  -  جماعة ق إزاء

العطار   حفص

د  159 يز بن اح ر الشيخ

مي   ال

172/788  -  

اوي  160 الر محمد الشيخ

رض بطي   املعروف

699/1299  -  

ش  161 ع بن   -  -  ع

بن  162 سن ا ي أ الشيخ

ي الزعفرا   نصر

362/972  -  

دول ر:  6ا اء ص   اضعض

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

ه ق عن   معلومات

النجار  163 ع زواغة  -  الشيخ ض   ر

بحر  164 مسعود زواغة  -  الشيخ ض   ر

نا  165 ابن شيوخ اط  -  أحد ) كذا(ر

بلية   ا

املصادم  166 الرحيبة  -  )مزدام(ع   وسط
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سليم  167   -  -  سيدي

دوي قاسم  168   -  -  ال

عفري   169 ا قعيب   -  ـ12ق  الشيخ

البكوش  170 سليمان   -  -  الشيخ

السق  171 أحمد العباس -1177/1763  أبو

1764  

باب قرب ه ق

س   تو

أحمد  172 العباس أبو الشيخ

  القالل

طبية  1190/1776 ا ض   ر

دخيل  173 بن ع الصفيحة  -  سيدي ض   بر

الفيض  174 منصور جامعبزقاق  -  سيدي قرب

ض بر تونة الز

  الصفيحة

مي  175 ال محمد بوسط  -  سيدي قبتھ

ض بر ق طر

  الصفيحة

س  176 بوتل أحمد الصفيحة  -  سيدي ض   ر

التميمي  177 شاب بن الصفيحة  -  سالم ض   ر

دول يع:  7ا الر ي أ باب ة   مق

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

عن  العصر معلومات

ة   املق

  

  

178  

ا اندثار ع دليل و و ا قبور اب أ املعسكري يذكر ال

القرن أواخر للمدينة ارتھ ز القرن18خالل داية 19و

ن ،:"يقول. ميالدي عا هللا إال عدده علم ال ما ولياء من ا

نوا ل وكذلك وان بل الفضالء. الق من رجال أن روي ملا

فلما وان، الق ى قالأ ا م أميال ع ملا: ان أبول؟ أين رب يا

باألولياء مآلنة أرضھ أن   . "علم
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حول أودية ملرور طبيعية عوامل مرتبط ة املق اندثار أن يبدو

ات غ إ عديدة ات ف ا فيضا أدى املسورة املدينة

وان للق ي العمرا د   املش

دول نافع:  8ا باب ة   مق

والصف   وردتاسم كما ة

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

ه ق عن   معلومات

نون   179   مام

  

240/854    

نون  180 مام وأبناء أب

د مش بجانب مدفونون

  مام

-  -  

يوسف  181 بن عون الشيخ

زا   ا

239/854  -  

مروان  182 بن حماس -304/916  القا

917  

-  

مام  183 تلميذ عبدوس ابن

  نون 

260/873-

874  

-  

عبدوس  184 ابن أخ اق -266/879  إ

880  

-  

مام  185 تلميذ رة

  نون 

  -  3/9ق

غانم  186 بن هللا عبد   -  196/811  القا

عبد  187 للقا أوالد عة أر

غانم بن   هللا

-  -  

ازي   188 الش اق   -  -  إ

السباغ  189 الرجال   -  -  أبو
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الدباغ  190 مالك   -  361/972  أبو

أنجب  191 بن بكر   -  -  أبو

ان  192 ثو ابن   -  -  الشيخ

ن  193 املؤذّ   -  317/929  عروس

يد  194 الش سليمان   -  -  الشيخ

ضية  195 املس سة   -  -  مو

دول ا:  9ا موضع املعسكري يذكر لم   قبور

وردتا   كما والصفة سم

راس ي أ   نص

وفاتھ خ   تار

  م/ـ

ه ق عن   معلومات

الغنايا  196 عاشور   -  -  لشيخ

رق  197 ال سالمة   -  -  الشيخ

ك  198 بر بن أحمد   -  -  الشيخ

الفار  199 فروخ بن هللا   -  176/792  عبد

  

عة الرا وان:الوثيقة الق مقابر طة   خر
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امسة ا وان: الوثيقة الق د مشا لبعض وحالية قديمة   صور

  

  

  

  

  

  

  

  

م ال اح ر بن د يز ي أ سلمقبة باب ة بمق ي

ش قر ة مق اليوم   املعروفة
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لوحة ا وعل سلم باب ة بمق طاب ا بن عمر ت ب ب ز ق

جديدة   رخامية

  

شرة املن للقباب عام منظر

ش قر ة   بمق

  

ان بامل نون مام ح ضر

نافع باب ة ملق   القديم
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از ا إ الرحلة واملجاز قيقة   ا

الشيخ املعسكري تأليف هللا عبد بن    العري

وتقديم   عرض

معسكر.د جامعة بوزوادة، ب   حب

الرحلة   :أدب

دبية، الكتابة فنون أخصب من واحدا الرحلة فن عت

مع مالية وا الفنية القيم تتعانق أن يمكن ي د س ا ذا ففي

مولة املعرفيةا ة من. الفكر القارئ إ تضيف الرحلية فالكتابة

والطرائف خبار من إليھ تضيفھ الذي القدر بنفس واللذة متاع

حداث مختلف... و ضمن ركة ا ع يقوم الكتابة من نوع ا إّ

ع ان"صعدة، امل وع" صعيد را، وتحو با وتقر را صعيد"تصو

وتم" الزمان وعتكثيفا اللغة"ديدا، لتناسب" صعيد عا، تطو

الروح ة وشعر السرد الكتابات. طبيعة من الرحلية الكتابة ون ت قد

ة، الفكر ا مول أيضا ولكن ذكرنا، ال الثالثية ا رك قة، املشوّ

تجارب أو ة، تجر ول املقام الرحلة ألنّ ا، ف ة التجر وثراء

ن مع زم مسار محددمتعددة ي ا م حراك وضمن ، . 

بمعرفة شغوفا ون، ال الستطالع اقا توّ وسيظل ان سان فاإل

ضيف شو يقول العالم، يطوف أن آمال ن، خر : تجارب

غ" رحالت ل تخيّ الرحلة، زتھ أ وإن راحال، ولد سان

، و ساط مبثوثا ذلك ونجد يال، ا عالم محسوسة

نجده القديمةكما والفتوح روب ا ش" (ماثال ). 7: 1988. ضيف،

رتحال طرق من قا طر ا ومطالع الرحالت قراءة تصبح ئذ وحي
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ان امل مبارحة دون من البلدان، طواف تراثنا. والتَّ إ الرجوع و

شعرا ة املكتو الرحالت من يح اد ي ال ا كب عددا سنجد ي العر

ا أ تنقل ا، ن الدواأو ملختلف ع، ر ون ال أرجاء ا

لوضع غرافيةُ وا ، ةُ والتجار ، ستكشافيةُ ا فم سباب، و

والعلميةُ ونحوه، ِّ ل يةُ والدي والبلدان، قاليم وتحديد رائط ا

ألجل ال ا وم رجاء، شرة املن د املعا ارة ولز لإلجازات طلبا

والد السياسية ن. بلوماسيةالسفارة أساسي ن أمر عكس ذلك   :ّل

صية: أوال يلية ال التوثيقية عة ال حضور

ا، أجل من رحلوا ال ام امل بأداء يكتفون ال م ف العرب، ن الرحال

لنقل م، دا مشا ر وتصو م، انطباعا يل يفضلون ما وإنّ

ن خر إ  .الفائدة

ال: ثانيا الضيقة ة الرؤ والقبيلةتجاوز ت الب س ِ تقدّ

فيھ الذي العالم، إ وإنصاف بموضوعية والنظر ول، واملوطن

ا عل الع طّ و ا، إل باالرتحال غري ما واملستجدات قائق ا من

مغايرة ا رؤ عن ا عب دب من النوع ذا ون لي قرب، عن

وعدم عنھ، والذود الرأس مسقط تمجيد ع تقوم ال لألشياء،

كمةم ا بأنّ إيمانا البعيدة، البلدان إ ع التطلّ ع ما وإنّ بارحتھ،

ا أحّق و ف ا وجد أينما املؤمن بأنْ. ضالة جازما عتقد فالرحالة

سھ ج و قومھ ع حكرا ست ول خاصا، وطنا كمة ل س   .ل

ة از ا   :الرحالت

شيوعا الرحالت أنواع أك من ة از ا الرحالت عت و

صوص، ا وجھ ع زائري ا دب و عموما، ي املغار دب
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م، رسول ومسرى م، أفئد وى بم الوثيق ن املسلم ارتباط ب س

ا عل نّص مة، كر ة نبو لدعوة استجابة ي تأ ا نفس الرحلة وألنّ

ور  املش ديث َساِجدَ : "ا مَ ِة الثَ ِلثَ إالّ َحاُل ِ الّر دُّ شَ ِد: الُ ِ ْ َ امل

َا قْ َ ِد ِ ْ َ وامل ُسوِل، الرَّ ِد ِ ْ ومَ َراِم، ذا"َ ع ناء و ،

النبوي ن"النص ندلسي والعلماء دباء من ورٌ جم قصد

ح م، وإقام م رحيل وصف رعوا و املقدسة، البقاع ة واملغار

طر ا يحذر ملن ومرشدا السفر، ينوي ملن دليال م كت " أصبحت

م( ، م ي)12: 1981. ب العر الشيخ رحلة ي تأ السياق ذا و ،

ا بتقديم شُرف ال هللا عبد النبوي. بن غيب ال إ اإلضافة -و

ا-املتقدم بي من أخرى أسباب ي تأ ة، از ا الديار ارة   :ز

د.أ معا دة ومشا الفوت، قبل ا ضة فر أداء إ املبادرة

واملدي مكة و   .نةسالم

از.ب ا بالد انت وقد لھ، أ لقاء والرغبة العلم، طلب

جرم فال النبالء، ومجمع الفضالء، وموئل العلماء، مستقر خيا تار

ا إل والظعن ا نحو بالرحلة القلب ق يتعلّ م(أن   ).82: 1997. رستم،

املؤلف   :رحلة

رحلة از"عت ا إ الرحلة واملجاز قيقة حلقة" ا

م دا مشا يل ب ا مؤلفو ا ف قام ال الرحالت من سلسلة

من م ومواقف دبية م وإبداعا ية الفق م وآرا م وخواطر

ا زارو ال يزال... املجتمعات وما ا، عض ِبع طُ ال الرحالت ذه

تراثنا من ضاع فيما ضاع أو املكتبات، أس مخطوطا خر ا عض
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نت تمكّ وقد زائري، الرحالتا ذه من طبع ما إ الوصول من

ن رحلت إ أش كما نا، ا إل أش أن فآثرت ا عل لعت واطّ

ذه و ما، وجود ان وم ما مؤلف ع املصادر ت دلّ ن   :مخطوطت

ي.1 التلمسا مرزوق بن محمد هللا عبد ي أ ،)ـ781(رحلة

كتابھ ضمن ا ع ث املرزوقية"تحدّ بتحقيق"املناقب ستاذة،

سنة املطبوع ري، الزا باملغرب2008سلوى   .م

ري.2 املقّ سنة) ـ1041(رحلة ا وطبع معمر، بن محمد ا ق حقّ

  .بدارالرشاد2004

املجا.3 الرحمن عبد الرحلة(رحلة خ و)ـ1063تار ،

ّسر بوزوادة ب حب بتحقيق از، ا إ الرحلة ة شعر منظومة

ا طبع   هللا

املشررحلة.4 القادر ة)ـ1192(عبد بزاو مخطوطة و ،

زائري ا نوب با امل ع(ال ،   ).49: 1981. الركي

ي.5 الورثيال فضل: "املسماة) ـ1193(رحلة نظار ة نز

خبار و خ التار وطبعت"علم ب، ش ي أ بن محمد الدكتور ا حقق ،

سنة مرة   .م1908أول

حمادوش.6 ابن بأ: "املسماة) ـ1197(رحلة النّ املقال لسان

ال وا سب وا سب ال سعد"عن القاسم ي أ الدكتور بتحقيق ،

سنة وطبعت   .م1983هللا،

عّمار.7 ابن بأخبار: "املسّماة) ـ1205(رحلة ب اللب نحلة

ب ب ا إ ا"الرحلة م نبذة ب ش ي أ ابن الدكتور ق حقّ وقد ،

سنة ا شر   .م1902و
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ال"8 املحمديةالرحلة ة الس ة بن"قمر مصطفى تأليف ،

الدحاوي هللا رقم)ـ1215(عبد مخطوط الوطنية،3322، املكتبة ،

زائر م(ا   ).184:  2008. غالم،

نوب. ."9 ا إ زائري ا الغرب باي الكب محمد رحلة

زائري  ا راوي ي"ال التلمسا ال طّ بن أحمد تأليف ،)ـ1219(،

لدكت ا ق مرةحقّ من أك طبعت وقد م، الكر عبد بن محمد   .ور

الناصري.10 راس ي أ للمشرق: "املسماة) ـ1238(رحلة رحل

من م مع جرى وما عالم، العلماء ولقاء ما، وغ واملغرب

والكالم املسماة"املراجعة الذاتية تھ س من الثالث الفصل و ،

محمد الدكتور تحقيق ومنتھ، لھ وطبعتفتح م، الكر عبد بن

دة. م1990سنة فر ا فإ ا م أقدّ ال واملجاز قيقة ا رحلة ا أمّ

والفرائد بالفوائد حافلة ا، مضمو ة غنيّ ا، ل ش بة غر ا، با

الكالم، وعلم والفقھ، ، والتفس لغاز، و والشعر، اللغة،

و  البلدان، ووصف خ، والتار اجم، وال ساب، التصوف،و

العامة والثقافة د، هللا. والز عبد بن ي العر رحلة فإنّ ملة ا و

ده شا ملا ي نص تقديم و و ساس ا موضوع عن فضال

واملعلومات املعارف من كّمٍ تقديم ع تقوم ومنھ، از ا إ رحلتھ

يومئذ الكتابة عليھ تقوم الذي ستطرادي املن ا يفرض   .ال

ب نوت مسار ع العام ا ل ي ي العر الشيخ رحلة

باقتدار، ما بي ف يؤلّ أن الرحالة ول "استطاع الرحلة" املسار و و

تھ ب من انطالقا الشيخ ا قام ال املادي، ا جان سية ا

من مّربھ ما مع ، ا ضة فر أداء غرض رام، ا هللا ت ب قاصدا

وما والبلدان، ومااملدائن عيان، و املشايخ أو العامة من لقيھ
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والصعاب وال من ق الطر لھ ا... حصل ي"أمّ الثا و" املسار ف

وال ا، ل واملرافقة البدنية للرحلة ة املواز الروحية الرحلة

الشيخ ھ يواج ما جميع فإنّ لذلك والغاية، الثمرة مر حقيقة

عرف ا تفس يفّسره قھ تحفلطر ال صوفية ة نظر ع قائما انيا،

باط رو و بما ا تمام ا بقدر باملاديات ا ب. كث الس و ذا و

بـ رحلتھ س ألن دفعھ إ: "الذي الرحلة واملجاز قيقة ا

از واحدة،"ا رحلة ال رحلتان املؤلف ا قام ال الرحلة ألنّ ،

عال وأخرى شباح، عالم رواحرحلة ذه .م من وانطالقا

مما للكث عرفانية ية غي ات تفس عطي ف املؤلّ نجد ة الوج

فخالل املختلفة، حوال و اص و املدن من قھ، طر ھ واج

محطة عن مثال ي "حديثھ عقيبا" ت ب عقّ معسكر، من بة القر

فيھ يقول ا مجاز يا الٌم :" غي كَ و ي ِ ِتْ ةَ ظَ فْ لَ نَّ ،إِ ِريٌّ ْرَ بَ ِميٌّ َ ْ أَ

نَّ إِ ِة ارَ شَ ِ ُرِق طُ بِ ِكْن لَ اِتِھ) ي(وَ َ ْي أَ ارٍة، شَ إِ اِء)ِزْي (اْسُم َ زْ ِمَنَ ،

اِم  ْت. الِعظَ انَ ِةَ بَ عْ الكَ وَ ةَ كَ مَ آِخِر اءً َ ا َ ْ لَ عَ وَف ْوقُ َ امل اءَ التَ نَّ إِ وَ

نَّ إِ ِلَك ِلذَ وَ ي، ِ ِتْ ِلَمِة َلَ وَّ الَّأَ إِ ُل خُ دْ تَ ال ا ْسُرَ كَ ُجِ نْ إِ اءَ التَّ اِتِھ َ

ھُ لَّ ُ الُوُجودَ نَّ أَ إِ ةٌ ارَ شَ إِ َ ِ وَ َسِم، القَ دَ ِعنْ ِم ْعظَ َ ِهللا اْسِم عََ

ِد ِرْ ُ امل ُمِحّبِ ِللْ ساً ِنْ أْ تَ اِت يَ َجلِّ التَّ وَ اِت دَ دُّ عَ التَّ وَ اِت نَ يُّ عَ التَ اءُ تَ

وَ  ةَ ْصِفيَ ةَ التَّ ِكيَ ْ ع" (الَّ هللا، عبد من ).66:مخطوط. بن النمط ذا ف

عن ّع أن ف املؤلّ من س الرحلة، ذه ع وشا كث التفس

أن د ير و ف ومنھ، از ا إ ه مس ا مّر ال املزدوجة الرحلة

اكھ اش قدر بنفس الصوفية الروحية رحلتھ القارئ شرك

املا البدنيةرحلتھ   .دية
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واملجاز قيقة ا نص مع   :وقفات

عدة املتلقي ستوقف الرحلة لنص الواعية القراءة إن

املختلفة ا جوان تلمس معا، ا ومضمو ا ل ش تخص ات محطّ

ي اآل ا ل تمثّ وقد إيجابية، أو انت   :سلبية

و  : الوقفة

ت الصفحات من صفحة اد ت فال ة، اللغو خطاء ة خلوك

املستوى عكس مما ، عرو أو ي إمال أو صر أو نحوي خطأ من

تلكم سذاجة ب س ف للمؤلّ ا س ن ولم ، للنا الضعيف اللغوي

يح، ال معاملة املنقوص سم معاملة ذلك مثال خطاء،

لمة كذا) وادي(ك وردت ما غالبا ونصبا) واد(ال رفعا ياء، بال

ر  الظا ات ر با قولھوجرا، نحو ضافة، حال ح واد(ة

ّمام و)ا ماوسة(، و)واد فر(، يقول )ڤـوڤواد أن والصواب وادي: (،

مام و)ا ماوسة(، و)وادي فر(، ة). ڤـوڤوادي نحو أخطاء ناك و

غ ن تنو أو املرفوع، جر أو املنصوب، كرفع لمات، ال بضبط ق تتعلّ

الرحلة ذلك ومن ا، وغ ن هللاف: (املنوّ وجھ ترى تو ،)أينما

هللا(والصواب وجھ تَر توّلِ ألنّ)فأينما ما) أينما(، و ن، فعل تجزم

وجوابھ الشرط مما. فعل مالء، و بالرسم ق تتعلّ أخطاء وردت كما

د عوّ كما أو ا، سمع كما لمات ال يكتب ان النا أنّ ع يدل

أو  والظاء، الضاد ن ب قھ تفر كعدم ا، املحلكتاب لف إثبات

ومثالھ تكتب، وال فيھ تنطق ،: الذي ح و والتيقض، ة، املعناو

ا وصوا َل، وِخلَ اذه، و وأرقا، والتيقظ،: ومالقات، ة، املعنو

وِخالَل  ذه، و ، وأر ومالقاة، حظى، شارة. و دون من ا صوّ وقد



 حبيب بوزوادة.د         احلقيقة وااز يف الرحلة إىل احلجاز  تأليف الشيخ العريب بن عبد اهللا املعسكري عرض وتقدمي     

102 

ل ع يبعث ال ذلك أنّ العتقادي امش، ال ا يخّلإل وال تباس،

التحقيق ع املتبّ العل الذي. باملن الشعر فإنّ العروض ا أمّ

إالّ شعرا س أنُ ي ال ه، لغ شده أ ما عض أو املؤلف، نظمھ

كقولھ ا، حور و ا وموسيقا العرب إيقاع عن لبعده بن(تجاوزا،

ع هللا،   ):22: مخطوط. عبد

كْ  َ امل ـــوَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ونُـ ْر نُ َسفَ دْ فَ   قَ السَّ ُب لْ القَ دَ قَ ــعَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ْر ـ

ْض  أَ ـــوَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ْر ـ الِفكَ ارَ نَ عَ   َرمَ ـــوَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ْر ــ َ السَّ َب لْ القَ َب   ذَّ

عْ  ــُحَ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ مَ ــ أَ دْ قَ ا مَ ج  ْر دَ ـــوَ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ُموـــ َ ا ُل قْ العَ َح   نَ

ــبَ  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ َحَض ـ وْ أَ واً ـــدْ ـــ ــ ـــ ـــ ِف   ْر ـ ـــإِ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ِةــ ـطَ ـ اَلِسيْ ِس وْ   ْردَ

ْر  بَ َ خُ يْ الشَّ ِدي ِ َسيّ ا قَ   ذَ ا ــــيَ ـــ ـــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ اـ َ نَّ إِ َحَك ْ وَ ُب   لْ

ي العر بالشعر معرفة ى أد لھ من سيغھ س ال نظم ذا ا. ف أمّ

ا فإّ الشعر ومبد دباء لكبار املؤلف ا شد أ ال النصوص

يمكّن ال فوات ال عض من ان ما إالّ يحة، موزونة انت

ن  الدواو بمراجعة ا يح   .صليةت

الثانية ألسماء:الوقفة واحٍد ضبٍط ع تفاق عدم

مثل الضبط، من صور عدة ي يأ الواحد سم فتجد : عالم،

واملعالة( ة ومعالّ أو)املّع وتاسالة(، أو)تاسلة بوع(، و بع   )..ي

الثالثة سليم: الوقفة ال ن ب امھ أح عض املؤلف تردد

يدعو و ف نتقاد، ماو واعتبار والسنة بالكتاب التمسك إ

وعدم سليم ال ب مذ إ يميل تجده ثّم ، والد الو ن ب الفيصل

قولھ و مثال ار، الكتاُب: "ن ا عل دُ ش ال حقيقٍة ّل فإنّ

وزندقةٌ  ادً إ ف ةُ ع" (والسنّ هللا، عبد ذا)238: مخطوط. بن و ،



 حبيب بوزوادة.د         احلقيقة وااز يف الرحلة إىل احلجاز  تأليف الشيخ العريب بن عبد اهللا املعسكري عرض وتقدمي     

103 

اء الفق مبادئ من أسا قةمبدأ الطر ومثال ر، الظا ل وأ

قولھ الِك،: "الثانية لل ٌب س والفقراء املشايِخ ع اَض ع إنّ

الفق نصرة كتابھ السنو قال الشقاوِة، ع اك: وعنوانٌ إيّ

حاديِث، و باآلِي االً ّج انوا وإنْ الفقراء، ع كَر والنّ اك إيّ ثّم

حيث من باإليماِن موصوفون م موصوٌففإّ وأنت الذكر،

النكر حيث من ع" (بالنفاِق هللا، عبد ف). 89:  مخطوط. بن -فاملؤلّ

هللا ع-رحمھ ار ن مسألة من حاسم ل ش موقفھ د يحدّ لم

إ ام حت بضرورة القائل الرأي ب ي ة ج من و ف املشايخ،

و  والزنادقة، دعياء و ولياء ن ب للتمي والسنة ةالكتاب ج من

بالفقراء الظن وإحسان سليم بال القائل الرأي إ يركن نجده أخرى

قليال نزرا والسنة الكتاب معرفة من م حظ ان وإنْ   .واملتصوفة،

عة الرا ن،: الوقفة واملسلم العرب تخلف عن املؤلف حديث

يطبع ما غالبا الذي الغي التفس عن عيد ، عل ل ش وتحليلھ

املتصوّ  سقوطھنقاشات وعدم املؤلف تحّرر عكس ما و و فة،

املسؤولية ترفع ال املقوالت لبعض ج تروّ ال العقيمة التفاس فخ

إ مة ا ل تتعرض ال ى الك ل املشا ّل مرجعة الفرد، عن

سليم وال الص ف لّ امل ع ستوجب مما فقط، والقدر القضاء

فإ لذلك تبعات، أي تحّمل دون عبدمن بن ي العر الشيخ قراءة نّ

ع قادرة صية عن كشف ن، واملسلم العرب لواقع هللا

فالشيخ املوضوعية، ا أسبا إ بات املس وردّ يص، وال التحليل

ي العر ف التخلّ عوامل عن حديثھ خالل دُ: "يقول ِحيْ الوَ ُب َ السَّ وَ

اِف، َ ْحِ مُ دَ عَ ُم، ْعلَ أَ ُهللا وَ ِلَك ِمذَ الِعلْ اقُ ْسوَ أَ ِلَك ذَ بِ ْت َسدَ كَ فَ



 حبيب بوزوادة.د         احلقيقة وااز يف الرحلة إىل احلجاز  تأليف الشيخ العريب بن عبد اهللا املعسكري عرض وتقدمي     

104 

وٍت  يُ بُ ُل ْ أَ وَ َراٌف شْ أَ ْم ُ َّ أَ َمعِ الطَّ ِل ْ أَ عََ اِلُب الغَ وَ اِرِف، عَ َ امل بن" (وَ

ع هللا،   ). 225: مخطوط. عبد

امســة ا املختلفــة،: الوقفـة املقامــات بحسـب ســلوب ــع تنو

عنــــد الكتابـــة قـــة لطر نقديــــة بقـــراءة القيـــام عبــــدفعنـــد ابـــن الرحالـــة

س ال فالكتابة ي، سلو ع التنو خاصية ع ترتكز ا نجد هللا،

عدة ات ومستو مختلفة اال أش تتخذ ا ولّك ثابت، خطي فقد: اتجاه

قولھ كما املقامية، الكتابة قة طر ع راقيا، أدبيا املستوى ون ي

رام ا هللا ت ب ارة لز ق شوّ ـي: "ي ِ إِّ وَ ا ـذَ دََّ ـتَ اشْ وَ ، نُ ِنـْ َ ـْ ِمِّ ـَ ُ كَ ملـاَ

ُب ِ ا ـــــذَ مَ اءُ ـــــوَ ْ َ وَ ـــــاِرٌب، شَ ِ ـــــْ الصَّ ِس ـــــأْ كَ ِة َمـــــَرارَ بِ ـــــُب لْ َ الق وَ ، نُ ِنـــــْ َ ا

نَ ــْ بَ قُ ِ ــّر فَ يُ ال َصــارَ وَ ، ــاقُ طَ يُ ال ِه ِ َحــّر ِمــْن ِم ــتْ الكَ ِ ِســّر ــ ــوَ ُ وَ ُب، ـاِر شَ مَ وَ
ارْ  ــِل بَ ــاِق، طَ ِ النّ اِت ذَ وَ َصــاَحُحْمــَرٍة وَ ، اقَ ــوَ طْ َ قَ ــزَّ مَ وَ اِق، ــوَ شْ األَ بِ ى ــدَ تَ

ـــاَح  بَ ُ امل َم ـــتَ كَ ا مَ ـــدَ عْ ـــاَحَ، َ ع.." (وَ هللا، عبـــد ـــون).20: مخطـــوط. بـــن ي أو

ع، ــنّ التصــ عــــن والبعـــد ، ــــ التعب ـــ ــة الدقــ ــ ــ ع قائمـــا علميــــا ســـلوب

لفـــاظ توظيـــف مـــع رة، القـــا الضـــرورة عنـــد إالّ املجـــاز عـــن ـــ والتخ

بأســلوبصـطال  ذلـك ـّل معرفيـة، وخلفيـة ــ عل شـأن ـا ل ـ ال حية

املقالـة(مقـا ـ إ مــن) سـبة يل، سـ سـر بأ قنـاع ـ إ ـدف مـوجز،

ــــار ــ ــ ف ــــيع ــ تضــ ــــئال ــ لــ ــــيلية، ــ التفصـ ــــائل ــ املســ ــــ ــ ــ ــــوص ــ غــ أو ــــة ــ إطالـ دون

الفقــــرة ـــذه ذلـــك مثــــال طائـــل، بـــال عنـــاء عــــد القـــارئ رجـــع و ســـدى،

ُ : "الوعظيــة امل ــانَ ــْوَ لَ ــاِروَ آثَ ــ ــُرونَ كَّ فَ تَ َ وَ ، ــْرآنَ القُ ُرونَ بَّ ــدَ تَ يَ ْســِلُمونَ

َجَمـــاِل وَ َصـــاَحِتِھ، فَ َمـــاِل كَ وَ اِتـــِھ، آيَ ـــِم ظْ نَ وَ ِتـــِھ، ايَ دَ ِ اِر ـــوَ نْ أَ وَ ، اِتـــِھ زَ ِ ْ مُ
ْسَراِر  أَ وَ ِھ، اِنيْ بَ مَ ِة انَ تَ مَ وَ ِھ، اِنيْ عَ مَ ِة انَ زَ رَ وَ اِظِھ، فَ لْ أَ ِة الَ َجزَ وَ ِتِھ، الغَ َ ِهب

ــــــــَراِض مْ ألَ ِتـــــــِھ َ اَ عَ مُ اِع ـــــــوَ نْ أَ وَ اِئِفــــــــِھ، طَ لَ وَ ِتِھ ـــــــارَ شَ إِ ـــــــِة ِدقَّ وَ اِئِقـــــــِھ، َحقَ وَ

ُهللا ــال قَ ، اءَ ِشــفَ ــَرٍض مَ ــّلِ ِلُ وَ ، اءَ وَ دَ اٍء دَ ــّلِ ِلُ ــِھ ِفيْ وا َجــدُ وَ لَ ــوِب، لُ قُ ال
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ا عَ َ : ٍء ْ ـَ ِمـن ـاِب الِكتَ ِ ا نَ طْ رَّ فَ ا هللا)" (38:عـام( مَّ عبـد ،بـن

ــ). 238: مخطـــــــوط. ع ــ ــ ـ العل ــــرب ــ العـ خ ــــار تـــ ــــن ــ عـ ثا ــــدّ ــ متحـ ــــھ قولـــ ــــو ــ : ونحـ

"، هُ ـــارُ َ نْ إِ َحــداً أَ َســعُ َال ــا ــِرمَ الِفكْ ِة ِحـــدَّ وَ ــِة اِفظَ َ ا ِة ــوَّ قُ ِمــْن ِب َ ــر عَ ِللْ وَ

ــــَرَح شَ ـــدْ قَ وَ ـــى، املْرمَ ـــَرُب العَ ــــا َ ِفْ قَ َصـــادَ ـــدْ قَ ةَ اِضـــيَّ َِ الّر ــومَ ـ لُ العُ نَّ إِ وَ

ـــ ِكتَ ـــَرُب َجالعَ ـــِرْ عْ وَا رُ حـــرَّ وَ ُمـــوس، يْ لَ طَ بَ خَ ـــاِرْ تَ وا بُ ـــذَّ َ وَ َس، ـــدَ ِليْ قْ إِ اَب

ـــْرقَ الفَ وَ اِل، ْعِتــدَ ـــاِت قَ وْ أَ نَ ــْ بَ ـــْرقَ الفَ وا رُ َحــرَّ َمـــا كَ وِج، ـُ ـ الُ ــِة
قَ طَ ِمنْ

ْمِســـيَّ  الشَّ ِة ـــنَ السَّ نَ ـــْ بَ وا َجـــدُ وَ فَ ـــِة، اِنيَّ مَ الزَّ وَ ْمِســـيِة الشَّ ِن ـــِنْ الّسِ نَ ـــْ ِةبَ

ــاِئَق  قَ دَ ةَ ِعــدَّ ــِة اِنيَّ مَ الزَّ ع" (وَ هللا، عبــد ذلــك)223: مخطــوط. بــن ــ وغ ،

الرحلة ذه العلمية الكتابة ع النماذج   .  من

املؤلف ئة   :ب

و معسكر، مدينة من هللا عبد بن ي العر الشيخ ينحدر

الوطن وقاعدة زائري، ا القطر اد وا العلم قالع إحدى

ا،الراشدي، غر كرسوط جبل إ شرقا، مناور جبل من يمتد الذي

ا جنو يان الب وادي إ شماال، القلعة إ. ومن ا بنا خ تار رجع و

ا خذ اتّ فقد تلمسان، أمراء ن اني الز د ع ري، ال ع السا القرن

رت، ت ن توج ب أعدائھ ملقاتلة ة عسكر قاعدة غمراسن

ا شم ا بقبائل سميتمستعينا ولذلك لھ، ن ". معسكر"ملوال

ي الثا القرن القر مرشد بن راشد إ يرجع ا س تأس إنّ قال و

امل ال هللا عبد ابن ك س إدر ا استضاف الذي ري، ال

انتقل ا وم ر، أش ستة معسكر عنده ومكثا سليمان، وأخاه

ق املغرب إ وراشد س ب(إدر ار، ان ).34-33: 1961.بلب وس

ا كث ؤالء ن ب ونرى ري، ر و ي وعر ي تر أصل من يتألفون معسكر

الكراغلة ح(من شراف) 74: 1972. خوجة، ا واستوط الفاطميون،
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سن ا بن املث سن ا بن هللا عبد بن سليمان م أول مختلفة، أوقات

بالع بالغة عناية لألشراف ان و راء، الز فاطمة بن لھ،السبط وأ لم

مما ن، س املدرّ ة أجلّ ا فوا ووظّ موال، ا عل وأوقفوا الزوايا، فأّسسوا

الطالب وموئل العلماء مقصد املدينة م(جعل ،   ).373: 1961.الغر

املدينة ل تحوّ ساعد ي- ولقد العثما د الع لبايلك- خالل عاصمة إ

وخصوص وثقافيا، علميا ا ار وازد ا تألق ع االغرب ف توّ ال ة الف ا

العلماء قّرب فقد الغرية، يالة شؤون الكب عثمان بن محمد الباي

الشعراء وأكرم العطايا، م ل وأجزل منھ، م معسكر. وأدنا بمدينة شرت وان

بالقرآن عت العشرات، بلغت ح الشرعية، د واملعا العلمية، الزوايا

والد ة اللغو العلوم مختلف والفلكو ساب وا واملنطق الفلسفة و ية، ي

الغرية ة ا العلمية القاطرة تقود ألن ا ل ّأ مما ا، وغ والتارخ

رة ال عشر ي والثا عشر ادي وا العاشر القرون خالل زائر، ل

م( ، تلمسان)373: 1961. الغر مدينة مع حادة منافسة ا جعل بما ،

ب( من). 26: 2004. العابدين، ران و حّرر الذي ش ا انطلق ا فم

أك دين املجا ضمن ان وقد حتالل، من قرون ثالثة نحو عد سبان

العلماء من معسكرأنجبت أنّ كفي و معسكري، علم طالب خمسمائة من

و والتعليم، التأليف خالدة امات إس م ل مّمن ، الكث العدد ن البارز

شئة والت بية املثالال يل س ع م وم بة،   :الطيّ

القادراملشر*  عبد كتاب)ـ1192(العالمة صاحب الناظر"، ة ب

عامر كب عراب من سبان والية تحت ن   ".أخبارالداخل

الناصري*  راس أبو لل"صاحب) ـ1238(العالمة ا شرح

و"السندسية العقيقة"، و"شرح ولطائف "، السفار " خبارائب

ا   .وغ
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زائري*  ا الدين م بن القادر عبد العالم)ـ1300(م ،

فخرا وكفاه ديثة، ا ة زائر ا الدولة مؤسس د،   .املجا

املشر*  ي العر حامد صاحب)ـ1313(أبو املؤرخ، ديب ،

الدول " أخبار من يتضّمن فيما ل، وَ ُو واخر ة   ".ذخ

الع املدينة ذه ولدففي الثقا املناخ ذا وضمن لمية،

ع فضال الرحلة، صاحب هللا عبد بن ي العر الشيخ شأ و ى وتر

بمعسكر عامرة ة زاو ث وور قة، عر علمية عائلة سليل   .ونھ

املؤلف   :عائلة

العائالت من واحدة إ هللا عبد بن ي العر الشيخ ت ي

وال ا ّم أ معسكر، مدينة قة العر عبدالعلمية ابن الشيخ ده

القادر عبد وشقيقھ   .هللا،

املؤلف.1 بوالد ف   :التعر

، سباً سي ا القادر، عبد بن هللا عبد ابن الشيخ و

الو سل من ، قةً طر الدرقاوي ، باً مذ ّي املال ، عقيدةً شعري

شر ماوسة ببلدة ولد س، غر أرض ن دف ، ع بن أحمد سيدي

سنة معسكر من) ـ1243(مدينة القادر عبد أبوه ان با، تقر

بن لكن املجاذيب، اِع"الصوفية وَ نْ أَ ِمْن ءٌ ْ َ ھُ وتُ فُ يَ ال ا َساِلً انَ َ

ِة  عَ ِرْ ع" (الشَّ هللا، عبد وأجاده)85: مخطوط. بن الكرم القرآن حفظ ،

سـي ببلدة اْي الّب ابن الشيخ بزواياڤع والشرعة اللغة علوم وتلقى ،

زائر،معسك ل الغرية ة ا شرة املن ية الدي د املعا إ تقل لي ر،
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هللا، غالم بن عدة سيدي شيخھ عند الشلف، ووادي ران، و خصوصا

ة الدرقاو الصوفية الطرقة أوراد ن بتلق لھ أذن الشيخ. الذي حّصل ا ّ ومل

م س وآ مشايخھ، أجازه أن عد و العلوم، من هللا شاء ما هللا عبد نابن

سنة أّسس بوي، وال العل ستقالل ع القدرة تھ) ـ1305(نفسھ زاو

معسكر مدينة بوسط اصة ع(ا الطالب،)بابا لتدرس ،

انت و العمر، من ن الست ذاك إذ جاوز وقد الصوفية، بية وال ولإلرشاد

سنة ول ريع ر ش بثما)ـ1313(وفاتھ تھ بزاو استقاللھ عد نية،

ا ذكر املؤلفات، من العديد فا مخلّ سنة، سبعون العمر من ولھ أعوام،

ا فانظر رحلتھ ه ع(ولدُ هللا، عبد   ).93مخطوط. بن

املؤلف.2 بأ ف   :التعر

معسكر بمدينة املولود هللا، عبد بن القادر عبد الشيخ و

فقال) ـ1270(سنة ي العر شقيقھ وصفھ با، مَ : "تقر َحدُ أَ وَ ْنُ

ِليا عَ ا انً َ مَ ِم ْ الفَ وَ ِم الِعلْ اَسِة ِرَ ِمْن َحلَّ وَ ، اً يّ َصِ ة الِواليَ َي و بن" (أُ

ع هللا، مف)26: مخطوط. عبد ار بلب اش بل تلميذه وقال ،

ا): "1970- 1889(معسكر ْرِشدً مُ ا ذَ اِدِرَ القَ دُ بْ عَ ِدي ِسيْ خُ يْ الشَّ انَ وََ

مُ  وُ اِلِھ، قَ وَ َحاِلھ ِةبِ اِوَ الزَّ ِ ِسّر ارُ شَ ِ انْ ادَ زَ وَ اِلِھ، عَ فْ أَ وَ اِلِھ وَ قْ أَ بِ ًما لِّ عَ

ِتِھ  قْ ب" (وَ ار، العلمية)161: 1961. بلب قيمتھ يؤكد ما ذا و ،

بأوصاف ه وحالّ ي العر شقيقھ عليھ أث فقد تھ، مدي ة بو وال

هللا عبد ابن الشيخ والده ا يحّلِ نامج.لم ال د ؤكّ انو الذي

نظرة عطي كما العلمية، لتھ م تقديمھ يتو القادر عبد الشيخ

املتون س يدرّ شأنھ أول ان فقد ة، للزاو التعلي املستوى ع

تقل لي ع، والبد ي واملعا والبيان والنحو الفقھ واملنظومات

َ تفس خصوصا م، الكر لقرآن ا كتفس صول إ تالية مرحلة
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ي،رو  القسطال شرح البخاري يح و حقي، إلسماعيل البيان ِح

وإحياء ي، الزرقا شرح أ واملوطّ النووي، شرح مسلم يح و

ا وغ   .الغزا

دامت ال مشيختھ، خالل ا كب شاطا ة الزاو دت ش وقد

معسكر مدينة أعالم ا م وتخرج عاما، ن وعشر ثمانية اء ز

سنة وفاتھ انت و ا،   ).ـ1341( وعلماؤ

باملؤلف.3 ف   :التعر

املعسكري، الغر هللا عبد بن توف ش ي العر الشيخ و

عن الكث عرف ال بمعسكر، ة الدرقاو ة الزاو مشايخ ثالث

فقرأ هللا، عبد ابن الشيخ أبيھ ع تتلمذ أنھ سوى حياتھ تفاصيل

مالك ابن ألفية وشرَح خليٍل، مختصِر من الصالِة كتاَب عليھ

البخارّي وشرَح التوحيد، للسنو والصغرى ودي، للّم النحو

ديِث  الفقھ،.ا عليھ فدرس القادر، عبد أخيھ ع تتلمذ كما

وإحياء املوطأ، وشرح ن، يح وال ، والتفس والبالغة، والنحو،

ا وغ ب، واملوا ن وامل ،   .الغزا

عن ة الدرقاو قة والطر الشاذلية قة الطر الشيخوأخذ أبيھ

ألنْ لھ ّأ مّما القادر، عبد الشيخ أخيھ عن ثّم هللا، عبد ابن

ا عل فأشرف ة، الزاو شؤون للقيام لھ تؤ ال الشروط ستكمل

تعد الس يوم هللا رحمھ تو أن إ أعوام، عشرة ة مدّ أخيھ وفاة

سنة شعبان من والعشرن العري). ـ1351(التاسع الشيخ ف خلّ وقد

فھا مؤلَّ أنّ غ رحلتھ، ا م عضا ت أث واملنظومات، القصائد من لعديد
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از" ا إ الرحلة واملجاز قيقة من" ا ان فقد فھ، أثرخلّ ّم أ عت

