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  :كلمة العدد
من تبعهم الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه و 

  .     بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيراً 

  أما بعد،

مجلة الدرسات  :من مجلتكم والعشرين تاسعيسعدني أن أهنئ السادة القراء بصدور العدد ال

التاريخية واالجتماعية، الذي جاء حافال بالمقاالت المتنوعة والمفيدة؛ وهو ما نسعى دائما إلى بلوغه 

  .مرار فيهوتحقيقه واالست

لقد تمكنا بحمد اهللا وقوته بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف هيئة تحرير مجلة الدراسات 

التاريخية واالجتماعية من الوصول بهذه المجلة إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه؛ فهي اليوم تستقبل 

لعدد بمقاالت رصينة لباحثين وقد حفل هذا ا. عشرات المقاالت من مختلف البلدان العربية واإلسالمية

  .وأكاديميين من العراق وفلسطين وتركيا ومصر والجزائر والمغرب

  صدق اهللا العظيم" َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ "

  

  رئيس التحرير
 الدكتور محمد األمين ولد أن
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ة عند الشعوب العربيةالملح في الطقوس والمعتقدات الديني   
ابتهال عادل إبراهيم. د.أ  

،كلية اآلداب، قسم التاريخ  
العراق - جامعة كركوك   

  مدخل
عقليته عدة عوامل منها فقد اشترك في تكوين  ؛وعلى هذا األساس ،)مجتمعه(اإلنسان ابن بيئته ومحيطه 

فآمن اإلنسان بالمعتقدات . وأخيرا البيئة الطبيعية ، الدينية، االجتماعية، السياسية)البيتة(البيئة األسرية  الوراثة، 
وٕاذ كانت الخرافة مجموعة  )1(الدينية التي دخل في تركيبها ضمنيا الخرافات، السحر، الجن والعين الحاسدة

األفكار والممارسات والعادات التي ال تستند الى أي تبرير عقلي وال تخضع الى أي مفهوم علمي سواء أكانت 
التطبيق والممارسة او في المجال النظري فان الذهنية الخرافية تمثلت في نقل المعلومات او تمثيلها ذلك في حيز 

وتفسير األحداث او تعليلها لكن بالمحصلة النهائية ليست على أساس علمي او عقلي، ولقد تداخلت الخرافة منذ 
وأصبحت تلك المعتقدات من أشكال . بأكملهقديم الزمان مع المعتقدات والطقوس الدينية مما جعلها ثقافة مجتمع 

التعبير الجماعي لألفكار والمفاهيم والممارسات الدينية ذات العالقة بالتراتيل والطقوس الدينية المقدسة لديهم 
صلة او رسم صورة ذهبية بينها وبين عالم المقدسات فخرجت من حيز  دوالتي تؤديها الجماعة وتؤثر فيها ال يجا

وأصبح لتلك المعتقدات سمات خاصة تنفرد بها تتمثل . )2()العقلي(طفي الى مجال التأمل الذهني االنفعال العا
وكثير من هذه المعتقدات قد  )3(في الشعور، التعبد واالعتقاد بالحضور لشي غامض وصعب الفهم والتأويل

عالقة ال بالعقل او العلم وصلت الى زماننا هذا ووجدت منذ وجود اإلنسان والكثير من هذه المعتقدات ليس له 
ن بعضها إومفهوم المنطق والعقل البشري وأصبح من الصعوبة التخلص منها، بل  باو الدين كما أنها ال تتناس

ذات التأثير الكبير بحيث أنها أثرت في التركيب الطبيعي لألشخاص وركزت على المعتقدات ) أي المعتقدات(
  .كبير شكلالدينية للبعض األخر ب

من ميز بين المعتقدات الوضعية والمعيارية، حيث تشكل االولى احكاما يمكن ان يكون لها طرائق مختلفة وهناك 
وتأخذ شكل المقوالت التي تؤكد وجود او عدم وجود حدث معين وثمة خاصية تميزها وهي كون صحتها من 

عيارية فان صحتها غير قابلة لالثبات ما المعتقدات المأ. حيث المبدأ  قابلة للمراقبة من خالل المواجهة مع الواقع
في جوهرها وحتى قابليتها للتعريف تكون بصعوبة، وبناء على ما تقدم فان دورا المعتقدات ووظيفتها في تحديد 

  :يلي ما
  .اغراض الفعل الفردي والفعل الجماعي -
الح في تحديد الوسائل االكثر مالئمة لتحقيق االغراض والعالقات بين البنى االجتماعية، ودور المص -

  )4(وتعبير اخر محتوى النظرية النفعية للمعتقدات –المعتقدات 
وقد  حكمة الشعوب ومورثاتها التاريخيةويعد الملح واحدة من المواد الرئيسية التي ساهمت في بلورة او تشكيل 

لح بوصفه مادة ارتبط الملح ارتباطا وثيقا باإلنسان فمنذ ان استقر اإلنسان على سطح هذه البسيطة برز الم
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أساسية يحتاج اليها اإلنسان والحيوان معا بل حتى النبات فهو يعمل على موازنة كمية الماء بالجسم والخاليا 
التي يتكون منها أعضاء الجسم فهو مهم لعملية التمثيل الغذائي في الخلية فتناوله بكميات معتدلة ضروري جدا 

األخرى في الطعام  مات قد بينت ان كثرة الملح اومركبات الصوديو غير ان بعض الدراس. للبقاء على قيد الحياة
تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم ولهذا يسعى ويجاهد ويحاول كثيرا من الناس تقليل كمية الملح الذي يتناولونه أو 

جسم كما ان اإلفراط في تناوله يؤثر على حواس ال. يلجاؤا الى استخدام البدائل التي ال تحتوي على الصوديوم
والتي تتأثر بالملح سريعا فيسبب لها الهيجان والحركة الزائدة كما يسبب التهاب األغشية المخاطية للمعدة 

  )5(.كما يتعب الكليتين والكبد والمجاري البولية نواألمعاء واألوردة والشرايي
الحليب إضافة إلى  وقد ظل الملح عبر العصور مادة أساسية ومهمة لحفظ اللحوم واألسماك واالجبان ومشتقات

التمليح كونه يدخل مكونا أساسيا في التوابل وقد وفر بذلك أفضل حافظ غذائي معروف وخاصة بالنسبة للحوم، 
أي التغطية بمحلول ملحي مكثف من أجل أيقاف نمو :ج يأي التغطية بطبقة كثيفة من الملح الجاف ؛والتأج:

ناضح فجدران خاليا النباتات والحيوانات شبه نفاذة وتحتوي البكتريا بسحب الماء من األطعمة خالل عملية الت
الخاليا في العادة على مقادير صغيرة من الملح وبتقديم تركيز أكبر للملح حول الطعام تعبر الرطوبة من داخل 
الخاليا الى تركيز أكبر في محاولة لمعادة التركيزين على جانبي األغشية وكانت الللحوم واألسماك وحتى 

ر الناتجة عن هذه المعالجة واألطعمة المملحة القديمة أكثرملوحة من األطعمة الحديثة فالنترينات الخض
المستخدمة في أكقر أخالط المعالجة الحديثة تقلل كمية الملح المطلوب إليقاف فعل البكتريا وأكثر الللحوم 

طية متبعة في األزمنة القديمة والقد الحديثة تؤكل من دون تغطية أولية إلزالة األمالح الفائضة وهي خطوة نم
المملح وسمك األنشوفة المملح مازال يعد بالطريقة نفسها تماما مثلما كان الطباخون القدماء يحفظون األسماك 

  .تمليح جاف يتبعه تفريغ الهواء 
قطع األوكسجين أما الحفظ الالهوائي والذي يتمثل بغمر المواد الغذائية في الزيوت أو الدهون والذي يعتمد على 

هذه التقنية مع التمليح التمهيدي إلزالة الرطوبة والسيما من  الذي تحتاجه أكثر البكتريا للتكاثر وربما أجتمعت
وحتى التخليل والذي يتمثل بوضع األطعمة في الحامض والمخالالت بالدرجة األساسية لزيادة الحموضة  .اللحوم 

غالبًاما يضاف الملح لسوائل التخليل بسبب أثره التناضحي وكذلك باألطعمة وجعلها غير مواتية للبكتريا و 
  . البهارات من أجل النكهة وكان القدماء يخللون اللحوم األسماك والخضر والفواكه

األطعمة بعد أن يتم قطف النباتات أو صيد الحيوانات وذبحها ألنها تبدأ بالتحلل فكان البد من المحافظة على 
لك أي فساد األطعمة يأتي بفعل نوع من الميكروبات الضارة التي يمكنها أن تحول والسبب الرئيسي في ذ

األطعمة الى أطعمة ضارة غير مستساغة أو حتى سامة ويمكن قتل الكثير منها عن طريق تجفيفها باألمالح أو 
أو التدخين أو حفظها بالزيت فقد تمثلت تقنيات الحفظ في الحضارات القديمة بالتمليح أو التجفيف بالتمليح 

التخليل وكلها تقنيات الزالت تستعمل الى وقتنا الحاضر ولقد تمثلت الغاية األساسية وراء عمليات حفظ األغذية 
من أجل أيجاد مخزون أحتياطي من األغذية لكي يتم األستفادة منها في فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع حين 

مما  *والتي ال يستطيع اإل األغنياء أن يتناولوا اللحوم المذبوحة حديثاً  يمكن جني األطعمة النباتية القليلة الطازجة
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جعله يلعب دورا بارزا في تشكيل ميثولجيا الشعوب قاطبة ويميل  كثير من الشعوب االرض الى االعتقاد بان 
ابانيون الملح االرواح الشريرة التتحمل الملح الذي يقدر على طرد تلك االرواح واليزال الى يومنا هذا يرش الي

ويصعب التفكير في أي مادة اخرى  )6(.على خشبة المسرح قبل بدء العرض ليحمي الممثلين من االرواح الشريرة
نالت نصيب مواز من االهمية في فكر االنسان ومعيشته باكثر مما فعل الملح فقدرته على المحافظة لالشياء 

البشرية اعطته رمزية كبيرة على الرغم من كونه مادة متوفرة ووقايتها من التحللل وكذلك قدرته على حفظ الحياة 
بكثرة وشائعة لكن الوعي البشري يربط بينه وبين الديمومة والحياة الطويلة وتلك المسائل اعطاها االنسان دالالت 

  )7(.وطقوس مهمة
مبراطوريات وانهيار وكان سببا في وقوع مئات الحروب بل يعتبره مؤرخوا الحضارات المادة الضرورية لنشؤ اإل

اخرى ولقيام الثورات فابتداء من حروب المقاطعات  الصينية التي استمرت عقودا طويلة الى ان سيطرة مقاطعة 
تشي على المقاطعات الصينية الستة االخرى وتأسيس امبراطورية الصين في القرن السادس قبل الميالد حيث 

لح لسكان المقاطعة بسعر اعلى من ثمن شراء المقاطعات له ليؤمن قام الوزير التابع لحاكم مقاطعة تشي ببيع الم
باستمرار قدرته على استيراده اضافة الى تحقيق الحاكم ارباحا من االتجار به واصبحت سياسة هذا الوزير  بعد 
اتحاد مقاطعات الصين مثال معروف الحتكار الدولة للسلع األساسية واستعملت عوائد الملح في بناء جيوش 

وقامت حكومة مملكة البندقية في  )8(.المبراطورية الصينية وتشييد منشأت  دفاعية بما فيها سور الصين العظيما
القرن الثالث بتدمير ورش الملح في جزيرة كريت وحضرت أنتاجه محليَاً◌ وذلك لرغبتها في رفع اسعار الملح 

  )9(.وظلت من اكبر المتاجرين به
أخرجت المومياءات في صقارة وطيبة ووصلت القاهرة رفضت السلطات  وفي القرن التاسع عشر عندما   

أدخالها اال بعد دفع ضريبة عليها باعتبارها سمكا مملحا وبفضل الملح تم جلب ثروة البحار الشمالية الى شعوب 
 )10(.ورباالمجاعة عن اجزاء كثيرة من أ) الرنكة نوع من السمك المملح(اوربا  ومنعت دالل القد المملح وبراميل 

فضال عن الحروب الطاحنة بين شمالي امريكا وجنوبها وحرب استقاللها عن بريطانية كانت بسبب الملح فهذا 
لقد ولدت امة جديدة مع ذاكرة : "جورج واشنطن رئيس الواليات المتحدة يقول في معرض تفسيره للحروب الطاحنة

في اشارة منه الى اعتماد واليات شمال أمريكا على " مرة عما يعنيه االعتماد على االخرين للحصول على الملح
الواليات الجنوبية  التي برزت فيها صناعة الملح ببشكال كبير فأنقسمت البالد الى شمال وجنوب وبدأ واضحا 
حينذاك ان لورش الملح الدور االبرز في هذا االنقسام فبمساعدة العبيد المحرميين قامت الواليات الشمالية بأعاقة 

  )11(.قدرات الحربية الجنوبية عبر مهاجمة ورش الملحال
 72وفي الهند كان للملح دوره البارز في حرب االستقالل الهندية ضد االنكليز،  ولعل خروج غاندي مع        

عن عزلتهم الطوعية والبدء بالمسيرعلى االقدام الى البحر عند راندي ليستخرجوا الملح  1930من مريديه عام 
واجهة مباشرة مع القانون البريطاني الذي كان يحظر استخراج الهنود الملح، ويعود هذا االمر تتويجا منه في م

المقاومة السلمية ( مهد غاندي لدروس فلسفته 1930لدور الملح في نهضة الشعوب واستقاللها فعند عام 
  )12(.1949جبر االنكليز على الرحيل من الهند عام أن ألى إوتعاظم مكانته )
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في فرنسا فرضت الحكومة ضرائب باهضة على الملح وكان حكرا لحساب الملوك الذين كانوا يحاربون مهربيه و 
من مكان الى اخر ولم يلغى االحتكار اال بعد ثورات واضطرابات دامية كان اخرها الثورة الفرنسية الكبرى التي 

ى الوجود وظلت سارية المفعول حتى قضت على الملك لويس السادس عشر ولكن الضريبة على الملح عادت ال
  ) 13(.1946عام 

الى ) زنجبارو تنجانيقة(وكسلعة تجارية كان للملح اثره البارز في اواسط افرقيا وخصوصا في سواحلها الشرقية 
اواسط القرن العشرين وقد ادى دورا مهما في انتشار االسالم في افريقا جنوب الصحراء تلك التجارة التي كانت 

 )14(.ظهور القوافل تتم على

 -:أساسيين نجاءت دراستنا في محوري قوتأسيسا على ما سب
سوف نعالج فيه االصل العلمي والغوي للملح والتطور التاريخي الستعماله؛ فهو معدن شفاف  -:ولالمحور األ 

سمه وا naciهش يتركب من عنصري الصوديوم والكلور ويعرف علميا بكلوريد الصوديوم وصيغته الكميائية 
المعدني الهاليت ويكون الملح عادة بلورات صافية في شكل مكعبات كاملة التكوين تقريبا والشوائب الموجودة فيه 
تعطيه اللون الي قد يكون ابيض اورمادي او اصفر او االحمر؛ ويبدو ملح الطعام ابيض اللون لكنه في الحقيقة 

أي " االجاج"الملحية الموجودة تحت سطح االرض  يتكون من مكعبات شفافة صغيرة الحجم ومصدره الترسبات
والواقع ان ترسبات الملح الموجودة االن قد . المياه المالحة من البحار والبرك  والمسطحات المائية االخرى

تكونت تحت االرض بتبخر مياه البحر منذ ماليين السنيين فقد ارتبط تاريخ الملح ببدء تاريخ الحياة على االرض 
الذي ظهرت فيه اول مظاهر الحياة البدائية في راي البيولوجين كان مالحا ففي اللتر الواحد من ماء  فماء البحر

 .م من الملح35غم من الملح ولو ان ملح البحار نثر على االرض كلها الوجد طبقة سمكها  30البحر يوجد 
)15(  

ويوجد بالقرب من دمشق وحلب  )16( .والملح نوعان احدهما ملح بحري يستحصل من مياه البحار كالبحر الميت
وتدمر وثماني مدن في العراق ومصر وبالد المغرب العربي  وغيرها من المدن سبخات وهي مواضع يجتمع فيها 
ماء المطر شتاء حامال معه كميات كبيرة من الملح فاذا تبخر الماء في الصيف بقي الملح على هيئته صفائح 

ملح على شواطئ البحار ويستحضره االهالي من مياه البحر أما بالتبخير منشور وعلى هذا االساس يتبلور ال
على النار او تركه في أخواض واسعة تبنى على الشواطئ البحر او قربها فيتبخر الماء باشعة الشمس ويبقى 

يد من كلور % 50حيث تنقل الى معامل خاصة لتنظيفها وطحنها ويتكون هذا الملح من  )17(. الملح كتال بلورية
معادن اخرى منها المنغنيز والكالسيوم والفسفور وااليودين من مصدره الطبيعي فضال عن % 5و  مالصوديو 

عنصر معدني أخر يحتاجها الجسم للحفاظ على حيويته ألتمام عملية التمثيل الغذائي بأفضل  70أكثر من 
  )18(.شكل

و ملح المناجم حيث يوجد في المناجم متبلورا على أو الملح الصخري أما النوع الثاني فيعرف بالملح االندراني أ
و االزرق تبعا للشوائب الموجودة أو البني أو ملونة باللون االصفر أهيئة كتل صخرية بلورية مكعبة ال لون لها 

% 99.9فيه حيث يجري تقطيع هذه الكتل ونقلها الى معامل خاصة لتصفيتها وطحنها ويحتوي هذا الملح على 
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ايودين البوتاسيوم او الكاليسوم وتضاف اليه مادة االيودين لتعزيز نقص % 0.1وديوم و من كلوريد الص
االيودين فيه حيث ال يحتوي هذا النوع اال على مادة واحدة وهي كلوريد الصوديوم وهو فقير بالمعادن األخرى 

لعجز الكبير بالمعادن الضرورية لحياة الحلية لذا نالحظ ان شركات انتاج هذا النوع من الملح تحاول سد ا
بإضافة االيودين اليه وتحاول ترويج الدعاية  بأن الملح مكرر وكأنها ميزة إضافية له لكنها في الحقيقة ليست 
اكثر من محاولة سد العجز الكبير بشئ صغير كما ان تناول الملح المكرر عادة يحدث شراهة في تناول الملح 

ن المحلية االخرى وبهذا يتراكم كلوريد الصوديوم بالجسم مسببا مشاكل بالكفاية من المعاد رالن الجسم ال يشع
للكليتين ويضعف كفائتهما وتراكمه مع بقية الفضالت االخرى مستمر وشعور بالقلق والكآبة والضيق والضجر 

 )19(.في نفس الوقت تفاقم نقص المعادن االخرى بالجسم يسبب مشاكل صحية

  :ما الملح لغةأ
رب بين كلمة الملح ومعادن كثيرة فهناك من ذهب انها كلمة معروفة ومن الملح جاءت كلمة فلقد قاربت الع

ويبدوا ان ذلك مرتبط بشكل الملح وجمال  لونه االبيض الناصع  )20(أي من الحسن والجمال " مليحة"و "  مليح"
  :على مانجده في قول الشاعر

 )21( براهب متعبد؟ قل للمليحة في الجمار االسود             ماذا فعلت

  :وقول ابي النجم العجلي
  )22(للشم عندي بهجة ومودة                  واحب بعض مالحة الذلفاء

  
أي أغتابه، ولعل ذلك مرتبط بطعم الملح او الممالحة أي المواكلة " َملَح فالٌن فالًنا"ومع هذا فان العرب يقولون 

الماشية أي اطعمها سبخة الملح و " ملح"ه وخفقان جناحيه و أي كثرت سرعت" َمَ◌لَح الطائر"وكذلك يقولون 
هو النوتي في " اُلمتملح"أي اسقاها ماء مذابا فيه ملح و " مَلَح االبلَ"هو ورم في عرقوب الفرس و " المٌلح"

  :قال األعشى )23(أي الذي يقود السفينة" مالح"السفينة لذا جاء تعبير 
 )24(من الخوف كلوثها يلتزم     تكافأ مالحها وسطها               

يشير الى المالحة البحرية، ولكن لما كان الفضاء كالبحر في رزقته وانعدام أية عالمة فيه فلم يجدوا  اذإ وفه
) المالح(وفي الماء الملح و . فهي اذا مالحة جوية... على الطيران ) المالحة(حرجا في أطالقا لكلمة  نفسها 
هي لجة " الملحة"ن الملوحة شيئا نافعها ولهذا فقد اسموها السمك البحري مالحا، و يعيش السمك وهو يكتسب م

أن النبي  )25(يضا بياض يخالطه سواد والملحة نعجة  ملحاء وذكرها كبش املح وفي التهذيبأالبحر وهي  
لحان هما محمد صلى اهللا عليه وسلم ضحى بكبشين أملحيين أي تلك صفتهما أبيضان فيهما سواد قليل، والم

شجرة " مليحاء"و  )26( .حد شهور الشتاء لبياض ثلجهأحيث أطلقوه على ) كانون الثاني(االخرى  ىشهرا جماد
لالشارة الى الفتى الذي الوفاء له أو " ملح على ركبته"سقط ورقها وهي أيضا الكتيبة العظيمة والعرب تقول 

حه أي عده مليحا، امتلح أي خلط كذبا بحق ويقول  السمين أو الشديد الغضب ومليح تعني ماءه مالح، واستمل
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ملح الجذور أي سمنت "أي اتى بشئ مليح و " ملح الشاعر"و " ملح الرجال الكذب"المثال في هذا المجال 
  )27(.قليال

ما فيما يتعلق بالتطور التاريخي الستعمال المحلح واهميته لدى حضارات الشرق القديم ونظرا للقداسية التي أ
ن أها شعوب المنطقة العربية عبر العصور للملح ال تنفصل عن معتقداتها الدينية ففي بالد الرافديين نجد استبقت

فضال عن استخدامه كمادة لغرض العقوبة ) 29(والصناعات المختلفة  )28(. للملح استعماالت كثيرة في الطب
ى الحق للزوجة ان تفرك فم امتها التي قد أعط) مؤسس ساللة أور الثالثة(نمو -من قانون أور) 22(ففي المادة

من الملح وتفسر هذه العقوبة على ما نعتقد ان االمة التي تتلفظ  )30(" سيال"تحاول ان تتطاول على سيدتها ب
بمعنى ذلك ان فمها قذر وبحاجة الى النظافة والملح كما نعلم مادة معقمة  )31(بكلمات التليق بمكانة سيدتها،

ه ونحن في العراق الى الوقت الحاضر نهدد من يتلفظ بكلمات نابية من االطفال بدعك ومؤلمة في الوقت نفس
انك ملح "، وفي تعويذة اخرى تبين اهمية الملح "فليكن لسانها ملحا"دى التعاويذ ونقراء في اح )32(.فمه بالملح

لملك والسيد والنبالء من دونك اليتمتع الرب وا. من دونك ال تعد وجبة في المعبد... مولد في بقعة مشرفة
، كعامل وقائي كان الملح يستخدم لحفظ اللحوم واالسماك في جو العراق الحار ولحفظ الجثث )33("بالقرابين

شوماتي بالملح ونقلها - بيل-البشرية حيث نعلم من خالل النصوص التاريخية قيام الملك العيالمي بحفظ جثة نبو
شم –لى بالد عيالم بعد أنتهاء تمرد شمش إقصته بطلب اللجوء  مع راس السائس الى اشور بانيبال  وتتركز

أوكن فأصبح وضعه حرجًابعد الحمالت العيالمية على بالد عيالم فأرسل الملك آشوربانيبال الى الملك العيالمي 
شوماتي والذي يبدو من مجريات األحداث –بيل -يطلب منه أعادة نابو )م.ق636- 648(خلتاش الثالث-خوبان
يالميين لم يكونوا مهتمين لمصير حلفائهم إذا سرعان ما يتخلون عنهم بعد أنتهاء مصالحهم أو عندما أن الع

شوماتي سوف يقومون بتسليمه الى آشوربانيبال فضل الموت فأمر –بيل - تحيط بهم األخطارفبعد أن شعر نابو
نة نينوى والنص التالي يروي لنا تلك حامل درعه بقتله وأرسل الملك العيالمي جثته بعد أن حفظها بالملح الى مدي

، وكان الجنين الذي يولد يحفظ او االول بالملح لكي تعطي المولد مناعة لبدنه، وجديدر بالذكر ان )34(األحداث 
وفي البيت في قبو الملح أو في صندوق؛والملح والخردل كانا  )35(الملح كان يحفظ اثناء السفر في اكياس الملح 

  .)36(كنوع من انواع التوابل يمزجان ويستعمالن
ويعتقد المؤرخون أن أول استعمال تاريخي مهم في رمزيته للملح هو استعمال المصريون القدماء له في تحنيط 

طار اعتقادهم إوما يرتبط بالمعتقد الديني لديهم بفكرة الخلود حيث جاء اصطناع المومياءات في  )37(.موتاهم
ه الى الحياة مرة اخرى وكلما بالغوا في مسالة حفظ الجثة بطريقة متميزة كلما بضرورة حفظ الجسد في انتظار بعث

لذا فان قدرة الملح على حفظ الجثث منحته هالة اسطورية , كانت الروح اكثر استقرارا حسب معتقدهم الديني
ح لم يكن يستعمل فردية ومتميزة حيث نظر اليه المصريون نظرة مساوية للحياة وتدل االبحاث الكيميائية ان المل

حيث يعزى وجود الملح في بعض  ٕانما كان يمزج مع غيره من الموادو محلوال في تحنيط االجسام و أجافا 
ن النطرون الذي كان يستعمل في تحنيط يحتوي على كمية كبيرة من الملح أولى الى المومياءات في العصور األ

لمصريين القدماء من االلف الثالث قبل الميالد كما كان ضمن عروض الجنازات التي وجدت في قبور ا )38(
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وكذلك الطيور واالسماك المملحة كما قام المصريون القدما ء بتصدير االسماك المملحة الى سواحل بالد الشام 
في مقابل خشب االز اللباني وصبغة االرجوان والزجاج، وعندما اسس الفينقيون امبراطوريتهم تاجروا باالسماك 

القرن الخامس قبل (رية والملح من شمال افريقيا حيث يذكر لنا المؤرخ اليوناني هيرودتس المملحة المص
الى معرفته بالتفاصيل  الدقيقة لحياة مالحي السفن وذكره الشكال غريبة ) التاريخ(في مؤلفاه التاريخي )الميالد

لى سواحل افريقيا الغربية يفرغون فعندما كان الفينقيون يصلون ا )39(من التجارة كانت سائدة في شمال افريقيا
حموالت سفنهم على السواحل ثم ينسحبون الى سفنهم ويوقدون نارا ليثيروا انتباه االقوام الهمجية  الى وجودهم 

وقد  )40(وما ان يبصر هؤالء العالمة حتى ياتون فيضعون ذهبا مقابل البضائع المطروحة ومن جملتها الملح
نازل في ليبيا كانت تبني بصخور الملح وقد ذكر المؤرخين الكالسيكيون  الملح اشار هيرودتس الى ان هناك م

وفؤائده وخصائصه العالجية وتحدثوا عن الحروب التي قامت في سبيل الحصول على مصادر الملح وقد ذكر 
  )41(.بليني فوائد الملح في معالجة لسع الثعابين والصداع والخناق والدمامل واليرقان

لى ذكر الملح في الكتب السماوية ففي العهد القديم نقرا ان اليهود قد سعوا من اجل الحفاظ على إأما بالنسبة 
لى وضع الملح في الخبز شهر شباط او وضع الخبز في قليل من الملح عند تمريره حول إالعهد بينهم وبين اهللا 

كما كانوا يملحون الطفل يوم   )42(.المائدة بعد القداس وقد عرف هذا باسم الميثاق الدائم او ميثاق الملح
  .والتزال هذه العادة متبعة الى الوقت الحاضر في كثير من مناطق بالد الشام والعراق )43(والدته

التي تحولت ) عليه السالم(وفي العهد الجديد هناك واحد واربعون مقطع يشير الى الملح ففي قصة زوجة لوط 
، وعندما دمر ابيمالك مدينة )45(ان على المدن الملعونة في سدومعندما ترددت بعصي)44(الى عمود من الملح

وقد اشار  )46(.وهي عبارة عن اكتمال الخراب وليس باالمكان نمو أي نبات فيها" نثر الملح فيها"نه إشكيم يقال 
يسوع الى اتباعه بانهم ملح االرض، ةيستخدم الملح بشكل االزامي في طقوس القداس ويمكن ان يضاف الى 
المياه حيث  يكوني عرفي في طقوس الروم الكاثوليك حيث يعتقد ان منشا المياه المقدسة كما يستخدم في 

  )47(.الكنيسة لطرد االرواح الخبيثة
ما في الشريعة االسالمية ففي واحد من االحاديث المسجلة في سنن ابن ماجة من حديث انس ان النبي محمد أ 

وفي  )48(وسيد الشئ هو الذي يعد له ويقومه ويصلحه؛" سيد ادامكم الملح"ان : صلى اهللا عليه وسلم يقال انه قال
وقد ذكر  )49(،"سيوشك ان تكونوا في الناس كالملح في الطعام واليصلح الطعام االبالملح"مسند البزار مرفوعا 

: السماء الى االرض ان اهللا انزل االبع بركات من"البغوي في تفسيره عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه مرفوعا 
رضي اهللا (فهو يصلح االجسام واالطعمة، حيث يروى عن علي بن ابي طالب )50(" الحديد والنار والماء والملح

وذكر هنا السبعين داللة على الكثير " من ابتدأ اغذيته بالملح اذهب اهللا عنه سبعين نوعا من البالء: "قوله) عنه
ظمواالماء فحلفوا به وقال ابو العباس ان العرب تعظم امر الملح والنار وقد عظمه العرب كما ع )51(والفائدة 
  )52(.والرماد

دركوا ان لملح فوائد كثيرة فهو عند خلطه بالذهب والفضة تزيد الذهب صفرة والفضة بياضا ويفيد مزجه أفالعرب 
لرجلين بماء الملح يفيد في مع الليمون في تقوية اللثة وتنظيف االسنان ويفيد ايضا في معالجة الجروح وغسل ا



12 
 

حالت التعب او الورم او االلتواء او خلع العضالت وفرك فروة الرأس بالملح المذاب  يحفظ الشعر وينشط 
كما ان له فوائد عديدة تتمثل في سرعة اخراج الماء من اللحم ورش الملح على الجلود اول سلخها حتى  )53(نموه

والجبن حين يغمر بالماء والملح ) الفسيخ(الشحوم وحفظ االسماك المملحة يحول دون عفونتها بما بقي عليها من 
بحيث ان الملح الموجود فيه كافي لكي تطفوا البيضة فوق الماء، يعمل على المحافظة عليه لفترات طويلة وقد 

 .ت الحاضرتم االستفادة من هذه الخواص التي يتمتع بها الملح من قبل العديد من الشركات الغذائية إلى الوق
ثر الملح في الطقوس والمعتقدات الشعبية العربية، بل االكثر من ذلك ان احدى أسنعالج فيه  :حور الثانيمال

الفتاوى الشرعية الحد رجال الدين اجازت برش الملح والماء في زوايا المنازل المسكونة بالجن والشياطين حيث 
انه ثبت بالتجربة ان "ه وهناك شيخ اخر يقول في فتوى له انهم أي الجن والشياطين يكرهون الملح واليستيعون

  )55(.وبشكال عام اليخلو معتقد دينبي او طقس من تقديس الملح" الجن يتاذون بالملح
فمن الطقوس والتقاليد الشعبية رش الملح في مناسبات كثيرة، وتحديدا في حاالت الفرح في ميالد وزواج وربما 

) الحبة السوداء(يذرون الخليط على النار او يضعون شيئا من الملح مع القزحة خلطوه بالشعير والطحين وقد 
في جيب العريس وهذا ناتج عن اعتقادهم بقدرة الملح على دفع الحسد ورد العين، ويذهب بعض الناس في 

الزيت الى تنقيط الماء والملح في عين المولود ودهن جلده بالقليل من الماء والملح ومع قليل من  -فلسطين
ويسود بين الناس من اهالي القرى  )56(باعتقادهم بان الملح يشد الجلد ويكسب الطفل نوعا من الدماثة مستقبال 

وسط فلسطين اذا سقط بعض ملحم على االرض كانوا يجتهدون في جمعهي كي ال يعاقبوا يوم القيامة بألتقاطه 
   )57(.عن صخور جهنم بأهداب عيونهم

يب شخص بالثالول في يده ياخذون سبع حبات من الحنطة وسبع حبات من الشعير وحفنة وفي الشام اذا ما اص
من الملح ويرمونها بالتنور المسجور وينصرف الذي رماهم على ان الينظر الى الوراء وهناك اعتقاد اخر بان 

هدها سيزول وبع) تزول (تؤخذ تلك الحبات من الحنطة او الشعير و تطمر قرب ساقية او قرب نهر حتى تفط 
  )58(.الثالول

وفي العراق يوصف الملح لدفع الحسد ايضا ورد العين فيقال لبعض من الذين تصيب عيونهم، سوف نضع في 
عينهم ملح وبعض النسوة المسيحيات يضعن على النار بعض الملح عند دخول شخص امرأة كانت ام رجل 

ويتناقل عامة الناس ان عين  )59(سد والعينحاسد وعينه تصيب على اساس ان الملح سوف ياخذ الشر والح
الحسود نفاذة ال ترد وان احد الصالحين تلقاها في يده فثقبتها ويرددون الكثير من الحكايات منها على سبيل 
المثال ان احدى الحاسدات زارت يوما بيت الجيران وكان الوقت صباحا والطفل الوحيد المدلل ينعم بنوم هادى 

وسرعان ما رمقت الحاسدة الطفل بنظراتها . دخلته امه الحمام وابدلت مالبسه وطيبته وزينتهعلى مهده بعد ان ا
وسرعان ما انكفاء الطفل وركضت امه تستنجد وركض جميع من في البيت على الصياح والبكاء وحاولت المرأة 

ت االم طفلها بسرعة الى الحاسدة ان تساعدهم لكنهم ردوها بما يفهم منه انها اصل البلوى ومبعث الشقاء وحمل
الذي سارع هو االخر مفقد مجلس الجن اتى بطشت كبير وافرغ فيه سطال من الماء وغطاه بعبائته ) المال(

. السوداء السميكة وراح يتمتم حينا ويهزج حينا اخر ويدخل يده في الماء ثم يخرجها منه ليلوح بها في الهواء
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انها اصوات الجن ثم قضى المجلس ونشر ) المال(افير قال لها وبعد برها سمع الجميع زقزقة كزقزقة العص
) التنشير(وعندما جاء . العباءة باجراء عملية التنشير بعد ان انهى عملية التعزيم تلك التي استحضر فيها الجن

ن اتم اناء فيه حجرات ملتهبة وراح ينثر عليها حبات الملح ويبسمل ويحوقل ويبتهل الى اهللا الى ا) المال(احضر 
  )60(.على رأس الطفل وبعد ذلك وضع البخور على النار المشتعلة ورجى للطفل السالمة واألمان) سبع دورات(

ومن المعتقدات الشعبية الدراجة عند الناس انهم يلجاؤا كما يفعل اهل الشام الى دهن جلد المولود بالماء المالح 
كما يعمد منظموا لعبة القمار الى رش  )61(.االمراض العتقادهم ان يشد الجلد ويكسب الطفل مناعة قوية ضد

  )62(.ظنا منهم انها تبعد النحس والفال السئ) المقامرة(الملح حول مكان اللعب 
وفي مصر يلعب الملح دورا كبيرا في الطقوس والمعتقدات الدينية وخصوصا  في طرد العين لديهم وتجنب 

  )63(.على المحسود او التبخير بهالحسد، فهم يلجأون الى نثرها على االرض او 
وفي الجنوب الليبي وتحديدا في بلدتي غات والبركة القريبتان من حدود الجزائر والنيجر جرت عادة النسوة ان 

ويتبادلون الملح، ) كم5اقرب الى غات والمسافة بينهما نحو (يخرجن من هاتين البلدتين الى مكان متوسط بينهما 
الربيع فكان ذلك عالمة على تجدد الحياة ويستخدم العامة في ليبيا وتونس كلمة ويكون ذلك عند قدوم فصل 

ولعل " مملح"بمعنى سئ نعتا للحال، فاذا سالت احدهم كيف حالك ولم يكن في حال خير اجابك بقوله " ملح"
وربما كان . ةوالسبخات والشطوط وهي مهنة شاقة وعسير "  المالحات"هذه المفردة لها عالقة باستخراج الملح من 

الن فيهما عدم تقدير . لهذه المشقة اثرها الكبير في نشره على االرض او بعثرته، يؤديان الى ماالتحمد عقباه
  )64(.للجهد الذي بذل في جمع ذراته واستخراجها والمخاطر التي تواجه االنسان حتى يتمكن من جمعها

لطقوس الدينية والعادات االجتماعية الضاربة في وفي المغرب يتميز االحتفال بعيد االضحى بمجموعة من ا 
القدم، حيث يحرص الناس على اقتناء خروف بحجم كبير مهما كلفهم ذلك ومن هذه الطكقوس الغريبة اثناء ذبح 
االضحية غمس اليد في دم االضحية ثم طبعها على الجدران او شربها، اعتقادا منهم ان الدم له القدرة على منع 

ن يسارع الى تجميع قطرات من الدم في ثوب ابيض ليلتحف به من يشكو ألما، ويعمدون ايضا الحسد ومنهم م
الى نثر الملح اثناء الذبح عند حافة مصاريف المياه وبعد الذبح تحفظ النسوة بمرارة االضحية اعتقادا بأنها تشفي 

  )65(.من بعض االمراض ومنهن من يلصقها بالحائط
  :الهوامش

دينية،  –اجتماعية  –االصابة بالعين والحسد، دراسة نفسية : عبد الكريم خليفة حسن المحمداوي: حيل القارئ الىعن هذا الموضوع ن .1
 .2003 –ملتقى الزمن للثقافة والفنون، كركوك 

 .47، ص 2002 -دين االنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدوافع الدينية، درار عالء الدين، دمشق: فراس السواح .2
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النها تمثل بقايا ترسبات الماضي السحيق لالنسان عن ) الموروث المتخلف عن الماضي(لق عليها كلمة شعبذة او معتقد ديني وهناك من اط
 .ومابعدها 79، ص 1979 -في علم التراث الشعبي دار الشؤون والثقافة العامة، بغداد: هذا الموضوع ينظر لطفي الخوري
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م15ق  لثاني منفي النصف اأحوال مدينة القاهرة االجتماعية واالقتصادية   
في مدونات رحالة غرب أوربادراسة   

، مصطفى وجيه مصطفى. د   
 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

، مصرعضو اتحاد المؤرخين العرب   
ومصطلح حجاج بيت . زار القاهرة عدد من رحالة غرب أوربا أو ما عرفوا بحجاج بيت المقدس في ذلك الوقت

من ممارسة  لحج إلى األراضي المقدسة في فلسطين، بعدما تطور الحج المسيحيالمقدس نسبة إلى حركة ا
فردية، بفعل الشوق والحنين إلى األرض التي شهدت خطوات المسيح إلى ممارسة تكفيرية تباركها الكنيسة 

من وقد أضيف لذلك عامل أخر بعد تصفية الوجود الصليبي ) 1( الراغبين في التوبة ةوتنظمها ألولئك الخطا
إذ جاء من األهداف الرئيسة في . م1291/ هـ690المنطقة العربية بقيادة دولة المماليك كان ذلك في سنة

لمعرفة .. االرتحال للقاهرة عاصمة دولة الماليك دراسة أحوال هذه الدولة من شتى جوانبها السياسة واالقتصادية 
لذلك كثرت , طين والساحل الشامي مرة أخرى أماكن القوى وكيفية إضعافها كي يتمكن الغرب من احتالل فلس

وكان من هؤالء الحجاج  رجال الدين والتجار ,  الرحلة األوربية وكان هدفها الظاهري الحج لبيت المقدس 
وسجلوا ما الحظوه ورأوه في كتب تصف أحوال مصر؛ ذلك البلد ذائع الصيت، الذي . وغيرهم ... والسفراء 

فتوالت الرحالت والسفارات إليها تنسحب على حدود بالدها ومواردها  )2(رد الصليبيةعلموا قيمته منذ حملة ريتشا
وبالفعل قدموا معلومات ... التجسسية لبابواتها وملوكها/ ومنتجاتها ورجالها وجيشها ويكتب التقارير الصليبية 

ها التي أخذت جزءا كبيرا غاية في الخطورة لبابوات روما وملوكها كي تساعدهم في االستيالء على مصر وتجارات
بأن الطريق الوحيد لالستيالء على األراضي : "... وكثيرًا ما قالوا في كتاباتهم. في مدونات حجاج بيت المقدس

) 3(..."والحصن الحصين المتين لقوته –آنذاك  –المقدسة هي االستيالء على مصر، قائدة العالم اإلسالمي
السكان واألحداث التاريخية، فقد  وأنشطةحظات عن العاصمة المملوكية للدراسة من حيث ترك مال وتأتي أهميتها

وكلما طالت إقامتهم في المدن كلما عرفوا , نزلوا المدينة  وسجلوا مشاهدات قيمة لم تذكرها المصادر المعاصرة 
بارة من المزيد فيفتحون بذلك سبًال جديدة تكشف غموض بعض األمور بدقة شديدة ؛ألنها في نهاية المطاف ع

فيها حركة ما . األوروبي في العصور الوسطى/ معلومات جاسوسية تصل لصانعي القرار في العالم المسيحي 
عالوة على أنه الفترة نفسها التي شهدت نهاية الوجود , سمي بالكشوف الجغرافية وتطويق العالم اإلسالمي 

األخير للحضارة اإلسالمية  هرة هي الحصنوكانت الدولة المملوكية وعاصمتها القا, اإلسالمي في األندلس
شهدت تدهور نظام اإلقطاع ) م15النصف الثاني من ق(يضاف إلى ذلك أن في الفترة موضع الدراسة . آنذاك

وكل ذلك , وقلت التجارة بالمواني المملوكية فقل الجالب وضعف االقتصاد, الحربي المملوكي أساس قوتها /
  .  م15المقدس  ممن جاءوا في نهاية القرن  ظهر واضحًا في مدونات حجاج بيت

  :صور من الحياة االجتماعية في القاهرة 
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جنسيات متعددة تؤلف نسيج سكان القاهرة  يضمكان من المعروف أن مجتمع القاهرة عصر المماليك          
وكانت شوارعها . لحال أبرزهم الشوام واألفارقة والمغاربة والروم واألرمن واألتراك بطبيعة ا: ذلك الزمان  يف

 يالصاخبة تردد أصداء اللغات والرطانات المتنوعة والمختلفة ؛ وتفيض أمسياتها بالبهجة والحيوية ما بين األغان
أنحاء المدينة وعلى شاطئ النيل  يأماكن النزهة الكثيرة ف يوالموسيقى وحلقات الذكر والمدائح النبوية وما يوجد ف

 يمشعوذين والسحرة الذين يعرضون مهاراتهم مع الثعابين ، والقرداتية ، ومروضالحواة وال: الذى يحتضنها 
وبنات الليل ، والنزهة على صفحة نهر النيل مصحوبة بالموسيقى  يفضال عن أماكن الغواز  ؛الحيوانات 

 .القوارب والمراكب  يوالمزامير والدفوف ف
ذلك الزمان مدنا كبيرة واسعة، كثيفة  يشكل خاص ، فكانت المدن المصرية بشكل عام ، والقاهرة بو            

فقد كانت تحوى . السكان تضم كافة المنشآت ذات الوظيفة الدينية ، أو االجتماعية ، أو التعليمية ، أو الترفيهية 
واألسبلة وخانقاوات الصوفية ، والمزارات ) الكتاتيب ( الجوامع والمساجد والمدارس ومكاتب تعليم األطفال 

إلى جانب األسواق والقياسر والخانات والوكاالت التجارية ، وتضم أيضا أماكن  ضرحة ، والمستشفيات ،واأل
عن رحالة غرب أوروبا  تناول الصور التي دونهاسنهنا ولكن  .والحمامات العامة … النزهة واللهو والترفيه 

نتطرق لكل ما  نول, واقتصادية  ماعيةمدينة القاهرة فقط في نهاية القرن الخامس عشر والتي لها دالالت اجت
والصور التي جاءت عن العاصمة فقط في مدونات , ُأفرد لمصر في هذه المدونات بل االهتمام بالعاصمة 

  . فقط أيًضا 15حجاج النصف الثاني من ق
  الحجم واالمتداد لمدينة القاهرة  -1 

يعرف اليوم بمدينة القاهرة بحدودها الحالية، انتقلت عاصمة مصر في العصر اإلسالمي من مكان إلى آخر فيما 
وكانت العواصم المتوالية لمصر تتجه شماال وشرقا إلى أن أخذت تلتحم ببعضها في عصر المماليك، وتدلنا 
الوثائق على أن قصور األمراء تركزت في مناطق محددة من المدينة، معظمها كانت قريبة من القلعة، مركز 

في مصر منذ شيدها صالح الدين األيوبي إلى الجنوب الشرقي من مدينة القاهرة، الحكم ومقر دار السلطنة 
الفسطاط والعسكر : وشيد أسوارا جديدة ضمت داخلها عواصم مصر المختلفة منذ بداية العصر اإلسالمي

 .األربع شجع الناس على تعمير مناطق المزارع والمتنزهات الممتدة بين العواصم الذيوالقطائع والقاهرة، األمر 
وكانت أحياء سكنى األرستقراطية المملوكية وكبار المشايخ والتجار تنتشر في المنطقة الممتدة ما بين األسوار 
الجنوبية للقاهرة الفاطمية وقلعة الجبل، وهى المناطق المعروفة اليوم بسوق السالح والدرب األحمر والحلمية، 

القطائع الطولونية تتحول تدريجيا إلى منطقة من المناطق كما أخذت شواطئ بركة الفيل القريبة من مدينة 
 .المفضلة لدى األمراء

وما يشتمله كل , كثافتها وأقسامها : ومنذ أن كانت تطأ أقدام الرحالة أرض مدينة القاهرة يسعون للتعرف عليها 
لى ثالثة أقسام يسمون القاهرة مقسمة إ:"... على سبيل المثال نجد الرحالة بيرو طافور يقول إن . قسم منها 

وفي نفس الصدد تفقد الربي ابن مناحم حال البالد ) 4(..."والثالث بمصر, والثاني القاهرة, أولها بحصن بابليون 
والحظ أن  مدينة القاهرة  مقسمة الي , إذا ما دخلوا مدينة جديدة , على جاري عادته وعادة كل الرحالة غالبا ,
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  Baboziniaهذا خالف  مصر القديمة  التي يسميها في رحلته  بابوزنيا . نية السك األحياءأربعة وعشرين من 
وهذا الحى يسكنه , وقال إنها  تجاور القاهرة  علي مسافة نصف ميل بعيدا عنها , ويقصد بها الفسطاط 

بأخرى كل  وقد أشار لذلك أيضًا بصورة أو) 5(وفي البيت الواحد يوجد ثالثة أو أربعة من األفراد, أسرة  30000
: " م15فالتاجر البندقي بيلوتي الكريتي قال عن القاهرة في النصف األول من القرن , الرحالة األوربيين اآلخرين 

حتى إنهم , يعيش بها بشر ال حصر لهم , وهي واحدة من المدن السبع الكبرى , أنها أكبر مدينة في العالم 
كما أن جوس فان جستل ذكر أن القاهرة تعد  )6("ب تصديقهاينامون مكشوفون في الشوارع وأعدادهم كثيرة يصع

لدرجة أن المنزل الواحد يسكنه ثالث أو , وهي مليئة بالسكان المقيمين بها, أكبر مدينة في العالم المعروف آنذاك
وتوسع  )8("وهذه المدينة تعتبر اليوم أكبر مدن العالم بال منازع: " وقال بريدنباخ عن القاهرة . )7(أربع أسر معاً 

إن القاهرة  تعد أكبر من مدينة باريس : الراهب األلماني فليكس فابري في إمدادنا بالمعلومات عن سابقيه وقال 
, ومدينة باريس أكبر من مدينة كولونيا ثالث مرات, بكل تحصيناتها المحيطة بها وقصورها القديمة سبع مرات

أربع مرات ؛وألن القاهرة محاطة بأسوار فإنها يمكنها أن تسع  وكولونيا أكبر من مدينة أولم األلمانية ثالث أو
م قد قال 1494وكان الراهب البندقي سوريانو في زيارته للقاهرة  )9(بداخلها أربعًا وثمانين مدينة مثل مدينة أولم

ن هارف في وهذا األمر نفسه هو ما قاله الفارس األلماني أرنولد فو , )10(إن القاهرة عدد سكانها ال حصر لهم: 
حتى أن المنزل الواحد يعيش , إنها تعج بالسكان:  هـ حين تحدث عن الكثافة السكانية بالقاهرة وقال902رحلته 

وعضد تلك الروايات السفير البندقي دومنيكو تريفيزان وقال عن , )11(عشرة أسرة اثنتيبه ما بين عشرة إلى 
  )12("غ عددهم مليون ونصف المليون نسمةوالذين ربما يبل, مليئة بالبشر  " إنها: القاهرة 

ومنهم من ذكر أن محيطها , وفي نفس الصدد نفسه اهتم حجاج بيت المقدس بالحديث عن محيط مدينة القاهرة 
؛ لذلك أشار جوس فان جستل أن القاهرة ال يمكن االلتفاف حولها إال على متن جواد في  )13(يبلغ ثمانين ميال

وذلك معناه أنها مدينة طولية , كما أنها أكثر في الطول عنها في العرض , عة رحلة تستمر أثنتا عشرة سا
 12172وفي الصدد نفسه ذكر برينارد بريدنباخ أن عرض مدينة القاهرة  )14( وتتطور لتصبح على شكل وادٍ 

  .)16(ويتطلب االلتفاف حولها من الفارس عشر ساعات متواصلة على األقل, )15( قدم 15107قدم وطولها 
فقد كانت القاهرة في عصر : وجدير بالذكر أن هذه العبارات لم تكن مبالغة من حجاج بيت المقدس             

أكبر مدن العالم المعروف آنذاك ؛ فقد كانت العاصمة المصرية مدينة ) م  1517 – 1250( سالطين المماليك 
إذ شهدت مصر في الشطر األول من . ها كبيرة فاقت مدن العالم من حيث اتساع مساحتها وكثرة عدد سكان

عصر سالطين المماليك نموا سكانيا واضحا كان من بين أسبابه أن البالد عاشت فترة سالم نسبي امتدت حوالي 
؛ ثم هزيمة ) م  1250/ هـ  648( مائة سنة بعد هزيمة الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا 

وكان ذلك يعنى أن سكان مصر كانوا آمنين . عين جالوت بعد ذلك بعشر سنوات تقريبا الجحافل المغولية في 
ضد مذابح الصليبيين وهجمات المغول من ناحية ، وأن مصر باتت المالذ اآلمن للهاربين من هول مذابح 

من ناحية الكاثوليك في إسبانيا ضد مسلمي األندلس ، وللفارين من وجه المغول من أبناء المشرق اإلسالمي 
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وقد نتج عن هذا أن مصر احتفظت بمعدل مستقر للنمو السكاني زادت من سرعته تلك الزيادة الطارئة   .أخرى 
 الذي“ السالم المملوكي “ كذلك فإن . التي نجمت عن الهجرة إلى مصر من مشرق العالم اإلسالمي ومغربه 

لة سالطين المماليك في مصر والشام والحجاز اإلسالمي؛ وشمل بالضرورة ممتلكات دو  شمل معظم بالد العالم
كما أن اتساع  .، كان من أسباب االزدهار االقتصادي المتمثل في تجارة رائجة وزراعة منتجة وصناعة متقدمة 

طبيعيا أن يكون نصيب الزيادة السكانية في القاهرة   اكان أمر وكثرة عدد سكان مدينة القاهرة  دون غيرها   
ي البالد  ألسباب كثيرة أهمها أن المهاجرين الوافدين على مصر لم يكونوا غالبا من أعلى من نصيب باق

كما أن ملكية األرض الزراعية في مصر . الفالحين والمزارعين وٕانما كان معظمهم من أرباب الحرف والفنون 
لباحثين أن عدد وفى تقدير بعض ا. وقوانين اإلقطاع كانت تحول دون استقرار المهاجرين في الريف المصري 

على )17(سكان القاهرة حتى مطلع القرن الخامس عشر الميالدي على األقل كان يزيد على نصف مليون نسمة
حين يرى البعض اآلخر أن عدد سكان العاصمة المصرية في ذلك الحين لم يكن يزيد عن ربع المليون ، وأن 

كانوا  الذيك يمكن أن يكون راجعا إلى شدة الزحام سبب المبالغة التي تفوح من كتابات بعض زوار القاهرة آنذا
وعلى أية حال ، فإن هذه اإلشارات تفيد االنبهار بالقاهرة  من جانب كل من رآها في . يرونه في شوارع القاهرة 

ذلك الزمان على الرغم من أن حجم المدينة العاصمة كان في تلك اآلونة قد انكمش كثيرا بفعل األسباب 
لسياسية واالجتماعية التي طرأت عليها طوال القرن األخير من عصر سالطين المماليك إلى االقتصادية وا

جاء  - التي تعددت أغراضها-أن كل ما اقتبسناه من رحالت األوربيين  إذ . من حجمها السابق  1/16 حوالي
ظا في أعداد السكان هذا الطور الذي شهدت فيه مصر تراجعا ملحو , في العقود األخيرة لدولة سالطين المماليك

مع العلم أن سلسلة ,  التي أدت إلى تناقص عدد الفالحين والحرفيين  إلى درك رهيب)18(بسبب كثرة الطواعين
الطواعين التي تعرضت لها مصر بوجه عام سلسلة طويلة ومتتالية ومتقاربة في بعض األحيان بحيث يصعب 

حصائيات التي أشارت إلى عدد المرات التي انتشر فيها وٕاذا ما رجعنا إلى اإل, الحديث عن كل منها على حدة
وقعت )19(الطاعون بمصر تلك الفترة فسوف نجد أن عدد األوبئة ذات الثقل قد بلغ عددها أربعة وثالثين مرة

 غالبيتها إما نتيجة لتوقف زيادة النهر وما تبع ذلك بالنسبة للزراعة واألسعار ثم وقوع المجاعة التي تقتل الكثيرين
أو , جوعا فتمتلئ البالد بهذه الجثث التي تجيف فتنتشر عن طريقها األمراض الوبائية لتسكن األلوف التراب 

ورغم ذلك )20(إما من الشرق أو من الغرب, نتيجة النتشار العدوى عن طريق التجار والمتاجر القادمة إلى البالد
كافيا لتصور عدد سكان الدولة في وقت الرخاء وذلك وحده , فإن الرحالة هالهم ما شاهدوه من عدد السكان 

وال ننسى هنا ما قاله عنها ابن خلدون  في نهاية القرن الرابع عشر وبداية  .االقتصادي السيما في شطرها األول
ثم وصلت إلى مدينة مصر ، وهى أم البالد ، وقرارة فرعون ذي األوتاد ، “ … : القرن الخامس عشر إذ قال

ريضة ، والبالد األريضة ، المتناهية في كثرة العمارة ، المتباهية بالحسن والنضارة ، ومجمع ذات األقاليم الع
الوارد والصادر ، ومحط رحل الضعيف والقادر ، وبها ما شئت من عالم وجاهل ، وجاد وهازل ، وحليم وسفيه ، 

كاد تضيق بهم على سعة ووضيع ونبيه ، وشريف ومشروف ، ومنكر ومعروف ، تموج موج البحر بسكانها ، وت
  )21(…“مكانها وٕامكانها ، شبابها يجد على طول العهد ، وكوكب تعديلها ال يبرح عن منزل السعد 
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كما نود التأكيد على أن األرقام الواردة في مصادر العصر سواء كانت مصادر إسالمية أو أوربية دائمًا مبالغ 
راب  ليس فقط عن القطر الذي يزورونه ولكن عن المنطقة وبالنسبة للرحالت األوربية فإن أصحابها أغ, فيها

لذا فإن معلوماتهم يأخذونها إما من المترجم الذي يرافقهم ومن , بأسرها ويجهلون اللغة التي يستعملها أهل البلد 
, مع وضع الخلفية الثقافية والدينية للمترجم في االعتبار , هنا يتوقف صحة الخبر على صدق المترجم معهم

ربما يأخذ  , من جهة ثانية. ذلك قرب المترجم أو ابتعاده عن أصحاب القرار وكيفية وصول المعلومة إليه وك
ومن هنا ندرك سبب االختالف بين رحلة وأخرى في . الرحالة معلوماتهم من العامة المنتشرين في شوارع البالد 

  ...أو غير ذلك.. , أو مهنة , أو سلعة ,ذكر شيء أو تقدير رقم 
في كتابات حجاج  بيت ,اقتصادية واجتماعية  أنشطةتعددت صور مدينة القاهرة وما بها من , لى أية حالع

وقد صرح بعض حجاج بيت المقدس مثل الربي ابن مناحم , وقد تميزت كتاباتهم في هذا الجانب بالدقة ,المقدس 
لمعلومات التي وردت عنده في هذا الصدد ولكنه أخذ ا, أنه لم  يدرس المدينة  أو قام بإحصاء مساكنها وسكانها 

الذي ذكر له  أن كل ليلة ُيحضر له مشايخ الحارات تقارير عن عدد المواليد وعدد الوفيات في . من المترجم 
وقد ذكر أن بعض رفاقه من اليهود كانوا معه أثناء ذكر المترجم هذه المعلومات حينما كان ميشوالم , المدينة 

من أصل يهود إسبانيا   -على حد زعمه –بناء على أوامر ناجيد القاهرة لهم ألن المترجم ورفاقه في زيارة له 
وربما يكون حديثه صحيح  إذا صح رأي أحد الباحثين المتمرسين , )22(اليهودية إليوجاء الي مصر كي يعود 

  ).23(هود إسبانيام أشخاص معظمهم من ي15بأن منصب كبير التراجمة في القاهرة كان يتواله طوال القرن ال
وقد نالت مصر العتيقة أو الفسطاط جانبًا مهًما في كتابات حجاج بيت المقدس  بعد أن صار القاهرة والفسطاط 

وقد وصفت مصر القديمة في نهاية القرن الخامس عشر بأنها عبارة , متاحة لسكن العامة  وأصبحتاكتلة واحدة 
وال شك في أن الحديث هنا عن النطاق الشرقي للفسطاط )24(عن  مجموعة خرابات يعيش بعض الناس فيها

والذي كان بالفعل مجرد أطالل لمدينة الفسطاط المتخلفة عن حريقها والمجاعات وما تلى ذلك من تخريب بقصد 
وقد ذكر المقريزي في هذا الشأن نًصا غاية في . جمع أنقاض المدينة الستخدامها من جديد في مباني حادثة 

هـ نذيرا لما 778-776أخذ من المجاعة التي حدثت في عهد األشرف شعبان واستمرت لسنتين األهمية حيث 
بلغته مدينة الفسطاط من شدة أدت إلى بداية الخراب الذي أخذ يحل بها حتى زاد مع بداية القرن التاسع الهجري 

هـ 790ء إلى عام شيئا بعد شي-أي غالء األشرف شعبان–ولم يزل يخرب مصر الفسطاط :"... لذلك يقول 
وشرع الناس في هدم دور مصر وبيع أنقاضها حتى , فعظم الخراب في خط زقاق القناديل وخط النحاسين 

وبذلك يكون ما شاهده ميشوالم وذكره مختصرا لما )25(.."هـ9أي منتصف ق -صارت على ما هي عليه اآلن
  .ذكره المقريزي قبله بعقدين من الزمان تقريًبا

  اهرية   المنازل الق -2
النظرة األولى تخص منازل الفقراء وهي كثيرة , هناك نظرتين لمنازل القاهرة في الرحلة الغربية               

ووصف حواري , وهو ما دفع  أحدهم  للقول أن الغالب على مدينة القاهرة  تواضع المباني إلى درك رهيب 
وقد . حيث تلتقي رؤوس المنازل مع بعضها , بندقية مدينة ألف ليلة وليلة بأنها قصيرة وضيقة عن حواري ال
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شاركه في ذلك الرحالة األوربي المعاصر له جوس فان جستل  وذكر أن شوارع القاهرة ضيقة للغاية حتى أنه 
من الصعب على ثالثة من األشخاص السير معا في شوارع القاهرة صفًا واحدًا متراصًا ألن عرض الشارع ضيق 

 ).26(ع شدة الظالم بها حتى أن طيور الخفاش تحلق فيها ليل نهارأضف لضيق الشوار , 

أما النظرة الثانية فتخص منازل األغنياء وقد تناول ابن مناحم وصفها الداخلي بشكل عام ومخصص           
هنا و )27(..."ومعظم الناس يسكنون في السرداب , الفسيفساء  أنواعدخلت المنازل تري أجود  إذا"... أيضا فقال 

أنه هنا يتحدث بشكل غير مباشر عن التفاوت الطبقي في العصر المملوكي حيث : األول ,نالحظ أكثر من أمر 
أي . الحكام والرعية: قام المجتمع المصري في ذلك العصر على أساس طبقي مميز، به طبقتين أساسيتين هما

ومين، ومع التسليم بوجود تدرج في المستوى السلطان وجهازه الحاكم بشقيه ، وأبناء الرعية من المصريين المحك
االقتصادي بين الشرائح االجتماعية داخل الطبقة المحكومة؛ فإن واقع ذلك المجتمع المصري في ذلك الوقت 

ويجسد ابن خلدون هذه ,يؤكد على أن كًال من الطبقتين عاشتا حياتهما االجتماعية بمعزل عن الطبقة األخرى 
قاصدا بالسلطان الطبقة الحاكمة والفئات التي تدور في ).28(تمع إلى سلطان ورعيةالحقيقة حينما قسم المج

أما الرعية فيقصد بهم المصريين بجميع فئاتهم وطوائفهم الذين كانوا أداة , فلكها وتعيش في كنفها من المصريين
بداخلها أجود "نازل وعلى ذلك ربما يكون المغزى في كالم ميشوالم بأن الم)29(لفالحة األرض ودفع الضرائب

فقد " معظم الناس يسكنون في السرداب"أما قوله بأن ,قصد به التنويه إلى الطبقة الحاكمة " الفسيفساء قد  أنواع
التي كانت أقل في التكلف والتكلفة وهو األمر الذي أكده غيره من الرحالة " الرعية الكادحة"قصد به منازل العامة 

الذي نالحظه على  الثانيواألمر  )30(ل مصر أغلبها كانت ذات أسقف منبسطةاألوربيين حين ذكروا أن مناز 
اللطيف  وهو هنا يتفق مع عبد, حديثه عن المنازل ربما يكمن في الدقة الهندسية لمنازل المصريين األثرياء 

ن مكانا وقلما يترك المصريو , البغدادي حين ذكر في رحلته أن منازل المصريين فيها هندسة بارعة وترتيب  
يأتي بمهندس , ودورهم جميلة ورائعة المنظر وٕاذا أراد شخص بناء ربعا أو دارا أو غير ذلك , فارغا في منازلهم 

وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه بأن المنازل المقصودة بزخرفتها بالفسيفساء هي منازل )31(مختص ويفوضه في ذلك
, وغير ذلك .. ر والزخرفة ودفع تكاليف العمال والمهندسين األغنياء ألنهم فقط من يملكون أموال البناء والتعمي
وهي الصورة نفسها التي شاهدها بريدنباخ حين وصف الدار , حتى تأتي على الصورة التي شاهدها بها ميشوالم 

ي أما أبوابها فه,التي أقام بها إبان رحلته بأنها قصر مزخرف ببذخ بالرسومات وجدرانها مزينة باأللوان الرائعة 
كما أن األثاث فاخر وبفناء الدار نافورة مياه تحيطها األشجار العالية , تتميز بمقابض صنعت من العاج 

مع العلم أن ثقافة المجتمع دورا لعبت واضحا في تخطيط المنزل وعمارته في العصر الوسيط؛ فقد  )32(النضرة
ساء، وضرورة مراعاة الحفاظ على حرمة فرضت ثقافة الطبقات العليا في المجتمع ضرورة عزل الرجال عن الن

المنزل وحجب من بداخله عن أعين المارة في الشارع، وهى أمور ظهرت عند بناء المنزل وتصميم أقسامه 
 .المختلفة 

كانت القاهرة في مدونات حجاج بيت المقدس في ذلك الزمان بمثابة المناظر الخلفية التي , وهكذا           
يحكى هذه  الذيالتي كانت تمسك بأيدي السامعين للراوي “ أـلف ليلة وليلة “ داث قصص جرت عليها وقائع وأح
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الحكايات العجيبة ليطوف بهم الشوارع واألسواق والحارات والرحاب والميادين ويدخل بهم إلى الحمامات والبيوت 
الكتاب عندما وصفها  لقد استحقت القاهرة الوصف الذى أطلقه عليها أحد. وغيرها مما يمس حياة الناس … 
كان خط األفق الالمتناهي فوق القاهرة يجمع ما بين المآذن والقباب وأشجار . “   مدينة ألف ليلة وليلة“  بأنها

وجدير بالذكر أن القصور والمنازل آنذاك ُشيدت وفقا لمعايير . النخيل الباسقة ؛ وقد بهرت كل من زارها
طيط القصر وعمارته وأساليب البناء والمواد المستخدمة فيه، وجاءت اجتماعية وثقافية وبيئية انعكست على تخ

تحقيق المتطلبات المرتبطة : أولها .عمارة قصر األمير المملوكي ملبية احتياجات ثالثة في ذلك العصر
بالوظائف العسكرية لألمراء، حيث يضم قصر األمير طباقا لسكنى مماليكه وٕاسطبالت لخيله ومخازن 

التوافق مع القيم الثقافية للطبقات العليا في المجتمع المملوكي، التي فرضت ضرورة فصل : هاوثاني .لسالحه
: وثالثها .الرجال عن النساء، ومراعاة الحفاظ على حرمة المنزل، وحجب من بداخله عن أعين المارة في الشارع

لبناء المتوافرة في البيئة المحيطة مراعاة ظروف البيئة والمناخ، فقد اعتمد المعماري في ذلك العصر على مواد ا
به، كما وضع في اعتباره أحوال المناخ المتمثلة في قلة سقوط األمطار في الشتاء وارتفاع درجات الحرارة في 

  .الصيف
  شوارع مدينة القاهرة -3

رصدت كتابات الحجاج الغربيين صورة مهمة أخرى كانت تحدث في شوارع عاصمة دولة سالطين          
ما يزيد عن عشرة أالف رجل يعملون بشكل ) القاهرة(يوجد في مدينة مصر"... ماليك حيث أشاروا إلى أنه الم

النخيل منتشرة وهي  أشجاروأضاف أن ..." متواصل في رش الشوارع بالماء حتى يمنع التراب أن يلوث الجو 
وجدير بالذكر )33(لقاهرة مستحياليصبح العيش با األشجاربظاللها تحمى شدة الضوء والحرارة وأنه بدون هذه 

أن جوس فان جستل قد أرجع رش شوارع القاهرة بالماء يوميًا إلى سبب أخر وهو ارتفاع درجة حرارة الجو في 
ضرورة رش المنازل والشوارع ثالث أو أربع مرات يوميًا وٕاال فمن -القاهرة األمر الذي تطلب حسب قوله
بأن غالب منازل القاهرة  األمرويستطرد جستل في ذلك ويحلل )34(ارعهاالمستحيل السكن بها أو التجوال في شو 

وبها , أما فتحات الحوائط المطلة على الشوارع فهي كبيرة أيضاً , ذات أسقف منبسطة في سقفها عادة فتحة كبيرة 
وفي )35(ماءيتسلل الهواء النقي الجميل القادم من الس, ومن خالل هذا اإلطار الحديدي, إطار حديدي مثبت فيها

الصدد نفسه تحدث جان تينو بأن ارتفاع درجات الحرارة كانت سببًا في أن منازل القاهرة ترش من الداخل ثالث 
  ).36(مرات يوميًا وبما أن المنازل لها شرفات واسعة ونوافذ  فيخرج الهواء العليل

ة حرارة القاهرة مرده مقارنتهم طقس وفي حقيقة األمر؛ فإن حديث الرحالة الغربيين عن ارتفاع درج            
وعلى ذلك يكون تحليلهم لرش الشوارع بالماء غير صحيح في مجمله , القاهرة بطقس أوروبا شديد البرودة والثلوج

. كما أن رحالت األوربيين للمنطقة العربية كانت غالبا تتم في قيظ الصيف, إذ أنهم ربطوه بارتفاع درجة الحرارة 
وخرج منها للذهاب إلى , يونيه  14ذي تحدث عن ارتفاع الحرارة وصل إلى القاهرة يوم فميشوالم نفسه ال

يوليه ومعروف أن شهور يونيه ويوليو واغسطس تعد هي قمة فصل الصيف  4األراضي المقدسة بفلسطين يوم 
كن مقارنتهم بجو وترتفع فيها الحرارة بالفعل ولكن ليس كبالد أخرى مثل غرب أفريقيا مثال أو إقليم الحجاز ول
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: أوًال : أما صواب القول فهو. غرب أوربا هي التي أوصلت الرحالة لهذه النتيجة ألن القياس باطل في أصله 
ألن حرارة الجو قد تغلب عليها المعماريون بنفس  القول بأن هذا األمر لتلطيف درجة الحرارة غير صحيح؛

لحضارة المصرية القديمة في بناء المنازل، باإلكثار من استخدمه المعماري المصري منذ عصر ا الذياألسلوب 
المقاعد والمالقف المواجهة للجهة البحرية عند تصميم المنزل، وقد وصف الرحالة الذين زاروا مصر في 

 .أتاح التغلب على حرارة الصيف الذيالعصور الوسيطة بإعجاب هذا األسلوب في تصميم المنزل القاهري 
عات ذات واجهات بحرية مفتوحة الستقبال الهواء الملطف، أما الملقف فهو وسيلة لتبريد هواء والمقاعد البحرية قا

كذلك لجأ المعماريون . الغرف الداخلية ببناء فتحات علوية للتهوية مواجهة للشمال لتستقبل نسيم الهواء العليل
ومن . الخارجي إلى داخل المنزلإلى زيادة سمك الحوائط الخارجية للمساعدة في عدم تسرب درجة حرارة الجو 

الوسائل التي استخدمت كذلك لتلطيف الجو داخل المنزل في العصر المملوكي الحدائق الداخلية الصغيرة 
  .والفساقي الموجودة داخل القاعات، وقد كانت هاتان الوسيلتان في نفس الوقت من أساليب تجميل المنازل

دارة المملوكية بشوارع القاهرة وعملوا على تجميلها وكنسها وٕازالة األتربة أنه  كان هناك اعتناء من قبل اإل: ثانًيا
وقد أفاضت ) 37(المتراكمة عليها ورشها بالماء  منعا إلثارة األتربة ويشرف على ذلك المحتسب ووالي القاهرة

مثال ما أشار على سبيل ال, مصادر العصر في تدوينها ألخبار عناية دولة سالطين المماليك بنظافة الشوارع 
م وهي السنة التي تولى فيها دوالت خجا الظاهري والية 1431/هـ835إليه بعض المؤرخين في حوادث سنة 

وأصدر أوامره في العام المذكور بكنس الشوارع ورشها بالماء في كل يوم  وعاقب الناس على ذلك إذا , القاهرة 
عدا ميشوالم ألنه ربط رش الشوارع –الة الغربيين وفي ضوء ذلك فإن الرح)38(ما قصر أحدهم فامتثلوا أمره

  . رصدوا الصورة بشكل صحيح لكنهم فشلوا في تفسير الدافع -بالنظافة 
  الحمامات العامة  -4

كانت وقفا على قصور السالطين واألمراء  يولما كانت بيوت القاهرة عموما تفتقر إلى الحمامات الخاصة ، الت
وهناك يستمتعون بنظافة أبدانهم وتبادل … اهرة يقصدون الحمامات العامة وكبار التجار ، كان سكان الق

بالحديث عن الحمامات العامة  نكتفيوفى هذه الدراسة . الحديث واألخبار مع رفاقهم من رواد الحمامات العامة
لمعاصرة كانت تفضلها المصادر التاريخية ا يحسب التسمية الت“   القاهرة ومصر“  العاصمة المصرية ، أو يف

 يصارت ف ينطاق القاهرة الت يذلك أنه مع مرور الزمن دخلت الفسطاط وغيرها من العواصم اإلسالمية ف. 
 .عصر سالطين المماليك عاصمة عالمية مزدهرة 

ال توجد حمامات : "... اهتم ميشوالم بذكر جانب من أخبار حمامات القاهرة وقال عنها , وفي الصدد ذاته 
وعند تعرض جان تينو في رحلته لذكر )39(..."وهى موجودة بوفرة , جودة في مصر أجمل من هذه المو 

والمقصود هنا بالحمامات هي الحمامات العامة التي )40("ألف حمام تقريباً 100إن القاهرة بها "الحمامات قال 
ي كانت وقفًا على إذ كانت بيوت القاهرة عموما تفتقر إلى الحمامات الخاصة الت, )41(يقصدها الناس لالستحمام

قصور السالطين واألمراء وكبار التجار ؛لذلك يذهب الناس إلى الحمامات العامة لالستمتاع بنظافة أبدانهم 
وقد أحصى لنا مؤرخ الخطط المصرية , )42(وتبادل الحديث واألخبار مع رفاقهم من رواد الحمامات العامة
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ونقل المقريزي في , )43(مًا في مدينة الفسطاط وحدهاخمًسا وأربعين حما) م15/هـ9ق(صارم الدين بن دقماق
في حين )44(ه كانت حوالي ثمانين حمامًا عاماً 685الظاهر أن حمامات القاهرة حتى سنة  خططه عن ابن عبد
وأوضح أن بعض تلك الحمامات كانت , حماما في القاهرة  46قد أحصى حوالي ) هـ845ت(أن المقريزي نفسه 
عض األخر كانت مخصصة للنساء مثل حمامي السيدة والعمة بحارة الروم أحدهما والب, مخصصة للرجال 

مثل , كما كانت هناك حمامات تخصص فترة صباحية للرجال وفترة مسائية للنساء , للرجال واألخر للنساء 
م وتينو فإنه على الرغم مما ذكره ميشوال, وكيفما كان األمر )45(هـ824حمام خوند الذي كان موجودًا حتى عام 

عن كثرة عدد الحمامات وما شهدته المصادر المملوكية المعاصرة بذلك أيضًا؛ فإننا ال يمكن أن نعرف كم كان 
ولكن نستطيع من خالل , من أي نوع  إحصائياتعددها في القاهرة آنذاك على وجه الدقة بسبب عدم وجود أي 

  .روايات المصادر أن نجزم بانتشارها وكثرة روادها
القاهرة بمظاهر الحياة االجتماعية والعادات والتقاليد االجتماعية ؛ كما  يحية أخرى، ارتبطت الحمامات فومن نا

والجدير . جرت على القاهرة طوال عصر سالطين المماليك  يارتبطت بالتطورات السياسية واالقتصادية الت
ثرياء ، وأن بعضها كانت وقفا لإلنفاق بالذكر أن معظم هذه الحمامات قد بنيت بأموال السالطين واألمراء واأل

وبطبيعة . من عائدها صاحب الوقف وذريته أو على بعض وجوه الخير أو النشاط الديني والتعليمي والعالجي
القاهرة قد بنيت قبل عصر سالطين المماليك ؛ كما كانت السلطات  يالحال ، كانت هناك بعض الحمامات ف

تقدم خدمة صحية مهمة لسكان  يالقديمة ، باعتبارها من المنشآت العامة الت تقوم أحيانا بترميم بعض الحمامات
ذلك راجعا إلى أنها  يوربما كان السبب ف. ولم يهتم المؤرخون المعاصرون بوصف الحمامات العامة . المدينة 

فها ألنها مدن تلك العصور ، ولم يكن المؤرخون يرون سببا لوص يكانت من المؤسسات االجتماعية المألوفة ف
بقيت من ذلك العصر قدمت لنا بعض التفاصيل المهمة عن بعض  يمعروفة ، ولكن وثائق األوقاف الت

 يمصر أربع سنوات قدم لنا وصفا للحمام الت يقضى ف الذيالحمامات ؛ كما أن يوهان وايلد الفارس األلماني 
القرن التاسع عشر ، وصفا  يزار مصر ف لذياومن ناحية أخرى ، قدم لنا المستشرق إدوارد وليم لين ، . دخلها 

  ).46(عصر سالطين المماليك يلم تكن قد تغيرت كثيرا عنها ف يالقاهرة والت يتفصيليا للحمامات العامة ف
القاهرة زمن سالطين المماليك مجرد أماكن لالستحمام ونظافة األبدان فحسب ،  يلم تكن الحمامات العامة ف

زمن لم يعرف وسائط  يف –فقد كانت تلك الحمامات . ظيفة اجتماعية مهمة وٕانما كانت مؤسسات تؤدى و 
بمثابة مراكز لتبادل األخبار وتكوين الرأي العام شأنها شأن األسواق وغيرها من  –نعرفها حاليا  ياإلعالم الت

وفى أثناء ،  قبل االستحمام وبعده“ بيت أول “  يفترة االنتظار ف يفف. مدن ذلك الزمان  يأماكن التجمعات ف
، يكون الرواد ، رجاال ونساء ، بحاجة إلى قطع الوقت بالثرثرة حول سائر شئون حياتهم عملية االستحمام نفسها

غضون ذلك أن يتم تبادل األخبار والمعلومات ، وتتالقى  يوكان من الطبيعي ف. مجتمعهم  يوما يجرى ف
  .قتصادية وذات الطابع االجتماعي بل إن بعض االتفاقات التجارية واال. األفكار واآلراء 

  نساء القاهرة  -5
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شاهد حجاج بيت المقدس نساء البالد في الشوارع ممن خرجت , وخالل تجوالهم في أسواق وشوارع القاهرة 
ويحملون , مثلما هو الحال في اإلسكندرية ,  األساوروقد  شاهدهن األوربيون وهن يرتدين , لقضاء حاجة 

عشرة  إليوفي األذنين يوجد ما بين ثمانية , في أساور مطعمة باألحجار الكريمة والآللئ  األربطةالحبال أو 
وهو هنا يشير إلى حلق األذن التي تتزين به النساء . )47(الكريمة األحجارويربطون في هذه الثقوب , ثقوب 

 أنواعذات , ب ولكن من الفضة والحظ أن المرأة المسلمة في القاهرة ال تحمل حلقان من الذه, بتعليقه في اُألذن 
ويزينون جلودهن بالرسومات التي ال تزول ألوانها إال بعد مضي ستة أشهر  رغم أنهن . الكريمة  األحجارمن 

وجدير بالذكر أنه استرعى نظر الرحالة طافور بالقاهرة ذلك العدد الضخم من العبيد السود . )48(يستحمون يوميا
ولما استفسر عن حقيقة أمرهم , ويسيرون في الشوارع صائحين , اشرة والثانية عشرة الذين تتراوح أعمارهم بين الع

وهذا يفيد , )49(قيل له إنهم يقومون بتحفيف النساء الالئي ال يرغبن في إتمام هذه العملية في الحمامات العامة, 
الذي الحظه كل غريب جاء إلى باعتناء المرأة القاهرية والمسلمة عامة بالنظافة الشخصية والجسدية وهو األمر 
من ناحية كما يدل على أن )50(البالد وهو ما يشير إلى فقدان المرأة األوربية لتلك النظافة إبان تلك العصور

وكيفما . بعض النسوة كان يتم ذلك في بيتها أو في الحمامات والتي تبين أنها تحتوي على أماكن لذلك األمر
لذلك قالوا ارتداهن النقاب الذي غطى جميع جسد ووجه المرأة و  عن لباس النساء الرحالةفقد تحدَّث ,  كان األمر
نَّ النساء تستطيع رؤية كل شيء إأي )51("والنساُء يشاهدن ولكن ال أحد يستطيع أن يشاهدهن: " عن المرأة 

به فتحات على من خالل فتحتين في النقاب؛ ولكنك ال تستطيع رؤية المرأة، فهن يرتدين النقاب األسود الذي 
وجوههن، ويكمل حديثه مشيرا أنهن يرتدين أيًضا على رؤوسهن عمامة بيضاء من الشَّاش، تطوى كثير من 

قد تحدَّث ) جان تينو(وكان )52(المرات مطرزة ومزخرفة وفوقها حجاب أبيض يصل إلى الكاهلين وُيغطِّى الجسد
طويلة الرقبة بحيث تغطي القدم وأسفل الساق، وبعض  إنَّ نساء مصر يلبسن أحذية: عن لباس المرأة أيضا بقوله

لن في المدينة سافرات الوجه قط، فوجوههن دائًما ُمغطَّاة بقطعٍة من التيل  األحذية المعة ومذهَّبة، وهن ال يتجوَّ
ونساء ... ”: قد أدلى بدلوه في ذلك أيضا، وقال عن لباس نسوة مصر) فابري(وكان )53(لحجبه عن الرؤية

ن محتشمات جًدا، فهم يلتزمن بلبس الحجاب والمالبس الفضفاضة التي تغطي وجوههن، فال تظهر إال المسلمي
يقمن بتلك  –يعني المصريات–عيونهن، كما أن أفعالهن ومظهرهن في الخارج ال يقارن بمظهر نسائنا، وهن 

الة األوربيين)54(.."األفعال ابتغاء رضا اهللا ، وأضافوا أنَّ السَّراويل النسائية وقد اتفق في ذلك عدد من الرَّحَّ
عٌة بالذهب  ارة، وفوقها حزاٌم ولكنها ُمزيَّنة ومرصَّ حريرية واسعٌة وقصيرٌة أحياًنا، وطويلٌة غالًبا مثل سراويل البحَّ

وذلك ناتج )55(دوكة ذهبية 500-400والفضة واألحجار الكريمة والزخارف الرائعة حتى بلغت قيمة السِّروال من 
الة األوربيين، حيث تعددت عن الحر  ية التي نالتها المرأة في عصر سالطين المماليك وأشاد بها كثيٌر من الرَّحَّ

أقوالهم في تمتُّع النساء بالخروج طوال اليوم بغرض التنزُّه؛ إْذ يقمن بتأجير الحمير والبغال من المكارية، وتذهبن 
عالوة على اعتيادهن يومي الخميس )56(اربهنَّ وأصدقائهنَّ بسهولة بعدما تتزينَّ وتتعطرنَّ لزيارة أهلهنَّ وأق

ويضيف السفير ) 57(والجمعة على شراء الورود والرياحين والخروج بها إلى المقابر لوضعها حول قبور أقاربهن 
اب إن الزوجة تدبِّر أمور منزلها، ثم ترتدي الثي”: البندقي أمًرا آخر عن زينة المرأة المصرية في ملبسها بقوله
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أي إنَّ الغرض من الزينة هو الظهور ).58(.."الحريرية المذهَّبة الرقيقة لتفتن َبْعلها وتظهر في صورة رائعة
الة بخصوص المرأة في المجتمع المملوكي . بمظهر أنيق أمام الزوج وفي واقع األمر فإن ما أشار إليه الرَّحَّ

ر كثير من المؤرخين المعاصرين إلى أن نساء العصر يتوافق مع ما جاء في حوليات العصر المماليكي، فقد أشا
تفنَّنَّ في إبراز المفاتن في الثياب حتى إنَّ بعض النساء كنَّ يرتدين طرحة على الرأس يبلغ ثمن الواحدة منها 
عة بالجواهر وغير  عشرة آالف دينار، عالوة على الزينة األخرى من الخالخيل الذهبية واألطواق المرصَّ

ل ذلك هو سبب صدور المراسيم السلطانية التي تفيد إفراط نساء العصر في الزينة في بعض ولع)59(ذلك
  )60(األوقات

  مالبس الرجال في مجتمع القاهرة   -6
وصف مالبس   )جان تينو(فالرحالة الفرنسي , الرحالة األوربيون في وصفها لباس المصريين  أوصافتعددت 
فيها غرابة وهي مصنوعة من التيل الخفيف، أو من الحرير المجدول بقطن بالبساطة وقال إنه لم ير  القاهريين

وشاهد )61(في وسطه، وكذلك سراويل المصريين مصنوعة من التيل، والقلة القليلة في مصر ترتدي الجوخ
، من ذلك ما ذكره )62(لباس العامة بوصفواهتم أيًضا  ميشوالم المماليك يرتدون القبعات الحمراء فوق رؤوسهم
مزيًدا من الضوء، وذكر أن ) بوم جارتن(، وألقى  )63(أن مالبس الرجال الذين شاهدهم تصل إلى وسط الفخذ

فريسكو (واستكمل )64(الرجال في الشتاء يرتدون غالًبا معاطف من جلود الحيوانات مبطنة من الداخل بالفراء
لفة االرتفاع مصنوعة من الكتان على رؤوسهم عمامة ملفوفة حول الرأس مخت"المعلومة وقال إن ) بالدي

إال أنه لم ُيشر إلى تفاوت العمامة تبًعا لمكانة الشخص في مجتمع عصر سالطين المماليك، ومما )65("األبيض
وقد شاركه في ذلك بوم جارتن حين ذكر )66(أن كثيًرا من الرجال المصريين يسيرون بدون أحذيةالرحالة ذكره 

وال شك )67(ي القدم ويسيرون حفاة، والقليل منهم يرتدي أحذية خشبية وجواربأن المصريين ال يرتدون أحذية ف
أنهم هنا يتحدثون عن الفئة المعدمة التي شاهدوها في شوارع القاهرة واألكثر عرضة للغالء والمجاعة، وهي 

الة ما بين خمسين إلى مائة ألف شخص ل في ترى بعضهم ينخل الرما)68(الشريحة التي قدرها بعض الرَّحَّ
وآخرين يهيمون في الطرقات  )69(بعض الميادين العامة يلتمس بعض الفتات المتساقط على األرض من غيرهم

وبطبيعة الحال فإن َمْن حاله هكذا ال يجد ما يسدُّ به رمقه لن )70(ما بين متسوٍل يالحق المارَّة وُيلحُّ في الطلب
الة  كانت معظم أخبارهم تأتي من مشاهدتهم في شوارع البالد التي يلتفت إلى الكسوة والحذاء، وطالما أن الرَّحَّ