مجموع كتابھ ار بلب اش بل الشيخ ا م استفاد ال مة امل املصادر

نتوّص  أن استطعنا الذي الوحيد و و سب، وال سب نا إليھ . ل

القادر، عبد بأخيھ ة املم عالقتھ و العري الشيخ صية والالفت

ا وغ وأستاذي وسندي، ، الرو ي وأ ، شي وصفھ عن يكف ال فإنھ

ه عت و اه، إيّ ومحبتھ لھ، امھ اح ع الدالة املخاطبات ِبْ"من الكَ د ِ الَسيّ

الذ م لَ العَ وَ ز، ِرْ بْ ِ ب َ الذَّ ْميوَ التَّ ھ ِنْصفُ ع" (ي هللا، عبد : مخطوط. بن

إ). 28 سافر فلم وإذنھ، مشورتھ دون من بال ذا أمرا يقطع يكن ولم

شر- ا واجب و فرح- و لھ أذن فلّما رجائھ، ّ وأ ترّجاه، عدما إال

و عليھ، وث وشكره ا، ف يمدحھ بقصيدة إليھ وكتب شر، واست

ا ا ف التصاغرقصيدة ذا العري الشيخ ر و ب، والتحبّ د التودّ من لكث

بقولھ أخيھ من: "تجاه رو لة بم و الذي وسندي، شي انَ َ

ع" (جسدي هللا، عبد  ). 26: مخطوط. بن

رحلتھ بكتابة يأذن لم العري الشيخ إنّ ِن"بل عَ ُف يْ ِ تَ ةً دَّ مُ

ة َسنَ َن ع" (الِعْشِرْ هللا، عبد لھ) 11: طوطمخ. بن أذن ح أخيھ، مع تأدبا

  .وبذلك

املخطوط   :وصف

الرحلة، ذه ل املخطوط النص ع حصو الفضل عود

رة منھ ألستخرج لھ، صورة ي أعار الذي صدقاء، أحد إ

مضمونھ، سّري عليھ لعت اطّ فلّما ا، إل ت ي ال املشارف قبيلة

وسعيت وشره، لتحقيقھ أخرىوتحّمست إ الوصول أجل من سعيا

أف مادر؟. فلم ِضنَّ باملخطوط ِضنُّ تَ ئة ب أف ع! وكيف ت يفوّ مّما
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وقد وشره، تحقيقھ من ن الباحث حرم و ا، ترا ع طالع فرصة ة مّ

فقال العابدين الشيخ الوضع ذا من ى املخطوطات: "عا َتعن سألْ إنْ ا أمّ

ف بيد حرجال وال ث ِ فحدّ والزوايا، املساجد أو من! راِد، ا كث فإنّ

م، أنظار وتحت م، أيد سة حب تظل أن إالّ نفعاً ا ل يرون ال ا مالك

م عض أنّ د املؤكّ ومن دا، رو دا رو تتلف و يظنون، كما ا كون يت

ش والّ والطبع التحقيق يد ا إل ت امتدّ م تزول ا برك أنّ " رعتقد

ب( ة)7: 2004.العابدين، ال ذه لغ أتوّصل ال أن إذن غرابة فال وقع.،

املخطوط صفحة) 247(ذا ّلِ مقياس املتوسط، القطع من صفحة

ّل)سمx15سم24( العموم، ع مقروء جيد، مغري بخط ومكتوب و ،

كذا. سطرا) 17(صفحة تبدأ منھ الثانية ِهللا : "الصفحة ْسِم ِنِ ْحمَ الرَّ

نَ  اِرِفْ العَ اِج ُفتَ ِليْ أْ تَ ، نَ ِْ املَ العَ ّبِ رَ ُسوِل رَ عََ المُ السَّ وَ الةُ الصَّ وَ ِم، ِحيْ ،.."الرَّ

عنوان ع التعّرف من ن يتمكّ ال فالقارئ العنوان، لصفحة وجود وال

عة، ضا الصفحة ذه ون ت ما ور ثناياه، ذكره ف املؤلّ أنّ لوال الكتاب

الرقمبدلي من يبدأ الصفحات ترقيم أنّ املخطوط). 2(ل ترقيم أنّ وبدو

العادي وبالقلم و ، بكث ال زمن عد   ).السيالة(أضيف

الرحلة   :ببليوغرافيا

صية ال ة التجر و و أسا مصدر ع الرحلة تقوم

واملعاينة دة املشا ع عتمد حسية ة التجر ذه انت سواء

صيا وال قائمةلألماكن عرفانية ة تجر انت أو حداث، و ت

الروحية بية وال الصو ال. الذوق الببليوغرافية املصادر أما

، والتار والصو الفق ا م عة؛ متنوّ ف ف املؤلّ ا عل ند اس

يصّرح، لم ما ا وم منھ، باألخذ صّرح ما ا م ا، وغ ساب وكتب

ب صّرح ال الكتب م أ اومن عل   :االعتماد
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وائل-1 و واخر معرفة امل ال الشيخ: سان تأليف

ي ا يم إبرا بن م الكر طبع) ـ805-ـ768(عبد وقد التصوف،

  .                                                                                                      مرارا

الوثيقالتحقيق-2 سب الشيخ) مخطوط: (ال تأليف

ساب كتاب و و ي، القروا محمد بن اشم  .ال

ي-3 التتا شرح ع الّرما مصطفى: حاشية الشيخ تأليف

مخطوطا) ـ1136تو(الرما يزال ما ي، املال الفقھ و

أعلم   .فيما

دي-4 م ي أ لغوثية دي امل الع) مخطوط: (الدر مةتأليف الّ

املعسكري  الناصري راس ي ي)م1823تو(أ أ لغوثية شرح و و ،

التوجي مو بن ع دي  ).ـ962تو(م

القرآن-5 تفس البيان حقي: روح إسماعيل تأليف

عدة طبع ، صو ع طا ذو م الكر للقرآن تفس و و أفندي،

  .مرات

غرس -6 ل أ أشراف س النف مان ا عبد: ِعقد زد ي أ تأليف

التوجي بمنطقة) م17القرن(الرحمن شراف و عالم ذكر كتاب و و

فھ مؤلّ قال م: "غرس، ل أضع أن الزمان أبناء من خوان عض سأل

ذرتھ من أنھ ت وث شراف، من غرس أرض ن توطّ من أذكرفيھ تأليفا،

خالف بال م وسلّ عليھ هللا ،" (ص سنة) 8: 2005. عالتوجي طبع م2005وقد

بوسعادة بمدينة القاس ليل   .بدارا

شم-7 ا أصول عم املختار: القول بن الطيب تأليف

طبع س، غر أرض ان س من شم ا قبائل كتاب و و ، الغر
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الشيخ(ضمن بإشراف كتب عة أر سب، وال سب ا مجموع

اش( بل ار  .م1961سنة) بلب

ور -8 املش الفقھ، ي املال اق إ بن خليل مختصر

وقد املغرب، ببالد املالكية اء فق متأخري عمدة و و باملختصر،

مرارا   .طبع

و: املوطأ-9 و النبوي، ديث ا س أ بن مالك لإلمام

مرارا  .مطبوع

الصغ-10 سن ا ي أ ع الرد الفق تأليف: نصرة

املتو زروق أحمد اطلعت) ـ899(سنةالشيخ ف، التصوّ و و

أعلم فيما كذلك يزال وال مخطوطا ضعف. عليھ إرجاع مكن و

ع عتماد ف املؤلّ ع يفرض الذي الرحلة ع طا إ الببليوغرافيا

بصدد س ل ألنھ ة، املكتو املصادر عن بدال صية ال ة التجر

ا يل و ع وقا برصد يقوم ولكنھ صرف، عل اتأليف   .وتوثيق

للرحلة خية التار   :   القيمة

رحلة ية ب ما م عنصرا خية التار املادة ل قيقة"تمثّ ا

خية"واملجاز تار مرجعية رحلتھ عطي أن دا جا حاول ف فاملؤلّ ،

لمة، لل ر ا باملع مؤرخا ون ي أن نفى وإن ح ا، عل ئ تت

فا مع ِم : "فقال َس ْ لَ خَ اِرْ التَّ نَّ اإِ ِتنَ مَ ِشيْ ع" (ْن هللا، عبد . بن

شأ)150: مخطوط ال املنطقة و معسكر، تھ بمدي ازه اع لكّن ،

أصالة ار إظ يل س خية التار بالذاكرة ن ستع أن إ دفعھ ا ف

وعن معسكر، ا سمي ب س عن ث فتحدّ ا، ل أ ورسوخ املنطقة،

كم املنطقة، وأعالم الراشدي، الوطن وعن ا، عنحدود ث تحدّ ا
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م وأ ا، سكن ال والقبائل ا، اختط من ل أوّ وعن ران، و مدينة

جمة بال م بي من وخّص ا، وراي"علما ال عمر بن تو" (محمد

التازي "وتلميذه) ـ843 يم حتالل)ـ866تو" (إبرا ع عّرج ثّم ،

حتالل من ا تخليص معسكر ل أ ودور للمدينة ي رغمو . سبا

إال ديث ا زائر ا خ تار حدث م أ عت الفر حتالل أن

سياق عرضا إليھ أشار ما وإنّ عنده، يتوقف لم ف املؤلّ أنّ

يلقبھ ان الذي القادر عبد م عن ديث عّمنا"ا ،"ابن

ّل ول ف للمؤلّ فخار ومبعث ام إل مصدر انت م صية ف

حرص لذلك املنطقة، ان مس بطوالت عند يقف أن ع

وانب ا إ باإلضافة ة، العسكر وانتصاراتھ السياسية، وحنكتھ

م صية ية والفق   .والروحية

وضع ساعد قد خية التار املادة حضور فإنّ وإجماال

عن فكرة ن و ت من القارئ ن يمكّ بما ا، اص ا ا إطار الرحلة

الرحلة، انطالق والتعرفنقطة ف، املؤلّ موطن عن صورة شكيل و

ضاري  وا التار ا عمق مدى   .ع
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من و الصفحة

املخطوط

 

من الثانية  الصفحة
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ملخطوط

 

املخطوط من ة خ  الصفحة
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واملراجع املصادر   :قائمة

ار-1 ،بلب اش كتب،)1961(بل عة أر سب وال سب ا ،مجموع

تلمسان1ط زائر،-، لدونيةا ا   .املطبعة

موالي،.د-2 م ة) 1981(ب املغار رحالت خالل من زائر ا

ي العثما د طالع ع2، والتوز شر لل الوطنية الشركة زائر، ا ،.  

ي،-3 العر هللا عبد ازبن ا إ الرحلة واملجاز قيقة ة– ا

خاصة   .مخطوطة

الرحمن،-4 عبد ا،)2005(التوجي أشرافِعقد س النف مان

س غر ل طأ بوسعادة1، القاس-، خليل دار زائر،  .ا

زائري،-5 ا عثمان بن حمدان عليقاملرآة،)1972(خوجة و ب عر ،

وت ب م، الكر عبد بن ياة-محمد ا مكتبة دار شورات م   .لبنان،

محمد،-6 نرستم م والبلد طيبة إ ن ن وا الشوق أدب

ا ندلسيةالرحالت و ية دب1997،ملغر رابطة سالمي، دب مجلة ،

مج العاملية، ع4سالمي ،13.  

هللا،-7 عبد ديث) 1981(الركي ا زائري ا الن زائر،تطور ا ،

للكتاب الوطنية   .املؤسسة

8-، شو طالرحالتضيف املعارف4، دار رة، القا ،.  

حنفية،-9 بن وتصّوفھأب،)2004(العابدين حياتھ الناصري راس و

اوي  ا كتابھ طمن بلعباس1، سيدي الرشاد- ، دار زائر،   .ا

محمد،-10 بن،)2008(غالم ملحمد خبار ولطائف سفار ائب

الناصر راس ي طأ ران1، و شورات- ، م زائر،   .crascا

ب،-11 الطيّ شم) 1961(الغر ا قبائل بيان عم  القول

م( كتبضمن عة أر سب وال سب ا ط)جموع تلمسان1، زائر،-، ا

ي لدو ا املطبعة
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الذاتية تھ س خالل من اصري النّ راس ي أ عند لھ"الّسرديةُ   "فتُح

ات. د غو اللّ أستاذ ية، الن ولد معسكر،يوسف   جامعة

يد   :تم

من ملة سع ي رحبا، أدبيا سا ج الذاتية ة الس عدّ

جناس الرواية،خصائص ا نجد ال خرى، دبية

واملذكرات اطرة، وا والرسالة، مقدمة. والقصة، السرد ي أ و

أدوات من يضمھ بما الذاتية؛ ة الس ا عل ب ت ال صائص ا

قليال ا وتبعد دبية، نحو الذاتية ة بالس تنحو أن ا شأ من ية فنّ

النقل حرفية عن ا كث ا. أو الذاتيةع ة الس ع يمن مما لرغم

حياتھ من مختلفة مراحل السارد ا ش عا واقعية أحداث . من

حياة قّصةُ ال الذاتية، ة الس ن ب عارض ال ھ فإنّ ذلك، وع

و  بنفسھ، ا يرو الذيص ا"الّسرد يختار ال قة الطر و

ي) الّراوي (السارد املتلقّ إ دث ا ا م ج". (ليقدّ وشاكر س املرزو

ت- ن )77،78:-ب ب ع بد تناغم ع تقوم الذاتية ة الس إنّ بل

السرد وأدبية حداث   . واقعية

كتاب عت عمِتھ"و و ّري بفضل ِث حدُّ التّ ھ تُ وِمنَّ لِھ " فتُح

زائري ا ري ْسكَ عَ ُ امل اصري النّ راس ي أ مة م،1737/ـ1150و(للعالّ

فّن) م1823/ـ1238ت ضمن تندرج ال امة ال اثية ال الكتب من

الذاتية ة الدين. الس جالل افظ ا التأليف ذا قدوتھ ان وقد

عمة"كتابھ) ـ911ت(السيوطي بالنّ ث التحدّ الّرحمة ". نزوُل

ذا لھ أسالفا راس أبو م جعل ن آخر أعالم إ باإلضافة ذا

الدي تاج م م صاحبالتأليف، اب الو عبد وامع(ن ا ،)جمع
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بابا أحمد املحتاج(والشيخ ن). (كفاية راس وقد) 50: 1990أبو

أبواب خمسة إ ور املذ كتابھ الناصري راس أبو الشيخ قّسم

ول : "فقال أمري : الباب ي. ابتداء الثا أشيا: الباب ة . عدّ

الثالث ه: الباب وغ للمشرق عال. رحل الرا معارضة: باب

مختلفة أشياء عن ة وأجو امس. العلماء ا ل: الباب تأليفي

ن( ".فّن راس كتاب) 15: 1990أبو أنّ إ شارة القول، نافلة ومن

لھ" دبية-" فتُح مالمح ا ف تتوافر ذاتية ة س ونھ إ -باإلضافة

أن شأنھ من سا، نف ثقافيا مرجعا منعت ا كث ن للباحث ء ي

ي، العثما د الع أواخر سالمي ي العر املجتمع حياة جوانب

وآراء ة واللغو الشرعية املسائل من الكث ع احتوائھ ع فضال

تراجم يضّم أنھ كما ا، ف املختلفة ا-العلماء إيجاز من-ع للكث

د الع ذلك ا. أعالم ذه نا عن ما أنھ بانھع اس و لصفحات

ذه تھ س راس أبو ا اعتمد ال الّسرد أن. أدوات ارتأينا وقد

متمثلة عناصر ستة ا ف صيات،: نصنّ وال حداث،

سلوب و واللغة والزمان، ان، وامل وار، العناصر. وا ذه عدّ و

سردي عمل أّي تتوافر أن ب ي ال السرد، مات مقوّ ّم   .أ

  :حداث -1

داخل صيات ال فيھ تتحرك الذي الفضاء حداث

ر تؤثّ بخاصة، الذاتية ة الس و عامة، السردي العمل

آخر حينا ا ر وتتأثّ حينا، صيات عامة. ال حداث ون ت وقد

ا ذا صية ال تتعدى ال خاصة ون ت وقد تھ، برمّ املجتمع . شمل

ع ال اصة ا حداث ص مراحلوتت ثالث راس أبو ا ش   :ا



النبية ولد وسف. د"                 اإلله فتح" الذاتية سريته خالل من الناصري راس أيب عند السرديةُ  

121 

الطفولة-أ ا: مرحلة وف الصوم، سّن إ والدتھ من وتمتد

متيجة منطقة إ والده العاصمة(سافر زائر ا ماتت)قرب ا وف ،

مجاجة إ والده اتجھ ذلك عد و ودفنت، لوالية(والدتھ عة التا

ك).. الشلف أخوه كفلھ أبيھ وفاة عد ا.. و ذه حفظو ملرحلة

معسكر، شيوخ عض عن الفقھ وأخذ والده، يد ع م الكر القرآن

معسكر قا نون بن ع موالي بن   ..كمحمد

الشباب-ب سا: مرحلة مدرّ صار أن إ الصوم سن من وتبدأ

مازونة إ سافر ا وف ان(بمعسكر، غل بوالية ا) دائرة ف وحفظ

ثم ي، املال الفقھ خليل الشيخمختصر ليالزم معسكر إ رجع

عواجة املشر القادر عبد فروحة(الفقيھ بلدي ن ب تقع منطقة

معسكر بوالية ي س،)وت غر مناطق عض القضاء تو ثم ،

ا ف بالزواج أمره ستقر   ..ل

العل-ج العطاء البادية: مرحلة من انتقالھ من حينما-وتبدأ

العلم آفة ا أ معسك-رأى سنةإ ن وثالث ست اء ز ا ف س للتدر . ر

ن ثمان وقات عض بلغ قد طلبتھ عدد أنّ السارد ذكر و

طالبا كرسيا. وسبعمائة لھ عملوا البايات إ رتھ ش وصلت وملا

ب املذا مكتبة أو املحمدية املدرسة مكتبة لھ نوا و س، للتدر

عة الداخل. ر رحالتھ ة بك املرحلة ذه ت ارجيةوتم وا ال-ية

ان امل عنصر ا إل ش ع-س ت ر ال تآليفھ ة ك إ باإلضافة ،

املائة عد ن السارد. الثالث ا عاصر ال العامة حداث أما

عام مصر ع نابليون حملة ا فم وفتح1798/ـ1213حياتھ م،

عام ران عام1206و درقاوة وحروب حمل.. ـ1220ـ، نابليونفأما ة

هللا عبد شيخھ عن حديثھ السارد ا إل أشار فقد مصر ع
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قال حينما وذلك ر، ز امع ا شيخ الكفرة: "الشرقاوي دخل وملا

املحبوب ن املسلم وألزموا الدنان(مصر من ان) نوع طاقة، و

والطاقة د ا قدر ع م ع ن". (يدافع راس وأما) 61: 1990أبو

ران و بنفتح السنو شيخھ عن حديثھ معرض عنھ فتحدث

عنھ قائال ن: "السنو ب عظيمة معركة دا مجا تل قُ إنھ

ع زمان ت لم حرب ما بي ان ف ران، و ونصارى ن املسلم

ا وال أ أجنة بمثل با ا يام أتت وال ا، ن". (منوال راس أبو

ال)  73: 1990 درقاوة، حروب سوأما غر مناطق عض ان

ن الدرقاو ن ب انت فقد ا، ل مسرحا معسكر بوالية وفرطاسة

ة( الدرقاو قة الطر العالقة) أتباع ت ف حينما زائر، با تراك و

ما ا. بي فا مخلّ من عضا ذاكرا السارد ا ع تحدث عّمتنا: "وقد ثّم

ا ف أكن لم وأنا درقاوة، الطا... فتنة من منا د ما الذيمع عون،

الواعون  منھ ن". (ّرب راس أنّ) 24: 1990أبو ذلك إ ضاف و

سماه مستقال كتابا روب ا ذه ل خصص عن"السارد الشقاوة درء

درقاوة   ". حروب

صيات-2  :  ال

تــــدور ــ ــ ال ســــة الرئ صــــية ال ــــو ــة الذاتيــ ة الســــ ــ ــ ــارد الســ

ــا ــ ــ أحيانـــ ــــھ ــ وتحركـــ ــــا، ــ حينـــ ــــداث ــ حـــ ــــرك ــ يحـــ ــــداث، ــ حـــ ــا ــ ــ ــ ــــرى حول ــ . أخـــ

الذاتية ة الس خالفا-أيضا-والسارد البطل، أو الفاعل نفسھ و

ال متخـيَّ الفاعـل ـا ف ـون ي ـ ال ـا، أمر غالب ا، ل شا وما للقصة،

الواقع وجود لھ آخر صا صـاحب. أو أو السارد يختار ما وعادة

جمال لغايـــة أو النفســـية التــــھ مالئمـــا يـــراه الــــذي الضـــم ة يــــةالســـ

ــــان ــا لمــ مت ؛ الضــــم ذلــــك ــــان ــا كيفمــ ــــا، ــا(يرومُ ــا) أنــ غائبــ ). ــــو(أو
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مثـــــل لم، ــــت املـ ــــم ضـ ــــرديتھ سـ ــــ ـ راس ــــو أبـ ــار ــ اختـ ــ"ولقـــــد ــ ـ ع ــــُت عزمـ

يوصــــي ــــان ، ــي صــ طــــار قلــــُت، لم".. تــــأليف، املــــت ضــــم واســــتعماُل

ــــو ــا كمــ ــــديث، ا العصــــر ــــ ــة الذاتيــ ــ الســ ــــاب كتّ عنــــد ــــرد يطّ ـــاد ـ ي

أحمــ عنــد ـال ــا ن أمــ ي(د ــ)حيــا والعقـاد طــھ). أنــا(، نجــد نمــا ب

ـــ ن لفظـــة) يــام(حســ اســتعمل ــ(قـــد نفســـھ) الف ـــ ع ــا . ليـــدّل

لم املت ضم أف راس-شيخنا) أنا(وقد ي بنفسھ-أ عتداد إ

ـا ف يحقـق ـان ـ ال املواقـف ـ السـيما موقـف، ـ غ ـ ا فتخار و

أقرا ــــ ع عــــضانتصــــارات ــــ ع حققــــھ الــــذي ــار االنتصــ العلمــــاء، نــــھ

م ــــ يـ و نـــــھ ب جـــــرى ــــوار حـ خـــــالل مـــــن ـــــة، نحو ــألة ــ مسـ ـــــ ــر مصـــ علمـــــاء

ــــال قــ ــــم، عظـــ ــــامع ــ بالفضـــــــل: "با ــ ــ ـــ ــــوا فــ واع م، َ◌ ــــَل◌َ ـــ السَّ ــــألقوا فـــ

بـــــل ــــري ... والنّ حـ ونَ ري ـــــ ن ــــ بـ العلـــــم أنّ ــــوا ن( ".وعلمـ راس ــــو : 1990أبـ

أنّ ) 117 ـــ ـــوالشـــك لم املـــت يـــاء لفـــاظضـــم ري،(ـــذه ـــ ، ــ ـ

ــ) نحــــري  ــ الغ ـــــة مواج أثنــــاء الـــــنفس ــ ــ ــة الثقـــ داللــــة أنّ. يحمـــــل ــ ـــ ع

الســــردية، العمليــــة ــ ــ املتلقـــي شــــرك حيــــانُ عـــض ــــ ــــان الّســـارد

تقل لتفـات-في يل سـ ـب،-ع املخاطَ ضـم ـ إ لم املـت ضـم مـن

ــــھ كقولـــ ــــك، ذلـــ ــــام املقـــ ــــتد ســـ ــــا ــ: "حينمــ ــ مـــ ــــل ـــ تأمَّ ــــرى، تــ ــــھأال بـــ ــ ــ ـــ أخ ا

ن( ".القرآن راس أبو) 92: 1990أبو يخرج لم ذه، لتفات قة طر و

ســالية، س م كتابــا ــ القــدماء العــرب كتابنــا عليــھ درج عّمــا راس

ــّقٍ متلـــ وجــــود ضـــــون يف ـــانوا ـ إذ ـــــة؛ وار ا مــــن ئا ــ شـــ ــــا ف نجـــــد ـ ــ ـ ال

ــ ــ الكتابــ ــــة عمليــ ــــ ــ ا ــــر شــ ــــي املتلقــ ــــون يجعلــ ــــذلك بــ م ــــأ وكــ ، اءً ــــد ة،ابتــ

م ــــول ــ ــــــل: "كقــ ــ تأمّ ــــرى، ــ تــ أال ــــم، ــ ــــية". اعلــ ــ صــ ال ــــو ــ ــ ــارد ــ ــ الســ أنّ ــــع ــ ومــ

ـــ أف فقـــد عـــادة، الذاتيـــة الســـ ـــّل ـــ و ة، الســـ ـــذه ــ ـ ـــة املحور

ـــذه أحـــداث مســـرح ـــ ع وتجـــول تصـــول أخـــرى، صـــيات ل املجـــال
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ــــارب املشــ ــــة مختلفــ ة ــــر شــ ــــاذج نمــ ــا ــ لنــ م ــــدّ قــ راس ــــا أبــ إنّ ــــل بــ ، ة ــــ الســ

جعل الذي مر أقساموالروافد، عدة ا نصنف   :نا

ول -أ ــــم ــ ــ ــ ــ ــــارد،: القسـ ــ ــ ــ ــ للســ ــــرة ــ ــ ــ ــ املعاصـ ــــيات ــ ــ ــ ــ صـ بال ــــتص ــ ــ ــ ــ يخـ

مـن صـيات ال ـذه السـارد عـرض وقـد وطلبتـھ، وزمالئـھ كشيوخھ

الثالثة ا عاد أ جتماعية: خالل و والنفسية سدية   .ا

ي-ب الثـــا ا: القســم ســـاق ـــ ال خيــة، التار صـــيات بال يتعلــق

ســ امللــك عَرضــا، اتـب بــنال ومحمــد ــھ، بو بــن الدولـة ومعــز كندر،

  ..تومرت

الثالــــث-ج ـــــاء: القســــم الفق العلميــــة، صـــــيات ال ــــ يتمثـــــل

الشاف( ن)مالك، واملفّسر البيضاوي (، ي، والقّراء)الط قالون،(،

والنحــــاة)ورش ــــودي(، امل مالــــك، رفــــق). ابــــن يُ الســــارد ــــان ــا مــ ــا وغالبــ

ــــا، ــ ــ بمؤلفا ــــة ــ العلميــ ــــيات ــ صــ يال ــــياتأو ــ صــ ال ــــك ــ تلــ ــ ــ ــ ــ إ ــــب ــ ســ

ـــــا، ــــلأقوال ـ أ مـــــن ن قـــــ املحقّ دأُب ــــ ـ ــ ـــ ال العلميـــــة ــــة لألمانـ تحقيقـــــا

  .العلم

ـع-د الرا املنــام،: القسـم ـ السـارد ـا رآ صــيات مـن ل شـ ي

قولــھ ذلــك رجــل: "مــن ــ فلقي ســوق، ــ ي وكــأ نــائم جمعــة ليلــة ــي وإّ

رنــــــوص و ــــاءة عبـ ــــ ـ ن( ".أزرق راس ــــو ال) 21: 1990أبـ ــــذه ـ ــــيةو صــ

ســــرديتھ، ــــ ا ــ ــ معت مجـــاال يــــال ل ــ ــ أف قـــد الســــارد ــــون ي ــا ـ وأمثال

يال ا ة ف إ الواقع قيد من ـ. ليخرج ال صيات ال ع تنوّ و

ومفّســـر فقيـــھ ـــو ف ثقافتـــھ؛ ع تنـــوّ ـــ ع داللـــةٌ تھ ســـ ـــ الســـارد ا ســـاق

خ ومــؤرّ وشــاعر حضــور.. وأديــب فــإنّ أخــرى ــة ج ومــن ــة، ج مــن ــذا



النبية ولد وسف. د"                 اإلله فتح" الذاتية سريته خالل من الناصري راس أيب عند السرديةُ  

125 

صـــي ال تـــدّبتلـــك الســـارد ة ســـ يجعـــالن ـــا ع وتنوّ ص الـــنّ داخـــل ات

ون  والس الرتابة عن عيدة ياة، وا ركة   .با

وار-3   :ا

وار ا عدّ و-أحياناً -ُ ف حداث، سرد عند اً ضرور

ا فيجعل تة، امليْ صيات ال ُوح ، نق ُ امل دث ا دُ ِش◌ْ مَ يُ

ونھ عن فضال للعيان، ماثلة ا كأ متحركة، ھحية جنّ تُ عّما اشفا

العقول  خفيھ وتُ عنصر. النفوس، السارد غفل ُ ذلك،لم أجل من

واملناظرات؛ وارات ا لنا ينقل خر إ ن ا من ان إذ وار؛ ا

حدثت ال أم صباه، الطلبة زمالئھ ن و نھ ب جرت ال سواء

واملغر  املشرق م التقى الذين العلماء أقرانھ ن و نھ منب ب،

ھ قولُ علماء": ذلك مع وتذاكرنا اجتمعُت وتناظرنا عظم، امع با

قالوا جّمة، ء: مسائل يختص أن البد افظ، با ب قّ لُ من

فقلُت  تحفظ؟ ما وأنت ه، غ سائر: دون من متنا وكذا كذا أحفظ

ن(". العلوم راس النحو-فالسارد) 116: 1990أبو ذا ان-ع

بال تقل ةي حيو إ السرد رتابة من خرى، و الفينة ن ب قارئ،

ش ع القارئ يجعل ح وار، أيضا-ا ال-و حداث جوّ

قبل من السارد ا ش   . عا

ان-4   امل

صيات ال ومسرح حداث، وعاء ان فقد.. امل ذلك، وع

سرديتھ أبوراس ا عل ارتكز ال ساس املادة ان امل ل وقد. ّش

من بدءا السارد؛ حياة أطوار ع نوّ ب ع نوّ ي ة الس ذه ان امل ان
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ا ف استقّر أو ا زار ال ماكن مختلف إ وصوال رأسھ، مسقط

قليال أو ا ي. كث ما إ تقسيمھ مكن   :و

الرأس-أ مسقط ان جبل: م ن ب راس ي أ مولد ) كرسوط(ان

التاغية) ونت(و وادي ما ق يخ لواليةاللذين عة تا منطقة و ؛

  .معسكر

شأة-ب ال ان منطقة: م زائر) متيجة(وتمثلھ ا قرب الواقعة

ومنطقة الشلف) مّجاجة(العاصمة، لوالية عة   .التا

العلم-ج طلب ان قسمان: م و املناطق: و ل تمثّ قسم

عسكر: (مثل: الداخلية ّم اجة(،)القيطنة(،)أُ وقسم). مازونة(،)عوّ

ل اتمثّ إل ش س ال ية العر قطار و ارجية؛ ا املناطق

ارجية ا الرحالت ان   .م

الرحالت- د ان مثل: م داخلية، رحالت راس ي أل : انت

ران( و)و العاصمة(، زائر مثل)قسنطينة(و) ا خارجية، وأخرى ، :

و)فاس( س(، و)تو و)مصر(، القرى (، و)أم و)طيبة(، ذا). الشام(،

ج زارهمن الذي ان امل طبيعة عت تنوّ فقد أخرى، ة ج ومن ة،

بال ا آخر، إ سياق من عنھ سمع أو اتب ترارة(ال ) جبل

ضرحة لبنة(و بن محمد الشيخ ح زر) ضر ن(وا أور رة وما). جز

قد راس أبو أرجائھ تحّرك الذي ي ا امل ع التنوّ أنّ شّك من

والعلمي ية الدي تھ ص ئةأثرى الب قيود من تتحرر ا وجعل ة،

خرى  والثقافات راء ع لتنفتح فتاء. املحلية مجال -ففي

ب-مثال باملذا يف ان إذ ؛ املذ التحّرر إ اال ميّ الشيخ ان
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تھ بي أنّ علما عة، ة(ر عامّ زائر وا بخاصة، -انت) معسكر

مرجعية-ومازالت ي املال ب املذ اعتمد ل ية   .فق

  :الزمان-5

خطي ل ش السردي الزمن مع يتعامل السارد ان لقد

ا سلسل وفق ا ش عا ال حداث يورد ان أنھ بمع الغالب؛

شيوخھ، ع تلمذه ب مرورا رأسھ، مسقط ذكر من بداية ، التار

أسفاره بذكر اء اجم. وان ال كتابة مع ناسب ت قة الطر ذه و

أل  ؛ لوجون والس فيليب ا عرف كما الذاتية ة الس ي: "نّ ح

ي  ن ع..". (استعادي   )14: 2002شاكر

الزمن مع يتعامل خر، إ ن ا من ان السارد أنّ د بيْ

أي ارتدادي؛ ل ش يرجع: السردي معينة، نقطة السردُ يبلغ عندما

ا لتلك مناِسبةً لھ جرت أحداثا ليذكر املا إ السارد لنقطة،بنا

الزمنية الالحقة القصة ة نظر ذا أخرى. ُوسّ أحيان ان و

زمنية مرحلة السارد يذكر أن و الزمنية؛ السابقة ع عتمد

عد السرد ا يبلغ لم ا، ألوا الزمنية. سابقة الالحقة رتداد(أما

القا) الزم والفقيھ راس ي أ ن ب جرى الذي وار ا من ّبن فت

إ املتحاوران رجع أين العاصمة، زائر ا جعدون بن محمد

السارد قال ، القا: "املا الشيخ املسّ الفقيھ ا فلقيُت

فقال جعدون، بن محمد السيد قلت: املف شيخك؟ و من

قال ، محمد: املشر وشيخھ و عندنا قدم ماض زمن ان

ر  ن". (املنوّ راس الزمنيةوأ) 91: 1990أبو السابقة الزمنية(ما املرحلة

ا ألوا بن) السابقة ع الشيخ إخبار ا م مرة، من أك فوردت
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عظيم شأن لھ ون سي ما اب بأنّ راس ي أ أبوي و اللبُّ مو

قال إ: "املستقبل، ووالدي أمي حملت املار باملوضع لدُت وُ ا ّ ومل

الو الصا و ... الشيخ ّ ع ونفبارك ت وعادات خوارق غيب أخ

ات وإصالح: مودّ وحفظ، ، وغ صالح، وعمل علم، راس". (من أبو

  )19: 1990ن

سلوب-6 و غة   :اللّ

فـ صاحبھ، صية عكس مرآة صورة"سلوب أسلوب ّل

شياء إ نظرتھ وكيفية ه، تفك قة طر تّبن بصاحبھ خاصة

انفعاالتھ، وطبيعة ا ل ه سلوب،وتفس ن و ت أساس فالذاتية

ه غ يف د أ..". (واملقلّ قال) 134: 1966الشايب بوفون"وقديما

Buffon "ة الش الرجل"قولتھ و  Le style, c'est"أو"سلوب

l'homme ."مختلفة جوانب راس ي أ أسلوب عكس فقد ذلك، وع

دبية و والعلمية ية الدي السيما تھ؛ ص أخرى،. من ة ج ومن

ن والتفّ اللغة، ع تطو القدامى قة بطر بض ي ھ أسلو فإنّ

شياء و حداث شاّحة. عرض مُ اد-عندئذ-وال ت أو لغتھ تر أن

العرب الكتاب كبار مصاف تّم. إ قد السارد أسلوب ألفينا وقد

ا م أ صائص ا من والصنعة: بجملة اللغوي، م امل ثراء

واملوضوعيةاللف ة، الشعر د الشوا وسوق ستطراد، و   .ظية،

غوي -أ اللّ م امل   :ثراء

املصطل       ع بالتنوّ راس ي أ عند اللغوي م امل تم لقد

أك فقد املوسوعية، ثقافتھ إ ذلك ومردُّ ، الدال اء من"وال
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علمنا حسب أحد ن زائر ا من ا ف يھ يضا ال ة ك التآليف

املائةباست تآليفھ تجاوزت الذي ي البو أحمد أ". (ناء هللا سعد

راس) 376: 1998 ي أ تآليف أوصل قد ن الباحث عض ان وإن ذا

وعقلية ة ولغو شرعية علوم ن ب ما كتاب، ومائة ن وثالث سبعة إ

التأليف ين املك قائمة ر يتصدّ يجعلھ الذي مر خية، وتار

ية  العر السارد. سالميةالثقافة لغة ت ّم ال ات املصط ومن

ي ما ة الس   :ذه

الصوفية-أ ات مثل: املصط السارد لغة ع طغت : وقد

وارق، ا الكرامات، الوالية، قة، الطر شيخ ي، ا ر الغوث، القطب،

دنية اللّ الرحمانية الصفات ضرة،   ..ا

الشرعية-ب ات ش: املصط تقل ال ات مصط عنو أنا

مثل والدقة ة الك ا الفرائض،: سابق علم الفتوى، افظ، ا

مالة القرآن،   ..رسم

بية-ج املذ ات تتعلق: املصط ال ات املصط ا م

ا وم ة، ر والظا والشافعية املالكية ية، الفق ب باملذا

شاعرة و لة املع دية، قَ العَ ب باملذا تتعلق ال ات املصط

ديةوامل   ..اتر

ية- د املحلّ ات ستخدم: املصط ُ ال ات املصط و

مثل املناطق، من ا جاور وما معسكر م(منطقة ألواَح م ل ُك ْسلُ ) أَ

ا،: أي ّ َصاص(أُ نْ ام): َ أح منظومة مقطوعات و

تيل، ردة،): برنوص(ال وم(بُ دُ ة ة،): شاِشيَ جزائر عة م(قبّ ل فْ ) أُ
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مأُ : أي عل ال. م واملتنوعة املختلفة ات املصط من وانطالقا

صية مالمح د تتحدّ ة، الس ذه اللغوي م امل ا م ل ّش

انب وا العق انب ا ن ب جمعت ال ية، والدي العلمية راس ي أ

املّح ا بواقع وذاك ذا ن ب موصولة ،   .الرو

اللفظية-ب     :الصنعة

ا تّمع من راسلرغم ي أ سيابية أسلوب  باال

سال س ھ،و أسلو أنّ يخل إال اللفظية-أحيانا-لم الصنعة من

منھ طائل ال الذي ف لّ السارد. والت وجدنا أننا ذلك، ر مظا ومن

وجناس ع من ع؛ البد استعمال مفرطا قليلة ِ غ مواطَن

الكتاب بداية من وذلك ومقابلة، ادتوطباق ح ايتھ، إ

ي مذا ال عند دناه ع الذي املقامة فن إ تتحول أن الذاتية تھ س

ري  ر محمد. وا شيخھ عن ھ حديثُ راس ي أ عند ع ال أمثلة ومن

الصو: "الصادق الناسك، قي التّ د، النا الورع د، الزا افظ ا

صُعب مسألة ّل ف عة، الشر علم التامة ة ا ذو عالسالك، ت

مطيعة لھ ف ه ن". (غ راس ال) 45: 1990أبو السارد أقوال وإنّ

إليھ بنا ذ الذي كم ل شفع ل ناك و نا ا ألوان. سوق ومن

أيضا ع الذاتية-البد تھ س السارد ا ّو من-ال قتباُس

من لھ ما الذي والفيُض ينضب، ال الذي نُ ع َ امل العظيم، القرآن

مثلف.. نفاد ا، أصل ع مة الكر يات يورد ا إمّ ان عليھ: "السارد

ب ِن أُ وإليھ ُت، لْ أو). 88:ود" (توَّ ا لفظ ية من س يقت ا وإمّ

كقولھ ا، ا: "معنا سما أقطار من الديار خالل ا ن". (فُجْسنَ راس أبو

عا) 97: 1990 قولھ من سة مقت يار: "فالعبارة ِ الدّ ِخالَل َجاُسوا " فَ

ان). 5:سراء( فقد ا، معت با نص لھ وجدنا البيان، إ التفتنا وإذا
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وتوكيده، املع تجلية باب من ات، شب ال ب مولعا السارد

ھ أمّ عن والصالح: "كقولھ اء ال املثل ا ضرب يُ ان عة: و كرا

ة ن". (العدو راس ع) 18: 1990أبو البد السارد إفراط دفعنا و

القول وا إ عن: لبيان ھ صاحبَ يصرف قد املب تنميق غراق إنّ

أو و ما عليھ ت ِ فوّ و ، املع   .   دقائق

     :ستطراد-ج

ا عزو و راس، ي أ كتابة ت م ية أسلو صيصةٌ خَ ستطراد

أنّ باب من ستطرد ما ا كث ان إذ العلمية؛ غزارتھ ء(إ ال

ذكر يُ ء لكن)بال ان، ما من صاحبناسرعان املوضوع، إ يرجع

لبنة بن هللا عبد ي أ شيخھ يئة ل وصفھ عباءة"ذلك و و

ولياء من كث زي و و فقط، رنوص ال. و ا ا ْشر ِ إ ترى أال

أبدا لھ فقط. عَل جبة ولياء سيد م أد ن". (وابن راس أبو

صيصة )  20: 1990 َ ا ذه رد تھ،وتطّ س جميع شمل ف ية سلو

أنھ طاملا ذلك غرابة زمانھ"وال د يُ افظ(ان لقوة) ا

العلوم كأنّ ح مسائلھ، استحضار من شاء م نھ وتمكّ حفظھ

يھ عي ن ب ت ت أ". (كُ فناوي راس) 341،342: 1985ا أبو يكن ولم

س ذا إنّ بل اب، الكتّ من بدعا ستطرادي ھ معروفبأسلو لوب

ستطرادُ ُعدّ الذي احظ ا م جمل ومن القدامى، ابنا كتّ عند

لكتاباتھ ة مّم   . عالمةً

ة-د الشعر د الشوا   :سوق

ا قديِم ة؛ الشعر د بالشوا تھ س راس أبو ّو لقد

أقسام ثالثة عن كتابھ د الشوا ذه ب عزُ وَال ا،   :وحديِ
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ول -أ عض: القسم بأبيات زخاص م م الشعراء، فحول

ي أ القائلبن واملتن واملعّري، ،   :سل

فأكتُــب  ّ ع َم تُ أْ أشَ لم وإنْ َحــھُ دْ مَ ُت ش إذا افور أبو( وأخالُق
ن   )51: 1990راس

ي- ب الثا ھ: القسم تُ مرث ذلك من ذاتھ، راس ي أ شعر يتمثل
ـب فن دُ الذي القادراملشر عبد والية" (طالكر "لشيخھ عن تبعد بلدية

ال املشارف قبيلة من ا ا س ومعظم ات، كيلوم أرعة بنحو معسكر
القبيلة ذه إ تمون ي ممن الدراسة ذه وصاحب ري، َ امل ا إل ت ي

  ):أيضا

َرى ثَ ْرِط( أيا وارَت) الكَ واِخـــِر           كيف البحاِرالزّ مثُل مآثُره دا   سيّ

ف حّل العشائِر لقد كرم من ٌن ْ رَ ك فحسبُ قــى التُّ و لُم ِ وا العلُم      يك

ن(   ) 56: 1990أبوراس

الثالث- ج من: القسم راس ي أ مدح شرَف نال من ببعض يتعلق

الذي هللا، عبد بن السنو بن القادر عبد م م لھ، املعاصرن الشعراء
املّس راس ي أ شرح بتقرظ الّبن(قام اتيات ا دليل شرح ) ات

الشاعر ذا قال   :وقد

وائِـل  حوِل فُ ع بھ م ْرتُ خَ فَ الئــِل للدّ م شرِحكُ لكم ئا   ن

الفضائِل ميَم عَ م ُحزتُ م رأِسكُ ع ٌج ـتوَّ مُ فافخْرفالفخارُ راٍس ن(أبا راس أبو

1990 :68 ( 

الك يع ص عن راس أبو يخرج لم ا، وغ د، الشوا ذه تابو

وطرائف باألشعار م كتابا ون يّو انوا الذين القدماء، العرب
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ن ي والت البيان دبية، املوسوعات نجده ما و و خبار،

ّرھ عبد البن د الفر والعقد احظ،   .  ل

  املوضوعية-ـ

حياتھ أطوار نقل املوضوعية يتحّرى السارد ألفينا لقد

أ وع ، كب حد لمإ ال الصعيد فع صعيد؛ من ك

ا يقوم ان ال عمال عض ذكر من ل ي السارد يكن

يف ان إنھ بل م، ثيا وغسلھ شيوخھ، لبعض املاء كسقيھ صباه،

يوم ل القمل م ن. (ألحد راس الصعيد) 21،42: 1990أبو وع

ال ن الّ عن لنا كشفھ من السارد يتحرج لم يقعالعل ان ذي

ده-فيھ ع قال- بداية س، التدر كر ع و و مع-وأنا: "ح

ذلك نف-ل لْت سوّ ما در قلُت ح ن، ن". (أ راس أبو

دفعھ) 23: 1990 قد طلبتھ عض يز ان الذي ن ال ذا أنّ غ

املسّماة تھ كحاش النحو، علم والتأليف بل لفية، حفظ إ

لفيةا" ع ودي امل شرح الوافية املوضوعية". لنكت حرج تُ ولم

الذي طالب بو محمد الشيخ شيوخھ، عض انتقاد السارد

أيام ثالثة حلقتھ حضر أن عد راس أبو ن. (فارقھ راس : 1990أبو

املوضوعية) 46 تحرجھ سواء-أيضا-ولم العلماء، لكبار انتقاده

الق أم لھ ن ن(. دماءاملعاصر راس ذا) 132: 1990أبو أنّ ع

لھ ن للمخالف نصاف مجانبة إ بالسارد يدفع لم نتقاد

ه وغ تيمية ابن مع صنع كما عن. الرأي، ديث ا سياق و

رأى من مع نتفق قد فإننا السارد، راس"موضوعية أبا رحمھ-أنّ

ا-هللا و العلم شيوخھ لة م وصف يتجاوزيبالغ حدّ إ لصالح

وزخرفة العبارة، تنميق سعيھ إليھ يدفعھ وقد املوضوعية،



النبية ولد وسف. د"                 اإلله فتح" الذاتية سريته خالل من الناصري راس أيب عند السرديةُ  

134 

لف املت ع ال ع رص وا ع" (الكالم، حنفية إالّ)34: 2004بن ،

السارد وجدنا ألننا ذلك الكتاب؛ مدار ع يتواتر لم الرأي ذا -أنّ

موضع وامل-غ ودة املع م منازل شيوخھ عَض ُل منيُ حدودة،

شيوخ عض عن كقولھ إطراء، أو مجاملة بوالية(غ ان الغ ة قر

ان عرف): "غل وال ا، يتعدا ال الفرائض، ع مقصور والبعُض

البغدادي قال كما ا، ف ة و ا عل املقصور أن إال ا، إنّ... سوا

فيھ ة ّ أنھ إال النحو، إالّ عرف ال عصفور ن". (ابن راس أبو

1990 :43،47(  

  :خاتمة

اً كث الناصري راس ي أ عند السرد أدوات تختلف ال

ديث ا العصر الذاتية ة الّس اب كتّ عليھ درج أنّ. عّما كما

السردية م كتابا العرب الكتاب أساليب من بدعا س ل ھ . أسلو

القول  عن لنا مندوحة ال أنھ راس: ع ي أ عند السردية إنّ

حيثالناص ر؛ الغز وعلمھ املوسوعية، بثقافتھ ومةً مح ت ظلّ ري

د الشوا عت وتنوّ ات، واملصط عالم تھ س ت كُ

ستطرادات صية.. و ن ب جمع قد ھ، لّ ذلك ن ب والسارد

وصورةً ألمره، عةً طيّ تھ س جاعال ق، ِ امحقّ والعالم ق ِ املنّم ديب

لعصره          .                   عاكسةً
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واملراجع   :املصادر

هللا-1 سعد القاسم ،: أبو الثقا زائر ا خ ،)م1830- 1500(تار

ط الغرب، ج1،1998دار ،2 

فناوي -2 ا محمد القاسم برجال: أبو لف ا ف عر

ط الرسالة، مؤسسة  م1985/ ـ1405-2السلف،

الشايب-3 طسلوب،: أحمد رة، القا ضة، ال ،6مكتبة

1966   

شاكر-4 الفتاح عبد ي ي،: ا العر دب الذاتية ة الس

ط وت، ب شر، وال للدراسات ية العر  1،2002املؤسسة

شاكر-5 وجميل املرزو الدار: سم القصة، ة نظر إ مدخل

ط شر، لل سية ت(1التو  )ب

حنفية-6 بن املعسكري،: عابدين الناصري راس حياتھ أبو

اوي  ا كتابھ من زائر،وتصوفھ ا الرشاد، مكتبة  م2004/ـ1425،

زائري -7 ا راس أبو ث: محمد التحدّ ھ تُ ِمنّ و لِھ فتُح

تحقيق عمِتھ، و ي ر زائري،: بفضل ا م الكر عبد بن محمد

زائر، ا للكتاب، الوطنية  1990املؤسسة
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بمعسكر س غر منطقة أشراف من   أعيانٌ

ا عقد كتاب خالل ِس من ف النَّ ّماِن ُ.  

ضـر. أ ي ام .العـــــر ا   .البيض–املركز

يد   :تم

كتاب ورقات أتصفح وأنا با ان لفت قيقة عقد:"ا

س غر أشراف من عيان ذكر س النف مان د" ا ز ي أ ملؤلفھ

التوجي هللا عبد بن الرحمن اجم) م17/ه11. تـ(عبد ال من جملة

وأعيا جادة،لعلماء و بالعلم، وا تم املنطقة، من وأشراف ن

من ا وغ ف، الشر سب بال م علق عن ادة ز والورع، د، والز

اجم ال ذه اب أل ان أن شك وال املؤلف، ا ذكر ال وصاف

ة قر جتماعية و والتعليمية الثقافية ياة ا ر مظا عث باع

ا، وأحواز معسكر مدينة و س، املشرقغر بلغ م صي إن بل

ف التعر الة ال ذه سنحاول لذا حيان، عض واملغرب

مان ا عقد كتاب خالل من س غر بالد وأعيان أشراف ببعض

ور    .املذ

س غر   : منطقة

الزراعية ول الس وأوسع م أ ن ب من س غر ل س عت

سعيد جبال شمال قع و قيا، إفر وشمال زائر ا صبة ةا

أ( ي، معسكر)25: 1948. املد مدينة وجنوب الراشدية(، عسكرأو ) أّم

بـ البحر سطح مستوى عن رتفع أ(م500: و ي، ؛)25: 1948. املد

س غر سيط س ر"وقد ال بأنواع مغروسا ان ألنھ سا غر
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ن توج ب من م ساك ومن زروال ب من انھ س ان و ثمار ذوات

ن قاطن الفتحومغراوة، ان وملا املاية ع د تز مغارة قرى

ار إلحراق نة ا ال عمدت قية إفر املسلمون ودخل سالمي

من ا ملا البالد التوغل عن العرب تيار ليقف الديار دم و

ا، نواص ع وقبضوا ا صياص ام العرب ووطئ والفساد، راب ا

العمارة... من بھ س ول س غر وأصبح إالّ، لھ أ بيد يبق ولم اسم،

ت."(سم ،   ).371: 1961. الغر

س غر ل س سمية قضية يكتنف الذي الغموض ورغم

غرافيا با ا م علق ما خاصة املختلفة خية التار املصادر أن إال

ا وك ا منتوجا رة وش الفال املنطقة اء ب شيد والرحالت

يـ( موي، اب44: 2007. ا م؛ سعيد، ح2،145م: 1982. ن الوزان، . ؛

ك2،26ج: 1983 مارمول،   ).2،324ج: 1984. ؛

س غر ببالد   :شراف

عم القول صاحب فيذكر س غر أشراف عن ومن:" أما

س إدر بن راشد ب يدعون س غر أشراف أنّ هللا–املعلوم ر

أشراف-عنھ أعيان فيھ يجتمع الذي صل و ذا س،وراشد غر

، ش ال الن آل ذكر ر التنو غرر حيث...كما ذا ل يرشد ما ،

راشد: يقول  بنو م و جمع راشد حذف. و ع راشد و فقولھ

راشد وطن و أي أعلم–مضاف سبحانھ ب"(–وهللا ، اش . بل

م)330: 1961 أنفس طوا ر م أل ا إمّ ن، باملرابط كذلك عوا دُ كما ،

عن ا سو بوح س أو ا، لذا اب ارت من ا ومنعو وات، الش

ا انتظار ع والراط الصلوات ع م ب(محافظ ، اش   ).331: 1961. بل



خلضر لعريب. أ.  النفيسِ اجلُمان عقد كتاب خالل من مبعسكر غريس منطقة أشراف من أعيانٌ  

139 

القول كتاب جاء ما حسب غرس سيط ب شراف أعيان ومن

التالية القبائل نجد املثال يل س ع شم ا سب بيان   :عم

و زرفة، ي أ دحو سيدي سبا،أوالد القبائل أ من

وعلما ا جا ا وأعظم بأسا، ا وأشد حسبا، ا   .وأو

قصب بمثل تتمتع و ھ، دو بن أعمر سيدي سيدي أوالد

ر وص مخالطة ما ي و ار، ش و والراسة العلم دحو سيدي أوالد

  .قديم

بن الباقر بمحمد م س تصل و ، ع بن أحمد سيدي أوالد

ا زن بن طالبع ي أ بن ع بن ن س ا بن عنھ–لعابدين هللا - ر

اج ا م وم غرس، أرض استوطن من أول و ذا ع بن وأحمد

امي ال بن   .مصطفى

ذا ول بمغراوة، ن عرفون و ان ا مقرئ ي بن سيدي أوالد

نافذة م لم و صرح، وحسب يح، سب   .القبيل

م س تصل و املشارف، م علماءوم م وم إدرس، باملو

صاحب ، املشر بالشيخ املعروف هللا عبد بن القادر عبد أمثال مشا

بالكرط ة   .الزاو

ا ستغرق أن يمكن ال ال بالقبائل الكتاب ذا عن فضال

املختار بن الطيب الشيخ القول ا ف سط وال املتواضع، البحث ذا

املتو املختاري سنةالغر نحو ت(ه1320غرس ، : 1961. الغر

331،332،333،334،335(.  
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بالغ تمام با حظيت شراف طبقة أن شك من وما

ات الف مختلف ع عامة بصفة سالمية و العرية املجتمعات

ام فاالح وسياسية، اجتماعية بمزايا تتمتع انت حيث التارخية،

بقدر  ھ والتنو بالوظائفوالتعظيم م ليف ت وعدم العام، والتوق م

م ع املغارم وسقوط ب(املخزنية، ، اش ظلم)331: 1961. بل م ينال وال ،

ش والقياد البايات م إل يتقرب بل ا، وعمال السلطة قبل من اد واضط

عياد و املواسم سيما ال دايا، وال األعطيات القرات راس. (أنواع أبو

  ).1،22ج: 2005. مالناصر،

رسمناه، الذي املسار كذلك نتجاوز وال ديث ا نطيل ال وح

وجعلتھ الناصر، رأس ي أ حفيظة أثارت قد غرس بالد شرفة م فمسألة

الذعة انتقادات وجھ كما ن، ا وال با ا أبطل بل م، مزاعم تقد ي

ا علم ضلوعھ كعدم مان ا عقد صاحب التوجي زد ي سب،أل ل

سماه كتاب عليھ ورد ساب، وتدقيق تحقيق مروج: "وضعفھ

ب وذ انت الشرف إ ومن سب، ال من نبذة ب راس" (الذ أبو

م ع1،22ج: 2005. الناصر، سودة، ابن   ).70،71: 1997. ؛

نھ ب العداء استحكم أن الناصر رأس أب موقف عاقبة ان و

د الذين س غر أشراف ن بكتابھو يقاع ع وا وأوش أبو.( دوه

م الناصر،   ).123: 1990. راس

املؤلف   :ترجمة

التــوجي هللا عبـد بـن الـرحمن عبـد ـد ز أبـا أنّ مـن الـرغم ـ ع

ن املتـأخر لـبعض خ والتـار املناقـب مصـنفات عـض ذكره تردد قد
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ا ــــره عصــ ــــعـــــن ــ الغر ــــار املختــ ــــن بــ ــــب الطيــ ــــيخ ــــوللشــ القــ ــــھ كتابــ ــــ ــ

ـــعــم، الناصـــر رأس ـــي وأ مجموعـــھ، ـــ ـــار ب بـــن اشـــ بل والشـــيخ

ســــودة وابـــن لـــف، ا ــــف عر كتابـــھ ـــ فنــــاوي وا أســـفاره، ائـــب

ــ ــ ال وشــــروحاتھ العلميـــة تآليفــــھ مـــن ــــالرغم و دليلــــھ، ـــ القــــادر عبـــد

أنّ إال ، ــــ ــ و ــــة بالدرجـ ــــي ـ املغر أو ســـــالمي ــــي ـ العر اث ــــ ـ ال ــا ــ ـ ــ ــ ـ غ أ

و  بقســـــط يحـــــض لـــــم ــــنالرجـــــل مـ ــ ـــ ح وألعمالـــــھ ــــھ لـ جمـــــة ال مـــــن افـــــر

الكتــب عــض-أحيانــا–عـض بأســماء أو باسـمھ، لنــا احتفظــت ـ ال

ــــم ل تــــرجم عقــــد. مــــن كتابــــھ خــــواتيم تضــــمنتھ بصــــيص عــــض ال ولــــو

ة القصــــ شــــارات ــــذه ــة ميــ وأل ئا، شــــ عنــــھ لــــنعلم ــا كنــ ــا مــ مــــان ا

ــــنص الــ ــ ــ ـــ ــــاءت جـــ ــا ــ كمــ ــــا ـــ نورد أن ــــا ع:" حاولنــ ــــو ـــ ف املؤلــــــف ــا ــ ــــدوأمـــ بـــ

تفقھ عنيھ، بما مشتغال ا، صا نا ديّ شأ د، ز أبو تھ وكن الرحمن،

عمــر، بــن ــ السنو محمــد الســيد وعــن عطيــة، بــن عمــر الشــيخ عــن

زرفـة، بـن بـدحو املعـروف ، ع بن الرحمن عبد السيد ـھ...وعن و ،

أمـره، وعظـم شـرح...،...انتفـع، ـ" جروميـة"، كب ما أحـد ن، شـرح

الق"ســــماه مــــن" يــــومفــــتح ا ــ ــ كث فيــــھ أدخــــل أجرومــــھ، ــــر أ شــــرحھ ــــ

ــــرح وشــ ــــروحھ، وشــ يل ــــ سـ ــــة"ال افيـ و"ال ــ"، ــ ــ املف ــ ــ ــ نكــــــت"و" حوا

رشيخھ" السيوطي تقار فيھ جمع ھ، وصفيّ ه نظ قّل يب غيب ب

ـ ع طـرارا ووضـع املبتـدئ، ـم لف ـب قر عطيـة، خليـل"ابـن ،"توضـيح

اجب ا ابن مع ا ف لم ت ما ،"(ور   ).30: 2005. عالتوجي

ذلك ودليل س غر بوطن أن ر فالظا والدتھ ان م عن أما

فيھ يقول مان ا عقد كتاب مقدمة عض: "نص سأل قد

توطن من فيھ أذكر تأليفا، م ل أضع أن ، الزمان أبناء من خوان

س" غر شراف" أرض ع".(من ، أن)7،8: 2005. التوجي إ ،
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ش:" يقول  إن نذكر شرفھوال ت ث من إال الديوان، ذا هللا اء

والشبان ول والك الشيوخ من عشر، ادي ا القرن ل أ " عند

ع( ، ما)7،8: 2005. التوجي علم فال ووفاتھ ميالده خ تار وأما ؛

من ا ف عاش ال ة الف تحديد أمكننا لكن التحقيق وجھ ع

عش ادي ا القرن وتتمثل السابق النص ري خالل ال   ).م17(ر

مرحلة التوجي د ز أبو ا ف عاش ال ة الف وتصادف

القرن مدى ع تمتد و ، والعل الثقا ار طيلة18زد أي م،

الغرب لبايلك إقليمية عاصمة معسكر مدينة ا ف ظلت ال ة الف

امة)م1792 –م1701( ة وحضار عمرانية حركة دت ش وال ،

و  باملدينة منضت حاضرة إ ة صغ ة قر مجرد من ا، أحواز

ح الرحال ا إل شد علم منارة فصارت زائر، ل ى الك واضر ا

الصغرى  بمصر الناصر رأس أبو ا اجع. وصف ال مرحلة تج وس

القرن أواخر مع والعل القرن18الثقا داية و وال19م م،

البايل عاصمة انتقال مع خرى سنةتزامنت ران و مدينة إ ك

م. (م1792   ).148،149: 2009. عليو،

مان ا عقد   :كتاب

ي أل ِرس، غَ َراِف شْ أَ ِمْن اِن ْعيَ ِرَ ِذكْ ِس ِف النَّ اِن مَ ُ ا ِعقدُ

صفحة، ن ثالث حوا يقع كتاب ، التوجي الرحمن عبد د ز

ل قية فر املجلة مرة ألول ا سنة)L. Guin(قان. شر عدد ،

عنوان1891 تحت    :م،

"LE COLLIER DE PERLES PRÉCIEUSES OU MONTION 
DES PRINCIPAUX PERSINNAGES D’ORIGINE NIBLE  (DE 
LA CONTRÉE) DU R’ERIS",Vol: 35, p.p 241-280. 
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تأليفھ ب س إ للمؤلف عرفنا عند أشرنا مان"وقد ا ،"لعقد

ن الكتاب مقدمة إ الرجوع يقول و إذ لھ، يفھ تص دافع سأل:"جد قد

توطن من فيھ أذكر تأليفا، م ل أضع أن الزمان، أبناء من خوان عض

غرس" ذرتھ" أرض من أنھ لھ ت وث شراف، وسلم–من عليھ هللا ص

عليھ– يقع من ع زول و ساب، الدثور عد بھ لت اختالف، بال

م فأجب رتياب، و شارةالشك س وتكرر ستخارة ع".(عد ، . التوجي

2005 :7،8.(  

مقدمة املؤلف أشار مان"كما ا إ" عقد كتابھ قّسم أنھ إ

كالمھ من ذلك م يف كما أقسام يقول : ثالثة إذ وخاتمة، ومراد، :" مقدمة،

ا يكمل وخاتمة املراد، أمام ذكرمقدمة من بد ال املستعان، وهللا فأقول

ع"(ستعداد ،   ).8: 2005. التوجي

 املقدمة املختار:" يقول : أما سبھ ذكر وسلم(ففي عليھ هللا ،)ص

لذرتھ يجب وما م، غ دون م عل يحرم وما خيار، بآلھ والتعرف

س ل وأبوه شرفة أمھ من قيل وما املنيف، م س ت يث وما م، عل

أحد إ سب من يلزم وما معشرف، فعال و قوال من قبيحا ذرتھ

ل من أنھ بھ ع"(العلم ،  ).8: 2005. التوجي

 املراد الكتاب: وأما تأليف دافع يقول فيعكسھ سأل:"إذ قد

توطن من فيھ أذكر تأليفا، م ل أضع أن الزمان، أبناء من خوان عض

غرس" شراف" أرض يقول "من أن إ شاء:" ، إن نذكر ذاوال هللا

الشيوخ من عشر، ادي ا القرن ل أ عند شرفھ ت ث من إال الديوان،

والشبان ول ع"(والك ،  ).7،8،11: 2005. التوجي
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 اتمة الصالة:" يقول : وا م وعل عليھ الكرام أوالده ذكر ففي

ولد وكم ن، س وا سن ل جرى وما وفاطمة، ة رقيّ تھ ب أوالد و والسالم،

واحد ل هللال ر م م العقب ترك ومن ن، والبن البنات من ما م

م ع"(ع ،  ).8: 2005. التوجي

عشرة دفتيھ ن ب الكتاب ضم من) 10(و ألعيان تراجم،

والوالية بالشرف م عض يتم غرس، منطقة استوطنوا الذين شراف

ا وغ اه وا والوالية بالشرف خر م عض تم و لموالعلم، أنھ كما ؛

اجم ال ن املصنف ور جم مع دناه ع الذي جمة ال عناصر سلم م يح

والكتب العلم، طلب والرحلة ما، ان وم والوفاة، امليالد كتارخ واملناقب،

من الكث تقديم ا خالل من يمكننا أساسية أسئلة ا باعتبار أحيانا، املؤلفة

عض يثقل نجده ن ح الكراماتجابات؛ ة ثانو بمسائل اجم ال

ن، الصفحت يتجاوز ا عض فنجد اجم ال م ن ب يوازن لم كما مثال؛

فالكتاب ذلك مع ولكن أسطر؛ مسة ح يصل خرال البعض نما –ب

امة- فنھ معلومات   . يحمل

مان ا عقد الواردة اجم ال جملة يضم جدول ي وفيما

و  س          :   النف

لُم  شيوخھ  ترجمتھ  العَ

  وتالمذتھ

  املصدر  مؤلفاتھ

  

  

ــــو - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبـ

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ محمــ

هللا ــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــ

  

يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول-

:" املؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ـــــــت ث فممـــــــن

مـــــــر ـــــــ لـــــــھ

  

أخـــــــــــذ"... - ،

عــــــــن العلــــــــم

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

بــــــــن محمــــــــد

 

 

 

 

/ 

  

  

  

ب - ــــمي، ــ ــ ــ ــ ــ اشــ . بل

1961 :359،
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ــــد ــ ــ ــ عبـــ ــــن ــ ــ ــ بـــ

ــــرزاق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

  .الغر

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبھ،

منــــــــــھ وصــــــــــفا

ھ، مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

أبــــو الفاضــــل

عبــــــد محمــــــد

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هللا

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عبــــد امـــل ال

،...الـــــــــــرزاق،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان... و ،

أتحفــــھ ممــــن

شــــــــــــــــرفهللا

العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وال

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

ن املتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سب   "وا

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ مح

املختصـــــــــــــر،

مـــــــــن ه ـــــــــ وغ

العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ن، الفاســـــــــي

"...  

وأخــذ"... - ،

العلــــــم عنــــــھ

ون، ـــــــــــــــــــــــــ كث

ــــــــــــــــــــــــــــم... ول ،

منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

  "إجازات

  

400.  

ع - ، ــــوجي ــ ــ ــ ــ ــ ــ . التـــ

2005 :12.  

  

  

  

  

ــ - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأبـ

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ا

ــــن ــ ــ ــ ــ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــ

ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ بّ ا

،:" ...يقــــــول -

أبنـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن

بـــــــار ا عبـــــــد

بـــن عمــر ابــن

بــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم

بـــــــار ا عبـــــــد

بـــــن فــــرج بــــن

بــــــــــــن محمــــــــــــد

  

 

 

 

 

 

/ 

  

 

 

 

 

 

/ 
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 ّ بـــــــــــن  .الفجي أحمـــــــــــد

بــــن هللا عبــــد

بـــــــــــن ــــــــــس إدر

بـــــــــــن ــــــــــس إدر

هللا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

بــــــــــن امــــــــــل ال

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا

بـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــ املث

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا

بـــــــن الســـــــبط

ــــي أ بــــن ــــ ع

طالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب،

يوجــــد كــــذا

عـــــــــــــــــض ـــــــــــــــــ

التقاييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

سبا   ". ل

  

ــــو - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبـ

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ محمــ

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــ

ابـن القـادر

ــــن بــ ــــد أحمــ

مــن محمـد

عبـــــد أبنــــاء

  .القوي 

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

م ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، ا

س الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، الن

النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي،

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ"  -

تالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ،

م مـــ ــ الكث

ـــــــــــــــــــ ألــــــــــــــــــف

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

التوحيــــــــــــــــــــــــــــد

ه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وغ

عتمـــــــــــدون و

حاشــــــــــــــــية-

شـــــــــــــــــــــــــــــرح أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

العقيـــــــــــــــــــــــدة

الصـــــــــــــــــــغرى

لإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــ السنو

ي   . التلمسا
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ّي ســـــــــــــــــــــو ا

، ــــــــــــــــــــــــــــ الفر

املوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

املحــــــــــــــــــــــــــــــــدث،

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

أبـــــــــــو الســـــــــــيد

عبــــــد محمــــــد

ابـــــــــــن القــــــــــادر

بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد

مــــــــــنمحمــــــــــد

عبـــــــــــــد أبنـــــــــــــاء

،...القـــــــــــــــوي،

ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ... ،

ه وق عقب،

  ." معروف

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز"  -

رئاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عـــــــد س غـــــــر

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ابھ، ــــــــــــــــــــــــــــ أ

لـــــــــــھ وشــــــــــدت

مـــــــن الرحـــــــال

أقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

املغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

واملشـــــــــــــــــــــــــــــرق،

ســــــــــــــمعتھ إذا

علمـــــا س يــــدرّ

مــــــا ــــــ ــــــع

تھ حاشــــــــــــــــــــــــــــــ

صغرى ع

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال

ـــــي أ ســــيدي

هللا عبـــــــــــــــــــــــــــــد

بــــــــن محمــــــــد

عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

، ــــــــ السنو

...،

ون ــــــــــــــــــــــــــ ع و

عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

شـــــــــــــــــــــــيخنا،

م وتالمـــــــــــــــذ

لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

شــــــــــــــــــــــــــــــيوخنا

محمــــــد ــــــي أ

القـــادر عبـــد

ه خـــــــــــــــدّ بـــــــــــــــن

  ."الراشدي
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ـــــــــــــ أف قلـــــــــــــت

فيــــــــــــھ عمــــــــــــره

إتقانھ لشدة

  ".لھ

  

  

  

  

ــــد - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبـ

ــــرحمن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــن ــ ــ ــ ــ بــ

راشد   .بن

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

م، ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـــد شـــيخنا

بــــــن الــــــرحمن

بــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــ ع

بـــــــــــن عثمــــــــــان

بـــــــــــــن ـــــــــــــ ع

بـــــــــــن عثمــــــــــان

بـــــــــــــن ـــــــــــــ ع

بــــــــــــــن عقيــــــــــــــل

بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد

بــــــــــــن محمــــــــــــد

مــــــــن أحمــــــــد،

ابــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء

بـــــــــــــــــن راشــــــــــــــــد

ــ ع بــن ــ ي

حمــــــــــــــود بــــــــــــــن

ميمــــــــــون بــــــــــن

بـــــن ـــــ ع بـــــن

بــــن هللا عبــــد

بــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر

بـــــــــــن ــــــــــس إدر

تفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــھ" -

الشــــيخ عـــن

القـــادر عبـــد

خــــــــــدة، بــــــــــن

وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــي أ الشـــــيخ

وعــــــن ، ـــــ ع

بــــــــن محمــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــول، أ

أخــــــذ وعنــــــھ

قة   ."الطر

ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ" -

هللا رحمــــــــــــــــــھ

م م تالميذ

أخونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

عبد سيدي

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن

، الــــــــــــــــــــــــــــــــدر

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــيد

بــــــــن محمــــــــد

حســـــــــــــــــــــــــــــناء،
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بـــــــــــن ــــــــــس إدر

هللا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

امــــــــــل بــــــــــنال

بـــــــن ســـــــن ا

ســـــــــن ،. ...ا

ه... ــــــــــــــــــــــــــــــــ وق ،

املــــــــــاء بــــــــــرأس

  ."معروف

ما   ."وغ

ــ - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع

ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أبــ

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ا

ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

  .ف

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

م ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

صــــــــــــــــــــــــــــــــفياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وز

وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء،

الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكب

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

، الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخنا

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا

، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

ور املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف بالشـــــــــــــــــــــــــــر

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن ،

تفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــھ" -

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

خــــــــــدة، بــــــــــن

والشــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

عبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن

م الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

"املغـــــــــــــــــــــراوي 

.  

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن-

ابھ ـــــــــــــــــــــــــــــ أ

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن

زرفــــــــــــــة بـــــــــــــن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــة أّم"قر

،"عســــــــــــــــــــــــــــــــكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و

إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

د ـــــــــــــــــــــــــــ بم

املعــــــــــــــــــــــروف ا

ن

د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

ف، الشـــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــة، ذر  ولـــــــــــــھ

ه... ــــــــــــــــــــــــــــــــ وق ،

بناحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وادي"

مـــــــــــــــــــــــــــــــام "(ا

أحــــــــــــــواز مــــــــــــــن

)"معســــــــــــــــــــــــكر

 .  

1065.تـــــــــــــــــــــــــــ(

  ).ه

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن-

تالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

التـــــــــــــــــــــــوجي

صــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب

عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ا

س   .النف

  

  

  

  

  

- 

ــــــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوسـ

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

م ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــــــ ع بــــــــــــــــــــــن

تفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــھ" -

فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

يكفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــ ع بــــــــــــــــــن

  

  

  

  

  

  

/  

  

  

  

  

  

ع - ، ــــوجي ــ ــ ــ ــ ــ ــ . التـــ

2005 :19،20.  
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــن ــ ــ ــ ــ بــ

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

  .عامر

عـــــــــــــــــــامر بـــــــــــــــــــن

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

يم إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

محمــــــــــــد بــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــ ع بــــــــــــــــــــــن

أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن

محمــــــــــــد بــــــــــــن

أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن

محمــــــــــــد بــــــــــــن

عبـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن

بــــــــــــــن ــــــــــــــز العز

بــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــ ع

بـــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــ ي

بــــــــــــن محمــــــــــــد

القاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

حمــــــــــــــود بــــــــــــــن

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــ ع بــــــــــــــــــــــن

عبــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن

،...هللا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان... ،

فاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

عابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ورعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا، زا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كث

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــول، أ

وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

قـــــــــــــــــــــــــــــة الطر

ا   ".بآدا
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الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم،

قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ".النوم

ــــان - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عثمـ

ــــر ــ ــ ــ ــ عمـ ــــن ــ ــ ــ ــ بـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ الغر

ف   .الشر

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

م ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبـــــــــــو الســـــــــــيد

عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

بـــــــــــن عثمــــــــــان

عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،

املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف

زماننــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ

رةشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفالحــــــــــــــــــــــــــــــــــة،

أبنـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن

بـــــــن مســـــــعود

هللا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن

قاســــــــــــــم بــــــــــــــن

عبـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن

بـــــــــــــن بـــــــــــــار ا

بـــــــــــن عثمــــــــــان

بــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر

بــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم

عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

بـــــــــــــن بـــــــــــــار ا

ـــــــــــــان فـــــــــــــرج،

  

  

  

  

  

/  

  

  

  

  

  

/  

  

  

  

  

ب - ــــمي، ــ ــ ــ ــ ــ اشــ . بل

1961 :291 .  

ع - ، ــــوجي ــ ــ ــ ــ ــ ــ . التـــ

2005 :20،21،

22.  
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حياتـــــــــــــــــھ ــــــــــــــــ

ورا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بالز

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورع،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو... و ،

بــــــــــــــــــــــدو مــــــــــــــــــــــن

س   ".غر

  

ــــان - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عثمـ

ــــان ــ ــ ــ ــ ز ــــن ــ ــ ــ بــ

ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ

  .ي

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

أبــــــــــو م، ومــــــــــ

بــــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، ّز

ور املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بالصــــــــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ،

الصـــــــــــــــــــــــــــــدور،

ــــــــــــــــابر ــــــــــــــــ

ور مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

م يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

ور    ".مش

أبنـــــاء- ولـــــھ

ورون  مشـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ألّ ،

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض

ــــــــــــــــــ م مــــــــــــــــــ

النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو،

والــــــــــــــــــــــــــبعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوحيـــــــــــــــــــد،

والــــــــــــــــــــــــــبعض

  .الفقھ

  

  

 

/ 

 

  

  

ع- ، ــــوجي ــ ــ ــ ــ ــ . التـــ

2005 :22،23.  

  

ــــد - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ محمـ

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ــــدمح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

  .عقوب

:" يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول -

م ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

بــــــــــــن محمــــــــــــد

محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،

أوالد مــــــــــــــــــــــــــــــــــن

عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

تفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ"-

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــ السنو

ه ــــــــــــــــــــــــــــ وغ ي

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ-

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

أرجــــــــــــــــــــــــــــــــوزة

  .الرقص

  

  

ع - ، ــــوجي ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .التــ

2005 :23.  
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محمــــــــــــد بــــــــــــن

املغـــــــــــــــــــــــــــــراوي،

أبنـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان

عبـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن

  ".هللا

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

تلمســــــــــــــــــــــان،

وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

قـــــــــــــــــــــــــــــة الطر

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ،

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ وأل

رقة   ".ا

  

أبو -

مو

ف   .الشر

  

:" يقول -

م وم

أبو السيد

، ،...مو

عظيم طود

د الز

  ".والورع

  

  

/  

  

/  

  

ع - ، ــــوجي ــ ــ ــ ــ ــ ــ . التـــ

2005 :23.  

  

 

  

بليوغرافيا   :الب

  :املصادر-1

سن ا ، الفا ان قيا). 1983.(الوزّ إفر وت.وصف دار: ب

سالمي   .الغرب

الرحمن عبد ، ِرِعقدُ). 2005.(التوجي ِذكْ ِس ِف النَّ َماِن ُ ا

ِرس غَ َراِف شْ أَ ِمْن اِن ْعيَ زائر-املسيلة.َ القاس: ا ليل ا   .دار

ار ب بن ، اش سب). 1961.(بل وا سب ال مجموع كتاب

خ والتار زائر-تلمسان. والفضائل خلدون : ا بن   .مطبعة
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محمد راس أبو ولطائفائب). 2005.(الناصر، سفار
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س غر منطقة ببليوغرا: ساب  عرض

مصدق سمية   الباحثة

ساسة، وا الشائكة املواضيع من الشرف سب ال موضوع إن

فلمقارة اص، وا العام بھ تم ا معسكر، منطقة بقوة واملطروحة

ان عموماً غرس منطقة فمجتمع سب، ال م ف علينا املجتمع تركيبة

ل  والتعليمخاضعا السلطة ع شراف ا ف سيطر اجتماعية ية ات

ومقدس كب رمزي مال برأس يتمتعون انوا حيث   .والقضاء،

سب ال ملصادر ببليوغرا عرض و نقدمھ الذي العمل إن

سب ال علم البحث ل س ل ذا س، غر لفية. منطقة ا ن ن مب

إعتبا ع املصادر، ذه اب أل عتالثقافية املصادر ذه أن ر

خ لتار عة صا انت صيات تراجم ملعرفة سانياً وإ اً حضار ارثاً

ا؟.املنطقة مؤلفو م ا؟ومن تأليف دوافع املصادر؟ ذه محتوى فما

والثقافية؟ جتماعية م مواقع   وما

س غر منطقة انت منطقة1لقد دارسة دولة س تأس قبل

ا ت الب آلل الذياستقطاب مرشد بن راشد قلعة تمثلت لنبوي،

                                         
والعافية،و1 من، و ، ا غاية و زناتة، بأرض وعرفت وسط، املغرب مواطن أحد

أواخراملائة شم ا ا دخل أن إ كذا واستمرت العلماء، ة وكث املتصلة، ن، سات وال والقرى،

  :ينظر. التاسعة

را دي،أبو امل ي أ لغوثية دي امل الدر مو بن ع دي امل ي أ غوثية شرح الناصري، س

مخطوط زائر، ا زائري، ا الوطنية مو. 3326رقم: املكتبة اج ا بن أحمد وقول

زائري  ينظر:"ا غرس، أرض بنوراشد ا ف م خلف ال يفرن ب   :وارض

زائري  ا مو اج ا بن أحمد بن يتعلقع فيما السعادة ومغنم التجارة ح ر ،

رقم مخطوط زائر، ا ة، زائر ا الوطنية املكتبة ارة، الز ام ص3251: بأح ،128.  
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ا ص. أسس الرسول أحفاد من الشرفاء مقصد بذلك فأصبحت

سب ال مصادر عنھ ت ع ما ذا و وسلم، عليھ نقدم.1هللا ي وفيما

 :املصادر

س)1 غر أشراف من عيان ذكر س النف مان ا عقد

محم بن أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد د ز ي التوجيأل   2:د

األلوان، و وا ي مغر خط و ، صغ م خط وقد

صفحات ثمان اج. يحوي ا بن ش ال و ف املخطوط نا أما

                                                                                     
ار ب بن اش بال يقول حيث معسكر، منطقة الوطن:"و قاعدة معسكر أن

و ...الراشدي ا وجنو القلعة وشماال كرسوط جبل ا وغر املناور جبل شرقا ا اديحد

يان   :ينظر"الب

نة ا اح ر سمات منظومة ع ة ال اض ر ،حاشية ار ب بن اش بال

سب ا مجموع كتاب ضمن والسنة، الكتاب ار وأذ هللا وأولياء البت ل أ فضائل

تلمسان، خلدون، ابن مطبعة دب، و خ والتار والفضائل سب ص1961وال ،34. 
1، الفا محمد بن الرحمن الرسول،عبد الن آل ذكر العقول رة جو

ص ص خاص، ملك  .13،14مخطوط
التوجي2 محمد بن الرحمان عبد د ز حيث: أبو الغر املختار بن الطيب عرفھ

بب عرفون و العيد سيدي اسمھ والده مان، ا عقد ألف الذي د ز أبا أن يقول

الذي د ز ي أ ابن العيد سيدي د ز أبو وحفيد سبانماق مع حروب لھ انت

النضيد العقد صاحب ذكره و كما ران، يقال«: بقولھ..." و س غر م عض و

العيد سيدي أوالد م  :ينظر» ل

شم، ا قبائل ساب أ بيان عم القول ، الغر املختار بن ضمن. الطيب

سب ول سب ا مجموع ص...كتاب، السابق، املرجع ،337.  

البو  هللا برجعبد بمدونة موجود مخطوط د، البواز سب النضيد العقد دي، ز

ص ، ال عزوز بن خalbordj-blogspot.com:املوقع.5سيدي التار ، 

2011/09/02/ 
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محمد بن قدور بن ش ال بن بنقدور ي يال ا بن ش ال بن ي امل

ة دو بن رعاء.أحمد يوم و ف ال املوافق1380رمضان29وتارخ ـ

ش. م1962مارس15ليوم ال قول إقامة« : و املخفي ولد ج اجرب م أنھ

ن آم هللا ا أخزا سا أفرا ودولة ن املسلم ن ب العرية   .1»الثورة

ذكرالتوجي ذلك و ملصنفھ، ة صغ مقدمة بداية النا يضع

، و التأليف مؤلف« دوا م ل يكتب أن زمانھ، أبناء من عض سألھ أنھ

من الرسوليذكرفيھ ذرة من أنھ ت وث شراف، من غرس ل أ سكن

ارتياب أو خالف أو شك بدون وسلم، عليھ هللا سمية.»ص ا عد ذكر و

غرس:"مصنفھ أشراف من عيان ذكر س النف مان ا   2".عقد

قبيحاً كالماً وجھ من عواقب موضوع عن التوجي تحدث وعندما

ع هللا ص الرسول ذرة أشرافإ عن يتحدث النقطة ذه وسلم، ليھ

فيقول  والساءمة:"غرس املاللة يورث الكث الكالم ألن القلم عنان لنمسك

باملقصود شغل ل...ول أ عند شرفھ، ت ث من إال هللا شاء إن نذكر وال

والشبان ول والك الشيوخ عشرمن ادي ا   .3"القرن

ت ث من املصنف، ذا يضع التوجي منطقةإن شرفھ

القرن خالل م17غرس و م بتعداد قوم و عبد:م، بن هللا عبد أبومحمد

بن ع سن ا وأبو ، ع بن عثمان بن ع بن الرحمان عبد الرزاق،

                                         
مان1 ا عقد ، التوجي محمد بن أحمد بن هللا عبد بن الرحمان عبد د ز أبو

الوطنية املكتبة س، غر أشراف من عيان ذكر س زائر،النف ا ة، زائر ا

رقم، ص3323مخطوط ص ،1 -8. 
ص2 السابق، املصدر ،  .1التوجي
نفسھ،ص3  .2املصدر
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أوالد من محمد بن أحمد القادربن عبد محمد وأبو ، بارالفجي ا عبد

القوي  بن1عبد عقوب وأبو الشرف، ع سن ا وأبو ع، بن يوسف

وأبومو عقوب، أوالد من ي بن ومحمد يم، إبرا عامربن   2. بن

مان ا عقد شرح الراشدي وزي ا محمد قام بطلب... لقد ذا و

محمد قام حيث نھ، ب و سطھ ي أن منھ أراد الذي ، التوجي شيخھ من

سماه ورقة لف تجاوز ال طو شرحاً شرحھ وزي الرحمان"ا فتح

مان ا عقد أبوراس"شرح وقام طولقة، ة زاو موجود املخطوط ذا و ،

شرح بوضع مانالناصري ا وأنوار"سماه3... لعقد س الغم إيضاح

س النف مان ا عقد شرح س ج اللغة4"ال إ املخطوط ترجم كما

طرف من سية   L .Guin5 الفر

                                         
أنطرعبد 1 الرف، ل أ م و أوالد أرعة أنجب تفرسفت، صاحب   :القوي

ص املصدرالسابق،   .8سكندري،

املختار القادربن عبد سيد أوالد املشر العري أيضا ذا أرضوذكر ا ملو انوا م أ حيث ،

ا عد ليقوم م دول ماتت ولقد تاقدمت، أي ديراقزول مدينة اختط الذي و و القوي، عبد م جد

ينظر ا، القادربإحيا عبد   :م

مو ع بن محمد سيدي التعرف ا ضم اجة الو سب ال ياقوتة ، املشر العري حامد أبو

الوطن املكتبة رقممجاجة، مخطوط زائر، ،ا زائرة ا محمد3326:ية بن الرحمان عبد وذكره ،

قولھ أشراف: الفا جد و و تافسرة صاحب القوي عبد الس القطب شراف أخيار من

  :ينظر"الرف

ص ، املصدرالسابق ،  . 15الفا
2، صالتوجي ص  .7ـ2املصدرالسابق،
زائ3 ا تارخ ، هللا سعد طأبوقاسم ، وت،1رالثقا ب سالمي، دارالغرب ج1998،  .353ص7،

4L .Guin,  « de la suppression du manuscrit س النف العقد شرح س ج ال  les انوار
réflexions brillante de Jupettes ou commentaire du collier précieux » qu’avait 
rédigé Mohammed Bou Ras ben Nacer, Revue Aficaine, T31, 1887p72-80. 
5 L Guin, كتاب عقد الجمان النفیس في ذكر االعیان من اشراف غریس, Le Collier de 
Péries précieuses ou mention des principaux personnages d’origine noble ( 
de la contrée du Reris,Revue Aficaine T35, 1887, p241-280. 
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ام)2 بأح يتعلق فيما السعادة ومغنم التجارة بن:الزارةرح لع

زائري  ا مو اج ا بن   :1أحمد

ن سع و وثالث مائة ع يحوي كب م املصدر خط قد

نا عن أما باأللوان، و و ما، نوعاً وا مغري بخط صفحة،

من وفرغ العري، اج ا بن السالم عبد بن محمد اج و ف املخطوط،

رعاء يوم امل1274صفرعام4ھ ـلـ تم23وافق   .2م1857س

م، محب ركة و ولياء إ ا ف تطرق مقدمة، ع املخطوط حوى

ستطيع مطولة، بخاتمة وختمھ الكتاب، ا عل تحدث س ال والنقاط

يوسف بن أحمد سيد تخص آخر، مؤلف ا لوحد نقول أن

أنواع3الراشدي أرعة ول :"،تضمنت سيد": النوع سب إ أحمديتطرق

                                         
سنأبو: و 1 زائرسنةا ا بمدينة ولد زائري، ا مو اج ا بن أحمد، بن ، ع ،1828، م

طائفة ع العلم وأخذ كما ت، تاتب بن محمد الشيخ يد زائرع ا بمدينة الكرم القرآن حفظ

م م ن زائر ا العلماء أحمد: من اج ا بن ومصطفى زائري، ا مو اج ا بن أحمد والده

زائر  رارا سنةا تو امة1909ي، با ودفن   :ينظر. م

زائر ا أعالم موسوعة وآخرون، املجيد عبد عيمة ،1954ـ1800بن الوط املركز شورات م ،

زائر، ص2007ا ص ،226 -230.  