لة،  كانت مملؤة بالمتسولين، وفي أحسن األحوال السُّوقة واُألَجَراء أو عمال اليومية وأصحاب المهن المتجوِّ
اذين الذين  كانوا أفقر فئات المجتمع والسَّقَّائين، والمكارية، والباعة المتجولين والكنَّاسين والبوابين والعتَّالين والشَّحَّ

عند حد الكفاف، فحديثه عن المشي حفاة ينطبق على هؤالء  –في الغالب  –المصري؛ حيث كانت معيشتهم 
  .النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميالديالكادحين والذين كثرت أعدادهم في 

  االحتفاالت واألعياد  -7
  احتفاالت النيل: االحتفاالت القومية  -1
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أنه كان ظاهرًا  لرحالة الغرب األوربي ولجميع سكان مصر ولغيرهم ممن خالطوهم واتصلوا بهم أن  وطالما
عرف عنها  الذيترتب عليه جميع ما لمصر من الثروة والرخاء  الذيحضارة مصر مصدرها األكبر هو النيل 

الف مشاربهم يرقبون فقد كان فيضان النيل السنوي محط اهتمام المصريين على اخت ,في عصورها الغابرة 
فكان طبيعيا )71(موعده ويحسبون حسابه وال غرو فقد كان النيل وال يزال هو قوام الحياة المصرية وعليه مدارها

. أنه بعدما يتوقف منسوب ماء النيل عن االرتفاع وذكر  .أن يهتم بجانب من جوانب احتفال المصريين بالنيل 
ويبدأ السلطان , والطبول والمزامير  واألناشيدر السد باألغاني مكان كس إلييخرج السلطان  في حشد ضخم 

يندفع الماء علي سطح " بنفسه الحفر في ذلك المكان حتى  يصنع قنوات للماء يروون منه المرافق  وبعد ذلك 
ولعل من المفيد شرح مظاهر االحتفال )72("أغسطسوهذا يكون عادة في نهاية شهر , ويروى كل مصر األرض
فعندما يصل النهر إلى . النيل الذي أورده ميشوالم وتطعيمه ببعض ما ورد في المصادر المعاصرة  بفيضان

حدوده المعروفة، يبدأ إعالم الناس بمقدار الزيادة عن طريق بعض فرسان المماليك ممن حددت أعمالهم في فتح 
  .)73(ألسواق حتى يطمئن الناسالمداخل المعتادة لمياه النيل، وٕاعالن مقدار زيادة النهر في الطرقات وا

في التصريح بعدد األذرع، وعالمة الوفاء أن ُيسُدل الستار " منادو البحر"وحين يصل النهر عالمة الوفاء يبدأ 
الخليفتي على الشباك الكبير في صدر مبنى المقياس بجزيرة الروضة، فإذا شاهده الناس استبشروا 

رجان الشعبي الضخم احتفاًال بهذه المناسبة التي يشارك الجميع في ويكون ذلك إيذانًا ببدء المه)74(بالوفاء
وكانت تحيط باحتفاالت وفاء النيل وكسر الخليج كل مظاهر الفخامة " قومياً "إحيائها باعتبارها عيدًا عامًا 

لونه ثم يبدأ االحتفال بتعليق الستار الخليفتى ب. والعظمة التي ميزت عصر سالطين المماليك في شطره األول
وتكون تلك الليلة من الليالي البهيجة في القاهرة , األصفر على الشباك الكبير في الجهة الشرقية من دار المقياس

ثم يحضر كبار األمراء ومعهم . والفسطاط، فتوقد الشموع والقناديل ويتحول الليل إلى نهار من كثرة األضواء
ي دور القارئون ويتناوبون قراءة القرآن الكريم في دار ويأت. األستادار وتوزع الخلع على من له عادة بذلك

وفي صباح اليوم التالي من )75(ومن بعدهم المغنين والمنشدين الذين يغنون طوال الليل. المقياس طوال الليل
المناداة بالوفاء تمد قائمة طعام حافلة بأنواع اللحوم المشوية والفاكهة أعدت ونظمت ووضعت في صفوف 

 وفي الصباح يحضر السلطان أو من ينوب عنه من أمراء المماليك ويأكلون ومن بعدهم يتخاطف متوالية ليالً 
أو " أشار إليه ميشوالم بنزول السلطان  الذيويبدأ االحتفال )76(العامة أنواع المأكوالت وال يمنع أحد من ذلك

ون إلى النهر ويركبون المراكب التي ثم ينزل. من قلعة الجبل، وخلفه قادة الجيش وأعيان الدولة" من ينوب عنه 
تزينها األعالم الملونة والشارات الزاهية وغيرها من الزينات، وتدق الطبول، وتطلق النفوط من المراكب حتى 

إلى دار المقياس وبعد االنتهاء من الطعام، يذب الزعفران في ماء الورد بإناء فضي،  النهرييصل الموكب 
يلقى بنفسه بكامل مالبسه، في فسقية المقياس ومعه ذلك  الذيلمسئول عن المقياس ويعطى السلطان هذا اإلناء ل
ثم يخرج السلطان أو نائبه فيجلس بالشباك الكبير تحت الستارة ويفرق الخلع )77(اإلناء الفضي فيخلق المقياس

الذهبية، ورؤساء  ، مثل والى الفسطاط وريس مركب السلطان المعروفة باسم"على من له عادة بذلك" والتشاريف 
وحولها مراكب األمراء المزينة بكافة أنواع ) وهى السفينة السلطانية" (الذهبية"ثم يركب السلطان . مراكب األمراء
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الزينات وقد اختفت صفحة النهر تحت عشرات المراكب والقوارب المليئة بالمتفرجين يسيرون خلف مركب 
  ).78("السلطان ومراكب األمراء حتى فم الخليج

بعد ذلك يتوجه السلطان بفرسه من فم الخليج حتى موقع السد البراني ويمسك بمعول من الذهب الخالص 
ويضرب السد ضربات ثالثًا، ثم يركب ثانية، فيأتي جمع غفير من الناس بفئوسهم فيحفرون هذا السد حتى 

ال بوفاء النيل التي شاهدها تلك هي صورة االحتف)79(يجرى الماء في الخليج، ثم ينصرف السلطان إلى القلعة
  .وفسرناها في ضوء مصادر عصر سالطين المماليكحالة غرب أوروبا ر 
  رمضان والعيدين : االحتفاالت الدينية  -2

رحالة غرب أوربا ممن جاءوا لمصر  في النصف األخير من القرن الخامس وفي سياق متصل ذكر           
قاصدا بذلك عيدي الفطر , يحتفلون بعيدين في السنة أن أهل القاهرة المسلمون,عشر الميالدي 

ودون في رحلته , وكان عيد الفطر قد أقبل والراهب األلماني فليكس فابري بمدينة اإلسكندرية ,)80(واألضحى
حيث ... أنهم احتفلوا بتلك المناسبة بالرقص والغناء :"... احتفاالت المصريين بهذه المناسبة الدينية السنوية قائالً 

وكل فرقة بها أربع مغنيات ,بل في جميع المدينة , يوجد كثير من فرق الغناء ليس فقط في أماكن تواجدهم فقط 
كان هذا , وبطبيعة الحال )81(..."وذلك ابتهاجا بانتهاء الصوم والعودة للطبيعة, عالوة على القائمين بالعزف 

  ).82(االحتفال بذبح األضاحي أيضاً هو نفسه ما يتم في االحتفال بعيد األضحى ولكن يضاف إليه 
يصومون ثالثون يوما مرة واحدة في العام "وذكر أن القاهريين , في القاهرة نظر ميشوالم  وقد لفت شهر رمضان

ولكن يؤخذ علي ميشوالم اقتضاب حديثه عن شهر رمضان مقارنة بما جاء عند "وصيامهم مثل صيام اليهود. 
فعلى سبيل المثال ترك فليكس فابري الذي قضى شهر رمضان بالقاهرة سنة  غيرة من رحالة غرب أوربا آنذاك؛

فهو يذكر أن صيام المسلمين يستمر طوال شهر رمضان حيث , م معلومات أكثر تفصيال في هذا الصدد 1483
ويكون الضوء مناسبا للتفريق بين الخيط , يصوم المسلمون عن الطعام والشراب  كل يوم منذ بزوغ الفجر 

بل تراهم يقضون يوم , وحتى مغيب الشمس ال يقتربون من نسائهم خالل النهار أيضا. يض والخيط األسود األب
أما عندما تغرب الشمس فتراهم يخرجون من خمولهم ويتوسعون في إعداد . صيامهم في حالة من الفتور الممل

عالوة , يصيحون ويغنون ويتسامرون وطوال تلك الفترة , فيأكلون ويشربون كما يريدون أثناء الليل , األطعمة 
ومن يشاهدهم يخيل إليه أن سعادة , على ذلك يخرج الناس إلى الشوارع بأعداد كبيرة حاملين القناديل والشموع 

  ).84(العالم خيمت على هذا المكان
مسلمين أن ال, م دونوا أيضا15وجدير بالذكر أن كثير من رحالة غرب أوربا ممن جاءوا لمصر في نهاية القرن 

ومن ال يستطيع مواصلة السهر واالحتفال طوال الليل , يبيح لهم دينهم إتيان الزوجة من وقت غروب الشمس 
قاصدين بذلك , الطعام الذي يعينهم على مواصلة الصيام  اينام ويقوم قبل نهاية الليل وبزوغ الفجر ليتناولو 

لكبرى تشاهد رجال الدين يجوبون الشوارع ويضربون في المدن ا"... الذي دونوا مظاهره أيضا وذكروا , السحور
ويالحظ أن الرحالة األوربيين )85(..."فيستعدوا له, بقطعتين من الخشب لتنبيه الناس بقرب بداية وقت الصوم 

على رجال الدين " المسحراتي"خطأوا حين قصروا وظيفة أالذين اهتموا بوصف شهر  رمضان ومظاهره بالقاهرة 
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التي كانت تختلف , في مدن مصر المختلفة " المسحراتي"كما أنهم لم يأتوا بمقارنة لمظاهر عمل , أي الفقهاء, 
خال ذلك فإن أوصافهم تمثل كثير من مالمح شهر , طريقتهم في تنبيه الناس بالقاهرة عنها في اإلسكندرية مثال  

  .  عند ميشوالم  وهنا نجد أن أوصاف الرحالة مكملة لما جاء. الصوم في قاهرة ذلك الزمان 
  سلطان  المماليك  صورة  -8

هناك أثنين  من الرحالة األوربيين ممن جاءوا لمصر في نهاية القرن الخامس عشر الميالدي تمكنوا          
وجوس فان , هما  ميشوالم ابن مناحم الفولتيري ) هـ901-872(من رؤية السلطان المملوكي  األشرف قايتباي

وكان سبب مشاهدته , م  شخصيا 1481من يونيو  22م أنه رآه  في يوم الجمعة الموافق جستل وذكر ابن مناح
,  )86(له هو خروج السلطان لمكان ما بالقاهرة بعدما قالوا انه عثر علي كنز في المدينة وذهب  للتحري عنه

كان . جلباب ابيض يرتدى , جميل الطلعة , مستقيم القامة , ووصفه بأنه رجل يبلغ العقد الثامن من العمر 
أما جوس فان جستل  فقد وصفه في رحلته التي كانت في . )87(من المماليك ألفينمن  أكثريمتطى جوادا وحوله 

تعدى الستين عاما إذ أن لحيته بيضاء بالكامل , طويل اللحية, نفس توقيت رحلة ميشوالم بأنه متوسط القامة 
عالوة , متسق الجسد, قوي البنيان, شبابه رجًال ذو نعم كثيرة  واستنتج جستل من مقابلته للسلطان أنه كان في

ويتشابه ما يرتديه من ثياب مع ما يرتديه المماليك , على أن مزاجه رائعًا وثيابه دائما تصنع من الكتان األبيض
تشبه , كما أن السلطان يضع على رأسه عمامة بيضاء تتجه إلى أعلى وهي مموجه وبها أحرف , بشكل كبير 
  . )87(تماما التاج
لغة رحالة غرب أوربا حين تعرضوا لذكر السلطان ؛فإن من  األشياء التي ذكرها  , وكيفما كان األمر           

إال أن الرحالة المعاصر له ,  )88("يتحدثون التركية"أن  في بالط السلطان : وفي ذلك ذكر ابن مناحم , البالط 
حين مقابلتهم للسلطان األشرف قايتباي بعدما قبلوا األرض أربع مرات  وهو جوس فان جستل قال إنه ومرافقوه

وبعدما صاروا على مقربة من السلطان تمنوا من السلطان أن ينعم عليهم بالموافقة , تنفيذا لما قاله لهم المترجم
ن بعد أن عاد كبير التراجمة كالمهم على مسامع السلطا" على زيارة بعض األماكن المقدسة المسيحية حيذاك

ولكن إذا , ألن لغة البالد هي اللغة العربية ,وهذا يتنافى مع ما ذكره  ابن مناحم . )89("ترجمه إلى لغة البالد
فرضنا جدًال أن اللغة المرادة  في رواية جستل هي اللغة التركية فذلك يتوقف على إلمام جستل بالفرق بين اللغة 

م  أن اللغة التركية كان يتم تدريسها في قلة من مدارس مصر في عصر ولكن يجب العل. العربية واللغة التركية 
فقد كان هناك ما يشبه إعداد مترجم في قلة من مدارس , سالطين المماليك حتى أن ذلك كان شرط الواقفين 

والذي كان أتابك العساكر بالديار ) هـ802ت(والدليل على ذلك أن األمير أيتمش اليجاسي , مصر المملوكية 
هـ والتي 785لمصرية في عهد الظاهر برقوق أنه قد اشترط في مدرسي مدرسته التي بناها بباب الوزير في سنة ا

متكلمين باللسان العربي والعجمي والتركي وٕاال فباللسان العربي "أن يكونون  ) 90(عرفت باسم المدرسة األيتمشية
, تركية وشيوع استخدامها  بين الطبقة الحاكمة على األقلِمًما يبين أهمية اللغة ال )91("وأحد اللسانين المذكورين

  .مع احتفاظ اللغة العربية بمكانتها في الصدارة بطبيعة الحال
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  جلوس السلطان للنظر في المظالم  -9
وعلى ذكر رؤيتهم للسلطان تحدث حجاج بيت المقدس عن موكب من مواكب سالطين المماليك         

"... فقال  )92(للنظر في المظالم" المسمى دار العدل"جلوس السلطان باإليوان الكبير المشهورة داخل القلعة وهو 
يجلس أمامها . يقابله في سهولة له في المدينة قلعة بيضاء كبيرة  أنيري السلطان يمكن  أنأي شخص يرغب 

مماليك من حوله أكثر من وال, والي جانبه يجلس الترجمان , أيام االثنين والثالثاء علنا في صحبة حاكم المدينة 
كان لدى أي شخص شكوى من تصنيف أو سرقة من أمير أو مالك  وٕاذا. ثالثمائة جندي مملوكي لحمايته 

والحديث هنا " )93(...يستطيع أن يقدم شكواه وهذا هو السر أن مالك األرض حريصين أال يفعلوا شيئا غير مالئم
قضايا التي لم يرض أصحابها بأحكام القضاة فيها فرفعوها عن جلوس السلطان للنظر المظالم وهي خاصة  بال

وقد خصص كثير ,  )94(إلى السلطان من باب االستئناف أو القضايا التي اختص السلطان بالنظر فيها مباشرة
فيجلس السلطان في اإليوان الكبير على كرسي من , من سالطين المماليك أياما معينة في األسبوع لهذا الغرض 

وعن , وعن يمين السلطان يجلس قاضي القضاة الشافعية وقاضي قضاة المالكية , )95(مغشي بالحريرالخشب ال
ويلي القاضي المالكي من الجانب األيمن قضاة ,يساره يجلس قاضي قضاة الحنفية وقاضي قضاة الحنابلة 

ال ثم الناظر في الحسبة ؛ العسكر الثالثة الشافعي فالحنفي فالمالكي ويليهم مفتو دار العدل ثم وكيل بيت الم
وهكذا حتى تستدير الحلقة فيصير , ومن الجانب األيسر يجلس بعد القاضي الحنبلي الوزير وكاتب السر 

ويقف وراء السلطان مماليك صغار عن يمينه ويساره من السلحدارية , الجالس فيها مستدبرا باب اإليوان 
وهم أمراء , ا تقريبا ذو السن من أكابر أمراء المئين في حين يجلس على بعد خمس عشر ذراع, والجمدارية 

وخلف هذه الحلقة  المحيطة بالسلطان يقف الحجاب . المشورة أما أرباب الوظائف وباقي األمراء فيظلون وقوفا
فما احتاج منا إلى , ثم تقرأ القضايا على السلطان . )96(والدودارية لعرض أوراق القضايا المطلوب النظر فيها

وما تعلق منها بالعسكر تحدث السلطان فيها مع , ورجع إلى ما يقولون , عة القضاة شاورهم السلطان فيها مراج
  .)97(ويأمر في الباقي بما يراه, الحاجب وناظر الجيش 

  : الحياة الدينية للمسلمين بالقاهرة 
أهل القاهرة المسلمون  اهتمامفي هذا الصدد نالحظ ذكر الرحالة القادمين من الغرب األوربي           

هذه المساجد التي كانت من الكثرة حتى أثارت كثرتها ,  )98(على تأديتها بالمساجد يوميا بصالتهم والمداومة
وكان ذلك نفس شعور فابري ,   )99("روما غير موجود بها هذا العدد من الكنائس"دهشة برنارد بريدنباخ وقال أن 

وربما يقصد , منها أربعة وعشرون ألف مسجد بناها األهالي  , سجدا بقبابها الذي  ذكر أن بالقاهرة ستين ألف م
وشاركهم في ذلك  جوس فان ,  )100(بذلك الزوايا والتكايا والخوانق التي انتشرت في العصر المملوكي وكثرت

وها هالل ويوجد بهذه المدينة عشرة آالف مسجد بمآذنها يعل::" جستل حين  قال عن كثرة المساجد بالقاهرة 
أما الفارس األلماني أرنولد فون هارف فقد ذكر أنه أحصى مساجد القاهرة بنفسه وبلغت حسب ما , )101(.."مذهب

فإنها تدل على كثرة , وعلى الرغم من أن جميع هذه األعداد مبالغ فيها .  )102("ستة وثالثين ألف مسجدا"أحصاه 
ألن كثرة إنشاء المساجد  كان عامل من , د سلطنة المماليك والتي كثرت في جميع بال, مساجد القاهرة آنذاك 



32 
 

ضمن العوامل المهمة التي اتخذها المماليك غطاء إلضفاء الشرعية على حكمهم فتوسعوا في إقامة المنشآت 
الدينية من مدارس ومساجد وأربطة وغيرها ، لتكون وجهة تغطي حكمهم غير الشرعي لمصر واستمالة لنفس 

وقد الحظ ذلك . وإلثبات تدينهم وتخليدًا لذكراهم من  ناحية ثانية. بالعواطف الدينية من ناحيةالشعب الجياشة 
وٕاذا كنا قد جئنا بأمثلة من الرحالت األوربية التي . غالبية من جاء إلى مصر مسلمين كانوا أم غير مسلمين 

وهو ابن خلدون الذي جاء إلى مصر   فربما يكون من المهم أن نذكر ما قاله أحد الرحالة المسلمين, تؤكد ذلك 
"... االجتماعية، مثًال أن / في عصر السلطان برقوق وقال عن العناية بالمنشآت المملوكية ذات الوظيفة الدينية

أهل هذه الدولة التركية بمصر والشام معنيون على القدم منذ عهد مواليهم ملوك بني أيوب بإنشاء المدارس 
في التخلق بآداب الصوفية السنية في مطارحة األفكار ) الصوفية(قامة رسوم الفقراء لتدريس العلم والخوانق إل

وقد اقتدى بسنتهم في ذلك من تحت أيديهم من أهل الرياسة والثروة، فكثرت لذلك  )103(..."ونوافل الصلوات
وكان ذلك من محاسن هذه وأصبحت معاشًا للفقراء من الفقهاء والصوفية، ".... المدارس والخوانق بمدينة القاهرة 

  .)104(...."الدولة التركية وآثارها الجميلة الخالدة
 كذلك بذكر وضوءفكما اهتم حجاج  بيت المقدس بخبر المساجد والصالة  فقد اهتموا , علي أية حال           

روض المكتوبة المسلمين في مساجد القاهرة  وتهيئتهم لصالة الفرد خمس مرات في اليوم بالتساوي مع عدد الف
المسجد يغتسلون وفي كل مسجد  إليوعندما يذهب المسلمين , المسجد  إلييذهبون :" ... فقال عن أهل القاهرة,

واألكثر من ذلك هو تعرضهم لصالة المسلمين األسبوعية ) 105(..." نافورة حتى يغتسلوا خمسة مرات في اليوم
وصالة السبت عندهم هي "... بت عند اليهود حيث قال وهي صالة الجمعة التي شبهها ابن مناحم بصالة الس

وجدير بالذكر أن المساجد التي  )106(..."وهنا يوم الجمعة  يقيمون في المسجد ساعتين من النهار, يوم الجمعة 
كانت تقام فيها صالة الجمعة كانت من  الكثرة أيضا حتى قدرها المقريزي بمائة وثالثين مسجدا للجمعة في 

  .   )107(هرةمصر والقا
  صور من الحياة االقتصادية لمجتمع القاهرة : ثانًيا 

  السقاء في القاهرة -1
ذلك الزمان تعرف نظام توصيل  العاصمة المملوكية فيلم تكن مما ذكرته مدونات الرحالة الغربيون أنه      

وتؤكد لنا المصادر . المياه أو الصرف الصحي إلى المنازل وٕانما كانت تستخدم مياه النيل بشكل مباشر 
من السقائين ومعاونيهم كانوا ينقلون المياه من ساحل النيل عند بوالق إلى بيوت   التاريخية أن عددا ضخما

أن عدد “ ابن بطوطة “ وفى تقدير الرحالة . على ظهور الجمال أو الحمير والبغال أو على أكتافهم  القاهرة
ف األول من القرن الرابع عشر الميالدي كان حوالي اثني عشر ألفا المص فيالقاهرة عندما زارها  فيالسقائين 

  .  وغيرها بالماء … يزودون البيوت والمخابز
في شوارع القاهرة ذلك العدد الكثير من  السقائين  , وكان من المناظر المألوفة والتي تسترعي انتباه كل غريب  

يروحون ويجيئون لبيع المياه بالمدينة حيث  يضعون  الذين بسببهم كان ماء الشرب متوفر في كل ساعة ولحظة
رجل يحمل كل واحد منهم خزان ماء  أالفوفي لحظة واحدة تستطيع أن تشاهد أكثر من أربعة , الماء في أواني 
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شخص في آنية جميلة ويشرب المرء ما يستطيع مقابل فلس واحد   أليوهم يبيعون الماء , ذو أنبوب من القماش 
ب ميشوالم من أحد سقاءي الكيزان بشوارع القاهرة الحظ أن  السقائين يعطرون الماء بالروائح وبعد أن شر . 

واإلنسان قد , إذ ليس هناك ماء أحسن منه . وذكر أن المصريين يشربون ماء النيل . سائغة الطعم للشاربين 
والمالحظ أن .) 109(جنة عدنذلك ألنه أطعم من العسل وأنه من ,  )108(يشرب مليء البطن منه وال يشعر بألم

ألنه معروف أن عدد سقائي القاهرة كان أكبر , ميشوالم في حديثه اقتصر على ذكر عدد سقائي الكيزان فقط 
أكد ذلك غيره من الرحالة األوربيين المعاصرين له والمتأخرين عنه بقليل فعلى سبيل المثال قال , مما ذكر بكثير 

كما أن السفير البندقي دومنيكو , )110(ف جمل لنقل مياه النيل إلى القاهرةجستل أن كل يوم يتوجه عشرة آال
النيل مرتين يوميا إلحضار مياه  اتجاهتريفيزان قد ذكر في رحلته أن كل يوم يتوجه خمسة عشر ألف جمل في 

قيمة من 1/20أي ما يعادل  sousولذلك تباع حمولة الماء بما يقرب من أربعة سو, الشرب لسكان القاهرة 
في حين جاء العدد عند هارف أكثر من عشرين ألف جمل تحمل مياه الشرب يوميا  )111(الفرنك الفرنسي حينئذ

أنه يوجد أكثر من عشرين ألف جمل ال تفعل شيئًا كل يوم إال أن تحمل المياه  أخبرتوقد : ".... للقاهرة فقال
ة عالوة على حوالي عشرة آالف رجل يحملون الماء على الجانبين في قرب من جلود الماعز من النيل إلى المدين

وال .)112(..." يومّيًا من النيل على ظهورهم في جلود الماعز حول الشوارع ويبيعونها في وعاء صغير من النحاس
ننسى أن القاهرة كان بها عالوة على ما ذكر عدة أسبلة توزعت على شوارعها لتسهيل حصول المارة على مياه 

كذلك كانت هناك ,تلك األسبلة توفر مياه الشرب والوضوء المجانية لسكان القاهرة وزائريها الشرب وكانت 
  )113(أحواض خيرية تمأل بالمياه المخصصة لشرب الدواب

  المكارية -2
كانت الحمير وسيلة االنتقال الداخلية في المنطقة العربية في عصور السيادة اإلسالمية ؛لذلك  تحدث عنها       
وشاهدوا مواقف للحمير بالقاهرة والتي عرفت باسم المكارية  ,  ء عن البالد العربية  حين قدموا للبالد الغربا

وكذلك علي السرج شيء  ,وذكر ابن مناحم أن سرج الحمير عالية القيمة مطعمة باألحجار الكريمة والآللئ 
لمسلمين يتميزون بالنظافة الشخصية والحظ نظافة األشخاص العاملين في هذه المهنة وذكر أن ا, يفوق الوصف

مشتركا في ذلك مع المماليك حيث يرتدون أيضًا مالبس , وصاحب المطية المسلم يرتدى جلباب ابيض ناصع 
  .)114(نظيفة
الحظ , فابن الصباح, فقد لفتت وسائل االنتقال الداخلية بمصر نظر كثير من الرحالة , وفي واقع األمر      

" مخرقات مصر"حتى عدها من ...ر فيها كثرة لم يشهد مثلها وال قريًبا منها في أية قطر آخركثرة استعمال الحمي
من مخرقات مصر أن فيها ألف حمار مزينة بالسروج والبرادع المزينات يركبون عليها النساء والرجال : "فقال

ا آخر حتى إلى وصاحب الحمار يقود المرأة والرجل ويطير مثل البرق ويوصل الراكب ثم يأخذ راكبً 
وهذا اإلعجاب بمهنة المكارية يرجع إلى أن الحمار  )116(وقد شاركه في ذلك جماعة من الرحالة) 115..."(النيل

فكان يركب أهل السوق وأصحاب الدكاكين الحمير  )117(كان مطية الطبقة الوسطى في المجتمع المصري
رأس الشوارع حمر كثيرة ببرادع مزينة يركبها من  المسرجة في ذهابهم من البيوت إلى السوق، وفي كل حي على
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ثالثين ألف مكار يقومون بنقل أهل القاهرة من  حوالي، وصل عددها في القاهرة فقط )118(يريد؛ نظير أجر زهيد
إذ الحظ الوزان أن كثافة السكان بالقاهرة مرتفعة جًدا وعلى الرغم ) 119(مكان إلى آخر حسب رواية ابن بطوطة 

ويقول الدكتور قاسم عبده قاسم أن المكارية ). 120(إن أهل القاهرة ال يمشون ربع ميل على أقدامهممن ذلك ف
زار  الذي, وهو ما يتوافق مع ما ذكره جوزيف بتس)  121"(كانت تقوم بدور سيارات األجرة في عصرنا الحالي"...

يطلب به الناس العربة في  الذيسه على النحو نف, م أنه كان يتم طلب الحمار في القاهرة17مصر في القرن 
  )122.(لندن

  األسواق والتجارة الداخلية -3
ال ضرورة ألن أكتب عن .”… : كتب أحد حجاج بيت المقدس عن القاهرة واصًفا اقتصادها الداخلي بقوله 

والقماش ثروات القاهرة ، ألنه ال يمكن حصرها على الورق ، أو وصفها بالكالم ، فهي تتألف من الذهب والفضة 
المنسوج من الذهب والفضة والحرير والقطن والكتان ؛ وفيها البضائع المزخرفة والجواهر الآللئ وغيرها من 

وفيها المصنوعات . األحجار الكريمة ؛ فضال عن أواني الذهب والبرونز الذى ال يضاهى في زخارفه اإلسالمية 
والعسل والفلفل ) البلسان( إلى جانب زيت البلسم . ية الزجاجية والمزينة بشكل فائق الجمال ، وهي صناعة دمشق

 )123(…“ومختلف أنواع التوابل ؛ وجواهر وأحجار كريمة ال تعد وال تحصى من كل األنواع , والسكر 
لقد كان الحديث عن التجارة الداخلية بالقاهرة مما وجد عيني منتبهة لدى الغربيين وذكروا  أن  في القاهرة    

ما بين اثنين  األبوابعلى حواف الشوارع  إذ وجد على جانبي الشوارع المنازل والمحالت ذات , فنادق كبيرة 
والتجار , السلع  أنواعوفي هذه الفنادق  من كل , وعليها يقيم  الحراس , وتغلق ليال ,  أبواب  وأربعةوثالثة 

رغبت الشراء  وٕاذا .ع الجيدة وتعرض عينات من السل, والحرفيين يجلسون قرب المحالت وهى محالت صغيرة 
وانك ال "... له قيمة يأخذك التجار إلي المخزن حيث تشاهد السلع الجميلة التي عندهم , شيء  مهم , منها 

وأنه ال يوجد أي شيء في العالم ال تجده في الفنادق في , مخزن  في كل فندق  ألفمن  أكثرتصدق أنه يوجد 
وجدير بالذكر أن الفنادق الخاصة باألجانب آنذاك كانت تستخدم ألغراض , )124(..."األشياءحتى ابسط . مصر 

عالوة على أنها مصارف تجارية للمعامالت , عدة فهي مسكن ومخزن للسلع الخاصة بالتجار األجانب
  .)125(المالية

وعقب , ت ومما يذكر أن  السفير البندقي دومنيكو تريفيزان سجل في رحلته أيضا كثرة عدد الحواني          
, وشاركه أيضا في كثرة ما يباع فيها من أقمشة حريرية , عليها بنفس تعقيب ميشوالم وهو صغر مساحتها 

, وكذا المسك والعنبر وكافة أنواع العطور األخرى , وحلل مطرزة قادمة من بالد فارس , والمعة ةوأخرى مموج
انية والقطنيات وكافة أنواع المناشف الحريرية والكتان كما كان بتلك المحالت كميات كبيرة وفيرة من األقمشة الكت

ولعل ذلك هو نفسه ما قاله جان تينو حيث ذكر أن القاهرة أكثر ثراء من المدن , )126(المطرز عند طرفيها
ألن ,لشراء ما يحتاجونه ,وكذلك توافد أعداد كبيرة من التجار على القاهرة يوميًا , بسبب خصوبة البلد ,األخرى 

وسوق لألحجار , وأخر خاص بالعطور , فهناك سوق للذهب والفضة, )127(د بها سوق متخصصة لكل سلعةالبل
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وكذلك األمر , وسوق للسجاد , كما كان يوجد سوق للتوابل والعقاقير . واألقمشة األخرى, والحرير, الكريمة 
ن حديث ميشوالم عن الفنادق ومن المالحظ أ.  )128(بالنسبة لكل سلعة من السلع األخرى لها سوق خاص بها

يتفق مع ما كان لمصر من مكانة تجارية عالمية مميزة بين الشرق والغرب بسبب ما حباها اهللا به من موقع 
فعجت فنادق القاهرة  )129(اآلخرينوقد اتفق مع ميشوالم في هذه النقطة كل الرحالة األوربيين , استراتيجي مهم 

اك واليمنيين والمغاربة والهنود والفرس وجنسيات كثيرة أخرى ؛ وربما ذلك ما بتجار من جنسيات مختلفة من األتر 
كما يوجد ألفان , )130(دفع بجان تينو بالقول أن بالقاهرة مائتي تاجر تبلغ ثروة الواحد منهم مليون دينار أشرفي

  .  )131(من التجار غيرهم يمتلك كل منهم مائة ألف دينار أشرفي
وفي نفس الصدد ذكر  ابن مناحم أنه تقابل مع يهود  من بني جلدته  في القاهرة استضافوه                     

وألنه تاجر استطاع أن يحصل منهم علي قائمة عن كل السلع التي تصل الي مصر مرتين في , في منازلهم
وقال , لمدن اإليطالية ويقصد بهم تجار ا) 132(الديار المسيحية  إليتلك السلع التي يحملها غير اليهود , السنة 

وهو هنا يشير  . )133(..."نوع من السلع ومعظمها من التوابل والعقاقير الطبية   3300"أنه يوجد بأسواق القاهرة 
إلى وجود أسواق سنوية أقيمت بالبالد المصرية دعمت حركة التجارة الداخلية المتمثلة في أسواق البالد وما 

والتي ظفرت  أوربامن بالد الشرق إلى أسواق  اآلتيةة تعقد للتجارة العالمية وكانت  تلك األسواق السنوي,حوت 
برواج واسع وحققت أرباحا خيالية للمشتغلين بها منذ شحنها في مواني التصدير األسيوية واألفريقية المطلة على 

المماليكي تسلك عدة  وكانت التجارة العالمية في العصر. أوربا أسواقحتى يتم توزيعها في )134(المحيط الهندي
طرق برية وبحرية من مصادرها األصلية في بالد الشرق حتى تصل إلى األسواق األوربية عبر محورين رئيسيين 

وكان الحجم األكبر من هذه التجارة التي تعقد لها األسواق )135(يتمثالن في سواحل مصر الشمالية والشام 
ثم تنقل على ,ق البحر األحمر إلى السويس ومنها للقاهرة بالقوافل طري :إليهماالسنوية يسير عبر طريقين يؤديان 

فرعي  إما بالمالحة في ترعة كانت تصل ما بين,رشيد ودمياط والى االسكندرية  إلىظهر السفن بين فرعي النيل 
المطلة حلب ومنها لمواني الشام  إلىوالطريق الثاني من الخليج العربي والفرات  .أو على ظهور الدواب,النيل 

ونتج عن كل ذلك ) 137.(وكانت سلع التجارة متعددة ومن األهمية بالنسبة لألوربيين) 136(على شرق المتوسط 
ففي الخانات والفنادق ينزل التجار ببضائعهم . تفاقم حركة النشاط التجاري من بناء الخانات والفنادق واألسواق

وتفد عليهم تجار ,وتؤدي لهم األعمال المصرفية  ,اصل وسلعهم ودوابهم ويختزنون بضائعهم في المخازن والحو 
مما زاد من نشاط التجارة الداخلية , التجزئة لشراء حاجياتهم من البضائع التي يعرضونها للبيع في حوانيتهم 

  . وهو ما أشار إليه ميشوالم في مواضع عدة) 138. (وتدعيمها بمورد  نقدي وعيني أخر 
  الزراعة  -الري -4

ي أثناء حديثهم عن اقتصاد مصر الداخلي تحدث حجاج بيت المقدس  عن الصورة االقتصادية الرئيسة وف      
فتحدث كثير من الغربيين  عن أن المطر نادر ,  للبالد وهي الزراعة الن اقتصاد البلد كان اقتصادا زراعيا 

مبينين . ئق والبساتين في مصرعلي الحدا, يوميا  األرض إليولكن الضباب عجيب ينزل , السقوط في القاهرة 
أن النيل مصدر المياه الرئيس الوحيد للشرب والزراعة بالقطر المصري وتحدث عن الطريقة المتبعة في ري 
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  )139(..."ومن بوالق علي النيل  تروى الحدائق من القنوات :"... األراضي فقال ميشوالم على سبيل المثال 
كانت قائمة على نظام ري الحياض،  –الفقري لإلنتاج واالقتصاد عموما العمود –وتفسير النص هو أن الزراعة 

وطبقًا لذلك النظام تقسم األرض إلى أقسام، يتبع بعضها البعض اآلخر تبعًا النحدار األرض من الجنوب إلى 
الشمال، وتقام جسور طويلة وأخرى عريضة وترع إليراد مياه الفيضان لكل مجموعة من الحياض، وترع أخرى 

فعندما يفيض النيل تغمر مياهه األرض مدة ثم تصرف عنها وتبدأ إذ ذاك الزراعات . للصرف لتفريغ تلك المياه
وعلى هذا كانت ترع مصر في ذلك الوقت نيلية ال يصلها الماء إال وقت الفيضان لقلة عمقها، وعلى الرغم من 

ي الحوضي نظرًا البتعاد األرض عن فرعي النيل، لم تكن لها وظيفة غير تسهيل طريقة الر , كثرة الترع في الدلتا 
يتفرع النيل , حينما يصل النهر إلى أقصى حدوده المعروفة :"... بيلوتي الكريتي ووصفه قائال  وهو ما شاهده

وحينما يرتفع منسوب مياه النهر يقف فرسان من , إلى فرعين اثنين  هما دمياط ورشيد فيصبا في البحر 
محيطين به ودورهم هو فتح المداخل  المعتادة كي تدخل المياه للقرى وتنشر المياه لتغمر المماليك على ضفافه 

وأثناء الليل وبعد أن تغمر المياه البالد . المياه  البالد مثل بحر واسع وتظل القرى في الوسط مثل الجزيرة 
, مياه وتبقى األرض مروية وبعد زمن تجف ال, تعطى إشارات ضوئية لفرسان المماليك فيقوموا بغلق المداخل 

وفي . فيبدأ المزارعون الزراعة حتى يتم حصد المحاصيل في الصيف   وال يوجد غير هذه المياه للزراعة   
وتمتلئ هذه القنوات بالمياه في األوقات التي ... ليال مع اعتدال الجو نهارا  - الندى–الشتاء يتساقط الضباب 

نها القرى وتشرب منها الحيوانات وتمكث مملوءة هكذا طوال العام أو شبه يجري فيها النيل بالبالد فتستفيد م
  . )140(..."وأرض مصر كلها ال يوجد بها مياه عذبة غير هذا النهر , مملوءة بالمياه 

وبما أن الغرب األوربي كان على يقين أن مصر تعد  في المقام األول إقليما , من ناحية أخرى                
لمهم بأن اقتصاد المجتمعات الزراعية يرتبط قوة وضعفا بحجم ما يتوافر لديها من مصادر الري زراعيا وع
فقد مثَّل الفيضان ملمحا أساسيا في حديثهم عن النيل  وربطوه باستقرار أو اضطراب الحياة االجتماعية , المختلفة

ألسباب المباشرة والطبيعية في وقوع القائمة على أرض مصر؛ ولذلك برز فيضان النيل عند ميشوالم في مقدمة ا
ومن ثم قدم , وعلى هذا األساس كان اإلنتاج برمته محكومًا بسطوة النيل, أو وفرته , نقص اإلنتاج الغذائي

ميشوالم صورة عن مناسيب فيضان النيل وحدود الوفاء التي كانت متبعه خالل رحلته كي يضع فرصة كافية 
 أضراراذي أسهمت به ظاهرة الفيضان في قلة اإلنتاج وٕاحداث أزمة يعقبها لقارئ رحلته لتقييم حجم الدور ال
وعلي الدرج عالمات تميزه   )141(وفي حدائق بوالق تنزل باستخدام درج:"... اقتصادية وصحية بسببه فقال 

ام مدى وفرة مياه النيل في الع إليوهنا توجد عالمة تشير , وعندما يرتفع ماء النيل يغطى هذه الدرجات 
يعد عام جفاف ومجاعة ولكن , ولم يزيد عنها , ارتفع الماء مقدار ستة عشرة درجة  وٕاذا, المتوسط أو غير ذلك 

عشرون درجة فانه يبشر بالماء  إليوصل  وٕاذاثمانية عشر فان الفيضان متوسط  إليوصل االرتفاع  إذا
في الشطر األول من دولة المماليك  عنه في  اختالف حد الوفاءوحديثه عن حدود الوفاء تفيد  ب )142(..."الوفير

فحد الوفاء في الشطر األول كان سبعة عشر ذراعًا رغم أن الستة عشر كان يجبى عنها الخراج , الشطر الثاني
هــ أن حدود الوفاء في 821أما في الشطر الثاني فاختلف األمر في أوله عن وسطه وآخره فذكر القلقشندى ت 
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وما فوق ثمانية , وسبعة عشر ذراعًا فما حولها متوسطة, اعا  فما حولها تعد متقاصرة زمنه كانت ستة عشر ذر 
بسب )144(.أصبح العشرين ذراعًا غير كافية) هـــ845ت(وفي زمن المقريزى ) 143( عشر إلى عشرين فهي عالية

ألخير من القرن وبذلك يكون ما جاء عن حد الوفاء عند ميشوالم في الربع ا) 145( فساد الجسور وغير ذلك
م يتوافق مع ما ذكره شيخ المؤرخين ومؤرخ الديار المصرية التقي المقريزي عن حد الوفاء في نهاية 15/هـ9

  . النصف األول من القرن نفسه
  إنتاج اللحوم والدواجن  -5

؛ ثيرة ورخيصةاللحوم وكل أنواع الطيور التي وجدها أيضًا ك إنتاج اللحوم فقد جاء في الرحالت األوربية أنوعن 
أن سبب رخص الدواجن في المدينة هو أن الدواجن كان يتم توفيرها عن طريق الترقيد الصناعي في  وا وذكر 

 2000أو  1000هذه األفران باستخدام روث الماشية واألحصنة، فكانت توضع حوالي  نأفران، وكانوا يدفئو 
إلى الصناعة  إشارةهنا و ، )146(ي الوجود وال تنتهيبيضة في نحو ثالثة أسابيع؛ ومن هنا تستمر رحلة الدواجن ف

وٕان كان –الغذائية التي انفردت بها بالد مصر وانتشرت في جميع قراها ومدنها في عصور السيادة اإلسالمية 
الة .)147(عن سائر البالد، وهي صناعة التفريخ-هو هنا يشير إليها في اإلسكندرية  والتي حظيت بإعجاب الرَّحَّ

ن، وفيها تتم عملية التفريخ بطريقة الترقيد الصناعي في معامل كالتنانير، فيتم إعداد حظائر مصنوعة األوربيي
من الُفخار ذات أبواب وُيرصُّ بها البيض بطريقٍة معينٍة ُتشبه الطريقة التي تتم في الطبيعة، ويكون هذا تحت 

ريج من البيض بكميات كبيرة، وترجع أهمية المنتج درجة حرارة مماثلة لدرجة الحرارة الطبيعية لفقسه، وتخرج الفرا
من عملية التفريخ إلى أنه أحد الموارد الغذائية البروتينية الرخيصة البديلة عن لحوم الحيوانات التي كانت 

، كما أنها أحد العناصر الضرورية الطبية للشفاء من كثير من )148(باهظة الثمن آنذاك - غالًبا–أسعارها 
تصيب اإلنسان وقت حدوث المتغيرات المناخية من أوبئة وطواعين وغير ذلك، ناهيك عن سهولة األمراض التي 

اقتنائها وتربيتها حيث تعيش على ما تقتات به من األرض داخل المنزل وخارجه دون أن ُتشكِّل عبًئا على 
مة لسكان المدن المصرية ُمربِّيها، كما أنه بدون صناعة التفريخ لم يكن من الممكن توفير كل الكميات الالز 

ما بين "وضواحيها من الدجاج واإلوز وبقية الطيور؛ لذا نجد الفالحين والرُّعاة في وقت طرح الفراريج يسوقون 
  )149(..دجاجة لبيعها في السوق آالفستَّة أو سبعة 

ق الغذائي بالوزن أن التجار يبيعون الدجاج في السو ) هارف(وفي شأن حركة البيع والشراء لهذا المنتج؛ الحظ 
ويضغطون عليها بأيديهم كما لو كانوا يبيعون قمح، كان واحد رأسه في الهواء، وآخر رجله، وآخر رجالن، وآخر 

وقد تكون األرقام التي ). 150(جناح حتى يحصل واحد على عشرين واحدة أو أكثر، وآخر على أربعة وعشرين
الة عن أعداد البيض أو الدجاج ال مبالًغا فيها؛ إال أنها تدل على ) 151(ناتج عن عملية التفريخذكرها الرَّحَّ

الة بعملية التفريخ، حيث كانت بالنسبة إليهم شيًئا غريًبا لكونه عمًال فنًِّيا : مؤشِّرات عديدة منها إعجاب كل الرَّحَّ
الة على رائًعا ينافس الطبيعة نفسها دون تدخل من الدجاج؛ من ناحية ثانية، تدل مبالغات األرقام ل دى الرَّحَّ

انتشار هذه الصناعة الغذائية وتعدُّد معاملها وكثرة نتاجها، كما تؤكِّد رخص ثمنها نتيجة كثرة المعروض منها 
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باألسواق، كما تناول هارف طريقة البيع من ناحية ثالثة، وكما أشار ميشوالم بن مناحم إلى كثرتها ورخص 
  .ثمنها

يمتلكون كثير من الجمال  د الرحالة الغربيون أن سبب ذلك هو أن العربانوعن توافر اللحوم الحمراء فقد أك
ولديهم أعداد كبيرة من : ".. ، وهو األمر الذي دفع التاجر بيلوتي الكريتي بالقول  عنهم أنهمالبقر والضأن و 

أما  )152(وبفضلهم كثرت اللحوم في األسواق القاهرية ..."أكثر من أي مكان أخر في مصر .... الحيوانات 
وقد توافقت ,فقد تطرق لنفس النقطة التي تفيد بامتالكهم الجمال بأعداد كثيرة  )153(جون مانديفل الذي سماهم 

الخراف و  جمالالمعهم في هذا  الصدد أيضًا رواية فريسكوبالدي الذي أدهشه ما شاهده من أعداد كبيرة من 
  ).154(والبقر والماعز

ماعية واالقتصادية في القاهرة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كما هذه كانت أبرز الصور االجت   
وبطبيعة الحال كانت هناك صور أخرى موجودة إال أن تركيزنا كان على ما رصدته . دونها رحالة غرب أوربا 

أقالم وهكذا، فقد رسمت . األقالم الغربية فقط وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميالد فقط أيضا
رحالة غرب أوربا صورًا وأشكاال متنوعة لآلخر حملت في إطاراتها كثيرًا من مالمح اآلخر، وطبيعة حياته، 
وأسهمت بشكل الفت في إدراج المصري ضمن المنظومة الكونية من خالل االنفتاح على اآلخر البعيد ، ونقل 

ربيين وتوسيع مداركهم، ومدى أفقهم ، وهنا عدد من عادات وتعامالت الشعوب ، مما أسهم في تفتيح عيون األو 
استطاع الرحالة أن يشاركوا في رسم خريطة التاريخ، ويقدموا لألجيال المتعاقبة صفحات من تاريخ البلدان، 
فزخرت رحلته بكثير من األحداث التي كان لها شأن في التأثير في أبناء ما تبعها من أزمان، مما جعلها تدخل 
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loc.cit;Harff,op.cit,p.124;  
53)Thenoud,op.cit,p.56 

54  (Fabri,op.cit,voll II,p.547  وانظر ما كتبه)في وصف لباس الحريم السلطاني وحياة الرفاهية ) جستل
 Ghistele,op.cit,p.38-37التي يعيشنها 

55  (p. 158؛ , Meshullam,op.citويؤيد ذلك أيضًا غيره من الرحالة األوربيين انظر  :
Frescobaldi,op.cit,p. 47 ,163;Suriano,op.cit,p. 203Thenoud,op.cit,p.56  

56(Thenoud,ibid,p.211  ،Harff,op.cit,p.123 ليون األفريقي، الحسن بن محمد الوزان، وصف ،
 592ص.م1979، ترجمة عبد الرحمن حميدة، منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود، أفرقيا

57  (Suriano,ibid,p. 193  الة ابن الحاج إلى نساء البالد بسبب ذلك ، وانظر النقد الذي وجهه الفقيه والرَّحَّ
ف، دار الحديث ، المدخل إلى الشرع الشري)هـ737. ت(ابن الحاج، أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري، 

  242ص1م،ج1981، )القاهرة(
58Domeinco,op.cit,p.211 (  وحديثه هنا ُيكذِّب ما زعمه الفارس األلماني)حين عدَّ ) أرنولد فون هارف

 .Harff,op.cit,p.123: تفنُّن النساء المصريات في الزينة مرده سعي النسوة إلى الخيانة الزوجية، انظر
 176ص9ج ، النجوم810ص3السلوك ج)  59
 . وما بعدها 122المرأة المملوكية ص: ناقش الدكتور أحمد عبدالرازق أحمد هذه المسألة بالتفصيل في كتابه)  60
62)Thenoud,op.cit,pp.56-57 

  Suriano, F. Treatise on the holy land , (ed)by Fr. Theophilus Bellorini ,(Jerusalem),1948,p.193: انظر ايضاً )  63
64)Meshullam,Ibid,pp.158-159 

65)Baumgarten, The travel of martin Baumgarten through Egypt , Syria, palstine (London)N.D.p.479  
67)Frescobaldi,op.cit,p.176  ،Langnon,(B.), le saint voyage de Jehrusalem de Seigner de Angleur (paris) 1878,p. 43  

68)   Meshullam,op.cit  ,p.159 

69)Baumgarten, op.cit.p.479 

 ,Dopp؛ 44ص.م1992، )القاهرة(سعيد عاشور، ، المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، دار النهضة العربية، )  70
Le caire vu par les voyageurs accident du moyen ages ,tom24-26, le caire ,1951,p.135-144.  

، )القاهرة(حلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميالدي، ترجمة حسن حبشي، مكتبة الثقافة الدينية طافور، بيرو، ر )  71
  69ص, م2002

) ليدن(وليم بوبر ,تحقيق  3، حوادث الدهور في مدى األيام والشهور، ،ج)هـ874. ت(ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف )  72
  429ص, م 1942

  125؛ قاسم، دراسات، صPiloti, op.cit, P.21: احتفاالت النيل للمزيد من التفاصيل عن) 73
74) Meshullam, op.cit,p.171  
75 )PiloTi,op.cit,  P. 21.  
  .297صـــ 3بدائع، ج, ؛ابن اياس 94ص 1ج, الخطط , المقريزي : انظر مزيد من التفاصيل عن هذا االحتفال عند) 76
، االنتصار لواسطة عقد األمصار في تاريخ مصر وجغرافيتها , )هـ808ت(العالئي  إبراهيم ابن محمد بن ايدمر, ابن دقماق) 77

  .154، صـــ2المصدر السابق، ج,؛ المقريزي114، صــ4، ق. م 1893)القاهرة(طبعة مصورة عن طبعة بوالق ,
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تحقيق فهيم  1، جحوادث الدهور الدهور في مدى األيام والشهور, ،ابن تغري بردي47صــ 4انظر ،القلقشندي صبح ج) 78
 3ج: 362صـــ 1ق 1بدائع، ج, ، ابن اياس233صــ 1م، ، ج1990) القاهرة(شلتوت، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 

  .248-244صـــ 4، ج466صـــ
، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، نشر بولس )هـ872. ت(ابن شاهين،غرس الدين خليل، )79(

 2حسن المحاضرة، ج,، السيوطي48-47صــ 4نفس المصدر ،ج,، القلقشندي87صـــ ،.م1893راويش، باريس، 
  .307صــــ

  .212ص4ج,المصدر السابق,؛ابن اياس512ص3المصدر السابق ج, ؛القلقشندي87ص,زبدة, خليل بن شاهين)80(
   125راسات صد, ؛ قاسم عبده قاسم 307، صـــ3، السيوطى، حسن المحاضرة، جPiloTi,op.cit, P. 21: انظر )81
82)loc.cit 

83) Fabri,op.cit,vol  II ,p.769. 

 .388ص 2الخطط ج:انظر ) 84
85)Meshullam,op.cit,p.174(  
86)Fabri,op.cit,vol II,pp.400-401 ؛Breyden Bach,op.cit,p.47؛Harff,op.cit,p.117.  
87(Breyden Bach,op.cit,p.47,  ؛ وهو نفس ما قاله فابريFabri,op.cit,vol I,p.308 . 

"... قال,187ص 3ج, بدائع الزهور, إال أن ابن إياس , عن ذكر ذلك  -على حد اطالعي–صمتت المصادر المعاصرة )  88
فكان زنته ستة أرطال , أحضر شخص من العرب بين يدي السلطان سنًا من نواجذ بني آدم من نسل العماليق ) شعبان(وفيه 

وفيه رأيت "... فقال, 297ص7ق2ج,نيل األمل , هو نفس ما ذكره عبدالباسط بن خليل و ..." فتعجب السلطان من ذلك, ونصف 
  ..."  إنسانا معه سن من نواجذ بني آدم عظيم زنة ستة أرطال ونصف وهو من نوادر ما رأيت

89) Meshullam, op.cit,p.170  
90 ( Ghistele,op.cit,p.26 اي عند وانظر رسم عمامة السلطان  الناصر محمد بن قايتبHarff,op.cit ,p.107  ومالبس

وجدير بالذكر أن هذا الوصف الذي أورده . 35-29المالبس المملوكية ص , ماير : السلطان المملوكي وصفها بتفاصيل كثيرة 
جستل على جانب من األهمية ألنه وصف السلطان حين ُسمح له بمقابلته في اإليوان السلطاني لذلك نجد جستل في رحلته وصف 

ومعلومات أخرى عن , وتقديم الهدايا للسلطان وكيفية مقابلة السلطان للوفود, كما وصف اإليوان السلطاني, قلعة ورسوم البالطال
ووسائل , والحرم السلطاني, ونفقات السلطان اليومية , وأجناد الحلقة واألمراء ومرتبات األمراء والجنود, الجيش المملوكي والطباق

 .Ghistele,op.cit,pp.22-39. وتفاصيل أخرى كثيرة, السلطان الترفيه التي يتبعها 
91) Meshullam,op.cit,p.167  
92) Ghistele,op.cit,pp.24-25  
 213بحوث في التاريخ االجتماعي ص , ؛ علي السيد علي151-154ص 3ج,المنهل الصافي )  93
المرجع , ؛ علي السيد علي79-78ص , م1983)القاهرة(, نشر محمد عبدالستار عثمان, وثيقة وقف جمال الدين األستادار ) 94

 214ص,السابق 
م كما أن بيبرس أقامها على 1263/هـ661يرجع الفضل في إنشاءها إلى السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري  عام )  95

, المقريزي, المظالم  حتى أصبحت دار العدل تعني مكان نظر, نسق دار العدل التي كانت في دمشق زمن نور الدين محمود 
  . 338,  333ص 3ج, الخطط

96) Meshullam, op.cit,p.170  
  88لمجتمع ص ,عاشور )  97



43 
 

  44ص4ج, 373ص3صبح االعشج) 98
  .89عاشور المجتمع ص, 339ص3الخطط ج, 110-106ص2حسن المحاضرة ج, 45ص4صبح ج)  99

 161-157ص2نظم ج,؛ ماجد 89عاشور  المجتمع ص) 100
101) Meshullam, op.cit,p. 174  
102)Breyden Bech,op.cit,p.55  
103)Fabri,op.cit,vol II.p.529  
104) Ghistele,op.cit,p.19  
105) Harff,op.cit ,p.117:  
  .  279ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته ، ص  )106
   279ابن خلدون، المصدر السابق، ص )107
108) Meshullam, op.cit,p. -174  
109)loc.cit   
 31زبدة ص , وكان خليل بن شاهين الظاهري قدر عدد مساجد القاهرة بأكثر من الف مسجد 245ص2الخطط ج)  110

111) Meshullam,op.cit,p.168  
وقد اتفق مع ميشوالم في هذه األوصاف لماء النيل الراهب والرحالة المعاصر له فليكس فابري وذكرها في مواطن عديدة من )  112

ليس هذا فحسب فقد دعم فابري وصفه لماء النيل باستشهادات من الكتاب ,  Fabri, II ,p.632-633, 643:  ا رحلته منه
  . 39: 19: المقدس انظر ما نقله من يوحنا 

113) Ghistele,op.cit,p.20 

114)Domeinco,op.cit,p.212 

115(Harff, op. cit, PP. 109 , 111  عند  ابن بطوطة عددهم : السقاءين بها كالتالي  ؛ أما الرحالت اإلسالمية فكان عدد
؛ كما أشار الصباح في رحلته إلى نفس العدد )33، صت .د)القاهرة(المكتبة التوفيقية , ابن بطوطة، رحلة(إثنى عشر ألف سقاء 

مل وستين ألف ين بأنها بلغت مائتي ألف جء؛ في حين أشار البلوي إلى عدد جمال السقا)114الصباح، رحلة، ص(ين ءمن السقا
ونظرًا لصعوبة البت في تلك التقديرات فقد عرضناها كما قدمها 218البلوي، رحلة، ص(ين عدا سقائي الكيزان ءدكان خاص بالسقا

 .  الرحالة ، وٕان كانت ال تخلو من دالالت اقتصادية واجتماعية متعددة
116(Baumgarten, Baumgarten, The travel of martin Baumgarten through Egypt, Syria, palstine (London) N.D.,,p.442; 

Casola, Pilgrimage to Jerusalem (ed) Margaret (Manchester) 1907,p. 248, األسبلة األثرية في , عبدالرحمن زكي : وانظر
بمنشآت القاهرة في  المزملة كمورد لمياه الشرب, ؛  مصطفى نجيب 73-57م ص1977, 2ع, مجلة آثار القاهرة , مدينة القاهرة

  . 157-151, م1977, 2ع, مجلة آثار القاهرة , العصر المملوكي
117) Meshullam, op.cit,p.169 
  116ص, .م2008)الرباط(دار ابي رقراق ,1ط,نشر وتحقيق محمد بنشريفة ,أنساب األخبار وتذكرة األخيار : , ابن الصباح)  118
؛ طافور، 33صـــ, ؛ ابن بطوطة،رحلة6صـــ,؛ ابن سعيد، رحلة83صـــ,بغدادى، رحلة؛ ال12صـــ, مثًال، ناصر خسرو،رحلة) 119
مؤلفات العصور الوسطى  -إن لم تكن كل–ويجب أن نعى أن األرقام غير دقيقة في غالب .98Harff, op.cit,p.121صـــ,  رحلة

وهكذا ولكنها تصب جميعها في ...ألف30ألن الصباح قال ألف وناصر خسرو عدها خمسون ألف ويزيد في حين قال ابن بطوطة 
  مما يؤيد انتشارها , قالب الكثرة

  688، صـــ2كلوت بك، لمحة عامة، ج) 120
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  120صـــ,ناصر خسرو، رحلة) 121
 .33ص, رحلة , ابن بطوطه ) 122
  .592ص, ليون األفريقي، وصف أفريقيا)  123
  52ص, دراسات , قاسم عبده قاسم ) 124
لة الحاج يوسف إلى مصر ومكة والمدينة ، ترجمة عبد الرحمن عبد اهللا الشيخ، الهيئة العامة للكتاب جوزيف بتس، رح)  125

  33ص,م1995، )القاهرة(
126) Domeinco trevsani, le voyage, D' outre mere D' Egypte 1512 (ed) schefer (paris) 1864,p.210-212  
127) Meshullam, op.cit,p.170 

128)Breyden Bech,op.cit,p.67  
129)Domeinco,op.cit,pp.211-212 

أنه كانت كل طائفة من التجار أو أصحاب الحرف بالقاهرة تتجمع في مكان واحد تتسمى به وتعرف به , الجدير بالذكر )  130
ي الحارات ولها حارتها وسوقها الذي كان في الغالب حول المسجد كما كان هناك كثير من الحوانيت المنفردة ف, صناعتهم 

ويتابع أصحابها موازينهم وبضائعهم في كل أسبوع على حين غفلة ,وكان المحتسب  يشرف عليها , والدروب الخارجة عن األسواق 
إنه من محاسن هذا النظام " وفي ذلك يقول سعيد عاشور  . 17نهاية الرتبة ص , ؛ ابن بسام 11نهاية الرتبة ص , منهم الشيزري 

ألن منافسه على مقربة منه ؛كما أن المشتري , ع أن يشذ عن جيرانه أو أن يرفع أسعار السلعة التي يتجر فيهاأن التاجر ال يستطي
أما عيوب هذا , ان لم يعجبه نوع السلعة أو ثمنها فإنه يستطيع أن ينتقل في سهولة من متجر آلخر دون أن يتحصل أدنى مشقة 

أصناف مختلفة من البضائع فعليه أن يقطع المدينة كلها طوال وعرضا حتى يقضي أن الفرد إذا أراد شراء عدة , النظام فأهمها 
؛ قاسم عبده قاسم، 297ص , العصر المماليكي , عاشور ". حاجاته ؛ ألنه لن يجد في السوق الواحد سوى نوع واحد من البضائع 

 .Raymond (Andre)et wiet, G. les marchands du Caire (le Caire), 1979, P . 16, 96, P-P 10أسواق، ص
وذلك راجع إلى ما شهدته مصر من روج اقتصادي حينئذ حيث لم تكن فائدة مصر من مرور التجارة الشرقية بأراضيها  140-142

بل انها كانت تعمر األسواق في القاهرة واإلسكندرية ودمياط ,التي كان المماليك يجبونها عليها ,مقصورة على الضرائب الفادحة 
حتى ,وقد نعم هؤالء بالغنى والثروة أيضا ,فتنشط حركة البيع والشراء ويثري التجار بدورهم ,والبالد األخرى التي تمر عليها  ورشيد

ومن ناحية ثانية وفرت تلك األسواق التى تعقد في بالد السلطنة . أصبح لهم مركز ممتاز بين طبقات الشعب هذا من ناحية
ونتج عن كل ذلك تفاقم حركة النشاط التجاري من ,الد األساسية من سلع ومتاجر البالد األخرى المماليكية ما تحتاجه أسواق الب

ففي الخانات والفنادق ينزل التجار ببضائعهم وسلعهم ودوابهم ويختزنون بضائعهم . بناء الخانات والفنادق واألسواق من ناحية ثالثة 
وتفد عليهم تجار التجزئة لشراء حاجياتهم من البضائع التي يعرضونها ,وتؤدي لهم األعمال المصرفية ,في المخازن والحواصل 

؛ 99-97رحلة ص,طافور : انظر. مما زاد من نشاط التجارة الداخلية وتدعيمها بمورد  نقدي وعيني أخر, للبيع في حوانيتهم 
Piloti, op.cit,p.46; Domenico,op .cit,p.210  

131) Thenoud,op.cit,p.48Nicolo,op.cit,p. 77-78; langon,,op.cit, p. 114;  98, 66,  62طافور ص. Ghistele,op.cit,pp.66-67;  
 ,Ludolph Von Suchem, Description of the Holy Land and The Way Thither, (ed) Aubrey Stewart:  وانظر أيضا)  132

(London) 1895. 
,p.46 ; Ghistele,op.cit,p113;piloti,op.cit,p.75;Frescobaldi,op.cit,p.47;Harff,op.cit ,pp.69-71;Atiya, the later,p. 193; 

Poston ,T., The Cambridge economic history (Cambridge) 1952,vol 2, pp. 98-104 

  نسبة لألشرف قانصوة الغوري ) 133
134)Thenoud,op.cit,p.48 

135) Meshullam, op.cit,p. 173  
136)loc. Cit  
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وما بعدها؛التجارة بين مصر وافريقيا 13ص,تجارة المحيط في عصر السيادة االسالمية,شوقي حبيب:لمزيد عن ذلك انظرل) 137
 .43ص ,عصر سالطين المماليك 

 ؛14ص4تاريخ التجارة ج,؛هايد 241تحول التجارة ص ,فاروق عثمان اباظة 101ص,رحالت,؛فارتيما97رحلة ص,طافور)    138
 Clive,op.cit,p.80؛   230-211ص ,رة سيرة القاه, لين بول

139)Piloti,op.cit,p. 46,63 ; Depping,op.cit,vol 2p.36-37.  
  . Domenico,op.cit, p 209-210; piloti,loc.cit,p.44-49: عن أهمية السلع التجارية لالوربيين انظر)  140
  .Piloti, op.cit,p.46; Domenico,op .cit,p.210؛ 99-97رحلة ص,طافور )  141
142)Meshullam, op.cit,p.171;  13الفيض المديد ورقة : المنوفي: وانظر  
143( piloti  , op .cit , p 19-21; see also on this point : fabri , op .cit,  tom 2 p 623  وهو ما ذكره العبدري في

منه فإذا جاء مد أترعها ففاضت على المزارع وسقتها أن أهل كل بلد لديهم خليج تخرج ) مصر(وصورة السقي به : "... رحلته قائالً 
؛  73؛ طافور، رحلة، ص 314-313العبدري، رحلة، ص..." وقد علموا أين ينتهي سقى كل مقياس, كما تسقى سائر األنهار

Fabri, op. cit, tom , II, P. 623  
م أبيض مثمن، في موضع ينحصر فيه الماء هو يقصد هنا مقياس النيل الذي وصفه المقريزي بأن عبارة عن عمود رخا)  144

عند انسيابه إليه، وهذا العمود مفصل على اثنتين وعشرين ذراعًا كل ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسمًا متساوية تعرف 
دستر وهي   -بأنه عمود مغروزة فيه خشبة بين دستر ودستر"... ووصفه ابن الصباح   .   95، صــ1الخطط، جــ. باألصابع

, أربعة أصابع وفي هذا منفس يدخله الماء من وسط عين الماء القوية -عة خشب تستعمل لسد ثقب أو وصل شيئين تخترقهما قط
والدساتر التي في الخشبة تسمى األصابع وهى أربعة , ويطلع الماء في الخشبة على قدر ما يكون الفيض من عند اهللا في ذلك العام

إذا وصل الماء أربعة وعشرون يعلمون أن جميع البالد ُتروى فيستبشرون بالخصب والرخاء وٕاذا وعشرون أصبعًا وعندهم معلوم إنه 
نقص عن هذا العدد أربعة عشر أصبعًا أو ستة عشر أصبعًا أو عشرين أصبعًا كان عندهم الرخاء والخصب وٕاذا كان أقل من 

ندهم علمًا عجيبًا في هذا المقياس متاع هذه الخشبة عشرة أصابع أو أحد عشر أو إثنى عشر يكون عندهم الخصب قليًال ألن ع
يعلمون بها ما روى من األرض فمنها أرض عالية ال يدركها الفيض إال باألربعة وعشرين أصبعًا التي في المقياس ومنها نازلة 

عشر وأقل  يدركها فيض العشرين ومنها أرض موزونة على تسعة عشر وأرض موزونة على ستة عشر وأرض موزونة على أثنا
وزن على عشرة أصابع فيكون الغالء في البالد، وأما إذا كانت الزيادة من ستة عشر إلى عشرين إلى أربعة وعشرين فهو الخصب 

يوجد مقياس للنيل مرتفع "... أما بيلوتي الكريتي فكان وصفه للمقياس كالتالي. 122-121الرحلة ص , ابن الصباح..".   والرخاء
 piloti,op.cit,p. 20..." رخام ولونه بنفسجي مائل لألحمرار وهو مزود بعدة عالمات وكبير مصنوع من ال

145) Meshullam, op.cit,p.170  
  .296صـــ 3صبح ج, القلقشندي146) 

  .96صــــ 1خطط ج, المقريزي) 147
م عبده قاسم، النيل والمجتمع انظر مزيد من التفاصيل عن حدود الوفاء طوال العصر المملوكى والعوامل المؤثرة عند قاس) 148

يتبع، مصطفي وجيه مصطفى، الغذاء في مصر  18، صـــ.م1978)القاهرة(دار المعارف,المصري في عصر سالطين المماليك
  .يتبع 212ص, م2016)القاهرة(دار عين,عصر سالطين المماليك

149)Meshullam,op.cit,p.160 

؛ Harff, op. cit, P. 110..." هذه األفران في بلدنا وٕاسبانياولقد رأيُت الكثير من : "... قال فون هارف) 1(
  ..Fabri, op. cit,vol II, P. 479أوضح أن الغرب األوروبي لم يألف هذه الطريقة، ) فابري(ولكن 
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 Ashtor: Histoire des prix et des salaires dans l' orient medieval: انظر عن ذلك بالتفصيل) 150
(Paris) 1969,p.311-315; Shoshan; money, prices and population in mamluk Egypt 

(1382 – 1517) Ph. D, Princeton university, June 1978., pp.177-222ا .  
151  (Ghistele,op.cit p . 56; souriano ,op.cit ,p.192 ويقول لودولوف Ludoloph von 

suchem, Desciption of the holy land and and the way thither (ed)by stewart.A 
,(London)1895,p,67" : وأسواق الطيور عامرة بمختلف أنواعها، وفالحو مصر يسوقون أمامهم أعداًدا

ويبيعون ما يمكن بيعه والباقي ... ضخمة من الدجاج إلى األسواق، وُتطيعهم الطيور كما لو كانوا يفهمون لغتهم
 ,see also: Mandeville, op. cit, P.39 ;Harff؛  Piloti, op. cit, P. 39..."  يعودون به إلى منازلهم

op. cit, P. 110; Domenico.op.cit , P.210;  
152 )Harff, op. cit, P. 110  
أن الرجل عندما يريد بيع الكتاكيت يقود أمامه أكثر من خمسمائة كتكوت إلى أن  Fabriمن هذه المبالغات أيًضا ما ذكره  )153

 Fabri, op. cit,vol II, P. 481. ى السوق دون أن ُيفلت منه واحد منهم، ولو صادفه جمع من الناس أو الخيوليصل إل
154  (Piloti, L'Egypte, p.18 

155  (Mandeville, traveles, pp.39, 44 

156  (Frescobaldi, A visit ,p.54  
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  الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري
  )العقلية العسكرية التي لم ُتهزم(

  برزان ميسر حامد الحامد. د. م.أ
  قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية
  جامعة الموصل، العراق

ن عبد الرحمن الناصري من أبرز الموالي المروانية في عصري الخليفة عبد الرحمن ُيعد الوزير القائد غالب ب
-961/هـ366-350(وولده الخليفة الحكم الثاني المستنصر باهللا ) م961- 912/هـ350-300(الناصر 

، إذ وصل إلى مكانة لم يبلغها قائد اندلسي آخر في عصر الخالفة، وكان الخليفة الحكم المستنصر )م976
  .1انًا منه بقدر هذا القائد المظفر، قد أسند إليه القيادة للجيوش االندلسيةعرف

تشريفًا له وتنويهًا بذكره لحميد غنائه وجميل : "م وذلك972/هـ361وأصدر مرسومه بذلك إليه في سنة 
يل الثاني والعشرين من أبر / هـ364ثم عاد الخليفة الحكم المستنصر في السابع من شعبان سنة . 2"مقامه
بأن " وشرفه بما لم ُيشرَّف به خليفة من خالئف االندلس أميرًا وال قائدًا سواه، وال تقدم لملك حاشاه: "م975

  .3"ذا السيفين"قّلده سيفين من ذخائر سيوفه وّسماه 
  :دور الوزير القائد غالب الناصري في احداث االندلس

م، حينما قرر الخليفة عبد الرحمن 946/هـ335ورد ذكر غالب بن عبد الرحمن ألول مرة في حوادث عام 
وفي سنة : "من اعمال الثغر االوسط تجاه قشتالة، وفي ذلك يذكر ابن عذاري 4الناصر اعادة بناء مدينة سالم

وارسل لذلك مواله غالب الناصري في جيش كبير جرده  5"هـ، كان ابتداء بناء مدينة سالم بالثغر االوسط335
الخليفة الناصر في نفس الوقت إلى قواد الثغر االوسط يأمرهم بالتعاون مع غالب معه من قرطبة، كما ارسل 

فسارعوا إلى أمره، وبنيت أحسن بناء، ونقل إليها البناؤون من مدن الثغر االوسط الختطاط : "العادة بنائها
ورده ابن م، وغدت حسب ما أ946سبتمبر / هـ335واكتمل البناء في شهر صفر سنة  6"ديارها والرباط بها

  .7"شجًا في حلوق الكافرين: عذاري
وكان الخليفة عبد الرحمن الناصر يهدف من اعادة بناء مدينة سالم وتحصينها جعلها قاعدة قوية لالعمال 

ومن المرجح ان غالبًا الناصري كان ما يزال مقيما . العسكرية ضد القوى المسيحية في الشمال االسباني
د القيادة العسكرية على هذه القاعدة العسكرية المتقدمة، فقد روى ابن عذاري في بمدينة سالم وربما كان يتقل

خرج غازيًا إلى جليقية وعاد منتصرًا وكان ذلك في يوم  7م أن القائد احمد بن يعلى953/هـ342حوادث عام 
إلى جانب م، َفُقرئ 953الثاني عشر من أغسطس سنة / هـ342الجمعة الثامن والعشرين من ربيع األول سنة 

كتابه بالنصر كتاب للقائد غالب الناصري، يذكر فيه عظيم ما فتح اهللا عليه ومنحه من نصر على 
  .8المسيحيين

م، أغار قواد عبد الرحمن الناصر ومن بينهم القائد غالب الناصري 955يوليو/هـ344وفي ربيع األول عام 
الثالث ملك ليون، هلك فيها من رجاله نحو عشرة  على بالد مملكة ليون، وانزلوا هزيمة قاصمة بقوات أردونيو
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االف، َفُقرئ كتاب النصر بالمسجد الجامع بقرطبة، ثم وردت رؤوس القتلى وبلغ عددها خمسة االف فأمر 
، فاضطر اردونيو الثالث إلرسال سفارة إلى الناصر، يطلب 9الناصر برفعها على الخشب حول سور قرطبة

، 10فأجابه الناصر لذلك –خاصة انه كان في ظروف صعبة  –الطرفين الصلح وعقد معاهدة سالم بين 
ثم . وتمت المهادنة على شروط يرجح انها كانت اعطاء حصون للناصر على الحدود أو تهديمها على األقل

  .11انضم في العام التالي كونت قشتالة إلى هذه المعاهدة
ناصر، ارض سواحل افريقية، ثم برز في عام م، وطئ القائد غالب، قائد اسطول ال956/ هـ345وفي سنة 

  .13غازيا إلى مملكة نبرة، ونجح في افتتاح بعض حصونها 12م إلى فحص السرادق957/ هـ346
م توفى الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين اهللا وتولى الخالفة بعده 976- 961/ هـ366-350وفي عام 

ر باهللا وقد قارب الثامنة واالربعين من عمره، واستلم بالدًا موطدة ابنه الخليفة الحكم الثاني الملقب بالمستنص
االركان داخليًا ومرهوبة الجانب من القوى االجنبية، وقد اعتمد الحكم المستنصر سياسة والده في التعامل مع 

ن الدولة الممالك االسبانية الشمالية، وهي سياسة قامت على احترام جميع االتفاقيات والمعاهدات المبرمة بي
، ولكن مثل هذه )ممالك اسبانيا الشمالية(العربية االسالمية في االندلس وامراء وملوك الدول المسيحية 

االتفاقيات لم يكن لها ذلك المفعول التنفيذي فسرعان ما تسقط جميع االتفاقات وتفرغ من مضامينها عند أول 
  .14االخالل بأمنهافرصة تسنح لهذه الممالك لغزو أراضي الدولة العربية أو 

ملك ليون على استرداد ملكه في مملكة ليون ) شانجه(فمن المعروف ان الخليفة الناصر اعان سانشو األول 
. من منافسه اردونيو الرابع شريطة ان يتنازل عن بعض الحصون المهمة الواقعة على الحدود بين الدولتين

عقده مع الناصر، رغم المساعدة التي كان قد تسلمها وعندما توفي الناصر نقض سانشو األول االتفاق الذي 
ألول وفاة الناصر طمع : "من الخليفة ورفض تسليم الحصون المتفق عليها، وفي ذلك يذكر ابن خلدون

، وبدأ سلسلة من االعمال العدائية يعاونه في ذلك 16 ..."في الثغور فغزا الحكم بنفسه واستباحها 15الجاللقة
جعل الدولة العربية اكثر تصميمًا على انتزاع حقها، فآوت الملك المخلوع اردونيو الرابع  اردونيو الرابع مما

والمنافس الشديد على عرش ليون بعد ان غّير موقفه تجاه الدولة العربية، ووعدته باستعادة ملكه شريطة ان 
ع إلى القائد غالب الناصري يتعهد بحفظ السالم بينه وبين الخالفة االموية، وذلك عندما توجه اردونيو الراب

حاكم الثغر االعلى في مدينة سالم، وطلب اليه دون مقدمات وعهد سابق ان يصحبه إلى الخليفة، فأصطحبه 
م، 962الثاني من ابريل سنة / هـ351القائد غالب إلى مدينة قرطبة فدخالها في اواخر شهر صفر سنة 

عده باستعادة ملكه بعد ان مثل امامه وتضرع إليه ان يعيده حيث استقبله الحكم المستنصر استقباًال رائعًا وو 
إلى عرشه مؤكدًا انه ليس مثل ابن عمه سانشو االول الذي خالف شروط االتفاق مع الناصر، ووعد بان 
يضع نفسه وارضه وشعبه تحت تصرف الخليفة المستنصر، وان يترك ابنه غرسيه رهينة، وفي ذلك يقول ابن 

مستنصر باهللا اردون بن اذفونش االحدب من ملوك الجاللقة المنازع البن عمه شانجه وفد على ال: "عذاري
وبعد ان تم الصلح وعقدت االتفاقية بين الطرفين . 17 ..."بن ُردمير سابِقِه إلى والية ملكهم فبالغ في اكرامه

  .18وضع المستنصر مباشرة جيشًا تحت امرة اردونيو الرابع يرأسه القائد غالب الناصري
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وعلى اثر ذلك تراجع سانشو االول عن موقفه وسارع إلى ارسال سفارة إلى قرطبة العالم الخيفة الحكم 
ولكن وفاة اردونيو الرابع قلبت الموازين فعاد  19المستنصر باستعداده لتنفيذ االتفاقيات المعقودة مع الناصر

أي [وفيها : "الحكم، وفي هذا يقول ابن عذاري سانشو االول إلى تنكره ونكثه للعهود المبرمة بينه وبين الخليفة
ولم يكتف بذلك بل تحالف مع بعض االمراء . 20"ظهر نكث الجاللقة بكل جهة] م962/ هـ351سنة 

لشن هجوم على االراضي العربية، عند ذلك قرر الحكم اعالن الجهاد فانفذ الكتب في محرم من  21الشماليين
لقواد والعمال بأقطاب االندلس يأمرهم بارتباط الخيل واالستعداد بالعدد م إلى جميع الوالة وا965/هـ351سنة 

واالسلحة واآلالت برسم الجهاد في سبيل اهللا، فأجتمعت إليه في مدينة طليطلة واستهدف أول ما استهدف 
م، 963/هـ352قشتالة، فعاث في اراضيها واستولى على قلعة شنت اشتبين الحصينة وكان ذلك في سنة 

ثم اغزى الحكم المستنصر غالبًا . 22كونت قشتالة على طلب الصلح ثم قفل راجعًا منتصرًا إلى قرطبةواجبر 
الناصري بالد جليقية وسار إلى مدينة سالم قبل الدخول لدار الحرب فجمع له الجاللقة ولقيهم فهزمهم 

  .23واستباحهم
راضيها وتضيف إلى انتصاراتها حصونًا ثم توالت الحمالت بعد ذلك ترد تعديات هذه الممالك وتتوغل في ا

من بالد  24)َقَلُهرَّة(م من فتح حصن 964/ هـ353جديدة، فقد تمكنت قوات القائد غالب الناصري سنة 
  .25البشكنس فعمَّرها واعتنى بها

، حيث أرسل قائده غالب الناصري ومعه 26م وهاجم بلدة ألبة965/ هـ354وعاود الحكم مرة اخرى في سنة 
ن محمد التجيبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون فابتنى حصن غرماج على نهر دويرة بالقرب من يحيى ب

  .27مدينة سالم ودوخ بالدهم وانصرف
م، ويبدو ان 940السابع من يوليو / هـ329وكان الخليفة الناصر قد انتزع حصن غرماج من القشتاليين سنة 

ولوا عليه من قواعد الحدود قبل ان يخرج الحكم للغزو فاستردها القشتاليين بقيادة فرناندو كونثالث كانوا قد است
م أو في الصائفة التالية بقيادة غالب الناصري، وقاموا بتحصينها لمدافعة 964/هـ353المسلمون في صائفة 

  .28القشتاليين في هذه المنطقة
اعادة وتثبيت السيادة على وهكذا كان للتفوق الحربي لجيش الخالفة االموية في االندلس، اثره البارز في 

  .جميع مناطق الحدود وثغورها وأمنت االندلس مدة من شر هجمات جيوش ممالك الشمال
م وخروج القائد غالب الناصري فيها لغزو 966/ هـ355وقد أشار ابن عذاري في تاريخه إلى حوادث عام 

د غالبًا، ففتح اهللا له في المشركين، اغزى الحكم القائ] م966/ هـ355أي سنة [وفيها : " اراضي قشتالة فيذكر
  .29"وانصرف سالما غانما

م انه في يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر شوال 967/ هـ356بينما يروي في حوادث عام 
م ُقرئ بمسجد قرطبة الجامع كتاب فتح ورد من القائد غالب 967الرابع من اكتوبر سنة / هـ356سنة 

  .30ما ألحقه بجيوش قشتالة من القتل والسبي فُسرَّ الخليفة بذلكالناصري، يذكر فيه 
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الذي سبق ان افتتحه القائد غالب الناصري سنة ) َقَلُهرَّة(ويبدو ان االسبان قد عاودوا الكرة واستردوا حصن 
 وفي سنة: "م، اذ يشير ابن عذاري إلى خروج القائد غالب بصحبة القائد سعيد الجعفري بقوله964/ هـ353
هـ، في العشر االخير من رمضان، احتل الوزيران القائدان غالب بن عبد الرحمن وسعيد بن الحكم 357

الجعفري بجيوش الثغر بالصائفة على حصن َقَلُهرَّة ، فأقاما بساحته مدة استظهروا بها على تمكين بنيان 
االرادة وقفال بالعسكر، وقد وِثقا  الحزام فيه والزيادة في ارتفاع البرج الثامن بذروته فانتهيا من ذلك إلى

  .31"للحصن باألَمَنة
 32وتعرضت االندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر إلى هجمات السفن النورماندية، حيث شن النورمان

هجومهم الرابع على االندلس وشهدت السواحل الغربية عدة صدامات بين الطرفين، ففي اول رجب سنة 
على المستنصر باهللا يذكر  34الواقع جنوب االشبونة 33كتاب من قصر ابي دانسم ورد 966يونيو / هـ355

ببحر المغرب بالقرب من هذا المكان واضطراب اهل ذلك الساحل ) النورمانديين(فيه ظهور أسطول المجوس 
بها،  ، ثم ترادفت الكتب من تلك السواحل بأخبارهم وأنهم قد اضروا35لذلك، وكانوا في ثمانية وعشرين مركبا

ووصلوا إلى بسيط اشبونة، فخرج إليهم المسلمون، ودارت بينهم حرب استشهد فيها من المسلمين وقتل فيها 
من الكافرين وخرج اسطول اشبيلية من نهر الوادي الكبير بقيادة امير البحر عبد الرحمن بن رماحس، 

فيها من المسلمين، وقتلوا جملة من فاقتحموا عليهم بوادي شلب وحطموا عدة من مراكبهم واستنقذوا من كان 
، ولم تزل االخبار تتوارد إلى قرطبة من نشاط هؤالء الغزاة حتى تم قتل 36المشركين وانهزموا اثر ذلك خاسرين

  .37معظمهم واسر اعداد اخرى منهم، فيما ولت بقيتهم من االحياء منهزمة إلى قواعدها
رت مراكب النورمان مرة اخرى على سواحل االندلس م، ظه971يونيو / هـ360وفي اوائل رمضان من سنة 

الغربية وعهد الخليفة إلى قائد البحر عبد الرحمن بن محمد بن رماحس بالخروج والتأهب لمالقاتهم، وفي هذا 
 –وقع االرجاف بتحرك المجوس االردمانيين ] هـ360أي سنة [ وفي صدر رمضان منها: "يقول ابن حيان

االندلس الغربية على عادتهم فانزعج السلطان ] سواحل[ورومهم  38البحر الشمالي وظهورهم في –لعنهم اهللا 
] إلى[وهو حاضر بقرطبة بالخروج ] قائد البحر[لما سيق اليه خبرهم وعهد إلى عبد الرحمن بن ُرماحس 

رًا يومئذ ، كما استقدم الخليفة، القائد غالب الناصري وكان حاض39"المرية والتأهب للركوب إلى ناحية الغرب
لضالعته وغنائه : "بقرطبة، وعهد إليه باالشراف على القوات البرية والبحرية التي اعدت لمدافعة النورمانديين

وعلمه بثقوب نظره ومحمود اكتفائه وحّد له حدودًا امره بالتزامها والوقوف عليها وبسطه أتم بسط وقربه أفضل 
الخذ في شأنه فودع وانطلق وهو يشيعه بدعائه ويسئل اهللا له تقريب، واستودعه اهللا عزوجل وأمره بالنهوض وا

  .40"وللمسلمين جميل صنعه وحسن عاقبته
ويشير ابن حيان إلى ان الخليفة الحكم المستنصر امر بتوفير كل ما يحتاج اليه من سالح وعدة، واقيم 

وبين يديه العدة والعديد وصف  وفصل للغزوة: "احتفاًال كبيرًا في قرطبة بمناسبة خروج القائد غالب الناصري
  .41"من الجند قد غص بهم الطريق، فنفذ لسبيله
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ويبدو انه لم تحدث أية معارك بين الطرفين، اذ لم يحدثنا ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك ألنهم مجرد 
تنصر لحربهم، معرفتهم بتأهب المسلمين واستعدادهم لهم هربوا خائبين، فقد ادركوا صمود الخليفة الحكم المس

وحسن تدبيره عليهم بحيث جرد لهم القائد غالب الناصري مدبر حروبه، وتحريكه لالساطيل الثقيلة والذي لم 
  : ويهنئ الشاعر محمد بن حسين الطبني الخليفة الحكم بهذه النتيجة العظيمة فيقول. يجرؤا على مالقاتها

ِبسِعدك ُيّبلى غالُب ال ببأِس
  

في كلَّ ما أبلفأنت وليُّ الشكر   
  

وبأِسمك يغدو اعزُل الجيش رامح
  

ولوالك كان الرامحون به ُعز  
  

َرَميَت به جيش المجوس عناي
  

بتحصينك التقوى وتأمينك الُسْب  
  

ولما أحاطت بالمحيط جنود
  

فلم تُبِق من شطيَّه ُعلوًا وال سفال  
  

م وبعد مضي عام 971الرابع والعشرين من نوفمبر سنة / ـه361وفي يوم الجمعة الثاني من شهر صفر سنة 
على هجومهم الفاشل على سواحل االندلس الغربية عاود النورمان هجومهم على هذه السواحل لتحقيق ما عزَّ 
عليهم تحقيقه في المرة السابقة، ولما كان مصيرهم فيها الخيبة والفشل كان في هذه كذلك، فردهم القائد غالب 