ط زائر، ا أعالم م م ض، نو وت،3عادل ب الثقافية، ض نو مؤسسة ص1980، ص ،

105 -106. 
م2 اج ا بن أحمد بن صع املصدرالسابق، زائري، ا  . 193و
زائرن3 ا نفوس ة كب قيمة ا ل صية الراشدي، يوسف بن أحمد سيدي صية إن

مثل خاصة، بصفة بالذكر تخصھ ال التأليف ك فلقد ة، الف تلك عامة، واملغارة خاصة،

أ" سيدي نوار ومعدن خيار زمر مناقب ار ز سبستان ال الراشدي يوسف بن حمد

فصول،" والدار عدة بالتأليف خصھ الذي ، القل الصباغ ع بن محمد بن محمد ي أل

وفتاواه بھ جاء وما ومناقبھ، واليتھ،   :،ينظر. ثبوت
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و شأتھ، و الراشدي يوسف ي"بن الثا وطرقتھ،": النوع مشايخھ إ تطرق

الثالث"و و": النوع برھ، ومعرفتھ علمھ ع"سعة الرا كراماتھ،": النوع

ركتھ، و واليتھ،   1.زارتھ وثبوت

سيدي سب ل دقيقاً عرضاً عطينا أيدينا ن ب الذي املخطوط إن

و  الراشدي يوسف بن املجزوب،« :وأحمد الوا سرالضرغام، ال مام

ي، الرا با العارف ، الش ل الوا الغوث، ،والقطب الكب امل ال

الشرف ، شأً م الراشدي ، وطناً واري ال العباس أبو ي، الروحا واملجزوب

يوسف بن هللا عبد بن أحمد بن عمر بن ، س السبط... ا سن ا بن

طالب ي أ بن ع أن» بن زائري ا مو اج ا بن أحمد بن ع قول : و

ول«  جده إ سبة ذا و يوسف، ن ب اره اش وقع وإنما سبھ ذا

ومحم ف والده أما ليل، ا عبد بن   .2»ديوسف

صاحبلقد التجارة"اعتمد املصادر..." رح من مجموعة ع

ا نفا:"م ا و" مسالك خلدون وابن السيوطي، الل ارستا"ل ز ن

خيار زمر   .3"مناقب

                                                                                     
خياربوأ زمر مناقب ار ز ستان ، القل الصباغ ع بن محمد بن محمد هللا عبد

سي نوار زائرة،ومعدن ا الوطنية املكتبة والدار، سب ال الراشدي يوسف بن أحمد دي

رقم مخطوط زائر، ص1707: ا ،1.  

مثل ساب، عن ا حدي سياق مصادر عدة   :وذكرتھ

ص خاص، ملك الناصري، راس ي أ ع الرد مخطوط ، املشر ع بن العري   .18أبومحمد

التفرد رسالة ، املشر ملكوالعري املحمدية، الفة ا حمدية القوس املسماة والتجرد

ص ص   7،8خاص
ص1 ، السابق املرجع زائري، ا مو اج ا بن أحمد بن  .2،125ع
ص2  .126املصدرنفسھ،
ص3 ، السابق املرجع زائري، ا مو اج ا بن أحمد بن  162،127ع
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الناصري )3 راس ي أ ع الرد بن1مخطوط العري محمد ي أل

س ا املشر   :ع

سع ع يحوي وا مغري بخط متوسط، م خط قد

القعدة ذو و ف ال تارخ أما صفحة، ن سم1292وأرع لد املوافق ـ

أي1875 ، النا اسم يوجد وال أنم، كما أصلية، ة ال ذه أن رما

الناصري، راس ي أ ع كرد جاء فقد عنوان، لھ س ل املخطوط ذا

الشرف من دحوا سيدي وأبناء املشارف بإخراج قام   .2الذي

دوا ا آخر جاء ملصنفھ، مقدمة بوضع املؤلف بدأ لقد

يقول  حيث لقوم« : التأليف، توطئة الل س براءة فإن عد استحلواأما

فسبوا ستحالل، غاية الغطارف والقادات املشارف، السادات أعراض

انة وامل الرفعة من م آباؤ عليھ ان ما لون جا م كأ م ذر من م عض

تلك وتحفة الدولة تلك سيوف م املشارف فعلماء تراك، زمن

والرط ل ا املرجع م وال ا إيال وقضاة   .3»العصابة،

                                         
بــ: ــو1 القــادر، عبــد بــن محمــد بــن عبــدأحمــد بــن ، ــ ع بــن الناصــر، بــن محمــد، بــن أحمــد، ن

سـنة ولـد الناصـري، راس ي بأ املعروف الراشدي، ليل ا بن معروف، بن ـ1737العظيم، م،

أمثـال عصـره، علمـاء يـد ـ ع علـم و الكـرم القـرآن حفـظ معسـكر، مدينة شرق كرسوط : جبل

ط وا والتـدرس، فتـاء، وضـيفة وشغل ، القادراملشر بمدينـةعبد والقضـاء، مامـة، و ابـة،

سنة وثالثون ست يقرب   :ينظر. . معسكرما

شـــر وال للطباعــة ـــدى دارال شــركة زائــروالعـــرب، ا تـــارخ ــ وقضـــايا موضــوعات بـــوعزز، ــ ي

ج زائر، ا ع، ص1والتوز ،136 .  

الشـــــرقية، فونتانـــــة مطبعـــــة الســـــلف، برجـــــال لـــــف ا ـــــف عر فنـــــاوي، ا محمـــــد أبـــــوالقاســـــم

زائر، ج1906ا ص1، ،12. 
ص2 ص املصدرالسابق، ، س ا املشر ع بن العري  .12،39أبومحمد
ص3 ،  .2املصدرنفسھ
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عضيندرج   و م ومذ م س و تراك عن ديث ا إ اتب ال

العلماء يحب ان الذي ران و باي حسن عن يتحدث ثم م، ملوك

ذلك عد يقول ثو ر، الطا سيدي املشر الشيخ ابن أين«:وخصوصاً

املشارف لشرف ال1»املنكرون الرفيعة انة وامل املشارف، علماء عدد ثم

العثم كم ا زمن ا زائربلغو ل ي   .2ا

فيقول    املوضوع صلب املؤلف الشيخ« : يدخل أن علمتم أما

وسامحھ هللا رحمھ راس شيخأبا ، مطاعاً نافعاً عاملاً إماماً ان ،

معسكر حاضرة سالم و ماعة ا،3ا القضاء خطة ،متولياً

عظم، ا بجامع هللا4مدرسا عبد بن سيدي عليھ يقرأ يومئذ ان و

ا ،سقط لم... 5ملشر ت أن ع حملتھ بالسوء مارة النفس إن ثم

                                         
ا1 املصادرأبرز من مجموعة للمشارف الشرف سب ل تطرقت   :لقد

ص شم ا قبائل ساب أ بيان عم القول ، املختارالغر بن عـرج335الطيب ومحمـد

ســـبال وال ســـب ا مجمـــوع كتـــاب ضـــمن الطالـــب، لبغيـــة املطالـــب يل ســـ ، ـــ املصـــدر...غر ،

ص   .387السابق،

ص املصدرالسابق، ، املشر العري أبوحامد أيضا املشارف سب  .18وذكر
ص2 املصدرالسابق، ، س ا املشر ع بن العري  .11ـ4أبومحمد
الشما: معسكر3 قليم تقع لمدينة س ع املطلة السفوح أحد ع زائر، ل الغري

، غراً كرسوط وجبال ، شرقاً املناور جبال ا يحد شقران، ب بال الغري بالقسم غرس،

اً  جنو يان الب ووادي ، شماالً   :ينظر. والقلعة

ط التارخ، معسكرع ة، دا بن ،1عدة لدونية، دارا ص2005، ،9. 
را4 أبا أن صيةرغم لل أعطى املؤلف أن إال الشرف، من املشارف أخرج قد الناصري س

يتح  لم اتب ال أن أي العلمية انجازاتھ يخص فيما ا القضيةحق  .ذه
الغر: و5 املشر جالل ي أ أحمد، بن محمد، بن هللا، عبد بن القادر، عبد ارم، امل أبو

أيض عرف و هللا، عبد املعروف ي، امل توثم ، سقط سنة: ا العاشررمضان س م ا يوم

ر1192 ألكتو املوافق معسكر. م1778ـ ضوا الكرط ة بمق   :ينظر. ودفن
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زرفة، بن دح سيدي أوالد و شرف1املشارف، لھ من ل و

م س ونفا س غر ل أ من وط أو   2.»دي

الناصري   راس أبا عاقبة أن املشر ي العر محمد أبو يقول

عدم و الشرف، من والدحاوحة املشارف إخراج جراء بقاءمن

إ موجودة ما فذر ن خر ن ق الفر عن أما عده، من تھ ذر

كتب الناصري راس أبا أن قول و املشارف3اليوم، رة عن

شر من سد وا سد ا يل س من الشرف، من م وأخرج فة الشر

س إدر بن س إدر و م جد أن ذكر و العلماء، ن   ب

                                                                                     
عامر،  كب عراب من سبان والية تحت ن أخبارالداخل الناظر ة ب ، القادراملشر عبد

ب ياة، ا دارمكتبة شورات م الكرم، عبد بن محمد صتحقيق شر، سنة دون  .6وت،
ينظر1 زرفة، بن دحوا سيدي   :سب

سب وال سب ا مجموع كتاب ،ضمن املختارالغر بن ص...الطيب املصدرالسابق، ،333. 
2، س ا املشر ع بن العري صأبومحمد  .12املصدرالسابق،
أسماه3 مصنف الناصري راس أبو ألف ال" لقد من نبذة ب الذ إمروج انت ومن سب

ب وذ   :ينظر" .الشرف

عبد بن محمد تحقيق وعمتھ، ري بفضل التحديث ومنتھ لھ فتح الناصري، راس أبو

زائر، ا للكتاب، الوطنية املؤسسة ص1990الكرم، ،181.  

ب الذ مروج عن وتحدث العنوان... كما غ وفيھ ي، سب" امل ال نبذة ب الذ مروج

بومن وذ انت الشرف   :ينظر". إ

ط ، ق املغرب مؤرخ دليل ي، امل سودة ابن القادر عبد بن السالم الفكر1عبد دار ،

املغرب، ع، شروالتوز وال ص1997للطباعة ،69 .  

من متھ ف ما حسب ع ، املشر ع بن العري محمد أبو عنھ يتحدث الذي والكتاب رما

الناصري  كتاب وعنوان فقام أحقية، بدون للشرف سب ان قد جماعات ناك أن ،

مرن ذاق قد الناصري راس أبا أن الناس ناقلھ ي ما وحسب سب، ال ذا من م بإخراج

ا فق وأصبح تھ مكت أحرقت التأليف ذا  جراء
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ال) 4 املعسكري الناصري راس ي أل   :سبمخطوط

عادي، خط و صغ م و و عنوان، باملخطوط يوجد ال

و ف ھ نا أما صفحة، عشر عة أر صفحاتھ ،: عدد جيال جلول

و ال خ س: وتار م ا     1.م1978مارس14يوم

فصول  وثالث مقدمة كتابھ الناصري الفصل:"وضع

أ": ول  أن قول و وسلم، عليھ هللا ص الن سب جدادذكر

سماه سابق تأليف م ذكر قد م عل املتفق مروج"الن

ب و"الذ ي"، الثا س": الفصل إدر بن صغر س إدر سب ذكر

و ، الثالث"ك هللا": الفصل ر راء الز فاطمة مناقب ذكر

ا   .2ع

زائري، ا القطر شرة املن فة الشر ساب باأل املؤلف بدأ
بالذ صَّ خَ ا فذكرعد معسكر، منطقة الشرفاء ساب بأ كر

عبد وسيدي جالل، ي أ بن محمد وسيدي يخلف، سيدي سب
املاء من أصفا شرفھ أن وقال زرفة، بن دحو املدعو ،3الرحمان

عبد وسيدي بومعزة، أحمد وسيدي ، ع بن أحمد سيدي وذكر

                                         
سب1 ال مخطوط الناصري، راس ي صأ خاص، ملك ،13 . 
ص2 ، نفسھ  .1املصدر
راسأردناإذا3 ي أ ع الرد س ا املشر ع بن العري محمد أبا مخطوط نقارن أن

ومخطوط والتجردالناصري، التفرد رسالة ، املشر راس...العري ابا أن يؤكدان ،الذين

يطابق ما ذا و الشرف، من والدحاحوة املشارف من ل أخرج سب، ال كتاب صنف الناصري
الناس، يتداولھ ما الدحاحوة،مع سب يؤكد أنھ الناصري راس ي أ مخطوط نجد باملوازات

ناك الناصري، رأس ي كأ عالم من ي يأ ال التناقض ذا إن املاء، من أصفا شرفھ أن وقول
محتوى تصرف قد ساخ ال أحد أوأن الناصري، راس ي أل سوب م املخطوط أن رما ن احتمال

ساب، أ أضاف أنھ أي قداملخطوط، الناصري راس أبا وأن و بعد، مست و و ي الثا حتمال و
التأليف ذا فتداركھ طأ، ا وقوعھ  .أدرك
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وقول  توف، بوش ع وسيدي س« :الرحمان، غر شرفاء من أن
عم وأبوسيدي ان، ا مقرئ ي بن أحمد وسيدي ة، دو بن ر

املختار أحمد بن قادة سيدي املدعو القادر عبد   .1»محمد

دب)5 و خ والتار والفضائل سب وال سب ا مجوع
ار ب بن اش   2:لبل

البداية وضع واحد كتاب كتب، عة أر املؤلف يضم
ا ن املؤلف فيھ عدد للكتاب، عامة مقدمة علماملؤلف كتبوا لذين

كتب جمع و و تأليفھ دوافع وذكر سالم، إ لية ا ا منذ سب ال
يقول  حيث واحد، كتاب الثقافية،« :ساب ياة با تم عصرال أنھ

ملة م املخطوطات عزمتھ»وأصبحت وتحركت متھ ت توج أنھ قول و ،
و  التارخ مجال املخطوطات، ذه من بقي ما سبإ وا سب ال

دب و و. والفضائل كتب، ثالث منھ وجد أنھ قول عم:"و القول
شم ا قبائل ساب أ و" بيان الغر املختار بن منظومة"للطيب شرح

التوجي مو بن ع دي امل ي أ عرج" الشيخ محمد لسيدي

                                         
ص1 ص املصدرالسابق، سب، ال مخطوط  .13- 10الناصري،
باملؤلف2 بن: التعرف محمد، بن ار، ب بن القادر، عبد بن ار، ب بن اش بال محمد و و

امل ، ع بن ، اش أحمدال بن محمد، بن أحمد، بن نون، بن توف، أبوش وصاحب. ك و

ع بن ع سيدي مزارة صاحب ع بن معسكر، منطقة ، ع بن أحمد سيدي املزارة
تاسالة يلقن. بلدة أخذ وظائف عدة شغل شبابھ، الكرم القران وحفظ غرس، بادية شأ

الشاذلية الوزانية الطرقة بمعسكر،أوراد الشرف ع سيدي د م بالتدرس وقام ،

نحو عظم10متطوعاً امع ا ودرس ن، ت نحوالس هللا عبد سيدي زاوة ودرس سنوات،
سنة، عشرن مدة معة ا خطبة مع فتاء منصب وتو كما سنوات، عشرة معسكرنحو

لقسم سالمية ية الدي ماعة ا شيخ منصب لوتو أفرل24وتو. سنة15معسكر
  ينظر. 1970

سب وال سب ا ص...مجوع ص املصدرالسابق، ،176 -187 .  
زائر، ا خلدون، ابن العشرن، القرن ا أئم معسكرومناقب ، يال ا ص2001محمد ،46. 
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و الصافية"الغر والياقوتة الوافية العشما" السلسلة قول. وي ألحمد و
لوحده كتاب ل إبقاء مع ا يح بت وقام ا جمع   .1أنھ

من   كتاب الثالثة، الكتب ذه ع ار ب بن اش بل أضاف قد
سماه ار:"تأليفھ وأذ هللا وأولياء ت الب ل أ فضائل نة ا رح سمات

والسنة واحد" الكتاب كتاب رعة الكتب بجمع قام حيث حاشية، مع
دبم:"سماه و والتارخ والفضائل سب وال سب ا   2"جوع

نة - ا راح سمات منظومة ع ة ال راض حاشية
والسنة ارالكتاب وأذ هللا وأولياء ت الب ل أ ارفضائل ب بن اش  :لبل

و للتأليف، دفعتھ ال الدوافع املقدمة عرض قتداء: وقد

وضع أنھ قول و ولياء، و أصولبالعلماء ن تب حاشية املؤلف ذا ع

بيات  .3عض

لكن محض، سب كتاب س ل أيدينا ن ب الذي الكتاب إن
سن ا سب فيھ ن يب حيث سب؛ لكتاب يقرأ أنھ يدرك لھ القارئ

صيات ال لبعض جم و م، وذر م ع هللا ر ن س وا

و املناطق، من ا وغ س غر منطقة خصوصاً فة خالشر
والقصائد املنظومات من مجموعة إ يو. يتطرق اتمة ا أما

ر ش أوائل و و التأليف، الشروع خ تار ار ب بن اش بل ا ف

                                         
سب1 وال سب ا ص...مجموع املصدرالسابق، ،4. 
ص2  .4املصدرنفسھ،
اش3 نةبل ا اح ر سمات منظومة ع ة ال اض ر حاشية ار، ب بن

سب ال مجموع كتاب ضمن والسنة، الكتاب ار وأذ هللا وأولياء ت الب ل أ فضائل

سب ص...وا السابق، املصدر ،18  . 
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ملارس1379سنةرمضان املوافق معة1960ـ ا يوم اشية ا م،وإتمام

عام8 و ـل1380جمادى املوافق ر29ـ   .1م1960أكتو

ع-  شمالقول ا قبائل ساب أ بيان املختار:م بن للطيب
  2:الغر

الغر املختار بن الطيب قدم دوا3عدما ملؤلفھ،ذكر
قال حيث ن« : التأليف، املتطفل العرية، الدخالء عض رأيت ملا ي إ

العرب من ا، وأصول ا قواعد ع ن املتحامل ا، وفصول ا أبوا ع
أك قد مة، ،املست مث م م ل فركب شم، ا ساب أ وض ا وا

ذه ع العمرالضا من ء أنفق أن ت أحب ، مع أفاد وما قوال وقال

ما ع مقتصرا الة، ال ذه م ع ضطراب و بط ا وأزل الرسالة،
وأعيان الفضائل ورؤساء القبائل مشا من اجة، ا إليھ تدعو

  .4»شراف

                                         
صاملصدر1  . 215نفسھ،
ص2 املصدرالسابق، ، املختارالغر بن  .329الطيب
بن: و3 ر، الطا القادربن عبد م عم املختار، ابن القادر، عبد بن محمد، بن ، ش ال

هللا عبد وعن القادر، عبد لألم ول ر الوز امي، ال بن مصطفى عن العلم تلقى زائري، ا

معسكر القضاء منصب وتو بھ، ودرس بفاس ن القرو امع سافر ، املشر قد. سقط

ملقابلة  مرسيليا إ ب سنةذ القادر عبد فرسا1865م بموافقة الشام. م، أيضاً وزاره

بوطالب عائلة من تزوج بالشعر، ومدحھ بھ، صلة ع وظل ن، سنة. مرت م1890وتو

زائر   :ينظر. با

سب وال سب ا ص...مجموع املصدرالسابق، ،343.  

ص ص السابق، املرجع وآخرون، عمية   .195- 192بن

ط هللا، ج1سعد السابق7، املرجع ص، ،326. 
سب4 وال سب ا مجموع كتاب ضمن ، الغر املختار بن املصدر... الطيب ،

ص  .329السابق،
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ا   ذا فصول حوى وثالثة مقدمة، ع ول :"لكتاب ": الفصل

و و املنطقة، ذه الشرف ادعاء ُ كَ أنھ قول و غرس، ذكرأشراف

أوالد م و م، وعدد م ف الشك الذين غرس أشراف يذكر الفصل ذا
ي بن محمد وسيدي ، ع بن أحمد وسيدي زرفة، بن دحو سيدي

اج وم واملشارف، ان، ا العيدمقرئ وسيدي ، الور أحمد وسيدي ة،
املختار القادربن عبد وسيدي ، مقا   .1بن

ي"أما الثا العرب": الفصل من غرس بمنطقة و من عن تحدث
املغرب لبالد سالمية الفتوحات عن فيھ تحدث بأشراف، سو ل الذين

الدولة وعن املضرة، وسليم الل، ب قبائل قدوم وعن سالمي،

املضري،الف اللسان فساد عن وتحدث سالم، عن بر ال وردة اطمية،
ميع، ا لغة صارت حيث العرية، اللغة شار ان وعن العرب، واختالط

قبائل عن وتحدث م، وأصول غرس املوجودين العرب عن وتحدث
د الع آخر م ف الراسة انت والذين باألجواد، م ع ع الذي شم ا

ي   .2العثما

الثالث"أما   منطقة": الفصل املوجودين زناتة عن فيھ تحدث

أن املختار بن الطيب قول و يطاناغرس، اس العرب من أقدم م
يقول بخاتمة مصنفھ وأن ليا، اجاً ام بر بال جوا ام م وأ للمغرب،

ا الفرق«ف زمنك تضيع فال خر، ع ن الفرق إحدى تم ثمرة وال

عبي باألجواد م ع املع وقرش م، حد ع شراف عرفت إذا ثم ما،
أن وعرفت عرفنا، حسبما بقرش سوا ل الذين العرب وعرفت م، حد

ا بأضداد عرف شياء ألن م، سوا من بري وال ي   .3»الزنا

                                         
ص1 ص ، نفسھ  .345ـ331املصدر
ص2 نفسھ،  .346املصدر
ص 3  .354املصدرنفسھ،
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لبغية-  املطالب يل نالطالبس ب املعروف محمد بن ملحمد

الغر   :عرج

مؤلفي أن قول و ملصنفھ، بتقديم الغر عرج ابن غية"قوم

الغر" الطالب التيج مو بن ع سيدي و ابن.1و يقوم ا عد

سماه الطالب لبغية شرح بوضع الطالب"عرج، لبغية املطالب يل " س

ل ب كتابھ ضمن قد املؤلف أن وقول والده، من بطلب الشرح ذا ان و

ع ان غرسمن منطقة من ئمة و ولياء و العلماء من ده   .2ع

منطقة   ألشراف عامة بصفة الغر تطرق فقد العرض أما

اجة م وشرفاء فروحة، مو بن سيدي مثل م، وعدد غرس

سب وعمود يوسف، وسيدي ، ي بن أحمد وسيدي بوسكرن، ،وسيدي

م وسيدي املختار، بن قادة وسيدي ماملشارف، و املختار، بن الدين

القادر مثل. عبد غرس، منطقة خارج ساب عض ذكر سن: و ا أبو

بن ع سيدي وأوالد صنام، و زائر ا املحافيظ سب و لول، أ ع

عامر، ب ذكرأيوب و غرس، منطقة ن الفاطم عض سب ذكر و

سبھ عرض و علماء من ا م تخرج وما العلمية، خدة بن سيدي   .3.زوايا

                                         
أخذ: و1 زناتة، بطون أحد ن توج لب سبة ، التيج مو بن ع العلمسيدي عنھ

الراشدية علماء من كب مؤلفاتھ. عدد املغرب" من حول املعمرن افت ع املعرب ،" اللسان

سنة   :ينظر. م1554ـ962وتو

سب ا مجموع كتاب ضمن ، الغر عرج ص...محمد املصدرالسابق، ،358 -359.  

،ش زائروالعرب، ا تارخ من وقضايا موضوعات بوعزز، شري وال للطباعة دى دارال ركة

ج زائر، ا ع، ص1والتوز ،133 . 
سب2 ا مجموع كتاب ضمن ، الغر عرج ص...محمد املصدرالسابق، ،358 -395. 

ص3   .400 - 374املصدرنفسھ،
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بن)6 محمد سيدي التعرف ا ضم اجة الو سب ال ياقوتة

مجاجة ملو املشر1ع  2:للعري

، منھ ن ت ع ت ع مخطوط عن عبارة و ة"و ال

كببامل"و م و ، وا غ مغري بخط و و بالراط العامة كتبة

صفحة ن وثمان مائة صفحاتھ عدد الثانية"أما. 3يبلع ة ة" ال ف

م األلوان،و و وا مغري بخط و زائرة، ا الوطنية املكتبة

اعتمدت ال و صفحة، وثالثون ثمان يبلغ سبةمتوسط ال و ا، عل

الثانية"لنا ة قدور "ال اج ا بن ش ال محمودي و ف ،4   

                                         
يفصلون: و1 الذين العلماء ن ب من ان و د، وزا عالم، ، املجا لول أ ع بن محمد

الع عدهاملسائل جاؤو من لكن ورة، مش زاوة مجاجة ولھ الشعر، علم معرفة ولھ لمية،

ينظر بالقطب، وسموه كرامات إليھ   :سبوا

ط السابق، املرجع هللا، ج1سعد ص1، ،404.  

ص السابق، املرجع ض،  .286نو
معسكر: و2 ضول من الكرط بقرة ولد ، املشر ع بن القادر، عبد بن ايةالعري

سنة1804سنة هللا1805وداية وعبد الناصري راس ي أ عصره علماء من العلوم أخذ ،

حوا ران و مدينة أيضاً علم و ن1825- 1824سقط، سالط صلتھ توثيق ع عمل م،

ن مرت زائر ا ا عد زار ول، سن ا خاصة ق وسنة1849- 1848املغرب م1877،

ا إ رحلتھ سنھ. خالل ن1895ـ1331تو زالست عمرينا عن   :ينظر. م

ص ص السابق، املرجع وآخرون، عمية   .335- 332بن

الغرب بايلك والعلماء العلم قدور، نموذجا،1830- 1711بوجالل ومازونة معسكر

قسم ، اسطنبو مصطفى ام املركزا ديث، ا التارخ املاجست ادة ش لنيل مذكرة

 .161ص،20082009تارخ،ال
رقم3 الراط، العامة، املكتبة اجة، الو سب ال ياقوتة ، املشر العري  . 1534:أبوحامد
سـنة: و4 فتـاء تو ربقدورة، واش الرحمان، عبد بن يم، ابرا بن ـ1028سعيد درس ، ــ

امل ــ ع ودرس تلمســان، ــ ا رحــل ثــم لــول، أ ــة ربــالعلزاو واشــ ، مــنقــري، والنقليــة، العقليــة وم

مؤلفاتــھ، ن تلمســـانية"بــ و"نــوازل زرجيــة" ، ا املنظومــة و" شــرح صـــغرى" ، شــرح ــ ع حاشـــية

ط :ينظر" . السنو السابق،، املرجع هللا، ج6سعد ص1، ص ،358 -359 -357 -368 . 
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يوم و ا خ   .1م1962مارس28وتار

التأليف، دوا إ مصنفھ مقدمة املشر ي العر تطرق

يقول  حيث املؤلف عنوان أبرز سب«: كما ال ياقوتة وسميتھ

مجاجة، مو ع بن محمد سيدي ف التعر ا ضم اجة الو

ت ش محمدوان سيد ف التعر اجة الو الثمينة اليواقيت قلت م

مجاجة مو ع   .2»بن

إ عملھ املشر ي العر قسم أقسام"لقد عة تحدث" أر ،

منطقة شرفاء نا بالذكر يخص زائر، ا شرفاء عن الثالث القسم

دحو سيدي وأوالد املشارف، م م أن املشر ي العر قول و س، غر

بنزرفة،بن القادر عبد سيدي وأوالد ، ع بن أحمد سيدي وأوالد

، املاق العيد سيدي وأوالد ، ي بن محمد سيدي وأوالد املختار،

ثم املرن، بن ع سيدي وأوالد والزالمطة، هللا، عطا وسيدي ة، وخلو

املشارف وخصوصا فرقة ل ف ية والدي العلمية صيات ال عض   .3يورد

فيورد اتمة ا سأما م ا يوم و و املؤلف، ذا إتمام تارخ ا ف

ليوم29 املوافق لف عد عشر الثالث القرن سنة ي الثا تم24ريع س

محمد1604 القطب البن ة ال ذه عث أنھ املشر العري قول و م،

بقصيدة ة و م السائح بن و و ، املشر ع   .4ابن

                                         
ص1 املصدرالسابق، ، املشر  .38العري
ص2  .3املصدرنفسھ،
3، املشر صالعري ص  .27- 26 - 25- 24- 18املصدرالسابق،
ص4 ،  .37املصدرنفسھ
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أبناء)7 رة صول بنالرسولسلسلة محمد بن هللا لعبد

شالف ا ع سيدي ابن   :الشارف

من بطلب ان الذي التأليف دوا كتابھ، مقدمھ يذكر

املقدمة ذه احتوت وقد م، س توضيح غية اص من مجموعة

والكتب سب، ال علم فضل إ ا ف تطرق فصول، ثمان ع ا بدور

وس العلم، ذا ا عل عليھاملعتمد هللا ص الن ة س وسلمرد

ك س إدر عن يتحدث ثم م، ام واح م عظيم وآلھ،ووجوب

صغر س   .1وإدر

أقسام خمسة ع الكتاب حوى ول :"لقد ": القسم

عقد ع عتمد حيث س غر شرفاء ا ف يذكر سية، در رة ال

قا ع بن لشعيب قصيدة يذكر كما س، النف مان ا

س، غر أشراف تلمسان ي"2محروسة الثا رة": القسم ال

الثالث"السليمانية، ة،": القسم القادر ة املوسو رة ال

ع"و الرا و": القسم ة، العلو ية س ا رة امس"ال ا ": القسم

يةّ  سي ا رة القوي. ال عبد ذكر كتابھ شالف ا يختم كما

ا القوي وعبد ، س انا ز سب و ي التيجا القوي وعبد ،   .3سي

ب) 8 الذ محمد:سلسلة بن ع بن محمد بن السالم لعبد

وان بالق سوسة محروسة صاحب سكندري، أحمد   :بن

                                         
1، التوسـية املطبعـة الرسـول، أبنـاء رة ـ ـ صـول سلسـلة شـالف، ا محمـد بن هللا عبد

ص1929،توس ص ،4-30. 
ص 2 ص نفسھ،  .114ـ109املصدر

ص3  السابق، املصدر شالف،  .165-35ا
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سع صفحاتھ عدد يبلغ متوسط م مخطوط و و

وا غ و ف النا عن أما عادي، بخط صفحة ن ألن: وعشر

الصف منھ مبتور واملخطوط و وا ال خ تار لكن ة، خ حة

وألف مائة وثالث خمس سنة شعبان ر ش من عاء ر   .1يوم

من ل شراف سب ذكره سبق الذي املخطوط يو

منطقة شراف ع يركز لكنھ ، ق واملغرب زائر وا س تو

من حذفت ا أ ما ر أو ملصنفھ، مقدمة املؤلف يضع ولم زائر، ا

النا ذا.  طرف و مازونة، املوجودين شراف سب يذكر

مزونة، صاحب الرحمان عبد بن الناصر سيدي السلطان سب

ومتيجة، س، وتو اف، وال راء، ال من ل شرة املن تھ وذر

تلمسان و العمور، جبل و   .2والشلف،

رحمة، بن محمد سيدي أوالد م وم تلمسان، شرفاء ذكر و

سالم، وأوالد قايد، نو و أحمد، بن ان ز بن محمد سيدي وأوالد

ليم ا عبد س،3وأوالد غر أشراف عض إ سكندري تطرق ،و

قراي ي بن محمد وأوالد املغراوي، يم إبرا سيدي أوالد مثل

عدد و كما تفرسفت، صاحب القوي عبد سب ذكر و نون، ا

متعددة مناطق شراف   .4سب

                                         
س1 سكندري، أحمد بن هللا صعبد خاص، ملك مخطوط ب، الذ  .29لسلة
ص2 السابق، املصدر ، سكندري أحمد بن هللا  .2عبد
ص3 نفسھ،  .7-5املصدر
ص4 ص نفسھ،  .3،8املصدر
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د) 9 البواز سب النضيد بن1العقد أحمد بن هللا لعبد

دي البوز الرحمان  :عبد

عدد وم، ومف وا خط و صغ م مخطوط و و
املخطوط فقد النا عن أما صفحات، سع صفاتھ

ن، ول "نا ھ" النا وزمن العيد، محمد جمادة13و
عام لـ1347الثانية املوافق أما1928نوفم26ـ ي"م الثا ": النا

بو القاسم أبو محمد و و العيد، محمد ة من فقد
يوم لـ1386شوال28نوار،  .2م1967فيفري7املوافق

دي البوز منيورد بطلب ان التأليف؛والذي دوا املقدمة

شراف حب. عض ع تحث ال ة النبو حاديث يورد العرض ثم
بنآل د بوز سيدي سب عن يتحدث ثم وسلم، عليھ هللا ص الن ت ب

فيقول  سبھ ل تعرض و تھ، وس والغوث«: ع ي، الرا القطب و ف
ع بن مو بن ع بن د بوز سيدي ، س ا الشرف ي، الصمدا

عبد بن ، ك إدرس بن صغر، إدرس بن هللا عبد بن سليمان، ابن
امل، ال تهللا ب راء الز فاطمة بن السبط، سن ا بن ، املث سن ا بن

وسلم عليھ هللا ص   .3»الرسول

وعبد ، ع م، وم م، ومواط د بوز سيدي ذرتھ عن يتحدث ثم

من عديدة مناطق أوالده شر ان ولقد راشد، بأرض دفنا الذين هللا،

                                         
ا1 أبرز سب مصادرال من مجموعة عنھ تحدثت البوازد اجة: سب الو سب ال   :ياقوتة

ص املصدرالسابق، ، املشر رة. 18العري جو ينظروصاحب الرسول الن ذكرآل   :العقول

ص املصدرالسابق، ، ينظر. 25الفا الرسول الن ذكرآل صول سلسلة   :وصاحب

ص املصدرالسابق، فناوي،  . 73- 72ا

ص2  املصدرالسابق، دي،  .9 - 8البوز
ص3 ص نفسھ،  .4 -1املصدر
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غ منطقة الذين أوالده ومن وطرابلس، واملغرب، زائر، سيديا رس

ع بن د بوز سيدي وفاة إ يتطرق خ و   .1العيد،

ديث ا العصر علماء خلفھ الذي اء وال والتنوع الزخم إن

نوعية املصادر ذه جعل سب، ال علم مخطوطات من واملعاصر،

وخصتھ ن مع إقليم ساب مثلت ا، مضامي خاصة ا، محتوا

بالت خصت كما يفبالذكر، التص لتجعل أيضاً وخصتھ جماعات، أليف

ن مع الكب.ص ب وا التعلق ع يدل إنما ع دل إن ذا و

ان ما أيضاً ن ب و خاصة، ن زائر وا عامة املغارة طرف من ت، الب آلل

مصادر ذكرتھ ما ذا و مية، و عتبار و ظوة ا من العلم ذا علمل

سب   .ال

  

 

  

 

 

 

 

    

                                         
ص1 ص نفسھ،  .8 -5املصدر
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عشرامليالديخز  التاسع القرن اية زائر ا ى الك املساجد  انات

أنموذجا- بمعسكر الكب د امل   –خزانة

دي.د بلم ش ّ معسكر -ع جامعة سانية، العلوم   قسم

يد   :تم

خزانات ھ تحتو ما إحصاء عملية أن و لة للو يبدو

ال س أمرا زائر ا ى الك عشراملساجد التاسع القرن اية

وضعية حول يدور الذي السؤال ذلك يفاجئك ما أنھ إالّ امليالدي،

املستعملة والوسائل ا، وتنظيم ا سي قة وطر زانات ا تلك

املساجد جدران ع ا ل املخصصة ماكن و زانات ا ذه داخل

ا ا وما عارة؟ عملية تتم انت وكيف ا عل ن توالقائم

دارة سيطرة ظل زانات ا ذه ل الكتب واقتناء د و ل الفاعلة

مر بداية حاولت م محاولة املساجد؟ ذه ع ة ستعمار

رشيف دور ألن ، الرّس الدي طاب ا طبيعة ع أبحث أن

ودروس معة ا خطبة واملمثل طاب ا من النوع ذا ل تفتقد

ا طب وا املساجدالوعظ تلقى انت ال ية املناسب ية لدي

الدي طاب ا ذا ل مرجعية وجود من البد أنھ فأدركت الرسمية،

املستوى ع رشيف دور إ تديت ا ما عد وذلك ، الرس

قسنطينة لوالية التار رشيف و ران و والية أرشيف أي الوط

ال وراء ما أرشيف ار ا املستوى أونوع إكس ملدينة بحار

موجود و ما ل ب تم أ ، ّغ أرشيف و و سا بفر س بروفا

زائري ا الغرب مساجد باألخص زائر، با ى الك املساجد خزانات

الكب د وامل بتلمسان الكب د وامل ران بو عظم د امل
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بمعسكر الكب د وامل بمستغانم الكب د وامل بلعباس سيدي

سعيدةثم الكب د امل ا وأخ تيارت الكب د ا. امل ل و

ا سل أن عد لية الشؤون إدارة تحت وقعت رسّمية مساجد

ا أوقاف من بوس(ستعمار أمالك) ا ة مص إ ا ل وحوّ

ن(   .الفر) الدوم

زائري - ا املجتمع الدي الكتاب مية   :أ

زائري ا القارئ القرنافتقد اية أي بالذات ة الف ذه

عشر عليھ) م19(التاسع فرضت الذي الدي الكتاب إ امليالدي

اد ا باب أغلقت أن عد أمنية، ضغوطات حتالل إدارة

التعليم بھ سمح ولم وزوايا مساجد من ية الدي ل يا ال جميع

سية. الدي فر ية دي سياسة خالل من ذا ت تجاهو محكمة

ا إلغاؤ ان ف سالمي، ع" الدين سالمي سنة" للمجلس

رتبة1875 أو وظيفة ع بقاء حاولت كما للدين، قاضية ة ضر م،

سالم"  ي" شيخ العثما د الع نفي ا املف تخص انت : ال

غل و وميا ح رسميا حنفيا ا مذ ان ال كية ال قلية بيةأي

رس غ مالكيا ا مذ ان ة زائر  .ا

(A.W.D’ORAN, Proposition de décision de l’UDMA (le 30/12/1951) 

devant l’assemblée algérienne sur le culte musulman).سعت الشأن ذا و

ما ن ع التيجانية ة الزاو من التقرب يطانية س ناحية(دارة

،وإعطا) غواط الدي ف شر ال ذا ا إالّ(Rinn ,L.1884 :11)ء

ذلك فشلت ا ة. أّ إدار يئة تحت الدي الكتاب مص فأصبح

لية"عرف الشؤون ذا" بمكتب تدعيم ا كث تماطل الذي
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، ما دخل دون والزوايا املساجد أصبحت أن عد الكتب، من النوع