وعاد إلى قرطبة منتصرًا، وفي ذلك يذكر ابن حيان واصفًا االحتفال الكبير الذي اقيم له بقرطبة الناصري 
وفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا من صفر منها احتل الوزير غالب بن عبد الرحمن : "بمناسبة عودته منتصراً 

على المجوس االردمانيين بمحلة فحص السرادق قافًال من غزاته إلى سُد الغرب التي تجّوَل فيها واشرف 
الجائشين في هذه السنة فاستركب إليه الجيوش يوم السبت بعده من قصر قرطبة في التعبئة المنتظمة بالُعَدِد 

فتقدم من محلتَّه وبين يديه المراكب على أجّل هيئة، وأتَم أهبة، إلى ان وصل إلى قصر قرطبة ... الفخمة
وقعد بين يديه مليًا مفاوضًا له ومسائًال عن حركاته وتقلبه في غزاته التي والخليفة يومئٍذ مقيم به فتواصل اليه 

  .43"فخلع عليه وانطلق إلى داره محمودًا سعيه. كفى فيها المسلمين القتال وكان اهللا قويًا عزيزاً 
  :دور الوزير القائد غالب الناصري في أحداث المغرب

م اذ 909/ هـ296تماما بالغا منذ قيام الدولة الفاطمية عام لم يهمل األمويون بالد المغرب بل اهتموا بها اه
كانت سياستهم تجاهها مركزية ال تتغير بتغيير الحكام، وهي تقوم أساسا على اعتبار السواحل المقابلة 
لألندلس بمثابة حزام أمان لألندلس، يجب الحفاظ عليها وعلى تبعيتها ووالئها لحكومة قرطبة مهما كانت 

  .44عتبار مضيق جبل طارق جزًءا ال يتجزأ من األندلساألسباب، وا
واتسمت العالقة بين األمويين في االندلس والفاطميين في المغرب بالعداء الشديد وقد حاول كل منهما التوسع 
على حساب االخر والسيطرة عليه بشتى الوسائل والطرق، واعتمد الطرفان أساليب مختلفة لالخالل بأمن 

ارة المتاعب، وقد تراوحت تلك األساليب بين الحرب الباردة وارسال الجواسيس القتناص الطرف االخر واث
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المعلومات ودعم الثورات الداخلية وحركات التمرد، الى استخدام القوة وتناطح أساطيل كال الطرفين، واذا كان 
لتحركات الطرف لكل طرف من االطراف وسائله واهدافه فهو في نفس الوقت يمتلك االجراءات الوقائية 

  .45المضاد
وكانت السفن الفاطمية تتردد تباعًا على سواحل جنوب شرق االندلس تحمل من المعدات واالقوات ما يعين 

وكان ذلك حافزًا لعبد . وبنيه على مناوئة الحكم األموي في قرطبة وتدميره 46المتمرد عمر بن حفصون
بعد اعالنه الخالفة اهداف السياسة الفاطمية، فعمل  الرحمن الناصر الذي أدرك منذ توليه االمارة وحتى

جاهدًا للتصدي لهذه االطماع وخاصة في العدوة المغربية، فكان يتابع باهتمام ما يدور من احداث في 
، واهتم باالسطول ووسع دور صناعة 47المغرب، فبثَّ عيونه في جميع أنحائه ليأتوه بتفاصيل ما يحدث هنالك

دارًا لصناعة االساطيل وأتقن بناءها وأعال اسوارها ألنها وسط مدن  48يرة الخضراءالسفن فبنى في الجز 
، وحصن الثغور االندلسية المواجه للمغرب تحسبا ألي هجوم 49الساحل واقرب مدن االندلس مجازًا إلى العدوة

ول، من ارض فاطمي، واستولى على بعض القواعد المهمة كمدينة سبتة وطنجة ومليلة واصيال وجزيرة ارشق
امراء القبائل المغربية كالزناتيين االعداء التقليديين لقبائل صنهاجة ) استمالة(المغرب، كما عمد إلى اصطناع 

وكتامة المؤيدة للفاطميين، واضطر هو ومن جاء من بعده من االمويين الى محاربة االدارسة حلفاء 
لخليفة عبد الرحمن الناصر واالعتراف الفاطميين وارغموهم في نهاية االمر على طلب الصلح من ا

  .50بطاعته
غير ان النزاع االموي الفاطمي لم يقتصر على المنافسة السياسية للسيطرة على المغرب بل تطور األمر إلى 

ودخلوا مرساها واحرقوا جميع ) قاعدة اسطول االندلس( 51االشتباك المسلح، فقد هاجم الفاطميون مدينة المرية
اكب، ثم استولوا على المركب االندلسي الكبير الذي كان عائدا من االسكندرية، وكرد فعل ما فيه من المر 

سريع لما قام به االسطول الفاطمي على ميناء المرية، ارسل الناصر اسطوال من ستين سفينة بقيادة القائد 
راضيهم في افريقية بمهاجمة ممتلكات الفاطميين وأ) م956/ هـ345(غالب الناصري، فقام في العام التالي 

فعادوا إلى مراكبهم ورجعوا  53، فقصدتهم عساكر الخليفة المعز لدين اهللا الفاطمي52فدمروا وقتلوا اعدادا كبيرة
  .54إلى االندلس بعد ان قتلوا وتقل منهم خلق كثير

يين م قام الحكم بالتحالف مع امراء زناتة، إذ نشبت حرب بين الفاطميين واألمو 970/ هـ360وفي عام 
عاملهم المكلف بالسيطرة على المغرب،  55وانصارهما، وكان الجيش الفاطمي بقيادة زيري بن مناد الصنهاجي

وكان الجيش االموي مؤلف من االدارسة والزناتيين وحكام المسيلة اتباع االمويين ودارت الحرب بين الطرفين 
كان ذلك في العاشر من رمضان من العام و  56انتهت بهزيمة الجيش الفاطمي ومقتل القائد زيري الصنهاجي

إلى الخليفة الحكم المستنصر  57نفسه، وقطع المنتصرون رأس زيري وأخذه يحيى وجعفر ابنا علي بن حمدون
وفي يوم االثنين : "، وفي ذلك يقول ابن حيان58فغمرهما بعطفه وصالته بعد استقباله لهما في قصر الزهراء

خوطب الُقواد والعمال بكور االندلس المجندة في استقدام بياضها واعالم لثالث خلون من ذي القعدة منها 
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رجالها لمشاهدة دخول يحيى بن علي وبني خزر القادمين برأس زيري بن مناد الصنهاجي قائد َمعد صاحب 
  .59"افريقية ورؤوس اعيان اصحابه التي حيزت في الوقيعة بزيري

وقع عميق على الخالفة الفاطمية، حيث سير الخليفة  60هاجةفكان للنكبة التي حلت بجيش الفاطميين وصن
على رأس جيش إلى المغرب وانزل ضرباته باتباع ) ُبلقين(الفاطمي قائده يوسف بن زيري بن مناد والمسمى 

ولما ايقن محمد . 61زناتة حيثما كانوا، كما التقى بأميرهم محمد بن الخير فهزمه بلقين وقتل جماعة من أهله
  .62ر انه قد أحيط به أتكأ على سيفه فذبح نفسه به أنفًة من ان يملكه بلقين فأتى بأمر عظيمبن الخي

قتل يوسف بن بكلين بن زيري، محمد ابن الحسين بن خزر وجماعة من أهله : "وفي هذا يقول ابن االثير
هم المعز أمره ألنه وبني عمه وكان قد عصى على المعز لدين اهللا بافريقية وكثر جمعه من زناته والبربر فأ
أما كيفية قتله فإنه . أراد الخروج إلى مصر فخاف أن يخلف محمدًا في البالد عاصيًا وكان جبارًا عاتيًا طاغياً 

كان يشرب هو وجماعة من أهله وأصحابه فعلم يوسف به فسار إليه متخفيًا فلم يشعر به محمد حتى دخل 
باقين وأسر منهم فحلَّ بذلك عند المعز محًال عظيمًا وقعد عليه فلما رآه محمد قتله لسيفه وقتل يوسف ال

  .63"للهناء به ثالثة أيام
وغيرها من مدن المغرب  64وهكذا استطاع بلكين ان يهزم زناتة شر هزيمة، فملك المغرب وهدم مدينة البصرة

ين وقتل اولياءهم وأخذ وقطع أيضا عنه دعوة االموي 65ولم ُيثِن عنانًا عن مدينة سبتة ومنها رجع عاجزًا عنها
  .66البيعة على جميع بالد المغرب لمعد ابن اسماعيل فأخذ بثأر أبيه

فلما علم الخليفة الحكم بهذه االنباء اغضبه ذلك وعزم على حرب الحسن بن كنون فأرسل في طلب قائده 
نون، فخرج القائد بن الوزير القائد محمد بن القاسم بن ُطملس وامره بالتعبئة واالستعداد لحرب الحسن بن ك

ُطملس في جيش كبير وعدة كاملة لقتاله واوصاه الحكم قبل رحيله باستعمال جهده وجّده في محاسبة الحسن 
  .67واالخذ بالعفو وٕايثار الصفح وخلع عليه وودعه

م 971/ هـ361ركب بن ُطملس البحر من الجزيرة الخضراء يوم السبت الحدى عشرة بقيت من شوال سنة 
سبتة وتبعه قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس باالسطول فتكاملت بها الجيوش، فوصل ابن ُطملس قاصدًا 

إلى مدينة تطوان فوجدها خالية، ثم تقدم نحو مدينة طنجة من ارض العدو فدعا أهلها إلى الطاعة فأساءوا 
تقى الطرفان في قتال شديد الرد عليه وسارعوا إلى حربه وكان بداخلها الحسن بن كنون يشدُّ من عزائمهم فال

انتهى في هزيمة الحسن واصحابه تاركين أموالهم وأمتعتهم في المدينة، ولما رأى أهل طنجة فرار زعيمهم 
الحسن استسلموا وخرج شيخهم ابن الفاضل إلى القائد ابن رماحس مناديًا الطاعة هللا تعالى وألمير المؤمنين 

وبعد احكام . هل بلده فأعطاه ذلك وارسل معه من بث عنه امانهمالمستنصر باهللا ثم طلب األمان لنفسه وأل
السيطرة على طنجة ارسل ابن رماحس كتابًا إلى الحكم ُيبشَّره بذلك مع فحلون بن هذيل وسعود بن محمد 

فأخبراه بذلك فُسّر الحكم بخبرهما ووصل كل واحد منهما بمائة دينار دراهم ) القائمين بأمر البريد(الفرانقين 
  .68وخلع عليهم
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اما القائد بن ُطملس فقد تتبع الحسن والتقى معه يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة فدارت 
بينهما حرب شديدة انتهت بهزيمة الحسن وقتل مائتي رجل من رجاله وفرَّ في من بقي معه إلى جبل حصين 

عليه واحاطوا به ففر الحسن ال يلوي على  يدعى جبل الريح فتحصن فيه ولكن جنود القائد ُطملس انقضوا
 .69شيء، فصار الجبل بأيدي الجند فنهبوا ما فيه وباتوا ليلتهم فيه

واحكموا سيطرتها ولحق بهم الوزير القائد محمد بن القاسم بن  70وفي اليوم الثاني توجهوا إلى مدينة دلول
القائد ابن ُطملس وتوجه إلى جامعها بعد ان ُطملس في جماعة العسكر فقصدوا مدينة اصيال ففتحوها ودخلها 

عرف بخبر منبر جديد وضع فيه مرسوم باسم معد بن اسماعيل فأمر باقتالعه واضرام النار فيه بعد ان خلع 
  .71من اعاله اللوح الذي نقش فيه اسم معد ابن اسماعيل وارسله مع كتاب إلى الخليفة في قصر الزهراء

ت الخليفة الحكم من االموال والُكسي إلى الوزير القائد محمد بن قاسم بن وفي هذه األثناء وصلت امدادا
كما انفذ الحكم كل من القائد . وكان عددها خمسة وعشرين حمالً . ُطملس للنفقات على الحرب القائمة هناك

بد قيصر وسعد الجزري ورشيق من وجوه موالي ابيه الناصر لدين اهللا، واسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ وع
الرحمن بن يوسف بن ارمطيل وعبد الرحمن بن ابي جوشن وأمرهم بالتأهب للغزاة في االسطولين المجهزين 

  .72اسطول اشبيلية واسطول المرية وخلع عليهم وانطلقوا
هذا االجراء ان دل على شي انما يدل على اهتمام ومتابعة الخيفة الحكم المستنصر لالحداث الدائرة في 

شديد على تحقيق النصر وتدعيمه ماديا وعسكريا حيث لم تنقطع امداداته عن بالد المغرب وحرصه ال
  .المغرب

م زحف 972الثالثون من ديسمبر / هـ362وفي يوم االحد الثالث والعشرين من شهر ربيع االول من سنة 
واز طنجة الحسن بن كنون في جموح من القبائل المغربية للقاء القائد بن ُطملس، فالتقى الجمعان في اح

فدارت الدائرة على الجيش االندلسي وقتل قائده محمد بن القاسم بن  73بموقع يعرف بفحص بني مصرخ
  .74طملس وخمسمائة من الفرسان والف من الرجالة وفرَّ الباقون إلى مدينة سبتة، فدخلوها، وتحصنوا بداخلها

إلى قائده ابن رماحس والقائدين  استغل الحسن نصره هذا بطلب الصلح وتقديم الطاعة لكن الحكم كتب
بطنجة سعد وقيصر والقائد بأصيال عبد الرحمن بن يوسف بن ارمطيل يوصيهم باالستمرار في قتال الحسن 

ان افضل ما احتمل عليه وعمل به استشعار الحزم : "ومن معه حتى يفتح اهللا فيه وفيهم الفتح المبين فيقول
ء العيون وبث الجواسيس واالستكثار منهم ومن حملة االخبار حتى ال وادراع التحفظ واستنصاح االتهام واذكا
 .75"يخفى الحسن حركة وال يتوارى له مذهب

وكيف يذهب االن هذا : "وكتب الحكم ايضًا كتابًا إلى القائد بأصيال عبد الرحمن بن يوسف بن ارمطيل فقال
ي دينه مستبصر ولكم في كل أيامه وهو في طغيانه مستمر وف] أي طلب الصلح وتقديم الطاعة[المذهب 

  .76 ..."محارب، هذا هو الظالل والمحال َعْيُن الُمحال وسبُب الَخَبال
اما الفارون فقد كتبوا للحكم يستغيثون به فاستدعى قائده غالب بن عبد الرحمن الناصري الذي كان في غاية 

م ونزل بفحص 973ابريل / هـ362ة سنة الحزم والنجدة والشهامة، فوصله إلى قرطبة في اواخر جمادى االخر 
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السرادق انتظارًا لحشد الجيوش االندلسية، ثم تقدم إلى مدينة الزهراء في احتفال كبير للقاء الخليفة الحكم 
المستنصر، فأعطاه الخليفة امواًال وعدة وجيوش وافرة وأمره بقتال االدارسة واستنزالهم من معاقلهم، وقال له 

غالب َسْيَر من ال اذن له في الرجوع إال حيًا منصورًا أو ميتًا معذورًا، وال تشح بالمال سر يا : "عند ودائعه
  .77"وابسط يدك به يتبعك الناس

م فلما 972/ هـ362خرج غالب بالعساكر والجيوش والِعَدْد واالموال من قرطبة في اواخر شوال من سنة 
ه مجددين الوالء والطاعة فورده وهو بالجزيرة الخضراء وصل خبر قدومه إلى زعماء القبائل المغربية كتبوا إلي

كتاب عبد الكريم بن يحيى ومحمد بن يحيى الصنهاجي صاحبي مدينة فاس ثم كتاب من اسماعيل بن 
كما اخذ غالب . البوري ويحيى بن البوري وغيرهم من أهل العدوة مؤكدين والءهم وطاعتهم للخالفة االموية

االف دينار والُكسي والخلع لصالت الخارجين اليه من وجوه القبائل المغربية االموال التي تقدر بعشرة 
، ووعدهم وأمنهم "استئالفًا لهم واستصفاًء لبصائرهم: "الخارجة عن طاعة الحسن بن كنون ليوزعها عليهم

ة البصرة فانفضوا عنه، حتى لم يبق اال خاصته ورجاله، فلما بلغ خبر قدوم القائد غالب خاف منه واخال مدين
القريب من مدينة سبتة ) قلعة النسر( 78ونقل منها حريمة وجميع امواله وذخائره إلى حصن حجر النسر

  .79واتخذه معقال يتحصن به
وفي هذه االثناء وصل قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بأسطوله من طنجة إلى اصيال المداد اسطول 

كي يكون قريبا منه وقد بارك الخليفة الحكم هذه الخطوة برسالة القائد غالب المرابط في الجزيرة الخضراء ول
وأثنى عليه  80"اجتماع االسطولين من صواب التدبير واألخذ بالحزم: "كتبها للقائد بن رماحس يقول له فيها ان

 .الخليفة صواب رأيه بذلك
عروف بالطبني اليه ليستعين كما أخبر الخليفة، القائد غالب موافقته على ارسال محمد بن حسين التميمي الم

به لكونه صاحب خبرة ومعرفة ببالد المغرب واحوالها، وكان القائد غالب قد كتب إلى الخليفة قبل ذلك يخبره 
وان أمير المؤمنين عهد بتوجيه محمد بن حسين : "برغبته في استصحاب الطبني معه، فرّد عليه الخليفة

تيارك منه على خيار وثقة في جميع احواله، مع نفاذ دربته الطبني اليك على ما رغبت فيه، فقد وقع اخ
ثم استحضر الخليفة الحكم محمد . 81"ولن يألوك عونًا وتزيينًا ان شاء اهللا... وصدق ممارسته لما يرمى إليه

والتصرف في شؤونه : "بن حسين الطبني وأمره بالخروج إلى العدوة واستصحاب الوزير القائد غالب الناصري
  .82"ه في تدبيرهومؤازرت

واستدعى الخليفة الحكم ايضا صاحب الثغر االعلى يحيى التجيبي من قاعدته سرقسطة ومن معه من 
وهذا بالتأكيد يدل على مدى اهتمام الحكم واصراره . 83(اصحابه ليرسله مددا لغالب بن عبد الرحمن في العدوة

استظهارا على ضبط المجاز عليه واليه : "انوفي هذا يذكر ابن حي. على التحكم بمنطقة العدوة المغربية
  .84"واستطالة بفضل قوته واشتداد سلطانه

وبعد ان استكمل القائد غالب جميع االستعدادت والحشود ابحر من الجزيرة الخضراء في يوم االحد الحادي 
عته م إلى ميناء طنجة فلما اقترب منها، دف973الخامس عشر من يونيو / هـ362عشر من رمضان سنة 
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الرياح إلى مرسى بطنة المعروف بمرسى قبالة على مسافة تبعد نحو اربعة كيلومترات غربي الجزيرة 
الخضراء، فأرسى هناك مضطرًا عدة ايام، ثم أعاد االبحار، ونزل بمرسى اليم المعروف بباب القصر على 

لعشرين من يونيو سنة السادس وا/ هـ362مقربة من طنجة يوم االثنين الثاني العشرين من رمضان سنة 
م، ثم ترك غالب الناصري طنجة متجها صوب الحسن بن كنون فأخذ يقتفي اثاره حتى القاه قد ضبط 973

جبل مهران بإبنه وأبن عمه وضبط جبل الكرم بنفسه ليتحاشى االلتحام بجيش القائد غالب في بسيط 
  .   85السهول

بن رماحس بأسطوله إلى اصيال ليكون على مقربة من وفي نفس الوقت تحرك قائد البحر عبد الرحمن محمد 
التي أمر باتخاذها له "القائد غالب، كذلك ارسل الخليفة الحكم إلى القائد غالب بالقبعة الحمراء الفخمة البديعة 

على حّده ووصفه كيما يرفعه وسط محلته ويكون نزوله وقعوده فيها اسماٌء لقدره ورغمًا لقلب عدوه، وكانت 
  .86"البتداع عجيبة االختراع لها منظر رائق ومرأى فائقغريبة ا

إلى العدوة بأحمال من المال والحلي والخلع لتوزيعها على  87ثم ارسل الخليفة الحكم محمد بن أبي عامر
أكابر البربر الذين يمكن استمالتهم إلى جانب الخالفة األموية، واصدر الحكم في نفس الوقت مرسومه بتعيين 

ي عامر قاضيًا لقضاة العدوة إلى جانب ما يتقلده من خطتي الشرطة الوسطى والعليا والمواريث محمد بن أب
، كما ارسل الحكم إلى محمد بن ابي عامر وهو بطنجة ماًال واسعًا لينفقه بطنجة 88وقضاء كورة اشبيلية
بك والمشتملة عليك وما يشك أمير المؤمنين في مناصحتك واجتهادك، وشكرك للنعمة : "واصيال، وكتب إليه

  .89"واهللا المستعان
فتأهب غالب ورجاله للقتال وأمر بشد الحرب فاستمرت بين الفريقين ساعة قتل فيها من جماعة الحسن بن 
كنون اعدادًا كبيرة واحتز كثيرًا من رؤوس حماتهم وانضم كثير من ابطالهم وحماتهم إلى جيش القائد غالب 

/ هـ362اشية ومتاع، وكان ذلك في شوال ألربع عشرة منه من سنة الذي غنم ما كان في الحصن من م
  .90م972

م ورد على الخليفة الحكم كتاب القائد غالب يبشره 972/ هـ362وفي أواخر ذي القعدة من نفس العام 
وهروب الحسن بن كنون مع صهره صاحب البصرة علي بن ُخلوف ) الَكْوم(بافتتاحه حصن الكرم 

الخليفة عن كتابه بهذا الفتح بحمد مقامه وشكر فعله وعّرفه ان أمير المؤمنين جاد في فجاوبه . 91وغيرهما
  .92حرب الحسن وجماعته االدارسة

استمر الحكم بإرسال مدده لغالب فأمر بإخراج االخوة التجيبيين يوسف وهاشم وهذيل بني محمد بن هاشم 
ثقات اصحابه ومائة غالم من الرماة المماليك واخوة العاصي بن حكم بني عمهم وحميد أبن قياطن وعدة من 

وطائفة من الفرسان إليه، وارسل الحكم إلى غالب بنو خزر الذين جاؤوا اليه فخرج هؤالء نحو العدوة للحاق 
ثم ورد على الخليفة الحكم المستنصر في يوم السبت كتاب اخر من غالب يتضمن وصفا . بالعسكر هناك

لحسن بن كنون، وكان له فيه الظهور عليه فقتل فيه من حماته عددًا كثيرًا، ومن للقتال الذي دار بينه وبين ا
  .93خاصته عشرين رجالً 



59 
 

وقد وصل إلى الخليفة الحكم، يحيى بن علي االندلسي فجلس له الخليفة مجلس خاصته الوزراء فأمره 
بد الرحمن وأمر بتجريد عسكر بالتأهب للخروج في رجاله القادمين معه وحاشيته إلى الوزير القائد غالب بن ع

وان العهد عند الوزير القائد يحيى بن محمد مقرر بالخفوف إليك والبدار نحوك، متى ورد : "من الجند معه
كتابك في ليل أو نهار وان يتصرف كيف رأيت تصريفه فهو مدد لك وعون على محاولتك، فأنظر في جميع 

كما انفذ له . 94"مير المؤمنين ببعثه وقلده ما بين يديهما بين يديك ومن يحويه عسكرك نظر من افراده أ
  .95الخليفة من المال والخلع ِملء عينه فُسرَّ به

كما ارسل غالب الناصري من محلته بالمصارة للخليفة الحكم المستنصر كتابًا يذكر فيه اعالن بني ادريس 
عدم تمكنه من توفير المال والطعام الحسينيين أقارب الحسن بن كنون الطاعة لالمويين ويبدي تخوفه من 

وقد كفاك اهللا االشتغال بالتفكير : "لكثرة من وفد عليه من الحسينيين وبني خزر، فرَد عليه الحكم المستنصر
في حاٍل أو طعاٍم، فموادها موصولة بك متالحقة لديك، حتى يفتح اهللا في الظالم القاطع بعدله ولو اتى ذلك 

واهراء االندلس المغتصة، فلو لم يبق منها غير ما في االهواء الخاصة بقرطبة  على بيوت األموال المترعة
بل إن الخليفة الحكم المستنصر عرض على غالب الناصري أن ينتقل بنفسه . 96"الحتمل اليك جميع ما فيها

إلى الجزيرة الخضراء ليكون على مقربة من مجريات االحداث في المغرب، كما ارفق الخليفة الحكم 
لمستنصر بكتابه هذا كشفا بأسماء كبار رجال الُحسينيين وغيرهم من وجوه البربر المنحازين لطاعة االمويين ا

  .97وبيان مفصل باألموال والهدايا المرسلة لكل واحد منهم
وبعد جهود مضنية ُبذلت من قبل القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري تمكن من اقتحام حصن الكرم 

يالء عما كان بداخله من االقوات واالطعمة واالمتعة واالسلحة وغيرها بعد ان فرَّ منه الحسن وافتتاحه واالست
ثم ارسل القائد غالب إلى الخليفة الحكم المستنصر كتاب تهنئة بالفتح، . بن كنون إلى معقله بحصن النسر

وليس يخفى عليك : "ء بقولهفردَّ عليه الخليفة بخطاب يشكر فعله ويحمد مقامه ويحذره من اقتراب فصل الشتا
  .98"ان الشتاء بين يديك والبحر دونك وربما تعذر ركوبه، فأجعل الطعام ذخيرتك وحفظه تجارتك

كذلك كتب إليه الخليفة بانه سيرسل مبلغ مليون دينار مع احد ُخزَّان بيت المال إلى مدينة سبتة ليسهل على 
شعراء االندلس عن افتتاح حصن الكرم بأشعار رائعة، وقد عبر بعض . غالب طلب ما يحتاج إليه من أموال

  : من ذلك قول الشاعر محمد بن شخيص
لقد حلَّ بأُس اهللا بالكرم الذ

  
غدا وهو في حزب الضالل بالق  

  
وما حجر النسر المنيُع بزعم

  
منيُع، وهل حصٌن من اهللا مان  

  
فلو طار فوق االرض أو غار تحته

  
تأى عنك واسلما خال انَّ المن  

  
وفي نصر من تسعى وعمن تدافع  وقد علم االسالم ما انت منفق
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وبعد ان تجمعت للقائد غالب عساكر اندلسية ومغربية كبيرة تقدم بهم نحو مدينة البصرة التي انتزى فيها 
رًا لشأنه ال محمد بن حنون حيث سار عنها مخلف بها خاله محمد بن عبد السالم الذي كان له ظهيرًا ومدب

يقدم أمرًا وال يؤخره اال عن رأيه ومشاورته وكان مكروهًا من أهل البلد، فدبروا عليه وقتلوه واحتز رأسه ثعبان 
بن احمد البربري وبادر اهل البصرة بمخاطبة القائد غالب بن عبد الرحمن يستجلبونه فخرج اليهم يوم السبت 

محلته بالمصارة وابقى الوزير القائد يحيى بن محمد بن م من 973/ هـ363ألربع خلون من المحرم سنة 
وتوجه غالب نحو البصرة . هاشم التجيبي في حصن الكرم مشرفا على بناءه الذي شارف على االنتهاء

فوصل سوق كتامة في اليوم نفسه وتلقاه بها رسل اهل البصرة بكتابهم يدعونه اليهم وانفذوا إليه رأس محمد 
ه غالب منهم وخاطب الخليفة بخبر البصرة وادرج كتاب اهلها في كتابه الذي ارسله مع بن عبد السالم فتسلم

  .100قند فتاه إلى االندلس ومعه رأس محمد بن عبد السالم
التاسع من اكتوبر سنة / هـ363وصل قند فتى القائد غالب قرطبة يوم االربعاء الثامن من محرم الحرام سنة 

ثم توصل إلى أمير المؤمنين فُسرَّ ما أتاه به وأمر له بصلة مائة دينار دراهم  101م فنزل بمنية الناعورة973
وكسوة رفيعة مع سيف صارم مذهب الحلية غريب الصنعة وفرس جواد وأمره باالنصراف إلى مواله القائد 

  .102غالب بن ان سأله عن أخبار العسكر وأحوال االجناد
د البربري قاتل محمد بن عبد السالم خال محمد بن حنون في ثم أرسل القائد غالب الناصري ثعبان بن احم

وجوه من رجال اهل البصرة إلى قرطبة، لرغبتهم في االشتراك في اعمال الجهاد ضد القوى المسيحية في 
االندلس وقد اثنى القائد غالب على بأسه، وذكر للخليفة المستنصر أنه من االبطال المشاهير ال يعرف له 

، فأكرمه الحكم المستنصر ووسع عليه، وقد ابدى ثعبان بن احمد البربري من الشجاعة في المغرب نظير
  .103واالقدام والبأس في الجهاد ما جعله موضع احترام وتقدير الخالفة االموية

وقّدم عليها عبد الرحمن بن محمد ) جعل فيها عسكر(خرج غالب من البصرة بعد ان ثقفها وشكها بالرجال 
ل كتابا إلى الخليفة الحكم يخبره بطاعة قبيلة رهونة التي كانت متحالفة مع الحسن بن كنون بن الليث وارس

وقبول إنابتهم وأعطاهم االمان، وأصبح معظم امراء المغرب االقصى وقبائله تدين بالطاعة له باستثناء 
  .104الحسن بن كنون ومن بايعه ووقف إلى جانبه
م جمٌع من قبيلة 972/ هـ362وم السبت غرة جمادى االخرة سنة ومن األدلة على ذلك فقد دخل قرطبة ي

  .105مصمودة من أهل العدوة وعددهم سبعون رجال نزعوا إلى الطاعة َفُقِبلْت إنابتهم وانزلوا بمنية نجدة
كما قدم إلى قرطبة رسول حنون بن ادريس صاحب مدينة االقالم بالعدوة ورسول عبد الكريم صاحب مدينة 

. فاس يرغبان في طاعة امير المؤمنين المستنصر والقيام بدعوته فكّرم رسولها وأجمل وعودهما القرويين من
كما وصل إلى قرطبة في اخر شعبان من العام نفسه القاسم بن يحيى بن القاسم بن ابراهيم بن محمد الحسني 
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عدوة مفارقًا لعمه جانحًا على الخليفة الحكم بال) الثائر(المسمى حنون وهو ابن اخي حسن بن كنون المنتزي 
  .106إلى طاعة الخليفة فتقبَّل نزوعه واكرم مورده وانزل في دار ابن اميه بمدينة قرطبة وأوسعت عليه الجراية

م جلس الخليفة الحكم المستنصر باهللا على 973/ هـ363وفي يوم االثنين الثنتي عشرة بقيت من صفر سنة 
شهده الوزراء وطبقات أهل الخدمة فأوصل إلى نفسه عبد الرحمن  السرير بقصر الزهراء أتم جلوس وأفخمهُ 

ابن ابي العيش وحسين بن يحيى بن حسن بن ابراهيم وحسن بن حنون الحسنيين ورجالهم، وتالهم مشيخة 
  .107مدينة البصرة ورجالها وحملة العلم الداخلين في طاعة الخليفة المستنصر باهللا فأكرموا وأدنيت منزلتهم

الوقت كان غالب بن عبد الرحمن قد سيطر على الجبل المعروف بجبل العيون المتصل بقلعة وفي هذا 
الحجر معقل الحسن بن كنون وضبطه وضيق عليه، ولما اشتد الحصار عليه وساء حاله تركه من كان معه 

ال ألبيه وكانوا نحو سبعمائة رجل في يوم واحد وكان اخرهم ولده المسمى بالمنصور مع اخته وامها مع رج
وخدم واعوان الذوا باألمان ففارقوه مؤثرين طاعة الخليفة مستعجلين الراحة من سوء الحال وفرط الحصار، 
فاضطر الحسن إلى االستسالم وطلب االمان من القائد غالب على نفسه وأهله وماله فأجابه القائد غالب إلى 

واستنزل جميع االدارسة الذين بأرض العدوة  ذلك وعاهده عليه فنزل الحسن وسّلم الحصن إلى القائد غالب
  .108من معاقلهم واخرجهم عن اوطانهم ولم يترك بالعدوة رئيسًا منهم

وبعد أن سيطر القائد غالب على قلعة حجر النسر قلعة الحسن بن كنون قامت الخطبة ألمير المؤمنين فيها 
في قرطبة شهد الخليفة المستنصر باهللا م، و 973/ هـ 363يوم الجمعة لثمان بقين من جمادى اآلخرة سنة 

صالة الجمعة بجامعها وجلس بعد انقضاء الصالة في ساباط المقصورة منه على عادته، وأوصل إلى نفسه 
عليه بأرض العدوة وانابته إلى طاعته ) المعارض الثائر(الوزراء فأعلمهم بخضوع الحسن بن كنون المنتزي 

عبد الرحمن بهذا النصر العظيم، وٕان الخطبة قد قامت ألمير المؤمنين وانه ورد عليه كتاب قائده غالب بن 
ثم قرأ على . 109"فأستبشر الوزراء وبشروا وهنوا وغبطوا وأعلنوا بشكر اهللا تعالى فأطالوا: "في قلعة حجر النسر

ها الجيش جميع منابر المساجد باألندلس كتاب الخليفة الحكم الذي يذكر فيه االنتصارات الكبيرة التي حقق
األندلسي على الثائر الحسن بن كنون وٕاجباره مع أهله وذويه وحاشيته على إعالن الوالء والطاعة للخليفة 

  . 110الحكم، كما أشار الكتاب بجهود وفضل قائده غالب بن عبد الرحمن
محمد بن أبي بعد أن استتبت األمور للقائد غالب في قلعة النسر سار إلى مدينة فاس فملكها وأستعمل عليها 

بعدوة القرويين وعبد الكريم بن ثعلبة في عدوة األندلس، وأنصرف القائد غالب إلى  111علي بن قشوش
األندلس ومعه الحسن بن كنون وجميع أمراء االدارسة وقد وطأ جميع بالد المغرب وفرق المغرب في جميع 

  . 112مويينالنواحي وقطع دعوى الفاطميين من جميع آفاقه ورد الدعوة إلى األ
ثم كتب القائد غالب إلى مواله الحكم المستنصر يعلمه بقدومه وبمن قدم معه من االدارسة فلما وصل كتابه 
إلى الحكم أمر الناس بالخروج إلى لقائهم وركب هو في جمع عظيم من وجوه دولته فتلقاهم فكان يوم دخولهم 

ويصف لنا المؤرخ ابن حيان بشكل . م974/ هـ364قرطبة يومًا مشهودًا وذلك لثالث خلون من المحرم سنة 
مفصل موكب الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري وهو في طريقه للقاء الخليفة الحكم المستنصر 
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بقصر الزهراء، ومن كان يحف به أو يتبعه من الفرسان المدرعين وأهل الخدمة والصقالبة والعبيد والرماة 
لبنود والرايات ودخل القائد غالب في موكبه الفخم مدينة الزهراء من باب وغيرهم من أصحاب الطبول وا

حيث جلس . 113السّدة، ونفذ إلى القصر، بينما أنزل االدارسة الذين معه في المجالس القبلية بدار الجند
آلسن فتقدم منه الحسن وجماعته فسّلموا عليه وعظمَّوه اآلسن فا) من قصر قرطبة(الخليفة بالمجلس الشرقي 

فعفا عنه الحكم . فأكرمهم الخليفة وأثنى عليهم وشكر طاعتهم ووعدهم بإحسان مكافآتهم وترتيب النعمة عندهم
ووفى له بعهده وأوسع له ولرجاله في العطاء وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة وخلع عليهم الخلع الرفيعة وأثبت 

أنجاد يعدون سبعة ألف وأسكنهم قرطبة في الدور  جميع أهله ورجاله في ديوان العطاء وكانوا سبعمائة رجل
  . 114م975/ هـ365المعّدة لهم وأقام الحسن وعشيرته في كنف الحكم في أمن وغبطة إلى سنة 

م هاجم مشترك من الجاللقة والبشكنس والقشتاليين 975أبريل سنة  17/ هـ364وفي الثاني من شعبان سنة 
رة على مقربة من مدينة سالم، ونشب بين هذا الجيش والحامية حصن غرماج الحصين الواقع على نهر دوي

اإلسالمية المرابطة بحصن غرماج قتال عنيف كان النصر فيه للمسلمين، ولكن النصارى سارعوا إلى طلب 
اإلمدادات من جميع القوى المسيحية منتهزين انشغال الجيوش األندلسية بحروبها في المغرب وقد شدد 

فلما وصلت هذه األخبار إلى الخليفة الحكم المستنصر أستدعى وزيره . 115صن غرماجالنصارى حصارهم لح
القائد األعلى أبا تمام غالب بن عبد الرحمن وأمره بتجريد عسكر الطائفة المعاود تجريدها كل عام والتأهب 

في الجهد فشرفه فتلقى غالب ذلك بالقبول ووعد من نفسه : "يقول ابن حيان. واالستعداد لمواجهة جيش العدو
وسّماه ذا ... أمير المؤمنين أن قّلده سيفين من ذخائر سيوفه مذهبين حليتا غمديهما أثقل حلية بأغرب صنعة

  . 116"السيفين
فاختيار القادة للقيام بمثل هذه المهمات له دور كبير في تحقيق النصر أو عدمه، فاختيار الخليفة الحكم 

تقامه القائد األعلى أبا تمام غالب بن عبد الرحمن لهو دليل على بعد نظر لشيخ مواليه وكبير قواده وسيف ان
 117"شيخ الحروب وفارس الخطوب ومهون الكروب ومذلل القروم: "الخليفة وعزمه على تحقيق النصر فهو

  ).السادة(أي 
ة وأعطاه وكان الخليفة الحكم قد ميز لقائده األعلى غالب بن عبد الرحمن الناصري وجعل له مكانة خاص

حتى ألنفذ عهده بتصدير فراشه، الموضوع مكانه ببيت الوزراء : "الصدارة على بقية وزراءه، يقول ابن حيان
في قصره الذي هو معان العزة التي لها يسعى أهل المملكة، فوق فرش الوزراء المرتبة فيه على المنازل 

  . 118"جميعهم، تشريفا له لم يسبق إلى مثله المعهودة الترتيب لديهم في طبقاتهم، وتعليقه في القعود فوق
سار القائد غالب بعد توديعه في موكب فخم واحتفال كبير شهده أهل قرطبة، ووصل وادي شوس أرمالط في 

وبادر الخليفة الحكم بإرسال اإلمدادات لتعزيز موقف القائد غالب فعجل . تعبئة وترتيب في جيوش منتظمة
بد الرحمن بن يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي إلى سرقسطة قائدًا وممدًا بإرسال صاحب الشرطة الوسطى ع

لغالب، كما خرج سهل الفتى الكبير إلى الثغر األعلى بطلب من القائد غالب ومددًا ليستعين به، وخرج محمد 
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عسكر  بن أحمد بن أمية بن شهد مستخزنًا على األموال الجمة المرسلة إلى الوزير القائد غالب لإلنفاق في
  . 119كما أستعجل الخليفة الحكم بإرسال القائد عبد العزيز بن حكم التجيبي إلمداد القائد غالب أيضا. الصائفة

م وفي هذه األثناء وصل من قرطبة 974/ هـ364أحتل القائد غالب حصن برهون في آخر شعبان من سنة 
لقائد ذي السيفين غالب بن عبد الرحمن بكتائب من بقايا صنوف األجناد مددا ل 120الفتى الكبير الجعفري

الناصري، كما أمر الخليفة أصحاب شرطته للخروج واللحاق بالعسكر كإمدادات للقائد غالب بن عبد 
مما يدل على متابعة الحكم للقتال الدائر بين الطرفين وحرصه الشديد على تدعيم المقاتلين . 121الرحمن

  . والوقوف على احتياجاتهم شخصيا
مدادات السريعة التي أرسلها الخليفة الحكم كان لها أثر كبير في شد أزر المسلين، وتقوية عزائمهم إذ هذه اإل

استطاع المسلمون من اإلحاطة بالقشتاليين واالستيالء على ما في أيديهم فنشبت حرب شديدة بين الطرفين 
كون وانتصار المسلمين انتصارًا عظيمًا ودارت معركة حامية بينهما انتهت بهزيمة القشتاليين وفقدانهم لما يمل

م ورد 974/ هـ364وفي يوم االثنين لعشر بقين من شوال من سنة : "يقول ابن حيان. وغنموا غنائم كثيرة
خبر الفتح العظيم وهزيمة المشركين المتألبين على أهل حصن غرماج ونكوصهم عنه خائبين بعد حصارهم 

حاطوا بالحصن في ستين ألفا وقيل أكثر من ذلك فخذلهم اهللا وهزمهم وكانوا قد أ... له أربعة وسبعين يوما
  . 122 ..."وفرق مألهم وبدد جمعهم

فأنفذ القائد غالب خبر النصر وما صنعه اهللا لهم وفتحه عليهم إلى الخليفة الحكم المستنصر باهللا مع كتابه 
  . 123الذي يفسر خبر الوقيعة بعد أن أحتل حصن غرماج ونزل فيه

رجت قوة وكان الطاغية غرسيه بن فردناند على رأسها تتكون من جيش كثير وحشد حافل ظنًا منه أنه ثم خ
وقاصدًا نحوه ليلقاه فإذا بالدائرة تدور عليهم فانهزموا أقبح هزيمة وقتلوا أبرح قتل  –لعسكر المسلمين  –له 

وقرئ كتاب . ن غانمين بهجينوصرع من أعالم رجالهم وأعيان فرسانهم عدد كبير وكان المسلمون سالمي
القائد غالب هذا بخبر الفتح والنصر من المسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء يوم الجمعة ألربع خلون من 

  . 124ذي القعدة من العام نفسه
  : انحياز الوزير القائد غالب الناصري إلى صف الحاجب المنصور لإلطاحة بالمصحفي

ن أبي عامر على قائد الجبهة الشمالية الوزير القائد غالب بن عبد لقد راهن الحاجب المنصور محمد ب
الرحمن واعتبره الورقة الرابحة في صراعه مع جعفر بن عثمان المصحفي كبير الوزراء والحجاب، حيث 
كانت العالقة بين القائد غالب والحاجب جعفر المصحفي متدهورة منذ أن اتهم الحاجب جعفر، غالب 

 125في الدفاع عن الحدود الشمالية لألندلس وخاصة أثناء الهجوم القشتالي على قلعة رباح الناصري بالتهاون
م، فوجد المنصور في ذلك مدخًال الكتساب صداقة القائد غالب ومحالفته له على إسقاط 976/ هـ366سنة 

أن ينازل عدوين المصحفي، ولكنه كان في قرارة نفسه يريد التخلص من االثنين معا، إال أنه لم يكن يرغب 
في آٍن واحد، بل كان يستعين بأحدهما للقضاء على اآلخر فكما استعان بالمصحفي بالقضاء على الصقالبة 
بدأ يستعين بالوزير غالب للقضاء على الحاجب المصحفي، فأخذ ابن أبي عامر ينهمك في صحبة القائد 
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، ومن ثم 126امية إلى إبعاده عن السلطةغالب الناصري مما نّبه الحاجب المصحفي إلى لعبة المنصور الر 
تحول المنصور إلى مدافع عن القائد غالب في أوساط القصر الخالفي، وتبرئه موقفه من حادثة قلعة رباح، 

وتوغال بقواتهما  127وقد قويت هذه الصداقة بينهما في الحملة المشتركة التي قاما بها، حيث خرجا من مجريط
يطرا على حصن موله، وأصابا كثيرا من الغنائم والسبي، ثم عادت القوات إلى في أراضي مملكة قشتالة، وس

ورغم أن القيادة الفعلية في هذه الحملة كانت للقائد غالب، إال أن المنصور بن أبي عامر . قواعدها األصلية
  . 128قد أبدى من البسالة والشجاعة ما أثار إعجابه
عامر إلى قرطبة، بدأت المؤشرات األولى لذلك الصراع، فبدأت  وبعد هذا االنتصار وعودة المنصور بن أبي

المنافسة بين الحاجب والمنصور، وخاصة من جانب المنصور، حيث ساعده على المصحفي ميل الوزراء 
  . 129إليه نكاية في المصحفي الستبداده باألموال وتعيينه أبناءه وأبناء عمومته في المناصب العليا في الدولة

ية الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن هي الشخصية الثالثة على مسرح األحداث في ذلك وكانت شخص
الوقت والتي من المحتمل أن ُتّرجح إحدى الكفتين، حيث ُعدت أقوى شخصية في الجيش األندلسي، إذ تمتع 

نافس الفعلي القائد غالب بشهرة عسكرية كبيرة وحظي بتقدير رجال الدولة، غير أنه لم يدخل في صراع الت
على السلطة بين الحاجب جعفر والمنصور بن أبي عامر، رغم أنه لم يكن يرى أن الحاجب جعفر كفء 

وحشة جرتها الحساد والقحتها : "بمنصبه في الحجابة، وكان بينهما أي القائد غالب والحاجب جعفر
دة له، وعلى الرغم من بعده عن ، إضافة الهتمامه بعمله العسكري الذي اتخذ من مدينة سالم قاع130"الكواشح

العاصمة قرطبة فقد كان لثقله المعنوي تأثير كبير في ترجيح كفة أحد المتنافسين، ولذلك اتجه المنصور ابن 
فبعد . 131أبي عامر إليه وتمكن بأسلوبه البارع من اكتساب مودته وصداقته له على إسقاط جعفر المصحفي

زوته األولى المشتركة مع القائد غالب، أخذ يغتنم هذه الفرصة عودة المنصور محمد بن أبي عامر من غ
ليضم غالبا إليه تمهيدا للتخلص من جعفر فتظاهر باإلخالص له، وبالغ في التقرب إليه واكتساب ثقته، وأخذ 

زوج الخليفة الحكم المستنصر وأم الخليفة هشام المؤيد  132يرفع من مكانة غالب عند السيدة صبح البشكنسية
احبة التأثير القوي على أبنها، وتمكن من إقناعها هي وأبنها، وكذلك كبار رجاالت القصر بضرورة تقريب وص

القائد غالب واسترضاءه، حتى نجح أخيرا في استصدار مرسوم من الخليفة برفع غالب إلى منصب ذي 
، وبذلك 133جيش الحضرة الوزارتين وبأن يندبه لقيادة جيش الثغر، وأن يندب المنصور بن أبي عامر لقيادة

، بعد أن عانى األخير كثيرًا من لوم المصحفي 134استطاع ابن أبي عامر من كسب القائد غالب إلى جانبه
، فاشتركا معًا في غزوة المنصور بن أبي عامر 135واتهامه بالتخاذل عند هجوم القشتاليين على قلعة رباح

فبينما كان غالب يودع . صر فيها، فازدادت الصلة بينهمام، والتي كتب لهما الن977/ هـ366الثانية لسنة 
سيظهر لك بهذا الفتح أسم عظيم، وذكر جليل : "المنصور بن أبي عامر بعد تلك الغزوة، قال له غالب

حتى ] أي قصر الخالفة[وسيشغلهم السرور به عن الخوض فيما تحدثه من قصة، فإياك أن تخرج عن الدار 
وكان غالب يأمل أن يصبح يوما حاجب الدولة وذلك لما يبذله . 136"ة وتقلدها دونهتعزل ابن جعفر عن المدين

من جهود وانتصارات عسكرية في حماية حدود بالد األندلس اإلسالمية، ولكن أمله خاب بتعيين المصحفي 
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لى حاجبا، فكتم هذا العداء للمصحفي إلى أن كاشفه المنصور بن أبي عامر بعداوته له أيضا، واتفقا ع
  . 137القضاء عليه وطرده من السلطة

وقد بدأت نتائج هذا التحالف ونتائج االنتصارات في الجبهة الشمالية تظهر سريعا، وذلك عندما أمر الخليفة 
بعزل محمد بن الحاجب جعفر المصحفي عن حكم قرطبة ) وبتحريض من ابن أبي عامر(هشام المؤيد باهللا 

ي عامر المدعو عمرو بن عبد اهللا بن أبي عامر، الذي بسد باب الشفاعات، وتوليتها أحد أبناء عمومة ابن أب
  . 138وقمع أهل الفسق وأمن الناس، وقلص فساد حاشية القصر، فانقمع الشر في أيامه

وأمام هذه اإلجراءات شعر المصحفي بالمصير الذي ينتظره فحاول كسب قائد الجبهة الشمالية غالب وذلك 
تقدم بطلب ابنة غالب أسماء لولده محمد وكادت هذه السياسة أن تأتي ثمرتها،  عن طريق المصاهرة، إذ

ولكن المنصور تنبه لذلك، وحال دون تحقيق هذه المصاهرة حيث حرض من في قصر الخليفة على طعن 
 كما ناشد القائد غالب أن يحفظ الوالء بينهما، وأن يزوجه ابنته أسماء، ونجح المنصور بن. 139هذه الخطوبة

أبي عامر في إقناع القائد غالب بعدم مصاهرة المصحفي، فتم فسخ هذه المصاهرة، في حين وافق القائد 
/ هـ367غالب على خطبة المنصور بن أبي عامر البنته أسماء، وتم عقد الزواج في شهر محرم سنة 

  . وبذلك فشلت آخر محاولة للمصحفي للوقوف بوجه ابن أبي عامر. 140م977
م جهز المنصور بن أبي عامر القوات للجهاد في غزوته الثالثة باالشتراك 977/ هـ367سنة  وفي شهر صفر

مع صهره غالب الذي التقاه في طليطلة فاقتحمت قواتهما المشتركة حصن المال وحصن زنبق، ونازلت مدينة 
هشام المؤيد باهللا  شلمنقة وافتتحت معظم المناطق المحيطة بها، ثم عادت القوات إلى قرطبة ليبادر الخليفة

بتكريم ابن أبي عامر وتلقيبه بذي الوزارتين ورفع مرتبته إلى مرتبة صاحب الحجابة التي توالها القائد غالب 
خالل هذه الفترة باالشتراك مع جعفر المصحفي، ثم سرعان ما سخط الخليفة على جعفر المصحفي فعزله 

السادس والعشرون من مارس سنة / هـ367بان سنة عن الحجابة في يوم االثنين الثالث عشر من شهر شع
، وتم القبض عليه وعلى ولده محمد وبقية أفراد أسرته وابن أخيه هشام وبعض أقربائه وصرفوا 141م978

جميعا عما كان بأيديهم من األعمال وُأستصَفيت أموالهم، واستمرت النكبة على جعفر المصحفي خمسة 
  . 142م982/ هـ372راء سنة سنوات إلى أن توفي بسجنه في الزه

  : صراع الوزير القائد غالب الناصري مع الحاجب المنصور ومقتله
لم يبق أمام المنصور بن أبي عامر من منافس له في الدولة بعد القضاء على الصقالبة، وسجن المصحفي 

ألعلى الذي اتخذ من ووفاته، وحجر الخليفة هشام المؤيد باهللا، سوى صهره الوزير القائد غالب قائد الثغر ا
وكان القائد غالب قد أبدى امتعاضه من المنصور لحجره الخليفة هشام، واستبداده . مدينة سالم مقرا لقيادته

وكان المنصور بن أبي عامر يخشى ثورة . بالسلطة في دولة الخالفة األموية، ولكنه كتم ذلك على مضض
ته العسكرية التي كان يتمتع بها والتي كانت تفوق قدرته القائد غالب عليه ألنه كان يعرف له مقدرته ومهارا

  . 143هو نفسه
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فما كان من المنصور بن أبي عامر أن جعل ضدا للقائد غالب، هذا الضد هو جعفر ابن علي بن حمدون 
فقد استدعاه المنصور من . األندلسي الذي برز في الصراع بن الفاطميين واألمويين على المغرب األقصى

ألقصى إلى األندلس، فدخله جعفر في جيش كبير من البربر يقدر بحوالي ستمائة جندي بعد أن المغرب ا
استخلف على المغرب األقصى أخاه يحيى، ونزل جعفر قصر العقاب الذي جهزه له المنصور بن أبي عامر 

ولية جعفر بن وجعل له فيه كل وسائل الراحة كما أصدر مرسوما يحمل توقيع الخليفة هشام المؤيد باهللا بت
فعظم شأنه وأحله محل األخ في الثقة، : "علي بن حمدون مرتبة الوزارة، وبذلك ازدادت العالقة ثقة بينهما

كما استمر المنصور في طلب الجند من العدوة . 144"وقدمه على الكفاءة، فوجد عنده ما أحبه وفوق ما قدره
هم في الرزق وذلك استعدادًا لمحاربة صهره القائد المغربية حيث أصبحوا أكثر من جند األندلس، وأنعم علي

  . 145غالب
وعندما علم القائد غالب بوصول جعفر بن علي بن حمدون مع جيشه إلى األندلس عرف هدف تخطيط 
المنصور لإلطاحة به وأراد أن يتخلص منه قبل أن يتمكن منه، ولذلك استدعى المنصور بن أبي عامر وهو 

. ة في أراضي قشتالة، إلى وليمة أعدها له في قلعة بانتيسة من الثغر مقر إقامتهفي إحدى غزواته بالصائف
ولما قدم إليه المنصور أنفرد غالب في االجتماع به وأخذ يعاتبه على سياسته في الدولة وحجر هشام في 
به قصره، واشتدت حدة النقاش بينهما فما كان من غالب إال أن أخرج سيفه وأشهره على المنصور فأصا

بجراح أبانت بعض أنامل المنصور، وجرحت صدغه وكاد أن يقضي عليه لوال أن المنصور استطاع أن يفر 
وبقى غالب في قلعة بانتيسة بينما . 146من أمامه، وركب فرسه من أعلى القلعة، وبذلك نجا من موت محقق

وعلى جميع ممتلكات القائد سار المنصور إلى مدينة سالم حيث قصر القائد غالب وأسرته، فاستولى عليها 
/ هـ369غالب من األموال ووزعها على جيشه، ثم عاد إلى قرطبة فوصلها يوم التاسع من ذي القعدة سنة 

م، فما كان من القائد غالب إال أن استنجد ببعض ملوك النصارى الغاضبين 980السابع والعشرين من مايو 
  . 147فاصلة على المنصور، وذلك استعدادًا لمالقاته في معركة

وقد أورد بن األبار نصًا على جانب كبير من األهمية، إذ أشار إلى أن الخليفة هشام المؤيد، قد منح عبد اهللا 
بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضي لقب اإلمارة، وفوض إليه أمر طليطلة، 

  . 148"مقاومة غالب أيام فتنته، حتى دعاه إلى القيام بالخالفةفاستقل ب: "وقلده إياها مع الوزارة، وسد به الثغر
وهذا النص يشير إلى نقطتين مهمتين، األولى أن الخليفة هشام المؤيد قد أصدر مرسومًا وبتحريض فيما يبدو 
من الحاجب محمد بن أبي عامر، يقضي بعزل غالب بن عبد الرحمن عن الثغر األوسط وتولية أحد أفراد 

أما النقطة الثانية فتشير إلى أن . موية وجعل مركزه طليطلة وعهد إليه بقتال غالب بن عبد الرحمناألسرة األ
القائد غالب قد يئس من موقف الخليفة هشام المؤيد وهذا ما دعاه إلى خلع طاعة الخليفة ودعوة هذا األمير 

  . 149إلى الخالفة
خوض حرب عنيفة ضد صهره غالب، ولما أكتمل له وبعد عودة المنصور إلى قرطبة أخذ يتأهب لالستعداد ل

ذلك سار بجيشه إلى مدينة سالم لمالقاته، وعندما اقترب من مدينة سالم خرج إليه القائد غالب في جيش 
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كبير وفيه عدد ضخم من النصارى من طائفة البشكنس بقيادة ابن ملكهم ورامير بن سانشو، ونزل المنصور 
بالقرب من أنتيسة في يوم الخميس الثاني من شهر محرم  San vicenteبن أبي عامر حصن شنت بجنت 

م، وهناك التقى جيش القائد غالب بجيش المنصور ووقعت بينهما 981الثامن من يوليو سنة / هـ371سنة 
معركة ضروس، فبرز المنصور مع جيشه من جند األندلس في قلب المعركة، وحليفه الوزير جعفر بن علي 

من البربر في الميمنة، وأبو االحوص معن بن عبد العزيز التجيبي، وحسن بن أحمد بن بن حمدون بجيشه 
واشتد أوارها واستمرت ثالثة أيام فاشتعلت نيران المعركة . 150عبد الودود في معظم أهل الثغر في الميسرة

م 981سنة هـ العاشر من يوليو 371من شهر محرم عام وفي اليوم األخير منها وهو يوم السبت الرابع 
تصاعدت حدة القتال بين المنصور وغالب في كل جهة من ساحة القتال، وأقبل القائد غالب وهو راكب فرسه 
وعلى رأسه خوذة مذهبة مرتفعة السمك، وقد عصبها بعصابة حمراء عالمة له في المعركة، وكان قد قارب 

ش المنصور فهزمهم بينما بقى قلب الجيش ، وهاجم القائد غالب الميمنة والميسرة في جي151الثمانين من عمره
بقيادة المنصور ثابتًا في مكانه، والمنصور يصفق بيديه مندهشًا لهزيمة جيشه في الميمنة والميسرة، وأخذت 
رجاله تضطربان من التفوق الذي أحرزه القائد غالب عليه في هذه المعركة، والذي أصبح فيها المنصور شبه 

كيف ترون عاقبة الصبر؟ قد : "جيش صهره الذي عقد اجتماعا لقواده وقال لهممنهزم أمام كثافة وبسالة 
] يقصد بن أبي عامر[كسرنا جناحي القوم، وبقى القلب، وٕانما ثبت من فيه حياء من هذا األحدب الملعون 
  . 152"وليسوا ذوي حفاظ في أخلقهم بإسالمه، فاصدقوا الحملة، عسى اهللا أن يمكن منهم بقدرته

اللهم إن كنت تعلم أن بقائي : "الجانبان في القتال وفي معمعة المعركة رفع القائد غالب يده وقالواستمر 
أصلح للمسلمين وأعود عليهم من بقاء محمد أبن أبي عامر فأهلكه وانصرني عليه، وٕان كان هو أولى بذلك 

قط من على فرسه، وال وأشتد غالب في حملته على المنصور وما لبث أن س. 153"مني فانصره علي وأرحني
أثر لشيء من السالح على جسمه، وقيل أن قربوس سرجه األندلسي أصاب جانب قلبه، وقيل غير ذلك 
حيث ال يوجد اتفاق بين المؤرخين القدامى والمحدثين حول سبب موته، وقد زعم قوم من غلمانه أنه ذهب 

وا في أثره فوجدوه ساقطًا ميتًا وفرسه يعلك عنهم من المعركة وظنوا أنه يريد قضاء الحاجة، فلما أبطأ سار 
وذهب رجل من أصحاب القائد غالب إلى المنصور يبشره . اللجام بقربه، فظهر الخوف والرعب على وجوههم

بموت صهره، فلم يصدقه المنصور، حتى أحضر إليه يده وفيها خاتمه، ثم جيء برأسه، فخر المنصور 
، ثم 154ا قلوب النصارى المحاربين في صفوف جيش القائد غالبساجدًا وكبرَّ جيش المنصور حتى أرهبو 

هجم جيش المنصور على جيش القائد غالب وهزموهم، وقد قتل في هذه المعركة عدد كبير من المسلمين، 
وكان من بين القتلى األمير النصراني راميرسانشو أحد أمراء البشكنس . كما قتل من النصارى عدد ضخم

رى ترجة، ثم قام "ة القائد غالب في حربه مع المنصور، وتسميه المصادر العربية الذين قدموا لمساعد
المنصور محمد بن أبي عامر بسلخ جلد غالب ثم حشاه قطنًا وصلبه على باب قصر الخالفة بقرطبة، بينما 

وط حمل رأسه إلى مدينة الزهراء حيث صلب على بابها هناك، وظلت على هذا الحال إلى أن أنزلت يوم سق
  . 155م1008/ هـ399الدولة العامرية وهدم مدينة الزهراء سنة 
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بمقتل القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري فقدت دولة اإلسالم في األندلس قائدًا من أعظم قوادها سواء في 
 مجال الجهاد البري أو البحري، حيث لعب دورًا هامًا في أحداث التاريخ اإلسالمي سواًء في األندلس أو في

المغرب في فترة من أزهى فترات الوجود اإلسالمي في األندلس، قبل أن يصيب هذا الوجود الضعف 
م، كما أن قتل القائد غالب 1031/ هـ422واالضمحالل الذي أدى إلى سقوط الخالفة األموية في قرطبة سنة 

ظم شخصيات العصر قد فتح باب المجد أمام محمد بن أبي عامر، إذ سيطر على مقاليد األمور وأصبح أع
  .156في األندلس
  :الهوامش

المجلد السابع  ،عة اإلسكندريةم، مجلة كلية اآلداب، جا"فارس األندلس غالب الناصري"حمدي عبد المنعم محمد حسين،  1
  .11م، ص1989والثالثون ، مصر، 

عبد الرحمن علي الحجي، : تحقيقطبي بن حيان، المقتبس في أخبار بلد األندلس، ر حيان القبن أبو مروان حيان بن خلف  2
  .11محمد حسين، فارس األندلس، ص: ؛ وينظر69، ص)م1983بيروت، دار الثقافة، (
  .11محمد حسين، فارس األندلس، ص: ؛ وينظر222-220الحجي، ص: ابن حيان، المقتبس، تحقيق 3
وهي اآلن من أعمال . ي مدريد وسرقسطةكم في الطريق بين مدينت135تقع شمالي مدريد بنحو : Medinaceli: باالسبانية   4

، ولما فتح العرب األندلس، عّمر Ocialisومدينة سالم قديمة البنيان وقد عرفت في العصر الروماني باسم  Soriaمقاطعة سرية 
هذه المدينة سالم بن ورعمال بن وكذات بن اكلله بن مقر بن مصاد بن مصمود، وهم قبيل من البربر من بطن مصمودة 

سبون بالوالء إلى بني مخزوم، ويبدو أن سالم بن ورعمال المذكور كان من كبار قواد البربر وأنه دخل األندلس في فترة مبكرة وينت
م، وهو الذي تنسب إليه مدينة الفرج أو وادي 832/ هـ217إذ أننا نرى حفيدا له هو الفرج بن مسرة بن سالم المتوفى سنة 

عبد السالم محمد : و محمد علي بن أحمد بن حزم، جمهرة أنساب العرب، تحقيق وتعليقأب: للتفاصيل أكثر ينظر. الحجارة
؛ أبو عبد اهللا محمد بن عبد العزيز المعروف بالشريف 466، ص)م1982الطبعة الخامسة، القاهرة، دار المعارف، (هارون، 

دي غوية : تاق في اختراق اآلفاق، تحقيقاإلدريسي، صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس مأخوذة من كتاب نزهة المش
ي، صفة جزيرة األندلس، قطعة منتخبة من كتاب مير ؛ أبو عبد اهللا محمد بن عبد المنعم الح189، ص)م1864ليدن، (ودوزي، 

 .193، 163، ص)م1937القاهرة، (ليڤي بروڥنسال، : الروض المعطار في خبر األقطار، نشر وتحقيق
ج س گوالن وليڤي : اري المراكشي، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ومراجعةأبو عبد اهللا محمد بن عذ 5

  .213/ 2): م1980الطبعة الثانية، بيروت، دار الثقافة، (بروڥنسال، 
  .12محمد حسين، فارس األندلس، ص: ، وينظر213/ 2: المصدر نفسه 6
  .64، ص)م1974دمشق، سوريا، (األندلس في القرن الرابع الهجري، أحمد بدر، تاريخ : ، وينظر213/ 2: البيان المغرب 7
شالميتا : تحقيق. ابن حيان، المقتبس: للتفاصيل أكثر ينظر. من أبرز قواد عبد الرحمن الناصر وهو من أصل بربري   7

 محمد بن عبد اهللا ، أبو عبد اهللا485-484، 465، 459-458، ص)م1979مدريد، المعهد اإلسباني العربي للثقافة، (وآخرون، 
؛ ابن 284، 257-256/ 1): م1963الطبعة األولى، القاهرة، (حسين مؤنس، : القضاعي ابن اآلبار، الحلة السيراء، تحقيق

 .222، 221، 219، 218، 217، 215، 212، 210/ 2: عذاري، البيان المغرب
  :وينظر ؛218/ 2: ابن عذاري، البيان المغرب 8
 Levi Provencal, Histoire de L Espange Muslmane, 3 Vols, (Leiden, 1950), Vol. II, p. 68. 

  .13محمد حسين، فارس االندلس، ص: نقال عن
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  ؛219/ 2: ابن عذاري، البيان المغرب 9
 Levi Provencal, Histoire, Vol. II, p. 68.  

؛ احمد 2/221: ذاري، البيان المغرب؛ ابن ع467، 466، 455- 454شالميتا وآخرون، ص: ابن حيان، المقتبس، تحقيق 10
بن محمد التلمساني المقري، نقح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، حققه وضبط غرائبه 

؛ السيد عبد العزيز سالم، قرطبة 1/342): م1949القاهرة، (محمد يحيى الدين عبد الحميد في عشرة أجزاء، : وعلق على حواشيه
اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، (، )دراسة تاريخية، عمرانية، أثرية في العصر اإلسالمي(اضرة الخالفة في األندلس ح

الطبعة الرابعة، (؛ محمد عبد اهللا عنان، دولة اإلسالم في األندلس، الخالفة األموية والدولة العامرية، 70- 1/69): م1984
حيث يذكر أن السفارة جاءت من أردونيو الرابع وليس ( 459صر األول، القسم الثاني، ص، الع)م1997القاهرة، مكتبة الخانجي، 

رب مغ؛ أحمد مختار العبادي، في تاريخ ال)هـ447أن أردوينو الرابع كان قد تولى الحكم سنة  ذالثالث وهذا غير صحيح إ
وربا الغربية، أت الدبلوماسية األندلسية مع ؛ عبد الرحمن علي الحجي، العالقا214-213، ص)م1974اإلسكندرية، (واألندلس، 

  .64؛ بدر، تاريخ األندلس، ص108، ص)م2004أبو ظبي، منشورات المجمع الثقافي، (
  .64؛ بدر، تاريخ األندلس، ص1/342: المقري، نفح الطيب 11
لمتنزهات المشهورة التي ي نهر قرطبة بالطرف الشرقي من المدينة، وكان من افهو معلم هام من معالم قرطبة، يقع جو    12

وقد سمي بفحص السرادق ألن خلفاء بني أمية اعتادوا أن يبرزوا السرادق في هذا الفحص . يقصدها أهل قرطبة للفرجة والنزهة
: ؛ ابن عذاري، البيان المغرب94، ص)م1937باريس، (ونية، طملشور ان: ابن حيان، المقتبس، تحقيق. قبل التوجه للغزو

  .201/ 1: ؛ سالم، قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس2/21: نفح الطيب؛ المقري، 2/204
؛ محمد حسين، فارس األندلس، 1/210: ، سالم، قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس221/ 2: ابن عذاري، البيان المغرب 13
  .15، 14ص
ثون سفراءهم إلقرار السالم، وفي نفس الوقت من شدة استخفاف امراء وملوك هذه الدول باالتفاقيات والمعاهدات أنهم كانوا يبع 14

؛ 488-486، ص2، ق1عنان، دولة اإلسالم في األندلس، ع . يقومون بغارات على األراضي العربية، واألمثلة على ذلك كثيرة
والنشر،  ، جامعة الموصل، دار ابن األثير للطباعة1ط (خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، 

  .183، ص)م1986
رودمير الذي كان زمن عبد الرحمن بن الجاللقة أشد بأسا على األندلس من جميع األمم ومن ملوكهم اذفونش ثم اردون ثم ُ   15

عبد الرحمن : جغرافية األندلس وأوربا، تحقيق: أبو عبد اهللا بن عبد العزيز البكري، المسالك والممالك، نشر تحت عنوان. محمد
 .74، ص)م1968بيروت، (الحجي، علي 
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  16

  .313/ 4): م1968، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، تبيرو (والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، 
  .116-115الحجي، العالقات الدبلوماسية، ص: ؛ وينظر2/335: البيان المغرب 17
، 2، ق1؛ عنان، دولة اإلسالم في األندلس، ع1/365: ؛ المقري، فتح الطيب2/235: ابن عذاري، البيان المغرب 18
، )بقرطبة من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة(؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس 488-486ص

  .16؛ محمد حسين، فارس األندلس، ص290، ص)م1962بيروت، (
  .184؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، ص1/384: ؛ المقري، نفح الطيب2/235: ابن عذاري، البيان المغرب 19
  .2/236: البيان المغرب 20
  .منهم قومس حاكم قشتالة وملك نبرة وقومس برشلونة وآخرون 21
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؛ عنان، دولة 383، 1/365: ؛ المقري، نفح الطيب4/313: ؛ ابن خلدون، العبر2/236: البيان المغرب ابن عذاري، 22
الطبعة االولى، (؛ احالم حسن مصطفى النقيب، تاريخ االندلس على عصر الخالفة، 486، ص2، ق1االسالم في االندلس، ع

  .220، ص)م2006جامعة الموصل، دار ابن االثير للطباعة والنشر، 
لويس : ؛ مؤلف مجهول، ذكر بالد االندلس، ترجمة وتحقيق1/359: ؛ المقري، نفح الطيب4/313: ابن خلدون، العبر 23

  .220؛ النقيب، تاريخ االندلس، ص173، 171، ص)م1983الطبعة األولى، (مولينا، 
الحميري، الروض المعطار، . كم42تقع في شمال غرب مدينة سرقسطة وتبعد عن مدينة تطيلة بنحو : Calahorraَقَلُهرَّة    24
  .33؛ محمد الفاسي، االعالم الجغرافية االندلسية، ص248ص
؛ سالم، 487، ص2، ق1؛ عنان، دولة االسالم في االندلس، ع1/359: ؛ المقري، نفح الطيب313: ابن خلدون، العبر 25

  .184؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، ص290تاريخ المسلمين، ص
وسفوح جبال البرت وعندها انتهت فتوح العرب باألندلس وبتلك الجهات  Ebraالشمال الشرقي بين وادي نهر ابرة  البة في   26

  .3/232: المقري، نفح الطيب. حصن غرماج
  .221؛ النقيب، تاريخ االندلس، ص4/314: ابن خلدون، العبر 27
  .487، ص2، ق1ولة االسالم في االندلس، ع؛ عنان، د1/360: ؛ المقري، نفح الطيب4/314: ابن خلدون، العبر 28
  .2/239: البيان المغرب 29
  .2/240: البيان المغرب 30
  .، واالَمَنة تعني األمنْ 2/241: البيان المغرب 31
من االمم البحرية العريقة التي تسكن في البالد االسكندنافية، أي السويد والنرويج : Vikingsالنورمان أو الفايكنج    32

 Normandosاالنكليزية أو  Norsemenارك الحالية، وكلمة النورمان تعني سكان الشمال، وهي تحريف لكلمة والدانم
وقد وردت تسمية هذه االقوام في مصادرنا العربية بأشكال مختلفة، مثل المجوس، واالردمانيون، وكان من طبيعة هؤالء . االسبانية

ابن : للتفاصيل أكثر ينظر. ماكن الضعيفة في الشواطئ لمهاجمتها وسلبهاالنورمان حب المغامرة وجوب البحار بحثا عن اال
؛ مؤلف 1/327: ؛ المقري، نفح الطيب283-4/281: ؛ ابن خلدون، العبر97-96، 88-2/87: عذاري، البيان المغرب

مدريد، (دون الفونتي، مجهول، اخبار مجموعة في فتح االندلس وذكر امرائها رحمهم اهللا والحروب الواقعة بها بينهم، نشر، 
هـ، المجلة التاريخية المصرية، العدد 245-229؛ حسين مؤنس، غارات النورمانديين على االندلس بين سنتي 99، ص)م1867

وما بعدها؛ السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العبادي، تاريخ البحرية االسالمية  28م، ص1949االول، المجلد الثاني، مايو 
  .152، ص)م1969بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، (الندلس، في المغرب وا

الحميري، الروض . وهي ثغر بغربي االندلس يقع جنوب شرقي أشبونة: AlCacerdosalقصر ابي دانس باإلسبانية    33
  ؛ 488، ص2، ق1؛ عنان، دولة اإلسالم في االندلس، ع475المعطار، ص

Levi provencal, Historia de espana, Tomo IV Espana Musulmana, (Madrid, 1976), p. 373. 

  .235نقال عن النقيب، تاريخ الخالفة، ص
عند مصبه في المحيط االطلسي، وهي تتصل بكورة باجة في جنوبها الشرقي  Tajoتقع على الضفة الشمالية لنهر تاجة    34

؛ الحموي، 186- 183ريسي، نزهة المشتاق، صداال. رتغال الحاليةوبكورة شنترين في شمالها الشرقي، وهي عاصمة جمهورية الب
  .18-16؛ الحميري، الروض المعطار، ص4/356: معجم البلدان
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  .221، ص2، ق1االسالم في األندلس، ع
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  .183؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، ص2/240: ابن عذاري، البيان المغرب )37
  ).البحر المحيط الرومي(يقصد هنا بالبحر الشمالي المحيط االطلسي    38
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  عالقة ابن تيمية بالسلطة في العصر المملوكي
  )م1328/ هـ728-م 1219/ هـ 661(

The Relationship between theIbinTaiymia is  and the Authority in themamlouki stat  

  غسان محمود وشــــاح. د
  قسم التاريخ واآلثار،

  الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين 
 :مقدمة
شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا من كبار العلماء في عصره والعصور التي تلت عصره؛ حيث بلغ من  يعد

ح ما بلغ، وقد بلغ صيته أرجاء المعمورة في ذلك العصر قبل انتشار وسائل التواصل العلم والتقى والصال
ٍة عند االستدالل ، وقد شهدت حياة هذا العالم عدة والمراسالت؛ لما له من قوٍة في قول الحق، ولما له من ُحجَّ

د وجزر وما بين حوادث ومنعطفات مهمة، منها عالقة ابن تيمية بالسلطة والسالطين التي كانت ما ين م
, هذا التذبذب في العالقة مع السلطة في العصر المملوكي , عالقة حسنة وقوية إلى عالقة اضطهاد وسجون 

  .انعكست على المجتمع والدولة , وأثار مهمة , كان له أسباب 
  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة في
  .واه وتناقش إلى يومنا هذاتتناول حياة عالم من علماء المسلمين ال زالت تؤخذ بفت - 1
الة والعالقة التي كانت سائدة بين العلماء والسالطين، ودور العلماء في توجيه السالطين أو توضح الح - 2

 .العكس ونتيجة ذلك على حياة األمة
 تتناول الدارسة فترة تاريخية مهمة من حياة األمة اإلسالمية في مواجهة الزحف المغولي  -3

 مية بالسلطة على الدولة المملوكية خارجيًا وداخليًا رصد آثار عالقة ابن تي -4

 تسليط الضوء على نظرية ابن تيمية في العالقة على األسرة الحاكمة   -5
  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى
  .علماء في سياسة السالطين، ومدى تأثير البطانة فيهمالتعرف على مدى تأثير ال  - 1
 .بين ابن تيمية وسالطين المماليك وأسبابهامواطن االتفاقات واالختالفات معرفة  - 2
  .حياة المحن في حياة ابن تيمية وكيفية تعامله معهاالتطرق ل - 3

 :منهج الدراسة
  .اتبع الباحث في دراسته منهج البحث التاريخي 

  

  :تقسيمات الدراسة
ة وحياته ، سيرة ابن تيميوخاتمة، وتضمن المبحث األول وثالث مباحث قّسم الباحث دراسته إلى مقدمة

ونشاطه العلمي، وعصره السياسي الذي نشأ فيه، فيما تناول المبحث الثاني جهاد ابن تيمية ضد التتار وموقفه 
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من ملوك التتار الذين أعلنوا إسالمهم، وكذلك مشاركته في الحروب والمعارك وتأثير ذلك على عالقته مع 
ية في شرعية حكم المماليك من بعد األيوبيين، وتناول المماليك، أما المبحث الثالث فقد تطرق إلى رأي ابن تيم

  .أَيضًا عالقة ابن تيمية باألمراء والسالطين المماليك، وحياة المحن والسجون التي عاشها ابن تيمية
ثم كانت الخاتمة التي تناول أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ثم قائمة المصادر والمراجع التي اعتمد 

  .في دراستهعليها الباحث 
  :ابن تيمية سيرته وعصره: المبحث األول

  :وحياته نشأته: أوالً 
، 1هو أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن تيمية الحنبلي

هـ في 661، ولد في عشرة من ربيع األول 2الحافظ تقي الدين أبو العباس الحراني ثم الدمشقي الفقيه المحدث
، وفي أسرة علم وفقه، فقد كان جده مجد الدين أبو البركات فقيها حنبليا، وٕاماما مقرئا ومحدثا 3مدينة حران

ومفسرًا أصوليًا نحويا، ووالده الشيخ شهاب الدين أبي أحمد عبد الحليم بن عبد السالم نزيل دمشق، سمع من 
كان : "بعد أبيه، قال الذهبي عنه) في حران(خ البلد والده وغيره، أتقن العلوم، ودرس وأفتى وصنف وصار شي

إماما محققا كثير الفنون له يد طولى في الفرائض والحساب والهيئة دينا متواضعا ومن أنجم الهدى وٕانما 
كان للشيخ شهاب الدين كرسي –يشير بذلك إلى اشتهار أبيه وابنه " اختفى من نور القمر وضوء الشمس

، فال عجب أن نرى ابن تيمية قد 4ق حين انتقل إليها يلقي درسه عليه في أيام الجمعبالجامع األموي في دمش
  .برع في أنواع العلوم وهو قد نشأ في ظل هذه األسرة

كان عصر ابن تيمية مليئا بالقالقل والفتن، وفظائع التتر وغاراتهم على العالم اإلسالمي حيث استطاعوا 
استولوا على بغداد وشمال بالد الشام حتى وصلوا قرب حران،  إخضاع جزئه الشرقي تحت سيطرتهم، كما

وكان ابن تيمية قد بلغ من العمر سبع سنين حين أغار التتر على حران مما حدا بأسرة ابن تيمية أن تفر من 
حران إلى دمشق بجميع ما لديها من تراث علمي فنقلت معها مكتبتها الثمينة التي كانت تعتز بها، حيث لم 

مفارقتها رغم المصاعب الكثيرة التي ستالقيها من وراء ذلك، فحملت كتبها على مركبة، وخرجت هاربة ترضى ب
ليال من حران لم يفارقها الخوف أثناء ذلك من مباغتة التتر لهم، خاصة وأن معهم النساء والصبيان، وزاد من 

األثناء، فكانت تجر باأليدي وهم  مشقة الرحلة وصعوبتها أن المركبة كانت بدون دواب لعدم توفرها في تلك
لكي ينجيهم من هذه الغمة، حتى أنجاهم اهللا من التهلكة  -مستعينين به–يتضرعون إلى اهللا سبحانه وتعالى 

ولنا أن نتصور مدى تقرير هذه األسرة للعلم وحبها له لهذه الدرجة فقد كانت بطريقتها . 5ووصلوا دمشق بسالم
ستطاع التتر اللحاق بهم، فلم يكن في الوقت متسع إال للوصول بهم بدون هذه ستعرض نفسها للهالك لو ا

متاع، فما بالنا ومعهم هذه األثقال من الكتب التي تطلبت منهم وضعها في عربة وجرها بأنفسهم، ولكن اهللا 
  .سلمهم وأيدهم بنصره

رة األسرة العلمية قد ما كادت األسرة تحط رحالها في دمشق حتى شاع خبر قدومها بين الناس، إذ أن شه
سبقتهم إلى البالد، فقد كان أهل العلم عارفين من هو عبد الحليم ابن تيمية وأبوه مجد الدين أبو البركات ومدى 
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تضلعهم في العلم، فلم تمض سوى بضعة أيام حتى باشر الشيخ عبد الحليم التدريس ونشر العلم في الجامع 
وضع كريم بين الطلبة وعلماء المذهب الحنبلي، فلم تشعر األسرة األموي، ودار الحديث السكريه، وصار في 

  .6في دمشق بالغربة أو الوحشة بل باشرت حياتها كما لو كانت في حران
في ظل دروس أبيه تربى ابن تيمية وانتهى من حفظ القرآن الكريم منذ وقت مبكر، ودرس علوم الفقه والحديث 

س العلم والوعظ عند والده وبقية العلماء في حلقاتهم ويشاركهم في والعربية، وكان رغم صغر سنه يغشى مجال
المذاكرات العلمية، مما أدى إلى توسع عقله، ونمو مداركه، وتفتح ذهنه، فتحدث عنه معاصروه ومؤرخوه وكان 

عن  جل وقته يقضيه في مجالس العلم والذكر واالطالع، ولم يلتفت إلى مالذ الدنيا وحوائجها فذكر لنا البزار
أن والده دفع للشيخ أربعين درهما لكي يعطيها البن تيمية ترغيبا في حفظ : "شيخ ابن تيمية الذي علمه القرآن

يا (القرآن الكريم ووعده أن يعطيه مثلها كل شهر إن استمر في الحفظ، إال أن ابن تيمية رفضها وقال لشيخه 
  .7)سيدي إني عاهدت اهللا تعالى أن ال آخذ على القرآن أجرا

كان ابن تيمية مشهورا منذ الصغر بقوة ذاكرته وسرعة حفظه، وقد ورث هذه النعمة عن والده وجده حيث أنعم 
اهللا عليهم بها، وقد فاقهم فيها ابن تيمية، فذكر لنا تلميذه ابن عبد الهادي أن أحد شيوخ حلب قدم دمشق وسأل 

رة حديثا من متون الحديث، ثم طلب منه أن عنه فدلوه عليه فاختبر قوة حافظته بأن أملى عليه بضع عش
يسمعه إياها فقرأها عليه كأحسن ما يكون، ثم طلب منه أن يمحوها وأملى عليه عدة أسانيد ثم طلب منه أن 

لئن عاش هذا الصبي ليكونن له : (يسمعه إياها، فأسمعه إياها كالمرة األولى، فقام الشيخ الحلبي وهو يقول
  .8)شأن عظيم

  :شيوخه
، وابن 9عدة شيوخ منهم الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم يد الشيخ ابن تيمية العلوم المختلفة على لقىت

، والشيخ 13، والجمال يحيى بن الصيرفي12، والمجد بن عساكر11، والكمال بن عبد السيد10أبي اليسر
سمع مسند اإلمام أحمد  ، وخلق كثير وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مئتي شيخ،14شمس الدين الحنبلي

عدة مرات، كما سمع كتب الحديث الصحاح الستة وأخذ الفقه واألصول عن والده، كما تعلم العربية وبرع فيها 
 ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه ودرسه بنظر ناقد وعقل فاحص وال يخفى علينا أهمية هذا الكتاب الكبير

فيه في بعض مسائله، وانتقد مواضع  هكتاب سيبويه فخالففي النحو حتى إذا ما ذكر الكتاب عرف أنه 
ضعفه، وأخذ على سيبويه أخطاءه، كما حفظ ابن تيمية كثيرا من منثور كالم العرب ومنظومه، ودرس أحوال 

  .15العرب في الجاهلية كما اعتنى بدراسة تاريخ اإلسالم ودوله
  :نشاطه العلمي: ثانياً 

وهو دون العشرين، وقد أمده اهللا بقوة الذاكرة والحفظ وبطء النسيان وسرعة تأهل ابن تيمية للفتوى والتدريس 
فينساه، وتضلع بعلم  اً اآليات واألحاديث لالستدالل، حتى قال غير واحد أنه لم يكن يحفظ شيئ راستحضا

  .16"إن كل حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث": الحديث وحفظه فقالوا
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ه 683(عشرون سنة، فقام بوظائفه من بعده بمدة، فدرس بدار الحديث السكرية والده وهو ابن إحدى و  يتوف
، فذكر ابن تيمية درسا عظيما في البسملة بهر ءهـ، وحضر عنده مجموعة من العلماء والقضا)م 1285=

له،  الحاضرين به، فأثنوا عليه جميعا، وكان الشيخ تاج الدين الفزاري يحب ابن تيمية وشديد التعظيم واإلكرام
وقد أعجب بدرسه هذا كثيرا فعلق بخطه على درسه هذا، واوصل ابن تيمية خط والده فكان يجلس في كل يوم 
جمعة بالجامع، في نفس مكان والده لتفسير القرآن الكريم، فكان يورد في المجلس في تفسير القرآن العظيم 

ان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن ك: "قال البزار. 17نحو كراسين أو أكثر من حفظه بدون سابق تحضير
  .18"العظيم يشرع في تفسيرها فينقض المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها

تقدر بربع النهار لشرح القرآن الكريم، بدون أن يكون هناك  ساعات معنية كان رحمه اهللا قد جعل من وقته 
دع من حضر يقرأ ما تيسر له، ثم يشرع هو في تفسيره وكان غالبا سابق تحضير لما يريد أن يلقيه فقد كان ي

ما ينهي درسه لمصلحة السامعين، فإنه كان يفهمهم أنه لوال مضى الزمن المعتاد لزادهم في الشرح والتفسير، 
وكان ذلك من كريم خصاله فلم يكن يريد أن يضيق على الحاضرين ويحرجهم باستبقائهم أكثر من الوقت 

  .حرصا على أشغالهمالمعتاد 
كان مجلسه يضم كثيرا من طالب العلم فيغترفون من بحره الواسع لكثرة علمه وتبحره الواسع في شتى 

كان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير، من كثرة ما : "المجاالت ويصف لنا ابن كثير حالة مجالسه فيقول
هادة والعبادة، سارت بذكره الركبان في سائر األقاليم يورد من العلوم المتنوعة المحررة، مع الديانة والز 

  .19"والبلدان
فخلفه الشيخ ابن )م 1296=ـه 695(توفى الشيخ أبو البركات ابن المنجا شيخ المدرسة الحنبلية بدمشق سنة 

  .فيها فجمع بذلك شياخة المدرسة الحنبلية والدروس التي خلف فيها والده رحمه اهللا 20تيمية
بن تيمية حاسدون وحاقدون دسوا عليه في هذا الموضوع ليتمكنوا من النيل منه، فدسوا له عند كان للشيخ ا