القرا من مجموعة إصدار عد ذا الو ة دار واملراسيم رات

ية الدي معيات ا وإرغام ا، ف التصرف حتالل سلطة شرّعت

املسألة ذه شاري س الثانوي الدور بلعب دية امل . سالمية

الوضعية حول ر تقار إعداد محصورا املف عمل أصبح كما

والع واملعر االدي انب ا مال وإ بمقاطعتھ ية دالدي للم ل

  .الرس

اية- زائر ا ى الك املساجد خزانات وتنوع غ

عشر التاسع  .القرن

ى الك الرسمية املساجد خزانات كتب رست بف قمنا إذا

والتخصصات ن العناو تنوع حيث من غنية ا نجد فإننا زائر ا

أ رغم موحدة ا نجد الّ إذ اصة، ا رستھ ف لھ د م ل اوأن

عض املثال يل س ع ونذكر حتالل، إلدارة خاضعة انت

املصاحف ن العناو ذكر دون ديث–التخصصات ا كتب–كتب

عة–العقيدة خ–الفلسفة–القواعد–اللغة–الشر –التار

متنوعة التخصصات. كتب اتخذت خرى املساجد عض و

ة الس فن ف، الشر ديث ا كفن أخرى فنأسماء ة، النبو

التوحيد، و و الدين أصول فن م الكر القرآن تفس فن التصوف،

الفرائض فن ع والبد ان والبيّ ي املعا فن القرآن، د تجو فن

ة، بو النَّ والصلوات واملدائح الشمائل فن ، املصط فن ساب، وا

ية العر اللغة فن النحو، فن خ، التار فن الطب، فن املنطق، فن

جم ا املتنوعةوأخ الكتب عض.لة فإن ختصار يل س وع

أسماء ع تتوفر ال معسكر، ملدينة الكب امع ا زانة ن العناو
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أمناء من مختصون ا يجر لم حصاء و ـرد ا عمليـة ألن ا، ا أ

رد ا خ تار ذكر مع املف بإمضاء ا أغل ت ت كما زانات،  .ا

اعتماد الكتب ل انت التاليةو رسة الف صاحبھ،: ع الكتاب،

ية العر ن باللغت ، ال عدد إ باإلضافة جزاء، وعدد

سية  (C.A.O.M ,2U14, Bibliothèques des mosquées.1898)والفر

نجد الكتب ذه خليل،: ومن سيدي ن م ، للشاط املوافقات كتاب

ألب دود ا شرح عنـھ، هللا ر مالك مـام مجموعمدونـة عرفة، ن

شام، ألبن لغاز شرح ي، امل طالب ي أل القوت كتاب ، م

ي الزرقا شرح ي، ا للشو وطار نيل د، التجو علم املجيد القول

شـرح جرومية، ع ي السودا املحمدية، نوار مالك، موطأ ع

نتظا ان م ذيب، ال كتاب العلوم، مفتاح يص، الت د م،شـوا

مصباح البيضاء، الدرة غذية، منافع ، العيا فوائد رسالة

الوفيات، فوات ان، خل ابن خ تار خلدون، ابن خ تار اسب، ا

عشر ادي ا القرن أعيان خ  . تار

ملا حتالل إدارة قبل من حصاء عملية تمام دأ و

أي التاسع القرن اية مع إالّ دية امل زانات ا ھ نتحو ب ما

و. 1898- 1890 لة الو منذ املساجد أغلب ب تم أن عد

زائر ل الفر انتقائية. لالحتالل عملية بمثابة حصاء ذا ان ف

 "Une opération Sélective  "ذه من حت أز ال الكتب لبعض

كبار ع ا ع لتوز واسعة دراسة ا ل وضع تم ا أغل وال زانات، ا

زائريدارة ا املجتمع خبايا ع ؤالء يتعرف ح ة ستعمار

عض و عة الشر حول كتب انت ما وعادة الكتب، ذه خالل من

الصوفية رقم(،الطرق ق امل دارة)01:أنظر إ باإلضافة ذا
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ح زائن ا ذه ل رلتمو ش انية م تخصيص إال ا ال ا وصل

ع لتوز ع" يةالزالب"رمضان ذا و ح، او ال صالة أداء عد ن املصل ع

ذلك ع كمثال ران، بو الكب د امل رقم. (مستوى ق   )02:أنظرامل

ية-  الدي الكتب واقتناء شراء وطرق  .وسائل

عتمد دية امل زانات ا د وتزو القتناء املعتمدة الطرقة انت

التالية والطرق الوسائل   :ع

اجتماععتما: أوال عد املحاضراملحررة ع ية"د الدي معيات ا

خالل" سالمية من بالكتب دية امل املكتبات د تزو مرة ل تطلب ال

ات صعو تواجھ خرى انت ا أ إالّ لذلك ومية ح انية م تخصيص

ية، الدي رة و ا القضايا حث و والتجمع التأط حيث  ,C.A.O.M)من

Affaires générales et collectives. Arrondissement de Mascara1868-

من(1955 ذلك ستدل و والكتابة القراءة عرفون ال ا أعضا أغلب وأن

إ باإلضافة ؤالء، وأسماء توقيعات تحمل ال املحاضر مذيالت خالل

ر ش خصوصا حتالل إدارة إ موال عض معيات ا ذه دفع

فت و املخصصة" البارود"ورةرمضان املدافع املستعمل

 (C.A.O.M,2U15,Ramadhan, salves d’artilleries .1894- 1920).لإلفطار

رقم( ق  )03:أنظرامل

الدوائر:ثانيا رؤساء إ ن املفت قبل من محررة  les)طلبات

sous-préfets)للكتب قائمة إعداد يتم حيث الكتب، ذه لشراء

يلاملوجودة  س ع نذكر ي، والعر املح املستوى ع سواق

مناملثال أك إ تحتاج انت بمعسكر الكب د امل خزانة شرح
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ن وسبع نذكر) 71(واحد اعنوانا رقم(م ق امل يح: )04:أنظر

ي الزرقا النووي، امشية و ي والقسطال امل، ال ل بالش البخاري

القرآن، معرب املوطأ، ابنع ن س لفية، ع السيوطي شرح

الشيخ الرحمن،قانون فتح امشية و طيب ا تفس ماجة،

ع يـد ال فتـح خـلدون، ابن خ تار الوردي، ابن خ تـار ، الليو

القرط تذكرة ، للفـا ات ا دليـل شـرح  .ا...جرومية،

(C.A.O.M ,2U14, Bibliothèques des mosquées.1898-1948) 

ع:ثالثا ا بوقف ذا و ية، الدي بالكتب ن املسلم عض ع ت

بوقف تقوم زائر ا مسل من والعامة اصة ا انت ف املساجد،

ودول والشام كمصر ية عر دول من ا اقتناؤ يتم ية دي كتب

أرض إ باإلضافة الطباعة، وسائل ا تطورت ال كيا ك إسالمية

زا ا ان ازال والعمرةا ل ا يزورو ون   .ئر

للمطالعة ية الدي الكتب   :استعارة

وساط محدودة انت ف ية الدي الثقافة شار ان عن أما

استعارة ودفاتر كناشات تصفحنا خالل من ذا ندرك ة، زائر ا

د امل ا رأس وع الّرسمية املساجد خزانات مستوى ع الكتب

فأغلب معسكر، ملدينة ستعارةالكب دفاتر ع املدونة سماء

أئمة م وظائف عدو ال إذ والدين، العلم لرجال املكتبات ألمناء

يجة ن مناء عض ياء اس لنا كما مجاورة، ملساجد اب وحزّ

تجاوزت فقد املستعارة، الكتب جاع اس ن املطالع ؤالء تماطل

مما ر، أش ثالثة من أك ستعارة أومدة املكتبات بأمناء أدى

إلرغام بالتدخل ا ف يدعون املف إ مراسالت بتخصيص زانات ا
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الكتب بإرجاع  C.A.O.M ,2U14, Bibliothèques des). ؤالء

mosquées.1898-1948)زوارا د ش زانات ا ذه انت ما وعادة

عض طرحت كما ن، املسلم لدى املعروفة ية الدي املناسبات

والق ومية ا ف ال ية الدي عض" لية"ضايا حول

ية الفق املشرع. القضايا ا ف وقع ال العشور مسائل عض حول

اصة. الفر ا الفتاوى عض شكيك وال لط ا وقع كما

إ باإلضافة ، و العاملية رب ا ن زائر ا مشاركة بمسألة

باإلطالع ن العام ام ا ورغبة زائر ا املحررة الكتب ع

ان ف الصوفية، الطرق لرجال منتوج و مخطوطات ل ش ع

باب من ا بطبع واملطالبة املوردين عقيدة ملعرفة ؤالء س

ا وأوراد ا ار أذ ومعرفة از  C.A.O.M, 2U23. confrérie).ح

senoussia (1864-1891).  

  : خاتمة

املتواض مة املسا ذه منعد أردت سيطة مة مسا عة

إحياء إ الباحث يدل الذي املوضوع ذا إ أتطرق أن ا خالل

وما العصور، ع زائر ا بھ امتازت الذي سالمي ي العر اث ال

ح وأبحاثنا أعمالنا اث ال ذا رسة وف يف لتص أحوجنا

ع ن ومنفتح تزمت ل عن عيدين علم جنود ا قراء من نجعل

ضاراتج وا العلوم   ميع

  

  :املالحق
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الوثيقة ا:محتوى ف شرح والتھ إ العام اكم ا من رسالة

يتعرف ح ، السنو محمد الشيخ مخطوط ترجمة مية أ

ع ا ل ش ال طورة وا السنوسية قة الطر أوراد ع مساعدوه

زائر ا سية الفر املستعمرة   .مستقبل

ق  C.A.O.M :2U23 Confrérie:املصدر. 01:رقمامل

Senoussia (1864- 1891)  
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الوثيقة مقاطعة:محتوى وا إ ران و مف من رسالة

ع لتوز خصصت ال ف املصار ا ف يّبن ران ع"الزالبية"و

ا وضواح ران و بمساجد ح او ال صالة عد ن مال.املصل إ ظل

ستعم الديالسلطات للكتاب ة   .ار

رقم ق  ,C.A.O.M :2U15 Ramadhan:املصدر.02:امل

Salves d’Artillerie (1894-1920).   
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الوثيقة سالمية:محتوى ية الدي معية ا اجتماع محضر

خ بتار معسكر لية14لدائرة موضوع1914جو حول البارود"، " مادة

ر  ش فطار ملدفع يخصص ان حتاللالذي أثناء رمضان

املادة ذه ن املسلم مد ة ستعمار السلطات عذر عد ، الفر

و العاملية رب ا حالة ش ع سا فر   .ألن

رقم ق  C.A.O.M: Ramadhan, Salves :املصدر.03:امل

d’Artillerie (1894-1920).    
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الوثيقة ع: محتوى تحتوي صفحات ثالث من واحدقائمة

د و ل معسكر مدينة مف قبل من ة مطلو كتاب عنوان ن وسبع

الكب د امل   .خزانة

رقم ق  C.A.O.M :2U14 Bibliothèques :املصدر. 04:امل

des Mosquées (1898-1948).   

  :املصادر-

 1-Rinn, Louis. Marabouts et khouans  (étude sur l’islam en 
Algérie) –Adolphe Jourdan Librairie. Editeur Imprimerie Librairie 
de L’Académie Alger ; 1884.   

  :رشيف-
I)- Archives de la Wilaya d’Oran. (A.W.D’ORAN)  
    1- Affaires Musulmanes (1857-1962). 
         a)- Proposition de décision de l’UDMA (1e 
30/12/1951) devant l’assemblée Algérienne sur Le Culte 
Musulman. 
II)- Centre des Archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence 
– France. (C.A.O.M) 
         Série (2U) Culte Musulman dans le département 
d’Oran. 
    1- 2U14 –  Bibliothèques des Mosquées (1898-1948). 
    2- 2U15 –  Ramadhan, Salves d’Artillerie (1894-1920). 
    3-2U17–Affaires générales et collectives (1868-1955) 
Arrondissement de Mascara. 
    4-2U18–Affaires générales et collectives (1868-1955) 
Arrondissement de Mascara. 

   - 2 U 23. Confrérie Senoussia (1864-1891). 5 
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حت ع نوقا ماب ا معسكروأحواز ملدينة الفر   .1842- 1835 الل

س،. د                     ليا يال ا جامعة وات، بل عتو بلعباس بن .                                                                                                                            سيدي

إ ة خ السنوات زائر با خية التار الكتابة تتجھ

منطقة خ تار تناول خالل من املح خ التار ع الضوء سليط

امللتقيات من العديد خالل من الحظناه ما ذا و العصور ع معينة

البا شورات م بع ت من أو زائر با ولعل،املنعقدة خ، التار ن حث

معرفة إ الباحث يتوصل فقد جمة، علمية فوائد ، املن ذا ل

القطري املحيط مع ا وتفاعل ا وتداعيا بدقة خية التار ع الوقا

يح والعكس سان ا موضوعنا. وأثر ي يأ املضمار ذا و

طر  من انطالقا ا وأحواز معسكر ملدينة الفر حتالل حناحول

احتالل عملية ع سات مال حول تتمحور خية تار الية إلش

ن ب وتحديدا سنوات، ثمان ت قار ملدة ا وأحواز -1835معسكر

س1842 بتضار ن سي للفر السطحية للمعرفة ذلك عود ل ؟

صانة أم القادر؟ عبد م مقاومة لشراسة أم املنطقة؟

ملعسكر  ي ا ال حتالل أن أم كبمعسكر؟ قسم إخضاع تطلب

ولإلجابة ناك؟ املقاومة ات حر وقمع زائر ل ية الغر را من

ا وضواح معسكر بمدينة ف التعر أوال ب ي الية، ش ذه ع

تاج است أجل من وغرافية والطو خية التار ا مي أ ملعرفة ا وأحواز

عبد م خلفية ندرك ا وحي ا، ومنع ا حصان منمدى القادر

الفر ش ا أيدي سقط ا وترك معسكر عن التخ وراء

القرون حروب مألوفا ان كما ا وأبراج ا أسوار ستغل أن دون

  . املاضية
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ا-1 وضواح معسكر بمدينة ف   :التعر

نوي ا املنحدر سفح عند تقع قديمة، عرية مدينة معسكر،

املسماة بلية ا ال" للسلسلة ،" رحشارب الت طلس من جزء وال

ع بر ال طرف من معسكر مدينة شيدت املحلية، الروايات وحسب

ا وسما بطليموس غرا ا ا ذكر مغمورة، رومانية مدينة أنقاض

ا ل.  Victoria فكتور وس إسماعيل وب ر ضبة ن ب تقع أخرى أرض وع

أو . غرس عسكر أم إ معسكر لفظة أصل عود إو أو العساكر أم

أن أخرى ة ج من ع كما نود، ا فيھ يتجمع الذي املحل أي املعسكر

و و ملعسكر ي الروما سم مع ناسب ي ما و و محارون، ا ا س

انوفا عشر .Castranovaاس الثامن القرن خالل معسكر أصبحت

م ران و تحررت وملا زائري، ا الغرب لبايليك عاصمة سبانامليالدي ن

سنة ، الكب محمد الباي ش ج يد إ1792ع الباي حكم مقر انتقل ،

معسكر وسمعة مية أ تراجعت ثمة ومن ران، تكن1830و. و لم

ود، وال ن املسلم من ون يت ا فق مجتمعا تحتضن مدينة سوى معسكر

لھ عاصمة القادر عبد م ا اتخذ وقد ا، أغل لة م ومركزاومنازلھ

ان و العمال من كب عدد ا عمل و ا أنواع بمختلف ة س لورشات

سنة ا1832ذلك املوجودة كية ال امية ا ع ق معسكر. ملا تتوزع

متباينة أقسام أرعة   :إ

ع - قع و تودمانمركزاملدينة سيدي لواد الشمالية واف   .ا

ا - شيد ال إسماعيل وب ر العثمانيونضاحية تراك

عشر الثامن القرن  .خالل

املدينة - شمال ع بابا  .ضاحية
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املدينة - جنوب البيضاء ن الع  Rozet et).ضاحية

Carrette, 1850 : 125) 

املدينة ن ب يجمع ل، الش ع مر سور بمعسكر يحيط

أو مدفعا يحمل برج زواياه، من ة زاو ل و الثالث ا وضواح

ن يت. مدفع واحدكما ن، خارجي ن سي رئ ن باب ا سور خلل

تودمان واد إ يؤدي للنجدة آخر اب و الشرق، خر و الغرب

املدينة ق يخ ة. الذي ج من ن الباب ن ب توصل طرق ثالث ناك و

املؤسسات حيث أخرى ة ج من ن ت س رئ ن ساحت إ وتؤدي

ا ا بوب، ا سوق مثل للمدينة سية الرئ عظم،واملعالم مع

أطالل عن عبارة أصبح الذي الكب محمد الباي وقصر الفندقان،

الفر حتالل الشمال. زمن تقع قلعة، أو قصبة وملعسكر

ن النظامي ثكنة ا وجد و ، داخ سور املدينة عن معزولة و

القادر عبد تمون. لألم وجنائن ن سات املدينة بمعسكر حيط و

ب ان االس ا وث ا بأغنام ا تقصد وقبائل والفواكھ، ضر كما. ا

ا طول قنوات ع معسكر مدينة ا3.000يصل منبع نقية، مياه ، م

ورة م ن سوق. ع ان سود، نوس ال بصناعة معسكر ر ش و

سيون الفر لكن وأناقتھ، ودتھ قيا إفر شمال أنحاء جميع

الض ادة ش الصناعة ذه وا الذينخر ن سي الفر ن العسكر باط

املوضوع حول  .كتبوا

(Rozet et Carrette, 1850 :125 et Galibert, L. 1861 : 449) 

شغران ب مرتفعات إ شارة فيمكن معسكر أحواز شأن و

معسكر ق طر بما–ع شغران ب قبائل سب تن ا وإل ران، و

ع بن حا و مس ب قبائل ا انتف وال سعيد، وأوالد

العثمانية كية ال السلطة قبل من ي العثما د الع أواخر مصنفة
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املخزنية الزمالة قبائل ا. ضمن بواد ورة املش سيق منطقة ثم

ارف ا ب سيق(ا سيق) واد ل س ع مجراه شق الذي

س دن سان سيون الفر ا وسما صب، اSaint Deniseا واتخذو

ع القادرمحطة عبد م مقاومة ق لتطو ة ش(سكر . م.ف. اي

املس) 76: 1979 الت لألطلس ي نو ا املنحدر ح" و الر شارب

العامية ة ل" الل الس رة ش ع يدل الذي س غر ل س يوجد

حشم من ونة املت شم ا قبائل سكنھ و ة، صو وا الغراسة

الشراقة حشم س، ا(غر حشم الشرقيةأي الغرابة)ة حشم ،

ية( الغر ة ا حشم العباس) أي أبو ع  ,Eesterhazy.(وأوالد

W.M. 1840 :268 (العضد انت شم، ا قبائل أن إ يھ التن مكن و

ل س ا أرض إ ترجع ولم اده ج ة ف طوال القادر عبد لألم ن املت

إال الفر لالحتالل ا خضوع عن علن ولم س أصبحغر أن عد

ن سي الفر لدى ا أس ضبة(Lespinasse, E.1877 :151).م أما

وادي ن ب محصورة ف الشلف، ل س غرب الواقعة املقطع

البحر عن ا وتفصل الغرب، سيق ووادي الشرق ة ال

معركة جرت ا أرض وع الضيقة، الساحلية ول الس املتوسط،

م) املقطع( ش ج ن الب ا ش وج القادر زل"عبد "  Trézelتر

معسكر نحو ساروا الذين ن سي الفر ت ا أول ان الذي

ا   .  الحتالل

سنة-2 معسكر ع الفاشلة وحملتھ زل تر ال   :1835ا

ن دين الدانماركية املدفعية سالح الضابط تحدث

Denisenزائ ا ع سية الفر ملة ا الواملشارك ا أن ر

زل " القادر" تر عبد م ش العسكري النمو وقف ع عزم
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زائر با الفر العام اكم ا عارض ديرلون"حيث ونت ال

Conte Derelon  "ة والذخ ة باألس م د تزو صفقة شأن

ن املستقرت والزمالة الدواير قبيل الستمالة واشتغل ية، ر ا

ح ران و رعايابمنطقة من م أ ن القبيلت ر دواو عض أعلنت

ديرلون  ا رفض خطوة و ة، القو ماية ا م ل وفرت ما إذا سا . فر

الدواير وأعيان زل تر ال ا ن ب دار بما القادر عبد م علم وملا

م إل أرسل املزاري "والزمالة، الفرق" غا من مجموعة مع

ع م إلجبار ة إالعسكر نتقال و ران و ل س من اب

رفضھ ما و و بل، ا إسماعيل"سفح بن مصطفى

زل"البحثاوي  تر ال ا إ م رسول والزماليون ون الدوائر فأرسل

ذلك ان و ماية ا ن سي الفر من جوان14يطلبون

وأقام.1835 ران و من فخرج والزمالة الدواير لدعوة زل تر استجاب

ن بمسرغ قسممعسكره واتجھ اب ع املزاري غا وأج ،

زل، تر إ إسماعيل بن مصطفى م رأس وع والزمالة الدواير من

خر القسم عددا–أما أك م وامتثلوا-و باملزاري قوا فقد

يناسبھ الذي ان امل واحد ل اختار حيث القادر عبد م .ألوامر

ت1835جوان19 معسكر إانتقل وكتب تليالت، وادي إ زل ر

م نكر س أن إ ان امل ذا سيقيم أنھ ا ف ه يخ رسالة م

الدواير حكم لھ حق ل عن نازل و إسماعيل اعتقال أمر

تحت ن املسلم ك ب لھ سمح ال دينھ بأن م أجابھ وقد والزمالة،

مطاردة عن يتخ لن وأنھ الفر كم حا ن الثائرت ن القبيلت

ب وجوب ع رسالتھ اية ورجاه ران، و مدينة أسوار

معسكر من والفر ران، و من زائري ا ذه. القناصل؛ عد

القادر عبد م و زل تر ال ا ن ب رب ا أصبحت الرسالة
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قام زل تر ال ا ذا ف للمعركة؛ طرف ل واستعد معلنة،

موقعھ ن أمتعتھبتحص داخلھ يضع أن انھ بإم ون ي ح بتليالت

عنھ للدفاع العامة،. وفيلقا التعبئة إ العرب دعا فقد م أما

بلغ ال قواتھ لتجمع انا م جعلھ الذي سيق، إ بقواتھ واتجھ

ا من10.000عداد وفيلق العرب املشاة من آالف ضعة و فارس،

يضم قو . رجل1200الزواوة، الفربدأت ش ا تناوش م ات

من22يوم ة املتوج سية الفر مداد قوافل داف باس جوان

يوم زل تر ال ا ليقرر تليالت، إ ران روج26و ا جوان

قوامھ بفيلق القادر، عبد م ة من2500ملحار ون ت و رجل،

بة قية66الكت فر املشاة فرقة من ول والفوج املزودة،

ية، جن الفرقة من فوج ونصف وفوج فيفة، ا ة باألس

و قية، فر للقناصة الثانية بة و20والكت اون مدافع4مدفع

معسكر. جبلية نحو ه س الفيلق دأ القادر-و عبد م ع-مقر

أودينو العقيد زل تر ال ا ساعد و صباحا، عة الرا  الساعة

Oudinotة–ةالطليع قو غ انت والعقيد-ال

دخل. املؤخرةBeaufortبوفور  صباحا عة السا الساعة

وخيالة، مشاة فارقة، و ن يطالي و ن البولندي من ون امل الطابور

ة مستو غ وعرة أراض من ون تت ال إسماعيل، موالي و. غابة

ب وقامت القادر عبد م ع طال رت ظ عنيف،الثامنة وم

خسائر تكبدت أن عد اجع ال ع سية الفر الطليعة وأرغمت

الذكر السالف أودينو العقيد مقتل ا م ة، وعورة. معت ب س و

بة الكت فيلق انفصل ع66رض ورد أيضا وجم ف الطابور عن

وأج سرة، امل جن اللفيف م قوات اجمت كما أعقابھ،

اجع ال ةع ستعمار القوات صفوف الفو عمت أن عدما
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سية غابة. الفر من روج وا ، الفر اب ن تأم أجل ومن

ع عاصف وم نفيذ ب زل تر ال ا أمر إسماعيل، موالي

ش بج ة معت خسائر قوا وأ م خط وا ن وقد ، م قوات

القادر عبد عد. م عة الرا الساعة شو ا وصل ر الظ

ضفة ع ع مر ل ش ع مخيمھ وضرب سيق وادي الفر

م، تخييم ان بم علم أن وما م، بع يت القادر عبد م و الوادي،

سيق وادي و ن، امليل تتجاوز ال مسافة ع التخييم خر و قرر

إ القنصل فحمل ، الفر بالقنصل زائري ا القنصل تبادل تم

رس فم ع أن م من ا ف يطلب زل، تر ال ا من الة

تلمسان، وكراغلة الغرابة وقبيلة والزمالة الدواير قبيل باستقالل

ر من اليم ة ا ع تقع ال املنطقة امل عن نازل ي كما

القديمة. الشلف زل تر ال ا مطالب القادر عبد م رفض

امل من مستفيدا ديدة، حولوا قنصلھ من وصلتھ ال علومات

املطاف وانت املعركة، عد زل تر ش واملعنوي العسكري الوضع

يوم سيق من اب إ الفر ال والتوجھ27با جوان

قوامھ ش بج املطاردة فاختار م أما و، أرز 10.000إ8.000نحو

و الفرسان من1500من وتمكن املشاة، شمن با حاطة

اشق ال بدأ صباحا عة السا الساعة حوا و لھ، الفر

ما و أرز إ قھ طر يجد أن زل تر خ وملا شتد، بالرصاص

من ة مقر ع ة ال وادي مضيق سلك أن قرر اتھ، عر مرور عيق

وادي اسم تخذ و وحال من الوادي ذا خرج و البحر، خليج

منتفطن. املقطع ا كب عددا فأرسل طة ا ذه ل القادر عبد م

و سيون، الفر منھ سيع الذي املضيق، الحتالل واملشاة الفرسان

يوم من عشرة الثانية الفر28الساعة ش ا دخل جوان
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م، سار عن املقطع وأوحال يمينھ عن حميان جبال ا تار املضيق

ال من بتغطية م قوات م اجم تو واضطر حميان بجبل قناصة

يل ا ور ظ ع العساكر أغلب وفر الفر ش ا صفوف

املدفعية م ا عر إنقاذ من تمكنوا م لك م وجرحا م ا عر ن تارك

ون  زائر ا غنمھ واحدا جبليا مدفعا اب. إال ن تأم أجل ومن

بة ا66للكت أمر السرايا، بقية من انتظاما أك انت لنقيبال

الBernardبرنارد القادر عبد م قوات ع ان الن بإطالق

الغنائم بجمع ا شغال ا ب س ا ما مدة. تراجعت عد 16و

الثامنة الساعة و أرز إ الفر ش ا وصل الس من ساعة

املقطع. مساء معركة سيون الفر و300وخسر ح،200قتيل جر

ا ذلك إ ونوفقدوا زائر ا يأخذ ولم م، ا تج من ك لقسم

سوى م ا17م املقطع. أس مة ز لفتھ فقد زل تر ال ا أما

العام اكم ا من بأمر ا ع يتخ أن عليھ ان إذ ران و . قيادتھ

إ القبائل وعادت معسكر إ توجھ فقد القادر عبد م شأن و

ا الرحال. أوطا تناول معركةوقد سان مال فون ش اي ي ملا ة

عن سيون الفر قالھ ما وانتقد القادر عبد م و زل تر ن ب املقطع

قائال يلة الض م وخسائر م م ق: " ز طر عن تأكدت ي أ غ

ا أ ا، موثوق ة(مصادر شر ال سائر آالف) ا عدة ". بلغت

ف( ش، أن.) 1،259ج: 1979. م.اي يو زللكنھ تر مة ز ب س

ش ا ع القادر عبد م وم ا مرد املقطع معركة

جوان سيق ع حملتھ من عائد و و ساعد1835الفر وما

النقل ات وعر سية الفر املدفعية انت إذ الطبي العامل و م

املقطع، وادي نقع مس ببطء تتقدم ة املسلو املاشية وقطعان

مضطرافاألرا أحيانا ش ا ان و ركة ا عيق ما و و رخوة
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سھ ج ب عن يختلف التا و ن "للتوقف، تفاصيل" دين

ف. (املعركة ش، شرت.)  1،259ج: 1979. م.اي ان حال أية ع

البالد أنحاء جميع زل تر ال ا مة ز و م انتصار أخبار

ا شاعات ت سب و ة، زائر ما رجال ومبالغة ة زائر

لدى نتقام روح إثارة الفر ش ا مة ز عن ديث ا

القبائل ن و املدن مناش وزعت ال سية، الفر السلطات

ت عي ب، قر وقت ة كب بحملة القيام عن تتحدث فية الر

شال املار ا ل"لقياد أ".(Clauzelلوز ن،  ).79-70: 1999.ف.دين

ع-3 ة النا وحملتھ ل، لوز شال املار العام، اكم ا

سنة  :1836معسكر

قوات أمام املقطع معركة الفر ش ا مة ز أدت

سنة زائري ا القادر عبد ليخيم1835م سا فر أمل خيبة إ

زائر با حتفاظ الشك ن والعسكر ن السياسي ا قاد ع

فا زائريكمستعمرة، ا ش وا الفر ش ا ن ب رب

املقطع، معركة تلت ال را ش عشر مسة ا افئة مت البالد غرب

أم للقب حامل و و يتصاعد القادر عبد م نجم جعل مما

بالد سية الفر يمنة ال امتداد إعاقة ن وقد ن، املؤمن

زائر  . ا

ال يبة وا وك الش ذه ب منولتذو ل أقدمت سية فر

يمكن ال بأنھ عالن ع سية الفر ية ر ا ووزارة قية فر نة ال

عن البحث من بد وال زائر، ا مستعمرة عن والتخ ط التفر

تحقيق يل س إجراء أول ان ف القناعة؛ ذه لتجسيد قة طر
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انت والذي زائر، ل عاما حاكما ل لوز شال املار ن عي و ذلك،

القادر عبد م قوات ودحر املقطع مة ز تجاوز تماماتھ؛ ا أو

ن املستوطن آلمال ستجابة و معسكر، بمدينة يتحصن الذي

ة زائر ا البالد خصوصيات عرف دام ما عليھ املعلقة ن ي ور

سنة ا أقاليم جاب الذي و ف ا ع1833وشع ووقف ودرس

ا ا. وضعي اكم ا لدى اءانت و شار ان فرصة أن ل لوز لعام

شھ و لھ سانحة فرصة و ن زائر با عصف الذي ا ول ال

معسكر صوب زائري ا الغرب ة عسكر حملة لتنفيذ

تظر  (Galibert, L. 1861 : 445-446).باألساس ي أن عليھ ان لكن

زائر ا من ا وعد ال مدادات لوصول ف ر ا فصل حلول

عنوجنو  د يز ما ا وقوام السواء ع سا فر رجل10.000ب

إ ا عدد وصل ة معت إ26ومدفعية مباشرة ا وإرسال مدفعا،

ران أ. (و ن، إطار). 79: 1999. ف.دن ل لوز شال املار شرع

ة العسكر قواتھ ك تحر إ معسكر ع لالنقضاض يد التم

أرالنج ال ا زل - D’Arlangesملساعدة تر ال ا خلف الذي

Trézel -خليج إ ملة ا سارت ثم قليم، الثائرة القبائل ضد

ا عل ل س مما عليھ، فسيطرت تلمسان، بمرتفعات الواقع رشقون

والتحكم ية، الغر السواحل ومراقبة التافنا، ساحل ع السيطرة

ب ر نوفم. ال ر ش القو 1835و من كب قسم اتاجتمع

إ عدده وصل ران، بو سية شال11.000الفر املار يقوده رجل،

أورليان دوق ال ا ، الفر د الع و شاركھ و بنفسھ ل لوز

Duc D’orléon يلتحق أن وقرر املقطع مة ز ا كث تأثر الذي

لالنتقام ملة ا شارك و زائر با ل لوز ملة. ب ا ش ج غادر

أ ع أر إ راناملقسم و ة، صوب1835نوفم25لو ا متج
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القادر-معسكر عبد م باي–عاصمة ن عي و أنصاره لدحر

سا فر ملة. يخدم ا النطالق مناسبة املناخية الظروف انت و

ة   (Galibert,L.1861: 447 .)العسكر

الغد26و و بالكرمة سية الفر القوات اجتمعت نوفم

ول  اللواء باي،سار يم إبرا فرق وتقدمت تليالت، إ أودينو بقياد

ن وملا إسماعيل، موالي غابة باتجاه والعرب، تراك من لة املش

إسماعيل موالي غابة ثم تليالت نحو ا ل ة لو زحفت ستطالع

سيق واد إ ليصل القادر، عبد م قوات مع باك اش أي دون

ضفتھ املعسكر أقيم منحيث حامية راستھ وخصص اليم

عامر1.000 ب قبل من ة نار لطلقات تصدت شأن. عسكري، و

م دعا فقد سية، الفر ملة ا ة ملواج ة زائر ا ستعدادات

من بة القر ية العر ر الدواو وأمر السالح حمل إ رجالھ القادر عبد

م ساؤ ون لت طلس جبال إ اب باال ران وقطعانو

نوا ة كب مسافة أصبحت ذلك و أمان، م وأمالك م ماشي

ا ل أ من خالية ران يحثھ. و الشعب، إ نداءات م وجھ كما

م عل ووزع ة، أس م ل تكن لم من وس الوطن عن الدفاع ع

ن العسكر حسب ئة الس مدفعيتھ ووضع ية ر ا ة الذخ

ا املضائق فوق ن سي معسكرالفر إ تؤدي ال ان. بلية م ان و

م تلقى وقد سيق، واد ضفاف ع ن زائر ا دين املجا تجمع

ية ر ا ات الضرور عض ق املغرب ملك من القادر عبد

سيون الفر يحتلھ الذي رشقون خليج ع والبارود، ة األس

ي ر ا الدعم ذا مرور منع عن زوا ن (. والذين أدن : 1999. ف.،

بتعداد) 82 سيق لواد اليم الضفة ع زائري ا ش ا عسكر
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إ إ4.000وصل العدد تفع ل من6.000محارب جموع مع فارس

القوات، ذه مة م انت و طلس، جبال م ور ظ تح املشاة،

املمرات ون ي عندما لف وا امليمنة من ن سي الفر ع وم ال

ن ب بلية، بلية،ا ا باملضائق املتمركز القادر عبد م اجم ما

مام ادة. من ش حسب جيدة بصورة مواقعھ م اختار وقد

ان ولو الفر ش ا ستطيع ال بحيث ن سي الفر ن العسكر

يحتل أن رب ا واسعة ة خ وصاحب شيطا ج قائده

ة كب خسائر شھ بج ق ي أن دون رعاصمتھ وا القت . من

أ( ن، عد) 83: 1999. ف.دن الواحدة الساعة سم د أول

ش ج رأس ع دورليان الدوق برفقة ل لوز شال املار سار ر، الظ

زائري ا ش ا معسكر نحو ا متج ة س مختلف يمثل قوي

ن الطرف ن ب باك ش ووقع بال ا إ والتجأ سرعة تحرك الذي

منملد أك القادر عبد م ش ج خسائر انت و ساعات خمس ة

مدفعيتھ ع اعتمد الذي حتالل ش ج ش.خسائر ا عاد

ب ا ق الطر اخت أن عد سيق وادي قرب معسكره إ الفر

ي الثا اليوم الطرفان احة اس عد و معسكر، مدينة إ املؤدي

ل لوز املارشال أمر ، سم د تقوممن زحفھ جديدة خطة ب ب

معسكر إ والدخول بال، ا القادر عبد م مواقع تجنب ع

ن ندس امل لف أن ذلك واستد مستغانم ق بطر ة وادي ع

الضفة إ ش ا لعبور سيق واد فوق ن جسر ناء ب ن سي الفر

سرى  ش. ال ا بتقسيم وأمر ل لوز طة م إتفطن

سرع آخر وقسم ب ا باملدخل مرابطا يبقى قسم ن؛ قسم

موالي غابة واحتالل ن سي الفر قبل ة ال وادي إ للوصول

وال مبارك، سيدي مرتفع وكذا ممرات من ا قبل يقع وما إسماعيل
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مناوشتھ خالل من الفر ش ا حركة بإبطاء إال ذلك ى . يتأ

جدا مة م فائدة ل لوز ج تمكنوقد حيث املناورة ذه بفضل

وسع عد ولم كتلتھ وتفكيك القادر عبد م ش ج تقسيم من

ة الكث عامر ب قبيلة ا قم و القبائل إ أوامره يصدر أن م

أ(. العدد ن، ش03و) 85: 1999. ف.دن ا ق اخ سم د

ال ة ال غابات إ غلغل و سيق منطقة االفر عل سيطر

القوات لدن من شرسة مقاومة جرت ناك و القادر، عبد م

و ار، ال منتصف إ اليوم بداية من القتال وامتد ة، زائر ا

واتجھ ش، ل امليمنة قيادة بتغي ل لوز شال املار قام ذلك أثناء

منطقة ا موقع املدفعية واتخذت املشاة من بدعم بال ا إ

وتمكنمرتف بال، ا ن ب يفصل الذي الوادي ع مسيطرة عة،

إ أدى مما م ش بج فادحة خسائر اق إ من الفر ش ا

ق الطر الفر ش ا وجد التا و ون زائر ا الفرسان تراجع

معسكر نحو ه س ملواصلة مرتفع. مفتوحة إ سيون الفر وصل وملا

عميق وادا صادفوا مبارك، مسيدي مشاة حوافھ عند يكمن ا،

من مكثفة ة نار بطلقات ن سي الفر نود ا رموا الذين القادر عبد

العساكر يجد فلم ، اليم الناحية من واملدفعية سرى ال ة ا

شاجر وال ن زائر ا دين املجا نحو سراع سوى يدا سيون الفر

م عداء اختلط ا وحي البنادق، بحراب عنف م ممع عض ع

دوء، ال ام ال إ القادر عبد م مدفعية واضطرت البعض،

مقاتلوه ب وا واملوقع رض م خسر أن املعركة يجة ن انت و

من تھ مدي إنقاذ استحالة م أدرك ا وحي ، ال باتجاه

ن سي فرق(Galibert, L. 1861 :448).الفر ع أر اجتازت الغد و

س فر ة داخلعسكر ل لوز شال املار وتوغل ة ال منطقة ية
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معسكر مدينة إ املؤدية ق الطر سلك ل بلية ا وتمكن. املناطق

نحو ه س ليواصل ة، الكب ن الع بماء ود ال من الفر ش ا

أن إ القادر، عبد م مات ن منتظر ا ن ماكث ج، ال ة قر

وصرح معسكر من ودي م عل قدحل القادر عبد أن شال للمار

سوى ا يبق ولم ن املسلم ا ا س ل بمعية معسكر مدينة غادر

ن ب م عدد املقدر ود أ. (ص800و600ال ن، ) 86: 1999. ف.دن

الزمالة املسماة حتياطية القوات ل لوز أمر املعطى، ذا وأمام

الوض الستطالع معسكر نحو عا سر بالتقدم الوقتوالدواير و ع،

املسافة ون ت أن ع م بع بت النظامي الفر ش ا أمر نفسھ

ة قص النظامية والقوات والدواير الزمالة قوات ن ب و. الفاصلة

الزواف06 وقوات ا وقيادا ة العسكر الفيالق عض دخلت سم د

سية الرئ ا طرقا ع السيطرة وتمت ليال معسكر مدينة واملدفعية،

مو  ل بم دورليان الدوق ي املل م و ل لوز شال املار مكث

القادر عبد(Galibert, L. 1861 :449).عبد م ب ا كذا و

ل ب دمارا مخلفا سية الفر القوات ضغط أمام معسكر من القادر

رماد إ تحولت ال ن اك والد والدور ة س بورشات يتصل ما

م إ سرعة ثالثواتجھ بمسافة املدينة جنوب اشرو نطقة

د م شم، ا أو اشم قبيلة حيث ن، املسلم ا ا س رفقة مراحل

أن .(Galibert,L. 1861 :450) سلطت ل لوز املارشال ع ان و

ب س معسكر مدينة ع بايا يم إبرا ن عي مشروعھ عن يتخ

ا ا س ا غادر أن عد املدينة ساد الذي منالوضع تبقى من ح

وأيضا م رفق بالرحيل م ل السماح ن سي الفر من طلبوا ود ال

ومالئم ع سر نحو ع بالساحل تصال ة صعو ب ات. س وملا

مدينة ع أتراكھ مع عينھ أن ل لوز من طلب ذلك باي يم إلبرا
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الدفاع عليھ ل س ن حص ان م ف سابقا، ا ف ان ال مستغانم

ا ذلكع إ الضرورة دعت إذا ا إنقاذ ن سي الفر وسع . و

أ( ن، ش09و) 86: 1999. ف.دن ا احة اس عد و ، سم د

ب أن فجأة ل لوز شال املار قرر ا، ونواح بمعسكر الفر

مستغانم إ توجھ و املدينة، من شھ حدث. ج ش ا سار وملا

ش امل من العديد م ال ول م ق ،حر م تركھ الذي والعتاد آت

فرون و يصرخون ود ال جعل مما ساعات لعدة ان الن وتصاعدت

املدينة ضوا سقوط(Galibert, L. 1861 :450) .إ ترك وعليھ

نفوس ئا س انطباعا ن سي الفر أيدي معسكر مدينة

اجمة مل العدة عد أن إ القادر عبد م ودفع ن زائر ا

معسكرالف من م ا ا عند م ومطارد ن سي خطة. ر انت و

ان فقد فيھ، ان الذي للوضع مالئمة شم ا قبيلة إ ابھ ا

وأن والوالء بالطاعة لھ يدينون من حولھ يجمع أن ا م الغرض

ونفوذ وقوة سلطة من لھ ما ل ب القبائل بقية أمام ر يكن.يظ لم

إ الدخول د ير القادر عبد ألنھم ة، املخر معسكر عاصمتھ

جبال داخل دة مم غ أرض جديدة مدينة لنفسھ يب أن قرر

املدينة ذه سية، الفر يوش ا ا ع تصد أن ستطيع طلس،

أ".(تاقدمت"  ن،   ) 88: 1999. ف.دن

ا-4 جنو التوغل داية معسكرو إ الفر ش ا  :عودة

الفر  ش ا تدم إحدىعد عت ال تاقدمت ملدينة

ال معسكر مدينة إ ثانية توجھ القادر، عبد م وعواصم قالع

ما ة مخر شآت وامل فاألبواب امل؛ بال ومقفرة قاحلة وقتئذ انت

إيجاد ل الس من ان و رائق، وا ان الن ا تمس لم ال املنازل عدا
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م وتحفظ ن سي الفر نود ا تأوي شآت مم ترك. ؤون املرة ذه و

العقيد ا يقود معسكر، بمدينة ة عسكر قوة ل لوز شال املار

منTempoureتومبور   :وتألفت

ة - عسكر كتائب  .ثالث

ندسة - ال سالح من فيالق  .ثالثة

مدفعيتان - تان  . بطار

نحو ل لوز توجھ بمعسكر ة العسكر القوة ذه يت تث عد و

أح تازة قلعة إ ثم ثمالشلف ة مخر ا فوجد ، م قالع د

مجددا مستغانم إ عطف أجل(Galibert, L. 1861 :531-532) ا ومن

العام اكم ا رأى زائري، ا الغرب القادر عبد م قوة تدم

ل" الفر ي" لوز عر ص إيجاد السياسية، كمة ا من أنھ

زائر ا القبائل بدعم حظى و القادر عبد عيناوئ سا وفر ة

عثمان الباي ابن مصطفى اج ا ع ختيار فوقع السواء،

ومستغانم معسكر ع بايا التوسعية. لينصب ملة ا دعم غرض و

لسنة ف ر ا فصل املقررة زائري ا الغرب سية ،1836الفر

قــام فقد لذلك، ا دعــم قـدمت ال املـدن إحدى مــعسكـر كــانت

مورسيالــجنــر  ال الغذائيةLamorcièreال املؤونة ومعاينة بتفقد

تحصيل من باملدينة املستقرة سية الفر امية ا وتمكنت بمعسكر،

ا مخزو بذلك ودعمت معسكر ضوا من والفواكھ ضر ا

ثم ر، أش عة أر ملدة رجل آالف ستة حاجيات يل الذي ي، الغذا

الصف إ شم ا قبائل استمالة أقوىتقرر ا أ اعتبارا الفر

زراعية قدرات تمتلك و القادر، عبد لألم املساندة القبائل
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معسكر، (Galibert, L. 1861 :533). امة جنوب التوغل إطار و

م عائلة د م القيطنة، ة قر اقتحام من الفر ش ا تمكن

لألم ك خ ووقع ا بتخر وقام القادر، ثمعبد سر،

معسكر جنوب الواقع سعيدة حصن ع الفر ش ا سيطر

ستعملھ ان ألنھ بھ تخر وتم مرحلة، عشرة ي ثما مسافة ع

ناوأتھ ال ية اليعقو بالد ملراقبة صن. م ا ذا تدم عد و

يم، إبرا أوالد ، و ن سي الفر مع للتحالف القبائل عض تقدمت

خا الغرابةأوالد حرار من وقسم ثابت، ذوي ساينة، ا ومنذ. لد،

ماتھ الفر ش ا ساند م فرسا أصبحت د الع ذا

شم ا م–ضد قوة وأساس ة الكب بت- القبيلة ا وملا

أتباع بجمع القادر عبد م قام الساحل، إ سية الفر القوات

ية، اليعقو قبائل ع ليغ منجدد معسكر حامية تتمكن ولم

وقامت املخاطر، وصد الدفاع الذاتية، م قو إ م ك ف م نجد

املاشية قطعان ع يالء باالس السياق ذا شم ا قبائل

ش ا اسب م أن الفر العام اكم ا رأى ا وحي ية، لليعقو

ز عز التفك فوجب ستضيع، زائري ا الغرب مدينةالفر

ا ل املجاورة املناطق ع يمنة وال للتحكم افية بقوات . معسكر

Galibert, L. 1861 :533)(  

ا-5 وأحواز ملعسكر ي ا ال   .1842-1841حتالل

القسم مع معسكر باإلقامة أمرا المورسي ال ا تلقى

كال ا قياد يتقاسم للمشاة، كتائب عشر ز ينا ما شھ ج من ك

ي"العقيدمن ــقيد"Thiéry تي ــ لتوري"والعــ " De la Torré دي

ا يقود ال املقاومة فرق قمع دف الصبايحية مئات عض و
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القادر عبد م ن ب سيق والت تصال وقطع التامي بن مصطفى

ران وو ومستغانم معسكر ن ب شرة املن ضت. والقبائل اع وقد

املس التامي ب فرق قھ عطر ا ورد ا صد ن لكنھ ة،

يوم معسكر مدينة ودخل ا سم02أعقا ان1841د ن ح

ن ب ة مركز كنقطة ة جديو متمركزا القادر عبد م ش ج

زائر وا ران و املؤونة.مقاطع أن المورسي ال ا الحظ

وأفر  بوب ا مطاحن وح افية غ شھ املتوفرة انالغذائية

من ن حصت ع بتوز فأمر جنوده، احتياجات غطي ال بمعسكر ا

عسكري ل ل القمح من كمية تقديم مع أيام، ثالثة ل خالل ا

ية العر قة الطر ع فطائره عد و بنفسھ الغذاء.ليطحنھ ن ولتأم

املجاورة القبائل إ ة عسكر فرقا المورسي عث الفر ش ل

ب القمح تواجھلتحصيل أن املنتظر من ان و ن، والل الصلب نوعيھ

ا قائد املعركة فقدت ال شم ا قبيلة مقاومة الفرق ذه

شم ا بآغا القادر عبد م نظام  .80Pellissier,R.( امللقب

ب ): 1854 ضد ا ش تم ال تلك المورسي حمالت م وأ

يوم دحو سيدي وأوالد سم14شغران م1841د م قتل حيث ،

م مواش من قسما ب و ن مائت وأسر رجال ذا. ثمانون وأمام

لدعم تلمسان نحو ا متج ة، جديو القادر عبد م غادر التطور

بيدو ال ا أقلع املوازاة و هللا، عبد بن محمد الشيخ ثورة

Bedeauمستغانم حكمھ–من لقمع- مقر تلمسان خر و قاصدا

جيةالثورة، ال قبيلة عليھ عرضت ة، ال منطقة بلوغھ وعند

ن سي للفر والطاعة الوالء ا، بقو واملعروفة ل، بالس املستقرة

فقد بل ا برجية قبيلة أما تلمسان إ ملة ا توقيف طة شر

ات وضر مات أمام الصمود واختارت ضوع ا عن امتنعت
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عن تراجعت ما سرعان لكن سية، الفر وأعلنتالقوات ا موقف

بيدو"أمام ال ا" ا فرسا اق وإ ة ستعمار سا لفر ا والء

طلبت كما والزمالة، الدواير قبائل مثل م مثل الصبايحية بصفوف

عن بمنأى ون ت ح مزغران بأرض مؤقتا ستقرار بل ا برجية

القادر عبد م ا ينظم ال املقاومة ات  : Pellissier, R. 1854). حر

تطلع  (09 ، الفر لالحتالل القبيلية الوالءات توالت وملا

ت مورسي" ا م" بيدو"و" ال عمليا حدود توسيع إ

ال ا فجلب ة، العسكر م قدرا ز عز ذلك واستد ة، العسكر

التامي، بن مصطفى مطاردة أجل من للضرورة، ة عسكر قافلة بيدو

ال  ال ا رفع ن عسكريح ألف مائة إ قواتھ عداد مورسي

نظم ال الشراقة شم ا قبيلة ع والرد واملشاة، الفرسان ن ب

ا آغا(قائد م) برتبة وال ع م ملعاقب س غر برجية ع وما

اير ف فاتح ن سي باغت1842للفر ثم الزالمطة بواد عسكر فقد ،

وسلم م ا ممتل ب من وتمكن شم سا غر جية ل ا م جزءا

م خسار ع م ل ضا اير04و .عو نحو1842ف المورسي توجھ

بأرض التامي بن مصطفى تواجد ان م قاصدا معسكر جنوب

تمكن لكن ية، ر ا ة للذخ مستودع ع يتوفر حيث النكروف

ثم البارود، براميل عض عدا ما أخرى ة ج إ ا نقل من التامي ابن

ا أرضعلم إ فروا قد املنطقة ان س من قسما أن ور املذ ال

يومي م فباغ نوزمط، غابة ماوراء اير7و6أوزالل وأسر1842ف

املختار ولد قادة سيدي املرابط م ضم من عددا م  . م

Pellissier,R. 1854 : 10-11)(إ09و المورسي ال ا عاد اير ف

ا لف و معسكر، شممدينة ا قبيلة ع بالتأث س ملرابط

شم ا قبيلة أما سية، الفر السلطات مع التفاوض لقبول الشراقة
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تصال عيق انت وال ونت وواد مام ا بواد املتمركزة الغرابة

ع ا بطو أحد أج فقد معسكر، إ ران و من ن سي الفر ن ب

موقع اجم حيث ن سي للفر الوالء مام،تقديم ا بوادي ا تمركز

بقيادة نوب ا نحو ة متج المورسي ش ج عن ابتعدت والبقية

منعة ن ع أرض غاية إ سيون الفر ا وطارد التامي، بن مصطفى

مدينة إ ش ا ليعود جدوى دون لكن سعيدة غرب بجنوب

يوم سرى 1842مارس08معسكر من عددا   .ومعھ

مطارد مورسي ال الغرابةاستمر شم ا قبيلة ومالحقة ة

وأزدامة، فليتة قبائل إ وء ال اختار الذي التامي ابن بقيادة

وامتد الوالءات ببعض وظفر القبائل ذه الفر ش ا م ودا

ري بوز قبيلة عرضت و وفرندة، الشلف إ العسكري الزحف

لل ا وطاع ا والء أعلنت ح والس ب وال للقتل ناملقاومة سي فر

عد فيما ا خطا وتبعت ا، ومواش ا وأطفال ا ساء ا ل فردت

بالشلف العر سيدي أوالد وقبائل فرندة، ضوا   .قبائل

أما1842مارس28و معسكر، إ المورسي ال ا عاد

دابروفيل ال انD’Abrouvilleا و بيدو ال ا خلف الذي

عاد فقد الشلف ع يزحف شھ لج أبر ر ش أول مستغانم إ

معسكر1842 بمدينة ة العسكر الفرق بديل ب ذلك عقب ليتكفل

ران و إ ا متوج ا م المورسي خروج عند ا  .وضواح

Pellissier,R. 1854 : 13)  (أن إ شارة تجدر املوضوع ختام و

سنة ائيا ا احتالل عد دخلت قد ا وضواح معسكر 1841مدينة

سنة القادر عبد م مقاومة اية و سية الفر القوات طرف من

ثالثة1847 سيون الفر أنجز حيث الفر يطان س مرحلة
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ن ب وجمعوا ديثة، ا سية الفر ا نايا ب باملدينة جديدة شوارع

حيث يون ور ا واستوط سور، الثالث والضوا ا وقصب املدينة

سنة م عدد إ 1847وصل فرسية ة عسكر مصادر 1.202حسب

ي؛ جانب698أور إ شون ع سيا، م2.695فر م 2.292جزائري

عد فيما منازلھ أصبحت مجتمعون املدينة، بقوا مسلما

أنقاض عن عدد)  (Rozet et Carrette 126: 1850 .عبارة وارتفع

ن زائر ا ان الس وعدد ن ي ور ن القرناملستوطن يات خمسي

إ ليصل عشر و2.000التاسع و1.200مستوطن أو5.000عسكري

ش. (جزائري 6.000 فاي معسكر). 75-2،74ج:1979. م.، تنج ولم

د م سوى ا يبق لم إذ سالم، ة ومحار التنص سياسة من

م فيھ يؤدي ان الذي البيضاء ن الع د م ل تحو عد واحد

ال وأيضاعبد ة، العسكر ات للتج مستودع إ صالتھ، قادر

اثوليكية سة كن إ آخر د م ل ش.  (تحو فاي 2ج:1979. م.،

،74.(  

املعتمدة    :املصادر

ن  -1 سية) . 1999. (ف.أ.دين الفر والعالقات القادر عبد م

زائر ا ية وتقديمالعر ترجمة زائر: ، ا دودو، العيد ومةدار: أبو

ع والتوز شر وال  .للطباعة

سان -2 مال فون ش، شمال) . 1979. (اي سنوات ثالث

قيا إفر ي زائر: ترجمة.غر ا دودو، العيد شر: أبو لل الوطنية الشركة

ي والثا ول زءان ا ع،  .والتوز

3- E. Pellisier de Raynaud.(1854).  Annales Algériennes, 

Paris : Librairie Militaire, Tome 03. 
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القادر عبد م مقاومة دعم ا ودور معسكر   قبائل

دوما القنصل مراسالت خالل   *1839-1837 من

سلطانة. د   عابد

والتار  جتماعية البحوث معسكرمخ جامعة   خية

القادرمن  عبد م تمكن سرقوة عن ن املؤرخ من الكث ساءل

طيلة امل17املقاومة شھ ج استطاع وكيف شسنة، ا مقاومة حمدي

قراءة إ تحيلنا ساؤالت ال ذه عن جابة رما املدة، ذه طيلة النابليوي

املقاومة فيھ تتحرك انت الذي والبي جتما الواقع   .ومالمسة

دوما القبطان مراسالت املصادرCapitaine Daumas  1عت من

ا مفصل ل ش و عكست ال القليلة الثقاالتارخية و جتما لواقع

زائر ل الفر حتالل بدايات مع ا معسكروأحواز ملدينة   .والسيا

ذه ضمن الفرسية، رية ا وزارة إ مراسالتھ دوما فالقنصل

معسكر ملدينة جتما الواقع عن امة و دقيقة تفاصيل املراسالت

ق من معسكر قبائل بدور املتعلقة تلك الشراقةخاصة شم ا بائل

القادر عبد م مقامة وإسناد دعم   .والغرابة

ال املعلومات دقة املراسالت، ذه بع ت ونحن تمامنا إ يث ما إن

القيادة ا يوا دوما ذكراملصادر1ان عن يتحفظ ان وكيف العسكرة،

لم دوما أن ع يؤكد مما التفاصيل، ذه تزوده انت امھال بم يكتفي

بالدرجة*الدبلوماسية تجسسية امھ م انت بل القادر، عبد م لدى

  .و
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منطقة قبائل عن املراسالت ذه الواردة املعلومات فإن وعليھ

صول عن باحث ل ل ة كب مية ا ذات معلومات تبقى معسكر،

الديم ا م و ا تفرعا ا مواقع القبائل، ذه ل قتصاديالتارخية و وغرا

زائر ل الفر لالحتالل و السنوات خالل   . والعسكري

ودعم إسناد شم ا قبائل دور كزع س املقارة ذه خالل من

دوما القنصل مراسالت ورد كما القادر، عبد م   .مقاومة

* Yver (G) , les correspondances du colonel Daumas ,Paris , 
Geuthner,1912. 

ن- 1 أوج ف جوز ملشيور ولدMechlior,Joseph Eugeneو ،

تم04 ا1803س م أ ان الفر ش ا عسكرة مناصب عدة ،تقلد

الفرسية رية ا زارة بو العرية مديرالشؤون ) 1850جانفي03(منصب

بمعسكر فرسا سنة) 1839- 1837(قنصل تو مؤ 1871، م أ  لفاتھ،من

- La vie arabes et la société musulmane ,Paris  1869 
- Mœurs et coutumes de l'Algérie,1858 
- Les kabyles de l'Est, Alger 1844   

بموجب*  القادر عبد م لدى سا لفر قنصال دوما ن ع

التافنة دة   1837معا

شم؟ ا قبائل   من

ذا قبائل شم ا قبائل فإن دوما يةحسب عر أصول ت

يقود* اللية ان الغرابة، شم وا الشراقة شم ا إ تنقسم

ية الدي صيات ال من و و حوى، بن محمد الشراقة شم ا

ان ف الغرابة شم ا أما املنطقة، قبائل الكب التأث ذات
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حاسما دورا لعب والذي لعرج الشيخ ا رمز ولو م يقود

عبد م عة   1.القادرمبا

باملناطق الشر س غر منطقة الشراقة شم ا قبائل شغل

وادي وضفاف راشد، ب قلعة و ج ال ي بلد ن ب الواقعة بلية ا

فرطاسة ل وس العبد، ووادي   .حداد،

امة مجموعات خمسة إ الشراقة شم ا قبائل تنقسم

أوالد:  املحاميد، س، غر ل أ ، العباس أوالد بنحبوشة، ع

معسكر غرب الواقعة املنطقة شغل و ن(العباس ع فروحة،

ن حاس ان،   2).ف

ــــــس ــ ــ ــ ــ ــ خمــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ إ ا ــــدور ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ فتنقســ ــــــة، ــ ــ ــ ــ ــ الغرابـ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ا ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أمـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ امــ ــــات ــ ــ أوالد: مجموعــ ــــومر، ــ ــ عــ ــــن ــ ــ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــيدي ــ ــ ســ ــــيل ــ ــ شاشــ امل

العبد أوالد الواد، شاشيل امل العزاوة، الواد،   3.عبد

ــــــل*  ــ ــ قبائـ خ ــــار ــ ــ تـــ ــــن ــ ــ عـــ ــــات ــ ــ ــ املعلومـ ــــن ــ ــ مـــ ــــد ــ ــ ـــ ــــرللمز ــ ــ ــ أنظـ ــــم ــ ــ شـــ ا

امة ال   : الدراسة

Las pinasse(H), les Hachems de Mascara , in 

Revue Africaine 1897   

 1 - Yver (G) , les correspondances du colonel 

Daumas ,Paris , Geuthner,1912.P 651. 

2- Idem , P 09 

3- Idem , P 612 
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قبائل القادرعند عبد م موارد بأماكن شمجدول   1ا

املجتمعــــــــــــــــة القبائــــــــــــــــل

املوارد   دفع

ــــــــــــــــــــــــــــان وم نــــــــــــــــــــــــــــوع

  املوارد

ن املعنيــــــــ ن املشـــــــرف

م طرف   من

ــــودة ــ معقـ ــــ ــ ـ ب ، ــــراوة ــ مغـ

، ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ي ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـــ أوالد ،

أوالد ، ــــاقرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقـــ

ــــيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شاشـــ م ، ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ مو

ع   سيدي

ــــورة300 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : مطمــ

ــــــوب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حبــ زرع،

ــــن ــ ــ ــ بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــــيدي ــ ــ ــ ســـ

ل ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ ــــومر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

س   غر

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قايـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ي ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـــ

شاشيل   امل

لأل  خاصة ــــورة400  مموارد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطمـ

ــــن ــ ــ بـــ ــــادة ــ ــ قـــ ــــيدي ــ ــ ســ

  مختار

ــــوءة5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مملـ ــــرار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ

ي ــــلطا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالســ

دورو200000

ي ــــبا ــ ــ ــ ــــة/ اســ ــ ــ ــ مدفونـــ

ح ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ ــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحــ

ــــدي ــ الـ ــ ــ ــ ـ م ــــيدي ســـ

قادة   سيدي

  

أوالد ــــواوقة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

، ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العــ ــــيدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــــة،أوالد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العواونـــ

تقاقرة ،   مو

ــــورة361 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطمـ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مو ــــيدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حواجـــ ــــرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـــ

س غر ل   س

محمد اج   ا

ــــرة ــ ــ ــ ــ ر ــــب، ــ ــ ــ ــ ز ــــن ــ ــ ــ بـ أوالد

أوالد ــــوة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ أوالد

أوالد راوي، ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــورة100 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطمـ

ل ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ ــــرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ بر

س   غر

ــــــن ــ ــ بـــ ــــد ــ ــ ــ أحمـــ ــــيدي ــ ــ ــ ســ

هللا   عبد
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أوالد ــــــس، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ و ــــيدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

يم   إبرا

ــــة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كرامســ أوالد

ــــر، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ناصـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ب درادب،

اوالد س، ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غــ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ أ

أوالد ــــــف، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يخلــ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ احمـ

اوالد ، ــــرارة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الغــ

أوالد ــــراوي، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املغــ

  حسان

ــــورة500 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطمـ

ــــرب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـــ ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ببوز

أوال  ــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ب د

  يخلف

هللا ــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبــ ــــيدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

الكرطي   بن

ــــة ــ ــ ــ ــ طعنـ ــــ ــ ــ ــ ـــ ب ــــة، ــ ــ ــ ـــ لو ا

الواد شاشيل   م

ــــد50 ــ ــ ــ ــ عنــ ــــورة ــ ــ ــ ــ مطمــ

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ رو ب ــــاج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا

  بتغنيف

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبـــ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ محمــ

  القادر

ــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ أوالد ــــة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للعبنـ

ــــيدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ أوالد ــــة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دو

  عصمان

ــــورة50 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطمـ

ــــــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ يوســـ ــــيدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ا واد ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنـ

  ببوحنيفية

ــــة ــ ــ ــ ــ طيبــ ــــن ــ ــ ــ ــ بــ ــــيدي ــ ــ ــ ــ ســ

  القا

أوالد ــــد، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املحاميــ

ــــ ــ ــ ــ ــ سالعبـ ــــــ ــ ــ ــ عــ أوالد اس،

ــــھ، ــ ــ ــ ــ ــ دلـــ أوالد ــــاس، ــ ــ ــ ــ ــ بلعبـــ

ــــم ــ ــ ــ ــ ــ شــ ا ــــون، ــ ــ ــ ــ ــ دنــ أوالد

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ عبـــ اوالد ــــراقة، ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

  الواد

ــــورة1000 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطمـ

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بفرطاسـ

ــــاي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البــ ــــورة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بمطمــ

ة5( كب   ) كروم

حدة بن   عدة

1- Yver (G) , opcit, P622   
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دول  ا ذا نا با ان س ما   :إن

يخز م ان ال القب ذه بو ا مطام مجموع اأن

شمعند ا موارد2100قبائل غ مدى عكس العدد ذا و مطمورة

بوب ا من القبائل  ذه

اء الص مقامات من بالقرب انت املطام ذه مواقع أن

م واقع مع شم ا تفاعل مدى املتواضع رأينا عكس ذا و ولياء و

الص ألضرحة الواسع شار ن بذلك املتم ، غرسالدي ل س اء

سيدي ، مو بن سيدي يوسف، سيدي مختار، بن قادة سيدي كضرح

عومر بن  .ع

  ان القادر عبد م فإن املوارد، ذه سي ع املشرفون أن

قائد ي ن ك ية، الدي الزعمات أو القياد أو القضاة ن ب من م عي

ا والزعيم طيبة بن سيدي والقا بتغنيفاملشاشيل، ي رو ب   .اج

املطامال ذه تمون انت  ؟كيف

ــــرائب ضــ ــــن مــ ــــل القبائــ ــــھ تدفعــ انــــــت ــا ــ بمــ ــــام املطــ ــــذه ــ ــــول تمــ انــــــت

ــــان ــ ــ ــ ــ ـــ ــاتھ ــ ــ ــ ــ ــ وقضـــ ــــواده ــ ــ ــ ــ وقــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ م ــاء ــ ــ ــ ــ ــ فخلفــ ــــاة، ــ ــ ــ ــ ـــ وز ــــور ــ ــ ــ ــ عشــ ــــن ــ ــ ــ ــ مـــ ــــرعية ــ ــ ــ ــ شــ

ــــبة ــ ــ سـ بال ــــع ــ ــ الريـ ــــل ــ فصـــ ــــالل ــ ــ خـ ن ــــرعيت ــ ــ الشـ ن ت ــــر ــ الضـــ ن ــــات ــ ــ ـ ــــلون ــ يحصـــ

ــــ ــ موســ ــــاء ــ أثنــ ــــيف ــ الصــ ــــل ــ فصــ ــــالل ــ وخــ ــــاة، ــ ــ الز ــــع ــ ــــور،مــ ــ العشــ ــــاد ــ صــ ا م

ــــة ــ يـــ العي ــــدفوع ــ الـــ ــــول ــ بقبـــ ــــاءه ــ ــ خلفـ ــــأمر ــ يـــ ــ ــ ــ ـــ م ـــــــان ــ ــا ــ ــ ــــال،(كمـــ ــ ــ غـ ــــول، ــ خيـــ

ــــل ــ ــ ــــــن)ابــ ــ مـــ ــــات ــ ــ كميــ ــــا ــ ــ ــ دفوعا ــــ ــ ــ ــ ــــيف ــ ــ تضــ ــــل ــ ــ القبائـــ ـــــت ــ ــ انـ ــا ــ ــ ــ مــ ــــادة ــ ــ وعــ ،

والصوف الزتون ت وز والزدة   .العسل

 ذه ستعمل انت  ؟املواردكيف

عبد م جعلت املوارد ذه ل اتجية س مية إن

و ، وغذاء ن تمو من يوش ا تحتاجھ انت فيما ا ستغل القادر
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ضد القتال يجة ن للتلف ا أراض عرضت ال القبائل ض عو

واملعوزة ا م ة الفق وإعانة املستعمر  .قوات

ا بتصدير قوم و لوكالئھ بوب ا من الكث يع ي م ان

س فر نحو و، وأرز شرشال، س، ت ميناء خاصة،ع وإسبانيا ا

أولية ومواد ة أس من يحتاجھ ان بما املوارد ذه مقايضا

والنحاس( والرصاص ان)الفوالذ وما ية ر ا صناعتھ لدعم

ات تج من شھ ج   .يحتاجھ

  :خاتمة

ا   م ب شم ا قبائل ان نجد ة املقار ذه ختام

ا العمود حقيقة لت ش قتصادي ا ووز لفقريالديموغرا

ة املحور القبيلة تصبح الن ا ل أ ما ذا و القادر، عبد م ملقاومة

القادر عبد م دولة   .سي

بليوغرافيا   :ب

- Las pinasse(H), les Hachems de Mascara , in 

Revue Africaine 1897   

- Yver (G) , les correspondances du colonel 

Daumas ,Paris , Geuthner,1912 
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س التأس إعادة إ التفكيك معسكرمن منطقة اصة ا   املنظمة

القادر. د عبد بلوفة تلمسان،جيال جامعة ثار، و خ التار   قسم

  :مقدمة

زائر ا ة ر التحر الثورة لتحض سري تنظيم س تأس فكرة إن

الثانية،قديمة العاملية رب ا عد ت ناضل. ن شباب ا نا حزبوت

زائري  ا املدعمة،الشعب واملنضمات الديمقراطية ات ر ل نتصار حركة

اير ف املنضمة س تأس قرار أتخذ التنظيم. 1947لھ، ذا من الغرض ان و

ر التحر ش إطارات إعداد ن) 1956:138س،.ف.زغلول .(و حس وحسب

اصة ا املنظمة ان أر يئة ل اجتماع أول وقع أحمد، نوفم13يومآيت

بلوزداد1947 محمد رئاسة لعمل .تحت ثالثة محاور تحديد تم وخاللھ

و ة:املنظمة س جمع ع والعمل يديولو و العسكري، ن و الت

ة املس الثورة ملباشرة استعدادا ة  )(Ait ahmed, H,1990 :123والذخ

داف ذه تحقيق غية ع،و اصة ا املنظمة ااعتمدت عمل ة السر

زائر ا مناطق مختلف ع ا لعناصر ي انتقا رقام...وتجنيد واختلف

إ البعض ب فذ اصة، ا املنظمة وخاليا أفواج ضمن ا أعداد تحديد

إ املنخرط الشباب عدد ،)Boudiaf, M, 1976 :15(شاب1500إحصاء

ب د حدد خر أو(vatin.z-c .1983268)منخرط1800و شاب3000،

)Ben Bella,A, 1990 :21 .(منخرط4500أو(courriere.y.1968:64)فكيف ،

معسكر؟ منطقة املنظمة وضع ا؟ ان شاف اك اسات ع ا انت وما وما

ا؟ شيط ت إلعادة لول ا و   التداب

معسكر -)1 العام: منطقة التار   :طار

يوم معسكر مدينة الفر ش ا مقاومة1841ماي30احتل عد

غية املنطقة عديدة يطانية اس مراكز ستعمار وأقام منظمة شعبية

يطان س و غو .ستغالل بار ا او1858) املحمدية(وم الي ) غنيف(و

ال. 1870 انتوادي ف ن وع اشرو 1872 اغية قادة(و وفروحة) سيدي
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ع؛( 1874 ة، دا عبد) 2001:15بن م لواء تحت الشعبية املقاومة لت وش

زائري ا الدين م بن قمة)  1847- 1832(القادر ا وخارج معسكر بمنطقة

املحتل ضد ة واملواج ية استطاع. الت م ألن املجاالت ل والتنظيم

ديثة ا ة زائر ا الدولة وأسس قواعد ديمراد،ك،(إرسال )  34: 2003بن

معسكروتواصلت بمنطقة ة زائر ا الشعبية ب.نتفاضات ثورة غرار ع

ن. 1914شقرانن العشر القرن مطلق تبلور. ومع سيا نضال بوادر بدأت

ا ا واتجا ا داف أ اختلفت سياسية وأحزاب وجمعيات نوادي شكيل

إدماجية إ . من وداعية واجتماعية ة و وتر ية دي التاموإصالحية ستقالل

العمال قبل من قيا إفر شمال نجم تأسس خ تجاه ذا وضمن

س ببار نانت بضاحية ن اجر ودعا1927امل اج ا مصا رئاسة وتحت

سا فر عن زائر ل التام ستقالل إ زب ا ذا.ذا لقي. وجراء فلقد

ل وا واملنح الشعب. 1937مارس11و...... 1929املضايقة حزب تأسس

رئاسة تحت زائري ا ا ثور ا توج ر وأظ النجم سليل و الذي اج ا مصا

ا قبل) Jukien, ch-a, 1972 :132(وا منخرطيھ عدد 3000قرابة1939بلغ

ومساند،)Jukien, ch-a, 1972 :132(منخرط متعاطف آالف عشرة أو

)Kaddache,T2, 1993 :614(خالي عدد لغ و ران، و عاصمة الشعب حزب ا

خاليا:بـ1939مطلع و) Simon J, 1998:22(سبعة اليا ا وتأسست

تلمسان مثل ران و عمالة ت،مدن تموش ن وع ران وو بلعباس سيدي

صائفة...ومعسكر من بلوفة(   1936بداية شار) 34: 2002. ع.جيال ان واجھ

م زائري ا الشعب حزب عديدةوتوسع ات صعو زائري ا الغرب نطقة

ا سبع: م عادل انت ال ران و عمالة مساحة وشساعة تصال ة صعو

سا فر مساحة لت)Tinthon,R, 1950 :40(مرات ش وال مركزا،، كذلك

خرى  بالعموالت مقارنة ما م يطانيا ية. اس اليمي حزاب و للمنضمات ان و

منذ املوحدة سية ستغالل1936الفر ادة ز خاص تأث بالعمالة

يطان س الثانية)Koermer,F,1973 :587(و العاملية رب ا بداية إ إضافة

منذ سا فر تم03إعالن نائية1939س ست ام ح و طوارئ . حالة

سيا شاط أي ومنع زب ا حل ا موج من. و الكث اعتقال ثم بل
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ا الشعب حزب مطلعمناض مع ران و عمالة م عدد بلغ  1941زائري

منخرط500: زب) Kaddache M, Opcit, 1993 :610(عضو ا م،وقادة وم

سياسية ملحاكمة عرضوا اج ا ام. 1941مارس28مصا بأح م أذ

ومساندي) Simon.J, opcit, 1998 :98(قاسية منخرطي من آخرون عرض و

املراقبة إ زب عةا املولود،واملتا جلول بن ولد ع جاكر م 1914وم

ع بابا ران–ب و ملقاطعة العام ن م ر تقر وصف والذي معسكر،

لية20الصادر ط1942جو ا  ,A.A.W.O, cart :2262(بالعنصر

juin1942 (الوطنية العناصر ع الرقابة ة ستعمار السلطة ال"وشددت

ب ةوصفت ط حال،"ا مثل القتال ات ج من العائدين نود ا ح ووقع

غو بار مدينة من شبا لية- املحمدية-ثمانية  DAWO, CIE( 1942جو

n° :373, Juillet 1942 ( الطوارئ حالة مستمرا،رغم الوط شاط ال بقي

يوم سلمية رة مظا تنظيم املدينة دت ش حيث ر01معسكر وو1943أكتو

الفطر عيد ا. يوم ف الشرطة150- 40شارك ر تقار باختالف شاب،

بإطالق ا ف طالبو زائري، ا الشعب حزب عناصر من م أغل ة، ستعمار

ن السياسي ن واملساج ن املعتقل لم) DAWO, CIE n° :696, Oct 1942(سراح

م عدة ن ب واتصاالت سيق وت تخطيط ا سبق بل ة، عفو رة املظا : دنتكن

م م اص أ بھ قام بلعباس، وسيدي مستغانم معسكر، ران لفاوي:و ب

ر طا ولد ن حس قايد مصطفى، سطمبو أحمد، ر طا  ,DAWO(محمد،

cart :447, Aff.Musulmanes, Oran 1943 (توقيف عقب ر املظا ذه جاءت

القادر عبد وسايح عباس ع،فرحات سية الفر السلطة رد انتظار و

زائريالب ا الكشفية... يان فواج شاط تزايد انتظار ظرف وكذلك

منذ تزايد املؤسس قدام فوج لدى خاصة دحو1938محليا، بمبادرةمن ،

حوا الفوج وضم إصال20عثمان، توجھ ذا و و  .DAWO ; Cart(عضوا

4063, CIE 173, Oct1942  (رة املظا عقب الفوج ذا أدركت....وحل

التنظيما ع املنطقة وامتداده الوط التيار خطورة ة ستعمار لسلطة

الغرض ذا ول سالمية الكشافة وأفواج زائري ا الشعب زب لم.السري

فوج اعتماد مطلع" الوداد"عطى الة1943بوحنفية بودر ترأسھ الذي
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الس قبل من فيھ موثوق يكن لم خ ذا أن ون ل ةجيال ستعمار ( لطة

ي سنة) 39: 0820. أ.علوا مطلع عرف املضايقة، ذه ميالد1944ورغم

و أخرى كشفية غو: أفواج بار النور وفوج-املحمدية–فوج " الفوج"،

ة ستعمار دارة ر تقار حسب إصال توجھ ذات عقب) 36.نفسھ( سيق

مظا انت الثانية، العاملية رب ا أخرى1945ماي08راتاية مناسبة

إقدام رغم ا، حول زائري ا الشعب التفاف وتأكيد الوطنية املطالب إلثبات

بلغ زائر، ا عامة الكث واعتقال ن ر املتظا قمع ع الفر ستعمار

معسكر ن املعتقل معتقال: 1945جوان. عدد ن وثالث  DAWO, CIE(ثمانية

n° :125, Juin1945 (ان و رب ا عد معسكر السياسية الساحة شطت

مثل لھ مدعمة ومنظمات الديمقراطية ات ر ا نتصار ابفركة الش وج

منذ املؤسس ة زائر ا سالمية دبية1943للكشافة بة الشب ومكتب ،

ر أكتو املؤسس نتصار1947املسلمة حركة من عناصر عض ضم الذي

ب(  عجيال املنظمة) 171: 2011.لوفة فرع تأسس ، العل شاط ال موازاة و

وكيف ا، داف وأ املنظمة ذه مبادئ فما معسكر منطقة اصة ا

ا؟ بلوغ إ   سعت

اصة-)2 ا داف: املنظمة و   :املبادئ

الشباب وطاعة ا عمل ة السر مبدأ ع اصة ا املنظمة اعتمدت

ح لألوامر، ثمانيةاملنخرط ع احتوى الذي للمنظمة الداخ النظام دد

والص البدنية والقدرة اعة ال العناصر، اختيار س ومقاي شروط مواد

طيئا و انتقائيا التجنيد ان ا. ف تجنيد املراد العناصر إخضاع عد إال يتم وال

واملراقبة ة التجر اصة) Chevalier.J, 1958 :90(إ ا املنظمة تكن لم

الديمقراطية ات ر ا انتصار حركة عن ومنعزلة سري. منفردة جناح انت بل

ا ل ع تا عسكري ام) Kiouane.A, 1999:191(شبھ امل تحديد أجل ومن

ة والسر نضباط تنظيم،واملسؤوليات عن عبارة اصة ا املنظمة انت

القادة إ القمة من أفقي الع. رمي ان ر قيادة من عبداية توا ال امة

خاليا وللقيادة بلة بن أحمد ثم أحمد، آيت ن حس ثم بلوزداد محمد ا قياد
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والدعم تصاالت والنوا......مختصة العامة مستوى ع فوزعت.أما

مقاطعات إ عمالة ل. ل يا ال ذه وضع واستغرق مناطق إ مقاطعة ل و

ر أش ستة ت قار لة طو   )Kaddache.M et Sari.D, 1989 :105(مدة

معسكر-)3 منطقة اصة ا املنظمة شاط و ل   :يا

ال طو وقتا ران و عمالة اصة ا املنظمة ل يا وضع . استغرقت

أواخر إال يكتمل حمو. 1948ولم العمالة املنظمة مسؤول ل ولعب

العمالة مدن ع العناصر تجنيد ا محور دوما س التحقحي،بوتليل ث

ان زائري ا الشعب حزب منخرطا أو مساندا أغلبھ شباب باملنظمة

سبة بال ن وعشر سعة إ سنة ن وعشر عة أر عن د يز ال عمره معدل

والزمر اليا ا منطقة)Carlier.o, 1995 :284(لرؤساء ران و عمالة لت ش ،

ن،)Zone d’oran(واحدة ناحيت إ الن) Régions(قسمت وضمن : احية

املعسكر من ل الثانية والناحية وتلمسان ت تموش ن وع ومستغانم ران و

وسعيدة ق. وتيارت رم املحلية فواج لت املنظمةاوش لشبكة عدي

شاط و زب ا وتمركز التجنيد قوة حسب ا عداد وتناسب اصة، ا

  .الشباب

اصة ا املنظمة فرع تأسس س تليل بو حمو من انبمبادرة و معسكر،

رأس ومدين: ع و القادر عبد طي من ل بقيادة ن فوج وضم القادر، عبد حمو

  )  DAWO. Cart : 4480, PRG. Mascara, 1950(غدادي

عديدة اال أش اصة ا املنظمة شاط ليلة. اتخذ ران بو املركزي يد ال عت و

للمنظمة1949أفرل5- 4 ى ك مبادرة ا. أول ان مو ع صول ا ا م دف الو ل

ثالثة ع صول ا ثم املركز، اقتحام عد وفعال وثورة س عمل أي عصب ال

قديم فرنك ن عناصر) Yousfi, M , 1985 :98(مالي عرض العملية، ذه عقب

ومضايقات، اعتقاالت إ زب ل ومساندين ن منخرط وأعضاء اصة ا املنضمة

د" وأصبح ا واملحرممجرد واملمنوع املحظور باب من اصة ا املنضمة عن " ( يث

21 : Yousfi ,M op cit , p ( 
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حق ة ستعمار دارة ا اعتمد ال خرى جراءات ن ب ومن

زائري  ا الشعب حزب من: مناض م وطرد شاط أي مزاولة من م إيقاف

فوج قائد ، مو داودي حال و و م، عمل عملمناصب ان كشفي،

مولود موفق ال ول بمعسكر املياه ة عضو1922بمص بمعسكر،

ماي أحداث مفجري من زائري ا الشعب عليھ1945حزب حكم سعيدة،

لسنة1945نوفم العام العفو عد سراحھ أطلق ثم ،1946 )DAWO. 