القاضي جالل الدين الحنفي فوافقهم وأرسل إلى ابن تيمية يأمره بالحضور فلم يحضر مما سبب غضب 
ن سعوا في القاضي عليه إال أن األمير سيف الدين جاغان وكان محبا له انتصر له وتشدد في معرفة الذي

الشيخ فعرف أكثرهم فعزرهم فهدأت األحوال قليال واستطاع الشيخ ابن تيمية أن يواصل دروسه فجلس على 
  .21"َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ : " عادته يوم الجمعة مفسرا لقوله تعالى

  :تالمذته
اقف حميدة في الدفاع عن تخرج على يد الشيخ ابن تيمية علماء أفذاذ واصلوا طريقه وكانت لهم مو  لقد 

  :اإلسالم، من أمثال هؤالء
  :قيم الجوزيةالابن  اإلمام

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي اإلمام شمس الدين أبو عبد اهللا الدمشقي الحنبلي 
ع في بر  22)م1351= هـ751(وتوفى سنة  )م1292=هـ691 (المعروف بابن قيم الجوزية، ولد رحمه اهللا سنة
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علوم كثيرة من تفسير وفقه ونحو وحديث وفي علم األصول والفروع وفي علم الكالم، شهد له علماء كثيرون 
  .23"الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر النحوي واألصولي المتكلم: "بهذا، حتى قال عنه ابن العماد

القرآن والسنة وحقائق اإليمان منه، وليس هو  وال رأيت أوسع منه علما وال أعرف بمعاني: "قال عنه البغدادي
  .24"المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله

لقي ابن القيم مثل أستاذه كثيرا من األذى، فحبس عدة مرات وأوذي بسبب سيره على خط شيخه، فقد أنكر شد 
األخيرة بالقلعة  الرحال إلى قبر الخليل عليه السالم فحبس لذلك، كما حبس مع الشيخ ابن تيمية في المرة

كان رحمه اهللا يستغل جميع ، 25عنهووضع في مكان منفرد، وبقي في السجن إلى أن مات الشيخ فأفرج 
أوقاته في االستزادة من العلم، فكان طوال أيامه مشتغال بتالوة القرآن الكريم والتدبر في معانيه، والتفكير في 

  .26كثيرةآياته، ففتح اهللا عليه أبواب علوم 
  :افظ الذهبيالح

هو شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي، كان أحد أربعة حفاظ 
 (وتوفى سنة )1275= هـ673 (ولد سنة). تقي الدين( السبكي-الذهبي-البرازالي-المزيذلك العصر، وهم 

ساكر، والشيخ ابن دقيق العبد، وغيرهم، ، أخذ العلم من عدة شيوخ، منهم هبة اهللا بن ع27)1348= هـ 748
رجل : "برع رحمه اهللا في التفسير والحديث والتاريخ ورجالهم، وكان شيخ الجرح والتعديل، قال عنه السبكي
  .28"الرجال في كل سبيل كأنما جمعت األمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها أخبار من حضرها

  :الحافظ ابن كثير
هـ 700(عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي، ولد سنةالحافظ الكبير 

كان رحمه اهللا قليل النسيان، كثير االستحضار، فأفاده ذلك في ، 29)م1373= هـ774(وتوفى سنة) م1301=
والتاريخ وألف  وقد برع في علم التفسير، والحديث) أحكام التنبيه(سرعة التعلم، حتى ألف في صغره كتاب 

، "هو اإلمام المحدث البارع: "فيهما الكتب الكثيرة، أفتى وحدث حتى طارت شهرته في اآلفاق، قال عنه الذهبي
تتلمذ على ابن تيمية وكان محبا له متبعا لكثير من آرائه وفتاويه مثل مسألة الطالق حتى أنه أوذي بسبب 

، )البداية والنهاية في التاريخ(تفسيره للقرآن وكتابه له كثير من التصانيف في شتى العلوم مثل  , ذلك
 .30وغيرهومختصر تهذيب الكمال 

  :الحافظ ابن عبد الهادي 
هو الحافظ شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 

مبكي في الرد على ابن السبكي وكتاب تنقيح ، له تصانيف كثيرة منها الصارم ال31الحنبليالصالحي الفقيه 
 ) م1306=هـ705 (التحقيق في أحاديث التعليق البن الجوزي، المحرر في األحكام، العمدة وغيره، ولد سنة

  .32اهللاودفن بسفح قاسيون رحمه  ) م1344=هـ744 ( وتوفى سنة
  :الشيخة فاطمة بنت عباس
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مة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية، كانت من الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاط
العالمات الفاضالت ومن تالمذة الشيخ ابن تيمية، كانت تحضر مجالسه وتستفيد منه وٕاذا أشكل عليها أمر 
تسأل الشيخ وتلح عليه في ذلك، وكانت سريعة الفهم، كان الشيخ ابن تيمية يثني عليها ويصفها بالفضيلة 

بظاهر  )م1315=هـ714 (ان يستعد لها من كثرة سائلها، وحسن سؤاالتها، وتوفيت سنةوٕانه ك، والعلم
 .33القاهرة

  :الحالة السياسية في عهد ابن تيمية: ثالثاً 
السيل الجارف كل ما  حتاجعاش ابن تيمية في مجتمع فاجأته أحداث خطيرة اجتاحت العالم اإلسالمي كما ي

ل والشرق هبت رياح عاصفة اقتلعت كل ما كان للمسلمين من حضارة في طريقه من نبات وحيوان، ففي الشما
وجاه وسلطان على أيدي المغول، ولعل من األسباب التي أضعفت قوة المسلمين وأعجزتهم عن مقاومة الموجة 
الساحقة التي اجتاحت بالدهم ما كان داخل البالد من أمراض وعلل فرقت كلمتهم وشتت شملهم إذ انتشرت 

الة من أصحاب البدع والخرافات التي أبعدت العامة عن فهم الشريعة اإلسالمية على وجهها الفرق الض
، وغيرهم الطريق ممهدا أمامها لنشر مبادئها 35، والدروز34الصحيح، وقد وجدت هذه الفرق أمثال النصيرية

لى تلك الفرق إدخال الفاسدة لدى العامة، حيث كانوا ال يفهمون الشريعة اإلسالمية فهما صحيحا مما سهل ع
ما يريدون باسم الشرع، واألمر الذي جعلهم يقومون بمعاونة أعداء الدين في مهاجمة بالد المسلمين كراهية 

  .منهم لإلسالم وأهله
بعد تدمير بغداد قلب العالم اإلسالمي بحوالي خمس  )م1263=هـ661 (ولد ابن تيمية كما ذكرنا سابقًا سنة

عاصمة بغداد، فتساقطت بقية بالد العراق في يد التتر الواحدة تلو األخرى فنشأ ابن ، فأدى انهيار ال36سنوات
تيمية وهو يرى تخاذل المسلمين وتكاسلهم عن نصرة دينهم ما أدى بهم إلى هذا المصير، ثم تطلع الصبي 

حيث كان فإذا بذلك الخطر يتخطى بالد العراق إلى الشام   -وهو لم يتجاوز ست سنوات من عمره–الصغير 
الرعب قد سبقه إلى هذه المنطقة حتى يئس بعض أهل المدن من المقاومة ضد هؤالء الغزاة فأخذوا يقدمون 

، ومن لم يقدم لهم فروض الطاعة ذهبوا إليه بجحافلهم إلى 37فروض الطاعة والوالء إلى ذلك العدو الغاشم
بمحاصرة حلب حصارا  )م1260=هـ658(سنة عقر داره يدكون حصونه ويخربون بنيانه ويقتلون أبناءه فقاموا 

شديدا سقطت بعده في أيديهم فكان جزاؤها أن ذبحوا أبناءها وأكثروا فيها السلب والنهب والقتل، ولم ينج منهم 
، ثم واصلوا خطتهم في االستيالء على بالد الشام كله 38إال فئة قليلة جدا استطاعت االختفاء عن أعينهم

الحظ . انت لهم تلك المنطقة وتحكموا في رقاب المسلمين، يذيقونهم العذاب والهوانفد 39حتى وصلوا إلى غزة
ذلك كله ابن تيمية، وفي ظل الخنوع واالستسالم والذل من المسلمين أصاب التتر الغرور لكثرة انتصاراتهم 

إلذعان وٕاال أذاقوهم فأرسلوا إلى حكام مصر وكانوا من المماليك رسالة يهددونهم فيها ويطلبون منهم التسليم وا
كأس الذل والهوان، فكأنما كانت هذه الرسالة لطمة وجهت إلى المماليك أيقظتهم من رقادهم ليراجعوا حساباتهم 
ويناقشوا أنفسهم في سبب تخاذل المسلمين الذي مكن منهم عدوهم إلى هذه الدرجة، فأعلنوها حربا إسالمية 

وفي ظل .  عته وٕاعادة أمجاد األمة اإلسالمية إلى ما كانت عليهبرفع راية الجهاد في سبيل اهللا لنصرة شري
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الحكم ويوحد  يصل إيأن  40انشغال دولة المماليك بالخالفات الداخلية استطاع  األمير سيف الدين قطز
صفوف األمة ويجمع األمراء والحكام على غرض واحد وهو رد عدوان المغول وٕاعالء شأن األمة اإلسالمية 

فأيدهم اهللا " واإسالماه"لى تعاليم اإلسالم فأعلن ذلك للناس وجعل شعاره في المعركة ضد التتار ويعود بها إ
، فارتفعت معنويات المسلمين 41هـ658تعالى بنصره وهزم عدوهم شر هزيمة في موقعة عين جالوت سنة 

د قداري ودام حكمه بنرس الوعادت لهم الثقة بأنفسهم حين عادوا إلى اهللا، ثم تولى األمر بعد ذلك السلطان بيب
عشر عاما قضاها في محاربة التتر والفرنج واعتنى بأمر الجهاد عناية كبيرة إلعالء كلمة اهللا في  سبعة حوالي

األرض كما اعتنى بإقامة الشريعة اإلسالمية وتحكيم شرع اهللا في مختلف األمور ومحاربة المنكر بمختلف 
  .42صوره

د ابن تيمية وترعرع فرأى الخطر المغولي يحدق بالعالم اإلسالمي من جميع في ظل حكم السلطان الظاهر ول
جهاته وما زالت مخيلته تحتفظ بصورة فرار أسرته من حران هربا من المغول إلى مكان يؤويهم ويحميهم، ولم 

على طرد  يكونوا الوحيدين الذين فروا وٕانما كانت كثرة الفارين تؤثر أيضا على ابن تيمية فصمم على أن يعمل
هؤالء الكفار من ديار المسلمين متمسكا بكتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وهو يرى صور 

فكان له تأثير كبير فيما بعد . 43السواءالجهاد الذي حمل لواءه السلطان بيبرس ضد المغول والفرنجة على 
لى الدنيا واغتروا بها وهي زائلة فكان يذهب بنفسه حين تتهاون كثير من األمراء في رفع راية الجهاد وخلدوا إ

  .لدفعهم للسير إلى الجهاد مع بعض العلماء
قام الظاهر بيبرس بإحياء الخالفة العباسية في مصر ليأخذ حكمه الصورة الشرعية المستمدة من الخليفة 

ت القاهرة من أكبر المراكز لتصبح كل مقاليد األمور بيده، ثم قام بإنشاء المدارس وتشجيع العلماء حتى أصبح
العلمية والسياسية والحضارية في العالم اإلسالمي، بعد وفاة الظاهر تولى الحكم بعده ابنه الملك العادل وكان 

وكان رجال  44عمره سبع سنين فخلع لصغر سنه وتولى بدال منه أتابكه الملك المنصور سيف الدين قالوون
ي سبيل اهللا ضد أعداء الدين شرقا وغربا، فأوقع بالتتر الهزيمة سنة قويا شجاعا تقيا أعلى راية الجهاد ف

  .46كما هزم الصليبيين في طرابلس الشام وطردهم منها 45في حمص )م1282= ـه680(
واصل بعد وفاته ابنه الملك األشرف صالح الدين خليل طريق الجهاد فنازل قلعة الروم، ونصب عليها عشرين 

ة وثالثين يوما عنوة فقتل النصارى وسبى نساءهم وأبناءهم وسماها قلعة المسلمين، منجنيقا وفتحها بعد ثالث
وبعد وفاته تولى السلطنة أخوه محمد الناصر وكان عمر سبع سنين فاستولى على الحكم لصغر سنه عدة 

جهود  ، استطاع فيها أن يوحد47عامًا مماليك إلى أن كبر وتسلم زمام السلطنة ودام حكمه اثنين وثالثين 
وكانت فترة حكمه الممتدة جعلته أكثر . المسلمين ويعيد للدولة اإلسالمية قوتها وهيبتها في أعين أعدائها

  .السالطين معاصرة البن تيمية كما كانت أهم األحداث التي عاشها ابن تيمية من سجن واضطهاد في عهده
 قته بالمماليك في سير األحداثدور ابن تيمية في الجهاد ضد التتار وتأثير عال: المبحث الثاني

عانى المسلمون من التتار معاناة عظيمة، بل لعّلهم لم يعانوا ِمن قوم كما عانوا من التتار، ففي القرن السابع 
الهجري بدأ التتار الوثنيون يحتلون البالد اإلسالمية الواحدة تلو األخرى، ويعيثون فيها فسادا، ويرتكبون فيها 
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لتي ال يمكن وصفها، ووصلت ذروة إجرامهم باحتالل بغداد، عاصمة دولة الخالفة المجازر المرّوعة ا
 .هـ656العباسية، واستباحتها، وتدمير حضارتها، وٕابادة معظم أهلها في سنة 

وبعدما تمكن التتار من إسقاط الدولة العباسية، واحتالل العراق وأجزاء واسعة من العالم اإلسالمي، توّجهت  
حكم دولة المماليك الذين صّمموا على  تحت- آنذاك –الد الشام ومصر، وكان هذان البلدان أنظارهم صوب ب

صّد عدوان التتار، واالنتصار للمسلمين، فأعلنوا الجهاد، والتقوا مع التتار في معركة فاصلة حاسمة هي 
 .هـ كان النصر فيها للمسلمين658معركة عين جالوت بقيادة السلطان قطز في سنة 

  "غازان"موقف ابن تيمية من ملك التتار  :أوالً 
قصمت ظهر التتار، وأعادتهم إلى الوراء، إّال أنها لم تنِه طموحاتهم ) عين جالوت(وعلى الرغم من أن 

باحتالل الشام ومصر، واالنتقام من المماليك، وظلت بالد الشام مسرحا العتداءاتهم، خاصة مع انتشار 
ن بعض سالطينهم، الذين كانوا يتوجهون لإلقامة في مصر، تاركين بالد الخالفات في صفوف المماليك، وُجب

  .الشام دون حماية تذكر، ما جعلها فريسة سهلة للتتار
إلى إضعاف معنويات  أديوبالرغم من أن المسلمين عموما كانوا يتصّدون للتتار وٕافسادهم، إّال أن تطورا مهما 

محاربة التتار، هذا التطور تمثل بدعوى إسالم ملك التتار قازان المسلمين، واْلتباس األمر عليهم، وترددهم ب
، وٕاسالم قومه، فصار كثير من المسلمين يرون أنه ال داعي لمقاومة التتار ما داموا )غازان: وُيقال له أيضا(

  .48قد أصبحوا مسلمين، وبأنه ال فرق بين التبعية للمماليك أو التتار
ى حيلة لتشتيت معسكر المسلمين وٕاضعافه، ولكي يزيد من التفاف شعبه ويبدو أن إسالم قازان لم يكن سو 

حوله أظهر الفرح والسرور بذلك فنثر الذهب والفضة عليهم، وشهد الجمعة وصام رمضان، لإلمعان في 
تضليل المسلمين تسمى باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطلق على نفسه اسم محمود غازان، وعلى كل 

نطلت هذه الحيلة على قسم من المسلمين، واستطاع قازان أن ُيلحق الهزيمة بجيش المسلمين في حال، فقد ا
  .49)1300=هـ699(في ربيع األول من سنة ) موقعة قازان: وُتسمى أيضا(موقعة الخازندار 

 طلب منهو  50وقابله بعدها تحرك ابن تيمية مع مجموعة من العلماء وذهب حيث كان غازان معسكرا هناك 
األمان ألهل دمشق فأعطاه غازان وعدا باألمان بعد أن تكلم معه الشيخ كالما شديدا موضحا له فيه العدل، 
وكان الشيخ أثناء كالمه مع غازان يقرب منه ويخاطبه بصوت عال وغازان مصغي إليه بكليته رغم شدة 

أبوك : مين بالشام حيث قال لهلهجته كان مما قال ابن تيمية لغازان معترضا على طريقته في معاملة المسل
وجدك كانا كافرين ولم يفعلوا ما فعلت فعاهدوا ووفوا وأنت عاهدت وما وفيت وأنت تدعي اإلسالم وشهرت 

  .51المسلمينسيفك في وجه 
اللهم (له فأجابه ابن تيمية إلى طلبه فقال  عوه أن يدنأراد غازان أن تناله بركة دعاء الشيخ ابن تيمية فطلب م

هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه البالد  إن كان
والعباد وٕان كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل اإلسالم وأهله فأخذله وزلزله 

دمشق فأكل الجميع ما عدا ابن تيمية حيث لم ثم قام المغول بتقريب طعام إلى وفد ، ) دابرهودمره واقطع 
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كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من : يرض أن يطعمه وحين سأل عن سبب عدم أكله من الطعام قال
  .52الناسأغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار 

فحقن دماء المسلمين حين انتهت مهمة الوفد قرر العودة إلى دمشق خاصة وأن اهللا بلغ ابن تيمية ما أراد 
وخلص كثيرا من األسرى من يد غازان وردهم إلى أهاليهم، اعترض بعض العلماء المصاحبين البن تيمية في 

كدت تهلكنا معك فرفضوا مصاحبته في طريق : طريقته في مخاطبة غازان خوفا من بطش غازان وشعبه وقالوا
  .53طريقهالعودة واختاروا طريقا آخر غير 

المناداة باألمان قام التتر باالستيالء على الخيول  بعد بوعده بتأمين أهل دمشق إذ نجده ثاني يوم لم يف غازان
واألموال واألسلحة المخبأة عندهم بل قام جيشه بإشاعة الفوضى واالضطراب خارج دمشق قتل على أثرها 

وعددا من المساجد  حية، وقاموا بالسلب والنهب والتعرض للمسلمين فنهبوا الصال54جماعة من المسلمين
وأنزلوا في الناس النكبات قتال وتشريدا وسلبا، وأصيب الناس بأذى كثير على يد التتر، ابتداء باألنفس واألموال 

الكتب وبيعت رغم أنه مكتوب عليها الوقفية، وبلغ عدد القتلى من  نهبواوانتهاء بالمساكن والكتب حيث 
واتخذوا : "، ويقول في ذلك المؤرخ المقريزي55حوالي أربعة آالفالصالحية وحدها أربعمائة وعدد األسرى 

 ".56الجامع حانة يزنون ويلوطون ويشربون الخمر فيه

  ض المسلمين وملوكهم على قتال التتاريحر في تابن تيمية دور : ثانياً 
التتار وٕاسالمهم،  ل التتار الشنيعة اخذ ابن تيمية يرشد عموم الناس ويزيل ما التبس عليهم من أمرعابعد كل اف

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤالء " :وكان يدعو الناس باستمرار لقتالهم والصبر على ذلك،  يقول ابن كثير
التتر من أي قبيل هو، فإنهم ُيظهرون اإلسالم وليسوا بغاًة على اإلمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم 

هؤالء من جنس الخوارج الذين خرجوا على عليٍّ ومعاوية، ورأوا ابن تيمية   فجاء رد  الشيخ تقي الدين,   خالفوه
أنهم أحق باألمر منهما، وهؤالء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم 

الناس متلبسون به من المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء و 
إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني، فتشجع الناس في قتال   : ، وكان يقول للناس لذلك

   .57 "التتر وقويت قلوبهم ونياتهم، وهللا الحمد
وأراد ابن تيمية أن يتدارك الموقف قبل استفحاله فسارع وأرسل إلى ارجواش نائب قلعة دمشق حيث كان قد 

  .58واحدلم يبق فيها إال حجر  حتىال يسلمها لهم وأن يستميت في الدفاع عنها  تحصن بها بأن
وتقدم التتر بعد ذلك لمحاصرة قلعة دمشق فنصبوا لها عدة مجانيق وبالغوا في حصارها فقام نائب القلعة 

ساكن المحيطة ارجواش بالدفاع عنها وابن تيمية يشد من أزره ويعينه في هذا العمل العظيم فأحرق كثيرا من الم
بالقلعة حتى ال يستغلها التتر لضرب القلعة واالستتار بها، وقام ارجواش ومعه ابن تيمية وأصحابه بحفظ 
األسوار وأخرج ما عند الناس من أسلحة الستخدامها في الدفاع عن البلد وأصدر ارجواش أوامره بأن على كل 

قام ابن تيمية يحث الناس على القتال والجهاد فأخذ ، ثم 59من يستطيع حمل السالح أال يبيت إال على السور
يدور عليهم في األسوار لتثبيتهم مذكرا إياهم بوعد اهللا لهم بالنصر ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط في سبيل 
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اهللا، مما كان له أثر كبير في رفع معنويات المسلمين وتثبيتهم، فقد كان ابن تيمية رحمه اهللا مثال العالم 
مل فكان قدوة صالحة، فلم يكن يدور عليهم في الليل ويحثهم على السهر لحماية البلد ثم يعود إلى فراشه العا

لينام بل كان يتنقل بينهم ويعمل معهم كاألم الرؤوم مما كان له أطيب األثر في نفوسهم حيث ساعدهم على 
  .60الثبات جهادا في سبيل اهللا وحفظا للبلد وألرواحهم وأموالهم

يقف والمسلمون في القلعة موقف المتفرج إزاء انتهاكات التتر التي مارسوها ضد المسلمين فقد خرجوا من  ولم 
القلعة وأغاروا على التتر وألحقوا بهم الهزيمة ونكلوا بهم فقتلوا البعض وسبوا آخرين ثم عادوا إلى القلعة سالمين 

61. 
  :دور ابن تيمية في غزوة الجرد والروافض: ثالثاَ 
د أن استتب األمر في دمشق للسلطان الناصر قام نائب السلطنة بالشام جمال الدين آقوشاألفرم بتجهيز بع

جيش لمحاربة أهل جبال الجرد وكسروان وكان الذي دفعه إلى ذلك هو الشيخ ابن تيمية فقد كان رحمه اهللا قد 
عارضون من يمر بهم من عسكر وكانوا ي 62الحظ أن أهل هذه الجبال كانوا يعينون التتر على المسلمين

المسلمين لمحاربة هؤالء وأعلن أنهم بغاة خارجون على اإلمام وأن هذه الغزوة ستكون  زمالمسلمين فحرك ع
جهادا في سبيل اهللا فالتف حوله المسلمون وخرج معه أصحابه واتجه العسكر اإلسالمي إلى جبال الجرد 

كهم ويثبتهم وقاتلوهم ستة أيام أظهر فيها ابن تيمية من وكسروان وحاصروا الجبل  وكان ابن تيمية يشار 
ضروب الشجاعة والثبات ما يعجز عنه األبطال إذ اشترك مشاركة فعالة في مقاتلة هؤالء الروافض فلم يثبتوا 
له فبعد ستة أيام قتل فيها كثير منهم طلبوا األمان فكف المسلمون عن قتالهم وطالبوهم بما نهبوه من العسكر 

المي أثناء فراره من التتر فأحضروا كثيرا من المال والسالح والخيول ثم حضر مشائخهم إلى الشيخ ابن اإلس
 على تيمية فاستتابهم وبين لهم فساد عقائدهم وأنها خارجة عن طريق اإلسالم الصحيح وكان ذلك خيرًا كبيراً 

  .63األمة اإلسالمية من اهللا ثم على يد ابن تيمية
  :شقحبتيمية في معركة تلدور ابن : رابعاً 

عزم التتر على معاودة الكرة بالهجوم على الشام والوصول إلى مصر، فتخاذل كثير من الناس عن مدافعتهم 
ورغب أكثرهم بالفرار بنفسه وأهله فاضطربت أحوال البالد وانتشر الغالء وبذل الناس أمواال طائلة في سبيل 

في وجه هذا التيار الجارف فكثف من دروس الجهاد ورغب في  الفرار من الشام ما دفع ابن تيمية للوقوف
ن وبذل األموال في الدفاع عن اإلسالم وفي االستعداد للجهاد وتجهيز جيش يالدفاع عن اإلسالم والمسلم

  .64المسلمين بدال من الهرب إلى خارج البالد
أن انتدبه نائب الشام جمال الدين كان لشخصية ابن تيمية الفذة وقدرته على استنفار الهمم ودفعها للجهاد 

األفرم وبقية أمراء الجيش اإلسالمي الستنفار أهل مصر للجهاد وحث السلطان على مساعدة أهل الشام فرحل 
من يومه وجد في المسير حتى وصل إلى السلطان واستحثه على تجهيز العساكر لنصرة مسلمي الشام وكلمه 

عن المسير ولم يخش أميرا وال سلطانا في قول الحق، فأنكر عليهم  بلهجة شديدة حين رأى تقاعسهم وتخاذلهم
أخذهم أموال الشام واالستفادة منه ومن خيراته في وقت السلم وفي وقت الحرب يتخلون عنه ويخذلونه ثم أخذ 
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يبين لهم أنهم ولو لم يكونوا سالطين الشام، وحكامه وطلب منهم أهل الشام النصر لوجب عليهم نصرتهم 
إن كنتم أعرضتهم عن الشام :" ، وقال للسلطان عبارة قوية وصريحة جدا 65وهم حكامه وسالطينه؟ فكيف

لو ُقدر أنكم لستم حكام الشام :" وقال له في كالم صريح وواضح ،  " وحمايتها أقمنا سلطانا يحوطه ويحميه
  . "!!فكيف وأنتم حكامه وسالطينه؟, وملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر 

ولم يزل بهم يحثهم ويعظهم حتى خرجت جحافل جيوش المسلمين من مصر وتالقت رايات المسلمين في 
وأخذوا في االستعداد وقد 66"ففرح الناس فرحا شديدا بعد أن كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم", الشام 

، علم ابن تيمية 67ات والمدافعة حتى الموتقويت نفوسهم ونياتهم لقتال التتر وتعاهد األمراء والعامة على الثب
مدى تأثير الراحة النفسية للجيش اإلسالمي، فخرج لجيش حماة المرابط في المرج لتقوية نفوسهم وٕاعالمهم بما 
اتفق عليه أهل الشام من نجدتهم ومعاونتهم وبشرهم وبين لهم ابن تيمية أنهم منصورون هذه المرة ال محالة 

  .68"إن شاء اهللا تحقيقا ال تعليقا: "اء قل إن شاء اهللا، فيقولفكان يقول له األمر 
  :ابن تيمية يشارك في القتال بنفسه: خامساً 

، وكان البن تيمية دور كبير في تثبيت العساكر وتقويتهم فقد )م1303=ـه702(وحدثت المعركة في رمضان
التتر، وأفطر هو أيضا معهم مستدال على  دار على األجناد وأفتاهم بالفطر أثناء القتال لكي يتقووا على قتال

ثم وقف ابن . 69"إنكم مالقو العدو غدا والفطر أقوى لكم"ذلك بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح 
تيمية موقف الموت وشارك في القتال وأظهر من ضروب الشجاعة ما يعجز عنه األبطال فارتدى عدة القتال 

ما كان 70رة اإلسالم والمسلمين، ثم خاض بنفسه المعركة والتحم مع جيش المغولوالتجأ إلى اهللا بالدعاء لنص
الجنود فثبتوا في أرض المعركة إلى أن استطاعوا حصر التتر في سفح جبل هلك على معنويات له أثر كبير 

قتلوا منهم فيه كثير منهم عطشا فأرادوا الخروج إلى الماء فتركهم المسلمون إلى أن خرجوا ثم أطبقوا عليهم و 
  .72، وكانت الهزيمة التي حلت بهم ساحقة 71رالكثي

وقد كان البن تيمية دور كبير في حماية المسلمين والعالم أجمع من التدفق المغولي إذ أن انهزامهم في هذه 
وحد من نشاطهم في اكتساح العالم، ومن خالل هذا االستعراض المختصر لجهد عالم  زحفهمالمعركة أوقف 

علماء المسلمين في وقت األزمات التي تمر بها األمة اإلسالمية ينكشف لنا أن األدوار التي يمكن  واحد من
فليس جهدهم , أن يقوم بها العلماء في نصرة المسلمين ورفع الظلم عنهم متعددة المشارب ومتكاثرة الجهات 

فمع أن , دث في بالد المسلمين منحصرا فقط في جمع األموال وال في إلقاء الخطب والكلمات المنكرة لما يح
فهناك الدعم المعنوي , إال أن هناك أدوارا أخرى تنتظر من يقوم بها منهم , ذلك واجب وهو أمر مهم 

بل , واإليماني للمجاهدين وهناك التوجه نحو األمراء والملوك وحثهم على الجهاد في سبيل اهللا وٕالزامهم ذلك 
  ن مصلحة المسلمين يجب أن تكون مقدمة على كل مصلحة أخرىأل, وتهديدهم وتخويفهم إن لزم األمر 

  عالقة ابن تيمية باألمراء والسالطين المماليك وموقفه منهم: المبحث الثالث
  :رأي ابن تيمية في شرعية المماليك بالحكم: أوالً 
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ماليك إذا غير متيسرة في زمنه، وأن دولة الم اإلسالميةابن تيمية حقيقة أن الخالفة على أصولها  عرف
مر من خالفة النبوة إلى الملوك ليس لنقص انتقال األ إن: الشريعة، كانت ملك ورحمة، وقال أحكامالتزمت 

  "73عليكمفيهم فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعًا، فإنه كما تكونون يول 
السلطان والوالية  فالقدرة هو" أساس التغلب والقدرة  ىويرى ابن تيمية شرعية ملك السالطين في مصر عل

فالسلطان المتغلب في مصر هو أقدر  فذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الواجب ما ليس على غيرهم
  " 74مره أسلطان ينفذ به  هاألمة، ول

  من الملوك والسالطين األمورشروط ابن تيمية في والة 
ال يشترط في الوالية من العلم : " لة فقالالم والعديرى ابن تيمية انه يشترط في والة األمور بعد خالفة النبوة الع

مانة والقوة ، ن يتحقق في ولي األمر ركني الوالية من األأ، و 75" أكثر مما يشترط في الشهادة ةوالعدال
مور، فالوالة وكالء أو اجراء مر أمينًا وٕاال لن تستقيم األن يكون ولي األأواالحاديث النبوية تدل على وجوب 

م طبيعة عملهم التصرف في شؤون البالد والعباد من خالل مبدأ التوكيل من قبل العلماء وجمهور تتطلب منه
األمانة ترجع إلى خشية اهللا وأال " المسلمين فإذا لم يكن أمينًا ضاعت حقوق الجميع، لذلك يرى ابن تيمية أن

  .76"يشتري بآيات اهللا ثمنًا قليال وترك خشية الناس
عمال المسلمين أصلح من يجده أمر ان يتولى على كل عمل من اءة فيجب على ولي األكما يشترط فيهم الكف

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْألََماَناِت ِإَلى {: قول اهللا عز وجلب، واستدل هو الكفاءةلذلك العمل أي أن االساس 
  .77}َأْهِلَها

للويالت من الوزراء والتواب عنه في االقاليم كاألمراء او  ن يبحث عن المستحينأمر العام فيجب على ولي األ
المحافظين والقضاة وغيرهم، وعلى كل واحد من هؤالء فيما فوض إلية واستنيب فيه أن يستعمل أصلح من 

ذا الحق مقيد بتحقيق المصلحة العامة، ومراعاة ظروف هيجده، ليس اختيار اإلمام للوالة حقا مطلقًا وٕانما 
فليس "لتزام بتعيين األكفاء االكثر تأهيًال للوالية، بل إن اختيار الوالة واجب عليه وليس حقًا له، األمة، واال

عليه أن يستعمل إال األصلح الموجود، وقد ال يكون في موجوده من هو صالح لتلك الوالية، فيختار األمثل 
دى األمانة وقام أبحقها، فقد  الوالية فاألمثل في كل منصب بحسبه، فإذا فعل ذلك بعد االجتهاد التام، واخذ

  .78"بالواجب في هذا
  :العدول عن األصلح خيانة هللا ورسوله -2

العدول عن االحق واألصلح غلى غيره، ألجل قرابة بينهما، أو صداقة، أو اتفاق في المذاهب، أو لرشوة 
ق، او عداوة بينهما فقد خان يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من األسباب، أو لضغن في قلبه على األح

  .79}َواْعَلُموا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ {: اهللا ورسوله فيقول اهللا تعالى
خان ، فيكون قد يستحقهعن الرجل لحبه لولد قد يؤثر في بعض الواليات، أو يعطيه ما ال : " ويشرح ذلك بقوله

و محاباة من يداهنه في بعض الواليات أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله او حفظه، يأخذ ما ال يستحقه، أ
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ن المؤدي لألمانة مع مخالفة هواه، يثبته اهللا فيحفظه في أهله أمانته، و أفيكون قد خان اهللا ورسوله، وخان 
  .80"هله، ويذهب مالهأذل وماله بعده، والمطيع لهوا يعاقبه اهللا بنقيض قصده، في

  :الراعي اختيار في األمة تحكيم -4
ال  األمةوقد قامت األدلة الكثيرة على أن ... تحكيم األمة في اختيار الخليفة حكمها حكم اهللا :" قال ابن تيمية

  "81تجتمع على ضاللة، بل ما أمرت به األمة فقد أمر اهللا به ورسوله
وا يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليًال، فإنهم إن المسلمين إذا اجتمعوا وكثر " وقال

في حال االجتماع ال يجتمعون على مخالفة شرائع اإلسالم كما يفعله الواحد واالثنان، فإن االجتماع والتمدن ال 
  "82ه قانون عدليمعيمكن إال 

  :والخروج عليه األمرطاعة ولي 
اإلمام في كل ما يأمر به، بل ال يوجبون طاعته  ةالسنة والجماعة ال يوجبون طاع أهلوٕان : "يقول ابن تيمية

مرهم أكان إمامًا عادًال، واذا  ٕانإال فيما تسوغ طاعته في الشريعة، فال يجوزون طاعته في معصية اهللا و 
هاد في سبيل اهللا، بطاعة اهللا أطاعوه مثل أن يأمرهم بإقامة الصالة وايتاء الزكاة والصدق والعدل والحجم والج

فهم في الحقيقة إنما أطاعوا اهللا، والكافر والفاسق إذا أمر بهما هو طاعة اهللا لم تحرم طاعة اهللا وال يسقط 
يطيعونهم في ضمن  عندماأهل السنة ال يطيعون والة االمور مطلقًا، و ... وجوبها ألجل امر ذلك الفاسق بها 

  ".83مالرسول صلى اهللا عليه وسل ةطاع
والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم بعدل أو قسم بعد لنفذ حكمه وقسم، ومن أمر " رج ايضًا ويع

عين على ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، وانه ال بد من إقامة الجمعة أبمعروف او نهى عن منكر 
  ".84الجامع

وقتالهم بالسيف، فمن حق الرعية أن ئمة و الخروج على األأيفرق ابن تيمية بين عدم الطاعة وحمل السالح 
ترفض طاعة اإلمام الفاسق وأن تنتقد مسكله، ولكن ليس من حقها حمل السالح ضد ولي األمر ما دام مقيما 

خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتعملون عليهم " للصالة تصديقا لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  ". 85تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم ويعملون عليكم، وشرار أئمتكم الذين

 حتى لوئمة وقتالهم بالسيف، نهم ال يرون الخروج على األأهل السنة أالمشهور من مذهب : " ويقول ابن تيمية
كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة، ألن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 

دنى ولعله ال تكاد تعرف طائفة خرجت وال فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام األ الحاصل بظلمهم بدون قتال
على ذي السلطان إال وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزالته، واهللا تعالى يأمرنا بقتال كل 

  .ظالم وكل باغ كيفما كان وال أم بقتال الباغين ابتداءاً 
لكي تجب طاعته ما دام قد جمع شمل المسلمين الحكم بخالفة النبوة لم يستمر في يرى ابن تيمية أن الحكم الم

داموا قائمين بالصالة وشعائر االسالم وحماية الدولة  فالحكام بعض هذه المرحلة ،  ةالتاريخ إال ثالثين سن
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عليهم  اإلسالمية، تجب طاعتهم في غير المعاصي أما المعاصي فتستنكر عليهم، ولكن ال يسوغ الخروج
 .86لسالطين لمماليك وبذلك التقى عمله مع رأيهكان  يدعو إلى طاعة وقتالهم، ومن أجل ذلك 

  عالقة ابن تيمية باألمراء والنواب: ثانياً 
كان الشيخ ابن تيمية على عالقة حسنة مع الحكام الذين يقدرون العلم والدين فلم يستطع المغرضون أن 

 أن  العكس نجدهم يسارعون لنجدته ويضربون بيد من حديد على يوغروا صدور األمراء عليه بل على
  .المغرضين والواشين

أما بعض األمراء الذين ال هم لهم سوى الحكم مع قلة العلم والمعرفة فقد وجد أصحاب النفوس المريضة من 
 .أعداء الشيخ الطريق إلى نفوسهم لتنفيذ مآرابهم وخططهم فنال الشيخ منهم األذى عدة مرات

  :جاغان الدين سيف باألمير تيمية ابن القةع -1
من أمراء دمشق كان على درجة كبيرة من الديانة والخير، يعرف البن تيمية قدره وكان معجبا به يحاول جهده 

=  ـه689(دفع األذى عنه وعن أصحابه، وحين وقعت للشيخ ابن تيمية محنة الصفات والتجسيم حيث في عام
حول الصفات، فضاقت نفوس  حماة على مسألة سئل عنها من مدينة جواباً  ابن تيمية  كتب) 1290

وهم يعلمون براءته ولكنهم ال   المتعصبين، فأخذوا الجواب وسعوا به إلى القضاة والفقهاء، واتهموه بالتجسيم
يستطيعون اتهامه بأمور أخرى لزهده وترك المزاحمة على المناصب، وأمر قاضي الحنفية بالنداء في البلد 

ابن تيمية، حيث آذاه بعض العامة، كما ألقي بعض أصحابه وتالمذته في  الن العقيدة التي كتبهاببط
ثم بادر سيف الدين جاغان وأرسل طائفة فضرب المنادي وجماعة ممن حوله وأخرق بهم فرجعوا  ،87السجون

الرسل واألعوان مضروبين في غاية اإلهانة  ثم طلب سيف الدين جاغان من قام في ذلك وسعي فيه فدارت 
انتصر له هذا األمير ودفع عنه األذى، وشدد في عقاب المتسببين في ذلك وعزر عليهم في البلد فاختفوا و 

 .88جماعة منهم
  :األمير جمال الدين آقوشاألقرمعالقة ابن تيمية ب 

يمية محبة كان يكن للشيخ ابن ت. كان نائبا في الكرم تنقل بين مصر والشام إلى أن استقر بنيابة دمشق
في سنة و  عظيمة ويحاول جهده أن يبعد األذى عنه ،وكان قد وقف مع ابن تيمية وقفة كتبها له التاريخ 

وسؤاله عن اعتقاده، في  حين جاء مرسوم من السلطان بمصر، بإحضار ابن تيمية) م1306=هـ 705(
نوا يدلسون على الشيخ كا  مصر في العقيدة الوسطية حيث أن المتعصبين وزعماء الصوفية عن كتاباته

ونه في عقيدته وكانوا يحرضون السلطان على الشيخ، فوصل كتاب من السلطان في تلك بإحضار همويت
القاهرة، فتوقع األقرم حدوث الشر له فأشار عليه بعدم الذهاب على أن يراسل هو السلطان ويحاول  الشيخ إلى

إال أنه لم يبال بذلك وتوجه إلى  سيوجههاإصالح القضايا بينهما، ورغم علمه بشدة المهمة التي 
  .89العتقاده أن في هذا مصالح كثيرة مصر

  :سالر األميرب تيمية ابن عالقة - 2
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من األمراء المماليك، كان نائبا في مصر وشريكا لبيبرس الجاشنكير في الحكم، وكان كثير المحبة للشيخ،  
مير سيف الدين سالر نائب مصر ر األأحضوكان ابن تيمية قد سجن عدة مرات في مصر، في إحداها 

الحنفي، والفقهاء ةوقاضي المالكيقاضي و  ةالشافعيكانوا قاضي القضاة الثالثة وجماعة من الفقهاء فالقضاة 
حين حاول   الباجي والجزري والنمراوي، وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية، ولكن لم يستطع، لكنه

مر بقتل ابن تيمية بعد فتواه بمنع االستغاثة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيبرس الجاشنكير في إصدار أ
وغيرها من الفتاوى التي لم تناسب حاسديه رفض سالر هذا القرار ودافع عن الشيخ ابن تيمية إلى أن جعل 

منزله،  استضافه فيوبعد خروجه  .لحمايته من كيد أعدائه ومؤامراتهمبدل القتل من أجل  الحكم السجن فقط
، وكان يحاول بقدر 90ورغب في إقامته في مصر ليستفيد أهلها من علمه ودينه بدال من ذهابه إلى الشام

  . استطاعته حماية الشيخ من غضب أعدائه وخصومه
  مهنا الدين حسام باألمير تيمية ابن ةعالق - 3

لدى ابن تيمية وأصحابه، كان األمير حسام الدين مهنا بن عيسى، أمير العرب في بادية الشام، معروًفا 
وحصل أن سافر إليه الشيخ شرف الدين ابن تيمية، ومجموعة من رفاقه، لتحريِضه على الجهاد، لما وصلت 

، واستقبلهم استقباًال حسًناوهو أيًضا رجٌل لُه مكانة ) م1301=ـه700(األخبار بتحرك التتار لغزو الشام، سنة
إلى مصر وشفع للشيخ ليخرج من السجن، ُقِبلت شفاعُته، وخرج ابن تيمية ، لذا لمَّا َقِدم 91المماليكلدى أمراء 

وغَلَبت تلك الشفاعُة المبنية على صلة سياسية باألمراء، حكَم ابِن مخلوف  ) م1308=هـ707(يوم الجمعة 
  .القضائي

ه منها إلى القاهرة، وحضر بنفسه إ لى السجن إلى وكان األمير ُحسام الدين مهنا بن عيسى في دمشق، وتوجَّ
ففِرح خلٌق كثيٌر : " ، قال ابن عبد الهادي92الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فأخرجه بعد أن استأذن في ذلك

وا بذلك ُسروًرا عظيًما، وحزن آخرون وغضُبوا    .93"بخُروجه وُسرُّ
  عالقة ابن تيمية بالسالطين المماليك: ثالثاً 
  :الجاشنكير بيبرس بالسلطان تيمية ابن عالقة -1

كان األمير بيبرس الجاشنكير يكن العداوة والكراهية للشيخ ابن تيمية وحين ارتقى إلى السلطة القى منه ابن 
لديه وال  تيمية األمرين بتحريض من شيخ األمير بيبرس الجاشنكير الشيخ نصر بن المنبجي، الذي كان أثيراً 

عاه السلطان بيبرس وفي اليوم الثاني ، كانت أولها عندما استد94يرفض له طلب، فسجن الشيخ عدة مرات
عقد له مجلس المحاكمة، وكانت التهمة مسألة الصفات وعندما بدأ الشيخ بالجواب قال له  القاهرة لوصوله
كيف يحكم فّي وهو : ابن مخلوف قال :من الحاكم فّي؟ قيل: أجب، ما جئنا بك لتخطب، فقال الشيخ: القاضي

مهنا   ، وبقي فيها سنة ونصف، حتى جاء األمير95حبسه في القلعةخصمي؟ وغضب غضبًا شديدًا فقرروا 
  .96وأخرجه من السجن بن عيسى

كان في إحداها سيصدر أمر بقتل الشيخ، فدافع األمير سالر عنه فحماه اهللا ودفع عنه األذى، كما كان 
حيث شجعهم الحكام في الجاشنكير يكره ابن تيمية لمحاربته للصوفية الذين يدعون أن اإلنسان مسير ال مخير 
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ذلك، إذ القى هوى في نفوسهم فبذلك يستطيعون التحكم في الشعب، فيما أنهم مسيرون إذا فليقبلوا تحكم 
فهذه إرادة اهللا ال خيار لهم فيها فأخذ ابن تيمية يحارب هذا الفكر ومدعيه، إلى أن تنبه كثير  الظلمةالسالطين 

رجع بعضهم إلى طريق الحق والصواب، فأيد اهللا سبحانه وتعالى من أتباع الصوفية فانشقوا على أنفسهم و 
 .97عبده ابن تيمية ومكنه ودحر عدوه وأزال سلطانه

  : محمد الناصر بالسلطان تيمية ابن عالقة - 2
في بداية سلطنة الناصر لم يكن له رأي أو تصرف في الحكم لصغر سنه فقد كان له االسم فقط فلم يكن 

يمية، أو غيره أو حتى عن نفسه لتسلط األمراء عليه واستئثارهم بالسلطنة دونه، لذلك يستطيع الدفاع عن ابن ت
كان يراقب األحوال واألوضاع من بعيد، تطل من عينه نظرات الحزن واألسى على ابن تيمية وهو ملقى في 

صدره اإلفراج ، واستقر في الحكم حتى كان أول أمر أ98السجن، لذلك ما أن عاد إلى السلطنة للمرة الثالثة
عن الشيخ وٕاحضاره من سجن االسكندرية وٕاكرامه، وقد بلغ من محبته للشيخ وتعظيمه له أنه كان جالسا في 
مجلس الحكم والقضاة واألعيان محيطون به فإذا به ينهض واقفا الستقبال الشيخ واحتضانه ثم يأخذه إلى 

ى مجلسه ويجلسه بين يديه ويثني عليه أمام خصومه الشرفه ويستفتيه في قتل أعدائه من العلماء ثم يعود به إل
  .99ثناء كثيرا مما زادهم غيظا وكمدا

إن : "لقد بلغ من كثرة محبة السلطان للشيخ وٕاجالله أنه كان يقبل يده وحين حاول ابن تيمية سحبها منه قال له
يمية يرسل له السلطان يستدعيه لم نقبل يدك نقبل يد من؟ وأنا لم أقبل يد أحد سواك وكان إذا انقطع عنه ابن ت

إليه يطلب منه النصيحة فيقدمها له، وينكر كثيرا من المنكرات التي أحدثتها الناس فيأمر السلطان بالعمل بما 
أشار عليه ابن تيمية، لدرجة أن السلطان عزل والي دمشق بإشارة ابن تيمية حين بلغه استبداده بأهل دمشق 

  .100م، وتنكيله بالعلماء األفاضل حين نصحوه بالعدلوانتزاعه األموال الكثيرة منه
كان لهذه المكانة التي وصل إليها ابن تيمية لدى السلطان الناصر أن تألب عليه خصومه وزاد حسدهم له، 
فقد صار له مكانة كبيرة لدى السلطان لدرجة أنه يعزل ويولي الوالة والقضاة، فماذا سيفعل بهم السلطان لو 

ن تيمية، فما عليهم إال أن يسيئوا العالقة بينهما، ويحاولوا إبعاد الشيخ ابن تيمية عنه، فكذبوا شكاهم إليه اب
عليه وأوغروا صدر السلطان ضده، متهمين الشيخ بأنه يريد سلب الملك من السلطان، مستدلين بجذبه لقلوب 

صحة هذا الخبر، فلم يكترث العامة، ومحبتهم والتفافهم حوله، فأحضر السلطان ابن تيمية وسأله عن مدى 
أنا أفعل : "ابن تيمية لهذا الكالم وأجابه بكل هدوء واطمئنان وثقة بالنفس ورفع صوته ليسمعه خصومه فقال

فضحك السلطان كثيرا وصدقه، لنزاهته وترفعه عن " واهللا إن ملكك وملك المغول ال يساوي عندي فلسين! ذلك
قد تولى أي منصب في السلطة ولم  يتلقى من الدولة أي أجر  فلم تذكر المصادر أن ابن تيمية المناصب

، ولوال المحبة العميقة التي يكنها السلطان للشيخ ألهلكه بكثرة ما يسعى ضده 101مقابل أي عمل 
  .المغرضون، من أقاويل زورا وبهتانا ينسبونها إليه

السلطان، بحيث يبعده عنه إبعادا فكر خصوم ابن تيمية في طريقة جديدة يستطيعون بها أن يدسوا ضده لدى 
كليا، فبحثوا ونقبوا طويال إلى أن عثروا للشيخ على فتوى قديمة أخذوها وذهبوا بها إلى السلطان وهم فرحون 
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فقد نجحوا هذه المرة في الكيد له ألن ابن تيمية هذه المرة قد مس اعتقاد السلطان، وهو متمسك برأيه مهما 
ذلك، وابن تيمية كان يعرف خصومه ال يمكن أن يتنازل عن رأيه إرضاء  حاول ابن تيمية اقناعه بعكس

لخاطر السلطان طالما أنه على الحق والصواب، فكان أن وجدوا له فتوى كان قد أصدرها بمنع االستغاثة 
بالرسول صلى اهللا عليه وسلم بشخصه وأن هذا شرك صريح باهللا سبحانه وتعالى، فيجوز االستغاثة بالرسول 

اهللا عليه وسلم والتوسل بدعائه وشفاعته يوم القيامة ال بذاته، مستدال بما حدث في عهد عمر بن صلى 
الخطاب رضي اهللا عنه حين تشفع بسيدنا العباس فلو كان يجوز التشفع بسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم 

زيارة قبره الشريف عليه ، كذلك رأى ابن تيمية في مسألة السفر ل102بعد وفاته لما تركه عمر إلى العباس
  الصالة والسالم وبقية قبور األنبياء عليهم السالم والصالحين حيث منع ابن تيمية شد الرحال لزيارة القبور

أصدر السلطان مرسوما باعتقال الشيخ، ووضعه في قلعة دمشق ومنعه من الفتوى ومالحقة أصحابه وتالمذته 
الشيخ ابن تيمية في سجن القلعة إلى أن انتقل إلى رحمة وظل  )م1326=ـه726(وتعزيرهم، وذلك في سنة

 .103اهللا
  محنة ابن تيمية في سجون  المماليك : رابعاً 

  : كالتالي ويمكن تلخيصهاحكم المماليك لمصر والشام  أثناءسجن ابن تيمية عدة مرات 
  :المرة األولى

النصارى في السويداء وقع منه  حيث كان هناك أحد ) م1294=ـه693(سجن ابن تيمية ألول مرة في سنة 
تعرض للنبي صلى اهللا عليه وسلم، فطلع الشيخان زين الدين الفارقي، وتقي الدين ابن تيمية في جمع كبير 
من الصلحاء والعامة إلى النائب عز الدين أيبك الحموي، وكلماه في أمرها، فأجاب إلى إحضاره وخرجوا، فرأى 

وهرب . فرجمته الخلق بالحجارة. إنه خير منكم: معه بدوي، فقال الناس عساف، فكلموه في أمره، وكان
وٕاال فهو مسلم يحب اهللا ورسوله، ولكن ثارت نفسه . عساف، فبلغ ذلك نائب السلطنة، فغضب الفتتان العوام

السبعية التركية، وطلب الشيخين، فأخرق بهما، وضربا بين يديه، وحبسا بالعذراوية، وضرب جماعة من 
بس منهم ستة، وضرب أيضًا والي البلد جماعة، وعلق جماعة، ثم سعى نائب السلطنة كما لقن في العامة، وح

إثبات العداوة بين النصراني وبين الذين شهدوا عليه من السويدا ليخلصه بذلك، وبلغ النصراني الواقعة فأسلم، 
تاهم في حقن دمه بعد اإلسالم، وعقد النائب مجلسًا، فأحضر القاضي ابن الخويي وجماعة من الشافعية، واستف

ثم أحضر الشيخ . وأحضر الشيخ زين الدين الفارقي، فوافقهم، فأطلق ،مذهبنا أن اإلسالم يحقن دمه: فقالوا
تقي الدين، فطيب خاطره، وأطلقه والجماعة بعد أن اعتقلوه عدة أيام ثم أحضر النصراني إلى دمشق فحبس، 

  .104وشق ذلك على المسلمينوقام األعسر المشد في تخليصه، فأطلق 
  :لمرة الثانيةا

هـ نجح خصوم ابن تيمية في مصر بالدس ضده لدى األمير بيبرس الجاشنكير، فأمر بحضوره 705في سنة 
، فسار إليهم الشيخ غير هياب وال وجل كعادته في مواجهة األمور والصعاب بنفس 105على البريد إلى مصر

لم ما يبيت له أعداؤه في مصر حيث كان أتباعه ومحبوه في الشام وال مطمئنة واثقة بالنصر اإللهي وهو يع
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إال أنه يعلم أن اهللا تعالى لن يتخلى عنه وسيمنحه الكرامة ال المهانة، ورغم ما كان . يعرفه في مصر إال القليل
أخويه  فلم يكد ابن تيمية يحط رحاله مع. 106يتوقعه من شر فإنه رأى أن في ذهابه إلى مصر مصالح كثيرة

في مصر حتى استدعى إلى مجلس عقد له في القلعة بتدبير من خصومه حضره كبار القضاة ورجال الدولة 
إن اهللا فوق العرش : وواجهوه مباشرة باالتهام وادعى عليه قاضي المالكية زين الدين بن مخلوف بأنه يقول

هللا والثناء عليه ليرد على هذا االدعاء خ يستفتح كعادته بحمد ايحقيقة وأن اهللا يتكلم بحرف وصوت فأخذ الش
اجب على االتهام فعلم الشيخ أنها محاكمة اتهام ال محاكمة إثبات حق أو مجلس . فزجر وقيل له ال تخطب

كيف تحكم في : فقال له ابن تيمية ,ابن مخلوف: همن الحاكم فّي؟ فقيل ل -ومن حقه ذلك–فسأل ,  مناظرة
وأمر بحبسه في الجب بدون االستماع إلى مدى صحة نسبة هذا  وأنت خصمي؟ فغضب عليه ابن مخلوف

  .107الكالم إلى ابن تيمية أو عدمه
سالر وبيبرس الجاشنكير يفعالن ما يحلوا لهما، أن كان أمر البالد في تلك الفترة كما ذكرنا سابقا بيد األمير

مالكية بمصر لذلك لم يكن من وكان البن مخلوف منزلة كبيرة لديهما فال يرد له طلب وهو قاضي قضاة ال
السهل إنصاف ابن تيمية منه كما أن عداوة بعض العلماء له كفيلة بأن تثير االضطرابات والفوضى في البالد 
إذا ترك ابن تيمية حرا طليقا ، واستمر الشيخ في الجب لمدة سنة وهو بمأمن من كيد أعدائه يتردد عليه 

فجمع القضاة الثالثة  من السجن أن فكر األمير سالر أن يخرجه  تالمذته ومعه أخواه يقومان بخدمته إلى
الحنفي والمالكي والشافعي وشاورهم في إخراج الشيخ فوافقوه لما أراد بشروط منها رجوع الشيخ عن بعض ما 
أعلن في المسألة الحموية وغيره فرفض ابن تيمية هذه المساومة لعلمه برغبتهم في فرض األمر عليه ال عن 

  .108المناظرة واالقتناع بالحجة والبرهان طريق
 -وهو يعرف البن تيمية قدره وفضله–وحين بلغ ما أصاب الشيخ في مصر ألمير العرب عيسى بن مهنا 

سارع بالمسير إلى مصر وكلم ذوي األمر فيها بإخراج الشيخ وعقد مجلس مناظرة له حيث يقرر فيه أهل الحل 
إليه فوافق األمير سالر على ذلك فذهب أمير العرب بنفسه إلى الشيخ  والعقد مدى صحة االتهامات الموجهة

في السجن وأخبره بما تم عليه األمر فوافق الشيخ على الخروج بهذه الطريقة الشريفة فما كان ليرضى بالخروج 
من السجن وهو مهضوم الحق رغم أنفه وٕارضاء لخصومه فخرج حرا طليقا بعد حبس ثمانية عشر شهرا في 

  .109) 1308=هـ707(سنة
أمير األمير سالر بعلوم ابن تيمية وقوة شخصيته فرغب  وأعجببعد خروج الشيخ معززا مكرما من السجن 

 .110في بقائه بمصر لكي يستفيد منه أهلها كما استفاد منه أهل الشام، فوافق على البقاء في مصر
  :لمرة الثالثةا

ية سلطانا قويا في مصر وأخذ يقيم المجالس في تبيين رأى ابن تيمية في مصر بدعا جديدة ورأى للصوف
عند الناس مما أثار حفيظتهم عليه خاصة حين انقسم  محبتهمخطئهم بالحجة الواضحة والدليل حتى سقطت 

الصوفية على أنفسهم بعد أن ساق لهم ابن تيمية قصصا من الصوفية الحقة ال التي ال ترفع نفسها عن 
  .111التكليف
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فية ما حل بهم وبمكانتهم في قلوب العامة في مصر سارعوا بالشكوى إلى السلطنة بما أصابهم حين رأى الصو 
ما أثار االضطراب _ مقر السلطنة في مصر_ومشائخهم على يد الشيخ فذهبت منهم جموع كبيرة إلى القلعة 

بن تيمية يمنع فيها وأذن ببداية اندالع الفتن وكثرت المناظرات والمجادالت إلى أن ظفر الصوفية برسالة ال
مما  , االستغاثة بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وقال أنه ال يستغاث إال باهللا سبحانه وتعالى فنشروها بين الناس

فثارت بلبلة في البالد  112أدى إلى سخط العامة ألن ابن تيمية مس اعتقادهم بالنبي صلى اهللا عليه وسلم
سخط العامة فحبسه في سجن القضاة ووفر له جميع سبل الراحة فكان فأراد األمير سالر حماية ابن تيمية من 

المكان فسيحا وعنده من يقوم بخدمته وطالب العلم يترددون عليه ويستفتونه فيما أشكل عليهموهو بمأمن من 
  .113غوغاء الصوفية الذين يتربصون به الدوائر

لكن كثر كيد . والقضاة فخرج منصورا مؤيدابعد ذلك تم إطالق سراح الشيخ ابن تيمية بإجماع من الفقهاء 
شيخ الصوفية نصر بن المنبجي البن تيمية وكان معظما عند األمير بيبرس الجاشنكير وال يرد له طلب ففكروا 
في التخلص من الشيخ بإرساله إلى االسكندرية بدون أن يصحبه أحد لعل أحدا من العامة أو قطاع الطرق 

أن في ذلك مصلحة كبيرة للشيخ فوافق –شريك بيبرس في الحكم -ير سالر رأى األم. 114بسوءيتعرض له 
على إرساله إلى االسكندرية لكي يضمن حماية الشيخ من كيدهم مع توفير جميع سبل الراحة له حيث وضع 

يعقد حلقات الدرس كما يخرج لحضور الجماعات ويعقد  وفي مكان فسيح يتردد عليه فيه الناس وطالب العلم 
س في المساجد ثم سمحوا بأن يلحقه أهله وتالمذته فالتف الناس حوله إلى أن عاد السلطان الناصر الدرو 

وكان السلطان  115محمد إلى السلطنة، فكان أول أمر أصدره هو اإلفراج عن الشيخ وٕاحضاره من االسكندرية
الشيخ بمصر يدرس ويفتي محبا له ومعظما يعرف علمه فأحضر الشيخ وبالغ في إكرامه واالحتفاء به فأقام 

ويناظر ويبذل النصيحة للسلطان إلى أن قرر الخروج مع السلطان للغزاة حين بلغهم مسير التتر إلى الشام 
فوصلوا دمشق وخرج الناس الستقبالهم وبالغوا في الحفاوة والترحيب بالشيخ بعد غيبة سبع سنين ثم عاد 

ترك الشيخ بين أهله ووطنه فعكف فيها الشيخ على السلطان إلى مصر بعد انصراف التتر عن البالد و 
  .116الدروس والتحصيل

  :ةالرابعالمرة 
رأى ابن تيمية انهيار كثير من العالقات الزوجية في الشام بسبب الحلف بالطالق فساءه هذا األمر كثيرا وهو 

لصالح فلم يجد له المعروف بعطفه ومحبة الناس فأراد أن يصل إلى أصل ذلك في الكتاب والسنة والسلف ا
فرح الناس بذلك كثيرا فقد أنقذ عالقاتهم األسرية من االنهيار  ,لذلك أفتى أن الحلف بالطالق ال يقع ,أصال

نصح  همما أثار عليه حفيظة كبار المفتين فلم يعجبهم قوله فذهبوا إلى قاضي الحنابلة وطلبوا من ,والتفوا حوله
بن تيمية إلى ما أراد إلى أن جاءت أوامر السلطان بمنع الشيخ عن هذه الشيخ بترك هذه الفتوى فأجابه الشيخ ا

وذلك بسعي خصومه بمصر عندها رأى ابن تيمية في هذه الطريقة أنه إن قبلها فقد قبل الدنية في  117الفتوى
وظل في السجن لمدة خمسة . 118ـ) م1320=ـه720(الدين فعاود اإلفتاء بها فسجن في قلعة دمشق سنة

 .119)م 1321=ـه721(لى أن ورد أمر سلطاني بإخراجه شهور إ
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  )السجن للمرة الخامسة(وفاة ابن تيمية داخل السجن 
زادت نقمة حاسديه وهم يرونه في كل يوم تزداد رفعته ويلتف الناس حوله فأرادوا أن يكيدوا له في هذه المرة 

كناته إلى أن ظفروا به بفتوى أفتاها منذ كيدا ال يستطيع منه فكاكا فأخذوا يحصون عليه أنفاسه وحركاته وس
ويشمل ذلك قبره عليه الصالة والسالم  ،سنة يمنع فيها من شد الرحال لزيارة قبور األنبياء والصالحين 17

فسعوا به عند والة األمور وكادوا له لما يعلمون من مكانة النبي صلى اهللا عليه وسلم في القلوب وأثاروا العامة 
سلطان الناصر بذلك فأمر بعقد مجلس من القضاة يقرر مدى صحة هذه الفتوى فحرف أعداؤه عليه وكاتبوا ال

فيها وبدلوا إلى أن رأى السلطان حماية للشيخ من سخط العامة لفتواه تلك بعد أن أحدثت بلبلة في جميع 
زين الدين  األوساط فأمر بسجنه في قلعة دمشق حيث أخلى له قاعة فيها وأجرى إليها الماء وأذن ألخيه

وما زال الشيخ تقي الدين : (يقول ابن عبد الهادي ،120بخدمته بأمر السلطان وتقديم جميع ما يحتاج إليه
رحمه اهللا في هذه المدة معظما مكرما يكرمه نقيب القلعة ونائبها إكراما كثيرا ويستعرضان حوائجه ويبالغان في 

  .121)قضائها
ير له حيث اتجه إلى العبادة وتالوة القرآن الكريم وتمحيص آرائه كان حبس الشيخ ابن تيمية فيه خير كث

وتدوينها وتفسير بعض آيات القرآن الكريم واإلجابة على الفتاوى التي ترده في القلعة من الناس ولم يعجب 
ءة خصومه الحالة التي فيها ابن تيمية فهو في عيش رغد هنيء فأرادوا التضييق عليه وحرمانه من الكتب والقرا

والكتابة فاستطاعوا إصدار أمر من السلطان بإخراج ما معه من الكتب واألوراق والدواة والقلم مع منعه من 
  .122القراءة والمطالعة ومنع الناس من زيارته وحبس تالمذته وتعزيرهم

ي جهاد ذكر فيها أنه ف، أخذ ابن تيمية يسجل خواطره على ورق متناثر أو على الجدران بفحم وجده في الحبس
فقد كان ابن تيمية رحمه اهللا شاكرا ألنعم اهللا عليه راضيا بقضائه , عظيم ال يقل عن جهاده للتتر والروافض

  .123فهو يعلم أن كل أمر المسلم خير إذا مسته سراء شكر وٕاذا مسته ضراء صبر 
بضعا وعشرين وبعد ن ختمة اتجه الشيخ مع أخيه إلى االستزادة من القراءة والتأمل في كتاب اهللا فختموا ثماني

، وخرجت دمشق على بكرة أبيها في يوم االثنين لعشرين خلت ) م1092=هـ728(في سنة  الشيخيومًا توفى 
لرؤية جنازة الشيخ ابن تيمية قبل أن يوارى التراب وخرج كثير من  ) 1092=هـ728(من ذي القعدة سنة 

عليه بالقلعة ثم حمل إلى  يلللتبرك به وتقبيله ثم صُ النساء والصبيان حين سمعوا بخبر وفاته وحضر جماعة 
جامع دمشق للصالة عليه بعد صالة الظهر فامتألت الطرقات بالناس واشتد الزحام حتى حمل النعش على 

بلغ عدد الرجال الذين مشوا في جنازته حوالي ستين ألف أو أكثر وعدد و الرؤوس إلى أن وري الجثمان التراب، 
 .124ألفاالنساء خمسة عشر 

  :الخاتمة
وفي الختام يضع الباحث عدة مالحظات على سيرة ومحنة الشيخ ان تيمية وعالقاته مع السالطين والحكام   

يفسر فيها لماذا كانت العالقة ما بين مد وجزر فتارة تكون جيدة وتارة سيئة ويعزي الباحث هذا االمر لعدة 
  :همهاأسباب أمالحظات و 
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هم الذين كانوا يفتشون عن كلمات أو فتاوى الشيخ، ليظفروا  ومصر الشام لمشايخ فيمن المالحظ أن ا :أوالً 
بشيء يوغرون به صدر الدولة، ويقولون إن هذا الشيخ يفسد العامة، وهو شخص خطير، والدولة وخاصة مثل 

ن بعض بموضوع األسماء والصفات، وال موضوع الطالق أو شد الرحال، ولك ليس لها دراية  دولة المماليك
المشايخ لضيق صدورهم وتعصبهم لمذاهبهم العقائدية والفقهية، جعلهم ال يحتملون مخالفًا لهم، فكيف إذا كان 
قد أصبح محط آمال الجماهير وهو الذي يدافع عن قضاياهم االجتماعية، وهو الذي يحشد الجيوش 

نهم، ويالحظ على هؤالء أنهم يبحثون عن التتار، ويقاتل بنفسه، فالبد أن يكون الحسد قد أخذ مأخذه بي لمدافعة
وهذه تهمة تولد ) بالتجسيم(اتهام، فيحملون كالم الشيخ ما ال يحتمل، ويقولون يقصد كذا وكذا، مثل اتهامه

النفور عند بقية العلماء الذين لم يخوضوا في هذه الفتنة وكذلك الحكام عندما يظنون أن األمر يصل إلى 
   .يصدقون كل وشاية والعامة، والتفاف الجماهير 

= ه 705 (عام دمشق كان بعض رؤوس الدولة أرحم وأعقل من المشايخ، ففي مجالس السؤال في: ثانياً 
ولما رأى هذا الحاكم العدل : ابن تيمية سطيةوفتشوا فيها كلمة كلمة، يقولاحين سألوه عن الو ) م1306

: أحمد، فنقول أنت قد صنفت اعتقاد اإلمام: خافهم قالُمَماَألََتُهْم وتعصبهم رأى قلة المعاون منهم والناصر، و 
والرجل يصنف على مذهبه فال يعترض عليه، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم، : يعني أحمد هذا اعتقاد

 .125" ما جمعت إال عقيدة السلف: قلت
أخرجه من ابن تيمية، وكان الذي  أراد أن ينهي الموضوع ويبرئ دمشق فهذا الحاكم نائب السلطان في

  الناصر قالوون السلطان مهنا بن عيسى، والذي أخرجه مرة ثالثة من سجن االسكندرية األمير مصر سجن
عن المحنة والسجون،  ابن تيمية والبد من القول هنا أن بعض فضالء العلماء كذلك كانوا ممن يحاولون إبعاد

خالفه، ولكنه يحترم العلم ويحب اإلنصاف ويحاولون نفي التهم عنه، وأعني من غير محبيه وتالمذته ممن ي
   .والعدل وليس عنده تعصب وحقد

  :ثالثاً 
أن يبين عن نفسه وأن ُيظهر أعماله، ويتكلم عما قام به من الدفاع  ابن تيمية يضطر العالم في مثل محنة 

لسلطان أشياء، وتكلمت أنا أعلم أن أقوامًا كذبوا علّي، وقالوا ل» :ابن تيمية عن الحق أمام اتهامات باطلة يقول
من قام باإلسالم في أوقات الحاجة غيري؟ وَمْن الذي أوضح دالئله وبينه : بكالم احتجت إليه مثل أن قلت

وجاهد أعداءه وأقامه لما ماّل حيت تخلى عنه كل أحد؟ وال أحد ينطق بحجة، وال أحد يجاهد عنه، فإن كان 
 .126 "بغيري هؤالء يطمعون فّي، فكيف يصنعون

: كالم الشيخ هو الواقع، وليس مدحًا لنفسه، ويحق للعلماء والدعاة الذين في السجون أن يقولوا للذين آذوهمو 
والعلمانيين أيام كنتم صامتين؟ ومن وقف في وجه االنحراف العقدي أيام كنتم  الرافضة من وقف في وجه

الدعاة؟ هًال فوقتم سهامكم إلى ساكتين، ومن الذي حمل هموم األمة وأنتم تبحثون في الكتب عن أخطاء 
  .أعداء اإلسالم يومًا من الدهر
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من خالل هذه المحنة ومن خالل مناقشاته وأجوبته عن أمور خطيرة، وهي وجود طرف  ابن تيمية كشف: رابعاً 
الضرر في هذه القضية : وكنت قد قلت له«: آخر في المحنة له مصلحة بذلك، يقول مخاطبًا أحد األمراء

، بل عليكم فإن الذين أثاروها من أعداء اإلسالم الذين يبغضونه ويبغضون أولياءه، والمجاهدين ليس عليّ 
ونحوهم، وهم دبروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم، وقد  التتار عنه، ويختارون انتصار أعدائه من

ال يمكنني أن أذكرها،  وغيره، ولهذه القضية أسرار وبعضهم مقيم بالشام التتار ذهب بعضهم إلى بلدان
هذه : وقلت له  أال تسمي لي أنت أحدًا، قلت وأنا ال أفعل ذلك فإن هذا ال يصلح: ياموالنا: فاستعجب وقال

! التتار؟ إلى بالد: التتار، قال القضية أكبر مما في نفوسكم، فإن طائفة من هؤالء األعداء ذهبوا إلى بالد
والقضاة  من األمراء هؤالء الذين بمصر: ك الشر عليكم وقلتنعم، هم من أحرص الناس على تحري: فقلت

والمشايخ إخواني وأصحابي وما زلت محسنًا إليهم، ولكن لَّبس عليهم المنافقون أعداء اإلسالم وأنا أقول لكم، 
  .127إن في المؤمنين من يسمع كالم المنافقين

من أبناء جلدتنا، ممن باعوا دينهم وسيخسرون دنياهم ابن تيمية؟، البد أنهم  َمْن هؤالء المنافقون الذين يذكرهم
نهم يكرهون اإلسالم، أوليس عندهم مانع من بيع األوطان وخسارة البلدان في سبيل مطامع دنيوية، وال شك 

على المسلمين،  واليهود النصارى فلما جاء الوقت المناسب أعلنوا ذلك، ألم يظهر اآلن أناس يفضلون
  واألصولية؟لدعاة والعلماء، ويفرحون بإيذاء الدعاة والعلماء ويتهمونهم باإلرهاب على ا أمريكا ويحرضون

كان واسعًا، وقلبه ال يحمل الحقد،   ابن تيمية ورغم هذا الظلم، وهذا السجن المتالحق، فإن صدر :امساً خ
علماء لن تجد هؤالء ال: فعندما الحت له فرصة لإليقاع بالذين أذوه وسجنوه رفض معاقبتهم وقال للسلطان

لو عمل مهما عمل، واهللا ما أقدر على خير إال وأعلمه معه، وال أعين عليه عدوه قط،  وابن مخلوف» :مثلهم
فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني المسلمين، واهللا يختار 

نه سبحانه ال ملجًا منه إال إليه، وال حول وال قوه إال للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم ودنياهم، فإ
 .128 باهللا

  :الخاتمة والنتائج 
  :توصل الباحث إلى عدة نتائج وهي 
 علمياً  ونبوغه تنشئته على ذلك أثر حيث والعلماء، بالعلم ومهتمة متعلمة أسرة في تيمية ابن األمام نشأة .1
 .الصغر منذ
 .هذا يومنا إلى ومؤثره متواترة بقيت وهائلة رةكبي وفكرية علمية جهود تيمية البن .2
 الجهاد معارك في شارك حيث والجهاد العلم ميدان في حسنة قدوة كان بكل منظرًا، عالماً  تيمية ابن يكن لم .3

 .بنفسه
 ضد الجهاد على التحريض في بارز دور المؤثرة، وشخصيته واألمراء بالسالطين تيمية ابن لعالقة كان .4

 .اإلسالمية األمة على تهمهجم ووقف المغول
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 فكان حال، على ثابتة تكن ولم والجزر المد من حالة المماليك والسالطين باألمراء تيمية ابن عالقة هدتش .5
 .واضطهاده له االساءة في كبير دور الحكام بطانة من تيمية ابن حساد لبعض

 مما وحياته، حريته حساب على ولو الحق كلمة ويقول شيء، في اهللا يخشى ال ثابتاً  عالماً  تيمية ابن كان  .6
 .مرات عدة السجن دخوله إلى ادى
 تحدت التي الخارجية األخطار ومواجهة والمقاومة الجهاد نحو للسلطة دافعاً  بالسلطة تيمية ابن عالقة كانت
 . الدولة

  :الهوامش 
رأى جارية حسنة الوجه ) بلدة قرب تبوك(ماء التسمية بابن تيمية أن جده حج وكانت امرأته حامال فلما كان في تي إن سببيقال  1

يا تيمية يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء فسمى : "خرجت من خباء، فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية، فلما رفعوها إليه قال
 ). 2العقود الدرية، ص: عبد الهادي ابن(بها 

  .74، ص1فوات الوفيات، ج: الكتبي 2
  .114ص ،1ج،ةالدرر الكامن: ابن حجر3
 . 376، ص5شذرات الذهب، ج: ابن العماد 4
 . 2العقود الدرية، ص: ابن عبد الهادي 5
  . 311، 310، ص2الذيل على طبقات الحنابلة، ج: ابن رجب 6
  . 44األعالم العلية، ص: البزار 7
  .4ص ،العقود الدرية8
هـ كان عابدا ذاكرا متنقال جيد الفهم أصيب بالعمى وثقل 625أبو بكر أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدس الصالحي ولد سنة  9

 ) 270، ص4ذيل طبقات الحنابلة، ج: رجب ابن(. هـ719السمع في أواخر عمره، توفى سنة 
هـ فيه 589مسند الشام تقي الدين أبو محمد اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد اهللا التنوخي الدمشقي ولد سنة  10

، 4تذكر الحفاظ، ج: الذهبي. (هـ عن ثالث وثمانين سنة وهو من كبار الحفاظ672ة وله شعر جيد توفى سنة خير وعدال
  )1490ص

هـ 589الكمال بن عبد السيد أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم بن الفقيه أبي البركات الخضر الحارثي الدمشقي ولد سنة  11
  ) 338، ص5ب، ج شذرات الذه: ابن العماد. (هـ672وتوفى سنة 

ابن . (هـ699هـ روى الكثير، توفى سنة 614شرف الدين أبو العباس أحمد بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي الشافعي ولد سنة  12
  ) 445، ص5شذرات الذهب، ج: العماد

ا عالما متفننا صاحب المفتي جمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح ابن رافع الحراني الحنبلي، كان إمام 13
 ). 363، ص5شذرات الذهب، ج: ابن العماد. (هـ678عبادة وتهجد وصفات حميدة، توفى سنة 

هـ رحل في طلب العلم، حفظ المقنع وعرف الفرائض، 598شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن داود بن إلياس الحنبلي ولد سنة  14
 ) 364، ص 5شذرات الذهب، ج : ابن العماد. (هـ679كان ذا ديانة وافرة وصدق وأمانة توفى 

  .80، ص6شذرات الذهب، ج: ابن العماد 15
 .81، ص6شذرات الذهب، ج: ابن العماد 16
 . 303، ص13البداية والنهاية، ج: ؛ ابن كثير81ص 6شذرات الذهب، ج،: ابن العماد 17
  . 23األعالم العلية ص18
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  . 303، ص13البداية والنهاية، ج: ابن كثير 19
   0344، ص13البداية والنهاية، ج : ابن كثير 20
  ). 4(سورة القلم، آية  21
  .249، ص10النجوم الزاهرة، ج: ابن تغري بردي 22
  . 168، ص6شذرات الذهب، ج23
  . 448، ص2ذيل طبقات الحنابلة، ج: ابن رجب 24
  . 168، ص6شذرات الذهب، ج: ابن العماد؛ 448، ص2ذيل طبقات الحنابلة، ج: ابن رجب 25
  . 448، ص4ذيل طبقات الحنابلة، ج: ابن رجب 26
  . 153، ص6شذرات الذهب، ج: ابن العماد 27
  . 216، ص5طبقات الشافعية، ج: السبكي 28
 . 231ص 6شذرات الذهب، ج،: ابن العماد 29
  . 231، ص6شذرات الذهب، ج: ابن العماد 30
  . 436، ص2ذيل طبقات الحنابلة، ج: ابن رجب 31
  . 141، ص6شذرات الذهب، ج: ؛ ابن العماد439، ص2ذيل طبقات الحنابلة، ج :ابن رجب 32
  . 72، ص14البداية والنهاية، ج: ابن كثير 33
من غالة الشيعة يرون ظهور الحق بتأليه اإلمام علي بن أبي طالب واألئمة، رد عليهم ابن تيمية برسالة سماها : النصيرية 34

  ). 64م ابن تيمية، ص اإلما: عبد السالم حافظ. (النصيرية
جماعة من سكان سورية ولبنان يقيمون بجبل الدروز في سوريا وبقاع كثيرة من لبنان يدعون أنفسهم الموحدين، أصلهم : الدروز35

: شفيق غربال. ( اسماعيلية فاطمية يؤمنون بإمامة الحاكم بأمر اهللا الفاطمي وهم محاربون أشداء يميلون إلى االستقالل بشئونهم
  ).792موسوعة العربية الميسرة، صال
  . 284- 282، ص2تتمة المختصر في أخبار البشر، ج: ابن الوردي ؛271، 270، ص5شذرات الذهب، ج: ابن العماد 36
  . 293، ص4تتمة المختصر في أخبار البشر، ج: ابن الوردي 37
 . 293-292، ص2المصدر السابق، ج: ابن الوردي 38
  . 293ص 2ر في أخبار البشر، ج تتمة المختص: ابن الوردي 39
 . 379ص ،5العبر ج: ابن خلدون؛ 435، ص1السلوك ج: المقريزي 40
  . 379، ص5العبر، ج: ابن خلدون؛ 443-429ص ،2ق ،1السلوك، ج: المقريزي 41
  .254، ص13البداية والنهاية، ج: ابن كثير 42
  . 316، 313، 311، 310، ص2تتمة المختصر، ج: ابن الوردي 43
  . 663، ص3ق ،1السلوك ج: لمقريزيا 44
  . 694-690، ص3، ق1السلوك، ج: المقريزي، 327-326، ص2تتمة المختصر، ج: ابن الوردي 45
  . 335، ص2تتمة المختصر، ج: ابن الوردي 46
  .238، ص2الخطط، ج : المقريزي 47
  .401، ص13البداية والنهاية، ج: ابن كثير 48
 .122، ص8النجوم الزاهرة، ج : بن تغري بردي؛ ا887، ص1السلوك، ج: المقريزي 49
 . 7ص .14ج،البداية والنهاية: ، ابن كثير889ص ،3ق ،1السلوك، ج: المقريزي50
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  .89ص ،14ج،البداية والنهاية: ابن كثير 51
 . 89ص ،14جالمصدر السابق،: ابن كثير 52
  .89ص ،14ج،البداية والنهاية: ابن كثير53
  . 890ص ،3ق ،1ج،السلوك: المقريزي ؛414ص5، ج،العبر: ابن خلدون 54
  . 8ص ،14ج،البداية والنهاية: ابن كثير ؛892ص 3،ق ،1ج،السلوك: المقريزي 55
  .301، ص1السلوك، ج 56
  .28، ص14البداية والنهاية، ج: ابن كثير 57
  .7ص 14ج: المصدر نفسه 58
 . 11ص 14جالمصدر نفسه 59
 . 11ص 14جالمصدر نفسه 60
  .128-127ص 8النجوم الزاهرة ج: ابن تغري بردي؛ 9ص 14جالمصدر نفسه 61
  . 5ص ،منهاج السنة النبوية: ابن تيمية 62
  . 354ص ،2ج،تتمة المختصر: ابن الوردي؛ 12ص ،14ج،البداية والنهاية: ابن كثير 63
  . 14ص 14البداية والنهاية ج: ابن كثير 64
 .15ص ،14جالمصدر السابق،: ابن كثير 65
  . 16ص، 14ج،لبداية والنهايةا: ابن كثير 66
  . 23ص ،14جالمصدر نفسه67
  . 23ص ،14ج،البداية والنهاية: ابن كثير68
  . 26ص ،14جالمصدر نفسه 69
  . 178- 177ص ،العقود الدرية: ابن عبد الهادي 70
  . 163-162ص ،8ج،النجوم الزاهرة: ، ابن تغرى بردي936ص 3ق ،1ج،السلوك: المقريزي 71
  . 936ص ،3ق 1،وك جالسل: المقريزي 72
 .20، ص35مجموع الفتاوي، ج: ابن تيمية 73
  .66، ص28، جالمصدر نفسه 74
 .398، ص3ابن تيمية، منهاج السنة، ج 75
  .27ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص 76
  .85سورة النساء، آية 77
 .18،25ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص78
  .28ايه : سورة االنفال 79
  .18السياسة الشرعية، صابن تيمية،  80
 .541، ص8ابن تيمية، منهاج السنة، ج 81
 258، ص8، جالمصدر نفسه82
 .36ص 3، ج،المصدر نفسه : ابن تيمية 83

  .227، ص3منهاج السنة، ج، ,المصدر نفسه 84
 .1482، ص3ج: صحيح مسلم, مسلم 85
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 ِفي بين الشعوبالعمارة األندلسية ودورها في التواصل الثََّقا
  )م1492 -711/ هـ 897 -92(

  ،أنور َمْحُمود زناتي. د
  مصر -جامعة عين شمس 

  :تقديم الموضوع وأهميته
تعتبر العمارة اإلسالمية، بصفة عامة، والعمارة األندلسية بصفة خاصة، لغًة عالميًة للحوار والتواصل بين 

اعل والتناغم والتأثير والتأثر بين الُفُنون والثقافات، الثقافات المتعددة، إذ من خاللها نتوصل إلى مدى التف
وقد أرست العمارة األندلسية معايير ذات صبغة مميزة، كان لها آثارها الواضحة على العالم كله؛ فقد كان 
انتشار العمارة األندلسية من أروع ما وقع في تاريخ البشر، وعمت أجزاء كبرى من العالم، فبدت على 

 . لسة غاية السالسة، غنية أي غنىغاية الكمال س
في هذه الدراسة سوف نتعرض لنموذج تطبيقي للتواصل الثََّقاِفي بين الشعوب والُمْجَتَمعات اِإلْسالمية، أال 

، وتؤكد الدراسة مالءمة الثََّقافة اِإلْسالمية للكثير "الِعَماَرة األندلسية ودورها في التواصل بين الشعوب: "وهو
لمتباينة والمتعددة بين مختلف الشعوب، سواء المتقاربة أو المتباعدة جغرافيا، وأنها مكنت من الثقافات ا

من التقريب بين ثقافات الشعوب بتعريف بعضها ببعٍض، وذلك باستيعاب عاداتها وتقاليدها وطرق 
واألخذ باألمور معيشتها وُفُنونها وتهذيبها بما يالئم الدين العالمي، وٕاضفاء الصبغة اِإلْسالمية عليها، 

والسلبية، مما أسهم في إيجاد  االنغالقاإليجابية من كل ثقافة بما يؤمن مجتمًعا منفتًحا وٕايجابيا بعيًدا عن 
  . نموذج جديد له سمات متحضرة، األمر الذي قاد العالم إلى االرتقاء بالتفكير والسلوك البشري

رابط شعوب األمة اِإلْسالمية ثقافيًّا، فتكون جامًعا كما تنطوي الورقة البحثية على إشارات ودالالت تبرز ت
تواصليًّا يؤلف بينهم، ويهبهم شعوًرا باالنتماء إلى اإلنسانية العالمية، ويوضح البحث مدى االنصهار 
العجيب بين الَعَرب وغير الَعَرب بعد الفتوح اِإلْسالمية التي امتدت من المحيط الهندي شرًقا وحتى المحيط 

إلى تفاعل بين قاطني هذه المدن ثقافيًّا وعلميًّا، واجتماعيًّا، مما يؤكد تميز  رًبا؛ مما أدىاألطلسي غ
الَحَضاَرة اِإلْسالمية وتفردها، وأنها حضارة راقية ال تؤمن بعقلية الصدام مع الحضارات األخرى، وتقبل بمد 

  .جسور الحوار والتواصل الثََّقاِفي والفني والَحَضاري
  :أهداف البحث

في مجال الِعَماَرة العالمية فيما ما يمكن أن نسميه سمات القيام بقراءة تأثيرات العمارة األندلسية   - أ
  .تشهد بها معالم الَحَضاَرة اإلنسانية).Common Stylistic traits(أسلوبية مشتركة

ا الواضحة على إبراز دور العمارة األندلسية في إرساء معايير ذات صبغة مميزة، كان لها آثاره  - ب
  .وأضافت إلى التراث الفني العالمي نظمًا لم تكن معروفة من قبل. العالم أجمع

  .دور العمارة األندلسية في مختلف عصورها وتأثيراتها القوية في كافة عمائر أوروباتوضيح  -ج
  :المنهج المتبع
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لوصفي والتحليلي حسب فقرات سوف اتبع عددا من المناهج في الدراسة؛ منهم المنهج التاريخي والمنهج ا
  .البحث وتوفر المادة العلمية؛ وكذلك استخدام المنهج العلمي من حيث التحليل والتعليل والربط واالستنتاج

  :خطة البحث
األندلس كمعبر رئيس من معابر : يتناول التمهيد . سوف نقسم الدراسة إلى تمهيد ومبحثين اثنين، وخاتمة

  . بالتواصل الحضاري بين الشعو 
تأثيرات العمارة األندلسية في عمارة إسبانيا بعد خروج المسلمين منها  :ونقوم في المبحث األول بدراسة

في نفس  –وسوف نتعرض . في الكنائس  والعمائر؛ اإلسبانية والبرتغالية اآلثاروكيف كان لها أعمق 
، وكان منهم )Los Mudegeres(إلى الفن المدجن أو المعمار الذي قام بتشييده المدجنون   –المبحث 
حكام المقاطعات اإلسبانية في تشييد األبواب الكبرى للمدائن وفي تشييد القصور  مهرة استعان بهم بناؤون

 .والكنائس واألديرة والقناطر وسائر أنواع المعمار
قلية فسوف يتم تناول تأثيرات العمارة اإلسبانية في باقي عمائر أوروبا خاصة ص: أما المبحث الثاني

  .نذّيل البحث بخاتمة تعرض ألهم استنتاجات البحث، وتوصيات الدراسةسوف و . وٕايطاليا وفرنسا
  .األندلس كمعبر رئيس من معابر التواصل الحضاري بين الشعوب: تمهيد

كان الفتح اإلسالمي قد امتدَّ بسرعة البرق إلى سورية والعراق ومصر، وبالد فارس وليبيا وتونس، والجزائر 
غرب والسودان، واألندلس وجنوبي فرنسا وجنوبي إيطاليا، وصقلية، وٕالى بالد الترك واألفغان والسند والم

والهند، وغيرها من األقطار اُألخرى الَّتي فتحها العرب واعتنقِت الّدين اإلسالمي وحدث االنصهار العجيب 
إلى تفاعل بين قاطني هذه  ا أدىمم. بين العرب وغير العرب في المدن التي تكونت بعد الفتوح اإلسالمية

وبينما كانت شعوب الفرنجة والسكسون والجرمان يعيشون في  .1المدن حضاريًا وعلميًا واجتماعيًا وفنياً 
 –األكواخ ويعتلي ملوكهم وأشرافهم قمم الصخور في القالع المظلمة، ومن حولهم رجالهم هم عالة عليهم 

ويرودون الحمامات كما كان ) لواسعة، أو المنبسطًة المستديرة أي ا(كان العرب يشيدون قصورهم القوراء 
  .2سراة رومة يرودونها من قبل للمساجلة في مسائل العلم واألدب

وظلت الحضارة اإلسالمية مهيمنة على العالم طوال خمسة قرون وكانت ممثلة للحضارة اإلنسانية طوال 
تلك الحضارات، إذ إن العناصر الحضارية العصور التي سيطرت فيها، ومازالت آثارها واضحة في 

اإلسالمية قد دخلت ضمن التراث اإلنساني، وكان للفنون اإلسالمية تأثير واضح في الفن األوربي 
  ."األندلس"وعمارته من خالل عدة معابر، من أهمها 

  ):األندلس ، الفردوس المفقود(إسبانيا 
قرون، فيما بين القرنين األول إلى التاسع  ثمانية من مدى ما يقرب على مدى ما يقرب على      

وتجاوز . موطن الحضارة اإلسالمية) األندلس(الثامن والخامس عشر الميالديين، كانت إسبانيا / الهجريين
الفتح اإلسالمي كل تقدير في الحسبان، وكان مصدر قوته معنويًا وأدبيًا وماديًا، وبلغت نتائجه أقصاها 

وتعايش العرب مع اإلسبان منذ اللحظة األولى، في . 3عرفه الحضارات األخرىفي دوام تأثيرها مما لم ت
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مختلف المدن والبقاع وفي مختلف نواحي الحياة ، واعتنق عدد كبير من اإلسبان الدين اإلسالمي فعرفوا 
بالمسالمة، كما نبت جيل من أبناء المسلمين الذين تزوجوا من إسبانيات، وكونوا طبقة أخرى عرفت 

وبقى نفر آخرون من اإلسبان على دينهم فلم يسلموا، وسمى هؤالء بالمسعربين ألنهم عاشروا .ولدينبالم
العرب واختلطوا بهم وتأثروا في سلوكهم وعاداتهم ومالبسهم ونواحي حياتهم المختلفة، وقد كفل لهم العرب 

  .حريتهم الدينية وأبقوا على كنائسهم وأديرتهم
ية في جميع أرجاء أوروبا، وذلك عن طريق التجارة واألدب، والفنون وقد نشرت األندلس حضارة راق

والعمارة، وكان كثير من العلماء العرب في إسبانيا يقرأون الالتينية ويكتبونها، كما كان اإلسبان 
لألندلس يبنون العمائر  الذين يعيشون تحت الحكم العربي )Mozarabs(المسيحيون أو المستعربون

أثرين باألساليب الفنية التي أدخلها العرب في إسبانيا وناعمين برغد عيش وبتسامح ويصنعون التحف مت
  .4ديني كبيرين

وامتازت حضارة العرب في األندلس بميلها الشديد إلى العناية باآلداب والعلوم والفنون، والعمارة،       
ثير من بالد أوروبا قد أشادوا وكان المسيحيون اإلسبان الذين هاجروا إلى ك. 5فأقاموا المساجد والقصور

 - بالعرب وشرائعهم، وحضارتهم، وثقافتهم، وبالعمران الذي عم البالد اإلسبانية على أيديهم؛ فنشروا بذلك
دعاية طيبة للمسلمين في أوروبا ونبهوا أذهان أهلها إلى النهضة الحضارية التي  -من حيث ال يقصدون

سيحيون إبان العصور الوسطى يقبلون على الحج إلى مدينة وكان الم. 6قام بها المسلمون في إسبانيا
سانتياجو دي كامبوستال في إسبانيا فيتاح لهم االعجاب بعمائر المسلمين والمستعربين إعجابًا يبدو أثره 

  .7في النسج على منوالها واقتباس األساليب الفنية فيها

لمسيحيين وأخذ نفوذ العرب في التقلص، وعندما أذن نجم المسلمين باألندلس في األفول تقدمت جيوش ا
ودخل كثير منهم تحت السلطان المسيحي فصاروا يعملون للملوك واألمراء اإلسبان، وتعلم منهم غيرهم 
فانتشرت أساليبهم الفنية، وساعد على ذلك ضعف إمكانات الفن المسيحي بعد أن اختل جسم المجتمع 

تي أثارها دمار وسقوط االمبراطورية الرومانية حتى إذا ما تحللت المسيحي إثر الكارثة السياسية والثقافية ال
  . 8الروح المستعربة بمضي الزمن راح العنصر األندلسي يؤثر في إسبانيا تأثيرًا بالغاً 

على أنه رمز أسطوري مثير للدهشة وأنه مادة  إليهوانتصر في تلك الفترة الفن اإلسالمي حيث كان ينظر 
المسلمين الذين كانوا يقدموا ) المهندسين(د حدث ذلك بفضل جماعة من العرفاء فخمة يجب تقليدها، وق

( إذن كان من الطبيعي أن يتولى مالك المباني المدجنة حماية العرفاء . 9خدماتهم ألفضل من يرعاهم
المورو وأن يضموهم ليكونوا تحت مظلة سلطانهم، ومن أمثلة ذلك نرى توريس بالباس يشير ) المهندسين

ى الكاردينال ثيسنيروس قد أفاد من خدمات المورو الذي يدعى يوسف أوبيخونا، وفي قصر وادي إل
، وفي قصر شقوبية )Domalich(آلل مندوثا كان يعمل شخص يدعى )  Guadalajara(الحجارة 

)Segovia (كان هناك المهندس)XadelAlcalad .( كما أن الوثائق األراجونية تضم عددًا مهمًا من
الجص ومن بينهم محمود، عريف أعمال الجص في الجعفرية على زمن الملك بدرو الرابع عرفاء 
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)Pedro IV( م يعمل في سانتا ماريا دي ميديبيا في 1335، وكذا يوقافالحزمل الذي كان خالل عام
  .10تروال

 إسمًا آخر وهو إبراهيم الذي كان يعمل إلى جوار) LavadoParadinas(ويذكر البادوبارادينا  
ألونسومارتنث دي كاريون في أراضي بالنسيا، وفي السهول القشتالية، وفي ليون هناك العديد من الورش 
ومدارس العرفاء في عالم الجص كانت تمارس عملها في العديد من المبان والمصليات والواجهات 

شعاع، تمثل في وربما كانت هذه األعمال نشطة جدًا بسبب وجود مراكز إ. واألضرحة والقصور والمنابر
، وقصر )Pedro I(قصر استوديو المدجن، وهو مقر إقامة ماريا دي باديا حظية الملك بدرو األول 

، ومقار ملكية في كل من برغش وليون، هذه )Valladolid(11 )بلد الوليد(كوريل دي لوس آخوس 
لجصية الطليطلية النماذج كلها تتسم بأنها خضعت لتأثيرات فنية عدة قادمة من مدارس الزخارف ا

  .12الشهيرة
وفي ذلك الوقت تعلم صناع الغرب عن المسلمين كثيرًا من أسرار صناعتهم في العمارة والفنون الفرعية   
؛ ولعل أهم مظهر لهذا الطور الطراز اإلسباني - كصناعة الخزف والمنسوجات والنقش على األخشاب  –

 . 13لكنائس والقصور ودور الخاصة في أنحاء إسبانياالذي ينسب إلى المدجنين الذين عملوا في زخرفة ا

  المبحث األول
  تأثيرات العمارة األندلسية في عمارة إسبانيا بعد سقوط دولة اإلسالم في األندلس

لقد ترك المسلمون طابعًا فنيًا ومعمـاريًا غـنـيـًا على كامـاللتـراب اإلسباني، وكان لفنون العمارة األندلسية في 
فكانت القصور ) La PenínsulaIbérica(داخل شبه الجزيرة اإليبيرية اآلثارها أعمق مختلف عصور 

الملكية في الممالك النصرانية نماذج من القصور الملكية األندلسية؛ وكان أثر الفن المعماري األندلسي 
رة في عقودها قويًا في الكنائس ذاتها؛ ففي كثير من الكنائس اإلسبانية والبرتغالية ترى خطة المسجد ظاه

  .Islamic Minaret(14(أبراج كثير من الكنائس الشهيرة على نمط المنارة اإلسالمية أقيمتوقد . وأروقتها
المسلمون "في كتابه) Juan-Vernet(خوان برنيت)Arabistaespañol(وقد الحظ المستعرب اإلسباني 

مدى التأثير اإلسالمي في  إنه من العسير جدًا أن نحدد) Los MusulmanesEspanoles" (اإلسبان
أثره فيما قبل  شبه الجزيرة اإليبيرية، ذلك أن األندلس كانت دائمًا هدفًا للهجرات الشرقية مما يكون له

  .15إسالمية اإلسالم بكثير على أن هناك أشياء ماثلة ال يمكن الشك في أنها
، وليون Castilla(17(ْشَتاَلةالتي قامت في قَ  16وقد درس مورينو على نحو مستفيض كنائس المستعربين

خالل عصري اإلمارة والخالفة األمويتين في األندلس ووجد أنها متأثرة بالفن اإلسالمي، وتميز  18وجلِّْيقيَّة
) ElieLambert(باستخدام العقود التي ترتفع فوق أقواس على شكل حدوة حصان، كما عكف ايلالمبير 

، على تحديد هذه العالقات، ووجد نفسه L' art enEspagne et au Portugal (19(في دراسة له 
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إن مهندسي البناء والمزخرفين المسيحيين في اسبانيا وفرنسا على امتداد عصر الفن : "يقرر الحقيقة التالية
  .20الروماني، اقتبسوا على التأكيد عددًا وفيرًا من خيرة أشكال فن اإلسالم اإلسباني المغربي

فيستنتج تشابهات بين القبب ذات التصميم المثّمن الزوايا وذات  ،)Louis Bréhier( أّما لويس بريهييه
وبرأيه، إذا لم يكن المهندس مسلًما فهو بالتأكيد . عقود الزوايا في الجناح، والهندسة العربّية في إسبانيا

إن كل العوامل التي خلقت ) George yacoub( ويقول المستشرق جورج يعقوب. 21أندلسّي مسيحي
التي استخدمها الفن القوطي  22فالعقود المدببة. الفن القوطي شرقية، وصلت أوروبا عن طريق المسلمين

وظهر العقد . في القرن الثاني عشر بدال من العقود المستديرة كانت معروفة قبل ذلك في الشرق االسالمي
 - أواخر القرن الثامنالذي يرجع إلى -في العراق  23المدبب في مقياس الروضة ثم في حصن األخيضر

 Gothic(كذلك استخدم الطراز القوطي -الذي شيد في القرن التاسع الميالدي- 24ثم في مسجد ابن طولون
style ( المشربيات والشرفات، وهذه نجدها في سور جامع ابن طولون الخارجي الذي يمتاز بشرفات

التي نراها بعد ذلك منتشرة في الطراز  ذات النوافذ والشرفات لألسوارزخرفية يمكن اعتبارها أول نموذج 
  .25القوطي في أوروبا

أما ظاهرة تحلية األعمدة في المباني القوطية بتيجان على هيئة ناقوس فقد سبق الشرق االسالمي الغرب 
الذي يرجع تاريخه إلى أواسط القرن التاسع الميالدي  26األوربي أيضا في ابتكارها، إذ نجد أن مسجد سامرا

  .27مما يرجع انتقال هذه الظاهرة عن المسلمين إلى غرب أوروبا. مدته بتيجان على هيئة ناقوسحليت أع
  الفن المدجن

 )MudéjarArchitectur( 28وفي إسبانيا نجد الفن المدجن أو المعمار الذي قام بتشييده المدجنون       
مهرة استعان  بناؤونوكان منهم وهم العرب المسلمون الذين بقوا في البالد التي استعادها اإلسبان، 

بهمحكام المقاطعات اإلسبانية في تشييد األبواب الكبرى للمدائن وفي تشييد القصور والكنائس واألديرة 
  . 29والقناطر وسائر أنواع المعمار

  San-Miguel-de-Escaldaسان ميجل دي إسكاالدا
رة اإلسالمية والتي تتجلى في بناء العقود وشهد العمران والعمارة في إسبانيا أروع مظاهر التأثر بالعما

في ليون ) San-Miguel-de-Escalda( 30سان ميجل دي إسكاالدا"وطريقة عمل األقبية في كنيسة 
وكنيسة سان ميجيل دي إسكاالدا تمزج ما بين التأثر الفني بورش ). 2،1لوحة رقم(م 913/ هـ301عام 

  .31والقوطي الغربي الخاص بهذه المنطقة قرطبة من حيث جاء البناؤون، واإلرث الروماني
  .Alcazarالكازار

في إشِبيِلّية ) Pedro I(للملك بدرو األول ) Alcazar(وقد بنى المدجنون القصر المعروف بالكازار 
Sevilla32 ،(، والذي أطلق عليه اسم )3لوحة رقم (على طراز إسالمي خالصA Mudejar-style 
palace (وكان يستخدم 33م1367وعام  – الواجهةطبقًا للنقش على  –م 1364 وقد أقيم في الفترة من ،

  .34لمقام الملك وأصبح منذ إعالن الجمهورية متحفاً 
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وهناك صالون السفراء بقصر بدرو األول وهو على شاكلة صاالت االستقبال الرسمية أو القباب في 
حيث ارتفع بالقبة " دييجو رويث"هو السيد الكبير للملك و ) المهندس(العمارة الغرناطية، وقد نفذها العريف 

 )Torre de Comares( 35إلى نحو ثمانية عشر مترًا، وفي هذا نوع من المنافسة مع قبة برج ُقَماِرش
ويؤكد مالدونادو على أن هذا العريف لم تغب عن ذهنه القباب المقربصة في الحمراء؛ ذلك .في الحمراء

من شكل نجمي من ثمانية أطراف من المقربصات داخل مربع، وهي  أن قاعدة القبة تقوم على بنية مكونة
  . 37في قصر بهو السباع) Abencerrajes( 36عبارة عن فسحة فيها بعض التأثر بقبة صالة بني سراج

فترجع تاريخيًا إلى فترة سابقة على بناء قصر بدرو األول، حيث ) Sala de Justicia(أما قاعة العدل 
مالدونادو  ونسو الحادي عشر، وقد بناها على شاكلة القبة العربية ويعتبرها باسيليونشيدت أثناء حكم ألف

وكتتويج ذهبي للفن المدجن نجد الملك إنريكي الثاني يقيم .  38دليًال دامغًا على الهوس بكل ما هو عربي
لملك قشتالي  يةإسالموسط المسجد الكبير بقرطبة ضريحًا لوالده ألفونسو الحادي عشر وهو عبارة عن قبة 

  .39الذي كان ضريحًا للسالطين) Alhambra(مثل قبة الروضة بقصر الحمراء 
    تأثيرات جامع قرطبة

 ،Space( 40الفراغ والزمن والعمارة"صاحب كتاب) SigfridGiedion(يقول المؤرخ سيجفريدجيديون 
Time and Architecture   (رانزو كنيسة سان لو  أنه يمكن الفرض باطمئنان أن قبة)San 

Lorenzo ( في إسبانيا) شاهد قبة  جواريني قد لم يكن لها أن تصمم ما لم يكن جوارينو) 4لوحة رقم
م، فعقود محراب ُقْرُطَبةكما  965في مسجد الحاكم بُقْرُطَبة والذي ُأنشأ عام  Niche(Mihrab)المحراب 

  . إنشائية لعقد وظيفةيقول جيديون تعتبر أول عينة عرفت في التاريخ أعطى فيها بناء ا
مداه في عدد كبير من الكنائس والعمائر والقصور اإلسبانية ) Cordoba(جامع ُقْرُطَبة  وقد بلغ تأثير

سان مارتينو "و) Santiago de Peñalba" (سانتاجو دي بنيالبا"مثل " جليقيه"يتجلى ذلك في كنائس 
صف القطر، كما أن توزيع سنجاته مركزي،وتلتف ، حيثنري العقد المتجاوز الذي يمتد إلي ثلثي ن"دي باثو

  .41حوله طرة مربعة، هذا إلي وجود نوافذ مزدوجة
وتجلى التأثير المعماري اإلسالمي أيضًا في كنيسة بليون، وهي الكنيسة التي بناها القس الفونسو مع 

 San Cebrian( "سان ثبريان دي ماثوتي"م، وكذلك كنيسة  ٩١٣صحبة والذين قدموا من ُقْرُطَبة سنة 
de Mazote  ( سان ميالن دي الكوجويا"وكنيسة. 42م٩٢١التي بناها القس القرطبي خوان سنة) "San 

Millan de la Cogolla ( م، في ريوخا ٩٨٤سنة)Rioj.(  
تقوم على مساند  43التي ترجع إلي القرن العاشر) Maria de Lebenia" (ماريا دي ليبنيا"وفيكنيسة 

أما . خرفة منحوتة في انحناء متعر ومزودة بأشرطة كالمساند الملفوفة في جامع ُقْرُطَبةملفوفة شديدةالز 
زينة المبنى، فهي كناية عن زخارف تغطي مداخل الكنيسة التي تعلوها أقواس نصف دائرية مزودة بحجارة 

ار المستطيل ناتئة ومزينة بزخارف نباتية على أسلوب القوط الغربيين، وشريطان عموديان يذكران باإلط
  .44الذي يكثر استخدامه في الفنون اإلسالمية
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في  -القرن الحادي عشر  –)San Baudel de Berlanga "(سانباوديل دي برالنجا"وفي كنيسة 
، وكذلك كنيسة المزان في 45قشتالة، يصطبغ أسلوب عهد الخالفة بصبغة الطبيعة دون أن يفقد األصالة

نافذة بها زخرفة " بقلدديوس"سان سلفادور "ذه الكنائس متجاوزة، وفي كنيسةَقْشَتاَلة أيضًا، وجميع عقود ه
  .متشابكة تشبه تشابكات إحدى نوافذ جامع ُقْرُطَبة) Stucco(هندسية جصية 
  تأثيرات الخيرالدا

وهو برج قائم في إشِبيِلّية ) 5لوحة رقم ) La Giralda ) (1172 -1195)(وهناك برج الخيرالدا 
)Sevilla(كان في السابق مئذنة . أهم معالمها ، ومن)Minaret ( في مسجد من عهد الموحدين)515 -

 كاتدرائية، إال أنه اليوم أصبح برجا لألجراس ويعد جزءا من )Almohads( )م 1269- 1121/هـ 667
في ويظهر في بناء البرج تأثير الحضارة اإلسالمية ويمكنتشبيهه بالملوية . إشِبيِلّية، أهم معالم المدينة

  .سامراء
واتخذت منارة الخيرالدا نموذجًا لكثير من األبراج في كنائس اسبانيا الجنوبية ؛ بل لقد تسرب تأثير الفن 

أو الدير الملكي في ) Las Huelgas(اإلسالمي إلى الهياكل ذاتها فنرى مثال مصلى دير الس هولجاس 
المي وعليها قبة عربية مقرنصة ، وقد صنعت على الطراز االس)بورغوس) (Burgos(مدينة ُبْرغش 

، ففيها التأثير اإلسالمي )6لوحة رقم (أما باب رسم الخزانة الداخلية في دير الس هولجاس . 46الزخارف
الواضح وتظهر فيه تشبيكات سداسية الشكل موشاة بنجوم داخلية ذات ثمانية أطراف وأطواقها مخططة 

ا المحفورة ال تقل جماًال عن زخارف العاج في وأعضاؤها مليئة بحشوات من خشب البقس، وزخرفته
  .47عصر الخالفة

ومما يلفت النظر بشكل خاص في رواق سان فرناند، هي العقود التي احتفظت ببقايا الزخرفة الدقيقة 
اإلسالمي، وهي عبارة عن مشبكات وعناصر نباتية وكتابات بالخط الكوفي،  –باألسلوب اإلسباني 

ويمكننا مقاربة هذه العناصر الزخرفية بالتأكيد، مع تلك التي نجدها على . مغربوأجراس ملكية وعنقاوات 
-Almoravid)(448(األقمشة األندلسية التي ُصنعت في ورش ألمرية خالل العصر المرابطي

  ).م1146- 1056/هـ541
  العقود المنفوخة 

واستخدم بعد ذلك بصفة  م، 706/ هـ  87وأول ما ظهر معماريًا كان في المسجد األموي بدمش في سنة 
م، وتم تعميم استخدامه بحيث  723/ هـ  105عامة في بيت صالة المسجد الجامع بالقيروان في سنة 

وبالتالي لم يكن غريبًا أن يتبناه . أصبح العنصر المميز للعمارة اإلسالمية، وخاصة بالد المغرب واألندلس
عديدة في بناء كنائسهم وأديرتهم مثل كنائس بوباسترو المستعربون، وأن يكثروا من استخدامه، ونجد أمثلة 

)Bobastro (وسان ميجل دي اسكاالدا)San-Miguel-de-Escalda(–  سان "و  –السالفة الذكر
م،  ٩٢١التي بناها القس القرطبي خوان سنة ) San Cebrian de Mazote" (ثبريان دي ماثوتي

  . San Juan de la Pena(48) (7ة رقم لوح(وكذلك كنيسة بنيالبا وسان خوان دي البنيا 
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  األقبية ذوات النواتئ
وهناك تأثير واضح للفن االسالمي  يتمثل في التزويق أو الزخرفة المعمارية، ووجود األقبية ذواتالتنوءات 
واألبراج المستقلة ذواتالقواعد المربعة أو على شكل مآذن، وٕالى التأثير فيالزخرفة يرجع استعمال األقواس 

وهي التي نجدها ) Modillions a copeaux(ي على شكل نعل الفرس والحوامل البارزة ذوات التقاطيعالت
  .49خصوصًا في جامع ُقْرُطَبة الكبير

وقد انتشرت األقبية ذوات النواتئ خصوصًا في ُقْرُطَبة ، ونجد تأثيرها في الكنائس الرومانية والكنائس 
والتي تشهد قبواتها الوترية ) Torres del Rio(ة توريس دل ريو القوطية في شمال إسبانيا، كما في كنيس

، وكنيسة سان ميان في شقوبية، ومن اآلراء التي لها وجاهتها القول بأن 50وكوابيلها باالقتباس اإلسالمي
 La) القبو ذا النتوء، الذي انتشر في المعمار األموي في األندلس، قد ساهم في اختراع متقاطع األوجيف

)Croiseed'ogives الشهير في الفن القوطي ،)Gothic art(51 لما هناك من صلة واضحة بين ،
  .52األقبية ذوات النواتئ وبين متقاطع األوجيف

  القباب ذات الضلوع
أول ما ظهرت في جامع ُقْرُطَبة واستطاعت أن تؤثر تأثيرا  أما عن أصل القباب ذات الضلوع فقد ظهرت

وقد انتشرت القباب ذات الضلوع في كنائس المسيحيين . العمارة الرومانيةو  قويا في العمارة الغربية
، مقصورة  بيلين مثمنة الشكل نغطيها قبة )Santa Fe" (سانتافي"بطليطلة مثل مقصورة  بيلين بدير 

الس "وكذلك قبة  53ذات عق متقاطعة شبيهة بالقبتين الجانبيتين قبل محراب المسجد الجامع بقرطبة
، وعلى هذا النظام أقيمت عدة كنائس أخري تحمل نفس التأثير تنقلةوتتناقلة منها كنيسة "تورنيرياس
ُقْرُطَبة بوضوح في كثير من العناصر المعمارية لهذه  أثر عمران وعمارة يتجلىكما "أوريون"مستشفى
  .54الكنيسة

  المبحث الثاني
  .ا وصقلية وفرنساتأثيرات العمارة اإلسبانية في باقي عمائر أوروبا خاصة إيطالي 

  .والصقليةالعمارة اإليطالية
هـ 212(وذلك في سنة  صقلية المنطقة األولى جزيرة حاليًا، إيطاليا وصل اإلسالم إلى ثالث مناطق تتبع

 296-184(عندما فتحها إبراهيم بن األغلب، وقاد عملية الفتح أسد بن الفرات وكان لألغالبة )م 827 -
وفتحت سنة  سردينيا ي البحر المتوسط أما المنطقة الثانية فكانت جزيرةأسطول قوي ف) م 909-800/هـ
-م909/هـThe Fatimids()297(الفاطميون ، وورث)م 809 -هـ  194(

أي بعد أن ) م 909 -هـ 297(في سنة  األغالبة عن)Sardegn( سردينيا حكم )م1171/ه969
قرنًا آخر حتى استولى عليها ملوك  لفاطميينا في أيدي مدة قرن تقريبًا وبقيت سردينيا األغالبة حكمها

وحاول أن يستولى عليها مجاهد العامري ) م 1015- هـ 406(في سنة  باألندلس الطوائف المسلمون
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) Sardegn( سردنيا ولكنه فشل في استعادة الجزيرة، وذلك بسبب قوة الحلف المسيحي الذي سيطر على
  ).م1015 -هـ  406(في سنة 

اإلسالم خاللها في الجزيرة، وفي نهاية  أكثر من قرنين، وانتشر سردينيا اإلسالمي لجزيرةوهكذا دام الحكم 
الحكم اإلسالمي لسردنيا حكمها أمراء مسلمون من أبنائها، ولكن التحالف المسيحي الذي تكون من دولة 

فمنذ  سيطر في النهاية على الجزيرة وعندئذ تغير وضع المسلمين،) Genova(وجنوه ) Pisa(بيزا 
ظهر التحدي للمسلمين بالجزيرة، فكثرت الهجرات اإلسالمية منها وشنت حرب  سردينيا االستيالء على

  . اإلبادة على المسلمين بسردينيا، وكان السبب الرئيسي في إخالء الجزيرة من المسلمين
إلى هذه المنطقة  ةلبوالتي وصلها اإلسالم، فقد توجه األغا أما المنطقة الثالثة فكانت شبه جزيرة إيطاليا

ثم استولوا على نابولى ) م836 -هـ 221(صقلية، فهاجم المسلمون مدينة برنديزى سنة  بعد فتحهم جزيرة
، وفتح المسلمون تارانتوا، ودخلت )م841-هـ 227(في السنة التالية لها، واستولوا على كابوه في سنة 

ووعدهم البابا يوحنا الثامن بدفع ) م 846 - هـ232(جيوش محمد األول األغلبي مدينة روما سنة 
  .55الجزية

  كنيسة القديس مرقص
، تجسدت على 56لقد أخذ الغرب عن العمارة األندلسية أشكال المآذن المربعة التي أصبحت أبراجا للكنائس

، وقد استخدمت في تلك 58في البندقية  57 )سان ماركو(سبيل المثال في برج ساحة القديس مرقص 
، وكذلك اقتبس 59قود المدببة التي كانت قد اصبحت أهم مميزات العمارة العربية االسالميةالكنيسة الع

، حيث حلوا فيه مشكلة السقوف المفصصة والمتقاطعة التي تشكل إحدى واجهات 60الغرب القوس المدبب
 .مسجد ُقْرُطَبة
  قصر الدوق

وهذا القصر  اإلسالميةبالعمارة  )8لوحة رقم ) (The doge's palace(وقد تأثر مهندسو قصر الدوق 
بدأ تشييده في أوائل القرن التاسع وأعيد بناؤه مرات عديدة وأساليبه المعمارية تذكرنا بأساليب العمارة 

  .62، وخصوصًا في عمل شرافات على شكل أسنان المنشار61اإلسالمية
أن الكاتدرائية في تلك ، نجد )Duomo di Casale Monferrato(شمال إيطاليا ليمونفيراتو كازا وفي

المدينة مبنية بأروقة تحتوى على أقواس مقتبسة أيضا من قواعد وأصول فن المعمار اإلسالمي، ويتضح 
ذلك بمقارنتها بالقبة المقامة فوق الباب الرئيس لجامع ُقْرُطَبة الكبير، وكان هذا الجزء من الجامع قد بني 

  .63ني من القرن العاشرفي عهد الخليفة الحكم الثاني في النصف الثا
  الزخارف العربية

في بافيا )  Saint Michael(وانتشرت الزخارف العربية في مدن ايطاليا مثل كنيسة القديس ميخائيل 
)Pavia ( وكنيسة القديس فرنسيس في أسيسيAssisi  وكنيسة القديس دومنيكو)Domenico  ( في

  ).Bologn( 64بولونيا
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  صقلية والطابع اإلسالمي
مظاهر غريبة من فنهم، ) Sicilian(ول العالمة ديل إن العرب حملوا معهم إلى جزيرة صقلية يق  

وقناطرهم العالية الجميلة ونقوشهم من المقرنصات وجمال قاشانيهم ذي الميناء وفسيفسائهم المعمولة من 
خاص في عدد من  وترك العنصر اإلسالمي أثره في العمارة الدنيوية في صقلية، وبشكل. 65الرخام الملون

كانت إسالمية في )Courtyard(القصور الصغيرة ذات الغرف الصغيرة العالية المرتبة حول باحة مركزية 
وتم ) 9لوحة رقم ( 66"بالرمو"في ) Palazzo La Zisa"(العزيزة" إلهامها وأهم هذه القصور، قصر يدعى

وقبوه ذو المظالت مقتبس من  ، وهو يشبه قصور بني حماد67م1154تشييده في عصر وليام األول 
المقابلة للمدخل نافورة وكان الماء ينساب في ) Aperture(الطراز المعماري الصنهاجي وتوجد في الكوة 

  . 68قناة رخامية إلى القاعة لتلطيف الهواء
كما يمكن مشاهدة أثر العمارة العربية الشامية في الحصون التي شيدت للدفاع عن صقلية،        
يم واألقواس المدببة وفتحات السهام كلها عربية إسالمية، إلى جانب الحيطان ذات الشكل المربع، فالتصم

فريدريك "، الذي اقتبسه الملك)Fortresses(ومن صقلية انتشر هذا الطراز العربي للحصون والقالع 
  .69أثناء حملته على بيت المقدس إلى جميع البلدان األوروبية"الثاني

ة تشهد بتراثنا الحضاري في العمارة وتدلل على نبوغ مهندسينا المعماريين ورجال الفن هذه نماذج خالد
الذين ترعرعوا في ظل دولة اإلسالم في المشرق والمغرب، وقد ساهمت تلك الدولة بأوفر نصيب في 

ن والعمارة تطوير أساليب العمارة والفنون العالمية بما ابتكرت من طرز جميلة ورائعة يعتز بها مؤرخو الفنو 
  .في العالم غربًا وشرقاً 

  فرنسا وانجلترا
  فرنسا-

أوتون  شن العرب غارات كثيرة على فرنسا بعد فتحهم اسبانيا ودخل العرب قرشونه ونيم وليون وماكونو
م مدينة طلوشة عاصمة اكيتانيا وانتشر العرب في وادي الرون 721بعد أن فتحوا أربونه وحاصروا سنة 

ونيه، االانها كانت مجرد غارات استهدفت تكوين قواعد لشن غارات جديدة على المناطق وفي دوفينيهوبورغ
التي يرغبون في فتحها ومن أهم تلك الغارات كانت بقيادة المجاهد الكبير عبد الرحمن الغافقي والتي 

  .70م732تصدى لها شارل مارتل في معركة تور بواتييه سنة 
نسا انتقال التأثير العمراني والمعماري اإلسالمي إلي عمائر الفرنسيين كما ساعد االتصال بين إسبانيا وفر 

ويكمن الفضلفي ذلك إلي ُقْرُطَبة وكنائس المستعربين واآلثار اإلسالمية التي كانت قائمة وقتئذ في إسبانيا 
سالمية المسيحية، وهكذا استطاع فن ُقْرُطَبة أن ينتشر في كيان الفن المسيحي داال علىفضل الحضارة اإل

ال يجوز الشك في أن " ويقول جوستاف لوبون . في األندلس على الحضارة الغربية في فرنسا وٕاسبانيا
البنائين الفرنسيين اقتبسوا من الفن الشرقي كثيرًا من العناصر المعمارية المهمة والزخارف في القرن 

  . 71الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميالد
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 Le Puyمجموعة آثار لو بوي 
األوروبية عجبًا وتعبيرًا عن التأثيرات اإلسالمية، في العمارة والزخرفة المعمارية، تلك  اآلثارلعل من أكثر 

في وسط فرنسا في الربع األول من القرن الثاني ) Puy(المجموعة من الكنائس التي ببنيت في مدينة بوي 
  .72السادس الهجري/ عشر الميالدي 
يقول إّنه مقتِنع بتأثير الفّن  1923ومن ثّم في عام  191173، في عام )Emile Mâle(وكان إميل مال 

. في قلب جبال فيالي) 11، 10لوحة رقم ( ") Puy-en-Velay(اإلسالمّي في إسبانيا على ُنُصب 
ويقول إّن الشرفات المقّوسة ذات  .والتي تشهد بأكبر درجة من الوضوح على التأثير اإلسالمّي في فرنسا

  .74يح العقد السوداء والبيضاء بالتناوب ُتَذّكرنا بالعقود البيضاء والحمراء في جامع قرطبةمفات
، جملة عربية مقروءة واضحة المعنى بالخط )12لوحة رقم (ونجد في إطار باب العذراء بكاتدرائية بوي 

ل كل مصراع من وتتكرر بانتظام حو . تجري هذه الجملة حول اإلطار" الملك هللا"الكوفي المستعار وهي 
مصراعي الباب، ولم يقع في تكرارها هذا غير خطأين طفيفين، إحداهما اضطر إليه النحات في ركن من 
أركان اإلطار، ضاق المكان فيه بلفظ عن الجملة فحذفه،  والخطأ األخير كان سهوًا غير مقصود في 

لك فال أخطاء تذكر وقد حور أما فيما عدا ذ. مرتين" الملك"ركن آخر من األركان، إذ تكررت لفظة 
، ونوع في صياغتها، فهو تارة يصوغ محجر ورؤوسهاالنحات في أطراف الحروف ومحاجرها وأهدابها 

الميم، مثًال منثنيًا بوريقة من ثالث شحمات، وتارة ينهيه بوريقة من خمس شحمات، مما يدل على اتساع 
  .75مداركه بالفن العربي وخطه
يبّين اإلسالم حضوره هنا، وٕاذا وسعنا أن نشّك في البدء، فلم يعد : "المسألة  ويقول  آميل مال في تلك

غير أّن الفّنان يمكن أّال يكون مسلًما . 76"واعتبر أّن هذا الباب من عمل فّنان مسِلم". ذلك من حّقنا اآلن
. يط المتوّسطيّ بالضرورة وأن يكون قد استوحى عمله من قطع أثرّية إسالمّية كان تدوالها يتّم في المح

. وهكذا تظهر كاتدرائية بوي بمجموعة قبابها وتصميم مقرنصاتها كأنها بناء إسالمي المظهر والتكوين
 Saint-Martin d(وكان لها أثر كبير في المناطق القريبة منها مثل قباب سان مارتات ديني في ليون 

Ainy, Lyon (77وتورنوس )Saint-Philibert de Tournu.(  
التي تشاهد في الكنائس المسيحية بفرنسا لم تظهرفجأة بل هي نتاج وتأثر ما  Gothicاب القوطية إن القب

سبقها من قبوات قوطية ذات ضلوع فإذا ما استخدمت لتغطيةالمسطحات الواسعة بالكنائس عوضا عن 
 Los(تغطية الماكن ضيقة محصورة فإن شأنها في ذلك شأنالقباب اإلسالمية القوطية أو المدجنة 

Mudegeres (أو المستعربة)Los mozarabe.( 
  Moissacديرموساك

كما نراه في، جدران البرج المركزي الذي يعلو برج ) Lobed arch( 78واستخدام العقد المتعدد الفصوص 
ويعلوها نوافذ ومن الداخل عقود ) Languedoc(بالنجدوك ) 13لوحة رقم ) (Moissa(" ديرموساك"
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ص وأهم ما في هذا التأثير القرطبي هو القبة الوسطي حيثأقيمت في أركان المربع الذي متعددة الفصو 
  ).Octago(ترتكز عليه قاعدة القبة جوفات مقوسة لتحولها إلي مثمن

تؤلف هيكل  وتتوسط جوانب المثمن مساند حجرية تتلقي كل منها منبتي عقدين من الثمانية عقود التي
فيما بينها بحيث تؤلف شكال نجميا وسطة أجوف،شأنه في ذلك شأن قبتي القبة، وتتشابك هذه العقود 

، وٕاحدى قباب جامع الباب المردوم بُطَليِطَلُة Niche(Mihrab)جامع ُقْرُطَبة المجاورتين لقبة المحراب 
)Toledo (وقباب بعض الكنائس المستعربة والمدجنة التي أخذت في التطور حتىعصر النهضة.  

فرنسا تأثرت بالهندسة والعمارة العربية وال سيما في المدن التي كانت لها عالئق كثيرة وكثير من كنائس 
التي أعيد " فيزيليه"في"المادلين"فنالحظ تأثير الفن اإلسالمي على العقود الملونة في كنيسة  79مع الشرق

التي بنيت على هذا وهي تعد واحدة من أجمل المباني . م1120بناؤها بعد أن أتت عليها النار في العام 
شيدت ) Périgueux(في مدينة بيريجو)  S. Front(وكذلك في كنيسة سان فرون. الطراز في فرنسا

  .80مالتي تتميز بالعقود المدببة1120حوالي 
  العقد المنفوخ

 Sant-Andre de(إلى عدد من كنائس فرنسا، مثل سانت اندريه دي كوبزاك  81كما انتقل العقد المنفوخ
Cubzac ( وسوياك)Souillac( واقتبس البناة األوربيون عنصرًا زخرفيًا متصًال بالعقد المنفوخ وهو ،

نجد نظائر له في دير . إحاطة هذا العقد بإطار مستطيل وانتشر استعماله فيها في بالد المشرق والمغرب
  ). (Paray-le-Monia 82وكنيسة باريه لو مونيال أيضاً ) Charlieu(وكنيسة شارليوه ) Clone(كلوني 

  العقد الثالثي الفتحات
أي القرنين  –كما انتشر العقد الثالثي الفتحات في الكنائس الفرنسية سواء في العصر الرومانسكي 

ونجده في كنائس سان فيدال  –أي في القرون الثالثة التالية  -أو القوطي  -الحادي عشر والثاني عشر 
)Saint-Vidal ( وشانتوج)Chanteuges (اليير وشام)Chamalieres ( وبيير ايناك)Pierre d' 

Aynac ( ولو مناستييه)Le Monastier ( وبريود)Brioude ( وكولها)Culjat ( وفيين)Saint-
Pierre de Vienne ( وفالنس)Valence (ونشاهد في هذه . وعشرات في أواسط فرنسا وجنوبها وغربيها

إما مغلقًا أصم، كما يشاهد  –استخدم في العمارة اإلسالمية  اآلثار العقد الثالثي الفتحات مستخدمًا مثل ما
فوق محراب مسجد قرطبة وفي داخل تجويفه، وٕاما مفتوحًا مفرغًا، كما يشاهد كذلك في قرطبة، وفي 

  .83مقصورة المحراب، وفي مئات من اآلثار اإلسالمية
  المفصصة العقود

وٕايطاليا أشكال العقود المفصصة،  وٕانجلترانسا ومن المغرب واألندلس اشتقت العمارة المسيحية في فر 
المظهر األول، هندسي بحت، أي أن العقد يتكون من سلسلة من أنصاف دوائر، : وظهرت فيها بمظهرين

. والمظهر الثاني، نباتي، أي أن العقد يتكون من التفاف غصن في أنصاف دوائر تنتهي كل منها بزهيرة
) Cruas(وكراوس ) Chaspuzac(المفصص، كنائس شاسبوزاك  ومن أمثلة ذلك المظهر األول للعقد
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وفي مئات ) Issoire(وٕاسوار ) Tournus(وتورنوس ) Landos(والندو ) Chantemerle(وشانتول 
غيرها ما زالت قائمة، نشاهد البوابات أو النوافذ أو الفتحات أو فتحات الشرافات الداخلية أو األبراج أو 

ونشاهد مثًال رائعًا لتطور االقتباس على بوابة . ليت مسطحاتها بهذا العقد الجميلالقباب أو المذابح، وقد ح
إذ قصت حافة العقد الداخلية من خمسة فصوص يتكون كل فص منها من ) Blanzac(كنيسة بالنزاك 

عقد ثالثي الفتحات وتعددت األشكال في العمارة المسيحية تعددا ال حصر له في العصور التالية، سواء 
  .84حيث حدود رسم الفصوص وتنسيقها في العقد الواحد، أو من حيث اختالف أوضاعها من

أما المظهر الثاني النباتي الشكل، فقد انتشر كذلك انتشارًا واسعًا في العمارة األوربية نشاهده في باساك 
)Bassac ( وشارتر)Chartres ( وبيلوم)Bollom ( وبورج)Boutges ( وريو)Rioux (ن وفيلمارتا
)Villemertin ( وليبورن)Libourne (ونلقى العقد المفصص مزدهرًا على . وعشرات غيرها من اآلثار

تفصل فيه بين الفصوص زهيرات بديعة تتدلى من أطراف ) Petit Palais(واجهة كنيسة بيتيه باليه 
اجهات الكنائس أنصاف الدوائر، وتتخذ هذه العقود المفصصة مظهرًا فريدًا جعل من هذه الواجهة أجمل و 

واحتفظت جميع العقود بطابعها العربي الذي . غربي فرنسا) Gironde(الرومانسكية في مقاطعة الجيروند 
ونلقى منها كذلك مثًال رائعًا منتشرًا على واجهة كنيسة . يتضح من رقة الحواف ودقة الرسم الهندسي

في ) Tarragona(دير طراخونة  في فرنسا ومثًال شبيهًا لها في) Charite-sur-Loire(شاريتيه 
في نورفولك  Clayإلسبانيا، كما نلقى أمثلة عديدة في انجلترة تتوج نوافذ الكنائس مثل كنيسة كالي 

)Norfolk (85وهي من القرن الرابع عشر.  
  المدخل المنكسر

/ هـ  145سنة واقتبست العمارة الحربية األوروبية في فرنسا عنصرًا تم ابتكاره في مدينة بغداد المدورة 
م، وجعلوا المدخل الموصل من باب القلعة إلى داخلها، على شكل زاوية قائمة، أو جعله ملتويًا  726

)Crooked ( كي ال يتمكن العدو الذي بباب القلعة، من رؤية الفناء ،)courtyar ( الداخلي لها، أو أن
أواخر القرن الثاني عشر الميالدي وقد ظهرت في قلعتي القاهرة وحلب في . 86يصوب سهامه إلى من فيه

  ).Carcassonn( 87ثم أدخلها الفرنسيون على عمارة حصونهم كما يشاهد في كاركاسون
الحير "فهي قريبة الشبه بالباب الرئيس في قصر" 14"ومثال ذلك القصور التي شيدت في فرنسا في القرن

 88ه برجان، تعلوهما المزاغلفي العراق، فالباب يكتنف"األخيضر"في دمشق، وباب قصر" الغربي

Loopholes  والفتحات لرمي السهام، أو القار، أو الزيت المغلي، الذي يصب على العدو المهاجم، كذلك
أو  Sharafat-Merlons(89(ترى فتحات المراقبة تعلو الباب واألبراج الصغيرة، وكذا تشاهد الشرافات 

  . 90الكرانيش
  شهادات بعض المنصفين

عن تأثير العرب في ) Sir Banister Fletcher's( 91"بانيسيه فلتشر"بفن العمارة يقول المتخصص
ال يجوز الشك في أن المعماريين الفرنسيين اقتبسوا من الفن الشرقي كثيرا من العناصر : "العمارة األوروبية
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" بوين"اتدرائية المعمارية المهمة والزخارف في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميالدي، ألم نجد في ك
التي هي من أقدس العمائر المسيحية بابًا مستورًا بالكتابة العربية؟ أو لم تقم في أريبونة وغيرها حصون 

  إن تأثير العرب واضح في كثير من الكنائس :"وقد ذكر مسيوالنورمان. 92وفق األسلوب العربي
  . 93) "سوم(أغاماش ) ولوار مين(وكنيسة كانده ) م1178(الفرنسية، مثال ذلك كنائس ماغيلون 

أرى من غير مبالغة، فيما إلحدى األمم من : "عما اقتبسه األوروبيون عن العرب فقال"شارلبالن"وقد تحدث
الذين شاهدوا ما اشتمل عليه فن العمارة العربي من ) Crusaders(التأثير في أمة أخرى، أن الصليبيين 

لى فرنسا المراقب والجوامق واألبراج واألطناف، التي استخدمت الشبابيك وشرف المآذن واألفاريز، أدخلوا إ
  .94"في العمارات المدنية والحربية، في القرون الوسطى

  :انجلترا-
. عمد عدد كبير من ملوك أوروبا إلى استقدام علماء األندلس لتأسيس المدارس ونشر ألوية العلم والعمران

على عقود نحو  اوانجلتر  وسكسونيا قعت حكومات هولندةففي خالل القرن التاسع الميالدي وما بعده و 
تسعين من األساتذة العرب في األندلس بمختلف العلوم، وقد اختير هؤالء من بين أشهر العلماء الذين 

إلى جانب اللغة العربية، ووقعت تلك الحكومات عقودًا أخرى مع  والالتينيةكانوا يحسنون اللغتين اإلسبانية 
ر عربي في مختلف الصناعات وال سيما إنشاء السفن وصناعة النسيج والزجاج حوالي مائتي خبي

  .95والبناء
جسر (ولقد أقام بعض المهندسين العرب أكبر جسر على نهر التايمس في بريطانية عرف باسم 

إسمه  ، وهذه الكلمة هي تحريف لكلمة هشام خليفة المسلمين الذي أطلق االنجليز)Helichem)(هليشم
  . 96أولئك المهندسين إليهمالجسر عرفانًا بفضله ألنه أرسل  على هذا

  العقود الصماء
، وظهرت على شاكلة عقود طليطلة مثال ذلك ما نراه في كاتدرائية  إنجلتراكما انتقلت العقود الصماء إلى 

هـ، وكذلك في 486/ م 1093، التي بنيت في سنة )14لوحة رقم ) (durham cathedral(درهام 
  .97 513/ م 1119التي بنيت في سنة ) Norwich(ية نورويش كاتدرائ
) Evesham(في ايفزهام ) Bell-tower(ونجد تأثير واضح للفن االسالمي في برج الناقوس       

وفي المالحق نورد نموذجان للمقارنة بين . فنرى التأثير الواضح لمنارة الخيرالدا) 15لوحة رقم ) (م1533(
  ).16لوحة رقم ( 98قوساالن منارة الخيرالدا وبرج
  :الخاتمة والنتائج

تواصل وحوار بين الثقافات والحضارات عن  إيجادفي  اإلسالميةيتضح مما سبق الدور الرائع للحضارة 
وأن الحضارة األوربية الحديثة استندت إلى أسس . طريق تأثير الفنون اإلسالمية في الفنون األوربية

ان هناك تالق بين الشرق والغرب ال تنكره العين المجردة ووثائق التاريخ وك. الحضارة العربية اإلسالمية
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ولعل من مميزات هذه الحضارة أيضا القدرة الفطرية لها على الهضم والتمثيل الثقافي وٕاعادة .  والجغرافيا
  .سالميةبناء العناصر الثقافية، المستمدة  من الدوائر الثقافية األخرى وفقًا للروح الكلية للحضارة اإل

 اآلثارفي التواصل بين الشعوب ويعكس ذلك الدور تلك  اإلسالميوأوضحت هذه الدراسة أهمية دور الفن 
قد أرسى معايير ذات صبغة  اإلسالميالواضحة لذلك التأثير في عمارة الشعوب األوربية، وكيف أن الفن 

ة بين تأثيرات الفنون بعضها ببعض وربطت هذه الدراس. مميزة، كان لها آثارها الواضحة على العالم أجمع
وفسرت الدراسة أيضًا أسباب هذا التأثير العميق من . وشيوع روح التأثير والتأثر المتبادل بين الحضارات

بصفة عامة  اإلسالميمنظور تحليلي يوضح ثم يفسر بما يبرز عددا كبيرا من الحقائق في تاريخ الفن 
  .بصفة خاصة اإلسالميةوالعمارة 

الدراسة إلى أهم ما ميز فن العمارة اإلسالمي في سلسلة التطور الحضاري، وهو التأصيل لبناء وتعرضت 
ففن العمارة في تاريخ اإلسالم لم يطمس النشاط الحضاري لغير . جسور التواصل والتالقح الحضاري

ه، على قاعدة المسلمين، إذ استفاد من الفنون في جميع الحضارات، سواء السابقة لإلسالم أو الموازية ل
اإليمان بأن الحضارات على كوكب األرض عمٌل إنساني خالق قام بمؤثرات متفاعلة بين مختلف الشعوب 

واستطاع من خالل هذه القاعدة أن يتفرد بطابع مميز وفريد في سلسلة التطور الحضاري للعمارة . واألقوام
  .العالمية

ن العالم اإلسالمي وأوروبا ، مما مهد السبل لعملية كما تعرضت الدراسة لما كان من العالقات الفنية بي
التأثير والتأثر ، كل ذلك جاء مدعمًا بالشواهد الكثيرة واألدلة الدامغة وبشهادة الكثير من الباحثين سواء 

  .من الشرق أو الغرب
يرجع في  وأوضحت الدراسة في ثناياها أن الفنون اإلسالمية وجدت إعجابًا شديدًا وقبوًال في الغرب وذلك

المقام األول القيم الجمالية الواضحة في جميع أنواع الفن اإلسالمي والعمارة والتي تتمثل في التناسق 
والفخامة والغنى اللوني والقدرة على التصميم واإلتقان الفني الكبير ، وهناك سببًا آخر وهو أن الفن 

ية المسيحية فالتصميمات التي اتخذها الفن اإلسالمي لم يستخدم رموزًا دينية يمكن أن تجرح إحساس العقل
وقد تطرقت الدراسة في ثناياها أيضًا إلى أن المعماري المسلم . اإلسالمي كانت مقبولة لدى الغرب

استطاع أن يتجاوز المفاهيم اإلبداعية السائدة عندما أكد اهتمامه بالمعاني العميقة والسامية للكون، 
الئمًا مع الضمير الجمالي العام للمجتمع اإلسالمي، ولهذا فالمعمار متجاوزًا الشكل الظاهري ليخرج مت

اإلسالمي الذي اختار ولوج عالم الباطن، عالم التجريد، إنما اختار ذلك تأكيدًا منه ألهمية الجمال الذي 
الرائد (هو من المقومات األساسية للمجتمع اإلسالمي، ذلك إن الجمال هو صفة من صفات المطلق 

وهذا ما يفسر بحث الفنان المسلم عن الجمال العلوي السامي، بعيدًا )  فنان المعماري اإلسالمياألول لل
  .عن كل جمال غائي 

وأكد الفنان المسلم من خالل بصماته الفنية والمعمارية أن الفنان ليس عبدًا للطبيعة فذهنه يجب أن يكون 
وتجن كل ما هو عديم الفائدة وقد بدأ الغرب حرًا في التعبير عن رؤيا جديدة للواقع وعن جمال مثالي 
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اتباع هذا الخط مع بداية القرن العشرين وقد ذهبت المدرسة التجريدية إلى حد المطالبة باستئصال 
العناصر التوضيحية واالكتفاء باألشكال الهندسية والمنشآت المعمارية التي تتحدث عن نفسها بلغة 

  .األشكال واأللوان
 .على أن العالم اإلسالمي مليء بتجارب ومهارات فنية هندسية معمارية بالغة األهميةكما أكدت الدراسة 

خالله دور الفنون المعمارية  وما أحوجنا اليوم وفي عصر العولمة إلى حوار حضاري نوضح من
وحضارتهم ، فتحقيق الخطاب الحضاري القائم على  اإلسالمية في التعبير عن قيم المسلمين وتاريخهم

الحوار في العالم والدخول معه في اتخاذ القرار اإلنساني الصحيح  عمارية علمية يفيد في إنجاحأسس م
  .لعالم أفضل

، من األوربيةفي الفنون  اإلسالميوطمح البحث إلى أن يكون مفتاحًا لدراسات أخرى عن تأثير الفن 
تح المجال أمام الدارسين للخوض في أهمها وربما أكثرها قربًا من العمارة فن الزخرفة والنحت، والدراسة تف

دور الفنون في تشكيل الوعي الجمعي العالمي بضرورة التوافق ال التنافر لدى شعوب : عدة محاور منها
العالم، وكذلك تفتح مجاًال خاصًا ببحث نشأة وتطور وتالقح الفنون العالمية من خالل مظاهر التأثير 

من المواد والصور واللوحات والتماثيل والزخارف مما يدعم فكرة والتأثر المتبادل، ويجد الباحث كم وفير 
  .البحث

أن األمم الشرقية والغربية جميعها دائنة : بقي لنا أن نؤكد في ختام هذه الدراسة مسألة البد منها أال وهي
  .تراثومدينة في تراث الحضارة اإلنسانية، وأنه ما من أمة لها تاريخ إال وقد أعطت كما أخذت من ذلك ال
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  .1، حاشية 59): 2000، واالجتماعية اإلنسانية والبحوث للدراسات عين: القاهرة(، األول ألفونسو
 يـاقوت أعمـال في: بلدان األندلسبني ياسين،أحمد يوسف  :انظروهي منطقة جبلية في شمال غربي اسبانيا، : ْيقيَّةجلِّ  18

  .295): 2004، والتاريخ مركز زايد للتراث: أبو ظبى(ـه 626-574 الجغرافية، الحموي
19 ElieLambert,L' art enEspagne et au Portugal, Collection Arts, Styles et Techniques 
(Paris: Larousse, 1945). 

  .124): م1994دار المعارف، : القاهرة(ترجمة الطاهر أحمد مكي ، إسبانياالحضارة العربية في بروفنسال، ليفي  20
21 Brehier L., “Les origines de l'architectureromaneen Auvergne”, Revue Mabillon 
(1923).dansl'art roman du Puy », Journal des Savants, janv. févr. 1936, p14. 
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يعتبـــر أحـــد المبـــاني التاريخيـــة واألثريـــة البـــارزة فـــي العـــراق، نظـــرًا لضـــخامة بنائـــه وتفـــرّده مـــن حيـــث : حصـــن األخيضـــر 23

إنــه واحــد مــن الحصــون الدفاعيــة الفريــدة مــن نوعهــا . العمرانيــة والزخرفيــة وســعة مرافقــهالتصــميم والّدقــة فــي هندســته ومعالمــه 
مشـيد بـالحجر والجـص والـبعض مـن أجزائـه مشـيد .وقلما نجد بناًء شـامخًا مثلـه فـي منطقـة مقفـرة بعيـدة عـن المراكـز العمرانيـة

وعرضـه مـن الشـرق الـى ) م175.80( باآلجر والجص يحيط به سور عظيم مستطيل الشكل طولـه مـن الشـمال الـى الجنـوب
فــي  ،"األخيضــر ومظــاهره العســكرية"،طــاهر مضــفرو العميــد مظفــر، : انظــر،م21)ويبلــغ ارتفاعــه حــوالي) م163.60(الغــرب 
  .27: 9 .جم، )م1985ن، .بغداد، د( حضارةالعراقكتاب 

فـي بنائـه، وقـد اهـتم  دينـار ألـف 120أنفـق أحمـد بـن طولـون  .هــ263 عـام أحمـد بـن طولـون أقامـه: مسـجد ابـن طولـون 24
يعد مسجد ابـن طولـون المسـجد الوحيـد  .مصر مئذنة المسجد هي أقدم مئذنة موجودة في. باألمور الهندسية في بناء المسجد

مجلــة ،"مئذنــة جــامع ابــن طولــون" ،فريدشــافعي :،انظربمصــر الــذي غلــب عليــه طــراز ســامراء حيــث المئذنــة الملويــة المدرجــة
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 :انظــــرثــــار القوطيــــة، وكــــانوا جســــرا لنشــــر هــــذا التــــراث فــــي أنحــــاء أوروبــــا، بالتقاليــــد العربيــــة، ونقلــــوا التــــراث العربــــي إلــــى اآل
  .230: قاموس المصطلحات التاريخيةزناتي،

الهيئــة المصــرية ]: القــاهرة([االعمــال الفكريــة. ، مكتبــة األســرةدور العــرب فــي تكــوين الفكــر األوروبــيعبــد الــرحمن بــدوي، 29
  .32): 2004العامة للكتاب، 

  .23: تراث اإلسالم، في »والبرتغال سبانياإ«ترند، . ب. ج 30
31 M.Gómez-Moreno, Iglesias Mozárabes: Arte Español de Los Siglos IX a XI(Grenade: 
Editorial Universidad De Granada, 1975). 

تيكـا، وبنـو بجوارهـا مدينـة على جانب من األهمية أيام الفينيقيين، اتخذها الرومان عاصمة لمقاطعـة بي :Sevillaإشِبيِلّية  32
م بقيـادة موسـى بـن  713/ هــ  94اتاليكا، تتصل بالمحيط األطلنطي بنهر الوادي الكبير، فتح المسلمون إشِبيِلّية في شـعبان 
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للتـأليف الهيئـة المصـرية العامـة : القـاهرة". (أثر العرب واإلسالم في النهضـة األوربيـة"مقال ضمن سلسلة مقاالت كتاب  50

  .423، ص )م1970والنشر، 
ونسـب خطـأ إلـى القـوط، . نشأ الفن القوطي في فرنسا وازدهر في أوروبا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر 51

 Three central ، بأشكال متعددة والعقود ذاتالثالثة مراكزPointed archوتتميز العمارة القوطية باستخدام العقود المدببة
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قوة تحمل هذا النوع من العقود يكون اقل من العقد نصف الدائري وبذلك فان هذا االبتكار يخدم أغراضـا معماريـة و تجميليـة 
  .357 :اإلسالمية لشعوبمعجم عمارة اثويني، : ،انظربدمشق وفي المسجد الجامع بقرطبة وقد استخدم في المسجد األموي

  .413فكري، في العمارة والتحف الفنية، مرجع سابق،  82
  .414: المرجع السابق 83
  .416: المرجع السابق 84
  .417: المرجع السابق 85
  .139: تراث اإلسالم: بريجز 86
  .425فكري، في العمارة والتحف الفنية، مرجع سابق،  87
  .رة في جدار الحصن أو القلعة تستخدم لرمي السهامهي فتحات صغي: Loopholesالمزاغل  88
ومنهـا تسـربت إلـى اللغـات األوروبيــة،  Almena وفـي اســبانيا تسـمى المينـا  اإلسـالميةتطلـق عليهـا بالعمـارة  :الشـرافات 89

ه الشـرافات وقـد والشرافات وحدات هندسية متكررة تحيط بأعلى ذروة المباني في العمارة االسـالمية وأحيانـا تسـتبدل الـذروة بهـذ
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  الموريتاني  السياسة التعليمية الفرنسية وأثرها على هوية المجتمع
  ، تركياباحث في التاريخ المقارن ،جمال غدور. د

سعت اإلدارة االستعمارية إلى التحكم في المجتمع الموريتاني وذلك من خالل إصدار جملة من التنظيمات 
السياسية واالقتصادية والثقافية استهدفت ربط البالد وسكانها باالستعمار الفرنسي، فمن الناحية السياسية 

م البنى الفوقية للمجتمع التي كانت تمثل السلطة الزمنية ومركز القرار، ومن الناحية االقتصادية تم تحطي
تم استنزاف االقتصاد التقليدي الهش في األساس وربط البالد بالسوق والمنتوجات األوروبية وٕاشاعة 

ستهدفت القضاء على القيم التعامل بالنقد، أما الناحية الثقافية فقد فرضت فرنسا سيطرتها الفكرية التي ا
  .الثقافية التقليدية المتوارثة منذ قرون

وقد حاولت فرنسا من خالل سياستها الثقافية طمس الهوية الثقافية للبلد، ومحو كل ما من شأنه أن يرجع 
السكان إلى ماضيهم وأمجادهم العتيقة، فقد ُعرف الشناقطة بتبحرهم في علوم اللغة والشريعة، وكانت 

  .رباط علم وقلعة حصينة ضد الثقافة الفرنسية الوافدة 1"رةالمحظ"
وما من شك أن السياسة التعليمية للمستعمر الفرنسي كانت أداة للهيمنة على المجتمع، ولهذا سعى 
االستعمار من خالل المدرسة إلى القضاء على القيم والنظم التقليدية المحلية وٕاحالل نظمه وقّيمه محلها 

إن سياستنا التربوية ال يمكن فصلها عن : "الوالي الفرنسي على غرب إفريقيا حين قال وهذا ما عبر عنه
  .2"السياسة العامة التي نطبقها على األهالي، بل هي التعبير األدق عنها، وأحد أنماطها الفعالة

لم تعتن ومهما يكن من أمر فإن التعليم في موريتانيا، ارتبط بغايات وأهداف حضارية وسياسية فرنسية، و 
إدارة االحتالل بتكوين وطنيين يفترض أن يقع على كاهلهم بناء مستقبل سكان المنطقة، وفي هذا اإلطار 

  :رسالة يقول فيها 1924كتب الوالي العام الفرنسي، إلى وزير المستعمرات الفرنسية سنة 
هظ الذي يكلفه ذلك، يفرضه إن انتشار المدرسة الفرنسة في غالبية أجزاء موريتانيا، ورغم الثمن البا"... 

عملنا ونوايانا الحضارية، وبناء على هذا االعتبار يصبح دور المدرسة السياسي، أهم من دورها التهذيبي 
  .3...)أو على األقل يصاحب السياسي التهذيبي

  :ارسالة إلى المسؤول الجهوي للتعليم في موريتانيا جاء فيه 1925وبعث خلُفه ابريفي في العام الموالي 
ال يمكنها إال أن ترتبط بسياستنا العامة في المستعمرات والتي ال ) التعليم(إن سياستنا في التهذيب "... 

يعدو التعليم أن يكون واحدا من أدواتها ومجاال من مجاالت تحركها وٕان كان هو أكثرها نجاعة 
  .4..."وأهمية

فس المرحلة، أن السياسة الفرنسية في مجال ويبدو من خالل االستشهادين السابقين اللذين ينتميان إلى ن
التعليم آنذاك لم تكن لها غايات نبيلة، من قبيل تثقيف السكان وزيادة وعيهم الحضاري، وهو ما قد يسمح 
لنا بالقول إن السياسة التعليمية الفرنسية شهدت تغيرات في مرتكزاتها وأهدافها من فترة زمنية إلى أخرى، 

المحلية فمنذ قدوم الفرنسيين إلى البالد وٕالى غاية القضاء إلى جيوب المقاومة تبعا للظروف السياسية 
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على المقياس  –إن صح لنا هذا التعبير  -كان التعليم الفرنسي يهدف إلى إعادة تصنيع المجتمع 1934
  .الفرنسي، بحيث يخدم فقط األطماع والتوجهات السياسية الفرنسية

أن أهدافا أخرى يتم البوح بها من قبل الساسة الفرنسيين، تتجاوز  غير أنه خالل األربعينيات سنالحظ
مجرد المسخ الحضاري إلى إعداد أجيال تستطيع تحمل بعض المسؤوليات وتساعد على النهوض 

إلى الوالي العام  1944ففي الرسالة التي بعثت بها وزارة المستعمرات الفرنسية في باريس سنة . ببالدها
إن أهداف التعليم األساسية ينبغي أن تظل هي تكوين الوكالء : "... لفرنسية ما يليإلفريقيا الغربية ا

اإلداريين الذين يضمنون تقدم البالد الصحي ونموها االقتصادي، وبصورة أشمل تطوير حياة األهالي، 
تفاظ لتلك لكن كل ذلك ينبغي أن ينسجم وانتشار استعمال اللغة الفرنسية والتعريف والتعلق بفرنسا مع االح

األهالي ببعض وفائها ألرضها وعاداتها بصورة تتماشى والتقدم الحضاري، تلك بصورة عامة هي أهداف 
  .5..."التعليم

تذرعت فرنسا عند احتاللها موريتانيا، برسالتها الحضارية التي يتعين إيصالها للشعوب المختلفة، فال يمكن 
بأن تقف مكتوفة األيدي وهي ترى  –على رأي كبوالني  –لفرنسا وهي صاحبة الرسالة الحضارية النبيلة 

شعوبا أقل تحضرا، تعيش تناحرات وانقسامات داخلية، وال تمد لها يد المساعدة، والوسيلة األهم لفهم 
الحضارة الفرنسية، هي اللغة والتعليم الفرنسي، وفي هذا المنحى يصف أحد اإلداريين الفرنسيين أهمية 

  :عيم الوجود الفرنسي بقولهاللغة الفرنسية في تد
إن تعليم لغتنا هي الوسيلة األفضل لتدعيم نفوذنا لدى الشعوب التي نحتلها وجرهم إلى اعتناق أفكارنا "...

الحضارية، فعن طريق نشر لغتنا نتمكن حقيقة من ممارسة هيمنة ذات فائدة وهو ما يمكننا في النهاية من 
 .6..."حصر مهمتنا في تعويدهم على أفكارنا وعاداتناإحراز تعاون مثمر مع األشخاص الذين تن

 سياسة التعليم الفرنسي: أوال

سعت اإلدارة االستعمارية إلى فرض هيمنتها من خالل استحداث طبقة مشبعة بالثقافة الفرنسية، ستتولى 
سة هذه الطبقة توصيل أوامر اإلدارة إلى مختلف شرائع المجتمع، وعموما فإنه يمكننا تخليص السيا

  :التعليمية الفرنسية في األهداف التالية
 صفوف بين الفرنسية اللغة نشر على المستعمر ركز: التخاطب أداة وجعلها المستعمر لغة فرض -

 األول، الشق في نجح قد كان وٕاذا العامة، بين وٕانما فقط اإلدارة داخل ليس التواصل لغة وجعلها السكان،
 جعلها وهو الثاني، الجزء في كامل بشكل يوفق لم فإنه اإلدارة، عم تواصل لغة الفرنسية اللغة جعل وهو
 بالفرنسية، الناطقين من أصبحت عريضة طبقة بوجود نعترف كنا وٕان الموريتانيين، بين تواصل لغة

  .السنغال في الفرنسي بالنفوذ أكثر والملتصقين للنهر، المحاذية المناطق في خصوصا
جتمع حيزا مهما من تفكير القادة السياسيين الفرنسيين، وأعطوا تعليماتهم وأخذ نشر اللغة الفرنسية في الم

بضرورة فرضها على أكثر عدد ممكن من الساكنة المحلية، ففي الرسالة التي خاطب بها الحاكم العام 
الفرنسية مفروضة على أكبر "إلفريقيا الغربية الفرنسية، حاكم موريتانيا، نجده يدعوه فيها إلى أن تكون 
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عدد ممكن من األهالي، وأن دراستها أصبحت إجبارية بالنسبة لكل من يطمح إلى زعامة مجموعة ما، 
ويجب عالوة على ذلك، أن نجد في كل قرية ومدينة بعيدة كانت أو قريبة من يتكلم بالفرنسية ليس فقط 

  .7"أكاديمي ويجب أن يتم ذلك بدون الوصول بهم  إلى مستوى... زعيمها، وٕانما في صفوف مواطنيها
عن طريق االحتالل  –حاولت اإلدارة الفرنسية تصوير ما تقوم به من احتالل األرض ومسخ فكر اإلنسان 

على أنه عمل حضاري نبيل يسعى إلى  –العسكري، والثقافي، واالقتصادي الذي مارسته على السكان 
هذا األساس فقد اتجه تعليم إخراج الناس من ظالم التناحر والجهل، إلى ضياء التحضر والرقي، وعلى 

التاريخ والجغرافيا إلى البرهنة على أن فرنسا أمة غنية، وقوية قادرة على أن تصون هيبتها، وفي نفس 
الوقت عظيمة لنبل أفكارها، ولم تكن أبدا قد تراجعت في السابق عن تقديم تضحيات مادية وبشرية لتحرير 

وقد أريد  8الب فوائد حضارية بالنسبة للشعوب المتوحشةالشعوب المغلوبة على أمرها، أو من أجل استج
للتحضير أن يكون من خالل التعليم، وبالتالي أصبحت المدرسة إحدى قواعده األساسية، وهذا ما بينه 

إن حضارتنا عليها أن تنحني نوعا ما حتى تتالءم مع نمط : "... الحاكم العام إلفريقيا الغربية حين قال
ئي، ال لترجع األولى إلى مستوى الثانية وتنتهي المسيرة، ولكن لتعود إليها لتريها من الحضارة شبه بدا

الطريق الذي تسلك، وٕان التعليم هو السبيل الوحيد لذلك، وكل أنواع التعليم تساعد في الوصول إلى درجة 
  .9..."أعلى من التحضر إال التعليم الصوفي

لها في الداخل، ليس على الساحة العسكرية والسياسية ويبدو أن السلطة الفرنسية مقتنعة بوجود عدو 
وكل أنواع التعليم تساعد في الوصول إلى درجة أعلى من التحضر إال "فحسب بل وعلى الصعيد الثقافي 

، فإذا كانت المجموعة الحسانية وبعض المجموعات األخرى قد اختارت خط المواجهة "التعليم الصوفي
اختارت المقاومة الثقافية عن طريق توعية الناس بمخاطر التعليم العسكرية، فإن مجموعات أخرى 

الفرنسي، ومخاطر التقرب من اإلدارة، وهو ما جعل الوالي الفرنسي يعمم التصور حول مرجعية التعليم 
أو األهلي " العتيق"، وٕانما يقصد التعليم األصلي 10التصوفي، وهو في رأينا ال يقصد التصوف بحد ذاته

عرفت بمعارضتها الشديدة " المحاظر"كما يسميها السكان المحليون، فهذه المؤسسات األهلية " المحاظر"
  .للوجود الفرنسي وللمخططات الفرنسية بما في ذلك التعليم

 إلى البالد في التعليم اتجه:االستعمارية االدارة رغبات توصيل على القادر البشري العنصر توفير -
 طرف من المكونة األطر هذه تكون حيث السكان، شؤون تدبير في رةاإلدا مساعدة يتولى كادر إعداد
 كانت المجموعة، هذه اختيار عملية في التركيز فإن وعليه واألهالي، األخيرة بين واسطة الفرنسية اإلدارة
 االستعمار أن ذلك" بالوالة المكتسب الشرف" مقدمتها في ويأتي المعايير من لكثير الغالب في تخضع
 إما يكون أن الدراسة، كراسي لشغل المترشح في بد فال المجتمع، وطبيعة االجتماعية التراتبية راكثي راعى
  .السابق في أمير ابن أو صوفية، طريقة شيخ أو قبيلة شيخ ابن

ولكن مع ذلك فإن اإلقبال على المدارس الفرنسية كان ضعيفا جدا، وهو ما جعل اإلدارة تفرض على كل 
أحد أبنائه إلى المدرسة، وكان معظم زعماء القبائل والمشايخ الدينيين يتهربون من  رئيس قبيلة أن يرسل
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هذا القرار، ويرسلون آخرين على اعتبار أنهم أبناءهم األصليون، مع أن اإلدارة االستعمارية لم تدخر 
  .جهدا في إغراء اآلباء والطالب لجرهم إلى المدارس

فرنك لكل  300والقاضي بصرف منحة شهرية قدرها  1906 يونيو 12ومن ذلك المرسوم الذي صدر في 
شيخ محظرة يأمر طالبه بتخصيص ساعتين لتعليم اللغة الفرنسية، ورغم الظروف الصعبة التي كانت 
تعيشها المحظرة ومشايخها جراء األزمات االقتصادية ومضايقة اإلدارة الفرنسية، فإن أحدا لم يتقدم 

  .11جيعية، وبالتالي فإن المرسوم ولد ميتالالستفادة من هذه المنحة التش
واكتفائها بالتعامل معها في بعض األحيان، " مؤسسة المحظرة"إن تجنب اإلدارة الفرنسية للتصادم مع 

ومحاولة كسب ود مشايخها عن طريق الهدايا وتسهيل عملية حجهم على نفقة الدولة الفرنسية أحيانا 
ار يفرضه الواقع جنبا إلى جنب التعليم الفرنسي الجديد، وٕانما أخرى، ال يوحي برضاها أو بقبولها كخي

اتخذت السياسة الفرنسية طريقا آخر رأت أنه اسلم من الصدام مع هذه المؤسسة الدينية العريقة، يجعلها 
  :مع الوقت في قبضة اإلدارة الفرنسية ومن تلك الطرق

 على الشكل الذي يريد هؤالء، وٕانما محاولة كسب شيوخ وزعماء المحاظر، وتنفيذ بعض طلباتهم، ال -
  .12على الوجه الذي يجعلهم يحترمون الوجود الفرنسي يدافعون عنه ويقتنعون به

ومشايخها، تحت غطاء شبه " المحظرة"تنظيم العبادات والشعائر الدينية التي كانت تشرف عليهم  -
يربط بين ممارسيه قواسم رسمي من طرف االستعمار، وبالتالي تتحول العبادات والشعائر من حيز 

 .مشتركة، إلى معاني مفرغة من محتواها، ال تستطيع الصمود أمام الوجود الفرنسي وسياسته المحكمة
ومؤسسات التعليم العتيق، وذلك عن طريق " المحظرة"ربط السكان بالمدرسة الفرنسية ولفتهم عن  -

ة، وٕاعطائهم مناصب قيادية في المجتمع بعد إغداق الهدايا والمنح على مرتادي المدارس أثناء فترة الدراس
التخرج، مما يجعل البعض تحت ضغط صعوبة الحياة والبحث عن مصادر العيش يتجه إلى المدرسة 

 ".المحظرة"وينفر من التعليم األصلي أو 

بدون ترخيص من والي موريتانيا، الذي يرفع الترخيص إلى " محظرة"إصدار قرار يمنع إنشاء أي  -
ام إلفريقيا الغربية الفرنسية للمصادقة عليه، وحين يقتضي األمر يرفع إلى وزارة المستعمرات الحاكم الع

 .13الفرنسية في باريس
  الفرنسي التعليم واقع: ثانيا

أقامت الدولة الفرنسية عدة مدارس في البالد وٕان تفاوتت من ناحية فترة تأسيسها وطبيعة مناهجها والفئات 
تأسست من أجل تدعيم النفوذ الفرنسي، وخلق كادر  –أي المدارس  –إنها كلها المستهدفة من خاللها، ف

بشري يكون وسيطا بين اإلدارة والسكان، وٕايجاد مجتمع يتطبع بالثقافة الفرنسية، ويدين لهذه األخيرة بالوالء 
  .والتبعية
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، لم تعرف تطورا في إن موريتانيا التي ظلت تدار سياسيا، واقتصاديا، وتعليميا، من مستعمرة السنغال
نوعية التعليم وال في نسبة اإلقبال عليه، كما حصل في المستعمرات فرنسا في غرب إفريقيا، ويرجع ذلك 

  :إلى عدة أمور أهمها –حسب اعتقادنا  –في األساس 
وهي مرغمة تحت  1934تأخر احتالل البالد النهائي،بحيث لم تضع المقاومة أسلحتها إال في سنة  -

ى الغليظة والحديد والنار التي استعملتها فرنسا ضدها، مما صعب من وجود مدارس وسياسة سياسة العص
تعليمية محكمة، نظرا لتوجيه الجهود الفرنسية إلى تثبيت األمن، والقضاء على جيوب المقاومة، فكانت 

لى التعليم بشكل بالتالي السياسة العسكرية واألمنية هي الشاغل األول لإلداريين الفرنسيين، ولم تنصرف إ
  .عام إال بعد استتباب األمن داخل البالد

سياسة المقاومة والمقاطعة التي انتهجها المجتمع حيال التمدرس الفرنسي، فقد كان غالبية السكان  -
يرفضون إرسال أبنائهم إلى المدارس، ويتذرعون بأنها ستعمل على تغيير دينهم ومعتقداتهم، ونالحظ أن 

مدارس الفرنسية خصوصا أثناء طور نشأتها، معظمهم من الزنوج القاطنين في المناطق الذين قدموا على ال
الجنوبية المحاذية للنفوذ الفرنسية في السنغال ومالي، وٕان وجد من الطبقات األخرى، فسيكون من أبناء 

نوا واسطة حتى يكو  –ولو عنوة–الشيوخ والزعماء التقليديون الذين حرصت اإلدارة الفرنسية على تدريسهم 
 .14بين السكان واإلدارة

ولهذه األسباب وغيرها، كانت اإلدارة الفرنسية مجبرة على وضع سياسة تعليمية على قواعد صلبة، تهدف 
واالجتماعية، من خالل إعطاء أهمية للتعاليم  في معظمها إلى التكيف مع خصوصية السكان الثقافية

  .سيةالدينية واللغة العربية داخل المدارس الفرن
، الغرض منه امتصاص غضب 15فكانت المدرسة تقدم إلى جانب التعليم الفرنسي، تعليما عربيا إسالميا

الناس، وتبديد مخاوفهم حيال المدارس الفرنسية، وتصويرها على أنها مؤسسة ال تختلف كثيرا عن 
بكونها تقدم مواد  التي عهدها السكان في كل حي من البالد، وٕان اختلفت فإنما تختلف فقط" المحاظر"

  .إضافية باللغة الفرنسية
  :وعموما يمكننا القول إن التعليم الفرنسي في موريتانيا كان ينقسم إلى ثالثة أصناف رئيسية

  :المدرسة -
رعت السلطات الفرنسية الخصوصية التي يتمتع بها الشعب الموريتاني المحافظ في أغلبه، فتحت تأثير 

لها السكان ضد المدارس الفرنسية، عمدت اإلدارة االستعمارية إلى محاولة المقاطعة الثقافية التي استعم
، من خالل إدخال بعض مواد العربية في المناهج التدريسية، وحفاظا 16إرضاء أهل البالد أو تدجينهم

تمت المحافظة على نمط السكن، ونوعية األكل وحتى " المدرسة"على تلميع صورة هذا النوع من التعليم 
وأوقات شرب الشاي، كل هذا سعيا من اإلدارة االستعمارية إلى إقناع السكان بأن التعليم الفرنسي  عادات

ليس المراد منه تغيير األخالق، والعادات، والدين، كما يزعم منتقدي فرنسا، وقد ظل هذا النوع من التعليم 
نسية مقصور على مجموعة من الذي تدرس فيه ساعات من اللغة العربية إلى جانب اللغة الفر " المزدوج"



140 
 

وهم أبناء الطبقة العليا، في حين لم يسمح للفئات " البيضان"وشريحة خاصة أيضا من ) البيضان(السكان 
وكذلك الزنوج، بإدخال أبنائهم في هذا النوع من ...) الحراطين، المطربين، الحدادين، الرعاة(األخرى 
  .17المدارس

المخصصة ألبناء األسر النبيلة، وأبناء الشيوخ " المدرسة"اذج إحدى نم 18وتعتبر مدرسة أبي تلميت
 9كانت تضم  1914، وعند افتتاحها سنة )مدرسة أبناء الشيوخ(والزعماء القبليين، لذلك فإنها أخذت اسم 

  .19طالب ينتمون كلهم إلى أسر ذات تأثير سياسي أو علمي في البالد
إن هذا النوع من المدارس الموجه في األساس إلى مجموعة من لذا فإننا قد ال نجانب الصواب إذا ما قلنا 

كان يهدف إلى كسب هذه المجموعات، وتهيئة ) حسان، الزوايا(، وهم أبناء األستقراطيتين "البيضان"
أبنائها في المستقبل ألخذ مواقعهم في إدارة المجتمع األهلي، وضمان تواصل جيد بينهم والمستعمر 

  .الفرنسي
من طرف المجتمع، شجع  –وٕان كان فاترا  –ل إن القبول الذي حظيت به مدرسة أبي تلميت ويمكننا القو 

اإلدارة الفرنسية على فتح مدارس أخرى مشابهة لها، خصوصا بعد التحسينات التي طرأت على مدرسة 
داء ابت 21مدرسة كيفة 20مما عزز موقعها وزاد من شهرتها، فتم إنشاء مدرسة أطار 1930أبي تلميت سنة 

  .من منتصف ثالثينيات القرن العشرين
تم إنشاء مدرسة أطار التي يتلقى  1936يناير  13بناء على المرسوم الصادر من طرف اإلدارة الفرنسية 

على غرار ما حصل في مدرسة أبي تلميت ألبناء الشيوخ، غير أن خصوصية  الطالب فيها تعليما عربيا
ختيارية وليس إلزامية، فقد أعلن حاكم إقليم موريتانيا بأن تعليم مدرسة أطار هي أن الفرنسية بها مادة ا

  .22الفرنسية في مدرسة أطار اختياري لمدة أربع سنوات
ونرجح أن السبب في ذلك يعود إلى كون مدينة أطار شكلت مهد المقاومة العسكرية، وفيها ترعرعت وقوي 

نسية إلى غاية سنتين قبل تأسيس مدرسة عودها، ومنها كذلك انطلقت أهم الهجمات على القوات الفر 
أطار، لذا فإن السكان آدرار كانوا حديثي عهد بعداوة فرنسا، ولديهم حساسية تجاه كل ما هو فرنسي، 

  . اقتضت التدرج في فرض التعليم –في اعتقادنا  –وبالتالي فإن المصلحة الفرنسية 
لسكان يرسلون أبناءهم طواعية إلى المدرسة، وبالفعل أعطت هذه السياسة أكلها، حيث أصبح العديد من ا

وبذلك شهدت مدرسة أطار ارتفاعا في نسبة اإلقبال عليها فقد وصل عدد التالميذ المكتتبين خالل السنة 
-1939تلميذا خالل العام الدراسي الموالي  70تلميذا، وارتفع ليصل  60إلى  1939-1938الدراسية 
  .23وخ والزعماء المحليينوكانت غالبيتهم من أبناء الشي 1940

أما مدرسة كيفة فإنها هي األخرى تشابه مدرسة أبي تلميت ومدرسة أطار في كونها موجهة إلى أبناء 
، وفي العام الموالي 1939سبتمبر  10النبالء، وقد أنشئت هذه المدرسة بموجب مرسوم صادر في 
تلميذا بين سنتي  56إلى  30تالميذها من  باشرت عملها واستقبالها للراغبين في الدراسة، حيث ارتفع عدد

  .24طالبا 60إلى  1947ليصل سنة  1945إلى  1943
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ورغم النجاح الذي حظيت به هذه المدارس وتمكنها من تلطيف جو التوتر الحاصل بين السكان والتعليم 
، فإنه )كقضاة، ومترجمين، ومساعدي إدارة(الفرنسي، ورغم تخريجها كذلك لعدة دفعات باشرت العمل 

يقضي بتحويل هذه المدارس إلى مدارس جهوية مفتوحة أمام  1947صدر قرار من اإلدارة الفرنسية عام 
  .كل الطالب الراغبين في متابعة دراستهم داخل المدارس الفرنسية

 الرغبين كل أمام مفتوحة ألنها وذلك سابقتها، من انفتاحا أكثر المدارس هذه تعتبر: الجهوية المدارس -
 معظم في الجهوية المدارس انتشرت وقد االجتماعية، مرتبتهم أو أوعرقهم لونهم كان مهما ولهادخ في

 رفض( البشرية واإلكراهات ،)الداخل في موغلة صحراوية مناطق( المناخية اإلكراهات رغم البالد جهات
 االستقالل اةغد االستعمار عن موريتانيا ورثتها 206 جملة من 87 عددها صار حتى ،)للمدارس السكان
  :25كاآلتي الجهات على موزعة

  
  المدارس  الجهة
  مدرسة 7  العصابة
  مدرسة 15  الحوضين
  مدرسة 12  الحوضين
  مدرسة 25  الترارزة
  مدرسة 14  كيهيدي
  مدرسة 2  تكانت
  مدرسة 8  لبراكنة

  مدرسة 4  تيرس زمور
 87  :المجموع

رسوا في هذه المدارس، نظرا لتضارب األرقام الواردة وال نمتلك أرقاما مؤكدة حول أعداد الطالب الذين د
عن أعداد الطالب  26في المصادر والمراجع التي بين أيدينا، لذا فإننا سنقتصر على ما أورده ابن إسلمو

  :سنة من هذه الفترة 12، مع اقتصاره فقط على 1960إلى االستقالل  1914خالل الفترة الممتدة من 
  عدد الطالب  السنة
1914100 