PRG , District d’oran, 1945 (الشب اصة ا املنظمة ناونت و ت املنخرط اب

ادفة عملية نظيم ب ة ستعمار السلطة ت وواج نيا وذ ا ومعنو بدنيا

اشرو اري التذ النصب ب بتخر ة دشنھ–ورمز والذي قادة، سيدي

نجالن ايدمون مارسيل زائر ل العام اكم ر15يومM.E Naeglenا أكتو

م1949 لذكرى إحياء ص آالف خمسة ورمزابحضور القادر، عبد

سالمية سية الفر نكرت)   DAWO CIE N°368 Oct 1949(للوحدة واس

ت واعت ن التدش ذا الديموقراطية ات ر ل نتصار ة"حركة معنو انة إ

مناضل وأشرف لألك وعن) Ibid" (وخلقية موزع شور م ع بھ ونددت

ا اف ق نفذ)  L’etoile Algerienne ,30/10/1949(طر أخرى ة ج ومن

خضراوي بومدين، غدادي من ل مش اصة ا املنظمة من ي فدا فوج

ارة و سن عوم ن و القادر عبد نون بن القادر، عبد طي بومدين،

نظرا بالنجاح لل ت لم العملية أن إال اري، التذ النصب تدم محاولة أحمد،

وال املخبأة الكيميائية املادة أصابلفساد الذي والعطب املياه، ا إل ت سر

اللغم و).   Harbi ,M, 1993 : 75(فتيل ا رمز عا طا العملية ذه ت س اك

ة ط وا ة املشبو العناصر ذه صد ي ظل الذي لالستعمار ة موج رسالة

من بداية اصة ا املنظمة كشف حادثة1950مارس18ح من انطالقا

سة     .ت

اسا-4 ع معسكرا منطقة اصة ا املنظمة شاف اك   :ت

ران و عمالة اصة ا املنظمة عناصر ضد و عتقاالت بدأت

ل أفر ر ش من1950مند أك ن املوقوف عدد آنذاك لغ و ع150، عنصر



 جياليل بلوفة عبد القادر. د              املنظمة اخلاصة يف منطقة معسكر من التفكيك إىل إعادة التأسيس     

227 

إيقاف تم املوا ر الش و عديدة الشباب84نوا من م أغل ص

)DAWO, SLNA n° 485, juin 1950(و عديدة مدن عتقاالت وعمت ، :

أخذ و ان، غل تيارت، مستغانم، معسكر، ت، تموش ن ع ران، و تلمسان،

شفة املك اصة ا املنظمة وشبكة ن املعتقل عداد عتبار ن ع املدن ب ترت

ا العام،)DAWO, SLNA n° 485, juin 1950(ف اكم ا ر تقر وكشف

املع عدد بأن زائر خل بتار ون ال إ ن واملحول ن بلغ1945جوان01تقل ،

م362 م زائر ا عامة ران106معتقل و عمالة من

)ANOM ,81f783,GGA,Rapport ,juin 1945 (،،عتقاالت موجة وعقب

من بداية ن املساج محاكمة اير12تمت محكمة1951ف أمام مثل أين

ران م47و امل عدد بلغ ما معسكرم مدينة من ن املوقوف م: ن م : خمسة،

املولود القادر عبد املولود1919حلو القادر عبد ي نو و فارس، ن ع

املحكمة)  Ouagouag Abdelkader, opcit, 91-105(بمعسكر1930 وأصدرت

إ ن ور ش عشرة ن ب تراوحت ن م امل ضد قاصية اما سنوات10أح

قامة من املدنيةومنع قوق ا من د  ANOM, 81f783,SLNA(والتجر

n°509-1951(،لدى سواء متوقعا، أمرا اصة ا املنظمة شاف اك يكن لم

الديمقراطية ات ر ل نتصار حركة مسئو أو ركة .ستعمار، ا أصبحت

وإما اصة ا للمنظمة ا بزعام اف ع إما ن، خيار فيھ حرج وضع أمام

ذلك ر... نكران الظا ي الثا املوقف اختيار  ANOM, 81f783,SLNA(. فتم

n°509-1951(  

ظروف مسائل وإثارة م عائال ومساندة ن املعتقل عن الدفاع أجواء

ل ي شيط ت إلعادة سياسية محاوالت عدة ناك انت م، و م اعتقال

ة ج من جديد من اصة ا املنظمة عث و وتفعيل ة، ج من زب   أخرى ا

حل حيث ران، و لعمالة اج ا مصا ارة ز انت طار، ذا و

و اليا و معسكر الذي1950مارس21- 19) غنيف(بمدن محمد وخيضر ،

بمعسكر ستخبارات27/09/1950حل مصا ر تقر وحسب ،
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شيط ت إعادة أجل من ر ع ون ي ارة الز ب س فإن ة، ستعمار

السر    (DAWO,SLNA n°713, Sept 1950)يالتنظيم

ا وتداعيا اصة ا املنظمة شاف اك بأزمة ة املتم الظروف ذه و

صة عو ل مشا بروز من الديمقراطية ات ر ل نتصار حركة زة أج ع

ن( املعتقل عائالت مساندة التعذيب، مسألة م، ودعم ن ر...)املساج ظ ،

نا ا أي ركة ا جنا ن ي السري تداخل والتنظيم العل روج. ح ا وقصد

ات ر ل نتصار حركة لة ي أعيدت الصعبة، الوضعية ذه من

ل أفر مند أصبحت إذ ران، و عمالة قبل1950الديمقراطية من تدار

و املقاطعات عن ممثلون ا و محمد، راوي رئاسة تحت ة و ج نة

معسكر، بلعباس، سيدي تلمسان، ران، لو رأس ع ومستغانم تيارت

عام ن وأم وي ج مندوب   .مقاطعة

وي  ا املندوب تحت معسكر مقاطعة انت مصطفي: و اسطنبو

ن املنخرط عداد لغ و عام، ن كأم ميلود  DAWO.SLNA)عضوا70وجي

n° 309 ,Avril 1950)ن مع عدد تضم و ناحية، تمثل مقاطعة ل انت و

املقاطعات اليا (Sections )من (DAWO.SLNA n° 309 ,Avril 1950)وا

معسكر الديمقراطية ات ر ل نتصار حركة قسمات مجموع مارس(بلغ

مسؤولية) 1950 تحت قسمات، ستة اصة ا املنظمة شاف اك ة ف أي

قسمة ل رأس ع ، اسطنبو النحو: مصطفى ع م و القسمة، مسؤول

  : التا

القسمة القسمة  قائد

و  القسمة

الثانية  القسمة

الثالثة  القسمة

عة الرا  القسمة

امسة ا  القسمة

ي العر سايح  بن

الشيخ ة شو  ع

ع بن ام  ل

القادر عبد  مرزوق

قادة شنان  بن
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السادسة حنيفية القسمة بن  

(ANOM, 92//484, PRG , District d’Oran Mars 1950)  

آخ غي ور،وطرأ ش عد ران و عمالة نتصار حركة ل ي ع ر

مند ما1950أي و ن، واليت إ مقسمة فدرالية عن عبارة فأصبحت ، : 

الثامنة- ران: الوالية   و

التاسعة- دوائر: الوالية خمسة وضمت ي، را الو نوب وا : معسكر

  :و

وسعيدة، -  معسكر مدينة قسمات ضمت ال معسكر وخاليادائرة

ي وج او حاليا(بالي س ن) غر املنخرط عدد لغ و وحنيفية و ر ا ن وع

حوا   .عضوا120ا

دوائر - إ واملشرة: إضافة وسعيدة القنادسة الصفرة،   (ANOM ,81 F 776)عن

اصة- 5 ا املنظمة س تأس  :إعادة

السي العل ناح ا ل ي بأن فنالحظ سبق، ما خالل طرأمن زب ل ا

منتصف مند تجديد ا ساب1950عل الك ا تجديد إ وس زمة، ة مواج قصد

ال معسكر ولعبت راف، و والقرى املدن باتجاه أوسع جغرا وإطار شعبية

شؤون إدارة مة بم التاسعة"اضطلعت مجال" الوالية خاصة ا، ما م دورا

والدعاية" لد"تصاالت ان و قيادة، تحت خاصة ذا، ا كب شأنا معسكر ائرة

ستخبارات ومصا تقاررللشرطة عدة معسكرضمن ووصفت مصطفى اسطنبو

فرسا أمن ع ة ط ا أي ساسة، ا باملنطقة  ANOM, 92 //177)الفرسية

,GGA,PRG,ORAN ,1952) 

م عديدة مناطق سري تنظيم وجود إ أخرى تقارر زائر،وأشارت ا ن

سمية عليھ يلتقي (Légionnaires) "الفيالق"أطلق الشباب من مجموعات من ل مش
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العصابات وحرب العسكرة اتيجية س حول مواضيع تدارس و العسكري  للتدرب

(ANOM , 92// 106, GGA, Bulletin , Avril 1951) 

مركزي رم التنظيم، ذا مديرة(ول ثال) نة مستوىوفيدراليات ع ثة

واحدة ل رأس ع الوا: العماالت، برتبة ران. مسؤول و عمالة ل رأس ع ان : و

السالم عبد امللقب مسعودي ي الشبانية،زتو املجموعات ذه ) الفيالق( وتأسست

تيارت معسكر ت، تموش ن ع تلمسان، مثل ران و عمالة من ات ج  , ANOM) ...عدة

92// 106, GGA, Bulletin , Avril 1951)  

قبل من مس و داخ"و الداخ" نظام النظام مع شابھ نقاط عدة لھ

اصة ا   (ANOM , 92// 106, GGA, Bulletin , Avril 1951) للمنظمة

  :خاتمة

ات ر ل نتصار حركة ق وما اصة ا املنظمة شاف اك إن

جراء مصاعب من ست"الديمقراطية ةاملؤامرة مة" عمار عز من ينل لم

السري  م شاط مواصلة عزم و قدما الس ن تظر.املناضل ي لم

ل أفر ر ش ا مؤتمر ا أصدر ال نتصار حركة عليمات 1953املناضلون

س تأس ذلك قبل بادروا بل اصة، ا املنظمة شيط ت إعادة إ والداعية

ديدة" ا اصة ا ا" (املنظمة من) لفيالقنظام مناطق عدة رت ظ ال

أواخر مند معسكر منطقة ا وم ران، و ما1952ومطلع1951عمالة و و ،

أجل من للعمل الشباب ؤالء عزم املس"يؤكد ة" الكفاح ملواج وسيلة

زائر ا الفر   .ستعمار
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واملراجع املصادر   :قائمة

I- ية العر  :باللغة

 :املراجع -1

ك - ديمراد شربن عبقري، ي حر ومخطط دولة رجل القادر عبد مال،

س، بار سا، فر زائر ا ة  .2003سن

الديمقراطية - ات ر ل نتصار حركة القادر، عبد بلوفة جيال

ران و ط)1954- 1939(عمالة زائر،1، ا اللمعية، دار ،2011. 

الوطنية - ركة ا شاط الكشفية ركة ا دور أمال، ي علوا

ن ب ما زائري ا بالغرب ة زائر   1936ا

ران،1954و و امعية، ا املطبوعات ديوان ،2008. 

ن، - للمالي العلم دار زائر، ا ثوار مع عشت سعد، فؤاد زغلول

وت،  .1956ب

امعية -2 ا  :الرسائل

الثوري - ود املج معسكر منطقة امات إس عدة، ة دا -1954(بن

ماجست)1958 رسالة ران،، و جامعة خ،  .2001التار

زائري  - ا الشعب حزب شاط القادر، عبد بلوفة حركة-جيال

ران و عمالة الديمقراطية ات ر ل رسالة)1954-1939(نتصار ،

ران، و جامعة خ، التار   .2002ماجست

 

-En langue française 

1/ Archives : 

A/ direction des archives de la wilaya d’oran : 

- DAWO, - carton, 4477 I 9 : PPA ordre général 

 Bulletin CIF et presse (1942-1949) 

 Personnages politique…. 

 Affaires musulmanes 
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- Carton 4480, surveillance des indigènes. 

 CIE, juillet 1943, 1945 ,1950. 

 CIE, PRG, district d’Oran 1949. 

 SLNA .. Avril – juin 1950 

- L’Etoile Algérienne, du 30/10/1949. 

B/ Archives nationales d’autre –mer ( ANOM – Aix en 

Provence –France) 

- ANOM, 81F 783 : Rapports GGA et police ( 1949-1955). 

- ANOM, 92 //484 : PPA, armé secrété, Rapports mensuels 

(1949-1953) 

- ANOM, 81F776 : Rapports GGA, PR6, Activités du PPA, 

organisation secréte – synthèse de police (1948-1952) 

- ANOM, 92//177 : Rapports mensuels sur le MTLD par 

arrondissements. 

- ANOM, 92//106 : SLNA, Rapports mensuels et presses 

nationalistes. 

2/ Ouvrages : 

- AINAD Tabet Redouane, 8 mai 1945 en Algérie, Ed. OPU, 

Alger, 1987. 

- AIT Ahmed Hocine, Mémoire d’un combattant – L’esprit 

d’indépendance (1942-1952), Ed. Bouchène, Alger, 1990. 

- Benbella Ahmed, Itinéraires, Ed. maintenant, Alger, 1990. 

- Boudiaf Mohamed, la préparation du 1er novembre, ED de 

l’étoile, Alger, 1976. 
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- Carlier OMAR, Entre Nation et Jihad, Ed. presses de la 

fondation des sciences politiques, Paris, 1995. 

- Chevalier Jacues, Nous Algériens, Ed Calmann-levy, Paris, 

1968. 

- Harbi Mohamed, FLN : Mirage et réalité (1945-1962), Ed. 

Naqd ENAL, Alger, 1993. 

- Julien Charles André, L’Afrique du nord en marche, 3eme Ed, 

Ed. Jullard, Paris, 1972. 

- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme Algérien, 

question nationale et politique Algérienne (1919-1951), T2, Ed. ENAL, 

Alger 1993. 

- Kaddache (M) et Sari Djilali, L’Algérie dans l’histoire- la 

résistance politique (1900-1954), Ed : OPU-ENAL, Alger, 1989. 

- Kiouane Abderrahmane, Moments du Mouvement national 

Algérien, Ed. Dahlab, Alger, 1999. 

- Koerner Francis, L’extrème droite en Oranie (1936-1940) 

RHMC, T :20, oct 1973, pp : 568-594. 

- Larnaude Marcel, L’Algérie, Ed. Berger-lexrault, Paris, 1950. 

- Ouagoug Abdelkader, les grands procès – L’organisation 

secrète, Ed. Dahlab, Alger, 1992. 

- Simon Jaques, Messali Hadj (1898-1974) : la passion de 

l’Algérie libre, Ed. trésias, Paris, 1998. 

- Tinthoin Robert, L’Oranie, Ed. Folique, Oran, 1952. 

- Vatin Jean claude, L’Algérie politique – Histoire et société 

3eme, Ed . P.U.F, Paris, 1983. 

- Yousfi M’hamed, l’Algérie en marche – l’organisation secrète, 
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نوفم أول ثورة ود مج معسكر مة مسا من   1954مقتطفات

معسكر.د جامعة سانية، العلوم قسم ة، دا بن   عدة

انة وامل غرا ا املوقع ة شر وال الطبيعية صوصيات ا إن

يو  ا ات وامل خية انةاالتار م معسكر منطقة منحت اتيجية إس

لع من ا ومكن خ، التار ع حياةمرموقة توجيھ امة أدوار ب

اتيجية اس امتيازات من ا موقع ا منح ما بقدر أنھ إال ان، الس

خطار من الكث إ ا وعرض الشرور أيضا ا ل جلب   .فإنھ

أبناء مة مسا فإن مبالغة، دون ومن معرفتھ يجب ما وأول

وليدة تكن لم زائر ا من الفر ستعمار طرد املنطقة ذه

نوفمث أول ن1954ورة وعشر عة وأر مائة إ تمتد بل فحسب

اد مجاال ا أثناء معسكر منطقة انت حيث ا، اندالع قبل سنة

الدين م اد ج ذلك تجسد وقد ومقاومتھ؛ الفر ستعمار

القادر عبد املتتالية)1847-1830(ونجلھ نتفاضات وكذلك بن( ،

ة،ع تنطفئ)  85-84:  2005.دا لم ال الوطنية املقاومة ضمن

ا استقالل زائر ا جاع اس عد إال الوطن من ة ا ذه ا شعل

لواحدة. 1962 ة تجر ا ع لكم أنقل موجزة ورقة إال ذه وما

ل نج مازلنا الذي الثوري العمل تنظيم ة زائر ا املدن من

وجزئياتھ تفاصيلھ من أبنا. الكث محضر أنفس معسكر مدينة ء

ا اندالع قبل ا ومعنو ماديا ا ل واستعدوا الثورة،   .الحتضان

سنة إ ستعدادات ذه عود شأ1947و أ عندما وذلك ،

س بوتليل حمو ة،ع(السيد دا ة)47: 2000.بن السر للمنظمة فرعا

»O.S «حلو القادر عبد املرحوم رأسھ ع ن وع بن(بمعسكر
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ة،ع ة،) 48 :2000.دا الثور اليا ا ن و ت التنظيم ذا شرع

يئة و التقليدية، القنابل وصنع العصابات، حرب ع ب والتدر

للثورة استعدادا ئ   .املخا

املنطقة، ذه أبناء عض ا ف شارك ال العمليات ن ب ومن

ليلة ران و د بر ع وم بن07/04/1949ال عوم بن أمثال من ،

دا(زرقة اري)48: 2000.ة،عبن التذ النصب سف ومحاولة ،

اشرو ب القادر عبد قادة(لألم يدار)سيدي ا أحمد السيد ومن. ،

املنظمة ن و ت للثورة، عداد ود ج ع تدل ال املؤشرات

مجموعات وأنصاف مجموعات من ون تت لفصيلة ة   .السر

القادر عبد طي من ل ان ن ح ت(و بوش ) وفاملدعو

غداد ومدين غدادي(و من) املدعو كال فإن مجموعة، يرأس

القادر عبد وغرارة و القادر، عبد ي نو قدور (السادة ) املدعو

مجموعة نصف يرأس الدين نور ومعباد أحمد، ارة ف.و اع وقد

السري الفرع أعضاء م» O.S«جميع بأ القبض م عل ألقي ممن

حول ة عسكر بات تدر أماتلقوا ھ، التمو وطرق العصابات حرب

املنظمة داف بأ ا جميع فذكرت م افا واع م حا   :تصر

الدين-1 نور معباد تحّرر«: السيد وطنية لثورة التحض

سا فر ة ملحار منظمة شاء وإ زائر،   .»ا

القادر-2 عبد ي نو السري«: السيد العسكري ن و الت

زائر ا استقالل أجل   .»من

القادرالسي-3 عبد حلو خلق«: د يتمثل املنظمة دف إن

ديد ا زائري ا ش ل   . »إطارات
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القادر-4 عبد قادري سري«: السيد ش ج شاء ةإ ملحار

سا   .»فر

حة-5 فر بن دلعة لتصعيد«: السيد ة سر منظمة شاء إ

سا فر ضد الثوري   .»العمل

أحمد-6 لكحل زائر«: السيد ا ر تحر أجل   .»من

دحو-7 دالى ية«: السيد عر ة ر تحر  (» حركة

Ouagouag ,A.1989 :143-144.(  

التنظيم من دف ال وضوح افات ع ذه من تج ست

إخراج ع قادرة ة قو ة ثور ة ج ن و وت ش ج تأليف و و السري

وسيلة املس الثوري بالعمل يمان وكذلك زائر، ا من سا فر

ال  وخيارا البالد ر عنھلتحر عبارة. بديل ذلك ع تدل ة«كما محار

الثوري العمل ق طر عن زائر ا ر وتحر سا ع» فر وردت ال

ميع ا   .ألسنة

نوفم أول ثورة خ لتار اد ا الدارس بأي1954إن يمكنھ ال ،

العلم من مبلغھ ان ما م ا ع وقا بجميع حاطة حوال من . حال

زائ ا الثورة عظمة لوأمام غطية ع القدرة وعدم ة، ر

ذا ومن ا، وخبايا ا أسرار عن ديث ا ا يتطل ال وانب ا

شارة واملركز الوج العرض ذا حدي يتعدى ال فقد املنطلق

ود املج ز العز وطننا مناطق إحدى امات إس م أ عض إ

معسكر منطقة و أال ة زائر ا ر التحر رب فيما      .الثوري

ي الفدا العمل منظمة:يخص فدائية عملية أول تنفيذ أي(فبعد

النظام من ت) بأمر الس يوم  Echo d’Oran du)1956-09-08مساء

Dimanche 09 et Lundi 10/09/1956). القادر عبد م شارع
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سابقا( الكب ق ة) الطر ستعمار الشرطة از ج مع ن متعامل ضد

املج تنفيذ دمن تنفيذ»ق.ع.ب«ضد» ج.ب«ا من والثانية ،

د بحيث» خ.أ.د«ضد» م.ح«املجا بمعسكر، ي الفدا العمل شن دُ

الشرطة وعناصر ن واملتعامل ونة ا دف س تبعا العمليات توالت

لتصبح للثورة املعادين ن ي ورو و ن، سي الفر املجندين ات ودور

والقاعات ة، التجار واملحالت ، انات،املقا وا السنمائية

العمومية والساحات ى الك والشوارع سواق و اضية، الر واملالعب

القادر عبد م شارع أخص وجھ و للقتال، ة(ميادين الكب ق ) طر

يدي م بن ي سابقا(والعر ران و غزال) شارع بن سار(وعمر مور ال

ان-)سابقا امل ق بطر العامة عند عبدوساحة-واملعروفة م

نا(القادر امي)غامب بن ومصطفى أوغستان(، عبد)سان وساحة ،

س باد بن ميد ابة- ) لوزال(ا بالر العامة عند   . املعروفة

ن ب من05/12/1958و08/09/1956وفيما الفدائيون تمكن

من د أز تم76تنفيذ ال تلك من املدينة داخل فدائية عملية

ا العمليا.إحصاؤ يونأما أورو مجندون ا ي راح ال ت

ا م أح فقد ات با ش و ا157الكمائن ثمار أتت ا ل عملية

ا ل ة،ع(وأ دا   ).111: 2000ماجست.بن

ا إخفاق أو ا نجاح أو الفدائية العمليات عدد م ال وتكتيكيا

عالم وسائل كتناقل ا، حقق ال امللموسة النتائج م ما بقدر

انفجر الذين ن ي ورو املدينة ان س ع نفسيا والتأث ا ألخبار

من توف عن ز بال ستعمار سلطات موا وا شدة م غض

مع ن للمتعامل دعوة لت ش العمليات ذه أن كما م، ل والسالمة

والتحول العدو زة أج مقاطعة ع م م الكث ت وأج ستعمار،
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طوعا التعاون رإ التحر ش وج ة الثوري النظام مع ا كر أو

  .الوط

ة ثور عمليات ينفذون دون املجا ان ف املدينة خارج أما

ا ع أمثلة بضرب أكتفي ئة بحرب: (جر س فيما يدخل ذا ل و

ع تب وال ة الثور رب ا أو مد، لة طو رب ا أو اف، ست

لقوة التدر الك س والنيلفكرة اقھ ار إ يؤدي مما صم ا

اتھ معنو ذلك) من   :ومن

الكولــــون  غــــالة واغتيــــال املــــزارع خــــاللحــــرق فإنــــھ را26، شــــ

حرق) 22-09-1956-15/11/1958( دين للمجا ا120تم يمتلك مزرعة

ــــرون ــ ــــة،ع(املعمــ ــ ــ دا ــــن ــ ــــت.بــ ــ يل) 235-233: 2000ماجســ ــــ ــ ســ ــــ ــ ــ ع ــا ــ ــ ــ م

غنيــ14حــرق: املثــال بضــوا تمزرعــة الســ ليلــة (  22/09/1956ف

Echo d’Oran du 23et 24/09/1956(ب وتخر بضـوا09، ضيعات

قــــادة" (اشــــرو " و) ســــيدي وزالمطــــة ســــموط ليلــــة) اشــــم" (دونبــــال"و

28/11/1956 ( Echo d’Oran ;28/11/1956)،  ليلـة ـ 15/12/1956و

مــن يمتـد شــعاع ـ02ضـمن شــر04إ شـمال يبوليــت"لــم " سـان

بــ) املامونية( خسائر دون املجا ق  Gendarmerie Nle) مزرعـة14أ

,Mascara ,P.V.Nº1935 ;1956)ولــــون لل ـــ الزرا قتصـــاد ضـــرب و

م ومس اف است حرب م عل ت ش قد فعال الثورة ون ت املنطقة

ون  يمل ما   .أعز

غـــالة رؤوس بضـــرب املـــزارع حـــرب ـــ ـــ ط ا ـــر املظ ـــ تج وقـــد

ــــ ولــ ــــالال أمثــ ــــن مـــ ــــورة للثــ ــــداوة بالعـــ روا ــــ اشــ ــــن ممـــ ــــار"ون ومـــ ــــان " جـــ

ــــة( و) Echo d’Oran .25/12/1956( )23/12/1956فروحـ ــــورج"، جــ
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اس س" (مور غر   (Echo d’Oran .08/01/1957 )06/01/1957: جنوب

فورنيــل"و) ـي   (d’Oran .05/06/1957 )04/06/1957: املامونيـة" (رو

Echo(و فاال"، ف جوز س(" فيليكس غر مطار (  )04/06/1958: قرب

ـــة،ع دا ،.بـــن ســـتطيع…) 230-229: 2000ماجســـت مـــن نـــاك س ولـــ

ــــيلة ــ ــ وسـ ــــتخدموا ــ ــ اسـ ــــم ــ ـــ إن ن ــــر ــ ــ زائـ ا ــــدين ــ ـــ للمجا ــــوم ــ ــ اللـ ــــھ ــ توجيـــ

الثوري غلغل. العنف ع دليل ل معسكر بناحية املزارع حرب إن

ـ الفر سـتعمار ـان ـ ال الـوطن من ة ا ذه عتقـدالثورة

وأن م، ــــد ــ تواجـ ــــن عـــ ــا ــ ــ ـ خالل ــــن مـــ ــــدون ــ ـ املجا ن ــــر بـــ إذ ــــة، ــ ادئـ ــا ــ ـــ أ

مـــن ـــد وا م ثـــرو ومصـــادر ولـــون ال بمـــوارد أضـــرار إحـــداث م ـــا بإم

بتوازنھ خالل و الزرا م   .شاط

دليل و ل الزرا قتصاد ضد م ا لضر دين املجا ترك إن

كمـا ـا، وانتقا م ــداف أل م اختيـار حسـن ـ ع وســائلآخـر تناقـل أن

ــــذه ــ ــى ــ أعطــ ــــون ولــ ال ــــزارع مــ ــ ــ ــ ع ــــل املتواصــ ــــوم ــ ال ــار ــ ألخبــ ــــالم عــ

ــــلطات ــ ــ الســ ــــد ــ ــ ضــ ــــون ــ ــ ولــ ال ــــار ــ ــ وأثــ ــا، ــ ــ ــ وطنيــ ــــدا ــ ــ عــ و ــــدى ــ ــ صــ ــــات ــ ــ ومــ ال

م ــــاط أوســـ ــــ ـــ ــع ــ لـــ وال ــــذعر الـــ ــــر شـــ ان أن ــــد عـــ ــــية ســـ الفر ة ــــتعمار ســـ

مـــن بمصـــا لالحتمـــاء املـــدن ـــ إ ـــرة ال م مـــ ـــ الكث فضـــل بحيـــث

ــــام وأمـــ ش، ـــــ ــــاتوا غابــ ــــتالل حــ ــــلطات ســ ــــنفت صـ ــــة الوضعيـــ ــــذه ــ

املنـاطق ضـمن ـا إل املؤديـة واملسـالك س خنـ و وفرقوق إسطنبول

الشـديدة للرقابــة اضـعة كمــا.  (zones S / contrôle renforcé)ا

مــن ابتــداء النقــل01/07/1957أرســت لوســائل مايــة ا يكفــل نظامــا

واملـــ معســــكر ن بـــ ــلة الواصــ الطـــرق ــ ــ ع يطانيةاملـــارة ســــ واملراكــــز دن

فيـــــل: مثـــــل[باملنطقـــــة، ــــار تيـ ان، ــــ ـ س(غل ــــوم،)غـــــر مرحـ ــــان، ـ ف ن ــــ عـ ،

ــــاو ــ بالي ــــان، يــ ب هللا، س)تيغنيــــــف(خلــــــف ــــون صــ ــــة(، ــ لو ج،)ا ــــ ـــ ال ،
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ي)اشـــم(دومبــال لوســـيا يـــك دومي ســـموط، ـــس)تاخمـــارت(، وأور ،

بطال(لوديك   )( C.A.O.M.Carton//156 )]وادي

نو              بمثـــــــال اكتفــــــي الكمـــــــائن حــــــرب ــــــب:عــــــن نصــ ــــث حيــ

يــوم ــدون ن12/11/1956املجا حســ ن بــ الــرابط ــق الطر ــ ع كمينــا

ــــة ــ عقبـ ــــد ــ يـ ــــان ـــ م ــ ــ ــ ـ ــــكر معســـ ــــن ــ مـ ن ــــادمت قـــ ن ــــافلت ــ ـ ــة ــ واملحمديـــ

ـــودي مـــا،(le col du juif)ال ا ر إنـــزال عـــد النـــار ــا مـ ف أضـــرموا

ـــ ع أطل06وقضــوا نمـــا ب ي مــد ـــي وأرو ن ـــابعســـكر الر ســـراح قـــوا

ن زائر     ) Echo d’Oran .13/11/1956. (ا

ــــد ــ عــ ــ ــ ــ ــ ــ03وع ــ ــ ــ إ ــــل ــ الواصــ ــــق ــ ــ الطر ــــ ــ ــ ع ــــكر ــ معســ ــــن ــ مــ ــــم ــ لــ

لينـــــو" ن" (دو يـــــد) حســـــ ــــان ـ م ــ ــ ن«ـ الطـــــ ــــار ـــــدون» غـ املجا نصـــــب

ت ــــ الســ ــــوم يــ ــا ــ مــــــن25/08/1957كمينــ ــــون ــ تت ــــة قافلــ ــــد ــــيارة80ضــ ســ

ــــن  مــ ــــات دبابــ ا ــ ــ وحراســ ــــا ــ مرافق ــــو تتــ ــــة، لــــــفمدنيـ ا ــــن ومــ ــــام . مــ

ــ ــ ــ ــ بــ ن ــــ ــ ــ الكمـ ــــذا ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ا ــائر ــ ــ ــ خسـ ــــتالل ــ ــ حـ ــــلطات ــ ــ سـ ــــدرت ــ ــ ــ06قـ ــ ــ ــ ـ قت

م بيـــــ مــــن ن ســــي وســـــيارة04فر وحافلــــة، شـــــاحنة، وحــــرق ن، مفحمــــ

  .  ) Echo d’Oran .27/08/1957(  ن

حــق ــدين للمجا تضــمن ــا أ الكمــائن حــرب ــ تكتيكيــا ــم وامل

املعركـــة كســـب التـــا و وم بـــال واملبـــادرة بأقـــلالـــرد النصـــر وتحقيـــق

ن ــــ ــ كمـــ ــــل ــ ــ ــــب ــ عقــ ــــذخائر ــ والــ ة ــــ ــ ســ ــــنم ــ غــ ــــب ــ جانــ ــــ ــ ــ إ ــــات ــ انيــ . م

مــــــن ــــة املرتزقــ ــــتخدام اســ ــــ ــ م ــــر وعبقــ ــــدين ــ املجا ــــة براعــ ت ــــ ــ وات

ســـتخبارات ـــ داود بـــن بثكنـــة ن املتمركـــز ـــ جن اللفيـــف عســـاكر

متعة و ة س ب ر و املعلومات ـ. وجلب إ وصـلت معلومـات وإثر

حالـــةالقيـــ ـــ صـــل املجـــري ـــ جن اللفيـــف أن ـــا مفاد ـــة الثور ادة
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النقيــــب-تمــــرد معاملــــة ب ــ"ســــ ــ ــــف" من ي"والعر للمجنـــــدين" بلســــ

ــــاوة داخــــــل-بقسـ ــــارة ــ بم ــــلل ســ لل ــــة الفرصـ ــــة ــ الثور ــــادة القيــ ــــت اغتنمــ

ــــ ــ ـ جن ــــــف اللفيـ ــــط ــ ي،ع(  وسـ ــــا ــ ــــورا) 40: 1996.ك.حسـ ــ شــ م ــــــت فوزعـ

الفــــرار ــ ــ إ ــ ــ جن اللفيــــف لتيــــدعو ــــ شــــور امل ــــذا ل واســــتجابة ،

ــــن مـ ملجنـــــدين ــــوفم نـ ر شـــــ مـــــن ي الثـــــا النصـــــف خـــــالل ــــرار فـ عمليـــــات

يــوم نقلــوا ي أملــا و نمســاوي شــقران15/11/1956أصــل ــ ب جبــال ــ إ

ــة ا مــن  Tribunal de Mascara ,correspondance Nº(  بــأمر

20/02/1957.(  

ــ وع ، صــال سوســتال مشــروع ــ ع ــدون املجا ــربرد ا

ــــامتة ــ ــ ولوجية(الصـــ ــــي ــ ــ ســـ ــــة) ال ــ ــ ــ الدراسـ ــــب ــ ــ ومكتـــ ــــامس، ــ ــ ـــ ا ــــب ــ ــ للمكتـــ

تصال ا(Le B.E.L)و شؤون اتب وم ،"S.A.S "  

ا" S.A.U"و م إجراءات   :باتخاذ

 ــــورة ــ ــ ــ لصـ ــــل ــ ــ ــ امـ ا ي ــــدعا ــ ــ ــ الـ ــــور ــ ــ ــ شـ امل ــــع ــ ــ ــ ـ توز ــــادة ــ ــ ــ إعـ

ســية بالفر ردا ــره ظ ـ ع الكتابــة عــد ن، املختطفـ مســة ا الزعمـاء

املــواطن ولــون يبصــر ال طــرد ــ ع م حرضــ و ــة زائر ا بالقضــية    ن

)CAOM carton // 726 (  

 ش ــــــ ــ ا ــــدعو ــ تــ ــــية ــ ســ الفر ــــة ــ باللغــ ــــورات ــ شــ م ــــع ــ ــ توز

ولون  ال ضد والتمرد الثورة ع   .ستعماري

 ـــ جن اللفيــف يحـــث ملانيــة باللغـــة شــور م ــع توز

ن بـ م ـ خ و باألمـان، ن الفـار ـدين املجا فيھ عد الفرار نع : أمـر

أو م، وامتيـازا م بـرت حتفـاظ مـع الـوط ـر التحر ش بجـ لتحاق

م بلدا إ   .الرجوع
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 سـية الفر باللغـة محليـة إعالميـة ة شـر ـع وتوز طبـع

ــــوان عنــ ــــل ــ(AVENIR)تحمــ ــ ــ ة ــــتعمار ســ ــــية ســ الفر ــــة الدعايــ ــ ــ ــ تف

ساخر ك   .أسلوب

 ــــية بالقضـــ ــــرف عـــ ــــد باليـــ ة ــــ ـــ مست ات ــــر شـــ ــــع ـــ توز

ــــقيقةا ــ شـــ ــــدان ــ لبلـــ ــــد ــ وجرائـــ ف ــــــ ـــ ــــن ــ مـــ ــــو ــ أقـــ ــــمن ــ تتضـــ ــــة، ــ ـــ زائر

  .وصديقة

 ــــع منــ ــــ ــ إ ن ــــر زائــ ا ن ــــواطن املــ ــــدعو يــ ــــور شــ م ــــع ـ توز

عنـــوان يحمـــل ســية الفر املدرســـية باملؤسســـات لتحــاق مـــن م أبنــا

(Boycotte des écoles Françaises). 

عالم ق طر عن مبكرا ان الس الوط ر التحر ة ج وحذرت

ــــف ــــلالشـ وحمــ ن، ــــ يـ ورو ــــا مقـ ــــاد وارتيـ ن ــــدخ التــ ــــن عـ ــــاع باالمتنـ

و م، صــدور ـــ ع الشــرف وأوســـمة ونـــةشــارات ا خطـــرـــددت مــن

تدل كما يانة، وا العمالة عن يكفوا لم ما باملوت التعامل وعواقب

ــــت ث الـــذين ــ ــ إ ـــة ا ــا ـ وج ــــ ال ديـــد ال رســـائل عــــض ذلـــك ـــ ع

و  العــــدو، مــــع التعامـــل ــ ــ م حكــــمتـــورط تنفيــــذ ـــ إ ــــة با مــــر لـــغ

م، ــــ ــ مـ ــــبعض ــ الـ ــــق ــ حـ ــــ ــ ـ ــــدام ــــــرض« عـــ عـ ــــك ــ ذلـ ــ ــ ــ ـ ع ــــة ــ مثلـ ــــن ــ ومـ

ــــة ادمــ ل)م.ج(ا ــــ ــ ن"بم ــــاف ــــابة" طــ بإصـــ ــائية ــ القضــ ــــرطة الشــ ــــابط ضــ

يـوم الـرأس ـ ،)Echo d’Oran. 02/01/1957(   01/01/1957بالفـأس

ن صـ م.ف(» واختطـاف وزوجتـھ قـدور، ولــد الــرحيم. أ عبـد ــت ) ب

يـــــوم ج ــــ ال دوار 31/12/1956جنــــوب
)Echo d’Oran .03/01/1957

(،

ن ــــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ د.د(ومقتـــ و ت)م.ب ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ ــــوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ جثت ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ،
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ان05/01/1957 ـ وغل معسـكر ن بـ الـرابط ـق الطر ـ ع  Echo( بممـر

d’Oran .07/01/1957 (، مـن كث حق باإلعدام ام أح نفذت كما

ال ات ا شــ دفــع عــن ن عــضاملمتنعـ ــ ع ا تفرضــ ــة ا انــت ــ

ام ح تنفيذ للثورة ازالقم ا فعالية رت ظ وقد ن، املواطن

جعـل آليـات ـا باعتبار والقتل الذبح ق طر عن ونة ا ضد باإلعدام

بالثأر لألخذ أساسية س مقاي الثوار ا   .م

العصــــــابات ــــــرب ــــــي والتكتي اتي ســــــ الصــــــعيد ــــــ وع

ــ ــ ــ ـــ املجا ــــتخدم ــ ــــلوباســ ــ أســ ــــدو دون ــ للعـــ ــــليال ــ تضـــ ــــرش ــ والتحــ ــــتفزاز ــ ســـ

واملراكــز النطاقـات داخـل لـيال ســرب بال لديـھ، الـدفاع نزعـة ثارة واسـ

ليلــــة حــــدث كمــــا يطانية، فروحـــة26/12/1956ســـ ــــة  Echo(بقر

d’Oran .28/02/1956 (، ــ ــ ،28/01/1957ليلــــة) اشـــم" (دومبـــال"و

يبوليت"و  Echo d’Oran .25 et( 25/08/1957ليلة) املامونية" (سان

لينــو"و ،) 26/08/1957 ن" (دو الــذي…16/11/1957ليلــة) حســ مــر

ــــاعفة ــ ــ ومضــ ــــل، ــ ــ الليــ ــــة ــ ــ طيبــ نفار ــــ ــ ــ ســ ــــ ــ ــ ــ ع ــــتالل ــ ــ حــ ــــاكر ــ ــ عســ ــــره ــ ــ أكــ

ــــذا ــ ـــ و م، ــــو ــ بيــ ــــل ــ داخـــ م ــــ ــ أنفســ ــ ــ ــ ــ ع ن ــــ ــ يـــ ورو ــــق ــ وغلــ ات، ــــدور ــ الــ

يا ــ ســ وسياســــيا ا عســــكر توازنــــا حققــــت قــــد الثــــورة ــــون ت . ســــلوب

ــوإلب إ الثــوار جــنح ــا شــؤون اتــب م مفعــول حـــربطــال خــوض

مضــادة وفرضــتنفسـية ن، السياسـي ن املحـافظ ــ إ ـا ام م أسـندت

الشـــعب ـــ ع املاديـــة مة بـــات(املســـا عـــات، ت ات، ا مقابـــل) …اشـــ

ن املـدني باسـتعمال سـتعالمات و سـتخبارات ـاز ج ونظمـت وصل،

ــــامل ــ العـــ ــــرطة ــ الشــ ــــال ــ ورجـــ ن ــــكر ــ ة،والعســ ــــتعمار ــ ســـ ــــزة ــ ـــ ج ــــ ــ ــ ن

ي الالسل العاملون   .السيما
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ية ـــ مصـــا شـــأت ـــاوأ ل ا، خـــدما مـــن الشـــعب ســـتفيد

شـــــفائية س ــــا وأدوا حمـــــر ــــا اســـــتفادت. الل الـــــذين ــاء طبــ ومـــــن

نذكر م خدما من والدكتور: املنطقة سعد ي سا ع خالد، الدكتور

ــا وصــ مســــلم، الطيــــب والــــدكتور ، ــــ املراكــــزدمر ــا أمــ قابليــــة، ولــــد ة

املثـــال يل ســـ ـــ ع ـــا فم ـــ ر وا ـــ املر إلســـعاف اســـتخدمت ـــ : ال

جبــــــل ــــفى شــ ومس ــــد، العبـ وادي ــــارة مغــ ــــ ــ ــال ــ بطـ ــــوادي بــ ــــفي شـ مس

ــــيدي ــ سـ ــــن ــ مـ ــــل ـــ ــ ــ ــ ـ ــــرى أخـــ ــــفيات ــ شـ ومس ــــل، ـــ ز ال ــــارة ــ بمغـ ــــعاب الشـــ

فـــارس، ن وعـــ ف، الشـــر وأوالد بناصـــر، أوالد ـــة وقر عـــوف، الرفـــاس،

ف ــــة ــ ــ ــــةوغابــ ــ ــ ــ والعماير ــــوق، ــ ــ ية…رقـــ ــــ ــ ــ ـــ ال ــــة ــ ــ التغطيـــ أن ــــذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ومع

مضمونة انت   .باملنطقة

ـــــدثو ا صـــــنع ـــــ ة املعســـــكر املـــــرأة ــأقحمـــــت ــ ـ ا بإشـــــراك

ـــــات ا ــــل ـ ــ ـــ ع ــــدو العـ مـــــع ــــوح املفتـ ي. القتـــــال ــــوا اللـ الفتيـــــات ــــن ومـ

املثـال يل سـ ـ ع نـذكر بـال ا ـ إ ن ق طـر وسـلكن بالثورة : التحقن

قابليـــــة، ولــــد يــــدة فتيحـــــة،زو عــــالل حبـــــوس، يــــة الن رحمـــــة، بلبــــوري

ــــة طامــ ــــة، ليلــ ــ ــ ــ ال ف، ــــر الشــ ــــالل غــ ــــرة، ــ الز ــــي ــ العر ــــة، فاطمــ ــــار عقــ

ة نص ة كس الطيب، س إدر لي زة، لة…عز طو امللتقى(  والقائمة

الثورة، خ تار لكتابة وي   ).07: 08/10/1983ا

يخــــص ــــةفيمـــا الثور ــاضــــرابات ــ كغ معســــكر مدينــــة فــــإن

ــــن ــ ــ ــــاممــ ــ ــ أيــ ــــة ــ ــ الثمانيـــ ــــراب ــ ــ إضــ ــــت ــ ــ دخلــ ــــة ــ ــ ـــ زائر ا ــــدن ــ ــ ــ28/01(املــ ــ ــ ــ ـــ إ

ن) 04/02/1957 ــــ وال معســــكر بلديــــة ــ ــ ــام العــ القطــــاع مــــس الــــذي

ات، ــــ ــ ــ واملخ ــــاحن، ــ واملطــ ة، ــــ ــ ــ ال ــــاع ــ وقطــ ــــيم، ــ التعلــ ــــلك ــ وســ ي، ـــد ــ املــ

ــــال العمـ ــــذلك وكـ ـــــرة، ا ــــن ـ وامل ــــاجر املتـ اب ـــــ وأ ليـــــب، ا ومـــــوز

ولون ال مزارع ة،ع( ببعض دا   ).182: 2000. بن



  بن داهة عدة.د               1954ثورة أول نوفمرب من مسامهة معسكر يف جمهود  مقتطفات

246 

يتعلــــق ــا ـــــروفيمــ التحر ش جــــ فصــــائل ن بــــ ى ــــ الك باملعــــارك

ســــية الفر القــــوات و أنالــــوط دون واحــــد يــــوم يمــــر ــــاد ي ال فإنــــھ ،

ب جبال سلسلة من ما موقع العدو قوات مع دون املجا بك ش

دخلـت. شقران املعركـة ـوض الالزمة ية ر ا املوارد ا تلق مجرد و

شر  حــرب ــ ــذهاملنطقــة ــ ســتعمار مقارعــة تــھ ت لــم بحيــث ســة،

ــا وحر ا اســتقالل زائــر ا جاع باســ إال الــوطن مــن ــة ن. ا بــ ومــن

املعــــارك ــــم وأ ـــــر نأش بــــ ــا فيمــ الــــوط ــــر التحر ش جـــــ ا خاضــــ ــــ ال

التوا1956-1958 ع نذكر معسكر من بة القر   : النوا

 ــــومي ــ يـ ــــفر لصـــ ــــاف ــ ـ ال ــــة ــــــت22/02/1956و21معركـــ انـ ــ ــ ـــ وال

ـا ف الـتحم حـتالل، ش وجـ ـدين املجا ن بـ وعنيفة حاسمة مبارزة

بيض السالح استخدام حد إ سد جسدا شان   .ا

 و اسطمبول   .30/07/1957: معركة

 عقــر ــ العــدو ــ ع ــدون املجا ــا ف أغــار ــ ال معســكر معركــة

ت الســ يـــوم مســاء ـــ-24/08/1957داره أق أن العلــم يمكـــنمـــع مــا

داره ــــر عقــ ــــ ــ ــــدو العــ ــــة اجمــ م ــــو ــ ــار ــ انتحــ ــــن مــ ــــوره ــا-تصــ ــ ــ ف ــــرروا وحــ

ن ساعت ملدة   .املدينة

 يـــوم ـــا ع وقا ـــة ار ا املنـــاور جبـــل ـــ05/09/1957معركــة وال

ـــ ع ـــا ف ـــ ـــا650ق ف بت وأصـــ ســـقط18عســـكري يـــة حر طـــائرة

املعركــــة ميــــدان ــــ ع ــا ــ نــــوع06م مــــن وقاذفــــة عموديــــة، ب"طــــائرات

يـــة،" 26 حر آليـــات تـــدم ـــ إ إضـــافة وكشـــافة، وجـــاغوار، ومســتار، ،

ا ف د ش و69واس دا ب10مجا وأص ن، النابالم23مدني   .بحرائق
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 بداية الثانية إسطنبول اير: معركة   .1958ف

 ن ــــــ بــ ــا ــ ــ فيمــ وس ــــوع ــ بــ ــــل ــ جبــ ــــة ــ ــــــن(  08/01/1958و06معركــ بــ

ة،ع  ) 270-236: 2000. دا

ـــا  ل ت ـــ ا معـــارك ـــ ـــو الكث وأســـالت ة، ســـتعمار وســـاط

ا احتياط استدعت ال ة ستعمار عالمية ف ال ا من

قليمية الوحدات سيما) C.A.O.M ,Carton//301( (U.T)ضمن وال

محافظــــات ــــ م لتــــوظيف يــــة العر اللغــــة يتحــــدثون الــــذين ن يــــ ورو

عم ــــ ــــم ن ســــتع ل مــــن ــا مصــ ولــــدى نطاقالشــــرطة ســــ ليــــات

  . ) C.A.O.M ,Carton//301(  والتعذيب

ـ ع ـدين املجا رد عن ية ا د الشوا عض تلكم

ذه ن زائر ا حق جرائم من الفر حتالل ش ج فھ اق ما

  .املنطقة

واملـراجـع   املصـادر

- C.A.O.M. G.G.A. Carton // 301.  

- C.A.O.M. G.G.A. Carton // 156.  

- C.A.O.M. G.G.A. Carton // 726.  

-    Gendarmerie Nationale. Brigade Mascara:  

 P.V: N° 1935 du : 16/12/1956.       P.V: N° 1948 du : 18/12/1956.  

P.V: N° 1932 du : 15/12/1956.   P.V: N° 1950du : 18/12/1956. 

P.V: N° 1933 du : 15/12/1956.   P.V: N° 1939 du : 17/12/1956. 

P.V: N° 1929 du : 15/12/1956.   P.V: N° 1936 du : 18/12/1956. 
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P.V: N° 1956 du : 15/12/1956.  P.V: N° 1949 du : 18/12/1956. 

   P.V: N° 1934 du:  15/12/1956. P.V: N° 1937 du : 17/12/1956. 

- Correspondance du S/Lieutenant chaix off de sécurité du CI. 

N° 02 à Mr l'off de police judiciaire, Mascara: en date du 

23/02/1960. 

- Correspondance du Colonel Thomas Cdt le 1
er régiment 

étranger à Mr le juge d’instruction, tribunal de Mascara, objet: 

recherches concernant les déserteurs, (correspondance n° 25 

en date du 20/02/1957) . 

- Brigade de Mascara, police judiciaire, P.V. n° 16 en date du 

29/01/1957. 

عـدة- ـة دا خ. بن التار ع طمعسكر زائر01، ا لدونية،: ، ا دار

  . م2005

نــــوفم  - أول ثــــورة ــــود مج ــــ معســــكر منطقــــة امات -1954( اســــ

1958(،  

م ران،رسالة و جامعة خ، التار قسم خ، التار   .2000اجست

م- الكـــر عبـــد ي فـــاء. حســـا ا زائـــرأمـــواج ا املتحــــف: ، شـــورات م

د للمجا   .1996الوط

محمد- ن". غالم العشر القرن مطلع معسكر مجلـة،"انتفاضة

خ رقمالتار زائر،21، ا ،  

ص. 1986      . 114-89ص

ا- ــــر ــ التحر ــــة ـ ج ــــدينحـــــزب ــ للمجا ــــة الوطنيـ ــــة املنظمــ ، ــــوط مــــــن. لـ

ر التحر ثورة قسممعارك ،  

زائر ا الستقالل العشرون الذكرى بمناسبة والثقافة،   .عالم
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داء،- ــــ الشـ ــاء ألبنـــ ــــة الوالئيـ املنظمـــــة ــــدين، ـ للمجا الوطنيـــــة املنظمـــــة

تيغنيف بناحية املزارع   : حرب

معسكر22/09/1956    والية مر 08-.، خ،صفحات تـار بـدون قونـة،

  -)31-15م(

ــــكر - معســ ــــة لواليــ ــــدين ــ املجا ــــة منظمــ ــــن، ــ ديـ املجا ـــــــر. وزارة التقر

الثـــورة، ــــخ تار لكتابـــة ران بـــو ـــوي ا امللتقـــى ـــ املقـــدم ي الـــوال

مرقونة1983،22أوت/مـاي   ).21/27م(صفحة

املنطقـــة - ـــدي مجا لـــبعض ة شـــفو ادات وشـــ صـــية مقـــابالت

أالسادســة حصــاب: مثــالمــن العيــادي، القــادر عبــد مســعودي، دحــو

  …ميلود

- Ageron (Charles- Robert) les Algériens Musulmans et la 

France (1871-1919). T.I, Paris:  P.U.F, 1968.    

- Djerloul (A.E.K). Eléments d’histoire culturelle 

Algérienne, Alger: E.N.A.L, 1984.  

- Ménerville (M.P) de, Dictionnaire de la législation 

Algérienne, 2eme V. 1860-1966, Alger -   Paris 1877.   

- Avenir de Mascara 1954-1962.  

- Echo d'Oran 1954-1962.  

- El Moudjahid, organe central du F.L.N. T 01, 1956-1961.  

- OUGOUA G. (AEK). Les grands procès, Alger: imprimerie 

Dahleb 1983.   
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امسة ا بالوالية السادسة املنطقة ن والتمو   مداد

ن ب ة1962-1954ما الشفو ادات الش خالل من   .م

معسكر.د جامعة سعد،   طاعة

  :مقدمة

املد ا عل يقوم ال امة ال سس من ن والتمو مداد عت

أسلو  اتخذت ال فالثورات ستقاللالتحرري، لتحقيق العنف ب

مثال نامية الفي ن) م1954 -م1946(الثورة والتمو مداد استغلت

ع اعتمدت السلمية الثورات وح ، الشيو املعسكر من القادم

جمع الوط املؤتمر فحزب ندية، ال الثورة ي ي اللوجس انب ا

قامت ال ة التحرر ركة ل الدعاية أجل من نـدموال ال

حيث ي يطا ال ستعمار من عدم «للتخلص إ غاندي  دعا

إ دعا كما ات، املستو جميع يطانية ال السلطة مع التعاون

ن اك الد وإغالق رات واملظا العمل عن من ضراب ستقالة و

هللا،أ(.  »الوظائف شذ) 132ص:1985.سعد لم ة زائر ا والثورة ،

من ا مثيال اعن كفاح اعتمدت حيث العاملية، الثورات

د ا ملواصلة املتعدد، ن والتمو مداد وسائل ع التحرري

ستقالل و النصر تحقيق ح ي ر نوفم .ا ثورة بداية م1954مع

ي ي اللوجس انب ا خاصة ات، صعو التحرري العمل واجھ

مداد لب سيطة انت املادية انات والوسائلفاإلم ن، والتمو

ع مثلة ومن والفؤوس، ناجر وا الصيد كبنادق تقليدية انت

القسنطي الشمال ومات . 3املصادر،ع( م1955أوت20ذلك

157ص:2000
الشعب .)  وانضمام ا وتطور الثورة ة استمرار عد و
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ا الطر إل تبحث أن الوط التحرر ة ج ع لزاما ان فئاتھ، ل قب

من ائل ال العدد ن ب توفق ح ن والتمو مداد لب ساليب و

الثورة استمرارة لضمان سيطة ال املادية انات م و ما. املجندين و و

د املجا بالقرب«أكده بماوسة املولود العبوي املدعو ان بر عدة املختار

سنة معسكر س1932من من الكث تجند الثورة بداية مع أنھ انم،

بمدينة الفدائية العمليات وقاد ستقالل، و التحرر يل س املنطقة

سعيدة من و و بولرال جلول لة و أول عدة( »معسكر

ان،م مؤتمر .)معسكر: 2012ف.بر ا ناقش ال سية الرئ مور ومن

السالح  م1956أوت20الصومام مسألة ا، حول امة بقرارات وخرج

واملوا الغذائيةواللباس م(د ومة)123ص:1989.أزغيدي، ا أن كما ،

سنة تأسست ملا ن1958املؤقتة بالتمو خاصة ل يا و زة أج شأت أ م،

بقيادة والسالح ن التمو وزارة ري ا انب با فقط تم مداد و

الشرف يئة«ومع. محمد إيجاد من البد ان التحرر ثورة تطور

تنظيم ا م م ذلكمسؤولة التفك دأ و دود، ا ع السالح إدخال

،1958منذ التحررالوط ش العليا القيادة إ مة امل ذه نيطت وأُ م،

الثورة استخبارات صالحية من تكن حريةM.A.L.G     ولم نة وإنما

C.I.G ذا ل لت شُ الدفاع ووزارة والسالح، ن التمو وزارة من تتألف

س ا1960نةالغرض م م بوصوف، فيظ ا عبد ا رأس ع ان و م،

دود ا ع ة س وإدخال شراء ع  ,OULD KABLIA (  »شراف

DAHO.MARS2002:P89 ( .  

الثورة خالل ن والتمو مداد مية    :أ

املال جمع ان الثورة، خالل ية التمو العملية أساس إن

اك ش ق طر عن ي يأ ان مبالغو «الذي عن عبارة و اك ش



  طاعة سعد.د   م        1962- 1954والتموين يف املنطقة السادسة بالوالية اخلامسة ما بني  اإلمداد

253 

القيمة وتختلف ا، ر ش للثورة ا يقدمو املناضلون ان مالية

انوا فاملناضلون م، وأحوال م وطبقا الناس باختالف النقدية

يتجاوز ال ماليا مبلغا ان%10يقدمون كما ري الش ملرتبھ سبة بال

ا عملون ال الذين وح اك، ش ذا يقدمون يقدمونالتجار نوا

ا رمز ا ا   .)15ص:1983.مرتاض،ع(  »اش

النفقات ولسد لإلمداد، ا حاجا ازدادت الثورة استمرار ومع

ع ر التحر ش وج ر التحر ة ج اعتمدت ايد ت أخذت ال ة الكث

ع الت متمثلة أخرى أموال ات«مصادر مصط ع والت

بتق زائري ا املواطن يقوم إالثورة،كأن معلومة مساعدة ديم

بصورة يؤديھ ان الذي ري الش اك ش ع عالوة الثورة

بالنضال ده ع بداية ع املت ع يفرض ع الت ان و منتظمة،

ق طر عن الوط ر التحر ة ج مسؤول إ سلم املال ان و

عن تم و ا ال املال لديھ للذي تطو ون ي ع والت ، رس وصل

املواطنطيب من    »خاطر

أخرى.)27ص:1983.مرتاض،ع ( ن تمو مصادر ناك انت كما

ا م املال يرتكبون«لب الذين اص ع الغرامات فرض

ونة، خطاء ا من ر، التحر ش ج ا عل يحصل ال والغنائم

عد ال والضرائب ، الفر العدو مع ن واملتعاون ن، واملستوطن

تمو  مصادر عمن ا يفرض بة ضر شبھ ناك انت إذ الثورة، ل

إ بة الضر تصل معمر، من عقارا أو أرضا ي ش من من%20ل

ارج، ا من موال ع تتحصل الثورة انت كما امللك قيمة

للثورة دة واملؤ املتعاطفة الدول طرف من عات ت أو بات ل  (   »ش

ب هللا، مية .)234ص:2006.حفظ انتفأ ن والتمو مداد
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سنة فقبل للثورة سبة بال ة تضع1956ضرور لم ل«م يا الثورة

مخالف تنظيم وفق تتم العملية ذه انت وإنما ن، التمو لتنظيم

عد سيعرف الذي ان1956للتنظيم الوط ر التحر ش فج م،

انات م حسب حتياجات مختلف من ي الذا ن التمو ع عتمد

انتاملت ال والعدة للعدد بالنظر محدود شار ن ان و احة،

ر التحر ش و لألفواج هللا،ب ( »متوفرة . )237ص:2006.حفظ

شراء غرض املال جمع ا أساس ن والتمو مداد عملية انت و

سة، ل الغذائية، املواد ة، منطقة«س دي مجا أحد ذكر و

م أن محمد زة تو و و لمعسكر املشا ن ب من انت مداد سألة

ع اعتمدنا لذا فيقول السادسة، الناحية الثورة ت واج ال

م م ن الفالح خاصة الشعب ودعم اناتنا زة، (   »إم تو

  .)معسكر:2011ج.م

تقليدي وجلھ ر التحر ش ضروري عنصر السالح ان

تطور مع ولكن خناجر، أو مسدسات، أو الصيد، الثورةكبنادق

الشقيقة الدول قبل من تلقاه أصبحت الذي ار ا والدعم

متطورة حقيقية ة أس ا بيد ت أ   .والصديقة،

سنة   عد يحدث ما و وسائل م1958و الثورة تمتلك حيث

والالسلكية السلكية ت .) (HASSANI,A.1988 :P144   تصال يث وما

للثورة، سبة بال ن والتمو مداد مية سأ رئ لسان ع جاء ما و

قال حيث عباس فرحات املؤقتة ومة العالم«:ا من قب ن نحن

مشروعة، عادلة قضية عن ندافع ألننا وأدبية، مادية إعانة أجمع

الشعوب وخاصة ة سيو و قية فر الشعوب يخص فيما أما

الشعب حق ومن ي د بالعون ا م نكتفي ال فإننا ية، زائريالعر ا
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يطلب أن انھ س التحررالعشرمن معركة ن ح منھ د ش أس الذي

ة س و يوة ا عانات و ع(" املال د،   .) 1959. 3املجا

امسة ا للوالية السادسة باملنطقة مداد و التمون ل   :مشا

ية، الغر ة ا تمثل ال ة الثور امسة ا الوالية انت

الوط اب ال ثلث تضمغطي انت و با طبقا«تقر أقاليم خمسة

مستغانم، تيارت، تلمسان، ران، و و آذاك داري للتقسيم

سعيدة    »شار،

لة .)53ص:1989.دادة،م( س الوالية ذه س تضار انت و

عكس، قليال إال الوعرة بال ا ا ف ر تظ ال معقدة، غ سيطة و

تو  الثالثة،كما الوالية أو و وديةالوالية امسة ا الوالية جد

الزراعية را معظم انت و الكثيفة، غ والغابات واملغاور

حتالل منذ ولون ال تركز دت ش يحرس1830خصبة ان و م،

والقومية ن سي الفر الدرك وقوات ش وا الشرطة   .ؤالء

ن املستوطن موع سية الفر دارة وفرت الثورة انطالق ومع

الثورةس نار اشتدت ملا لذا الثوار، خطر من م أنفس ماية ة

ؤالء ع ا ،تدم«ما الفر ستعمار استطاع

حينذاك منظمة انت ال اليا وا ة الصغ  ( »املجموعات

ش. )54ص :1989.دادة،م ا مكن الوالية مناطق ولة س أن كما

عل ة العسكر السيطرة من شستعماري ج قادة أن إال ا،

عد ر شكيل1956التحر ب وذلك صار، ا فك استطاعوا م

جغرافية منطقة ا ل مجموعة ل ول العدد، متفاوتة مجموعات
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السادسة املنطقة ا وم ة العسكر ا عمليا ا ف تمارس محددة

وسعيدة( جغرافياً ) معسكر معسكر الشما«أما قليم تقع

ع زائر ل ي س،الغر غر ل س ع املطلة ية نو ا السفوح أحد

عرض بخط ا موقع حدد و شقران ب بال ي الغر إ25بالقسم

طول35 وخط ا2ًإ25شماال ،ع ( » غر ة دا . )08ص:2005. بن

سنة من بداية ة ثور ة عسكر عمليات معسكر دت   .م1956وش

وسع معسكر من لة املش السادسة املنطقة سمت إوقُ يدة

ان إ القسمة قسمت كما ة عسكر قسمات إ والنوا نوا

ر والثالثة«الدواو الثانية ن الناحيت تضم السادسة املنطقة انت و

ن القسم تضم الثانية انت45و53والناحية الثالثة الناحية أما

ن القسم 65و55تضم
أن.  )53ص:1989.دادة،م ( »   ون ل ونظراً

القواتاملنطقة ركزت فقد ية، املغر دود ا من بة قر السادسة

خاصة دود، ا مراقبة أجل من ا ود ج ل سية الفر ة العسكر

الثورة عن ار ا ن والتمو مداد لقطع ية   .الغر

ذه ل ر التحر ش وج ر التحر ة ج ت جا وقد

ة ر املك الشائكة سالك اق اخ خالل من حيث«الضغوطات،

لأب ضباط1958ر عض قية ب والتنفيذ سيق الت نة قامت م

تناط وآخرون بومدين واري م بي من عقداء، إ ر التحر ش ج

العسكري الثوري شاط ال إدارة ع شراف مة م م Comل

دود ا من ات) (Farhat,A.1980 :p246 »انطالقا الصعو ومن ،

الب ع منفتحة ية الغر ة ا أن اكذلك مراقب ل س التا و حر

ذلك ع والدليل ، الفر العدو طرف ة«من كب كميات مصادرة
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الثورة ا توظيف ان باإلم ان ية الغر دود ا ع ة س   »من

هللا،ب(    .)243ص:2006.حفظ

السادسة املنطقة إ مداد جلب وأساليب    :طرق

ن والتمو مداد جلب وأساليب طرق رواياتإن حسب

ا م ة كث انت دين   :املجا

الغذائية-1   واملواد ة س و باملال للثورة الشعب مساعدة

سة ل   .و

طعام-2  و يواء و ئ واملخا املال للثوار ن الفالح   .توف

م-3   مزارع حرق عد ولون ال ة أس ع يالء   .س

لق-4  الكمائن نصب ق طر عن ة س الشرطةجلب وات

الفر ش ا   .وقوات

ية-5  الغر دود ا ع سة ل و ة دو و ة س وفرار. توف

م ومع الفر ش ا صفوف انوا ممن ن زائر ا عض

م داخليا،. أس للثورة سبة بال مداد و ن التمو مصدر ان و

الش إمدادات ع الوط ر التحر ش ج فاعتمد عبوخارجيا،

ح أخرى وأحيانا ودواء ولباس، وغذاء، إيواء، من عامة بصفة

  .السالح

محاصرة انت امسة، ا الوالية من السادسة فاملنطقة

خطة تطبيق عد مشروع1958 شالخاصة ق طر عن وذلك م



  طاعة سعد.د   م        1962- 1954والتموين يف املنطقة السادسة بالوالية اخلامسة ما بني  اإلمداد

258 

تط إ املخطط ذا دف و ان، وامل الزمان الثوار مزاحمة

ر التحر ش ج قوات من   املنطقة

وذلكو  سية، الفر دارة تزعم انت كما ة ط ا العناصر

ع صار ا وضرب شدات، املح ان الس تجميع خالل من

لھ عرضت الذي والتعذيب والبطش والتنكيل السادسة، املنطقة

أنھ شارة وتجدر معسكر، ومداشر قدم1959جانفي«قرى م

الذيبيجار سعيدة منطقة ق إ من ومندوس،كثف ال وات

باألسالك ة العسكر والثكنات املراكز، وإحاطة املراقبة، وأبراج

ومعسكر، سعيدة، مدن داخل املراقبة، عمليات والقيام الشائكة،

ونة ا ع عتماد        .)57ص:1989.دادة،م (  »و

املنطقة ر التحر ش ج ع ان الصعب الوضع ذا وأمام

ا يجد أن ،السادسة، الفر ش ا غطرسة ع للرد أوال لول

ش ج اتيجية إس لتطبيق ن والتمو مداد لب طرق إيجاد ثم

واستحداث القتالية، الوحدات شكيل خالل من وذلك ر، التحر

د املجا أكده ما ذا و ئة، جر عمليات والقيام ومندوس، ال فرق

سنة بزالمطة املولود فاتح املدعو أحمد التحق1937عزايز والذي م

سنة منذ ي كفدا يقول 1957بالثورة حيث   : م

سنة"  منذ تقسيم1958أنھ تم إ م فرق من ر التحر ش ج

من ون تت الفرقة انت و ذه30أفواج، و عة أر إ قسمت جندي،

والقيام ة، ستعمار شآت للم ية تخر بأعمال تقوم املجموعات

وا ولون ال وقتل محدودة ومات عرفتب يضيف كما ى، ر

ن ب ما املمتدة املرحلة السادسة سنة1956املنطقة إ م1962م
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من داف300أك اس ا ف تم ، الفر العدو ضد ية حر عملية

ضر واد ا، م ة كث مناطق ى ر وا ن سي الفر نود م1958ا

ع يالء س وتم عمر سيدي بجبال سعيدة شمال تفرنت ومنطقة

العدو ة فرMAT49أس صنع من نادق و ،MAT 36ؤكد و ،

بفضل ان ن، والتمو مداد جلب الفعال الدور أن د املجا

ة أس عض وح واللباس موال و الطعام وفر الذي الشعب

،أ  (   »الصيد املنطقة)معسكر: 2012م. عزايز ثوار شارك وقد

عم وسعيدة، معسكر من االسادسة دف ان ة كث ة ثور ليات

معركة العمليات م أ ومن ة، س وتوف ن والتمو مداد جلب

قتل ا ف تم السلطان ن وحصل146حوا«ع فر جندي

و مدافع عة وأر اتصال زة أج عة أر ع ر التحر ش بندقية260ج

          .)57ص:1989.دادة،م(  »رصاصة4060وحوا

مسأ انت سبةو بال الشاغل، الشغل مداد و ن التمو لة

عد خاصة السادسة باملنطقة الوط ر التحر ش ج لوحدات

الوالية1958 ة العسكر عملياتھ يطبق شال بدأ حيث م،

ة ملجا تطور أك ية حر وسائل إيجاد من البد ان و امسة، ذه ا

بتار العمليات، املولود محمد زة تو د املجا روي بمنطقة1937خو م

سنة ر التحر ش ج بصفوف التحق مسألة «م1959 سيق إن

الوالية دت ش وقد ة، ر التحر الثورة ات ضرور من انت ن التمو

ة، أس من ن، والتمو مداد يخص فيما عوزا عموما امسة ا

عد الشعب وتكفل غذائية، ومواد ة، وأدو سة، بذلك1954وأل م

ساطة و قلة من عد. الوسائلبالرغم أنھ ش1958إال ج أصبح م

ا عل استو ال املتطورة، ة س خاصة الوسائل يمتلك ر التحر
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فضل دود ل ان و العدو، مع باك ش عد ر التحر ش ا

ة دو و سة ل وح املتنوعة ة س ،م(  »دخول زة  2011ف. تو

     )معسكر:

ا ان بر عدة د املجا شرح املولودالعبوياملدعو ملختارو

خ أخرى 1932بتار طرق بماوسة ن مداد لب م «: فيقول  والتمو

عد و1956أنھ مداد إ ماسة بحاجة امسة ا الوالية انت م

واعتمدنا ة س لب ة ثور عمليات القيام علينا ان و ن، التمو

أواخر أنھ كما العصابات، حرب ع عشرة1956ذلك لف م

محمد ان، بر عدة عودة، ولد محمد حة، فر بن م بي من اص أ

املنطقة إ دود ا من ة س بنقل ان، بوز ع ، الصغ

ة كب وكمية نادق و قنابل عن عبارة ة س ذه انت و السادسة

الرصاص ،م(  » من ان بر      )معسكر: 2011ف. عدة

الدور ية الغر دود ل ان باو إ ة س دخول الكب

الدول من ي تأ سة ل و ة دو و ة س ذه و ة، الثور الواليات

يذكر الشأن ذا و ية، ورو و الصديقة الدول وح ية، العر

سنة عد أنھ املختار ان بر عدة د من « م1957 املجا فرق لفت

السا املنطقة من مجموعات، ل ش ر التحر ش بجلبج دسة

من جندي ل وتمكن ية، الغر دود ا من ن والتمو مداد

و قنابل عة وأر ن بندقيت بحمل ولباس200املجموعة رصاصة

،م(  » إضا ان بر   .   )معسكر: 2011ف. عدة

ل، و يواء مسؤولية الثورة بداية مع الشعب وتحمل

إ أموال ر التحر ش وج ر التحر ة أصبحت عدما ضافيةو
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عد ة1958خاصة دو شراء الشعب ع ينفق الذي و أصبح م،

ر وز دفع ما ذا و والبوادي، والقرى املدن ان، للس غذية و

توجيھ إ بلقاسم م كر السيد املؤقتة ومة ا ة املس القوات

فيھ جاء نئة«:شكر إليك أوجھ املظفر الوط ش ا ا أ

املؤقت ومة املشرفةا مواقفك ع ة زائر ا ة ور م ل ة

الوطنية ومتـك ح فإن زائري ا الشعب ا أ وأنت القوي، ونضالك

املحارب الوط شك الشامل تأييدك ع ا شكر لك  »ل

ع( د،   .) 1959. 44املجا

عد امسة ا بالوالية السادسة املنطقة الثورة وتمكنت

أس1958سنة امتالك من أكدهم ما و و ومتطورة، مختلفة ة

املختار ان بر عدة د كية«: فيقول  املجا أمر ة أس بحوزتنا ان

مثل أوتوماتكية نصف بنادق و،GARANمثل ثقيلة، ة وأس

MG 44نادق صنـــعS 17.4و من أوتوماتكية نصف ورشاشات ،

ا م الرشاشةMAT 49وMAT 36فر  MATوMAT 51واملدافع

يتمثل P.M 38و44 أخر نوع أيضا ناك صنعSTEN،و من

مثل أخرى ثقيلة ة وأس ي طا ان( »   FM 29،FM 24:بر بر عدة

قائال)معسكر:  2011ف. ،م د املجا ردف و ال« :، ة س إن

كية، أمر الصنع مختلفة انت ر، التحر ش ج ا عل يحصل

ا وطرق وإيطالية سية، وفر طانية كذلك،بر مختلفة ا عل صول

عد ا عل يالء س أو دود ا من ا وأخذ ارج، ا من ا شرا إما

صفوف انوا الذين أولئك ق طر عن أو العدو، مع ة املجا

بالثورة والتحقوا ن زائر ا من الفر ش ،م( » ا ان بر . عدة

    )معسكر:  2011ف
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  : خاتمة

أد سية رئ عوامل ثالث رناك التحر ثورة نجاح إ ت

بداد س و ستعمار من والتحرر ستقــالل مت وسا . الوطنية،

بيان ر ظ ما ذا و ا عل تقوم مرجعية وجود العوامل ذه أول

نوفم سباب1954أول لھ ن ّو زائري ا الشعب خاطب والذي م،

من داف و ، املس الكفاح إ الداعية قيقية ذاا إعالن

الصومام. البيان مؤتمر أقره ما ذا و واعية، قيادة وجود ما وثان

والذي1956أوت20 للثورة، الوط املجلس شائھ إ خالل من م

لتحقيق الوسائل توفر ما وثال ماعية، ا القيادة مبدأ كرس

سبة بال بليغة ة صعو ل ش العامل ذا و الثورة، داف وأ مرجعية

امليدا نوفم. يللعمل ر التحر ثورة انطالق مع م1954حيث

الواليات امل و ن، والتمو مداد ا م عديدة، ل مشا ت واج

ذه امسة، ا الوالية من السادسة املنطقة خاصة ة الثور

فكر ثم البداية، تقليدية بوسائل ستعمار ت جا ال املنطقة

عملية بالناحية ر التحر ش ج نقادة والتمو مداد جلب

سنة عد الفعل و لذلك، الكفيلة الطرق صارت1958والبحث م

امل بل فحسب، املجاورة للمناطق س ل امة السادسة املنطقة

الوط اب الغذائية،.ال واملواد والسالح، املؤن، مرور لت س حيث

املنطقة وأبلت السادسة والوالية عة الرا الوالية إ سة، ل و

بالءً ر التحر ثورة خالل وسعيدة معسكر من ونة امل السادسة

والسالح املال وجمع امليدانية، ة الثور العمليات خالل من ، حسناً

ادات ش حسب مختلفة بطرق ذلك ان و ة، دو و سة ل و

حداث شوا عا الذين دين ش. املجا وج ر التحر ة ج أصبحت بل
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سنة عد ر يقدم1958التحر والطبيةم الغذائية املساعدات ان

قوة ت يث الذي ذا و املنطقة، ان لس املادية ح أخرى وأحيانا

ستقالل و النصر اك افت ا وعظم   .الثورة

واملراجع     :املصادر

هللا، - سعد وقومياتأبوالقاسم للكتاب،شعوب الوطنية املؤسسة   . م1985،

ســـــن،-  محمـــــد و أزغيـــــدي ـــــةمـــــؤتمرالصـــــومام زائر ا ـــــرالـــــوط التحر ثـــــورة تطـــــور

للكتابم1962 - م1956 الوطنية املؤسسة   .م1989،

عدة،-  ة دا التارخبن ط.  معسكرع لدونية،   .  م2005. 1دارا

ريـة-  التحرـرا ش جـ اتيجية وإس زائرة ا للثورة املادي الدعم بوكر، هللا حفظ

ن العدداملصادرم،1956 - م1954ب الوطنيـة13، ركـة ا ـ والبحث للدراسات املركزالوط ،

، نوفم أول   .م1954وثورة

ــــدين-  املجا ادات شــــ خــــالل مــــن ســــعيدة منطقــــة ــــ ــــة التحرر الثــــورة محمــــد، دادة

املغريةم،1962 - م1954 عدددفاترالتارخ سم3، د   .م1989،

تارخية،-  ادة   .  م27/02/2011ش

تارخية،-  ادة   .م15/03/2012ش

تارخية-  ادة   .م2011/ 07/ 20ش

مرتاض،-  امللك زائرـةعبد ا الثـورة ات ملصط املوسو م ،م1962 - م1954امل

امعية، ا املطبوعات   .م1983ديوان

د،-  العدد18/05/1959املجا   .43م،

د،-   العدد14/06/1959املجا   .44م،

والتوثيـــــــق-  البحـــــــوث ة القســـــــنطي1955 أوت20ـــــــوم: مصـــــــ الشـــــــمال ـــــــ ع . م

ســــنةاملصـــادر الثالــــث العــــدد الوطنيــــة2000، ركــــة ا ــــ والبحــــث للدراســــات املركــــزالــــوط م،

نوفم أول   .م1954وثورة
- Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, Ed : Garnier Frères, Paris, 1980. 

.1988O.P.U  .1eGuérilla Sans Visage. Tom ; HASSANI, ABDELKRIM -  
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In revue ELMASSADIR, Editée par  le centre nationale d’études et de 
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Notes préliminaires sur le cadran solaire de la Grande 

Mosquée de Mascara, Algérie 

FATHI JARRAY
158 

Dans le cadre de nos recherches sur les cadrans solaires 

et l’histoire de la gnomonique islamique nous avons repéré il 

y a presque deux années lors de notre visite en Algérie un 

cadran solaire scellé sur le minaret de la Grande mosquée de 

la ville de Mascara, très connue sous le nom de la mosquée 

de Mustapha ben Touhami159. Ainsi, dans une recherche 

précédente sur la mesure du temps au VIIIème/XIVème siècle 

dans les deux villes de Tunis et de Tlemcen160, nous avons 

montré l’utilité des comparaisons entre les cadrans solaires 

dans l’étude de l’évolution de la gnomonique islamique de 

deux territoires voisins. 

                                         
158. Maître assistant de l’Université de Tunis et Chargé de Recherches à l’Institut 

National du Patrimoine.    
159. Un grand merci à notre ami et collègue Oueddène Boughoufala, Vice-doyen de 

la Faculté des Lettres et des Scicences socilaes et humaies de Mascara, pour son 

accueil très chaleueux et pour son aide dans cette recherche.    
160. Jarray (F.), «Mesurer le temps à Tunis et à Tlemcen au VIIIème/XIVème siècle d’après 

l’étude des deux mizwala-s des deux villes», à paraître dans les Actes du colloque 

international : L’Islam au Maghreb et le rôle de Tlemcen dans sa propagation, 

Université de Tlemcen, 21-23 mars 2011. (à praître) 
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Les observations actuelles portent sur les 

caractéristiques de la gnomonique du cadran mentionné ci-

dessus et un essai de sa datation et de rapprochement avec 

ses analogues et par rapport à la date de la fondation de son 

monument d’origine.  

La Grande mosquée ou la mosquée de Mustapha 

ben Touhami à Mascara 

Cette mosquée se trouve au centre de la ville de 

Mascara jouxtant Hammâm al-Barka et donne sur la place de 

Mustapha ben Touhami qui la sépare, du côté sud, de l’église 

fondée à l’époque coloniale.  

D’après l’inscription historique appliquée sur la base de 

la coupole du mihrab, cette mosquée fut fondée par le Bey al-

hâjj ‘Uthmân ben Zayyân ben Ibrâhîm en 1162/1749
161. 

d’autres inscriptions y figurent toujours et commémorent les 

différentes interventions d’extension et de 

remaniement menées sur l’édifice. 

D’après ses éléments de construction et son 

plan rectangulaire irrégulier allongé d’orientation nord-sud, il 

                                         
161. Sur cette mosqué voir: Yayà Bû‘zîz, 2004, p. 209; Ben Balla Khîra, 2008, 

p. 83, 150 et 294, et Belhâj Ma‘rûf, Dahmânî Sabrîna, 2011, p. 225. 
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est certain que cette mosquée a connu certaines étapes depuis sa 

fondation jusqu’à nos jours. Sa salle de prière qui domine la quasi-

totalité de son espace global dépassant les 1458 m2, est actuellement 

composée de dix nefs et cinq travées. Selon l’agencement 

des arcades et la disposition des plafonds, elle était probablement 

moins spacieuse à l’origine et ne couvrait que cinq nefs et cinq 

travées. Quant à son minaret sur lequel le cadran est scellé, il est fort 

probable qu’il appartenait au monument d’origine et se trouvait 

dans son angle sud-est avant son intégration au sein des adjonctions 

ultérieures.      

Au XIXème siècle et après la transformation de la mosquée de 

‘Ayn al-Baydhâ’, la plus importante de la ville de Mascara, en un 

dépôt des denrées agricoles par la colonisation française, la 

mosquée de Mustapha ben Touhami est devenue la principale de la 

ville et joua des rôles primordiaux dans la résistance contre la 

politique de christianisation suivie par les Français surtout après la 

fondation d’une église monumentale en face de sa porte principale.    

Le cadran solaire 

 Le cadran solaire de la Grande mosquée de Mascara est 

réalisé sur une plaque en marbre blanc de forme rectangulaire 

aménagée verticalement. Il est scellé sur la façade sud-est du minaret 

et inséré en toute harmonie au milieu d’un cadre ayant la forme d’un 
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arc décoratif polylobé et qui se répète avec les mêmes spécificités sur 

les quatre faces du minaret.   

L’assemblage de ce cadran est simple et de type vertical très 

déclinant du matin basé sur neuf (9) lignes des heures équinoxiales 

rayonnant à partir d’un arc de cercle occupant la partie supérieure 

centrale du cadran où un gnomon métallique de type polaire fut 

percé et soutenu par un jambage. Les lignes horaires de la période 

matinale sont numérotées en chiffres romains V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 

et XII.   

De ce même cercle partent aussi les huit (8) lignes des demi-

heures qui intercalent les lignes horaires avec la même forme et la 

même technique d’exécution. Tout comme le chiffrage, l’emploi de 

l’unité de 30 minutes sur l’assemblage de ce cadran ne figure que sur 

la période de la matinée. De l’heure la plus précoce 5h jusqu’à 

11h, les lignes horaires sont relativement serrées et les 

chiffres sont mal placés162.  

Quant à l’emploi d’un gnomon métallique de type 

polaire, il s’explique aussi bien par le type de l’instrument, 

                                         
162. Un grand merci à notre ami Denis Savoie, Chef du Département 

Astronomie/Astrophysique du Palais de la Découverte de Paris pour ses 

observations étant très utiles à l’étude de de ce cadran solaire.   
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cadran vertical très déclinant, que par son emplacement sur le 

monument et son orientation vers le sud-est.  

Essai de datation et de rapprochement  

De la comparaison des spécificités de ce cadran à d’autres 

exemples de la Méditerranée se dégagent plusieurs caractéristiques 

concernent l’assemblage, les unités de mesure du temps et le mode 

de fonctionnement et qui peuvent être d’une grande utilité pour la 

date de sa réalisation et sa mise en place sur le minaret de la Grande 

mosquée de Mascara. 

À l’instar de la majorité des instruments de mesure du temps 

de ce type, la période couverte par la graduation de ce cadran solaire 

est répartie sur deux phases inégales: six (6) heures pour la phase 

matinale et deux (2) heures seulement pour l’après-midi. L’emploi 

de l’heure équinoxiale comme unité de mesure du temps est très 

connu sur les cadrans solaires depuis l’époque antique. Quant à la 

demi-heure, elle est devenue courante sur les cadrans solaires 

depuis le XVIIème siècle en Europe, alors qu’en Monde islamique, ces 

unités n’ont substitué aux subdivisions de 60, 20 et 4 minutes qu’à 

partir de la deuxième moitié du XIXème siècle.  

Historiquement, ce type de cadrans solaires est apparu au 

début du XXème siècle en Europe et s’est propagé dans l’Afrique du 
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Nord au cours de la colonisation française surtout dans les Eglises et 

les Grandes constructions avant de laisser la place à l’horloge 

mécanique. Le cadran solaire sujet de ces remarques ressemble 

beaucoup au cadran de l’Hôtel Gigault-De-Grisenoy à Paris, qui est 

aussi de type vertical déclinant du matin, soit dans l’assemblage, soit 

dans les unités de mesure du temps, soit même pour le type de son 

gnomon163. Le cadran parisien qui a pris la place d’un autre plus 

ancien lors des travaux de rénovation du dit hôtel, est daté, d’après 

Andrée Gotteland et Georges Camus, de l’année 1937
164. 

De ce fait, la date de réalisation du cadran solaire de la Grande 

mosquée de Mascara ne pourrait pas remonter au-delà du début du 

XXème siècle. Il est fort probable qu’il fut ajouté à la mosquée à 

l’époque coloniale française à une date indéterminée et fut scellé sur 

la face sud-est du minaret, à l’intérieur du cadre architectural 

inscrit dans un arc décoratif polylobé déjà préexistant sans 

aucune intervention d’aménagement pour la fixation de la 

plaque. Une recherche systématique dans la documentation 

relative à l’historique de l’édifice pourrait fournir des données 

fiables sur ses différentes étapes et sur la date de l’ajout de cet 

instrument.      

                                         
163. Cet édifice se trouve au niveau du 16, rue des Quatre-Fils, 11ème 

Arrondissement de Paris.   
164. Gotteland (A.) et Camus (G.), 1997, p. 58. 
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Annexe 
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La Grande Mosquée de Mascara : emplacement du 

minaret et du cadran solaire  

 

Le minaret de la mosquée et le cadran fixé sur sa 

face sud-est 

 

La plaque du cadran solaire 
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Facsimilé du cadran solaire de la Grande Mosquée 

de Mascara  

 

Facsimilé du cadran solaire de l’Hôtel Gigault-De-

Grisenoy à Paris 
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املقال  اتب عنوان    ال
الوسيط 01 العصر ا وأحواز   معسكر

خالل يةمن العر غرافية ا  املصادر
بوداود.أ   5 عبيد

عض 02 من معسكر علماء موقف

خالل زائر ل السياسية القضايا

ي العثما د  الع

بوشــنا.د   13 محمد

علماء 03 عند ى الك سية الفر الثورة

الراشدي نون بن أحمد معسكر

 نموذجا

بوغفالة. د   29 ودان

يوان" 04 الناصري" نبأ راس ي أل

جديدامل مصدر زائري ا عسكري

وان الق  حول

ع.د محمد

ّبب  ا
49  

از 05 ا إ الرحلة واملجاز قيقة ا

هللا عبد بن العري الشيخ تأليف

وتقديم عرض  املعسكري

بوزوادة.د ب   95 حب

من 06 اصري النّ راس ي أ عند الّسرديةُ

الذاتية تھ س لھ"خالل  "فتُح
ية. د الن ولد   119 يوسف

غرس 07 منطقة أشراف من أعيانٌ

ّماِن ُ ا عقد كتاب خالل بمعسكرمن

ِس  ف  النَّ

ضــــر. أ   137 العـــــري

غرس 08 منطقة عرض: ساب

 ببليوغرا

سمية الباحثة

 مصدق
157  

زائر 09 ا ى الك املساجد خزانات

عشرامليالدي التاسع القرن خزانة- اية

بمعس الكب د  كرأنموذجاامل

دي.د بلم ش ّ   179 ع
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معسكر 10 ملدينة الفر حتالل ع وقا

ن ماب ا  1842- 1835وأحواز
وات. د عتوبل   191 .بن

م 11 مقاومة دعم ا معسكرودور قبائل

القنصل مراسالت خالل القادرمن عبد

 1839- 1837دوما

سلطانة. د   213 عابد

معسكر  12 منطقة اصة ا مناملنظمة

س التأس إعادة إ  التفكيك

بلوفة. د   جيال

القادر  عبد
221  

ود 13 مج معسكر مة مسا من مقتطفات

نوفم أول  1954ثورة

ة.د دا بن   عدة

 
235  

بالوالية 14 السادسة املنطقة والتمون مداد

بن ما امسة خالل1962- 1954ا من م

الشفوة ادات  .الش

سعد.د   251 طاعة
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