1931934 

1938590 

19461410 

19491860 

19502000 

19532600 
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19543637 

19554543  
19565750 

19586822 

19608618 

، أما 1946يتضح لنا من خالل الجدول السابق أن التعليم كان متدنيا، ونسبة اإلقبال عليه ضعيفة قبل 
هو ) 1946(اعا معتبرا، لذا فإنه يمكننا أن نقول إن هذا التاريخ بعد هذه السنة فإن اإلقبال عليه شهد ارتف

قد شهدت تغييرا ) 1947(التاريخ الذي بدأ فيه التعليم بشكل فعلي، وال ننسى كذلك  أن السنة التي بعدها 
 كبيرا في السياسة التعليمية في البالد، أصبحت بموجبها موريتانيا خاضعة نفس الهيكلة التنظيمية والمناهج

  .المعمول بها في إفريقيا الغربية الفرنسية
وبحكم طبيعة السكان البدوية، المتعودة على الترحال خلف قطعانها، بحثا عن المراعي، فإن المدرسة 
الحضرية لم تكن تتالءم مع مجتمع ثلثيه بدو رحل، فكثيرا ما هجر تالميذ متفوقون مدارسهم، بسبب أن 

ثا عن مواطن الكأل لقطعانهم، وبالتالي فإن اإلدارة سعيا منها لترسيخ عائالتهم غادرت إلى مكان آخر، بح
إلى جانب المدارس  –ثقافتها ونشر لغتها بين صفوف السكان، قامت بإنشاء نوع آخر من المدارس 

  .أكثر التصاقا بالسكان،  وأكثر تكيفا مع نمط حياتهم –األولى التي ذكرنا 
 أولته الذي الكبير االهتمام إلى المتنقل، المدارس من النوع اهذ تأسيس فكرة تعود:البدوية المدارس -

 أن الحضرية، والمدارس الشيوخ، أبناء مدارس مع تجربتها خالل من أحست فقد للتعليم، الفرنسية اإلدارة
 في المعتمدة معاشهم طبيعة مع تعارض ما إذا الفرنسي للتعليم كبيرا اهتماما تعطي ال السكان غالبية
 تنتقل الحي داخل مدارس وجود فرض االستعمار فإن وعليه الماشية، قطعان خلف الترحال ىعل األساس
  .باستقراره وتستقر بتنقله

والحقيقة أن المدارس البدوية رغم المزايا التي قدمتها، وتوافقها مع البنية االجتماعية والظروف المعيشية 
تي مارستها عليها المؤسسة الدينية وظل التسرب للسكان، إال أنها ظلت تتعرض لعوامل الهدم والتشويه ال

  .المدرسي هو الحالة العادية
  الفرنسي التعليم ومقاومة المجتمع: ثالثا

اتخذ رفض الوجود الفرنسي في البالد عدة أوجه، فلم يقتصر فقط على المقاومة العسكرية وحمل السالح، 
تعداها إلى المقاومة الثقافية ومقاطعة المدارس وتكبيد الفرنسيين خسائر فادحة في العدد والعتاد، وٕانما 

الفرنسية وكل ما له عالقة بالمستعمر، وقد اتخذت المقاومة الثقافية عامل الدين كمرتكز انطلقت منه في 
حسب  –محاربتها للوجود الفرنسي، وبالخصوص سياسته التعليمية التي يقتضي القبول بها والرضوخ لها 

ة الفرنسيين ومعتقداتهم ، وهو ما يتنافى وروح الدين واألصالة المتشبع بها قبول ثقاف –نظرة المقاومة
  .المجتمع األهلي آنذاك
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، والموجهة إلى وزير 1902وهذا ما حام حوله الحاكم العام إلفريقيا الغربية في رسالته المؤرخة بديسمبر 
والفتوحات ما تزال عالقة بأذهانه، لقد وجدنا شعبا يمتلك ماضيا مليئا باألمجاد "... المستعمرات الفرنسي 

... كما وجدنا مؤسسات اجتماعية ال نستطيع تجاهلها نظرا لعالقات التضامن الوثيق التي تسود بينها 
وعليه فإنه ال يمكن مقارنة هذه الشعوب بالشعوب الزنجية المجاورة، ومن العجيب أننا الحظنا وجود ثقافة 

ة في مجتمع البيضان، أكثر تطورا من الثقافة الموجودة لدى مثقفي رفيعة لدى الزوايا وهي الفئة العالم
  .27"إفريقيا الشمالية

ولم يخف الفرنسيون إعجابهم بثقافة أهل البلد وسعة اطالعهم وتبحرهم في العلوم اللغوية والشرعية 
عن التطور  1937يسطر في تقريره سنة  Beyries28وانتشار العلم بينهم، فها هو اإلداري الفرنسي بيري 

لقد الحظت أنه ال يوجد أي مجتمع بدوي يبلغ مبلغ البيضان "... نصه  الثقافي واالجتماعي للسكان ما
إنهم يتحدثون العربية الفصحى بطالقة ويسر، ... في العلم بالعقيدة والتاريخ واألدب والفقه وعلوم العربية

د فيهم راعي إبل من أبسط الرعاة يترنم وال يندر أن تج... أحسن مما يتحدث بها سكان تونس والقاهرة
  .29..."بالشعر الجاهلي

متحدثا عن تمسك ) Chaigneau(وفي نفس السياق كتب رئيس مصلحة التعليم االبتدائي في موريتانيا 
المسلمين كان لهم منذ  30إن البيضان"...السكان بأصالتهم وعدم اكتراثهم بما أنتجته الحضارة الفرنسية 

علماء وفقهاء وأدباء معروفون في جميع البالد الناطقة بالعربية ونتفهم كونهم لغيرتهم على قرون وال زال 
  .31..."إن الثقة معدومة بيننا اآلن... وطنهم ال ينظرون إلى حضارتنا بحماس

في مواجهة التعليم الفرنسي مواقف مشرقة، وسعت من  –التعليم األهلي الديني  –" المحظرة"وقد وقفت 
ة الفرنسية في البالد، فقد جاء يسة المقاطعة وٕاظهار خطورة المدرسة إلى إرباك الخطط التعليمخالل سيا

مثلت المحاظر خالل الفترة االستعمارية قلعة حصينة : "على لسان أحد الفرنسيين في موريتانيا ما نصه
حاظر، الذي يتطلب لقد انتصب في مواجهتنا عدو قديم وقوي هو تعليم الم... للصمود والمناعة الثقافية

  .32..."قهره تبني سياسة مدرسية حكيمة وبذل مجهودات كبيرة
تسعى إلى تغيير دين الناس والتشويش على  –في نظر فقهاء أهل البلد  –ما دامت المدرسة الفرنسية 

معتقداتهم، فليس من الغريب أن يناصبوها العداء ويحاربوها بما استطاعوا من قوة، سبيال إلى إبعاد 
سكان عنها وتحذيرا من مغبة إرسال أبنائهم للدراسة فيها، ومن ذلك يقول الفقيه محمد األمين بن ال

  :33مولود
  

 جـــــــــــــــــــاز تعلـــــــــــــــــــم خطـــــــــــــــــــوط الكفــــــــــــــــــــره
 ومنعــــــــــــــــــــــــوا إســــــــــــــــــــــــالم نجلــــــــــــــــــــــــه األب
 بإثمـــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــد إذا تنصـــــــــــــــــــــــــــــــرا

  

ـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــالح المهـــــــــــــــــــــره   ـــــــــــــــــــــالغ عن  لب
ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــي المكت ـــــــــــــــــــــه ف  لكـــــــــــــــــــــافر يبعث
 34علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــاه إذا تنصـــــــــــــــرا
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  :عن سابقه في التحذير من المدرسة وبيان سلبياتها 35الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن فتىولم يبتعد كثيرا 
 ال علــــــــم، ال ديــــــــن، ال تقــــــــوى يؤمــــــــل مــــــــن
 وال مــــــــــزيج مــــــــــن األجنــــــــــاس فــــــــــي حجــــــــــر

  

ــــــــــــــيس   ــــــــــــــرين عــــــــــــــذاب مــــــــــــــؤلم ب ــــــــــــــم ق  عل
 36تبنـــــــــــــــى لغـــــــــــــــي وتفســـــــــــــــيق وتمجـــــــــــــــيس

  
وقوفه في وجه الغزو الثقافي كما اعترف الفرنسيون الذين حكموا البالد بمناعة التعليم المحظري، و 

إن المحاظر قد "...األجنبي حتى ال يخترق النسيج االجتماعي المحلي، ويسلب العامة هويتهم وثقافتهم 
تمكنت على العموم من الصمود في وجه الغزو الثقافي األجنبي، واطلعت برسالتها المتمثلة في صيانة 

  .37"تراث ثقافي يمثل بالنسبة لها مدعاة فخر واعتزاز
على  –أن المجتمع المحلي لم يقتنع بجدوائية المدرسة الفرنسية  –دونما مجازفة  –وعموما يمكننا القول 

وظل دوما ينظر إليها على أنها مدرسة نابعة من ثقافة ودين مغاير،  –األقل خالل بداية الوجود الفرنسي 
كون عدم انتظام الطالب وهجر بعضهم هدفها إبعاد الناس عن معتقداتهم، لذا فإنه ليس من الغريب أن ي

  .اآلخر للمدارس أمر طبيعي تعودت عليه اإلدارة الفرنسية
ألبست بلباس اللغة العربية، ورغم ) مدارس أبناء الشيوخ(ورغم أن المدرسة الفرنسية في بعض األحيان 

تكفل بشؤونهم وزيادة المنح الدراسية للطالب وال) الجزائر، تونس(جلب أساتذة لها من دولة عربية 
وصل عدد المدارس القروية  1949المعيشية، إال أن ذلك كله لم يقنع السكان بفوائد المدرسة، ففي سنة 

، وظلت بالتالي 38طالبا 112مدرسة في حين لم يتجاوز عدد المشاركين في االمتحانات النهائية  136
أكبر من النتائج المتحصل عليها مما يدل االستثمارات التي تقوم بها اإلدارية الفرنسية في مجال التعليم 

  .على وجود فشل في السياسة التعليمية الفرنسية
  :أسباب فشل التعليم الفرنسي: رابعا

هناك عدة أسباب  وقفت حاجزا دون نجاح الخطط التعليمية الفرنسية في البالد، فعندما نقارن مدى نجاح 
ريتانيا من جهة ثانية التي هي أحد أعضاء هذه التعليم في دول غرب إفريقيا الفرنسية من جهة ومو 

المجموعة، نالحظ أن التعليم الفرنسي في األولى قد حقق مغزاه ووصل إلى األهداف المتوقعة منه إلى حد 
نشر اللغة الفرنسية داخل المجتمعات، وتجريدها من خصوصياتها، وجعل ثقافتها وتفكيرها يصب (كبير 

في حين أن العملية ...) لفرنسي وخلق مجتمعات تدين بالوالء لفرنسافي نفس مجرى الثقافة والفكر ا
التعليمية في موريتانيا صاحبتها منذ والدتها إلى خروج االستعمار عدة مصاعب وتعثرات، ساهمت بشكل 
ما في عرقلة مسيرتها، وعدم تحقيقها ألهدافها بالشكل المطلوب، وكان بعض هذه الصعوبات ناجم عن 

الجغرافية وشساعة مساحته، والبعض اآلخر مرتبط ببعض الجوانب الدينية واالجتماعية، خصوصية البلد 
  .ومنها كذلك ما يخص المستعمر الفرنسي نفسه

أدى تربع البلد على مساحة كبيرة وتناثر أحياء السكان في صحاري يصعب :عامل الطبيعة الجغرافية. 1
حيث أن ثلثي السكان  –ي من عادة أهل هذا القطر الوصول إليها، إضافة إلى الترحال والتنقل التي ه
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إلى صعوبة في التدريس والتمدرس، فمن جهة التدريس كان من الصعب وجود  –آنذاك كانوا بدوا رحل 
نظرا للتكاليف ) منطقة النهر(مدارس في المدن الداخلية البعيدة عن مكان ثقل االستعمار الفرنسي 

فقد أدى نفور غالبية السكان من المدرسة إلى ضعف في اإلقبال  الباهظة إلقامتها، ومن جهة التمدرس
إن األخفاقات الكبيرة التي عرفها النظام : "على هذه األخيرة، ولعل هذا ما عناه والي موريتانيا بقوله

التعليمي الفرنسي في موريتانيا نتيجة للمعوقات الكبيرة المتمثلة في شساعة البالد والطبيعة البدوية ألغلب 
  .39"كانها وأخيرا الحجج الرافضة للتعليم وخاصة تعليم البناتس
وحد المستعمر الفرنسي بين المسؤولين عن التعليم، والمسؤولين عن :عوامل تخص الجانب الفرنسي. 2

العمليات العسكرية القمعية، وبالتالي فإن الذهنية المحلية، ربطت بين العسكري الذي يحمل السالح في 
ن المعلم الذي يلبس الزي العسكري داخل أقسام الدراسة، وحتى مع ذاك الذي يجمع وجه السكان، وبي

الضرائب، ويقوم بقهر الناس وٕاجبارهم على إخراج أموال هم في أمس الحاجة إليها، مما أدى إلى تشويه 
  .صورة المدرسة ونفور غالبية السكان منها

سة إما عسكريون فرنسيون، أو زنوج أفارقة، حرصت اإلدارة الفرنسية على أن يكون القائم على المدر  -
وكان ذلك خطأ ارتكبته فرنسا في حق التعليم الذي أشرفت عليه، فقد صار معظم السكان ال يبالي 
بالمؤسسات التعليمية التي يعتبرونها فرنسية مسيحية أو إفريقية وثنية، وبالتالي أدى غياب عناصر 

 .سالمية إلى فتور في االندفاع نحو التعليم الفرنسيمتقنة للغة العربية والشريعة اإل 40عربية
حاولت فرنسا فرض لغتها الفرنسية على شعوب غرب إفريقيا الفرنسية، باعتبار : عقدة اللغة الفرنسية -

دون صعوبة كبيرة في فرضها على سكان غرب إفريقيا نظرا لغياب  –أن اللغة أداة للهيمنة، وقد نجحت 
ة على نطاق واسع داخل هذه المجموعة، أما بالنسبة لموريتانيا فإن االستعمار لغة أدبية مكتوبة ومستعمل

الفرنسي لم يراع خصوصيته من هذه الناحية، فقد كان يتعاطى اللغة العربية بشكل فصيح بعيد عن 
 ، وهو ما لم يرق ألهل البلد على اعتبار أن المستعمر بتعليمه إنما أراد سلخ القوم من41التكلف واإلطناب

 .لغتهم ثم بعد ذلك من دينهم، مما أوجد قطيعة مع التعليم الفرنسي
هناك عوامل ارتبطت بالساكنة المحلية أدت إلى فشل التعليم الفرنسي، :عوامل تخص الجانب المحلي. 3

  :أو على األقل ساهمت في عدم نجاحه، على الشكل الذي أرادت اإلدارة الفرنسية ومن تلك األمور
انت طبقة كبيرة من المجتمع قد وقفت في وجه المستعمر بأرواحها وأموالها، كان في لما ك: المقاومة -

  .الجانب الموازي مجموعة عملت على مقاطعة التعليم الفرنسي والتنفير منه
مقاومة عسكرية، مقاومة اقتصادية، ومقاومة (اتخذت المقاومة في موريتانيا عدة أشكال : المحظرة -

شرفت عليها المحظرة باعتبارها المؤسسة التي تنتج وترعى الثقافة، وبما أن التعليم وهذه األخيرة أ..) ثقافية
جاء ليغير دين الناس ولغتهم وليقطع صلتهم بماضيهم ويشوش  –في نظر فقهاء المحظرة  –الفرنسي 

فكرهم ومعتقداتهم، فإن عدد غير يسير من طبقة الفقهاء وقفوا ضد التعليم الفرنسي وأصدروا رسائل 
نظومة ومنثورة تدعو إلى مقاطعة التعليم الفرنسي وكل أشكال التبعية لإلدارة االستعمارية، ومن ذلك ما م
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حصل عندما زارت بعثة فرنسية مدينة أبي تلميت، فأصبح منشور سري عبارة عن قصيدة معلق بجامعها، 
 :في القصيدةموقع باسم مجهول، يحرض الناس ضد البعثة وهو ما أدى إلى إفشال مهمتها وجاء 

 فـــــــــال أكـــــــــرم الـــــــــرحمن ذا الوفـــــــــد مـــــــــن وفـــــــــد
 غــــــــــدا ســــــــــائر فــــــــــي األرض شــــــــــرقا ومغربــــــــــا
ــــــــــــــــه قواعــــــــــــــــدا ــــــــــــــــن اإلل  ويهــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن دي

 ويزجـــــــــر عـــــــــن علـــــــــم وعـــــــــن عمـــــــــل بـــــــــه.. 
 يــــــــــــــــذم ذوي العلــــــــــــــــم الشــــــــــــــــريف خساســــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــم خســــــــــــــــــــر ألهل  ويــــــــــــــــــــزعم أن العل
 وأن الفتـــــــــــــــــــــى يكفيـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــم جرائـــــــــــــــــــــد

  

ــــــــــــــد جــــــــــــــاء لإلســــــــــــــالم بالحــــــــــــــادث اإلد    لق
ـــــــــــور اهللا فســـــــــــقا  ـــــــــــئ ن ـــــــــــى عهـــــــــــدليطف  عل

 ليصــــــــــــــــــبح بنيــــــــــــــــــان الديانــــــــــــــــــة ذا هــــــــــــــــــد
 ويـــــــدعو إلـــــــى غـــــــي وينهـــــــى عـــــــن الرشـــــــد
 ويــــــــــوليهم أقصــــــــــى النهايــــــــــة فــــــــــي البعـــــــــــد
ــــــــي أمــــــــر السياســــــــة ال يجــــــــدي  وشــــــــغل وف
 42ويغنيــــــــــه خبــــــــــر الغــــــــــار والهــــــــــر والقــــــــــرد

  
أدى وجود تمايز بين الفئات االجتماعية في البالد إلى عدم قيام نظام تربوي : التراتبية االجتماعية -

أبناء الوجهاء، وأبناء الطبقات السفلى في الهرم (م إلى جميع أبناء الفئات االجتماعية موحد مقد
كانت مقصورة على أبناء طبقة النبالء،  –التي سبق الحديث عنها  –، فمدرسة أبناء الوجهاء )االجتماعي

لمتمثل في ألن وجود فرد من هذه الفئات األخرى قد يؤدي إلى تشويه الهدف الذي أنشئت من أجله، وا
 .43تقريب األسر ذات التأثير في المجتمع من السلطة االستعمارية

وجملة القول أن االستعمار عمل خالل سنواته األولى على فتح مدارس تعطي إلى جانب التعليم الفرنسي 
عليم تعليما عربيا دينيا، ورغم هزالته وقلة الساعات الممنوحة له وتقليصها تدريجيا، إال أنه شوش على الت

األصلي األهلي، وأخمد شيئا فشيئا نار كراهية التعليم واالستعمار بشكل عام، وقد ال نبالغ إذا ما قلنا أن 
اللذان يقدمهما  –التعليم الفرنسي أحدث خلال في المفاهيم االجتماعية، حيث حّل الثراء والنفوذ السياسي 

عد وسيلة البتناء المجد، وأدرك الناس كما يقول محل الرغبة في تحصيل العلم الذي لم ي –التعليم الفرنسي 
  .44"أن الثقافة العربية ال تطعم"أحد اإلداريين الفرنسيين 

وقفت في وجه االستعمار الثقافي والسياسي للبالد، إال أن عوامل الهدم التي " المحظرة"ومن المعلوم أن 
نا للتدليل على ذلك إيراد األرقام التالية كانت كبيرة ممنهجة وذات تأثير بالغ، ويكفي مارستها فرنسا ضدها

الدالة على تردي الحالة الثقافية من خالل اإلقبال على مؤسسات التعليم التقليدي، فقد بلغ عدد طالب 
، أي أن 46طالب 500تم تقديرهم ب  1950طالب، وفي سنة  800ما يقارب  1934سنة  45المحاظر

نة، وكان لذلك عدة أسباب لعل أهمها، السياسة التي العدد تناقص بكثير في مدة أقل من عشرين س
اتبعتها اإلدارة الفرنسية في محاربة هذا التعليم األصلي، والخصوصيات التي حفت بها خريجي المدرسة 

  .االستعمارية
وعموما فإن التعليم الفرنسي رغم عوامل الفشل التي لحقته إال أنه أحدث خلال في البنية االجتماعية 

ية وحتى السياسية للسكان، وكان من نتائجه ظهور عقليات وأنماط عيش جديدة، كما أسهم واالقتصاد



147 
 

التعليم الفرنسي أيضا في تغيير نظرة الناس إلى اإلدارة االستعمارية عموما وتعليمها بشكل خاص، فبعد 
في أذهان حاضر  -الذي يوفره التعليم الفرنسي  -أربعينيات القرن العشرين أصبح المعطى االقتصادي 

السكان وذلك بعد تعميم التبادالت النقدية وٕاشاعة العمل بالراتب وظهور التأثير االجتماعي وسياسي 
 .لخريجي المدارس الفرنسية

  :الهوامش
مشتق " محظرة"مؤسسة تربوية تعليمية اطلع بها أهل البالد، ووصل إشعاعها العلمي إلى دول جنوب الصحراء، واسم  -1

ع بوسيلة مادية أو معنوية، فهي ماديا من الحظيرة التي كثيرا ما كانت تحيط بخيمة شيخ المحظرة، من فعل حظر أي من
ومعنويا قد يكون االشتقاق متأت من فعل الحظر الذي يمارسه الشيخ على طالبه بمنعهم من االختالط بالناس من أجل 

تعمار الذي حاول بكل الوسائل أن يمحو أثرها وتأثيرها التفرغ للعلم، وعموما فقد وقفت المحظرة مواقف بطولية في وجه االس
  : على المجتمع، للمزيد راجع

من أحسن ما اطلعنا عليه حتى ) صفحة 641(المنارة والرباط، مرجع سبق ذكره، ويعتبر هذا الكتاب : الخليل النحوي -
  .وما بعدها 48: ، ص"المحظرة"اآلن حول 

  .وما بعدها 197: ص 1990الدار العربية للكتاب، تونس ) لحياة الثقافيةا(حياة موريتانيا : المختار بن حامد -
المحاظر الموريتانية وآثارها التربوية في المجتمع الموريتاني، رسالة لنيل شهادة : محمد الصوفي بن محمد األمين -
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 :االستشراق في فكر  مالك بن نبي من خالل كتابه 
  ."ثره في الفكر اإلسالمي الحديثإنتاج المستشرقين و أ" 

  جبران لعرج، .  د
 الجزائر -جامعة سعيدة 

  :مقدمةال
عالج الكثير من الباحثين و المؤرخين ظاهرة االستشراق، و كتبوا عنها العديد من المؤلفات و األبحاث     

ع الهند بمجم "اإلسالم و المستشرقون"و الدراسات، و لعل أبرز مثال على ذلك هو انعقاد مؤتمر 
ربيع اآلخر  28و  26الموافق لـــ  1982فبراير  23و  21اإلسالمي الكبير في مدينة أعظم كره ما بين 

رحمة اهللا  –1هـ، و هذا تحت إشراف رئيس المجمع العالمة اإلمام أبي حسن علي الحسني الندوي 1402
  .بحث والعرض، أين تعرض فيه المتدخلين إلى أعمال المستشرقين و منهجهم في ال-عليه
من طينة هؤالء العلماء الذين اهتموا بتتبع ظاهرة  -رحمة اهللا عليه –2ويعتبر العالمة مالك بن نبي    

االستشراق و أساليبه، و هذا رغم أنه لم يفرض للموضوع سوى بحث قصير حول إنتاجهم وأثره في الفكر 
  .مام بهذه الظاهرةو مع ذلك فإن كتاباته ال تخلوا من االهت, اإلسالمي الحديث، 

إنتاج المستشرقين و أثره في الفكر اإلسالمي ": تسلط هذه الدراسة الضوء على هذا الكتيب الموسوم    
و كيف عالج الكاتب الموضوع و أهم النقاط التي خلص إليها و .لصاحبه العالمة مالك بن نبي "الحديث

ى الفكر اإلسالمي خصوصا و على المجتمع كذا تحديد نظرته اتجاه المستشرقين و أعمالهم و أثرهم عل
  . اإلسالمي بصفة عامة

  :مفهوم االستشراق/ 1
اختلف الكثير من الباحثين و الدارسين في تحديد تعريف موحد لالستشراق، و مرد ذلك إلى تصور     

ت و على كل حال سنورد البعض من هذه التعريفا.كل واحد منهم لحقيقة االستشراق و أهدافه و غاياته
   .3كل على حدا و لكن قبل ذلك سنقف عند التعريف اللغوي لهذه المصطلح

  :االستشراق لغة/ أ
است و شرق، و : لفظ استشراق في اللغة العربية هي على وزن استفعال و هي مكونة من مقطعين     

و طلب أمر لفظ است تدل على إبراز أو إظهار ما كان مخفيا أو ما حقه الظهور سواء علم أو لم يعلم، أ
استخراج أي إخراج أمر من باطن األرض أو : معين و يفسر دالالتها ما تلحق به من لفظ، فيقال مثال

َشَرَقت الشمُس َتْشُرق ُشروقًا ": و كلمة شرق كما جاءت في معجم الوسيط  على النحو اآلتي. من غيره
و  4"إذا طلعت ، وأْشَرَقت إذا أضاءت  َشَرَقت الشمُس : طلعت ، واسم الموضع الَمْشِرق ، يقال : وَشْرقًا 

كلمة استشرق تعني بهذا إبراز و إظهار ما كان موجودا في بالد الشرق من علوم و أفكار، و ما جادت 
  .به حضارات الشرق بصفة عامة
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أما في اللغات األجنبية األخرى فكلمة الشرق تعني الشروق و الضياء و النور أو بالد الصباح، و     
لمة تنقل اللفظ من مدلولها الجغرافي الفلكي إلى معنى التركيز على معنى الصباح الذي يتضمن هذه الك

يتعلم أو يبحث عن شيء ما، و بالفرنسية تعني :   Orientو في الالتينية تعني . معنى النور و اليقظة
اس نحو اتجاه و تعني توجيه الحو   Orientate أو Orientationوجه أو هدى أو أرشد، و باالنجليزية 

أو عالقة ما في مجال األخالق أو االجتماع أو الفكر أو األدب نحو اهتمامات شخصية في المجال 
   .5الفكري أو الروحي

  :االستشراق اصطالحا/ ب
أما من الناحية االصطالحية فقد عرفه غير واحد من الباحثين، و من هذه التعريفات أنه ذلك التيار      

ي الدراسات المختلفة عن الشرق اإلسالمي، و التي شملت حضارته أو أديانه، و الفكري الذي تمثل ف
دراسة علوم الشرق و أحواله و ": و هو عند الباحث عبد الحليم ريوقي .6آدابه، و لغاته، و ثقافته

معتقداته، و ديانته و تركيبته البشرية و العمرانية و حتى الطبيعية و دراسة لغاته و لهجاته و طبائع 
 :و يؤكد هذا التعريف الباحث النبهان بقوله 7" ...األمم و مجتمعاتها و عاداتها، و علومها و أفكارها

واستشرق في المفهوم االصطالحي طلب علوم الشرق و اتجاه للتخصص في معرفتها، و المستشرق "
م النملة أما الباحث علي بن إبراهي 8" .هو المتخصص في علوم الشرق و حضارته و آثاره و فنونه

إسهام علماء و مفكرين غير مسلمين، شرقيين أو غربيين، في العلوم  " :فيعرفه على النحو اآلتي
اإلسالمية، و في تقاليد الشعوب اإلسالمية و عاداتها و آدابها، بغض النظر عن وجهة هؤالء العلماء 

ة التي تتكلمها هذه الجغرافية، و بقطع النظر عن مكان الشعوب اإلسالمية من األرض، و عن اللغ
 ": و يؤكد هذا المعنى العام لالستشراق الباحث خالد إبراهيم المحجوبي حين يعرفه على أنه 9" .الشعوب

إن االستشراق هو عملية التوجه التي يقوم بها الباحث الغربي، أو الشرقي غير العربي إلى العالم 
دابه  و علومه و تاريخه، و ثقافته بعامة، العربي و اإلسالمي، باحثا و ممحصا و دارسا ألحواله و آ

  10" .كاشفا عن أغوار كل ذلك
و كما نرى من خالل هذه التعريفات أنها ال تعبر عن أي خطورة مطلقة لالستشراف ضد اإلسالم و     

و لكن األمر قد تعدى ذلك إلى المعنى  .أهله، إذ يحق لي أمة أن تدرس و تتقارب من أي أمة أخرى
ي جاء من أجله االستشراق و هو المراد الحقيق منه، و المتمثل في دراسة اإلسالم و الشعوب الحقيقي الذ

اإلسالمية، لخدمة أغراض التبشير من جهة، و خدمة أغراض االستعمار الغربي لبلدان المسلمين من 
ا الصدد و في هذ .جهة أخرى، و إلعداد الدارسات الالزمة لمحاربة اإلسالم و تحطيم األمة اإلسالمية

توظيف هذه "يؤكد الباحث عبد الحليم ريوقي أن االستشراق هو دراسة علوم الشرق و أحواله بغية 
الدراسات عند الحاجة، كزرع النعرات و الحروب في البلدان بمعرفة تركيباتها االجتماعية و اختالفاتها، 

تمعات، أو االستيراد منها، أو أو توظيفها في المجال التجاري و االقتصادي بتصدير ما يتناسب مع المج
النيل من المعتقدات الدينية بالتشكيك فيها، أو معرفة نقاط القوة و الضعف في هذه المجتمعات أو 
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و يشاطره في هذا األستاذ و المستشار محمد عزت إسماعيل  11" .يستفاد مما حفلت من علوم و أفكار
م متعصبين للنصرانية و اليهودية، تعلموا العربية الطهطاوي حين يؤكد أن االستشراق عملية قديمة من قو 
وجدوا أنهم يجب أن يشككوا المسلمين في "التي تعتبر قنطرة لفهم العبرية، و هم في طريقهم، 

حتى أنك ال تجد لهم بحثا حول القرآن إال كان إيهاما و تشكيكا، و إن لم يسعفهم اللفظ ...دينهم،
 12" .ل ما يثيره الشكالمشكك قالوا عبارات عائمة موهمة لك

كما أنه في منتصف القرن العشرين، و خاصة في أعقاب الحرب الباردة، برز تيار جديد تبناه     
و آخرين يؤكد على أن االستشراق الجديد هو عبارة عن تيار فكري حديث ظهر بعد أفول  'أوليفييه مووس'

 -و هو بهذا .تشراقية القديمة أو الكاليسكيةنجم االستشراق القديم يسعى إلى إعادة إنتاج األطروحة االس
مجمل اإلنتاج العلمي الغربي، الذي يعتمد مناهج و  -كما يرى الباحث عبد اهللا بن عبد الرحمن الوهيبي

  .13طرائق العلوم اإلنسانية و االجتماعية الحديثة، في دراسة شؤون اإلسالم و المسلمين
مدرسة فكرية ذات خصائص و دوافع و غايات و أهداف، و وعليه فإننا نخلص إلى أن االستشراق هو  

من الصعب أن يلم أي دارس أو باحث بأسرارها و أن يصبر أغوارها، و أن يلم بكل أهدافها، فهي وليدة 
اإلسالمية و المسيحية، و هي نتاج تلك التجربة الحية و التباين و : ذلك الصراع الطويل بين الحضارتين

  .   نالتناقض بين الحضارتي
  :نظرة مالك بن نبي لالستشراق/ 2

إنتاج المستشرقين و أثره "سنحاول أن نتتبع نظرة  مفكرنا لالستشراق و موقفه منه  من خالل كتاب      
صفحة  48عبارة عن دراسة قصيرة ال يتعدى حجم صفحاتها   و الذي هو، "في الفكر اإلسالمي الحديث

ثم أعيد نشره مرة ثانية سنة  1969التوزيع ببيروت سنة  صدر عن دار اإلرشاد للطباعة و النشر و
  .و هو كذلك متوفر حاليا بصيغة الكتب الرقمية.1991
الذي يعني به الكتاب الغربيين الذين  14 'المستشرقين'يبدأ الكتاب بالبسملة ثم يحدد المفكر مصطلح      

طبقة : إلى نوعين من حيث الزمنثم يقسمهم .يكتبون عن الفكر اإلسالمي و عن الحضارة اإلسالمية
أما من حيث االتجاه العام نحو  15 .كاره دوقو: توماس االكويني، و طبقة المحدثين مثل: القدماء مثل

اإلسالم و المسلمين لكتابتهم فهناك المادحين للحضارة اإلسالمية و طبقة المنتقدين لها المشوهين 
التي تحكمت في هذا التقسيم فإننا نؤكد على أن  و بغض النظر عن األسباب و العوامل .16لسمعتها

الغاية من االستشراق نفسه هي التي تحكمت و فرضت هذه االتجاه، و من ذلك أن الغاية األولى هي 
تفسيرية تتمثل في الكشف عن مقومات الحضارة اإلسالمية، و الغاية الثانية توجيهية و ذلك بفرض التحكم 

   .17في مسار الشعوب اإلسالمية
يقول   و لتوضيح ذلك نورد بعض األمثلة عن مواقف هؤالء المنتقدين، فبالنسبة لموقفهم من اإلسالم    

لم يكن محمد في ": المستشرق األلماني هوبرت جريمي حسب ما نقل عنه الباحث محمد فاروق النبهان
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أي  -ننا إذا نظرنا إليهذلك أ...بادئ األمر يبشر بدين جديد، بل إنما كان يدعو إلى نوع من االشتراكية،
عن كثب، نراه لم يظهر إلى الوجود كعقيدة دينية، بل كمحاولة لإلصالح االجتماعي تهدف  -اإلسالم

محمدا عليه الصالة و السالم، رجال ": و كذلك يرى المستشرق ويلز" .18إلى تغيير األوضاع الفاسدة
  " .19س دين ليعد في زمرة القديسيندفعته طموحاته السياسية و وساوسه في سن الكهولة إلى تأسي

كما شكك الكثير من المستشرقين في القرآن الكريم، و من هؤالء المستشرق جولد لتسيهر حيث اعتبر     
   .20أن النص القرآني مضطرب و غير ثابت، و عباراته واضحة التحيز و التعصب

تي وجهت هذه النظرة المنتقدة لإلسالم و هي ال  21وألن الكثير من العوامل النفسية و الدينية و السياسية
لحضارته بصفة عامة، كان من البديهي أن تتصدى الطبقة المثقفة المسلمة لها بحكم كذلك عوامل نفسية 
و روحية لعل أبرزها أن اإلسالم دين سماوي و محمد عليه الصالة و السالم رسول اهللا نزل عليه الوحي 

َال  ﴿: م اهللا الذي ال ضعف فيه و ال نقص مصداقا لقول اهللا تعالىبواسطة جبريل، و القرآن الكريم كال
    .22 ﴾ َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميدٍ  َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َوَال ِمنْ 

فعل بالنسبة لهذه الفئة فقد تصدت لهم فلول المثقفين بالفطرة و لم تستطيع أن توجه أفكارهم توجهاتنا ب   
، و بالتالي هذه الفئة لم تستهو مفكرنا و لم يشأ  23تداخل عوامل الدفاع الفطرية عن الكيان الثقافي

  .الحديث عنهم في هذه الدراسة ألن حربهم ظاهرة و معلنة يمكن مواجهتها تلقائيا
األثر  و بهذا فإن مفكرنا يتحدث في هذه الدراسة عن أثر المستشرقين المادحين الذين كان لهم     

الملموس ألننا لم نجد في نفوسنا أي استعداد لرد فعل باعتبار عدم وجود المبررات للدفاع عن الهوية 
الذي ترجم جغرافية أبي الفداء في أواسط القرن  'رينو': و من أمثال المستشرقين المادحين نجد 24 .الثقافية

الذي  'آسين بالتيوس'ية في اسبانيا، و الذي بعث قرون أنوار الحضارة اإلسالم 'دوزي'التاسع عشر، و 
  .كشف عن المصادر العربية للكوميدية اإللهية

غير أن أفكارهم لها وقع أكبر في .هؤالء كتبوا لنصرة الحقيقة العلمية و التاريخية من أجل مجتمعهم الغربي
تعد أكبر خزان فها هي مثال دائرة المعارف اإلسالمية . المجتمع اإلسالمي، خاصة في طبقاته المثقفة

للمعلومات، و الحقائق اإلسالمية، و تعتبرها الكثير من البلدان اإلسالمية اليوم أساسا للمعلومات و 
أن هؤالء قد أمدوا جيله خاصة بالوسيلة : و بالرغم يقول المفكر مالك بن نبي25 .المعارف اإلسالمية

و مع ذلك األثر .الحضارة الغربية لمواجهة مركب النقص الذي اعترى الضمير اإلسالمي أمام ظاهرة
و هو  26 'األثر المرضي'المحمود الذي ساهم في تطور أفكارنا و ثقافتنا، صاحبه أثر سلبي يسميه مفكرنا 

  .موضوع البحث و الطرح ها هنا
و لكي نتصور هذا األثر على صورته الحقيقية في مجتمعنا اإلسالمي، يجب أن نعيد هذا النوع من     

  :فلقد اكتشفت أوروبا الفكر اإلسالمي في مرحلتين من تاريخها.إلى مصادره التاريخية االستشراق
مرحلة القرون الوسطى قبل و بعد طوماس االكويني، و ما صاحبها من ترجمة للعلوم و المعارف  -

 .اإلسالمية ما أثرى ثقافتها و خلق حركية النهضة األوروبية
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ت تصبر أغوار هذا الفكر من أجل تعديل سياسي المرحلة العصرية و االستعمارية حيث راح -
لوضع خطط تتماشى مع األوضاع في البالد اإلسالمية و هذا بهدف إحكام السيطرة على 

و هنا أضحى العالم اإلسالمي أشبه بعلم اآلثار يكتشفه الباحثون األوروبيون .الشعوب اإلسالمية
 27 .و يصدقون أو ال يصدقون في نقله أو في نسبه

هذه الفترة بالذات أصبح العالم اإلسالمي يعاني الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية، و و في 
  :يعاني بسببها أثرين هما

 .مواجهة مركب النقص المحسوس -
 .محاولة التغلب عليه و لو بوسائل ضعيفة تافهة -
فولوا  28م الثقافيةو قد أحدثت هذه الصدمة عند بعض المثقفين المسلمين شبه شلل في جهاز حصانته    

مدبرين أمام الزحف الثقافي الغربي الذي يستمد قوته من ضعفنا، و وجوده مشروط بعجزنا، مما أدى 
كما ظهرت حركة 29 .بهؤالء إلى التزي بالزي الغربي و التحلي بأذواقه وسلوكه و كل ما له عالقة به

  .نيحركة جمال الدين األفغا: جديدة باعثة للثقافة اإلسالمية مثل
م على إثر  19كما ظهر تيار أو جماعة وجدت منحدرها في أدب الفخر و التمجيد الذي نشأ منذ ق    

و على سبيل .و قد حافظ هذا التيار على الشخصية اإلسالمية. 'دوزي'ما نشره علماء مستشرقين أمثال 
ن العمر أمجاد الحضارة قد اكتشفت و أنا بين الخامسة عشر و العشرين م... إنني": المثال يقول مفكرنا

  30 ".'ابن خلدون'لمقدمة  'دوسالن'اإلسالمية في ترجمة 
عندما نحدث فقيرا، ال يملك ما يسد به : و بالرغم من محاسن هذا التيار إال أن مساوئه كبيرة، فمثال    

عبه لكننا ال رمقه، عن الثروة الطائلة التي كانت آلبائه وأجداده، فإننا نأتيه بنصيب من التسلية عن متا
و بهذا .الفقر و كذلك فإننا ال نشفي أمراض مجتمع ما بالحديث عن أمجاد ماضيه= نشفيه من مرضه 

  .المدح يخدر المجتمع اإلسالمي فال يقوى على الحراك و ينغمس في ملذات األحالم و األماني
عندما : اعدة عامة مفادهافي العالم اإلسالمي، الذي يسير وفق ق "الصراع الفكري"و هنا تبرز ساحة     

يطرح مسلم أو بعض المسلمين مشكلة ما تهم مجتمعهم، فإن هذه المشكلة تكون قد طرحت أو ستطرح 
و من المهم أن .عاجال في أوساط المتخصصين في هذه الدراسات لحساب و تحت إشراف االستعمار

المستقبل، = كون متجهة إلى األمامنؤكد هنا أن قياس وجهة مجتمع ما، تكون بمنحى اتجاه أفكاره، فإما ت
و عليه حاول مفكرنا أن يطبق هذه على أدب المدح و التمجيد و أثره .التقهقر= الماضي= أو إلى الخلف 

يصبح وسيلة عمل جهنمية تحرك = على سير األفكار و اتجاهها في المجتمع اإلسالمي المعاصر
انعقد في باريس مؤتمر العمال الجزائريين : فيقولثم يطرح مفكرنا مثاال عن هذا الصراع .الصراع الفكري

بأوروبا و تقرر توزيع كتيب لصاحب العرض تناول فيه مشكلة الديمقراطية في الجزائر،لكن القائمين على 
الملتقى و لكي سيدون الطريق على األفكار المعروضة في الكتيب قاموا بدعوة السيدة األلمانية التي كتبت 

و تقدمت الكاتبة و قدمت .و فيه مدح و تمجيد الحضارة اإلسالمية "على الغرب شمس اهللا تشرق"كتاب 
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كتابها إلى المؤتمر فانتقل الجميع من مجال المشكالت الحادة القائمة اليوم إلى التغني بأمجاد الماضي 
  .الخالب

اهير و هكذا يتصرف أهل االختصاص في الصراع الفكري عندما تعرض فكرة عمل و أمل على الجم    
اإلسالمية، كيف يستطيعون لفت األنظار و األبصار عنها بعرض أفكار أخرى و يا ليتها كانت أفكارا، 

َال َتْعَمى اْألَْبَصاُر  َفِإنََّها ﴿ أفكار تدعو لألحالم السعيدة كأنها مخدر يخدر العقول و األرواح و األبصار،
ُدورِ    31 ﴾َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

كلما طرحت مشكلة و عرض لها حال من الحلول فإن قادة الصراع الفكري : نستنتج من هذا أنه     
و من هنا كانت معظم الحلول التي تعرض .يأتون على الفور بما يلفت عنه األبصار أو ما يزيفه تزييفا

ة عن وسائل إلهاء و لفت الخ عبار ...البعثية، البربرية، اإلفريقية، الشيوعية: على العالم اإلسالمي مثل
  . مشكلة الحضارةاالنتباه عن أم و جوهر المشكالت الحقيقة التي تواجهنا، و هي 

انتكس العالم اإلسالمي أكثر من نكسة و خير دليل على ذلك نكسات اتجاه الكيان : و عليه     
  .ب و المسلمينو قيام دولة الكيان الصهيوني في وجه كل العر  1967نكبة جوان : الصهيوني فمثال

  :و يطرح مفكرنا مالك هذا التساؤل الرائع على لسان العالم اإلسالمي    
  32هل نكون أو ال نكون؟

  .)نظرة إستشرافية لواقع عالمنا اليوم (ثم يستطرد بينما تلمح ريشة الساعة إلى االحتمال الثاني أي ال نكون
 ظاهرة الشيئيةالعسكرية التي تعتمد على  على عبث كل التشييدات السياسية و 1967و قد أكدت نكبة 
و عليه ليس .التي ذابت في أول ساعة تواجه مع إسرائيل )تكديس األسلحة و الذخيرة (أي تكديس األشياء

بعمل جدي تكديس األشياء التي تتآكل أو تنتهي صالحيتها بمرور الوقت، بل الذي ينفع الناس هو تجديد 
مقام يشير األستاذ السايح أنه لكي نوقف فعال هذا الغزو الفكري و و في هذا ال.األفكار بصورة جذرية

االختراق االستشراقي، ال بد لنا أن نكون قادرين على إمتالك أدوات اإلنتاج الفعلية لمواد ثقافية تعبر عن 
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّا َما ﴿33. ثقافتنا  ﴾اَألْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب الّلُه اَألْمثَالَ  َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي َفَأمَّا الزَّ

تلك األفكار التي تعطي اإلنسان تلك الدفعة الجبارة التي ترفعه إلى قمة واجباته أمام تحديات األحداث  34
  .الكبرى

أن اإلنتاج االستشراقي، كان شرا على المجتمع اإلسالمي، ألنه ركب في تطوره : ثم يستنتج مفكرنا    
قدة الحرمان سواء في صورة المديح و اإلطراء التي حولت تأمالتنا عن واقعنا في الحاضر و العقلي ع
الذي نجده في ماضينا، أو في صورة التفنيد و اإلقالل من شأننا بحيث  في النعيم الوهميأغمستنا 

  35.صيرتنا حماة الضيم عن مجتمع منهار، مجتمع ما بعد الموحدين
ن نصرح بأننا نجد على كل وجه جانبا إيجابيا في هذا االستشراق، فإننا ال و على كل، فإن أمكننا أ   

فعندما يعلن االستشراق أنه ال نصيب للعرب في تشييد العلوم .نجد في صورة المديح، بل في صورة التفنيد
و ربما يؤدي بنا هذا الموقف المتطرف إلى تالفيه، لكن هذا الموقف يضطرنا،بما فيه من إفراط في 
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حود، إلى طرح مشكلة اإلسالم و العلم في صورة جديدة تتماشى أكثر مع سمو الدين و منطق العلم، الج
بحيث ال نصبح نبحث في اآليات الكريمة هل ذكر فيها شيء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة، و إنما 

  .نتساءل هل في روحها ما يعطل حركة العلم، أو على العكس ما يشجعها و ينميها
ما إذا كان يستطيع القرآن أن يخلق في مجتمع ما : كذلك مفكرنا تساؤال جوهريا في هذا الشأن يطرح   

المناخ المناسب للروح العلمي؟، و أن يطلق فيه األجهزة النفسية الضرورية لتقبل العلم من ناحية، و 
  لتبليغه من أخرى؟

علوم، فموقف اإلنسان المسلم أمام عالم و هنا يؤكد مفكرنا أن اإلسالم قد جاء بالمناخ المناسب لتطور ال
الظاهرات، و المنحدر الذي تتبعه العقلية اإلسالمية تحت دفعة النص القرآني، و المناخ العقلي الجديد 

 36 .الذي ستتطور فيه هذه العقلية، هذه األشياء هي في التالي العناصر األساسية للقضية، فحسب
التالي، ربما وجب علينا أن نستخلص من هذا العرض نتيجة تحدد و ب: ثم يعود مفكرنا بن نبي و يقول   

موقفنا من إنتاج المستشرقين، فنقول أوال  إنه إنتاج ال يجوز نكران قيمته العلمية، بل نراه أحيانا يستحق 
 -في بعض أصنافه مثل ما خلفه سيدييو أو جوستاف لوبون أو آسين بالثيوس -كل التقدير لما يتسم

طابعه العلمي، بطابع أخالقي ممتاز ال يمكن نكرانه كشهادة نزيهة من طرف شهود نعرف  باإلضافة إلى
  .قيمتهم كعلماء

كما أنه ال يمكن إغفال في حسابنا أن كل ما ينتجه العقل في هذا القرن الخاضع لمقاييس الفعالية، ال    
فكار، ما سما منها و ما كان يخلو من بعد عملي قد يستغل في ميدان السياسة و االنتفاع حيث تصبح األ

و بهذا فإن هناك من يستخدم إنتاج المستشرقين .تافها، مسخرة لتكون وسائل إفتضاض الضمائر و العقول
إن كل فراغ ": افتضاض الضمائر يمكن تلخيصها كما يلي= و هذه الغايات .لغايات خاصة في عالمنا

و هذا بطبيعة الحال وفق قاعدة  37 ".معادية لناإيديولوجي ال تشغله أفكارنا، ينتظر أفكارا منافية، 
  ."الطبيعة تمقت الفراغ"

و هذه القاعدة العامة التي يستعملها المتخصص في الصراع الفكري، و هؤالء المتخصصين ليسوا مجرد 
ألنها حقيقة، و لكنهم يبحثون عن جانب التطبيق منها في مجال المصلحة ، مثقفين، يبحثون عن الحقيقة

ية، و لعلهم إذا ال ينتظرون وقوع الفراغ اإليديولوجي الحتالله، بل يصنعونه في الكثير من السياس
الماركسية المزيفة التي تلقن لشبابنا ما هي إال مرحلة وسيطة، تفصل هذا : و كمثال على هذا. األحيان

حدة الصف و بهذا تكون قد حصلت على نتيجة أولى أن و .الشباب عن الجبهة اإليديولوجية الوطنية
المعنوية قد انفصمت في الوطن في الوقت الذي هو في أمس الحاجة للوحدة لمواجهة مشاكل االستقالل 
الكبرى، ألننا و إن كنا قد تحررنا من االستعمار العسكري المباشر إال أننا ما زلنا لم نتحرر من القابلية 

  38 .لالستعمار كم يؤكد ذلك األستاذ عبد الرحيم السايح
  :و يخلص المفكر مالك بن نبي إلى     
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كل هذا له مصلحة بإنتاج المستشرقين، ألنه في الوقت الذي نالحظه من جانب الشباب الذي تحقن له 
حقنة من سيروم الكالب المسعورة، فينطلق يلهث في مجال الديماغوجية، نراه تستمر في الناحية األخرى 

من شبابنا عقار النوم و السلوى من خالص إنتاج حيث يصب نفس األخصائيون في روح الجناح اآلخر 
الجناح المصاب بالشلل المضطرب و الجناح : و هكذا تتم العملية على جناحي الشباب.المستشرقين

المصاب بالشلل المسكن، فالبعض يصيحون و يضطربون، و اآلخرون يحلمون في بالد تتطلب النظام و 
  .ام لمواجهة مشكالت االستقاللالجدية، و تتطلب الضمير المتيقظ على الدو 

  : ثم يتساءل .و هكذا يرى مفكرنا اإلنتاج االستشراقي و دوره في إطار ما يسميه الصراع الفكري   
  39كيف يجب أن يكون عملنا الفكري في هذا اإلطار؟

  :ثم بدون تفصيل في الموضوع يقدم المفكر المالحظات التالية حول الموضوع
 يكفي و ال يشفي إن لم يدعمه االستقالل االقتصادي، و هذا وفق قاعدة أن االستقالل السياسي ال 

 .ال خير في أمة ال تأكل مما ال تنتج
  أن المجتمع الذي ال يصنع أفكاره الرئيسية ال يمكنه على أي حال أن يصنع المنتجات الضرورية

تشييد أن يتشيد الستهالكه، و ال المنتجات الضرورية لتصنيعه، و لن يمكن لمجتمع في عهد ال
 .باألفكار المستوردة أو المسلطة عليه من الخارج سواء كانت تمت إلى االستشراق أو الشيوعية

  علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية، و استقاللنا في ميدان األفكار حتى نحقق بذلك استقاللنا
االقتصادي، و هذا ما  االقتصادي   و السياسي ذلك أن أمننا السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بأمننا

و يدعم  40. ﴾مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن َخْوفٍ  الَِّذي َأْطَعَمُهم ﴿:  تؤكده اآلية الكريمة في قوله تعالى
هذه األفكار ما ذهب إليه األستاذ عبد الرحيم السايح أنه لنواجه االستشراق علينا أن نعمل على 

خ، و العقائد، و األدب، و األخالق، و الفقه، و إصدار عدة موسوعات و دوائر معارف في التاري
  41 .يث، و مختلف العلوم، و الفنون؛ ألن المعركة فكرية سالحها انتشار الكلمةالحد

  :الخاتمة
لئن صدق هذا التصنيف على العموم، فإن التفاصيل تدل على أن االستشراق القديم الذي يرى أنهم     

األفكار في العالم الغربي دون أيما تأثير على أفكارنا نحن معشر أثروا و ال يزالون يؤثرون على مجرى 
  .المسلمين هو في الواقع ال يزال مؤثرا فينا أيما تأثير

الكتابات االستشراقية التي تسعى إلى الهدم و التشويه، و : أما فيما يخص الصنفان اآلخران و هما   
و الثناء، فلم يعودا صنفين فقط فقد اختلط الصنفان  األخرى التي تقوم بالتخدير و التنويم من خالل المدح

: في كثير من كتاباتهم فمنهم المادح و المثني و في الوقت نفسه المشوه الحاقد المتعمد، و من أمثلة ذلك
جوستاف لوبون، فحتى لو ذكر أن العرب كانوا أعدل الفاتحين و أرحمهم لكنه اتهم الرسالة المحمدية بأنها 

إن كان لليهود أنبياء و كتب فلماذا ال يكون للعرب كتاب و نبّي؟، و لم يكن : ين يقولخاصة بالعرب ح
: و في هذا يذكر أبو الحسن الندوي -الصرع –حديثه عن القرآن و الوحي الئقا فقد وصفه بأنه نوع من 
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و نظل نحن أن المستشرق يقدم عدة حسنات أو محاسن لإلسالم ثم يتبعها بشبهة أو فرية يفند كل ما قدم، 
  .نمدح ذلك المستشرق أبدا

و بالتالي يتبين لنا أن : نظرته إلى االستشراق و سلبيته بالقول - رحة اهللا عليه –يحمل ابن نبي     
اإلنتاج االستشراقي بكلي نوعيه، كان شرا على المجتمع اإلسالمي، ألنه ركب في تطوره العقلي عقدة 

التي حولت تأمالتنا عن واقعنا في الحاضر و أغمستنا في  الحرمان سواء في صورة المديح و اإلطراء
النعيم الوهمي الذي نجده في ماضينا أو في صورة التنفيذ و اإلقالل من شأننا بحيث صيرتنا حماة الضيم 

الباحث حيدر حب اهللا حين كتب : و قد أدرك هذه الصورة الكثير من الباحثين منهم.في مجتمع منهار
حد اعتقاد مفكر كبير من أمثال مالك بن نبي أن االستشراق قام بمؤامراته عن طريق بل بلغ األمر : يقول

تبجيل المسلمين أكثر أو يرى في تقريظه للفكر و التاريخ اإلسالمي سمّا في المسلمين كما أثاره مالك بن 
  .نبي
و يحملهم و يتفق معه محمود شاكر في ذلك حين يصف المستشرقين بحملة هموم الشمال المسيحي     

و هم أهم و : مسؤولية كبيرة في التأثير على حياتنا الثقافية و السياسية و االقتصادية و يصفهم بقوله
أعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة األوروبية ألنهم جند المسيحية الشمالية، الذين وهبوا أنفسهم للجهاد 

  .األكبر
راسة بنوع من التردد و التريث فكان موقفه من و عموما فقد اتسم مفكرنا مالك بن نبي في هذه الد     

االستشراق يتأرجح بين كفتي القبول و الرفض، و بين التسليم و النقد متوخيا في ذلك طريقة اختيارية 
  . يقتبس ما يتماشى مع أفكاره و يترك ما ال يناسبه

الشافية، فهو أي االستشراق إن الظاهرة االستشراقية و منتوجها الفكري لم تدرس بعد الدراسة الكافية     
سالح لم يدرسه المسلمون بعد، و لم يتتبعوا تاريخه و خطواته، و لم يكشفوا بعد عن كل مكايده و 
أضاليله، و لم يقفوا على الخفي من أسراره و مكره و لم يستقصوا أثره في حياتهم الثقافية، بل في أكثر 

ي أن يكون، فهم يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم بل األمر عكس ما كان ينبغ.نواحي حياتهم اليومية
  . يتزوده المتعلم، و ثقافة تتشربها األنفس

ال بد على األمة اإلسالمية أن تمتلك السالح المناسب و الفعال لوقف الغزو الفكري و الثقافي، و     
تقتصر فقط على إدانة اآلخر فقط، المتمثل في القدرة على اإلنتاج الفعلي لثقافتنا و أفكارنا، فالمواجهة ال 

بل تبدأ بحقيقة نقد ذواتنا، و العمل على تشييد بناء فكري مستمر، و تحصين أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك 
  .سبيال
و لكي نحافظ على شخصيتنا و ثقافتنا اإلسالمية فعلينا التصدي للفكر االستشراقي بكل قوة، فالمعركة     

مية و الحضارة الغربية، و بين اإلسالم و االستشراق هي معركة فكرية الحقيقة بين الحضارة اإلسال
 . باألساس
  :الهوامش
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ولد .هو أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني، ينتهي نسبه إلى اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه -  1
: له عدة مؤلفات منها.الية أترابرديش الهنديةم بقرية تكية كالن التابعة لو  1914ه الموافق لعام  1333محرم  6بتاريخ 

، و كتاب القادياني و 1944، و كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين عام 1940كتاب مختارات من أدب العرب عام 
و ، 1983رئيسا لمركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية بلندن عام :تقلد العالمة عدة مناصب نذكر منها.1958القاديانية عام 

ديسمبر  31/ ه 1420رمضان  23توفي يوم الجمعة .1984رئيسا عاما لرابطة األدب اإلسالمي العالمية بالرياض عام 
م ببلدة رائي بريلي بعد أن اغتسل لصالة الجمعة و أمر طالبا من طالبه أن يقرأ عليه سورة الكهف، و ما أن انتهى  1999

أبو الحسن علي الحسني الندوي، مقاالت و بحوث حول : ينظرعالمة  للمزيد حول هذه ال.من القراءة حتى فاضت روحه
  .14 -7، ص 2002، 1االستشراق و المستشرقين، إعداد سيد عبد الماجد الغوري، دار ابن كثير ، ط 

م، و هي نفس السنة التي توفي فيها  1905جانفي  28هــ الموافق  1323ذي القعدة  06ولد المفكر مالك بن نبي يوم  - 2
و ": لفيلسوف و رائد اإلصالح المشرقي اإلمام الشيخ محمد عبده، و في هذا الصدد يقول الدكتور محمد عبد الحليم بيشيا

كأن الشمس التي غربت بوادي النيل أشرقت من جديد بوادي الرمال حيث قسنطينة التي أرز إليها اإلصالح و أوت إليها 
قضى الشطر األول من حياته أي  ".م 19االستعمار الفرنسي طوال القرن بقية العلوم الدينية و العربية التي حاربها 

ثم التحق .في مدينة تبسة حيث تلقى معارفه األولى بتعلم الحروف األبجدية و حفظ قصار السور 1908/1920الطفولة 
لتحضير شهادة عدل  بالمدرسة 1920كما التحق سنة .ثم أكمل الدراسة اإلكمالية بقسنطينة 1913/1914بالمدرسة الرسمية 

بعد اندالع الثورة التحريرية و تغير األوضاع االجتماعية و السياسية للمهاجرين بفرنسا، هاجر مالك . في الشرع اإلسالمي
، و قد شارك في هذه الفترة للدعاية للثورة التحريرية    و 1963حيث مكث فيها إلى غاية  1956سنة  )القاهرة(إلى مصر 

حيث عين كمدير للتعليم العالي ليستقيل  1963عاد إلى أرض الوطن عام .    تابة و نشر بعض أعمالهكما تفرغ فيها للك
و راح يرتحل هنا و هناك و يجوب العالم .و بقي يقيم ندواته الفكرية      و محاضراته كل أسبوع.1967من منصبه سنة 

 31وافته المنية ليلية .1972بيا، ثم أدى فريضة الحج سنة فزار الصين، و ألمانيا، و روسيا، و إيطاليا، و اندونيسيا، و لي
: ينظرللمزيد حول حياته و أعماله .رحم اهللا الفقيد.دقيقة بمنزله بالعاصمة 15على الساعة الحادية عشر و  1973أكتوبر 

، 2013، الجزائر، محمد عبد الحليم بيشي، نظرية االستعمار و الثورة في فكر مالك بن نبي،إيفي ميديا للنشر و التوزيع
  .و ما بعدها 17ص 

 3،مدونة األدب و اللغة، )األصناف و الوسائل -المناهج و األهداف - النشأة (عبد الحليم ريوقي، ماهية االستشراق  - 3
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، المركز اإلسالمي للدراسات اإلستراتيجية، 2016، خريف 9الدراسات االستشراقية، العدد 
http://www.m.iicss.iq/?id=59&sid=77  
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معظمها، و ليس فيها كلها، قامت على تشويه  بالحضارة اإلسالمية بخاصة، و هو أن الحركة االستشراقية، في
كذلك يرى األستاذ أحمد عبد الرحيم السايح أن الهدف . 37علي بن إبراهيم النملة، المرجع السابق، ص : ينظر.اإلسالم

الرئيسي من إنشاء مؤسسات االستشراق هو تزويد المنصرين بمعارف حول اإلسالم و أهله، كي يتسللوا بعد ذلك إلى 
أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع : ينظر.من مدارس، و معاهد، و جامعات، ليعيثوا فيها فسادا: ر العلمية اإلسالميةالدوائ

  .45السابق، ص 
  .42، اآلية فصلتسورة  - 22
: و هذا ما يؤكده الباحث موسى محمد العقبي في رسالته حين يتحدث عن تأثير الطبقة الثانية و الذي يظهر من  - 23
المنتقدون للحضارة اإلسالمية المحدثون حتى و  -مفكرنا ابن نبي –تجاه العام الناقد للفكر اإلسالمي حيث يترك حيث اال"

لو كان لهم بعض األثر في تحريك أقالم المفكرين المسلمين، فإنهم ال يدخلون في موضوع بحثنا، ألن إنتاجهم على فرض 
يوجه بصورة شاملة مجموعة أفكارنا لما في نفوسنا من استعداد لمواجهة  أنه مس ثقافتنا إلى حد ما، إال أنه لم يحرك و م

حسن موسى محمد العقبي، مالك بن نبي : ينظر".أثره تلقائيا، مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطرية عن الكيان الثقافي



162 
 

صالح حسين الرقب، : اصرة، إشرافو موقفه من القضايا الفكرية المعاصرة، رسالة الماجستير في العقيدة و المذاهب المع
  .92م، ص  2005قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

 -أي المادحين للحضارة اإلسالمية –و في هذا يقول الباحث موسى محمد العقبي إن ابن نبي يحذر من هذه الطبقة  - 24
ناقدين و سبب ذلك أنهم يدخلون أفكارهم المسمومة ضمن مديحهم، و يتقبلها المسلمون تحذيرا كبيرا، و يعتبرهم أخطر من ال

  .92حسن موسى محمد العقبي، المرجع السابق، ص : ينظر.دون إدراك أو وعي
  .58أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع السابق، ص  - 25
   .8، ص المرجع السابقمالك بن نبي،  - 26
المرحلة األولى هي مرحلة القرون الوسطى قبل : أوروبا للفكر اإلسالمي جاء في مرحلتين يجب التذكير بأن اكتشاف - 27

م،  15وبعد توماس االكويني تريد اكتشاف هذا الفكر و ترجمته األمر الذي أتاح لها االهتداء إلى نهضتها منذ أواخر القرن 
لسياسية لتتطابق مع األوضاع في البالد و في المرحلة الثانية خالل المرحلة االستعمارية بغرض وضع خططها ا

  .44 -43أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع السابق، ص : للمزيد ينظر.اإلسالمية
   .10مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 28
و من تداعيات ذلك كانت اآلثار المنعكسة على الذهنية : و في هذا الصدد يؤكد الباحث الساسي بن محمد الضيفاوي - 29
عربية اإلسالمية على غرار الشلل الثقافي و تقليد اآلخر، و تواتر االنهزامية أمام الزحف الثقافي الغربي، و الشعور بالفشل ال

و اإلحباط و الدونية، يضاف إلى ذلك االعتقاد بأن النجاة تكمن في االنصياع و التلون بثقافة الغرب، و الشعور بأن اآلخر 
ما يفضي إلى انتحال كل القيم و المظاهر و األذواق و السلوك من الحضارة الغربية متفوق، فال نضاهيه في شيء، م

الساسي بن محمد : ينظر.باعتبارها المركز و قطب التقدم، و نحن نمثل االنحطاط و االنهزامية و السلبية و اإلحباط
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات و مالك بن نبي أنموذجا، : الضيفاوي، الرد على االستشراق في الفكر العربي المعاصر

   5ت، ص .األبحاث ، الرباط، د
   .12مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 30
  .46سورة الحج، اآلية  - 31
   .20مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 32
  .61أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع السابق، ص  - 33
  .17سورة الرعد، اآلية  - 34
   .25المرجع السابق، ص مالك بن نبي،  - 35
   .30مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 36
   .45نفسه، ص  - 37
  .61أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع السابق، ص  - 38
   .47مالك بن نبي، المرجع السابق، ص  - 39
   .04سورة قريش ،اآلية  - 40
      .73أحمد عبد الرحيم السايح، المرجع السابق، ص  - 41

  :جعقائمة المرا
  .رواية حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي :القرآن الكريم

  :الكتب: أوالً 
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بن نبي مالك ، إنتاج المستشرقين و أثره في الفكر اإلسالمي الحديث، دار اإلرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، ا/ 1
  .م1969، 1بيروت، ط 

 2013لحليم ، نظرية االستعمار و الثورة في فكر مالك بن نبي،إيفي ميديا للنشر و التوزيع، الجزائر، بيشي محمد عبد ا /2
  .م
مالك بن نبي أنموذجا، مؤسسة مؤمنون : بن محمد الضيفاوي الساسي ، الرد على االستشراق في الفكر العربي المعاصر/ 3

  .ت.بال حدود للدراسات و األبحاث ، الرباط، د
  .ه 1435، مكتبة مجلة البيان، الرياض،  -مقدمات أولية –ي عبد اهللا بن عبد الرحمن ، حول االستشراق الجديد الوهيب/ 4
الطهطاوي محمد عزت إسماعيل ، التبشير و االستشراق أحقاد و حمالت على النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم و / 5

  .م 1991، 1بالد اإلسالم، الزهراء لإلعالم العربي، ط 
، أكاديمية الفكر الجماهيري، ليبيا، )مطارحات نقدية للطروح االستشراقية (المحجوبي خالد إبراهيم ،االستشراق و اإلسالم /6

  .م 2010
النبهان محمد فاروق ، االستشراق تعريفه، مدارسه، آثاره، منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة،  /7

  .م 2012الرباط، 
ي أبو الحسن علي الحسني ، مقاالت و بحوث حول االستشراق و المستشرقين، إعداد سيد عبد الماجد الغوري، الندو / 8

  .م 2002، 1دار ابن كثير ، ط 
النملة علي بن إبراهيم ، االلتفاف على االستشراق محاولة التنصل من المصطلح، مكتبة الملك عبد العزيز العامة،  /9

  .م 2007الرياض، 
  .م 1996ح أحمد عبد الرحيم ، االستشراق في ميزان نقد الفكر اإلسالمي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الساي /10
  .م 1997عبد اهللا محمد األمين ، االستشراق في السيرة النبوية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة،  /11
  :المقاالت: ثانياً 

، مجلة )كتاب إنتاج المستشرقين أنموذجا( ي و موقفه من االستشراق و المستشرقين الويسي ياسين حسين ، مالك بن نب/ 1
، المركز اإلسالمي للدراسات اإلستراتيجية، 2016، خريف 9الدراسات االستشراقية، العدد 

http://www.m.iicss.iq/?id=59&sid=77  
  :روحات و الرسائل الجامعيةاألط: ثالثاً 

العقبي حسن موسى محمد ، مالك بن نبي و موقفه من القضايا الفكرية المعاصرة، رسالة الماجستير في العقيدة و / 1
صالح حسين الرقب، قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة، كلية أصول الدين، الجامعة : المذاهب المعاصرة، إشراف

  .م 2005اإلسالمية، غزة، 
 :الويبوغرافيا: عاً راب
 3و اللغة،  ،مدونة األدب )األصناف و الوسائل - المناهج و األهداف - النشأة( ريوقي عبد الحليم ، ماهية االستشراق / 1

  http://elcheyekhe.blogspot.com/2011/05/blog-post_03.html، 2011ماي 
 ال
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اإلبل في تجارة القوافل بتيندوف    
 ل الوثائق المحليةم من خال  20و19القرن  في

بريك اهللا حبيب. د  
"أ " أستاذ محاضر   

  الجزائر - المركز الجامعي، تيندوف 
  :وتربيتها اإلبل -1

أهمية بالغة نظرا ألهميتها االقتصادية  م20و19خالل القرنين  تربية اإلبل بوسط تجكانت بتيندوف عرفت
في تنقلهم  الصحراوية ا اعتمد تجار القوافل، وعليهللنقل ضرورية وسيلة مهما للغداءوالنفعية، فهي مصدر 
الشاقة فهو  المهاملمثل هاته  قَ لِ وخُ  لَ بِ قد جُ  1، وحيث أن الجمل وتوصيل سلعهم وسفرهم وحمل بضائعهم

كثير تحمل العطش والتعب ومشاق السفر، إضافة إلى طبيعته الخلقية والتي تسهل عليه السير في 
لية ودرجة حرارة عالية، وبهذا يكون أفضل وسيلة لهذا الغرض مختلف الظروف المناخية من عواصف رم

  .والمتمثل في تجارة القوافل الصحراوية
ويعد الجمل من الحيوانات الصبورة، إذ بوسعها السير معدل خمسة أيام إلى ستة أيام دون أن ترد الماء، 

 Mauny( 2(ني مو .وتصل طاقة تحمل بعضها إلى عشرين يوما، فتسمى بذلك الجوازي، ويمدنا ر
كيلومتر في الساعة إذا  10إلى  8بمعلومات هامة عن سرعة اإلبل إذ يترواح معدل سرعة الجمل ما بين 

 60كان ال يقل سوى راكبه، وال تتجاوز المسافة التي يستطيع الجمل المحمل باألثقال قطعها سوى 
  .3كيلومتر في اليوم

لتجار القوافل، فهم يستعملون لحمه كقديد  السفر ء ومؤنةغدااليقدم لحم اإلبل  ما ذكرناهإلى  ةفاضباإل 
البرد، ويستعملون وبره لصنع الخيام والزرابي  من أمراضلتغطية مدة سفرهم، ويستعملون سنامه للعالج 

  .في حياته الصعبة الصحراوي والقرب فهو بذلك أفضل هدية لإلنسان
حليب في اليوم وتقل عند أخر الرضاعة إلى اثنين ثمانية لترات من ال إلىفالناقة مثال تعطي من أربعة  

أو ثالثة لترات، وفضال على أن اإلبل توفر الوبر الالزم لنسج المالبس وصنع الزرابي والخيام والقرب 
، فمادة الوبر المتحصل عليها من الجمل الواحد قد تصل إلى أربعة كيلو غرامات عند جزه في 4)بْ رَ الڤِ (

  .من كل سنة 5فصل الربيع
بمناطق الرعي تامة وعادة ما يخصص لرعيها وتربيتها رعاة لهم معرفة ودراية بطباع اإلبل وأوقات الوالدة والفطام، ومعرفة

ويظهر أن استعمال الجمل في وسائل النقل بشمال إفريقيا كانت له مبررات أكثر عمقا، مما ذكره المالحظون األروبيون،
  .6الصحراء، بحكم تكوين خفه الذي يساعده على السير في الرمال، إضافة إلى قدرته على األحمال الثقيلة

بل عدة تسميات لإل والرقيبات وغيرها من القبائل األخرى تجكانت قبائل الصحراء الجزائرية هذا وقد أعطت
، فعندما تلد وعمرها وحالتها الفيزيولوجية شأنهم شأن القبائل الصحراوية األخرى فسموهما حسب سنها

الناقة يسمون رضيعها بسالح عندما يبلغ السنة يسمونه بالحوار، وبعد ما يتعدى السنة يسمى بالمخلول، 
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عطي وصفا للحالة وغيرها من التسميات األخرى التي ت وعند بلوغه ثالث سنوات يوصف بالجمل
  .الفيزيولوجية للجمل حسب العمر والشكل

  :في اللهجة الحسانية بتيندوف وخارجها أسماء اإلبل وأنواعها -2
تحمل اإلبل عدة أسماء ومسميات، ولكل نوع منها مهام خاصة به ، في كل حال من أحوالها، وقد أدرجنا 

  :استعملت ألجلها في العناصر التاليةهذه األسماء بذكر تعريفاتها وخصائصها ووظائفها التي 
جمع أزوازيل، يقصد به الجمل المخصي المعد للركوب وحمل المتاع خالل األسفار عكس  :أزوزال 

 .7الفحل أو لهدادة المخصص لتخصيب القطيع
يام ألإلسم خالل اامراحل نمو الفصيل، يطلق عليه هذا  ومرحلة من من صغار الجمال،: أشنان -
 . ريبهلى من تدو األ
 .8يطلق عليه هذا اإلسم إذا تم ترويضه مبكرا على االستعمال: أوسراط -
 .9قطيع النياق التي خلفت السنة الماضية: أمخلف -
 .10نوع خاص من الجمال يربيه الطوراق عنقها طويل جدا وذات حسن ملحوظ: إمينيك -
 .11سطة جرارة تسمى أجركنالجمل الذي يستعمل لجر دالء الماء من البئر بوا: زايلة إينوال -
 .لحمه عند األكل وطراوة وهو اسم صغير اإلبل وهي مرحلة من مراحل نموه، ويتميز بحالوة: الحوار -
وهي مرحل من مراحل نمو الجمل، ويتميز على الحوار بأنه أكثر حالوة وطراوة عند أكله : لمخيليل -

 .حجمهما وقلة تحملهما وهذين النوعين ال يستعمالن لحمل األغراض الثقيلة لصغر
 :تجارة اإلبل -3

تجارة واسعة وكبيرة وضخمة بمعنى الكلمة، أال وهي تجارة اإلبل، هذه التجارة برفت مدينة تيندوف لقد عُ 
الشأن الكبير في ذلك  النشاط التجاري للمدينة حركيةالتي كانت لها من األهمية القصوى والبالغة في 

  .والباع الطويل
يلة الوحيدة التي يستعان بها لجلب السلع والبضائع والمؤن التجارية من خالل تجارة القوافل إذ تعتبر الوس 

هي في حد ذاتها سلعة ال يستغنى عنها، وقد مر معنا الحديث عن ، و م20و 19في القرنين  الصحراوية
مر الحديث عن أهمية اإلبل في التجارة والحياة اإلجتماعية لسكان الصحراء والبدو وحتى الحضر، وكذلك 

أنواعها وصفاتها في اللهجة الحسانية كونها اللهجة األساسية التي رسمت منهج الوثيقة المحلية التجارية 
خالل القرنين التاسع عشر والقرن العشرين ألنها كانت لهجة إقليمية تربط معظم بلدان ومراكز التجارة 

  .االصحراوية المترامية األطراف من شمال ووسط وغرب افريقي
ومن خالل تصفحنا لوثائق التجارة المحلية المحفوظة بخزانة الرماضين عثرنا على وثائق غاية في 
األهمية والقيمة العلمية، فالوثيقة األولى تتحدث عن الحجم الضخم والعدد الهائل من رؤوس اإلبل التي 

،  12)أكبار :  (لمسمى بـ أقفرت قادمة من السودان الغربي نحو مدينة تيندوف في ركب تجارة القوافل وا
  .وكانت هذه القافلة محملة بالملح والسلع والبضائع
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لفئة معينة لم ) ضريبتها(وقد ورد في نص الوثيقة أن القافلة أعطت من الملح المحمل بها ما قيمة مدارتها 
و ما يبين وه 13نستطع تحديدها نظرا لرداءة الوثيقة وسوء خطها، وما يهمنا هنا هو وجود نظام المدارات

  .أن المسالك الصحراوية كانت تعرف حركية ملحوظة في الفترة محل الدراسة
فمن خالل الوثيقة التالية يظهر جليا التنظيم المحكم، والتوثيق المهم لتجار القوافل من خالل ضبط عدد 

القافلة ما  رؤوس اإلبل لكل فئة معينة سواء كانت أسرة أم قبيلة أم كانت مجموعات أو أفرادا، وقد ضمت
رأس من اإلبل مقسمة كما أسلفنا على أصحابها، وهذا تقسيم لما ورد في الوثيقة بالنص  311يساوي 
  :التالي

  :14نص الوثيقة -4
  الحمد هللا وصلى اهللا على سيدنا محمد

زمام ما عند الرماضين من اإلبل وآل قريطيط ثمانية عشر، وآل عباس اثنين وعشرون، ثم الرماضين 
آل الترق سبعة عشر وخطار بن أعلي سالم ثمانية عشر، ثم بوبكر بن إبراهيم بن السيد أربعة، ثم الكحل و 

المساعيد آل المامون ثالثة عشر، خطار بن حماد أربعة، ثم إبراهيم الخليل ثمانية عشر، ولد أعالل 
ج العربي أربعة، محمد ثالثة، ابراهيم بن لعرب ثالثة ، فراج األيتوسي ثالثة، الكفان خمسة، اعلي بن الحا

الوالي ثمانية عشر، آل األعباد أربعة وأربعون، وعند آل العبد مائة وعشرون وثمانية آل بيروك الجميع 
 ...التي قدمت  15 ...ثالثة مائة وٕاحدى عشر زائلة، وأعطت الجماعة من ملح المدارة تسعة عشر راس 

  .وأعوانهم وما يلزمهم 17 ...في غفر هقار، ومدارة  16
  :كراء اإلبل -5

بأسعار  حسب ما عثرنا عليه في احدى الوثائق من األقاليم المجاورة كانت تكرى اإلبل بتيندوف وغيرها
وأثمان تختلف باختالف أهل الكراء ومكان الكراء وأنواع السلع والبضائع المحمولة للكراء فهذه الوثيقة التي 

أي  –، والربع هنا ال ندري ما يقصد به أهو ربع السلعة  بالربع  نصها كالتالي تظهر ثمن كراء حمل الملح
   .أم ربع الريــال أي العملة المتداولة وقتها، وهذا نص الوثيقة  -من كل سلعة محمولة يؤخذ الربع 

  :18نص الوثيقة -6
  الحمد هللا وحده وصلى اهللا على من ال نبي بعده

ابن سنيير إلى من الزالت األيام تساعده واآلفات  تبلغ السالم التام مع التحية واإلكرام من سيد الوافي
الكنت ابن المختار بن الصالح بن الشانع، السالم  19واألشرار تباعده أعني بذلك فريد دهره وكريم معشره

عليك ورحمة اهللا وبركاته وموجبه إليك إن سألت عنا فإنا على خير وعافية وعليتنا كذلك ، وأنت ما بالك 
ورسلت لك ثمنهم ولم  21وغالما 20ك وأخذت ظهرك وأردت منك أن تشتري لي أمةأتيت إليك إلى دار 

ترسل لي هل بلغك؟ أو هل ما منعك من شرائهما؟ وال رأيت منك جوابا بما هو ضميرك ولم نظنك بهذا 
 22الفعل ومشيته من عنده لترسل لي القمح والدهن ولم نراهما من عندك ما دليل هذا الفعل؟ وأنت عند

أي  24وخلف جوابها بما يفعل للملح ألن أهل الكراء 23 ...سيد عمر ولم نظنك بهذا وأنت افتح  بمنزلة
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اآلن وسلم على جميع من سأل عني وجميع أهلنا يسلمون عليك وأنا وأنت  25أهل اإلبل يحملونه بالربع
  ".والسالم 26على المحبة مادمنا نجاك اهللا من شر الحسود

استقصاء أخبار اإلبل سواء بأحوال اسهابها أو حالتها الصحية وقدرتها  وهناك أيضا وثيقة تتحدث عن
على الحمل، وقيمة كرائها، وعن سعرها وعن سعر الغنم والماشية وأنواعها، وعن أسعار بعض السلع 
والمؤن األخرى كالسكر والقمح والشعير وغيرها، وقد حاولت قدر اإلمكان أن أنسخ الوثيقة باللغة السليمة 

لردائة الخط واألسلوب الذي كتبت به هذه األخيرة، مع العلم أنها من بين أهم الوثائق المحلية التي نظرا 
  : عثرنا عليها بالخزانة ونص الوثيقة كالتالي

  :27أخرى نص لوثيقة -7
  . 28ـه1299وقع يوم التبيان عام 

  الحمد هللا وحده، وال يدوم إال ملكه
إلخوان يهيمن مثل النسيم على اإلخوان ال ينقطع صرمدا، يهيم عليهم سالمنا هذا سالم على ا 29 ...

بمسك وزاده عنبر وورد وتاج من العال، ويحشرنا وٕاياكم في جنة النبي مع األخيار ظال مظللين، فمحبكم 
عندنا حبيب وصادق، ومبغضكم عندنا عدو ومخذول، إذا كنتم في خير كنا فيه، وٕان كنتم في شر كنا 

  .30جوا لقائكم فهو كمثل هالال، ونسأل عنكم نر ..
بيننا وبينكم فوق السماء كمثل البر فوق المنازل، أعني ذلك  ونسأل عنكم كل يوم وليلة، فهذا السالم 

اننا المحبوبين ذكورا وٕاناثا، كبارا وصغارا، ونخص أحمد ومحمد رمظان وعبدا ومحمد سالم وأمحمد و إلخ
واعلي وجميع  32والباب 31مولود والبشير والوالي وارميظينوعبا وعابدين والبشير وحمود وبوبكر ومحمد 

  .األحباب، كافة وبعد
السالم عليكم فيسلم عليكم جميع اإلخوان كافة ونخص منهم الحاضرين وهم محمد أحمد ومعه بلحاج 

في هذا الوقت في المرتع  33والصالح وعبد القادر ونعلمكم على حال اإلبل فهي أحسن من قيدها
  :موجود على ثالثة ظروف 35، فهو الكراء34والتسبوب

 .36واحدة مسافته خمسة عشر يوما ثالثين دورو
 .37ة وعشرين دوروسوالثانية إثنا عشر يوما خم

 .38والثالثة خمسة أيام سبعة دورو
، والغنم من إثنا عشر إلى عشرين 39والبعير موجود وأما السعر فهي اإلبل من ثالثين إلى مائة وعشرين

القمح أربع وعشرين، والزرع إثنا عشر  42وٕابله رخيصة، وسوم 41، وأما غنم الساحل40الترابدورو غنم 
  .خمسة دورو 47ثالثة دورو، والخنط 46، وأتاي45، والسكر أربعين دورو44، والتمر لم يرده أحد43دورو

  ر والخيامسبعين رجال بين القص 49وجميع ما هنا من تجكانت كلها وصلت بخير، 48ونعلمكم على القوم 
، ونعلمكم 50دورو إلى أربعة وقليل المسكن ةوهذا ما نعيد لكم والسالم من أراد بك له كراء الدار من عشر 
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وأحمد  ،في تاودني قادم على أثره وسيداتي قدم 51على بوبكر ولد محمد البشير قدم من أزواد وترك أزالي
  .52ولد محمد صالح

وتسلم على أوالد سيدي لمام وأوالد  56، وتسلم على أبناء لفقيه55مع المؤن 54هنا ستة فرنك 53 والخدمة
بوبكر، وتسلم على سيدي محمد العبد وسيدي محمد لمين وتأخر في  الكتاب لم يكن في القلب ولكن من 

  .عدم حضرتهم معكم، والسالم عبيد ربه محمد بن محمد سالم
هو سالم له ابن وابنة ، وله أيضا ابن في وأما أنت يا محمد سالم فإخوانك لم يبق منهم سوى لعروسي ف

  .القرب
  .يندوفبت اإلبل وعالماتهاوأوشام رموز  -8

لقد عرفت قبائل الصحراء نظاما خاصا ومجموعة من الضوابط في تربية اإلبل واستعمالها لنقل السلع 
لى شيء فإنما والبضائع، والتنقل بغرض السفر، والكراء من أجل حمل مؤن تجارة القوافل، وهذا إن دل ع

حة الفكر وسالمة المنطق، إذ أن اإلبل ال يمكن السيطرة على سوقها وتجارتها وتربيتها إال ايدل على رج
بضبط معايير تسير وفقها نظرا لتشابهها وكثرة عددها ومن أجل ذلك كان الزما على تجكانت تيندوف 

بحيث يمكن ها عن باقي اإلبل األخرى أن تضع عالمات إلبلها تميز كالرقيبات وغيرها من قبائل الصحراء 
أو  من السودان الغربي أو من المغرب األقصى، قادمة في تجارة القوافل كانت لصاحبها التعرف عليها إذا

أو تعرضت للسرقة والنهب والسلب، أو لقطاع الطرق،  ضاعت جراء اإلهمال أو الهرب من أصحابهاأنها 
قبيلة تجكانت  أفخاذاإلبل المستعمل لدى  وشمو وأشكال  ، وسوف نتطرق إلى عالماتأو ألسباب أخرى

  .والقبائل األخرى التي كانت لها عالقة تجارية بالمدينة وأهلها تيندوفب
  :للرموز واألوشام التي معظمها كان يوشم على الجهة اليمنى من فخذ ورقبة الجمل 57وهذا بيان
 أ ال: هكذا له ويرمز ذال، ألف لماليف: سمىي ورمز وشم وعوائله أسره باختالف الرماضين فخذ استعمل

  .د
: هكذا له ويرمز لميلحة ألف، لماليف: يسمى ورمز وشم وعوائله أسره بإختالف موساني فخذ واستعمل

  . أ
  .Tال: هكذا له ويرمز لفيس،: يسمى ورمز وشم أسرها باختالف الوسرة استعملت

  :الرقيبات قبائل إبل وأوشام رموز -9
 والواو األلف حرفي ورمز وشم استعملوا القاف رقيب ويسمون الفقَرة يدعى منهم فخذ وخاصة الرقيبات أما

  .أو :هكذا
 عمويين خطان بين الكاف حرف وشم استعملوا فقد والشيخ موسى وأوالد: وهم الساحل، أهل رقيبات وأما

  .|  ك| : هكذا له ويرمز
  :لتيندوف المجاورة قبائلال إبل وأوشام رموز-10
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 وأفخادها بطونها باختالف تيندف المدينة مع تجارية عالقة لها كانت التي القبائل مختلف ستعملتا لقد
 المسالك تجوب كانت التي المختلفة للقبائل األخرى اإلبل باقي عن وتمييزها إبلهم لمعرفة وأوشاما رموزا

 األوشام وتساعد وموريتانيا، األقصى والمغرب الغربية وافريقيا تيندوف بين الرابط الطريق بين التجارية
 القبائل عرفت وقد هذا والمهام، والنوع والحجم والشكل العدد حيث من اإلبل تسيير عملية لضبط أصحابها
 األزواد قبائل في والمتمثلة الغربي السودان من القادمة تلك كانت سواء بها خاصة أوشاما كذلك األخرى
 من القادمة أو عمران، آسى آيت قبائل في والمتمثلة المغربي الجنوب من القادمة القبائل أو والتوارق،

 األخرى الفروع من وغيرها والسماسيد السبع أبو أبناء في والمتمثلة بموريتانيا وآدرار والحوض وشنقيط والتة
 على تدلنا التي 58روالمصاد المراجع بعض على الحصول االمكان قدر حاولنا لقد ،)01انظر لوحة رقم (

 بعض على إال العثور نسطع فلم والسلع البضائع لنقل تستعمل كانت التي اإلبل هذه وأوشام رموزو  أشكال
  :كالتالي) laugel(  لوجيل الضابط نص في ورد لما بيان وهذا ،59بعضها إلى أرشدتنا التي الدالئل

على الجهة استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها على شكل سهم برأسين معكوسين على : أوالد أموني
 ).10انظر لوحة رقم ( اليمنى من الرقبة 

استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها على شكل سهم ينظر إلى الجهة اليسرى في الجهة : السماسيد 
 ).10انظر لوحة رقم ( اليمنى من فخذ الجمل 

( ليمنى من الرقبة في الجهة ا) لمما: ( استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها على هذا الشكل: األغالل 
 ).10انظر لوحة رقم 

( استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها على شكل حرف الواو في الجهة اليمنى من فخذ الجمل : إدولحاج
 ).10انظر لوحة رقم 

بدون تاء ولكن تنطق مكة في ) مك(استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها على هذا الشكل : السبع أوالد
 ).10انظر لوحة رقم ( ن فخذ الجمل الجهة اليمنى م

استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها يشبه وشم قبيلة أوالد أموني في الجهة اليمنى من فخذ : الحاج أهل
 ).10انظر لوحة رقم ( الجمل 
استعملت هذه القبيلة وشم ورمز إبلها على شكل سهم ذو رأسين من : بموريتانيا)  موساني أوالد(  تجكانت
  ).10انظر لوحة رقم ( احدة في الجهة اليمنى من فخذ الجمل جهة و 

 :البغال والحمير10
القوافل سواء ذهابا أو إيابا إال ما  تجارة لم يكن لهذا النوع من الحيوانات الدور الكبير والفعال من خالل

ن حيث تحمل السفر لمسافات طويلة نظرا لقة تحملها ال مدعت الحاجة الماسة إليه حيث أنها ال تستطيع 
الحرارة العالية  إذ أنها ليست كاإلبل من حيث القوة تحمل ،الجوع والعطش وال من حيث األحمال الثقيلة

أيام  8قد تصل إلى  تتحمل العطش والجوع أليام طويلةتستطيع أن ، فاإلبل وخاصة في فصل الصيف
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تحمل الثقل وأجواء الصحراء ة لباإلضاف دون طعام وال شراب وهي مدة زمنية كافية لقطع مسافات طويلة،
  .العامة في مختلف فصول السنة

أن اإلبل ال تكلف صاحبها الكثير من العلف والكأل على غرار البغال والحمير فهي  ذلك إلى أضف 
ونظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية والتي ال توفر علف هذه المادة الحيوانية فأنه تطلب الكثير من العلف 

أو ال يمكن له أن يوفر لها جد بكثرة وغير واردة االستعمال في تجارة القوافل الصحراوية، غير مؤهلة للتوا
، العلف وخاصة وأن مسالك التجارة وطرقها عبارة عن أراضي قاحلة وحمادات جرداء قليلة اإلنبات والمطر

حمير والبغال مكروه زد على أنها ال توفر مادة اللحم في حال احتاج صاحبها إليها ومن المعلوم أن لحم ال
  .كراهة محرمة في الدين االسالمي

وقد عثرنا على وثيقة يظهر من خاللها وجود هذه الوسيلة للنقل مع ذكر ثمن كرائها وثمن علفها وربما 
  :.كانت للتنقل والتبضع المحلي أو للسفر في المسافات القريبة وٕاليك نص الوثيقة كالتالي

  :60نص الوثيقة-11
، منها أربعمائة سوى ريـــال وثمانية عشر 62وهو قدر خمسمائة وثمانين أفرنصيص 61والنسيانزمام للتفكر  

، وثالثين في 64قنطارين، وخمس رياالت كافية ُتجعل حنابل 63حمال وقنطار وثمانية رياال في األتاي
  .عنده دفع لي عشرين ريـــال زابيل 66..، وكافة وعشر رياالت مع 65العربيات
مع ربع رطل بريالين واشتريت  69 ...، ودفعنا غالب68، وريـــال في علفها67خمسة رياالت البغلة دفعنا كراء

  .بثمانية أرباع 70قشابة
 :الخيل12

لم يظهر للخيل أثر من خالل الوثائق المحلية التجارية التي غطت فترة النشاط التجاري بين مدينة تيندوف 
مثل باقي المناطق السهوبية في تربية الخيل وتواجده بيست معروفة وافريقيا الغربية، ذلك أن هذه المناطق ل

وقد واالستفادة منها،  هاوالهضابية األخرى التي يكثر فيها الكأل ويتوفر فيها الماء والجوء المناسب لتربي
رة بحثنا في مجمل الوثائق المحلية فلم نعثر على أي وثيقة تبرز استعمال هذه الوسيلة الحيوانية في التجا

ولكن هذا ال يعني عدم وجودها إطالقا فلقد كان التاجر الكنتي بن المختار بن الصالح الشانعي ال يسافر 
وال يرتحل من مكان آلخر إال على جواده، وقصة قتله تبين أنه جاء محموال على فرسه وهو في آخر 

 ).رحمه اهللا(أنفاس حياته 

  الخاتمة
تجارة رائدة بين أسواقها وأسواق السودان  20و 19لميالديين لقد عرفت مدينة تيندوف خالل القرنين ا

الغربي على اختالف شعوبه وأجناسه، مما أنتج حركية تجارية واجتماعية وثقافية واسعة مست مختلف 
أنواع مناحي الحياة بشكل واضح وجلي، ووصلت هذه الحركية للجهة الشمالية من القارة االفريقية نحو 

لله ونحله كذلك، فكانت بذلك تيندوف من أكبر المحطات والمراكز التجارية في المغرب على اختالف م
  .تلك الجهة التي لعبت دورا هاما في ربط  هذه العالقات التجارية بين شمال وغرب القارة االفريقية
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إن مدينة تيندوف التي لم تكن خالل العصور الوسطى سوى احدى المحطات التجارية التي تتوقف بها 
فل من أجل التزود بالماء الشروب خالل رحالتها نحو بالد السوادن الغربي أو المشرق العربي، القوا

أصبحت في القرنين التاسع عشر والعشرين من أكبر المراكز التجارية التي تشرف على تجارة العبور بين 
االستراتيجي وبفضل  اإلقليمين الشمالي والغربي بل حتى بين القارتين اإلفريقية واألروبية بفضل موقعها

حكمة ودور أهلها في التحكم في زمام التجارة وأحوالها والذين استطاعوا أن يكونوا شركات تجارية لها 
وكالؤها وعمالئها في بلدان غرب افريقيا والدول المجاورة لها، ومدن المغرب األقصى وأحوازها، وهذا كله 

  .العالية التي كان يتمتع بها أهلها جاء نتيجة الخبرة الكبيرة والدبلوماسية التجارية
البحث الذي لم نبخل  ذاخالل ه استنتاجات واستنباطات ونتائج من ما استطعنا الوصول إليه من كل إن

بالموضوع هو رغم قلة وشح المصادر والمراجع التي تتحدث عن الجزئيات الكاملة المتعقلة  ،فيه أي جهد
و  19راء الجنوبية الغربية الجزائرية كانت تشهد خالل القرنين أن مدينة تيندوف الموغلة في أعماق الصح

م نهضة اقتصادية وتجارية وثقافية ال مثيل لها، أولنقل في جميع مجاالت الحياة المتكاملة وذلك  20
  .بفضل عالقاتها التجارية مع مدن وحواضر غرب القارة اإلفريقية والمتمثلة في السودان الغربي

ال التجاري أطلت بظاللها على جميع مناحي الحياة في تيندوف آنذاك مما ساعد هذه النهضة في المج
على اجتناب الكثير من المظاهر اإلجتماعية واالنسانية السيئة كاألوبئة واألمراض والمجاعات، والفقر 
 وغيرها بفضل المواد والسلعة التي كانت تجلب من كلتا الجهتين الجهة الغربية كمدن السودان الغربي

والجهة الشمالية كمدن المغرب األقصى، وقد ساعد أيضا هذا النشاط التجاري في تبادل العلوم والمعرفة 
وتوعية الناس، ورفع مستوى التعلم بين أفراد المجتمع بفضل الكتب والمخطوطات وجموع العلماء وطلبة 

ة طلبا للعلم أو رغبة في العلم ومريدي الطرق الصوفية الذين كان لهم نصيبا وافر من المكوث بالمدين
  .نشره

ورغم قلة المصادر والمراجع التي واجهتنا كما أسلفنا من قبل إلنجاز هذا البحث إال أننا ندعوا من خالل 
هذه الدراسة المتواضعة إلى تكثيف الجهود وتوجيه الباحثين نحو كتابة تاريخ الصحراء الجزائرية وٕاعطائها 

ي من أجل حصر شساعة مساحتها في شساعة تاريخها العريق، وهذا ال نوع من االهتمام العلمي األكاديم
يتأتى إال بالبحث والتنقيب في وثائقها األرشيفية المحلية ومخطوطاتها النفيسة وشهادات أهلها األشاوس 

  .وكل هذه المعطيات تعد أرضا خصبة نحو كتابة تاريخ جزء ال يتجزأ من أرض الجزائر الغالية
  :الهوامش

من الحيوانات الدخيلة على الصحراء اإلفريقية، فقد جاء بها الهكسوس حينما غزو واد النيل، وهزموا جيوش طيبة الفرعونية  الجمل 1
  .34: اسماعيل العربي، ص، الصحراء الكبرى وشواطئها: في عهد األسرة الرابعة عشر، وذلك في القرن السابع قبل الميالد، انظر

 2 Mauny ( R ), Tableau géographique..op.cit.p.393. 
 3 Bulliet ( R ), The camel and the whell, Harvard Univ.press,1977. 

Basset ( R ), Le nom du chameau chezles berbéres, actes du congr. Int Des orientalistes, Paris,1907, 
deuxiéme partie,p. 69-80. 
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بر اإلبل يستعمل في السفر الطويل، بحيث انه يحافظ على درجة الماء في الصيف باردا وهو عبارة عن مخزون للمياه يصنع من و  4
ويمنع عنه الجفاف الذي قد يصيبه جراء الحرارة العالية والهواء الساخن كما هو معروف في مناخ المدن الصحراوية وقد يصل سعة 

 .لترات تقريبا أو يزيد 10الواحدة منه إلى 
 .16: ، ص1990مارس  26الوضع الحالي لإلبل وأفاق تنميتها بالجزائر، ، ندوة حول اإلبل،  ،روعبد المجيد فو : انظر 5
لطفي عبد الواحد، العرب عبر العصور القديمة مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل اإلسالم، وقد تحدث الباحث عن همية : أنظر 6

التنقل لكونه يتحمل العطش ألكثر من عشرين يوما في جو حار، الجمل في تاريخ العرب مبررا خصائصه منها، االعتماد عليه في 
كما يحمل  من األثقال حمولة تصل إلى أربعة أطنان، إضافة إلى سهولة سيره على الرمال بحكم خفه، وبجانب هذه الخصائص ذكر 

رمز الحياة التي " ن أهمية بكونه أن لحمه ولبن نوقه يستعمالن في التغدية، كما يستعمل وبره وجلده ألغراض أخرى، حتى إنه عبر ع
  .113 -112: ، ص"ال يستطيع العرب أن يتصوروها بدونه

 .25:الطالب بويا لعتيك ماء العينين، شذرات من األدب الحساني، ص: انظر  7
 .25:الطالب بويا لعتيك ماء العينين، شذرات من األدب الحساني، ص:  أنظر 8
 9 Goudio . op. 354. 

 .74:، ص)األعالم االمازيغية بالصحراء وموريطانيا ( الحسين، األعالم الجغرافية والهوية  رشيد: انظر  10
 .74:س، ص. م . فس ن: انظر  11
هي قوافل محملة بأنواع و »  اْر بَ كَ َأ« بتيندوف  مرورا القوافل المتجهة من الشمال اإلفريقي والمغرب صوب تينبكتوعلى اصطلح   12

 .حيانا عدد جمالها إلى عدة آالفقد يصل أالسلع والمؤن و 
وتعرف في االصطالح الفقهي الموريتاني باألتاوي أوالمكوس التي تقدمها أهالي الزاوية إلى القوى المحاربة حفاظا على أموالها  13

  .289:، ص)م1898-م1591( حماه اهللا ولد السالم، المجتمع األهلي الموريتاني مدن القوافل : المنقولة أو الثابتة، انظر
هي الضرائب والجبايات التي تفرض على البضائع التي تباع باألسواق العمومية، وعلى الغلل الفالحية أو :" أو يمكن تعريفها كما يلي 

-1822سوس (  عمر آفا، مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر: ، انظر"السلع القادمةّ أو الخارجة من المدينة
 .418: ، ص)1906

 .01: و. م  : الوثيقة في انظر  14
 .كلمة مبهمة في النص  15
 .كلمة مبهمة في النص  16
 .كلمة مبهمة في النص  17
 .02: و. م  : الوثيقة في انظر 18
 .دليل واضح على المكانة االجتماعية الرفيعة  للكنتي وقيمته بين عشيرته 19
 .الخادمة أو المرأة من العبيد 20
 .العبد 21
 .صل فيها عنديواأل 22
 .كلمة غير واضحة 23
 .كراء اإلبل لحمل السلع واألمتعة 24
 .وهذا ثمن حمل السلع والبضائع وقتها والواضح أنها تزيد في كل فترة معينة 25
والواضح من دعاء صاحب النص للكنتي بهذه الصيغة أن الكنتي كان له حساد وأعداء ألنه كان ذو شأن كبير في التجارة  26
 .وهو ما تثبته وقائع وفاته التي كان سببها أحد أبناء عمومته ولة والمكانة الرفيعة بين أهل عشيرته تجكانتوالبط
 .03: و . م  : الوثيقة في انظر 27
 م1882: الوثيقة مؤرخة بالميالدي عام 28
 .كلمة لم أستطع تحديد معناها 29



173 
 

 .مقدمة طويلة تبين مدى الشوق إلى األحباب واألهل 30
 .وهو تصغير إلسم رمظان 31
 .بابا: والصحيح 32
 .أي حبسها للمرتع والمأكل، والواضح أنه كان فصل ربيع لتواجد الكأل  33
ومنه جاء لفظة التسبوب في الوثيقة وهو بالمعنى الحسن أن تجعل ،  : 103: المائدة، اآلية وجاءت من قوله تعالى في سورة 34

 .حم واللحمالناقة ُتسيب في العراء لتحمل الش
 .أي كراء اإلبل لحمل السلع والبضائع والمتاع 35
 .دورو 30: يوما تعادل بالثمن ما يساوي 15أي كراء اإلبل مدة  36
 .دورو 25: يوما تعادل بالثمن ما يساوي 12أي كراء اإلبل مدة  37
لواحد يساوي من االبعير كراء يتضح أن سعر  وبالعملية الحسابية. دورو 7: أيام تعادل بالثمن ما يساوي 5أي كراء اإلبل مدة  38
 .دورو 2إلى  1.5
 .دورو 120إلى  30أي سعر البعير من  39
 .دورو 20إلى  12أي سعر الغنم الواحدة من  40
 .غنم أزواد: أي  41
 .ثمن: أي 42
 .دورو 12أي سعر الزرع  43
 .لب استخبار أحوال السوق وكراء اإلبل وأسعار السلعأي التمر لم يطلب سعره أحد، والواضح أن الوثيقة جاءت ردا على ط 44
 .حسب ما ورد في الوثيقة دورو 40أي سعر السكر  45
 .حسب ما ورد في الوثيقة دورو 3الشاي بسعر : أي 46
 .دورو 5: نوع من الكتان مطلوب في السوق بسعر: أي 47
 .نخبركم على أن الجماعة التي سافرت إلينا من عندكم: أي 48
 .ا إحصاء لساكني قبيلة تجكانت قتها بأزوادوهذ 49
 .دورو ولكنه قليل وغير متوفر 10إلى  4أن ثمن إيجار المنازل يصل من : أي 50
رشيد : ، انظرالقافلة المحملة ببعير الملح بالبربرية  وتوجد بها مادة الملح فقط، وهي مستعملة باللهجة الحسانية أيضا: وتعني 51

 .74: ، ص)األعالم الجغرافية بالصحراء وموريطانيا(فية والهوية الحسين، األعالم الجغرا
 .العالمة سيد أحمد بن محمد بن الصالح بن بارك اهللا الشانعي الجكني،جدي يقصد هنا  52
 .العمل ضمن التجارة: أي  53
 .يقصد هنا النقود الفرنسية 54
 .مع زاد العامل من أكل شرب: أي  55
 .سيدي أحمد بن محمد بن الصالح بن بارك اهللا الشانعي يقصد هنا أبناء العالمة 56
وقد أستقيت هذه المعلومات واإلشارات من أحد مشائخ قبيلة تجكانت الذين شهدوا تلك الوقائع التجارية ومارسوها، وهو الشيخ عمي  57

 .َحمَّ ولد مولود ولد لعرب المسعودي الجكني حفظه اهللا تعالى
58 Logell ( Marcel ), Sur la Vif, op.cit,p.37. 

 59 MARTY (Paul) , op.cit, p.269. 
 . 05: ملحق رقمانظر  60
 . والواضح من نص الوثيقة أنها تكملة لنص وثيقة سابقة لم نعثر عليها 61
 . التعامل بالعملة الفرنسية 62
 . الشاي: أي 63
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  تطور االهتمام بالحيوان ورعايته
  دراسة مقارنة في بعض الشرائع السماوية والوضعية

  أحمد رقـادي. د    
  الجزائر -أدرار–امعة أحمد دراية ج

  :المقدمة
لقد أطلت علينا التشريعات الوضعية المعاصرة العربية منها والغربية منادية بضرورة حماية          

الحيوان ورعايته، وحفظ حقوقه وماهيته، حتى خيل إلى بعض المشتغلين بالدراسات اإلسالمية من غير 
لعصر والتطور اإلنساني بصفة عامة، وهو ما يلجئنا إلى ضرورة المتخصصين أن هذه الدعوات وليدة ا

البحث الفاحص في التراث اإلنساني بصفة عامة، واإلسالمي بصفة خاصة، لننظر في تطور االهتمام 
بالحيوان سواء في الشرائع السماوية كاليهودية والمسيحية، أو في بعض القوانين الوضعية القديمة كقوانين 

روبا الوسطى، ثم ننظر في اهتمام اإلسالم بالحيوان سواء و وقوانين قدماء الفرس، وقوانين أ قدماء الرومان،
  .من حيث اهتمام المصادر اإلسالمية، أو اهتمام القرآن الكريم

يجمع فيه الوقائع واألحكام، ويحللها تحليًال  احث في هذه الدراسة منهجًا تحليلياً وقد سلك الب         
من خالله ما ترسخ في ذهنه من نتائج علمية، يقارن بينها في محصالتها متبعًا في ذلك علميًا، يستنتج 
  :الخطة اآلتية

  مقدمة
  الحيوانبتعريف ال :ولالمطلب األ

  األلفاظ ذات الصلة:نيالمطلب الثا 
  الحيوان في بعض الديانات السماوية: المطلب الثالث
  .ةالحيوان في بعض القوانين الوضعي: المطلب الرابع

   اهتمام اإلسالم بالحيوان :الخامسالمطلب 
  .الخاتمة

  التعريف بالحيوان: المطلب األول
  في اللغة: الفرع األول

أي كل ذي روح وبمعنى آخر ما فيه حياة  1الحيوان اسم يطلق في اللغة العربية على ما فيه حياة  
 :في سورة العنكبوت في قوله تعالى دائمة، وفي نفس المعنى سمى اهللا تبارك وتعالى الدار اآلخرة حيواناَ 

ِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َلْهٌو َوَلِعٌب (  بين فقد  ، 2)َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن  اْآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَوانُ َوإِنَّ الدَّاَر  ۚ◌ َوَما هَٰ
وقد سماها تعالى دارًا _ آلخرةالخالق عز وجل أن هذه الحياة الدنيا التي نحياها آيلة إلى فناء وزوال، أما ا

 .3فهي الحياة الدائمة التي ال تفنى وال تنقضي_ في هذه اآلية
 في االصطالح :الفرع الثاني
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الجسم النامي الحساس المتحرك : (( يعرف الحيوان عند المشتغلين بالحدود والتعاريف بأنه 
أبل  (حي متحرك بذاته من أنعام وفي هذا المعنى يدخل المعنى االصطالحي للحيوان كل  4))باإلرادة

  .وكذلك الطيور واألسماك والميكروبات والجراثيم ونحوها )وبقر وخيل وحمير وبغال 
ومقصودي بالحيوان في هذه الدراسة الحيوان األعجم الذي ال يتكلم الذي له حقوق حمتها القوانين   

  .الوضعية ورعتها الشريعة اإلسالمية كما أبينها في حينه
  في القانون الوضعي :لثالثالفرع ا

ال يقف الباحث في القوانين الوضعية على الحدود والتعريفات لكونها تتجه عادة إلى بيان أحكام   
ووقائع قانونية بحثة، ولهذا نجد المشرع الجزائري يتجه عادة إلى وضع قوائم يحدد فيها مجموعة الحيوانات 

  : ات واألوصاف المشمولة بالحماية القانونية تحت مختلف التسمي
 الحيوانات التي تلعب دورًا في التوازن الطبيعي،   -
 الحيوانات المهددة باالنقراض، -
  .5الحيوانات التي لها أهمية علمية وثقافية خاصة -

  األلفاظ ذات الصلة :المطلب الثاني
  الدابة :الفرع األول

َواللَُّه َخَلَق  6ًا رويداً الدابة في لغة العرب اسم يطلق على كل ما يدب على األرض أي يمشي مشي  
َعَلى َأْرَبٍع  ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّاء َفِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهم مَّن َيْمِشي

اتنا اللغوية إطالق لفظ الدابة على وقد درج في اصطالح7َيْخُلُق اللَُّه َما َيَشاء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
  .ما يركب من الحيوانات فقط دون غيره

  البهيمة :الفرع الثاني
لغة اسم لكل حي ال يميز من ذوات األربع من دواب البر أو البحر،وقد سميت بهيمة ألنها   

وِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اْألَْنَعاِم ِإالَّ َما ُيْتَلى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعقُ  ( :، ومنه قوله تعالى8أبهمت أن تميز
ْيِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َما ُيِريدُ  في هذه اآلية من اهللا تبارك وتعالى على  9 )َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي الصَّ

  . 10العرب اإلنسان عندما أحل له لحم األنعام، وهي اإلبل والبقر والغنم عند
 األنعام:الفرع الثالث

يطلق لفظ النعم على المال الراعي أو السائم، وأكثر ما يطلق هذا االسم على اإلبل خاصة،وتطلق األنعام 
، أي ذوات الخف والظلف، وبهذا المعنى يكون لفظ األنعام أخص من لفظ 11على اإلبل والبقر والغنم

فظ الدابة القتصاره على ذوات الخف والظلف،وأخص من الحيوان لقصوره على بعض أفراده،وأخص من ل
لفظ البهيمة الشتمالها على ذوات األربع من البر والبحر، بخالف األنعام لقصورها على عدد معين 

 .أعم من الدواب والبهائم واألنعام -كما هو بين ظاهر –منه،ولفظ الحيوان 
  الحيوان في بعض الديانات السماوية: المطلب الثالث
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، فقد أخضع اليهود التوراة 12نتفق أوًال أن بعض الديانات السماوية لم تسلم من التحريف والتبديلل  
لنزواتهم، وحكموها ألهوائهم ،ليحققوا من وراء ذلك مآربهم الشخصية، ومطامعهم المصلحية، حتى أنهم 

نزلة  البشر، حتى يحملوه من عليائه،ووضعوه في م -سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراً –أنزلوا اهللا 
َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َال ( :في حق اليهود  –سبحانه وتعالى  -، يقول اهللا13من آثارهم وشرورهم ما يشاءون

الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن ِمْن َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمْن الَِّذيَن َقاُلوا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهْم وَ 
ُفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن ِإْن ُأوِتي ُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن َلْم ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن َلْم َيْأُتوَك ُيَحرِّ

َك َلُه ِمْن اللَِّه َشْيئًا ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِرْد اللَُّه َأْن ُيَطهَِّر ُقُلوَبُهْم َلُهْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َوَمْن ُيِرْد اللَُّه ِفْتَنَتُه َفَلْن َتْملِ 
أي يتأولونه على غير : (( يقول ابن كثير في تفسيرها 14 )ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

  .15))يعلمونتأويله،ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم 
في مناظرته  -رحمه اهللا–وقد اقتدى بهم المسيحيون في هذا الجرم الشنيع، كما أثبته أحمد ديدات   

وحقيقة التحريف هذه أثبتها غير واحد من ، 16كلمة اهللا؟ هل اإلنجيل: الشهيرة مع جيمي سواقرت حول
  .المتخصصين في هذه الديانات

سيحيين إليه أو اليهود، ال بد أن نرجع إلى النصوص وحتى نكتشف مكانة الحيوان، ونظرة الم  
    .التي تناولته في أسفار اليهود أو أناجيل النصارى

  .الحيوان في أسفار اليهود: الفرع الثاني
على أنها رمز  –بصفة عامة  –يجدها تنظر إلى البيئة  إن الناظر في نصوص التوراة المحرفة  
 -د ما أكل من الشجرة المحرمة، فتصور التوراة حزن وندم الربعن) عليه السالم( خطيئة آدم  -للخطيئة

على خلق اإلنسان، وعلى خلق البيئة كلها بمختلف موجوداتها بما فيها  -تعالى اهللا عما يقولون علوا كبيراً 
فحزن الرب أنه عمل اإلنسان في األرض وتأسف : (( الحيوان، فقد نص العهد القديم في اإلصحاح الرابع

أمح على وجه األرض اإلنسان الذي خلقته، اإلنسان مع بهائم وذبابات وطيور : فقال الربفي قلبه،
      .17.))السماء

وبسبب ما حدث لليهود من استرقاق وأسر، فإنهم ترجموا نقمتهم هذه في تحريفهم للتوراة، فتلمس   
برمته، بل وعلى هذه النقمة بادية في جل عبارات ونصوص أسفارهم المختلفة، وهي نقمة على الكون 

وٕاذا أدخلك الرب إلهك : (( أشرف مخلوق فيه وهو اإلنسان فقد ورد في اإلصحاح السابع من سفر التثنية 
ال ...األرض التي أنت صائر إليها لترثها فاستأصل أممًا كثيرة من أمام وجهك وضربتهم فأبسلهم إبساًال 

وتكسرون  تنقضون مذابحهم، كذا تصنعون بهم، وال تصاهرهم،بل وال تأخذك بهم رأفة، تقطع معهم عهدًا،
  .18...))وتحرقون بالنار تماثيلهم وتقطعون غاباتهم، أنصابهم،
فهي لم ..)) المذابح الغابات(( وما دامت نقمة اليهود بادية على كل موجود حتى الجمادات   

غاباته التي  وكيف بالحيوان أن يحيا وقد قطعت -بغض النظر عن صنفه أو جنسه –تستثن الحيوان 
تمثل وسطه الطبيعي اإلحيائي الذي يعيش فيه، وما يؤكد هذا المعـــــــنى ما ورد في سفر التثنـــــــــية 
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من رجل وامرأة وطفل وشيخ، حتى ) أريحا(وأهلكوا جميع ما في المدينة : (( ...اإلصحاح السادس ونصـــــه
ما فيها بالنار إال الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد، وأحرقوا المدينة وجميع  البقر والحمير بحد السيف،

  .19.))فاجعلوها في خزانة بيت الرب
  .الحيوان في نصوص اإلنجيل: الفرع األول

في هذا الشأن يصدق على المسيحيين، إال أنهم لم تكن لديهم تلك النقمة  –ما قيل عن اليهود 
ِلي ُكلُّ َفاِتِح َرِحٍم  19: ((ونصه ) العهد القديم( اإلنجيل ومما يؤكد ذلك ما ورد في  التي تميز بها اليهود،

َوإِْن َلْم َتْفِدِه َتْكِسُر . َوَأمَّا ِبْكُر اْلِحَماِر َفَتْفِديِه ِبَشاةٍ  20. َوُكلُّ َما ُيوَلُد َذَكرًا ِمْن َمَواِشيَك ِبْكرًا ِمْن َثْوٍر َوَشاةٍ 
رة صاحبه،وكأني به حكم ينصب على المصلحة البراجماتية ، فكيف بالحمار يؤاخذ بجري20))!!! ُعُنَقهُ 

َوإَِذا َنَطَح َثْوٌر َرُجًال َأِو اْمَرَأًة َفَماَت ُيْرَجُم ) 28: (( ( ونصه) العهد الجديد( المحضة،ومثله ما ورد في 
َلِكْن ِإْن َكاَن َثْورًا َنطَّاحًا ِمْن َقْبُل َوَقْد ُأْشِهَد وَ ) 29. ( َوَأمَّا َصاِحُب الثَّْوِر َفَيُكوُن َبِريئاً . الثَّْوُر َوَال ُيْؤَكُل َلْحُمهُ 

، ومعلوم لدينا في 21))َعَلى َصاِحِبِه َوَلْم َيْضِبْطُه َفَقَتَل َرُجًال َأِو اْمَرَأًة َفالثَّْوُر ُيْرَجُم َوَصاِحُبُه َأْيضًا ُيْقَتلُ 
الردع،و منع تكرار الجريمة،فقد  كان ممكن  التشريع اإلسالمي أن هدف الرجم ليس التعذيب باألولوية بل

معاقبة صاحبه المتكاسل، ثم توزيع  ،و بكل بساطة ذبح الثور ومن ثمة  التخلص من مصدر المشكلة
  .لحمه على الناس وبالتالي تعويض المجتمع عما لحق به من أضرار دون تعذيب الثور

شف أية قيمة علمية أو تربوية تساعد يفهم منه إذن أن قارئ هذه النصوص والمطلع عليها ال يست  
في حماية الحيوان ورعايته،بل على العكس من ذلك نجدها تربي اإلنسان على  مفاهيم قطع الغابات،محو 
اإلنسان، وٕاهالك البقر والحمير وغيرها من المفاهيم التي تتناقض تمامًا مع مفاهيم الرفق بالحيوان والرحمة 

تحميله ما ال يطيق ونحوها من المفاهيم التي جاءت في التشريع  به،ووجوب نفقته على مالكه،وعدم
  .اإلسالمي تربي اإلنسان على مبدأ األخالقية في التعامل مع الحيوان

  .الحيوان في بعض القوانين الوضعية: المطلب الرابع 
في  وسنتحدث عن الحيوان في قوانين قدماء الرومان،وقوانين قدماء الفرس، وعند األمم األوروبية

  .العصور الوسطى
  .الحيوان في قوانين قدماء الرومان: الفرع األول

الذي يفهم من قوانين الرومان أنهم كانوا ينظرون إلى الحيوان نظرة المكلف المعاقب على أفعاله 
وتصرفاته،فإذا أخطأ الحيوان وتجاوز حده فإن العقوبة تكون مشتركة بينه وبين مالكه، فقد تضمنت 

قانونية تنص على إيقاع عقوبة اإلعدام على الثور وعلى صاحبه، إذا تجاوز الثور الحد  قوانينهم مادة
، وهذه النصوص قريبة من سابقتها في اليهودية 22الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له

  .والمسيحية
  .الحيوان في قوانين قدماء الفرس :الفرع الثاني
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بالَكَلب إذا عض خروفًا فقتله أو إنسانًا فجرحه تقطع أذنه  تنص قوانينهم على أن الكلب المصاب 
اليمنى، فإن كرر فعلته تقطع أذنه اليسرى، وفي المرة الثالثة تقطع رجله اليمنى،وفي المرة الرابعة تقطع 

  .23رجله اليسرى ،وفي المرة الخامسة يستأصل ذَنبه
  .وسطىالحيوان عند األمم األوروبية في العصور ال :الفرع الثالث

 –في القرن الثالث عشر  -كانت فرنسا أول أمة أوروبية مسيحية أخذت بمسئولية الحيوان
ومعاقبته بجرمه أمام نفس المحاكم التي يحاكم أمامها اإلنسان وبنفس الطرق القانونية،وظل العمل قائمًا  

، فقد كان 24الميالدي التاسع عشر) 19(بهذه القاعدة القانونية عند بعض الشعوب األوروبية حتى القرن 
  .أحيانًا يحكم عليه بالحبس االحتياطي، وأحيانًا أخرى يحكم عليه باإلعدام، أو الرجم أو الحرق وغير ذلك

من هذه النصوص يتبين لنا مدى التخلف الفكري في نظرة تلك األمم للحيوان فهو عندهم على 
نعلم كيف سمحت لهم عقولهم بمحاسبة  قدم المساواة مع اإلنسان في الجنايات وتحمل المسئولية وال

يقول صلى ...وما أعقل أحكامه  الحيوان وهو أعجم ال عقل له، فلله در اإلسالم ما أنصفه وما أعدله،
، أي لو غفر لكم ما تقومون به في 25"لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرًا : " اهللا عليه وسلم

لحمل عليه ما ال يطيق لغفر لكم كثيرًا بل إن الشريعة اإلسالمية قد حق الحيوان األعجم من الضرب وا
ذهبت إلى بعد من ذلك، وأثبتت للحيوان حقًا كالحق الشخصي لإلنسان في عدم جواز شتم الدابة، فعندما 

، بل قد 26"خذوا ما عليها واتركوها فإنها ملعونة:" سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم امرأة تلعن ناقتها قال
  .ذهب بعض الفقه الحنبلي إلى عدم قبول شهادة من شتم دابته

  اهتمام اإلسالم بالحيوان : المطلب الخامس 
علمتنا الشريعة اإلسالمية أن للحيوان عالمه الخاص، فله كيانه وخصائصه وطبائعه كعالم اإلنسان، يقول 

ْطَنا ِفي الِكَتاِب  َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اَألْرِض َوَال َطاِئرٍ  ( :اهللا تبارك وتعالى َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم مَّا َفرَّ
  .27 )ِمن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى َربِِّهْم ُيْحَشُرون

وقد نظم اإلسالم العالقة بين اإلنسان وسائر المخلوقات على األرض وفق أسس ومبادئ معينة، 
مسخر له، إال أن هذه السيادة وما  - بما فيها الحيوان-ناتهمفادها سيادة اإلنسان، وأن الكون بمختلف مكو 

تنطوي عليه من تسخير مقيدة بضوابط وقواعد ال يجوز لإلنسان مخالفتها أو تجاهلها، فكانت تصرفات 
الراحمون : " -صلى اهللا عليه وسلم-اإلنسان تجاه الحيوان مبنية على قاعدة الرحمة والرفق بالحيوان لقوله

صلى اهللا عليه -وقد عبر النبي ،28"ن، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماءيرحمهم الرحما
ممن يستوعبهم مفهوم الرحمة،ومنه الحيوان،وقد قرنت السنة النبوية لفظًا ومفهومًا وغاية " من"ب -وسلم

من من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه : " كلمة الرفق بالخير المطلق يقول عليه الصالة والسالم
  .29"الخير

والمتصفح للسنة النبوية يجد فيها من النصوص ما يشكل أساسًا للنداءات التي تدعوا إلى الرفق 
وقد تبين من ذلك السبق الذي حازته  والتي تمخض عنها إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان، بالحيوان،
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للحيوان قبل أن تدرك  وقد نادت بالمعاملة الحسنة الشريعة اإلسالمية في هذا المضمار األخالقي،
الحضارات اإلنسانية أحقية الحيوان بهذه الممارسات األخالقية ،بل وقبل أن تنشأ بريطانيا جمعية الرفق 

  .م 1823بالحيوان الملكية سنة 
  الحيوان في المصادر اإلسالمية :الفرع األول

ي التعريف بكتب إن الباحث في مكتبة التراث اإلسالمي عمومًا، أو في الكتب التي تخصصت ف  
ليندهش من الكم الهائل  -كالفهرست البن النديم وكشف الظنون لحاجي خليفة وغيرهما -التراث خصوصاً 

من النصوص والعناوين التي تهتم بدراسة الحيوان وبيان أصنافه وغذائه وفوائده حتى أنهم جعلوا له 
  .حظائر ومحميات للمحافظة على ما يهدده االنقراض منه

هذا سأورد بعض أسماء المؤلفات التي تعتني بالحيوان على سبيل التمثيل ال الحصر، ولتأكيد   
  :منها
 :الكتب المتخصصة بالحيوان بشكل عام  - أ

تحدث : كتاب الحيوان) م 869- 767/ هــــ 255-150( الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب  - 1
ن مثلما فعل بين الديك فيه عن الحيوانات المختلفة بأسلوب مقارن من خالل الحوار بين حيواني

والكلب،كما تحدث عن القردة والخنازير والغزالن والتماسيح واألرانب والزرافات، والفيلة والذئاب 
والحيتان، والطيور والخنافس والجعالن وغيرها من الحشرات المتناهية في الصغر،كما يقف 

الحيواني وعلم الباحث فيه على نظريات متخصصة في مختلف علوم الحيوان كعلم النفس 
 .الحيوان التجريبي ونحوها

، حياة الحيوان )م 1405- 1344/ هـــ 808-745( الدميري، كمال الدين بن محمد بن موسى  - 2
 .الكبرى، وهو موسوعة شاملة لحيوانات البر والبحر والجو فضًال عن الحشرات

ت في ويعد هذان الكتابان من أوسع الكتب في تراثنا العربي اإلسالمي التي تخصص
 .الحيوان، وقد تمت طباعتهما

 :كتب الخيل واإلبل والشاة  - ب
له مؤلفات ) م 830-740/ هــ 216-122( األصمعي، عبد الملك بن عاصم بن علي  - 1

 .وكتاب الشاء والغنم كتاب الخيل وكتاب اإلبل، وخلق الفرس،:منها
ذكر له  )م830- 743/هــ 215-125( زيد سعيد بن أوس األنصاري  الخزرجي البصري، أبو - 2

 .وكتاب نعت الغنم اإلبل والشاة،: المؤلفات اآلتية 30ابن النديم في الفهرست
 .له كتاب اإلبل) م862/هـ 248ت ( أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد  - 3
ذكر له صاحب الفهرست ثمان ) م921-308/824-208(أبو عبيدة، معمر بن المثنى  - 4

 .31س، اإلبل، أسماء الخيل وغيرهاالخيل، الفر : مؤلفات متخصصة في الحيوان منها
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له كتاب ) م1028/هـــ430ت بعد ( أبو محمد الحسن بن أحمد األعرابي  األسود الغندجاني، - 5
 .أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها

ال يزال ( له كتاب جر الذيل في علم الخيل ) م911/1505بعد ( السيوطي، جالل الدين  - 6
 ).مخطوطاً 

، نسب الخيل ، تحقيق أحمد زكي، طبع في )م820/هـ204ت( ئب الكلبي هشام بن محمد السا - 7
 .م1946دار الكتب المصرية سنة 

 .له كتاب اإلبل وهو مطبوع) م816/هـ201ت (أبو زياد يزيد بن عبد اهللا بن الحر الكالبي  - 8
 :32الكتب التي تخصصت بالزواحف والحشرات  - ت

له كتاب ) م1441-1365/هــ845-766( المقريزي، أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي، - 1
 .نحل عبر النحل

 .له كتاب الحشرات) م832/هــ216ت(أبو علي،هشام بن ابراهيم الكرماني  - 2
 . له كتاب الجراد) م846/ـه231ت (أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي  - 3
 .له كتاب الذباب) م846/هــ213ت(ابن األعرابي  - 4
 .له كتاب الحشرات) م858/هــ243ت(ابن السكيت  - 5
 .الحمام والعقارب والحيات) م831-740/هــ216-122( األصمعي  - 6
 .الحشرات، النحل والعسل) م862/هــ48ت(أبو حاتم السجستاني  - 7
 .الحيات، العقارب) م921-824/ هــــ308- 208( أبو عبيد معمر بن المثنى   - 8

 :الكتب التي تخصصت بالطيور  - ث
 .كتاب الطير) م862/هــ 248ت(أبو حاتم السجستاني   - 1
 .أبو عبيدة معمر بن المثنى، كتاب البازي، كتاب الحمام  - 2
 .أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي، كتاب الطير - 3

 :33الكتب التي تخصصت بالوحوش  - ج
أبو سعيد الحسن بن الحسين : كثيرون هم من ألفوا كتبًا تحمل عنوان الوحوش من أشهرهم

ب بن اسحاق بن السكيت ،والحافظ البغدادي، وأبو يوسف يعقو )م889/هــ275ت(السكري 
وأبو موسى سليمان بن محمد، ) م830/هـــ215ت(والخزرجي سعيد بن أوس  ،)م858/هــ243(

  . وغيرهم 
 يم واالهتمام بالحيوانالقرآن الكر  :الفرع الثاني

لقد تحدث القرآن الكريم عن الحيوان بما يدفع العقل البشري إلى التفكر والتأمل في خلق من  
  :وأخذ العبرة منها، وقد تعددت التوجيهات القرآنية في هذا المبنى من أهمها تبارك وتعالى،مخلوقات  اهللا 
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البقرة، الفيل، العاديات، النمل، (( بأسماء بعض الحيوانات منها  تسمية بعض سور القرآن الكريم  - أ
 ..)).النحل، العنكبوت

 ليفة،والمتوحشة والطيور،بين القرآن الكريم أكثر من ثالثين صنفًا من أصناف الحيوانات األ  - ب
ومن ثمة  والحشرات والزواحف وغيرها، وقد تكررت أسماؤها فيه في أكثر من مائة وخمسين مرة،

تناولتها كتب التفسير والحديث واللغة وغيرها مما يشكل ثروة علمية نادرة في العلوم المختلفة 
 . للحيوان

عليه –إلعجاز في خلقها كناقة النبي صالح ضرب األمثال المختلفة ببعض الحيوانات دون سواها  -ت 
ِبلِ  ِإَلى َينُظُرونَ  َأَفَال  ( :، والدعوة إلى التفكر والتأمل في اإلبل وخلقها في قوله تعالى-السالم  َكْيفَ  اإلِْ
 .34)ُخِلَقتْ 

 مَّا َبُعوَضًة َفَما ِإنَّ اللََّه َال َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثالً  ( :وضرب المثل بالبعوضة في قوله جل شأنه   - ث 
بِِّهْم َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروْا َفَيُقوُلونَ  َماَذا َأَراَد اللَُّه ِبَهـَذا َمَثًال ُيِضلُّ  َفْوَقَها َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا َفَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ

َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر (: والطـير في قوله جلت قدرته  35الَّ اْلَفاِسِقيَن ِبِه َكِثيرًا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيرًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه إِ 
ُن  ۚ◌ َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َوَيْقِبْضَن     .36 ) ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصيرٌ  ۚ◌ َما ُيْمِسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْحمَٰ

نية واالستفادة منها في مختلف المجاالت في توجيه الفكر اإلنساني إلى إمكانية استغالل المنتجات الحيوا
 َظْعِنُكمْ  َيْومَ  َتْسَتِخفُّوَنَها ُبُيوتًا اْألَْنَعامِ  ُجُلودِ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  َسَكًنا ُبُيوِتُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َواللَّهُ  ( :قوله تعالى 

  37 ) ِحينٍ  ِإَلىٰ  َوَمَتاًعا َأثَاثًا َعاِرَهاَوَأشْ  َوَأْوَباِرَها َأْصَواِفَها َوِمنْ  ِإَقاَمِتُكمْ  َوَيْومَ 
وكذا إمكانية التواصل مع بعض الحيوانات وفهم طباعها من أجل تعليمه وتدريبه، ومن ثمة   

 .االستفادة من خدماته كتعليم الكالب والصقور الصيد، والطير نقل البريد وغيرها
  الخاتمة
  :ئج اآلتيةيخلص الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى النتا  

 أو علمية قيمة أية يستشف ال عليها والمطلع" المحرفة"  واإلنجيل التوراة نصوص قارئ أن -01
  على اإلنسان تربي نجدها ذلك من العكس على بل ورعايته، الحيوان حماية في تساعد تربوية
 ناقضتت التي المفاهيم من وغيرها والحمير البقر وٕاهالك اإلنسان، محو الغابات، قطع مفاهيم
 ال ما تحميله وعدم مالكه، على نفقته ووجوب به، والرحمة بالحيوان الرفق مفاهيم مع تماماً 
 مبدأ على اإلنسان تربي اإلسالمي التشريع في جاءت التي المفاهيم من ونحوها يطيق،

  .الحيوان مع التعامل في األخالقية
 في األوروبية األمم وعند رس،الف قدماء وقوانين الرومان، قدماء قوانين في النظر خالل من -02

 على عندهم فهو للحيوان، األمم تلك نظرة في الفكري التخلف مدى لنا يتبين الوسطى، العصور
 عقولهم لهم سمحت كيف نعلم وال المسئولية وتحمل الجنايات في اإلنسان مع المساواة قدم

  .له عقل ال أعجم وهو الحيوان بمحاسبة
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 التعريف في تخصصت التي الكتب في أو عمومًا، إلسالميا التراث مكتبة في الباحث إن -03
 -وغيرهما خليفة لحاجي الظنون وكشف النديم البن كالفهرست -خصوصاً  التراث بكتب

 أصنافه وبيان الحيوان بدراسة تهتم التي والعناوين النصوص من الهائل الكم من ليندهش
  .بعينه حيوان في المؤلفات بعض وتخصص بل وفوائده، وغذائه

  :الهوامش
  حيوان - فصل الحاء)  2006 - بيروت –دار المعرفة ( الدميري، حياة الحيوان الكبرى  - 1
  .64:العنكبوت - 2
 .421ص  3ج ) هـ1388 -بيروت -دار المعرفة( إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم  - 3
 .549ص 1ج   التهانوي، كشاف اصطالح الفنون - 4
ج  -، يحدد طرق إنشاء وتسيير المحميات الطبيعية1987جوان  16المؤرخ في  144- 87لمرسوم المادة األولى من ا - 5

 .م1987جوان  17لـ  25ر ج عدد 
 .427ص  3ج ) م 1996- هـ   1416 -بيروت -دار إحياء التراث العربي( ابن منظور، لسان العرب  - 6
 .45:النور - 7
 .524-523ص  1ابن منظور،المرجع نفسه، ج - 8
 .1:المائدة - 9

 .03ص  2ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم، المرجع السابق، ج - 10
 .212/ 14ابن منظور،المرجع نفسه، ج - 11
دون رقم ) دار الثقافة،الجزائر، دون سنة النشر( داود عبد المنعم سنقرط، جذور الفكر اليهودي : ينظر في هذا - 12

دون رقم الطبعة، ) 1989شركة الشهاب، الجزائر، ( في النصرانية  ، ومحمد أبو زهرة، محاضرات52-11الطبعة، ص
مكتبة ( ، قرص مضغوط )هل اإلنجيل كلمة اهللا؟( ،أحمد ديدات وجيمي سواقرت، المناظرة الكبرى 50-07ص

 ).م2002الزهراء،وهران، 
 .67داود عبد المنعم سقرط، المرجع نفسه، ص - 13
 .41: المائدة - 14
 .05/358الطبعة األولى، ج) م 1990/هــ 1410دار الثقافة،الجزائر،( ير القرآن العظيم ابن كثير، تفس - 15
 .القرص المضغوط المذكور سابقاً : ينظر في هذه المناظرة - 16
 .06سفر التكوين،اإلصحاح السادس، - 17
 .05،سفر التثنية، اإلصحاح السابع ، - 18
 .08سفر التثنية، اإلصحاح السادس، - 19
 .20-19: 34نجيل العهد القديم، اإلصحاح اإل - 20
-21،28دون رقم الطبعة، اإلصحاح ) م1994دار الكتاب المقدس، القاهرة، ( ،  -الخروج –اإلنجيل العهد الجديد  - 21
29. 
 .21الطبعة الثالثة، ص) م1968 -مصر - دار النهضة( علي عبد الواحد وافي، المسؤولية والجزاء  - 22
 .24ص المرجع نفسه، - 23
 .26المرجع نفسه، ص - 24
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( رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب البر والصلة، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها،الحديث رقم  - 25
 .، وقال إسناده حسن10/225، ج)17468

( غيرها، الحديث رقم رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب البر والصلة، باب النهي عن لعن الدواب و  - 26
 .16/363، ج)6548

 .38:األنعام - 27
،وهو حديث صحيح،ينظر 4941أبو داود، السنن،كتاب األدب، باب ما جاء في الرحمة،الحديث رقم  - 28

 .3/1933األلباني،صحيح سنن أبي داود،ج
، وقال حديث 3/117ج 2013الترمذي،سنن الترمذي، كتاب البر والصلة،باب ما جاء في  الرفق، الحديث رقم  - 29

 .حسن صحيح
 .82ص ) م1987 -دار المعرفة،بيروت( ابن النديم، الفهرست  - 30
 .87ابن النديم ، المرجع  نفسه، ص - 31
 .29- 28ص ) م2003هـــ،1424-الشارقة -مكتبة الصحابة( الرفق بالحيوان  سالمة محمد الهرفي البلوي، - 32
 .29المرجع نفسه،ص  - 33
 .17: يةالغاش - 34
 .26:البقرة - 35
 .19: الملك - 36
 .80: النحل -37

  قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث
 ) .م1987 -دار المعرفة،بيروت(  الفهرستابن النديم،  - 
 .الطبعة األولى) م 1990/هــ 1410دار الثقافة،الجزائر،(  تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -  
 ) م 1996-هـ   1416 -بيروت -دار إحياء التراث العربي(  عربلسان الابن منظور،  -
مكتبة الزهراء،وهران، ( ، قرص مضغوط )هل اإلنجيل كلمة اهللا؟(  المناظرة الكبرىأحمد ديدات وجيمي سواقرت،  -

 ).م2002
 .421ص  3ج ) هـ1388 -بيروت -دار المعرفة(  تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن كثير،  -
 .دون رقم الطبعة) م1994دار الكتاب المقدس، القاهرة، ( ،  - الخروج –ل العهد الجديد اإلنجي -  
  حيوان -فصل الحاء)  2006 -بيروت –دار المعرفة (  حياة الحيوان الكبرىالدميري،  -
لـ  25ج ر ج عدد  - ، يحدد طرق إنشاء وتسيير المحميات الطبيعية1987جوان  16المؤرخ في  144-87المرسوم  -

 .م1987جوان  17
  .دون رقم الطبعة) دار الثقافة،الجزائر، دون سنة النشر(  جذور الفكر اليهوديداود عبد المنعم سنقرط،  -
 ) .م2003هـــ،1424-الشارقة -مكتبة الصحابة(  الرفق بالحيوانسالمة محمد الهرفي البلوي،  -  
 .الطبعة الثالثة) م1968 -صرم -دار النهضة(  المسؤولية والجزاءعلي عبد الواحد وافي،  -
  دون رقم الطبعة ) 1989شركة الشهاب، الجزائر، (  محاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة، -  
  .الطبعة األولى) م1996 -بيروت -مكتبة لبنان(  كشاف اصطالح الفنون محمد علي التهانوي، - 
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  دور استقرار البدو الرحل 
  1ة مدينة أگلميمحال :في التحضر بالمدينة الصحراوية

  محمد بوالنعناع              
 باحث بمركز الدكتوراه
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، المغرب

  المقدمة
يعد استقرار البدو الرحل من اإلشكاالت والقضايا الهامة التي فرضت نفسها على الباحثين في العلوم 

تمثل ظاهرة عالمية عرفتها مختلف المجتمعات  لكونها وذلك. االجتماعية بصفة عامة في العقود األخيرة
غير أن الظاهرة تبدو أكثر وضوحا في المجتمع البدوي الصحراوي الذي . 2التقليدية خالل القرن العشرين

كان معروفا طيلة قرون عدة بسيادة نمط الترحال الرعوي، القائم على التنقل شبه الدائم للمجموعات القبلية 
  .والكأل بحثا عن الماء

تطورت الدراسات التاريخية واألنثروبولوجية والسوسيولوجية حول مجتمعات البدو بشكل كبير في  ولقد
كما ازدادت البحوث المتعلقة بتوطين البدو، وال سيما ما يتعلق منها بالجانب ((العقود القليلة الماضية، 

ا من الكتابات التي تناولت الجوانب لكن على النقيض من ذلك، ال يزال هناك القليل نسبي. 3))التنموي
المتعلقة بمرحلة ما بعد استقرار البدو، فنادرا ما نجد دراسة تهتم بمعالجة دور البدو المستقرين في الحياة 
العامة للمجتمع، أو أن تعنى بتحليل اآلثار التي من المتوقع أن تطرأ على حياة الرحل بعد استقرارهم في 

  .التجمعات الحضرية
: نظرا لسببين رئيسيين المنطلق، فإن هذه الدراسة تهتم بمسألة استقرار البدو الرحل بمدينة أگلميم من هذا

 أهميةوالثاني يكمن في . األول يتجلى في الدور الذي لعبه استقرار الرحل في التطور الحضري بالصحراء
ي أن نحاول فهم هذه القضية وبالتالي كان من الضرور . هذه الظاهرة وتأثيرها على البناء العام للمجتمع

وعليه، فإننا سوف ننطلق في هذا . وٕابراز مدى مساهمتها في بروز ظاهرة التحضر بالمجال الصحراوي
كيف استقر البدو الرحل بمدينة أگلميم؟ وما : المقام من تساؤل محوري يمكن بلورته على الشكل التالي

قرار في تحضر المجال بهذه المدينة تا االسهي الظروف والعوامل التي ساهمت في ذلك؟ وما دور هذ
  الصحراوية؟

ساهم بشكل  أگلميموكإجابة أولية على هذه اإلشكالية، يمكن أن نفترض بأن استقرار البدو الرحل بمدينة 
وقد كان ذلك بفعل تضافر عدة عوامل . كبير في بروز وتطور ظاهرة التحضر في المجال الصحراوي

سوسيواقتصادية معينة، وهو ما كان له من تأثير هام على مستوى نمو تحكمت فيها ظروف تاريخية و 
  .المدينة الصحراوية

وهكذا، فلمعالجة هذا الموضوع واإلجابة عن التساؤالت السابقة اقتضى منا األمر االعتماد على مقاربة 
كما تم . ياعلم االجتماع، التاريخ، واألنثروبولوج: علمية مندمجة تجمع بين ثالث حقول معرفية، وهي
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فأما المعطيات .االستئناس في تحرير هذا المقال على ما توفر لدينا من معطيات ميدانية وأخرى نظرية
، والذي اعتمدنا 2016الميدانية فقد تم تحصيلها من خالل البحث الميداني الذي تم إنجازه خالل صيف 

انطلق منها هذا البحث، وبناء على  فيه على تقنيتين رئيسيتين تم اختيارهما بناء على اإلشكالية التي
  . المقاربة الكيفية التي تتوخى الدراسة تبنيها، ويتعلق األمر بتقنيتي المالحظة بالمشاركة والمقابلة

نفس التي أنجزت حول  السابقة الدراساتبعض المصادر و من أساسا اقتبسناها أما المعلومات النظرية فقد 
ونخص بالذكر هنا على .لك بعد أن قمنا بمراجعة نقدية وتحليلية لهاوذ، الموضوع المطروح في هذه الورقة

التي  سبيل المثال، ال الحصر،مقدمة ابن خلدون وكتاب تقييدات حول تكنة لفانسان مونتاي، ثم األعمال
، وكتاب المدن الصحراوية لمحمد محمد دحمان حول منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب أعدها

الباحث األنثروبولوجي رحال بوبريك، ومقال أحمد جوماني حول كبار الرحل والحدود شرايمي، ودراسات 
االستعمارية، ومقال عبد الودود ولد الشيخ حول تطور الرعي في المجتمع البيضاني، باإلضافة إلى 

مدنا فيها أما الدراسات األجنبية فقد اعت.دراسات أخرى حول البدو والبداوة في المجتمعات العربية والمغاربية
والثاني مشترك بين ) Frédéric Sandron(األول لفريديريك ساندرون : بالخصوص على مقالين أساسيين

 ,Ellion Fratkin, Eric Abella Roth(ثالث باحثين إيليون فراتكين، إيريك إبيال روث، ومارثا ناثان 
and Martha Nathan.(  

. ي ثالث محاور رئيسية، فضال عن مقدمة عامة وخالصةتنظيم هذا العمل وتقديمه ف وهكذا، انتهينا إلى
أما المحور الثاني فيعالج . فأما المحور األول فخصصناه لتحديد وضبط مفهوم استقرار البدو

بينما يتطرق المحور الثالث لمسألة استقرار البدو الرحل . قضيةاالستعمار وتشجيع سياسة استقرار الرحل
 .المتوصل إليها في الدراسة ضمت أبرز الخالصات مركزة ة بخاتمةلنختم هذه الورق. ونمو المدينة

 حول مفهوم استقرار البدو: أوال
منهجيا، الوقوف على داللة مفهوم االستقرار الذي يستخدم في العديد من  المفيدبداية من المهم، بل من 
 .4))التي تمارس التجوال محاولة إلحداث االستقرار للجماعات((التوطين، ويعني الدراسات كمرادف لمفهوم 

هذا التوطين أو االستقرار أحد أهم الظواهر التي ميزت المجتمعات الرعوية الرحالة في كان ((ومن هنا 
  .5))النصف الثاني من القرن العشرين

مجموعة من العمليات ((، هو "دراسة علم االجتماع البدوي"وتوطين البدو كما يرى صالح الفوال في كتابه 
للجماعة البدوية االستقرار والتوطن في نطاق مكاني معين، سواء ضمن مناطقها العادية أو  التي تتيح

ضمن مناطق أخرى جديدة مالئمة، وفي إطار من ظروفها وقيمها ونظمها واحتياجاتها األساسية ورغباتها 
جتماعية وأنماط سلوكها، وخالل فترة زمنية محددة وبغرض إحداث تغيير مقصود في أنماط الحياة اال

واالقتصادية السائدة أو في أنماط السلوك والعالقات البدوية السائدة، وعلى ضوء خطة محلية وقومية 
  .6))مدروسة
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وهو  .ومن ثم يمكن اعتبار التوطين هو عملية استقرار للجماعات البدوية في المدن والمراكز الحضرية
تحقيق تحول الجماعة البدوية عن ((نة، وبالتاليعملية تنموية تهدف باألساس إلى دمج البدو في حياة المدي

الترحال بمختلف أشكاله وصوره وأنماطه، وبما يصاحب هذا التحول من تغير في األنماط السلوكية 
وهذا يعنيأن . 7))البدوية، وبما يستتبعه من تأثيرات على مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية

تغيرا كامال لنمط حياة البدو، سواء فيما يتصل بمفهوم الملكية، العمل،  يتضمن((توطين أو استقرار البدو 
الثروة، وتوزيع العمل بين الجنسين، أو فيما يتصل بالقيم االجتماعية كالقيادة واألدوار والمواقع فضال عما 

  .8))يتضمنه من تبدل في مرافق العيش مثل السكن والمأكل والملبس
عملية إنشائية متكاملة تتضمن ((دين صابر مفهوم توطين البدو باعتبارهوفي اتجاه آخر، يعرف محيي ال

إحداث تغيير في الظروف الطبيعية والحضارية القائمة، بهدف تنمية الموارد البشرية واالقتصادية ورفع 
المستوى االجتماعي وتحقيق التكامل القومي، عن طريق إدماج المجموعات البدوية ذات الحضارة الرعوية 

ولعل مما . 9))ليدية بصورة جماعية في الوحدة السياسية والقانونية واالقتصادية والفكرية للمجتمع القوميالتق
هو مالحظ في هذا التعريف أنه يركز أساسا على شروط تحقيق استقرار البدو، والتي يعتقد صاحبه أن 

ومنه، فإن . حياة العامة للمجتمعبتوفيرها سيتم توطن المجموعات البدوية المترحلة وبالتالي إدماجها في ال
 .محيي الدين صابر يعطي أهمية لدور السياسات العمومية للدول في استقرار البدو في أماكن ثابتة

أما إذا بحثنا في بعض الكتابات الغربية عن مفهوم االستقرار أو التوطين فإننا ال نسجل اختالفا كبيرا عن 
التوطين هو ((حيث نجد مثال في إحدى المقاالت اإلنجليزية أن  التعاريف السائدة في الدراسات العربية،

عملية استقرار سكان البدو الرحل الذين يعيشون سابقا في مجتمعات متنقلة، وينطبق ذلك على السكان 
الذين يتغذون على تربية الماشية والرعاة وغيرهم من المجموعات المهنية أو العرقية التي كانت في السابق 

 .10))ل الغجرمتحركة مث
فالتهجير عملية ترحيل ((. وفي الحقيقة، عادة ما يميز بعض الباحثين بين مفهوم التوطين ومفهوم التهجير

للجماعات من مكان إلى آخر بسبب ظروف اقتصادية مثلما يحدث في حالة عدم كفاية الموارد، أو 
يتضمن توفير االستقالل (( أما التوطين فهو. 11))ألسباب سياسية كما هو الحال في حالة الحروب

ويعني ذلك . واالستقرار االقتصادي في نفس المناطق التي يعيش فيها البدو أو في المناطق القريبة منها
أن التوطين عو عملية تغيير لظروف البادية الطبيعية واخضاعها لالستغالل االقتصادي المثمر مع 

  .12))مراعاة االستثمار االجتماعي أيضا
  :13م التوطين أو االستقرار بحسب محمد نجيب بوطالب على معنيين اثنين، همامفهو  وينطوي

ويعني الدفع إلى االستقرار ومراقبة المجموعات التي اتصفت حياتها بالتنقل : التوطين بمعناه الجغرافي
 واالنتجاع، بما كان يحمله هذا التنقل من الفوضى في العالقة بالمجال، وبما يؤدي إلى ضعف ضبط تلك

فالتوطين هنا يتضمن بعده الميداني المرتبط بإجراءات فرض االستقرار والتثبيت في . المجموعات ومراقبتها
  .المكان
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ويقوم على عمليات إدماج المجموعة القبلية ومختلف الكيانات المتفرعة : التوطين بمعناه السوسيولوجي
الوسائل اإليديولوجية واألخالقية : لفة، هيعنها أو المشابهة لها في المجموعة الوطنية بواسطة وسائل مخت

ويتضمن هذا المعنى عملية تسريب المشاعر الوطنية إلى الفضاء القبلي تدريجيا، . واإلدارية والسياسية
التضامن : فيكون الهدف هو القضاء على المرتكزات القبلية القائمة على. لصالح المجموعة الوطنية

الجهوي والصراع مع األجور على –ارية بشكل جماعي، والوالء المحلي القرابي، والتصرف في الملكية العق
  . الخيرات

حالة تحول البدو الرحل من الظعن ((ومن جانب آخر ُيَلخُِّص محمد دحمان تعريف مفهوم االستقرار في 
ل ، أو إثر عوام)التوطين من جهة الدولة(إلى اإلقامة في تجمعات ريفية أو حضرية نتيجة عوامل إرادية 

قاهرة طارئة كالحروب والجفاف والتصحر وعوامل التوتر السياسي، أو بسبب بروز ثروة محلية داعية 
وربما لذلك أشار محيي الدين  .14)))حالة استخراج المعادن، أو الصيد التقليدي(لالستقرار واإلقامة بجوارها 

واجتماعية وسياسية على السواء تتضمن أهدافا اقتصادية ((صابر إلى أن فكرة استقرار أو توطين البدو 
  .15))فهي عملية متكاملة

المجموعات البشرية  وٕاجماال، يمكننا تعريف استقرار البدومن منظور هذه الدراسة،باعتباره عملية تحول
المترحلة من البداوة والتنقل الدائم بحثا عن الماء والكأل إلى اإلقامة في أماكن ثابتة ذات موارد اقتصادية 

وغالبا ما تتمثل هذه األماكن في المدن والمراكز الحضرية التي يعتمد سكانها . ئل أخرى للعيشتوفر بدا
في معيشتهم على التجارة والصناعة والخدمات والوظائف اإلدارية وقطاعات أخرى، أو المناطق القروية 

 .لماشيةوالواحية التي يستقر فيها السكان معتمدين في معيشتهم أساسا على الزراعة وتربية ا
 االستعمار وتشجيع سياسة استقرار الرحل: ثانيا

من المعروف أن الظاهرة االستعمارية شكلت في المجال الصحراوي منعطفا حاسما، بل انقالبا اجتماعيا 
وٕانه من البديهي أن يعرف هذا . وتاريخيا كان من أهم مكاسبه خلق تحول كبير في بنية هذا المجال

نوعية بفعل هذا التحول، حيث تم االنتقال من نمط عيش كان قائما على  المجتمع تغيرات اجتماعية
الترحال الرعوي والتنقل شبه الدائم للمجموعات القبلية تبعا لوفرة الماء والكأل، إلى نمط جديد يقوم على 

  .االستقرار في المدن والمراكز الحضرية
ر مبنية على رسم الحدود السياسية وتحديد ولقد كانت السياسة االستعمارية في دفع البدو نحو االستقرا

وال مرية في أن هذه العملية كانت نتيجة لمسار تاريخي طويل تحكمت فيه عدة عوامل . مجاالت الترحال
فمع بداية االستعمار سيبدأ مشروع تقسيم ورسم حدود سياسية ال ((. سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية

عية، والبعد التاريخي والثقافي، والمصالح االقتصادية، واإلرادة الجماعية عالقة لها بالتشكيالت االجتما
آثار كارثية على مجموع اقتصاد الرحل والبنية االجتماعية ((وهو ما أدى إلى حدوث . 16))لسكان المنطقة

  .17))القبلية بصفة عامة
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يونيو من  27ففي . صحراءوفي هذا اإلطار عقدت فرنسا وٕاسبانيا عدة اتفاقيات لتعزيز وجودهما في ال
 1904أكتوبر  3وفي . أبرمت أول اتفاقية بين الدولتين لتحديد مناطق نفوذ كل واحدة منهما 1900سنة 

فحصلت ((. وقعت فرنسا وٕاسبانيا اتفاقا مشتركا تم بموجبه تحديد مجال نفوذهما في سواحل الصحراء
وادي درعة، في حين وضع الفرنسيون اليد على إسبانيا على الساقية الحمراء ومنطقة طرفاية وصوال إلى 

وقد كان هذا االتفاق فرصة لفسح المجال أمام كل من فرنسا وٕاسبانيا لرسم الحدود الشمالية . 18))زمور
  .للصحراء بحرية

ليتم توقيع آخر اتفاقية في هذا الباب،  1912نونبر  27لكن رغم كل ذلك، كان يجب االنتظار حتى يوم 
تم تقسيم المجال الشمالي للصحراء المعروف ببالد تكنة، الذي يمتد من الساقية الحمراء ((والتي بموجبها 
وسلمت المنطقة الشمالية من هذا المجال لفرنسا بينما آلت المنطقة الجنوبية الواقعة . حتى وادي نون

ل كامل على غير أن الهيمنة االستعمارية لم تستطع بسط سيطرتها بشك. 19))جنوب وادي درعة إلسبانيا
المنطقة إال خالل ثالثينيات من القرن العشرين، حيث دخلت فرنسا إلى مجال وادي نون رسميا في سنة 

1934.  
إن هذا التقسيم التعسفي ووضع الحدود المصطنعة سيؤسس لبداية تحول عميق في البنية االجتماعية 

معية والسياسية من خالل تبني السياسة ستعمق اإلدارة االستعمارية هذه التحوالت المجت((بالصحراء، حيث 
القائمة على تزكية األعيان تحت مراقبة سلطة استعمارية اختلفت في درجة حضورها وقوتها بين منطقتي 

وفي هذا الصدد، وجبت اإلشارة إلى اختالف نظام اإلدارة االستعمارية بين . 20))النفوذ الفرنسي واإلسباني
ففي الوقت الذي حرصت فيه فرنسا على اإلدارة المباشرة ومراقبة كل ((ء، الدولتين االستعماريتين بالصحرا

المجال الخاضع لها، اكتفت إسبانيا باإلدارة غير المباشرة وعدم التوغل في الداخل تجنبا لالصطدام مع 
  .21))األهالي

مال وضع تنظيم إداري على شاكلة التنظيم الذي كان في ش((على  وعلى هذا األساس، حرصت فرنسا
وعملت على هيكلة السلطة داخل القبيلة بمنطق خاضع للضبط والمراقبة المباشرة واستتباب . المغرب

وقد كان الهدف من هذا التنظيم الداخلي لشؤون األهالي تسهيل عملية بسط  .22))األمن وجلب الضرائب
تحقيق هذه الغاية عملت ول. السيطرة اإلدارية على القبائل ثم إضفاء الشرعية على السلطة االستعمارية

تكريس سلطة القانون بمفهومه الحديث عن طريق إنشاء مكاتب الشؤون األهلية، ((اإلدارة الفرنسية على 
تحت رئاسة ضباط عسكريين، وذلك الستتباب األمن ومراقبة تحركات القبائل، ومن هؤالء نجد دفورست، 

تكريس السلطة ((ل شخصية المقيم العام إلى من خال االستعمار الفرنسي كما عمد. 23))بيران، دوبريل
المباشرة للفرنسيين وجعلهم أصحاب السلطة الحقيقية وفي نفس اآلن منح القواد سلطة كبيرة وامتيازات مما 

  .24))ساهم في توطيد سلطتهم داخل القبائل بدعم من األجهزة اإلدارية واألمنية والعسكرية الفرنسية
وهذه ((مناطق مدنية وأخرى عسكرية، : سية المناطق الصحراوية إلى قسمينهذا، وقد قسمت الحماية الفرن
وحدها ألهميتها القصوى، في حين خضعت باقي المناطق الصحراوية  األخيرة ضمت بداخلها أگلميم
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، التي كان من مهامها المراقبة والتدبير اإلداري والسياسي للمجال 25))األخرى لضباط الشؤون األهلية
حدت اإلدارة االستعمارية من حركية السكان، ورسخت األطر القبلية المتوارثة ((وبذلك .ذهاالخاضع لنفو 

ضمن هياكل إدارية قارة وثابتة، وعززت بذلك لدى السكان تصور العالقات االجتماعية وفق مقتضيات 
  .26))الروابط القرابية والقبلية

خلق تقسيم إداري ((:ية وعسكرية هامة من أبرزهاهاته تم اعتماد عدة آليات سياس ولتسهيل عمليات المراقبة
يراعي التنوع القبلي الموجود، وخلق قيادة عسكرية أهلية من شخصيات محلية لتسهيل عملية اإلرشاد 
والحصول على معلومات عن القبائل والرعي والترحال بالمناطق المراقبة، كما تم إنشاء مراكز للمراقبة 

ة ونقاط الماء التي يرتادها الرحل وقطعانهم، والتي لعبت دورا كبير في العسكرية على المسالك التجاري
  .27))عمليات المراقبة الحدودية

إنشاء جزر ((وفي هذا السياق، يؤكد الباحث السوسيولوجي الموريتاني عبد الودود ولد الشيخ على أن 
الفرنسية، وبصرف النظر عن كون صغيرة من نمط الحياة المستقرة حول مراكز القيادة التي أنشاتها اإلدارة 

ومن ثم فقد ساعد ذلك على . 28))المحلية" الحضرية"المأوى ليست دائما آمنة، فإنها وفرت فرص العمل 
استقطاب الرحل نحو حياة االستقرار واالستفادة من الفرص التجارية واالقتصادية التي تتيحها مراكز 

  .االستقرار في الوسط البدوي
ظهور المعطى االستعماري، قاد منذ البداية، إلى تفكيك ((االعتبارات، يسعنا القول بأنوفي ظالل كل هذه 

فمع دخول االستعمار الفرنسي ستتعرض . 29))الوحدات القبلية وٕالى تجزئة متذبذبة لألراضي الصحراوية
مستمرة، ونفس اتحادية تكنة لتقسيم تعسفي لمجالها وترابها دون مراعاة خصوصياتها وتحركاتها الدائمة وال

إن هذه السياسة التعسفية التجزيئة للقبائل من خالل . 30الشيء حدث مع الرقيبات و أوالد ليم في الجنوب
ترسيمات حدودية استعمارية بين فرنسا وٕاسبانيا، والتي تخدم مصالح اإلدارة االستعمارية، أدت إلى تفكيك 

أفرز التواجد االستعماري االسباني ((فقد . ت مختلفةالبنية القبلية من أجل تسهيل عملية توطينها في مجاال
والفرنسي وضعا جديدا تضررت منه قبائل الرحل التي كانت قد ألفت التنقل واالنتجاع بحرية وعلى 

  .31))مسافات كبيرة
وهكذا، أخضعت فرنسا بشكل مباشر المناطق الصحراوية الخاضعة لحمايتها لمكتب الشؤون األهلية التابع 

. وذلك من أجل القيام بمهمة مراقبة أوجه الحياة اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية للقبائلگلميم،أل
إحداث جهاز إداري خاص بمراقبة الرحل، بما يعنيه من ((باإلضافة إلى ذلك، تم في بداية الخمسينات 

ألن . 32))يةخلق وحدات عسكرية لتتبع خيام الرحل وغيرها من اإلجراءات األمنية والعسكرية واإلدار 
استوجب جهازا إداريا معقدا ساهم بدوره في المزيد من تقلص حركية ((السيطرة على الترحال 

  .33))وسرعة التحول التدريجي نحو استقرار مكثف...الرحل
لهذا التدخل المباشر في المجتمع الصحراوي كبير األثر على حركية القبائل بالمجال،  وبالتالي، فقد كان
السياسة بشكل كبير في توطين البدو وفق مجاالت حدودية مصطنعة، كما تم تعيين  حيث ساهمت هذه
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مجموعة من القواد على رأس القبائل من أجل مراقبتها وسهولة التواصل معها وتحديد مجاالت ترحالها، 
إضافة إلى جمع الضرائب منها، ووضع مجموعة من القوانين الخاصة باإلكراه على التثبيت في المكان 

  .استقرار الرحلو 
: وفي الواقع، هناك من الباحثين من يرجع دوافع السياسة االستعمارية لتوطين البدو إلى عدة أسباب منها

. سمعة البدو الحربية، وصعوبة السيطرة على تحركاتهم، والخوف من العصيان، والسيطرة على األراضي((
في السنوات األولى من الحماية، وذلك من أجل  وبالتالي كان تحديد السكان الرحل وتثبيتهم الهدف األكبر

 .34))تعزيز سياسة االستعمار
ففي هذا اإلطار بالذات، عمل المستعمر إلحكام سيطرته على المنطقة، على وضع مجموعة من 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية المنظمة لعملية التنقل بين مجال النفوذ الفرنسي ومجال النفوذ اإلسباني، 

وهي عبارة عن . لي لم يعد بإمكان الرحل التنقل بين المنطقتين إال بعد التوفر على رخصة المروروبالتا
وثيقة إدارية تنظيمية وتعريفية تتضمن معلومات شخصية عن الفرد كاالسم واالنتماء القبلي والفخذة، 

تحديد الوجهة ومعلومات وصفية عن الشخص كالعمر والشعر واللحية والوجه والنيف، ثم معلومات عن 
  .35والجهة المسلمة للوثيقة والغرض منها) من وٕالى(

وصفوة القول، إن دخول االستعمار إلى المنطقة أعلن مرحلة تحول عميق في المجتمع الصحراوي، 
حيث وضعت الحدود وانحسر مجال الترحل وبرزت مراكز االستقرار التي كانت عبارة عن مراكز مراقبة ((

ومن ثم . 36))ركات البدو الرحل والحد منها لتسهل مراقبتها وربطها بالميتروبولعسكرية هدفها ضبط تح
أدى إحكام السيطرة على المنطقة إلى االنهيار السياسي لعالم الرحل، والذي بسببه اختفت جاذبية ((

مام لم يكن أ((وبالتالي،. 37))الغزوات وحمالت السلب التي فرضت المثل المادي األعلى لحياة االستقرار
سكان المنطقة من خيار سوى اإلقامة بالمدينة، والتعاطي ألنشطة اقتصادية وسياسية مختلفة عما كان 

  .38))سائدا في فترة الترحال
وقد اعتمدت السلطات االستعمارية على عدة عوامل لجذب البدو الرحل واستقرارهم بالمراكز الحضرية، 

اتيجية الموقع وسلطة المستعمر ما بين التضييق على الماء والجفاف واستر ((:يمكن أن نذكر من بينها
كما عمدت السلطات االستعمارية إلى حفر . 39))الرحل وتحفيزهم باألدوية والعالج والمساعدات الغذائية

حيث كانت سنوات الجفاف فترة ((مجموعة من اآلبار بالمنطقة لتزويد السكان والبدو المستقرين بالماء، 
ولذلك اضطروا إلى البحث عن إمكانيات . 40))لذين ضاع من ماشيتهم الشيء الكثيرعجاف بالنسبة للبدو ا
فشكلت المراكز الحضرية فضاءات جذب لهم لما أضحت تتوفر عليه من تنوع . أخرى لتأمين معاشهم

  .لمصادر العيش
مراكز  ظهور مناطق للتجمعات السكنية حول((وهكذا أدى دخول االستعمار إلى المنطقة الصحراوية إلى 

اإلدارة االستعمارية، التي شكلت النواة األولى للمدن بالمنطقة، ومراكز استقطاب بفعل توفر الماء والمواد 
األساسية واألمن، وتطورت تلك الظاهرة مع عقد الخمسينات من القرن العشرين وفترات الجفاف خالل 
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ن الماشية، واضطرت القبائل إلى الستينات وبداية السبعينات من نفس القرن، حيث تقلصت أعداد قطعا
االقتراب من شيوخ وأعيان القبائل ومنحت العطايا ((كما حاولت السلطات االستعمارية . 41))اإلقامة بالمدن

للبعض ممن واالها وحاربت البعض اآلخر ممن عارضها، وحاولت االقتراب من السكان بأن قدمت 
  .42))لتجارة واالنخراط في الجندية وكمستخدميناإلعانات والخدمات الطبية وحفزتهم على ممارسة ا

وبناء عل كل ما تقدم، يمكن القول إنه لم يوجد لدى سكان المناطق الصحراوية أي اهتمام بالتمدن 
واإلقامة في مراكز التجمعات البشرية إال بعد دخول االستعمار إلى المنطقة ابتداء من ثالثينيات القرن 

د على قبائل الرحل ويمنعون من اجتياز الحدود المصطنعة التي خلقها العشرين، حيث بدأ الضغط يزدا
ومن ثم، كان لزاما على هؤالء البدو الرحل الذين اعتادوا  .االستعمار الفرنسي واإلسباني في المنطقة

وقد ساعد على ((. البحث عن المراعي أينما وجدت أن يبحثوا عن وسيلة أخرى للعيش، فاتجهوا إلى المدن
كما كان لهذا االنتقال من البادية إلى المراكز الحضرية من جهة وللتمركز . الي عدة سنوات مجدبةذلك تو 

أخذ التفرد، ((وهكذا، .43))االستعماري من جهة أخرى، دور هام في تغيير الوضع االجتماعي في المنطقة
التحضر التي كان الذي طبع االقتصاد الرعوي على نحو متزايد، منعطفا جديدا مع سرعة االستقرار و 

  .44))معظم مسبباتها من خارج االقتصاد الرعوي
 بمدينة أگلميم ظروف ودواعي استقرار البدو الرحل: ثالثا

بخصوص استقرار البدو بمدينة أگلميم، مجال دراستنا في هذا البحث، يمكن القول على أنه بالرغم من أن 
ديم، إال أنها عرفت عملية واسعة الستقرار الرحل المنطقة كانت تعرف نمط االستقرار في الواحات منذ الق

فقد كانت اتحادية تكنة المجموعة القبلية التي تنتجع في المجال . بالمدينة منذ فترة االستعمار الفرنسي
الممتد من وادي نون حتى رأس طرفاية ووادي الساقية الحمراء، حيث نجد مجموعات قبلية مختلفة تتميز 

  .ال واالستقراربمزاوجتها لنمطي الترح
كما كانت هذه القبائل تلعب دورا محوريا في التجارة عبر الصحراء، حيث وصلت الى أسواق السودان 
الغربي وبالد شنقيط، ولعل ذلك ما دفع بالعديد من القبائل الرحل إلى االستقرار والدخول في عالم التجارة 

القبائل في هذا المجال من الصحراء عرفت  وبالتالي، يمكن القول بأن بعض. على حساب الرعي والترحال
غير أن هذا االستقرار . نوعا من االستقرار قبل دخول المستعمر خاصة في الواحات والقرى المجاورة

  .سيترسخ جزئيا مع دخول االستعمار إلى المنطقة، ثم كليا مع حضور الدولة الوطنية بعد االستقالل
عن مثيله في باقي المدن الصحراوية، حيث استطاعت أگلميم أن غير أن االستقرار بمدينة أگلميم يختلف 

كانت هذه المدينة تعتبر مركزا ((تجذب القبائل البدوية من مسافات بعيدة ألنها تعد أهم سوق لإلبل، إذ 
وهي واحدة من أقدم األسواق في حوض " أمحيريش"تجاريا عالميا وٕافريقيا لإلبل، وسوق أگلميم تسمى 

فبفضل هذا السوق شكلت المدينة أكبر مركز تجاري في الجنوب المغربي، ومن ثم . 45))وادي نون
 .استطاعت أگلميم بفعل نبوغها التجاري أن تستقطب القبائل المترحلة من مختلف المناطق واالتجاهات

عامل جذب مهم للبدو نحو المدينة  فقد شكل االزدهار االقتصادي والتجاري الذي عرفته مدينة أگلميم
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وبالتالي يمكن اعتبار التجارة من بين العوامل األساسية المؤدية الستقرار القبائل البدوية بعدة . امتهم بهاوٕاق
  .نقاط من الجنوب المغربي

وقد كانت أگلميممن المراكز التجارية التي كانت نشيطة في مختلف المراحل التاريخية، حيث كانت تعبرها 
هذه التجارة، التي كانت ((غير أن . الشمال في اتجاه أسواق الجنوبجميع القوافل التجارية التي تأتي من 

. 46))، بسبب انعدام األمن على وجه الخصوص1934مزدهرة في القرن التاسع عشر، اندثرت تقريبا في 
وهو ما فرض على مجموعة من البدو الممارسين للتجارة اإلقامة واالستقرار في المراكز التجارية، وعلى 

ومن ثمة، يمكن القول على أن الوضع التجاري الذي ُعرفت به هذه المدينة ساعدها . أگلميمرأسها مركز 
  .كثيرا على جذب البدو إليها واستقرارهم بها

وهكذا، فقد استقرت مجموعة من القبائل بمدينة أگلميم قبل وبعد دخول االستعمار الفرنسي إلى المنطقة، 
وكما جاء على لسان أحد  .لحسن وأيت أوسى وأزوافيطوأغلب ما نجد من هذه القبائل هناك أيت 

" تغات"كان يتم في البداية قرب نقط الماء وسهول فيضية كسهل ((المشاركين في البحث فإن هذا االستقرار
كلم من مدينة أگلميم في طريق طان طان،  70الذي يتميز بتربة خصبة ويوجد عند رأس أمليل على بعد 

اك نجد أيت لحسن وأيت أوسى، وفيما بعد انتقلت هذه المجموعات من تلك وأهم القبائل المستقرة هن
 .47))المراكز القروية إلى المدينة، حيث ستلتحق بها مجموعات أخرى لتشكل كتلة بشرية وقبلية

. وبالتالي يمكن اعتبار تواجد نقط الماء المتجلية في اآلبار واألودية من أهم عوامل استقرار البدو الرحل
نت هذه األودية وبعض اآلبار من أهم األسس التي دعمت هذا النوع من االستيطان البشري، حيث كا

كما أن تواجد المياه يمثل ضرورة قصوى الستمرار . وشكلت بداية للعمل في ممارسة النشاط الزراعي
احلة، وعند نجد البدوي يتنقل ويترحل دائما بحثا عن نقاط تواجد المياه في الصحاري الق((ولهذا . الحياة

  . 48))عثوره على واد أو بئر أو بركة مائية يحط بها رحاله ويستقر على ضفافها
في مكان منخفض بين جبل باني ومنتهى جبال األطلس  ومن ثم يمكن القول بأن تواجد مركز أگلميم

انت يتوفر على فرشة مائية جوفية وعيون ماء ك((الصغير ساعد على استقرار الرحل فيه، وذلك لكونه 
تشكل مصدرا لتزود السكان بالماء الصالح للشرب ولتزويد الحيوان ولسقي بعض االستغالليات الموجود 

إضافة إلى أن تغير نمط العيش مع وفود قبائل أخرى مجاورة بفعل الهجرة القروية حتم على . 49))فيها
  .القبائل المترحلة االستقرار النهائي في المنطقة

ضايا الهامة التي يطرحها موضوع التحضر في الصحراء مسألة استقرار البدو وفي الحقيقة، إن من الق
لم يكن نتيجة حتمية لدوافع ((وهذا االستقرار الذي جاء بعد فترة طويلة من الترحال والتنقل، . الرحل

اجتماعية خاصة، كما يؤكد على ذلك محمد دحمان، بل كانت وراءه عوامل بيئية واقتصادية وسياسية 
فإنهذه الغاية هي المتحكمة في سيرورة التحول التي  وبالتالي،. 50))االندماج في الدولة الوطنيةوهدفه 
كل القبائل البدوية بصفة عامة، وذلك من خاللها اتجاهها نحو حياة االستقرار واإلقامة بالمدن  عرفتها

  .والمراكز الحضرية بدال من العيش وفق نظام الترحال
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إلشارة إلى أن االستقرار بمدينة أگلميم اتخذ عدة أشكال، إال أن الوجه السائد هو تجدر اوفي هذا السياق، 
استقرار البدو الرحل، باإلضافة إلى الهجرة القروية، فنمو المدينة كما يؤكد ذلك أحد المشاركين في 

راجع إلى هذا النزوح البشري للرحل نحو المجال الحضري، وخاصة من قبائل أيت لحسن ((البحث، 
أزوافيط وأيت أوسى، إذ لعبت هذه المجموعات المستقرة أدوارا مهمة في البناء الحضاري والتطور و 

  .51))الديموغرافي ونمو االقتصاد المحلي للمدينة
ومن دوافع هذا االستقرار هناك الجفاف، إذ يعتبر هذا األخير السبب الرئيسي الذي فرض على القبائل 

يث أن جميع شهادات وأقوال المشاركين في البحث تؤكد على أن ظروف بح. البدوية التوجه نحو المدينة
هي التي ...) تقلبات المناخ، قلة التساقطات المطرية، ارتفاع درجات الحرارة(البادية الصحراوية القاسية 

فالجفاف، وتدهور المعيشة، وصعوبة . الحاسم في نزوح البدو نحو المناطق الحضرية شكلت العامل
مردودية الماشية، وسوء الظروف االقتصادية، كلها عوامل فرعية أدت بالقبائل المترحلة إلى  العيش، وقلة

شكلت المدن والمراكز الحضرية أماكن جذب ((ولذلك . عيشهم مغادرة البادية بحثا عن موارد أخرى لتأمين
  .52))لهم لما أصبحت تتوفر عليه من تنوع لمصادر العيش

لرعي بالبادية وازدادت رغبة أفراد القبيلة في الترقي االجتماعي، وذلك كنتيجة تراجعت قيمة اوبالتالي فقد 
فبعد أن كان . النهيار االقتصاد الرعوي، المؤدي إلى اختفاء مجتمع الرحل أو نزوحه نحو االختفاء

الترحال محور الحياة االجتماعية في الصحراء، أصبح اليوم هامشيا، وبالتالي فإن انهيار هذا النمط 
االقتصادي المبني على الرعي والتنقل، الذي كان يشكل نمط اإلنتاج السائد في المجتمع الصحراوي، قد 
نتج عنه نزوح أبناء الرحل وأسرهم إلى المراكز الحضرية، وذلك مثلما يحدث غالبا في عمليات النزوح 

  .البشري من البادية إلى المدينة
االقتصاد البدوي التقليدي كعامل من عوامل "في مقاله  وفي هذا الصدد، حدد الباحث دولت أحمد صادق

. العامل الطبيعي، والعامل البشري: العوامل المؤثرة في االقتصاد البدوي في عاملين أساسيين 53"البداوة
وأشار إلى أن الجفاف، وندرة الموارد المائية، وتغير الظروف األيكولوجية عامة، كلها عوامل تدفع بالبدوي 

  .نظام حياته المألوفة للخروج عن
وهنا يشير أحد . غير أنه ال يمكن إغفال دور العوامل األخرى كالمدرسة والعمل في عملية االستقرار هاته

إذا كان بعض الباحثين أعطى لعامل الجفاف دورا رئيسيا في استقرار البدو ((الباحثين الموريتانيين إلى أنه 
ل العيش المألوفة، فإن األمل في الحصول على عمل في وتوجههم إلى المدن بعد أن انقطعت بهم سب

المدينة أو قطعة أرض أو عالج أو تعليم أو االلتحاق بقريب كان من بين العوامل الهامة التي دعت إلى 
  .54))توجه الكثير من السكان إلى المدينة

الميداني أن استقرار وفي هذا الصدد، سجلنا من خالل مجموعة من المقابالت التي أجريناها خالل البحث 
ارتبط أساسا بالتجهيزات والمرافق العمومية خصوصا المدارس والمراكز الصحية، وما  الرحل بمدينة أگلميم

صاحبها من تحوالت اقتصادية لعبت دورا أساسيا في جذب السكان، حيث أصبحت جل األسر الصحراوية 
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طفال والوالدة والتطبيب والتمدرس، بخالف ما ترتبط أكثر بهذه الخدمات وخاصة ما يتعلق منها بتلقيح األ
  .كانت عليه هذه األمور فيما قبل

األسباب لي جعالت الرحل اسكنو في ((: وضمن هذا االتجاه، تقول إحدى المشاركات في البحث بأن
 المدينة كنظن أنها باينا ومنها أنهم بغاو اضمنو مستقبل أفضل لوالدهم، ألن البادية دبا مابقاتش صالحة

للمعيشة، فيها غير الفقر والجفاف، إوا الناس راها بغات تقري والدها ويخدموا فشي خدمة لي ايعيشوا فيها 
أحسن ويوفروا الحاجيات ديالهم كلها، أوحاجة أخرى أن الناس باش يعيشوا مرتاحين را خاصهوم إلقاو 

ي راه ماكاينش في البادية أوهادش. كلشي قريب ليهوم بحال المستشفى واإلدارة ووسائل النقل وغيرها
  .55))داكشي عالش الناس جاو لمدينة

ومما يعني ذلك أن استقرار الرحل بالمدينة شكل فعال إراديا تحكمت فيه عوامل الطرد والجذب، فاألولى 
تتمثل في ظروف البادية الصحراوية القاسية والتي لم تعد القدرة لدى سكان البدو على التكيف معها، 

سنوات الجفاف وهالك الماشية وبالتالي تدهور المعيشة، مما فرض على غالبية األسر  خصوصا مع طول
أما عوامل الجذب فتكمن في قوة جاذبية المدينة في ظل االمتيازات التي . البدوية االنتقال إلى المدينة

ذب السكان لميم التي تتميز بقدرتها على جگتوفرها الحياة الحضرية، وخاصة لما يتعلق األمر بمدينة أ
نظرا لموقعها االستراتيجي، وتركيباتها االجتماعية المتنوعة، ومكانتها االقتصادية والتجارية في المنطقة 

  .الشمالية للصحراء
. 56))مناخ المدينة وجماليتها وبساطة الحياة فيها((إلى  أگلميمبباإلضافة إلى ذلك، يرجع استقرار الرحل 

وذلك بفضل استفادته من ((ين في البحث هو مناخ صحي ومعتدل فمناخ المدينة بحسب أغلب المشارك
التيارات البحرية للشاطيء األبيض وسيدي افني،كما يتميز مناخ المدينة بارتفاع درجة الحرارة أحيانا لكن 

تتميز بكونها منطقة مستقطبة لمختلف  أگلميمزد على ذلك أن مدينة . 57))ال تتجاوز أسبوعا على األكثر
االجتماعية والقبلية مما جعلها تتسم بسهولة االندماج ألنها وكما يقول أحد المشاركين في  التركيبات
  .58))والفة فالذي يدخل إليها ال يستطيع الخروج منها فهي أرض ترحب بأبنائها ومن زارها((البحث، 

قرار الرحل يضاف إلى العوامل السابقة، الرغبة في االلتحاق بالعائلة حيث نجد أن ما يشجع على است
وجود أناس من األقرباء استقروا من قبل بالمدينة ونجحوا في الحصول على عمل، وطرق المعيشة 
أصبحت أفضل مما كانوا يعيشون عليه من قبل في البادية، مما ساعدهم على االندماج االجتماعي 

دورا رئيسيا في استقرار وبالتالي يمكن أن نالحظ أن العامل القرابي لعب . واالقتصادي في مجتمع المدينة
قبائل البدو في مدينة أگلميم، فاألمر يعود إلى شدة الروابط والعالقات القرابية التي ترتب عنها التحاق 

  .كثير من السكان بأقاربهم في المدينة
ولعل ما يدل على ذلك، تركز البدو المستقرين من نفس القبيلة في حي واحد، مما يشير إلى أهمية دور 

بحيث نالحظ أن أغلبية الرحل اعتمدوا في انتقالهم إلى المدينة . في استقطاب الرحل نحو المدينة القرابة
أن ((:وقد أكد على ذلك معظم المشاركين في البحث، فيقول أحدهم. على أقاربهم الذين سبقوهم في ذلك
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اكليميم ومرة مرة السبب فاش سكنت ف المدينة هو أنه كنت كانجي عند شي عائلة ديالي ساكنين هنا في 
كانجيب مالين دار يعني الزوجة ودراري ومن بعد عجباتهم لمدينة وبغاو إيجيو ليها وصافي دازت واحد 
المدة أوجيت شريت واحد األرض حدا العائلة نيت وبنيت فيها دار وجبت األوالد وسكنا هنا أو دبا عايشين 

  .59))بخير الحمد هللا
استقرار البدو في مدن الجنوب المغربي أو ((محمد دحمان على أن  وههنا، يالحظ الباحث السوسيولوجي

في موريتانيا لم يخضع لتنظيم إداري أو تخطيط معد لتوطين قبائل البدو الرحل، بل جاء ذلك االستقرار 
فجائيا أحيانا أو اضطراريا أحيانا أخرى مما انعكس على طبيعة استغالل المجال الحضري الجديد وعلى 

وهذا بخالف ما وقع في مجموعة من . 60))تحول الذي حل بالجماعات القبلية المستقرة حديثاتناقضات ال
  .بلدان الخليج العربي التي كانت لها استراتيجيات واضحة،وبرامج محددة في توطين البدو وتحضيرهم
ية أو وعلى العموم يمكن القول بأن أسباب استقرار البدو الرحل ال تقتصر فقط على العوامل المناخ

الطبيعية أو الديموغرافية أو االقتصادية، بل أيضا غالبا ما تكون للعوامل السياسية أدوار بالغة األهمية في 
وفيما يخص مدينة . هذا الجانب، وخاصة لما تكون للدولة أهداف ومصالح استراتيجية في المجال البدوي

لدولة ومؤسساتها منذ خروج االستعمار أگلميم، نظرا لكونها بوابة للصحراء، فقد شكلت محط اهتمام ل
، بحيث أخذت الدولة 1975الفرنسي، وبشكل أكثر وضوحا بعد استرجاع األقاليم الجنوبية للصحراء سنة 

على عاتقها رهان تنمية المجتمع الصحراوي وتوفير البنيات التحتية في مراكز االستقرار البشري، وخاصة 
  .منها المدن والحواضر

حيث أسست لهذا االستيطان  للدولة دور فعال في استقرار القبائل المترحلة بمدينة أگلميم ولذلك، فقد كان
من خالل توفير وٕاتاحة الظروف المواتية لعيش للسكان، وٕاحداث المؤسسات االجتماعية والخدماتية 

اء العديد من الدولة كانت ور ((وفي هذا الصدد يذهب محمد دحمان إلى التأكيد على أن . واإلدارية بالمدينة
مشاريع التنمية وٕاعداد التراب في المنطقة الصحراوية، وبالتالي لم يكن توطين بدو الصحراء نتاج دينامية 

  .61))داخلية أو إرادة للفاعلين االجتماعيين، وٕانما كان توطينا يدور حول إدارات ومصالح الدولة بالمنطقة
يختلف عن مثيله في المدن  ر البدو بمدينة أگلميمهذا، وتجدر اإلشارة إلى أن دور الدولة في استقرا

والحواضر الصحراوية الجنوبية األخرى، ذلك أن الدولة في منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب لعبت 
فلم تقم الدولة بأي دور مباشر، وٕانما ساهمت في  أما في منطقة أگلميم. دورا مباشرا في استقرار السكان

مباشر، وذلك من خالل توفير التجهيزات والخدمات االجتماعية، والتي سعت  االستقرار فقط بشكل غير
من خاللها الدولة إلى جذب السكان بهدف إعمار المدينة لكونها تعتبر باب الصحراء وهي المفتاح األول 

  .لتنمية األقاليم الجنوبية
  استقرار البدو الرحل ونمو المدينة: رابعا

التجمعات السكانية تعتبر مرحلة من مراحل تطور اإلنسان، ولحظة من  ال ريب في أن االستقرار وظهور
غير أن أنماط هذه التجمعات تختلف باختالف الحقب . لحظات التحول النوعي في سياق مساره التاريخي
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والعصور، وتتعدد بتعدد المجتمعات والحضارات، مما يتولد عن ذلك نشوء مدن ومراكز حضرية تضطلع 
  .ي سيرورة التطوربأدوار مختلفة ف

شكل استقرار البدو الرحل في المجتمع الصحراوي عامال محوريا في بروز ظاهرة  ومن هذا المنطلق،
بحيث أدت عمليات االستقرار البشري وانتشار التعليم والخدمات اإلدارية والصحية . التحضر بهذا المجال

ي، وأصبحنا أمام نمط حضري ارتبط بموجبه وتطور التجارة والعمل األجور إلى تراجع وتفكك المشهد البدو 
ومن ثم، فإن .الرحل بحياة المدينة، وبالتالي أضحى التنقل والسعي وراء المراعي حالة من الماضي

التغيرات التي طرأت على النمط البدوي بعد استقرار الرحل بالمدن، قد ساهمت في حدوث تطور هام في 
نتقال من حياة البداوة إلى حياة المدينة يعد من العوامل التي اال((الظاهرة الحضرية بالصحراء؛ ذلك أن 

  .62))تلعب دورا حاسما في تعميق مسارات التحضر في العالم أجمع
على وجه التحديد، عرفت استقرار مجموعة كبيرة من الرحل  ولئن كان األمر كذلك، فإن مدينة أگلميم

في تطور  وال شك أن لذلك أثر بالغ. حال واالنتجاعالذين انتقلوا للعيش في المدينة بعد ممارستهم للتر 
ظاهرة التحضر على مستوى اإلقليم ككل، وذلك بالنظر إلى ما لعبوه من دور أساسي في عملية النمو 

إذ أدى استقرار تلك المجموعات البدوية إلى حراك سكاني خلخل البنية الديموغرافية، . الحضري للمدينة
فمع استقرار البدو بدأ النمو السكاني يتزايد مما .للساكنة الحضرية االقتصاديوبالتالي المجال العمراني و 

طرأ انتقال تدريجي  أدى إلى توسع عمراني كثيف حصل معه تطور كبير في المجال الحضري، وبالتالي
بفعل هذا  ستعرف مدينة أگلميم بحيث. في المنطقة من البادية، إلى المركز القروي، ثم إلى المدينة

تقرار تطورا حضريا مهما ومميزا على مستوى األقاليم الصحراوية، تطور رافقه تحول جدري على االس
مستوى حاجيات السكان، وهو ما ساهم إلى حد كبير في خلق تحوالت مهمة على مستوى دينامية التعمير 

ألراضي والنشاط االقتصادي بالمدينة، والذي كان من آثاره المباشرة إزدياد الطلب على السكن وا
  .المخصصة للبناء

إن استقرار البدو إذن، شكل عامال بارزا في دينامية الوسط الحضري الصحراوي حيث تنوعت مظاهر 
النشاط االقتصادي عند اإلنسان البدوي بعد أن استقر بالمدينة، وذلك من خالل االنخرط في العمل 

رتباطه بالتعليم والصحة واألمن والتشغيل المأجور والقيام بوظائف اقتصادية مرتبطة بالحياة الحضرية وا
  .وهو ما ساهم في تمدن البدو المستقرين حديثا

باإلضافة إلى ذلك، نشير إلى أن مع التزايد السكاني وتوافد أعداد الوافدين الجدد إلى المنطقة الذين 
نوع من التعايش  استوطنوا بالمدينة، حصل نوع من االختالط البشري واإلثني بين السكان، مما خلق بدوره

األمر الذي أدى إلى تغير ملحوظ في . تمثل في االندماج االجتماعي واالقتصادي بين البدو والمهاجرين
فلم تعد تربية الماشية أو الزراعات الظرفية أساس الحياة االقتصادية وٕانما اعتراها ((األساس االقتصادي، 

ى اتساع نطاق التجارة وبالتالي ارتفاع مستوى التغير، حيث ظهرت مهن أخرى جديدة، هذا باإلضافة إل
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، وهذا كله بالتأكيد هو الذي من شأنه أن يؤدي إلى حصول ظاهرة التحضر وبالتالي نمو 63))المعيشة
  .المدينة الصحراوية وتوسعها

ولعل ذلك ما يؤكد أهمية التحليل الذي قدمه العالمة ابن خلدون منذ القرن الرابع عشر عن المجتمع 
إذا اتسعت أحوال هؤالء المنتحلين للمعاش وحصل ((: ي في شمال إفريقيا، حيث يقول في هذا الشأنالبدو 

لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، دعاهم ذلك إلى السكون والدعة، وتعاونوا في الزائد على الضرورة، 
... واألمصار للتحضرواستكثروا من األقوات والمالبس، والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن 

فيتخذون القصور والمنازل، ويجرون فيها المياه ويعالون في صرحها، ويبالغون في تنجيدها، ويختلقون في 
وهؤالء هم الحضر، ومعناه . استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو آنية أو ماعون

. اشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارةومن هؤالء من ينتحل في مع. الحاضرون، أهل األمصار والبلدان
وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو؛ ألن أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة 

  .64))وجدهم
وههنا، يتضح من خالل كالم ابن خلدون أن استقرار البدو وانخراطهم الفعلي في الحياة االقتصادية 

هؤالء البدو وتمدنهم، بمعنى أنهم يكتسبون ثقافة الحضر  واالجتماعية الحضرية يؤدي إلى تحضر
وعوائدهم،ويتصرفون وفقا لسلوكات أهل الحضر وينتحلون في معاشهم نفس األنشطة االقتصادية 

ُيتوقع أن يكون ((أن ومن ثم فإنه من الممكن .الموجودة بالمدن والمتمثلة أساسا في الصناعة والتجارة
قافية وسلوكية مختلفة على أساس االفتراض أو الفهم بأن هناك درجة كبيرة من لالستقرار آثار اجتماعية وث

االندماج في المجتمع، بحيث تكون أشكال الحياة االجتماعية والتكيف مترابطة، وأن التغير سوف يرافق 
  .65))االندماج مع التغيرات المختلفة في أنماط التفاعل االجتماعي، وفي النظم الرمزية، وفي السلوك

إذ أن المالحظ ميدانيا هو أن التغير في المجتمع البدوي مس .غير أن واقع األمر يعكس وضعا مختلفا
 .فقط المظاهر المادية دون أن يكون هناك أي تغير ملموس في األساس الثقافي والفكري للبدو المستقرين

ال يمكن محوه بسهولة، وٕاذا  التجدر التاريخي للعقلية البدوية((ولعل يمكن إيجاد تفسير لذلك باعتبار أن
كان البدو قد عوضوا الخيمة بالمنزل، فال يعني ذلك أنهم أصبحوا متمدنين بمعنى الكلمة سواء من ناحية 
الثقافة أو السلوك أو العادات التي يصيبها التشويه في بعض األحيان لكونهم تخلوا عن البداوة، ولم 

  .66))يندمجوا في الحياة الحضرية
  خاتمةال
خلق تحوال كبيرا شمل كافة المجاالت الديموغرافية واالقتصادية  استقرار البدو الرحل بمدينة أگلميم إن

دخول االستعمار : واالجتماعية والسياسية؛ تحول ساهمت فيه عدة عوامل يمكن أن ندرج من ضمنها
رابية، باإلضافة إلى ورسم الحدود السياسية، قساوة الظروف الطبيعية والمناخية، الروابط العائلية والق

المتغيرات االقتصادية المتمثلة في تطور التجارة وبروز العمل المأجور والوظيفة العمومية، ثم حضور 
فكلها عوامل أدت بالقبائل  .الدولة الوطنية بعد االستقالل وتوجيه سياستها نحو تنمية المنطقة وٕاعمارها
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ارسة أنشطة اقتصادية بديلة عوض التنقل والترحال شبه المترحلة إلى االستقرار واإلقامة في المدينة ومم
 وبالتالي كان من نتائج ذلك أن حصل تغير عميق في المجتمع البدوي. الدائم بحثا عن الماء والكأل

، تمثل في االنتقال من البداوة إلى المدينة، وهي العملية التي يصطلح عليها في األدبيات الصحراوي
  .ضرالسوسيولوجية بظاهرة التح

  :الهوامش
كلم جنوبا من مدينة  107، وعلى بعد 1أگلميم هي مدينة صحراوية تقع في الجنوب المغربي على الطريق الوطنية رقم 1

وهي تابعة إداريا إلى إقليم . كلم 420كما تبعد عن مدينة العيون بحوالي . كلم شمال شرق مدينة طانطان 125تزنيت و
نسمة  118318كما يبلغ عدد سكانها حوالي . هكتار 2800د على مساحة تقدر ب وتمت. أگلميم وجهة أگلميم واد نون

ويختلف الباحثون والمؤرخون في . أسرة 25667موزعين على حوالي  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
ا جاء في مختلف كم) Ageulmim(تحديد أصل تسمية المدينة، غير أن األرجح في األمر أن أصل تسميتها هو أگلميم 

  .نصوص الرحالة األجانب الذي زاروا المنطقة خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر
2- Frédéric, Sandron.( 1988).  «L‘immobilitéforcée : la sédentarisationdes nomades dans le Sudtunisien». Dans: 

Autrepart. N 5. p 63.  
3- EllionFratkin, Eric Abella Roth, and Martha Nathan.(2004). «Pastoral Sedentarization and its Effects on 
Children’s diet, Health, and Growth among Rendille of Northern Kenya».In :HumainEcologie.Vol 32. No 

5.octobre 2004.p 534. 
  .52ص . دار المعارف: القاهرة. ربيفي الوطن الع المجتمعات الصحراوية).1984. (حنا صبحينبيل، 4
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 بين الواقع واآلفاق: االستثمار السياحي في الجزائر 

  راوية حناشي  . أ
  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف

  سامية لحـول. د و
  ةريمة باش. أ و

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 
 الجزائر  -، جامعة باتنة LMTLإدارة، نقل وٕامداد : رمخب

 مقدمةال
 بالغة بأهمية تتمتع التي األنشطة االقتصادية أحد باعتبارها السياحة على الدول من الكثير اقتصاديات تقوم

 عن السياحة لصناعة المادي المردود كما يتميز .العالم دول من كبير عدد في للدخل رئيسيا مصدرا وكونها
الفنية  الثقافية، السياسية، االجتماعية، االقتصادية، سواء النشاطات لمختلف ره بأنه مصدر استفادةغي

  . اإلنسانية النشاطات من وغيرها
في  كانت سواء الوطني التراب على موزعة هامة سياحية وطاقات الرغم من توفر الجزائر على ثروة وعلى

 على مستوى هاما سياحيا قطبا تصبح أن من تمكنها الكبير، الجنوب في أو العليا الهضاب في أو الساحل
 1.1% سوى تمثل وال األجانب جذبا للسياح األقل الدول ضمن تصنف المتوسط، غير أنها األبيض البحر
ومن أجل . للمغرب14.9% و لتونس %19و إفريقيا لجنوب 20.8% مقابل إفريقيا في السوق نسبة من
 وتطوير لتنمية إستراتيجية للسياحة من خالل تبني األخيرة السنوات في راكبي اهتماما الجزائر أولت ذلك

 ومنافس وبديل جديد مقصد سياحي تطوير إلى وتهدف هذه اإلستراتيجية .المقبلة السنوات خالل السياحة
 االستدامة شروط ضمن التنمية السياحية مسار الجزائر أدرجت كما. المتوسط األبيض البحر مستوى على
 في لإلسهام وقابلة والخارجي الطلب الداخلي تلبية على قادرة نوعية سياحي ذو منتج تشجيع لخال من

  .البيئية التوازنات على الحفاظ
إن نمو السياحة واستدامة مواردها وزيادة أهميتها االجتماعية واالقتصادية، يفرض على الجزائر توسيع    

ير واضحة ومحددة في إطار استراتيجيات تتوافق مع رؤيتها وتعميق االهتمام بهذا القطاع وفقا ألسس ومعاي
 2015أو المتوسط  2009حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية مختلفة سواء على المدى القصير 

  .2025أو الطويل 
  مشكلة الدراسة 

مبادئ  من أجل تحسين القطاع السياحي كما وكيفا في إطارو في ظل بيئة متسمة بالمتطلبات والتحديات 
هو واقع وآفاق االستثمار  ما: يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التاليالتنمية المستدامة، 

 السياحي في الجزائر؟
  : يسعى البحث إلى معالجتها، وهي فرعية طرح عدة تساؤالتوللوصول إلى عمق هذه اإلشكالية سيتم 
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  كيف تطور مفهوم السياحة في الجزائر وأنواعها ؟ -
  وأهم محددات نموه؟   قوانين االستثمار السياحي في الجزائرما هي  -
  كيف تطور االستثمار السياحي في الجزائر؟  -

  ما هي صعوبات االستثمار السياحي في الجزائر ؟
  ما هي أفاق االستثمار السياحي في الجزائر ؟ -

    أهداف البحث
 :ما يلي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف، منها

 التعرف على المفاهيم المتعلقة بالسياحة  -
 التعرف على اهم انواع السياحة في الجزائر  -
 التاريخي في الجزائر هابراز المضامين النظرية المتعلقة باالستثمار السياحي وتطور   -
 حصر اهم الصعوبات التي تواجه االستثمار السياحي في الجزائر -
  السياحي في الجزائرتقديم افاق االستثمار في القطاع  -

  أهمية الدراسة
، والتعرف في الجزائر تبرز أهمية الدراسة في محاولة لتقييم اطار نظري شامل لالستثمار السياحي     

على ضرورة إدراج المفاهيم الخاصة باالستثمار ضمن االستراتيجيات الخاصة بالقطاع السياحي، وضرورة 
  .ب زبائن أكثر في السوق السياحي المحلي والدولياالهتمام بتعزيز االستثمار السياحي لكس

  ماهية السياحة في الجزائر: أوال
 تعريف السياحة .1

وردت العديد من المحاوالت لتعريف السياحة حسب تعدد جهات الدارسة، فقد ينظر لها بأنها  ظاهرة     
ني ذهب وسار على وجه ويقصد بلفظ السياحة لغة التجوال، ساح في األرض، وتع.  اجتماعية أو اقتصادية

فهو لفظ مستحدث   tourismتعني يجول و يدور، أما كلمة     to tourوفي اإلنجليزية  نجد أن . األرض
  .1وكان يطلق على طالب العلم اإلنجليز في أوروبا

وللتوصل إلى تعريف عام وشامل للظاهرة السياحية، نعرج على بعض التعاريف العلمية المتخصصة،     
على أنها مجموع األنشطة البشرية التي تتعلق بالسفر وصناعة تهدف " ROBERT Lanquard"ا حيث عرفه

المعروف بمؤسس البحث السياحي، بأنها ، "KRAFET HUNSIKER"ويعرفها  .  2إلى إشباع حاجات السائح
لمعتادة، مجموعة من العالقات واألعمال التي تكونت بسبب التنقل وٕاقامة األفراد خارج مقرات سكناهم ا"

" JOFFRE DUMAZEDIER"بينما يعرفها ." 3حيث أن هذا التنقل ال يدخل في إطار النشاط اإلنساني المربح
مجموعة االنشغاالت التي يتعاطاها الشخص من أجل الترفيه عن النفس أو تطوير معلوماته أو "على أنها 

عد تخلصه من واجباته المهنية، العائلية تكوينه ومشاركته االجتماعية أو لتطوير قدراته اإلبداعية الحرة ب
في حين يعرفها الجغرافي والمسؤول اإلداري في المجلس األعلى للسياحة الفرنسي ." 4واالجتماعية
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"J.L.MICHAUD " تضم مجموعة نشاطات إنتاج واستهالك تستلزم تنقالت خاصة بها خارج مقر "على أنها
ب الخروج إما التسلية، األعمال، الصحة، اجتماعات مهنية، السكن اليومي، ليلة على األقل، حيث يكون سب

  .5"رياضية أو دينية
الراحة، : وعلى ضوء التعاريف السابقة يمكن أن يستخلص أن السياحة تضم ثالثة مهام رئيسية، وهي    

الترفيه عن النفس وتطوير الشخصية، باإلضافة إلى التنقل وقضاء ليلة على األقل خارج مقر اإلقامة 
  . المعتاد

  6:، تحتوي كلمة سياحة على مفهومين، هما"OMT"وفي نفس السياق، وحسب المنظمة العالمية للسياحة 
" السفر"ساعة على األقل بحيث تكون أسباب الزيارة  24كل زائر مؤقت يقيم في البلد الذي يزوره : السائح  . أ

الرياضة، أو من أجل القيام بأعمال  الترفيه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة، الديانة،: من أجل
  .عائلية، حضور مؤتمرات، ندوات علمية، ثقافية وسياسية

ساعة على األكثر خارج مقر إقامته  24كل زائر مؤقت ال تتجاوز مدة إقامته : )المتنزه(المتجول   . ب
  .المعتاد

النقل، اإليواء، : ومجمل القول أن السياحة عبارة عن نشاط مركب يشمل العديد من القطاعات، وهي    
. وتكون ألسباب عديدة مثل الترفيه، الراحة، العالج، األعمال، الرياضة، الديانة وغيرها. اإلطعام، التسلية

  .وتؤثر السياحة وتتأثر بالمحيط االجتماعي، الثقافي، االقتصادي، السياسي، البيئي والتكنولوجي
جموعة من القوانين والقواعد التي تنظمها، كما وفي المقابل، تخضع السياحة كغيرها من األنشطة لم   

تحتاج إلى موارد بشرية ومالية تستعمل وفق أسلوب معين لتلبية حاجات المجتمع االجتماعية والثقافية 
  7:وعليه، يمكن تحليل الظاهرة السياحية إلى العناصر التالية . واالقتصادية

وقات الفراغ والسفر من أجل اإلطالع واالكتشاف رغبات وحاجات األفراد إلى الراحة، الترفيه وقضاء أ -
 .والتعرف على العالم

األدوات والتجهيزات والسلع التي تنظمها الدولة بهدف إشباع الحاجات السياحية كالنقل بمختلف أنواعه  -
 . ووسائل اإليواء، باإلضافة إلى وسائل الترفيه و الراحة

ى ألنها مشكلة من مجموعة من األنشطة االقتصادية وتتميز السياحة عن غيرها من األنشطة األخر     
اعتبارها ظاهرة اجتماعية وثقافية : وبذلك، أصبح ينظر للسياحة من زاويتين. واالجتماعية والثقافية والترفيهية

وصحية وحضارية تتمثل في رغبات الناس المختلفة التي فرضتها طبيعة المجتمع المعاصر مثل الحاجة 
والترفيه والتجوال واالستجمام واإلطالع وزيارة اآلثار التاريخية والحربية وحضور إلى الراحة والسفر 

التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية والتجارية؛ بينما ينظر لها من الزاوية الثانية على أنها نشاط اقتصادي 
ماعية إلى جانب باقي معقدة التركيب، تساهم في التنمية االقتصادية واالجت" صناعة تقديم الخدمات"أي 

  .8القطاعات االقتصادية األخرى
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وبهدف السماح باستعمال معقول للمعلومات الخاصة بالسياحة، تبنت الجزائر تعاريف المنظمة العالمية     
  9:للسياحة، غير أنها أضافت بعض المفاهيم، أهمها

 .لعبور داخاليعتبر كل مسافر عبر الحدود ودخل التراب الوطني خارج مساحة ا: الدخول -
كل شخص دخل التراب الوطني مهما كانت دوافع هذا الدخول ومهما كان مكان إقامته : المسافر  -

والجوال في رحلة بحرية هو كل زائر يدخل الحدود الوطنية . وجنسيته باستثناء الجوالين في رحلة بحرية
 .دة إقامته في البالدويغادرها في نفس السفينة التي جاء فيها والتي يسكن على متنها طوال م

ويشمل وهذا . كل من دخل الجزائر من غير أن يقيم فيها عادة وال يمارس فيها أية مهنة مقابل أجر: الزائر -
 .التعريف فئتين من الزوار، هما السياح والجوالين

ساعة في البالد، يمكن تلخيص دوافع زيارته في  24كل زائر لفترة محدودة، يبقى على األقل : السائح -
زيارة (، أو أشغال ...)عطلة، أسباب صحية، دراسية، دواعي دينية، رياضة( المتعة : األغراض التالية

 ...).األقارب، مهمة، إجتماع
 .هم السياح والجوالين والمسافرين العابرون للجزائر باستثناء الجوالين في رحلة بحرية: غير المقيمين -
 ".يعتبر كل الجزائريون مقيمون"رية وغير المقيمين، هم مسافرون غير جوالين في رحلة بح: المقيمون -
وينطبق هذا المفهوم على كل . ساعة 24هو زائر لمدة محدودة  ال تتجاوز إقامته في الجزائر : الجوال -

المسافرين الذين هم في جولة بحرية ماعدا المسافرين الذين يمكن اعتبارهم من الناحية القانونية أنهم لم 
  . عن سكان الحدود العاملين في الجزائريدخلوا التراب فضال

 أنواع السياحة في الجزائر .2
خالبة أكسبتها قدرات سياحية متعددة، األمر الذي  مناظر الجزائر في منح الفضل للطبيعة كان     

   .انعكس على تعدد أنواع السياحة فيها من ساحلية وجبلية وصحراوية وحموية ومناخية وثقافية وتاريخية
. الصخري وتكونه كلم ويتميز بارتفاعه 1200 مسافة على الجزائري الساحل يمتد  :ساحليةالسياحة ال  . أ

 القالة، :نجد الساحل هذا على الممتدة المناطق السياحية أهم ومن .نادرة سياحية فضاءات عدة به توجد كما
 وشعب مائية مرج على الشرقية البحرية الجهة وتحتوي .10الخ..بني صاف، تنس، فرج، سيدي تيقزيرت،
 مغارات على تحتوي التي تازا إلى حظيرة رائعة، باإلضافة مناظر على تتوفر التي وحظيرة قورايا المرجان
 أجليس الجزر مثل جزر من أخرى مجموعة كما توجد. للشناوة الوطنية والحظيرة أشكال نادرة ذات بحرية

 .العالج بمياه البحر في الساحلية السياحة من يستفاد وقد .تعد من المواقع البحرية الهامة التي ورشقون
 االكتشاف والصحراوي، بما فيها من فرص األطلس التلي سلسلتي يعتبر وجود :ةالسياحة الجبلي  . ب

 التي الشريعة، محطة المرتفعات السياحية ومن أهم .الجزائر في الجبلية المناطق يميز ما أهم والصيد، من
 المرتفعات على الجبلية المناطق خبايا وال تقتصر . 11تيكجدة ومحطةالثلج،  على التزلج رياضة فيها تمارس

 والطيور المتنوعة الحيوانات مثل للسائح أهميتها لها أخرى ثروات هناك فحسب، وٕانما والكهوف والمغارات
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 جذب املوعليه، تمثل هذه المناطق عو . شتاءا والفتور صيفا العذبة المتميزة بالبرودة المائية النادرة والينابيع
 .الجزائر مناطق مختلف السياحية المتوفرة في المكنونات اكتشاف في والرغبة الفضول عند إثارة للسياح

 خمسة على مربع موزعة كلم مليون 2 حوالي الجزائرية الصحراء مساحة تبلغ :الصحراوية السياحة. جـ 
 مواقع المناطق ظرا المتالك هذهون. 12وتندوف تمنراست ميزاب، وادي إليزي، أدرار، :كبرى، وهي مناطق
 تميزت السنوات وبذلك،. بالغة أهمية تكتسي  الصحراوية السياحة أصبحت لالكتشاف، رائعة ومناظر
ما بين  الفترة في الصحراوية خاصة بالسياحة لالستمتاع  الجنوب نحو المتجهين السياح بتزايد األخيرة

 .جانفي وأفريل
كلم مربع بتعداد سكاني يقدر  427.968 مساحتها صحراء وتبلغلل الغربي الجنوب في تقع :أدرار -
 بعاداتها الوالية هذه وتتميز .تيدكلت توات، القورارة، :بها السياحية المناطق أهم ومن .نسمة  270.922بـ

 .13متميز دور من تؤديه وما الطقوس الصوفية فيها تبرز التي الدينية وتقاليدها
 دوائر، 06 من وتتكون. مربع كلم 286.808 مساحتها وتبلغ للصحراء الشرقي الجنوب في تقع :إليزي -

من  المصنفة للطاسيلي الوطنية وتوجد بها الحظيرة نسمة، 24.620 سكانها عدد جانت، ويبلغ :أهمها
. 14الطبيعية المحميات من 1986 سنة اعتبرت منذ كما .1982سنة منذ العالمي التراث ضمن اليونسكو
 قبل لما الرسوم الفنية الصخرية لوحات كبيرة من خالل ما تحتويه من جيولوجية أهمية المنطقة هذه وتكتسي
 بأصنافها المختلفة الحيوانات وهجرة تحوالت المناخ تعكس لوحة 15000 من أكثر بحيث توجد بها التاريخ،

 . الميالد قبل سنة  6000خالل الصحراء أعماق في البشرية الحياة تطور مع
 بتعداد سكاني يقدر بـ 2 كلم 113000 بحوالي مساحتها وتقدر البالد جنوب أقصى يف تقع :تمنراست -

 م 1987 أنشئت عام التي للهقار الوطنية الحظيرة ما يميز تمنراست هو أهم ومن .نسمة  45000
 النباتية هضبتي األتاكور والحضيرة عالمي، بحيث تضم اليونسكو كتراث منظمة من بها والمعترف
 .15سنة 12000 إلى تاريخها التي يعود األثرية المنحوتات إلى باإلضافة والحيوانية،

 23057 عدد سكانها كلم مربع ويبلغ 168000 للبالد بمساحة تقدر بـ الغربي الجنوب في تقع :تندوف -
 .المتميز المعماري الشكل ذات القديمة بقصورها وتتميز .نسمة

 بني :السياحية أهم معالمها العالمي، ومن التراث نضم اليونسكو من منظمة مصنفة وهي :ميزاب وادي  -
 .الفوقارات طريق عن المياه توزيع نظم النخيل، مليكة، واحات بونورة، يزقن،

 202 وجود السياحية للدراسات الوطنية المؤسسة بها التي قامت الدراسة تبين :الحموية السياحة  . د
 :الحمامات هذه أهم ومن. البالد شمال في لبهايتركز أغ مؤكدة، عالجية بخصائص المعدنية للمياه منبع
  .16بالمدية الصالحين حمام بسطيف، قرقور حمام بمعسكر، حمام بوحنيفية الدفلى، بعين ريغة حمام
 تنويع على يساعدها الذي المناخية، األمر مميزاتها بتنوع الجزائر تتمتع :المناخية السياحة  . ه

شماال؛  المتوسط األبيض البحر مناخ: أنواع ثالث على ائرالجز  يشتمل مناخ السياحية، بحيث خدماتها
 ويستفاد. للجنوب بالنسبة الصحراوي الجاف العليا؛ المناخ والهضاب للمرتفعات بالنسبة الجاف شبه المناخ
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 قرب اآلخر والبعض الجبال في معالجة بعض األمراض مثل بالمناخ العالج في المناخية السياحة من
 التي الجبال بعض في إال واحد فصل الجبلية للسياحة يكون عادة ما و .الصحراء في آخر ونوع البحار
 في .ترفيهية أخرى وأغراض للراحة صيفي وفصل الثلج على التزلج من أجل شتوي سياحي فصل لها تكون
تفضيل  القروية في السياحة السياحية، تتمثل والبحيرات والبحار األنهار من بالقرب السياحة المائية تتم حين
 .الجميلة والطبيعة والسكينة الهدوء توفر القرى بسبب في اإلقامة السياح من كبير عدد
تمكن مؤهالت الجزائر في المجال الثقافي والتاريخي من تطوير  :السياحة الثقافية والتاريخية  . و

والبنايات  ويتم ذلك من خالل استغالل التراث األثري والمعالم. عرض سياحي ثري ومتنوع وتنافسي مطلوب
الثقافية المختلفة والدينية، باإلضافة إلى أقطاب اإلنتاج والنشاط الحرفي واألعياد المحلية والتقليدية والفنون 

ويبرز هذا التراث، ذو المردود الكبير، ضرورة تقويمه من أجل الحصول على . الشعبية واأللعاب التقليدية
ما تعطي المواقع الثقافية لما قبل التاريخ كالمقابر واآلثار ك. حصة من األسواق السياحية القريبة والبعيدة

ويتم ذلك عن طريق تنظيم دورات ذات مواضيع هامة . والمواقع الدينية للجزائر فرصة لتطوير سياحة رفيعة
وبذلك، يجب استغالل المعالم التي تشهد على . تدمج مسلك الشخصيات التاريخية والمواقع الدينية والتاريخية

ارة الجزائرية عبر المراحل التاريخية ألنها تشكل عامال للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتعكس في الحض
 .17نفس الوقت مدى مساهمة الجزائر في الحضارة اإلنسانية

  محددات وقوانين االستثمار السياحي في الجزائر: ثانيا
  :السياحية االستثمارات نمو محددات .1

 ومصادر والطبيعة الحجم حيث من المستقبلي والنمو للتنفيذ قيود وشروط حيالسيا االستثمار يحدد     
ومن أهم . والضمانات على زيادة نموه أو تأخره باإلضافة إلى تأثير التسهيالت والتأثير المكاني، التمويل

 18:محددات نمو االستثمارات ما يلي
 السياحة حركة في الهامة األسواق من بلدال يؤثر قرب: الجغرافي البلد وموقع االستثمارات ومصدر طبيعة  . أ

 وسائل تنوع عن فضال التكلفة الوقت وانخفاض توفير السياحي من خالل التدفق حجم على الدولية
 اإلقليمية، باإلضافة إلى السياحة مستوى على خاصة السياحية، المجموعات برامج وبذلك، تعد. المواصالت

 األنشطة تتطلب هذه ولكن. السياحية لنمو االستثمارات واضحا باسب السياحة بمقومات السياحي السوق تمتع
 تكلف من الدول ما عادة التي العامة والخدمات التحتية للبنية المرافق األساسية إلنشاء معتبرة مالية موارد

 في أسواق األرباح بقاء مع لالستثمار المحلي ويتم ذلك بهدف إعطاء فرص .طويلة األجل النامية قروض
 من لمزيد السياحي المحفز في القطاع الذاتي التمويل خالل من استثمارها بإعادة للسياح المستقبلة لالدو 

  .الدول تلك اقتصاديات في السياحية األنشطة
 سواء كانت سياحية تسهيالت شكل على المقدمة الحوافز من يوجد نوعين :والحوافز التسهيالت    . ب
 :وهما واألنشطة السياحية، المشروعات من المزيد قيام تحفيز لأج من أو السياحية الحركة زيادة أجل من
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 والخدمات، باإلضافة إلى األمن االتصال ووسائل جيدة طرق شبكة توفر يؤدي: سياحية تسهيالت -
 السياحية من االستثمارات المزيد وقيام السياح من المزيد استيعاب السلع إلى وتوفر اإلقامة وتسهيالت
المستوى اإلقليمي  والسعر ال سيما  على التكلفة كبير في دور كما تؤدي المنافسة. واألجنبية المحلية
 .الدول من للعديد السياحة الخارجية حركة دعامة تشكل التي السياحية السالسل قبل ظهور وخاصة

 الدول النامية تحفيز في االستثمار تشجيع وقوانين سياسات تستهدف أن يجب :مقدمة وٕاعفاءات حوافز -
 19:أوجه عدة الحوافز ولهذه .المالئمة التحتية البنية لتهيئة االستثمارات من المزيد الخاص وجذب اعالقط

 تكاليف من جزء تشكل نقدية مبالغ وهي إما نقدية أو عينية، حيث تكون األولى من خالل: اإلعانات -
 مناطق في سياحية مشروعات للمستثمرين من أجل قيام كمساعدة الحكومة استثمار المشروع، وتقدم من

 أو مقابل دون أراضي تقديم مثل عينية إعانات الثانية في شكل  تنميتها؛ بينما تظهر الحكومة إلى تهدف
 .مقبولة وبشروط معينة لمدة بها االنتفاع حق أو بأسعار منخفضة

 الستثماراتولها أهمية كبيرة نظرا للتكاليف التي تتطلبها ا: منخفضة فائدة وبأسعار األجل طويلة القروض -
 اإلقراض في حكومية متخصصة مؤسسات من قبل القروض وتمنح هذه .النامية السياحية ال سيما في الدول

 .والتجارية االستثمارية البنوك من العديد إلى إضافة
 جمركية أو جزئية مثل إعفاءات كاملة ضريبية ويمكن أن تكون إعفاءات :والجمركي الضريبي اإلعفاء -

 .الدول النامية والفندقية ال سيما في السياحية المرافق تحتاجها التي التجهيزات من الواردات على
 الجدوى االقتصادية دراسات في الخاص القطاع لمستثمري خاصة :الحكومية الفنية المساعدات تقديم -

  .بالفندقة خاصة ومدارس جامعات في السياحي المجال في المتدربين وتأهيل وتجهيز والفنية
أو جزء منها،  األرباح، وسيولة والعائد والسيولة كاألمان :األجنبية لالستثمارات متنوعة ايامز  تقديم -

 .والسياسي االقتصادي واالستقرار المناسب المناخ باإلضافة إلى توفير
 من المزيد قيام تشجيع أجل من ومغرية عديدة مزايا قانون االستثمار خالل من الجزائر وقد قدمت  

 عجلة دفع على وسائل أخرى مساعدة كما توجد .الفندقي المستوى خاصة على سياحيةال االستثمارات
 20:أهمها األمام، إلى االستثمارات

 التخطيط تحتاج إلى فهي بذاته، قائما علما السياحة لكون نظرا: وشامل علمي سياحي إستراتيجي تخطيط -
  أو النامية؛ المتقدمة دولال في سواء الحديث الدولي لالقتصاد كأداة ضرورية االستراتيجي

 الناتجة السياحية والنوعية للمنتجات الكمية الدراسات إغفال عدم يجب :السياحي االستثمار لفرص الترويج -
 بها تقوم التي وتحتاج هذه الدراسات، مثل .الخارجية األسواق في بيعها وٕامكانية االستثمارية العملية عن
  متخصصة؛  أجنبية أو محلية كبيرة خبرة العلمية للجامعات، إلى األبحاث أقسام

 السياحية تطوير االستثمارات على يعمل وفعال جيد تنظيم من البد :السياحية لالستثمارات الفعال التنظيم  -
 .السياحية حجم الحركة والدولية، باإلضافة إلى المحلية واإلقليمية المستويات على النفعية آثارها تظهر حتى

 قبل من خاصة لهذا االستثمار، يوليها كل بلد التي لألهمية تبعا آخر إلى بلد من مالتنظي هذا شكل ويختلف
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 بخبرة كبيرة، وغالبا تتمتع مؤسسات مستقلة االستثمارات بهذه تقوم وقد .األجنبي أو المحلي الخاص القطاع
 .والخطة السياحية االقتصادية الخطة بين التكامل حكومي من أجل تحقيق إشراف تحت تكون ما
  :قوانين االستثمار السياحي في الجزائر .2

 ذات والتخطيط مطلقاتها للتنمية تجعل أن أرادت اإلنمائية، توجهاتها بصياغة المستقلة الجزائر بدأت عندما
 الوطنية السيطرة استكمال إلى وعمدت .معا واالجتماعية االقتصادية الحياة تطوير يهدف إلى شمولي إطار
الرئيسي  اهتمامها وتركز .التنمية ميدان في الموارد تعبئة لضمان التأميم طريق عن االقتصادي النشاط على

 بترقية والغاز، حيث بدأت بالنفط الكبرى المرتبطة الصناعات من طموحة مجموعة إنشاء على بعد ذلك
 إلى تؤدي صعبة عملة من تحتاج ما لها يجلب الذي القطاع االستراتيجي باعتباره المحروقات قطاع
 .المتتالية المخططات خالل القطاع هذا في الهائلة المبالغ تفسره وهذا األمر .بالقطاعات األخرى هوضالن

 التنمية، راجعت االقتصادية وتحقيق القطاعات بين التكامل تحقيق وبهدف البترول أسعار تراجع عند ولكن
  .والخدمات كالفالحة أخرى بتطوير قطاعات وقامت إستراتيجيتها الجزائر

 المدفوعات، في ميزان وعجز هيكلية اختالالت من تعاني نفسها الجزائر وجدت الثمانينات نهاية يوف
 وهذا األمر ألزمها بذل مجهودات للبحث عن. الخارجية والمديونية  التضخم معدل باإلضافة إلى ارتفاع

 يرمي إصالحات مجبرنا بخوض بدأت حيث حدتها، من األزمة والتخفيف هذه على بالقضاء الكفيلة الحلول
 الدولة تمكن تشريعية آليات ووضع التامة باالستقاللية يتمتع اقتصادي كعامل االعتبار للمؤسسة إعادة إلى

 .استراتيجي ومنظم عمومية كسلطة دورها من تكريس
للجزائر ضرورة حتمية من  السوق اقتصاد إلى االقتصاد المخطط من ومما سبق كان انتقال الجزائر    

حرية  بفضل المعيشية مستويات ورفع مرتفعة مداخيل وتحقيق والتشغيل واالستثمار للنمو تح آفاقف أجل 
 االنتقال إلى أساسا هيكلية تهدف بإصالحات1988 وعليه، مرت الجزائر منذ سنة . السوق آليات حركية
 هذه ما ميز أهم ومن. اقتصاد السوق قواعد على قائم إلى تسيير لالقتصاد المركزي اإلداري التسيير من

 :اإلصالحات ما يلي
-2(قانون االستثمار في المسجلة النقائص تدارك أجل من جاء والذي :1988 لسنة االستثمار قانون  . أ

 الوطني الخاص القطاع الحقيقية لتشجيع الفرص المتمثلة في عدم إعطاء1982 أوت 21 في المؤرخ  )82
القانون عرف قطاع السياحة  إطار هذا وفي .دية الوطنيةاالقتصا المشاريع في االستثمار أجل من واألجنبي

وبلغ عدد المشاريع  15.8مليون دينار جزائري بنسبة  1.664,3وقدر ب  أكبر حجم لالستثمارات 
 قدرها إيواء طاقة تشجيع الدولة يمتلك من خالل  الخاص القطاع مشروع وأصبح 279االستثمارية  

  .21سرير 22460
 والشراكة من خالل بعض الشروط مشجع لالستثمار يعتبر والذي :1990 ةقانون االستثمار لسن  . ب

والمستخدمين  الجزائرية اإلطارات تأهيل مع جديدة شغل الصعبة ومناصب العملة من فائض مثل خلق
 النشاط والتخصص في المستغلة الدولة أمالك وصيانة السياحي، باإلضافة إلى المحافظة المنتج وتحسين
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 أي الحديثة والسياحة مع ما يتماشى المستخدمة الوسائل تطوير على والعمل السياحي يدانالم في والخبرة
 .القطاع تحديث

 من وتميزها والجمركية الجبائية االمتيازات ويعتبر توزيع :1993قانون االستثمار السياحي لسنة . جـ
 أهم بين االستثمار، من في حظا األقل للمناطق السياحية االستثمارات جلب أجل من إلى أخرى، منطقة

وقد وزعت . 1993 أكتوبر 05 الصادر بتاريخ االستثمار بترقية الخاص القانون بها جاء التي الخصائص
 22:يلي كما السياحي االستثمار مناطق خريطة

 االتفاقيات؛ وخارج نظام والنوعية الحرة المناطق في المنجزة االستثمارات يخص الذي العام النظام -
 إلى تحتاج المناطق التي مثل التنمية في األولوية لها أعطيت التي المناطق يخص الذي وعيالن النظام -

 السياحي؛ التوسع لمناطق بلدية، باإلضافة 671 حوالي وهي تطوير
 تمنراست وتيندوف؛ إليزي، أدرار، والية من كل ويشمل الكبير، بالجنوب الخاص النظام -
 غرداية، بشار، البيض، :التالية الواليات من كل ويخص ،الجنوب من الثاني بالطوق الخاص النظام -

 بسكرة والجلفة؛ سوف، واد األغواط، ورقلة، النعامة،
 .الداخلية الجبائية والجمركية لألنظمة تخضع ال محددة مناطق وهي الحرة، بالمناطق المتعلق النظام -

 الطابع ذات واالقتطاعات رسومالضرائب وال جميع من باإلعفاءات داخل هذه المناطق المستثمر ويتمتع
 والجمركي؛ الضريبي

 على للمستثمرين النظام وتمنح الدولة هذا.  واإلستراتيجية العامة االستثمارات ويخص االتفاقيات، نظام -
 .خاصة اتفاقيات أساس
 رساءإ إلى تهدف العالم على دولة متفتحة إلى منغلقة دولة من الجزائر انتقال في السياسة هذه تفسير ويمكن
عهود  منذ سبقتها التي الدول منافسة وبذلك، تحاول الجزائر من خالل هذه السياسة. السوق اقتصاد قواعد
 23:ودولية، ومن أهمها بأنها داخلية الممنوحة الضمانات وتتميز هذه. إلى االنفتاح بعيدة

بينهم  فيما األجانب ثمرينجهة والمست من واألجانب الجزائريين المستثمرين بين العادلة ما المعاملة مبدأ -
 . أخرى جهة من
 عليها نص التي الحاالت في العدالة إال طرف والتنازل من التحويل ضمانات تسخير إلى اللجوء يمكن ال -

 .به التشريع المعمول
هذا  كان ولو حتى التصفية أو للتنازل الصافي الناتج أيضا الضمان هذا ويخص عنه، الناجم المستثمر -

  .للمستثمر األصلي المال أسر  يفوق المبلغ
 األجنبي المستثمر بين نزاع ما أي الدولي عند عرض القضائي، يلجأ إلى التحكيم النظام يخص فيما أما    

 أو النزاع كما يمكن تسوية. ضده الجزائر اتخذته أو بسبب إجراء المستثمر بفعل إما والدولة الجزائرية،
 يرفع أشهر، 06 في مدة حالة عدم الوصول إلى تسوية الخالفوفي  .الطرفين ما بين بالتراضي الخالف
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 كل العربي، يعرض دول المغرب االستثمار ما بين حالة وفي .المركزية أو المختصة المحاكم أمام إما النزاع
 .العربية االستثمار محكمة العربي أو  المغرب إتحاد لدول القضائية على الهيئة نزاع
 الترويجية لجلب الجزائرية الحكومة استمرت جهود :2001 ةلسن االستثمار تطوير قانون  . د

وقد تم . السياحي قويا للقطاع دفعا شأنها إعطاء من جديدة قوانين إصدار خالل من األجنبية االستثمارات
 التكفل لتمويل تخصيص موجه حساب شكل في القانون، هذا بموجب االستثمار، لدعم صندوق إنشاء

 ومتابعة بترقية المكلفة الوطنية الوكالة من بدال لالستثمار الممنوحة المزايا كلفة في الدولة بمساهمة
 .االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة إنشاء تم كما .االستثمار إلنجاز المنشآت الضرورية سيما االستثمار ال

ألجانب يمكن وا الوطنيين للمستثمرين إضافية امتيازات 2001 لسنة االستثمار تطوير قانون وعليه، قدم 
  :وهما نوعين، إلى تصنيفها

 بالتجهيزات الجمركية الخاصة للحقوق المخفضة النسبة في تطبيق المزايا هذه وتتمثل: العام النظام -
 المقتنيات الملكية لكل نقل رسم دفع من االستثمارات واإلعفاء إنجاز في مباشرة المستوردة التي تدخل

المضافة  القيمة على الضريبة من المعني، باإلضافة إلى اإلعفاء رإطار االستثما في تمت التي العقارية
 .االستثمارات في إنشاء مباشرة تدخل التي والخدمات للسلع

 تنميتها مساهمة تتطلب التي المناطق في المنجزة االستثمارات المزايا هذه وتخص :االستثنائي النظام -
سيما عند  ال الوطني لالقتصاد بالنسبة الخاصة هميةاأل ذات االستثمارات الدولة، باإلضافة إلى من خاصة
الطاقة ومن ثم تحقق أهداف  وتوفر الطبيعية الموارد وتحمي البيئة تحافظ على خاصة تكنولوجيا استخدام
 24:النظام، وهي هذا وبذلك، تتعدد مزايا .المستدامة التنمية

 باالستثمار؛ الخاصة العقارية للمقتنيات الملكية نقل حقوق دفع من اإلعفاء -
 التأسيسية والزيادات العقود يخص فيما ‰ 2 قدرها مخفضة بنسبة التسجيل مجال في ثابت حق تطبيق  -
 المال؛ رأس في

 األشغال المتعلقة يخص فيما الوكالة، طرف من تقييمها بعد بالمصاريف كليا أو جزئيا الدولة تكفل -
 االستثمار؛  النجاز الضرورية األساسية بالمنشآت

 في إنجاز مباشرة تدخل التي والخدمات السلع يخص فيما المضافة القيمة على الضريبة من فاءاإلع -
 محلية؛ أو مستوردة سواء االستثمار،

 في تدخل مباشرة والتي المستوردة السلع يخص فيما الجمركية الحقوق مجال في المخفضة النسبة تطبيق -
 .االستثمار إنجاز
  في الجزائرتطور االستثمار السياحي : ثالثا
إن وضعية االستثمارات السياحية تمثل أهم المؤشرات التي من خاللها يتم قياس حجم االهتمام بالنشاط     

السياحي، حيث تحاول الجزائر في الوقت الراهن تصحيح مسار التنمية بالقطاع السياحي انطالقا من 
مشروعا سياحيا في سنة  287نجاز بـ وقد قدرت عدد المشاريع السياحية قيد اال. مشاريع سياحية متنوعة



217 
 

وتسمح هذه المشاريع بتدعيم الحظيرة الفندقية . %62.10، حيث بلغ معدل االنجاز المتوسط بـ 2007
منصب شغل مباشر، أي  10544الحالية بطاقات إيواء جديدة، حيث قدر عدد المناصب الممكن إحداثها بـ 

يعتبر هذا المعدل منخفضا مقارنة بالمتوسط المحقق و . منصب شغل مقابل كل سرير منجز 0.32بمتوسط 
ويوضح الجدول الموالي تطور المشاريع قيد . منصب شغل مباشر لكل سرير 0.5دوليا والذي يقدر بـ 

  ).2010-2004(االنجاز في الجزائر حسب التصنيف 
  )2010- 2004(تطور المشاريع قيد االنجاز في الجزائر حسب التصنيف  1جدول  

  الفنادق
  السنوات

خمس 
  نجوم

  المجموع  غير محدد  غير مصنف  نجمة  نجمتين  الث نجوم  أربع نجوم

2004  8  13  56  51  31  89  40  288  
2005  5  14  47  38  25  89  52  270  
2006  5  19  52  64  35  118  60  353  
2007  3  18  52  52  36  83  43  287  
2010  9  20  50  56  31  75  16  257  

Source : Ministère du tourisme et de l’artisana  

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المشاريع قيد اإلنجاز غير المصنفة عددها أكبر مقارنة مع المشاريع 
كما لم ترقى المشاريع . المصنفة، األمر الذي يؤدي إلى استفادة العديد من المستثمرين من التحفيزات

وقد تركزت نسبة . مشاريع 9سوى  2010ا سنة المصنفة بـخمس نجوم إلى المطلوب، إذ لم يتجاوز عدده
  .من المشاريع في الواليات الساحلية 53.2%

، حيث تتطلب هذه المشاريع 2007طلب استثمار سياحي مسجل من بداية سنة  882كما تم رصد 
 )األسرة(بينما قدرت طاقات اإليواء . هكتارا 4975السياحية الجديدة مساحة إجمالية من األراضي تقدر بـ 

 80.604سريرا و 239.246ومناصب الشغل المباشرة المنتظر تحقيقها من خالل إنجاز هذه الطلبات بـ 
مليار دينار  867أما التقديرات المتعلقة بتكلفة إنجاز االستثمارات السياحية الجديدة، فقد حددت بـ . منصب

 . إنجاز قرى سياحية تخص %20من طلبات االستثمار تتعلق بإنجاز فنادق و %33.45جزائري، منها 
  )2009- 2004(تطور طلبات االستثمار المرصودة خالل الفترة من  2الجدول 

  البيانات     
  لسنوات

  لتكلفة المقدرة مليون دج  مناصب الشغل المحدثة  عدد األسرة  عدد الطلبات

2004  780  078 75  515 27  946 160  
2005  589  399 150  744 50  462 535  
2006  798  929 175  149 74  334 902  
2007  882  246 239  604 80  839 866  
2008  516  468 47  174 16  000 99  
2009  607  227 63  402 24  400 171  

Source : Ministère du tourisme et de l’artisanat  

 وفي إطار دعم المشاريع قامت اللجنة الوطنية للمصادقة على مخططات المشاريع االستثمارية في مارس
مشروعا، بينما  74مشروع وتأجيل  107وقد تمت الموافقة على . مشروعا سياحيا 208بدراسة  2011
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 .25ملفا فقط نظرًا لعدم مطابقتها للقواعد المتعلقة بالسياحة والبيئة وبعض النشاطات األخرى 27رفضت 
ويكرس تنفيذ . ياحيمشروع س 699مليار دينار ممثلة  975وبلغت قيمة المشاريع الفندقية قيد االنجاز 

السياحة كنشاط مدعم للنمو االقتصادي من خالل استحداث  2030مخطط المديرية للتهيئة السياحية آلفاق 
  .مناصب شغل دائمة

وقد . منصب شغل 7498سرير و 24524مشروع بطاقة إيواء  276وبالمقابل، قدرت المشاريع المتوقفة بـ 
، عدم تسوية الوضعية اإلدارية )مشكلة التمويل(مالية  تعددت أسباب توقف هذه المشاريع من أسباب

، مشاكل داخلية بين الشركاء، عدم الحصول على عقود الملكية التي تسمح )كالحصول على رخص البناء(
  .للمستثمرين باالستفادة من القروض البنكية

تثمارات العامة ومن أجل تحقيق مستويات االستدامة السياحية في الجزائر، يساهم برنامج االس    
ويوضح الجدول الموالي توزيع االستثمارات على . مليار دج للسياحة 27754بتخصيص  2010/2014

     .2010/2014قطاع السياحة بصفة عامة ضمن برنامج االستثمارات العامة 
  ) البرنامج المركزي الجديد( 2010/2014المخطط الخماسي للسياحة  3الجدول 

 صياغة المشروع مليار دج
 السياحة

 اقتناء وتعويض األراضي السياحية 300 9
 نشر مخطط الجودة السياحية 500 1
 "دار الجزائر"تحقيق مشروع  000 1
 برنامج الدراسات العامة للسياحة 500

 دراسات وأعمال خدمة وتطوير 000 2
 البنية التحتية اإلدارية

 سياحة الوطنيةتصميم بناء وتجهيز مقر ومرفقات وكالة تنمية ال 500
 )1(المجموع  14800

 www.mta.gov.dz/Source: Plan Quinquenal 2010-2014, 
ميزانية أخرى ضمن البرنامج الالمركزي للسياحة  2010/2014كما خصص برنامج االستثمارات العامة 

 .  يوضحه الجدول الموالي
  ) برنامج االمركزي الجديدال( 2010/2014المخطط الخماسي للسياحة  4جدول 

 صياغة المشروع مليون دج
 السياحة

 دراسة المخطط الرئيسي للسياحة 645
 إعادة تأهيل وتطوير المواقع التاريخية، الثقافية واألثرية 2000

6900 
تحقيق الدراسة، الدليل، الخريطة السياحية، الخطة الترويجية للواليات، دراسة وٕادارة الشواطئ، دراسة 

خطيط المواقع السياحية، دراسة وتخطيط مواقع المياه المعدنية والمواقع المناخية، تطبيق اإلشارات وت
 .الدالة على المواقع السياحية
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 تطوير الرحالت السياحية والسياحة البيئية 500
 التعليم العالي

 انشاء معهد وطني لتقنيات الفندقة والسياحة 500
 البنية التحتية اإلدارية

2400 
 تصميم بناء وتجهيز مقر ومرفقات وكالة تنمية السياحة الوطنية
 مركز المعلومات والتوجيه السياحي

12945 
27754 

 )2(المجموع 
 )2+1(اإلجمالي 

www.mta.gov.dz /2014-: Plan Quinquenal 2010Source  

السياحية بالنفقات المرتبطة بالترقية السياحية ويتكفل صندوق دعم االستثمارات والترقية ونوعية النشاطات   
كما تمنح امتيازات وتسهيالت وضمانات . وتلك الخاصة بدعم انجاز مشاريع استثمارية السياحية

والقانون التكميلي لسنة  2008لالستثمارات السياحية ضمن هذا البرنامج في إطار قانون المالية لسنة 
 26:، وأهمها ما يلي2009

، في حين تخضع النشاطات % 19 بنسبة الشركات أرباح على للضريبة السياحية طاتالنشا تخضع -
  .من هذه الضريبة % 25األخرى لنسبة 

 إنشاءها يتم التي السياحية للمؤسسات بالنسبة سنوات 10 لمدة الشركات أرباح على الضريبة من اإلعفاء -
 التي المختلط االقتصاد شركات وكذا األسفار،و  السياحة وكاالت باستثناء األجانب، أو الوطنيون المقاولون

  .السياحة في تنشط
 التوالي على والجنوب الشمال واليات مستوى على تنجز التي السياحية المشاريع في االستثمارات تستفيد -

  .البنكية القروض على المطبقة الفائدة نسبة من  %4.5و % 3  تخفيض من
 في والجنوب الشمال واليات مستوى على تنجز التي فندقيةوال السياحية المؤسسات تحديث عمليات أما -

 المطبقة الفائدة نسبة من   %4.5و % 3 تخفيض من التوالي على فتستفيد السياحة، نوعية مخطط إطار
  .البنكية القروض على

  .والحموية والفندقية السياحية للنشاطات بالنسبة المهني النشاط على الرسم من الدائم اإلعفاء -
، فيما 2019ديسمبر  31من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية  % 7 بـ المخفضة النسبة تطبيق -

 السياحية المطاعم نشاطات إلى باإلضافة والحموية، والفندقية يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية
  .السياحي النقل سيارات وتأجير واألسفار المصنفة

  .السياحة قطاع في شركات وتأسيس المال رأس رفع ملياتلع بالنسبة التسجيل رسم من اإلعفاء -
 في تدخل محليا مصنعة غير وأثاث تجهيزات اقتناء يخص فيما الجمركية للرسوم المخفضة النسبة تطبيق -

  .السياحة نوعية لمخطط طبقا التأهيل إطار
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 منح عمليات تستفيد العليا والهضاب الجنوب مستوى على السياحة قطاع تطوير على التحفيز أجل من -
 تقدر نسبة من تخفيض من السياحية، االستثمارية المشاريع النجاز الضرورية األرضية القطع على االمتياز
  .% 80و % 50 ب التوالي على

توسيع المزايا الممنوحة في إطار الترتيب الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لفائدة االستثمارات  -
  . حية والفندقية المصنفةالمرتبطة بالنشاطات السيا

وتتعلق عملية تقييم قطاع السياحة باإلنجازات المحققة في إطار تطبيق مخطط التهيئة السياحية وآفاق     
ومن أجل تحقيق هذه األهداف يرتكز هذا المخطط على ). 2014- 2010(التنمية على المدى المتوسط 

  27:تطبيق اآلليات التالية
 السياحة وكاالت بين شراكة وٕاقامة المحلية السياحة مكاتب تفعيل إعادة اللخ من الجزائر وجهة تثمين 

 .معتمدة جزائرية سياحية ووكاالت الكبرى
 التالية بالنتائج تطبيقه انعكس الذي السياحية الجودة مخطط: 
 التزامات عقود عل التوقيع خالل من النوعية مسعى إلى اآلن لحد السياحية السلسلة مهنيي انضمام -
 النوعية؛ مؤشرات باحترام تتعلق احيةسي
 الدارسة؛ طور موجودة العمومي للقطاع تابعة مؤسسة 65 عصرنة عملية -
 مختلف في مهني 11000 من أكثر بتكوين سمح 2009و 2007 بين مباشرته تم مكثف تكوين برنامج -

 . الفروع
 مجموع يمثل مما مشروع 342 إطالق تم بحيث للغاية واعدة المحققة النتائج تعد االستثمارات مجال وفي

 .سرير 34000
منطقة  47وفيما يتعلق بتسيير العقار السياحي تمت مباشرة عمليات مسح األراضي ورسم الحدود لصالح   

وسيتم بذل جهد . منطقة جديدة أخرى 147توسع سياحي بالموازاة مع تجديد المخزون العقاري لصالح 
ا من خالل استكمال كل من المدرسة العليا للسياحة بتيبازة خاص لعصرنة جهاز التكوين وتأهيله السيم

 .ومعهد التقنيات الفندقية بعين تيموشنت في اآلجال المحددة
وفي المقابل، يقع على عاتق الجزائر تحديد السياسات الوطنية وتعبئة اإلمكانيات الكفيلة بحفظ    

مومة الثروات الوطنية المستغلة وتشجيع الخصوصيات األساسية للتراب الوطني، باإلضافة إلى ضمان دي
ويتم ذلك من خالل استعمال اإلقليم باحترام واقتصاد . التنمية االقتصادية واالجتماعية منسجمة ومستدامة

وبذلك، يجب الحفاظ على األنظمة البيئية وحمايتها وتثمينها . وذكاء وحكمة مع مراعاة الضرورات الوطنية
الوسط الطبيعي وأخذ منحى إرادي استباقي بغية تطبيق مخطط متكيف مع  بالنظر إلى أثرها على توازن

 .  المناخ
وعليه، تتطلب السياحة المستدامة توفير شروط وظروف مالئمة تجعل السائح يشعر بتحقيق الحد     

وسائل اإلقامة السياحية من و  ومن هذه الشروط توفير األمن. األدنى من األهداف التي رسمها في مخيلته
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وبذلك، تم . فنادق وقرى سياحية ومنتجعات، باإلضافة إلى الهياكل القاعدية من طرق ومطارات وموانئ
تعزيز كل النشاطات المباشرة في إطار إنعاش االستثمار بمجموعة من اإلجراءات المالية و الجبائية الرامية 

  . إلى تحفيز ودفع السياحة الوطنية
تحقيق كل أبعاد االستدامة السياحية بدون التكامل مع القطاعات ومن هذا المنطلق، ال يمكن للسياحة 

ومن أجل ذلك تتفاعل السياحة مع العديد من القطاعات االقتصادية في إطار برنامج . االقتصادية األخرى
 معابر وتتضح تفاعالتها مع األشغال العمومية والنقل من خالل إنشاء. 2010/2014االستثمارات العامة 

ومن أجل ضمان وصول السياح للمقاصد السياحية في الجزائر، . المختلفة التنقل فير أنماطوتو  الوصول
لهذا  دج مليار 2.800 تهدف الحكومة من خالل هذا البرنامج إلى تطوير النقل بتخصيص أكثر من

 )بالتراموي مدينة 14 تجهيز (الحضري وتحسين النقل الحديدية السكك شبكة ومد تحديث أجل من القطاع
  . القاعدية بالمطارات الهياكل وتحديث

كما تتضح تفاعالت السياحة المستدامة بالماء والطاقة من خالل اعتبار المياه كمورد مستدام للطاقة،    
بينما تتأثر . وهذا األمر يساعد الفنادق السياحية المستدامة من استغالل هذا النوع من الطاقة الصديق للبيئة

قليدية وتؤثر بها، باعتبار أن الصناعات التقليدية مكون أساسي لتسويق المقاصد السياحة بالصناعات الت
كما تساهم السياحة في التعريف بالصناعات التقليدية الجزائرية وتسويقها من خالل النشاط . السياحية
أن خاصة و  المستخدمين في حين يدعم قطاع التعليم والتكوين المهني السياحة من خالل تكوين. السياحي

ويساهم قطاع الصناعة والتجارة . الجزائر تعمل على برمجة بكالوريا سياحة من أجل النهوض بهذا القطاع
في حين يساهم قطاع السياحة في  جودة وذو مهيكل عرض والفالحة في دعم السياحة من خالل تشكيل

 .تنمية هذه القطاعات من خالل تسويق عروضهم
  في الجزائر صعوبات االستثمار السياحي : رابعا

يشكل االستثمار أهم عوامل التنمية السياحية إال أنه يتعرض في الجزائر لمشاكل تحد من مردود يته 
  :وفعاليته، وتتمثل أهم المعوقات التي تواجه االستثمار السياحي فيما يلي

لنتائج إن عدم االستقرار وتهميش القطاع السياحي خالل فترات سابقة أدى إلى ا: العقار السياحي. 1
  :التالية

بالرغم من وجود اإلطار التشريعي، غير أن السلطات عجزت على مراقبة هذا المورد  :سوء التسيير. أ
وهذا ...). الوكاالت العقارية، الجماعات المحلية، اإلدارة السياحية(لكونه يسير من طرف عدة متدخلين 

رة بالتصرف في أخذ قرار منح األراضي األمر أدى إلى ظهور فوضوية في التسيير الذي لم يسمح لإلدا
  وٕاقرار سياسة مناسبة للتنمية السياحية؛

وخاصة المتعلقة بتحديد الموارد السياحية بسبب نقص : عدم دقة الدراسات في المرحلة األولى. ب
االعتمادات المالية الممنوحة لهذا الغرض، األمر الذي أدى إلى صعوبة الوضعية وعدم ثباتها للحماية 
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كما ساهم ذلك في االقامات الفوضوية والبناءات غير . تحكم في العقار الخاص بمناطق التوسع السياحيوال
  الشرعية والمساس بالمحيط الطبيعي والمواقع السياحية؛

وذلك بسبب نقص إمكانيات الدراسات وقوة وحجم : تأخر في تحضير مناطق التوسع السياحي وتهيئتها. جـ
باإلضافة إلى ظهور السكنات الدائمة والنشاطات غير المتوافقة مع الطابع  انجاز منشآت االستقبال،

  االيكولوجي لهذه المناطق التي تقلل من قيمتها وغايتها السياحية؛
وهذا أدى إلى تباطؤ : المضايقات التي يواجهها المتعاملون للحصول على قطع أراضي واالنتفاع بها. د

دقية والسياحية، حيث تستلزم مناطق التوسع السياحي عمليات معمقة كبير في مستوى انجاز المشاريع الفن
  للتحكم العقاري؛

والخاصة بقطع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي وذلك خرقا للتشريع : عمليات المضاربة. و
  .المتعلق بالبيئة والتعمير والعقار السياحي

يواجه االستثمار السياحي مشكلة التمويل : االستثمارعدم مالئمة طريقة التمويل الحالي مع نوعية . 2
ويتعلق األمر بتمويل دراسات التهيئة السياحية واألعمال الضرورية النجاز الهياكل . الذي يعرقل مساره

من جهة، وتمويل االستثمارات السياحية ...) شق الطرق، شبكة المياه، االتصال(القاعدية والبني التحتية 
كما قد تصل . وتجدر اإلشارة إلى تطلب هذه األخيرة مدة طويلة من أجل االنجاز. أخرى والفندقية من جهة

سنوات أين تكون األموال المستثمرة مجمدة على شكل بنايات  8مرحلة تحقيق المردودية في المتوسط إلى 
  .وتجهيزات

نشأة السوق المالية في  كما يعاني االستثمار السياحي من عوائق مالية تحول دون ازدهاره تتمثل في حداثة
الجزائر، حيث ال يزال، بعد مرور عدة سنوات على إنشاء بورصة القيم المنقولة، عدد المؤسسات السياحية 

كما يعاني . والفندقية التي تنشط بهذه السوق منحصرا على مؤسسة واحدة والمتمثلة في فتدق األوراسي
) تحويل، مسك الحسابات، تحرير األموال المودعة(ة االستثمار السياحي من صعوبات في العمليات الجاري

ونقص رؤوس األموال األجنبية، باإلضافة إلى عدم موافقة القروض الممنوحة لتمويل االستثمار السياحي 
. هي قروض قصيرة ومتوسطة األجل مع طبيعة االستثمار السياحي الذي يحتاج إلى قروض طويلة األجل

ما بين األنشطة التجارية واالستثمار في ) قروض متماثلة(بل البنوك وال تفرق القروض المقدمة من ق
فنادق، مطاعم، (المشاريع االقتصادية ذات المردودية المؤجلة، بل حتى األنشطة التي تنتمي إلى نفس الفرع 

يتم معالجتها بنفس الطريقة رغم اختالف الحاجة إلى التمويل الخاص بكل ...) وكاالت سفر، مخيمات 
  .نشاط
  أفاق االستثمار السياحي في الجزائر: خامسا

الخيار  الدولة التي تزعم تنفيذ هذا أصبحت تنمية القطاع السياحي في الجزائر تشكل من بين أولويات   
بالقطاع  وهذا األمر تطلب دراسة تعنى. تبعا لخطة إستراتيجية ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية

امتداد مساحة البالد وتباين مناخها  مؤهالتها الطبيعية العديدة المتمثلة فيالسياحي في الجزائر لتكشف على 
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يسمح بممارسة شتى النشاطات السياحية والترفيهية ومواصلتها  وثراء تراثها الطبيعي و الثقافي والفني مما
  .طول السنة

ا يقارب ثالثة عقود م وفي الواقع، شرعت الجزائر في تنمية القطاع السياحي ووضع مخطط لتدعيمه منذ  
وذلك بالرغم من ما واجهته من ظروف داخلية وسياسة واقتصادية معاكسة و ما . 1988ابتداء من سنة 

ولكن  .اإلمكانيات التقنية والمادية نتج عنها من افتقاد لألمن واالستقرار، باإلضافة إلى قلة التنظيم وضعف
سياسة  وتطمح الجزائر اليوم إلى وضع. 2002من سنة  عادت الجزائر لتنفذ مخطط التنمية السياحية ابتداء

المتزايدة إلى  حتى تبلغ غايتها من سد الحاجة تتكفل بها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني تنموية شاملة
منتوج سياحي تنافسي من جهة وٕالى الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتحسين الظروف المعيشية 

 .28ةالمحلية من جهة ثاني
- 03الجزائري، صدر قانون رقم  السياحي للنشاط ومحفز مالئم جو إعطاء أجل وفي هذا السياق، ومن  

 ويتمثل الهدف من ذلك في رفع. المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة 2003فيفري  17المؤرخ في  01
السياحية،  الصورة ترقية خالل من العالمية األسواق ضمن الجزائر مكانة السياحية وٕابراز الخدمات نوعية

 الفندقية للمؤسسات االعتبار إعادة على السياحة والعمل في واالستثمار الشراكة باإلضافة إلى تطوير
عرضها، باإلضافة إلى  وتنويع للسياحة جديدة أشكال كما يهدف هذا القانون أيضا إلى  تطوير. والسياحية

  .29التراث على والمحافظة البيئة حماية
طت الجزائر خالل العشرية األخيرة اهتماما كبيرا بقطاع السياحة نظرا ألهميته االقتصادية وقد أع 

واالجتماعية على السواء، فلجأت إلى وضع جهاز تشريعي يحدد كيفيات التنمية المستدامة لهذا القطاع 
من خالل  كما قررت خوصصة القطاع. والقوانين الخاصة باستغالل الشواطئ ومناطق  التوسع السياحية

منطقة توسع  174توجيه نداء للمستثمرين المتعاملين مع الوكالة الوطنية للتنمية السياحية المكلفة بتسيير 
  .سياحي

على مشروعي القانون المتعلق بالتنمية  06/01/2003وعليه، صادق المجلس الشعبي الوطني في    
المقترحة على مشروع القانون بعين االعتبار  وقد أخذت التعديالت. المستدامة للسياحة والمواقع السياحية

. ضرورة االرتقاء بهذا القطاع إلى مصاف القطاعات المساهمة في زيادة الثروة وتسييره بطريقة عقالنية
وبذلك، تمحورت هذه التعديالت حول ضرورة وضع حد لعدم االنسجام السائد في التنمية السياحية التي 

نية من خالل تبني أسلوب جديد في التسيير يضمن االستمرارية في العمل تعرفها المؤسسات السياحية الوط
كما كانت هذه التعديالت أيضا حول . ويعتمد على تثمين الثروات الطبيعية والثقافية والحضارية المتاحة

  .30توفير العرض السياحي وتطوير وبعث أشكال جديدة لألنشطة السياحية تلبي حاجات السياح
ة السياحة في الجزائر تم صياغة استراتيجيتين لتوجيه االستثمارات السياحية للفترة الممتدة ومن أجل استدام

  :وهما كالتالي 2025وحتى  2003من 
 :2013إستراتيجية تنمية السياحة ألفاق 
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 الوزارة شرعت إذ المكانة الحقيقية، وٕاعطائه وعصرنته، السياحة قطاع تعزيز ضرورة الجزائر  أدركت لقد   
 2001 سنة وفي . 2010في أفاق السياحة قطاع تطوير حول خطة إعداد في 2000 سنة في صيةالو 

أفاق  الجزائر في للسياحة للتنمية المستدامة أعمال مخطط " عنوان تحت النهائية صيغتها إلى خلصت
 لمسايرة التعديالت بعض إدخال من الضروري بات المخطط هذا تنفيذ على سنتين مرور وبعد .2010"
 والنوعية الكمية األهداف ليحدد 2013 بأفاق جديد سمي مشروع فظهر وخارجيا، داخليا الجديدة التطورات
  2013. ترقيتها في لسنة  الواجب المنتجات إلى باإلضافة السياحي، االستثمار وترقية دعم وٕاجراءات

 تطوير ألمر الذي يستوجبالسياحي، ا العرض تنويع على الفترة هذه في المتبناة اإلستراتيجية وتعتمد  
 السياحة والعالجية والصحراوية والثقافية باإلضافة إلى الحموية السياحية من خالل السياحة المنتجات

 التمكن وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى. 31والترفيهية الرياضية والمؤتمرات والسياحة األعمال الساحلية وسياحة
 الخدمات، باإلضافة إلى تحسين نوعية وتحسين والحضارية ةالطبيعية والثقافي بالمؤهالت التعريف من

 قطاع وفعالية نجاعة العالمية وتحسين السياحية األسواق في منتجاتها وٕاقحام للجزائر السياحية الصورة
 في المساهمة والفندقية السياحية للمؤسسات االعتبار كما تهدف أيضا إلى إعادة. الشراكة خالل من السياحة
البيئية، باإلضافة  السياحة انتشار تشجيع بهدف الهشة والمساحات المحيط على محلية والمحافظةال التنمية

 . الخارج إلى الذهاب من الحد أجل من الداخلية الطلبات إلى تلبية
 :2025أفاق مخطط التهيئة السياحية إلى غاية 

وٕاطار استراتيجي مرجعي لسياسة يعتبر مخطط التهيئة السياحية جزء من المخطط الوطني  لتهيئة اإلقليم 
السياحة في الجزائر التي من خاللها تقوم الدولة بعرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية 

في إطار التنمية المستدامة  2025أو الطويل  2015أو المتوسط  2009مختلفة سواء على المدى القصير 
حديد وسائل وضع هذا المخطط حيز التنفيذ وشروط قابلية كما يتم ت. من أجل جعل الجزائر بلد مستقبل

تجسيده، باإلضافة إلى ضمان توازن اإلنصاف االجتماعي والفعالية االقتصادية وحماية البيئة في إطار 
ويقوم هذا المخطط أيضا بتقويم الثروة الطبيعية والثقافية والتاريخية للبالد ووضعها في . التنمية المستدامة

وعليه، . حة الجزائرية من أجل رفعها إلى صف الوجهات السامية في المنطقة األوربية المتوسطيةخدمة السيا
يحدد مخطط التهيئة السياحية التوجيهات اإلستراتيجية للتهيئة السياحية لكل منطقة من التراب الوطني في 

  . إطار التنمية المستدامة
" الجزائر"تقويم وجهة : على خمسة ديناميكيات، هي وفي المقابل، يرتكز المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم

لتعزيز جلب فرص االستثمار والتنافس؛ تنمية األقطاب والقرى السياحية السامية وذلك بترشيد االستثمار؛ 
إعداد برنامج نوعية سياحية؛ تنسيق  العمل وذلك بتعزيز السلسلة السياحية وٕاقامة شراكة عمومية وخاصة؛ 

تنفيذ مخطط تمويل عملي من أجل دعم النشاطات السياحية وكذا المطورين وجلب تحديد ووضع حيز ال
 .32كبار المستثمرين والمتعاملين
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كما حدد المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم سبعة مناطق سياحية كبرى وفقا للمؤهالت الخاصة بكل منطقة    
، المنطقة 2شرق/ ، المنطقة الشمالية1رقش/ وسط ، المنطقة الشمالية/ المنطقة الشمالية: من التراب الوطني

  .الغربية، منطقة الهضاب العليا، منطقة الجنوب، منطقة الصحراء الكبرى
  :الخاتمة

 األموال من رؤوس يخصص ما وهو للجزائر، اإلجمالية االستثمارات من جزءا السياحي االستثمار يعتبر    
 ونمو اقتصاد الجزائر على السياحة صناعة شر لرواجونظرا للتأثير المبا .السياحي القطاع مشاريع لتمويل

 مرافقة االستثمارات العامة أداة بها، يمثل االستثمار السياحي ضمن برامج المرتبطة واألنشطة الصناعات
  .    العالمي الندماجها في االقتصاد مالئم محيط إنشاء قصد بها الجزائر التزمت التي الهيكلية لإلصالحات

االستثمارات  عجلة دفع المستخلصة من الدراسة مساهمة  قوانين االستثمار في الجزائر في وأظهرت النتائج
األمام من خالل تكفل صندوق دعم االستثمارات والترقية ونوعية النشاطات السياحية بالنفقات  إلى السياحية

افة إلى منح امتيازات المرتبطة بالترقية السياحية وال سيما دعم انجاز مشاريع استثمارية سياحية، باإلض
وبالرغم من اهتمام الجزائر . االستثمارات العامة وتسهيالت وضمانات لالستثمارات السياحية ضمن برنامج

واعتباره أهم عوامل التنمية السياحية، إال أنه يتعرض لمشاكل تحد من  1980باالستثمار السياحي منذ سنة 
يش القطاع السياحي، باإلضافة إلى عدم مالئمة طريقة مردود يته وفعاليته أهمها عدم االستقرار وتهم

  . التمويل الحالي مع نوعية االستثمار
وذلك من خالل . كما أظهرت النتائج أيضا مساهمة االستثمار السياحي في دعم الجزائر كمقصد سياحي   

الجزائر والمحرك  تأثر هذا القطاع بالتغيرات العميقة التي طالت دور االستثمار السياحي واعتباره رهان
المتعلق  2003ومن أجل اكتساب التنمية السياحية صفة االستدامة صدر قانون . للتنمية المستدامة الجديد

وأفاق  2013بالتنمية المستدامة للسياحة والمواقع السياحية، باإلضافة إلى إستراتيجية تنمية السياحة ألفاق 
هذا األخير إطار استراتيجي مرجعي لسياسة السياحة في  ويعتبر. 2025مخطط التهيئة السياحية إلى غاية 

الجزائر التي من خاللها تقوم الدولة بعرض رؤيتها حول تطور السياحة على مستوى آفاق زمنية مختلفة 
في إطار التنمية المستدامة من  2025أو الطويل  2015أو المتوسط  2009سواء على المدى القصير 

  .أجل جعل الجزائر بلد مستقبل
 :الهوامش
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